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ي تقـــــود المنظمـــــات �شــــ�ي مفهـــــوم الحوكمـــــة �شـــــكل عـــــام إ � مجموعـــــة مــــن المعـــــاي�ي والمبـــــادئ الـــــئت
ي النتـائج عـ� أسـس 

لتطبيق أفضل الممارسات اإلدار�ة والمال�ة بما يـؤدي إ� تحقيـق ال�فـاءة والفاعل�ـة �ض
هـــا. بنـــاء عل�ـــه، يتضـــمن هـــذا الـــدل�ل عنـــا�  مــن مبـــادئ الشـــفاف�ة، والمســـاءلة، والمشـــاركة، والعدالـــة وغ�ي

ي نظــــــام الجمع�ــــــات والمؤسســــــات األهل�ــــــة والالئحــــــة التنف�ذ�ــــــة للجمع�ــــــات الحوكمــــــة بنــــــاء عــــــ� مــــــ
ا ورد �ض

والمؤسســـــــات األهل�ـــــــة. بح�ـــــــث يتـــــــو� كـــــــً� مـــــــن الجمع�ـــــــة العموم�ـــــــة ومجلـــــــس اإلدارة واإلدارة التنف�ذ�ـــــــة 
للجمع�ـــــة األهل�ـــــة مســـــؤول�ة التأ�ـــــد مـــــن تطبيـــــق معـــــاي�ي الحوكمـــــة بمـــــا �ضـــــمن ســـــالمة إدارة وفاعل�ـــــة أداء 

 الجمع�ة. 

شـادا بمـا ورد ە الالئحة لهدف الرئ�س لهذا ي الجمع�ـة اس�ت
هو ترت�ـب وتوضـيح جوانـب الحوكمـة �ض

ي نظام الجمع�ـات والمؤسسـات األهل�ـة والالئحـة التنف�ذ�ـة للجمع�ـات والمؤسسـات األهل�ـة. ومسـاندة 
�ض

ي أداء مهامهمـــــا وواجباتهـــــا.  اأعضـــــاء الجمع�ـــــة 
كمـــــا ســـــ�كون لعموم�ـــــة ومجلـــــس اإلدارة واإلدارة التنف�ذ�ـــــة �ض

ي اتخـــاذ القـــرار 
ض �ض عـــني ض أو المت�ب الـــدل�ل بمثابـــة الوســـ�لة المناســـبة للجهـــات الداعمـــة للجمع�ـــة مـــن المـــانحني

ي دعمهم للجمع�ة. 
 المناسب والصائب �ض
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 الفصل األول : حوكمة الجمع�ة العموم�ة
 ) ١المـادة ( 

 المبدأ العام
ض واألعضــاء المشــ�ت  ــف عــ� الجمع�ــة مجموعــة مــن المؤسســني ض الــذين �شــكلون الجمع�ــة العموم�ــة. و�قـــع ��ش كني

ى  اف عـ� مجلـس اإلدارة ومتابعـة أدائـه ومراجعـة واعتمـاد قـرارات مجلـس اإلدارة ال�ـ�ب عـ� عـاتق الجمع�ـة العموم�ـة اإل�ش
ي تصدرها الجمع�ة لضمان التأ�د من فاعل�ة أداء الجمع�ة ومصداقيتها واستدامتها.   والتقار�ر الدور�ة الئت

 
 ) ٢المـادة (

 سلطة الجمع�ة العموم�ة: 
ي الجمع�ـة، وتكـون قراراتهـا ملزمـة ألعضـائها كافـة، ولبق�ـة أجهـزة الجمع�ـة. 

َعد الجمع�ة العموم�ـة أعـ� سـلطة �ض
ُ
ت

 ؤسسات األهل�ة. لممن الالئحة التنف�ذ�ة للجمع�ات وا ١٨وفقا للمادة 
 

 ) ٣المـادة ( 
 تك��ن الجمع�ة العموم�ة: 

ي الجمع�ـــة ســـتة تتكـــون الجمع�ـــة العموم�ـــة مـــ
ض واألعضـــاء الـــذين مضـــت عـــ� عضـــ��تهم �ض ن األعضـــاء المؤسســـني

ط �سد�د رسوم العض��ة إن وجدت. وفقا للمادة   ؤسسات األهل�ة. لممن نظام الجمع�ات وا ١٣٫١أشهر ع� األقل، ��ش
 

 ) ٤المـادة ( 
 اختصاصات الجمع�ة العموم�ة العاد�ة: 

 لمال�ة للسنة المال�ة المنته�ة، واعتمادها بعد مناقشتها. دراسة تق��ر مراجع الحسابات عن القوائم ا •
ان�ة التقدي��ة للسنة المال�ة الجد�دة.  • ض وع الم�ي  إقرار م�ش
حــة للســنة  • مناقشـة تق��ــر مجلــس اإلدارة عــن أعمــال الجمع�ــة و�شــاطاتها للســنة المال�ــة المنته�ــة، والخطــة المق�ت

ي شأنه. 
 المال�ة الجد�دة، واتخاذ ما تراە �ض

اح مجاالته. إقرار  •  خطة استثمار أموال الجمع�ة، واق�ت
 انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، وتجد�د مدة عض��تهم، و�براء ذمة مجلس اإلدارة السابق.  •
ي مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمع�ة، وتحد�د أتعابه.  •

ض محاسب قانويض  تعيني
 ؤسسات األهل�ة)لممن نظام الجمع�ات وا ١٤(جميع ما سبق وفقا للمادة  •
ض  –ك�ل لجنـــة انتخابـــات مكونـــة مــــن عضـــ��ن منهـــا عـــ� األقـــل �شـــ • شـــحني إلدارة عمل�ــــة  –مــــن غـــ�ي األعضـــاء الم�ت

انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الثان�ة وما �ليهـا، و�نـت�ي دور اللجنـة بـ�عالن أسـماء أعضـاء مجلـس اإلدارة. 
 األهل�ة. من الالئحة التنف�ذ�ة لنظام الجمع�ات والمؤسسات  ٢٥٫٢وفقا للمادة 

 
 ) ٥المـادة ( 

 اختصاصات الجمع�ة العموم�ة غ�ي العاد�ة: 
ي  •

ي استقالة أي من أعضاء مجلس اإلدارة، أو إسقاط العض��ة عنه، وانتخاب من �شغل المرا�ز الشاغرة �ض
البت �ض

 عض��ة مجلس اإلدارة
 إلغاء ما تراە من قرارات مجلس اإلدارة •
ي جمع�ة أخرى •

اح اندماج الجمع�ة �ض  اق�ت
 رار تعد�ل الالئحة األساس�ةإق •
•  

�
 حل الجمع�ة اخت�ار�ا

 ؤسسات األهل�ة)لممن نظام الجمع�ات وا ١٥(جميع ما سبق وفقا للمادة 
 
 



 

 
۳ 

 )  ٦المـادة ( 
 :حقوق أعضاء الجمع�ة العموم�ة 

ي : (وفقــــــا للمــــــادة 
مــــــن الالئحــــــة التنف�ذ�ــــــة لنظــــــام الجمع�ــــــات  ١٩حقــــــوق األعضــــــاء حســــــب فئــــــات العضــــــ��ة �شــــــمل اآليت

 لمؤسسات األهل�ة)وا
ي المعلومات األساس�ة عن �شاطات المستودع �شكل دوري (سنوي، نصف سنوي، ر�ــع سنوي) •

 .تل�ت
ي اجتماعات الجمع�ة العموم�ة •

 .المشاركة والتص��ت �ض
ي مقر المستودع •

 .االطالع ع� المحا�ض والمستندات المال�ة �ض
ي دعوة الجمع�ة العموم�ة لالنعقاد الجتماع غ�ي عاد •

٪  من األعضاء الـذين لهـم حـق ٢٥ي بالتضامن مع الحق �ض
 .ؤسسات األهل�ةلممن نظام الجمع�ات وا ١٣٫٤حضور الجمع�ة العموم�ة. ووفقا للمادة 

ي حضور الجمع�ة العموم�ة، وال �جوز أن ينوب العضو عن أ��� من  •
جواز أن ين�ب عنه كتابة عضوا آخر �مثله �ض

 .ؤسسات األهل�ةلموا من نظام الجمع�ات ١٣٫٥عضو. وفقا للمادة 
 

  )  ٧المـادة ( 
 :اجتماعات الجمع�ة العموم�ة

ي مقــر الجمع�ــة بنــاء عــ� دعــوة خط�ــة مــن رئــ�س  •
تعقــد الجمع�ــة العموم�ــة اجتماعاتهــا (العاد�ــة وغــ�ي العاد�ــة) �ض

 مجلــس إدارة الجمع�ــة �شــتمل عــ� جــدول األعمــال، ومكــان االجتمــاع، وتار�خــه، وســاعة انعقــادە، عــ� أن تبلــغ
ــ يومــا عــ� األقــل، و�جــوز  ــفة وأعضــاء الجمع�ــة بالــدعوة قبــل الموعــد المحــدد بخمســة ع�ش الــوزارة والجهــة الم�ش

فة ندب من �مثلها لحضور االجتماع. وفقا للمادة  ؤسسـات لممن نظـام الجمع�ـات وا ١٣٫٢للوزارة وللجهة الم�ش
 .األهل�ة

قـل كـل ســنة مال�ـة للجمع�ـة، عــ� أن �عقـد االجتمــاع تعقـد الجمع�ـة العموم�ــة اجتماعـا عاد�ـا مــرة واحـدة عــ� األ •
 .ؤسسات األهل�ةلممن نظام الجمع�ات وا ١٣٫٣األول ل�ل سنة خالل األشهر األر�عة األو� منها. وفقا للمادة 

بٍب من الوزارة، أو من مجلس اإلدارة، أو بناء  • تعقد الجمع�ة العموم�ة اجتماعاتها غ�ي العاد�ة بناء ع� طلب ُمسَّ
مـن  ١٣٫٤٪ من األعضاء الذين لهم حق حضور الجمع�ة العموم�ة. وفقـا للمـادة ٢٥طلب عدد ال �قل عن  ع�

 .ؤسسات األهل�ةلمنظام الجمع�ات وا
ــە أ�ـــ�� مـــن نصـــف أعضـــائها. وفقـــا  • ـ �عـــد اجتمـــاع الجمع�ـــة العموم�ـــة ( العاد�ـــة أو غـــ�ي العاد�ـــة ) صـــح�حا إذا ح�ض

 .ت األهل�ةؤسسالممن نظام الجمع�ات وا ١٧٫١للمادة 
ــ أ�ـــ�� مـــن نصـــف أعضـــائها إ�  • ـ �جـــوز تأج�ـــل اجتمـــاع الجمع�ـــة العموم�ـــة ( العاد�ـــة أو غـــ�ي العاد�ـــة ) إذا لـــم �ح�ض

ي 
موعد آخر �عقد خالل مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة ع�ش يوما من موعد االجتماع األول و�كون االجتماع �ض

ي حالـــة هـــذە الحالـــة بالنســـبة إ� الجمع�ـــة العموم�ـــة العاد�ـــة صـــح
�ن وأمـــا �ض  مهمـــا كـــان عـــدد األعضـــاء الحـــا�ض

�
�حا
من  ١٧٫١٪) من إجما�ي األعضاء. وفقا للمادة  ٢٥الجمع�ة العموم�ة غ�ي العاد�ة ف�جب أن ال �قل العدد عن ( 

 ؤسسات األهل�ةلمنظام الجمع�ات وا
  

 ) ٨المـادة ( 
 حضور اجتماعات الجمع�ة العموم�ة : 

ي حضور اجتماع
 :الجمع�ة العموم�ة لألحكام اآلت�ة تخضع اإلنابة �ض

ي حضـــور اجتمـــاع الجمع�ــــة  •
�جـــوز لعضـــو الجمع�ـــة العموم�ـــة أن ين�ـــب عنـــه عضـــوا آخـــر مـــن األعضـــاء لتمث�لـــه �ض
ي تحــــددها الالئحــــة األساســــ�ة، وفقـــا للمــــادة  مــــن نظــــام الجمع�ــــات  ١٣٫٥العموم�ـــة والتصــــ��ت، وفقــــا لآلل�ــــة الـــئت

 .الالئحة التنف�ذ�ة لنظام الجمع�ات والمؤسسات األهل�ةمن  ٢١ؤسسات األهل�ة ووفقا للمادة لموا
عتمـــد اإلنابـــة مـــن رئـــ�س مجلـــس اإلدارة أو مـــن �فوضـــه قبـــل موعـــد االجتمـــاع. وفقـــا للمـــادة  •

ُ
مـــن الالئحــــة  ٢١أن ت

 .التنف�ذ�ة لنظام الجمع�ات والمؤسسات األهل�ة
ؤسسـات األهل�ـة لمظـام الجمع�ـات وامـن ن ١٣٫٥ال �جوز أن ينوب العضو عن أ��� من عضو واحد. وفقـا للمـادة  •

 .من الالئحة التنف�ذ�ة لنظام الجمع�ات والمؤسسات األهل�ة ٢١ووفقا للمادة 



 

 
٤ 

مـــــــن الالئحـــــــة التنف�ذ�ـــــــة لنظـــــــام الجمع�ـــــــات  ٢١ال �جـــــــوز إنابـــــــة أي مـــــــن أعضـــــــاء مجلـــــــس اإلدارة. وفقـــــــا للمـــــــادة  •
 .والمؤسسات األهل�ة

 
 )  ٩المـادة ( 

 �ة : جدول اجتماعات الجمع�ة العموم
ي جــدول أعمالهــا. وفقــا 

ي مســائل غــ�ي مدرجــة �ض
ال �جــوز للجمع�ــة العموم�ــة ( العاد�ــة أو غــ�ي العاد�ــة ) أن تنظــر �ض

 ؤسسات األهل�ةلممن نظام الجمع�ات وا ١٦للمادة 
 

 )    ١٠المـادة ( 
 محا�ف اجتماعات الجمع�ة العموم�ة :  

ـ فـرز األصــوات، �جـب عـ� الجمع�ـة تزو�ـد الــوزارة بصـورة مـن محـا�ض اجتماعـ ات الجمع�ــة العموم�ـة مـع مح�ض
ـــ يومـــا مــــن تــــار�ــــخ االجتمــــاع. وفقـــا للمــــادة  ـ مــــن الالئحــــة التنف�ذ�ـــة لنظــــام الجمع�ــــات والمؤسســــات  ٢٣خـــالل خمســــة ع�ش

 .األهل�ة
 

 ) ١١المـادة ( 
 قرارات الجمع�ة العموم�ة

�ن.  • مـــــن نظـــــام  ١٧٫٢وفقـــــا للمـــــادة تصـــــدر قـــــرارات الجمع�ـــــة العموم�ـــــة العاد�ـــــة بأغلب�ـــــة عـــــدد األعضـــــاء الحـــــا�ض
 .ؤسسات األهل�ةلمالجمع�ات وا

�ن. وفقـا للمـادة  • ي عدد األعضاء الحـا�ض مـن نظـام  ١٧٫٣تصدر قرارات الجمع�ة العموم�ة غ�ي العاد�ة بأغلب�ة ثلئ�
 .ؤسسات األهل�ةلمالجمع�ات وا

اح انــدم • ي جمع�ــة أخــرى، تعتــ�ب جميــع قــرارات الجمع�ــة غــ�ي العاد�ــة نافــذة مــا عــدا ف�مــا يتعلــق بــاق�ت
اج الجمع�ــة �ض

 ألحكـام النظــام 
�
 إال بعـد اسـتكمال اإلجـراءات الالزمـة وفقـا

�
و�قـرار تعـد�ل الالئحـة األساسـ�ة وحـل الجمع�ـة اخت�ار�ـا

مـــــن الالئحـــــة  ٢٠ؤسســـــات األهل�ـــــة ووفقـــــا للمـــــادة لممـــــن نظـــــام الجمع�ـــــات وا ١٥وموافقــــة الـــــوز�ر. وفقـــــا للمـــــادة 
 .سات األهل�ةالتنف�ذ�ة لنظام الجمع�ات والمؤس

 
 )  ١٢المـادة ( 

 انتخاب مجلس اإلدارة
اع الـ�ــي. وفقـــا للمـــادة  ي عمل�ـــة االنتخـــاب، تنتخـــب الجمع�ـــة العموم�ـــة أعضـــاء مجلـــس إدارة الجمع�ـــة بـــاالق�ت

�ض
ؤسســــات األهل�ــــة. و�جـــــب أن تبــــئض عمل�ـــــة االنتخــــاب وفقــــا للنظـــــام والالئحــــة التنف�ذ�ـــــة لممــــن نظــــام الجمع�ـــــات وا ١٨٫١

 .ؤسسات األهل�ةلممن نظام الجمع�ات وا ١٨٫٣ألساس�ة. وفقا للمادة والالئحة ا
 
 

ي 
 حوكمة مجلس اإلدارة  :الفصل الثايف

 ) ١٣المـادة ( 
 :المبدأ العام 

ــف عــ� اإلدارة التنف�ذ�ـــة للجمع�ــة األهل�ــة مجلـــس إدارة منتخــب مـــن الجمع�ــة العموم�ــة. و�قـــع عــ� عـــاتق  ��ش
اف عــ� اإلدارة  التنف�ذ�ــة ومتابعــة أدائهــا والتأ�ــد تنف�ــذها للخطــط المعتمــدة وتقــد�م التقــار�ر الدور�ــة مجلــس اإلدارة اإل�ش

ان�ات السن��ة للجمع�ة العموم�ة العتمادها ض ي تصدرها الجمع�ة والخطط والم�ي  .الئت
 

 ) ١٤المـادة ( 
 مسؤول�ات مجلس اإلدارة

مــن نظــام الجمع�ــات  ١٣٫٤ا للمــادة �حــق للمجلــس طلــب انعقــاد اجتمــاع الجمع�ــة العموم�ــة (غــ�ي العــادي). وفقــ •
 .ؤسسات األهل�ةلموا



 

 
٥ 

ي إدارة انتخابات مجلس اإلدارة من خالل •
 :المشاركة �ض

شـح لعضــ��ة مجلــس اإلدارة  • ــوط لل�ت توج�ـه الــدعوة إ� جميـع أعضــاء الجمع�ــة العموم�ـة ممــن تنطبـق عل�ــه ال�ش
ض يوما ع� األقل  .الجد�د قبل نها�ة مدة مجلس اإلدارة بمائة وثمانني

ض يوما من نها�ة مدة مجلس اإلدارة • شح قبل �سعني  .إقفال باب ال�ت
ض إ� الوزارة وفق النموذج المعد أو الط��قة المعتمدة مـن الـوزارة لهـذا الغـرض وذلـك خـالل  • شحني رفع أسماء الم�ت

شــــح. (وفقــــا للمــــادة  مــــن الالئحــــة التنف�ذ�ــــة لنظــــام الجمع�ــــات والمؤسســــات  ٣-٢٦٫١أســــب�ع مــــن قفــــل بــــاب ال�ت
 هل�ة)األ

ـ يومـا عـ� األقـل  • ع� مجلس اإلدارة الجد�د تزو�د الوزارة بأسماء األعضاء الذين تم انتخابهم خالل خمسة ع�ش
 .من الالئحة التنف�ذ�ة لنظام الجمع�ات والمؤسسات األهل�ة ٢٦٫٥من تار�ــــخ االنتخاب. وفقا للمادة 

ـــف المــــا�ي واختصاصــــات كــــل  • ـ ي أول اجتمــــاع للمجلــــس وفقــــا تحد�ــــد رئــــ�س مجلــــس اإلدارة ونائبــــه والم�ش
مــــنهم �ض

ي تحـــددها الالئحـــة. وفقـــا للمـــادة  مـــن الالئحـــة التنف�ذ�ـــة لنظـــام الجمع�ـــات والمؤسســـات  ٣٠ل��ف�ــة االخت�ـــار الـــئت
 .األهل�ة

التأ�د من وضع اجراءات لتع��ـف أعضـاء المجلـس الجـدد بعمـل الجمع�ـة وخاصـة الجوانـب المال�ـة والقانون�ـة،  •
مـن الالئحـة  ٣٧٫٢معلومات الواف�ة عن شؤون الجمع�ـة ألعضـاء المجلـس. وفقـا للمـادة وعل�ه التأ�د من توفر ال

 .التنف�ذ�ة لنظام الجمع�ات والمؤسسات األهل�ة
ي مخالفـــة  •

ي وقـــ�ع الجمع�ـــة �ض
ي الممل�ـــة بمـــا �ضـــمن تـــال�ض

التأ�ـــد مـــن تق�ـــد الجمع�ـــة باألنظمـــة واللـــوائح الســـار�ة �ض
 .نف�ذ�ة لنظام الجمع�ات والمؤسسات األهل�ةمن الالئحة الت ٣٧٫٥نظام�ة. وفقا للمادة 

التأ�ـــــد مـــــن أن مـــــوارد الجمع�ـــــة موثقـــــة وأن ايراداتهـــــا أنفقـــــت بمـــــا يتفـــــق مـــــع أهـــــدافها، وعل�ـــــه أن يـــــؤدي مهماتـــــه  •
ي �فوضـــها، واجـــراءات اتخـــاذ القـــرار ومـــدة التفـــ��ض، وعل�ـــه  بمســـؤول�ة وحســـن ن�ـــة، وأن �حـــدد الصـــالح�ات الـــئت

ە عـ�ب تقـار�ر دور�ـة. وفقـا للمـادة  متابعة ممارسة تلك الصـالح�ات ي �فوضـه الغـ�ي مـن الالئحـة التنف�ذ�ـة  ٣٧٫١الـئت
 .لنظام الجمع�ات والمؤسسات األهل�ة

ــوط الــواردة فيهــا، و�ذا خلــت الالئحــة األساســ�ة مــن  • عــدم التـ�ـف إال ف�مــا تــنص عل�ــه الالئحــة األساســ�ة و�ال�ش
 نص فال �جوز للمجلس

مـــــــن الالئحـــــــة التنف�ذ�ـــــــة لنظـــــــام الجمع�ـــــــات  ٣٧٫٣موم�ـــــــة. وفقـــــــا للمـــــــادة التـ�ــــــف إال بـــــــ�ذن مـــــــن الجمع�ـــــــة الع •
 .والمؤسسات األهل�ة

إ�ــداع أمــوال الجمع�ــة النقد�ــة باســمها لــدى بنــك أو أ�ــ�� مــن البنــوك المحل�ــة، وتكــون التعــامالت مــع الحســابات  •
، و�جوز  ف الما�ي لمجلس اإلدارة تف��ض  البنك�ة الخاصة بالجمع�ة بتوقيع رئ�س مجلس اإلدارة أو نائبه والم�ش

ي  ي اإلدارة التنف�ذ�ـــــة عــــ� أن �كونـــــوا ســـــعوديي ض مــــن أعضـــــائه أو مــــن ق�ـــــاديي التعامــــل مـــــع الحســــابات البنك�ـــــة الثنـــــني
مــن الالئحــة التنف�ذ�ــة لنظــام الجمع�ــات  ٣٧٫٤الجنســ�ة وذلــك بعــد موافقــة الــوز�ر أو مــن �فوضــه. وفقــا للمــادة 

 .والمؤسسات األهل�ة
ض انتخاب مجلـس إدارة جد�ـد. عند انتهاء دورة مجلس ا • ي ممارسة مهامه اإلدار�ة دون المال�ة لحني

إلدارة �ستمر �ض
 .من الالئحة التنف�ذ�ة لنظام الجمع�ات والمؤسسات األهل�ة ٢٦٫٨وفقا للمادة 

 
 ) ١٥المـادة ( 

 اختصاصات مجلس اإلدارة
ي  •

 :تحدد الالئحة األساس�ة اختصاصات مجلس اإلدارة ومنها اآليت
 .ات العامة لتحقيق أهداف الجمع�ة ونجاحهاوضع الس�اس •
هــا مــن خطــط العمــل الرئ�ســة،  • ات�ج�ة والخطــة التنف�ذ�ــة وغ�ي وضــع خطــط عمــل الجمع�ــة ومنهــا الخطــة االســ�ت

 .ومتابعة تنف�ذها، واعتمادها من الجمع�ة العموم�ة
ي الجمع�ة •

 .اعتماد اله�ا�ل التنظ�م�ة والوظ�ف�ة �ض
اف عليها واجراء مراجعة دور�ة للتحقق من فاعليتهاوضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخ •  .ل�ة واإل�ش



 

 
٦ 

اف عــ� تنف�ــذها  • وضـع أســس ومعـاي�ي لحوكمــة الجمع�ــة ال تتعـارض مــع أحكـام النظــام والالئحــة األساسـ�ة واإل�ش
 .ومراقبة مدى فاعليتها وتعد�لها عند الحاجة

صـــــ�ل الشـــــ�كات أو أذونـــــات الـ�ــــف فـــــتح الحســـــابات البنك�ـــــة لـــــدى البنـــــوك والمصـــــارف الســـــعود�ة، ودفـــــع وتح •
وكشـــوفات الحســـابات وتنشـــ�ط الحســـابات وقفلهـــا و�ســـ��تها وتحـــد�ث الب�انـــات واالعـــت ا رض عـــ� الشـــ�كات 

ها من العمل�ات البنك�ة  .واستالم الش�كات المرتجعة وغ�ي
جزئتهـــا �ســـج�ل العقـــارات وقبـــول إفراغهـــا وقبـــول الوصـــا�ا واألوقـــاف والهبـــات ودمـــج صـــكوك أمـــالك الجمع�ـــة وت •

ي الزراع�ـــــة إ� ســـــكن�ة، واجـــــراء أي 
ي النظـــــام الشـــــامل، وتح��ـــــل األرا�ض

وفرزهـــــا، وتحـــــد�ث الصـــــكوك وادخالهـــــا �ض
 .ت�فات خالف ما سبق مما �كون للجمع�ة ف�ه غبطة ومصلحة بعد موافقة الجمع�ة العموم�ة

 .تنم�ة الموارد المال�ة للجمع�ة والس�ي لتحقيق االستدامة لها •
 .لجمع�ة وأموالهاإدارة ممتل�ات ا •
 .إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمع�ة وتفع�لها بعد اعتمادها من الجمع�ة العموم�ة والوزارة •
وضـع س�اســة مكت��ــة تــنظم العالقــة مــع المســتف�دين مـن خــدمات الجمع�ــة تضــمن تقــد�م العنا�ــة الالزمــة لهــم،  •

 واإلعالن عنها
وط واجراءات واضحة وم • ي مجلـس اإلدارة ووضـعها موضـ�ع التنف�ـذ بعـد ص�اغة س�اسات و�ش

حددة للعض��ة �ض
 .إقرار الجمع�ة لها

تزو�د الوزارة بالب�انات والمعلومات عن الجمع�ة وفق النماذج المعتمدة من الوزارة، وتحديثها بما �طرأ من تغي�ي  •
ة ال ت��د عن شهر واحد من تار�ــــخ وقوعه  .خالل ف�ت

ي إعداد التقار�ر التتب •
 .ع�ة والسن��ةالتعاون �ض

تزو�ــد الـــوزارة بالحســـاب الختـــا�ي والتقـــار�ر المال�ـــة المدققـــة مـــن م ا رجـــع الحســـابات بعـــد إقـــرار هـــا مـــن الجمع�ـــة  •
 .العموم�ة وخالل أر�عة أشهر من نها�ة السنة المال�ة

اف ع� إعداد واعتماد التق��ر السنوي للجمع�ة •  .اإل�ش
اف ع� إعداد الموازنة التقدي��ة للسنة •  .المال�ة الجد�دة ورفعها للجمع�ة العموم�ة العتمادها اإل�ش
ض مســـؤول تنف�ـــذي متفـــ�غ للجمع�ـــة، وتحد�ـــد صـــالح�اته وتزو�ـــد الـــوزارة باســـمه وقـــرار تعيينـــه وصـــورة مـــن  • تعيـــني

 .اله��ة الوطن�ة له، مع ب�انات التواصل معه
ي الجمع�ة، وتحد�د صالح�اتهم ومسؤول�اتهم •

ض �ض ض الق�اديني ض الموظفني  .تعيني
ي قبول عضو الجمع�ة العموم�ة الجد�د أو اعتذارە أو إلغاء عض��ته بقرار مسببال •

 .بت �ض
إبـالغ الـوزارة بكـل تغيـ�ي �طـرأ عـ� حالـة أعضـاء الجمع�ـة العموم�ـة ومجلـس اإلدارة والمسـؤول التنف�ـذي والمــدير  •

 .الما�ي وذلك خالل شهر من تار�ــــخ حدوث التغي�ي 
ي تضمن • ام الجمع�ـة باألنظمـة واللـوائح، إضـافة إ� االلـت ا زم باإلفصـاح عـن  وضع الس�اسات واإلجراءات الئت ض الـ�ت

ض اآلخـــر مـــن  ــفة وأصـــحاب المصـــالح اآلخـــ��ن، وتمكـــني ـ المعلومـــات الجوه��ـــة للمســـتف�دين والـــوزارة والجهـــة الم�ش
ي للجمع�ة

ويض ها ع� الموقع اإلل��ت  .االطالع ع� الحساب الختا�ي والتقار�ر المال�ة واإلدار�ة، و��ش
فة • ي أو الوزارة أو الجهة الم�ش اف ع� تنف�ذ قرارات وتعل�مات الجمع�ة العموم�ة أو المراجع الخار�ب  .اإل�ش
 .تنم�ة الموارد المال�ة للجمع�ة •
 .دعوة الجمع�ة العموم�ة لالنعقاد •
ي مجـــال اختصاصـــه. وفقـــ •

ــفة �ض ـ ا أي مهـــام أخـــرى �كلـــف بهـــا مـــن قبـــل الجمع�ـــة العموم�ـــة أو الـــوزارة أو الجهـــة الم�ش
 .من الالئحة التنف�ذ�ة لنظام الجمع�ات والمؤسسات األهل�ة ٣٢للمادة 

 
 ) ١٦المـادة ( 

 مسؤول�ات رئ�س مجلس اإلدارة
إرسال دعوة خط�ة للجمع�ة العموم�ة لطلب انعقاد االجتماع الجمع�ة العموم�ة و�شتمل ع� جدول األعمال،  •

 .ؤسسات األهل�ةلممن نظام الجمع�ات وا ١٣٫٢ة ومكان االجتماع، وتار�خه، وساعة انعقادە. وفقا للماد



 

 
۷ 

فة وأعضاء الجمع�ة بالدعوة قبل الموعد المحدد بخمسة ع�ش يوما ع� األقل. وفقا  • إبالغ الوزارة والجهة الم�ش
 .ؤسسات األهل�ةلممن نظام الجمع�ات وا ١٣٫٢للمادة 

 
 ) ١٧المـادة ( 

 مدة وعض��ة مجلس اإلدارة
من الالئحـة التنف�ذ�ـة لنظـام الجمع�ـات والمؤسسـات  ٢٥٫٣�ــع سنوات. وفقا للمادة تكون مدة مجلس اإلدارة أر  •

 األهل�ة
ض عـ� التـوا�ي إال بموافقـة الـوز�ر أو مـن �فوضـه.  • ال �جوز ال�ت شح لعض��ة مجلس إدارة الجمع�ة أل�ـ�� مـن دورتـني

 .من الالئحة التنف�ذ�ة لنظام الجمع�ات والمؤسسات األهل�ة ٢٨وفقا للمادة 
 لمــا ال  •

�
ي الجمع�ــة وعضــ��ة مجلــس اإلدارة، إال بموافقــة الــوزارة أو مــن �فوضــه ووفقــا

ض الوظ�فــة �ض �جــوز الجمــع بــني
 .تحددە الالئحة

 من الالئحة التنف�ذ�ة لنظام الجمع�ات والمؤسسات األهل�ة ٢٦٫٧وفقا للمادة  •
اف عـ�  • ي اإلدارة المختصـة بـاإل�ش

ض عضـ��ة مجلـس إدارة والعمـل �ض ي الـوزارة أو الجهـة ُ�حظر الجمـع بـني
الجمع�ـة �ض

فة إال بموافقة الوز�ر أو من �فوضه. وفقا للمادة  من الالئحة التنف�ذ�ـة لنظـام الجمع�ـات والمؤسسـات  ٢٧الم�ش
 .األهل�ة

 
 ) ١٨المـادة ( 

 ه�كلة مجلس اإلدارة
�ـات والمؤسسـات من الالئحـة التنف�ذ�ـة لنظـام الجمع ٢٥٫٣تكون مدة مجلس اإلدارة أر�ــع سنوات. وفقا للمادة  •

 األهل�ة
ض ع� التوا�ي إال بموافقة الوز�ر أو من �فوضه •  .ال �جوز ال�ت شح لعض��ة مجلس إدارة الجمع�ة أل��� من دورتني
 .من الالئحة التنف�ذ�ة لنظام الجمع�ات والمؤسسات األهل�ة ٢٨وفقا للمادة  •
ي الجمع�ــة وعضــ��ة مجلــس اإلدارة، إال  •

ض الوظ�فــة �ض  لمــا ال �جــوز الجمــع بــني
�
بموافقــة الــوزارة أو مــن �فوضــه ووفقــا

 .تحددە الالئحة
 من الالئحة التنف�ذ�ة لنظام الجمع�ات والمؤسسات األهل�ة ٢٦٫٧وفقا للمادة  •
ي الـوزارة أو الجهـة  •

اف عـ� الجمع�ـة �ض ي اإلدارة المختصـة بـاإل�ش
ض عضـ��ة مجلـس إدارة والعمـل �ض ُ�حظر الجمـع بـني

فة إال بموافقة الوز�ر أو م  .ن �فوضهالم�ش
 .من الالئحة التنف�ذ�ة لنظام الجمع�ات والمؤسسات األهل�ة ٢٧وفقا للمادة  •
ي جميع األحوال  •

�جب أال �قل عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن خمسة أعضاء، وال ي��د عن ثالثة ع�ش عضوا، و�ض
 ٢٤ا للمــادة ٪ مــن عــدد أعضــاء الجمع�ــة العموم�ــة. وفقــ٥٠ال �جــوز أن يتجــاوز عــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن 

 .من الالئحة التنف�ذ�ة لنظام الجمع�ات والمؤسسات األهل�ة
ي تكفـل سـ�ي عمـل الجمع�ـة.  • �جوز لمجلس اإلدارة أن �شكل منه لجنة تنف�ذ�ـة و�فوضـها بـبعض الصـالح�ات الـئت

 .من الالئحة التنف�ذ�ة لنظام الجمع�ات والمؤسسات األهل�ة ٣٣٫١وفقا للمادة 
ي أي لجنــة  •

مــن الالئحــة التنف�ذ�ــة لنظــام  ٣٣٫٢دائمــة أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة. وفقــا للمــادة �جــب أن �كــون �ض
 .الجمع�ات والمؤسسات األهل�ة

 
 ) ١٩المـادة ( 

 اجتماعات مجلس اإلدارة
ي  •

ي السـنة، و�ـرا� �ض
�عقد مجلس إدارة الجمع�ة اجتماعات دور�ة منتظمـة ال �قـل عـددها عـن أر�عـة اجتماعـات �ض

ة  ض كــل اجتمــاع وآخــر، عــ� أن يــتم عقــد اجتمــاع كــل ثالثــة أشــهر عــ� األقــل. وفقــا عقــدها تناســب الفــ�ت الزمن�ــة بــني
مـــن الالئحـــة التنف�ذ�ـــة لنظـــام الجمع�ـــات والمؤسســـات األهل�ـــة. وتتضـــمن اجتماعـــات مجلـــس اإلدارة  ٣١للمـــادة 

 : وجدول األعمال التا�ي 



 

 
۸ 

ي ذلـــك التحضـــ�ي الجتماعـــات عـــ� أعضـــاء مجلـــس اإلدارة تخصـــ�ص وقـــت كـــاف لالضـــطالع بمســـؤول�اتهم،  •
بمـــا �ض

 .المجلس واللجان الدائمة والمؤقتة، والحرص ع� حضورها
�عقد مجلس اإلدارة اجتماعات عاد�ة منتظمة، بدعوة من الـرئ�س. وعـ� الـرئ�س أن �ـدعو مجلـس اإلدارة لعقـد  •

 .اثنان من األعضاء –كتابة   –اجتماع طارئ مئت طلب ذلك 
ور مـــــــع األعضـــــــاء اآلخـــــــ��ن والمـــــــدير التنف�ـــــــذي عنـــــــد إعـــــــداد جـــــــدول محـــــــدد عـــــــ� رئـــــــ�س مجلـــــــس اإلدارة التشـــــــا •

ي ســـتعرض عـــ� المجلـــس. و�رســـل جـــدول األعمـــال   بالمســـتندات  –بالموضـــوعات الـــئت
�
لألعضـــاء قبـــل  –مصـــح��ا

االجتمـــاع بوقـــٍت كـــاٍف؛ حـــئت يتـــاح لهـــم دراســـة الموضـــوعات واالســـتعداد الج�ـــد لالجتمـــاع. و�قـــر مجلـــس اإلدارة 
ي جــدول األعمــال حـــ

اض �ض ثبــت تفاصـــ�ل هــذا االعـــ�ت
ُ
اض أي عضـــو عــ� هــذا الجـــدول ت ي حـــال اعــ�ت

ال انعقــادە، و�ض
 .مح�ض االجتماع

�جب ع� مجلس اإلدارة توثيق اجتماعاته و�عداد محا�ض بالمناقشات والمداوالت بما فيهـا عمل�ـات التصـ��ت  •
ي تمت وتب��بها وحفظها بح�ث �سهل الرج�ع إليها  .الئت

ي تنـــدرج �شـــكل واضـــح ضـــمن صـــالح�ة يتق�ـــد النقـــاش الـــذي  • ي اجتماعـــات مجلـــس اإلدارة بالمســـائل الـــئت
�جـــري �ض

ي وقتهــــا المناســـب ونزاهــــة النظــــام 
 لس�اســـاته. يــــتم إجــــراء مـــداوالت المجلــــس أثنـــاء االجتماعــــات �ض

�
المجلـــس وفقــــا

ي ملفــات بعــد انعقــاد االجتمــاع. �جــب تـــدو�ن
ي جميــع األوقــات �ض

 وشــمول�ة. �جــب حفــظ محــا�ض االجتماعــات �ض
ي ملفات عال�ة التنظ�م

 .وحفظ قرارات مجلس اإلدارة �ض
 يتو� مسؤول�ة �سج�ل مح�ض االجتماع وذلك قبل عقد كل اجتماع لمجلس  •

�
ض رئ�س مجلس اإلدارة شخصا �عنيّ

 .اإلدارة
ي اجتماعـات المجلـس بنـاًء عـ� مـذكرة صـادرة بـذلك عـن مجلـس اإلدارة،  •

 ّ��ـة �ض
�
�مكن اعتبار البنود التال�ة بنودا

 : �ي و 
ض بها)  •  .المسائل الشخص�ة المتعلقة �شخص معروف (أي مستف�دي الجمع�ة أو العاملني
ك أو بيع األرض أو الممتل�ات  •

�
 .تمل

ض   •  .عالقات العمل أو المفاوضات مع الموظفني
ي س�اسة الحوكمة  •

ض أعضاء مجلس اإلدارة ع� النحو المحدد �ض  .مسائل تعارض المصالح بني
 .المسائل المال�ة  •

 
 ) ٢٠ادة ( المـ

ي مجلس اإلدارة
 اتخاذ القرارات �ف

ي نها�ـة المطـاف إ� تصـ��ت رسـ�ي  •
ـ �ض ي

يتم اتخاذ القرارات عادة من خالل عمل�ة الوصول إ� إجماع حولها �ف�ض
عــ� تـــدو�ن القـــرار. تهـــدف هـــذە العمل�ـــة إ� حـــّث األعضــاء عـــ� إجـــراء نقـــاش مســـتف�ض و�لـــورة أي قـــرار �حـــ�ض 

 .اإلدارة، أو ع� األقل من قبل األغلب�ة البس�طة ف�ه، قبل إجراء تص��ت عل�هبدعم كامل من أعضاء مجلس 
ي  •

ي مجلــس اإلدارة �شــكل جمــا�ي أثنــاء اجتماعــات المجلــس بح�ــث �كتمــل النصــاب القــانويض
يــتم اتخــاذ القــرارات �ض

 ٪ من األعضاء). ٥١ألعضاء المجلس فيها (حضور 
ي تـــب�ت فيهـــا الخالفـــات قائمـــة، �حـــق  • ي الحـــاالت الـــئت

ــ �ض ـ ي مح�ض
اضـــاتهم �ض ض طلـــب تـــدو�ن اع�ت لألعضـــاء المعارضـــني

 .االجتماع
، للمصـادقة  • ض �ن، بغـض النظـر عـن عـدد األعضـاء المتغيبـني �جب توفر أغلب�ة تص��ت باإل�جاب لألعضاء الحا�ض

 .ع� القرار
ي ظل أجواء م��حة •

 .يتمتع األعضاء بحق مناقشة المسائل أمام المجلس واتخاذ قراراتهم �ض
ه)، والنظــام األســـا�ي ١٤٣٧قـــاش مجلــس اإلدارة إ� نظـــام الجمع�ــات والمؤسســات األهل�ـــة (تحــتكم جلســات ن •

 .للجمع�ة، وس�اسات الحوكمة، ومدونة قواعد السلوك
ــ�ة عـــ� النحـــو الــــذي  • ام وجهـــات نظـــر زمالئهـــم المخالفـــة آلرائهـــم والحفـــاظ عـــ� الّ�ـ عـــ� األعضـــاء تقّبـــل واحـــ�ت

 .تقتض�ه قرارات مجلس اإلدارة و�دعمها



 

 
۹ 

ي  •
ي حالـــة وجـــود تعــــادل �ض

ي ذلـــك القـــرار الحاســـم �ض
�كـــون لـــرئ�س مجلـــس اإلدارة أو مـــن �فوضـــه بهـــذە الصـــالح�ة �ض

 .التص��ت ع� القرارات
 

 ) ٢١المـادة ( 
ي مجلس اإلدارة

 استقطاب وترشيح األعضاء الجدد �ف
ي حالة رغبة المجلس ز�ادة عـدد أ

ي مجلس اإلدارة أو �ض
عضـائه، عـ� مجلـس اإلدارة عند وجود أو توقع وجود شواغر �ض

 
�
ور�ـة إل�جـاد م��ـدا ات أو مهـارات معينـة تكـون �ض شيح حسب الحاجة لمراجعـة احت�اجـات المجلـس لخـ�ب تك��ن لجنة ال�ت
ض  شيح تحد�د المرجع�ـات والتحقـق منهـا ومقابلـة وترشـيح أشـخاص مـؤهلني ي المجلس. وع� لجنة ال�ت

من القوة والتوازن �ض
شــح لمثــل هــذە المناصــب، ورفــع توصــ�ة لمجلــس اإلدارة أو أعضــاء الجمع�ــة بتعييــنهم عــ� لــديهم الرغبــة واالســتعداد ل ل�ت

ض  ض المعنيــني شـيح بملــف بأسـماء المرشــحني النحـو الــذي يتوافـق مــع الالئحـة الداخل�ــة للجمع�ـة وس�اســتها. تحـتفظ لجنــة ال�ت
 شـامً� حـول مناصـ

�
ي الذين تم تقيـ�مهم. يـتل�ت أعضـاء مجلـس اإلدارة الجـدد توجيهـا

بهم خـالل شـهر واحـد مـن عضـ��تهم �ض
ــف«مجلــس اإلدارة. و�ــتم تخصــ�ص عضــو خبــ�ي بأعمــال الجمع�ــة بصــفة  ي انــدماج » م�ش

ل�ــل عضــو جد�ــد أو للمســاعدة �ض
العضـو الجد�ــد واإلجابــة عــن أ�ــة استفسـارات لد�ه/لــديها حــول إجــراءات مجلــس اإلدارة. وهـذا التوج�ــه �شــمل عــ� ســب�ل 

 :المثال ال الح�
 ؤ�ة ورسالة وقّ�م الجمع�ة. تار�ــــخ ور  •
 الالئحة األساس�ة للجمع�ة، واللوائح اإلدار�ة والمال�ة، وس�اسة الحوكمة.  •
 لمحة عامة حول مصادر التم��ل.  •
 دور وه�كل ووظائف مجلس اإلدارة.  •
 تعهد قسم حفظ األمانة والّ��ة، ومدونة قواعد السلوك وس�اسات تعارض المصالح.  •
 جتماعات مجلس اإلدارة. التوجيهات اإلجرائ�ة لعقد ا •
 اإلجراءات الخاصة بنفقات أعضاء مجلس اإلدارة.  •

 
 ) ٢٢المـادة ( 

 عزل مجلس اإلدارة
ض (وفقــا للمــادة  • ض اآلتيتــني ي إحــدى الحــالتني

ــبٍب عــزل مجلــس اإلدارة، وذلــك �ض مــن نظــام  ١٩٫١�جــوز للــوز�ر بقــرار� ُمسَّ
دارة ألي ســــبب عــــن الحــــد األديض المحقــــق إذا نقــــص عــــدد أعضــــاء مجلــــس اإل  )ؤسســــات األهل�ــــةلمالجمع�ــــات وا

ي الالئحـــة األساســ�ة، وتعــذر تكملـــة عــدد األعضـــاء 
للنصــاب النظــا�ي الـــالزم لعقــد اجتماعــات المجلـــس المحــدد �ض

 ألحكام النظام
�
 .طبقا

 أي حكم من أحكام النظام أو الالئحة أو الالئحة األساس�ة، ولم تصحح المخالفة خالل  •
َّ
إذا خالف مجلس اإلدارة

 .واحد من تار�ــــخ اإلنذار الخ�ي الموجه من الوزارة شهر 
 

 ) ٢٣المـادة ( 
 مجلس اإلدارة المؤقت

 مـــن تــــار�ــــخ تعيينــــه، وأن 
�
ض يومــــا عـــ� مجلــــس اإلدارة المؤقـــت أن �ــــدعو الجمع�ـــة العموم�ــــة لالنعقـــاد خــــالل ســـتني

ي هـذە الج
 عن حالة الجمع�ة، وتنتخب الجمع�ة العموم�ة �ض

ً
 مفص�

�
، وتنـت�ي �عرض عليها تق��را

�
لسـة مجلـس إدارة جد�ـدا

 .ؤسسات األهل�ةلممن نظام الجمع�ات وا ١٩٫٢مهمة مجلس اإلدارة المؤقت بانتخاب مجلس إدارة جد�د. وفقا للمادة 
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 الشؤون المال�ة :الفصل الثالث
 ) ٢٤المـادة ( 

 المبدأ العام
عـــات مال�ـــة كمصـــدر  دخـــل رئـــ�س لعمل�اتهـــا، أن تتـــوفر �جـــب عـــ� الجمع�ـــة األهل�ـــة بصـــفتها منظمـــة �ســـتقبل ت�ب

ــوع  ـ ض واألنظمـــة المعمـــول بهـــا وذلـــك لضـــمان االســـتخدام الم�ش ام بـــالقوانني ض لـــديها نظـــام إدارة مال�ـــة ومحاســـب�ة ســـل�م وااللـــ�ت
 .والمسؤول عن مواردها دون شبهة غس�ل أموال أو دعم إرهاب

 
 ) ٢٥المـادة ( 

 المحاسبة المال�ة
ٍّ مــــرخص� لــــه لمراجعــــة حســــاباتها. وفقــــا للمــــادة عــــ� الجمع�ــــة أن تتعاقــــد مــــع محاســــٍب قــــ ي

مــــن نظــــام  ٢١٫٥انويض
ض لمالجمع�ـــــات وا ؤسســـــات األهل�ـــــة. وتتق�ـــــد الجمع�ـــــة بالمعـــــاي�ي المحاســـــب�ة الصـــــادرة مـــــن الهيئـــــة الســـــعود�ة للمحاســـــبني

ي تصــدرها الــوزارة. وفقــا للمــادة  ض و�النمــاذج والتقــار�ر المحاســب�ة الــئت ة لنظــام الجمع�ــات مــن الالئحــة التنف�ذ�ــ ٣٦القــانونيني
 .والمؤسسات األهل�ة

 
 

 ) ٢٦المـادة ( 
 التعامل الما�ي 

ي غـ�ي مـا خصصـت لـه،  •
 ت�ـف هـذە األمـوال �ض

َّ
ي الممل�ـة، وأ�

أن تودع أموالها النقد�ة باسـمها لـدى أحـد البنـوك �ض
ي الجمع�ة �فوضـهما بـذلك مجلـس اإلدارة . و 

ض �ض ض من المسؤولني  ��ف منها إال بتوقيع اثنني
َّ

 ٢١٫٦فقـا للمـادة وأ�
ض مـــــن مســـــؤو�ي الجمع�ـــــة إل�ـــــداع أو �ف لممـــــن نظـــــام الجمع�ـــــات وا ي حالـــــة تفـــــ��ض اثنـــــني

ؤسســـــات ألهل�ـــــة. و�ض
. وفقــــا للمـــــادة  ض ؤسســـــات لممــــن نظــــام الجمع�ــــات وا ٢١٫٦األمــــوال، �جــــب أن تحــــدد الالئحـــــة هــــذين المســــؤولني

 األهل�ة. 
ي حساب مستق •

ئ لهـا سـجال خاصـا بهـا، و�جـب عليهـا �جب ع� الجمع�ة أن تتعامل مع أموال الزكاة �ض ل وأن تن�ش
ـ�عة اإلســالم�ة. وفقــا للمــادة  ـ ي أمــوال الزكــاة بمــا يتفــق مــع أحكــام ال�ش

مــن الالئحــة التنف�ذ�ــة لنظــام  ٣٤التـ�ـف �ض
ـ�عة اإلســالم�ة.  ـ الجمع�ــات والمؤسســات األهل�ــة. وأال تتـ�ـف ف�مــا تتلقــاە مــن زكــوات بمــا يتفــق مــع أحكــام ال�ش

 ؤسسات األهل�ة. لممن نظام الجمع�ات وا ٢١٫١٠وفقا للمادة 
طــه إن  • ع و�ش ــ لهــا ســجال خاصــا بهــا، وأن تق�ــد ف�ــه ق�مــة التــ�ب ئ عــات أن تن�ش �جــب عــ� الجمع�ــة عنــد تلقيهــا الت�ب

ع. وفقــا للمـــادة  ط المتـــ�ب عــات �ش ي أمـــوال الت�ب
مــن الالئحـــة التنف�ذ�ــة لنظـــام  ٣٥وجــد، وأن تــرا�ي عنـــد التـ�ـف �ض

 هل�ة. الجمع�ات والمؤسسات األ
ي تحـــددها الالئحـــة. وفقـــا  •  للضـــوابط الـــئت

�
 إال بعـــد موافقـــة الـــوزارة وفقـــا

َّ
�جـــب أال تـــتل�ت إعانـــات مـــن خـــارج الممل�ـــة

 ؤسسات األهل�ة. لممن نظام الجمع�ات وا ٢١٫١٢للمادة 
 

 ) ٢٧المـادة ( 
 االستثمار

ي مضار�ات مال�ة. وفقا للمادة 
 ؤسسات األهل�ة. لمات وامن نظام الجمع� ٢١٫١١�جب أال �ستثمر أموالها �ض
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 . ي  التق��ر المحاسيب
 ) ٢٨المـادة ( 

 الحساب الختا�ي 
�جــــب عــــ� الجمع�ــــة أن تــــزود الــــوزارة بحســــاب الجمع�ــــة الختــــا�ي للســــنة المنته�ــــة بعــــد اعتمــــادە مــــن الجمع�ــــة 

الجمع�ـات والمؤسسـات من الالئحة التنف�ذ�ة لنظام  ٣٨العموم�ة خالل أر�عة أشهر من نها�ة السنة المال�ة. وفقا للمادة 
 األهل�ة. 

 
 ) ٢٩المـادة ( 

 مكافحة غسل األموال
، ومنها نظام مكافحة  ي الممل�ة ذات الشق الما�ي

ي بها األنظمة السار�ة �ض
ي تق�ض �جب ع� الجمع�ة مراعاة األحكام الئت

ي (وفقا للمادة 
م الجمع�ات والمؤسسات من الالئحة التنف�ذ�ة لنظا ٢-٤٠٫١غسل األموال، وعليها بوجه خاص اتخاذ اآليت

 األهل�ة) : 
ي مقرها بالسجالت والمستندات المال�ة وملفات الحسابات والمراسالت المال�ة وصور وثائق  •

االحتفاظ �ض
ض  ض فيها والمتعاملني ض وأعضاء الجمع�ة العموم�ة وأعضاء مجلس اإلدارة والعاملني اله��ات الوطن�ة للمؤسسني

، لمدة التقل عن  ع�ش سنوات من تار�ــــخ انتهاء التعامل.  معها مال�ا �شكل مبا�ش
، أو  • ي أن األموال الواردة أو بعضها تمثل حص�لة �شاط إجرا�ي

إذا توافرت لديها أسباب معقولة لالشتباە �ض
ي العمل�ات السابقة؛ فعليها اتخاذ 

مرتبطة بعمل�ات غسل أموال، أو تم��ل إرهاب، أو أنها ستستخدم �ض
 اإلجراءات اآلت�ة : 

. إبالغ وحدة ا -  لتح��ات المال�ة لدى وزارة الداخل�ة فورا و�شكل مبا�ش
إعداد تق��ر مفصل يتضمن جميع الب�انات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة واألطراف  -

 ذات الصلة، وتزو�د وحدةالتح��ات المال�ة به. 
ض معها من وجود شبهات حول �شاطاتهم.  -  عدم تحذير المتعاملني

 
 ) ٣٠المـادة ( 

ف الما�ي الم  �ش
ام، مـــع تزو�ـــدە بمـــوارد كاف�ـــة ل�شـــف أي مـــن الجـــرائم  ض ــف المـــا�ي مســـؤوال عـــن التـــدقيق والمراجعـــة وااللـــ�ت ـ �كـــون الم�ش

ي نظام مكافحة غسل األموال. وفقا للمادة 
من الالئحة التنف�ذ�ـة لنظـام الجمع�ـات والمؤسسـات  ٤٠٫٣المنصوص عليها �ض

ــف المـــا�ي لجنـــ ـ مـــن الالئحـــة التنف�ذ�ـــة  ٣٣٫٣ة التـــدقيق والمراجعـــة الداخل�ـــة. وفقـــا للمـــادة األهل�ـــة. و�جـــب أال يـــرأس الم�ش
 لنظام الجمع�ات والمؤسسات األهل�ة. 

 
 ) ٣١المـادة ( 

 الموارد المال�ة
ي (وفقا للمادة 

 ؤسسات األهل�ة) : لممن نظام الجمع�ات وا ١٢تتكون موارد الجمع�ة مما �أيت
 رسوم العض��ة (إن وجدت).  •
 جمع�ة. عوائد �شاطات ال •
عات.  •  الصدقات، والهبات، واألوقاف، والت�ب
 العوائد االستثمار�ة من أموال الجمع�ة.  •
 ما �قرر لها من إعانات حكوم�ة.  •
امجها وتط��رها.  •  ما قد �خصصه الصندوق من دعم ل�ب
ي تحققها الجمع�ة من خالل إدارتها لمؤسسة تابعة إلحدى الجهات الحكوم�ة أو الخاصة • ، أو الموارد المال�ة الئت

�ن) من النظام.  وعاتها أو برامجها وفقا للمادة (السابعة والع�ش  تنف�ذ بعض م�ش
ي �شتمل �شاطها ع� مصارف للزكاة.  •  الزكوات للجمع�ات الئت
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 الفصل الرابـع : الشفاف�ة
 ) ٣٢المـادة ( 

 المبدأ العام : 
ض  ي مـــن المتطـــوعني ض و�ـــدعم لوجســـئت عـــني ي نظـــرا ألن الجمع�ـــة تعمـــل بـــدعم مـــا�ي مـــن المت�ب

، ف�جـــب أن تكـــون شـــفافة �ض
عمل�اتهـــا وتعامالتهـــا بمـــا �ضـــمن ثقـــة الجمهـــور والمجتمـــع. ولهـــذا، �جـــب عـــ� الجمع�ـــة أن تحـــتفظ بكـــل المســـتندات مـــع 
إمكان�ـــة مشــــاركتها بوضـــ�ح وشــــفاف�ة للجمهـــور مــــن خـــالل تقــــد�م المعلومـــات الخاصــــة برســـالتها وه�كلهــــا اإلداري وتقــــار�ر 

امج واألداء الدور�ة والتق : ال�ب  ار�ر المال�ة. ع�ي الجمع�ة ما ��ي
ي مقرها بالوثائق والمكاتبات والسجالت الخاصة بها، وفق ما تتضمنه الالئحة من أحكام.  •

 أن تحتفظ �ض
ي سجل خـاص اسـم كـل عضـو مـن أعضـاء الجمع�ـة، و��اناتـه، وعنوانـه، وتـار�ــــخ انضـمامه إ� الجمع�ـة،  •

أن تق�د �ض
 وكل تغي�ي �طرأ ع� هذە الب�انات. وما �سددە من رسوم العض��ة (إن وجدت) 

ي ســجالت معــدة لهــذا الغــرض وقــائع جلســات الجمع�ــة العموم�ــة ومجلــس اإلدارة وقراراتهمــا، وكــذلك  •
أن تـدون �ض

ي �صدرها مسؤول الجهاز التنف�ذي للجمع�ة بتفـ��ض� مـن مجلـس اإلدارة، ول�ـل عضـو� حـق االطـالع  القرارات الئت
 ع� هذە السجالت. 

ض عــ� وجــه التفصــ�ل اإليــرادات والمـ�ـوفات. (جميــع مــا ســبق وفقــا للمــادة أن تــدون حســاباته • ي ســجالٍت تبــني
ا �ض

 ؤسسات األهل�ة)لممن نظام الجمع�ات وا ٤-٢١٫١
 مـن الجمع�ــة العموم�ـة عــن القـوائم المال�ـة للســنة المال�ـة المنته�ــة أن �قـدم للـوزار  •

�
 معتمـدا

ً
 سـن��ا مفصــ�

�
ة تق��ــرا

 ع� رصد �شاطات الجمع�ة، وع� تق��ر ما�ي شامل معتمد 
ً

خالل أر�عة أشهر من نها�ة السنة المال�ة؛ مشتم�
ان�ــــة التقدي��ــــة للعـــام الجد�ــــد. وف ض مــــن نظــــام الجمع�ــــات  ٢٠قــــا للمــــادة مـــن مراجــــع الحســــابات، وصــــورة مــــن الم�ي

 ؤسسات األهل�ة. لموا
ي القوائم المال�ة المدققة قبل أسب�ع ع� األقـل مـن موعـد  •

ويض ي مقرها أو ع� موقعها اإلل��ت
أن تعرض الجمع�ة �ض

 ؤسسات األهل�ة. لممن نظام الجمع�ات وا ٢١٫٧انعقاد الجمع�ة العموم�ة. وفقا للمادة 
 
 
 

 الفصل الخامس : العالقات
 ) ٣٣المـادة ( 

 المبدأ العام: 
ي محدد يتواءم مع القانون. 

 تقوم الجمع�ة األهل�ة بالمشاركة وتقد�م الخدمات للمجتمع وفق إطار عالقايت
 

 العالقات الخارج�ة. 
 ) ٣٤المـادة ( 
 ال �جـــوز للجمع�ـــة أو المؤسســـة أن تمـــارس �شـــاطا مـــن أ�شـــطتها خـــارج نطاقهـــا اإلداري إال بموافقـــة الـــوز�ر أو مـــن •

 ؤسسات األهل�ة. لممن نظام الجمع�ات وا ٨٤�فوضه. وفقا للمادة 
ال �جــوز للجمع�ــات التعاقـــد أو االتفــاق مــع الـــدول أو المنظمــات أو المؤسســات الدول�ـــة، إال بعــد موافقــة الـــوزارة  •

 ؤسسات األهل�ة. لممن نظام الجمع�ات وا ٣٩٫٢والجهة المختصة. وفقا للمادة 
ي فعال�ــــة أو �شــــاط خــــارج الممل�ــــة أو تقــــد�م أي مــــن خــــدماتها أو  �حظـــر عــــ� الجمع�ــــة أو المؤسســــة •

المشــــاركة �ض
فة، وعـ� الجمع�ـة  الحصول ع� عض��ة من إحدى الجهات الدول�ة إال بموافقة كتاب�ة من الوز�ر والجهة الم�ش

ي أي من ذلك تقد�م طلب إ� الوزارة يوضح رغبتها مع 
ي تدعو الحاجة إ� مشاركتها �ض ب�ـان وجـه أو المؤسسة الئت

 ؤسسات األهل�ة. لممن نظام الجمع�ات وا ٨٥ارتباطه بأ�شطتها. وفقا للمادة 
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 الفصل السادس: الشؤون النظام�ة
 ) ٣٥المـادة ( 

ي تصدرها الجهة المنظمة للعمل دون أي مخالفة.  ض الئت  �جب ع� الجمع�ة األهل�ة إتباع األنظمة والقوانني
 

 ه�كلة الجمع�ة
 ) ٣٦المـادة ( 

ي  �عتمـــد 
مجلـــس اإلدارة اله�كـــل التنظـــ��ي للجمع�ـــة وفـــق أســـس التنظـــ�م اإلداري الصـــح�حة، وللمجلـــس الصـــالح�ة �ض

ــ �سـخة مـن اله�كــل  ات�ج�ة. و�ـتم ��ش ي تحقــق أهـداف الجمع�ـة وتوجهاتهــا االسـ�ت تعـد�ل واسـتحداث الوحــدات اإلدار�ـة الـئت
ي عـ� شـبكة

ويض ي مبئض الجمع�ة، وموقعهـا اإلل�ـ�ت
نـت. كمـا �عتمـد مجلـس اإلدارة الـدل�ل التنظـ��ي  التنظ��ي المعتمد �ض اإلن�ت

ض  ي الجمع�ــة ومــن أهمهــا مهــام رئــ�س مجلــس اإلدارة واألمــني
للجمع�ــة الــذي �حــدد مهــام وأعمــال جميــع الوحــدات اإلدار�ــة �ض

ي الجمع�ــة. وتتكــون الجمع�ــة مــن األجهــزة اآلت�ــة (وفقــا للمــادة 
مــن نظــام  ١١العــام والمــدير التنف�ــذي واإلدارات الرئ�ســة �ض

 ؤسسات األهل�ة) : لمالجمع�ات وا
 الجمع�ة العموم�ة.  •
 مجلس اإلدارة.  •
ي تكونها الجمع�ة العموم�ة، أو مجلس اإلدارة، ع� أن �حدد اختصاصها القرار الصادر  • اللجان الدائمة الئت

 بتك��نها. 
 الجهاز التنف�ذي.  •
 الالئحة األساس�ة.  •

 
 ) ٣٧المـادة ( 
ي ســـــــب�ل تحقيـــــــق أ •

 لالئحـــــــة األساســـــــ�ة للجمع�ـــــــة بموجـــــــب بنظـــــــام الجمع�ـــــــات تعمـــــــل الجمع�ـــــــة �ض
�
هـــــــدافها وفقـــــــا

ه والئحتــــه التنف�ذ�ــــة  ١٤٣٧/  ٢/  ١٨) وتــــار�ــــخ ٦١والمؤسســــات األهل�ــــة الصــــادر بقــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم (
 ه. ١١/٦/١٤٣٧) وتار�ــــخ ٧٣٧٣٩الصادرة بالقرار الوزاري رقم (

 تتعارض •
�
ـ�عة اإلسـالم�ة، أو تخـالف النظـام العـام، أو  �جب أن ال تتضمن الالئحة األساس�ة أحكاما مع أحكـام ال�ش

همــــا مــــن  تتنــــا�ض مــــع اآلداب العامــــة، أو تخــــل بالوحــــدة الوطن�ــــة، أو تتعــــارض مــــع أحكــــام النظــــام أو الالئحــــة أو غ�ي
 ؤسسات األهل�ة. لممن نظام الجمع�ات وا ٨٫٢األنظمة واللوائح. وفقا للمادة 

ي الالئحة إال بموافقة الوز�ر أو من �فوضـه. وفقـا للمـادة ال �جوز للجمع�ة الخروج عن األهدا •
 ٤ف المحددة لها �ض

 ؤسسات األهل�ة. لممن الالئحة التنف�ذ�ة للجمع�ات وا
ض  • �جب أن ال تنطوي أي من �شاطاتها وأعمالها ع� ما يؤدي إ� اإلخالل بالنظام العام و�ثارة النعرات والفرقة بني

. وفقا للمادة  ض  ؤسسات األهل�ة. لمنظام الجمع�ات وامن  ٣٩٫٣المواطنني
ي تحـــــددها الالئحـــــة. وفقـــــا للمـــــادة  • ي وســـــائل اإلعـــــالم الـــــئت

ــــ الئحتهـــــا األساســـــ�ة �ض ـ مـــــن نظـــــام الجمع�ـــــات  ٨٫٤وتن�ش
 ؤسسات األهل�ة. لموا

 
 
 

 الفصل السابع : س�اسة تعارض المصالح
 ) ٣٨المـادة ( 

 تمه�د
نف�ذ�ــة العمــل بمـــا �حقــق أفضــل المصــالح للجمع�ـــة. �جــب عــ� الجمع�ــة العموم�ـــة ومجلــس اإلدارة واإلدارة الت •

و�جـــب وضـــع س�اســـات و�جـــراءات واضـــحة لإلعـــالن عـــن تعـــارض المصـــالح والتحـــوط لهـــا ومعالجـــة موضـــوعات 
اهة والموضوع�ة للجمع�ة األهل�ة.  ض ي تمس ال�ض  تعارض المصالح الئت
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ي التصــ��ت عــ� أي قــرار إذا كانــ •
اك �ض ت لــه ف�ــه مصــلحة شخصــ�ة وفقــا ال �جــوز لعضــو الجمع�ــة العموم�ــة االشــ�ت

 ؤسسات األهل�ة. لممن نظام الجمع�ات وا ١٣٫٥للمادة 
 

 ) ٣٩المـادة ( 
ُم  • عــُد مــا �قــوم بــه مــن تـ�ـفاٍت خــارَج إطــار ” الجمع�ــة األهل�ــة” تحــ�ت

َ
 كــّل شــخص� �عمــل لصــالحها، وت

َ
خصوصــ�ة

مـــل لصـــالحها أثنـــاَء ممارســـِة أيِّ العمــل لـــ�س مـــن اهتمامهـــا، إال أنَّ الجمع�ـــة تـــرى أن المصــالح الشخصـــ�ة لمـــن �ع
ٍة، مــــع موضــــوعيتِه، أو والئــــِه  � مبــــا�ش ٍة أو غــــ�ي هــــا، قــــد تتــــداخُل، بصــــورٍة مبــــا�ش ، أو غ�ي أ�شــــطٍة اجتماع�ــــٍة، أو مــــا�ي

ي المصالح. 
 معه تعارض �ض

�
 للجمع�ة مما قْد ينشأ

اهــِة والعمــل الجمــا�ي� والعنا�ــةِ  • ض ي ال�ض
ــؤمن الجمع�ــة بق�مهــا ومبادئهــا المتمثلــِة �ض

ُ
ي س�اســة  ت

، وتــأيت والمبــادرِة واإلنجــاز�
ر المصلحة الشخص�ة 

ّ
تعارض المصالح الصادرة عن الجمع�ة؛ لتع��ز تلك الق�م وحمايتها، وذلك لتفادي أن تؤث

أو العائل�ــة، أو المهن�ــة ألّي شــخص� �عمــل لصــالح الجمع�ــة عــ� أداء واجباتــه تجــاە الجمع�ــة، أو أن يَتّحصــَل مــن 
 مكاسٍب ع� حساب الجمع�ة.  خالل تلك المصالح ع�

 
 ) ٤٠المـادة ( 

 نطاق وأهداف الس�اسة : 
ـم تعـارض  •

�
ي تحك ي الممل�ة الع���ـة السـعود�ة الـئت

ض المعمول بها �ض �عات والقوانني ي الت�ش
مع عدم اإلخالل بما جاء �ض

ي هــذە المصــالح، ونظــام الجمع�ــات والمؤسســات األهل�ــة والئحتــه التنف�ذ�ــة، والالئحــة األساســ�ة للجمع�ــة، تــ
أيت

 الس�اسة استكماً� لها، دوَن أن تحلَّ محلها. 
طبـق هـذە الس�اسـة عــ� كـل شـخص �عمـل لصــالح الجمع�ـة، و�شـمل ذلـك أعضــاء الجمع�ـة العموم�ـة وأعضــاء  •

ُ
ت

، وجميـــع موظفيهـــا  ض مجلـــس اإلدارة، وأعضـــاء اللجـــان المنبثقـــة مـــن مجلـــس اإلدارة، ومـــديري الجمع�ـــة التنف�ـــذيني
 ومتطوعيها. 

ي الفقـرة السـابقة ومصـالح أي شـخص آخـر �شمل تعار  •
ض المصـالح، مـا يتعلـق باألشـخاص أنفسـهم المـذكور�ن �ض

هم من أفراد العائلة.   تكون لهم عالقة شخص�ة بهم، و�شمل هؤالء الزوجة، األبناء، الوالدين، األشقاء، أو غ�ي
ي تـ��ط الجمع�ـة باألشـخاص  •  من الوثائق الئت

�
 ال يتجزأ

�
عدُّ هذە الس�اسة جزءا

ُ
ض لصـالحها سـواء كانـت تلـك ت العـاملني

ض أو عقود عمل.   الوثائق قرارات تعيني
 تــنظم تعــارض المصــالح بمـــا  •

�
هم، نصوصـــا ض أو غــ�ي مهـــا مــع استشــار�يها الخــارجيني ي ت�ب ّضــمن الجمع�ــة العقــود الــئت

ُ
ت

 يتفق مع أحكام هذە الس�اسة. 
أشكال تعارض المصـالح السـلب�ة تهدف هذە الس�اسة إ� حما�ة الجمع�ة وسمعتها ومن �عمل لصالحها من أي  •

ي قد تنشأ �سبب عدم اإلفصاح.   الئت
 

 ) ٤١المـادة ( 
 مسؤول�ات وصالح�ات مجلس اإلدارة واإلدارة التنف�ذ�ة الخاصة �س�اسة تنظ�م تعارض المصالح

 إدارة تعارض المصالح أحد االختصاصات الرئ�سة لمجلس اإلدارة.  •
ي مـــن �جـــوز للمجلـــس تكـــ��ن لجـــان محـــددة أو تكل�ـــف ا • ي المســـائل الـــئت

حـــد لجانـــه المنبثقـــة مـــن المجلـــس للنظـــر �ض
 المحتمل أن تنطوي ع� تعارض مصالح مع مراعاة متطلبات استقالل�ة تلك اللجان. 

ي حالــة تعــارض مصــالح إال إذا قــرر مجلــس إدارة الجمع�ــة ف�مــا �خــص تعــامالت الجمع�ــة مــع  •
ال �كــون الشــخص �ض

ي الجمع�ـة أن الحالـة تنضـوي عـ� تعـارض مصـالح، وتكـون الغ�ي أو تعامالت أعضاء المجلـس وكبـار ا
ض �ض لتنف�ـذيني

ي الجمع�ة. 
ي موظ�ض

 صالح�ة القرار مع المسؤول التنف�ذي بخصوص با�ت
 لسلطته التقدي��ة أن �قرر  •

�
اإلعفـاء مـن المسـؤول�ة عنـد  –�شأن كل حالة ع� حـدة  –�جوز لمجلس اإلدارة وفقا

 من 
�
ي س�اق �شـاطات الشـخص وقراراتـه المعتـادة، أو الـذي قـد تعارض المصالح الذي قد ينشأ عرضا

ض آلخر �ض حني
ي الت�ف 

ي س�اق عمله مع الجمع�ة، سواء ما يتعلق بمصالح مال�ة أو بمصالح تع�قه عن الق�ام بواجبه �ض
ينشأ �ض

 ع� أ�مل وجه بما يتوافق مع مصالح الجمع�ة. 
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م صــــ • ض احب المصـــلحة المتعارضـــة بتصـــحيح وضــــعه عنـــدما �قـــرر مجلـــس اإلدارة أن الحالــــة تعـــارض مصـــالح، �لـــ�ت
ي �قررها مجلس اإلدارة و�تباع اإلجراءات المنظمة لذلك.   و�جميع اإلجراءات الئت

ي هـذە الس�اسـة، ورفـع القضـا�ا الجنائ�ـة والحقوق�ـة  •
لمجلس إدارة الجمع�ة صـالح�ة إ�قـاع الجـزاءات عـ� مخـال�ض

ام جميع ذ ض ي قد تنجم عن عدم ال�ت ار الئت  وي العالقة بها. للمطالبة باأل�ض
ي تفس�ي أحكام هذە الس�اسة ع� أن ال يتعارض ذلك مع األنظمة السـار�ة والالئحـة  •

مجلس اإلدارة هو المخول �ض
فة.   األساس�ة للجمع�ة وأنظمة الجهات الم�ش

ي الجمع�ة وتكون نافذة من تار�ــــخ اإلبالغ.  •
 �عتمد مجلس اإلدارة هذە الس�اسة، و�بلغ جميع موظ�ض

 دارة التأ�د من تنف�ذ هذە الس�اسة والعمل بموجبها و�جراء التعد�الت الالزمة عليها. يتو� مجلس اإل  •
 

 ) ٤٢المـادة ( 
 حاالت تعارض المصالح

ي أي �شــاط يتعلــق ســـواء �شــكل مبــا�ش أو غــ�ي مبـــا�ش  •
ي وجــود مصــلحٍة لشــخص �عمـــل لصــالح الجمع�ــة �ض ال �عــئض
. ول�ــن  ض ض الطــرفني ي المصــالح بــني

قـــد ينشــأ تعــارض المصــالح عنــدما �طلــب ممــن �عمـــل بالجمع�ــة، ق�ــام تعــارض �ض
ي نفـس الوقــت 

، أو �قـوم بت�ـف لمصـلحة الجمع�ـة، وتكـون لد�ـه �ض
�
، أو يتخـذ قـرارا

�
لصـالح الجمع�ـة أن يبـدي رأ�ـا

ا مصلحة تتعلق �شكل مبا�ش أو غ�ي مبا�ش بالرأي المطلوب منه إبداؤە، أو بالت�ف المطلوب منه اتخاذە، أو  إمَّ
ام تجـــاە طـــرف آخـــر غـــ�ي الجمع�ــة يتعلـــق بهـــذا الـــرأي أو القـــرار أو التـ�ــف. إذ تنطـــوي حـــاالت  أن �كــون لد�ـــه ض الـــ�ت

تعـــارض المصـــالح عـــ� انتهـــاٍك للـ�ــ�ة، و�ســـاءٍة الســـتعمال الثقـــة، وتحقيـــٍق لمكاســـب شخصـــ�ة، وزعزعـــٍة للـــوالء 
 للجمع�ة. 

ـ  • ورة ال تغـ� جميـع المواقـف األخـرى هذە الس�اسة تضع أمثلة لمعاي�ي سلوك�ة لعدد مـن المواقـف إال أنهـا بال�ض
المحتمــل حــدوثها، و�تحــتم عــ� كــل مــن �عمــل لصــالح الجمع�ــة التـ�ـف مــن تلقــاء أنفســهم بصــورة تتمــا�ش مــع 

 :  هذە الس�اسة، وتجنب ما قد يبدو أنه سلوك �خالف هذە الس�اسة ومن األمثلة ع� حاالت التعارض ما ��ي
 ي حالـــة أن ع

ضـــو مجلـــس اإلدارة أو عضـــو أي لجنـــة مـــن لجانـــه أو أي مـــن ينشـــأ تعـــارض المصـــالح مـــثً� �ض
ي أو لـــه صـــلة بـــأي �شـــاط، أو لـــه مصـــلحة شخصـــ�ة أو مصـــلحة تنظ�م�ـــة أو 

 �ض
�
ي الجمع�ـــة مشـــاركا

مـــوظ�ض
ي أي عمل أو �شاط قد يؤثر �شكل مبـا�ش أو غـ�ي مبـا�ش عـ� موضـوع�ة قـرارات ذلـك العضـو أو 

مهن�ة �ض
ي تأد�ة واجبات

 ه ومسؤول�اته تجاە الجمع�ة. الموظف أو ع� قدراته �ض
  ض يــــتل�ت أو ي حالــــة أن عضــــو مجلــــس اإلدارة أو أحــــد كبــــار التنف�ــــذيني

 �ض
�
ي المصــــالح أ�ضــــا

ينشــــأ التعــــارض �ض
ة  ة أو غــــ�ي مبــــا�ش �حصــــل عــــ� مكاســــب شخصــــ�ة مــــن أي طــــرف آخــــر ســــواء كــــان ذلــــك بط��قــــة مبــــا�ش

ي إدارة شؤون الجمع�ة. 
 من موقعة ومشاركته �ض

�
 مستف�دا

 ي معـــامالت ماد�ـــة قـــد ينشـــأ التعـــا
ي المصـــالح مـــن خـــالل االســـتفادة الماد�ـــة مـــن خـــالل الـــدخول �ض

رض �ض
اء أو التأج�ي للجمع�ة.   بالبيع أو ال�ش

  ي الوظـــائف أو توقيـــع عقـــود
ض األبنـــاء أو األق��ـــاء �ض ي المصـــالح مـــن خـــالل تعيـــني

أ�ضـــا قـــد ينشـــأ التعـــارض �ض
 معهم

 ي حـــال ارتبـــاط مـــن �عمـــ
ي جهـــة أخـــرى مـــن إحـــدى صـــور تعـــارض المصـــالح تكـــون �ض

ل لصـــالح الجمع�ـــة �ض
 و�كون بينها تعامالت مع الجمع�ة. 

  ي �حصــــل عليهـــا عضــــو مجلــــس اإلدارة أو موظــــف الجمع�ـــة مــــن أمثلــــة تعــــارض الهـــدا�ا واإل�رام�ــــات الــــئت
 المصالح. 

  ي �شاط تجاري أو منشأة تقدم خدمات أو �سـتقبل خـدمات حال�ـة مـن الجمع�ـة
االستثمار أو المل��ة �ض

 امل مع الجمع�ة. او تبحث عن التع
  ي �طلع عليها بحكم العض��ة أو ا للجمع�ة، والئت ا خاص�

�
ي تعت�ب مل� إفشاء األ�ار أو إعطاء المعلومات الئت

 الوظ�فة، ولو بعد تركه الخدمة. 
  قبـــول أحـــد األقـــارب لهـــدا�ا مـــن أشـــخاص أو جهـــات تتعامـــل مـــع الجمع�ـــة بهـــدف التـــأث�ي عـــ� تـ�ــفات

 نتج عنه تعارض المصالح. العضو أو الموظف بالجمع�ة قد ي
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  ســـلم عضـــو مجلـــس اإلدارة أو الموظـــف أو أحـــد أفـــراد عائلتـــه مـــن أي جهـــة لمبـــالغ أو أشـــ�اء ذات ق�مـــة�
 �سبب تعامل تلك الجهة مع الجمع�ة أو سعيها للتعامل معها. 

  ق�ــام أي جهــة تتعامــل أو �ســ� للتعامــل مــع الجمع�ــة بــدفع ق�مــة فــوات�ي مطل��ــة مــن الموظــف أو أحــد
 د عائلته. أفرا

  
�
ي المصالح فعل�ا

 �ض
�
استخدام أصول وممتل�ات الجمع�ة للمصلحة الشخص�ة من شأنه أْن ُ�ِظهَر تعارضا

أو محتمً�، كاستغالل أوقات دوام الجمع�ة، أو موظفيها، أو معداتها، أو منافعها لغ�ي مصـالح الجمع�ـة 
عالقــِة الشــخص� بالجمع�ــِة؛ لتحقيــق أو أهــدافها، أو إســاءِة اســتخداِم المعلومــات المتحصــلِة مــن خــالل 

 مكاسب شخص�ة، أو عائل�ة، أو مهن�ة، أو أيَّ مصالح أخرى. 
 

 ) ٤٣المـادة ( 
امات ف  االل�ت

م بالتا�ي :  ض  ع� كل من �عمل لصالح الجمع�ة أن �ل�ت
 اإلقرار ع� س�اسة تعارض المصالح المعتمدة من الجمع�ة عند االرتباط بالجمع�ة.  •
ام بقــــ�م العدالــــ • ض اهــــة والمســــؤول�ة واألمانــــة وعــــدم المحابــــاة أو الواســــطة أو تقــــد�م مصــــلحة الــــنفس أو االلــــ�ت ض ة وال�ض

 اآلخ��ن ع� مصالح الجمع�ة. 
 هــو أو أي مــن أهلــه وأصــدقائه ومعارفــه مــن خــالل أداء عملــه  •

�
ي ماد�ــا أو معن��ــا

عــدم االســتفادة �شــكل غــ�ي قــانويض
 .
ً
 لصالح الجمع�ة

ي اتخاذ القرارات ال •
ي تؤدي لتعارض مصالح أو تو�ي بذلك. تجنب المشاركة �ض  ئت

 تعبئة نموذج الجمع�ة الخاص باإلفصاح عن المصالح سن��ا.  •
اإلفصـاح لرئ�سـه المبـا�ش عـن أي حالــة تعـارض مصـالح أو شـبهة تعـارض مصــالح طارئـة سـواء كانـت مال�ـة أو غــ�ي  •

 مال�ة. 
ە ممن �عمل لصا •  لح الجمع�ة. اإلبالغ عن أي حالة تعارض مصالح قد تنتج عنه أو هن غ�ي
ي حال طلب الجمع�ة ذلك.  •

ي حال وجودە، أو �ض
 تقد�م ما يثبت إنهاء حالة تعارض المصالح، �ض

 
 ) ٤٤المـادة ( 

 متطلبات اإلفصاح
ض التق�ـد التـام باإلفصـاح  ض والمتطـوعني هم مـن المـوظفني ض وغـ�ي ض التنف�ـذيني ض عـ� أعضـاء مجلـس اإلدارة والمسـؤولني يتعني

ي كل حالة، حيثمـا اقتضـت الحاجـة، سـواء انطـوت للجمع�ة عن الحاالت التال�ة، 
حيثما انطبق، والحصول ع� موافقتها �ض

 ع� تعارض فع�ي أو محتمل للمصالح أم ال: 
ض اإلفصـــاح عـــن أ�ـــة  • ض والمتطـــوعني هم مـــن المـــوظفني ض عـــ� أعضـــاء مجلـــس اإلدارة والمســـؤول التنف�ـــذي وغـــ�ي يتعـــني

ــــ لهــــم مــــع جمع�ــــة أو م ؤسســــة خارج�ــــة، ســــواء كانــــت داخــــل الممل�ــــة أم وظــــائف �شــــغلونها، أو ارتبــــاط شخ�ي
 خارجها. 

ض اإلفصـــاح عـــن أ�ـــة  • ض والمتطـــوعني هم مـــن المـــوظفني ض عـــ� أعضـــاء مجلـــس اإلدارة والمســـؤول التنف�ـــذي وغـــ�ي يتعـــني
ي المؤسسات ال��ح�ة. 

 حصص مل��ة لهم �ض
ض اإلفصـــ • ض والمتطـــوعني هم مـــن المـــوظفني ض عـــ� أعضـــاء مجلـــس اإلدارة والمســـؤول التنف�ـــذي وغـــ�ي اح عـــن أ�ـــة يتعـــني

وظ�فــــــة أو مصــــــلحة مال�ــــــة أو حصــــــة مل��ــــــة تخــــــص أي مــــــن أفــــــراد أ�هــــــم (الوالــــــدان والزوجــــــة/الزوجات/الزوج 
ي أ�ة جمع�ات أو مؤسسات ر�ح�ة تتعامل مع الجمع�ة أو �س� للتعامل معها. 

 واألبناء/البنات) �ض
ض  • هم مــــن المــــوظفني ض التنف�ــــذي وغــــ�ي ض عــــ� كــــل أعضــــاء مجلــــس اإلدارة والمســـــؤولني ض اإلفصـــــاح يتعــــني والمتطــــوعني

ي المصالح. 
 للجمع�ة والحصول ع� موافقتها ع� أ�ة حالة �مكن أن تنطوي ع� تعارض محظور �ض

ي ذلــك. عنــد انتقــال 
وتخضــع جميــع هــذە الحــاالت للمراجعــة والتقيــ�م مــن قبــل مجلــس إدارة الجمع�ــة واتخــاذ القــرار �ض

ي إ
ي الجمع�ـــة أو إ� وظ�فـــة �ض

ي ر�مـــا تنطـــوي عـــ� الموظـــف إ� وظ�فـــة رئاســـ�ة �ض دارة أخـــرى أو غـــ�ي ذلـــك مـــن الوظـــائف الـــئت
ي 

ض ع� الموظف إعـادة تعبئـة نمـوذج تعـارض المصـالح وأخالق�ـات العمـل و��ـان اإلفصـاح �ض ي المصالح، ر�ما يتعني
تعارض �ض
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 يومـــا مـــن تغيـــ�ي الوظ�فـــة. كمـــا تقـــع عـــ� عـــاتق الـــرئ�س المبـــا�ش للموظـــف مســـؤول�ة التأ�ـــد مـــن ق�ـــام الموظـــف ٣٠غضـــون 
 بتعبئة استمارة اإلفصاح ع� نحو تام. 

 
 ) ٤٥المـادة ( 

ە  ي اإلفصاح عن هذە المصالح والحصول ع� موافقة الجمع�ة عليها المسؤول التنف�ذي وغ�ي
�عّرض التقص�ي �ض

ي الممل�ة الع���ة السعود�ة
ض لإلجراءات التأديب�ة طبقا لنظام العمل والتنم�ة االجتماع�ة �ض ض والمتطوعني  من الموظفني

ي الجمع�ة. 
 والالئحة األساس�ة �ض

 
 ) ٤٦المـادة ( 

 تقار�ر تعارض المصالح
 تودع جميع نماذج إفصاح أعضاء مجلس اإلدارة لدى المدير التنف�ذي.  •
ي أو متطو�ي الجمع�ة لدى المدير التنف�ذي.  •

 تودع جميع نماذج إفصاح موظ�ض
 باألعمال و  •

�
 خاصا

�
ي تق��را ي تنطوي ُ�قدم مراجع حسابات الجمع�ة الخار�ب مة لصالح الجمع�ة والئت العقود الم�ب

ة لعضو المجلس، حال طلِب رئ�س� مجلس اإلدارة، وُ�ضمن ذلك مع تق��رە  ة أو غ�ي مبا�ش ع� مصلحة مبا�ش
 السنوي ألداء الجمع�ة الذي �قدمه للجمع�ة العموم�ة. 

 ُ�عرض ع� مجلس  •
�
 سن��ا

�
صدر اإلدارة المخولة بالمراجعة الداخل�ة تق��را

ُ
اإلدارة ُيوّضح تفاص�ل األعمال أو ت

 لنماذج اإلفصاح المودعة لديها. 
�
ي الجمع�ة وفقا

ي انطوت ع� مصلحة لموظ�ض  العقود الئت
ض لصالحها، فإنه ال  • ي ت��ط الجمع�ة باألشخاص العاملني  ال يتجزأ من الوثائق الئت

�
عد جزءا

ُ
ح�ث إنِّ هذە الس�اسة ت

امات الوارد ض  أحكامها واالل�ت
َ
 ة بها. �جوز مخالفة

  
 

 ) ٤٧المـادة ( 
 الفصل الثامن : س�اسة اإلبالغ عن المخالفات وحما�ة مقد�ي البالغات

ي 
توجــــب س�اســــة و�جــــراءات اإلبــــالغ عــــن المخالفــــات عــــ� أعضــــاء مجلــــس اإلدارة والمســــؤول التنف�ــــذي ومــــوظ�ض

ام بمعـاي�ي عال�ـة مـن األخــالق الشخصـ�ة أثنـاء العمـل وممارسـة  ض واجبـاتهم ومسـؤول�اتهم. وتضــمن ومتطـو�ي الجمع�ـة االلـ�ت
ي وقت مبكر عن أي مخالفة أو خطر جد�ا وسوء ت�ف محتمل قد تتعرض لها الجمع�ة أو 

هذە الس�اسة أن يتم اإلبالغ �ض
أصـحاب المصـلحة أو المسـتف�دين ومعالجـة ذلـك �شـكل مناسـب. كمــا �جـب عـ� كافـة مـن �عمـل لصـالح الجمع�ـة مراعــاة 

اهـــة أثنـــاء ض ض واللـــوائح المعمـــول بهـــا. تهـــدف هـــذە الس�اســـة إ�  قواعـــد الصـــدق وال�ض ام بكافـــة القـــوانني ض أداء مســـؤول�اتهم وااللـــ�ت
�شجيع كل من �عمل لصالح الجمع�ة لإلبالغ عن أ�ة مخاطر أو مخالفات وطمأنتهم ا� أن الق�ام بهذا األمر آمن ومقبول 

 وال ينطوي ع� أي مسؤول�ة. 
 

 ) ٤٨المـادة ( 
 النطاق

ض تطبق هذە الس�ا ض تنف�ذيني سة ع� جميع من �عمل لصالح الجمع�ة سواء كانوا أعضاء مجلس إدارة أو مسؤولني
ي الجمع�ـة، و�ـدون أي اسـتثناء. و�مكـن أ�ضـا ألي مـن 

ض أو مستشار�ن ب�ـف النظـر عـن مناصـبهم �ض ض أو متطوعني أو موظفني
هم اإلبالغ عن أ�ة مخاطر  ض وغ�ي عني ض ومت�ب  أو مخالفات. أصحاب المصلحة من مستف�دين ومانحني

 
 ) ٤٩المـادة ( 

 المخالفات
ــ�ع�ة أو متطلبــات  امــات قانون�ــة أو ��ش ض �شــمل الممارســات الخاطئــة أي مخالفــات جنائ�ــة أو مال�ــة أو اإلخــالل بــأي ال�ت
ي يتوجـب اإلبـالغ عنهـا   عـ� الصـحة أو السـالمة أو البيئـة. و�شـمل المخالفـات الـئت

�
ي �شكل خطـرا تنظ�م�ة داخل�ة أو تلك الئت

: ع�   سب�ل المثال ال الح�، ما ��ي
ي ذلك الرشوة والفساد) أو سوء الت�ف.  •

ي (بما �ض
 السلوك غ�ي القانويض



 

 
۱۸ 

ي ذلك ادعاء النفقات ال�اذبة، إساءة استخدام األش�اء الق�مة، عمل�ات غس�ل  •
سوء الت�ف الما�ي (بما �ض

 األموال أو دعم لجهات مشبوهة). 
ي الجمع�ة لتع��ز مصالحه الخاصة عدم اإلفصاح عن حاالت تعارض المصالح (مث •

ل استخدام شخص منصبه �ض
 أو مصالح اآلخ��ن فوق مصلحة الجمع�ة). 

ي ذلك إضاعة، إخفاء أو إتالف الوثائق الرسم�ة).  •
 إمكان�ة االحت�ال (بما �ض

ي �حتمل ارتكابها أ�ا كان نوعها.  • ي يتم ارتكابها، أو الئت  الجرائم الجنائ�ة المرتكبة، أو الئت
ا • ض  م بالس�اسات وأنظمة وقواعد الرقابة الداخل�ة أو تطب�قها بصورة غ�ي صح�حة. عدم االل�ت
رة.  •  الحصول ع� منافع أو مكافآت غ�ي مستحقة من جهة خارج�ة لمنح تلك الجهة معاملة تفض�ل�ة غ�ي م�ب
 اإلفصاح عن معلومات ��ة بط��قة غ�ي قانون�ة.  •
 التالعب بالب�انات المحاسب�ة.  •
ض  •  وسالمتهم. تهد�د صحة الموظفني
•  . ي

ي والسلوك غ�ي األخال�ت  انتهاك قواعد السلوك المهئض
 سوء استخدام الصالح�ات أو السلطات القانون�ة.  •
 مؤامرة الصمت والتس�ت ف�ما يتعلق بأي من المسائل المذكورة أعالە.  •

 
 ) ٥٠المـادة ( 

 الضمانات
غ عــن المخالفــات وضــمان عــدم تهــدف هــذە الس�اســة إ� إتاحــة الفرصــة ل�ــل مــن �عمــل لصــالح الجمع�ــة لإلبــال 

تعرضه مل النتقام أو اإل�ذاء نت�جة لذلك. وتضمن الس�اسة عدم تعرض مقدم البالغ لخطـر فقـدان وظ�فتـه أو منصـبه أو 
�طة أن يـتم اإلبـالغ  ي الجمع�ة وألي شكل من أشكال العقاب نت�جة ق�امه باإلبالغ عن أ�ة مخالفة. �ش

مكانته االجتماع�ة �ض
سن ن�ة وأن تتوفر لدى مقدم البالغ مع ط�ات اشتباە صادقة ومعقولة، وال يهم إذا اتضح بعد ذلك بأنه عن المخالفة بح

. من أجل حما�ة المصلحة الشخص�ة للمبلغ، فإن هذە الس�اسة تضمن عدم ال�شف عن ه��ـة مقـدم الـبالغ عنـد  مخ�ئ
ي ذلــك، مــالم يــنص القــانون عــ� خــالف ذلــك. وســيتم بــذلك لجهــد 

ممكــن ومناســب للمحافظــة عــ� كتمــان عــدم رغبتــه �ض
ي حـاالت معينـة، يتوجـب للتعامـل مـع أي بـالغ أن يـتم ال�شـف عـن ه��ـة 

و��ة ه��ة مقدم البالغ عن أي مخالفة ول�ـن �ض
ورة كشــف اله��ــة أمــام أي محكمــة مختصــة. كــذلك يتوجــب عــ� مقــدم الــبالغ  مقــدم الــبالغ، ومنهــا عــ� ســب�ل المثــال �ض

غ المقدم من قبله وعدم كشفه ألي موظف أو شخص آخر. و�توجب عل�ه أ�ضا عدم إجراء أ�ـة المحافظة ع� ��ة البال 
تحق�قـــات بنفســـه حـــول الـــبالغ. كمـــا تضـــمن الس�اســـة عـــدم إ�ـــذاء مقـــدم الـــبالغ �ســـبب اإلبـــالغ عـــن المخالفـــات وفـــق هـــذە 

 الس�اسة. 
 

 ) ٥١المـادة ( 
 إجراءات اإلبالغ عن مخالفة

ي حينــه. عــ� الــرغم مــن أنــه ال �فضــل اإلبــالغ عــن المخالفــة ب
صــورة مبكــرة حــئت �ســهل اتخــاذ اإلجــراء المناســب �ض

 ع� إثبـات أنـه قـدم الـبالغ بحسـن ن�ـة. يـتم تقـد�م 
�
�طلب من مقدم البالغ إثبات صحة البالغ، إال أنه �جب أن �كون قادرا

ي . 
ويض �د اإلل��ت  البالغ خط�ا (وفق النموذج المرفق) أوعن ط��ق ال�ب

 
 ) ٥٢المـادة ( 

 معالجة البالغ
�عتمـــد اإلجـــراء المتخـــذ بخصـــوص اإلبــــالغ عـــن أي مخالفـــة وفـــق هـــذە الس�اســــة عـــ� طب�عـــة المخالفـــة ذاتهـــا. إذ قــــد 
ي معالجة أي بالغ : 

. و�تم إتباع الخطوات التال�ة �ض  يتطلب ذلك إجراء مراجعة غ�ي رسم�ة أو تدقيق داخل�ا وتحقيق رس�ي
لبالغات باطالع رئ�س مجلـس اإلدارة والمسـؤول التنف�ـذي للجمع�ـة (إذا لـم �قوم المدير التنف�ذي عند استالم ا •

 �كن البالغ موجها ضد األخ�ي (ع� مضمون البالغ خالل أسب�ع من استالم البالغ. 
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يــتم إجــراء مراجعــة أول�ــة لتحد�ــد مــا إذا كــان يتوجــب إجــراء تحقيــق والشــكل الــذي �جــب أن يتخــذە. و�مكــن حــل  •
 اجة إلجراء تحقيق. بعض البالغات بدون الح

 أ�ام ب�شعار استالم البالغ ورقمها للتواصل.  ١٠يتم تزو�د مقدم البالغ خالل •
. و�كون هذا القرار نهائ�ا وغ�ي قابل إلعـادة النظـر مـا  • ي

ر، فلن يتم إجراء أي تحقيق إضا�ض ض أن البالغ غ�ي م�ب إذا تبني
 لم يتم تقد�م إثباتات إضاف�ة بخصوص البالغ. 

ض أن البال  • ي خطـاب �ي إذا تبني
رة، يتم إحالة البالغ إ� رئ�س مجلـس اإلدارة �ض غ �ستند ا� معط�ات معقولة وم�ب

ي البالغ و�صدار التوص�ة المناسبة. 
 للتحقيق �ض

ــة أ�ــام عمـــل مـــن  • ـ ي الــبالغ و�صـــدار التوصــ�ة خـــالل ع�ش
�جــب عـــ� رئــ�س لجنـــة التحقيـــق االنتهــاء مـــن التحقيـــق �ض

 تار�ــــخ إحالة البالغ. 
 تنف�ذي توص�اتها ا� رئ�س المجلس للمصادقة واالعتماد. يرفع المدير ال •
ض بالجمع�ـة  • تبة ع� المخالفة وفق الالئحة اإلدار�ة المنظمة لشـؤون العـاملني يتم تحد�د اإلجراءات التأديب�ة الم�ت

 السعود�ة الضطراب فرط الحركة و�شتت االنتباە وقانون العمل الساري المفعول. 
دم البالغ بمعط�ـات عـن أي تحقيـق يـتم إجـراؤە. ومـع ذلـك، ال �جـوز إعـالم مقـدم مئت كان ذلك ممكنا، تزو�د مق •

امات ال��ة تجاە شخص آخر.  ض تب عليها خالل الجمع�ة بال�ت ها مما قد ي�ت  البالغ بأي إجراءات تأديب�ة أو غ�ي
م الجمع�ة بالتعامل مع اإلبالغ عن أي مخالفـة بط��قـة عادلـة ومناسـبة، ول�نهـا ال تضـمن أن  • ض تنسـجم ط��قـة تل�ت

 معالجة البالغ مع رغبات مقدم البالغ. 
 

 ) ٥٣المادة ( 
 معالجة البالغ مع رغبات مقدم البالغ. 

 نموذج إبالغ عن مخالفة
  
 
 

 الفصل التاسع : س�اسة االحتفاظ بالوثائق و�تالفها
 ) ٥٤المـادة ( 

ي عــــ� الجمع�ـــة اتباعهــــا بخصــــوص إدارة وحفـــظ و�تــــالف الوثــــائق الخاصــــة  تقـــدم هــــذە الس�اســــة اإلرشـــادات الــــئت
 بالجمع�ة. 

 
 ) ٥٥المـادة ( 

 إدارة الوثائق
 : ي

ي مركز إداري بمقر الجمع�ة، و�شمل اآليت
 �جب ع� الجمع�ة االحتفاظ بجميع الوثائق �ض

 الالئحة األساس�ة للجمع�ة وأي لوائح نظام�ة أخرى.  •
 بـه ب�انـات كـل مـ •

�
ي الجمع�ة العموم�ة موضـحا

ا�ات �ض هم مـن سجل العض��ة واالش�ت ض أو غـ�ي ن األعضـاء المؤسسـني
 األعضاء وتار�ــــخ انضمامه. 

 بـــــه تـــــار�ــــخ بدا�ـــــة العضـــــ��ة ل�ـــــل عضـــــو وتـــــار�ــــخ وط��قـــــة ا�تســـــابها  •
�
ي مجلـــــس االدارة موضـــــحا

ســـــجل العضـــــ��ة �ض
ض ف�ه بتار�ــــخ االنتهاء والسبب.  ضك�ة) و�بني  (باالنتخاب / ال�ت

 سجل اجتماعات الجمع�ة العموم�ة.  •
 اإلدارة.  سجل اجتماعات وقرارات مجلس •
 السجالت المال�ة والبنك�ة والُعهد.  •
 سجل الممتل�ات واألصول.  •
 ملفات لحفظ كافة الفوات�ي واإل�صاالت.  •
 سجل المكاتبات والرسائل.  •
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 سجل ال��ارات.  •
عات •  سجل الت�ب

وتكون هذە السجالت متوافقـة قـدر اإلمكـان مـع أي نمـاذج تصـدرها وزارة العمـل والتنم�ـة االجتماع�ـة. و�جـب ختمهـا 
 وترق�مها قبل الحفظ و�تو� مجلس اإلدارة تحد�د المسؤول عن ذلك. 

 
 ) ٥٦المـادة ( 

 االحتفاظ بالوثائق
ي لديها. وقد تقسمها إ� التقس�مات التال�ة:   �جب ع� الجمع�ة تحد�د مدة حفظ لجميع الوثائق الئت

 حفظ دائم.  •
 سنوات.  ٤حفظ لمدة  •
 سنوات.  ١٠حفظ لمدة  •
ي كل قسم.  �جب إعداد الئحة توضح ن�ع •

 السجالت �ض
ون�ة ل�ـل ملـف أو مسـتند حفاظـا عـ� الملفـات مـن التلـف عنـد المصـائب الخارجـة  • �جب االحتفاظ بنسخة إل��ت

ها وكذلك لتوف�ي المساحات ول�عة استعادة الب�انات.  ان أو األعاص�ي أو الطوفان وغ�ي  عن اإلرادة مثل الن�ي
ي مكان آمن م •

ون�ة �ض فرات الصلبة أو السحاب�ة أو ما شابهها. �جب أن تحفظ النسخ اإلل��ت  ثل الس�ي
�جــب أن تضــع الجمع�ــة الئحــة خاصــة بــ�جراءات التعامــل مــع الوثــائق وطلــب الموظــف ألي ملــف مــن األرشــ�ف  •

 و�عادتها وغ�ي ذلك مما يتعلق بمكان األرش�ف وتهيئته ونظامه. 
ي �جـــب عـــ� الجمع�ـــة أن تحفـــظ الوثـــائق بط��قـــة منظمـــة حـــئت �ســـهل الرجـــ�ع لل •

وثـــائق ولضـــمان عـــدم الوقـــ�ع �ض
 مظنة الفقدان أو ال�قة أو التلف. 

 
 نموذج االحتفاظ بالوثائق الرسم�ة للجمع�ة

 مدة الحفظ عنوان السجل / الوث�قة اإلدارة المختصة

 حفظ دائم الالئحة األساس�ة للجمع�ة اإلدارة التنف�ذ�ة

 سنوات ١٠ سجل اجتماعات الجمع�ة العموم�ة

 سنوات ١٠ ت وقرارات مجلس اإلدارةسجل اجتماعا

ات�ج�ة والتشغ�ل�ة  سنوات ١٠ الخطة اإلس�ت

 سنوات ٤ خطابات الدعم الما�ي 

 سنوات ٤ التعام�م اإلدار�ة

 حفظ دائم التقار�ر السن��ة

ي الجمع�ة العموم�ة العالقات العامة واإلعالم
ا�ات �ض  سنوات ١٠ سجل العض��ة واالش�ت

ي م
 سنوات ٤ جلس اإلدارةسجل العض��ة �ض

 سنوات ١٠ سجالت المستف�دين البحث االجتما�ي 

 سنوات ٥ السجالت المال�ة والبنك�ة والعهد اإلدارة المال�ة

 حفظ دائم سجل الممتل�ات واألصول
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 مدة الحفظ عنوان السجل / الوث�قة اإلدارة المختصة

 سنوات ٦ سجل المخاطبات والرسائل المال�ة

عات  سنوات ١٠ سجل الت�ب

 سنوات ٥ ملف حفظ الفوات�ي واإل�صاالت

ي السن��ة
 سنوات ١٠ تقار�ر المحاسب القانويض

 
 

 ) ٥٧المـادة ( 
 إتالف الوثائق

ي انتهـــت المـــدة المحـــددة لالحتفـــاظ بهـــا وتحد�ـــد  • �جـــب عـــ� الجمع�ـــة تحد�ـــد ط��قـــة الـــتخلص مـــن الوثـــائق الـــئت
 المسؤول عن ذلك. 

ي تـــم الـــتخلص منهـــا بعـــد انتهـــاء مـــدة اال  • حتفـــاظ بهـــا و�وقـــع عليهـــا �جـــب إصـــدار مـــذكرة فيهـــا تفاصـــ�ل الوثـــائق الـــئت
 المسؤول التنف�ذي ومجلس اإلدارة. 

ــة بالبيئـــة  • ـ بعــد المراجعـــة واعتمـــاد اإلتـــالف، �شـــكل لجنــة للـــتخلص مـــن الوثـــائق بط��قـــة آمنــة وســـل�مة وغـــ�ي م�ض
 وتضمن إتالف كامل للوثائق. 

ي االرشــ�ف مــع عمــل �ســ •
ــا رســم�ا و�ــتم االحتفــاظ بــه �ض ــفة عــ� اإلتــالف مح�ض ض تكتــب اللجنــة الم�ش خ للمســؤولني

 . ض  المعنيني
 
 

: س�اسة خصوص�ة الب�اناتالالفصل   عا�ش
 ) ٥٨المـادة ( 

 تمه�د
تجــــــب س�اســــــة خصوصــــــ�ة الب�انــــــات عــــــ� كــــــل مــــــن �عمــــــل لصــــــالح الجمع�ــــــة (و�شــــــمل أعضــــــاء مجلــــــس اإلدارة 

ض وا ) المحافظــة عــ� خصوصــ�ة ب�انــات المــانحني ض ض والمستشــار�ن والمتطــوعني ض والمــوظفني ض التنف�ــذيني ض والمســؤولني عــني لمت�ب
ي الفقــرات التال�ــة. كمــا 

ي نطــاق ضــيق جــدا حســب مــا سيوضــح �ض
ض والمســتف�دين وعــدم مشــاركتها ألي أحــد إال �ض والمتطــوعني

 توجب الس�اسة استخدام الب�انات الخاصة ألغراض الجمع�ة فقط بما تقتض�ه المصلحة. 
 

 ) ٥٩المـادة ( 
 الب�انات

ي أو المراسـالت أو أي الب�انات، هنا، �شمل أي ب�انات عامة أو خاصة م
ويض �د اإلل�ـ�ت ثل الب�انات الشخص�ة أو ال�ب

ض أو المستف�دين من خدمات الجمع�ة.  عني ، المت�ب ض ، المانحني ض م للجمع�ة سواء من المتطوعني قدَّ
ُ
 ب�انات أخرى ت

 
 ) ٦٠المـادة ( 

 الضمانات
صيتها داخل الجمع�ة أو من تهدف هذە الس�اسة إ� توضيح إجراءات التعامل مع الب�انات والمحافظة ع� خصو 

 : . تضمن الجمع�ة ما ��ي ي
ويض  خالل موقع الجمع�ة اإلل��ت

•  . ض معها ���ة تامة ما لم يوافقوا ع� الن�ش  أن تتعامل الجمع�ة مع جميع ب�انات المتعاملني
ض معها مع أي جهة أخرى دون إذنهم.  •  لن تقوم ببيع أو مشاركة ب�انات المتعاملني
ض معها سواء بواسطتها أو بواسطة أي جهة أخرى دون لن ترسل الجمع�ة أي إ�م� • الت أو رسائل نص�ة للمتعاملني

 إذنهم. 
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، إن وجـد، وأن تكــون متـوفرة عنـد الطلــب  • ي
ويض ـ الجمع�ـة س�اسـة خصوصــ�ة الب�انـات عـ� موقعهــا اإلل�ـ�ت أن تن�ش

ون�ة.   مطبوعة أو إل��ت
 ون�ة. أن �كون للجمع�ة س�اسة خاصة بخصوص�ة الب�انات للمواقع اإلل��ت  •

 
 ) ٦١المـادة ( 

ون�ة  نموذج لس�اسة خصوص�ة الب�انات للمواقع اإلل��ت
ي  نــت ونتعهــد لـــك بالمحافظــة عــ� خصوصـــ�ة ب�اناتــك الـــئت �شــكرك أيهــا الزائـــر ال�ــ��م عــ� ز�ارتـــك لموقعنــا عـــ� االن�ت

م لك بتوضيح س�استنا المتعلقة بخصوص�ة ب�اناتك و�ي   ض : تزودنا بها من خالل الموقع. كما نل�ت  كما ��ي
•  . ي

ويض ي �شاركها مع موقعنا اإلل��ت  من حقك معرفة ك�ف�ة استخدام الب�انات الئت
م بالحفاظ ع� ��ة الب�انات وقـد أعـددنا س�اسـة  • ض م بحما�ة حقوق جميع زوار ومستخد�ي هذا الموقع ونل�ت ض نل�ت

ها ع� هذا الموقع ي جمع الب�انات و��ش
.  الخصوص�ة هذە لإلفصاح عن النهج الذي نتبعه �ض ي

ويض  اإلل��ت
ى، وســـوف لـــن �ســـتخدم تلـــك الب�انـــات إال بالط��قـــة المالئمــــة  • نؤكـــد لـــك أن خصوصـــيتك �شـــكل لنـــا أول��ـــة كــــ�ب

 للحفاظ ع� خصوصيتك �شكل آمن. 
 نؤكد لك أ�ضا أن الموقع ال �مارس أي أ�شطة تجار�ة.  •
 بتبــادل الب�انــات الشخصــ�ة مــع أي جهــة تجار�ــة باســتثناء مــا يــتم ا •

�
إلعــالن عنــه للمســتخدم ال�ــ��م ال نقــوم نهائ�ــا

 و�عد موافقته ع� ذلك. 
•  . ي ض ال�رام ب�رسال رسائل ذات محتوى تجاري أو ترو��ب  باستخدام ب�انات المستخدمني

�
 ال نقوم نهائ�ا

ي الموقــع لعمــل االســتبانات وأخــذ اآلراء بهــدف تطــ��ر الموقــع وتقــد�م تج��ــة  •
قــد �ســتخدم الب�انــات المســجلة �ض

ض ال�رام. استخدام أ��� سهولة وف  عال�ة للزوار والمستخدمني
ي  •

�ـة أو رغبــتكم �ض ُّع للمشـار�ــــع واألعمـال الخ�ي ي التـ�ب
ي حالـة رغبـتكم �ض

كمـا �مكننـا مـن التواصـل معكـم عنـد الحاجــة �ض
ي 

ي تقـوم بهـا الجمع�ـة ح�ـث �سـاعدنا هـذە الب�انـات �ض �ـة الـئت االطالع ع� ما �ستجد من المشار�ــــع واألعمـال الخ�ي
 بة عن استفساراتك، وتنف�ذ طلباتك قدر اإلمكان. التواصل معك، واإلجا

ي عمل�ة استكمال طلبك، ما  •
ال نقوم بمشاركة هذە الب�انات مع أطراف خارج�ة إال إذا كانت هذە الجهات الزمة �ض

ستخدم لألغراض اإلحصائ�ة واألبحاث، دون اشتمالها ع� أ�ة ب�انات من 
ُ
ي إطار ب�انات جماع�ة �

لم �كن ذلك �ض
 خدامها للتع��ف بك. الممكن است

امج  • ون�ـة) مـن خـالل التطب�قـات والـ�ب ي الحاالت الطب�ع�ة يتمُّ التعامل مـع الب�انـات والب�انـات بصـورة آل�ـة (ال��ت
�ض

ض أو إطالعهم ع� تلك الب�انات.  دة لذلك، دون أن �ستلزم ذلك مشاركة الموظفني  المحدَّ
ي حاالت استثنائ�ة (كالتحق�قـات والقضـا�ا) قـد �ّطلـع ع •

ليهـا موظفـو الجهـات الرقاب�ـة أو مـن �لـزم اطالعـه عـ� و�ض
ا ألحكام القانون وأوامر الجهات القضائ�ة.   ذلك؛ خضوع�

ي الحــاالت  •
ي يــتم إجراؤهــا عــ� الموقــع إال �ض ــة الخــدمات والتعــامالت الــئت

ّ
تنطبــق س�اســة الخصوصــ�ة هــذە عــ� كاف

ي يتمُّ فيها النصُّ ع� خدمات أو تعامالت ذات خصوص�ة؛ فإن  خصوصـ�ة منفصـلة، وغـ�ي الئت
ُ
ه �كون لها س�اسـة

 مدمجة �س�اسة الخصوص�ة هذە. 
ون�ـــة أخــرى تقــع خـــارج ســ�طرتنا، وال تغطيهـــا  • عــ� الــرغم مـــن ذلــك قــد �حتـــوي الموقــع عـــ� روابــط لمواقــع إل��ت

ي حــال قمــت بالوصــول إ� مواقــع أخــرى مــن خــالل اســتخدام الــروابط المتاحــة عــ� 
س�اســة الخصوصــ�ة هــذە، �ض

ي قد تختلف عن س�اسـة الموقـع؛ ممـا  موقعنا؛ قة بهذە المواقع، والئت
�
فإنك ستخضع لس�اسة الخصوص�ة المتعل

قة بتلك المواقع. 
�
 يتطلب منك قراءة س�اسة الخصوص�ة المتعل

 لحما�ـــــــة الب�انـــــــات  •
�
ون�ـــــــة لمواقـــــــع أو بوابـــــــات قـــــــد �ســـــــتخدم طرقـــــــا هـــــــذە البوابـــــــة قـــــــد تحتـــــــوي عـــــــ� روابـــــــط إل��ت

ض عــن محت��ــات وطــرق خصوصــ�ات وخصوصــ�اتها تختلــف عــن ا لطــرق المســتخدمة لــدينا، ونحــن غــ�ي مســؤولني
ي ال تقــــع تحــــت استضــــافة موقــــع الجمع�ــــة وتتــــو� جهاتهــــا مســــؤول�ة حمايتهــــا، وننصــــحك  المواقــــع األخــــرى الــــئت

 بالرج�ع إ� إشعارات الخصوص�ة الخاصة بتلك المواقع. 
ي كــل األحـــوال لــن نقـــوم بــالبيع أو التـــأج�ي أو المتـــاجرة ب •

ب�اناتــك أو ب�اناتـــك لمصــلحة أي طـــرف ثالــث خـــارج هـــذا �ض
ي نتحصل عليها و��تها.  ة األوقات ع� خصوص�ة كافة ب�اناتك الشخص�ة الئت

َّ
ي كاف

 الموقع. وسنحافظ �ض



 

 
۲۳ 

؛ فـالموقع �حــتفظ  • ي
ويض ض المتعلقــة بالمجـال اإلل�ــ�ت ي نطــاق القـوانني

ي مجـال التقن�ــة، والتغـ�يُّ �ض
ر الهائــل �ض ا للتطـوُّ نظـر�

، و�ــتم تنف�ـذ التعــد�الت عــ� بـالحقِّ 
�
ي أي وقـٍت يــراە مالئمـا

وطهــا �ض ي تعــد�ل بنـود س�اســة الخصوصـ�ة هــذە و�ش
�ض

 . ي حالة إجراء أ�ة تعد�الت ذات تأث�ي
 هذە الصفحة، و�تم إخطاركم �ض

ي والب�انـــــات الشخصـــــ�ة المرســـــلة باســـــتخدام  •
ويض ض التخـــــ��ن اإلل�ـــــ�ت للحفـــــاظ عـــــ� ب�اناتـــــك الشخصـــــ�ة، يـــــتم تـــــأمني

 من�ة المناسبة. التقن�ات األ 
 
 

: ق�اس ومراجعة األداء  الفصل الحادي ع�ش
 ) ٦٢المـادة ( 

ات أداء الجمع�ــــة �شـــــكل  يتــــو� مجلــــس اإلدارة مســــؤول�ة ضــــمان تطبيــــق أنظمــــة مناســــبة تــــدعم مراجعــــة مــــؤ�ش
ات�ج�ات وأهـــداف  منـــتظم؛ ومراقبـــة األداء العـــام للجمع�ـــة ومـــدى توافقـــه مـــع المتطلبـــات القانون�ـــة والتنظ�م�ـــة ومـــع اســـ�ت

. و�تــو� المجلــس مســؤول�ة مراقبــة  ض وغا�ــات الجمع�ــة المصــادق عليهــا؛ ورفــع التقــار�ر �شــأنها ألصــحاب العالقــة الرئ�ســيني
ي احت�اجــات المجتمــع بمــا يتفــق  امج والخــدمات تلــئب وتقيـ�م بــرامج الجمع�ــة وخــدماتها لضــمان أن هنــاك حاجــة لهــا وأن الــ�ب

 عن مراجعة مخرجات ونتائج الجمع�ة �شكل سنوي.  مع رؤ�ة ورسالة الجمع�ة. والمجلس مسؤول
 

 


