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مدونة سلوك المؤسسات األهلية الفلسطينية:

كانت نتيجة العمل الدؤوب لالئتالف خالل العام املنصرم اخلروج مبدونة سلوك
املؤسسات األهلية الفلسطينية ،واليت متت صياغتها من خالل تطوير مسودة جاءت
نتيجة جلسات تشاورية ،عقدها االئتالف مع أعضاء الشبكات و االحتادات .هذا ويأتي
إعداد هذه املدونة بناًء واستمراراً مليثاق الشرف الذي مت تطويره يف حزيران من العام
 ،2006من خالل املرحلة الثانية من مشروع املؤسسات األهلية الفلسطينية .يتضمن
امليثاق أهداف هذه املؤسسات ومدى سعيها لتحقيق هذه األهداف املرتبطة بقيم ومبادئ
احلكم الصاحل ،وغاياتها ودورها يف إحداث التنمية اجملتمعية ،ومساهمتها يف حتقيق
آمال الشعب الفلسطيين يف احلرية واالستقالل .وهذا امليثاق مبين على مبدأ التنوع يف
اجملتمع الفلسطيين والتعددية ومبادئ الدميقراطية ،واملشاركة واحلق املكفول يف تأسيس
املؤسسات ،وان املؤسسات األهلية هي دعامة رئيسية يف إحقاق حقوق اجملتمع .وقد مت
إعداد هذا امليثاق من قبل اهليئات املظالتية للمؤسسات األهلية الفلسطينية من خالل
عملية تشاور مع أكثر من  200مؤسسة أهلية فلسطينية أجريت يف الضفة الغربية
وقطاع غزة.

دليل مجلس اإلدارة

ابتداًء من عام  2007ومن خالل مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية ،مت تشكيل
االئتالف األهلي ملدونة السلوك من الشبكات واالحتادات األهلية الرئيسية األربع يف
فلسطني وهي :االحتاد العام الفلسطيين للجمعيات اخلريية ،وشبكة املنظمات األهلية
الفلسطينية ،واهليئة الوطنية للمؤسسات األهلية الفلسطينية ،واالحتاد الفلسطيين
العام للمنظمات غري احلكومية -غزة .يهدف هذا االئتالف إىل حشد جهد القطاع
األهلي الفلسطيين وتعزيز دوره يف ترسيخ مبادئ عمل احلكم الصاحل داخل القطاع
األهلي وتعزيزه .فجاء دور مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية ليمثل سكرتاريا
االئتالف؛ كجسم تنفيذي يلقى على عاتقه متابعة القضايا الفنية واإلدارية واإلعدادات
اللوجستية.

مت إقرار املدونة بصورتها احلالية من قبل املؤسسات األهلية الفلسطينية يف 28/2/2008؛
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إذ قامت حوالي  400مؤسسة أهلية فلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة بالتوقيع على
مدونة سلوك املؤسسات األهلية الفلسطينية.
تهدف مدونة سلوك املؤسسات األهلية الفلسطينية إىل تهيئة مؤسسات العمل األهلي
واجملتمع احمللي لالستجابة لتحديات التغيري الدميقراطي ،وعملية املشاركة خللق بيئة فعالة
تتيح للمجتمع بشكل فردي أو مجاعي أن يقرر مصريه ،ومن خالل املبادئ الواردة يف هذه
املدونة فان املؤسسات  -اليت ستتبناها بشكل اختياري  -تلتزم بان تكون عملية التحرر
الوطين والتنمية االجتماعية واالقتصادية والسياسية يف فلسطني وعملية اللحاق بركب التطور
والتقدم احلضاري من أولويات عملها .كما تلتزم بان تكون آلية عملها مستجيبة الحتياجات
وآمال الشعب الفلسطيين الذي ختدمه ،وان حترتم ،يف الوقت ذاته ،قيم اجملتمع الفلسطيين
وحقوق اإلنسان .كما تلتزم مبعايري الشفافية يف أعماهلا واملساءلة عن كيفية استخدام مواردها.
وبشكل عام تؤكد املدونة يف مبادئها ،على تطبيق احلكم الصاحل ،وحتقق للمؤسسة إمكانية
الوعي مببادئ احلكم الصاحل ،وسعيها لكي تكون القدوة وتعزز الرقابة داخل املؤسسة؛ مما
يسهم يف محايتها من التشويه والتضليل .كما أنها تؤكد بان مدونة السلوك هذه هي ترمجة
للقانون األساسي الفلسطيين املقر يف  29/05/2002والذي اعترب إنشاء هذه املؤسسات حقا
أساسيا للمواطن الفلسطيين جيب محايته.

حقيبة المصادر:
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متثل حقيبة املصادر وسيلة توجيه للمؤسسات األهلية على اختالف أحجامها وجماالت عملها
ألفضل املمارسات واإلجراءات مبا يتماشى مع املبادئ املبينة يف مدونة السلوك ،فهي تزود
املؤسسات مبجموعة من أدلة العمل يف جماالت اإلدارة واإلدارة املالية والتخطيط االسرتاتيجي
وحكم جملس اإلدارة .إضافة إىل تزويد املؤسسات بإرشادات خاصة حول عملية املراقبة
والتقييم باملشاركة ،ووضع أولويات التنمية للمؤسسات األهلية مع مراعاة التنمية االقتصادية
واالجتماعية كأساس للعمل ،ومراعاة املشاركة كمبدأ عمل للمؤسسات األهلية ،مع إرشادات
إلجراءات تضمن عدم التمييز يف عمل املؤسسات ،إضافة إلرشادات حول االلتزام وتطبيق
القوانني واملعاهدات ،مبا يشمل نصوص هذه القوانني واملعاهدات وتوضيحها بشكل
مبسط.

دليل مجلس اإلدارة
تشمل حقيبة املصادر على األدلة التالية:

دليل التخطيط االسرتاتيجي.دليل إجراءات جملس اإلدارة.دليل املمارسات اإلدارية ويشمل: الدليل اإلداري. دليل اإلجراءات املالية. دليل املوارد البشرية. -دليل التوريدات.

كما تشمل احلقيبة ً
أيضا األدلة اإلرشادية التالية:

دليل مجلس اإلدارة

•الدلـيل اإلرشـادي حــول االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز
العنصري.
•الدليل اإلرشادي حول اتفاقية حقوق الطفل.
•الدلـيل اإلرشـادي حــول العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية.
•الدلـيل اإلرشـادي حــول العهـد الدولي اخلاص باحلقوق املدنيـة والسياسيـة.
•الدلـيل اإلرشـادي حــول االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد املرأة.
•الدلـيل اإلرشـادي حــول االتفاقيـة الدولية اخلاصـة بوضع الالجئـني.
•الدلـيل اإلرشـادي حــول قانون العمل الفلسطيين.
•الدلـيل اإلرشـادي حــول قانـون اجلمعيـات اخلرييـة واهليئات األهلية.
•الدلـيل اإلرشـادي حــول التنمية االقتصادية واالجتماعية وأولويات املؤسسات
األهلية.
•الدلـيل اإلرشـادي حــول املشاركة.
•الدلـيل اإلرشـادي حــول املراقبة والتقييم باملشاركة.
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يتقدم مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية من شركة الرؤية اجلديدة واالئتالف األهلي ،من
أجل النزاهة “أمان” ومستشاريهم بالشكر ملساهمتهم الفاعلة يف حتضري هذه احلقيبة ومراجعتها.
كما يتوجه مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية بالشكر والتقدير لالستشاري السيد سامي
خضر ،الذي أعد الدليل اخلاص مبجلس إدارة مركز تطوير املؤسسات األهلية وقام بتحديثه عام
 2007ومن ثم قام بتطوير هذه النسخة اجلديدة من الدليل ليالئم مجيع املؤسسات األهلية يف
فلسطني.

مالحظـــات:
 ميكن قراءة النص الكامل ملدونة السلوك على موقعنا االلكرتوني “ ”www.ndc.ps الرسال مالحظاتكم و توصياتكم حول حقيبة املصــادر يرجى مراسلتنا على الربيدااللكرتوني code@ndc.ps
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مقــدمة
الدليـل:

استندنا يف إعداد هذا الدليل التوجيهي واإلرشادي إىل:

y yقانون رقم ( )1لسنة  2000اخلاص باجلمعيات اخلريية واهليئات األهلية.
y yالالئحة التنفيذية لقانون اجلمعيات اخلريية واهليئات األهلية.
y yمدونة سلوك املؤسسات األهلية الفلسطينية.
y yاألنظمة الداخلية املستخدمة لدى بعض املؤسسات األهلية.
y yاألدلة اخلاصة مبجالس إدارة بعض املؤسسات الدولية.

وانطلق االئتالف األهلي ملدونة السلوك ،يف تطويره هلذا الدليل ،من رؤيته وقناعته بأهمية
الدور الرئيس الذي تلعبه وحموريته ،أو جيب أن تلعبه جمالس إدارات املؤسسات األهلية
الفلسطينية يف حياة املؤسسات ويف جناحها يف حتقيق رسالتها وأهدافها التنموية ،باعتبارها
اجلهة املسؤولة عن مجيع أعمال املؤسسة ونشاطاتها جتاه اجملتمع ،والفئات املستهدفة
ونشاطاتها ،وأمام اجلهات الرمسية .وارتأى االئتالف ضرورة إعداد هذا الدليل ليسهم يف
توجيه دور جمالس اإلدارة وحتسني أدائها وتفعيلها ،ولضمان الشفافية واملصداقية واجلودة يف
تقديم املؤسسات أفضل اخلدمات للجمهور املستهدف من أعماهلا.

دليل مجلس اإلدارة

يشكل هذا الدليل جزءاً من حقيبة املصادر ) (Resource Kitاليت أعدها مركز تطوير
املؤسسات األهلية الفلسطينية ،ليتم استخدامها كمرجع أساسي للمؤسسات األهلية
اليت ترغب بااللتزام مبدونة سلوك املؤسسات األهلية الفلسطينية .كما يعترب هذا الدليل
اإلرشادي والتوجيهي وسيلة فعالة ملساعدة جمالس إدارة املؤسسات األهلية ،على اختالف
أنواعها واختصاصاتها وأحجامها ،لتعزيز قدراتها وحتسني فاعليتها ومهنيتها ومستوى
إدارتها لرباجمها وتطوير مستوى احلكم ونوعيته واإلدارة الرشيدة والناجعة لدى املؤسسات
األهلية الفلسطينية.
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الغرض من وضع الدليل
هناك الكثري من التحديات اليت تواجهها املؤسسات األهلية واليت تؤثر على جناحها
يف تقديم خدماتها وحتقيق أهدافها ورؤاها .وتنقسم تلك التحديات إىل عوامل مرتبطة
بالبيئة اخلارجية السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتعليمية والبيئية والدميوغرافية
والتكنولوجية والقانونية .وأخرى داخلية ،مرتبطة بالبيئة الداخلية للمؤسسة من حيث
نقاط القوة والضعف ،والثقافة املؤسسية ،ومنط القيادة السائد .كل هذه العوامل تتفاعل
وتؤثر على أداء املؤسسة وقدرتها على النمو والتطور .ونظرا لصعوبة املرحلة السياسية
واالقتصادية اليت يعيشها الشعب الفلسطيين ،وحمدودية املوارد اليت ميلكها شعبنا ،واعتماده
الكبري على الدعم اخلارجي احملدود املقدم من املؤسسات املاحنة من حكومية أو غري
حكومية ،والذي أصبح جزءاً مهماً منه مشروطا سياسيا ،إضافة إىل العديد من العوامل
اليت ال جمال لسردها هنا ،برزت احلاجة إىل تطوير مستوى املهنية والكفاءة والفاعلية
لدى املؤسسات األهلية؛ لتتمكن من مواجهة تلك التحديات واملعيقات الداخلية منها
واخلارجية ،من اجل اإلفادة القصوى من املوارد احملدودة املتوفرة لتلبية االحتياجات املتزايدة
للفئات اجملتمعية املهشمة والفقرية ،اليت تستهدفها املؤسسات األهلية ،واليت _يف اغلب
األحيان_ ال توليها احلكومة االهتمام الكايف.
إن وضع دليل توجيهي /إرشادي جمللس اإلدارة له غرضان :األول هو استخدام الدليل كأداة
لتوعية أعضاء جمالس اإلدارة القدماء واجلدد يف املؤسسات األهلية وتوجيههم ،سواء أكانت
حديثة أم قدمية النشأة ،على املعلومات املتعلقة باملؤسسة ،ومهامها ،ومسؤولياتها ،وهيكلية
املؤسسة واجمللس  ،وعملياته ..اخل ،يف دليل سهل القراءة .أما الغرض الثاني فهو أن يشكل
الدليل أداة ووسيلة لإلسهام يف حتقيق احلاكمية الرشيدة واإلدارة الناجعة للمؤسسات
األهلية.
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يعترب هذا الدليل أداة مساندة لرئيس جملس اإلدارة وأعضائه ،للقيام بواجبهم بصورة
منهجية منظمة وعلى أسس مهنية وإدارية سليمة حلماية املؤسسة وضمان تطورها .وينسجم
هذا الدليل وروح القانون املنظم لعمل املؤسسات األهلية ونصوصه.

دليل مجلس اإلدارة
كما ميكن استخدام الدليل كمرجع يف حتديد األدوار واملسؤوليات والصالحيات ألعضاء
اجمللس وجلانه املختلفة ،ويف إدارة اجتماعات جملس اإلدارة ،ويف تشكيل اللجان املختصة
املنبثقة عنه ،ويف اختاذ القرارات الرئيسة لضمان تأدية اجمللس لواجباته ومسؤولياته .ومن
املمكن إضافة أو إلغاء أي بنود حبيث ال يبقى الدليل جامداً .فهو يف ذلك مثله مثل
ً
اجمللس ،جيب أن يظل مرناً
وقابال للتكيف مع املتغريات املتسارعة يف البيئتني الداخلية
واخلارجية ،ولكي ال يصبح معيقا أمام تطور املؤسسة وعامال حيد من إبداعاتها
وتقدمها ،ولكن ضمن ما ينص عليه القانون .وإذا ما شاخ األخري ومل يعد
يتناسب والواقع اجلديد تعمل املؤسسات األهلية والسلطة الوطنية
الفلسطينية على خلق حوار ونقاش للسعي املشرتك إلحداث التغيري
املطلوب ليتناسب والواقع اجلديد.

دليل مجلس اإلدارة

ال يسعى الدليل ليقدم وصفات سحرية شافية للقضايا اليت حتتاجها
املؤسسات كافة ،بل يهدف أن يكون دليال مفيدا وتوجيهيا ومرجعا
جيدا بيد أعضاء اجمللس واجلمعية العمومية للمؤسسة ،ليساعدهم يف
أداء واجباتهم وتنفيذ مسؤولياتهم بصورة أفضل وبزمن أقصر ،ضمن
الصالحيات والسلطات اليت مينحها هلم القانون ،واليت تنظمها الالئحة
التنفيذية والنظم الداخلية للمؤسسة.
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كيفية استخدام الدليل:
الدليل

بداية يؤخذ الدليل احلالي كما هو ويبدأ بإدخال املعلومات يف األقسام املخصصة لذلك
مثل بند إطار العمل اإلسرتاتيجي للمؤسسة والذي يشمل:

ليلدلا

y yالرؤية.
y yالرسالة.
y yالقيم واملبادئ.
y yاألهداف التنموية واالسرتاتيجيات اخلاصة باملؤسسة.
y yجماالت عمل املؤسسة وحماورها.
y yالفئات الشريكة واملستهدفة من عمل املؤسسة.
y yاهليكل التنظيمي للمؤسسة.

بعد ذلك يتم إدخال التعديالت الالزمة على الدليل ليعكس واقع املؤسسة وخصوصيتها؛
مثل :االسم ،والشعار..اخل.

بعد اجناز التعديالت والتغريات املطلوبة على الدليل ،حبيث جتعله صاحلاً ومالئما ليكون
دليال خاصا باملؤسسة ،وليس دليال عاما لكل املؤسسات ،جيرى -بعد ذلك -إعداد النسخ
الالزمة ألعضاء جملس اإلدارة ليتم توزيعه عليهم قبل االجتماع الدوري ،لدراسته ووضع
املالحظات واالستفسارات حوله .ويف اقرب اجتماع جيري إقرار الدليل من قبل اجمللس؛
ليتم اعتماده كدليل توجيهي يشمل جماالت عمل اجمللس واهتماماته كافة.
وجيب توجيه جملس اإلدارة بشأن الدليل .ففي بداية كل دورة جديدة ،واليت مدتها وفق
القانون سنتان ،يتم توزيع الدليل على األعضاء اجلدد .وعقب توزيع الدليل وقراءته تعقد
جلسة توجيهية مع الرئيس السابق جمللس اإلدارة ومدير املؤسسة األهلية ،يتم فيها مراجعة
الدليل ومناقشة أي أسئلة يطرحها األعضاء اجلدد.1
حيتوي الدليل احلالي على عدة أدوات وقوائم حتقق ومناذج جاهزة ميكن جمللس إدارة
12

 )1انظر امللحق رقم  :5منوذج للجلسة التوجيهية ألعضاء جملس اإلدارة اجلدد

دليل مجلس اإلدارة
املؤسسة استخدامها ملعاجلة املوضوعات املطروحة ،ببعض التعديالت الطفيفة لتتالءم مع
خصوصية املؤسسة.
يفضل أن يتوفر الدليل على شكل أوراق مرقمة توضع يف ملف Box File؛ مما جيعل من
عملية التعديل أو احلذف أو اإلضافة ألقسامه املختلفة عملية سهلة وغري مكلفة .ويتم
سحب الورقة أو اجلزء املطلوب تعديله واستبداله باجلزء اجلديد الذي حيتوي التغيريات
واإلضافات .والدليل مقسم إىل أقسام حول خمتلف املواضيع ،يفصل بينها فاصل ملون
لتيسري قراءة كل قسم على حدة .ويكتب أو يلصق بطرف الفاصل اسم القسم لسهولة
البحث والوصول إىل املعلومة .أما الكتيبات والنشرات واملوازنات والتقارير والنماذج
اخلاصة باملؤسسة ،فيتم وضعها يف قسم املالحق يف نهاية الدليل.

يقوم املدير العام بتوزيع أي تغيريات ،أو إضافات أو تعديالت على الدليل حيث جتري
مراجعتها خالل االجتماع املقبل للمجلس .وجيب إدخال التحديث والتعديالت بشكل
مستمر ،باإلضافة إىل إجراء مراجعة سنوية للدليل خالل اخللوة  Retreatاليت يعقدها
اجمللس سنويا لنقاش واقع املؤسسة وإسرتاتيجيتها ،وحتليل التغريات احلاصلة يف البيئة
الداخلية واخلارجية للمؤسسة.

دليل مجلس اإلدارة

التغيريات ،واإلضافات والتعديالت:
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تعريفات أساسية
يكون لأللفاظ والعبارات التالية الواردة يف هذا الدليل املعاني املخصصة هلا أدناه ما مل تدل القرينة على خالف ذلك.
الوزارة Ministry

الدائرة Department

الوزارة املختصة

Specialized Ministry

اجلهة املختصة اليت تنشأ يف الوزارة ملتابعة موضوع تسجيل املؤسسات.
الوزارة اليت يندرج النشاط األساسي للجمعية ضمن اختصاصها.

الوزير Minister

وزير الداخلية.

الالئحة الداخلية

الالئحة التنفيذية الصادرة لتنفيذ أحكام قانون اجلمعيات ،وهي عبارة عن مذكرة تفسريية
للنظام األساسي حيث أنها تعطي صورة تفصيلية وواسعة ملواد النظام األساسي للمؤسسة،
وتشرح اآللية اليت يتم بها تطبيق مواد النظام األساسي للمؤسسة وتفعيلها ،أو طرح
قضايا أخرى مهمة ال يشملها القانون؛ مثال تعيني املوظفني من مهام جملس اإلدارة ،ويف
حال التفويض _(كما ورد يف الدليل) جيب ذكر ذلك يف الالئحة الداخلية.

القانون Law

Internal By-laws

املؤسسة األهلية /غري حكومية
Non Government
)Organizations(NGO

اجلمعية العمومية

General Assembly

جملس اإلدارة

Board of Directors
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وزارة الداخلية

قانون رقم ( )1لسنة 2000م بشأن اجلمعيات اخلريية واهليئات األهلية.

املؤسسة األهلية الفلسطينية هي شخصية معنوية مستقلة تنشأ مبوجب اتفاق بني عدد ال
يقل عن سبعة أشخاص لتحقيق أهداف مشروعة تهم الصاحل العام دون استهداف جين
الربح ،وتتسم باالستقاللية والطوعية واحلرية وحتقيق الصاحل العام .وهي جسم قانوني
غري حكومي مسجل لدى وزارة الداخلية الفلسطينية حسب قانون اجلمعيات اخلريية
الفلسطينية رقم  1لعام  .2000ويتم تشكيله بشكل مستقل غايته األساسية تطوير اجملتمع
وخدمته ،وليس هادفا للربح بأي شكل من األشكال .ويشمل ذلك اجلمعيات اخلريية،
واملؤسسات القاعدية ،والنوادي الرياضية ،واالحتادات والشبكات املمثلة للجمعيات
اخلريية ،واملؤسسات األهلية الفلسطينية.
هي اهليئة العامة للمؤسسة أو اهليئة املكونة من جمموع أعضاء اجلمعية املتطوعني
والنشيطني يف العمل األهلي وهي السلطة العليا يف اجلمعية.

هو هيئة مكونة من جمموعة من األعضاء ترتاوح بني  13-7شخصا من املتطوعني
النشيطني يف العمل األهلي ،وهم باألساس أعضاء يف اجلمعية العمومية يتم انتخابهم
من قبل أعضاء اهليئة العمومية لتطوير سياسات املؤسسة وإدارة شؤونها لفرتة زمنية
ال تزيد عن دورتني انتخابيتني .ويعد اجمللس يف فرتة انتخابه املسؤول عن اجلوانب
اإلدارية والقانونيًة ،واألخالقية واملالية للمؤسسة ،وينشط لصاحل مساعدة املؤسسة
يف حتقيق رسالتها وبراجمها.

دليل مجلس اإلدارة

اللجنة التأسيسية أو املؤسسون

هم األفراد ممن تبلغ أعمارهم  18سنة فأكثر وال يقل عددهم عن سبعة والذين يشرتكون
يف إنشاء اجلمعية ووضع نظامها األساسي.

اللجان Committees

هي اللجان املنبثقة عن جملس اإلدارة ملساعدته يف حتقيق أهداف املؤسسة وضمان
احلاكمية واإلدارة الرشيدة واجليدة.

Founding Committee/
Members

املدير العام
General Director

اإلدارة الرشيدة

القطاع Sector

هي عملية يتم من خالهلا التأكد من ان املؤسسة تعمل بفاعلية وتدار بشكل مناسب،
وتلتزم بالقوانني املعمول بها يف الدولة لتحقيق أهدافها وغايتها بشكل مناسب ،وتلتزم
بالقوانني املعمول بها يف الدولة لتحقيق أهدافها وغايتها املبينة يف نظامها األساسي،
وتشمل تفويض اجلماعة سلطات القيادة هليئات متثيلية أصغر مع خضوع هذه اهليئات
للمحاسبة.
يعين قطاع املؤسسات األهلية الفلسطينية (القطاع األهلي).

املشاركة Participation

هي مشاركة األطراف كافة ذات العالقة من الرجال والنساء يف عملية صنع القرار ،سواء
بصورة مباشرة أو غري مباشرة ،ومن خالل مؤسسات وسيطة شرعية متثل مصاحلهم.

الفاعلية Effectiveness

هي القدرة على حتقيق الغايات واألهداف والنتائج املخطط هلا.

الكفاءة Efficiency

هي القدرة على استخدام املدخالت (املوارد البشرية واملالية واملادية والتقنية) بشكل
اقتصادي وأمثل لتحقيق األهداف واحلصول على النتائج املخطط هلا ضمن زمن حمدد.

املساءلة Accountability

هي وجود آليات لتقديم التقارير حول استخدام موارد املؤسسة وحتمل املسؤولية من قبل
املسئولني عن قراراتهم ،أو عن اإلخفاق يف حتقيق أهداف املؤسسة ورؤيتها.

تضارب املصاحل

يصبح شخص او جمموعة من األشخاص يف موقع قوة أو مسئولية او صالحية يف اجلمعية
من شانها ان ختوله  /م استغالل ذلك من اجل املنفعة الشخصية ،منفعة عائلية/م،
اصدقائه/م أو مؤسسات أخرى له  /م عالقة بها.

الشفافية Transparency

Conflict of Interest

هي توفري املعلومات املوثوقة والدقيقة املتعلقة بالنشاطات واإلجراءات والقرارات
والسياسات  .وضمان وصول املستفيدين واجلمهور واجلهات الرمسية ذات العالقة
واملاحنني للمعلومات.

دليل مجلس اإلدارة

Good Governance/
Management

هو شخص مؤهل من الناحية اإلدارية واملالية يعمل حتت إشراف جملس اإلدارة ،ويشكل
حلقة وصل بني املوظفني وجملس اإلدارة .وهو الذي يسري الشؤون اليومية للمركز،
وينفذ برامج املؤسسة وأنشطتها ،واليت بالنهاية تساعد جملس اإلدارة على حتقيق رسالة
املؤسسة.
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املساواة والشمول

Equitable and Inclusive

االحتاد /ائتالف

Union/ Coalition
اإلدماج Merging

النشاط األهلي
"NGO activity
الرؤية Vision
الرسالة Mission

اهلدف العام أو الغاية

Goal / Overall Objective

اهلدف التنموي أو املباشر

Developmental Objective/
Purpose

القيم واملبادئ

Values & Principles
اخللوة Retreat
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تعين عدم التميز من حيث النوع االجتماعي ،او اللون او العرق إذ جيب ان تتاح
جلميع الرجال والنساء الفرصة لتحسني رفاههم او احلفاظ عليه ،وأن يعامل األشخاص
أو اجملموعات سواء أكانوا من املستفيدين أو من املوظفني على أنهم سواسية حتت مظلة
تكافؤ الفرص.
ائتالف مجعيتني أو هيئتني أو أكثر حبيث ينشأ عنها هيئة متثيلية واحدة وحتتفظ كل منها
بشخصيتها املعنوية املستقلة.

هو توحيد مجعيتني أو هيئتني أو أكثر يف مجعية أو هيئة واحدة ذات شخصية معنوية
جديدة.

هو أية خدمة أو نشاط اجتماعي أو اقتصادي أو ثقايف أو أهلي أو تنموي أو غريه يقدم
تطوعاً أو اختيارياً ومن شأنه حتسني مستوى املواطنني يف اجملتمع اجتماعياً أو صحياً أو
مهنياً أو مادياً أو روحياً أو فنياً أو رياضياً أو ثقافياً أو تربوياً.
وتصف بأنها احللم الذي تسعى املؤسسة إىل حتقيقه والوصول إليه (على الصعيد
الداخلي أو اخلارجي) ،إذا ما متكنت من حتقيق رسالتها وغاياتها وأهدافها.

هي حتدد مربرات وجود املؤسسة وماذا تسعى إىل حتقيقه ،و ما هي اجملاالت /القطاعات
اليتِتعمل املؤسسة فيها .كما تشتمل على الوسيلة الرئيسة أو النشاط/ات الذي حتاول
املؤسسة من خالله حتقيق غايتها ،ومن هي الفئات اليت تعمل املؤسسة معها .كما تتضمن
الرسالة منظومة القيم اليت توجه عمل املؤسسة خالل مسريتها لتحقيق أهدافها.

هو مصطلح عام يستخدم عادة للتعبري عن هدف أو غاية متثل النتائج املرجوة بعيدة األمد
اليت تسعى املؤسسة أو برنامج أو مشروع ما إىل حتقيقها .ويعرب عنها بسؤال رئيس :ما هو
سبب قيامنا باملشروع أو بالربنامج؟

وهو مصطلح يستخدم للتعبري عن هدف تنموي ميثل النتائج املرجو حتقيقها ،واليت تسعى
املؤسسة او مشروع او برنامج ما إىل حتقيقها على املستوى املتوسط األمد .ويعرب عنها
بسؤال رئيس :ماذا نريد ان حنقق؟ أو ماذا يسعى املشروع أو الربنامج إىل اجنازه بشكل
مباشر؟
وهي جمموعة القيم واملبادئ واملعتقدات اليت توجه عمل املؤسسة خالل عملها من أجل
حتقيق غاياتها وأهدافها ،ويشرتك العاملني كافة وجملس اإلدارة يف تبين هذه القيم واملبادئ
واملعتقدات.
هي ورشة مكثفة يشارك فيها أعضاء جملس إدارة املؤسسة وكادرها الرئيس ملناقشة اخلطة
والتوجهات اإلسرتاتيجية للمؤسسة ،حيث تشكل فرصة جيدة لتقييم وضع املؤسسة
واسرتاتيجيات عملها للبناء عليها للسنوات القادمة.
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دور المؤسسات األهليـــة في النضــال الوطني
والتنميـة المجتمعية

وقد سعت املؤسسات األهلية إىل الربط بني اخلدمات اليت تقدمها للمواطنني وللمجتمع،
وما بني النضال من اجل التحرر وبناء جمتمع مدني دميقراطي ،يستند إىل القانون والتعددية
السياسية واحرتام حقوق اإلنسان .فباتت املؤسسات األهلية يف فلسطني تشكل حالة
نوعية متميزة عن بقية املؤسسات يف الدول األخرى.
وقد تنوعت طبيعــــة الربامج واملشـــاريع اليت تقدمهـــا املؤسسات األهليــة يف مجيـــع
اجملاالت التنموية ،إضافة إىل اخلدمات ذات الطابـــع اإلغاثي الذي تقوم به لصـــاحل
الفئات الفقرية واملهمشة .كما ركزت املؤسسات األهلية الكبرية منها والقاعدية على
العمل اجلاد للتخفيف من حـــدة الفقر والبطالة ،عرب مشاريعها اهلادفة إىل خلق فرص
للعمل برتكيز خاص على تطوير البنى التحتية والقطاع الزراعي ألهميته السياسية
والتنموية.
ومع انبثاق السلطة الوطنية الفلسطينية ،سعت املؤسسات األهلية إىل القيام بدور تكاملي
مع السلطة وذلك لتعزيز الصمود ،وحتقيق التنمية البشرية املستدامة ،دون إن تفقد

دليل مجلس اإلدارة

لعبت املؤسسات األهلية دورا مهماً وحموريا يف تقوية اجملتمع والشعب الفلسطيين
وتعزيزه ،ومتكينه من الصمود ،ومواجهة سياسات االحتالل اإلسرائيلي
العنصرية،كما لعبت املؤسسات األهلية ومؤسسات اجملتمع املدني ،دورا
قيادياً على املستوى التنموي ،فقد متكنت املؤسسات األهلية على اختالف
أنواعها وجماالت عملها ،من القيام بدور ريادي ومتميز يف توفري اخلدمات
األساسية يف جماالت التعليم ،والصحة ،والزراعة ،والبيئة ،واالقتصاد
واإلقراض والثقـــافة ،واخلدمات االجتمــاعية وحقوق اإلنســـان،
وذلك عرب براجمها ومشاريعها التنموية واإلغاثيــة واخلريية اليت مل تتوقف منذ بداية
االحتالل.
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استقالليتها واستقاللية قرارها .فوقفت مساندة وداعمة ومشاركة يف تطوير العديد من
السياسات والتشريعات والقوانني اليت قامت بها السلطة الوطنية واحلكومات املتعاقبة.
ويف الوقت نفسه تصدت للعديد من السياسات واملمارسات اليت ال تصب يف خدمة
النضال الوطين والوحدة الوطنية وبناء اجملتمع املدني ومؤسسات السلطة .فوقفت ضد
االنقسام السياسي ،وضد االعتقاالت على خلفية سياسية ،وضد إغالق املؤسسات األهلية
دون مسوغات قانونية.
ويأتي هذا الدليل ليشكل مرجعا مهماً جملالس إدارة املؤسسات األهلية،
وليكون أداة تثقيف داخلي ألعضاء اجمللس واجلمعية العمومية ،وليشكل
أساسا يف فهم األدوار واملسؤوليات واملهام امللقاة على عاتق اهليئات
التنظيمية املختلفة داخل املؤسسات؛ من مجعية عمومية ،إىل جملس
إدارة ،إىل اللجان املختصة املنبثقة عن اجمللس ،إىل اإلدارة التنفيذية.

18
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كيفية تشكيل المؤسسات األهلية وتسجيلها؟
الخطوات الواجب اتباعها
						
أوال :التشكيل والتسجيل

2

 .1حق الفلسطيني في المشاركة في إدارة الجمعيات وتأسيسها:

•سجل تقيد فيه طلبات التسجيل بأرقام متسلسلة تبعاً لتاريخ تقدميها.
•سجل عام جلميع اجلمعيات واهليئات اليت مت تسجيلها مدون فيه أمساء نشاطها
وأهدافها ومراكزها ،وأية معلومات أخرى تراها الدائرة ضرورية لذوي الشأن
لالطالع عليها.
•سجل آخر يسجل فيه أمساء اجلمعيات واهليئات اليت رفض تسجيلها مبيناً أهدافها
وأسباب رفضها.

كما أكدت الالئحة التنفيذية يف مادتها الثانية أنه ال جيوز أن تكون أهداف اجلمعيات
املشروعة أو أنظمتها أو شخصية مؤسسيها أو انتماءاتهم أو عددهم ،أيا كانت جماالت
عملها ،سببا لفرض أي قيود أو عراقيل على تأسيسها .كما ال جيوز أن يؤدي تطبيق أحكام
الالئحة التنفيذية إىل تعطيل أو عرقلة تسجيل اجلمعيات دون سبب قانوني ،أو إىل حرمان
اجلمعيات من ممارسة حقوقها اليت قررتها القوانني النافذة.
 )2يرجى مراجعة الدليل االرشادي اخلاص بقانون اجلمعيات اخلريية واهليئات األهلية

دليل مجلس اإلدارة

لقد أكد القانون يف مادته األوىل حق الفرد يف ممارسة النشاط االجتماعي والثقايف واملهين
والعلمي حبرية ،مبا يف ذلك احلق يف تشكيل اجلمعيات واهليئات األهلية وتسيريها واالنسحاب
منها حبرية .وذلك من أجل حتقيق هدف أو أهداف ال يبتغي منها اقتسام الربح .وبهدف
تسجيل اجلمعيات األهلية قامت وزارة الداخلية بانشاء دائرة خمتصة بتسجيل اجلمعيات
واهليئات بالتنسيق مع الوزارة املختصة .وحتتفظ الدائرة بالسجالت واملعلومات اخلاصة
باجلمعيات واهليئات .ومن أهم هذه السجالت:
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تسجيل الجمعيات

تقديم الطلبات :تشري املادة اخلامسة من القانون أن على مؤسسي اجلمعية
مستوف للشروط إىل الدائرة املختصة يف وزارة
أو اهليئة تقديم طلب خطي
ٍ
الداخلية ،وموقع من ثالثة على األقل من املؤسسني املفوضني بالتسجيل
والتوقيع عن اجلمعية أو اهليئة ،ومرفق بثالث نسخ من النظام
األساسي موقعة من أعضاء اللجنة التأسيسية(.انظر امللحق رقم
حمتويات الطلب
( ،)51وعلى وزير الداخلية أن يصدر قراره بشأن استيفاء الطلب
جيب أن حيتوي الطلب على املعلومات اآلتية:
 .1أمساء مجيع املؤسسني ،ويشمل ذلك مقدمي لشروط التسجيل خالل مدة ال تزيد عن شهرين من تاريخ تقدميه.
الطلب واملؤسسني اآلخرين.
ويف حالة تقديم بيانات إضافية أو استكمال النواقص الستيفاء
 .2جنسيات املؤسسني.
التسجيل تبدأ مدة الشهرين من تاريخ تقديم هذه البيانات.
 .3تواريخ ميالدهم.
 .4معلومات االتصال بهم.
 .5أرقام بطاقات إثبات الشخصية للمؤسسني.
 .6اسم اجلمعية.
 .7نشاط اجلمعية األساسي.
 .8عنوان اجلمعية حتت التسجيل.

ملحقات الطلب

يلحق بالطلب الوثائق اآلتية:
 .1ثالث نسخ من النظام األساسي موقعة من
أعضاء اللجنة التأسيسية.
 .2إثبات جلنسية املؤسسني.
 .3تفويض خطي من مجيع املؤسسني خيول مقدمي
الطلب بالتوقيع على طلب التسجيل.

إذا انقضت مدة الشهرين على ورود الطلب للدائرة دون اختاذ قرار
تعترب اجلمعية أو اهليئة مسجلة حبكم القانون .ويرتتب على تسجيل
اجلمعية لدى الوزارة ،أو التسجيل احلكمي يف حال مرور شهرين
على تقديم الطلب دون رد الوزارة ،منح اجلمعية الشخصية من
حقوق مثل :الذمة املالية املستقلة ،واألهلية ،وحق التقاضي يف كل
ما يتعلق مبصاحلها أو حتقيق أهدافها ،احلق يف متلك األموال املنقولة
وغري املنقولة وتقبل اهلبات والتربعات واملساعدات.
كما ميكن إثبات التسجيل بإبراز شهادة التسجيل اليت تصدرها
الوزارة أو إشعار استالم الطلب الذي مر شهران على تقدميه لدى
الدائرة دون استالم قرار برفضه.

يف حالة صدور قرار من الوزير برفض التسجيل جيب أن يكون القرار مسبباً
وحيق ملقدمي الطلب الطعن فيه أمام احملكمة املختصة خالل مدة أقصاها
ثالثون يوماً من تاريخ تبليغهم قرار الرف خطياً.
20
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متابعة عمـل الجمعية

وفقا للمادة ( )6من القانون واملادة ( )60من الالئحة التنفيذية ،تقوم الوزارة
املختصة مبتابعة عمل اجلمعية املسجلة عرب التقارير السنوية واملالية ،وال جيوز
اإلخالل حبقوق اجلمعيات األهلية احملددة يف القوانني والنظام األساسي يف
أثناء متابعة عملها.

ثانيا :كيفية عقد االجتماع التأسيسي.
يتم عقد االجتماع التأسيسي وفقاً ملا يلي:
y

y

y

y

y

yمناقشة النظام األساسي للجمعية من قبل أعضاء اجلمعية العمومية وإجازته
واملصادقة عليه من قبل مكتب وزارة الداخلية.
yيتحدث مندوب او ممثل وزارة الداخلية /العمل للحضور ويقدم طريقة عملية
إجراءات االنتخابات من ترشيح وتصويت ،ويتحدث عن أهمية اختيار العناصر
النشطة والكفؤة واليت حتب العمل الطوعي ،والقادرة على حتمل املسؤولية.
yيفتح باب الرتشيح للذين يرغبون أو يرغب اآلخرون يف انتخابهم للمجلس ،وقد
يشرتط أن تتم تزكية كل مرشح بواسطة شخص آخر ،وقفل باب الرتشيح بعد
بلوغ عدد املرشحني رقماً معيناً او عدم ترشيح أشخاص آخرين.
yيفرتض القانون أن ال يقل عدد أعضاء اجمللس عن  7وال يزيد عن  13عضواً.
املادة رقم (.)13
yتبدأ عملية التصويت للمرشحني من قبل أعضاء اجلمعية العمومية ،وقد يكون
التصويت سرياً أو علنياً أو بالتزكية.
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y

yتسجيل أمساء كل األعضاء احلضور وتوقيعاتهم ،والتأكد من بلوغ النصاب
القانوني قبل البدء يف اإلمجاع.
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y yيفضل انتخاب عضوين إىل ثالثة أعضاء كأعضاء احتياط يف حال انسحاب أو
ترك أي من األعضاء للمجلس ألسباب خمتلفة ليحل مكانه العضو االحتياط.
yyيتم فرز األصوات ،ومن ثم تعلن النتائج.
yyيتم توزيع املناصب :الرئيس ونائبه وأمني الصندوق وأمني السر ،يف أول
اجتماع للهيئة اإلدارية.
yyيتم انتخاب هيئة الرقابة الداخلية مباشرة بواسطة اجلمعية العمومية.
yيتم حترير حمضر بعقد االجتماع التأسيسي مصادق عليه من مكتب وزارة
y
الداخلية.
y
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yعند نهاية فعاليات اإلجتماع التأسيسي يقوم مندوب مكتب وزارة الداخلية
بالتوقيع على حمضر اإلجتماع التأسيسي.
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المستويات التنظيمية للمؤسسات األهلية
ميكن تقسيم املستويات التنظيمية ملعظم املؤسسات األهلية الفلسطينية
إىل ثالث مستويات ،تشكل يف جمموعها ما نطلق عليه حباكمية املؤسسة.
وميكن هلذه املستويات أن تتوسع أو تضيق وفق نوعية املؤسسة وحجمها
ونشاطها .وهذه املستويات هي:

أوال :اجلمعية العمومية

ثانيا :جملس اإلدارة

أما املستوى التنظيمي الثاني للمؤسسة فيتمثل يف جملس اإلدارة الذي وفق املادة ( )16من
القانون يكون لكل مجعية أو هيئة جملس إدارة يتكون من عدد ال يقل عن سبعة أعضاء وال
يزيد عن ثالثة عشر عضواً/ة .وينتخب اجمللس من اجلمعية العمومية كل سنتني ،وحتدد طريقة
تشكيله وكيفية اختيار أعضائه وإنهاء عضويتهم يف النظام األساسي للجمعية أو اهليئة.
كما ال جيوز أن يضم جملس اإلدارة عضو/ةين أو أكثر جيمع بينهما صلة قرابة من الدرجتني
ً
مسؤوال عن مجيع أعماهلا
األوىل والثانية .ويعترب جملس اإلدارة يف أية مجعية أو هيئة أهلية
ونشاطاتها.
 )3أنظر/ي الدليل االداري
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تتكون اجلمعية العمومية من أعضاء اهليئة التأسيسية ويضاف إليهم األعضاء اجلدد ،مبجرد
املوافقة على عضويتهم يف اجلمعية ،وذلك حسب املعايري املنصوص عليها يف النظام الداخلي،
وهي اهليئة العامة للمؤسسة ،أو اهليئة املكونة من جمموع أعضاء اجلمعية املتطوعني والنشيطني
يف العمل األهلي ،وهي السلطة العليا يف اجلمعية .واستنادا إىل املادة ( )23من القانون حيدد
النظام األساسي للمؤسسة طبيعة تشكيل اجلمعية العمومية للمؤسسة ،حبيث تتكون من مجيع
األعضاء الذين أوفوا التزاماتهم وفقاً للنظام األساسي .وتعقد اجلمعية العمومية اجتماعاً عادياً
مرة واحدة كل سنة على األقل ،للنظر يف تقرير جملس اإلدارة عن نشاطات اجلمعية أو اهليئة
وتقرير مدقق احلسابات عن مركزها املالي ،واملصادقة عليه ،وتعيني مدقق احلسابات ،وغري ذلك
من املسائل اليت يرى اجمللس إدراجها يف جدول األعمال .ووفقا للمادة ( )24من القانون 3جيوز
لثلث أعضاء اجلمعية العمومية ألية مجعية أو هيئة طلب دعوتها الجتماع غري عادي.
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ثالثا :اللجان املنبثقة عن اجمللس واجلمعية العمومية:

يف معظم األحيان ،ال ميكن جمللس اإلدارة أن يتابع كل التفاصيل اخلاصة بإدارة أمور املؤسسة
بشكل فعال وناجع .وهناك نوعان من جلان اجمللس ،األول :وهو اللجان الدائمة ،واليت
تعمل بشكل دائم على مساعدة اجمللس يف تأدية رسالة املركز ،والثاني :وهو اللجان املؤقتة
اليت يتم تشكيلها لتحقيق هدف حمدد فقط ،ويتم حلها بعد حتقيق األهداف اليت شكلت
ثم رفع التقارير بشأنها إىل
من أجلها .وميكن للجان اجمللس العمل على قضايا حمددة ،ومن ّ
جملس اإلدارة .وفيما يلي نستعرض أهم اللجان الدائمة ،اليت ميكن للمؤسسة تشكيلها.
ويعتمد عدد اللجان على حجم املؤسسة وطبيعة أنشطتها .وتكون عضوية اللجان مفتوحة
أمام مجيع أعضاء اجلمعية العمومية .وغالبا ما تقاد تلك اللجان من أعضاء اجمللس لتحقيق
التكامل وضمان أفضل مستوى من املتابعة للقضايا اليت تكلف بها اللجان .وأما أنواع
اللجان ومهامها ومسؤولياتها فنجدها يف الفصل اخلاص باللجان.
اللجان املتعددة للمجلس
اللجنة التنفيذية
اللجنة املالية  /التدقيق
جلنة القوانني الداخلية والنظم واللوائح

Finance / Audit committee
By – laws Committee

جلنة جتنيد األعضاء

Nominating Committee

جلنة تطوير اجمللس

Development Committee

جلنة التخطيط والتقييم
جلنة شؤون املوظفني
جلنة جتنيد األموال
جلنة العالقات العامة
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Executive Committee

جلنة السياسات العامة

Planning /Evaluation Committee
Personnel Committee
Fund Raising / Resource
Development Committee
Public Relations Committee
Public Policy Committee

دليل مجلس اإلدارة

ثمانية مبادئ لممارسة الحاكمية الرشيدة
احلاكمية الرشيدة واإلدارة اجليدة

حترتم سيادة
القانون

تشاركية

موجهة حنو
بناء التوافق

منصفة
وشــاملة

فعالة
وكفؤة

احلوكمــة
الرشيدة

مساَءلة

مستجيبة

شفافة

دليل مجلس اإلدارة

إن احلاكمية الرشيدة هي عملية يتم من خالهلا التأكد من أن املؤسسة تعمل بفاعلية
وتدار بشكل جيد .وخالل السنوات األخرية أصبحت مسألة احلاكمية الرشيدة مسألة حيوية
على الصعيدين الدولي والوطين .والكثريون خيلطون بني مفهومي احلاكمية الرشيدة وبني
اإلدارة اجليدة .غري أن العمليتني منفصلتني وخمتلفتني ،وكالهما يتساويان يف األهمية لضمان
مؤسسة فعالة .إن احلاكمية اجليدة للمجلس هي عملية توجيه املؤسسة ،أما اإلدارة فهي
عملية التنفيذ املستخدمة لتحويل السياسات ،اليت يضعها اجمللس واجلمعية العمومية ،إىل
برامج وخدمات .إن مدير املؤسسة مسؤول بشكل عام عن اإلدارة ،لكنه بالطبع مساءل أمام
اجمللس .وجيب على اجمللس ومدير املؤسسة أن ميارسوا احلاكمية الرشيدة واإلدارة اجليدة يف
الوقت نفسه ،حيث الغرض منه هو خدمة القطاع األهلي بشكل ينسجم مع القانون .وال
ميكن أن تتحقق احلاكمية الرشيدة دون وجود إدارة جيدة .وتستند احلاكمية الرشيدة اىل مثانية
مبادئ رئيسة هي:
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أوال :املشـــــاركة

4

متساو يف احلاكمية الرشيدة للمؤسسة ،وجيب
ينبغي أن يشارك النساء والرجال بشكل
ٍ
أن تكون املشاركة منظمة ومبا يتيح للجميع التعبري عن مواقفه وآرائه بشكل دميقراطي
وحر .إال أن املشاركة ال تعين تلبية مجيع االحتياجات واالستجابة جلميع االقرتاحات
والطلبات ،فهذا األمر مرهون ومرتبط بإمكانات املؤسسة وبظروفها وبقدراتها .كما
يلتزم اجمللس بتطبيق مبدأ املشاركة من أجل تشجيع العمل التطوعي واملساهمات
اجملتمعية .وتلتزم املؤسسة بإجراء عملية مشاركة وتشاور مستمرة مع مجيع األطراف
ذات العالقة .ويعمل اجمللس على دعم ادارة املؤسسة وتشجيعها ومراقبة مدى التزامها
يف اشراك اجملتمع والفئات املستهدفة من مشاريع املؤسسة يف مجيع مراحل دورة حياة
املشروع ،من التخطيط إىل التنفيذ واملتابعة والتقييم.
درجات املشاركة:
درجة املشاركة

ممارسة املشارك

النمط التنفيذي للمشاركة

منخفضة

ال مشاركة

ال يتم إخبار الفرد /أو اجملتمع املستهدف بأي شيء

منخفضة
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يتلقى معلومات

متوسطة

تتم مشاورته

تضع املؤسسة اجملتمعية خطة وتعلنها ويتم دعوة األفراد إىل اجتماع بهدف
إطالعهم.ويتوقع منهم املطاوعة

متوسطة

ميكنه تقديم النصيحة

عالية

يشارك يف التخطيط

تقدم املؤسسة خطة وتدعو األفراد لطرح استفساراتهم وتكون مستعدة إلدخال
تعديالت على اخلطة فقط إذا كانت هذه التعديالت مهمة بنظرها.

عالية

يتم تفويضه بصالحيات

عالية

ميتلك صالحية وميكنه
استخدامها

حتدد املؤسسة مشكلة ما وتقدمها ألعضاء /اجملتمع احمللي ،وتطلب منهم سلسلة
من القرارات اليت ميكن إدخاهلا يف اخلطة ولديها االستعداد لقبول القرارات.

حتاول املؤسسة أن تضع خطة وترغب يف احلصول على دعم يس ّهل قبول اخلطة،
أو يزيد من فرص إصدار قرار جيعل متريرها إداريا حمتمال .

تقدم املؤسسة خطة جتريبية قابلة للتغيري وتدعو املعنيني لتقديم توصياتهم.
تتوقع املؤسسة أن يتم إدخال تعديال بسيطا حتى ولو كان يف مسائل جوهرية

تطلب املؤسسة من األعضاء /اجملتمع املستهدف أن حيددوا املشكلة وأن يتخذوا
كل القرارات املتعلقة باألهداف والوسائل .وترغب املؤسسة يف مساعدة اجملتمع
احمللي يف كل خطوة لتحقيق أهدافه ،إىل درجة السيطرة اإلدارية على الربامج.

 )4أنظر الدليل االرشادي اخلاص باملشاركة

دليل مجلس اإلدارة

ثانيا :سيادة القانون واإللتزام بالقوانني وباملواثيق الدولية

5

يعمل اجمللس على إرساء إطار عمل قانوني يضمن احلماية الكاملة لألفراد
داخل املؤسسة .عالوة على ذلك ،يعمل على وضع أطر عمل تضمن أن يكون
أداء األفراد ملتزماً بالنظام الداخلي للمؤسسة وبالقانون بشكل أساسي .ويلتزم
اجمللس واملؤسسة جبميع القوانني الفلسطينية مبا فيها:

كما يلتزم اجمللس واملؤسسة باملبادئ واملواثيق الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان وباألخص:
y yاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.
y yالعهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية.
y yالعهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
y yاالتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني.
y yاتفاقية حقوق الطفل.
y yاتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة.
y yامليثاق العاملي حول حقوق املعاقني.

ثالثا :الشفـــافية

ينبغي توفري املعلومات املوثوقة والدقيقة والكاملة لصناع القرار داخل املؤسسة ،وضمان
وصول املستفيدين واجلمهور واملتأثرين بتلك القرارات ،واجلهات الرمسية ذات العالقة،
واملاحنني.
 )5أنظر/ي جمموعة االدلة االرشادية اخلاصة بالقوانني الفلسطينية و املواثيق الدولية

دليل مجلس اإلدارة

y yوثيقة إعالن االستقالل الفلسطينية الصادرة بتاريخ 15/11/1988
y yالقانون األساسي الفلسطيين املقر بتاريخ 29/5/2002
y yقانون اجلمعيات اخلريية الفلسطيين رقم  1لعام  2000والالئحة
التنفيذية لتنفيذ أحكام قانون اجلمعيات اخلريية الصادرة يف عام 2003
y yقانون العمل الفلسطيين رقم  7لعام 2000
y yقانون حقوق املعاقني رقم  4لعام 1999
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رابعاً :التوجه حنو التوافق
إن احلاكمية الرشيدة تهتم وتسعى دوما للقيام مبا هو أفضل للمجتمع وللمؤسسة ،عن
طريق التوافق بني أعضائها ،إن أمكن ،وذلك بسبب وجود الكثري من األطراف واآلراء
املتعددة يف املؤسسة ككل .ويلتزم اجمللس بالعمل دوما على تطبيق هذا املبدأ يف إطار عمل
اجمللس .كما يلتزم اجمللس باللجوء اىل الوساطة والتحكيم بالدرجة األوىل ،حلل اخلالفات
فيما بني املؤسسات األهلية املختلفة ،أو داخل املؤسسة الواحدة ،أو على صعيد مشاكل
العمل.

خامسا :االستجـــابة
يسعى اجمللس دوما إىل االستجابة السريعة الحتياجات املواطنني واجملتمع ضمن فرتة
زمنية معقولة ،حتى تتمكن املؤسسة من تلبية االحتياجات الناشئة وخاصة الطارئة منها،
لدى فئاتها املستهدفة .كما يقوم اجمللس بدراسة وحتليل املتغريات النامجة عن البيئة
اخلارجية على مجيع املستويات ،بصرف النظر عما إذا كانت هذه التغريات نابعة من داخل
السلطة الوطنية الفلسطينية ،أو بسبب االجراءات الوحشية اليت يقوم بها االحتالل
اإلسرائيلي.

سادسا :املسـاواة والشمولية
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يعمل اجمللس على ضمان التزام املؤسسة بالتعامل مع األشخاص أو اجملموعات سواء كانوا
من املستفيدين أو من املوظفني على أساس متساو .كما يلتزم اجمللس بعدم متييز املؤسسة
يف تقديم خدماتها على أساس جغرايف أو عائلي أو حزبي أو طائفي أو سياسي أو طبقي،
أو على أساس النوع االجتماعي أو اإلعاقة .كما يلتزم اجمللس بتطوير املؤسسة إجراءات
صارمة وواضحة ملنع التمييز بأشكاله كافة ضد املوظفني مبا يكفل تكافؤ الفرص .كما يلتزم
اجمللس حبماية املؤسسة حلقوق العاملني فيها ،وبتطوير سلم رواتب يتسم بالعدل واإلنصاف
والوضوح يف التطبيق .إضافة اىل تطوير عقود عمل للموظفني ،تتوافق مع قانون العمل
الفلسطيين .وتسعى احلاكمية الرشيدة إىل أن تشمل مجيع األفراد يف جمتمعها أو مؤسستها،
وخصوصاً أولئك الذين قد يشعرون باإلقصاء والتهميش عن االجتاه السائد يف اجملتمع.
وتهتم بالعدالة وإنصاف تلك الفئات على الصعد كافة.

دليل مجلس اإلدارة

سابعا :الكفـــاءة
تشكل الكفاءة حجر الزاوية يف احلاكمية الرشيدة .وجيب تلبية حاجة اجملتمع أو املؤسسة وحتقيق
أهدافها واملخرجات املخطط هلا بشكل اقتصادي ،من خالل االستخدام األمثل جلميع املوارد
البشرية واملالية واملادية والتقنية ،ضمن فرتة زمنية معقولة .ويعمل اجمللس مع كادر املؤسسة لضمان
استخدام املصادر بأعلى كفاءة ممكنة .والقيام بتقييم تكلفة املشاريع بالنسبة للمخرجات.

ثامنا :املســـاءلة

على جملس اإلدارة يف أي مؤسسة تطبيق هذه املبادئ الثمانية
بشكل خالق ومبدع مراعيا إمكانات املؤسسة ووضعها
الداخلي ،وكذلك بيئتها اخلارجية .وتشكل عملية اختاذ القرار
بشكل مطلع وغري منحاز حجر الزاوية يف احلاكمية
الرشيدة .لذا ،فإن على جمالس اإلدارة أن تعرف وضع
منظمتها ،وكيف ستواصل حتقيق رسالتها.

دليل مجلس اإلدارة

إن املساءلة مالزمة للشفافية وسيادة القانون .فاحلاكمية الرشيدة جتعل متخذي القرار مساءلني
ومسؤولني عن القرارات اليت اختاروها .إن جملس اإلدارة مساءل أمام من سيتأثرون بتلك
القرارات أو األفعال من فئات وأفراد وجمتمعات حملية ،كما هو مساءل أمام اجلهات الرمسية
يف السلطة الوطنية الفلسطينية ،وكذلك من قبل اجلهات املاحنة.
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النماذج المختلفة لمجالس اإلدارة
هناك أربعة مناذج رئيسة للحاكمية الرشيدة يف جمالس اإلدارة واليت تتبناها املؤسسات
األهلية على املستوى احمللي والدولي .وخيتلف النموذج املطبق من مؤسسة إىل أخرى
استنادا إىل العديد من العوامل ،نذكر منها:
حجم املؤسسة وقدراتها وإمكاناتها ومستوى عملها.مدى توفر الكادر الوظيفي املتفرغ يف املؤسسة.التوافق بني أعضاء اجلمعية العمومية وجملس اإلدارة على حتديد النموذجاألنسب ملؤسستهم ومدى رغبتهم يف االخنراط يف نشاطات املؤسسة.
ما يفرضه القانون والنظام األساسي للمؤسسة ،حبيث ال تتعارض ممارساتاملؤسسة وجملس إدارتها مع ما جاء يف بنود القانون.

وهذه النماذج هي:
1 .1جملس السياسات :Policy Board
وهو منوذج يعمل فيه اجمللس ككل ،مركزاً على وضع وتطوير الرؤية والرسالة
والسياسات ،ويتأكد أن اإلجراءات داخل املؤسسة مطبقة بشكل كامل من خالل متابعة
األنشطة والربامج عرب مدير املؤسسة .وعادة ينبثق من اجمللس بعض اللجان املختصة،
اليت يقوم اجمللس بتفويضها باملهام ،واليت ترفع تقاريرها للمجلس لإلقرار .أما
على املستوى املالي فتكون من مسؤولية أمني الصندوق واللجنة املالية اليت تعمل
بتناغم مع املدير املالي أو حماسب املؤسسة .ويقوم اجمللس مبراجعة القوائم والتقارير
املالية اليت تقدمها اللجنة املالية عرب أمني الصندوق.
 .2جملس سياسات وحاكمية :Policy/ Governance Board

يدمج اجمللس ما بني وضع السياسات وممارسته للحكم والقيادة للمؤسسة عرب:
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y yوضعه وتطويره لرؤية املؤسسة ورسالتها.
y yوضعه السياسات املتعلقة بتحقيق الغايات ،أي حيدد النتائج املرجوة.
y yحتديده ،أحيانا ،الوسائل واإلجراءات واملمارسات الواجب إتباعها داخل املؤسسة.

دليل مجلس اإلدارة
y yعدم تدخل اجمللس يف اإلدارة اليومية للمؤسسة ،اليت تكون اإلدارة التنفيذية
مسؤولة مباشرة وبشكل كامل عن إدارة املؤسسة وشؤون املوظفني فيها.
y yيوافق اجمللس على السياسات العامة اليت ترفعها اإلدارة خبصوص املوظفني.
y yيوجه عمل اجمللس اخلطط الصادرة عنه واليت يعمل انطالقا منها ومسرتشدا بها.
y yتتشكل اللجان عند احلاجة إليها لدعم عمل اجمللس.
 .3اجمللس اإلداري أو التشغيلي :Administrative or Operational Board

 .4اجمللس اجلماعيA Collective Board :

وهو منوذج يعمل فيه اجمللس مع العاملني ،حبيث يتشاركون يف املسؤولية عن
السياسات ،واإلدارة واملهام التشغيلية .ويف عمليات التخطيط وحتديد
الرؤية وتطبيق التقييم الداخلي ويف تقديم
اخلدمات .وينطبق هذا النموذج إىل حد كبري
على املؤسسات الصغرية والقاعدية .ويعمل
جملس اإلدارة وطاقم العاملني ،ان وجد ،يف
اجملال املالي كفريق واحد .أما هيكلية اجمللس
واملؤسسة فعادة تكون بسيطة وغري معقدة.

دليل مجلس اإلدارة

وهو منوذج يقوم اجمللس بتنفيذ أدوار ومهام إدارية وتنفيذية ،إىل جانب مسؤولياته
على مستوى القيادة واحلاكمية ،حيث يوفر اجمللس التوجيه ،ويقوم بتطوير السياسات
والتوجهات العامة ،كما ويقوم فيه أيضاً أعضاء اجمللس األفراد بأداء وظائف إدارية
ويسهمون بتقديم اخلدمات بشكل مباشر .وتتنوع أعمال اجمللس ،من النشاطات
اإلدارية البسيطة إىل التخطيط االسرتاتيجي .كما يقوم اجمللس واملوظفني بوضع
اخلطط وتطويرها ،ويقومون بشكل مشرتك بتنفيذها .أما على املستوى املالي
فيكون اختاذ القرارات املالية ،بشكل كبري يف يد جملس اإلدارة .وعادة ال يكون يف
هذه املؤسسات موظفني متفرغني إلدارة أنشطة املؤسسة .وبالتالي يكون العبء
امللقى على عاتق عضو جملس اإلدارة كبرياً.
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أدوار ومسؤوليات ومهام مجلس اإلدارة
مسؤوليات اجمللس:
1 .1حتديد الرس��الة ،والرؤية وإط��ار العمل
االسرتاتيجي.
2 .2تعيني مدير املؤسسة وصرفه ،واإلشراف
على عمله وتقييم أداءه وتوفري الدعم
املادي واملعنوي واملهين له.
3 .3جتنيد أعضاء جدد لعضوية اهليئة العامة
لضمان التخطيط الفعال للمؤسسة.
4 .4اإلشراف واملراقبة ومتابعة تنفيذ اخلطط.
5 .5ضمان توفر املوارد املالية والبشرية.
6 .6إدارة املوارد بفعالية.
7 .7املراقبة واإلشراف املالي على املؤسسة.
8 .8حتديد وإقرار جماالت عمل املؤسسة
وبراجمها ومتابعتها.
9 .9تعزيز وضع املؤسسة والدعاية هلا ونشر
رسالتها للجمهور العام وتعزيز صورتها.
1010ضمان عمل املساءلة املالية والقانونية
واألخالقية لعمل املؤسسة .
1111املسؤولية عن تقييم أداء اجمللس.
1212متثيل املؤسسة لدى اجلهات الرمسية
والقضائية.

ً
مسؤوال عن مجيع أعماهلا
يعترب جملس اإلدارة يف أية مجعية أو هيئة أهلية
ونشاطاتها .6كما أنه املسؤول قانونياً ،وأخالقياً ومالياً عن سلوك املؤسسة
وأدائها .إن اجمللس باعتباره هو هيئة اختاذ القرار ،ملقى على عاتقها العديد
من املسؤوليات .وينقسم دور جملس اإلدارة اىل جمالني أساسيني هما :الدور
الداعم  ،Supportوالدور القيادي /احلكم والسلطة ،Governance
وتقع مجيع املسؤوليات ضمن الدورين السابقني ،وميكن إجيازها
باملسؤوليات العشرة الرئيسة التالية:

مهام ومسؤوليات جملس إدارة (يوضع اسم املؤسسة)
 -1حتديد رس��الة ،ورؤية وإطار العمل االس�تراتيجي ملؤسسة (يوضع
اسم املؤسسة)

يلتزم اجمللس بوضع الرسالة ومراجعتها بشكل دوري ،من أجل التثبت
من دقتها وصالحيتها .وجيب على كل عضو يف اجمللس أن يفهم الرسالة
ويؤيدها ويسعى إىل نشرها .كما يعمل اجمللس على تطوير إطار العمل
االسرتاتيجي للمؤسسة مبا ينسجم وتطلعات شعبنا ،ومبا يليب احتياجاته
التنموية والتحررية .كما يلتزم برفض التمويل املشروط سياسيا ،أو
الذي ميس مبشروعية النضال الوطين الفلسطيين .وهو حيمي املؤسسة من
االنزالق اىل التوقيع على مشاريع ،أو تنفيذ أنشطة هدفها التطبيع مع
احملتل على املستوى السياسي واألمين ،أو الثقايف أو التنموي.

املهــــام:
•وضع الرسالة وحتديثها.
•اإلهلام والقيادة.
•مراجعة النظام الداخلي عند الضرورة .جيب أن يبقى النظام الداخلي للمؤسسة
مستندا إىل القانون.
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 )6الدليل االرشادي حول قانون اجلمعيات اخلريية و اهليئات االهلية -مادة رقم 17انظر/ي

دليل مجلس اإلدارة
•تطوير وإقرار السياسات العامة وشروط املرجعية اخلاصة مبكونات املشاريع.
ّ
•حل املؤسسة وحتديد الطريقة اليت سيتم فيها استخدام أصوهلا وأمواهلا .مبا ال
يتعارض مع أحكام القانون وخاصة املادة (.)39
•دمج املنظمة مع مؤسسات أخرى وفق البند ( )26من القانون.
 -2تعيني مدير املؤسسة

املهــــام:

•مراجعة الوصف الوظيفي للمدير وحتديثه للتأكد
من أنه مناسب لسياق العمل وتطوراته يف
املؤسسة.
•إجراء مقابالت للمرشحني املؤهلني للمنصب.
•تعيني مدير املؤسسة.
•توجيه مدير املؤسسة بعد تعيينه.

 -3دعم أداء املدير ومراجعته.

يعمل اجمللس على التحقق من حصول مدير/ة املؤسسة على
الدعم املعنوي واملهين الالزمني من أجل حتقيق أهداف
املؤسسة.

•وضوح األدوار:

وجود وصف وظيفي واضح ومفصل ومكتوب
ومتفق عليه بني الطرفني

•وجود خطوط اتصاالت جيدة ومفتوحة وصرحية:
اجتماعات دورية بني رئيس اجمللس واملديرتقارير دورية-تشاور دائم ومتواصل

•الثقة املتبادلة:

متابعة حثيثة لاللتزاماتنقاشات جوهريةآليات فعالة الختاذ القرارات-مشاركة الطرفني حول املشاكل

•الدعم املتبادل:

دعم متبادل ملواقف الطرفنيتفهم كل طرف لوضع ومشاكل واحتياجاتالطرف الثاني وكذلك أدوارهما

•االحرتام املتبادل:

مواجهة املش��اكل والعقبات بشكل جريءوبناء
االعرتاض عل��ى األفكار وتش��رحيها دوناملساس بالشخص الذي يقف خلفها
النزاهة بالتعاملتفهم األخطاء البشرية والتسامح جتاه األخطاءغري املقصودة

وجود سياسات واضحة حتدد بدقة السلطات
والصالحيات اخلاصة بكل طرف وااللتزام بها

دليل مجلس اإلدارة

إن املدير مسؤول عن إدارة املؤسسة ،ويعمل اجمللس على
مراجعة وتقييم أداءه/ها بشكل دوري ،للتأكد من أنه/ها
تقوم بتنفيذ الوصف الوظيفي ،وتوفري القيادة املالئمة،
والتخطيط والتنفيذ لربامج املؤسسة .كما يكون اجمللس
ً
مسؤوال عن اإلبقاء على املدير أو صرفه/ها.كما يسعى
اجمللس للتوصل إىل توافق بشأن الوصف الوظيفي ملدير
حبث متأ ٍن ،وفق األصول املتبعة
املركز ،وأن جيري عملية ٍ
ً
يف عمليات التوظيف ،حتى جيد شخصاً
مؤهال لكي يتبوأ
املنصب.

شروط العالقة الفعالة بني اجمللس ومدير املؤسسة :
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املهـــام:
•يقوم رئيس اجمللس ،بالشراكة مع األعضاء ،باختاذ القرار بشأن التقييم الدوري
ألداء مدير املؤسسة.
•إذا دعت الضرورة ،يقوم اجمللس بإنهاء عمل املدير والبدء بالبحث عن
بديل.
 -4ضمان التخطيط الفعال للمؤسسة
يعمل أعضاء جملس اإلدارة ويشاركون بشكل فاعل مع العاملني يف عملية التخطيط
اإلسرتاتيجي ويساعدون يف تنفيذ األهداف املخططة.
املهـــام:

•املشاركة يف عملية التخطيط االسرتاتيجي وإقرار خطط التنفيذ بعيدة املدى.
•تطوير السياسات املتعلقة بأطر العمل وإقرارها.
•املشاركة يف تطوير اخلطة اإلسرتاتيجية للمؤسسة.

 -5ضمان توفر املوارد املالية والبشرية املناسبة
إن توفري املوارد الكافية للمؤسسة ،لكي تؤدي رسالتها ،تعترب إحدى أهم مسؤوليات
اجمللس .ويعمل اجمللس على حتقيق املهام التالية:
املهـــام:
•يعمل بالشراكة مع مدير املؤسسة والعاملني من أجل جتنيد األموال من
اجملتمع احمللي ومن اجلهات العربية والدولية.
•يبقى على اطالع ودراية باخلدمات اليت يتم تقدميها واملوارد املالية والبشرية
املطلوبة لذلك.
•مراجعة نظام الرواتب والسلم الوظيفي.
•وضع السياسات واإلجراءات اخلاصة بزيادة األجور واملزايا واإلجازات
للموظفني.
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دليل مجلس اإلدارة
 – 6إدارة املوارد بفعالية
يسعى اجمللس لوضع موازنة سنوية ووجود الرقابة املالية املالئمة ،وذلك لكي يظل
ً
مساءال أمام املاحنني واألعضاء ،ويضمن استمرار اإلعفاءات الضريبية.
		

 -7حتديد برامج املؤسسة وخدماتها ومراقبتها.
يعمل اجمللس على حتديد الربامج األكثر انسجاماُ ورسالة املؤسسة وخطتها اإلسرتاتيجية،
والتأكد من التزام مشاريع املؤسسة وانسجامها مع األولويات التنموية الفلسطينية،
ومتابعة تنفيذها باملهنية الالزمة.
املهـــام:
•إقرار خطط العمل التفصيلية املستمدة من خطة العمل السنوية.
•تلقي التقارير الدورية من مدير املركز حول أعمال املراجعة كافة اليت جتريها
هيئات مراجعة أو تقييم خارجية.
•حبث األوضاع اليت قد تتطلب التغيري يف الربامج واخلدمات.
•تشكيل اللجان الالزمة لتحسني العمل ،وحتديد جماالت عملها ضمن
اجمللس.

دليل مجلس اإلدارة

املهــام:
•الرقابة املستمرة للوضع املالي تبعاً للموازنة السنوية اليت مت إقرارها.
•مراجعة املوازنة السنوية لعرضها على اجلمعية العامة وإقرارها.
•مراقبة الوضع املالي للمؤسسة.
•مراجعة بيانات التدقيق املالي واالجتماع باملسؤولني املاليني ،من أجل تصويب
نتائج املدقق وتوصياته إذا دعت الضرورة.
•اختاذ القرارات االستثمارية اليت تصب يف مصلحة املؤسسة.
•مراجعة البيانات املالية وإقرارها يف نهاية السنة مع موازنة السنة املالية
اجلديدة.
•تقديم التقارير اإلدارية واملالية السنوية وأي خطط أو مشاريع مستقبلية
للجمعية العامة.

35

مركز العمل التنموي  /معـــاً

المركز الفلسطيني لقضايا السالم والديمقراطية

 -8حتسني الصورة العامة للمؤسسة
يش��كل اجمللس الصلة األساس��ية للمؤسس��ة باجملتمع ،مبا فيها األعض��اء ،واجلمهور
واإلعالم .ويسعى اجمللس اىل توضيح رسالة املؤسسة ،و إجنازاتها ،وأهدافها للجمهور،
باإلضافة إىل احلصول على تأييد ش��خصيات مهمة يف اجملتمع ،تشكل عناصر مهمة يف
اإلس�تراتيجية الشاملة للعالقات العامة .كما يس��عى اجمللس اىل الدفاع عن املؤسسة
وتعزيز صورتها واحلرص على مسعتها ومصداقيتها على الصعد كافة.
املهـــام:
•ترويج املؤسسة ضمن األطر األهلية ،واخلاصة واحلكومية بالطريقة املناسبة.
•مراجعة التقرير السنوي ،والنشرة التعريفية باملؤسسة والكتيبات اليت تروجها.
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 -9التأكد م��ن النزاهة القانوني��ة واألخالقية واحملافظة على الش��فافية وتطوير آليات
للمساءلة
تلتزم املؤسسة بسياسة الشفافية املطلقة والقائمة على مبدأ احلق يف املعرفة فيما يتعلق
بإيصال املعلومات إىل أصحاب العالقة ،مبا يضمن االنفتاح مع اجلمعية العمومية،
واملستفيدين ،واملاحنني والسلطة حول النشاطات واإلجراءات والقرارات والسياسات
وتوفري املعلومات الصحيحة للجمهور ،والتقيد باملعايري املهنية والقواعد اخلاصة بالشفافية
املالية ،وإدارة املشرتيات من خالل العطاءات .وتعيني املوظفني وفق القواعد املهنية املتبعة
من اإلعالن عن الوظائف ومنح فرص متساوية للجميع .كما تلتزم املؤسسة بأن تكون
قابلة للمساءلة من قبل أعضاء اهليئة العامة ،واملستفيدين من أفراد اجملتمع ،واملاحنني،
واملتعاقدين مع املؤسسة وفق شروط التعاقد ووفق القانون ،مع احلفاظ على استقاللية
املؤسسة واستقاللية قرارها عن أي فئوية أو تعصب حزبي أو طائفي أو ديين يف تقديم
ً
مساءال ،مالياً وأخالقياً ومعنوياً أمام املؤسسة
اخلدمات والتوظيف ..ولكي يكون اجمللس
ومجيع األطراف ذات العالقة ،عليه أن يتأكد أن املؤسسة تستخدم النظام والربنامج املالي
واحملاسيب املناسب ،وأنها ملتزمة باملعايري والشروط الدولية للمحاسبة والتدقيق ،وان
املوازنات تعد بطريقة سليمة ودقيقة لعرضها على اجلمعية العمومية إلقرارها .كما يلتزم
اجمللس ويعمل ويتحقق من استخدام األموال يف اجملاالت املخصص هلا واملعلن عنها
واملتعاقد عليها مع اجلهات الداعمة.

دليل مجلس اإلدارة
املهـــام:

 -10التقييم الذاتي ألداء اجمللس
من خالل تقييم اجمللس الدائه والتحقق من تأديته ملسؤولياته ميكن للمجلس ،ومن
خالل هذه العملية ،التعرف والوقوف على اجنازاته ،والتوصل إىل توافق يف اجملاالت
اليت حتتاج إىل تطوير .كما أن مناقشة نتائج التقييم الذاتي يف خلوة تساعد على وضع
خطة بعيدة املدى.
املهـــام:
•تقييم األداء الفردي ألعضاء اجمللس باإلضافة إىل تقييم األداء العام للمجلس.
•حتديد جماالت عمل اجمللس اليت حتتاج إىل حتسني.
•إجياد الفرصة للحصول على التغذية الراجعة والتقييم املؤث َرين من افراد اجملتمع،
والعاملني واملنظمات الشريكة.
•إضافة ملسؤوليات اجمللس السابقة نص القانون يف املادتني ( )17و( )18على
حتديد املسؤوليات التالية:

دليل مجلس اإلدارة

•التأكد من وجود سياسات سليمة لشؤون املوظفني.
•التأكد من وجود نظام للشكاوي ،حيق ألي متضرر من برامج املؤسسة ونشاطاتها
استخدامه ،ويقوم جملس اإلدارة مبراجعة الشكاوي بصورة منهجية.
•التفويض الواضح للمدير يف إدارة املوظفني والربامج واملشاريع؛ وفق أسس اإلدارة
اجليدة.
•حتديد صالحيات الصرف وفق املستويات اإلدارية ،ومراعاة فصل املسؤوليات.
•إتباع القانون والالئحة الداخلية والنظام الداخلي للمؤسسة.
•دعوة اجلمعية العمومية إىل اجتماع سنوي عادي أو إىل اجتماع غري عادي إذا دعت
الضرورة ،وتنفيذ قراراتها تبعاً للقانون وللنظام الداخلي.
•التوصية للجمعية العمومية بإقالة أعضاء اجمللس (املخطط العام مذكور حتت إقالة
أعضاء اجمللس).
•متابعة أي مالحظات صادرة عن الوزارات أو الدوائر املعنية داخل السلطة
الفلسطينية فيما خيص أنشطة املؤسسة ،واالستجابة هلا.
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 إدارة شؤون اجلمعية أو اهليئة وإعداد اللوائح أو األنظمة والتعليمات الالزمة.
 الرقابة واإلشراف على عمل املؤسسة
 متثيل املؤسسة رمسيا أمام الغري.
 التوقيع على مجيع العقود واالتفاقيات اليت تتم بني املؤسسة وبني اجلهات
األخرى.
 تعيني املوظفني الالزمني للجمعية أو اهليئة وحتديد اختصاصاتهم أو إنهاء
خدماتهم وفقاً ألحكام القانون.
 تكوين اللجان اليت يراها الزمة لتحسني العمل وحتديد اختصاص كل منها.
 إعداد احلساب اخلتامي عن السنة املالية املنتهية ومشروع املوازنة للسنة اجلديدة.
 تقديم التقارير السنوية اإلدارية واملالية وأية خطط ومشاريع مستقبلية للجمعية
العمومية.
 دعوة اجلمعية العمومية جللسة عادية أو غري عادية لالجتماع وتنفيذ قراراتها
طبقاً ألحكام القانون.
 متابعة أية مالحظات واردة من الدائرة أو الوزارة أو اجلهات الرمسية املختصة
فيما يتعلق بنشاط اجلمعية أو
اهليئة والرد عليها.
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دليل مجلس اإلدارة

أدوار أعضاء مجلس اإلدارة ومسؤولياتهم ومهامهم
املبادئ التوجيهية العامة الواجب مراعاتها واحرتامها من أعضاء اجمللس.

دليل مجلس اإلدارة

1 .1أن يلتزم بقانون اجلمعيات اخلريية واهليئات األهلية رقم  1لعام .2000
2 .2أن يلتزم بالقوانني الفلسطينية املختلفة.
3 .3االلتزام بعمل املؤسسة وبسياساتها.
4 .4أن يلتزم باإلجراءات واملمارسات اخلاصة حباكمية اجمللس.
5 .5أن يقبل نتيجة تصويت األغلبية على مسألة ما باعتبارها حامسة ونهائية.
6 .6أن يعمل بشكل صادق ،ومنصف وأخالقي ونزيه ،ويتصرف بشكل حمرتم ومهين،
حيث أنه قد يكون معرضاً لتدقيق اجلمهور ومساءلته.
7 .7أن يعمل بطريقة تعزز مسعة املؤسسة وحتافظ عليها.
8 .8االقتناع برسالة املؤسسة وبأهدافها ويساندها
9 .9التمتع باملعرفة واملهارة يف جمال واحد أو أكثر من جماالت عمل اجمللس املتعلقة
باحلاكمية :السياسات ،واملالية ،والربامج و/أو شؤون املوظفني.
1010االستعداد للعمل يف جلنة واحدة على األقل.
1111حضور االجتماع الدوري للمجلس ،واجتماع اللجنة واالجتماعات السنوية
العامة .وأن يقدم اعتذاراً مسبقاً لرئيس اجمللس إذا تعذر احلضور.
1212االلتزام بإعطاء مخس ساعات شهرياً من وقته/ها على األقل (ويشمل ذلك اإلعداد
الجتماع اجمللس ،واالجتماع نفسه والوقت الالزم الجتماع اللجنة).
1313اإلعداد واملشاركة يف مناقشات اجمللس ومداوالته.
1414ان يكون منفتحا وبنّاًء يف التعليقات ،وأن يتبادل األفكار واملعلومات مع بقية
أعضاء اجمللس بشكل فاعل.
1515يوفر املعلومات املناسبة ويتبادهلا مع األعضاء الزمالء لضمان السلوك الالئق
والعمليات السليمة ملركز التطوير وجمللس اإلدارة.
1616إقامة عالقة عمل إجيابية مع أعضاء اجمللس اآلخرين ومع العاملني يف املركز.
1717أال يسيء استخدام موقعه/ها كعضو جملس إدارة عن طريق اإلشارة إىل أي موظف
يف املؤسسة أنه/ها يستحق معاملة خاصة  ،أو أن يتوقع أي معاملة خاصة متميزة من
أعضاء املؤسسة العاديني.
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1818توخي احلذر الشديد يف قبول اهلدايا حتى الرمزية منها ،لكي ال تصبح ضمن دائرة
الرشاوى.
1919التنبه واالمتناع عن أي تضارب يف املصاحل .ويفصح عن أي تضارب للمصاحل
قد ينشأ جتاه أي أمور تعرض على اجمللس ،وميتنع عن املناقشة والتصويت يف أية
قضية قد يكون لدى العضو فيها تضارب يف املصاحل.

االختصاصات والواجبات اخلاصة بأعضاء اجمللس:
خيتار جملس اإلدارة من بني أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا
للصندوق-:
أوال :اختصاصات رئيس اجمللس وواجباته:
إن رئيس اجمللس:
y
y
y
y
y
y
y
y

y
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y

yعضو يف اجمللس.
yيعترب كبري املتطوعني يف املؤسسة.
yشريك مع مدير املؤسسة يف حتقيق رسالة املؤسسة.
yيقود جملس اإلدارة ،الذي يضع السياسات ،ويتابع عمل مدير املؤسسة.
yميثل املؤسسة أمام الغري يف مجيع عالقاته ،ويقوم بالتوقيع على مجيع العقود اليت تتم بني
املؤسسة واجلهات األخرى ،اليت يوافق جملس اإلدارة على إبرامها.
yيرأس اجتماعات اجمللس ،واجلمعية العمومية واللجان الفرعية اليت يتابعها ،ويشارك
يف اإلعداد هلا واملشاركة يف مناقشاتها ومداوالتها.
 yإقرار جدول أعمال جلسات جملس اإلدارة ومتابعة تنفيذ قراراته.
yيعزز دور اجمللس يف جمال التخطيط االسرتاتيجي ،ويشارك يف وضع األهداف احملددة
البعيدة والقصرية املدى ،وأهداف املؤسسة وأولوياتها لتلبية احتياجات اجملتمع والفئات
املستهدفة.
yالتوصية والعمل مع اجمللس على تبين سياسات تتصف بالرشيدة والعادلة ،وتعزز
اإلدارة اجليدة يف املؤسسة.
yحيق له دعوة اللجان الجتماعات مسببة.

دليل مجلس اإلدارة
y
y
y
y
y
y
y
y
y

yالتوقيع مع أمني السر على حماضر اجللسات والقرارات اإلدارية والشيكات.
yتوقيع عقود املوظفني املعينني يف املؤسسة.
yالعمل على توسيع عالقات املؤسسة حمليا من خالل التشبيك اجملتمعي.
yيلعب دوراً قيادياً يف جتنيد األموال وتأمني االستدامة للمؤسسة وخلدماتها.
ً
مساءال أمام املمولني عن اخلدمات اليت قدمت واألموال اليت أنفقت.
yيكون
yيراقب ويقيم فعالية املؤسسة من خالل املراجعة الدورية للربامج واخلدمات مع مدير
املؤسسة.
yإقامة عالقة عمل إجيابية مع أعضاء اجمللس اآلخرين ومع فريق العمل يف املؤسسة.
yالتنبه واالمتناع عن أي تضارب يف املصاحل ،ومراجعة أي قضايا ذات أهمية
للمجلس.
yيؤدي أي مهام أخرى يوكلها اجمللس إليه.

هذا املنصب يأتي مباشرة بعد منصب الرئيس .إن نائب الرئيس:
y
y
y
y
y
y
y
y
y

yعضو يف اجمللس.
yيؤدي مهام الرئيس يف حال غيابه (أنظر الوصف الوظيفي للرئيس).
yمسؤول أمام رئيس اجمللس.
yيعمل بشكل وثيق مع الرئيس وباقي أعضاء اجمللس.
yتأدية دور رئيس اجمللس يف حال غياب األخري عن االجتماعات الدورية.
yاإلسهام بوضع األهداف احملددة البعيدة والقصرية املدى ،وأهداف املؤسسة وأولوياتها
يف تلبية احتياجات اجملتمع.
yيتمتع بصالحية التوقيع نيابة عن الرئيس ألغراض مالية وقانونية.
yيلتزم بالشروط العامة الواجب توفرها يف أعضاء اجمللس( .انظر اىل الشروط املذكورة
يف الصندوق أعاله)
yيؤدي أي مهام أخرى يوكلها إليه اجمللس.

دليل مجلس اإلدارة

ثانيا :اختصاصات وواجبات نائب رئيس اجمللس
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ثالثا :اختصاصات أمني الصندوق وواجباته:

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
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y
y

y yهو عضو يف اجمللس يتمتع بالقدرة على قراءة/فهم/تفسري البيانات املالية
للمؤسسة.
y yيعترب مسؤوال عن مجيع شؤون املؤسسة املالية طبقا للنظم واألصول املالية املتبعة.
y yيتمتع بصالحية التوقيع بالنيابة عن اجمللس ألغراض مالية.
y yاإلشراف على تنظيم اإليرادات النقدية والعينية واملصروفات على وجه مفصل؛
وفقا لألصول املالية املتبعة.
yاإلشراف العام على موارد اهليئة ومصروفاتها.
yاإلشراف على التعاون مع مدقق احلسابات.
yاإلشراف على اجلرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة اجلرد جمللس اإلدارة.
yاإلشراف على صرف مجيع املبالغ اليت تقرر صرفها قانونا مع االحتفاظ باملستندات
الدالة على صحة الصرف ،ومراقبة املستندات وحفظها.
yيضمن تطوير السياسات واإلجراءات املالية ومراجعة اجمللس هلا.
yاإلسهام بوضع األهداف احملددة البعيدة والقصرية املدى ،وأهداف وأولويات املركز يف
تلبية احتياجات اجملتمع.
yيشكل مرجعاً للجان األخرى يف اجلوانب املالية.
yيقوم بتأدية واجباته من خالل العالقة الوثيقة باملدير املالي أو احملاسب (يف حال
وجوده).
yاإلشراف على تنفيذ قرارات اجمللس فيما يتعلق باملعامالت املالية بشرط أن تكون
مطابقة لبنود امليزانية.
yاإلشراف على إعداد املوازنة السنوية وعرضها على جملس اإلدارة.
yيعمل على عرض املوازنة السنوية على جملس اإلدارة للمراجعة.
yيتثبت من عرض البيانات املالية املدققة على اجمللس بشكل سنوي.
yاإلشراف على حبث املالحظات ذات الطابع املالي ،الواردة من الوزارة املختصة والرد
عليها.
yيلتزم بالشروط العامة الواجب توفرها يف أعضاء جملس اإلدارة.
yيؤدي أي مهام يف اجلوانب املالية يوكلها إليه اجمللس.

دليل مجلس اإلدارة
رابعا :اختصاصات وواجبات أمني السر
y
y

y

y

y
y
y
y
y
y
y
y

دليل مجلس اإلدارة

y

yهو عضو يف جملس اإلدارة
yإعداد جدول أعمال جملس اإلدارة وتوجيه الدعوة لألعضاء ،وتولي أمانة سر
االجتماع وإعداد احملاضر والقرارات وتسجيلها بالسجالت،
وتنظيم سجل حماضر اجتماعات جملس اإلدارة واجلمعية
العمومية بصورة متسلسلة.
yاإلشراف على إخطار الدائرة والوزارة بكل تغيري أو تعديل
يطرأ على وضع املؤسسة ،أو على مركزها أو نظامها أو
أهدافها أو أي تغيري يف جملس إدارتها خالل شهر من تاريخ
إجراء التعديل.
yاإلشراف على إعداد التقرير اإلداري السنوي عن نشاطات املؤسسة وتقدميه جمللس
اإلدارة.
yاإلشراف على إعداد جدول أعمال اجلمعية العمومية ،والعمل على دعوتها طبقا
للقانون يف االجتماعات العادية وغري العادية.
yاإلشراف على تنظيم سجل املراسالت الصادر من اجمللس والوارد إليه.
yاإلشراف على تنظيم سجل النظام األساسي مبا يف ذلك أمساء أعضاء جملس اإلدارة يف
كل دورة انتخابية وتاريخ انتخابهم.
yاإلشراف على تنظيم سجل ألمساء أعضاء اجلمعية العموميةظن متضمنا أرقام
هوياتهم ،وسنهم ،وتاريخ انتسابهم ،ومهنتهم ،وجنسيتهم ،ومؤهالتهم العلمية ..اخل.
yاإلشراف على العمل على تنفيذ قرارات جملس اإلدارة من خالل اجلهاز التنفيذي.
yاالحتفاظ بسجالت اجمللس والتثبت من إدارة سجالت املؤسسة بشكل ف ّعال.
yاالطالع على الوثائق القانونية ( النظام الداخلي والالئحة الداخلية ...اخل) حبيث
يطبقها خالل االجتماعات.
yاإلسهام بوضع األهداف احملددة البعيدة والقصرية املدى ،وأهداف املؤسسة وأولوياتها
يف تلبية احتياجات اجملتمع.
yااللتزام بالشروط العامة الواجب توفرها يف أعضاء اجمللس.
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أدوار الجمعية العمومية ومسؤولياتها ومهامها
تتكون اجلمعية العمومية من أعضاء اهليئة التأسيسية ويضاف إليهم األعضاء اجلدد ،مبجرد
املوافقة على عضويتهم يف اجلمعية ،وذلك حسب املعايري املنصوص عليها يف النظام
الداخلي.
ويرتك القانون يف مادته رقم ( )23للنظام األساسي للجمعية أو اهليئة طبيعة تشكيل اجلمعية
العمومية للجمعية أو اهليئة ،حبيث تتكون من مجيع األعضاء الذين أوفوا التزاماتهم وفقاً
للنظام األساسي.

اختصاصات اجلمعية العمومية:
وفقا للمادة ( )23من القانون ختتص اجلمعية العمومية بـ:
y yوضع السياسات والتوجيهات العامة للجمعية أو اهليئة.
y yانتخاب أعضاء جملس اإلدارة ،وفقاً لنظامها األساسي.
y yتعديل النظام األساسي للمؤسسة ،حيث تصدر القرارات باألغلبية املطلقة
ألعضاء اجلمعية العمومية فيما خيتص بتعديل النظام األساسي ،وبأغلبية ثلثي
أعضاء اجلمعية فيما خيتص حبل اجلمعية ،أو اهليئة ،أو بإدخال تعديل يف نظامها،
يتعلق بغرض اجلمعية ،أو عزل أعضاء جملس اإلدارة ،أو احتادها أو إدماجها ،ما مل
يرد يف النظام نص يشرتط أغلبية أكثر من ذلك .ووفقا للمادة ( )24من القانون
جيوز لثلث أعضاء اجلمعية العمومية ألية مجعية أو هيئة طلب دعوتها الجتماع
غري عادي.
y yتعيني مدقق حسابات خارجي قانوني.
y yالنظر يف اجتماعها العادي يف األمور التالية ،وهي-:
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 -1تقرير جملس اإلدارة عن نشاطات اهليئة.
 -2التقرير املالي الذي يقدمه جملس اإلدارة واملصادقة عليه.
 -3تقرير مدقق احلسابات القانوني عن وضع اهليئة املالي واملصادقة عليه.

دليل مجلس اإلدارة
 -4تعيني مدقق حسابات قانوني.
 -5مناقشة اخلطة الرباجمية السنوية للمؤسسة وإقرارها.
 -6مراجعة تنفيذ السياسات الرباجمية واملالية.
 -7انتخاب جملس اإلدارة بعد انقضاء فرتته.
y yالنظر يف اجتماعها غري العادي يف األمور التالية:

y yإقرار اخلطة اإلسرتاتيجية للمؤسسة.
y yانتخاب هيئة أو جلنة الرقابة الداخلية.

اجتماعات اجلمعية العمومية:
1 .1تنعقد اجلمعية العمومية بدعوة كتابية لكل من أعضائها الذين هلم حق احلضور،
يبني فيها مكان االجتماع وموعده وجدول األعمال؛ وذلك قبل أسبوعني من
تارخيه.
2 .2يتم دعوة اجلمعية العمومية لالجتماع غري العادي بطلب من-:
•األغلبية املطلقة ألعضاء جملس اإلدارة.
•ثلث أعضاء اجلمعية العمومية على األقل.

دليل مجلس اإلدارة

 -1تعديل النظام الداخلي للهيئة.
 -2عزل أعضاء جملس اإلدارة وسحب الثقة منهم.
 -3النظر يف أي موضوع يتعلق بنشاط اهليئة ،وختتص بصفة عامة بوضع
السياسات والتوجيهات العامة له .على أن يقدم طلبا هلا بذلك مبوافقة
األغلبية املطلقة من أعضاء اجلمعية العمومية.
 -4حل اهليئة وكيفية التصرف بأمواهلا وموجوداتها.
 -5احتاد اهليئة أو إدماجها مع مجعيات و/أو هيئات أخرى( .املادة  23من
القانون).
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3 .3يعترب اجتماع اجلمعية العمومية أو اهليئة قانونيا وفق املادة ( )25من القانون
حبضور األغلبية املطلقة ألعضائها .فإذا مل تتوفر األغلبية املطلقة ،يؤجل االجتماع
إىل جلسة أخرى تعقد خالل مدة ال تتجاوز مخسة عشر يوما من تاريخ االجتماع
األول ،ويكون االنعقاد فيها صحيحا مبن حضر من األعضاء ،شريطة أن ال يقل
عددهم عن ثلث أعضاء اجلمعية أو اهليئة.
4 .4تنتخب اجلمعية العمومية أحد أعضائها احلاضرين لرئاسة جلستها ،ويف حال عدم
االتفاق يرتأس اجللسة أكرب احلضور سنا.
5 .5ينظم حمضر يف كل اجتماع تعقده اجلمعية العمومية ،ويتوىل أمني سر اهليئة تدوينه
والتوقيع عليه باالشرتاك مع رئيس جملس اإلدارة.
6 .6على جملس اإلدارة إبالغ الوزارة املختصة مبوجب إشعار خطي مبوعد اجتماع
اجلمعية العمومية العادي وغري العادي ومكانه قبل موعده بأسبوعني على األقل،
مرفقا جبدول األعمال ،ويرفق أيضا بقائمة بأمساء أعضاء اجلمعية العمومية.
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دليل مجلس اإلدارة

المبادئ التوجيهية لمعايير اختيار األعضاء وترش��يحهم،
وتوجيههم ،وإقالتهم.
تعترب العضوية يف املؤسسة عضوية فردية .وحيق ألي فلسطيين وفق
الشروط التالية أن يكون عضوا يف املؤسسة.
شروط العضوية:
1 .1أال يقل سن العضو عن  18سنة.
2 .2أال يكون مداناً جنائياً.
3 .3أن يكون ً
عاقال ،وأن يتمتع بسمعة جيدة.
4 .4أن يتم تنسيبه من عضو أو أكثر من اجلمعية العمومية.

السمات الشخصية لعضو
جملس اإلدارة

معايري االختيار:
عند اختيار األعضاء اجلدد ،جيب بذل العناية اجلادة يف اختيار األعضاء
لضمان وجود األعضاء املستعدين للعمل الطوعي ،واالخنراط يف العمل لتطوير املؤسسة
وخدماتها.
فيما يلي بعض من معايري اختيار األعضاء اجلدد:
y yاالهتمام بالقطاع األهلي الفلسطيين ومبجتمعه/ها احمللي.
y yأن يكون شخصاً معروفا ،وحمرتماً ،ويتمتع بقدر من النفوذ يف اجملتمع األهلي.
y yضرورة توفر الوقت الكايف لديه/ا من أجل التمكن من تأدية مهامه/ها بشكل
جيد ،واملشاركة يف إحدى جماالت العمل الرئيسية/اللجان التابعة للمجلس.
y yمتثيل التنوع يف اجملتمع الفلسطيين ،مبا يف ذلك التنوع اجلغرايف ،واخلربات
والتخصصات القطاعية اليت تسهم يف فعالية اجمللس وكفاءته.
y yاالستعداد لتقديم اخلربات الالزمة.
y yضرورة األخذ بعني االعتبار التمثيل القطاعي والذي يشمل :اجملتمع األهلي،
والقطاع اخلاص ،واألكادمييني ،والشخصيات املعروفة األخرى اليت تضيف قيمة
إىل اجمللس ،وتسهم يف تطويره.

دليل مجلس اإلدارة

yyالنزاهة واملساءلة.
yyالثقة بالنفس والنضج.
yyسجل طويل من األداء اجليد.
yyاحلدس والرؤية.
yyالقدرة الشخصية على
االنسجام .
yyروح الفريق.
yyااللتزام بالوقت.
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y yالسعي حنو التشديد على وجود العنصر الشبابي يف اجمللس.
y yتشجيع العضوية الفاعلة للنساء يف اجمللس.
y yأخذ قانون املؤسسات األهلية الفلسطيين والنظام الداخلي والالئحة التنفيذية
بعني االعتبار فيما يتعلق بالعضوية.

الرتشيــــح:

تش��كل جلن��ة مؤقت��ة خمتص��ة بالعضوية/
الرتش��يح ،واليت تتكون م��ن ثالثة أعضاء
على األقل .تستند اللجنة يف عملية االختيار
إىل قان��ون اجلمعيات اخلريية واهليئات األهلية
الفلسطيين .تبدأ عملية التوسيع بأخذ اجمللس
قرارا بتوس��يع عضوية املؤسسة ،وميكن أن
تبدأ عملي��ة الرتش��يح بالطلب من كل
عض��و من أعض��اء اجلمعي��ة العمومية
باقرتاح اس��م أو أكثر لتوسيع عضوية
اجلمعية العمومية .تسلم األمساء إىل جلنة
العضوية اليت تقوم بدراس��ة األمساء وتقدميها إىل جملس اإلدارة؛ الختاذ القرار بش��أن األمساء
املتفق عليه��ا .بعد ذلك تقوم جلنة العضوية باالتصال بكل عضو مرش��ح وتزويده مبلف
كامل عن املؤسسة لالطالع على طبيعة املؤسسة ورسالتها وأهدافها وبراجمها ،والطلب منه
قبول ترش��يحه لعضوية اجلمعية العمومية .وبعد موافقته يطلب منه تعبأة النموذج اخلاص
بالعضوي��ة (ملحق رقم  ،)8وبع��د أن يصبح عضوا يف اجلمعي��ة العمومية ميكنه حضور
اجتماعاتها ومزاولة حقه بالرتشح والرتشيح .وهذه اآللية ال تنفي او متنع أي إنسان يشعر
بالرغبة باالنضمام لعضوية املؤسس��ة من تقديم طلب خ��اص لعضوية اجلمعية (ملحق
رقم  )8موضحا فيه أس��باب رغبته يف االنضمام إىل املؤسس��ة ،وذاكرا فيه مجيع املعلومات
الشخصية اليت حتتاجها الوزارة أو وزارة االختصاص ،واملتعلقة باملعلومات اخلاصة باألعضاء.
ي��درس الطلب من جلنة العضوية .ويف حال عدم وجود جلنة يقوم اجمللس بدراس��ة الطلب
والتقرير فيه وإعالم صاحبه بالقرار.
48

دليل مجلس اإلدارة
التوجيــــه

تشكل عملية الرتشيح ومن ثم قبول العضوية بداية فعلية لعملية التوجيه .والغرض من
التوجيه هو تزويد األعضاء اجلدد باملعلومات حول عمليات املؤسسة وبراجمها ،وتوضيح
املعلومات حول دور عضو جملس اإلدارة .وجلسة التوجيه هي وقت خمصص لتوجيه
األعضاء حول املؤسسة وتعريفهم باألعضاء اآلخرين يف اجمللس .وواخلطوات التالية
تسهل عملية التوجيه:

جيب أن تكون عملية التوجيه وافية حبيث تزود األعضاء اجلدد باملعلومات املهمة اليت
متكنهم من تلبية التزاماتهم اخلاصة باحلاكمية .وجيب أال يصبح العضو اجلديد قادراً
على التصويت إال بعد أن تكتمل عملية التوجيه ،وأن يقرأ الوثائق الضرورية للتعرف
على املؤسسة( .انظر ملحق رقم ( )5واملتعلق جبدول أعمال جلسة التوجيه لألعضاء
اجلدد).

إقالة أعضـــاء جملس اإلدارة

يف بعض األحيان ،يكون من الضروري إقالة أحد األعضاء من عضوية جملس اإلدارة .وتبعاً
للنظام الداخلي ،هناك عدة أسباب إلقالة عضو يف اجمللس ،قد تعود إىل تضارب املصاحل،
أو السلوك غري األخالقي أو عدم متثيل اجمللس واملؤسسة متثي ً
ال الئقاً ،أو أن يكون سلوك
العضو معيقاً ومعط ً
ال إىل درجة متنع اجمللس من أداء مهامه بفعالية.

دليل مجلس اإلدارة

y yحتديد موعد جللسة توجيه رمسية ومنفصلة عن االجتماع العادي
للمجلس.
y yتسليم دليل جملس اإلدارة ووثائق احلاكمية ،واملعلومات املالية،
والسياسات واإلجراءات وحماضر اجللسات األخرية للمجلس.
y yاإلفادة من االجتماع يف معرفة املزيد عن األسلوب املفضل يف
االتصال لدى العضو اجلديد ،واهتماماته/ها وطريقته/ها يف العمل.
y yتعريفه/ها باملهام اخلاصة باللجان يف وقت مبكر.
y yالتحدث بوضوح عن التزامات جملس اإلدارة املتعلقة بتجنيد األموال واملسؤوليات
الواردة يف الدليل.
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إن إقالة العضو هي املالذ األخري ،ولكن عندما يصبح األمر ضرورياً ،فإن هناك اسرتاتيجيات
ميكن استخدامها إلقالة هذا العضو:

1 .1التدخل الشخصي
ميكن لرئيس جملس اإلدارة التحدث إىل العضو املعين .وهذه طريقة أقل رمسية ،حبيث
ميكن للرئيس أن يطلب من العضو ببساطة أن يستقيل .جيب القيام بذلك بأكرب قدر
ممكن من الدبلوماسية ،كما جيب ذكر سبب اإلقالة.
.2

2اإلجـــازة
يف بعض األحيان ،تكون هناك أسباب شخصية متنع العضو من تلبية متطلبات
منصبه كعضو يف جملس اإلدارة .إذا كان من املمكن لعضو اجمللس أن يأخذ إجازة،
عندها ميكنه أن حيافظ على موقعه الرمسي يف اجمللس ،األمر الذي ميكن اجمللس من
أن يتابع أداء وظائفه دون االعتماد على هذا العضو لتحقيق النصاب ،مما سيسهل
على اجمللس تعيني العضو االحتياط الذي مت انتخابه/ا لتولي مهامه/ا ،واحملافظة
على احرتام ذلك العضو يف الوقت نفسه.

.3

3احلد األقصى ملدة العمل

.4

4االتهام بالتقصري أو بعدم اجلدارة

إن احلد األقصى ملدة عمل أعضاء اجمللس هو دورتان متتاليتان مبوجب القانون.
وال ميكن لعضو اجمللس أن يعمل ملدة تزيد على أربع سنوات .وهذا مينح اجمللس
فرصة لتجديد نشاطه باألعضاء اجلدد ،ومينع أي عضو “قديم” من أن يصبح جزءاً
ثابتاً من اجمللس.
أخرياً ،وكإجراء أخري ،قد يصبح من الضروري اتهام العضو بالتقصري .وهذا يتم
تبعاً للنظام الداخلي .لكن ال ميكن إقالة العضو إال يف اجلمعية العمومية وبناًء
على توصية جملس اإلدارة .وقد يتسبب هذا األمر بنشوء نزاعات مع األعضاء
من خارج جملس اإلدارة ،لذا ال ينبغي اختاذ هذا القرار إال بعد مداوالت مطولة
واستنفاذ اخليارات األخرى كافة.
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دليل مجلس اإلدارة
االنسحاب من العضـــوية
1)1تنتهي العضوية يف أي من احلاالت التالية:

وفاة العضو ،أو حل املؤسسة.االنسحاب من املؤسسة ،بشكل خطي موجه إىل جملس اإلدارة قبلثالثني يوماً من االنسحاب.
من حق اجلمعية العمومية ،وبناء على اقرتاح مقدم من جملس اإلدارة ،أن تقرر
إقالة عضو من املؤسسة ألي من األسباب التالية:

.1

 )2ميكن جمللس اإلدارة أن يقرتح على اجلمعية العمومية إقالة عضو من املؤسسة لألسباب
املذكورة يف  ،1و ,2و ،3ولكن فقط بعد أن يكون قد تلقى تنبيهاً خطياً ،وحصل على
وقت معقول إلصالح الضرر وعلى فرصة الدفاع عن موقفه.

دليل مجلس اإلدارة

.2
.3

1إذا ارتكب خطأً جسيماً يف تطبيق القوانني واألنظمة الواردة يف النظام
الداخلي ،أو يف تنفيذ أي قرار اختذته اجلمعية العمومية أو جملس اإلدارة.
2إذا تصرف بشكل مناقض ألهداف املؤسسة
3إذا ارتكب جرمية أو جنحة
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أدوار لجان مجلس اإلدارة ومسؤولياتها ومهامها
تشكيل اللجان الفرعية:

بعد إجراء انتخابات جملس اإلدارة وتوزيع املناصب بني األعضاء ،يقوم جملس اإلدارة
بتحديد اللجان الدائمة اليت يراها الزمة لتحسني العمل وتكوينها ،وحتديد اختصاص كل
منها وفق ما جاء يف املادة  18من القانون .وذلك من اجل تسهيل عمل اجمللس وتفعيل مجيع
أعضائه .وتكون عضوية اللجان مفتوحة جلميع أعضاء اجلمعية العمومية ،الذين يرغبون يف
املشاركة يف عمل تلك اللجان ،ويف كثري من األحيان تطعم تلك اللجان بالكادر الوظيفي
للمؤسسة ،مما خيلق تناغما أعلى داخل املؤسسة وميكنها من حتقيق أهدافها بشكل أفضل.

أهداف تشكيل اللجان الفرعية:

ميكن تلخيص أهم أهداف اللجان الفرعية بالنقاط التالية:
•تفعيل أعضاء جملس اإلدارة واجلمعية العمومية وفقا الختصاصاتهم واهتماماتهم.
•اإلفادة القصوى من قدرات أعضاء املؤسسة وجتاربهم وخرباتهم؛ لتطوير املؤسسة
واملساهمة الفعالة يف حتقيق رسالتها.
•تعميق خربة املؤسسة يف جماالت حمددة.
•ضمان أعلى مستوى من املتابعة لتحقيق حاكمية رشيدة وإدارة جيدة.
•توفري الدعم واإلسناد لكادر املؤسسة الوظيفي.

أنواع اللجـــان:
أوال :اللجنة اإلدارية/اللجنة التنفيذية
1 .1الغرض

52

إن الوظيفة األساسية للجنة اإلدارية أو التنفيذية هي ممارسة الصالحيات املفوضة هلا من
اجمللس فيما بني االجتماعات العادية ذات املواعيد احملددة ،أو عندما يواجه اجمللس صعوبة
يف عقد اجتماعه ألسباب عملية .إن الوظيفة األساسية للجنة اإلدارية أو التنفيذية ،هي
تسيري األعمال اليومية للمؤسسة عرب مديرها ،وتوفري الدعم واإلسناد له ،ومتكينه من
إدارة املؤسسة بشكل فاعل وكفؤ .ويف احلاالت اليت ال يوجد فيها مدير أو كادر وظيفي يف

دليل مجلس اإلدارة
املؤسسة تقوم اللجنة جبميع األدوار واملهام املطلوبة من الكادر الوظيفي ،وتلك املفوضة
هلا من اجمللس .وبذلك يكون دورها تنفيذياً وليس إشرافياً فقط.
 .2عضوية اللجنة
تتكون اللجنة من رئيس جملس اإلدارة (ويف حال غيابه حيل حمله نائبه) ،ونائب الرئيس،
وأمني الصندوق وأي من أعضاء اجمللس اآلخرين .إضافة إىل مدير املؤسسة حبكم املنصب.
تتخذ اللجنة قراراتها باالتفاق ،وإذا نشأت الضرورة للتصويت ،تتخذ القرارات باألغلبية
مرجحاً.
البسيطة ( )1+50%و يف حال التعادل ،يعترب صوت الرئيس ِّ
 .3االجتماعات

 .4املسؤوليات األساسية
 1.4تتمتع اللجنة بصالحية عمل جملس اإلدارة ،إىل احلد الذي يسمح به النظام الداخلي.
غري أن اللجنة ال تتمتع بأي صالحية أو سلطة للقيام باألمور التالية:
•تبين ،أو تعديل أو إبطال أي بند من بنود النظام الداخلي؛ أو
•ملء الشواغر يف اجمللس؛ أو
•تغيري العضوية أو ملء الشواغر يف اللجنة اإلدارية؛ أو
•القول الفصل يف السياسات؛ أو
•تعيني الرئيس أو فصله

 2.4ميكن للجنة أن تعمل بالنيابة عن اجمللس فقط عندما ال يكون اجمللس ملتئماً.
 3.4ميكن للجنة أن تدعو إىل عقد اجتماع خاص جمللس اإلدارة.
 4.4ترفع اللجنة تقاريرها حول األعمال اليت قامت بها إىل جملس اإلدارة خالل االجتماع
العادي التالي.

دليل مجلس اإلدارة

جتتمع اللجنة بشكل دوري .وميكن أن تكون اجتماعاتها أسبوعيا أو كل أسبوعني أو
شهريا ،وفق ما تتفق عليه .و تقوم اللجنة برفع تقارير دورية حول أنشطتها إىل اجمللس،
الذي وفق القانون جيب ان ينعقد بصورة عادية مرة كل ثالثة أشهر على األقل بدعوة من
الرئيس أو نائبه.

53

المركز الفلسطيني لقضايا السالم والديمقراطية

مركز العمل التنموي  /معـــاً

ثانيا :جلنة تطوير الربامج واملشاريع
.1

1الغـــرض

إن الوظيفة األساسية للجنة تطوير الربامج واملشاريع هي اإلشراف على الربامج اليت
تنفذها املؤسسة ومراقبتها ،وتوفري الدعم واإلسناد هلا.
2 .2عضوية اللجنة
تتكون اللجنة من جمموعة من أعضاء اجمللس واجلمعية العمومية ،إضافة إىل مسؤول الربامج
يف املؤسسة إن وجد ،أو مديرها أو منسق املشاريع ،يف حال كان عدد املوظفني حمدودا.
3 .3االجتماعات
جتتمع اللجنة بشكل دوري ،ووفق ما يتم االتفاق عليه يف اللجنة ،و ترفع تقاريرها حول
ً
مسؤوال
األنشطة بشكل دوري إىل اجمللس .وختتار اللجنة من بني أعضائها منسقاً أو
للجنة.
4 .4املسؤوليات األساسية
y yاإلشراف على تطوير برامج جديدة ،بالتكامل مع الكادر الوظيفي إن وجد،
ومراقبة الربامج القائمة وتقييمها.
y yالبدء بعمليات تقييم الربامج وتوجيهها.
y yتيسري النقاشات حول الربامج ذات األولوية بالنسبة للمؤسسة.
ثالثا :جلنة جتنيد األموال وتنمية املوارد
 .1الغرض

إن الوظيفة األساسية للجنة جتنيد األموال وتنمية املوارد هي اإلشراف على
واملساهمة فى عمليات جتنيد األموال للمؤسسة ،وفتح قنوات متويلية جديدة
لضمان استدامة املؤسسة وتطوير خدماتها وبراجمها.
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 .2عضوية اللجنة
تتكون اللجنة من األعضاء الراغبني يف العمل ضمن هذه اللجنة ،ومدير املؤسسة
أو مسؤول جتنيد األموال إذا توفر يف املؤسسة.

دليل مجلس اإلدارة
 .3االجتماعات

جتتمع اللجنة وفق ما يتفق عليها أعضاؤها .و ترفع اللجنة تقريرها حول أنشطتها
بشكل دوري إىل اجمللس.
 .4املسؤوليات األساسية

العمل على وضع خطة لتجنيد األموال تتضمن سلسلة من الوسائل املناسبة ،كتقديم
املقرتحات ،وتنظيم املناسبات واألنشطة اخلاصة لتجنيد األموال ،واستخدام الربيد،
وبيع املنتجات اخل .ومن أهم مسؤولياتها:

رابعا :جلنة املالية والتدقيق املالي
.1

1الغرض

إن الغرض من تشكيل اللجنة املالية والتدقيق املالي يف
جملس اإلدارة هو مساعدة اجمللس يف اإلشراف على:
y yحتسني كفاءة الرقابة الداخلية ،وعمليات إعداد التقارير
املالية ونزاهة البيانات املالية يف املؤسسة.
y yأداء جلنة الرقابة الداخلية للمؤسسة (إن وجدت) ،وكفاءة املدققني اخلارجيني
املستقلني للمؤسسة ،واستقالليتهم وأدائهم.

دليل مجلس اإلدارة

y yالعمل مع طاقم العاملني يف املؤسسة (إن وجد) يف جمال تنمية املوارد ورفد
جهودهم اهلادفة إىل جتنيد األموال.
y yلعب دور قيادي يف بعض أنواع اجلهود اهلادفة إىل االنتشار أكثر ،مثل ترؤس
أنشطة جتنيد األموال أو استضافة حفالت جتنيد األموال اخل.
y yاملسؤولية عن إشراك مجيع أعضاء جملس اإلدارة يف جتنيد األموال ،كجعل
أعضاء اجمللس يبذلون جهداً شخصياً يف طلب الدعم.
y yمراقبة عملية جتنيد األموال للتأكد من التزامها املمارسات األخالقية والتأكد
من انسجامها والقانون ،ومن أن املاحنني حيصلون على التقدير املناسب ،وأن
اجلهود املبذولة لتجنيد األموال هي فعالة من حيث التكلفة.
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y yالت��زام املؤسس��ة باملتطلب��ات القانوني��ة ومبدونة س��لوك املنظم��ات األهلية
الفلسطينية.
.2

2عضوية اللجنة
تتكون اللجنة من أمني الصندوق ومن عضوين آخرين .يعمل أمني الصندوق
كرئيس للجنة؛ يف حال غياب أمني الصندوق ،ميكن ألي عضو من أعضاء اجمللس
أن يرأس االجتماع .وتعمل اللجنة بالتنسيق والتعاون مع احملاسب أو املدير املالي
للمؤسسة.

.3

3االجتماعات
جتتمع اللجنة بشكل دوري وفق ما يتفق عليه .وترفع تقاريرها بشكل دوري إىل
اجمللس.

.4

4املسؤوليات األساسية
 1.4التدقيق املستقل
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y yالتوصية بتعيني مدقق مستقل أو بصرفه إن لزم األمر ،وتقييم عمل
املدقق املستقل ،ودفع أجوره ،واإلشراف على عمله .ويرفع املدقق املستقل
تقاريره مباشرة إىل اللجنة.
y yمراجعة شروط االتفاق مع املدقق املستقل وإقرارها ،وحتديد نطاق التدقيق
السنوي ،وإعطاء املوافقة املسبقة على أي خدمات يقدمها املدقق املستقل،
إن كانت تتعلق بالتدقيق أو كانت خدمات مصرح بها غري التدقيق ( مبا
يف ذلك الرسوم والشروط).
y yمراجعة شروط استمرار التعاقد مع املدقق املستقل مرة واحدة كل مخس
سنوات على األقل وإقرارها- ،مبا يف ذلك -مراجعة الرسوم اليت تدفع
للمدققني لقاء التدقيق السنوي.
y yإجراء مراجعة مع املدقق املستقل ألي مشاكل قد يواجهها هذا املدقق
خالل تنفيذ عملية التدقيق ،وتزويده بأي رسالة إدارية ،وبرّد املؤسسة

دليل مجلس اإلدارة
عليها ،وغريها من األمور اليت قد يطلبها ،واليت ينبغي على املدقق
املستقل إطالع اللجنة عليها.
 2.4الرقابة الداخلية وتقليل املخاطر

 3.4االلتزام بالقوانني وباألنظمة ،ومبدونة السلوك ،وبالسياسات املقرة داخل املؤسسة.
y yإجراء مراجعة سنوية ملدى التزام املؤسسة بالقانون ومبدونة السلوك أو أية
مواثيق شرف أخرى وقعت عليها املؤسسة.
y yمراجعة مجيع القضايا املتعلقة بااللتزام القانوني واألخالقي مع اإلدارة ،مبا
فيها مدير املؤسسة.

دليل مجلس اإلدارة

y yمراجعة أهم املخاطر املالية اليت تتعرض هلا املؤسسة مع اإلدارة واملدقق
املستقل ،وتقييم اخلطوات اليت اختذتها اإلدارة ملتابعة هذه املخاطر والتقليل
منها.
y yمراقبة فعالية أنظمة الرقابة الداخلية ،مبا يف ذلك عقد جلسات دورية
لإلدارة التنفيذية؛ للتأكد من أن اإلدارة تقوم بتنفيذ التوصيات املتعلقة
بالرقابة الداخلية ،واليت وضعها املدققون الداخليون واملستقلون .وإجراء
مراجعة سنوية حول مدى تقيد املؤسسة مبدونة سلوك املؤسسات األهلية
اليت صدرت عن اإلئتالف األهلي ملدونة السلوك ،ولفعالية اإلجراءات
املتبعة ملراقبة االمتثال عل كل مستوى .وجيب التأكد ،من خالل االستفسار
والسبل األخرى املتاحة ،من أن اإلدارة تركز على أهمية القيم ،ومدونة
السلوك والرقابة الداخلية.
y yمراجعة االلتزام بوثيقة السياسات اخلاصة بتضارب املصاحل وبسياسة قبول
اهلبات ،ووضع التوصيات املناسبة.
y yحتديد اإلجراءات اخلاصة بالشكاوى اليت تتلقاها املؤسسة بشأن األمور
املالية والرقابة الداخلية احملاسبية أو التدقيق ،من حيث استقباهلا واالحتفاظ
بها والتعامل معها ،وكذلك الشكاوي السرية اليت يرفعها موظفو املؤسسة
من دون ذكر أمسائهم حول أمور املالية أو التدقيق قيد التساؤل.

57

المركز الفلسطيني لقضايا السالم والديمقراطية

مركز العمل التنموي  /معـــاً

y yمراجعة أي جماالت حمتملة لعدم االلتزام بالقوانني مع املدققني الداخليني،
والتأكد من أن اإلدارة تتابع اإلجراءات ذات الصلة ،حيث يكون ذلك
مناسباً.
y yالتثبت من أن اإلدارة تتلقى النتائج والتوصيات املهمة اليت يضعها املدققون
الداخليون واملستقلون وتتعامل معها يف الوقت املناسب.
خامسا :جلنة الرقابة الداخلية
الغرض
إن الغرض من تشكيل جلنة الرقابة الداخلية يف جملس اإلدارة هو مساعدة اجمللس يف:
.1

.2
.3
.4
.5

1مراجعة فعالية نظم الضبط الداخلي املتبعة وتقييمها ،والتأكد من أنها مطبقة
بصورة سليمة.
 2التأكد من توفر الوسائل اليت تكفل صحة تقييم املوجدات ومحايتها من الضياع
والتلف ،وهذا يشمل التأكد من الوجود الفعلي هلا.
3التدقيق على صحة البيانات املالية واحلسابية وموثوقيتها ،والتقارير املستخرجة
من السجالت املالية واإلحصائية.
4حتديد اجلوانب اليت حباجة إىل تطوير او تصحيح ،وتقديم التوصيات واالقرتاحات
الواجب اختاذها
5تطوير أو تصحيح تلك اجلوانب بهدف احلصول على نتائج عمليات افصل.

عضوية اللجنة:
تتشكل اللجنة من األعضاء املنتخبني مباشرة من اجلمعية العمومية للمؤسسة ،وميكن أن
تضم ما بني  3-5أعضاء
االجتماعات
جتتمع اللجنة بشكل دوري وفق ما يتفق عليه األعضاء .وترفع اللجنة تقاريرها إىل اجلمعية
العمومية يف اجتماعاتها السنوية.
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دليل مجلس اإلدارة

مالحظــــــة:
يف حال وجود جلنة الرقابة الداخلية يف املؤسسة ،يصبح من بني مهامها
املسؤوليات رقم  2.4و  3.4اخلاصة باللجنة املالية ،وذلك لتجنب االزدواجية يف
العمل وتداخل املسؤوليات والصالحيات
سادساً :جلـــان ختصصية أخــرى

قد تلجأ بعض املؤسسات ،وحسب رسالتها ،إىل تشكيل جلان ختصصية أخرى ،نذكر منها
على سبيل املثال -ال احلصر اللجان التالية:y yاللجنة الفنية والثقافية.
y yجلنة العضوية.
y yجلنة التطوير املؤسسي وتطوير كفايات أعضاء اجمللس.
y yجلنة العالقات العامة.
y yجلنة اإلعالم.

وميكن االسرتشاد بادوار اللجان السابقة يف تطوير تفاصيل عمل هذه اللجان.

دليل مجلس اإلدارة

املسؤوليات األساسية
y yالتحقق من تطبيق السياسات املالية واإلدارية املعتمدة من املؤسسة.
y yالتحقق من التزام إدارة املؤسسة وجملس اإلدارة بالقانون وبالالئحة الداخلية،
وبنظام املؤسسة ،وخبطتها اإلسرتاتيجية ،ومبدونة السلوك (إذا كانت املؤسسة قد
وقعت عليها).
y yإعداد التقارير الالزمة حول نقاط الضعف يف إجراءات الرقابة الداخلية ،واقرتاح
الطرق ملعاجلتها ،وإعالم اجلمعية العمومية وجملس اإلدارة بها.
y yرفع التوصيات الالزمة عن إألجراءات العامة؛ املالية ،واإلدارية ،واملتعلقة بشؤون
املوظفني ،وبعالقات املؤسسة مع اجملتمع والفئات املستهدفة اىل اجلمعية العمومية
وجملس االدارة؛ لغرض معاجلة نقاط الضعف ،ومن اجل حتسني الضبط والرقابة
الداخلية.
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إطار العمل اإلستراتيجي للمؤسسة
يتناول هذا اجلزء من الدليل حتديد اطار العمل االسرتاتيجي للمؤسسة والذي يشمل:
أوال :الرؤيـــة
هنا توضع رؤية املؤسسة ،وميكن تقسيمها اىل:

الرؤية الداخلية :وتصف الوضع الذي ستكون عليه املؤسسة خالل مخس إىل عشر
السنوات القادمة ،على املستوى اإلداري والتنظيمي واملالي والبنية التحتية واحلاكمية
والعالقة مع اجملتنع..اخل
الرؤية اخلارجية :وتصف احللم الذي تسعى املؤسسة إىل حتقيقه والوصول إليه على
الصعيد اجملتمعي ،وكذلك على صعيد الفئات اليت تعمل معها ،إذا ما متكنت من حتقيق
رسالتها وغاياتها وأهدافها.

ثانيا :الرســـالة

يتم يف هذا اجلزء من الدليل وضع رسالة املؤسسة واليت حتدد مربرات وجود
املؤسسة وماذا تسعى إىل حتقيقه ،و ما هي اجملاالت /القطاعات اليت ِتعمل املؤسسة
فيها .كما تشتمل على الوسيلة الرئيسة أو النشاط/ات الذي حتاول املؤسسة -من
خالله -حتقيق غايتها ،ومن هي الفئات اليت تعمل املؤسسة معها .كما تتضمن
الرسالة جزءاً من منظومة القيم اليت توجه عمل املؤسسة خالل مسريتها لتحقيق
أهدافها

ثالثا :القيم واملبادئ

يتم يف هذا اجلزء من الدليل وضع القيم واملبادىء اليت تؤمن بها املؤسسة وتوجه
عملها .وتغطي املبادئ والقيم تلك على الصعيد اجملتمعي والداخلي ،والفئات
املستهدفة والشريكة للمؤسسة ،وكذلك على صعيد اجلهات املاحنة والداعمة للمؤسسة
ولعملها.
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دليل مجلس اإلدارة
القيم واملبادئ واملعتقدات املوجة للمؤسسة
الرقم

1

الداخلي

املستوى

2

اجملتمعي

3

املستفيدون والشركاء

4

اجلهات الداعمة

القيم والقناعات واملبادئ

رابعا :األهداف التنموية واالسرتاتيجيات اخلاصة باملؤسسة

األهداف التنموية
اهلدف األول:

اهلدف الثاني:
اهلدف الثالث:
اهلدف الرابع:

االسرتاتيجيات
1.1
2.1
3.1
1.2
2.2
3.2
1.3
2.3
1.4
2.4

خامسا :جماالت عمل املؤسسة وحماورها:
يتم تلخيص حماور عمل املؤسسة وجماالتها على شكل نقاط .واملثل التالي ملؤسسة
شبابية يوضح ذلك:
y yاجملال األول :التدريب وتأهيل الشباب.

دليل مجلس اإلدارة

يتم يف هذا املكان وضع األهداف التنموية واسرتاتيجيات عمل املؤسسة ،واليت ميكن
تلخيصها يف جدول كالتالي:
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y yاجملال الثاني :التوعية والتثقيف.
y yاجملال الثالث :النشاط الرياضي.
y yاجملال الرابع :التوجيه واإلرشاد.
سادسا :الفئات الشريكة واملستهدفة من عمل املؤسسة:
يتم حتديد الفئات املستفيدة واملستهدفة من عمل املؤسسة ونشاطاتها وبراجمها ،اضافة
للجهات الشريكة هلا .واملثل التالي يوضح ذلك ،وهو مثال ملؤسسة نسوية:
y yالطليعيات من سن  13-17سنة.
y yالشابات من سن  18-25سنة.
y yالنساء املزارعات.

سابعا :اهليكل التنظيمي للمؤسسة:

7

يتم يف هذا املكان وضع اهليكلية التنظيمية للمؤسسة ،وهنا ميكن تقسيم اهليكلية
التنظيمية إىل قسمني .األول :وميثل حاكمية املؤسسة واليت تشكل اجلمعية العمومية،
وجملس اإلدارة ،واللجان املنبثقة عنه .والثاني :وميثل املستوى التنفيذي للمؤسسة
واليت يشمل مدير املؤسسة والطاقم الوظيفي العامل فيها .ويف العديد من املؤسسات
ال يوجد فيها موظفون ،وبالتالي تقتصر اهليكلية على القسم اخلاص باحلاكمية فقط.
واملطلوب من جملس اإلدارة وضع اهليكلية اليت تتناسب وطبيعة عمل املؤسسة وحجم
نشاطها .والشكل التالي مثال توضيحيا للهيكلية اخلاصة باحلاكمية.
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 )7يرجى مراجعة الدليل االداري

دليل مجلس اإلدارة

الجمعية العمومية

مكتب تدقيق الحسابات الخارجي

مجلس اإلدارة

المستشار القانوني

اللجنة اإلدارية /التنفيذية

اللجنة الثقافية

لجنة تطوير البرامج والمشاريع

لجنة التخطيط والتقييم

اللجنة اإلعالمية

لجنة تطوير المجلس

لجنة العالقات العامة

لجنة تجنيد األعضاء

لجنة القوانين والنظم
واللوائح الداخلية

دليل مجلس اإلدارة

اللجنة المالية /التدقيق

لجنة تجنيد األموال وتنمية الموارد
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ثامنا :الوصف القانوني للمؤسسة وعنوانها

إن (اسم املؤسسة) مسجلة لدى وزارة الداخلية الفلسطينية كجمعية أهلية غري هادفة
للربح ،وحتمل رقم التسجيل التالي ( :يوضع هنا رقم اجلمعية) ،وقد مت تسجيل اجلمعية
بتاريخ (يوضع تاريخ التسجيل للجمعية /املؤسسة).
مكاتب املؤسسة :تقع مكاتب ( اسم املؤسسة ) يف (اسم املدينة أو القرية أو املخيم)
عنوان املؤسسة( :اسم املؤسسة)______________________ :
العنوان____________________________________ :
التلفون____________________________________ :
الفاكس____________________________________ :
الربيد األلكرتوني______________________________ :
الصفحة األلكرتونية_____________________________ :
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عمليات مجلس اإلدارة
أوال :النظام الداخلي جمللس اإلدارة

يستند النظام الداخلي للمجلس إىل القانون ومنوذج وزارة الداخلية .والنظام الداخلي
موجود يف املالحق.
ثانيا :مدونة السلوك

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1يعمل بشكل صادق ،ومنصف وأخالقي ونزيه.
2يكون سلوكه مهنياً ،ومهذباً وحمرتماً.
3يلتزم بالقوانني كافة ،واألنظمة النافذة.
4يعمل حبسن نية ومسؤولية ،ويقدم الرعاية والكفاءة والعناية الواجبة ،دون أن
يسمح بالتأثري على حكمه املستقل.
 5يعمل بطريقة تعزز مسعة مركز التطوير وحتافظ عليها.
6يفصح عن أي تضارب للمصاحل قد ينشأ جتاه أي أمور تعرض على اجمللس ،وميتنع عن
املناقشة والتصويت يف أي قضية قد يكون لدى العضو فيها تضارب يف املصاحل.
7يوفر املعلومات املناسبة ويتبادهلا مع األعضاء الزمالء ،لضمان السلوك الالئق
والعمليات السليمة ملركز التطوير وجمللس اإلدارة.

كما أن هناك مبادئ توجيهية عامة جيب اتباعها .وهي تتضمن السلوك يف جمال احلاكمية،
واملمارسات داخل قاعة اجتماع اجمللس ،واملعلومات..اخل( .انظر القسم اخلاص باملبادئ
التوجيهية العامة الواجب مراعاتها من أعضاء اجمللس)

دليل مجلس اإلدارة

جتري أعمال املؤسسة وفقاً للمعايري الواردة يف مدونة السلوك اليت
وقعت عليها املؤسسة (تصحح املعلومة اذا كانت املؤسسة غري موقعة
على املدونة) .وسيحافظ جملس اإلدارة على مسعة املؤسسة ونزاهتها.
إن مدونة السلوك هذه مكملة جلميع السياسات ،والنظام الداخلي واملبادئ
نص الدليل .كما أن على عضو اجمللس أن:
الواردة يف ّ
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ثالثا :املمارسات داخل قاعة اجتماعات جملس اإلدارة
على عضو اجمللس أن:

y yيلتزم باإلجراءات واملمارسات اخلاصة حباكمية اجمللس.
yيقبل نتيجة تصويت األغلبية على مسألة ما باعتبارها حامسة ونهائية.
y
yyيسعى حلضور مجيع اجتماعات اجمللس واملشاركة فيها ،وأن يقدم اعتذاراً مسبقاً
لرئيس اجمللس إذا تعذر احلضور.
yyيكون منفتحاً وبنّاًء يف التعليقات ،وأن يتبادل األفكار واملعلومات مع
بقية أعضاء اجمللس بشكل فاعل.
yyيسهم يف تقديم اقرتاحات إىل جملس اإلدارة حول
سبل حتسني سياسات املؤسسة ،ومقاييسها ،وممارسات
وأخالقياتها.
yyحيافظ على سرية ما جيري داخل قاعة االجتماع.
y yحيرتم سلطة رئيس/ة اجمللس (أو بديله/ها) ،وأن حيرتم دوره/ها كقائد لالجتماع .وأن
ال يتحدث ما مل يأذن له رئيس اجمللس باحلديث.
y yيدرك أن أي انتهاك كبري ألي بند من هذه البنود التوجيهية قد يؤدي إىل تنحيته
عن اجمللس.

رابعا :استخدام املؤسسة يف العالقات اخلاصة باألعمال
إن أعضاء جملس اإلدارة ،واملوظفني والعاملني الذين يتعاملون مع املتعاقدين من الباطن ،أو
املزودين للخدمات ،أو أي طرف ثالث آخر لصاحل املؤسسة ،هم حمل ثقة خاصة ،وعليهم
أن يبذلوا عناية خاصة للمحافظة على استقالهلم .جيب عدم استغالل العالقات التجارية
من أجل احلصول على خصم ،أو خدمات أو منافع شخصية.
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خامسا :تلقي الدفعات أو اهلدايا
إذا قدمت هدية أو منافع شخصية لعضو جملس إدارة من شركة ما أو من أي فرد يرغب
بالقيام بأعمال جتارية أو االنتفاع من املؤسسة ،جيب توخي احلذر الشديد .وفيما يلي
إرشادات خاصة بقبول اهلدايا:
y yاهلدايا الصغرية أو هدايا اجملاملة اخلاصة بالتسويق مقبولة.

دليل مجلس اإلدارة
y yاهلدايا اليت تزيد قيمتها يف السوق عن  100دوالر ،واملبالغ النقدية بصرف النظر
عن قيمتها ،هي غري مقبولة.
جيب مناقشة أي هدية حييط بها الشك يف اجتماع جملس اإلدارة إن أمكن .وإذا مت قبول هدية
تقرر أنها تتعارض مع املتطلبات املتفق عليها أعاله ،فيجب إعادتها على الفور .وإذا
ما ،ثم ّ
كان من غري املمكن إعادة اهلدية فيجب تسليمها جمللس اإلدارة ،والذي يتخذ قراراً بدوره
حول كيفية التصرف بها .وسيقوم أعضاء جملس اإلدارة مبراجعة سياسة قبول اهلبات والدعم
والتوقيع عليها.

سابعا :املعلومات السرية:
جيب اعتبار مجيع املعلومات اليت تتم مناقشتها يف اجتماع جملس
اإلدارة سرية .وجيب حفظ سرية املعلومات ،وخصوصاً املعلومات
املالية أو املتعلقة بالربامج .إن أي معلومات يتم توزيعها على
اجمللس ،مبا فيها املعلومات اخلاصة بالعاملني وسجالت املوظفني
والسجالت املالية جيب أن تبقى ضمن اجمللس.
ثامنا :اإلعالم واالستفسارات العامة:
جيب تقديم معلومات دقيقة وموثوقة لإلعالم .وتكون اللجنة اإلدارية  ،أو رئيس جملس اإلدارة
أو مدير املؤسسة مسؤولني عن التصرحيات العلنية ،واليت جيب أن تكون صادقة ،ودقيقة ،وأن
تأتي يف التوقيت املناسب و أن تنقل احلقائق .ال حيق للموظفني اآلخرين الرد على أسئلة

دليل مجلس اإلدارة

سادسا :املصاحل املالية اخلاصة:
جيب جتنب تضارب املصاحل املالية .وجيب أال تكون هناك عالقة جتارية كبرية مباشرة أو غري
مباشرة ،مع أي شخص ،أو مؤسسة ،أو شركة تسعى إىل تلقي متويل من املؤسسة أو القيام
باألعمال معها .وتتضمن العالقات املالية املباشرة املالكني ،وأصحاب األسهم ،أو العاملني
يف أي من هذه اهليئات املذكورة .أما العالقات غري املباشرة فتتضمن وجود أفراد من العائلة
املباشرة (زوج/ة ،ابن/ة ،والد/ة ،أخ/أخت ،نسيب/ة ،خاالت/عمات ،أخوال/أعمام ،أو ابن عم/
خال أول) أو أي شخص يعمل بالنيابة عنه/ها.
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اإلعالم بدون إذن أو تفويض من مدير املؤسسة .إذا طلبت إحدى املؤسسات اإلعالمية
التحدث إىل أحد املوظفني ،عليه/ها تدوين اسم الشخص واملؤسسة ،وإرسال املعلومات إىل
مدير املؤسسة أو رئيس اجمللس يف حال عدم وجود مدير للمؤسسة ،للتعامل معها.
تاسعا :العالقات اليت تسودها املساواة وعدم االحنياز وعدم التمييز:
تتبنى املؤسسة سياسة التعامل بإنصاف وأخالقية مع املستفيدين منها ،ومع املوظفني ومجيع
األطراف املعنية بها .كعضو يف جملس اإلدارة ،فإن التصرف بشكل ينم عن املساواة ،وعدم
االحنياز وعدم التمييز هو أمر أساسي .وجيب أال يقوم أي عضو باستغالل طرف آخر عن
طريق التالعب ،أو إخفاء أو إساءة استخدام املعلومات السرية ،أو عن طريق حتريف األمور
أو احلقائق ،أو ارتكاب أي ممارسات غري منصفة أو غري أخالقية.
عاشرا :الشفافية واملساءلة
تؤمن املؤسسة بااللتزام بأعلى درجات الشفافية يف أعمال مستوياتها املختلفة وكذلك
تبين نظم مساءلة قعالة فيها وكذلك فإن املؤسسة تولي أهمية بالغة ألفضل املمارسات
اخلاصة باإلفصاح عن املعلومات والعمل على جتنب تضارب املصاحل عرب األساليب
املختلفة املذكورة يف موقع آخر من الدليل.
أحد عشر :التأثري على سلوك املدققني
جيب على أعضاء اجمللس عدم التأثري ،أو التالعب ،أو تضليل املدققني املستقلني الذين
جيرون التدقيق اخلارجي للبيانات املالية للمؤسسة .إن أي فعل كهذا سيعترب انتهاكاً لقواعد
املؤسسة وسياساتها .و يتضمن التأثري اجلوانب التالية:
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y yعرض الرشوة أو أي حوافز مالية أخرى ،مبا فيها الوعود بالتوظيف أو التعاقد على
خدمات غري التدقيق يف املستقبل.
y yتزويد املدقق بتحليالت مالية أو قانونية غري دقيقة أو مضللة.
y yالتهديد بإلغاء أعمال التدقيق أو األعمال غري املتعلقة بالتدقيق ،إذا اعرتض املدقق
على املمارسات أو اإلجراءات احملاسبية للمركز.
y yاالبتزاز والتهديد.

دليل مجلس اإلدارة
اثنا عشر :السياسة اخلاصة بتضارب املصاحل

قد تنشأ حالة تتعارض فيها املصلحة الشخصية أو املهنية ألحد أعضاء جملس اإلدارة مع ما
هو أفضل للمؤسسة نفسها .وكثرياً ما يكون عضو جملس اإلدارة ممث ً
ال ملؤسسة أهلية أخرى،
أو إلحدى شبكات املؤسسات األهلية ،أو لشركة خاصة قد تنتفع مالياً من املؤسسة ،أو
يكون عضواً يف جمالس إدارة أخرى .وهناك التزامات معنوية ،ومهنية وأخالقية على جمالس
اإلدارة .وعالوة على ذلك ،فإن على اجملالس مسؤولية قانونية يف التثبت من أن اجمللس
يدير موارده بأكرب قدر ممكن من الفعالية والنجاعة .لذا كان من الضروري وضع سياسة
واضحة لتضارب املصاحل .من شأن هذه السياسة أن تضمن أن من هم يف مواقع اختاذ القرار
يستخدمون األموال واملوارد اخلاصة باملشروع لصاحل املؤسسة.

على العاملني أن يدونوا يف السجل املصاحل واألنشطة اليت تربط
أفراد عائالتهم املباشرة بأي مؤسسة مؤهلة للحصول على
خدمات املؤسسة .وعند تأدية مهامهم ،فإن على األعضاء/
العاملني:
y yأال ينخرطوا يف أي نشاط ال ينسجم
والتنفيذ الالئق لواجباتهم داخل
املؤسسة.
y yأن يتجنبوا أي عمل ،وعلى
وجه التحديد أي تصريح علين
أو نشاط شخصي جمزي ،ميكن
له أن ينعكس سلباً أو يف غري

دليل مجلس اإلدارة

يقوم أعضاء جملس اإلدارة/واملوظفون يف املؤسسة لدى تعيينهم ،بالتصريح عن أي مصاحل
لديهم ،وعن طبيعة العالقة اليت تربطهم ،باملؤسسات املؤهلة لتلقي التمويل أو اخلدمات
عرب املؤسسة .وسيتم إدخال هذه املعلومات يف سجل تضارب املصاحل الذي متتلكها املؤسسة،
الذي ميكن للجمهور وللوزارة والوزارة املختصة أو أي جهة أخرى االطالع عليه .إن عدم
إفصاح عضو اجمللس أو املوظف عن التصريح عن أي مصاحل لديهم سيؤدي إىل إحلاق
الضرر باملؤسسة وبسمعتها ومصداقيتها.
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صاحل املكانة ،والنزاهة ،واالستقالل واحلياد املطلوب مبوجب عضويتهم باجمللس/
بعملهم يف املؤسسة.
y yيسرتشد أعضاء جملس اإلدارة والعاملون يف املؤسسة مببدأ «الظاهر بأنه تضارب
املصاحل» ،بصرف النظر عن وجود أو عدم وجود تضارب فعلي للمصاحل.
y yيقوم أعضاء اجمللس /العاملون يف املؤسسة بتنحية أنفسهم عن املشاركة يف املداوالت،
أو التوصيات أو القرارات املتعلقة بالشؤون اإلدارية ،أو املتعلقة بالتمويل أو التعاقد
للحصول على خدمة يف حال وجود تضارب يف املصاحل .إذا كانوا يعتقدون أن
حيادهم ،أو يف الواقع مظهرهم احليادي ،سيتأثر ألي سبب كان .وميكن لرئيس
اللجنة اإلدارية /التنفيذية أو رئيس اجمللس القيام بتعيني بديل عنهم.
يقوم أي عضو جديد يف جملس اإلدارة بالتوقيع على التصريح التالي:

تصــريح
أوافق على ما هو مذكور أعاله ،و أصرح فيما يلي عن انتمائي للمؤسسات التالية:
املنظمة		
--------

املــــدة

اللقب/طبيعة االنتماء
--------------------

-----------

--------------------------------------------------1
--------------------------------------------------2
--------------------------------------------------3
هذا سجل صحيح ودقيق ،وإنين أدرك أن أي حتريف أو عدم دقة فيه قد يؤدي إىل صريف من اخلدمة أو
العمل.

		
التوقيع-------------------
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دليل مجلس اإلدارة
ثالثة عشر :سياسة قبول اهلبات والدعم
 y yيعترب جملس اإلدارة اجلهة املسؤولة عن وضع التوصيات املتعلقة بقبول أو رفض أية
هبة أو دعم .وميكن للمجلس تشكيل جلنة خاصة بقبول اهلبات ،وميكن أن تتكون من:
الرئيس ،املدير ،وأمني الصندوق ،وميكن أن تكون اللجنة املالية أو جلنة جتنيد األموال
هي نفسها جلنة قبول املنح والدعم املالي.
 y yحتتفظ املؤسسة جبميع املعلومات والوثائق والعقود املتعلقة بالدعم املالي
الذي حتصل عليه املؤسسة يف ملفات خاصة بهذا الغرض.

y yترحب املؤسسة باهلبات اليت تدعم السعي لتحقيق مهمتها .أما
املؤشرات اليت تدل على أن اهلبة مقبولة ،فتشمل:
– –وجود حاجة أو استخدام لتلك اهلبة من قبل املؤسسة.
– –قانونية اهلبة والبنود املرافقة هلا.

– –توافق غرض اهلبة مع مهمة ،وغرض ،وأهداف وأولويات املؤسسة ،وعدم امتالك
املانح غرضا منصوصا عليه مغايرا لغرض مهمة املؤسسة ،وأهدافها وأولوياتها.

– –أن ال تقود الكلفة املطلوبة لدعم اهلبة  /واإلبقاء عليها إىل التقليص من قيمتها
وجعلها مبلغاً ال يذكر.
– –أن ال يظهر وجود خطر جسدي و/أو مسؤولية ذا صلة باهلبة.

دليل مجلس اإلدارة

y yتصدر املؤسسة سند استالم (قبض)رمسي ،وهو عبارة عن بيان
صادر عن املؤسسة يتضمن تصرحياً بقيمة اهلبة ،وتارخيها واسم
املانح .وتقر املؤسسة خطيا بسندات اإليصال املتعلقة جبميع اهلبات
وبطريقة تتماشى ومتطلبات دائرة الضرائب القتطاع اهلبات
اخلريية ،من قبل جهات ماحنة فردية.
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yyللمؤسسة احلق برفض أي هبة ال تتوافق ومهمتها .ولن تقبل املؤسسة اهلبات اليت
تكون ،حبسب احلكم الصادر عن اجمللس أو جلنة قبول اهلبات:
-تساوم على نزاهة املؤسسة أو تتدخل يف أحكام وسياسات املؤسسة.

ً
مقبوال بالنسبة
مشروطة ،وتتطلب اختاذ أي إجراء من جانب املؤسسة يعترب غريإليها أو يشكل خرقاً لسياساتها وتعليماتها.
ختلق أي متويل ذات فقرات شرطية مقيدة من شأنها خرق ميثاق حقوق اإلنسان ،أوحتفظ للمانح أو الشخص املعني من قبله احلق يف تعيني املتلقي.
-خترق القانون الفلسطيين رقم  1لعام .2000

تطلب أو تشرتط توظيف أي شخص حمدد يف املؤسسة ،أو إقامة أعمال مع أيةمؤسسة ،أو شخص حمدد.
تتضمن شروطاً غري منطقية.تكون هبات غري آمنة من الناحية املالية أو من املمكن أن جتعل املؤسسة عرضةللمساءلة القانونية أو حتط من مسعتها.

تعتمد على تقييم ،مقدم للجهة املاحنة من قبل فريق ثالث ،يظهر على أنه غريدقيق أو غري معتمد.

•ميكن جمللس إدارة املؤسسة ،وبناءاً على توصيات جلنة قبول اهلبات ،رفض أية هبة ختلق-
من خالل احلكم اجلماعي عليها -حتديات غري مقبولة ،ومصاريف غري مستحقة ،أو
مفهوم غري الئق أو تضارب مع مهمة املؤسسة.
•إن اهلبات اخلريية املقدمة للمؤسسة على شكل نقد ،أو شيكات ،أو بطاقات
ائتمانية ،واليت يتلقاها أي فرد ميثل املركز ،توجه إىل املدير ،مع أية
مراسالت ذي صلة واي تعليمات حمددة ،وذلك يف ذات اليوم الذي
يتم فيه تلقي تلك اهلبات.
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دليل مجلس اإلدارة
•يتم االعرتاف باهلبات اليت تتلقاها املؤسسة من خالل مواضع مالئمة خالل مسار كل
سنة مالية .ويكمن القصد من وراء هذا االعرتاف العام بالتعبري عن عرفان وتقدير
املركز للكرم الذي أبداه أولئك األفراد وتلك املؤسسات ،والذين التزموا بدعم مهمة
املؤسسة .وحيثما أمكن ،ستعمل املؤسسة على تكريم رغبات اجلهة املاحنة بشأن الكيفية
اليت جيب أن يظهر بها العرفان أو الشكر املعلن ،كما ستعمل املؤسسة على تكريم
أولئك الذين يرغبون بأن يتم شكرهم من دون الكشف عن هويتهم.

دليل مجلس اإلدارة

• مراجعة السياسة .سوف يتم مراجعة هذه السياسة بشكل دوري من
ً
مسؤوال
أجل التأكد من استمرار كونها فعالة .ويكون املدير
عن البدء بهذه املراجعة من قبل
اجمللس خالل فرتات ال تتعدى
الثالث سنوات.
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آليات تعزيز المس��اءلة والش��فافية والمشاركة في عمل
مجلس اإلدارة
املســـاءلة:
هي وجود آليات لتقديم التقارير حول استخدام موارد املؤسسة وحتمل املسؤولية من قبل
املسئولني عن قراراتهم أو عن اإلخفاق يف حتقيق أهداف ورؤية املؤسسة.
كما تشمل املساءلة قيام أعضاء اجلمعية العمومية مبتابعة نشاط جملس اإلدارة بعد جناحهم
يف االنتخابات؛ للتأكد من أنهم يقومون بشكل جدي ،وبكل ما أوتوا من قوة ،بالعمل على
حتقيق برناجمهم االنتخابي ،واملتلخص يف حتقيق رسالة املؤسسة وتقدمها .هلذا برزت احلاجة
للمساءلة ثم احملاسبة كآلتني لتحقيق العدالة واحلفاظ على احلقوق العامة.

وسائل املســـاءلة:
ّ
•اطالع أعضاء اجلمعية العمومية بشكل علين على السياسات الرمسية للمؤسسة
وكيفية تطبيق هذه السياسات بشكل واضح وصريح للجمعية العمومية.

•توفري اآلليات املناسبة للجمهور ملساءلة املؤسسة عن أنشطتها ومشاريعها .وقد
يكون تشكيل جلان متثل اجملتمع يف املناطق واجملتمعات احمللية اليت تنفذ املؤسسة
مشاريعها ،شكال جيدا يتيح للمجتمع وللفئات املستهدفة من املشروع ،ليس
فقط املشاركة واالستفادة منه ،بل واملشاركة يف مراحل دورة املشروع كافة .إضافة
إىل مساءلة املؤسسة عن أدائها وجناعة عملها ،وأساليب تنفيذها للمشاريع،
واستخدامها للمصادر.
•ممارسة النقد العلين جمللس اإلدارة .وتتم ممارسة النقد من خالل االجتماعات،
واملراسالت ،والكتابة لوسائل األعالم إن تطلب األمر.

•املساءلة أمام القانون عن سري األمور اإلدارية واملالية يف املؤسسة.

•توجيه األسئلة املباشرة جمللس اإلدارة أو احد أعضائه بشكل مباشر من خالل
اللقاءات واالجتماعات أو التوجه ملكاتبهم أو من قبل االعالم .
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•إرسال الرسائل الربيدية إىل جملس اإلدارة وتلقي اإلجابات منهم بالطريقة نفسها
( نظام تقبل الشكاوى واالستفسارات).

دليل مجلس اإلدارة
•تشكيل جمموعات شعبية من قبل اجملموعات املستهدفة من برامج املؤسسة للعمل
على متابعة قضايا حمددة ،لدى جملس اإلدارة إن تطلب األمر.

•مساءلة الوزارة ذات االختصاص املؤسسة عن املشاريع اليت تنفذها.
الشفـــافية:

وهي توفري املعلومات املوثوقة والدقيقة املتعلقة بالنشاطات واإلجراءات والقرارات
والسياسات  .وضمان وصول املستفيدين واجلمهور واجلهات الرمسية ذات العالقة واملاحنني
للمعلومات اليت حيتاجونها.
وسائل الشفــافية :

•نشر التقرير املالي املدقق يف اجلرائد احمللية أو على املوقع االلكرتوني ،وطباعة
التقريرين وتوزيعهما على اجلهات ذات العالقة ،مبا فيها اجلهات الداعمة والشريكة،
والشبكات واالحتادات اليت تنتسب املؤسسة إليها .خاصة إذا كانت املؤسسة كبرية
ولديها فروع يف غالبية أرجاء الوطن ،وختدم قطاعات واسعة من اجلمهور .وتعتمد
أساليب النشر والتعميم على حجم املؤسسة وإمكاناتها املالية.
•عقد لقاءات ونقاشات بني املؤسسة واجلهات املعنية لتوضيح بعض القضايا والرد
على استفساراتهم.

•االفصاح عن املوجودات من قبل أعضاء جملس االدارة

ان وجود الشفافية ومن ثم املساءلة واحملاسبة تساعد يف مكافحة إساءة استخدام النفوذ،
وحتد من خرق حقوق املواطن.

دليل مجلس اإلدارة

•يقوم جملس اإلدارة بإرسال نسخة من التقرير املالي ،املدقق ،واإلداري والذي
يتضمن شرحا وافيا عن نشاطات اجلمعية ومشاريعها إىل وزارة الداخلية ووزارة
االختصاص ،وذلك بعد إقرارهما من اجلمعية العمومية.
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إرشادات عملية لتطوير فاعلية عمل مجلس اإلدارة
والجمعية العمومية وكفاءته.
أوال :التخطيط للعمل يف جمالس اإلدارة واللجان املساندة
التخطيط جمللس اإلدارة:
يف بداية كل سنة ،يقوم جملس إدارة املؤسسة بتطوير ووضع تقويم سنوي يتضمن
االجتماعات كافة اليت سيعقدها اجمللس على مدار السنة ،كما حيتوي هذا التقويم على
األنشطة الرئيسة اليت خيطط اىل تنفيذها واملواعيد اخلاصة بتلك األنشطة .مما يساعد اجمللس
على التخطيط اجليد ،ويعطي أعضاءه ا الوقت الكايف للتخطيط وبالتالي للمشاركة يف
هذه االجتماعات واألنشطة.
خطط العمل وجداول أعمال وحماضر اجتماعات اللجان
إن وضع خطط العمل للجان جملس اإلدارة هو من بني أفضل الطرق اليت تضمن فعاليتها.
فاخلطة تضع األهداف احملددة للجنة ،واالسرتاتيجيات الالزمة لتحقيق هذه األهداف،
واجلدول الزمين إلجنازها .وجيب أن تكون األهداف احملددة للجنة على اتساق تام مع
األهداف اإلسرتاتيجية احملددة خالل عملية التخطيط االسرتاتيجي .إن خطة العمل حتدد
بشكل أساسي -األهداف التشغيلية للجنة خالل السنة.إن خطة العمل هي املرجع الذي يسرتشد به أعضاء اجمللس والعاملني يف املؤسسة؛ إلجناز
اجلزء اخلاص بهم من اخلطة اإلسرتاتيجية للمؤسسة .وعلى سبيل املثال ،تعمل اللجنة
املالية انطالقاً من خطة العمل املالية ،بينما تعمل جلنة التسويق انطالقاً من خطة العمل
التسويقية اخل .وترجع اخلطة إىل األهداف احملددة ذات الصلة يف اخلطة اإلسرتاتيجية ،وعلى
سبيل املثال ،تقوم خطة العمل التالية بوصف إسرتاتيجيتني 3.1 :و ،3.2واللذين يشكالن
معاً اهلدف  3من اخلطة اإلسرتاتيجية .لكل من اإلسرتاتيجيتني مخسة أهداف ،مبا فيها 1.1
إىل .1.5
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دليل مجلس اإلدارة
خطة عمل المجلس لعام 2009
نشاطات عام 2009

 3.1وضع اخلطة اإلسرتاتيجية

 1.3.1احلصول على مساعدة استشاري
 2.3.1التخطيط مع الرئيس التنفيذي
 3.3.1كتابة املسودة األوىل للخطة االسرتاتيجية
 4.3.1راجعة اجمللس للخطة
 5.3.1احلصول على موافقة اجمللس على اخلطة
نشاطات عام 2009

 3.2تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية

 3.3.2حتقيق اهلدف االسرتاتيجي رقم 3
 4.3.2حتقيق اهلدف االسرتاتيجي رقم 4
 5.3.2االحتفال

---

متوز
---

---

آب

---

---

أيلول

---

---

-----

تشرين  1تشرين 2

---

---

--كانون 1

---

دليل مجلس اإلدارة

 1.3.2حتقيق اهلدف االسرتاتيجي رقم 1
 2.3.2حتقيق اهلدف االسرتاتيجي رقم 2

كانون 2

شباط

آذار

نيسان

أيار

حزيران

ثانيا :اجتماعات جملس اإلدارة
العناصر الرئيسية ألي اجتماع :لكي يتمكن رئيس اجمللس من قيادة اجتماعات اجمللس بشكل ف ّعال وكفؤ،
ال بد من توفر العناصر التالية.
1 .1وجود أهداف حمددة جيدا.
2 .2وجود أجنده واضحة وحمددة.
3 .3اختيار دقيق للمدعوين لإلجتماع.
4 .4مكان مناسب لالجتماع.
5 .5تفويض جيد.
6 .6قيادة حكيمة.
7 .7إعالم مسبق عن االجتماع.
8 .8تسجيل دقيق لوقائع االجتماع.
9 .9بدء االجتماع وإنهاؤه وفق املواعيد احملددة.
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املراحل اليت مير بها االجتماع:
مير االجتماع بثالث مراحل رئيسية ،بدءا باإلعداد لالجتماع ،مرورا بتسيري االجتماع ،وانتهاء
بتوثيق االجتماع ومتابعة نتائجه .ويظهر ذلك يف املخطط التالي:
خمطط مراحل االجتماع:
تحديد هدف
االجتماع

مرحلة ما قبل االجتماع وتشمل:

تحديد المشاركين
في االجتماع
تحديد مكــان
االجتماع

تحديد توقيت
االجتماع

تحضير جدول
أعمال

الدعوة إلى حضور
اإلجتماع
التجهيز
لإلجتماع

افتتاح اإلجتماع

تسيير اإلجتماع

مراحل خالل االجتماع وتشمل:

تحديد آلية اتخاذ
القرارات في اإلجتماع

معالجة المشاكل
أثناء اإلجتماع

اختتام اإلجتماع

مرحلة ما بعد االجتماع وتشمل:
توثيق اإلجتماع

78

متابعة نتائج
اإلجتماع

اإلستعداد النهائي
للمشاركين

دليل مجلس اإلدارة
حتضري جدول األعمال:

من الضروري إعداد جدول األعمال بشكل مشرتك مع مدير املؤسسة ،على أن ترسل
قبل أسبوعني على األقل من موعد االجتماع .وجيب أن تكون النقاط الواردة على جدول
األعمال موجزة وخمتصرة ،حبيث تسمح ألي عضو إضافة أي موضوع للنقاش .وجيب إرسال
هذه النقاط إىل رئيس اجمللس قبل عقد االجتماع .كما جيب أن ترفق جبدول األعمال أي
تقارير أو وثائق أو مالحق ستجري مناقشتها .مرفق جدول أعمال منوذجي ملحق رقم
(.)17

تقارير مدير املؤسسة:
تقع على عاتق مدير املؤسسة مسؤولية رفع تقرير مالي وتقرير عن سري العمل بشكل
دوري إىل جملس اإلدارة .وجيب توزيع التقارير على أعضاء اجمللس ،حبيث ميكنهم مناقشتها
خالل اجتماعات اجمللس الدورية .وجيب وضع التقارير كافة يف ملفات خمصصة لكل عضو
باالسم ،على أن تبقى يف مقر املؤسسة.
الكتيبات واملقاالت اخل
حيث أن السياسة اليت تتبعها املؤسسة تتسم بالشفافية وتقتضي ضرورة إطالع اجمللس
جيداً حول مجيع األنشطة املتعلقة باملركز ،لذا جيب وضع مجيع الكتيبات واملقاالت والوثائق
يف امللف اخلاص بعضو اجمللس يف مقر املؤسسة.

دليل مجلس اإلدارة

إعداد احملضر:
أما حماضر االجتماعات فيقوم بتدوينها أمني السر ،وجيب أن يتبع منوذجاً مسبقاً .وجيب
إعداد احملضر ضمن ما ال يزيد على أسبوعني من عقد االجتماع ،وأن يرسل إىل مجيع أعضاء
اجمللس ،واالحتفاظ بنسخة منه يف امللف .وخالل االجتماع التالي للمجلس ،تتم مراجعة
احملضر وإقراره ،ثم يقوم كل من رئيس اجمللس وأمني السر بالتوقيع عليه .مرفق منوذج حملضر
جلسة جملس اإلدارة ضمن املالحق.
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ثالثا :املعلومات اليت حيتاجها جملس اإلدارة

نظام املعلومات جمللس اإلدارة
فيما يلي جدول يتضمن نوع املعلومات الالزمة ألعضاء جملس اإلدارة ،ومتى يتم إرساهلا وملن،
والطرف املسؤول عن ذلك.

نوع املعلومات /الوثائق
الرقم
 1االجتماعات العادية:
جدول األعمال.
حمضر اجللسة األخرية.
معلومات حول القضايا املطروحة للنقاش عند
اللزوم.
املعلومات/التقارير املالية.
تقارير اجتماعات اللجان.
2

االجتماع السنوي/اخللوة:
املوازنة السنوية.
التقرير السنوي .
البيانات املالية املدققة.
اخلطة االسرتاتيجية.
الوثائق األخرى ذات الصلة.

3

بعد كل اجتماع جمللس اإلدارة:
حمضر االجتماع.
إشعار باالجتماع القادم.

4
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بشكل منتظم أو عندما يكون ذلك مناسباً:
مذكرة من املدير التنفيذي تلخص األنشطة احلالية،
واإلجنازات ،و االحتياجات.
أهم املقاالت املنشورة حول املؤسسة.
مواد حمدثة لدليل جملس اإلدارة.
نسخ من النشرات ،والكتيبات ،أو املواد اإلعالمية
الصادرة عن املركز.
التقرير السنوي.
تقارير التقييم.

متى ينبغي إرساهلا
قبل أسبوعني على األقل
من اجتماع جملس اإلدارة.

من
مدير املركز بالتنسيق مع
أمني السر و منسق أعمال
اجمللس.

قبل أسبوعني على األقل
من اخللوة /االجتماع
السنوي جمللس اإلدارة.

مدير املركز بالتنسيق مع
رئيس جملس اإلدارة وأمني
السر.

بعد كل اجتماع جمللس
اإلدارة.

مدير املركز بالتنسيق مع
أمني سر جملس اإلدارة.

بشكل منتظم عندما يكون
ذلك مناسباً.

مدير املركز بالتنسيق مع
رئيس جملس اإلدارة.

دليل مجلس اإلدارة
رابعا :املبادئ التوجيهية لتقييم جملس اإلدارة
إن أعضاء جملس اإلدارة هم املسؤولون واملساءلون النهائيون عن أداء املنظمة .فاجمللس
مسؤول عن التأكد من أن املؤسسة تعمل لتحقيق رسالتها وأهدافها .و ميكن حتسني فعالية
اجمللس من خالل تقييم أدائه.
فوائد التقييم

y yرفع املقاييس من خالل الوضوح الذي توفره أداة وظيفية مستندة إىل قياس
األداء مقابل التوقعات.
y yحتديد الثغرات يف املهارات وحتديد فرص التدريب والتطوير.
y yتشجيع النمو الفردي واملؤسسي.
y yمدخل لعملية التداول والتجديد يف جملس اإلدارة.
y yيفتح خطوط االتصال بني املدراء مع اإلدارة ،فيبين الوحدة والثقة.
y yفهم ما حققه اجمللس ،وما ال يزال يتعني إجنازه.
y yالتزام مجيع املدراء بأولويات اجمللس وفعاليته.
y yيعطي فكرة عن قيمة عمل اجمللس /املدراء ألنفسهم.
y yيشجع التقييم املناسب على التغيري اإلجيابي ويبين خريطة طريق للنجاح
للمؤسسة ككل .وجيب أن تسهم مجيع ممارسات اإلدارة العليا يف حتقيق رسالة
املؤسسة.
املصدر:اإلدارة العليا لدى براون http://www.browngovernance.com/boardevaluation.htm

دليل مجلس اإلدارة

y yوجود آلية مساءلة تضمن تأدية جملس اإلدارة واملدراء ملسؤولياتهم القانونية
وملسؤوليات اإلدارة العليا.
y yإجراء تدقيق ملمارسات وفعالية اإلدارة العليا يف املؤسسة.
y yتأكيد ميكن تقدميه لألعضاء ،واملنتسبني ،واهليئات التنظيمية واألطراف املعنية
األخرى.
y yوسيلة ملموسة لتحديد نقاط القوة والضعف للمجلس.
y yطريقة متكن مجيع أعضاء جملس اإلدارة من فهم املطلوب منهم فهماً كامالً.
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ميكن إجراء عدة أنواع من التقييم:
-

-

-

أاملراجعة الدورية :واليت ميكن أن تكون خالصة الجتماع عادي للمجلس.
وميكن أن تكون عبارة عن تقييم لالجتماع نفسه .ميكن لكل عضو أن
يقيم االجتماع تبعاً لنقاط حمددة .على سبيل املثال ،هل جرت تغطية مجيع
النقاط الواردة يف جدول األعمال؟ هل كان األعضاء مستعدين لالجتماع (أي
توفر الوثائق واملواد اخل)؟ .إن هذا النوع من التقييم يوفر التغذية الراجعة
الفورية واملوثوقة ،واليت من شأنها أن تساعد رئيس جملس اإلدارة على حتسني
االجتماعات وعمل اجمللس.
بالتقييم الذاتي السنوي من قبل أعضاء جملس اإلدارة :وهذا تقييم أوسع مينح
الفرصة ألعضاء اجمللس لكي يقيموا فعالية اجمللس وجناعته يف حتقيق أهدافه.
ميكن هلذا التقييم أن يأتي على شكل استمارة ميلؤها أعضاء جملس اإلدارة يف
وقت فراغهم ،ومن ثم يعيدونها إىل رئيس اجمللس لوضعها يف جدول .وجيب
تلخيص النتائج يف وثيقة ومناقشتها يف االجتماع التالي للمجلس.
جالتقييم اخلارجي :وهذا تقييم أكثر مشولية جيريه طرف خارجي .باإلضافة إىل
مناقشة أعضاء اجمللس حول انطباعاتهم وآرائهم بعملهم ،وميكن للمقيم
اخلارجي أن يتحدث إىل األطراف املعنية الرئيسية األخرىـ كمدير املؤسسة،
وموظفيها ،واملستفيدين من املؤسسة ،واملاحنني واهليئات املعنية األخرى .وجيب
أن يقوم جملس اإلدارة بوضع شروط املرجعية للتقييم.

تتكون عملية التقييم من مخس خطوات.
1 .1اختاذ القرار بشأن الغرض من عملية التقييم:
y yما هو الغرض من إجراء التقييم؟
y yما الذي يريد اجمللس معرفته؟ ملاذا؟ وكيف سيستخدم اجمللس نتائج
التقييم؟

82

 2 .2وضع هيكلية لعملية التقييم:
y yحتديد أي نوع من األنواع الثالثة للتقييم سيستخدم جملس اإلدارة.
y yإعداد تصميم للتقييم.

دليل مجلس اإلدارة
y yحتديد النقاط اليت سرتتكز عليها عملية التقييم.
y yحتديد شروط املرجعية اخلاصة بعملية التقييم.
y yما هي العوامل اخلارجية اليت قد تؤثر على جناح املؤسسة؟
y yما هي املعلومات الالزمة إلجراء التقييم؟
y yما هي األدوات املناسبة جلمع املعلومات الالزمة؟

.4

4حتليل املعلومات:

.5

5العمل والتطبيق:

y yتتضم��ن التقنيات املعروف��ة يف مجع املعلوم��ات :املقاب�لات املعمقة،
واملس��وحات ،ومراجعة الوثائق ،وقواعد البيانات ،واستطالعات الرأي،
ومسح وسائل اإلعالم ،واجملموعات البؤرية /املركزة ..اخل.
y yكثرياً ما تتضمن مصادر املعلومات :الفئات املستهدفة والشريكة،
والعاملني ،واملتطوعني ،وجملس اإلدارة واجملتمع احمللي ،واجلهات الرمسية،
وجهاز اإلحصاء الفلسطيين.

y yجيب عدم استخالص أي استنتاجات حلني مجع املعلومات وحتليلها.
y yبعد االنتهاء من التحليل ،يتم اختاذ القرارات حول اخلطوات اليت جيب
اختاذها يف ضوء التقييم.

y yإن الغرض النهائي من إجراء التقييم هو التأثري على عمل املؤسسة .وهذا
يتضمن اجملاالت اليت مت تعريفها يف الغرض من التقييم ،ولكنه قد يتضمن
فوائد أخرى للمعلومات.

وجيب إطالع جملس اإلدارة على نتائج التقييم .كما جيب أن تقوم اللجنة اإلدارية /التنفيذية
( ان وجدت) بوضع خطة متابعة للتأكد من تنفيذ التوصيات ،وذلك لكي تضمن األداء
األمثل جمللس اإلدارة.

دليل مجلس اإلدارة

.3

3مجع املعلومات ( يف حالة التقييم اخلارجي):
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خامسا :املبادئ التوجيهية لتقييم مدير/ة املؤسسة:
من بني مسؤوليات جملس اإلدارة مساندة املدير ومراجعة و تقييم أدائه/ها .إن مدير املؤسسة
هو شخصية حمورية يف جناح أو فشل املؤسسة .وجيب وضع عملية التقييم السنوية ألدائه/
ها كجزء من اخلطة التشغيلية السنوية جمللس اإلدارة .ويعمل مدير املؤسسة بشكل مستقل،
ومن خالل اآلخرين ،من أجل إدارة املؤسسة ،وبالتالي من الطبيعي أن يتأثر أداء املؤسسة
برمتها به/ها .إن إجراء تقييم سنوي خطي يوثق اإلجنازات ونقاط الضعف للمدير ،كما
يساعد املدير على فهم اجملاالت اليت حتتاج إىل حتسني ،أو اجملاالت اليت مل يطلع جملس اإلدارة
كاف.
عليها بشكل ٍ
توجد أنواع كثرية من عمليات التقييم ،لذا ،هناك أنواع خمتلفة من التقييم الذي ميكن
إجراؤه ملدير املركز .وبصرف النظر عن نوع التقييم الذي يتم اختياره ،فإنه جيب تقييم
اجملاالت الرئيسية اليت تتضمن اإلدارة ،واألمور اإلدارية ،والصفات الشخصية والعالقات
مع اآلخرين ،باإلضافة إىل العالقات مع العاملني ومع األطراف املعنية األخرى كاملنظمات
األهلية املستفيدة .وتتضمن أنواع التقييم ما يلي:
تقييم اللجنة اإلدارية :تقوم اللجنة اإلدارية بتقييم مدير املؤسسة .ويستند هذا التقييم إىل
استمارة تغطي اجملاالت املذكورة أعاله كافة .ويقوم كل عضو من أعضاء جملس اإلدارة مبلء
االستمارة ،ثم يتم أخذ معدل للعالمات .كما يتم إطالع املدير على النتائج يف اجتماع .ثم
يعطى املدير فرصة للدفاع عن أي تقييم منخفض ،قد يكون قد حصل عليه .وهذا يعطي
املدير فرصة للنقاش ،وطرح األفكار املعمقة وسرد قصص النجاح .إال أن هذا النوع من
التقييم مييل إىل أن يكون تقييماً كمياً ،وقد ال يعطي صورة حقيقية ألداء املدير ،وهو أمر
جيب أخذه يف عني االعتبار.
التقييم السنوي للمؤسسة :حيث أن مدير املؤسسة يعمل بشكل مباشر وغري مباشر ،أي
من خالل اآلخرين ،على إدارة املؤسسة ،فإن تقييم أداء املدير التنفيذي مرتبط ال حمالة بتقييم
أداء املؤسسة ككل .لذا ،ميكن ربط عملية تقييم املدير بالتقييم الكامل للمؤسسة.
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تقييم جملس اإلدارة والعاملني :لكي يكون التقييم أكثر مشولية ،ميكن إشراك فريق العمل

دليل مجلس اإلدارة
يف تقييم مدير املؤسسة .وحيث أن فريق العمل يعمل بشكل وثيق مع املدير ،وهو قادر
على أن يرى قدراً أكرب من التقنيات واملهارات اإلدارية لديه ،فإنه سيكون قادراً على إضافة
بعد جديد .غري أن تقييم الفريق جيب أن يكون موضوعياً ،وأن يعطى املدير فرصة للرد على
االنتقادات العامة اليت قد توجه له من طاقم املؤسسة.
جيب أال يكون التقييم الفرصة الوحيدة إلعطاء املدير تغذية راجعة ،بل ينبغي أن يعطى
التغذية الراجعة بشكل دوري يف االجتماعات .فهو/هي ،مثل أي موظف آخر ،حباجة إىل
املديح ،واإلقرار ،وإىل احلصول على التغذية الراجعة الفورية على أي مشكلة قد تنشأ؛
وذلك بهدف حتسني أدائه/ها.
فوائد تقييم املدير

yyيضمن أن تقييم املدير التنفيذي يتم بناًء على أهداف املؤسسة وإجنازاتها،
وليس على أساس الصفات الشخصية.
yyميكن املدير التنفيذي من إعطاء توجيهات أكثر وضوحاً للعاملني يف جمال
عملهم وأدائهم.
yyحيدد الفرص ،والتحديات ،والقضايا اإلسرتاتيجية اليت ميكن للمجلس واملدير
التنفيذي معاجلتها قبل ظهور املشاكل.
yyيعطي املدير التنفيذي صورة واضحة عن نظرة اجمللس إىل نوعية عمله/ها.
yyحيسن أداء املدير التنفيذي وكذلك املؤسسة.
yyيبين عالقات عمل أفضل بني املدير التنفيذي وجملس اإلدارة.
املصدر :قيّم أداء مديرك التنفيذي http://www.rcvo.org/evaluate.html

دليل مجلس اإلدارة

yyجيعل جملس اإلدارة يركز ويتفق على معايري األداء املتعلقة بتوجهات املؤسسة
وأولوياتها.
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ضمان نوعية أداء مجلس اإلدارة وتميزه
خلوة جملس اإلدارة

مجة على املؤسسة ككل ،وكذلك
إن اخللوة  Retreatالناجحة جمللس اإلدارة تعود مبنافع ّ
على جملس اإلدارة باعتباره اهليئة احلاكمة للمؤسسة .وحتتاج اخللوة إىل التخطيط املتأني،
وإىل وضع التوقعات الواقعية ،وإىل مكان يسهل عملية التخطيط والنظر من جديد إىل
الرسالة واالسرتاتيجيات ،وتقييم ما حققته املؤسسة خالل السنة.
إن املؤسسة (يوضع اسم املؤسسة) ملتزم بعقد خلوة سنوية متتد إىل يوم أو يومني.

التخطيط املسبق للخلوة:

ميكن اتّباع اخلطوات التالية لكي يضمن اجمللس خلوة مؤثرة وفعالة:

 )1اإلعداد :شجع املشاركني على املساهمة يف مرحلة التخطيط املسبق للخلوة .اطرح
عليهم بعض األسئلة العامة مثل:
y yما هي القضايا الرئيسية اليت تواجهها املؤسسة خالل السنوات الثالث
القادمة؟
y yما هي أهم  3-5قضايا س��يواجهها اجمللس خالل الس��نوات الثالث
القادمة؟
y yما ه��ي اقرتاحاتك لكيفية خدمة ش��ركائنا وجمتمعنا وماحنينا بش��كل
أفضل؟

يتم وضع املعلومات اليت مت مجعها حول أهداف ومواضيع النقاش للخلوة ،باإلضافة إىل
التفاصيل املتعلقة بالزمان واملكان يف جدول أعمال اخللوة.
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2 )2تعيني ميسر :إن أهم مستني للميسر هما املوضوعية واخلربة ،مما يعين أن اختيار ميسر من
خارج املؤسسة هو اخليار األكثر عقالنية.
ً
سهال ومناسباً ملوازنة املؤسسة،
3 )3حتديد الزمان واملكان :اختيار موقع يكون الوصول إليه
على أن يكون بعيداً مبا يكفي إلعطاء املشاركني الفرصة للرتكيز على القضايا املطروحة
وحدها.

دليل مجلس اإلدارة
خـــالل اخللوة:
 )1الفعالية :يقوم كل من امليسر وقيادة املؤسسة باستخدام جدول األعمال خالل اخللوة
من اجل احملافظة على الرتكيز وحتقيق نتائج.
 )2مساهمة املشاركني :جيب إشراك مجيع أعضاء جملس اإلدارة ،والتحقق من أن اجلميع أخذ
الفرصة يف املساهمة.
 )3البيئة املشجعة :إن اخللوة ال تشكل وقتاً للرتكيز على أمور املؤسسة فحسب ،بل ينبغي
اإلفادة منها يف بناء الفريق وتعزيز العالقات بني أعضاء اجمللس.

بعــــد اخللوة:

دليل مجلس اإلدارة

احملاضر ونتائج اخللوة :جيب على كل من امليسر واملنسق أن يقوما بتدوين احملاضر ،والنتائج
والقرارات اليت اختذها اجمللس ،على أن يتم توزيعها على أعضاء اجمللس خالل االجتماع
التالي من أجل إقرارها.
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مركز العمل التنموي  /معـــاً

املالحظات:
صفحة لتعليقات أعضاء جملس اإلدارة

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________
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المالحــق
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الملحق رقم ()1
النظــــام الداخـــلي للمؤسسة
هنا يرفق النظام الداخلي للمؤسسة

90

دليل مجلس اإلدارة

ملحق رقم ()2
مدونـــة السلوك
ميكن تنزيل مدونة السلوك من املوقع االلكرتوني ملركز تطوير املؤسسات األهلية
الفلسطينية عرب هذا الرابط:
http://www.ndc.ps/site_files/files/1201004586.pdf

دليل مجلس اإلدارة
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المالحــقمعـــاً
مركز العمل التنموي /

المركز الفلسطيني لقضايا السالم والديمقراطية

ملحق رقم ()3
منوذج السرية الذاتية ألعضاء اجلمعية العمومية
األسم الرباعي.................................................. :

مكان االقامة..................................................... :

تاريخ امليــالد.................................................. :

مكان الوالدة وسنتها......................................... :

املؤهالت العلمية واألكادميية:
العمل احلالي /الوظيفة:
ملخص عن خرباته العملية:
نقاط القوة ( املهارات ،اخلربات ،املعارف اليت ميكن أن يضيفها اىل اجمللس):
عضويته يف مؤسسات أهلية أو شركات أو مؤسسات حكومية:
خرباته التطوعية:
عدد سنوات عضويته يف اجلمعية العمومية للمؤسسة:
عدد سنوات عضويته يف جملس ادارة املؤسسة:
املناصب اليت احتلها يف جملس ادارة املؤسسة:
يفضل ارفاق صورة دجييتال للنموذج
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ملحق رقم ()4
منوذج ترشيح لعضوية اجلمعية العمومية
املؤسسة :يعبأ اسم املؤسسة
اسم ّ
املرشح/املرشحة:
العنوان:
رقم اهلاتف:

الربيد اإللكرتوني:

رقم الفاكس:

عنوان العمل:
رقم الفاكس:

حسب معرفتكم ،ما هو مدى خربة ّ
املرشح/
ّ
املرشحة يف اجملاالت التالية:
التخطيط االسرتاتيجي.

تنمية املوارد.

تطوير اجمللس (تعيني ،تدريب ،تقييم ،تطوير
برامج وتقييمها).
مهارات االتصال ،والعالقات العامة ووسائل
اإلعالم.
املشاركة يف جلان خمتلفة.

التطوير املؤسساتي.

تكنولوجيا املعلومات.

الكتابة أو الصحافة.
البحوث والتقييم.
مهارات أخرى.

خربة واسعة

خربة جيدة

خربة متواضعة ال يوجد خربة يف هذا اجملال

دليل مجلس اإلدارة

رقم اهلاتف:

الربيد االلكرتوني:
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مركز العمل التنموي /

المركز الفلسطيني لقضايا السالم والديمقراطية

ما هي أهم املميزات اليت تتوافر لدى ّ
املرشح/املرشحة واليت دعتكم لرتشيحه/ها وكيف
ستؤدي عضويته/ها يف املركز إىل إضافة إجيابية؟
yyيرجى إرفاق نسخة عن السرية الذاتية للمرشح/ة.
yyيرجى إرسال النموذج بالفاكس أو بالربيد اإللكرتوني اىل :يوضع رقم فاكس
والربيد االلكرتوني للمؤسسة
 yyأو باليد يوم اجتماع جملس مؤسسة :اسم املؤسسة
املر ّشح للشخص اجلديد___________________ :
اسم عضو جملس اإلدارة ِ
توقيع عضو جملس اإلدارة_________________________________ :
قرار جملس اإلدارة_____________________________________ :
التاريخ___________________________________________ :
رقم احملضر_________________________________________ :
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ملحق رقم ()5
منوذج للجلسة التوجيهية ألعضاء جملس اإلدارة اجلدد

منوذج ألجندة اجللسة

املدة املقرتحة ( )3ساعات
تقديم حول املؤسسة:
تارخيها ،نشأتها ،رسالتها ،أهدافها ،اخلطة اإلسرتاتيجية للمؤسسة ،اهليكلية التنظيمية.

رئيس اجمللس.

آليات عمل اجمللس:
عرض خمتصر للجان اجمللس وأدوارها ومسؤولياتها.

رئيس اجمللس،
ومنسقي اللجان.

الوضع املالي للمؤسسة وآليات جتنيد األموال:
دور اجمللس يف عمليات جتنيد األموال.

رئيس اجمللس.

تقديم حول املصادر و الدعم البشرية يف املؤسسة:
دور كادر املؤسسة يف دعم عمل اجمللس وجلانه.

مدير املؤسسة.

التصور املستقبلي للمؤسسة وعمله:ا

مدير املؤسسة.

نقاش:
جولة يف املؤسسة:

الرئيس واملدير.

توفري رزمة من وثائق املؤسسة ومنشوراتها:
التقرير السنوي األخري.النشرة التعريفية باملؤسسة.نسخة عن النظام األساسي للمؤسسة.-نسخة عن دليل جملس األدارة.

مدير املؤسسة.

دليل مجلس اإلدارة

بند املناقشة:

املسؤول:
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الملحق رقم ()6
منوذج حملضر جلسة اجتماع جمللس اإلدارة
االجتماع رقم ( )

2009/2/1
احلضور:
الغياب:
جدول أعمال االجتماع:
البند

النقاش

متابعة

النتائج

القرار

املسؤول

التواقيع:
رئيس اجمللس:
96

أمني السر:

مالحظات

دليل مجلس اإلدارة

الملحق رقم ()7
منوذج حملتويات التقرير السنوي الذي يقدمه جملس اإلدارة للجمعية العمومية
حيضر هذا التقرير يف نهاية العام ويشتمل على البنود التالية:

دليل مجلس اإلدارة

رسالة رئيس اجمللس و أو املدير العام للمؤسسة
مقدمة عن املؤسسة وبراجمها ومشاريعها خاص بالسنة اليت اعد فيها التقرير.
ملخص عن سري العمل يف اجملال اإلداري يف املؤسسة من حيث:
اهليكلية التنظيمية للمؤسسة.عدد املوظفني الثابتني واملؤقتني.أية تعيينات جديدة.تدريب الكادر.أمساء جملس اإلدارة احلالي ومناصبهم.عمل الفروع (يف حال وجود فروع للمؤسسة).أية أمور أخرى.سري العمل يف املشاريع :يتم استعراض أهم املنجزات اليت حققتها املؤسسة ،موزعة على األهداف
العامة.
شركاء املؤسسة واجلهات املاحنة.
املعيقات:
يتطرق التقرير إىل املعيقات اليت واجهت عمل املؤسسة ،سواء على مستوى إدارة األفراد /تنفيذ املشاريع/
أو أية معيقات عامة خارجية أو داخلية ،أثرت على سري العمل يف املؤسسة أو احد مشاريعها.
ملخص عن الوضع املالي للمؤسسة :يلخص اإليرادات والنفقات.
التقرير املالي املدقق (امليزانية) الصادر عن شركة التدقيق.
توصيات واقرتاحات.
اخلطوط العريضة للخطة املستقبلية للعام القادم.
تطعيم التقرير بالصور والرسومات البيانية اليت توضح وتعرب عن اجنازات املؤسسة.
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الملحق رقم ()8

منوذج العضوية للجمعية العمومية

اسم املؤسسة اليت أرغب باالنضمام إليها:

االسم الرباعي:
تاريخ امليالد:
احلالة االجتماعية:
املهنة احلالية:
مكان الوالدة:
مكان اإلقامة احلالي:
العنوان الدائم:
كيفية االتصال:
رقم التلفون األرضي:
رقم الفاكس:
الربيد االلكرتوني:
تاريخ االنتساب:
رقم اهلوية:

بعد االطالع على النظام الداخلي للمؤسسة ،ارغب بان أكون عضوا يف املؤسسة  ،وأتعهد بااللتزام
بنظامها الداخلي ،والعمل على نشر رسالتها وحتقيق أهدافها  ،وتسديد االشرتاك السنوي ورسوم
االنتساب اليت وردت يف النظام الداخلي.
وعليه أوقع
االسم:
98

التوقيع:

دليل مجلس اإلدارة

الملحق رقم ()9

قائمة بأمساء وعناوين أعضاء اجمللس وإدارة املؤسسة
املنصب
رئيس اجمللس

االسم

العنوان

املعلومات اخلاصة باالتصال:
تلفون ،فاكس ،الربيد األلكرتوني
Phone:
Fax:

الرئيس السابق للمجلس

e-mail:
Phone:
Fax:

Fax:
أمني الصندوق

e-mail:
Phone:
Fax:

أمني السر

e-mail:
Phone:
Fax:

بقية أعضاء اجمللس

e-mail:
Phone:
Fax:
e-mail:

دليل مجلس اإلدارة

نائب الرئيس

e-mail:
Phone:
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بقية أعضاء اجمللس

المركز الفلسطيني لقضايا السالم والديمقراطية

Phone:
Fax:

بقية أعضاء اجمللس

e-mail:
Phone:
Fax:

مدير املؤسسة
املدير املالي /احملاسب
بقية املوظفني
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e-mail:
Phone:
Fax:
e-mail:
Phone:
Fax:
e-mail:
Phone:
Fax:
e-mail:

دليل مجلس اإلدارة

الملحق رقم ()10
11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

الرقم

تقييم اداء اجمللس

تشكيل جلان
اجمللس

االجتماع اخلامس
للمجلس

االجتماع الرابع
للمجلس

االجتماع الثالث
للمجلس

االجتماع الثاني
للمجلس

االجتماع األول
للمجلس

انتخاب جملس
ادارة جديد

عقد خلوة
للمؤسسة

عقد اجتماع
اجلمعية العمومية

توسيع اجلمعية
العمومية

النشاط

املدة
الزمنية

تاريخ
البدء

تاريخ
االنتهاء

مسؤولية

املوازنة
املطلوبة $

بشرية

غري
بشرية

1

2

4

3

املصادر املطلوبة

الرزنامة السنوية 2009

التقويم السنوي  /منوذج خلطة عمل للمجلس

مالحظات

دليل مجلس اإلدارة
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12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

الرقم

النشاط

املصادر
املطلوبة

املوازنة
املطلوبة

املسؤول 1

2

3

4

خطة عمل للجان جملس اإلدارة للعام 2009
5

6

7

8

9

12 11 10
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الملحق رقم ()11

دليل مجلس اإلدارة

الملحق رقم ()12
21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

الرقم

االسم الرباعي

اجلنسية

تاريخ
الوالدة

مكان
الوالدة

مكان عنوان املؤهل
السكن السكن العلمي
احلالي

املهنة
احلالية

رقم
التلفون

قائمة بأمساء ومعلومات أساسية عن أعضاء اجلمعية العمومية
رقم
احملمول

بقم
الفاكس

الربيد
االلكرتوني

دليل مجلس اإلدارة

رقم
اهلوية
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ملحق رقم ()13

منوذج لتصريح إفصاح عن املصاحل
تصريح إفصاح عن مصاحل من احملتمل أن تتعارض مع عمل املؤسسة ( االبالغ الشفهي للمسؤول املباشر إذا ما
نشأ تضارب مصاحل)
اسم املؤسسة------------------------------------------------ :
اسم الشخص الرباعي------------------------------------------- :
منصبه سواء كان عضو جملس إدارة أو كان موظفا -------------------------------
نوع األعمال أو املصاحل اليت من احملتمل أن ينشأ منها تضارب مصاحل مع املؤسسة.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تاريخ تعبئة الطلب--------------------------------------------- :
هذا تصريح صحيح ودقيق ،وإنين أدرك أن أي حتريف أو عدم دقة فيه قد يؤدي إىل صريف من اخلدمة أو العمل.

التوقيع---------------------------------------------------
أمثلة للتوضيح:
ً
إذا كان العضو مقاوال واملؤسسة تنفذ مشاريع يف جمال اإلنشاءات.إذا كان العضو يعمل يف جماالت التدريب ،أو االستشارات واملؤسسة تنفذ برامج تدريبية.إذا كان العضو لديه مطبعة ويعمل يف التصميم واملؤسسة تعمل يف النشر والطباعة.104
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الملحق رقم ()14
اخلطة اإلسرتاتيجية للمؤسسة
ترفق هنا اخلطة اإلسرتاتيجية للمؤسسة إن وجدت

دليل مجلس اإلدارة
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الملحق رقم ()15
حمتوى النظام األساسي للمؤسسة األهلية
حمتوي النظام األساسي
 .1جيب أن حيوي النظام األساسي املعلومات اآلتية ،كحد أدنى:
•اسم اجلمعية.
•عنوان اجلمعية ومقرها الرئيس ،وفروعها إن وجدت.
•أهداف اجلمعية.
•مصادر متويل اجلمعية وكيفية استغالهلا والتصرف به.
•شروط العضوية.
•أنواع العضوية.
•أسباب انتهاء العضوية.
•اشرتاكات األعضاء.
•اهليكل التنظيمي للجمعية.
•كيفية تعديل النظام األساسي.
•كيفية اندماج اجلمعية أو إحتادها.
•كيفية انعقاد اجلمعية العمومية.
•طرق املراقبة املالية.
•قواعد حل اجلمعية.
•كيفية التصرف بأموال اجلمعية وأمالكها عند حلها.
•اختصاصات رئيس اجلمعية ونائبه وأمني السر وأمني الصندوق وباقي أعضاء جملس اإلدارة.
 .2ال جيوز أن ترد يف النظام األساسي أحكام ختالف قانون اجلمعيات.
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الملحق رقم ()16
تعريف اهلبات وأنواعها
 .1تعريف اهلبات :أي النقل الطوعي وغري املسرتد ،سوء النقدي او العيين ،من األفراد او القطاع الصناعي او
املؤسسات وغري ذلك من تلك املصادر  ،إلفادة املؤسسة من اجل االستخدام غري املشروط او املشروط يف تشغيل
املؤسسة .ومتنح اهلبات من دون وضع توقعات للحصول على مقابل .ال يتم منح اجلهة املاحنة او أي شخص معني من
قبلها أية اعتبارات أو استثناءات خاصة (خارجة عن نطاق العرفان املالئم) كنتيجة لتقديم الدفعة (اهلبة)

النقــــد :ميكن ان تكون اهلبات على شكل نقد او شيكات او بطاقات ائتمان ،أو حواالت .ال يوجد حد ادنى ملستوى
اهلبة للتربعات غري املشروطة من هبات نقدية.
 .2الشيكات :تكون الشيكات مدفوعة ألمر املؤسسة على حسابها يف البنك.

 .3املنـــح :ويتم تلقيها حبسب موضع معني من  ،أو قبل أفراد ،أو شركات مؤسسات أو مصادر متعددة اجلوانب من
أجل دعم برامج املؤسسة ومشاريعها .وتكون املنح املشروطة حمددة االستخدام فقط للغرض الذي مت تلقيها من أجله ،
ويتأتي ذلك كشرط يف بنود االتفاقية .أما املنح غري املشروطة فهي غري حمددة االستخدام وميكن استخدامها ألي غرض
خريي ولكن ضمن نطاق مهمة املؤسسة.
 .4اهلبات غري املشروطة :وهي اهلبات ،مبا يشمل املنح ،واليت متنح للمؤسسة ،حيث ال تقوم اجلهة املاحنة بتحديد الغرض
الذي سيتم استخدام املنحة ألجله .مثل هذه اهلبات جيب أن تستخدم ألغراض خريية تقع ضمن مهمة املؤسسة.
 .5اهلبات املشروطة :وهي اهلبات املمنوحة للمؤسسة واليت فيها حيدد املانح استخدام اهلبة لتقتصر على دعم غرض
معني ،ويتم متابعة مثل تلك اهلبات والتقرير حوهلا بشكل منفصل على الصعيدين املالي والرباجمي.
 .6العقود أو رسوم اخلدمات .العقود هي عبارة عن دفعات مقابل خدمات مبا يتوافق وبنود االتفاقية من أجل القيام
بتنفيذ برامج حمددة لعائد سبق حتديده .وميكن أن يكون مثل هذا الدخل الناتج عن العقد مرتبط مباشرة بغرض
املؤسسة .وال يتم اعتبار أية دفعات جترى يف ظل العقود هبات.
املصدر :ورقة سياسة اهلبات اخلاصة مبركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية

دليل مجلس اإلدارة

اهلبات العينية :وهي عبارة عن كل تربع غري نقدي باملواد ،أو اخلدمات االستشارية ،أو برامج القروض التنفيذية،
أو معدات الكمبيوتر ،أو الربجميات ،أو املواد املطبوعة ،أو الطعام...اخل
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الملحق رقم ()17
منوذج جلدول أعمال اجتماع اجمللس
إىل :السيد/ة/االنسة

تاريخ عقد االجتماع:

من:

موعد بدء االجتماع:

تاريخ اإلرسال:

موعد انتهاء االجتماع:

عدد الصفحات املرفقة

مكان عقد االجتماع:

الرقم

املواضيع اليت سيغطيها االجتماع (بالرتتيب)

1
2
3
4
5
غاية االجتماع الرئيسية وأهدافه:
التحضريات املسبقة املطلوبة:
التوقيع:
108

تقديم

الوقت احملدد

دليل مجلس اإلدارة

الملحق رقم ()18
مصفوفة املسؤوليات والصالحيات
الرقم

املهام واملسؤوليات

اجلمعية
العمومية

جملس
اإلدارة

اللجنة
التنفيذية/
االدارية

تعتمد

يوافق

توصي
تراجع

يوافق
يوصي
حيضرها

1

تعديل النظام األساسي للمؤسسة.

2

وضع السياسات والتوجيهات العامة للمؤسسة.

يعتمد

3

إجراء تعديالت على اهليكلية التنظيمية للمؤسسة.

يعتمد

توافق

4

إجراء التعديالت على دليل جملس اإلدارة.

يعتمد

توافق

6

فصل عضو من أعضاء اجلمعية العمومية.

تعتمد

يوافق

7

اختاذ قرار حبل املؤسسة.

تعتمد

يوصي

8

اختاذ قرار بدمج املؤسسة مع مؤسسات أخرى.

تعتمد

يوصي

9

تطوير إسرتاتيجية املؤسسة.

تعتمد

10

املتابعة القانونية حول قضايا ختص املؤسسة.

11

تقرير مدقق احلسابات القانوني.

12

إعداد اللوائح الداخلية والتعليمات الالزمة لسري
العمل يف املؤسسة وتطويرها.

تقره
وتعتمده

توصي
توصي

دليل مجلس اإلدارة

5

توسيع عضوية اجلمعية العمومية  /قبول أعضاء جدد.

تعتمد

يوافق

جلان
اجمللس
املختصة

املدير
العام

يوافق

توصي وتتابع

حيضر ويتابع

ميثل املؤسسة
رئيس اجمللس

توافق

يتابعها

يقره مبدئيا

تراجع

يراجع

يقر

توصي

13

التقرير اإلداري للمؤسسة.

تعتمد

يعد

14

تعيني مدقق حسابات قانوني.

تعني

يوصي

15

إقرار اخلطة الرباجمية السنوية للمؤسسة.

تقر

تعد

تشارك

يوصي
يشارك

تشارك

يشارك
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الملحق رقم ()18
مصفوفة املسؤوليات والصالحيات
املهام واملسؤوليات

اجلمعية
العمومية

 16تعيني املستشار القانوني للمؤسسة.

جملس
ألدارة

اللجنة
التنفيذية/
اإلدارية

يعتمد

توصي

 17حتديث الرؤية والرسالة وإطار العمل االسرتاتيجي
للمؤسسة.

تعتمد

يوافق

توصي

 18حتديد االشرتاكات السنوية لألعضاء.

تعتمد

يوافق

توصي

يعتمد

توافق

 19تشكيل جلان اجمللس املتخصصة.
 20عزل أعضاء جملس اإلدارة وسحب الثقة منهم.

تعتمد

 21انتخاب هيئة أو جلنة الرقابة الداخلية.

تنتخب

 22دعوة اجلمعية العمومية للمركز إىل االنعقاد.
 23تعيني مدير املؤسسة وتقييمه وصرفه.

اجمللس

 24تعيني الكادر الوظيفي املؤسسة.

يعني

 27تطوير سلم الرواتب وحتديثه.
تعتمدها

 29فتح حسابات بنكية جديدة او إغالق حسابات قائمة.
 30تقييم أداء جملس اإلدارة.
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يقرتح

توافق

تشلرك
توصي جلنة
التوظيف

يوقعها رئيس
اجمللس

 26حتديد العالوات السنوية (غالء معيشة ،عالوة األداء...،اخل)

 28املوازنة السنوية للمركز.

تشارك

يعتمد

توصي

تقر

تدرس

يقرها مبدئيا

تشارك

يوافق

حيضر
يشارك
حيضر

يقرر
تعتمد

يقرتح

يوصي
يعتمد

 25توقيع عقود عمل املوظفني.

جلان اجمللس
املختصة

املدير
العام

حيضر
تعد

يعد
ويشارك
يعدها مع
املدير املالي
يوصي

توصي

دليل مجلس اإلدارة

الملحق رقم ()18
مصفوفة املسؤوليات والصالحيات
جملس
ألدارة

اللجنة
االدارية

جلان اجمللس
املختصة

املهام واملسؤوليات

اجلمعية
العمومية

31

مراجعة وحتديث مصفوفة املهام واملسؤوليات.

يعتمد

توافق

توصي

32

حتديد البنوك اليت سيتعامل معها املركز.

يقرر

33

إعداد برنامج تدرييب لتطوير قدرات أعضاء اجمللس
واجلمعية العمومية.

يعتمد

34

متثيل املؤسسة رمسيا أمام اجلهات الرمسية والقضائية.

جملس اإلدارة

35

التوقيع على العقود واالتفاقيات اليت تتم بني املؤسسة
وبني اجلهات األخرى.

رئيس جملس
االدارة

36

سياسات االستثمار.

للجنة املالية
توصي
توافق

توصي

حيضر

توصي

دليل مجلس اإلدارة

يقرر

املدير
العام

111

المالحــقمعـــاً
مركز العمل التنموي /

المركز الفلسطيني لقضايا السالم والديمقراطية

الملحق رقم ()19
قانون رقم ( )1لسنة 2000م
بشأن اجلمعيات اخلريية واهليئات األهلية

حمتويات التشريع

الفصل األول

مادة ( )1احلق يف تشكيل وتسيري اجلمعيات واهليئات األهلية
مادة ( )2تعاريف
الفصل الثاني :تسجيل اجلمعيات واهليئات

مادة ( )3إنشاء دائرة شؤون تسجيل اجلمعيات واهليئات
مادة ( )4إجراءات التسجيل
مادة ( )5بيانات النظام األساسي
مادة ( )6متابعة اجلمعيات واهليئات
مادة ( )7متتع اجلمعيات واهليئات بالشخصية املعنوية
مادة ( )8نشر قرار تسجيل اهليئة يف اجلريدة الرمسية

الفصل الثالث :حقوق وواجبات اجلمعيات واهليئات

مادة ( )9حق متلك األموال
مادة ( )10عالقة اجلمعيات واهليئات بالوزارات
مادة ( )11سجالت اجلمعيات واهليئات
مادة ( )12إيداع بيان بالتعديالت والتغيريات
مادة ( )13التقارير
مادة ( )14اإلعفاء من الضرائب والرسوم اجلمركية
مادة ( )15إقامة األنشطة
الفصل الرابع :جملس اإلدارة
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مادة ( )16جملس اإلدارة
مادة ( )17مسؤولية جملس اإلدارة
مادة ( )18اختصاصات جملس اإلدارة
مادة ( )19اختصاصات أعضاء جملس اإلدارة
مادة ( )20حظر اجلمع بني عضوية جملس اإلدارة والعمل يف
اجلمعية بأجر
مادة ( )21اجتماعات جملس اإلدارة
مادة ( )22تعذر اجتماع جملس اإلدارة

الفصل اخلامس :اجلمعية العمومية

مادة ( )23النظام األساسي للجمعية
مادة ( )24االجتماع غري العادي
مادة ( )25نصاب االجتماعات

الفصل السادس :اإلدماج واالحتاد

مادة ( )26اندماج مجعيتني أو اكثر
مادة ( )27تكوين احتاد مجعيات
مادة ( )28االنتساب اىل منظمات أو احتادات خارج األراضي
الفلسطينية
مادة ( )29تطيق اجراءات القانون على االحتادات
الفصل السابع :الشؤون املالية للجمعيات واهليئات

مادة ( )30املوازنة
مادة ( )31إيداع األموال لدى مصرف معتمد
مادة ( )32تلقي املساعدات
مادة ( )33مجع التربعات

الفصل الثامن :اجلمعيات اخلريية واهليئات األجنبية

مادة ( )34طلب فتح فروع
مادة ( )35التبليغ عن التغيريات يف بيانات الفروع
مادة ( )36تقارير الفروع السنوية
مادة (ّ )37
حل اجلمعيات
مادة ( )38إلغاء تسجيل اجلمعيات واهليئات
مادة ( )39تعيني مصفي

الفصل التاسع :أحكام عامة وانتقالية ختامية

مادة ( )40تطبيق تعليمات التسجيل املهنية
مادة ( )41وضع اليد على أموال اجلمعيات او اهليئات
مادة ( )42توفيق أوضاع
مادة ( )43إلغاءات
مادة ( )44اعتماد النماذج
مادة ( )45التنفيذ والنفاذ

دليل مجلس اإلدارة
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد االطالع على قانون اجلمعيات العثماني الصادر يف
 29رجب سنة  1327هجرية املعمول به يف حمافظات
غزة ،وعلى قانون اجلمعيات اخلريية رقم  33لسنة 1966م
بشأن اجلمعيات اخلريية واهليئات االجتماعية املعمول به
يف حمافظات الضفة ،وعلى مشروع القانون املقدم من
جملس الوزراء ،وبعد موافقة اجمللس التشريعي ،بتاريخ
25/5/1999م
أصدرنا القانون التالي:

الفصـــل األول

للفلسطينيني احلق يف ممارسة النشاط االجتماعي والثقايف
واملهين والعلمي حبرية مبا يف ذلك احلق يف تشكيل وتسيري
اجلمعيات واهليئات األهلية وفقاً ألحكام هذا القانون.

مادة ()2
تعريفـــــــات
يكون لأللفاظ والعبارات التالية الواردة يف هذا القانون
املعاني املخصصة هلا أدناه ما مل تدل القرينة على خالف
ذلك.
الوزارة :وزارة الداخلية.
الوزارة املختصة :الوزارة اليت يندرج النشاط األساسي
للجمعية ضمن اختصاصها.
الوزير :وزير الداخلية.
الدائرة :اجلهة املختصة اليت تنشأ يف الوزارة.
اجلمعية أو اهليئة :هي شخصية معنوية مستقلة تنشأ مبوجب
اتفاق بني عدد ال يقل عن سبعة أشخاص لتحقيق أهداف
مشروعة تهم الصاحل العام دون استهداف جين الربح املالي
بهدف اقتسامه بني األعضاء أو لتحقيق منفعة شخصية.

الفصل الثاني

تسجيل اجلمعيات واهليئات
مادة ()3
إنشاء دائرة شؤون تسجيل اجلمعيات واهليئات
تنشئ الوزارة دائرة تعنى بشؤون تسجيل اجلمعيات
واهليئات بالتنسيق مع الوزارة املختصة وحتتفظ الدائرة
لغايات تنفيذ هذا القانون مبا يلي:
سجل تقيد فيه طلبات التسجيل بأرقام متسلسلة تبعاً
لتاريخ تقدميها.
سجل عام جلميع اجلمعيات واهليئات اليت مت تسجيلها
مدون فيه أمساء ومراكز نشاطها وأهدافها وأية معلومات
أخرى تراها الدائرة ضرورية لذوي الشأن لالطالع
عليها.
سجل آخر يسجل فيه أمساء اجلمعيات واهليئات اليت رفض
تسجيلها مبيناً أهدافها وأسباب رفضها وأية معلومات
إضافية ترى الدائرة ضرورة لتسجيلها.

دليل مجلس اإلدارة

مادة ()1
احلق يف تشكيل وتسيري اجلمعيات واهليئات األهلية

اجلمعية أو اهليئة األجنبية :أية مجعية خريية أو هيئة غري
حكومية أجنبية يقع مقرها أو مركز نشاطها الرئيسي
خارج األراضي الفلسطينية أو كانت أغلبية عدد أعضائها
من األجانب.
اجلمعية العمومية :هي اهليئة العامة املكونة من جمموع
أعضاء اجلمعية وهي السلطة العليا يف اجلمعية أو اهليئة.
جملس اإلدارة :جملس إدارة اجلمعية أو اهليئة.
اإلدماج :توحيد مجعيتني أو هيئتني أو أكثر يف مجعية أو
هيئة واحدة ذات شخصية معنوية جديدة.
االحتاد :ائتالف مجعيتني أو هيئتني أو أكثر حبيث ينشأ عنها
هيئة متثيلية واحدة وحتتفظ كل منها بشخصيتها املعنوية
املستقلة.
النشاط األهلي :أية خدمة أو نشاط اجتماعي أو اقتصادي
أو ثقايف أو أهلي أو تنموي أو غريه يقدم تطوعاً أو
اختيارياً ومن شأنه حتسني مستوى
ً
ً
ً
املواطنني يف اجملتمع اجتماعياً أو صحيا أو مهنيا أو ماديا أو
روحياً أو فنياً أو رياضياً أو ثقافياً أو تربوياً.
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مادة ()4
إجــراءات التسجيــل

مادة ()6
متابعة اجلمعيات واهليئات

مستوف
على مؤسسي اجلمعية أو اهليئة تقديم طلب خطي
ٍ
للشروط إىل الدائرة املختصة يف وزارة الداخلية وموقع
من ثالثة على األقل من املؤسسني املفوضني بالتسجيل
والتوقيع عن اجلمعية أو اهليئة ،ومرفق بثالث نسخ من
النظام األساسي موقعة من أعضاء اللجنة التأسيسية.
وعلى وزير الداخلية أن يصدر قراره بشأن استيفاء الطلب
لشروط التسجيل خالل مدة ال تزيد عن شهرين من
تاريخ تقدميه .ويف حالة تقديم بيانات إضافية أو استكمال
النواقص الستيفاء التسجيل تبدأ مدة الشهرين من تاريخ
تقديم هذه البيانات.
إذا انقضت مدة الشهرين على ورود الطلب للدائرة دون
اختاذ قرار تعترب اجلمعية أو اهليئة مسجلة حبكم القانون.
يف حالة صدور قرار من الوزير برفض التسجيل جيب أن
يكون القرار مسبباً وحيق ملقدمي الطلب الطعن فيه أمام
احملكمة املختصة خالل مدة أقصاها ثالثون يوماً من تاريخ
تبليغهم قرار الرفض خطياً.

تتوىل الوزارة املختصة مسؤولية متابعة عمل اجلمعيات
واهليئات وفقاً ألحكام هذا القانون وللوزارة متابعة نشاط
أية مجعية أو هيئة مبوجب قرار خطي مسبب صادر عن
الوزير املختص يف كل حالة ،للتثبت من أن أمواهلا صرفت
يف سبيل الغرض الذي خصصت من أجله ووفقاً ألحكام
هذا القانون ونظام اجلمعية أو اهليئة وعلى اجلمعية أو
اهليئة متكني الوزارة من تنفيذ هذا القرار للتثبت من أنها
تقوم بأعماهلا وفق أحكام هذا القانون ونظامها األساسي.

مادة ()5
بيانات النظام األساسي
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مع مراعاة أحكام القانون جيب أن يشتمل النظام األساسي
على البيانات التالية:
اسم اجلمعية أو اهليئة وعنوانها والغرض منها ومقرها
الرئيسي.
موارد اجلمعية أو اهليئة وكيفية استغالهلا أو التصرف
بها.
شروط العضوية وأنواعها وأسباب انتهائها واشرتاكات
األعضاء.
اهليكل التنظيمي للجمعية أو اهليئة وكيفية تعديل النظام
األساسي وكيفية اندماجها أو احتادها.
كيفية انعقاد اجلمعية العمومية.
طرق املراقبة املالية.
قواعد حل اجلمعية أو اهليئة وكيفية التصرف بأموال
وأمالك اجلمعية أو اهليئة عند حلها.

مادة ()7
متتع اجلمعيات واهليئات بالشخصية املعنوية
تتمتع اجلمعيات واهليئات بالشخصية االعتبارية وبذمة
مالية مستقلة فور تسجيلها طبقاً ألحكام هذا القانون وال
جيوز هلا ممارسة نشاطاتها قبل التسجيل.

مادة ()8
نشر قرار تسجيل اهليئة يف اجلريدة الرمسية
يتم نشر قرار تسجيل اجلمعية أو اهليئة يف اجلريدة الرمسية.

الفصل الثالث
حقوق وواجبات اجلمعيات واهليئات
مادة ()9
حق متلك األموال

وفقاً ألحكام القانون:
ألية مجعية أو هيئة أهلية حق متلك األموال املنقولة وغري
املنقولة لتحقيق أهدافها.
جيوز ألية مجعية أو هيئة أهلية أجنبية متلك األموال غري
املنقولة شريطة احلصول على إذن بذلك من جملس
الوزراء وبتنسيب من الوزير املختص.
وال جيوز ألية مجعية أو هيئة أهلية أجنبية التصرف
باألموال غري املنقولة إال مبوافقة جملس الوزراء.

دليل مجلس اإلدارة
مادة ()10
عالقة اجلمعيات واهليئات بالوزارات
تقوم عالقة اجلمعيات واهليئات بالوزارات املختصة على
أساس من التنسيق والتعاون والتكامل ملا فيه الصاحل
العام.

مادة ()11
سجالت اجلمعية أو اهليئة

مادة ()12
إيداع بيان بالتعديالت والتغيريات

على كل مجعية أو هيئة إيداع بيان بكل تعديل أو تغيري
يطرأ على مركزها أو نظامها أو أهدافها أو أغراضها أو
أي تغيري يف جملس إدارتها كله أو بعضه لدى «الدائرة
املختصة» ،وذلك خالل مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ
إجراء التغيري أو التعديل.

مادة ()13
التقـــــارير
تقدم اجلمعية أو اهليئة للوزارة املختصة يف موعد ال يتعدى
أربعة أشهر من نهاية السنة املالية تقريرين مقرين من
اجلمعية العمومية:

مادة ()14
اإلعفاء من الضرائب والرسوم اجلمركية
تعفى اجلمعيات واهليئات من الضرائب والرسوم
اجلمركية على األموال املنقولة وغري املنقولة الالزمة
لتنفيذ أهدافها الواردة يف نظامها األساسي .شريطة عدم
التصرف بها خالل مدة تقل عن مخس سنوات ألغراض
ختالف أهدافها ما مل تسدد عنها الضرائب والرسوم
اجلمركية املستحقة.

مادة ()15
إقامـــة األنشـــــطة
للجمعيات واهليئات احلق يف إقامة األنشطة وتأسيس
املشاريع املدرة للدخل شريطة أن يستخدم الدخل
املتحصل لتغطية أنشطتها ملنفعة الصاحل العام.
وحيق هلا فتح فروع داخل فلسطني.

الفصل الرابع

جملــــس اإلدارة
مادة ()16
جملــس اإلدارة
يكون لكل مجعية أو هيئة جملس إدارة يتكون من عدد ال
يقل عن سبعة أعضاء وال يزيد على ثالثة عشر عضواً
وحتدد طريقة تشكيله وكيفية اختيار أعضائه وإنهاء
عضويتهم يف النظام األساسي للجمعية أو اهليئة.
ال جيوز أن يضم جملس اإلدارة عضوين أو أكثر جيمع
بينهما صلة قرابة من الدرجتني األوىل والثانية.

دليل مجلس اإلدارة

حتتفظ اجلمعية أو اهليئة يف مقرها الرئيسي بالسجالت
املالية واإلدارية الرمسية املتضمنة مجيع املعامالت املالية
والقرارات اإلدارية والبيانات التالية:
املراسالت الصادرة عنها والواردة إليها يف ملفات خاصة
وسجالت منظمة.
النظام األساسي هلا وأمساء أعضاء جملس إدارتها يف كل
دورة انتخابية وتاريخ انتخابهم.
أمساء مجيع أعضاء اجلمعية أو اهليئة أو املؤسسة مع ذكر
هوياتهم وأعمارهم وتاريخ انتسابهم.
حماضر اجتماعات جملس اإلدارة بصورة متسلسلة.
حماضر اجتماعات اجلمعية العمومية.
سجل الواردات واملصروفات على وجه مفصل وفقاً
لألصول املالية.

سنوي حيتوي على وصف كامل لنشاطات اجلمعية أو
اهليئة خالل العام املنصرم.
مالي مصدق من قبل مدقق حسابات قانوني ويتضمن
بشكل تفصيلي كامل إيرادات ومصروفات اجلمعية أو
اهليئة حسب األصول احملاسبية املعمول بها.
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مادة ()17
مسؤولية جملس اإلدارة
ً
مسؤوال عن
يعترب جملس اإلدارة يف أية مجعية أو هيئة أهلية
مجيع أعماهلا ونشاطاتها.
ميثل الرئيس أو من ينوب عنه مبوجب النظام يف حالة غيابه
اجلمعية أو اهليئة أمام الغري ويقوم بالتوقيع نيابة عنها على
مجيع املكاتبات والعقود واالتفاقيات اليت تتم بينها وبني
اجلهات األخرى.

مادة ()18
اختصاصات جملس اإلدارة
خيتص جملس اإلدارة مبا يلي:

إدارة شؤون اجلمعية أو اهليئة وإعداد اللوائح أو األنظمة
والتعليمات الالزمة.
تعيني املوظفني الالزمني للجمعية أو اهليئة وحتديد
اختصاصاتهم أو إنهاء خدماتهم وفقاً ألحكام القانون.
تكوين اللجان اليت يراها الزمة لتحسني العمل وحتديد
اختصاص كل منها.
إعداد احلساب اخلتامي عن السنة املالية املنتهية ومشروع
املوازنة للسنة اجلديدة.
تقديم التقارير السنوية اإلدارية واملالية وأية خطط ومشاريع
مستقبلية للجمعية العمومية.
دعوة اجلمعية العمومية جللسة عادية أو غري عادية لالجتماع
وتنفيذ قراراتها طبقاً ألحكام القانون.
متابعة أية مالحظات واردة من الدائرة أو الوزارة أو اجلهات
الرمسية املختصة فيما يتعلق بنشاط اجلمعية أو اهليئة والرد
عليها.

مادة ()19
اختصاصات أعضاء جملس اإلدارة
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جيري حتديد اختصاصات الرئيس ونائبه وأمني السر وأمني
الصندوق وباقي أعضاء جملس اإلدارة ألية مجعية أو هيئة
وفقاً لنظامها األساسي والئحتها الداخلية مبا ال يتعارض مع
أحكام هذا القانون.

المركز الفلسطيني لقضايا السالم والديمقراطية

مادة ()20
حظر اجلمع بني عضوية جملس اإلدارة والعمل يف اجلمعية
بأجر
ال جيوز اجلمع بني عضوية جملس اإلدارة والعمل يف اجلمعية
أو اهليئة بأجر.

مادة ()21
اجتماعات جملس اإلدارة

ينعقد جملس اإلدارة بصورة عادية مرة كل ثالثة أشهر على
األقل بدعوة من الرئيس أو نائبه.
ينعقد جملس اإلدارة بصورة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك
بدعوة من الرئيس أو نائبه أو بطلب من ثلث أعضائه.
تكون اجتماعات اجمللس صحيحة حبضور ثلثي أعضائه.
يف مجيع احلاالت تتخذ قرارات جملس اإلدارة باألغلبية
املطلقة.
مادة ()22
تعذر اجتماع جملس اإلدارة
عند تعذر اجتماع جملس اإلدارة بسبب االستقالة أو الوفاة
يتوىل من تبقى من جملس اإلدارة (باعتبارهم جلنة مؤقتة)
مهمة اجمللس ملدة أقصاها شهر وتتم دعوة اجلمعية العمومية
خالل نفس املدة الختيار جملس إدارة جديد.
إذا كانت االستقالة مجاعية أو مل تقم اللجنة املؤقتة مبهامها
املذكورة يف الفقرة األوىل من هذه املادة يقوم الوزير بتعيني
جلنة مؤقتة من بني أعضاء اجلمعية العمومية لتقوم مبهام
جملس اإلدارة ملدة أقصاها شهر ولدعوة اجلمعية العمومية
لالنعقاد خالل ذات األجل الختيار جملس إدارة جديد.

الفصل اخلامس
اجلمعيــــة العمومية
مادة ()23
تشكيلها واختصاصها

مبا ال يتعارض مع أحكام هذا القانون:
حيدد النظام األساسي للجمعية أو اهليئة طبيعة تشكيل اجلمعية
العمومية للجمعية أو اهليئة ،حبيث تتكون من مجيع األعضاء

دليل مجلس اإلدارة
الذين أوفوا التزاماتهم وفقاً للنظام األساسي ،وتعقد
اجلمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة واحدة كل سنة على
األقل ،للنظر يف تقرير جملس اإلدارة عن نشاطات اجلمعية
أو اهليئة وتقرير مدقق احلسابات عن مركزها املالي واملصادقة
عليه وتعيني مدقق احلسابات وغري ذلك من املسائل اليت
يرى اجمللس إدراجها يف جدول األعمال.
ختتص اجلمعية العمومية بوضع السياسات والتوجهات
العامة للجمعية أو اهليئة وانتخاب أعضاء جملس اإلدارة
وفقاً لنظامها األساسي.
تصدر القرارات باألغلبية املطلقة ألعضاء اجلمعية
العمومية فيما خيتص بتعديل النظام األساسي وبأغلبية
ثلثي أعضاء اجلمعية فيما خيتص حبل اجلمعية أو اهليئة أو
بإدخال تعديل يف نظامها يتعلق بغرض اجلمعية أو عزل
أعضاء جملس اإلدارة أو احتادها أو إدماجها ما مل يرد يف
النظام نص يشرتط أغلبية أكثر من ذلك.

مادة ()27
تكوين احتاد مجعيـــات
جيوز لثالث مجعيات أو هيئات أهلية أو أكثر أن تكون فيما
بينها احتاداً ،كما جيوز هلذه االحتادات أن تشكل فيما بينها
احتاداً عاماً على أن يكون االنضمام إليه طوعياً.

مادة ()28
االنتساب اىل منظمات أو احتادات خارج األراضي
الفلسطينية

جيوز لثلث أعضاء اجلمعية العمومية ألية مجعية أو هيئة
طلب دعوتها الجتماع غري عادي.

جيوز ألية مجعية أو هيئة أن تشرتك أو تنتسب إىل أية
منظمة أو احتاد عربي أو إقليمي أو دولي خارج األراضي
الفلسطينية ،على أن يتم إعالم اجلهة ذات االختصاص
بذلك.

يعترب اجتماع اجلمعية العمومية للجمعية أو اهليئة قانونياً
حبضور األغلبية املطلقة ألعضائها فإذا مل تتوفر األغلبية
املطلقة يؤجل االجتماع إىل جلسة أخرى تعقد خالل مدة ال
تتجاوز مخسة عشر يوماً من تاريخ االجتماع األول ويكون
االنعقاد فيها صحيحاً مبن حضر من األعضاء شريطة إال
يقل عددهم عن ثلث أعضاء اجلمعية أو اهليئة.

تطبق مجيع اإلجراءات واألحكام املبينة يف هذا القانون على
كيفية التسجيل وإجراءاته واألنظمة األساسية وبياناتها
ونظام العمل فيها بالنسبة لكل احتاد مت بني جمموعة من
اجلمعيات واهليئات أو أية مجعيات أو هيئات موحدة مت
إنشاؤها وفقاً ألحكامه.

الفصل السادس
اإلدمـــاج واالحتـــاد

الفصل السابع
الشؤون املالية للجمعيات واهليئات

مادة ()25
نصاب االجتماعات

مادة ()26
اندماج مجعيتني أو اكثر
جيوز جلمعيتني أو هيئتني أو أكثر أن تندجما معاً دون أن يؤثر

مادة ()29
تطيق اجراءات القانون على االحتادات

مادة ()30
املوازنــــة
جيب أن يكون لكل مجعية أو هيئة موازنة سنوية يشرف

دليل مجلس اإلدارة

مادة ()24
االجتماع غري العادي

ذلك على حقوق اآلخرين جتاه كل منهما قبل الدمج.
على ممثلي اجلمعيات أو اهليئات املندجمة أن يبادروا بتسليم
مجيع األموال واملستندات اخلاصة إىل اجلمعية املندمج فيها.
ال تسأل اجلمعية أو اهليئة اجلديدة عن التزامات اجلمعية أو
اهليئة املندجمة فيها إال يف حدود ما آل إليها من أموال تلك
اجلمعيات وحقوقها من تاريخ اإلدماج.
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عليها أحد احملاسبني القانونيني ما مل تقل مصروفاتها عن
( )1000ألف دينار أردني أو ما يعادله بالعملة املتداولة
قانوناً ويف كلتا احلالتني يقدم مدقق احلسابات تقريراً عن
املركز املالي للجمعية أو اهليئة عن السنة املالية املنصرمة
للجمعية العمومية يف اجتماعها السنوي إلقراره واملصادقة
عليه.

مادة ()31
إيداع األموال لدى مصرف معتمد

على اجلمعية أو اهليئة أن تودع أمواهلا النقدية بامسها لدى
مصرف أو مصارف معتمدة من قبلها وعليها أن ختطر الوزارة
املختصة عن جهة اإليداع وال جيوز للجمعية أو اهليئة االحتفاظ
لديها برصيد نقدي يزيد عن مصروف شهر واحد.

مادة ()32
تلقي املساعدات

مبا ال يتعارض مع أحكام هذا القانون حيق للجمعيات
واهليئات تلقي مساعدات غري مشروطة خلدمة عملها.

مادة ()33
مجع التربعات

للجمعيات واهليئات مجع التربعات من اجلمهور أو من
خالل إقامة احلفالت واألسواق اخلريية واملباريات الرياضية
أو غري ذلك من وسائل مجع األموال لألغراض االجتماعية
اليت أنشئت من أجلها وذلك بعد إشعار الوزارة املختصة.

الفصل الثامن
اجلمعيات اخلريية واهليئات األجنبية
مادة ()34
طلب فتح فروع
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وفقاً ألحكام القانون:
ألية مجعية أو هيئة أجنبية أن تتقدم بطلب للوزارة لفتح
فرع أو أكثر هلا يف األراضي الفلسطينية للقيام بأية
خدمات اجتماعية شريطة أن تنسجم هذه اخلدمات مع
مصاحل الشعب الفلسطيين وتطلعاته على أن يتضمن
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طلب التسجيل ،اسم اجلمعية أو اهليئة األجنبية ومركزها
الرئيسي وعنوان وأمساء مؤسسيها وأعضاء جملس إدارتها
وأغراضها األساسية وأمساء املسؤولني عن الفرع املنوي
إنشاؤه وجنسياتهم وكيفية التصرف باألموال اخلاصة
بالفرع عند حله أو تصفية أعماله أو انسحابها مبا ال
يتجاوز الشهرين من تاريخ قبول الطلب.
تقوم الوزارة باالستئناس برأي وزارة التخطيط والتعاون
الدولي فيما يتعلق بطلب تسجيل اجلمعية أو اهليئة
األجنبية.

مادة ()35
التبليغ عن التغيريات يف بيانات الفروع

على املسؤولني عن أي فرع من فروع اجلمعيات أو اهليئات
األجنبية أن يبلغوا الوزارة بكل تغيري يطرأ على البيانات
اخلاصة بالفرع الذي يديرونه وذلك خالل مدة أقصاها
شهر من تاريخ التغيري.

مادة ()36
تقارير الفروع السنوية
يقدم كل فرع من فروع اجلمعيات أو اهليئات األجنبية
للوزارة تقريراً سنوياً عن أعماله مبا يف ذلك املبالغ اليت
أنفقها يف تنفيذ أعماله.

مادة ()37
ّ
حل اجلمعيـــات
حتل اجلمعية يف احلاالت التالية:
صدور قرار من اجلمعية العمومية حبل اجلمعية وجيب أن
يبلغ القرار فور صدوره للوزارة.
إذا مل تباشر أعماهلا الفعلية خالل العام األول من تاريخ
تسجيلها ما مل يكن التوقف ناشئ عن ظروف قاهرة خارجة
عن إرادة اجلمعية أو اهليئة ،ويف هذه احلالة يلغى تسجيلها
من قبل الوزارة بعد إنذارها بذلك خطياً.
إذا ثبت خمالفتها لنظامها األساسي خمالفة جوهرية ومل
تصحح أوضاعها خالل مدة ال تزيد عن ثالثة أشهر من
تاريخ إنذارها خطياً بذلك من قبل الوزير أو الدائرة.

دليل مجلس اإلدارة
مادة ()38
إلغاء تسجيل اجلمعيات واهليئات

مادة ()41
وضع اليد على أموال اجلمعيات او اهليئات

يف حالة صدور قرار من الوزير بإلغاء تسجيل أية مجعية أو
هيئة جيب أن يكون القرار مسبباً وخطياً ،وحيق للجمعية أو
اهليئة الطعن فيه أمام احملكمة املختصة.
إذا ما مت الطعن يف قرار حل اجلمعية أو اهليئة أمام احملكمة
املختصة جيوز للجمعية أو اهليئة مواصلة عملها حلني صدور
قرار قضائي مؤقت أو نهائي بتوقيفها عن عملها أو حلها.

ال جيوز وضع اليد على أموال أية مجعية أو هيئة أو إغالق أو
تفتيش مقرها أو أي من مراكزها وفروعها إال بعد صدور
قرار من جهة قضائية خمتصة.

مادة ()39
تعيـــني مصفي

الفصل التاسع
أحكام عامة وانتقالية ختامية
مادة ()40
تطبيق تعليمات التسجيل املهنية

مع مراعاة األحكام الواردة يف هذا القانون فإن من واجب
اجلمعيات واهليئات اليت تقدم خدمات مهنية خاصة تطبيق
تعليمات التسجيل املهنية اليت حتددها الوزارات املختصة.

تعترب مجيع اجلمعيات واهليئات القائمة قبل نفاذ هذا القانون
مسجلة رمسياً على أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفق أحكامه
خالل مدة أقصاها تسعة أشهر من تاريخ نفاذه وإال اعتربت
خمالفة ألحكام القانون العام.

مادة ()43
إلغـــــاءات

يلغى قانون اجلمعيات اخلريية العثماني الصادر يف 29
رجب  1327هجرية ،وقانون اجلمعيات اخلريية رقم 33
لسنة  1966بشأن اجلمعيات واهليئات االجتماعية واملعمول
بهما يف فلسطني ،وكل ما خيالف أحكام هذا القانون.

مادة ()44
اعتمــــاد النماذج

على الوزير إعداد النماذج وإصدار اللوائح الالزمة لتنفيذ
أحكام هذا القانون.

مادة ()45
التنفيذ والنفـــاذ

على مجيع اجلهات كل فيما خيصه ،تنفيذ أحكام هذا القانون،
ويعمل به بعد ثالثني يوماً من تاريخ نشره يف اجلريدة
الرمسية.

صدر مبدينة غزة بتاريخ  2000/1/16ميالدية املوافق  9شوال 1420
هجرية

ياسر عرفات

رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

دليل مجلس اإلدارة

مبا ال يتعارض مع أحكام هذا القانون إذا حلت اجلمعية أو
مصف بأجر ويقوم جبرد أمواهلا وحمتوياتها حيث
اهليئة يعني هلا
ٍ
ً
جيري التصرف فيها طبقا ملا هو مذكور يف نظامها األساسي وإذا
مل يذكر النظام كيفية التصرف يف أمواهلا تقوم الوزارة بتحويل
أموال اجلمعية أو اهليئة املنحلة إىل اجلمعيات واهليئات ذات
الغاية املماثلة مع مراعاة معاشات ومكافآت وحقوق موظفي
اجلمعية املنحلة وتكون مستثناة من اإلحالة.
يف حالة حل اجلمعية أو اهليئة تؤول مجيع ممتلكاتها النقدية
والعينية إىل مجعية فلسطينية مشابهة هلا يف األهداف حتدد
من قبل اجلمعية أو اهليئة املنحلة.
يف مجيع األحوال جيب أن تنفق أموال وممتلكات اجلمعية
أو اهليئة املنحلة وفقاً ألغراضها داخل حدود األراضي
الفلسطينية.

مادة ()42
توفيق أوضاع
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مركز العمل التنموي  /معـــاً
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