
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دليل احلوكمة 

الدعوة واإلرشاد وتوعية معية جب
 اجلاليات يف رفحاء

 ( 3يف االجتماع رقم )  اجلاليات مبحافظة رفحاءفقد اقر جملس اإلدارة جبمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية  

 دليل احلوكمة م23/2/2021ه املوافق 11/7/1442بتاريخ 
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 دليل احلومكة جبمعية ادلعوة والإرشاد وتوعية اجلاليات يف رحفاء

ىل مجموعة من املعايري واملبادئ اليت تقود املنظامت لتطبيق أأفضل املامرسات  يشري مفهوم احلومكة بشلك عام اإ

الإدارية واملالية مبا يؤدي اإىل حتقيق الكفاءة والفاعلية يف النتاجئ عىل أأسس من مبادئ الشفافية، واملساءةل، 

دلعوة والإرشاد وتوعية جبمعية اواملشاركة، والعداةل وغريها. بناء عليه، يتضمن هذا ادلليل عنارص احلومكة 

بناء عىل ما ورد يف نظام امجلعيات واملؤسسات الأهلية والالحئة التنفيذية للجمعيات  اجلاليات مبحافظة رحفاء

واملؤسسات الأهلية. حبيث يتوىل الًك من امجلعية العمومية وجملس الإدارة والإدارة التنفيذية للجمعية الأهلية 

دارة وفاعلية أأداء امجلعيةمسؤولية التأأكد من تطبيق  معايري احلومكة مبا يضمن سالمة اإ . 

الهدف الرئيس لهذا ادلليل هو ترتيب وتوضيح جوانب احلومكة يف امجلعية اسرتشادا مبا ورد يف نظام امجلعيات 

واملؤسسات الأهلية والالحئة التنفيذية للجمعيات واملؤسسات الأهلية. ومساندة أأعضاء امجلعية العمومية 

لس الإدارة والإدارة التنفيذية للجمعية الأهلية يف أأداء هماهمام وواجباهتا. كام س يكون ادلليل مبثابة الوس يةل وجم

.املناس بة للجهات ادلامعة للجمعية من املاحنني أأو املتربعني يف اختاذ القرار املناسب والصائب يف دمعهم للجمعية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول

العموميةحومكة امجلعية    

 املبدأأ العام

يرشف عىل امجلعية مجموعة من املؤسسني والأعضاء املشرتكني اذلين يشلكون امجلعية العمومية.  ( ١املـادة ) 

ويقع عىل عاتق امجلعية العمومية الإرشاف عىل جملس الإدارة ومتابعة أأدائه ومراجعة واعامتد قرارات جملس 

اليت تصدرها امجلعية لضامن التأأكد من فاعلية أأداء امجلعية ومصداقيهتا الإدارة الكربى والتقارير ادلورية 

 .واس تدامهتا

 :سلطة امجلعية العمومية

تَُعد امجلعية العمومية أأعىل سلطة يف امجلعية، وتكون قراراهتا ملزمة لأعضاهئا اكفة، ولبقية أأهجزة  ( ٢املـادة )

ؤسسات الأهليةلمجمعيات وامن الالحئة التنفيذية لل  ١٨امجلعية. وفقا للامدة  . 

 :تكوين امجلعية العمومية

تتكون امجلعية العمومية من الأعضاء املؤسسني والأعضاء اذلين مضت عىل عضويهتم يف امجلعية  ( ٣املـادة ) 

ن وجدت. وفقا للامدة  من نظام امجلعيات  ١٣.١س تة أأشهر عىل الأقل، برشط تسديد رسوم العضوية اإ

ؤسسات الأهليةلموا . 

ختصاصات امجلعية العمومية العاديةا : 

( ٤املـادة )   

 دراسة تقرير مراجع احلساابت عن القوامئ املالية للس نة املالية املنهتية، واعامتدها بعد مناقش هتا. 

 قرار مرشوع املزيانية التقديرية للس نة املالية اجلديدة  .اإ

  املالية املنهتية، واخلطة املقرتحة للس نة مناقشة تقرير جملس الإدارة عن أأعامل امجلعية ونشاطاهتا للس نة

 .املالية اجلديدة، واختاذ ما تراه يف شأأنه

 قرار خطة استامثر أأموال امجلعية، واقرتاح جمالته  .اإ

 براء ذمة جملس الإدارة السابق  .انتخاب أأعضاء جملس الإدارة، وجتديد مدة عضويهتم، واإ

  عية، وحتديد أأتعابهتعيني حماسب قانوين مرخص هل؛ ملراجعة حساابت امجل. 

  ؤسسات الأهليةلممن نظام امجلعيات وا ١٤مجيع ما س بق وفقا للامدة. 

 



 

 

 

 

 

 

  لإدارة  –من غري الأعضاء املرتحشني  –تشكيل جلنة انتخاابت مكونة من عضوين مهنا عىل الأقل

عالن أأسامء أأعضاء  معلية انتخاب أأعضاء جملس الإدارة لدلورة الثانية وما يلهيا، وينهتي  دور اللجنة ابإ

 .من الالحئة التنفيذية لنظام امجلعيات واملؤسسات الأهلية ٢٥.٢جملس الإدارة. وفقا للامدة 

 :اختصاصات امجلعية العمومية غري العادية

 ( ٥املـادة ) 

  سقاط العضوية عنه، وانتخاب من يشغل املراكز البت يف اس تقاةل أأي من أأعضاء جملس الإدارة، أأو اإ

 جملس الإدارة الشاغرة يف عضوية

 لغاء ما تراه من قرارات جملس الإدارة  اإ

 اقرتاح اندماج امجلعية يف مجعية أأخرى 

 قرار تعديل الالحئة الأساس ية  اإ

  ًحل امجلعية اختياري 

( ؤسسات الأهليةلممن نظام امجلعيات وا ١٥مجيع ما س بق وفقا للامدة  ) 

 :حقوق أأعضاء امجلعية العمومية

من الالحئة التنفيذية لنظام  ١٩حسب فئات العضوية تشمل الآيت: )وفقا للامدة حقوق الأعضاء ( ٥املـادة ) 

 امجلعيات واملؤسسات الأهلية(

 )تلق  املعلومات الأساس ية عن نشاطات امجلعية بشلك دوري )س نوي، نصف س نوي، ربع س نوي. 

 املشاركة والتصويت يف اجامتعات امجلعية العمومية. 

 ات املالية يف مقر امجلعيةالاطالع عىل احملارض واملستند. 

 ٪من الأعضاء اذلين هلم  ٢٥احلق يف دعوة امجلعية العمومية لالنعقاد لجامتع غري عادي ابلتضامن مع

 .ؤسسات الأهليةلممن نظام امجلعيات وا ١٣.٤حق حضور امجلعية العمومية. ووفقا للامدة 

 



 

 

 

 

 

  آخر ميثهل يف حضور امجلعية العمومية، ول جيوز أأن ينوب العضو جواز أأن ينيب عنه كتابة عضوا أ

 .ؤسسات الأهليةلممن نظام امجلعيات وا ١٣.٥عن أأكرث من عضو. وفقا للامدة 

 :اجامتعات امجلعية العمومية

( ٦املـادة )   

 انعقاد اجامتعات امجلعية العمومية

  دعوة خطية من رئيس تعقد امجلعية العمومية اجامتعاهتا )العادية وغري العادية( يف مقر امجلعية بناء عىل

دارة امجلعية تش متل عىل جدول الأعامل، وماكن الاجامتع، واترخيه، وساعة انعقاده، عىل أأن  جملس اإ

تبلغ الوزارة واجلهة املرشفة وأأعضاء امجلعية ابدلعوة قبل املوعد احملدد خبمسة عرش يوما عىل الأقل، 

من نظام امجلعيات  ١٣.٢امتع. وفقا للامدة وجيوز للوزارة وللجهة املرشفة ندب من ميثلها حلضور الاج

 .ؤسسات الأهليةلموا

  تعقد امجلعية العمومية اجامتعا عادي مرة واحدة عىل الأقل لك س نة مالية للجمعية، عىل أأن يعقد

من نظام امجلعيات  ١٣.٣الاجامتع الأول للك س نة خالل الأشهر الأربعة الأوىل مهنا. وفقا للامدة 

 .ؤسسات الأهليةلموا

  ،بٍب من الوزارة، أأو من جملس الإدارة تعقد امجلعية العمومية اجامتعاهتا غري العادية بناء عىل طلب ُمسَّ

٪ من الأعضاء اذلين هلم حق حضور امجلعية العمومية. وفقا ٢٥أأو بناء عىل طلب عدد ل يقل عن 

 .ؤسسات الأهليةلممن نظام امجلعيات وا ١٣.٤للامدة 

 ذا حرضه أأكرث من نصف أأعضاهئا. وفقا يعد اجامتع امجلعية ال عمومية( العادية أأو غري العادية )حصيحا اإ

 .ؤسسات الأهليةلممن نظام امجلعيات وا ١٧.١للامدة 

  ىل ذا مل حيرض أأكرث من نصف أأعضاهئا اإ جيوز تأأجيل اجامتع امجلعية العمومية( العادية أأو غري العادية )اإ

آخر يعقد خالل مدة أأقلها ساعة وأأقصا ها مخسة عرش يوما من موعد الاجامتع الأول ويكون موعد أ

ىل امجلعية العمومية العادية حصيحًا همام اكن عدد الأعضاء احلارضين  الاجامتع يف هذه احلاةل ابلنس بة اإ

جاميل الأعضاء.  ٢٥وأأما يف حاةل امجلعية العمومية غري العادية فيجب أأن ل يقل العدد عن )  ٪( من اإ

 .ؤسسات الأهليةلمنظام امجلعيات وامن  ١٧.١وفقا للامدة 

( ٧املـادة )   

 حضور اجامتعات امجلعية العمومية

 :ختضع الإانبة يف حضور اجامتع امجلعية العمومية للأحاكم الآتية

آخر من الأعضاء لمتثيهل يف حضور اجامتع امجلعية  .١ جيوز لعضو امجلعية العمومية أأن ينيب عنه عضوا أ

من نظام امجلعيات  ١٣.٥لية اليت حتددها الالحئة الأساس ية، وفقا للامدة العمومية والتصويت، وفقا لل  

 .من الالحئة التنفيذية لنظام امجلعيات واملؤسسات الأهلية ٢١ؤسسات الأهلية ووفقا للامدة لموا



 

 

 

 

 

 

من  ٢١أأن تُعمتد الإانبة من رئيس جملس الإدارة أأو من يفوضه قبل موعد الاجامتع. وفقا للامدة  .٢

 .التنفيذية لنظام امجلعيات واملؤسسات الأهليةالالحئة 

ؤسسات لممن نظام امجلعيات وا ١٣.٥ل جيوز أأن ينوب العضو عن أأكرث من عضو واحد. وفقا للامدة  .٣

 .من الالحئة التنفيذية لنظام امجلعيات واملؤسسات الأهلية ٢١الأهلية ووفقا للامدة 

انبة أأي من أأعضاء جملس الإدارة. وفقا ل .٤ من الالحئة التنفيذية لنظام امجلعيات  ٢١لامدة ل جيوز اإ

 .واملؤسسات الأهلية

( ٨املـادة )   

 جدول اجامتعات امجلعية العمومية

ل جيوز للجمعية العمومية( العادية أأو غري العادية )أأن تنظر يف مسائل غري مدرجة يف جدول أأعاملها. وفقا للامدة 

ؤسسات الأهليةلممن نظام امجلعيات وا ١٦ . ( ٩املـادة )   

 حمارض اجامتعات امجلعية العمومية

جيب عىل امجلعية تزويد الوزارة بصورة من حمارض اجامتعات امجلعية العمومية مع حمرض فرز الأصوات، خالل 

التنفيذية لنظام امجلعيات واملؤسسات الأهلية من الالحئة ٢٣مخسة عرش يوما من اترخي الاجامتع. وفقا للامدة  . 

عية العموميةقرارات امجل   

( ١٠املـادة )   

  من نظام  ١٧.٢تصدر قرارات امجلعية العمومية العادية بأأغلبية عدد الأعضاء احلارضين. وفقا للامدة

 .ؤسسات الأهليةلمامجلعيات وا

  من  ١٧.٣تصدر قرارات امجلعية العمومية غري العادية بأأغلبية ثليث عدد الأعضاء احلارضين. وفقا للامدة

 .ؤسسات الأهليةلمات وانظام امجلعي

  ،تعترب مجيع قرارات امجلعية غري العادية انفذة ما عدا فامي يتعلق ابقرتاح اندماج امجلعية يف مجعية أأخرى

ل بعد اس تكامل الإجراءات الالزمة وفقًا  واقرار تعديل الالحئة الأساس ية وحل امجلعية اختيارًي اإ

ؤسسات الأهلية ووفقا للامدة لممن نظام امجلعيات وا ١٥لأحاكم النظام وموافقة الوزير. وفقا للامدة 

 .من الالحئة التنفيذية لنظام امجلعيات واملؤسسات الأهلية ٢٠

 انتخاب جملس الإدارة

دارة امجلعية ابلقرتاع الرسي. وفقا (  ١١املـادة )  يف معلية الانتخاب، تنتخب امجلعية العمومية أأعضاء جملس اإ

ؤسسات الأهلية. وجيب أأن تبىن معلية الانتخاب وفقا للنظام والالحئة لمعيات وامن نظام امجل  ١٨.١للامدة 

.ؤسسات الأهليةلممن نظام امجلعيات وا ١٨.٣التنفيذية والالحئة الأساس ية. وفقا للامدة   

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاين

 حومكة جملس الإدارة

 :املبدأأ العام

دارة منتخب من امجلعية العمومية. ويقع عىل يرشف عىل الإدارة التنفيذية للجمعية ( ١٢املـادة )  الأهلية جملس اإ

عاتق جملس الإدارة الإرشاف عىل الإدارة التنفيذية ومتابعة أأداهئا والتأأكد تنفيذها للخطط املعمتدة وتقدمي 

 .التقارير ادلورية اليت تصدرها امجلعية واخلطط واملزيانيات الس نوية للجمعية العمومية لعامتدها

جملس الإدارة مسؤوليات  

( ١٣املـادة )   

  من نظام  ١٣.٤حيق للمجلس طلب انعقاد اجامتع امجلعية العمومية )غري العادي(. وفقا للامدة

 .ؤسسات الأهليةلمامجلعيات وا

 دارة انتخاابت جملس الإدارة من خالل  :املشاركة يف اإ

 ط للرتحش لعضوية جملس توجيه ادلعوة اإىل مجيع أأعضاء امجلعية العمومية ممن تنطبق عليه الرشو

 .الإدارة اجلديد قبل هناية مدة جملس الإدارة مبائة ومثانني يوما عىل الأقل

 قفال ابب الرتحش قبل تسعني يوما من هناية مدة جملس الإدارة  .اإ

  ىل الوزارة وفق المنوذج املعد أأو الطريقة املعمتدة من الوزارة لهذا الغرض وذكل رفع أأسامء املرتحشني اإ

من الالحئة التنفيذية لنظام امجلعيات  ٣-٢٦.١بوع من قفل ابب الرتحش. )وفقا للامدة خالل أأس  

 واملؤسسات الأهلية(

  عىل جملس الإدارة اجلديد تزويد الوزارة بأأسامء الأعضاء اذلين مت انتخاهبم خالل مخسة عرش يوما

لنظام امجلعيات واملؤسسات من الالحئة التنفيذية  ٢٦.٥عىل الأقل من اترخي الانتخاب. وفقا للامدة 

 .الأهلية

 



 

 

 

 

 

  حتديد رئيس جملس الإدارة وانئبه واملرشف املايل واختصاصات لك مهنم يف أأول اجامتع للمجلس وفقا

من الالحئة التنفيذية لنظام امجلعيات  ٣٠لكيفية الاختيار اليت حتددها الالحئة. وفقا للامدة 

 .واملؤسسات الأهلية

  لتعريف أأعضاء اجمللس اجلدد بعمل امجلعية وخاصة اجلوانب املالية التأأكد من وضع اجراءات

والقانونية، وعليه التأأكد من توفر املعلومات الوافية عن شؤون امجلعية لأعضاء اجمللس. وفقا للامدة 

 .من الالحئة التنفيذية لنظام امجلعيات واملؤسسات الأهلية ٣٧.٢

  السارية يف اململكة مبا يضمن تاليف وقوع امجلعية يف خمالفة التأأكد من تقيد امجلعية ابلأنظمة واللواحئ

 .من الالحئة التنفيذية لنظام امجلعيات واملؤسسات الأهلية ٣٧.٥نظامية. وفقا للامدة 

  التأأكد من أأن موارد امجلعية موثقة وأأن ايراداهتا أأنفقت مبا يتفق مع أأهدافها، وعليه أأن يؤدي همامته

دد الصالحيات اليت يفوضها، واجراءات اختاذ القرار ومدة التفويض، مبسؤولية وحسن نية، وأأن حي

من  ٣٧.١وعليه متابعة ممارسة تكل الصالحيات اليت يفوضه الغريه عرب تقارير دورية. وفقا للامدة 

 .الالحئة التنفيذية لنظام امجلعيات واملؤسسات الأهلية

  ل فامي تنص عليه الالحئة الأساس ية وابلرش ذا خلت الالحئة عدم الترصف اإ وط الواردة فهيا، واإ

 الأساس ية من نص فال جيوز للمجلس

  ذن من امجلعية العمومية. وفقا للامدة ل ابإ من الالحئة التنفيذية لنظام امجلعيات  ٣٧.٣الترصف اإ

 .واملؤسسات الأهلية

  يداع أأموال امجلعية النقدية ابمسها دلى بنك أأو أأكرث من البنوك احمللية، وتكون التعامالت مع اإ

احلساابت البنكية اخلاصة ابمجلعية بتوقيع رئيس جملس الإدارة أأو انئبه واملرشف املايل، وجيوز جمللس 

الإدارة تفويض التعامل مع احلساابت البنكية لثنني من أأعضائه أأو من قياديي الإدارة التنفيذية عىل 

من الالحئة  ٣٧.٤يفوضه. وفقا للامدة أأن يكونوا سعوديي اجلنس ية وذكل بعد موافقة الوزير أأو من 

 .التنفيذية لنظام امجلعيات واملؤسسات الأهلية

  دارة عند انهتاء دورة جملس الإدارة يس متر يف ممارسة همامه الإدارية دون املالية حلني انتخاب جملس اإ

 .من الالحئة التنفيذية لنظام امجلعيات واملؤسسات الأهلية ٢٦.٨جديد. وفقا للامدة 



 

 

 

 

 

 

ختصاصات جملس الإدارةا  

 :حتدد الالحئة الأساس ية اختصاصات جملس الإدارة ومهنا الآيت( ١٤املـادة ) 

 وضع الس ياسات العامة لتحقيق أأهداف امجلعية وجناهحا. 

 وضع خطط معل امجلعية ومهنا اخلطة الاسرتاتيجية واخلطة التنفيذية وغريها من 

  ،واعامتدها من امجلعية العموميةخطط العمل الرئيسة، ومتابعة تنفيذها. 

 اعامتد الهيألك التنظميية والوظيفية يف امجلعية. 

 وضع أأنظمة وضوابط للرقابة ادلاخلية والإرشاف علهيا واجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليهتا. 

  وضع أأسس ومعايري حلومكة امجلعية ل تتعارض مع أأحاكم النظام والالحئة الأساس ية والإرشاف عىل

 .نفيذها ومراقبة مدى فاعليهتا وتعديلها عند احلاجةت 

  فتح احلساابت البنكية دلى البنوك واملصارف السعودية، ودفع وحتصيل الش ياكت أأو أأذوانت

الرصف وكشوفات احلساابت وتنش يط احلساابت وقفلها وتسويهتا وحتديث البياانت والاعت ا رض 

 .من العمليات البنكية عىل الش ياكت واس تالم الش ياكت املرجتعة وغريها

  فراغها وقبول الوصاي والأوقاف والهبات ودمج صكوك أأمالك امجلعية تسجيل العقارات وقبول اإ

وجتزئهتا وفرزها، وحتديث الصكوك وادخالها يف النظام الشامل، وحتويل الأرايض الزراعية اإىل 

صلحة بعد موافقة سكنية، واجراء أأي ترصفات خالف ما س بق مما يكون للجمعية فيه غبطة وم

 .امجلعية العمومية

 تمنية املوارد املالية للجمعية والسع  لتحقيق الاس تدامة لها. 

 دارة ممتلاكت امجلعية وأأموالها  .اإ

 عداد قواعد استامثر الفائض من أأموال امجلعية وتفعيلها بعد اعامتدها من امجلعية العمومية والوزارة  .اإ

 



 

 

 

 

 

 املس تفيدين من خدمات امجلعية تضمن تقدمي العناية الالزمة  وضع س ياسة مكتوبة تنظم العالقة مع

 هلم، والإعالن عهنا

  صياغة س ياسات ورشوط واجراءات واحضة وحمددة للعضوية يف جملس الإدارة ووضعها موضوع

قرار امجلعية لها  .التنفيذ بعد اإ

 وزارة، وحتديهثا مبا يطرأأ من تزويد الوزارة ابلبياانت واملعلومات عن امجلعية وفق الامنذج املعمتدة من ال

 .تغيري خالل فرتة ل تزيد عن شهر واحد من اترخي وقوعه

 عداد التقارير التتبعية والس نوية  .التعاون يف اإ

  قرار ها من تزويد الوزارة ابحلساب اخلتايم والتقارير املالية املدققة من م ا رجع احلساابت بعد اإ

 .اية الس نة املاليةامجلعية العمومية وخالل أأربعة أأشهر من هن

 عداد واعامتد التقرير الس نوي للجمعية  .الإرشاف عىل اإ

 عداد املوازنة التقديرية للس نة املالية اجلديدة ورفعها للجمعية العمومية لعامتدها  .الإرشاف عىل اإ

  تعيني مسؤول تنفيذي متفرغ للجمعية، وحتديد صالحياته وتزويد الوزارة ابمسه وقرار تعيينه وصورة

 .الهوية الوطنية هل، مع بياانت التواصل معهمن 

 تعيني املوظفني القياديني يف امجلعية، وحتديد صالحياهتم ومسؤولياهتم. 

 لغاء عضويته بقرار مسبب  .البت يف قبول عضو امجلعية العمومية اجلديد أأو اعتذاره أأو اإ

  بالغ الوزارة بلك تغيري يطرأأ عىل حاةل أأعضاء امجلعية العمومية وجملس الإدارة واملسؤول التنفيذي اإ

 .واملدير املايل وذكل خالل شهر من اترخي حدوث التغيري

  ضافة اإىل الالت ا زم وضع الس ياسات والإجراءات اليت تضمن الزتام امجلعية ابلأنظمة واللواحئ، اإ

 ابلإفصاح عن املعلومات اجلوهرية للمس تفيدين والوزارة واجلهة املرشفة وأأحصاب املصاحل الآخرين،

ومتكني الآخر من الاطالع عىل احلساب اخلتايم والتقارير املالية والإدارية، ونرشها عىل املوقع 

 .الإلكرتوين للجمعية



 

 

 

 

 

 الإرشاف عىل تنفيذ قرارات وتعلاميت امجلعية العمومية أأو املراجع اخلاريج أأو الوزارة أأو اجلهة املرشفة. 

 تمنية املوارد املالية للجمعية. 

  العمومية لالنعقاددعوة امجلعية. 

  .أأي همام أأخرى يلكف هبا من قبل امجلعية العمومية أأو الوزارة أأو اجلهة املرشفة يف جمال اختصاصه

 .من الالحئة التنفيذية لنظام امجلعيات واملؤسسات الأهلية ٣٢وفقا للامدة 

( ١٥املـادة )  مسؤوليات رئيس جملس الإدارة  

  رسال دعوة خطية للجمعية العمومية لطلب انعقاد الاجامتع امجلعية العمومية وتش متل عىل جدول اإ

ؤسسات لممن نظام امجلعيات وا ١٣.٢الأعامل، وماكن الاجامتع، واترخيه، وساعة انعقاده. وفقا للامدة 

 .الأهلية

  .بالغ الوزارة واجلهة املرشفة وأأعضاء امجلعية ابدلعوة قبل املوعد احملدد خبمسة عرش يوما عىل الأقل اإ

 .ؤسسات الأهليةلممن نظام امجلعيات وا ١٣.٢للامدة  وفقا

 مدة وعضوية جملس الإدارة

 ( ١٦املـادة ) 

  من الالحئة التنفيذية لنظام امجلعيات  ٢٥.٣تكون مدة جملس الإدارة أأربع س نوات. وفقا للامدة

 واملؤسسات الأهلية

  دارة امجلعية لأكرث من دورتني عىل ل مبوافقة الوزير أأو من ل جيوز الرت حش لعضوية جملس اإ التوايل اإ

 .من الالحئة التنفيذية لنظام امجلعيات واملؤسسات الأهلية ٢٨يفوضه. وفقا للامدة 

  ل مبوافقة الوزارة أأو من يفوضه ووفقًا ل جيوز امجلع بني الوظيفة يف امجلعية وعضوية جملس الإدارة، اإ

 .ملا حتدده الالحئة

  تنفيذية لنظام امجلعيات واملؤسسات الأهليةمن الالحئة ال  ٢٦.٧وفقا للامدة. 

 



 

 

 

 

 

  دارة والعمل يف الإدارة اخملتصة ابلإرشاف عىل امجلعية يف الوزارة أأو حُيظر امجلع بني عضوية جملس اإ

ل مبوافقة الوزير أأو من يفوضه. وفقا للامدة  من الالحئة التنفيذية لنظام امجلعيات  ٢٧اجلهة املرشفة اإ

 .واملؤسسات الأهلية

يلكة جملس الإدارةه   

( ١٧املـادة )   

  من الالحئة التنفيذية لنظام امجلعيات  ٢٥.٣تكون مدة جملس الإدارة أأربع س نوات. وفقا للامدة

 واملؤسسات الأهلية

  ل مبوافقة الوزير أأو من دارة امجلعية لأكرث من دورتني عىل التوايل اإ ل جيوز الرت حش لعضوية جملس اإ

 .يفوضه

  من الالحئة التنفيذية لنظام امجلعيات واملؤسسات الأهلية ٢٨وفقا للامدة. 

  ل مبوافقة الوزارة أأو من يفوضه ووفقًا ل جيوز امجلع بني الوظيفة يف امجلعية وعضوية جملس الإدارة، اإ

 .ملا حتدده الالحئة

  من الالحئة التنفيذية لنظام امجلعيات واملؤسسات الأهلية ٢٦.٧وفقا للامدة 

 دارة والعمل يف الإدارة اخملتصة ابلإرشاف عىل امجلعية يف الوزارة أأو حُيظر امجلع بني  عضوية جملس اإ

ل مبوافقة الوزير أأو من يفوضه  .اجلهة املرشفة اإ

  من الالحئة التنفيذية لنظام امجلعيات واملؤسسات الأهلية ٢٧وفقا للامدة. 

 ن ثالثة عرش عضوا، ويف جيب أأل يقل عدد أأعضاء جملس الإدارة عن مخسة أأعضاء، ول يزيد ع

٪ من عدد أأعضاء امجلعية ٥٠مجيع الأحوال ل جيوز أأن يتجاوز عدد أأعضاء جملس الإدارة عن 

 .من الالحئة التنفيذية لنظام امجلعيات واملؤسسات الأهلية ٢٤العمومية. وفقا للامدة 

  تكفل سري معل جيوز جمللس الإدارة أأن يشلك منه جلنة تنفيذية ويفوضها ببعض الصالحيات اليت

 .من الالحئة التنفيذية لنظام امجلعيات واملؤسسات الأهلية ٣٣.١امجلعية. وفقا للامدة 



 

 

 

 

 

  من الالحئة التنفيذية  ٣٣.٢جيب أأن يكون يف أأي جلنة دامئة أأحد أأعضاء جملس الإدارة. وفقا للامدة

 .لنظام امجلعيات واملؤسسات الأهلية

 اجامتعات جملس الإدارة

دارة امجلعية اجامتعات دورية منتظمة ل يقل عددها عن أأربعة اجامتعات يف الس نة، ( ١٨املـادة )  يعقد جملس اإ

آخر، عىل أأن يمت عقد اجامتع لك ثالثة أأشهر عىل  ويراعى يف عقدها تناسب الفرتة الزمنية بني لك اجامتع وأ

هلية. وتتضمن اجامتعات جملس من الالحئة التنفيذية لنظام امجلعيات واملؤسسات الأ  ٣١الأقل. وفقا للامدة 

 : الإدارة وجدول الأعامل التايل

  عىل أأعضاء جملس الإدارة ختصيص وقت اكف لالضطالع مبسؤولياهتم، مبا يف ذكل التحضري

 .لجامتعات اجمللس واللجان ادلامئة واملؤقتة، واحلرص عىل حضورها

 .وعىل الرئيس أأن يدعو جملس  يعقد جملس الإدارة اجامتعات عادية منتظمة، بدعوة من الرئيس

 .اثنان من الأعضاء –كتابة  –الإدارة لعقد اجامتع طارئ مىت طلب ذكل 

  عداد جدول حمدد عىل رئيس جملس الإدارة التشاور مع الأعضاء الآخرين واملدير التنفيذي عند اإ

عضاء للأ  –مصحواًب ابملستندات  –ابملوضوعات اليت س تعرض عىل اجمللس. ويرسل جدول الأعامل 

قبل الاجامتع بوقٍت اكٍف؛ حىت يتاح هلم دراسة املوضوعات والاس تعداد اجليد لالجامتع. ويقر 

جملس الإدارة جدول الأعامل حال انعقاده، ويف حال اعرتاض أأي عضو عىل هذا اجلدول تُثبت 

 .تفاصيل هذا الاعرتاض يف حمرض الاجامتع

 عداد حم ارض ابملناقشات واملداولت مبا فهيا معليات جيب عىل جملس الإدارة توثيق اجامتعاته واإ

لهيا  .التصويت اليت متت وتبويهبا وحفظها حبيث يسهل الرجوع اإ

  يتقيد النقاش اذلي جيري يف اجامتعات جملس الإدارة ابملسائل اليت تندرج بشلك واحض مضن

جراء مداولت اجمللس أأثناء الاجامتعات يف وقهتا املناسب  صالحية اجمللس وفقًا لس ياساته. يمت اإ

ونزاهة النظام ومشولية. جيب حفظ حمارض الاجامتعات يف مجيع الأوقات يف ملفات بعد انعقاد 

 .الاجامتع. جيب تدوين وحفظ قرارات جملس الإدارة يف ملفات عالية التنظمي

 



 

 

 

 

 

 ع يعنين رئيس جملس الإدارة خشصًا يتوىل مسؤولية تسجيل حمرض الاجامتع وذكل قبل عقد لك اجامت

 .جمللس الإدارة

  ية يف اجامتعات اجمللس بناًء عىل مذكرة صادرة بذكل عن جملس ميكن اعتبار البنود التالية بنوداً رسن

 :الإدارة، ويه

 .املسائل الشخصية املتعلقة بشخص معروف )أأي مس تفيدي امجلعية أأو العاملني هبا( .١

 .متكلن أأو بيع الأرض أأو املمتلاكت .٢

 .املفاوضات مع املوظفنيعالقات العمل أأو  .٣

 .مسائل تعارض املصاحل بني أأعضاء جملس الإدارة عىل النحو احملدد يف س ياسة احلومكة .٤

 .املسائل املالية .٥

 اختاذ القرارات يف جملس الإدارة

 ( ١٩املـادة ) 

  ىل تصويت جامع حولها يفيض يف هناية املطاف اإ ىل اإ يمت اختاذ القرارات عادة من خالل معلية الوصول اإ

جراء نقاش مس تفيض وبلورة  رمس  عىل تدوين القرار. هتدف هذه العملية اإىل حثن الأعضاء عىل اإ

أأي قرار حيظى بدمع اكمل من أأعضاء جملس الإدارة، أأو عىل الأقل من قبل الأغلبية البس يطة فيه، 

جراء تصويت عليه  .قبل اإ

  اجمللس حبيث يكمتل النصاب يمت اختاذ القرارات يف جملس الإدارة بشلك جامع  أأثناء اجامتعات

 .٪ من الأعضاء(٥١القانوين لأعضاء اجمللس فهيا )حضور 

  يف احلالت اليت تبقى فهيا اخلالفات قامئة، حيق للأعضاء املعارضني طلب تدوين اعرتاضاهتم يف حمرض

 .الاجامتع

  تغيبني، جيب توفر أأغلبية تصويت ابلإجياب للأعضاء احلارضين، بغض النظر عن عدد الأعضاء امل

 .للمصادقة عىل القرار



 

 

 

 

 

 يمتتع الأعضاء حبق مناقشة املسائل أأمام اجمللس واختاذ قراراهتم يف ظل أأجواء مرحية. 

 ( ىل نظام امجلعيات واملؤسسات الأهلية هـ(، والنظام ١٤٣٧حتتمك جلسات نقاش جملس الإدارة اإ

 .الأسايس للجمعية، وس ياسات احلومكة،ومدونة قواعد السلوك

  ية عىل النحو اذلي عىل الأ عضاء تقبنل واحرتام وهجات نظر زمالهئم اخملالفة لآراهئم واحلفاظ عىل الرسن

 .تقتضيه قرارات جملس الإدارة ويدمعها

  يكون لرئيس جملس الإدارة أأو من يفوضه هبذه الصالحية يف ذكل القرار احلامس يف حاةل وجود تعادل

 .يف التصويت عىل القرارات

لأعضاء اجلدد يف جملس الإدارةاس تقطاب وترش يح ا  

عند وجود أأو توقع وجود شواغر يف جملس الإدارة أأو يف حاةل رغبة اجمللس زيدة عدد أأعضائه،  ( ٢٠املـادة ) 

عىل جملس الإدارة تكوين جلنة الرتش يح حسب احلاجة ملراجعة احتياجات اجمللس خلربات أأو همارات معينة 

ة والتوازن يف اجمللس. وعىل جلنة الرتش يح حتديد املرجعيات والتحقق مهنا تكون رضورية لإجياد مزيدًا من القو 

ومقابةل وترش يح أأشخاص مؤهلني دلهيم الرغبة والاس تعداد للرتحش ملثل هذه املناصب، ورفع توصية جمللس 

حتتفظ جلنة  الإدارة أأو أأعضاء امجلعية بتعييهنم عىل النحو اذلي يتوافق مع الالحئة ادلاخلية للجمعية وس يايهتا.

الرتش يح مبلف بأأسامء املرحشني املعنيني اذلين مت تقيميهم. يتلقى أأعضاء جملس الإدارة اجلدد توجيًا شاماًل حول 

مناصهبم خالل شهر واحد من عضويهتم يف جملس الإدارة. ويمت ختصيص عضو خبري بأأعامل امجلعية بصفة 

جلديد والإجابة عن أأية اس تفسارات دليه/دلهيا للك عضو جديد أأو للمساعدة يف اندماج العضو ا« مرشف»

جراءات جملس الإدارة. وهذا التوجيه يشمل عىل سبيل املثال ل احلرص  :حول اإ

 اترخي ورؤية ورساةل وقمين امجلعية 

 الالحئة الأساس ية للجمعية، واللواحئ الإدارية واملالية، وس ياسة احلومكة 

 حملة عامة حول مصادر المتويل 

  ووظائف جملس الإدارةدور وهيلك 

 ية، ومدونة قواعد السلوك وس ياسات تعارض املصاحل  .تعهد قسم حفظ الأمانة والرسن



 

 

 

 

 

 التوجهيات الإجرائية لعقد اجامتعات جملس الإدارة 

 الإجراءات اخلاصة بنفقات أأعضاء جملس الإدارة 

 عزل جملس الإدارة

بٍب عزل جملس ( ٢١املـادة )  حدى احلالتني الآتيتني )وفقا للامدة جيوز للوزير بقراٍر ُمسَّ الإدارة، وذكل يف اإ

 ؤسسات الأهلية(لممن نظام امجلعيات وا ١٩.١

  ذا نقص عدد أأعضاء جملس الإدارة لأي سبب عن احلد الأدىن احملقق للنصاب النظايم الالزم لعقد اإ

 .لأحاكم النظاماجامتعات اجمللس احملدد يف الالحئة الأساس ية، وتعذر تمكةل عدد الأعضاء طبقًا 

  ذا خالف جملس الإدارةَّ أأي حمك من أأحاكم النظام أأو الالحئة أأو الالحئة الأساس ية، ومل تصحح اإ

نذار اخلط  املوجه من الوزارة  .اخملالفة خالل شهر واحد من اترخي الإ

 جملس الإدارة املؤقت

قاد خالل س تني يومًا من اترخي تعيينه، عىل جملس الإدارة املؤقت أأن يدعو امجلعية العمومية لالنع( ٢٢املـادة ) 

دارة جديدًا،  وأأن يعرض علهيا تقريرًا مفصاًل عن حاةل امجلعية، وتنتخب امجلعية العمومية يف هذه اجللسة جملس اإ

دارة جديد. وفقا للامدة  من نظام امجلعيات  ١٩.٢وتنهتي  هممة جملس الإدارة املؤقت ابنتخاب جملس اإ

 .ؤسسات الأهليةلموا

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 الشؤون املالية

 املبدأأ العام

جيب عىل امجلعية الأهلية بصفهتا منظمة تس تقبل تربعات مالية مكصدر دخل رئيس لعملياهتا، أأن ( ٢٣املـادة ) 

دارة مالية وحماسبية سلمي والالزتام ابلقوانني والأنظمة املعمول هبا وذكل لضامن الاس تخدام  تتوفر دلهيا نظام اإ

رهاب  .املرشوع واملسؤول عن مواردها دون ش هبة غس يل أأموال أأو دمع اإ

 احملاس بة املالية

من  ٢١.٥عىل امجلعية أأن تتعاقد مع حماسٍب قانويٍنن مرخٍص هل ملراجعة حساابهتا. وفقا للامدة ( ٢٤املـادة ) 

من الهيئة السعودية للمحاس بني  ؤسسات الأهلية. وتتقيد امجلعية ابملعايري احملاسبية الصادرةلمنظام امجلعيات وا

من الالحئة التنفيذية لنظام امجلعيات  ٣٦القانونيني وابلامنذج والتقارير احملاسبية اليت تصدرها الوزارة. وفقا للامدة 

 .واملؤسسات الأهلية

 التعامل املايل

 ( ٢٥املـادة ) 

  َّترصف هذه الأموال يف غري ما  أأن تودع أأموالها النقدية ابمسها دلى أأحد البنوك يف اململكة، وأأل

ل بتوقيع اثنني من املسؤولني يف امجلعية يفوضهام بذكل جملس الإدارة  خصصت هل، وأألَّ يرصف مهنا اإ

ؤسسات لأهلية. ويف حاةل تفويض اثنني من مسؤويل لممن نظام امجلعيات وا ٢١.٦. وفقا للامدة 

من  ٢١.٦هذين املسؤولني. وفقا للامدة  امجلعية لإيداع أأو رصف الأموال، جيب أأن حتدد الالحئة

 .ؤسسات الأهليةلمنظام امجلعيات وا

  ،جيب عىل امجلعية أأن تتعامل مع أأموال الزاكة يف حساب مس تقل وأأن تنشئ لها جسال خاصا هبا

من  ٣٤وجيب علهيا الترصف يف أأموال الزاكة مبا يتفق مع أأحاكم الرشيعة الإسالمية. وفقا للامدة 

يذية لنظام امجلعيات واملؤسسات الأهلية. وأأل تترصف فامي تتلقاه من زكوات مبا يتفق مع الالحئة التنف 

 .ؤسسات الأهليةلممن نظام امجلعيات وا ٢١.١٠أأحاكم الرشيعة الإسالمية. وفقا للامدة 

 



 

 

 

 

 

 

  ورشطه جيب عىل امجلعية عند تلقهيا التربعات أأن تنشئ لها جسال خاصا هبا، وأأن تقيد فيه قمية التربع

ن وجد، وأأن تراع  عند الترصف يف أأموال التربعات رشط املتربع. وفقا للامدة  من الالحئة  ٣٥اإ

 .التنفيذية لنظام امجلعيات واملؤسسات الأهلية

  .ل بعد موافقة الوزارة وفقًا للضوابط اليت حتددها الالحئة عاانت من خارج اململكةَّ اإ جيب أأل تتلقى اإ

 .ؤسسات الأهليةلمام امجلعيات وامن نظ ٢١.١٢وفقا للامدة 

 الاستامثر

ؤسسات لممن نظام امجلعيات وا ٢١.١١جيب أأل تستمثر أأموالها يف مضارابت مالية. وفقا للامدة ( ٢٦املـادة ) 

 .الأهلية

 التقرير احملاس يب

امتده من امجلعية جيب عىل امجلعية أأن تزود الوزارة حبساب امجلعية اخلتايم للس نة املنهتية بعد اع( ٢٧املـادة ) 

من الالحئة التنفيذية لنظام امجلعيات  ٣٨العمومية خالل أأربعة أأشهر من هناية الس نة املالية. وفقا للامدة 

 .واملؤسسات الأهلية

 ماكحفة غسل الأموال

 ( ٢٨املـادة ) 

 ومهنا جيب عىل امجلعية مراعاة الأحاكم اليت تقيض هبا الأنظمة السارية يف اململكة ذات الشق املايل ،

من الالحئة التنفيذية  ٢-٤٠.١نظام ماكحفة غسل الأموال، وعلهيا بوجه خاص اختاذ الآيت )وفقا للامدة 

 لنظام امجلعيات واملؤسسات الأهلية(

  الاحتفاظ يف مقرها ابلسجالت واملستندات املالية وملفات احلساابت واملراسالت املالية وصور

عضاء امجلعية العمومية وأأعضاء جملس الإدارة والعاملني فهيا واثئق الهويت الوطنية للمؤسسني وأأ 

 .تقل عن عرش س نوات من اترخي انهتاء التعامل واملتعاملني معها ماليا بشلك مبارش، ملدة ل

  ذا توافرت دلهيا أأس باب معقوةل لالشتباه يف أأن الأموال الواردة أأو بعضها متثل حصيةل نشاط اإ

جرايم، أأو مرتبطة بعمليات غس رهاب، أأو أأهنا ستس تخدم يف العمليات اإ ل أأموال، أأو متويل اإ

 :السابقة؛ فعلهيا اختاذ الإجراءات الآتية



 

 

 

 

 

 بالغ وحدة التحريت املالية دلى وزارة ادلاخلية فورا وبشلك مبارش  .اإ

  عداد تقرير مفصل يتضمن مجيع البياانت واملعلومات املتوافرة دلهيا عن تكل احلاةل والأطراف ذات اإ

 .التحريت املالية به الصةل، وتزويد وحدة

 عدم حتذير املتعاملني معها من وجود ش هبات حول نشاطاهتم. 

 املرشف املايل

يكون املرشف املايل مسؤول عن التدقيق واملراجعة والالزتام، مع تزويده مبوارد اكفية لكشف  ( ٢٩املـادة ) 

من الالحئة التنفيذية لنظام  ٤٠.٣الأموال. وفقا للامدة أأي من اجلرامئ املنصوص علهيا يف نظام ماكحفة غسل 

امجلعيات واملؤسسات الأهلية. وجيب أأل يرأأس املرشف املايل جلنة التدقيق واملراجعة ادلاخلية. وفقا للامدة 

من الالحئة التنفيذية لنظام امجلعيات واملؤسسات الأهلية ٣٣.٣ . 

 املوارد املالية

 ؤسسات الأهلية(لممن نظام امجلعيات وا ١٢امجلعية مما يأأيت )وفقا للامدة تتكون موارد ( ٣٠املـادة ) 

 ن وجدت  (رسوم العضوية (اإ

 عوائد نشاطات امجلعية. 

 الصدقات، والهبات، والأوقاف، والتربعات. 

 العوائد الاستامثرية من أأموال امجلعية. 

 عاانت حكومية  .ما يقرر لها من اإ

 وتطويرها ما قد خيصصه الصندوق من دمع لرباجمها. 

  ،دارهتا ملؤسسة اتبعة لإحدى اجلهات احلكومية أأو اخلاصة املوارد املالية اليت حتققها امجلعية من خالل اإ

 .أأو تنفيذ بعض مرشوعاهتا أأو براجمها وفقا للامدة( السابعة والعرشين )من النظام

 الزكوات للجمعيات اليت يش متل نشاطها عىل مصارف للزاكة. 

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابـع

 الشفافية :

 :املبدأأ العام

نظرا لأن امجلعية تعمل بدمع مايل من املتربعني وبدمع لوجس يت من املتطوعني، فيجب أأن تكون  ( ٣١املـادة ) 

شفافة يف معلياهتا وتعامالهتا مبا يضمن ثقة امجلهور واجملمتع. ولهذا، جيب عىل امجلعية أأن حتتفظ بلك املستندات 

ماكنية مشاركهتا بوضوح وشفافية للجمهور من خالل تقدمي املعلومات اخلاصة برسالهتا وهيلكها الإداري  مع اإ

 :وتقارير الربامج والأداء ادلورية والتقارير املالية. عيل امجلعية ما ييل

 أأن حتتفظ يف مقرها ابلواثئق واملاكتبات والسجالت اخلاصة هبا، وفق ما تتضمنه الالحئة من أأحاكم. 

 ىل أأن تقيد يف جسل خاص امس  لك عضو من أأعضاء امجلعية، وبياانته، وعنوانه، واترخي انضاممه اإ

ن وجدت( ولك تغيري يطرأأ عىل هذه البياانت  .امجلعية، وما يسدده من رسوم العضوية )اإ

  ،أأن تدون يف جسالت معدة لهذا الغرض وقائع جلسات امجلعية العمومية وجملس الإدارة وقراراهتام

ا مسؤول اجلهاز التنفيذي للجمعية بتفويٍض من جملس الإدارة، وللك وكذكل القرارات اليت يصدره

 .عضٍو حق الاطالع عىل هذه السجالت

  أأن تدون حساابهتا يف جسالٍت تبني عىل وجه التفصيل الإيرادات واملرصوفات. )مجيع ما س بق وفقا

 ؤسسات الأهلية(لممن نظام امجلعيات وا ٤-٢١.١للامدة 

  ًس نوي مفصاًل معمتدًا من امجلعية العمومية عن القوامئ املالية للس نة املالية املنهتية  أأن يقدم للوزارة تقريرا

خالل أأربعة أأشهر من هناية الس نة املالية؛ مش متاًل عىل رصد نشاطات امجلعية، وعىل تقرير مايل 

من  ٢٠ شامل معمتد من مراجع احلساابت، وصورة من املزيانية التقديرية للعام اجلديد. وفقا للامدة

 .ؤسسات الأهليةلمنظام امجلعيات وا

  أأن تعرض امجلعية يف مقرها أأو عىل موقعها الإلكرتوين القوامئ املالية املدققة قبل أأس بوع عىل الأقل من

 .ؤسسات الأهليةلممن نظام امجلعيات وا ٢١.٧موعد انعقاد امجلعية العمومية. وفقا للامدة 



 

 

 

 

 

 الفصل اخلامس

 العالقات 

 :العاماملبدأأ 

طار عالقايت حمدد يتواءم مع ( ٣٢املـادة )  تقوم امجلعية الأهلية ابملشاركة وتقدمي اخلدمات للمجمتع وفق اإ

 .القانون

 العالقات اخلارجية

 ( ٣٣املـادة ) 

  ل مبوافقة الوزير أأو ل جيوز للجمعية أأو املؤسسة أأن متارس نشاطا من أأنشطهتا خارج نطاقها الإداري اإ

 .ؤسسات الأهليةلممن نظام امجلعيات وا ٨٤وفقا للامدة من يفوضه. 

  ل بعد موافقة ل جيوز للجمعيات التعاقد أأو التفاق مع ادلول أأو املنظامت أأو املؤسسات ادلولية، اإ

 .ؤسسات الأهليةلممن نظام امجلعيات وا ٣٩.٢الوزارة واجلهة اخملتصة. وفقا للامدة 

 ة يف فعالية أأو نشاط خارج اململكة أأو تقدمي أأي من خدماهتا حيظر عىل امجلعية أأو املؤسسة املشارك

ل مبوافقة كتابية من الوزير واجلهة املرشفة، وعىل  حدى اجلهات ادلولية اإ أأو احلصول عىل عضوية من اإ

ىل الوزارة يوحض  امجلعية أأو املؤسسة اليت تدعو احلاجة اإىل مشاركهتا يف أأي من ذكل تقدمي طلب اإ

 .ؤسسات الأهليةلممن نظام امجلعيات وا ٨٥ارتباطه بأأنشطهتا. وفقا للامدة  رغبهتا مع بيان وجه

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الفصل السادس

 الشؤون النظامية 
جيب عىل امجلعية الأهلية اتباع الأنظمة والقوانني اليت تصدرها اجلهة املنظمة للعمل دون أأي  ( ٣٤املـادة ) 

 .خمالفة

 هيلكة امجلعية

يعمتد جملس الإدارة الهيلك التنظمي  للجمعية وفق أأسس التنظمي الإداري الصحيحة، وللمجلس  ( ٣٥املـادة ) 

الصالحية يف تعديل واس تحداث الوحدات الإدارية اليت حتقق أأهداف امجلعية وتوهجاهتا الاسرتاتيجية. ويمت 

ش بكة الإنرتنت. كام يعمتد  نرش نسخة من الهيلك التنظمي  املعمتد يف مبىن امجلعية، وموقعها الإلكرتوين عىل

جملس الإدارة ادلليل التنظمي  للجمعية اذلي حيدد همام وأأعامل مجيع الوحدات الإدارية يف امجلعية ومن أأمهها همام 

رئيس جملس الإدارة والأمني العام واملدير التنفيذي والإدارات الرئيسة يف امجلعية. وتتكون امجلعية من الأهجزة 

 ؤسسات الأهلية(لممن نظام امجلعيات وا ١١ الآتية)وفقا للامدة

 امجلعية العمومية 

 جملس الإدارة 

  اللجان ادلامئة اليت تكوهنا امجلعية العمومية، أأو جملس الإدارة، عىل أأن حيدد اختصاصها القرار الصادر

 بتكويهنا

 اجلهاز التنفيذي 

 الالحئة الأساس ية

ا وفقًا لالحئة الأساس ية للجمعية مبوجب بنظام امجلعيات تعمل امجلعية يف سبيل حتقيق أأهدافه( ٣٦املـادة ) 

هـ ولحئته التنفيذية  ١٤٣٧/  ٢/  ١٨( واترخي ٦١واملؤسسات الأهلية الصادر بقرار جملس الوزراء رمق )

 .هـ١١/٦/١٤٣٧( واترخي ٧٣٧٣٩الصادرة ابلقرار الوزاري رمق )

  حاكم الرشيعة الإسالمية، أأو ختالف جيب أأن ل تتضمن الالحئة الأساس ية أأحاكمًا تتعارض مع أأ

النظام العام، أأو تتناىف مع الآداب العامة، أأو ختل ابلوحدة الوطنية، أأو تتعارض مع أأحاكم النظام أأو 

 .ؤسسات الأهليةلممن نظام امجلعيات وا ٨.٢الالحئة أأو غريهام من الأنظمة واللواحئ. وفقا للامدة 

  ل مبوافقة الوزير أأو من يفوضه. وفقا ل جيوز للجمعية اخلروج عن الأهداف احملددة لها يف الالحئة اإ

 .ؤسسات الأهليةلممن الالحئة التنفيذية للجمعيات وا ٤للامدة 

  اثرة النعرات ىل الإخالل ابلنظام العام واإ جيب أأن ل تنطوي أأي من نشاطاهتا وأأعاملها عىل ما يؤدي اإ

 .ؤسسات الأهليةلمام امجلعيات وامن نظ ٣٩.٣والفرقة بني املواطنني. وفقا للامدة 

  من نظام امجلعيات  ٨.٤وتنرش لحئهتا الأساس ية يف وسائل الإعالم اليت حتددها الالحئة. وفقا للامدة

 .ؤسسات الأهليةلموا

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل السابع

 س ياسة تعارض املصاحل 

 متهيد

التنفيذية العمل مبا حيقق أأفضل املصاحل جيب عىل امجلعية العمومية وجملس الإدارة والإدارة ( ٣٧املـادة ) 

جراءات واحضة لالإعالن عن تعارض املصاحل والتحوط لها ومعاجلة  للجمعية. وجيب وضع س ياسات واإ

 .موضوعات تعارض املصاحل اليت متس الزناهة واملوضوعية للجمعية الأهلية

  ذا اكنت هل فيه مصلحة خشصية ل جيوز لعضو امجلعية العمومية الاشرتاك يف التصويت عىل أأي قرار اإ

 .ؤسسات الأهليةلممن نظام امجلعيات وا ١٣.٥وفقا للامدة 

 ( ٣٨املـادة ) 

 1  خصوصيَة لكن خشٍص يعمل لصاحلها، وتَعُد ما يقوم به من ترصفاٍت خارَج ” امجلعية الأهلية” حترتُم

ل أأنَّ امجلعية ترى أأن املصاحل الشخصية مل طار العمل ليس من اهامتهما، اإ ن يعمل لصاحلها أأثناَء اإ

ممارسِة أأِين أأنشطٍة اجامتعيٍة، أأو مايل، أأو غريها، قد تتداخُل، بصورٍة مبارشٍة أأو غرِي مبارشٍة، مع 

 .موضوعيتِه، أأو ولئِه للجمعية مما قْد ينشأُ معه تعارض يف املصاحل

 1 عنايِة واملبادرِة والإجناِز، وتأأيت تُؤمن امجلعية بقميها ومبادهئا املمتثةِل يف الزناهِة والعمل امجلاعِ  وال

س ياسة تعارض املصاحل الصادرة عن امجلعية؛ لتعزيز تكل القمي وحاميهتا، وذكل لتفادي أأن تؤثنر 

املصلحة الشخصية أأو العائلية، أأو املهنية لأين خشٍص يعمل لصاحل امجلعية عىل أأداء واجباته جتاه 

صَل من خالل تكل املصاحل  . عىل ماكسٍب عىل حساب امجلعيةامجلعية، أأو أأن يتَحن

 :نطاق وأأهداف الس ياسة

 ( ٣٩املـادة ) 

  مع عدم الإخالل مبا جاء يف الترشيعات والقوانني املعمول هبا يف اململكة العربية السعودية اليت حتمُك

للجمعية، تعارض املصاحل، ونظام امجلعيات واملؤسسات الأهلية ولحئته التنفيذية، والالحئة الأساس ية 

 .تأأيت هذه الس ياسة اس تكامًل لها، دوَن أأن حتلَّ حملها

 



 

 

 

 

 

  تُطبق هذه الس ياسة عىل لك خشص يعمل لصاحل امجلعية، ويشمل ذكل أأعضاء امجلعية العمومية

وأأعضاء جملس الإدارة، وأأعضاء اللجان املنبثقة من جملس الإدارة، ومديري امجلعية التنفيذيني، ومجيع 

 .ومتطوعهياموظفهيا 

  يشمل تعارض املصاحل، ما يتعلق ابلأشخاص أأنفسهم املذكورين يف الفقرة السابقة ومصاحل أأي خشص

آخر تكون هلم عالقة خشصية هبم، ويشمل هؤلء الزوجة، الأبناء، الوادلين، الأشقاء، أأو غريمه من  أ

 .أأفراد العائةل

  بط امجلعية ابلأشخاص العاملني لصاحلها سواء تُعدُّ هذه الس ياسة جزءًا ل يتجزُأ من الواثئق اليت تر

 .اكنت تكل الواثئق قرارات تعيني أأو عقود معل

  من امجلعية العقود اليت تربهما مع استشاريهيا اخلارجيني أأو غريمه، نصوصًا تنظم تعارض املصاحل مبا تُضن

 .يتفق مع أأحاكم هذه الس ياسة

 يعمل لصاحلها من أأي أأشاكل تعارض املصاحل  هتدف هذه الس ياسة اإىل حامية امجلعية ومسعهتا ومن

 .السلبية اليت قد تنشأأ بسبب عدم الإفصاح

 مسؤوليات وصالحيات جملس الإدارة والإدارة التنفيذية اخلاصة بس ياسة تنظمي تعارض املصاحل

 ( ٤٠املـادة ) 

 دارة تعارض املصاحل أأحد الاختصاصات الرئيسة جمللس الإدارة  .اإ

 ان حمددة او تلكيف احد جلانه املنبثقة من اجمللس للنظر يف املسائل اليت من جيوز للمجلس تكوين جل

 .احملمتل أأن تنطوي عىل تعارض مصاحل مع مراعاة متطلبات اس تقاللية تكل اللجان

  دارة امجلعية فامي خيص تعامالت امجلعية ل اذا قرر جملس اإ ل يكون الشخص يف حاةل تعارض مصاحل اإ

عضاء اجمللس وكبار التنفيذيني يف امجلعية أأن احلاةل تنضوي عىل تعارض مع الغري أأو تعامالت أأ 

 .مصاحل، وتكون صالحية القرار مع املسؤول التنفيذي خبصوص ابيق موظف  امجلعية

 

 



 

 

 

 

 

  الاعفاء من  –بشأأن لك حاةل عىل حدة  –جيوز جمللس الإدارة وفقًا لسلطته التقديرية أأن يقرر

اذلي قد ينشأأ عرضًا من حني لآخر يف س ياق نشاطات الشخص  املسؤولية عند تعارض املصاحل

وقراراته املعتادة، أأو اذلي قد ينشأأ يف س ياق معهل مع امجلعية، سواء ما يتعلق مبصاحل مالية أأو مبصاحل 

 .تعيقه عن القيام بواجبه يف الترصف عىل أأمكل وجه مبا يتوافق مع مصاحل امجلعية

 ةل تعارض مصاحل، يلزتم صاحب املصلحة املتعارضة بتصحيح وضعه عندما يقرر جملس الإدارة أأن احلا

تباع الاجراءات املنظمة ذلكل  .وجبميع الإجراءات اليت يقررها جملس الإدارة واإ

  يقاع اجلزاءات عىل خمالف  هذه الس ياسة، ورفع القضاي اجلنائية دارة امجلعية صالحية اإ جمللس اإ

 .جم عن عدم الزتام مجيع ذوي العالقة هباواحلقوقية للمطالبة ابلأرضار اليت قد تن

  جملس الإدارة هو اخملول يف تفسري أأحاكم هذه الس ياسة عىل أأن ل يتعارض ذكل مع الانظمة السارية

 .والالحئة الأساس ية للجمعية وأأنظمة اجلهات املرشفة

  الإبالغيعمتد جملس الإدارة هذه الس ياسة، ويبلغ مجيع موظف  امجلعية وتكون انفذة من اترخي. 

 جراء التعديالت الالزمة علهيا  .يتوىل جملس الإدارة التأأكد من تنفيذ هذه الس ياسة والعمل مبوجهبا واإ

 حالت تعارض املصاحل

 ( ٤١املـادة ) 

 4-1  ل يعين وجود مصلحٍة لشخص يعمل لصاحل امجلعية يف أأي نشاط يتعلق سواء بشلك مبارش أأو

املصاحل بني الطرفني. ولكن قد ينشأأ تعارض املصاحل عندما غري مبارش ابمجلعية، قيام تعارض يف 

يطلب ممن يعمل لصاحل امجلعية أأن يبدي رأأًي، أأو يتخذ قرارًا، أأو يقوم بترصف ملصلحة امجلعية، 

ا مصلحة تتعلق بشلك مبارش أأو غري مبارش ابلرأأي املطلوب منه  مَّ وتكون دليه يف نفس الوقت اإ

بداؤه، أأو ابلترصف املطلوب م  آخر غري امجلعية يتعلق اإ نه اختاذه، أأو أأن يكون دليه الزتام جتاه طرف أ

ساءٍة  ذ تنطوي حالت تعارض املصاحل عىل انهتاٍك للرسية، واإ هبذا الرأأي أأو القرار أأو الترصف. اإ

 .لس تعامل الثقة، وحتقيٍق ملاكسب خشصية، وزعزعٍة للولء للجمعية

 



 

 

 

 

 

 4-2 ل أأهنا ابلرضورة ل تغطى مجيع هذه الس ياسة تضع امثةل ملعايري سلو كية لعدد من املواقف اإ

املواقف الأخرى احملمتل حدوهثا، ويتحمت عىل لك من يعمل لصاحل امجلعية الترصف من تلقاء أأنفسهم 

بصورة تامتىش مع هذه الس ياسة، وجتنب ما قد يبدو أأنه سلوك خيالف هذه الس ياسة ومن الامثةل 

 :عىل حالت التعارض ما ييل

o  تعارض املصاحل مثاًل يف حاةل أأن عضو جملس الإدارة أأو عضو أأي جلنة من جلانه أأو  ينشأأ

أأي من موظف  امجلعية مشاراكً يف أأو هل صةل بأأي نشاط، أأو هل مصلحة خشصية أأو مصلحة 

تنظميية أأو همنية يف أأي معل أأو نشاط قد يؤثر بشلك مبارش أأو غري مبارش عىل موضوعية 

 .وظف أأو عىل قدراته يف تأأدية واجباته ومسؤولياته جتاه امجلعيةقرارات ذكل العضو أأو امل

o  ينشأأ التعارض يف املصاحل أأيضًا يف حاةل أأن عضو جملس الإدارة أأو أأحد كبار التنفيذيني

آخر سواء اكن ذكل بطريقة مبارشة أأو  يتلقى أأو حيصل عىل ماكسب خشصية من أأي طرف أ

دارة شؤون امجلعيةغري مبارشة مس تفيدًا من موقعة ومشاركته يف   .اإ

o  قد ينشأأ التعارض يف املصاحل من خالل الاس تفادة املادية من خالل ادلخول يف معامالت

 .مادية ابلبيع أأو الرشاء أأو التأأجري للجمعية

o  ايضا قد ينشأأ التعارض يف املصاحل من خالل تعيني الأبناء أأو الأقرابء يف الوظائف أأو توقيع

 عقود معهم

o  حدى صور تعارض املصاحل تكون يف حال ارتباط من يعمل لصاحل امجلعية يف هجة من اإ

 .أأخرى ويكون بيهنا تعامالت مع امجلعية

o  الهداي والإكراميات اليت حيصل علهيا عضو جملس الإدارة أأو موظف امجلعية من أأمثةل

 .تعارض املصاحل

o حالية  الاستامثر أأو امللكية يف نشاط جتاري أأو منشأأة تقدم خدمات أأو تس تقبل خدمات

 .من امجلعية او تبحث عن التعامل مع امجلعية

o  عطاء املعلومات اليت تعترب ملاًك خاًصا للجمعية، واليت يطلع علهيا حبمك فشاء الأرسار أأو اإ اإ

 .العضوية أأو الوظيفة، ولو بعد تركه اخلدمة



 

 

 

 

 

o  قبول أأحد الأقارب لهداي من أأشخاص أأو هجات تتعامل مع امجلعية هبدف التأأثري عىل

 .رصفات العضو أأو املوظف ابمجلعية قد ينتج عنه تعارض املصاحلت

o  تسمل عضو جملس الإدارة أأو املوظف أأو أأحد أأفراد عائلته من أأي هجة ملبالغ أأو أأش ياء ذات

 .قمية بسبب تعامل تكل اجلهة مع امجلعية أأو سعهيا للتعامل معها

o  فواتري مطلوبة من املوظف أأو قيام أأي هجة تتعامل أأو تسعى للتعامل مع امجلعية بدفع قمية

 .أأحد أأفراد عائلته

o  اس تخدام أأصول وممتلاكت امجلعية للمصلحة الشخصية من شأأنه أأْن يُِظهَر تعارضًا يف املصاحل

فعليًا أأو حممتاًل، اكس تغالل أأوقات دوام امجلعية، أأو موظفهيا، أأو معداهتا، أأو منافعها لغري 

ساءِة اس   تخداِم املعلومات املتحصةِل من خالل عالقِة مصاحل امجلعية أأو أأهدافها، أأو اإ

 .الشخِص ابمجلعيِة؛ لتحقيق ماكسب خشصية، أأو عائلية، أأو همنية، أأو أأيَّ مصاحل أأخرى

 الالزتامات

 :عىل لك من يعمل لصاحل امجلعية أأن يلزتم ابلتايل( ٤٢املـادة ) 

  الارتباط ابمجلعيةالإقرار عىل س ياسة تعارض املصاحل املعمتدة من امجلعية عند 

  الالزتام بقمي العداةل والزناهة واملسؤولية والأمانة وعدم احملاابة أأو الواسطة أأو تقدمي مصلحة النفس أأو

 .الآخرين عىل مصاحل امجلعية

  عدم الاس تفادة بشلك غري قانوين مادي أأو معنوًي هو أأو أأي من أأههل وأأصدقائه ومعارفه من خالل

 .ةً أأداء معهل لصاحل امجلعي

 جتنب املشاركة يف اختاذ القرارات اليت تؤدي لتعارض مصاحل أأو تويح بذكل 

 تعبئة منوذج امجلعية اخلاص ابلإفصاح عن املصاحل س نوي. 

  الإفصاح لرئيسه املبارش عن أأي حاةل تعارض مصاحل أأو ش هبة تعارض مصاحل طارئة سواء اكنت مالية

 .أأو غري مالية



 

 

 

 

 

 احل قد تنتج عنه أأو هن غريه ممن يعمل لصاحل امجلعيةالإبالغ عن أأي حاةل تعارض مص. 

 هناء حاةل تعارض املصاحل، يف حال وجوده، أأو يف حال طلب امجلعية ذكل  .تقدمي ما يثبت اإ

 متطلبات الإفصاح

يتعني عىل أأعضاء جملس الإدارة واملسؤولني التنفيذيني وغريمه من املوظفني واملتطوعني التقيد ( ٤٣املـادة ) 

ابلإفصاح للجمعية عن احلالت التالية، حيامث انطبق، واحلصول عىل موافقهتا يف لك حاةل، حيامث اقتضت التام 

 :احلاجة، سواء انطوت عىل تعارض فعيل أأو حممتل للمصاحل أأم ل

  يتعني عىل أأعضاء جملس الإدارة واملسؤول التنفيذي وغريمه من املوظفني واملتطوعني الإفصاح عن

هنا، أأو ارتباط خشيص هلم مع مجعية أأو مؤسسة خارجية، سواء اكنت داخل أأية وظائف يشغلو 

 .اململكة أأم خارهجا

  يتعني عىل أأعضاء جملس الإدارة واملسؤول التنفيذي وغريمه من املوظفني واملتطوعني الإفصاح عن

 .أأية حصص ملكية هلم يف املؤسسات الرحبية

 ي وغريمه من املوظفني واملتطوعني الإفصاح عن يتعني عىل أأعضاء جملس الإدارة واملسؤول التنفيذ

أأية وظيفة أأو مصلحة مالية أأو حصة ملكية ختص أأي من أأفراد أأرسمه )الوادلان 

والزوجة/الزوجات/الزوج والأبناء/البنات( يف أأية مجعيات أأو مؤسسات رحبية تتعامل مع امجلعية أأو 

 .تسعى للتعامل معها

 ملسؤولني التنفيذي وغريمه من املوظفني واملتطوعني الإفصاح يتعني عىل لك أأعضاء جملس الإدارة وا

للجمعية واحلصول عىل موافقهتا عىل أأية حاةل ميكن أأن تنطوي عىل تعارض حمظور يف املصاحل. وختضع 

دارة امجلعية واختاذ القرار يف ذكل. عند انتقال  مجيع هذه احلالت للمراجعة والتقيمي من قبل جملس اإ

دارة أأخرى أأو غري ذكل من الوظائف اليت  املوظف اإىل وظيفة رئاس ية يف امجلعية أأو اإىل وظيفة يف اإ

عادة تعبئة منوذج تعارض املصاحل  رمبا تنطوي عىل تعارض يف املصاحل، رمبا يتعني عىل املوظف اإ

يوما من تغيري الوظيفة. كام تقع عىل عاتق الرئيس  ٣٠وأأخالقيات العمل وبيان الإفصاح يف غضون 

 .للموظف مسؤولية التأأكد من قيام املوظف بتعبئة اس امترة الإفصاح عىل حنو اتماملبارش 

 



 

 

 

 

 

ض التقصري يف الإفصاح عن هذه املصاحل واحلصول عىل موافقة امجلعية علهيا املسؤول ( ٤٤املـادة )  يعرن

الاجامتعية يف اململكة التنفيذي وغريه من املوظفني واملتطوعني لالإجراءات التأأديبية طبقا لنظام العمل والتمنية 

 .العربية السعودية والالحئة الأساس ية يف امجلعية

 تقارير تعارض املصاحل

 ( ٤٥املـادة ) 

 7-1 فصاح أأعضاء جملس الإدارة دلى املدير التنفيذي  .تودع مجيع مناذج اإ

 7-2 فصاح موظف  أأو متطوع  امجلعية دلى املدير التنفيذي  .تودع مجيع مناذج اإ

 7-3  مراجع حساابت امجلعية اخلاريج تقريرًا خاصًا ابلأعامل والعقود املربمة لصاحل امجلعية واليت يُقدم

تنطوي عىل مصلحة مبارشة أأو غري مبارشة لعضو اجمللس، حال طلِب رئيِس جملس الإدارة، ويُضمن 

 .ذكل مع تقريره الس نوي لأداء امجلعية اذلي يقدمه للجمعية العمومية

 7-4  اخملوةل ابملراجعة ادلاخلية تقريرًا س نوًي يُعرض عىل جملس الإدارة يُوحضن تفاصيل تُصدر الإدارة

 .الأعامل أأو العقود اليت انطوت عىل مصلحة ملوظف  امجلعية وفقًا لامنذج الإفصاح املودعة دلهيا

ِنن هذه الس ياسة تُعد جزءًا ل يتجزأأ من الواثئق اليت تربط امجلعية ابلأشخاص العاملني نه ل  حيث اإ لصاحلها، فاإ

 .جيوز خمالفَة أأحاكهما والالزتامات الواردة هبا

قرار  تعهد واإ

فصاح مصلحة١ملحق )( ٤٦املادة )   ( منوذج اإ

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثامن

 س ياسة الإبالغ عن اخملالفات وحامية مقديم البالغات 

 متهيد

لهيا فامي بعد،  ( ٤٧املـادة )  جراءات الإبالغ عن اخملالفات )ويشار اإ مجلعية ”( الس ياسة“توجب س ياسة واإ

لهيا يف ما بعد،  ادلعوة والإرشاد يف رحفاء عىل أأعضاء جملس الإدارة واملسؤول التنفيذي ”( امجلعية“)ويشار اإ

عمل وممارسة واجباهتم وموظف  ومتطوع  امجلعية الالزتام مبعايري عالية من الأخالق الشخصية أأثناء ال

ومسؤولياهتم. وتضمن هذه الس ياسة أأن يمت الإبالغ يف وقت مبكر عن أأي خمالفة أأو خطر جدي وسوء ترصف 

حممتل قد تتعرض لها امجلعية أأو أأحصاب املصلحة أأو املس تفيدين ومعاجلة ذكل بشلك مناسب. كام جيب عىل 

لزناهة أأثناء أأداء مسؤولياهتم والالزتام باكفة القوانني اكفة من يعمل لصاحل امجلعية مراعاة قواعد الصدق وا

ىل تشجيع لك من يعمل لصاحل امجلعية لالإبالغ عن أأية خماطر أأو  واللواحئ املعمول هبا. هتدف هذه الس ياسة اإ

آمن ومقبول ول ينطوي عىل أأي مسؤولية  .خمالفات وطمأأنهتم اىل أأن القيام هبذا الأمر أ

 النطاق

دارة أأو  تطبق( ٤٨املـادة )  هذه الس ياسة عىل مجيع من يعمل لصاحل امجلعية سواء اكنوا أأعضاء جملس اإ

مسؤولني تنفيذيني أأو موظفني أأو متطوعني أأو مستشارين برصف النظر عن مناصهبم يف امجلعية، وبدون أأي 

أأية خماطر اس تثناء. وميكن أأيضا لأي من أأحصاب املصلحة من مس تفيدين وماحنني ومتربعني وغريمه الإبالغ عن 

 .أأو خمالفات

 اخملالفات

تشمل املامرسات اخلاطئة أأي خمالفات جنائية أأو مالية أأو الإخالل بأأي الزتامات قانونية أأو ( ٤٩املـادة ) 

ترشيعية أأو متطلبات تنظميية داخلية أأو تكل اليت تشلك خطرًا عىل الصحة أأو السالمة أأو البيئة. وتشمل 

 :هنا عىل سبيل املثال ل احلرص، ما ييلاخملالفات اليت يتوجب الإبالغ ع

 السلوك غري القانوين )مبا يف ذكل الرشوة والفساد( أأو سوء الترصف. 

  ساءة اس تخدام الأش ياء القمية، معليات سوء الترصف املايل )مبا يف ذكل ادعاء النفقات الاكذبة، اإ

 .غس يل الأموال أأو دمع جلهات مش بوهة(

 صاحل )مثل اس تخدام خشص منصبه يف امجلعية لتعزيز مصاحله عدم الإفصاح عن حالت تعارض امل

 .اخلاصة أأو مصاحل الآخرين فوق مصلحة امجلعية(



 

 

 

 

 

 

 )تالف الواثئق الرمسية خفاء أأو اإ ضاعة، اإ ماكنية الاحتيال )مبا يف ذكل اإ  .اإ

 اجلرامئ اجلنائية املرتكبة، أأو اليت يمت ارتاكهبا، أأو اليت حيمتل ارتاكهبا أأي اكن نوعها. 

 عدم الالزتام ابلس ياسات وأأنظمة وقواعد الرقابة ادلاخلية أأو تطبيقها بصورة غري حصيحة. 

  آت غري مس تحقة من هجة خارجية ملنح تكل اجلهة معامةل تفضيلية غري احلصول عىل منافع أأو ماكفأ

 .مربرة

 الإفصاح عن معلومات رسية بطريقة غري قانونية. 

 التالعب ابلبياانت احملاسبية. 

 ة املوظفني وسالمهتمهتديد حص. 

 انهتاك قواعد السلوك املهين والسلوك غري الأخاليق. 

 سوء اس تخدام الصالحيات أأو السلطات القانونية. 

 مؤامرة الصمت والتسرت فامي يتعلق بأأي من املسائل املذكورة أأعاله. 

 الضامانت

اتحة الفرصة للك من يعمل لصاحل ( ٥٠املـادة )  ىل اإ امجلعية لالإبالغ عن اخملالفات هتدف هذه الس ياسة اإ

وضامن عدم تعرضه مل لنتقام أأو الإيذاء نتيجة ذلكل. وتضمن الس ياسة عدم تعرض مقدم البالغ خلطر فقدان 

وظيفته أأو منصبه أأو ماكنته الاجامتعية يف امجلعية ولأي شلك من أأشاكل العقاب نتيجة قيامه ابلإبالغ عن أأية 

ن اخملالفة حبسن نية وأأن تتوفر دلى مقدم البالغ مع طيات اشتباه صادقة خمالفة. رشيطة أأن يمت الإبالغ ع

ذا اتضح بعد ذكل بأأنه خمطئ. من أأجل حامية املصلحة الشخصية للمبلغ، فاإن هذه الس ياسة  ومعقوةل، ول هيم اإ

تضمن عدم الكشف عن هوية مقدم البالغ عند عدم رغبته يف ذكل، مامل ينص القانون عىل خالف ذكل. 

مت بذكل جلهد ممكن ومناسب للمحافظة عىل كامتن ورسية هوية مقدم البالغ عن أأي خمالفة ولكن يف وسي

حالت معينة، يتوجب للتعامل مع أأي بالغ أأن يمت الكشف عن هوية مقدم البالغ، ومهنا عىل سبيل املثال 

عىل رسية البالغ املقدم رضورة كشف الهوية أأمام أأي حممكة خمتصة. كذكل يتوجب عىل مقدم البالغ احملافظة 

جراء أأية حتقيقات بنفسه حول  آخر. ويتوجب عليه أأيضا عدم اإ من قبهل وعدم كشفه لأي موظف أأو خشص أ

يذاء مقدم البالغ بسبب الإبالغ عن اخملالفات وفق هذه الس ياسة  .البالغ. كام تضمن الس ياسة عدم اإ

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 اإجراءات الإبالغ عن خمالفة

بالغ عن اخملالفة بصورة مبكرة حىت يسهل اختاذ الإجراء املناسب يف حينه. عىل الرمغ يفضل الإ ( ٥١املـادة ) 

ثبات أأنه قدم البالغ  ل أأنه جيب أأن يكون قادرًا عىل اإ ثبات حصة البالغ، اإ من أأنه ل يطلب من مقدم البالغ اإ

 info@rd.sa الإلكرتوينحبسن نية. يمت تقدمي البالغ خطيا )وفق المنوذج املرفق( عن طريق الربيد 

 معاجلة البالغ

يعمتد الإجراء املتخذ خبصوص الإبالغ عن أأي خمالفة وفق هذه الس ياسة عىل طبيعة اخملالفة ( ٥٢املـادة ) 

جراء مراجعة غري رمسية أأو تدقيق داخليا وحتقيق رمس . ويمت اتباع  ذ قد يتطلب ذكل اإ اخلطوات التالية ذاهتا. اإ

 :يف معاجلة أأي بالغ

  يقوم املدير التنفيذي عند اس تالم البالغات ابطالع رئيس جملس الإدارة واملسؤول التنفيذي

ذا مل يكن البالغ موهجا ضد الأخري )عىل مضمون البالغ خالل أأس بوع من اس تالم  للجمعية )اإ

 .البالغ

  ذا اكن يتوجب جراء مراجعة أأولية لتحديد ما اإ جراء حتقيق والشلك اذلي جيب أأن يتخذه. يمت اإ اإ

 .وميكن حل بعض البالغات بدون احلاجة لإجراء حتقيق

 شعار اس تالم البالغ ورمقها للتواصل ١٠يمت تزويد مقدم البالغ خالل  .أأيم ابإ

  ضايف. ويكون هذا القرار هنائيا وغري قابل جراء أأي حتقيق اإ ذا تبني أأن البالغ غري مربر، فلن يمت اإ اإ

ضافية خبصوص البالغ لإعادة ثبااتت اإ  .النظر مامل يمت تقدمي اإ

  ىل رئيس جملس الإدارة يف حاةل البالغ اإ ذا تبني أأن البالغ يستند اىل معطيات معقوةل ومربرة، يمت اإ اإ

صدار التوصية املناس بة  .خطاب رسي للتحقيق يف البالغ واإ

 صد ار التوصية خالل عرشة أأيم جيب عىل رئيس جلنة التحقيق الانهتاء من التحقيق يف البالغ واإ

حاةل البالغ  .معل من اترخي اإ

 يرفع املدير التنفيذي توصياهتا اىل رئيس اجمللس للمصادقة والاعامتد. 

  يمت حتديد الإجراءات التأأديبية املرتتبة عىل اخملالفة وفق الالحئة الإدارية املنظمة لشؤون العاملني

 .وتشتت الانتباه وقانون العمل الساري املفعولابمجلعية السعودية لضطراب فرط احلركة 
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  جراؤه. ومع ذكل، ل جيوز مىت اكن ذكل ممكنا، تزويد مقدم البالغ مبعطيات عن أأي حتقيق يمت اإ

جراءات تأأديبية أأو غريها مما قد يرتتب علهيا خالل امجلعية ابلزتامات الرسية  عالم مقدم البالغ بأأي اإ اإ

آخر  .جتاه خشص أ

  ابلتعامل مع الإبالغ عن أأي خمالفة بطريقة عادةل ومناس بة، ولكهنا ل تضمن أأن تنسجم تلزتم امجلعية

 .طريقة معاجلة البالغ مع رغبات مقدم البالغ

 ( ٥٣املادة ) 

بالغ عن خمالفة  منوذج اإ

بالغ عن خمالفة٢ملحق )  ( منوذج اإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الفصل التاسع

تالفها   س ياسة الاحتفاظ ابلواثئق واإ

تالف الواثئق ( ٥٣املـادة )  دارة وحفظ واإ تقدم هذه الس ياسة الإرشادات اليت عىل امجلعية اتباعها خبصوص اإ

 .اخلاصة ابمجلعية

دارة الواثئق  اإ

داري مبقر امجلعية، وتشمل الآيت( ٥٤املـادة )   :جيب عىل امجلعية الاحتفاظ جبميع الواثئق يف مركز اإ

  لواحئ نظامية أأخرىالالحئة الأساس ية للجمعية وأأي 

  جسل العضوية والاشرتأاكت يف امجلعية العمومية موحضًا به بياانت لك من الأعضاء املؤسسني أأو

 غريمه من الأعضاء واترخي انضاممه

  جسل العضوية يف جملس الادارة موحضًا به اترخي بداية العضوية للك عضو واترخي وطريقة اكتساهبا

 ه بتارخي الانهتاء والسبب)ابلنتخاب / الزتكية( ويبني في

 جسل اجامتعات امجلعية العمومية 

 جسل اجامتعات وقرارات جملس الإدارة 

 السجالت املالية والبنكية والُعهد 

 جسل املمتلاكت والأصول 

 ملفات حلفظ اكفة الفواتري والإيصالت 

 جسل املاكتبات والرسائل 

 جسل الزيرات 

 جسل التربعات. 

 



 

 

 

 

 

ة قدر الإماكن مع أأي مناذج تصدرها وزارة العمل والتمنية الاجامتعية. وجيب خمتها تكون هذه السجالت متوافق

 .وترقميها قبل احلفظ ويتوىل جملس الإدارة حتديد املسؤول عن ذكل

 الاحتفاظ ابلواثئق

 ( ٥٥املـادة ) 

  ىل التقس اميت  :التاليةجيب عىل امجلعية حتديد مدة حفظ مجليع الواثئق اليت دلهيا. وقد تقسمها اإ

 حفظ دامئ 

  س نوات ٤حفظ ملدة 

  س نوات ١٠حفظ ملدة 

 عداد لحئة توحض نوع السجالت يف لك قسم  .جيب اإ

  لكرتونية للك ملف أأو مستند حفاظا عىل امللفات من التلف عند املصائب جيب الاحتفاظ بنسخة اإ

املساحات ولرسعة اخلارجة عن الإرادة مثل النريان أأو الأعاصري أأو الطوفان وغريها وكذكل لتوفري 

 اس تعادة البياانت

 آمن مثل السريفرات الصلبة أأو السحابية أأو ما شاهبها  جيب أأن حتفظ النسخ الإلكرتونية يف ماكن أ

  جراءات التعامل مع الواثئق وطلب املوظف لأي ملف من جيب أأن تضع امجلعية لحئة خاصة ابإ

عادهتا وغري ذكل مما يتعلق مباكن الأرش يف وهتي   .ئته ونظامهالأرش يف واإ

  جيب عىل امجلعية أأن حتفظ الواثئق بطريقة منظمة حىت يسهل الرجوع للواثئق ولضامن عدم الوقوع يف

 .مظنة الفقدان أأو الرسقة أأو التلف

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 منوذج الاحتفاظ ابلواثئق الرمسية للجمعية

 مدة احلفظ عنوان السجل / الوثيقة الإدارة اخملتصة

الأساس ية للجمعية الالحئة الإدارة التنفيذية  حفظ دامئ 

 س نوات ١٠ جسل اجامتعات امجلعية العمومية

 س نوات ١٠ جسل اجامتعات وقرارات جملس الإدارة

 س نوات ١٠ اخلطة الاسرتاتيجية والتشغيلية

 س نوات ٤ خطاابت ادلمع املايل

 س نوات ٤ التعاممي الإدارية

 حفظ دامئ التقارير الس نوية

والإعالم العالقات العامة  س نوات ١٠ جسل العضوية والاشرتأاكت يف امجلعية العمومية 

 س نوات ٤ جسل العضوية يف جملس الإدارة

 س نوات ١٠ جسالت املس تفيدين البحث الاجامتع 

 س نوات ٥ السجالت املالية والبنكية والعهد الإدارة املالية

 حفظ دامئ جسل املمتلاكت والأصول

والرسائل املاليةجسل اخملاطبات   س نوات ٦ 

 س نوات ١٠ جسل التربعات

 س نوات ٥ ملف حفظ الفواتري والايصالت

 س نوات ١٠ تقارير احملاسب القانوين الس نوية

 

 



 

 

 

 

 

تالف الواثئق  اإ

 ( ٥٦املـادة ) 

  جيب عىل امجلعية حتديد طريقة التخلص من الواثئق اليت انهتت املدة احملددة لالحتفاظ هبا وحتديد

 .املسؤول عن ذكل

  صدار مذكرة فهيا تفاصيل الواثئق اليت مت التخلص مهنا بعد انهتاء مدة الاحتفاظ هبا ويوقع علهيا جيب اإ

 .املسؤول التنفيذي وجملس الإدارة

  آمنة وسلمية وغري مرضة بعد املراجعة واعامتد الإتالف، تشلك جلنة للتخلص من الواثئق بطريقة أ

تالف اكمل   .للواثئقابلبيئة وتضمن اإ

  تكتب اللجنة املرشفة عىل الإتالف حمرضا رمسيا ويمت الاحتفاظ به يف الارش يف مع معل نسخ

 .للمسؤولني املعنيني

 ( ٥٤املادة ) 

 منوذج حمرض اتالف واثئق رمسية للجمعية

 ( منوذج حمرض اتالف واثئق رمسية للجمعية٣ملحق )

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الفصل عارش

البياانت س ياسة خصوصية   

 متهيد

جتب س ياسة خصوصية البياانت عىل لك من يعمل لصاحل امجلعية )ويشمل أأعضاء جملس الإدارة ( ٥٧املـادة ) 

واملسؤولني التنفيذيني واملوظفني واملستشارين واملتطوعني( احملافظة عىل خصوصية بياانت املاحنني واملتربعني 

ل يف  نطاق ضيق جدا حسب ما س يوحض يف الفقرات واملتطوعني واملس تفيدين وعدم مشاركهتا لأي أأحد اإ

 .التالية. كام توجب الس ياسة اس تخدام البياانت اخلاصة لأغراض امجلعية فقط مبا تقتضيه املصلحة

 البياانت

البياانت، هنا، تشمل أأي بياانت عامة أأو خاصة مثل البياانت الشخصية أأو الربيد الإلكرتوين أأو ( ٥٨املـادة ) 

م للجمعية سواء من املتطوعني، املاحنني، املتربعني أأو املس تفيدين من املراسالت أأو أأي بيا انت أأخرى تُقدَّ

 .خدمات امجلعية

 الضامانت

جراءات التعامل مع البياانت واحملافظة عىل خصوصيهتا داخل ( ٥٩املـادة )  ىل توضيح اإ هتدف هذه الس ياسة اإ

 :ية ما ييلامجلعية أأو من خالل موقع امجلعية الإلكرتوين. تضمن امجلع 

 أأن تتعامل امجلعية مع مجيع بياانت املتعاملني معها برسية اتمة ما مل يوافقوا عىل النرش. 

 ذهنم  .لن تقوم ببيع أأو مشاركة بياانت املتعاملني معها مع أأي هجة أأخرى دون اإ

  مييالت أأو رسائل نصية للمتعاملني معها سواء بواسطهتا أأو بواسطة أأي هجة لن ترسل امجلعية أأي اإ

ذهنم  .اخرى دون اإ

  ن وجد، وأأن تكون متوفرة أأن تنرش امجلعية س ياسة خصوصية البياانت عىل موقعها الإلكرتوين، اإ

لكرتونية  .عند الطلب مطبوعة أأو اإ

 أأن يكون للجمعية س ياسة خاصة خبصوصية البياانت للمواقع الإلكرتونية. 

 



 

 

 

 

 

 منوذج لس ياسة خصوصية البياانت للمواقع الإلكرتونية

 ( ٦٠املـادة ) 

  نشكرك أأهيا الزائر الكرمي عىل زيرتك ملوقعنا عىل الانرتنت ونتعهد كل ابحملافظة عىل خصوصية

بياانتك اليت تزودان هبا من خالل املوقع. كام نلزتم كل بتوضيح س ياستنا املتعلقة خبصوصية بياانتك 

 :ويه كام ييل

 ا مع موقعنا الإلكرتوينمن حقك معرفة كيفية اس تخدام البياانت اليت تشاركه. 

  نلزتم حبامية حقوق مجيع زوار ومس تخديم هذا املوقع ونلزتم ابحلفاظ عىل رسية البياانت وقد أأعددان

فصاح عن الهنج اذلي نتبعه يف مجع البياانت ونرشها عىل هذا املوقع  س ياسة اخلصوصية هذه لالإ

 .الإلكرتوين

 ل ابلطريقة نؤكد كل أأن خصوصيتك تشلك لنا أأولوية كربى، وس وف لن نس تخدم تكل البياانت اإ

آمن  .املالمئة للحفاظ عىل خصوصيتك بشلك أ

 نؤكد كل أأيضا أأن املوقع ل ميارس أأي أأنشطة جتارية. 

  ل نقوم هنائيًا بتبادل البياانت الشخصية مع أأي هجة جتارية ابس تثناء ما يمت الإعالن عنه للمس تخدم

 .الكرمي وبعد موافقته عىل ذكل

 رسال رسائل ذات حمتوى جتاري أأو تروجي  هنائيًا ابس تخدام ل نقوم  .بياانت املس تخدمني الكرام ابإ

  قد نس تخدم البياانت املسجةل يف املوقع لعمل الاستباانت وأأخذ الآراء هبدف تطوير املوقع وتقدمي

عمك عند كام ميكننا من التواصل م جتربة اس تخدام أأكرث سهوةل وفعالية للزوار واملس تخدمني الكرام.

احلاجة يف حاةل رغبتمك يف التربُّع للمشاريع والأعامل اخلريية أأو رغبتمك يف الاطالع عىل ما يس تجد من 

املشاريع والأعامل اخلريية اليت تقوم هبا امجلعية حيث تساعدان هذه البياانت يف التواصل معك، 

 .والإجابة عن اس تفساراتك، وتنفيذ طلباتك قدر الإماكن

 

 



 

 

 

 

 

 ذا اكنت هذه اجلهات لزمة يف معلية اس تكامل  ل نقوم ل اإ مبشاركة هذه البياانت مع أأطراف خارجية اإ

طار بياانت جامعية تُس تخدم للأغراض الإحصائية والأحباث، دون  طلبك، ما مل يكن ذكل يف اإ

 .اش امتلها عىل أأية بياانت من املمكن اس تخداهما للتعريف بك

 مع البياانت والبياانت بصورة أ لية )الكرتونية( من خالل التطبيقات  يف احلالت الطبيعية يمتُّ التعامل

دة ذلكل، دون أأن يس تلزم ذكل مشاركة املوظفني أأو اإطالعهم عىل تكل البياانت  .والربامج احملدَّ

  لع علهيا موظفو اجلهات الرقابية أأو من يلزم ويف حالت اس تثنائية )اكلتحقيقات والقضاي( قد يطن

 .؛ خضوعًا لأحاكم القانون وأأوامر اجلهات القضائيةاطالعه عىل ذكل

  ل يف جراؤها عىل املوقع اإ تنطبق س ياسة اخلصوصية هذه عىل اكفنة اخلدمات والتعامالت اليت يمت اإ

نه يكون لها س ياسُة  احلالت اليت يمتُّ فهيا النصُّ عىل خدمات أأو تعامالت ذات خصوصية؛ فاإ

 .اخلصوصية هذهخصوصية منفصةل، وغري مدجمة بس ياسة 

  لكرتونية أأخرى تقع خارج س يطرتنا، ول عىل الرمغ من ذكل قد حيتوي املوقع عىل روابط ملواقع اإ

ىل مواقع أأخرى من خالل اس تخدام  تغطهيا س ياسة اخلصوصية هذه، يف حال مقت ابلوصول اإ

نقة هبذه املواقع نك س تخضع لس ياسة اخلصوصية املتعِل ، واليت قد الروابط املتاحة عىل موقعنا؛ فاإ

نقة بتكل املواقع  .ختتلف عن س ياسة املوقع؛ مما يتطلب منك قراءة س ياسة اخلصوصية املتعِل

  لكرتونية ملواقع أأو بواابت قد تس تخدم طرقًا محلاية البياانت هذه البوابة قد حتتوي عىل روابط اإ

طرق وخصوصياهتا ختتلف عن الطرق املس تخدمة دلينا، وحنن غري مسؤولني عن حمتويت و 

خصوصيات املواقع الأخرى اليت ل تقع حتت اس تضافة موقع امجلعية وتتوىل هجاهتا مسؤولية حاميهتا، 

شعارات اخلصوصية اخلاصة بتكل املواقع ىل اإ  .وننصحك ابلرجوع اإ

  يف لك الأحوال لن نقوم ابلبيع أأو التأأجري أأو املتاجرة ببياانتك أأو بياانتك ملصلحة أأي طرف اثلث

املوقع. وس نحافظ يف اكفَّة الأوقات عىل خصوصية اكفة بياانتك الشخصية اليت نتحصل خارج هذا 

 .علهيا ورسيهتا

 

 



 

 

 

 

 

  ر الهائل يف جمال التقنية، والتغريُّ يف نطاق القوانني املتعلقة ابجملال الإلكرتوين؛ فاملوقع نظًرا للتطوُّ

أأي وقٍت يراه مالمئًا، ويمت تنفيذ  حيتفظ ابحلِقن يف تعديل بنود س ياسة اخلصوصية هذه ورشوطها يف

جراء أأية تعديالت ذات تأأثري خطارمك يف حاةل اإ  .التعديالت عىل هذه الصفحة، ويمت اإ

  للحفاظ عىل بياانتك الشخصية، يمت تأأمني التخزين الإلكرتوين والبياانت الشخصية املرسةل ابس تخدام

 .التقنيات الأمنية املناس بة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

احلادي عرشالفصل   

 قياس ومراجعة الأداء 

يتوىل جملس الإدارة مسؤولية ضامن تطبيق أأنظمة مناس بة تدمع مراجعة مؤرشات أأداء امجلعية ( ٦١املـادة ) 

بشلك منتظم؛ ومراقبة الأداء العام للجمعية ومدى توافقه مع املتطلبات القانونية والتنظميية ومع اسرتاتيجيات 

املصادق علهيا؛ ورفع التقارير بشأأهنا لأحصاب العالقة الرئيس يني. ويتوىل اجمللس وأأهداف وغايت امجلعية 

مسؤولية مراقبة وتقيمي برامج امجلعية وخدماهتا لضامن أأن هناك حاجة لها وأأن الربامج واخلدمات تليب 

 امجلعية بشلك احتياجات اجملمتع مبا يتفق مع رؤية ورساةل امجلعية. واجمللس مسؤول عن مراجعة خمرجات ونتاجئ

 .س نوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 امللحقات

فصاح مصلحة١ملحق ) ( منوذج اإ  

قرار  تعهد واإ

أأقر وأأتعهد أأان 

__________________________________________ وبصفيت 

________________________________ بأأنين قد اطلعت عىل س ياسة 

رط احلركة وتشتت الانتباه، وبناء عليه أأوافق وأأقر تعارض املصاحل اخلاصة ابمجلعية السعودية لضطراب ف

وأألزتم مبا فهيا وأأتعهد بعدم احلصول عىل أأي ماكسب أأو أأرابح خشصية بطريقة مبارشة أأو مبارشة مس تفيدا من 

دارة أأو موظف يف امجلعية وبعدم اس تخدام أأي معلومات ختص امجلعية أأو أأصولها أأو  موقع  كعضو جملس اإ

خصية أأو أأقاريب أأو أأصدقايئ أأو اس تغاللها لأي منفعة أأخرى. التوقيع مواردها لأغرايض الش 

هـ املوافق ……/…../……….. التارخي ……………………………………………. 

م هل متكل أأيَّ مصلحًة ماليًة يف أأِين هجة أأو مؤسسة رحبية تتعامل مع امجلعية؟ ……/…../………..   نعم  

 ًة ماليًة يف أأِين هجة أأو مؤسسة رحبية تتعامل مع امجلعية؟ ل هل ميكل أأيُّ فرٍد من أأفراد عائلتك أأيَّ مصلح 

 نعم    ل يف حاةل الإجابة بنعم عىل أأي من الأس ئةل السابقة، فأأنه جيب عليك الإفصاح عن التفاصيل  

جتارية من قبكل أأو من قبل أأٍين من أأفراد اخلاصة بمتكل أأِين معل جتاري أأو وجود مصلحة مالية يف أأِين أأعامل 

 عائلتك.

امس 

 النشاط

نوع 

 النشاط

رمق  املدينة

السجل أأو 

رخصة 

 العمل

اترخي 

الإصدار 

 الهجري

اترخي 

الإصدار 

 امليالدي

هل 

حصلت 

عىل موافقة 

 امجلعية؟

هل ترتبط 

الرشكة 

بعالقة معل 

 مع امجلعية؟

املصلحة 

املالية 

 الإجاملية

(٪) 

         

         

 



 

 

 

 

 

دارة أأو جلنة أأو أأي هجة أأخرى( أأو تشارك يف أأعامل أأو أأنشطة  هل تتقدل منصًبا )مثل منصب عضو يف جملس اإ

أأو دليك عضوية دلى أأِين هجة أأخرى غري امجلعية  نعم    ل هل يتقدل أأي من أأفراد أأرستك )الوادلان/  

دارة أأو جلنة أأو أأي هجة الزوجة/ الزوجات/ الزوج/ الأبناء والبنات( منصًبا )مثل منصب عضو يف جمل س اإ

أأخرى( أأو يشارك يف أأعامل أأو أأنشطة أأو دليه عضوية يف أأِين هجة أأخرى غري امجلعية؟  نعم    ل يف حاةل  

الإجابة بنعم عىل أأي من الأس ئةل السابقة، فأأنه جيب عليك الإفصاح عن التفاصيل اخلاصة بشغل أأي منصب 

رشاكء امجلعية، احلكومة أأو القطاع اخلاص( من قبكل أأو من قبل أأٍين و/ أأو املشاركة يف أأِين أأعامل خارجية )مع 

 من أأفراد عائلتك.

امس 

 اجلهة

نوع 

 اجلهة

هل ترتبط اجلهة  املدينة

بعالقة معل مع 

 امجلعية؟

هل حصلت 

عىل موافقة 

 امجلعية؟

صاحب 

 املنصب

هل تتحصل عىل  املنصب

ماكسب مالية نظري 

 توليك هذا املنصب؟

        

        

هل قدمت كل أأو لأي أأحد من أأفراد عائلتك هدية أأو أأكرث من هجة خارج امجلعية ولها صةل حالية أأو 

مس تقبلية ابمجلعية سواء قبلهتا أأم مل تقبلها؟  نعم    نه جيب   ل يف حاةل الإجابة بنعم عىل السؤال السابق، فاإ

 عليك الإفصاح عن تفاصيل الهدية عند قبولها من قبكل أأو من قبل أأٍين من أأفراد عائلتك.

امس مقدم 

 الهدية

اجلهة اليت 

 يتبع لها

اترخي تقدمي الهدية 

 الهجري

اترخي تقدمي الهدية 

 امليالدي

هل قبلت 

 الهدية؟

عالقة معل هل ترتبط اجلهة ب

 مع امجلعية؟

نوع 

 الهدية

قمية الهدية تقديري 

 ابلريل

  / / / /     

  / / / /     

 

 



 

 

 

 

 

أأقر أأان املوقع أأدانه أأان مجيع املعلومات أأعاله حمدثة وحصيحة ومامتش ية مع س ياسة تعارض املصاحل املعمتدة من 

 امجلعية.

  :الامس

  :املسمى الوظيف 

  :التارخي

  التوقيع

بالغ عن خمالفة٢ملحق ) ( منوذج اإ  

ذا مل يرغب مقدم البالغ بكشف هويته(  معلومات مقدم البالغ )ميكن عدم تعبئة هذا اجلزء اإ

  الامس

  ادلور الوظيف 

  الإدارة

  رمق الهاتف

  الربيد الإلكرتوين

  معلومات صندوق الربيد )اختياري(

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 معلومات مرتكب اخملالفة

  الامس

الوظيف ادلور    

  الإدارة

  رمق الهاتف

  الربيد الإلكرتوين

ضافية يف حاةل وجود أأكرث من شاهد( رفاق ورقة اإ ن وجدوا. وابلإماكن اإ  معلومات الشهود )اإ

  الامس

  ادلور الوظيف 

  الإدارة

  رمق الهاتف

  الربيد الإلكرتوين

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 تفاصيل اخملالفة

  طبيعة ونوع اخملالفة

ارتاكب اخملالفة واترخي العمل هبااترخي    

  ماكن حدوث اخملالفة

  بياانت أأو مستندات تثبت ارتاكب اخملالفة

آخرين اشرتكوا يف ارتاكب اخملالفة   أأسامء أأشخاص أ

  أأية معلومات أأو تفاصيل أأخرى

 :التوقيع :اترخي تقدمي البالغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

للجمعية( منوذج حمرض اتالف واثئق رمسية ٣ملحق )  

نه يف يوم  تالف الواثئق الرمسية التالية أأسامؤمه لإتالف ما١٤واترخي : / / ………… اإ  هـ مت وقوف جلنة اإ

 يتضمنه اجلدول التايل :

 مدة احلفظ اترخيها عنوان الوثيقة م

١    

٢    

٣    

٤    

٥    

٦    

٧    

٨    

٩    

١٠    

………………………………….. ………………………………….. مسؤول اتالف الواثئق الامس 

……………. …………………………………….التوقيع   

 


