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يشير مفهوم الحوكمـة بشكل عـام إلى مجموعـة من املعايير واملبادئ التي تقـود املنظمات 

لتطبيق أفضل املمارسات اإلدارية واملالية بما يؤدي إلى تحقيق الكفاءة والفاعلية في 

والعدالة وغيرها. بناء  النتائج على أسس من مبادئ الشفافية، واملساءلة، واملشاركة،

عليه، يتضمن هذا الدليل عناصر الحوكمة في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم 

بناء على ما ورد في نظام الجمعيات واملؤسسات األهلية والالئحة التنفيذية  بالخفجي 

للجمعيات واملؤسسات األهلية. بحيث يتولى كال من الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة 

واإلدارة التنفيذية للجمعية األهلية مسؤولية التأكد من تطبيق معايير الحوكمة بما 

 يضمن سالمة إدارة وفاعلية أداء الجمعية

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ( 1املادة ) 

 

 

 

يهدف الدليل إىل توضيح جماالت احلوكمة يف اجلمعية على ضوء ما ورد يف 
للجمعيات واملؤسسات األهلية املتعلقة  والالئحة التنفيذية نظام اجلمعيات

باحلوكمة. هذا الدليل سيساعد أعضاء اجلمعية العمومية وجملس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية أداء مهامهما وواجباتها على أسس ومبادئ املساءلة 
 والشفافية واملشاركة والعدالة وما إىل ذلك. كما سيكون هذا الدليل حافزًا
للجهات املاحنة واملتربعني وعموم الشركاء لتقوية عالقتهم وشراكاتهم مع 
اجلمعية، ويضع على عاتق جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية املسؤوليـة لتطبيق 
هذا الدليـل والـتـأكـد مـن سـالمـة أعمـال اجلمعيـة األهلية والالئحة التنفيذية 

ىل اجلمعية العمومية وجملس اإلدارة للجمعيات واملؤسسات األهلية، حبيث يتو
واإلدارة التنفيذية للجمعية األهلية مسؤولية التأكد من تطبيق معايري 
احلوكمة مبا يضمن سالمة إدارة وفاعلية أداء اجلمعية. وإجراءاتها املختلفة 

 لتحقق أكرب قدر ممكن من الشفافية والكفاءة والفعالية

 
 
 
 

يشري اصطالح احلوكمة يف قطاع الكيانات اليت تعنى باألعمال األهلية كما 
ورد يف الالئحة التنفيذية للجمعيات األهلية إىل األنظمة والعمليات املعنية 
بالتأكد من التوجه العام للجمعية ومدى فاعلية أدائها واإلشراف عليها 

سيتم التطرق إليها يف هذا  ا ومساءلتها، من خالل عدة معايري حيثومراقبته
الدليل

 
 



 

 

 
  (2)   املـادة  

 اجلمعية العمومية وصالحياتها 

 

يشرف على اجلمعية جمموعة من املؤسسني واألعضاء املشرتكني الذين  
مية اإلشراف على يشكلون اجلمعية العمومية. ويقع على عاتق اجلمعية العمو

 أوالتقاريرجملس اإلدارة ومتابعة أدائه ومراجعة واعتماد قرارات جملس اإلدارة 
الدورية اليت تصدرها اجلمعية لضمان التأكد من فاعلية أداء اجلمعية 

 .ومصداقيتها واستدامتها

 
 

 (3املادة )
 سلطة اجلمعية العمومية اجلمعية العمومية

 
ابة ، وقراراتها ملزمة جلميع أعضائها ، وبقية أجهزة السلطة العليا يف النق هي

من الالئحة التنفيذية.  املنظمات غري احلكومية  18النقابة ، وفقًا للمادة 
 واملؤسسات االهلية.

 
 
 
 (4ادة )امل

 تكوين اجلمعية العمومية
 

تتكون اهليئة العامة من األعضاء املؤسسني واألعضاء الذين كانوا أعضاء يف 
ملدة ستة أشهر على األقل بشرط دفع رسوم العضوية إن وجدت، وفقا اجلمعية 
ظام اجلمعيات و املؤسسات األهليةمن ن 13.1للمادة 



 

 

 
 (  5املـادة ) 

 تكون اختصاصات اجلمعية العمومية العادية كما يلي:
 
للسنة املالية املنتهية، دراسة تقرير مراجع احلسابات عن القوائم املالية  -أ  

 واعتمادها بعد مناقشتها.
 إقرار مشروع امليزانية التقديرية للسنة املالية اجلديدة.  -ب  

مناقشـة تقـريـر جمـلـس اإلدارة عن أعمـال اجلمعيـة ونشاطاتها للسنة  -ت 
املاليـة املنتهية، واخلطة املقرتحة للسنة املالية اجلديدة، واختاذ ما تراه يف 

 أنه. ش
 إقرار خطة استثمار أموال اجلمعية، واقرتاح جماالته.  -ث
انتخاب أعضاء جملس اإلدارة، وجتديد مدة عضويتهم، وإبراء ذمة  -ج  

 جملس اإلدارة السابق.
تعيني حماسب قانوني مرخص له؛ ملراجعة حسابات اجلمعية، وحتديد  -ح  

 أتعابه.
من غري  األقل  منها علىتشكيل جلنة انتخابات مكونة من عضوين  -خ  

األعضاء املرتشحني وإدارة عملية انتخاب أعضاء جملس اإلدارة للدورة الثانية 
وما يليها، وينتهي دور اللجنة بإعالن أمساء أعضاء جملس اإلدارة

 

 



 

 

 
 
 ( 6ملـادة ) ا
 تكون اختصاصات اجلمعية العمومية غري العادية كما يلي: 
 
البت يف استقالة أي من أعضاء جملس اإلدارة، أو إسقاط العضوية عنه،  -أ  

 وانتخاب من يشغل املراكز الشاغرة يف عضوية جملس اإلدارة
 إلغاء ما تراه من قرارات جملس اإلدارة. -ب 
 اقرتاح اندماج اجلمعية يف مجعية أخرى. -ت 
 إقرار تعديل الالئحة األساسية -ث 

 يًا.اجلمعية اختيار حل –ج 
 

 ( 7املـادة )  
 تشمل حقوق األعضاء حسب فئات العضوية ما يلي: 

 
تلقي املعلومات األساسية عن نشاطات اجلمعية بشكل دوري )سنوي،  -أ  

 نصف سنوي، ربع سنوي (.
 املشاركة والتصويت يف اجتماعات اجلمعية العمومية.  -ب  
 اجلمعية.االطالع على احملاضر واملستندات املالية يف مقر  -ت 
احلق يف دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد الجتماع غري عادي بالتضامن  -ث  

 من األعضاء الذين هلم حق حضور اجلمعية العمومية. 25مع%
جواز أن ينيب عنه كتابة عضوًا آخرًا ميثله يف حضور اجلمعية العمومية،  -ج  

 وال جيوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو.
 
 
 
 



 

 

 
 ( 8دة ) املـا

 انعقاد اجتماعات اجلمعية العمومية
 
تعقد اجلمعية العمومية اجتماعاتها )العادية وغري العادية( يف مقر  -أ  

اجلمعية بناء على دعوة خطية من رئيس جملس إدارة اجلمعية تشتمل على 
جدول األعمال، ومكان االجتماع، وتارخيه، وساعة انعقاده، على أن تبلغ 

املشرفة وأعضاء اجلمعية بالدعوة قبل املوعد احملدد خبمسة الوزارة واجلهة 
عشر يوما على األقل، وجيوز للوزارة وللجهة املشرفة ندب من ميثلها حلضور 

 االجتماع.
تعقد اجلمعية العمومية اجتماعًا عاديًا مرة واحدة على األقل كل سنة  -ب  

ل األشهر األربعة مالية للجمعية، على أن يعقد االجتماع األول لكل سنة خال
 األوىل منها.

تعقد اجلمعية العمومية اجتماعاتها غري العادية بناء على طلب مشبب  -ت  
% من 25من الوزارة، أو من جملس اإلدارة، أو بناء على طلب عدد ال يقل عن 

 األعضاء الذين هلم حق حضور اجلمعية العمومية.
دية أو غري العادية إذا مل جيوز تأجيل اجتماع اجلمعية العمومية العا -ج  

حيضر أكثر من نصف أعضائها إىل موعد آخر يعقد خالل مدة أقلها ساعة 
وأقصاها مخسة عشر يومًا من موعد االجتماع األول ويكون االجتماع يف 
هذه احلالة بالنسبة إىل اجلمعية العمومية العادية صحيحًا مهما كان عدد 

ية العمومية غري العادية فيجب أن ال األعضاء احلاضرين وأما يف حالة اجلمع
يعد اجتماع اجلمعية  -( من إمجالي األعضاء. ث  ٪ 25يقل العدد عن ) 

العمومية )العادية أو غري العادية( صحيحًا إذا حضره أكثر من نصف 
 أعضائها.

 
 



 

 

 
 ( 9املـادة ) 

 حضور اجتماعات اجلمعية العمومية 
 

 عية العمومية لألحكام اآلتية:ختضع اإلنابة يف حضور اجتماع اجلم 
جيوز لعضو اجلمعية العمومية أن ينيب عنه عضوًا آخرًا من األعضاء  -أ  

 لتمثيله يف حضور اجتماع اجلمعية العمومية والتصويت. 
أن تعتمد اإلنابة من رئيس جملس اإلدارة أو من يفوضه قبل موعد  -ب 

 االجتماع.
 ن عضو واحد.ال جيوز أن ينوب العضو عن أكثر م -ت  
 ال جيوز إنابة أي من أعضاء جملس اإلدارة. -ث 
 

 ( 10املـادة ) 
 جدول اجتماعات اجلمعية العمومية:  

 
ال جيوز للجمعية العمومية العادية أو غري العادية أن تنظر يف مسائل غري مدرجة 

 يف جدول أعماهلا

 
 ( 11املـادة ) 

 حماضر اجتماعات اجلمعية العمومية
 

جلمعية تزويد الوزارة بصورة من حماضر اجتماعات اجلمعية جيب على ا
العمومية مع حمضر فرز األصوات، خالل مخسة عشر يومًا من تاريخ االجتماع 

 ام اجلمعيات واملؤسسات األهلية. من الالئحة التنفيذية لنظ 23وفقا للمادة 
 
 
 
 
 



 

 

 (  12املـادة ) 
 ميةقرارات اجلمعية العمو

 
 تصدر قرارات اجلمعية العمومية العادية بأغلبية عدد األعضاء احلاضرين. -أ  
تصدر قرارات اجلمعية العمومية غري العادية بأغلبية ثلثي عدد األعضاء  -ب  

 احلاضرين.
تعترب مجيع قرارات اجلمعية غري العادية نافذة ما عدا فيما يتعلق باقرتاح  -ت  

أخرى، واقرار تعديل الالئحة األساسية وحل  اندماج اجلمعية يف مجعية
اجلمعية اختياريًا إال بعد استكمال اإلجراءات الالزمة وفقًا ألحكام النظام 

 وموافقة الوزير.

 
 

 ( 13املادة ) 
 انتخاب جملس اإلدارة 

 

تنتخب اجلمعية العمومية أعضاء جملس إدارة اجلمعية باالقرتاع السري، وجيب 
 ة التنفيذية و الالئحة األساسيةخاب وفقا للنظام و الالئحأن نبنى عملية االنت

 

 
 ( 14املادة ) 

 تكوين جملس اإلدارة
 
 ،يشرف على اإلدارة التنفيذية للجمعية األهلية جملس إدارة منتخب العمومية

ويقع على عاتق جملس اإلدارة اإلشراف على اإلدارة التنفيذ أدائها والتأكد من 
اجلمعية واخلطط  -ة وتقديم التقارير الدورية تنفيذها للخطط املعتمد

 اوامليزانيات السنوية للجمعية العمومية العتمادها
 
 



 

 

 
 ( 15املـادة )  

 مسؤوليات جملس اإلدارة
 

 حيق للمجلس طلب انعقاد اجتماع اجلمعية العمومية )غري العادي(. -ا  
 املشاركة يف إدارة انتخابات جملس اإلدارة من خالل: -ب  
توجيه الدعوة إىل مجيع أعضاء اجلمعية العمومية ممن تنطبق عليه  .1 

الشروط للرتشح لعضوية جملس اإلدارة اجلديد قبل نهاية مدة جملس اإلدارة 
 مبائة ومثانني يوما على األقل.

 ، إقفال باب الرتشح قبل تسعني يوما من نهاية مدة جملس اإلدارة.2 
ة وفق النموذج املعد أو الطريقة املعتمدة من . رفع أمساء املرتشحني إىل الوزار3 

 الوزارة هلذا الغرض وذلك خالل أسبوع من قفل باب الرتشح.
. على جملس اإلدارة اجلديد تزويد الوزارة بأمساء األعضاء الذين مت 4 

 انتخابهم خالل مخسة عشر يومًا على األقل من تاريخ االنتخاب.
واملشرف املالي واختصاصات كل  حتديد رئيس جملس اإلدارة ونائبه -ت  

 منهم يف أول اجتماع للمجلس وفقًا لكيفية االختيار اليت حتددها الالئحة.
التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء اجمللس اجلدد بعمل اجلمعية  -ث  

 وخاصة 
 

اجلوانب املالية والقانونية، وعليه التأكد من توفر املعلومات الوافية عن شؤون 
 عية يف خمالفة نظامية. وقوع اجلم

التأكد من أن موارد اجلمعية موثقة وأن إيراداتها أنفقت مبا يتفق مع  -ح 
أهدافها، وعليه أن يؤدي مهماته مبسؤولية وحسن نية، وأن حيدد الصالحيات 
اليت يفوضها، وإجراءات اختاذ القرار ومدة التفويض، وعليه متابعة ممارسة 

غريه عرب تقارير دورية. اجلمعية ألعضاء تلك الصالحيات اليت يفوضه ال
 اجمللس. 



 

 

التأكد من تقيد اجلمعية باألنظمة واللوائح السارية يف اململكة مبا  -ج 
عدم التصرف إال فيما تنص عليه الالئحة األساسية  -يضمن تاليف خ 

وبالشروط الواردة فيها، وإذا خلت الالئحة األساسية من نص فال جيوز 
  بإذن من اجلمعية العموميةللمجلس التصرف إال

إيداع أموال اجلمعية النقدية بامسها لدى بنك أو أكثر من البنوك  -د  
احمللية، وتكون التعامالت مع احلسابات البنكية اخلاصة باجلمعية بتوقيع 
رئيس جملس اإلدارة أو نائبه واملشرف املالي، وجيوز جمللس اإلدارة تفويض 

ة الثنني من أعضائه أو من قياديي اإلدارة التعامل مع احلسابات البنكي
التنفيذية على أن يكونوا سعوديي اجلنسية وذلك بعد موافقة الوزير أو من 

 يفوضه.
عند انتهاء دورة جملس اإلدارة يستمر يف ممارسة مهامه اإلدارية دون  -ذ  

 املالية حلني انتخاب جملس إدارة جديد.

 
 

 ( 16) املادة 

 
 اإلدارة اختصـاصـات جملـس 

 

 وضع السياسات العامة لتحقيق أهداف اجلمعية وجناحها. -أ  
وضع خطط عمل اجلمعية ومنها اخلطة االسرتاتيجية واخلطة التنفيذية  -ب  

وغريها من خطط العمل الرئيسة، ومتابعة تنفيذها، واعتمادها من اجلمعية 
 العمومية. 

 عية.اعتماد اهلياكل التنظيمية والوظيفية يف اجلم -ت 
وضع أنظمـة وضوابط للرقابة الداخليـة واإلشراف عليها وإجـراء مراجعة  -ث  

 دورية

 للتحقق من فاعليتها 



 

 

وضع أسس ومعايري حلوكمة اجلمعيـة ال تتعارض مع أحـكـام النظام  -ج  
والالئحة األساسية واإلشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها 

 عند احلاجة.
احلسابات البنكية لدى البنوك واملصارف السعودية، ودفع وحتصيل فتح  -ح 

الشيكات أو أذونات الصرف وكشوفات احلسابات وتنشيط احلسابات 
وقفلها وتسويتها وحتديث البيانات واالعرتاض على الشيكات واستالم 

 من العمليات البنكية. الشيكات املرجتعة وغريها

 

ا وقبول الوصايا واألوقاف واهلبات ودمج تسجيل العقارات وقبول إفراغه -خ  
صكوك أمالك اجلمعية وجتزئتها وفرزها، وحتديث الصكوك وإدخاهلا يف 
النظام الشامل، وحتويل األراضي الزراعية إىل سكنية، وإجراء أي تصرفات 

 للجمعية فيه مصلحة بعد موافقة خالف ما سبق مما يكون

 اجلمعية العمومية.
 معية والسعي لتحقيق االستدامة هلا.الية للجتنمية املوارد امل -د  

 إدارة ممتلكات اجلمعية وأمواهلا. -ذ  
إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال اجلمعية وتفعيلها بعد اعتمادها  -ر 
 اجلمعية العمومية والوزارة. من
وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع املستفيدين من خدمات اجلمعية  -ز  

 ديم العناية الالزمة هلم، واإلعالن عنهاتضمن تق

 

صياغة سياسات وشروط وإجراءات واضحة وحمددة للعضوية يف جملس  -س  
 اإلدارة

 ضوع التنفيذ بعد إقرار اجلمعية هلا.ووضعها مو 

 

تزويد الوزارة بالبيانات واملعلومات عن اجلمعية وفق النماذج املعتمدة .  -ش  



 

 

من تغيري خالل فرتة ال تزيد عن شهر واحد من  الوزارة، وحتديثها مبا يطرأ
 تاريخ وقوعه.

 التعاون يف إعداد التقارير التتبعية والسنوية. -ص  

تزويد الوزارة باحلساب اخلتامي والتقارير املاليـة املدققة من مراجـع  -ض  
احلسابات بعد إقرارها من اجلمعية العمومية وخالل أربعة أشهر من نهاية 

 ية.السنة املال
 اإلشراف على إعداد واعتماد التقرير السنوي للجمعية. -ط  
اإلشراف على إعداد املوازنة التقديرية للسنة املالية اجلديدة ورفعها  -ظ  

 للجمعية العمومية

 العتمادها.

يد صالحياته وتزويد الوزارة تعيني مسؤول تنفيذي متفرغ للجمعية، وحتد -ع  
 بامسه

 اهلوية الوطنية له، مع بيانات التواصل معه. وقرار تعيينه وصورة من 
 تعيني املوظفني القياديني يف اجلمعية، وحتديد صالحياتهم ومسؤولياتهم.  -غ  

البت يف قبول عضو اجلمعية العمومية اجلديد أو اعتذاره أو إلغاء عضويته  -ف 
 ار مسبب.بقر
 
ة العمومية وجملس ضاء اجلمعيإبالغ الوزارة بكل تغيري يطرأ على حالة أع -ق  

 اإلدارة واملسؤول

 التنفيذي واملدير املالي، وذلك خالل شهر من تاريخ حدوث التغيري  
وضع السياسات واإلجراءات اليت تضمن التزام اجلمعية باألنظمة  -ك 

واللوائح، إضاد إىل االلتزام باإلفصاح عن املعلومات اجلوهرية للمستفيدين 
ب املصاحل اآلخرين، ومتكني اآلخر من االطالع والوزارة واجلهة املشر وأصحا

على احلساب اخلتامي والتق املالية واإلدارية، ونشرها على املوقع اإللكرتوني 
 للجمعية.



 

 

اإلشراف على تنفيذ قرارات وتعليمات اجلمعية العمومية أو املراجع  -ل  
 اخلارجة

 .الوزارة أو اجلهة املشرفة 

 جمعيةتنمية املوارد املالية لل - م 

 دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد -ن  

أي مهام أخرى يكلف بها من قبل اجلمعية العمومية أو الوزارة أو اجلهة  -هـ  
من الالئحة التنفيذية لنظام اجلمـيلت  32املن يف جمال اختصاصه. وفقًا للمادة 

 .األهلية.واملؤسسات 
 

 ( 17)املادة 

 
 مسؤوليات رئيس جملس اإلدارة 

 

إرسال دعوة خطية للجمعية العمومية لطلب انعقاد االجتماع اجلمعية  - أ 
العمومية وتشتمل على جدول األعمال، ومكان االجتماع، وتارخيه، وساعة 

 .انعقاده

 

إبـالغ الـوزارة واجلهة املشرفة وأعضاء اجلمعيـة بالدعـوة قبل املوعـد  -ب  
 احملـدد

 خبمسة عشر يومًا على األقل. 

 وة جملس اإلدارة لالنعقاد.دع -ت  

 مسؤول عن تنفيذ قرارات جملس اإلدارة أو أية مهام يكلف بها من قبله. -ث  

 املسؤولية املباشرة عن إدارة اجلمعية. -ج  

 يرتأس اجتماعات جملس األدارة. -ح  

 
 



 

 

 (18املادة ) 

 
 مدة وعضوية جملس اإلدارة 

 

ال جيوز الرتشح لعضوية جملس  -تكون مدة جملس اإلدارة أربع سنوات. ب  -أ  
 إدارة اجلمعية ألكثر من دورتني على التوالي إالمبوافقة الوزير او من يفوضه.                 

ال جيوز اجلمع بني الوظيفة يف اجلمعية وعضوية جملس اإلدارة، إال  -ت  
 مبوافقة

 الوزارة أو من يفوضه ووفقًا ملا حتدده الالئحة 

عضوية جملس إدارة والعمل يف اإلدارة املختصة  حيظر اجلمع بني -ث 
ة إال مبوافقة الوزير أو من باإلشراف على اجلمعية يف الوزارة أو اجلهة املشرف

 يفوض

 
 ( 19) املادة 

 
 هيكلة جملس اإلدارة 

 

جيب أال يقل عدد أعضاء جملس اإلدارة عن مخسة أعضاء، وال يزيد عن  -أ 
ال ال جيوز أن يتجاوز عدد أعضاء جملس ثالثة عشر عقدة، ويف مجيع األحو

 % من عدد أعضاء اجلمعية العمومية.50اإلدارة عن 
جيوز جمللس اإلدارة أن يشكـل منـه جلنة تنفيذية أو أكثـر ويفوضها  -ب  

 ببعض

 الصالحيات اليت تكفل سري عمل اجلمعية 

 ت.جيب أن يكون يف أي جلنة دائمة أحد أعضاء جملس اإلدارة
 

 
 
 



 

 

 (20 ) املادة

 اجتماعات جملس اإلدارة 

يعقد جملس إدارة اجلمعية اجتماعات دورية منتظمة ال يقل عددها عن أربعة  
اجتماعات يف السنة، ويراعى يف عقدها تناسب الفرتة الزمنية بني كل اجتماع 
 31وآخر، على أن يتم عقد اجتماع كل ثالثة أشهر على األقل، وفقا للمادة 

لنظام اجلمعيات واملؤسسات األهلية، وتتضمن اجتماعات من الالئحة التنفيذية 
  جملس اإلدارة وجدول األعمال التالي:

على أعضاء جملس اإلدارة ختصيص وقت كاف لالضطالع مبسؤولياتهم،  -أ  
مبا يف ذلك التحضري الجتماعات اجمللس واللجان الدائمة واملؤقتة، واحلرص 

 على حضورها. 
تماعات عادية منتظمة، بدعوة من الرئيس، وعلى يعقد جملس اإلدارة اج -ب 

 -كتابة  -الرئيس ن يدعو جملس اإلدارة لعقد اجتماع طارئ متى طلب ذلك 
 اثنان من األعضاء.

على رئيس جملس اإلدارة التشاور مع األعضاء اآلخرين واملدير التنفيذي  -ت  
جدول  عند عداد جدول حمدد باملوضوعات اليت ستعرض على اجمللس، ويرسل

لألعضاء قبل االجتماع بوقت كاف؛ حتى يتاح  -األعمال مصحوبًا باملستندات 
هلم دراسة موضوعات واالستعداد اجليد لالجتماع. ويقر جملس اإلدارة جدول 
األعمال حال عقاده، ويف حال اعرتاض أي عضو على هذا اجلدول تثبت 

 .تفاصيل هذا االعرتاض ي حمضر االجتماع

لس اإلدارة توثيق اجتماعاته وإعداد حماضر باملناقشات جيب على جم -ث - 
واملداوي فيها عمليات التصويت اليت متت وتبويبها وحفظها حبيث يسهل 

 الرجوع إليها.
يتقيد النقاش الذي جيري يف اجتماعات جملس اإلدارة باملسائل اليت تن   -ج

 .كل واضح ضمن صالحية اجمللس وفقًا لسياساته
 



 

 

 مداوالت اجمللس أثناء االجتماعات يف وقتها املناسب.يتم إجراء  -ح 
األوقات يف ملفات بعد انعقاد ب حف  حماضر االجتماعات يف مجيع جي -خ

 االجتماع.
 .ب تدوين وحف  قرارات جملس اإلدارة يف ملفات عالية التنظيمجي -د

دارة شخصًا يتوىل مسؤولية تسجيل حمضر االجتماع، يعني رئيس جملس اإل -ذ
 وذلك قبل عقد كل اجتماع جمللس اإلدارة.

 

ميكن اعتبار البنود التالية بنودأ سرية يف اجتماعات اجمللس بناء على  -ر  
 مذكر صادرة بذلك عن جملس اإلدارة، وهي:

و . املسائل الشخصية املتعلقة بشخص معروف )أي مستفيدي اجلمعية أ1 
 العاملني بها.

 متلك أو بيع األرض أو املمتلكات. -2 

 عالقات العمل أو املفاوضات مع املوظفني. -3 
مسائل تعارض املصاحل بني أعضاء جملس اإلدارة على النحو احملدد يف  -4
 سة احلوكمة.اسي

 .املسائل املالية -5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 (21) املادة 

 
 س اإلدارة)أ(  اختاذ القرارات يف جمل  

 

يتم اختاذ القرارات عادة من خالل عملية الوصول إىل إمجاع حوهلا يفضي  -1  
يف نهاية املطاف إىل تصويت رمسي على تدوين القرار. وتهدف هذه العملية إىل 
حث األعضاء على إجراء نقاش مستفيض وبلورة أي قرار حيظى بدعم كامل 

بل األغلبية البسيطة فيه، قبل من أعضاء جملس اإلدارة، أو على األقل من ق
 إجراء تصويت عليه.

. يتم اختاذ القرارات يف جملس اإلدارة بشكل مجاعي أثناء اجتماعات 2 
 ٪ 51اجمللس حبيث يكتمل النصاب القانوني ألعضاء اجمللس فيها ) حضور 

 من األعضاء (. 

ني طلب . يف احلاالت اليت تبقى فيها اخلالفات قائمة، حيق لألعضاء املعارض3
 تدوين اعرتاضاتهم يف حمضر االجتماع.

. جيب توفر أغلبية تصويت باإلجياب لألعضاء احلاضرين، بغض النظر عن 4 
 عدد األعضاء املتغيبني، للمصادقة على القرار.

. يتمتع األعضاء حبق مناقشة املسائل أمام اجمللس واختاذ قراراتهم يف ظل 5 
 أجواء مرحية

جملس اإلدارة إىل نظام اجلمعيات واملؤسسات  حتتكم جلسات نقاش -6  
 األهلي

هـ(، والنظام األساسي للجمعية، وسياسات احلوكمة،ومدونة قواعد 1437 
السلوك . على األعضاء تقبل واحرتام وجهات نظر زمالئهم املخالفة آلرائهم 

 واحلفاظ على لسرية على النحو الذي تقتضيه قرارات جملس اإلدارة.
بهذه الصالحية يف ذلك القرار   جملس اإلدارة أو من يفوضه يكون لرئيس -8

 احلاسم يف حالة

 وجود تعادل يف التصويت على القرارات.



 

 

 (21املـادة ) 

 
 )ب ( استقطاب وترشيح األعضاء اجلدد يف جملس اإلدارة  

 

يف حالة رغبة اجمللس عند وجود أو توقع وجود شواغر يف جملس اإلدارة أو  -1  
زيادة عدد أعضائه، على جملس اإلدارة تكوين جلنة الرتشيح حسب احلاجة 
ملراجعة احتياجات اجمللس خلربات أو مهارات معينة تكون ضرورية إلجياد 
مزيدًا من القوة والتوازن يف اجمللس. وعلى جلنة الرتشيح حتديد املرجعيات 

ؤهلني لديهم الرغبة واالستعداد والتحقق منها ومقابلة وترشيح أشخاص م
للرتشح ملثل هذه املناصب، ورفع توصية جمللس اإلدارة أو أعضاء اجلمعية 

 بتعيينهم على النحو الذي يتوافق مع الالئحة الداخلية للجمعية وسياساتها.

حتتف  جلنة الرتشيح مبلف بأمساء املرشحني املعنيني الذين مت تقييمهم.  -2 
إلدارة اجلدد توجيًا شاماًل حول مناصبهم خالل شهر يتلقى أعضاء جملس ا

 واحد من عضويتهم يف جملس اإلدارة.

لكل عضو « مشرف»ويتم ختصيص عضو خبري بأعمال اجلمعية بصفة  -3
 جديد أو للمساعدة يف

اندماج العضو اجلديد واإلجابة عن أية استفسارات لديه لديها حول إجراءات   
 يشمل على سبيل املثال ال احلصر جملس اإلدارة. وهذا التوجيه

 

 تاريخ ورؤية ورسالة وقيم اجلمعية.  -أ  
 الالئحة األساسية للجمعية، واللوائح اإلدارية واملالية، وسياسة احلوكمة -ب 

 حملة عامة حول مصادر التمويل -ت  

دور وهيكل ووظائف جملس اإلدارة. ج تعهد قسم حف  األمانة والسرية،  -ث  
 املصاحل –د السلوك وسياسات تعار ومدونة قواع

 
 



 

 

 التوجيهات اإلجرائية لعقد اجتماعات جملس اإلدارة. -ح  
 اإلجراءات اخلاصة بنفقات أعضاء جملس اإلدارة -خ  

 
 (22)املادة 

 عزل جملس اإلدارة 

 

جيوز للوزير بقرار مشبب عزل جملس اإلدارة، وذلك يف إحدى احلالتني  
 االتيتني:

أعضاء جملس اإلدارة ألي سبب عن احلد األدنى احملقق  إذا نقص عدد -ا 
النظامي الالزم لعقد اجتماعات اجمللس احملدد يف الالئحة األساسية اكمال 

 .عدد األعضاء طبقا ألحكام النظام

 

إذا خالف جملس اإلدارة أي حكم من أحكام النظام أو الالئحة  -2
اإلنذار اخلطي املوجه من  األساسية، ولـ املخالفة خالل شهر واحد من تاريخ

 الوزارة.

 
 ( 23املـادة )  

 جملس اإلدارة املؤقت 

 

على جملس اإلدارة املؤقت أن يدعو اجلمعية العمومية لالنعقاد خالل س= تاريخ  
تعيينه، وأن يعرض عليها تقريرًا مفصًلا عن حالة اجلمعية، وتنته العمومية يف 

مهمة جملس اإلدارة املؤقت بانتخاب هذه اجللسة جملس إدارة جديدًا، وتنتهي 
 جملس إدارة جديد.

 
 
 
 
 



 

 

 
 ( 24املـادة ) 

 تكوين األنظمة املالية 

 

جيب على اجلمعية األهلية بصفتها منظمة تستقبل تربعات مالية كمصدر  
دخل ئيس لعملياتها، أن تتوفر لديها نظام إدارة مالية وحماسبية سليم وااللتزام 

عمول بها وذلك لضمان االستخدام املشروع واملسؤول عن بالقوانني األنظمة امل
 .مواردها دون بهة غسيل أموال أو دعم إرهاب.

 
 ( 25املـادة)  
 احملاسبة املالية 

 

اجلمعية أن تتعاقد مع حماسب قانوني مرخص له ملراجعة حساباتها. وتتقيد  
القانونيني  عية باملعايري احملاسبية الصادرة من اهليئة السعودية للمحاسبني

 .وبالنماذج والتقارير احملاسبية اليت تصدرها الوزارة

 
 ( 26املادة ) 

 التعامل املالي 

 

لكة على اجلمعية أن تودع أمواهلا النقدية بامسها لدى أحد البنوك يف املمـ -أ  
تصرف هذه األموال يف غري ما خصصت له، وأال يصرف منها إال بتوقيع  ، وأال

 املسؤولني يف اجلمعية يفوضهما بذلك جملس اإلدارة .اثنني من  
ويف حالة تفويض اثنني من مسؤولي اجلمعيـة إليداع أو صرف األموال  -ب  

 حتدد الالئحة هذين املسؤولني. 
و أن  جيب على اجلمعية أن تتعامل مع أموال الزكاة يف حساب مستقل -ت 

التصرف يف األموال الزكاة مبا يتفق تنشئ هلا سجال خاصا بها ،وجيب عليها 
 مع أحكام الشريعة األسالمية.



 

 

ا بها ، جيب على اجلمعية عند تلقيها التربعات أن تنشئ هلا سجاًل خاص -ث 
وأن تقيد فيه قيمة التربع وشرطة إن وجد، وأن تراعي عند التصرف يف أموال 

 التربعات شرط املتربع.

اململكـة إال بعد موافقـة الوزارة وفقا جيب أال تتلقى إعانات من خـارج  -ج 
 للضوابط اليت حتددها الالئحة.

  
  (27)املادة    

 االستثمار  

 

 .ال جيوز للجمعية أن تستثمر أمواهلا يف مضاربات مالية 
 ( 28مـادة ) 

 التقرير احملاسيب

 

جيب على اجلمعية أن تزود الوزارة حبساب اجلمعية اخلتامي للسنة املنتهية بعد  
 اعتماده من اجلمعية العمومية خالل أربعة أشهر من نهاية السنة املالية.

 
 
 

  (29املـادة )   
 مكافحة غسيل األموال 

 

جيب على اجلمعية مراعاة األحكام اليت تقضي بها األنظمة السارية يف  
اململكة ذات الشق املالي، ومنها نظام مكافحة غسل األموال، وعليها بوجه 

 جراءالت التالية.خاص اختاذ اإل

 

االحتفاظ يف مقرها بالسجالت واملستندات املالية وملفات احلسابات  -أ 
واملراسالت املالية وصور وثائق اهلويات الوطنية للمؤسسني وأعضاء اجلمعية 
العمومية وأعضاء جملس اإلدارة والعاملني فيها واملتعاملني معها ماليا بشكل 



 

 

 من تاريخ انتهاء التعامل. مباشر، ملدة التقل عن عشر سنوات
 

إذا توافرت لديها أسباب معقولة لالشتباه يف أن األموال  -ب حصيلة نشاط 
 الواردة أو بعضها متثل

إجرامي، أو مرتبطة بعمليات غسل أموال، أو متويل إرهاب، أو أنها  
 ستستخدم يف العمليات السابقة

 فعليها اختاذ اإلجراءات اآلتية.   

 

 1.حريات املالية لدى وزارة الداخلية فورا وبشكل مباشربالغ وحدة الت 

 

 -إعداد تقرير مفصل يتضمن مجيع البيانات واملعلومات املتوافرة لديها عن تالء 

2 

 حالة واألطراف ذات الصلة، وتزويد وحدة التحريات املالية به
 حتذير املتعاملني معها من وجود شبهات حول نشاطاتهم-3

 
 ( 30املـادة ) 

 املشرف املالي

 

الي مسؤوال عن التدقيق واملراجعة وااللتزام، مع تزويده كون املشرف املي 
مبوارد الية لكشف أي من اجلرائم املنصوص عليها يف نظام مكافحة غسل 

 األموال، وجيب يرأس املشرف املالي جلنة التدقيق واملراجعة الداخلية،

 
  (31املـادة ) 
 موارد اجلمعية 

 

 ارد اجلمعية مما يأتي : مو تكون  
 رسيم السحرية )إن وجدت -أ  
 



 

 

 ب.وائد نشاطات اجلمعيةع- 

 الصدقات، والسبات، واألوقاف، والتربعات.  -ت 
 ية من أموال اجلمعيةاملوائد االستثمار-ث 

من دعم الرباجمها  الصندوققد خيصصه ما  يقرر هلا من إعانات حكومية -ج 
 ح.وتطويرها

املالية اليت حتققها اجلمعية من خالل إدارتها ملؤسسة تابعة إلح هات وارد امل -خ 
 احلكومية أو اخلاصة، أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو براجمها .

 .للجمعية اليت يشتمل نشاطها على مصارف الزكاة الزكوات -د 
 

 
  ( 32) املادة

 
 تكوين الشفافية يف اجلمعية 

ن املتربعني وبدعم لوجسيت من نظرًا ألن اجلمعية تعمل بدعم مالي م 
املتطوعني، فيجب أن تكون شفافة يف عملياتها وتعامالتها مبا يضمن ثقة 
اجلمهور واجملتمع. وهلذا، جيب على اجلمعية أن حتتف  بكل املستندات مع 
إمكانية مشاركتها بوضوح وشفافية للجمهور من خالل تقديم املعلومات 

وتقارير الربامج واألداء الدورية والتقارير اخلاصة برسالتها وهيكلها اإلداري 
 املالية. علي اجلمعية ما يلي :

أن حتتف  يف مقرها بالوثائق واملكاتبات والسجالت اخلاصة بها، وفق ما  -أ 
 الالئحة من أحكام. تتضمنه

أن تقيد يف سجل خاص اسم كل عضو من أعضاء اجلمعية، وبياناته،  -ب  
 اجلمعية، وما يسدده من رسوم العضوية )إن وعنوانه، وتاريخ انضمامه إىل

 وجدت(، وكل تغيري يطرأ على هذه البيانات.
 أن تدون يف سجالت معدة هلذا الغرض وقائع جلسات اجلمعية العمومية -ت  

وجملس اإلدارة وقراراتهما، وكذلك القرارات اليت يصدرها مسؤول اجلهاز 



 

 

لكل عضو حق االطالع على التنفيذي للجمعية بتفويض من جملس اإلدارة، و
 هذه السجالت.

 

أن تدون حساباتها يف سجالت تبني على وجه التفصيل اإليرادات  -ث  
 واملصروفات.

أن يقدم للوزارة تقريرًا سنويًا مفصال معتمدًا من اجلمعية العمومية عن  - ج
الية؛ القوائم املالية للسنة املالية املنتهية خالل أربعة أشهر من نهاية السنة امل

مشتمال على رصد نشاطات اجلمعية، وعلى تقرير مالي شامل معتمد من 
 مراجع احلسابات، وصورة من امليزانية التقديرية للعام اجلديد.

أن تعرض اجلمعية يف مقرها أو على موقعها اإللكرتوني القوائم املالية  -ح  
 .املدققة قبل أسبوع على األقل من موعد انعقاد اجلمعية العمومية

 
  (33) املادة

 تكوين العالقات 

 

تقوم اجلمعية باملشاركة وتقديم اخلدمات للمجتمع وفق إطار عالقاتي حمدد  
 مع القانون. تفقيـ

 
 (34) املادة 

 العالقات اخلارجية 

 

ال جيوز للجمعية أو املؤسسة أن متارس نشاطًا من أنشطتها خارج نطاقه إال  -أ  
 . مبوافقة الوزير أو من يفوضه

ال جيوز للجمعيات التعاقد أو االتفاق مع الدول أو املنظمات أو املؤسسات  -ب 
 إال بعد موافقة الوزارة واجلهة املختصة. 

حيظر على اجلمعية أو املؤسسة املشاركة يف فعالية أو نشاط خارج أو  -ت 
مبوافقة  -تقديم أي من خدماتها أو احلصول على عضوية من إحدى اجلهات 



 

 

ن الوزير واجلهة املشرفة، وعلى اجلمعية أو املؤس تدعو احلاجة إىل كتابية م
مشاركتها يف أي من ذلك تقديم طلب إىل الوزارة يو. مع بيان وجه ارتباطه 

 بأنشطتها.

 
 ( 35مـادة ) 

 تكوين الشؤون النظامية 

نظمة والقوانني اليت تصدرها اجلهة جيب دون أي خمالفة على اجلمعية اتباع األ 
 املنظمة للعمل دون أي خمالفة.

   

 (36املـادة ) 
 هيكلة اجلمعية  

يعتمد جملس اإلدارة اهليكل التنظيمي للجمعية وفق أسس التنظيم اإلداري  
الصحيحة، وللمجلس الصالحية يف تعديل واستحداث الوحدات اإلدارية اليت 

تها االسرتاتيجية. ويتم نشر نسخة من اهليكل حتقق أهداف اجلمعية وتوجها
التنظيمي املعتمد يف مبنى اجلمعية، وموقعها اإللكرتوني على شبكة 
اإلنرتنت. كما يعتمد جملس اإلدارة الدليل التنظيمي للجمعية الذي حيدد مهام 
وأعمال مجيع الوحدات اإلدارية يف اجلمعية ومن أهمها مهام رئيس جملس 

العام واملدير التنفيذي واإلدارات الرئيسة يف اجلمعية، وتتكون  اإلدارة واألمني
 اجلمعية من األجهزة اآلتية ) وفقا

 من نظام اجلمعيات واملؤسسات األهلية( 11للمادة  

 اجلمعية العمومية -أ  

 جملس اإلدارة -ب  

اللجان الدائمة اليت تكونها اجلمعية العمومية، أو جملس اإلدارة، على  -ت  
 ـحدد اختصاصهاأن ي

 القرار الصادر بتكوينها.  

 اجلهاز التنفيذي . -ث  



 

 

 
 ( 37مـادة ) 

 الالئحة األساسية

 

تعمل اجلمعية يف سبيل حتقيق أهدافها وفقا لالئحة األساسية للجمعية  -أ 
مبوجب نظام اجلمعيات واملؤسسات األهلية الصادر بقرار جملس الوزراء رقم: 

هـ ، والئحته التنفيذية الصادرة بالقرار  1437 / 2/  18( وتاريخ:  61) 
 :هـ. 11/6/1437( وتاريخ 73739الوزاري رقم: )

جيب أن ال تتضمن الالئحة األساسية أحكامًا تتعارض مع  -ب  1437/6/11 
أحكام الشريعة اإلسالمية، أو ختالف النظام العام، أو تتنافى مع اآلداب 

 العامة، أو ختل بالوحدة الوطنية،

تعارض مع أحكام النظام أو الالئحة أو غريهما من األنظمة واللوائح وفقا ت 
 ( من نظام اجلمعيات واملؤسسات األهلية. 8.4للمادة ) 

ال جيوز للجمعية اخلروج عن األهداف احملددة هلا يف الالئحة إال مبوافقة  -ت 
يات ( من الالئحة التنفيذية للجمع 4الوزي أو من يفوضه وفقـا للمـادة ) 

 واملؤسسات األهلية.
جيب أن ال تنطوي أي من نشاطاتها وأعماهلا على ما يؤدي إىل اإلخالل  -ث  

من نظام  39.3بالنظام العام وإثارة النعرات والفرقة بني املواطنني وفقًا للمادة 
 اجلمعيا واملؤسسات األهلية.

ئحة وفقا للمـ وتنشر الئحتها األساسية يف وسائل اإلعالم اليت حتددها الال -ج  
 .( من نظام اجلمعيات واملؤسسات األهلية 8.4) 
 
 
 
 
 



 

 

 
 ( 38املادة ) 

 تكوين سياسة معاجلة تعارض املصاحل

 

جيب على اجلمعية العمومية وجملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العمل مبا  -أ  
حيقق أفضل املصاحل للجمعية. وجيب وضع سياسات وإجراءات واضحة 

عارض املصاحل والتحوط هلا ومعاجلة موضوعات تعارض املصاحل لإلعالن عن ت
 .اليت متس النزاهة واملوضوعية للجمعية األهلية

 

ال جيوز لعضو اجلمعية العمومية االشرتاك يف التصويت على أي قرار إذا  -ب  
من نظام اجلمعيات  13.5كانت له فيه مصلحة شخصية وفقًا للمادة 

 .واملؤسسات األهلية

 

حترتم اجلمعية خصوصية كل شخص يعمل لصاحلها، وتعد ما يقوم به  -ت  
من تصرفات خارج إطار العمل ليس من اهتمامها، إال أن اجلمعية ترى أن 
املصاحل الشخصية ملن يعمل لصاحلها أثناء ممارسة أي أنشطة اجتماعية، أو 
، مالي، أو غريها، قد تتداخل بصورة مباشرة أو غري مباشرة، مع موضوعيته

 .أو والئه للجمعية مما قد ينشأ معـ تعارض يف املصاحل
 

تؤمن اجلمعية بقيمها ومبادئها املتمثلة يف النزاهة والعمل اجلماعي  -ث  
 اية و املبادرة و اإلجنازوالعن

لك القيم وتأتي سياسة تعارض املصاحل الصادرة عن اجلمعية؛ لتعزيز ت
 ومحايته، وذلك لتفادي 

الي شخص يعمل لصاحل  الشخصية أو العائلية، أو املهنيةأن تؤثر املصلحة   
 اجلمعية على أداء واجباته جتاه اجلمعية، أو أن يتحصل من خالل تلك املصاحل 

 على مكاسب على حساب اجلمعية.
 



 

 

 
 (39املادة ) 

 نطاق وأهداف السياسة 

 

ملكة مع عدم اإلخالل مبا جاء يف التشريعات والقوانني املعمول بها يف امل -أ 
العربية السعودية اليت حتكم تعارض املصاحل، ونظام اجلمعيات واملؤسسات 
األهلية والئحته التنفيذية، والالئحة األساسية للجمعية، تأتي هذه السياسة 

 استكمااًل هلا، دون أن حتل حملها

 

تطبق هذه السياسة على كل شخص يعمل لصاحل اجلمعية، ويشمل ذلك  -ب 
مية وأعضاء جملس اإلدارة، وأعضاء اللجان املنبثقة من أعضاء جلمعية العمو

 جملس دارة، ومديري اجلمعية التنفيذيني، ومجيع موظفيها ومتطوعيها. 
يشمل تعارض املصاحل، ما يتعلق باألشخاص أنفسهم املذكورين يف  -ت

الفقرة سابقة ومصاحل أي شخص آخر تكون هلم عالقة شخصية بهم، ويشمل 
 ء، الوالدين، األشقاء، أو غريهم من أفراد العائلة هؤالء وجة، األبنا

تعد هذه السياسـة جـزءا ال يتجـزأ من الوثائق اليت تربط اجلمعيـة  -ث
باألشخاص ملني لصاحلها سواء كانت تلك الوثائق قرارات تعيني أو عقود 

 عمل. 
تضمن اجلمعية العقود اليت تربمها مع استشارييها اخلارجيني أو غريهم،  -ج
 صوصًان

 

 م تعارض املصاحل مبا يتفق مع أحكام هذه السياسة. 
هذه السياسة إىل محاية اجلمعية ومسعتها ومن يعمل لصاحلها من  تهدف -ح

 .أي ل تعارض املصاحل السلبية اليت قد تنشأ بسبب عدم اإلفصاح
 
 
 



 

 

 
 ( 40املـادة ) 

 نظيم تعارض املصاحلصالحيات جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية اخلاصة بسياسة ت
 

 إدارة تعارض املصاحل أحد االختصاصات الرئيسة جمللس اإلدارة. -أ 
جيوز للمجلس  تكوين جلان حمددة أو تكليف أحد جلانه املنبثقة من  -ب

اجمللس اليت من احملتمل أن تنطوي على تعارض مصاحل مع مراعاةمتطلبات 
 استقاللية تلك اللجان.

ة تعارض مصاحل إال إذا قرر جملس إدارة ال يكون الشخص يف حال -ت
اجلمعية فيما عية مع الغري أو تعامالت أعضاء اجمللس وكبار التنفيذيني يف 
تنضوي على تعارض مصاحل، وتكون صالحية القرار مع املسؤول باقي 

 موظفي اجلمعية.

بشأن كل حالة  -دارة وفقًا لسلطته التقديرية أن يقرر  جيوز جمللس اال -ث
ة ولية عند تعارض املصاحل الذي قد ينشأ عرضًا من حني آلخر يف على حد

خص وقراراته املعتادة، أو الذي قد ينشأ يف سياق عمله مع يتعلق مبصاحل 
التصرف على اكمل وجة مبا مالية أو مبصاحل تعيقه عن القيام بواجبه في

 مع مصاحل اجلمعية. يتوافق 
ارض مصاحل، يلتزم صاحب أن احلالة تععندما يقرر جملس اإلدارة  -ج

املصلحة املتعارضة يع اإلجراءات اليت يقررها جملس اإلدارة وإتباع اإلجراءات 
 لذلك. املنظمة

 

عية صالحية إيقاع اجلزاءات على خمالفي هذه السياسة، جمللس إدارة اجلم -ح 
للمطالبة باألضرار اليت قد تنجم عن عدم ورفع القضايا اجلنائية و احلقوقية 

 ذوي العالقة بها. م مجيعالتزا

 

املخول يف تفسري أحكام هذه السياسة على أن ال جملس اإلدارة هو  -ج 



 

 

يتعارض والالئحة األساسية للجمعية وأنظمة اجلهات املشرفة. هذه السياسة، 
 من تاريخ البالغ. ويبلغ مجيع موظفي اجلمعية وتكون نافذة

السياسة والعمل مبوجبها  التأكد من تنفيذ هذهيتوىل جملس اإلدارة  -ذ 
 التعديالت الالزمة عليها. وإجراء

 
 ( 41املادة ) 

 حاالت تعارض املصاحل

ال يعين وجود مصلحة لشخص يعمل لصاحل اجلمعية يف أي نشاط يتعلق  - 
سواء بشكل مباشر أو غري مباشر باجلمعية، قيام تعارض يف املصاحل بني 

عندما يطلب ممن يعمل لصاحل  الطرفني. ولكن قد ينشأ تعارض املصاحل
اجلمعية أن يبدي رأيًا، أو يتخذ قرارًا، أو يقوم بتصرف ملصلحة اجلمعية، 
وتكون لديه يف نفس الوقت إما مصلحة تتعلق بشكل مباشر أو غري مباشر 
بالرأي املطلوب منه إبداؤه، أو بالتصرف املطلوب منه اختاذه، أو أن يكون 

 اجلمعية يتعلق بهذا الرأي أو القرار أو لديه التزام جتاه طرف آخر غري
 التصرف. إذ تنطوي حاالت تعارض املصاحل على انتهاك للسرية،

وإساءة الستعمال الثقة، وحتقيق ملكاسب شخصية، وزعزعة للوالء للجمعية.  
هذه السياسة تضع أمثلة ملعايري سلوكية لعدد من املواقف إال أنها بالضرورة  -

ف األخرى احملتمل حدوثها، ويتحتم على كل من يعمل ال تغطى مجيع املواق
لصاحل اجلمعية التصرف من تلقاء أنفسهم بصورة تتماشى مع هذه السياسة، 

 وجتنب ما قد

 يبدو أنه سلوك خيالف هذه السياسة ومن األمثلة على حاالت التعارض ما يلي: 
عضو أي ينشأ تعارض املصاحل مثال يف حالة أن عضو جملس اإلدارة أو  -أ  

جلنة من جلانه أو أي من موظفي اجلمعية مشاركًا يف أو له صلة بأي نشاط، 
أو له مصلحة شخصية أو مصلحة تنظيمية أو مهنية يف أي عمل أو نشاط قد 

غري مباشر على موضوعية قرارات ذلك العضو أو  يؤثر بشكل مباشر أو



 

 

 جلمعية.املوظف أو على قدراته يف تأدية واجباته ومسؤولياته جتاه ا
ينشأ التعارض يف املصاحل أيضًا يف حالة أن عضو جملس اإلدارة أو أحد  -ب  

كبار التنفيذيني يتلقى أو حيصل على مكاسب شخصية من أي طرف آخر 
سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غري مباشرة مستفيدًا من موقعة 

  اجلمعية. ومشاركته يف إدارة شؤون

ملصاحل من خالل االستفادة املادية من خالل قد ينشأ التعارض يف ا -ت 
 الدخول يف معامالت مادية بالبيع أو الشراء أو التأجري للجمعية.

أيضًا قد ينشأ التعارض يف املصاحل من خالل تعيني األبناء أو األقرباء يف  -ث 
 أو توقيع عقود معهم. الوظائف

 

ن يعمل لصاحل من إحدى صور تعارض املصاحل تكون يف حال ارتباط م -ج  
 اجلمعية يف جهة أخرى ويكون بينها تعامالت مع اجلمعية. 

اهلدايا واإلكراميات اليت حيصل عليها عضو جملس اإلدارة أو موظف  -ح 
 اجلمعية مـنأمثلة  تعارض املصاحل.

 

االستثمار أو امللكية يف نشاط جتاري أو منشأة تقدم خدمات أو تستقبل  -خ  
 أو تبحث عن التعامل مع اجلمعية. خدما حالية من اجلمعية

إفشاء األسرار أو إعطاء املعلومات اليت تعترب ملكا خاصا للجمعية، واليت  -د  
 يط عليها حبكم العضوية أو الوظيفة، ولو بعد تركه اخلدمة.

قبول أحد األقارب هلدايا من أشخاص أو جهات تتعامل مع اجلمعية بهدف  -ذ  
 التـأثري 

 و أو املوظف باجلمعية قد ينتج عنه تعارض املصاحل.على تصرفات العض 

تسلم عضو جملس اإلدارة أو املوظف أو أحد أفراد عائلته من أي جهة ملبال  -ر  
 أشياء ذات قيمة بسبب تعامل تلك اجلهة مع اجلمعية أو سعيها للتعامل معها

 قيام أي جهة تتعامل أو تسعى للتعامل مع اجلمعية بدفع قيمة فواتري -ز  



 

 

 مطلوبة من املوظف

 أو أحد أفراد عائلته.  
استخدام أصول وممتلكات اجلمعية للمصلحة الشخصية من شأنه أن   -س

تعارضًا يف املصاحل فعليًا أو حمتماًل، كاستغالل أوقات دوام اجلمعية، أو موـ 
أو معداتها، أو منافعها لغري مصاحل اجلمعية أو أهدافها، أو إساءة استخدام 

ملتحصلة من خالل عالقة الشخص باجلمعية؛ لتحقيق مكاسب شخصية، املـ ا
 .أو أو مهنية، أو أي مصاحل أخرى

 
 ( 42املادة ) 

 االلتزامات 

  على كل من يعمل لصاحل اجلمعية أن يلتزم بالتالي 

اإلقرار على سياسة تعارض املصاحل املعتمدة من اجلمعية عند االرتباط  -أ  
 باجلمعية. 

زام بقيم العدالة والنزاهة واملسؤولية واألمانة وعدم احملاباة أو االلت -ب 
 الواسطة أو تقديم

 النفس أو اآلخرين على مصاحل اجلمعية.  مصلحة

عدم االستفادة بشكل غري قانوني ماديًا أو معنويًا هو أو أي من أهله  -ت    
 وأصدقائه ومعارفه من خالل أداء عمله لصاحل اجلمعية.

ملشاركة يف اختاذ القرارات اليت تؤدي لتعارض مصاحل أو توحي جتنب ا -ث  
 بذلك

 تعبئة منوذج اجلمعية اخلاص باإلفصاح عن املصاحل سنويًا -ج  

اإلفصاح لرئيسه املباشر عن أي حالة تعارض مصاحل أو شبهة تعارض  -ح  
 كانت مالية أو غري مالية. مصاحل طارئة سواء

مصاحل قد تنتج عنه أو من غريه ممن يعمل  اإلبالغ عن أي حالة تعارض -خ  
  لصاحل اجلمعية.



 

 

تقديم ما يثبت إنهاء حالة تعارض املصاحل، يف حال وجوده، أو يف حال  -د  
 طلب اجلمعية ذلك.

 
 
 

 ( 43املادة ) 
 متطلبات اإلفصام 

يتعني على أعضاء جملس اإلدارة واملسؤولني التنفيذيني وغريهم من املوظفني  
التقيد التام باإلفصاح للجمعية عن احلاالت التالية، حيثما انطبق  واملتطوعني

واحلصول على موافقتها يف كل حالة، حيثما اقتضت احلاجة، سواء انطوت 
 على تعارض فعلي أو حمتمل للمصاحل أم ال :

يتعني على أعضاء جملس اإلدارة واملسؤول التنفيذي وغريهم من املوظفني  • 
ن أية وظائف يشغلونها، أو ارتباط شخصي هلم مع واملتطوعني اإلفصاح ع

 مجعية أو مؤسسة خارجية، سواء كانت داخل اململكة أم خارجها
يتعني على أعضاء جملس اإلدارة واملسؤول التنفيذي وغريهم من املوظفني  •

 واملتطوعني اإلفصاح عن أية حصص ملكية هلم يف املؤسسات الرحبية.
دارة واملسؤول التنفيذي وغريهم من املوظفني يتعني على أعضاء جملس اإل • 

واملتطوعني اإلفصاح عن أية وظيفة أو مصلحة مالية أو حصة ملكية ختص أي 
من أفراد أسرهم )الوالدان والزوجة/الزوجات/الزوج واألبناء/البنات( يف أية 

 مجعيات أو مؤسسات رحبية تتعامل مع اجلمعية أو تسعى للتعامل معها.

كل أعضاء جملس اإلدارة واملسؤولني التنفيذي وغريهم من  يتعني على •  
املوظفني واملتطوعني اإلفصاح للجمعية واحلصول على موافقتها على أية حالة 
ميكن أن تنطوي على تعارض حمظور يف املصاحل. وختضع مجيع هذه 
احلاالت للمراجعة والتقييم من قبل جملس إدارة اجلمعية واختاذ القرار يف 

د انتقال املوظف إىل وظيفة رئاسية يف اجلمعية أو إىل وظيفة يف إدارة ذلك. عن
اليت رمبا تنطوي على تعارض يف املصاحل،  –أخرى أو غري ذلك من الوظائف 



 

 

رمبا يتعني على املوظف إعادة تعبئذ منوذج تعارض املصاحل وأخالقيات العمل 
قع على عاتق يومًا من تغيـ الوظيفة. كما ت 30وبيان اإلفصاح يف غضون 

الرئيس املباشر للموظف مسؤولية التأكد من قيا املوظف بتعبئة استمارة 
 .اإلفصاح على حنو تام

 
 
 

 ( 44ملـادة ) ا
 املسؤولية التأديبية

 

يعرض التقصري يف اإلفصاح عن هذه املصاحل واحلصول على موافقة اجلمعية  
لإلجراءات التأديبية عليه املسؤول التنفيذي وغريه من املوظفني واملتطوعني 

طبقا لنظام العمل والتنمية االجتماعية يف اململكة العربية السعودية والالئحة 
 األساسية يف اجلمعية.

 
 (45)ة املاد

 تقارير تعارض املصاحل 

 

 تودع مجيع مناذج إفصاح أعضاء جملس اإلدارة لدى املدير التنفيذي. -أ  
تطوعي اجلمعية لدى املدير تودع مجيع مناذج إفصاح موظفي أو م -ب  

 التنفيذي. 
يقدم مراجع حسابات اجلمعية اخلارجي تقريرًا خاصًا باألعمال والعقود  -ت 

املربمة لصاحل اجلمعية واليت تنطوي على مصلحة مباشرة أو غري مباشرة لعضو 
اجمللس، حال طلب رئيس جملس اإلدارة، ويضمن ذلك مع تقريره السنوي ألداء 

 يقدمه للجمعية العمومية.اجلمعية الذي 

 

تصدر اإلدارة املخولة باملراجعة الداخلية تقريرًا سنويا يعرض على جملس  -ث  



 

 

اإلدار يوضح تفاصيل األعمال أو العقود اليت انطوت على مصلحة ملوظفي 
 اجلمعية وفـقا لنماذج اإلفصاح

 املودعة لديها.   
وثائق اليت تربط اجلمعية حيث إن هذه السياسة تعد جزءا ال يتجزأ من ال -ج 

باألشخ العاملني لصاحلها، فإنه ال جيوز خمالفة أحكامها وااللتزامات الواردة 
 بها.
 
 

 ( 46املادة ) 
 متهيد 

 

توجب سياسة وإجراءات اإلبالغ عن املخالفات )ويشار إليها فيما بعد:  
ا بعد: ويشار إليها يف م باخلفجي"السياسة"( جلمعية حتفي  القرآن الكريم 

"اجلمعية( على أعضاء جملس اإلدارة واملسؤول التنفيذي وموظفي ومتطوعي 
اجلمعية االلتزام مبعايري عالية من األخالق الشخصية أثناء العمل وممارسة 
واجباتهم ومسؤولياتهم. وتضمن هذه السياسة أن يتم اإلبالغ يف وقت مبكر 

تعرض هلا اجلمعية أو عن أي خمالفة أو خطر جديًا وسوء تصرف حمتمل قد ت
أصحاب املصلحة أو املستفيدين ومعاجلة ذلك بشكل مناسب. كما جيب على 
كافة من يعمل لصاحل اجلمعية مراعاة قواعد الصدق والنزاهة أثناء أداء 
مسؤولياتهم وااللتزام بكافة القوانني واللوائح املعمول بها. تهدف هذه السياسة 

عية لإلبالغ عن أية خماطر أو خمالفات إىل تشجيع كل من يعمل لصاحل اجلم
 وطمأنتهم إىل أن القيام بهذا األمر آمن ومقبول وال ينطوي على مسؤولية.

 
 
 

 
 



 

 

 (47)املادة 
 النطاق 

 

تطبق هذه السياسة على مجيع من يعمل لصاحل اجلمعية سواء كانوا أعضاء  
رين جملس إدارة أو مسؤولني تنفيذيني أو موظفني أو متطوعني أو مستشا

بصرف النظر عن مناصبهم يف اجلمعية، وبدون أي استثناء. وميكن أيضًا ألي 
من أصحاب املصلحة من مستفيدين وماحنني ومتربعني وغريهم اإلبالغ عن أية 

 خماطر أو خمالفات.
 

 ( 48املادة ) 
 املخالفات 

 

تشمل  املمارسات اخلاطئة أن خمالفات منافية أو مالية أو اإلخالل بأي  
تزامات املية و تسوية أو ماطالت تنظيمية داخلية أو تلك اليت تشكل خطرا ال

 الصحة و السالمة أو املودة وتشمل املخالفات على

 املثال ال احلصر ما يلي. اليت يتوجب اضالع منها على سبيل  

 

 علوم القانوني )مبا يف ذلك الرشوة والفساء ( أو سوء التصرف، السلوك -1  
الكاذبة إساءة استخدام املالي ) مبا يف ذلك ادعاء النفقات  سوء التصرف  -2

 ( األشياء القيمة، عمليات غسيل األموال أو دعم جلهات مشبوهة.

عدم اإلفصاح عن حاالت تعارض املصاحل مثل استخدام شخص منصبه يف  -3  
 معية لتعزيز اجل

 .مصاحلة اخلاصة أو مصاحل اآلخرين مون مصلحة اجلمعية  

 مكانية االحتيال )مبا يف ذلك إضاعة إخفاء أو إتالف الوثائق الرمسية (.أ -4 - 
ا، أو اليت حيتمل اجلرائم اجلنائية املرتكبة أو اليت يتم ارتكابه - 5 

 ارتكابها أيا كان نوعها.

 عدم االلتزام بالسياسات وأنظمة وقواعد الرقابة الداخلية أو تطبيقها بصورة 



 

 

 -6 صحيحة.

صول على منافع أو مكافات غري مستحقة من جهة خارجية احل -7  تفضيلية 
 .غري مربرة اجلهة معاملةملنع تلك 

 اإلفصاح عن معلومات سرية بطريقة غري قانونية -8 .

 .احملاسبيةالتالعب بالبيانات  -9

 تهديد صحة املوظفني وسالمته -10  

 سلوك املهين والسلوك غري األخالقيانتهاك قواعد ال -11 
 سوء استخدام الصالحيات أو السلطات القانونية.-12 - 
 لق بأي من املسائل املذكورة أعاله.مؤامرة الصمت والتسرت فيما يتع -13 

 
  49 ملـادة ا

 
 الضمانات 

تهدف هذه السياسة إىل إتاحة الفرصة لكل من يعمل لصاحل اجلمعية لإلبالغ  
اإليذاء نتيجة لذلك. وتضمن عن املخالفات وضمان عدم تعرضه مل النتقام أو 

السياسة عدم تعرض مقدم البالغ خلطر فقدان وظيفته أو منصبه أو مكانته 
االجتماعية يف مجعية وألي شكل من أشكال العقاب نتيجة قيامه باإلبالغ 
عن أية خمالفة. شريطة ت يتم اإلبالغ عن املخالفة حبسن نية وأن تتوفر لدى 

دقة ومعقولة، وال يهم إذا اتضح بعد ذلك بأنه مقدم البالغ مع طيات اشتباه ا
خمطئ. من أجل محاية املصلحة شخصية للمبلغ، فإن هذه السياسة تضمن 
عدم الكشف عن هوية مقدم البالغ عند دم رغبته يف ذلك، مامل ينص القانون 
على خالف ذلك. وسيتم بذلك جلهد ممكن ناسب للمحافظة على كتمان 

ن أي خمالفة، ولكن يف الت معينة، يتوجب وسرية هوية مقدم البالغ ع
تها على سبيل « للتعامل مع أي بالغ أن يتم الكشف عن هوية مقدم البالغ

املثال ضرورة كشف اهلوية أمام أي حمكمة خمتصة. كذلك يتوجب كشفه 
طف أو  'أل ى مقدم البالغ احملافظة على سرية البالغ املقدم من قبله وعدم 



 

 

أيضًا عدم إجراء أية حتقيقات بنفسه حول البال= شخص آخر. ويتوجب عليه 
فق هذي تضمن السياسة عدم إيذاء مقدم البالغ بسبب اإلبالغ عن املخالفات و

 السياسة.
 
 

 ( 50املـادة ) 
 إجراءات اإلبالغ عن خمالفة

 

يفضل اإلبالغ عن املخالفة بصورة مبكرة حتى يسهل اختاذ اإلجراء املناسب  
من أنه ال يطلب من مقدم البالغ إثبات صحة البالغ، إال  يف حينه. على الرغم

أنه جيب أن يكون قادرًا على إثبات أنه قدم البالغ حبسن نية. يتم تقديم البالغ 
 خطيًا )وفق النموذج املرفق( عن طريق الربيد اإللكرتوني للجمعية.

 
 (51)املادة 

 معاجلة البالغ 

 

ن أي خمالفة وفق هذه السياسة على يعتمد اإلجراء املتخذه خبصوص اإلبالغ ع 
طبيعة عة ذاتها، إذ قد يتطلب ذلك إجراء مراجعة غري رمسية أو تدقيق داخليًا 

 : وحتقيق ويتم اتباع اخلطوات التالية يف معاجلة أي بالغ

 

يقوم املدير التنفيذي عند استالم البالغات باطالع رئيس جملس اإلدارة  -1 
يكن البالغ موجها ضد األخري على مضمون  واملسؤول ذي للجمعية )إذا مل
 .البالغ خالل من استالم البالغ

 

يتم إجراء مراجعة أولية لتحديد ما إذا كان يتوجب إجراء حتقيق والشكل  -2 
 الذي جيب هذه، وميكن حل بعض البالغات بدون احلاجة إلجراء حتقيق. 

 ورقمها للتواصل. أيام بإشعار استالم البالغ 10تزويد مقدم البالغ خالل  -3



 

 

تبني أن البالغ غري مربر، فلن يتم إجراء أي حتقيق إضايف، ويكون هذا  -4
وغري قابل إلعادة النظر مامل يتم تقديم إثباتات إضافية خبصوص  القرار
 البالغ.

بني أن البالغ يستند إىل معطيات معقولة ومربرة، يتم إحالة البالغ إىل اذا  -5
 سري للتحقيق يف البالغ وإصدار التوصية املناسبة.  رئيس اإلدارة يف خطاب

على رئيس جلنة التحقيق االنتهاء من التحقيق يف البالغ وإصدار جيب  -6
 عشرة أيام التوصية

  عمل من تاريخ إحالة البالغ.  
 ع املدير التنفيذي توصياتها إىل رئيس اجمللس للمصادقة واالعتماد. يرف -7
لى املخالفة وفق الالئحة اإلدارية التأديبية املرتتبة عم حتديد اإلجراءات يت -8

لشؤون العاملني باجلمعية السعودية الضطراب فرط احلركة وتشتت  املنظمة 
 وقانون العمل الساري املفعول. االنتباه

كان ذلك ممكنًا، تزويد مقدم البالغ مبعطيات عن أي حتقيق يتم متى  -9 
بالغ بأي إجراءات تأديبية أو غريها مما قد إجراؤه، ومع ل جيوز إعالم مقدم ال

 اجلمعية بالتزامات السرية جتاه شخص آخر. يرتتب عليها
زم اجلمعية بالتعامل مع اإلبالغ عن أي خمالفة بطريقة عادلة ومناسبة، تلت -10

 .ولكنها أن تنسجم طريقة معاجلة البالغ مع رغبات مقدم البالغ
 
 

 ( 52املادة ) 

 تفاظ بالوثائق وإتالفهاتكوين سياسة االح 

 

تقدم هذه السياسة اإلرشادات اليت على اجلمعية اتباعها خبصوص إدارة  
 .وحف  وإتالف الوثائق اخلاصة باجلمعية

 
 



 

 

 (53)املادة 
 إدارة الوثائق 

جيب على اجلمعية االحتفاظ جبميع الوثائق يف مركز إداري مبقر  -1 
 اجلمعية، وتشمل اآلتي:

 

  -أ ساسية للجمعية وأي لوائح نظامية أخرى.الالئحة األ
سجل العضوية واالشرتاكات يف اجلمعية العمومية موضحا به بيانات   -ب 

 كل من األعضاء املؤسسني أو غريهم من األعضاء وتاريخ انضمامه

سجل العضوية يف جملس اإلدارة موضحًا به تاريخ بداية العضوية لكل  -ت 
ا ) باالنتخاب / التزكية ( ويبني فيه بتاريخ عضو وتاريخ وطريقة اكتسابه

 االنتهاء والسبب

 سجل اجتماعات اجلمعية العمومية -ث
 سجل اجتماعات وقرارات جملس اإلدارة -ج
 السجالت املالية والبنكية والعهد -ح

 سجل املمتلكات واألصول -خ

 ملفات حلف  كافة الفواتري واإليصاالت  -د

 سجل املكاتبات والرسائل-ذ
 سجل الزيارات-ر
 سجل التربعات -ز

كان مع أي مناذج تصدرها وزارة تكون هذه السجالت متوافقة قدر اإلم -2  
والتنمية االجتماعية، وجيب ختمها وترقيمها قبل احلف  ويتوىل جملس  العمل
    حتديد املسؤول عن ذلك دارةاأل

 
 
 
 



 

 

 (54)املادة 
 االحتفاظ بالوثائق 

ة حتديد مدة حف  جلميع الوثائق اليت لديها، وقد تقسمها جيب على اجلمعي 
 إىل

 التقسيمات التالية: 

 حف  دائم-1 

 -2سنوات 4حف  ملدة   

 سنوات 10حف  ملدة -3  

 4- جيب إعداد الئحة توضح نوع السجالت يف كل قسم.  
جيب االحتفاظ بنسخة إلكرتونية لكل ملف أو مستند حفاظًا على امللفات  -5

لف عند املصائب اخلارجة عن اإلرادة مثل النريان أو األعاصري أو من الت
 وكذلك لتوفري املساحات وسرعة استعادة البيانات. الطوفان وغريها،

جيب أن حتف  النسخ اإللكرتونيـة يف مكـان آمـن مثل السريفرات الصلبة   
 6-أو
 .السحابية أو ما شابهها 

جراءات التعامل مع الوثائق وطلب جيب أن تضع اجلمعية الئحة خاصة بإ-7  
املوظف ألي ملف من اإلرشيف وإعادتها وغري ذلك مما يتعلق مبكان اإلرشيف 

 .وتهيئته ونظامه

جيب على اجلمعية أن حتف  الوثائق بطريقة منظمة حتى يسهل الرجوع  -8 
 للوثائق، ولضمان عدم الوقوع يف مظنة الفقدان أو السرقة أو التلف

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 ( 55 املادة )

 إتالف الوثائق 

 

جيب على اجلمعية حتديد طريقة التخلص من الوثائق اليت انتهت املدة  -1  
 احملددة لالحتفاظ بها وحتديد املسؤول عن ذلك

جيب إصدار مذكرة فيها تفاصيل الوثائق اليت مت التخلص منها بعد انتهاء -2  
 مدة

 اإلدارة االحتفاظ بها ويوقع عليها املسؤول التنفيذي وجملس 

بعد املراجعة واعتماد اإلتالف، تشكل جلنة للتخلص من الوثائق بطريقة -3  
 آمنة وسليمة وغري مضرة بالبيئة وتضمن إتالف كامل للوثائق

تكتب اللجنة املشرفة على اإلتالف حمضرًا رمسيًا ويتم االحتفاظ به يف -4  
 اإلرشيف

 .مع عمل نسخ للمسؤولني املعنيني 

 
 ( 56املادة ) 

 تكوين سياسة اخلصوصية

 

جتب سياسة خصوصية البيانات على كل من يعمل لصاحل اجلمعية )ويشمل  
أعضاء جلس اإلدارة واملسؤولني التنفيذيني واملوظفني واملستشارين واملتطوعني( 
حمافظة على خصوصية بيانات املاحنني واملتربعني واملتطوعني واملستفيدين 

يف نطاق ضيق جدًا حسب ما سيوضح يف عدم مشاركتها ألي أحد إال 
الفقرات الية. كما توجب السياسة استخدام البيانات اخلاصة ألغراض 

 اجلمعية فقط مبا تقتضيه املصلحة.
 
 
 
 



 

 

 57املادة 

 البيانات 

 

تشمل أي بيانـات عامـة أو خاصـة مثل البيانات الشخصيـة أو الربيد  
تقدم للجمعية سواء من املتطوعني، اإللكرتونـي سالت أو أي بيانات أخرى، 

 املاحنني، بن أو املستفيدين من خدمات اجلمعية.
 
 

  (58)املادة

 الضمانات 

 

تهدف هذه السياسة إىل توضيح إجراءات التعامل مع البيانات واحملافظة على  
خصوصيتها داخل اجلمعية أو من خالل موقع اجلمعية اإللكرتوني. تضمن 

 اجلمعية ما يلي:

 

أن تتعامل اجلمعية مع مجيع بيانات املتعاملني معها بسرية تامة ما مل  -أ  
لن تقوم ببيع أو مشاركة بيانات املتعاملني معها مع  -يوافقوا على النشر. ب 
 أي جهة أخرى دون إذنهم.

لن ترسل اجلمعية أي إمييالت أو رسائل نصية للمتعاملني معها سواء  -ت  
 خرى دون إذنهم.بواسطتها أو بواسطة أي جهة أ

أن تنشر اجلمعية سياسة خصوصية البيانات على موقعها اإللكرتوني، إن  -ث  
 وجد، وأن تكون متوفرة

 عند الطلب مطبوعة أو إلكرتونية.  

أن يكون للجمعية سياسة خاصة خبصوصية البيانات للمواقع  -ج  
 اإللكرتونية.

 
 



 

 

 (59)املادة 

 لمواقع اإللكرتونيةمنوذج لسياسة خصوصية البيانات ل 

 

نشكرك أيها الزائر الكريم على زيارتك ملوقعنا على االنرتنت، ونتعهد لك  -1  
باحملافظة على خصوصية بياناتك اليت تزودنا بها من خالل املوقع. كما نلتزم 

  لك بتوضيح سياستنا املتعلقة خبصوصية بياناتك وهي كما يلي:

نات اليت تشاركها مع موقعنا من حقك معرفة كيفية استخدام البيا -2
 اإللكرتوني

نلتزم حبماية حقوق مجيع زوار ومستخدمي هذا املوقع ونلتزم باحلفاظ على  -3
سرية البيانات وقد أعددنا سياسة اخلصوصية هذه لإلفصاح عن النهج الذي 

  نتبعه يف مجع البيانات ونشرها على هذا املوقع اإللكرتوني.

ل لنا أولوية كربى، وسوف لن نستخدم نؤكد لك أن خصوصيتك تشك -4
  تلك البيانات إال بالطريقة املالئمة للحفاظ على خصوصيتك بشكل آمن.

  -5 نؤكد لك أيضًا أن املوقع ال ميارس أي أنشطة جتارية

ال نقوم نهائيًا بتبادل البيانات الشخصية مع أي جهة جتارية باستثناء ما يتم  -6
  .وبعد موافقته على ذلكاإلعالن عنه للمستخدم الكريم 

ال نقوم نهائيًا باستخدام بيانات املستخدمني الكرام بإرسال رسائل ذات  -7 
 حمتوى

 .جتاري أو تروجيي 

قد نستخدم البيانات املسجلة يف املوقع لعمل االستبانات وأخذ اآلراء بهدف -8  
ستخدمني تطوير املوقع وتقديم جتربة استخدام أكثر سهولة وفعالية للزوار وامل

الكرام. كما ميكننا من التواصل معكم عند احلاجة يف حالة رغبتكم يف 
التربع للمشاريع واألعمال اخلريية أو رغبتكم يف االطالع على ما يستجد من 

  واألعمال اخلريية اليت تقوم بها اجلمعية حيث تساعدنا هذه البيانات املشاريع

 .، وتنفيذ طلباتك قدر اإلمكانيف التواصل معك، واإلجابة عن استفساراتك  
  



 

 

ال نقوم مبشاركة هذه البيانات مع أطراف خارجية إال إذا كانت هذه  -9 
اجلهات الزمة يف عملية استكمال طلبك، ما مل يكن ذلك يف إطار بيانات 
مجاعية تستخدم لألغراض اإلحصائية واألحباث، دون اشتماهلا على أية 

   عرف بك.للت بيانات من املمكن استخدامها

يف احلاالت الطبيعية يتم التعامل مع البيانات بصورة آلية )إلكرتونية( من  - 10 
خال التطبيقات والربامج احملددة لذلك، دون أن يستلزم ذلك مشاركة 

   البيانات. إطالعهم على تلك املوظفني أو

ويف حاالت استثنائية )كالتحقيقات والقضايا( قد يطلع عليها موظفو  -11 
جلهات الرقابية أو من يلزم اطالعه على ذلك؛ خضوعا ألحكام القانون ا

. تنطبق سياسة اخلصوصية هذه على كافة 12وأوامر اجلهات القضائية. 
اخلدمات والتعامالت اليت يتم إجراؤها على املوقع إال يف احلاالت اليت يتم فيها 
سة النص على خدمات أو تعامالت ذات خصوصية؛ فإنه يكون هلا سيا

 هذه خصوصية منفصلة، وغري مدجمة بسياسة اخلصوصية

على الرغم من ذلك قد حيتوي املوقع على روابط ملواقع إلكرتونية أخرى  -13  
تقع خارج سيطرتنا، وال تغطيها سياسة اخلصوصية هذه، يف حال قمت 
بالوصول إىل مواقع أخرى من خالل استخدام الروابط املتاحة على موقعنا؛ 

ع لسياسة اخلصوصية املتعلقة بهذه املواقع، واليت قد ختتلف عن فإنك ستخض
 منك قراءة سياسة اخلصوصية املتعلقة بتلك املواقع. سياسة املوقع؛ مما يتطلب

هذه البوابة قد حتتوي على روابط إلكرتونية ملواقع أو بوابات قد   -14
تخدمة تستخدم طرقًا حلماية البيانات وخصوصياتها ختتلف عن الطرق املس

لدينا، وحنن غري مسؤولني عن حمتويات وطرق خصوصيات املواقع األخرى 
اليت ال تقع حتت استضافة موقع اجلمعية وتتوىل جهاتها مسؤولية محايتها، 

 اخلصوصية اخلاصة بتلك املواقع.  وننصحك بالرجوع إىل إشعارات
 
 



 

 

ببياناتك ملصلحة أي  يف كل األحوال لن نقوم بالبيع أو التأجري أو املتاجرة -15  
طرف ثالث خارج هذا املوقع، وسنحاف  يف كافة األوقات على خصوصية 

 .كافة بياناتك الشخصية اليت نتحصل عليها وسريتها

نظرا للتطور اهلائل يف جمال التقنية، والتغري يف نطاق القوانني املتعلقة  -16
سياسة اخلصوصية باجملال اإللكرتوني؛ فاملوقع حيتف  باحلق يف تعديل بنود 

هذه وشروطها يف أي وقت يراه مالئمًا، ويتم تنفيذ التعديالت على هذه 
. للحفاظ 17الصفحة، ويتم إخطاركم يف حالة إجراء أية تعديالت ذات تأثري. 

 على بياناتك الشخصية، يتم تأمني التخزين اإللكرتوني والبيانات الشخصية
 سبة.املرسلة باستخدام التقنيات األمنية املنا

 
 ( 60املادة ) 

 مسؤولية قياس ومراجعة األداء 

 

يتوىل جملس اإلدارة مسؤولية ضمان تطبيق أنظمة مناسبة تدعم مراجعة  
مؤشرات أداء اجلمعية بشكل منتظم؛ ومراقبة األداء العام للجمعية ومدى 
توافقه مع املتطلبات القانونية والتنظيمية ومع اسرتاتيجيات وأهداف وغايات 

ة املصادق عليها؛ ورفع التقارير بشأنها ألصحاب العالقة الرئيسيني. اجلمعي
ويتوىل اجمللس مسؤولية مراقبة وتقييم برامج اجلمعية وخدماتها لضمان أن 
هناك حاجة هلا وأن الربامج واخلدمات تليب احتياجات اجملتمع مبا يتفق مع 

ائج اجلمعية رؤية ورسالة اجلمعية. واجمللس مسؤول عن مراجعة خمرجات ونت
 بشكل سنوي.

 


