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 سياسة خرؾصية البيانات والسانحيؽ
 تسييد(: 1السادة )

الجسعيات ونعام الدعؽدية، العخبية السسمكة في بيا السعسؽل والقؽانيؼ التذخيعات في جاء بسا اإلخالل عجم مع
الدياسةاستكساالليا،دونأنتحلوالسؤسداتاألىميةوالئحتوالتشفيحية، والالئحةاألساسيةلمجسعية،تأتيىحه

.محميا
 

 الدياسة(: نظاق والغرض مؽ 2السادة )
مدؤوليؼتشفيحييؼتطبقىحهالدياسةعمىجسيعمؼيعسللرالحالجسعيةسؽاءكانؽاأعزاءمجمذإدارةأو (0

الجسعية.أومؽظفيؼأومتطؽعيؼأومتعاونيؼأومدتذاريؼبرخفالشعخعؼمشاصبيػفي
 الغخضمؼالدياسة: (8

والسؽظفيؼوالسدتذاريؼقيامكلمؼيعسللرالحالجسعية)ويذسلأعزاءمجمذاإلدارةواإلدارةالتشفيحية (أ
والستطؽعيؼوالسدتفيجيؼمؼالجسعية،وعجموالستطؽعيؼ(بالسحافعةعمىخرؽصيةبياناتالسانحيؼ

واستخجامالبياناتحدبماسيؽضحفيالسؽاداآلتية،مذاركتياأليأحجإالفينطاقضيقججا
ألغخاضالجسعيةفقطبساتقتزيومرمحةالجسعيةوبسااليخالفاألنعسةوالقؽانيؼالسعسؽلالخاصة

 بيافيالسسمكةالعخبيةالدعؽدية.
خاللمؽقعتؽضيحإجخاءاتالتعاملمعالبياناتوالسحافعةعمىخرؽصيتياداخلالجسعيةأومؼ (ب

 الجسعيةاإللكتخوني.


 (: الزسانات3السادة )
 تزسؼالجسعيةمايمي:

 الشذخ.أنتتعاملالجسعيةمعجسيعبياناتالستعامميؼمعيابدخيةتامةمالػيؽافقؽاعمى (0
 لؼتقؽمببيعأومذاركةبياناتالستعامميؼمعيامعأيجيةأخخىدونإذنيػ. (8
أولؼتخسلالجسعيةأيإيسيالتأورسائلنريةلمستعامميؼ (3 بؽاسطةأيجيةأخخىمعياسؽاءبؽاسطتيا

 دونإذنيػ.




 




 

تكؽنمتؽفخةعشجالطمبأنتشذخالجسعيةسياسةخرؽصيةالبياناتعمىمؽقعيااإللكتخوني،إنوجج،وأن (4
 مطبؽعةأوإلكتخونية.

 أنيكؽنلمجسعيةسياسةخاصةبخرؽصيةالبياناتلمسؽاقعاإللكتخونية. (5
 خرؾصية البيانات الخاصة بسؾقع الجسعية اإللكتروني (:4السادة )

 تزسؼالجسعيةمايميلجسيعزوارومدتخجميمؽقعالجسعيةاإللكتخوني: (0
 الحقفيمعخفةكيفيةاستخجامالبياناتالتييتػمذاركتيامؽقعالجسعيةاإللكتخوني. (أ
 البيانات.االلتدامبحسايةحقؽقيػوالحفاظعمىسخية (ب
بالطخيقةالسالئسةلمحفاظعمىاألولؽيةلمحفاظعمىالخرؽصية،وعجماستخجامتمغالبياناتإالإعطاء (ج

 الخرؽصيةبذكلآمؼ.
أنالسؽقعاليسارسأيأنذطةتجارية،ولؼيقؽمبتبادلالبياناتالذخريةمعأيجيةتجاريةباستثشاء (د

 .لمسدتخجموبعجمؽافقتوعمىذلغمايتػاإلعالنعشو
 أوتخويجي.عجماستخجامبياناتالسدتخجميؼوإرسالرسائلذاتمحتؽىتجاري (ه
عسميةاستكسالطمبعجممذاركةىحهالبياناتمعأطخافخارجيةإالإذاكانتىحهالجياتالزمةفي (و

اث،دوناإلحرائيةواألبحالدائخأوالسدتخجم،مالػيكؼذلغفيإطاربياناتجساعيةتدتخجملألغخاض
 بو.اشتسالياعمىأيةبياناتمؼالسسكؼاستخجاميالمتعخيف

طخفثالثعجمقيامالسؽقع)فيكلاألحؽال(ببيعأوتأجيخأوالستاجخةببياناتمدتخجميولسرمحةأي (ز
التييتحرلعميياخارجالسؽقع،وسيحافعفيكافةاألوقاتعمىخرؽصيةكافة البياناتالذخرية

 ا.وسخيتي
السؽقعوتقجيػتجخبةقجيتػاستخجامالبياناتالسدجمةفيالسؽقعلعسلاالستباناتوأخحاآلراءبيجفتطؽيخ (8

ميةلمدواروالسدتخجميؼ،ومؼالسسكؼالتؽاصلمعيػعشجالحاجةفيحالةرغبتيػعاستخجامأكثخسيؽلةوفا
عمىمايدتججمؼالسذاريعواألعسالالخيخيةالتيالخيخيةأورغبتيػفياالطالعالتبخعلمسذاريعواألعسال

استفداراتيػ،وتشفيحطمباتيػبياالجسعيةحيثأنىحهالبياناتتداعجفيالتؽاصلمعيػ،واإلجابةعؼتقؽم
 قجراإلمكان.

يقاتوالبخامجخاللالتطبفيالحاالتالطبيعيةيتػالتعاملمعالبياناتوالبياناتبرؽرةآلية)الكتخونية(مؼ (3
 اطالعيػعمىتمغالبيانات،وفيحاالتالسحجدةلحلغ،دونأنيدتمدمذلغمذاركةمؽظفيالجسعيةأو

 



 

 

 
 (4 أو الخقابية الجيات مؽظفؽ عمييا يطمع قج والقزايا( )كالتحقيقات ذلغ،استثشائية عمى اطالعو يمدم مؼ

 خزؽعاألحكامالقانؽنوأوامخالجياتالقزائية.
السؽقعإالفيالحاالتالتيشطبقسياسةالخرؽصيةعمىكافةالخجماتوالتعامالتالتييتػإجخاؤىاعمىت (5

الشصعمىخجماتأوتعامالتذاتخرؽصية، فإنويكؽنلياسياسةخرؽصيةمشفرمة،وغيخيتػفييا
 مجمجةبدياسةالخرؽصيةىحه.

والتغطيياىحهالدياسة،وفيحالقعخارجسيطخةالجسعية،قجيحتؽيالسؽقععمىروابطإلكتخونيةأخخىت (6
 مؼ أخخى مؽاقع إلى بالؽصؽل السدتخجميؼ مؼ أو الدوار مؼ أي عمىقام الستاحة الخوابط استخجام خالل

الخرؽصية سيخزعلدياسة فإنو سياسةمؽقعمؽقعالجسعية، تختمفعؼ والتيقج السؽاقع، الستعمقةبيحه
 سياسةالخرؽصيةالستعمقةبتمغالسؽاقع.يتطمبمشوقخاءةالجسعية،مسا

البياناتمؽقعالجسعيةاإللكتخونيقجيحتؽيعمىروابطإلكتخونيةلسؽاقعأوبؽاباتقجتدتخجمطخقًالحساية (7
محتؽياتوطخقخرؽصياتوخرؽصيتياتختمفعؼالطخقالسدتخجمةلجيشا،والجسعيةغيخمدؤولةعؼ

 السؽاقع الؽزارة مؽقع استزافة تحت تقع التي إلىاألخخى بالخجؽع )يشرح حسايتيا مدؤولية جياتيا وتؽلى
 الخاصةبتمغالسؽاقع(.إشعاراتالخرؽصية

لمتطؽراليائلفيمجالالتقشية،والتغيخفينطاقالقؽانيؼالستعمقةبالسجال (8 اإللكتخوني،السؽقعيحتفعنعخًا
وشخوطيافيأيوقتيخاهمالئسًا،ويتػتشفيحالتعجيالتسياسةالخرؽصيةالخاصةبوبالحقفيتعجيلبشؽد

 إخطارالسدتخجميؼوالدوارفيحالةإجخاءأيةتعجيالتذاتتأثيخ.عمىصفحةالخرؽصيةفيالسؽقع،ويتػ
السخسمةاناتالذخريةلمحفاظعمىبياناتالدواروالسدتخجميؼالذخرية،يتػتأميؼالتخديؼاإللكتخونيوالبي (9

 باستخجامالتقشياتاآلمشةالسشاسبة.


 (: خرؾصية السانحيؽ5السادة )
 تزسؼالجسعيةمايمي:

السسشؽحة (0 السؽارد الستخجام تعتدمسمؽكو السانحبخسالةالجسعيةواألسمؽبالحي عمىاستخجامإعالم وقجرتيا
التبخعاتعمىنحؽفاعللألغخاضالسقرؽدةمشيا.

 (8 اإلشخاف في السحؽري ودورىػ الجسعية، إدارة بسجمذ العامميؼ جسيع بيؽية السانح السدؤولياتإعالم عمى
 والرالحيات.



 





أنلمسانححقاالطالععمىميدانياتالجسعيةالحاليةوالدابقة،والتأكجمؼضساناستخجامالسشحةعمىالشحؽ (3

الستفقعميو.
لذكلالالئقوالسشاسبلمسانح.تقجيػالذكخوالتقجيخبا (4
 (5 مع يتعارض ال وبسا وسخية باحتخام ومعالجتيا بالسشح الستعمقة السعمؽمات مع والقؽانيؼالتعامل الدياسات

العامة.
الستعاونيؼ.إعالمالسانحبيؽيةمسثميالجسعيةفيجسعالتبخعاتسؽاءمؼالستطؽعيؼأوالسؽظفيؼأو (6
الستبادل.معاألفخادالسسثميؼلمجسعيةميشيةواحتخافيةوتعبخعؼاالحتخامأنتكؽنجسيعالعالقات (7

 

 
 

 

الجسعيةمذاركتيابذكلإتاحةالفخصةأنتححفأسسائيػبشاءعمىرغبتيػمؼقؽائػالسؽادالبخيجيةالتيتشؽي (8
دوريأومتقطع.

 .وصخيحةإجاباتفؽريةوصادقةحخيةطخحاألسئمةواالستفداراتالستعمقةبالجسعيةوتمقي (9


 اعتساد ونذر وتشفيذ ومراجعة الدياسة (: 6السادة )
ُتعتسجىحهالدياسةوأيتعجيلالحقعمييامؼمجمذاإلدارةفيالجسعية،وُيعتسجالعسلبيحهالدياسةمؼتاريخ

تعجيلالحقاعتسادىا، لياابتجاًءمؼتاريخذلغالتعجيل.ويبمغبياجسيعمؽظفيالجسعية،ويدخيالعسلبأي ِّ



 

                  

 قـــملح                 
 التعريفات

:على السعاني السؾضحة أماميا ما لؼ يقتض الدياق خالف ذلػ  تدل الكلسات والعبارات اآلتية
االجتساعية في السسلكة، وىي الدلظة السدؤولة عؽ شؤون الجسعية في حدود أحكام  العسل والتشسيةالؾزارة: وزارة  (0

اإلشراف  الشغام واألنغسة األخرى ذات العالقة، وليا أن تتخذ ما تراه الزمًا لتحقيق أىداف الشغام، وعلى وجو خاص
 .على نذاطات الجسعية ومراقبتيا إداريا وماليا

8)  اختراصاتيا، والتي تذرف فشيًا على مسارسة   التي يدخل نذاط الجسعية ضسؽالجية السذرفة: الجية الحكؾمية
 .الجسعية لشذاطاتيا، ومتابعتيا

3) :جسعية الجشؾب الشدائية في أبياالجمعية .
ه 18/22/1437( بتاريخ 61الشغام: نغام الجسعيات والسؤسدات األىلية الرادر بقرار مجلس الؾزراء رقؼ ) (4

 م.32/11/2215السؾافق 
ه 11/26/1437الالئحة: الالئحة التشفيذية لشغام الجسعيات والسؤسدات األىلية الرادر بقرار وزاري بتاريخ  (5

 .م22/23/2216السؾافق 
6) .الالئحة األساسية: الالئحة األساسية للجسعية 
7)  الجمعية في سلطة أعلى العمهمية: من،وقراراتيا ملزمة ألعزائيا كافة ولبقية أجيزة الجسعيةالجمعية وتتكهن

العاملينالذينأوفهابالتزاماتهمتجاهالجمعية.األعزاء
 .مجلس اإلدارة: مجلس إدارة الجسعية (8
السدير التشفيذي: السدؤول التشفيذي األول في الجسعية )سؾاء كان مديرا تشفيذيا أو مديرا عاما أو أميشا عاما أو غير  (9

 إلدارة التشفيذية في الجسعية. ذلػ( والذي يتبع لو وعيفيا وإداريا جسيع أعزاء ا
01)  السؾعف: ىؾ كل مؽ يعسل في الجسعية بغض الشغر عؽ مدتؾاه الؾعيفي، وىؾ نفس العامل السذكؾر في نغام العسل

 السعتسد في السسلكة.
 الئحتيا األساسية وباقي أنغستيا الداخلية. السدتفيد: ىؾ كل مدتفيد مؽ خدمات الجسعية وفق (00
شخص ذي الرفة الظبيعية أو االعتبارية وقدم للجسعية أمؾال أو أوقاف أو تبرعات أو ىبات أو وصايا   السانحيؽ: أي (08

 أو عؾائد استثسارات أو زكؾات أو صدقات. 
أي بيانات  البيانات: تذسل أي بيانات عامة أو خاصة مثل البيانات الذخرية أو البريد االلكتروني أو السراسالت أو  (03

سؾاء مؽ األعزاء أو مؽ السؾعفيؽ أو مؽ الستظؾعيؽ أو مؽ السانحيؽ أو مؽ السدتذاريؽ أو أخرى تقدم للجسعية 
 . مؽ خدمات الجسعية مؽ السدتفيديؽ 



  جمعية الجنهب الندائية     
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 وحماية المبلغين عن المخالفات  اإلبالغ سياسة 

 (: تمهيد1المادة )
لمجسعيةعمىأعزاءمجمس"(الدياسةتؾجبسياسةوإجراءاتاإلبالغعؽالسخالفات)ويذارإلييافيسابعد،" (0

التشفيذية واإلدارة  اإلدارة عالية بسعايير االلتزام العسلمؽاألخالقومؾعفيومتظؾعيالجسعية أثشاء الذخرية
واجباتيؼ  ومسارسة أنيتؼ الدياسة وتزسؽىذه أوخظرومدؤولياتيؼ. اإلبالغفيوقتمبكرعؽأيمخالفة

تتعرضلو جديأوسؾء أوالسدتفيديؽومعالجةذلػبذكلتررفمحتسلقد الجسعيةأوأصحابالسرمحة
.مشاسب

وااللتزامبكافة مدؤولياتيؼرالحالجسعيةمراعاةقؾاعدالردقوالشزاىةأثشاءأداءكسايجبعمىكافةمؽيعسلل (8
 القؾانيؽوالمؾائحالسعسؾلبيا.


 (: نطاق وأهداف الدياسة2المادة )

تشفيذييؽأو مدؤوليؽتظبقىذهالدياسةعمىجسيعمؽيعسللرالحالجسعيةسؾاءكانؾاأعزاءمجمسإدارةأو (0
استثشاء.ويسكؽأيزا الجسعية،وبدونأيأومتظؾعيؽأومدتذاريؽبررفالشغرعؽمشاصبيؼفيمؾعفيؽ

 أيةمخاطرأومخالفات. ومانحيؽومتبرعيؽوغيرىؼاإلبالغعؽأليمؽأصحابالسرالحمؽمدتفيديؽ
الع (8 فيالسسمكة جاءفيالتذريعاتوالقؾانيؽالسعسؾلبيا الجسعياتمععدماإلخاللبسا ربيةالدعؾدية،ونغام

 أنتحلَّ دوَن ليا، الدياسةاستكسااًل تأتيىذه األساسيةلمجسعية، التشفيذيةوالالئحة والسؤسداتاألىميةوالئحتو
 .محميا

يذسلالشظاقالزمشيلإلبالغعؽالسخالفاتالؾاردذكرىافيىذهالدياسة،اإلبالغعؽأّيمخالفةسؾاًءوقعتفي (3
 .ساضي،أومزامشٍةلإلبالغعشيا،أومؽالسحتسلأنتقعمدتقبالًال
 تيدفىذهالدياسةإلى: (4

بيذااألمرالجسعيةلإلبالغعؽأيةمخاطرأومخالفاتوطسأنتيؼالىأنالقيام كلمؽيعسللرالحتذجيع (أ
 عمىأيمدؤولية. آمؽومقبؾلواليشظؾي

لالنتقامأواإليذاءتعرضيؼ الجسعيةلإلبالغعؽالسخالفاتوضسانعدمإتاحةالفرصةلكلمؽيعسللرالح (ب
 مشربوأومكانتواالجتساعية وعيفتوأونتيجةلذلػ.وتزسؽالدياسةعدمتعرضمقدمالبالغلخظرفقدان



 



 

يتؼاإلبالغعؽمخالفة،شريظةأن قياموباإلبالغعؽأيةفيالجسعيةوأليشكلمؽأشكالالعقابنتيجة (ج
لدىمقدمالبالغمعظياتاشتباهصادقةومعقؾلة،والييؼإذااتزحبعدذلػالسخالفةبحدؽنيةوأنتتؾفر

 بأنومخظئ.
تؾفيرأيمعمؾمةمؽشأنياإرشادإدارةالجسعيةإلىاالضظالعبؾاجباتيا،مؽخاللاإلبالغعؽالسخالفات، (د

 الوالدمؾكيات واألفعال نغامالخاطئة، تخالف التي تمػ أو الالأخالقية، التررفات أو لمقانؾن، سخالفة
الحاكسة العالقة ذات واألنغسة لمجسعية األساسية والالئحة التشفيذية والئحتو الجسعياتوالسؤسداتاألىمية

 ألعسالالجسعية.
عسلوفقمعاييرحفظالحقؾقتقديؼاالقتراحاتوالحمؾلالتيتداعدفيتظؾيرالعسلواألداءوتحديؽبيئةال (ه

 السذاركةوالسدؤولية.وتعزيزروح
االرتقاءبسدتؾىالتؾاصلوالذفافية. (و

 (: المخالفات3المادة )

 أو بأيالتزاماتقانؾنية اإلخالل أو مالية أو أيمخالفاتجشائية السسارساتالخاطئة أوتذسل متظمبات تذريعية
،وتذسلالسخالفاتالتييتؾجباإلبالغالبيئةكلخظراعمىالرحةأوالدالمةأوتشغيسيةداخميةأوتمػالتيتذ

 :عشيا،عمىسبيلالسثالالالحرر،مايمي
 .الدمؾكغيرالقانؾني)بسافيذلػالرشؾةأوالفداد(أوسؾءالتررف (0
غدلاألمؾالأو عسمياتاألشياءالقيسة،سؾءالتررفالسالي)بسافيذلػادعاءالشفقاتالكاذبة،إساءةاستخدام (8

 (.دعؼلجياتمذبؾىة
لتعزيزمرالحوالخاصةمثلاستخدامشخصمشربوفيالجسعية) عدماإلفراحعؽحاالتتعارضالسرالح (3

 (.أومرالحاآلخريؽفؾقمرمحةالجسعية
(.يةإمكانيةاالحتيال)بسافيذلػإضاعة،إخفاءأوإتالفالؾثائقالرسس (4
 .الجرائؼالجشائيةالسرتكبة،أوالتييتؼارتكابيا،أوالتييحتسلارتكابياأياكاننؾعيا (5
 صحيحة.عدمااللتزامبالدياساتوأنغسةوقؾاعدالرقابةالداخميةأوتظبيقيابرؾرةغير (6



 



 
 .تفزيميةغيرمبررةالحرؾلعمىمشافعأومكافآتغيرمدتحقةمؽجيةخارجيةلسشحتمػالجيةمعاممة (7
 .اإلفراحعؽمعمؾماتسريةبظريقةغيرقانؾنية (8
 التالعببالبياناتالسحاسبية. (9

 تيديدصحةالسؾعفيؽوسالمتيؼ. (01
 انتياكقؾاعدالدمؾكالسيشيوالدمؾكغيراألخالقي. (00
 سؾءاستخدامالرالحياتأوالدمظاتالقانؾنية. (08
مؽخاللاالستخدامغيرالسررحبو،أوالستجاوزلمرالحيات،أوأصؾلياسؾءاستخداممستمكاتالجسعيةأو (03
 غيرالسأذونفيو،أوسؾءاالستخدام،أوالذيمؽشأنوالسخاطرةبدالمةمستمكاتالجسعيةوأصؾليا.
 (04 العام لمشغام السخالفة أو الالئقة غير تذؾيو،واآلدابالتررفات شأنيا مؽ التي الدمؾكيات وتذسل سسعة

 .واآلدابالجسعية،أوتعرضيالمشقد،أوإلحاقالزرربياجراءالتررفاتغيرالالئقة،أوالسخالفةلمشغامالعام
 تقديؼاالقتراحاتالبشاءة. (05
 مؤامرةالرستوالتدترفيسايتعمقبأيمؽالسدائلالسذكؾرةأعاله. (06


 (: التزامات المبلغ عن المخالفة4المادة )

 يمتزمكلمبمغعؽمخالفةباآلتي:
 تحريالسرداقيةفيالبالغ،وذلػبتجشباإلشاعات،والسخاوف،والسزاعؼغيرالسرتكزةعمىأساسمؽالؾاقع. (0
التزامالسؾضؾعيةفيالبالغوالبعدعؽالخالفاتالذخرية،والؾشاية،واالنتقام،واإليقاعباآلخريؽحدشيالشية، (8

 سسعتيؼأو أوتذؾيو بالجسعية الثقة لزعزعة أو شخرية، مكاسب لتحقيق تؾعيفو أو اإلبالغ استغالل أو ،
 مشدؾبييا.

الدقةفينقلالخبر،والؾضؾحفيلغةاإلبالغ،وتجشبالرمؾزأواإلشاراتغيرالسفيؾمة،أوالسعمؾماتالشاقرة (3
 والتيأو بالبالغ، التفاصيلذاتالعالقة وإيزاحكافة السخالفةووصفيا،السجزأة، إلىحالة اإلرشاد مؽشأنيا

 ومكانيا،وإرفاقمامؽشأنوإعظاءتفاصيلوأدلةلمسخالفةماأمكؽذلػوبسايتفقوطبيعةالسخالفة.
 سرعةاإلبالغعؽالسخالفةفيأقربفرصةمتاحة. (4



 



 
 قبؾلأحكاموشروطاإلبالغعؽالسخالفةالؾاردةفيىذهالدياسة. (5
السبّمغنتيجةالسزاعؼالكاذبة،أوغيرالرحيحة،أوالكيدية،أوأدلىببالغكاذبأوغيرصحيحوأدىذلػتحسل (6

أوأحدأفرادىادونمؾجب،أوأدىإلىأيشكلمؽأشكالاإليذاءأوالسزايقة؛فيحقإلىتذؾيوسسعةالجسعية
ؾنوأحدمشدؾبييا،أومقاضاتوأمامالجياتالقزائيةحالكلمجسعيةاتخاذاإلجراءاتالتأديبيةبحقالسبمغفي

 لتعؾيزياعؽالزررالالحقبيا.
ألي (7 كذفو وعدم قبمو مؽ السقدم البالغ عمىسرية السحافغة شخصآخر العاممؾعفأو الرالح ُيحقق بسا

 لمجسعية.
 عدمإجراءأيةتحقيقاتبشفدوحؾلالبالغ. (8


 (: الضمانات5المادة )
 ايةالسرمحةالذخريةلمسبمغ،فإنىذهالدياسةتزسؽ:مؽأجلحس (0

 ىؾيةمقدمالبالغعشدعدمرغبتوفيذلػ،مالؼيشصالقانؾنعمىخالفذلػ.عدمالكذفعؽ (أ
 الدياسة.عدمإيذاءمقدمالبالغبدبباإلبالغعؽالسخالفاتوفقىذه (ب
 (8 البالغعؽأيسيتؼ مقدم ىؾية عمىكتسانوسرية مسكؽومشاسبلمسحافغة ولكؽفيبذلكلجيد مخالفة.

مقدمالبالغ،ومشياعمىسبيلالسثالضرورةحاالتمعيشة،يتؾجبلمتعاملمعأيبالغأنيتؼالكذفعؽىؾية
 كذفاليؾيةأمامأيمحكسةمخترة.

بالتعاملمعاإل (3 الجسعية التمتزم ولكشيا ومشاسبة، عادلة بظريقة طريقةبالغعؽأيمخالفة تزسؽأنتشدجؼ
 معالجةالبالغمعرغباتمقدمالبالغ.

 تمتزمالجسعيةبالتالي: (4
أسباب (أ وجؾد عشيا، السبمغ السخالفة التحقيقاتعؽ أفرزت حال في لمسخالفة الترحيحية اإلجراءات اتخاذ

 تدعؾ إجراءاتحقيقية فيالتخاذ فؾاتحقالجسعية أو السخالفة، مفاقسة تأخيرمؽشأنو دون ترحيحية
عمىسبيلالسثالالالحرر-الؾقتالسشاسب.وقدتشظؾياإلجراءاتالترحيحيةاتخاذاإلجراءالسالئؼفي

 عمىمايمي:–



 


 

 اإلجراءالتأديبي. 
 التدريحمؽالعسل. 
 استعادةاألصؾل. 
 رفعدعؾىتأميؽ. 
 .الذروعفيإجراءاتقانؾنية 

 (ب أحد مرمحة إلى االلتفات دون األول السقام في الجسعية مرمحة أواألعزاءمراعاة السدتفيديؽ، أو ،
وفيالؾقتذاتوتعسلعمىتحقيقالتؾازنبيؽحقأيفردالسؾعفيؽفييا،أوغيرىؼمؽأصحابالسرالح،
مؽالسبمغيؽعمىالتحدث وإبداءمخاوفيؼوقمقيؼ،وبيؽحقالجسعيةومؾعفييابحريةمؽالسؾعفيؽأوأيِّ

 دونمدؾغ.وإدارتيابحسايتيؼضداالتياماتالكاذبةأوالزارةبدسعتيؼ
تؾفيروسائلاإلبالغعؽالسخالفةبسايحققسرعةوسيؾلةاإلبالغ،وتمتزمبشذربياناتاالترالفيمكان (ج

،كساوتتفقدالجسعيةكافةالبالغاتعمىنحؾدوريومشتغؼبسايحققوعبرمؾقعالجسعيةاإللكترونيعاىر،
 البالغفيأقربوقتمتاح.التعاملمع

مخالفة، (د أي عؽ بالغ بأي العالقة ذات والؾثائق والرؾتية، اإللكترونية والرسائل السكالسات جسيع حفظ
ؾثائقفيالجسعية.قؾاعدأوإجراءاتساريةتتعمقبإدارةوحفظوإتالفالوتظبيقأي


 (: إجراءات اإلبالغ عن مخالفة6المادة )

 .يفزلاإلبالغعؽالسخالفةبرؾرةمبكرةحتىيديلاتخاذاإلجراءالسشاسبفيحيشو (0
قادراعمىإثباتأنوقدمعمىالرغؼمؽأنواليظمبمؽمقدمالبالغإثباتصحةالبالغ،إالأنويجبأنيكؾن (8

 .البالغبحدؽنية
لشائبةالرئيدةاألستاذهيتؼتقديؼالبالغخظيا)وفقالشسؾذجالسرفق(عؽطريقرسائلإلكترونيةعؽطريقالبريد (3

 .( a.aftan@aljanob.org.sa)أملبشتعبدهللاعفتان
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 (: معالجة البالغ7المادة )

الدياسةعمىطبيعةيعتسداإلجراءالستخذ السخالفةذاتيا.إذقديتظمببخرؾصاإلبالغعؽأيمخالفةوفقىذه
 رسسي.ويتؼاتباعالخظؾاتالتاليةفيمعالجةأيبالغ:ذلػإجراءمراجعةغيررسسيةأوتدقيقداخميأوتحقيق

التشفيذيلمجسعية)إذالؼيكؽالبالغعشداستالمالبالغاتباطالعرئيسمجمساإلدارةوالسديرالسعشيةالمجشةتقؾم (0
.(أيامعسلمؽاستالمالبالغ5خسدة)مؾجياضداألخير(عمىمزسؾنالبالغخالل

كؽحلبعضأنيتخذه.ويسيتؼإجراءمراجعةأوليةلتحديدماإذاكانيتؾجبإجراءتحقيقوالذكلالذييجب (8
.البالغاتبدونالحاجةإلجراءتحقيق

.(أيامعسلبإشعاراستالمالبالغورقؼىاتفلمتؾاصل8يتؼتزويدمقدمالبالغخاللثسانية) (3
إلعادةالشغر وغيرقابلإذاتبيؽأنالبالغغيرمبرر،فمؽيتؼإجراءأيتحقيقإضافي.ويكؾنىذاالقرارنيائيا (4

  .إثباتاتإضافيةبخرؾصالبالغمالؼيتؼتقديؼ
البالغإلى (5 إحالة يتؼ الىمعظياتمعقؾلةومبررة، تبيؽأنالبالغيدتشد إذا لمتحقيقفيالبالغالسعشيةالمجشة

.وإصدارالتؾصيةالسشاسبة
اريخإحالةعذرةأيامعسلمؽتاالنتياءمؽالتحقيقفيالبالغوإصدارالتؾصيةخاللالسعشيةالمجشةيجبعمى (6

.البالغ
.تؾصياتياالىرئيسالسجمسلمسرادقةواالعتسادالسعشيةالمجشةترفع (7
.وقانؾنالعسلالداريالسفعؾل الجسعيةاتيتؼتحديداإلجراءاتالتأديبيةالسترتبةعمىالسخالفةوفقسياس (8
إجراؤه. (9 البالغبسعظياتعؽأيتحقيقيتؼ مقدم تزويد مقدمومعمتىكانذلػمسكشا، اليجؾزإعالم ذلػ،

إخاللالجسعيةبالتزاماتالدريةتجاهشخصآخر.البالغبأيإجراءاتتأديبيةأوغيرىامساقديترتبعميو
 

 مرتبطة بعمليات غدل أمهال أو تمهيل إرهاباإلبالغ عن شبهات (: 8المادة )
 مكافحةغدلاألمؾال.شغامالخاصةبمراعاةاألحكامبذكلعاميجبعمىالجسعية (0

تؾافرتلديياأسبابمعقؾلةلالشتباهفيأناألمؾالالؾاردةأوبعزياتسثلحريمة يجبعمىالجسعية (8 إذا
ستدتخدمفي أوأنيا أوتسؾيلإرىاب، أومرتبظةبعسمياتغدلأمؾال، العسمياتالدابقة؛نذاطإجرامي،

 :اآلتيةاتخاذاإلجراءات



 



.مباشررياتالساليةلدىوزارةالداخميةفؾراوبذكلإبالغوحدةالتح (أ
 (ب الحالة تمػ عؽ لدييا الستؾافرة البياناتوالسعمؾمات جسيع يتزسؽ مفرل تقرير واألطرافذاتإعداد

.بوالرمة،وتزويدوحدةالتحرياتالسالية
 . نذاطاتيؼعدمتحذيرالستعامميؽمعيامؽوجؾدشبياتحؾل (ج
3)  الالساليالسدؤول ىؾ الجسعية وااللتزامفي والسراجعة التدقيق عؽ السسمكةسدؤول أنغسة في ورد ما بكل

. وتسؾيلاإلرىابسكافحةغدلاألمؾالالخاصةب


 (: مخالفة الدياسة9المادة )
مععدماإلخاللبالعقؾباتالسشرؾصعمييافيالقؾانيؽوالتذريعاتالسظبقةفيالسسمكة،فيحقلمجسعيةفرض (0

فإن مؽمخالفات؛ عمسو يفرحعسا ولؼ الدياسة، ىذه بأحكام عمىالسخالففيحالأخفقفيااللتزام جزاء
أو الجياتالرسسية تفرضمؽ فيذلػأيعقؾبة بسا السخالفة الكذفعؽ عدم آثار وحده السخالفيتحسل

وإ الكذفعشيا عدم جراء الذيأصابيا، عؽالزرر وتعؾيضالجسعية بؾاجباتياالرقابية، لمقيام الجسعية رشاد
 تجاىيا.

يحقلمجسعيةمتىثبتلديياأنالسؾعفقدأخفقفياإلفراحعؽالسخالفة،أنتقؾمبإجراءاتتأديبية،وفقًا (8
 ألنغسةالعسلبالجسعية.

التعؾيض (3 في الجسعية عمىحق الدياسة السخالفليذه عمى قانؾنية أو تأديبية أيعقؾبة تؾقيع يؤثر عؽال
 الزررالذيأصابياجراءعدمإبالغيابالسخالفة.


 اعتماد ونذر وتنفيذ ومراجعة الدياسة (: 11المادة )

تاريخ مؽ الدياسة العسلبيذه وُيعتسد فيالجسعية، مؽمجمساإلدارة وأيتعديلالحقعمييا الدياسة ىذه ُتعتسد
تعديلالحقلياابتداًءمؽتاريخذلػالتعديل.ويبمغبياجسيعمؾعفيالجسعيةالسعشييؽ،واعتسادىا، يدريالعسلبأيِّ






 

                     
 1ملحق رقم 

نمهذج إبالغ عن مخالفة


 معلهمات مقدم البالغ
) )يسكؽعدمتعبئةىذاالجزءإذالؼيرغبمقدمالبالغبكذفىؾيتو

االسؼ
الدورالؾعيفي

اإلدارة
رقؼالياتف

البريداإللكتروني
معمؾماتصشدوقالبريد

 معلهمات مرتكب المخالفة
االسؼ

الدورالؾعيفي
اإلدارة

رقؼالياتف
البريداإللكتروني

 معلهمات الذههد
)إنوجدوا،وباإلمكانإرفاقورقةإضافيةفيحالةوجؾدأكثرمؽشاىد(

االسؼ

الدورالؾعيفي
اإلدارة
الياتفرقؼ

البريداإللكتروني



 

 

 

 

 التفاصيل
طبيعةونؾعالسخالفة


تاريخارتكابالسخالفة


تاريخالعمؼبالسخالفة


مكانحدوثالسخالفة


تثبت السدتشدات أو البيانات تفاصيل

ارتكابالسخالفة




أسساءأشخاصآخريؽاشتركؾافيارتكاب
السخالفة

-
-
-

أوتفاصيلأخرىأيةمعمؾمات





تاريختقديؼالبالغ


التؾقيع






 

 

 2ملحق رقم 
 التعريفات

:عمىالسعانيالسؾضحةأماميامالؼيقتضالدياقخالفذلػتدلالكمساتوالعباراتاآلتية
االجتساعيةفيالسسمكة،وىيالدمظةالسدؤولةعؽشؤونالجسعيةفيحدودأحكامالعسلوالتشسية:وزارةالهزارة (0

اإلشرافالشغامواألنغسةاألخرىذاتالعالقة،ولياأنتتخذماتراهالزمًالتحقيقأىدافالشغام،وعمىوجوخاص
.عمىنذاطاتالجسعيةومراقبتياإدارياوماليا

8) اختراصاتيا،والتيتذرففشيًاعمىمسارسةالتييدخلنذاطالجسعيةضسؽ:الجيةالحكؾميةالجهة المذرفة
.الجسعيةلشذاطاتيا،ومتابعتيا

3) الجمعية:جسعيةالجشؾبالشدائيةفيأبيا.
)النعام (4 رقؼ مجمسالؾزراء بقرار الرادر األىمية الجسعياتوالسؤسدات نغام 60: بتاريخ ه08/18/0437(

 م.31/00/8105السؾافق
الالئحة (5 بتاريخ وزاري بقرار الرادر األىمية والسؤسدات الجسعيات لشغام التشفيذية الالئحة ه00/16/0437:

.م81/13/8106السؾافق
6) الالئحةاألساسيةلمجسعية.الالئحة األساسية: 
7) العمومية الجمعية فيالجمعية أعلىسلطة الجسعية: أجيزة ولبقية كافة ممزمةألعزائيا وتتكهنمنوقراراتيا ،

العاملينالذينأوفهابالتزاماتهمتجاهالجمعية.األعزاء
.:مجمسإدارةالجسعيةمجلس اإلدارة (8
:السدؤولالتشفيذياألولفيالجسعية)سؾاءكانمديراتشفيذياأومديراعاماأوأميشاعاماأوغيرالمدير التنفيذي (9

اإلدارةالتشفيذيةفيالجسعية.ذلػ(والذييتبعلووعيفياوإدارياجسيعأعزاء
01) ىؾكلمؽيعسلفيالجسعيةبغضالشغرعؽمدتؾاهالؾعيفي،وىؾنفسالعاملالسذكؾرفينغامالمهظف:

 العسلالسعتسدفيالسسمكة.
 الئحتيااألساسيةوباقيأنغستياالداخمية.:ىؾكلمدتفيدمؽخدماتالجسعيةوفقالمدتفيد (00
شخصذيالرفةالظبيعيةأواالعتباريةوقدملمجسعيةأمؾالأوأوقافأوتبرعاتأوىباتأوأيالمانحين: (08

 وصاياأوعؾائداستثساراتأوزكؾاتأوصدقات.
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 سياسة تعارض السرالح

 (: تسييد1السادة )
في (0 جاء بسا اإلخالل عجم تحكؼمع التي الدعؾدية العخبية السسمكة في بيا السعسؾل والقؾانيؽ التذخيعات

 التشفيحية، الجسعياتوالسؤسداتاألىميةوالئحتو ونغام تأتيتعارضالسرالح، لمجسعية، األساسية والالئحة
.ىحهالدياسةاستكساالليا،دونأنتحلمحميا

بومؽترخفاتخارجإطارالعسلليذوتعجمايقؾمتحتخمالجسعيةخرؾصيةكلشخصيعسللرالحيا، (8
 السرالح أن تخى الجسعية أنَّ إال اىتساميا، أنذظةمؽ أي مسارسة أثشاء لرالحيا يعسل لسؽ الذخرية

برؾرةمباشخةأوغيخمباشخة،معمؾضؾعيتو،أووالئولمجسعيةاجتساعية،أومالية،أوغيخىا،قجتتجاخل،
.فيالسرالحوتعارضمساقجيشذُأمع

الستسثمةفيالشداىةوالعسلالجساعيوالعشايةوالسبادرة (3 واإلنجاز،وتأتيسياسةتؤمؽالجسعيةبقيسياومبادئيا
وذلػلتفاديأنتؤثخالسرمحةالذخريةُأوالعائمية،أوالسيشيةتعارضالسرالحلتعديدتمػالقيؼوحسايتيا،

اهالجسعية،أوأنيتحرلمؽخاللتمػالسرالحالجسعيةعمىأداءواجباتوتجأليشخصيعسللرالح
 مكاسبعمىحدابالجسعية.عمى

تيجفالجسعيةإلىنيلثقةالستعامميؽمعيابالسشعوالحجمؽتعارضالسرالحأوتشغيسياوفقًالألنغسة،كسا (4
 عمى تعسل أي والكذفعؽ وأىجافيا رسالتيا لتحقيق الجسعية وأصؾل مؾارد استخجام تعارضبيؽتشغيؼ

 السرالحالذخريةومرالحالجسعية،وإدارتيابفاعمية.


 (: نطاق وأىداف الدياسة2السادة )
الدياسةعمىكلشخصيعسللرالحالجسعية،ويذسلذلػأعزاءكلمؽ (0 الجسعيةالعسؾميةتظبقىحه

مؾعفي وجسيع التشفيحية، واإلدارة السجمذ، مؽ السشبثقة والمجان اإلدارة، ومتظؾعيياومجمذ الجسعية
.والستعاونيؽمعياومدتذارييا

8) يذسلتعارضالسرالح،مايتعمقباألشخاصأنفديؼالسحكؾريؽفيالفقخةالدابقةومرالحأيشخصآخخ
.الؾالجيؽ،األشقاء،أوغيخىؼمؽأفخادالعائمةتكؾنليؼعالقةشخريةبيؼ،ويذسلىؤالءالدوجة،األبشاء،

لرالحياسؾاءكانتتمػاسةجدًءااليتجدأمؽالؾثائقالتيتخبطالجسعيةباألشخاصالعامميؽتعجىحهالدي (3
 .الؾثائققخاراتتعييؽأوعقؾدعسل





 



تعارضالسرالحبساتزسؽالجسعيةالعقؾدالتيتبخميامعاستذارييياالخارجييؽأوغيخىؼ،نرؾصًاتشغؼ (4

.يتفقمعأحكامىحهالدياسة
 ىحهالدياسةإلى:تيجف (5

تعارضالسرالحالدمبيةالتيقجتشذأبدببحسايةالجسعيةوسسعتياومؽيعسللرالحيامؽأيأشكال (أ
 عجماإلفراح.

 تعديدالثقةبيؽالجسعيةوجسيعأصحابالسرالح. (ب
إلدارةتحجيجالقؾاعجالالزمةلمتأكجمؽتجشبوقؾعأيتعارضفيالسرالحلجىأعزاءكلمؽمجمذا (ج

 والمجانالسشبثقةمؽالسجمذواإلدارةالتشفيحيةفيالجسعية.
وضعحمؾللحاالتالتعارضفيالسرالحالتيقجتشذألكلمؽأعزاءمجمذاإلدارةوالمجانالسشبثقة (د

 مؽالسجمذواإلدارةالتشفيحيةفيالجسعية.
السج (ه مؽ السشبثقة والمجان مجمذاإلدارة مؽ كل عمى مؾعفيالتأكيج مؽ وغيخىؼ التشفيحية مذواإلدارة

الحاالتالتيتؤديإلىتعارضمرالحيؼمعمرالحالجسعية،والتعاملمعياالجسعيةبزخورةتجشب
 .والالئحةاألساسيةلمجسعيةوفقًاألحكامنغامالجسعياتوالسؤسداتاألىميةوالئحتوالتشفيحية،

دارةوالمجانالسشبثقةمؽالسجمذواإلدارةالتشفيحيةوغيخىؼمؽيتؾجبعمىكلعزؾمؽأعزاءمجمذاإل (6
فيوأنواستمؼندخةمؾعفيالجسعيةالتؾقيعبذكلسشؾيلغخضالتأكجمؽتظبيقىحهالدياسةعمىبيانيؤكج

 الدياسة.مؽىحهالدياسة،وأنوقخأىحهالدياسةوفيسيا،وأنومؾافقعمىاالمتثالليحه
 (7 عمى يتؾجب نسؾذج بتعبئة يقؾمؾا أن لمجسعية تشفيحي مجيخ تعييؽ عشج اإلدارة مجمذ عجمأعزاء إقخار

أو قخابة صمة وجؾد باإلفراحواإلقخاربعجم معخفةمدبقةتزاربمرالحخاصبحلػيقؾمؾنمؽخاللو
السعيؽ.بذخصالسجيخالتشفيحي


 (: حاالت تعارض السرالح3السادة )

مباشخأوغيخمباشخلذخصيعسللرالحالجسعيةفيأينذاطيتعمقسؾاءبذكلاليعشيوجؾدمرمحة (0
السرالحعشجمايظمبمسؽيعسلولكؽقجيشذأتعارض،بالجسعية،قيامتعارضفيالسرالحبيؽالظخفيؽ

ذالؾقتبترخفلسرمحةالجسعية،وتكؾنلجيوفينفلرالحالجسعيةأنيبجيرأيًا،أويتخحقخارًا،أويقؾم
غيخمباشخبالخأيالسظمؾبمشوإبجاؤه،أوبالترخفالسظمؾبمشواتخاذهإمَّامرمحةتتعمقبذكلمباشخأو

 إذتشظؾي،التدامتجاهطخفآخخغيخالجسعيةيتعمقبيحاالخأيأوالقخارأوالترخفنيكؾنلجيوأأو



 




حاالت وإساءة تعارضالسرالحعمىانتياكلمدخية، وتحقيقلسكاسبشخرية، الثقة، وزعدعةالستعسال
.لمؾالءلمجسعية

مرالح (8 مع بأيطخيقة لذخصما الخاصة السرالح تتجاخل الجسعياتحيشسا في تعارضالسرالح يقع
وتحتخمالجسعيةأنأعزاءمجمذاإلدارةوالمجانالسشبثقةمؽالسجمذواإلدارةالتشفيحيةوتقخ.الجسعيةككل

متعجدةبذخطأالتؤديتمػاألنذظةبأيحاللحيؼالخاصةوأنليؼالحقفيالسذاركةفيأنذظةفييامرا
.إلىتعارضمعمرالحالجسعيةككل

جسيعالسؾاقفاألخخىىحهالدياسةتزعأمثمةلسعاييخسمؾكيةلعجدمؽالسؾاقفإالأنيابالزخورةالتغظي (3
تتساشىمعسللرالحالجسعيةالسحتسلحجوثيا،ويتحتؼعمىكلمؽيع الترخفمؽتمقاءأنفديؼبرؾرة
:يخالفىحهالدياسة،ومؽاألمثمةعمىحاالتالتعارضمايميىحهالدياسة،وتجشبماقجيبجوأنوسمؾك

أيمؽيشذأتعارضالسرالحمثالفيحالةأنعزؾمجمذاإلدارةأوعزؾأيلجشةمؽلجانوأو (أ
تشغيسيةأوميشيةمذاركافيأولوصمةبأينذاط،أولومرمحةشخريةأومرمحةمؾعفيالجسعية

 عمىمؾضؾعية مباشخ غيخ أو مباشخ بذكل يؤثخ قج نذاط أو أوفيأيعسل العزؾ قخاراتذلػ
.السؾعفأوعمىقجراتوفيتأديةواجباتوومدؤولياتوتجاهالجسعية

يتمقىالةأنعزؾمجمذاإلدارةأوأحجأعزاءاإلدارةالتشفيحيةيشذأالتعارضفيالسرالحأيزافيح (ب
 أو مباشخة بظخيقة ذلػ كان سؾاء أيطخفآخخ مؽ مكاسبشخرية عمى يحرل مباشخةأو غيخ

.مدتفيجامؽمؾقعوومذاركتوفيإدارةشؤونالجسعية
ؾنلجيومرالحترّعبيشذأتعارضالسرالحعشجمايقؾمشخصيعسللرالحالجسعيةبترخفأوتك (ج

.بسؾضؾعيةوفاعميةعميوأداءواجباتونحؾالجسعية
ماديةبالبيعأوقجيشذأالتعارضفيالسرالحمؽخاللاالستفادةالساديةمؽخاللالجخؾلفيمعامالت (د

.الذخاءأوالتأجيخلمجسعية
عقؾدمعيؼ.ءفيالؾعائفأوتؾقيعقجيشذأالتعارضفيالسرالحمؽخاللتعييؽاألبشاءأواألقخبا (ه
أخخىويكؾنمؽإحجىصؾرتعارضالسرالحتكؾنفيحالارتباطمؽيعسللرالحالجسعيةفيجية (و

.بيشياتعامالتمعالجسعية
 (ز أمثمة مؽ الجسعية مؾعف أو اإلدارة مجمذ عزؾ عمييا يحرل التي واإلكخاميات تعارضاليجايا

.السرالح
 



 

 
 

ترخفاتالعزؾاألقاربليجايامؽأشخاصأوجياتتتعاملمعالجسعيةبيجفالتأثيخعمىقبؾلأحج (ح
.أوالسؾعفبالجسعيةقجيشتجعشوتعارضالسرالح

ذاتقيسةبدببتدمؼعزؾمجمذاإلدارةأوالسؾعفأوأحجأفخادعائمتومؽأيجيةلسبالغأوأشياء (ط
.المتعاملمعياتعاملتمػالجيةمعالجسعيةأوسعيي

السؾعفأوأحجأفخادقيامأيجيةتتعاملأوتدعىلمتعاملمعالجسعيةبجفعقيسةفؾاتيخمظمؾبةمؽ (ي
.عائمتو

تقجمخجماتأوتدتقبلخجماتحالية (ك مؽالجسعيةاواالستثسارأوالسمكيةفينذاطتجاريأومشذأة
.تبحثعؽالتعاملمعالجسعية

العزؾيةأوأوإعظاءالسعمؾماتالتيتعتبخممكاخاصالمجسعية،والتييظمععمييابحكؼإفذاءاألسخار (ل
.الؾعيفة،ولؾبعجتخكوالخجمة

السرالحفعمياأواستخجامأصؾلومستمكاتالجسعيةلمسرمحةالذخريةمؽشأنوأنيغيختعارضافي (م
لغيخمرالحالجسعيةأوومعجاتيا،أومحتسال،كاستغاللأوقاتدوامالجسعية،أوُمؾعفييا،أ مشافعيا
مؽ السعمؾماتالستحرمة استخجام إساءة أو لتحقيقمكاسبأىجافيا، الذخصبالجسعية؛ خاللعالقة

 .مرالحأخخىشخرية،أوعائمية،أوميشية،أوأي


 (: سياسة الجسعية بذأن تعارض السرالح 4السادة )
تعامالتيامعالجسيعبأنتكؾنقائسةعمىأسذنغاميةوعادلة،وتحخصعمىتؾخيتخاعيالجسعيةفيكل (0

 العجالةواإلنراففيتعامالتيامعالسدتفيجيؽمؽخجماتياوأعزائياومؾرديياوشخكائياومؾعفييا.
ا (8 مؾعفي وجسيع التشفيحية السجمذواإلدارة مؽ السشبثقة والمجان اإلدارة مجمذ أعزاء جسيع لجسعيةيمتدم

التذخيعاتوالقؾانيؽالسعسؾلبيافيالسسمكةالعخبيةالدعؾديةالتيتحكؼتعارضالسرالح،ونغامالجسعيات
 التشفيحية، والتغشيوالسؤسداتاألىميةوالئحتو االتباع، األخخىواجبة واألنغسة لمجسعية األساسية والالئحة

 عؽ الدياسة ىحه ذات والدياسات لألنغسة والئحتوالخجؾع األىمية والسؤسدات الجسعيات كشغام الرمة
 والالئحةاألساسيةلمجسعية.التشفيحية،

 يحغخالتسييدضجأعزاءالجسعية،أوالسؾعفيؽأوالتشفيحييؽفيالجسعية،أوالسدتفيجيؽأوالسؾرديؽ. (3





 


 
تقزيبواألنغسةوالسعاييخيجبأنيكؾنمخاجعالحداباتمدتقلوليذلوتعخضمرالح،وذلػوفقما (4

السيشية،وفيحالةوجؾدمثلىحاالتعارض؛فإنويجباإلفراحعشوومعالجةتمػالحاالتوفقًالألنغسةالتي
 .تحكسيا،ومايحققمرمحةالجسعية



 السرالح (: مدؤوليات وصالحيات مجلس اإلدارة الخاصة بدياسة تشعيػ تعارض 5السادة )
.حأحجاالختراصاتالخئيدةلسجمذاإلدارةإدارةتعارضالسرال (0
 :يجبعمىعزؾمجمذاإلدارة (8

وأاليدتغلمشربو (أ الذخرية، عمىمرمحتو مرالحالجسعية يقّجم وأن ونداىة، بأمانة ميامو مسارسة
 .مرالحخاصةلتحقيق

 (ب وإبالغمجمذاإلدارة تعارضمرالح، التعارضبحاالتتجشبحاالتتعارضالسرالحوشبيةوجؾد
تؤثخفيحيادهعشجالشغخفيالسؾضؾعاتالسعخوضةعمىالسجمذ،وعمىمجمذاإلدارةعجمالتيقج

 العزؾفيالسجاوالتالخاصةبالحالة.إشخاكىحا
وليذمايحققاألعزاءيسثلعزؾمجمذاإلدارةجسيع (3 ،ويمتدمبالقيامبسايحققمرمحةالجسعيةعسؾمًا

 لتيصؾتتعمىتعييشوفيمجمذاإلدارة.السجسؾعةامرالح
 :ُيحغخعمىعزؾمجمذاإلدارة (4

كانتلو (أ مرمحةالترؾيتعمىقخارمجمذاإلدارةفياألعسالوالعقؾدالتيتتؼلحدابالجسعيةإذا
 .مباشخةأوغيخمباشخةفييا

الجسعيةأومعمؾماتياأومؽأيمؽأصؾل–بذكلمباشخأوغيخمباشخ–االستغاللأواالستفادة (ب
الجسعية،الفخص عمى السعخوضة أو اإلدارة، مجمذ في عزؾًا برفتو عميو السعخوضة االستثسارية

الفخصاالستثساريةالتيتجخلضسؽأنذظةالجسعية،أوالتيتخغبالجسعيةفياالستفادةويذسلذلػ
 ويدخي اسمشيا، ألجل يدتقيل السجمذالحي عمىعزؾ الحغخ الفخصاالستثسارية بظخيق–تغالل

أثشاءعزؾيتوبسجمذ–مباشخأوغيخمباشخ بيا والتيَعِمؼ مشيا التيتخغبالجسعيةفياالستفادة
 اإلدارة.

عمىمؽيخغبفيتخشيحنفدولعزؾيةمجمذاإلدارةأنيفرحلمسجمذولمجسعيةالعسؾميةعؽأيمؽ (5
 .تعارضالسرالححاالت

 (6 فييجؾز السجمذلمشغخ مؽ السشبثقة لجانو تكميفأحج او لجانمحجدة التيمؽلمسجمذتكؾيؽ السدائل
 .تمػالمجانالسحتسلأنتشظؾيعمىتعارضمرالحمعمخاعاةمتظمباتاستقاللية



 



معتعامالتالجسعيةاليكؾنالذخصفيحالةتعارضمرالحإالإذاقخرمجمذإدارةالجسعيةفيسايخص (7

أن فيالجسعية التشفيحية السجمذواإلدارة تعامالتأعزاء تشزؾيعمىتعارضمرالح،الغيخأو الحالة
.باقيمؾعفيالجسعيةوتكؾنصالحيةالقخارمعالسجيخالتشفيحيلمجسعيةبخرؾص

مؽالسدؤوليةعشجاإلعفاء–بذأنكلحالةعمىحجة–يجؾزلسجمذاإلدارةوفقًالدمظتوالتقجيخيةأنيقخر (8
نذاطاتالذخصوقخاراتوالسعتادة،أوالحيتعارضالسرالحالحيقجيشذأعخضامؽحيؽآلخخفيسياق

يتعمقبسرالحماليةأوبسرالحتعيقوعؽالقيامبؾاجبوفيقجيشذأفيسياقعسمومعالجسعية،سؾاءما
.يتؾافقمعمرالحالجسعيةالترخفعمىأكسلوجوبسا

الستعارضة (9 يمتدمصاحبالسرمحة أنالحالةتعارضمرالح، يقخرمجمذاإلدارة بترحيحوضعوعشجما
.لحلػوبجسيعاإلجخاءاتالتييقخرىامجمذاإلدارةوإتباعاالجخاءاتالسشغسة

تتؼإذاتخمفعزؾالسجمذعؽاإلفراحعؽأيمرمحةمباشخةأوغيخمباشخةفياألعسالوالعقؾدالتي (01
لحدابالجسعية،جازلمجسعيةأولكلذيمرمحةالسظالبةأمامالجيةالقزائيةالسخترةبإبظالالعقجأو

العزؾبأداءأيربحأومشفعةتحققتلومؽذلػ.إلدام
الجشائيةوالحقؾقيةلسجمذإدارةالجسعيةصالحيةإيقاعالجداءاتعمىمخالفيىحهالدياسة،ورفعالقزايا (00

.لمسظالبةباألضخارالتيقجتشجؼعؽعجمالتدامجسيعذويالعالقةبيا
االنغسةالداريةوالالئحةمجمذاإلدارةىؾالسخؾلفيتفديخأحكامىحهالدياسةعمىأاليتعارضذلػمع (08

.األساسيةلمجسعيةوأنغسةالجياتالسذخفة
. تاريخاإلبالغعفيالجسعيةوتكؾننافحةمؽيعتسجمجمذاإلدارةىحهالدياسة،ويبمغجسيعمؾ (03
04) الالزمةعمييايتؾلىمجمذاإلدارةالتأكجمؽتشفيحىحهالدياسةوالعسلبسؾجبياوإجخاءالتعجيالت. 


 السرالح (: مدؤوليات أعزاء اإلدارة التشفيذية الخاصة بدياسة تعارض 6السادة )
الجسعية:عمىأعزاءاإلدارةالتشفيحيةفي

االمتشاععؽالجخؾلفيأيتعامالتخاصةمعالجسعيةإالبسؾافقةمجمذاإلدارة. (0
مجمذ (8 بسؾافقة إال وأنذظتيا أعساليا في الجسعية مشافدة شأنيا مؽ أعسال أي في السذاركة عؽ االمتشاع

 وبسا لمشغام وفقًا بو الخاصة التجارية األنذظة جسيع تكؾن أن وعمى مدؤولياتوالاإلدارة، يتعارضمع
الؾعيفيةوالتداماتوتجاهالجسعية.
 االمتشاععؽاستغاللوضعيؼالؾعيفيفيالجسعيةلتحقيقأيمرمحةأومشفعةأومكاسبشخرية. (3



 



لتحقيق (4 السعمؾمات تمػ أيمؽ استخجام أو الدخية أو العامة السعمؾماتغيخ عؽ االفراح عؽ االمتشاع

مرالحشخرية.
االلتدامبعجمإساءةاستخجامأصؾلالجسعيةومخافقياومستمكاتيا. (5


 تجاه تعارض السرالح   (: مدؤوليات مؽظفي الجسعية وكل مؼ يعسل لرالح الجسعية7السادة )
 يمتدممؾعفؾالجسعيةوكلمؽيعسللرالحالجسعيةبالتالي:

 (0 مؽالجسعية تعارضالسرالحالسعتسجة نسؾذجالجسعيةاإلقخارعمىسياسة وتعبئة االرتباطبالجسعية، عشج
الخاصباإلفراحعؽالسرالحسشؾيا.

مرمحةالشفذأواآلخخيؽااللتدامبقيؼالعجالةوالشداىةوالسدؤوليةواألمانةوعجمالسحاباةأوالؾاسظةأوتقجيؼ (8
.عمىمرالحالجسعية

مؽخاللأداءعسموأوأيمؽأىمووأصجقائوومعارفوعجماالستفادةبذكلغيخقانؾنيمادياأومعشؾياىؾ (3
.لرالحالجسعية

تجشبالسذاركةفياتخاذالقخاراتالتيتؤديلتعارضمرالحأوتؾحيبحلػ. (4
 إبالغرؤسائيؼكتابيًاعؽأيمؽالتالي: (5

ماليةأوكانتحالةتعارضمرالحأوشبيةتعارضمرالحطارئةقجتشتجعشوأوعؽغيخه،وسؾاء (أ
 غيخمالية.

 مشاصبيذغمؾنياخارجالجسعية. (ب
مرمحةتخبظيؼىؼأوأفخادعائالتيؼمعشخكاتأومؤسداتتجاريةأوأيجيةتتعاملمعالجسعيةأو (ج

 تدعىلمتعاملمعيا.
 ذلػ.تقجيؼمايثبتإنياءحالةتعارضالسرالح،فيحالوجؾده،أوفيحالطمبالجسعية (6
 فيأعسالياوأنذظتياإالبسؾافقةمجمذاإلدارة.يتاجخوافيأعسالمؽشأنيامشافدةالجسعيةأاليذاركؾاأو (7
وأال (8 ألغخاضشخرية، بالجسعية خاصة معمؾمات مؽ ومدؤولياتيؼ أيجييؼ تحت ما استخجام يديئؾا أال

يؽوإنتخكؾاالعسليفرحؾاعؽالسعمؾماتالدخيةوغيخالعامةالتييظمعؾاعمييابحدبعسميؼألطخافآخخ
 فيالجسعية.

 ومخافقياومستمكاتيا.أاليديئؾااستخجامأصؾلالجسعية (9
 أاليجخمؾافيأيتعامالتمعالجسعيةبجونمؾافقةمجمذاإلدارة. (01



 


 

أاليقبمؾااليجاياليؼأوألقخبائيؼمؽأطخافيتعاممؾنمعالجسعيةوالتيمؽشأنياأنتؤديإلىإىجارمرالح (00
 سعيةأواإلضخاربيا،أوتحقيقمشافعخاصةلمجيةالسانحة.الج

مع (08 بتعامميؼ يتعمق فيسا الذخرية، مرالحيؼ تتعارضفييا أيأوضاع عائالتيؼ وأفخاد يتجشبالسؾعفيؽ
أوالسقاوليؽوالسؾرديؽوالتجاروأيأفخادأوشخكاتأومؤسداتأخخىتتعاملأوتدعىلمتعاملمعالجسعية

فيالعسل.مشافدييا


 (: متطلبات اإلفراح8السادة )
عسل (0 مؽالسؾعفيؽومؽيعسللرالحالجسعية وغيخىؼ التشفيحية واإلدارة مجمذاإلدارة يتعيؽعمىأعزاء

 التالي:
فيكلحالة،التقيجالتامباإلفراحلمجسعيةعؽالحاالتالتالية،حيثساانظبق،والحرؾلعمىمؾافقتيا (أ

.الالحاجة،سؾاءانظؾتعمىتعارضفعميأومحتسللمسرالحأمحيثسااقتزت
سؾاءكانتاإلفراحعؽأيةوعائفيذغمؾنيا،أوارتباطشخريليؼمعجسعيةأومؤسدةخارجية، (ب

 داخلالسسمكةأمخارجيا.
نوالدوجة/أسخىؼ)الؾالجااإلفراحعؽأيةوعيفةأومرمحةماليةأوحرةممكيةتخصأيمؽأفخاد (ج

مؤسدات أو جسعيات أية في البشات( واألبشاء/ الدوج تدعىالدوجات/ أو الجسعية مع تتعامل ربحية
لمتعاملمعيا.

 (د تشظؾيعمى أن يسكؽ حالة أية عمى مؾافقتيا عمى والحرؾل لمجسعية فياإلفراح تعارضمحغؾر
الجسعيةواتخاذالقخارفيبلالسرالح.وتخزعجسيعىحهالحاالتلمسخاجعةوالتقييؼمؽق مجمذإدارة

الجسعيةأوإلىوعيفةفيإدارةأخخىأوغيخذلػمؽذلػ.عشجانتقالالسؾعفإلىوعيفةرئاسيةفي
تعارض تشظؾيعمى ربسا نسؾذجالؾعائفالتي تعبئة السؾعفإعادة عمى يتعيؽ ربسا السرالح، في

 وأخالقيات وبيانتعارضالسرالح )العسل عذخيؽ غزؾن في تغييخ81اإلفراح مؽ عسل يؾم )
تقععمىعاتقالخئيذ التأكجمؽقيامالسؾعفبتعبئةاستسارةالؾعيفة.كسا السباشخلمسؾعفمدؤولية

.اإلفراحعمىنحؾتام
 (8 السرالحوالحرؾلعمىمؾافقةالجسعيةعمييا الذخصلإلجخاءاتيعّخضالتقريخفياإلفراحعؽىحه

 والتشسيةاالجتساعيةفيالسسمكةالعخبيةالدعؾديةوالالئحةاألساسيةفيالجسعية.ديبيةطبقالشغامالعسلالتأ




 

 
 

 (: تقارير تعارض السرالح9السادة )
 .تؾدعجسيعنساذجإفراحأعزاءمجمذاإلدارةلجىاإلدارةالتشفيحية (0
 لجىإدارةالسؾاردالبذخية)الذؤوناإلدارية(.تؾدعجسيعنساذجإفراحمؾعفيأومؽيعسللرالحالجسعية (8
السبخمةلرالح (3 باألعسالوالعقؾد خاصا الجسعيةوالتيتشظؾييقجممخاجعحداباتالجسعيةالخارجيتقخيخا

رئيذمجمذاإلدارة،ويزسؽذلػمعتقخيخهعمىمرمحةمباشخةأوغيخمباشخةلعزؾالسجمذ،حالطمب
 .لمجسعيةالعسؾميةةالحييقجموالدشؾيألداءالجسعي

يؾضح (4 يعخضعمىمجمذاإلدارة سشؾيًا تفاصيلاألعسالأويرجرمدؤولنذاطالسخاجعةالجاخميةتقخيخا
 .اإلفراحالسؾدعةلجيياالعقؾدالتيانظؾتعمىمرمحةلسؾعفيالجسعيةوفقالشساذج

العامميؽلرالحيا،فإنواليجؾزالجسعيةباألشخاصىحهالدياسةتعججدءااليتجدأمؽالؾثائقالتيتخبط (5
مخالفةأحكامياوااللتداماتالؾاردةبيا.


 اعتساد ونذر وتشفيذ ومراجعة الدياسة (: 11السادة )

الدياسةوأيتعجيلالحقعمييامؽمجمذاإلدارةفيالجسعية،وُيعتسجالعسلبيحهالدياسةمؽ (0 ُتعتسجىحه
 مؽتاريخاعتسادىا، ابتجاًء تعجيلالحقليا ويدخيالعسلبأيِّ السعشييؽ، جسيعمؾعفيالجسعية بيا ويبمغ

تاريخذلػالتعجيل.
 .هالدياسةوالعسلبسؾجبياومخاجعتيامؽفتخةإلىأخخىيتؾلىمجمذاإلدارةالتأكجمؽتشفيحىح (8
الدياسة (3 بيحه تقخيختفريميعؽمجىتظبيقوااللتدام بإعجاد سشؾيًا بالجسعية الجاخمية نذاطالسخاجعة يقؾم

 .ويعخضتقخيخبيحاالذأن




 

 
 

 1ملحق رقػ 
  نسؽذج إقرار عزؽ مجلس اإلدارة خاص بتعييؼ مدير تشفيذي للجسعية


 تعيد وإقرار



بأنشيجسعية________________عضومجلسإدارةفيأقخوأتعيجأنا________________،وبرفتي
 بالديج مدبقة معخفة أو قخابة تشفيحيًا/ ________________ليذليأيصمة مجيخًا تعييشو والحيسيتؼ

.الخاصةبالجسعيةوبشاءعميوأوافقوأقخوألتدمبسافييا،وأنشيقجاطمعتعمىسياسةتزاربالسرالحلمجسعية


التؾقيع:


التاريخ___/___/_______ه
السؾافق___/___/_______م

 




 

                     
 

 2ملحق رقػ 
 نسؽذج إقرار باالطالع على سياسة تزارب السرالح


 تعيد وإقرار


 ________________، أنا وأتعيج سياسةأقخ عمى اطمعت قج بأنشي وبرفتي________________

عميوأوافقوأقخوألتدمبسافيياوأتعيجبعجمتزاربالسرالحالخاصةبجسعية________________،وبشاء
مؽمؾقعيكعزؾمجمذالحرؾلعمىأيمكاسبأوأرباحشخرية أوغيخمباشخةمدتفيجا بظخيقةمباشخة

الج مؾعففي أو إدارة ألغخاضيسعية، مؾاردىا أو أصؾليا أو تخصالجسعية معمؾمات أي استخجام وبعجم
.أقاربيأوأصجقائيأواستغاللياأليمشفعةأخخىالذخريةأو


التؾقيع:


التاريخ___/___/_______ه
السؾافق___/___/_______م




 

              
 3ملحق رقػ 

نسؽذج إفراح عؼ مرلحة
 

مرمحةماليةفيأيجسعيةأومؤسدةربحيةتتعاملمعالجسعية؟ىل تسمػأيَّ
 ) ال ( ) نعػ (


مرمحةماليةفيأيجسعيةأومؤسدةربحية تتعاملمعالجسعية؟ىليسمػأيفخدمؽأفخادعائمتػأيَّ

 ) ال ( ) نعػ (


عليغ اإلفراح عؼ التفاصيل التالية والخاصة في حالة اإلجابة بشعػ على أي مؼ األسئلة الدابقة، فإنو يجب 
:قبل أي مؼ أفراد عائلتغ بتسلغ أي عسل تجاري أو وجؽد مرلحة مالية في أي أعسال تجارية مؼ قبلغ أو مؼ 

عشؾانالشذاط:________________________اسؼالشذاط:_________________________
رقؼالدجلأورخرةالعسل:_______________نؾعالشذاط:_________________________
تاريخاإلصجارالسيالدي:___/___/______متاريخاإلصجاراليجخي:___/___/______ه


ىلحرمتعمىمؾافقةالجسعية؟

 ) ال ( ) نعػ (
ىليختبطنذاطػبعالقةعسلمعالجسعية؟
 ) ال ( ) نعػ (

السرمحةاإلجسالية؟كؼمجسل/ندبة
_________________________

فيأعسالأوأنذظةىلتتقمجمشربًامثل:مشربعزؾفيمجمذإدارةأولجشةأوأيجيةأخخىأوتذارك
أولجيػعزؾيةلجىأيجيةأخخىغيخالجسعية؟

 ) ال ( ) نعػ (
  



 




مشربعزؾفي:مثل)الؾالجان/الدوجة/الدوجات/الدوج/األبشاءوالبشات(مشرباىليتقمجأيمؽأفخادأسختػ
لجيوعزؾيةفيأيجيةأخخىأومجمذإدارةأولجشةأوأيجيةأخخى،أويذاركفيأعسالأوأنذظة

غيخالجسعية؟
 ) ال ( ) نعػ (


الخاصة بذغل أي  عليغ اإلفراح عؼ التفاصيل في حالة اإلجابة بشعػ على أي مؼ األسئلة الدابقة، فإنو يجب 

الحكؽمة أو القطاع الخاص مؼ قبلغ أو مؼ  مشرب و / أو السذاركة في أي أعسال خارجية مع شركاء الجسعية، 
 :قبل أي مؼ أفراد عائلتغ

عشؾانالجية:________________________اسؼالجية:_________________________
صاحبالسشرب:______________________________________________نؾعالجية:

السشرب:__________________________


عسلمعالجسعية؟ىلتختبطالجيةبعالقة
 ) ال ( ) نعػ (

ىلحرمتعمىمؾافقةالجسعية؟
 ) ال ( ) نعػ (

السشرب؟تؾليػىحاماليةنغيخمكاسبعمىتتحرلىل
 ) ال ( ) نعػ (

ىلقجمتلػأوأليأحجمؽأفخادعائمتػىجيةأوأكثخمؽجيةخارجالجسعيةولياصمةحاليةأومدتقبمية
بالجسعيةسؾاءقبمتياأملؼتقبميا؟

 ) ال ( ) نعػ (
عشجقبؾليامؽقبمػاليجيةفيحالةاإلجابةبشعؼعمىالدؤالالدابق،فإنويجبعميػاإلفراحعؽتفاصيل

أومؽقبلأيمؽأفخادعائمتػ؟
 ) ال ( ) نعػ (





 

 
 
 

عشد قبؽليا مؼ قبلغ  في حالة اإلجابة بشعػ على الدؤال الدابق، فإنو يجب عليغ اإلفراح عؼ تفاصيل اليدية 
 .أو مؼ قبل أي مؼ أفراد عائلتغ


الجية:____________________________اسؼمقجماليجية:______________________

تقجيؼاليجيةباليجخي:تاريخ
___/___/______ه

تقجيؼاليجيةبالسيالدي:تاريخ
___/___/______م


ىلقبمتاليجية؟

 ) ال ( ) نعػ (
ىلتختبطالجيةبعالقةعسلمعالجسعية؟
 ) ال ( ) نعػ (

اليجية:نؾع
_________________________________

اليجيةتقجيخيًا:قيسة
_________________________________



أقخأناالسؾقعأدناهأنجسيعالسعمؾماتأعالهمحجثةوصحيحةومتساشيةمعسياسةتزاربالسرالحالسعتسجة
.مؽالجسعية

_____________________________:االسؼ


______________________:السدسىالؾعيفي

 ___/___/______:التاريخ


 :التؾقيع



 
 





 





 4ملحق رقػ 
 التعريفات


:عمىالسعانيالسؾضحةأماميامالؼيقتضالدياقخالفذلػتجلالكمساتوالعباراتاآلتية

0) الجمعية:جسعيةالجشؾبالشدائيةفيأبيا.
ه08/18/0437(بتاريخ60والسؤسداتاألىميةالرادربقخارمجمذالؾزراءرقؼ):نغامالجسعياتالشعام (8

 م.31/00/8105السؾافق
ه00/16/0437:الالئحةالتشفيحيةلشغامالجسعياتوالسؤسداتاألىميةالرادربقخاروزاريبتاريخالالئحة (3

.م81/13/8106السؾافق
4) الالئحةاألساسيةلمجسعية.الالئحة األساسية: 
5) .:مجمذإدارةالجسعيةمجلس اإلدارة
:السدؤولالتشفيحياألولفيالجسعية)سؾاءكانمجيخاتشفيحياأومجيخاعاماأوأميشاعاماأوالسدير التشفيذي (6

غيخذلػ(والحييتبعلووعيفياوإدارياجسيعأعزاءاإلدارةالتشفيحيةفيالجسعية.
7) ةبغضالشغخعؽمدتؾاهالؾعيفي،وىؾنفذالعاملالسحكؾرفينغام:ىؾكلمؽيعسلفيالجسعيالسؽظف

 العسلالسعتسجفيالسسمكة.
 الئحتيااألساسيةوباقيأنغستياالجاخمية.:ىؾكلمدتفيجمؽخجماتالجسعيةوفقالسدتفيد (8
شخصذيالرفةالظبيعيةأواالعتباريةوقجملمجسعيةأمؾالأوأوقافأوتبخعاتأوىباتأوأيالسانحيؼ: (9

 وصاياأوعؾائجاستثساراتأوزكؾاتأوصجقات.
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 سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها
 (: تمهيد 1المادة )

التشريعات   في  جاء  بما  اإلخالل  عدم  الجمعيات  مع  ونظام  السعودية،  العربية  المملكة  في  بها  المعمول  والقوانين 
التنفيذية،   للجمعية، تأتي هذه السياسة استكماال لها، دون أن تحل  والمؤسسات األهلية والئحته  والالئحة األساسية 

 . محلها
 

 (: نطاق السياسة2المادة )
التنفيذية وأمين  أقسام أو إدارات الجمعية وأعضاء اإلدارة    تقع على جميع من يعمل لصالح الجمعية، وباألخص رؤساء

 مجلس اإلدارة مسؤولية تطبيق ومتابعة ما ورد في هذه السياسة. سر 
 

 (: إدارة الوثائق 3المادة )
 يجب على الجمعية االحتفاظ بجميع الوثائق في الجمعية، وتشمل اآلتي:  (1

 نظامية أخرى. الالئحة األساسية للجمعية وأي لوائح  ( أ
المؤسسين أو   األعضاءسجل العضوية واالشتراكات في الجمعية العمومية موضحًا به بيانات كل من  ( ب

 وتاريخ انضمامه. األعضاءغيرهم من 
وطريقة اكتسابها  سجل العضوية في مجلس االدارة موضحًا به تاريخ بداية العضوية لكل عضو وتاريخ  ( ج

 بتاريخ االنتهاء والسبب.  )باالنتخاب/التزكية( ويبين فيه
 سجل اجتماعات الجمعية العمومية. ( د



 

 سجل اجتماعات وقرارات مجلس اإلدارة.  ( ه
 السجالت المالية والبنكية والُعهد.  (و
 سجل الممتلكات واألصول.  (ز
 .واإليصاالت ملفات لحفظ كافة الفواتير ( ح
 سجل المكاتبات والرسائل.  ( ط
 سجل الزيارات.  (ي
 سجل التبرعات.  ( ك

 
 
 
االجتماعية، ويجب ختمها وترقيمها قبل الحفظ  السجالت متوافقة قدر اإلمكان مع أي نماذج تصدرها وزارة العمل والتنمية تكون هذه  (2

 ويتولى مجلس اإلدارة تحديد المسؤول عن ذلك.
 
 (: االحتفاظ بالوثائق 4المادة )

  10ميع الوثائق في كل اإلدارات واألقسام هي  حيث إن مدة حفظ جا،  لديهيجب على الجمعية تحديد مدة حفظ لجميع الوثائق التي   (1
 سنوات.

 يجب إعداد الئحة توضح نوع السجالت في كل إدارة/قسم في الجمعية.  (2
المصائب الخارجة عن اإلرادة مثل النيران  يجب االحتفاظ بنسخة إلكترونية لكل ملف أو مستند حفاظا على الملفات من التلف عند   (3

 المساحات ولسرعة استعادة البيانات. الطوفان وغيرها وكذلك لتوفير أو األعاصير أو 
 شابهها.يجب أن تحفظ النسخ اإللكترونية في مكان آمن مثل الخوادم )السيرفرات( الصلبة أو السحابية أو ما   (4
ادتها وغير ذلك مما  من األرشيف وإعيجب أن تضع الجمعية الئحة خاصة بإجراءات التعامل مع الوثائق وطلب الموظف ألي ملف   (5

 يتعلق بمكان األرشيف وتهيئته ونظامه. 
الوقوع في مظنة الفقدان أو السرقة أو  يجب على الجمعية أن تحفظ الوثائق بطريقة منظمة حتى يسهل الرجوع للوثائق ولضمان عدم   (6

 التلف.
االحتفاظ في مقرها بالسجالت    وعليها بوجه خاص،  مكافحة غسل األموال نظام  الخاصة ب مراعاة األحكام  بشكل عام  يجب على الجمعية   (7

والمراسالت   الحسابات  وملفات  المالية  العمومية  والمستندات  الجمعية  وأعضاء  للمؤسسين  الوطنية  الهويات  وثائق  وصور  المالية 
نوات من تاريخ انتهاء  س  (10)  مجلس اإلدارة والعاملين فيها والمتعاملين معها ماليا بشكل مباشر، لمدة ال تقل عن عشروأعضاء  

 .التعامل
 

 (: إتالف الوثائق 5المادة )
 بها وتحديد المسؤول عن ذلك. يجب على الجمعية تحديد طريقة التخلص من الوثائق التي انتهت المدة المحددة لالحتفاظ   (1



 

ويوقع يجب إصدار مذكرة فيها تفاصيل الوثائق التي تم التخلص منها بعد انتهاء مدة االحتفاظ بها   (2
 عليها المدير التنفيذي للجمعية ورئيس أو نائب رئيس مجلس اإلدارة.  

آمنة وسليمة وغير   (3 بطريقة  الوثائق  للتخلص من  لجنة  تشكل  المراجعة واعتماد اإلتالف،  إتالف كامل  بعد  بالبيئة وتضمن  مضرة 
 للوثائق. 

 للمسؤولين المعنيين. في األرشيف مع عمل نسخ  تكتب اللجنة المشرفة على اإلتالف محضرا رسميا ويتم االحتفاظ به (4
 

(:  6)المادة   اعتماد ونشر وتنفيذ ومراجعة السياسة  

ويبلغ بها  ُتعتمد هذه السياسة وأي تعديل الحق عليها من مجلس اإلدارة في الجمعية، وُيعتمد العمل بهذه السياسة من تاريخ اعتمادها،  
  المعنيين، ويسري العمل بأي ِّ تعديل الحق لها ابتداًء من تاريخ ذلك التعديل.جميع موظفي الجمعية 
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 أنواع الوثائق وأماكن ومدة حفظها 
 

 : ومدة حفظهاالجدول أدناه يوضح أنواع الوثائق وأماكن 
 مدتها مكان حفظها  الوثيقة م
للجمعية 1 األساسي  و النظام  المنظمة ،  واللوائح  السياسات 

 لعمل الجمعية وما يتعلق بها
التنفيذي   مكتب المدير

 للجمعية
 سنوات 10

تتضمن    سجل العضوية واالشتراكات في الجمعية العمومية 2
اسم كل عضو من أعضاء الجمعية، وبياناته، وعنوانه، 
رسوم   من  سدده  وما  الجمعية،  إلى  انضمامه  وتاريخ 

 إن)العضوية 
 وكل تغيير يطرأ على هذه البيانات. ( وجدت

التنفيذي   مكتب المدير
 للجمعية

 سنوات 10

 :اجتماعاتومحاضر سجل  3
 الجمعية العمومية  •
 مجلس اإلدارة •
 المنبثقة من مجلس اإلدارةاللجان  •
 اإلدارة التنفيذية •

التنفيذي   مكتب المدير
 للجمعية

 سنوات 10

التنفيذي   مكتب المدير والتشغيلية السنويةاالستراتيجية  طالخط 4
 للجمعية
 ة معنيواإلدارات ال

 سنوات 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 مدتها  مكان حفظها  الوثيقة م
التنفيذي   مكتب المدير والتشغيلية الدوريةاإلدارية التقارير  5

 للجمعية
 نسخ لكل قسم معني

 سنوات 10 

التنفيذي   مكتب المدير التعاميم المستديمة  6
 للجمعية

 سنوات  10

 :المالية والمحاسبية الخاصة بالتاليوالمستندات السجالت  7
 الحساب الختامي والتقارير المالية المدققة  •
 السنوية المعتمدة التقديريةالموازنات  •
 ، وكشوف الحسابات البنكيةالمعامالت البنكية •
 سندات القبض والصرف ومرفقاتها •
واالستثمارات،   • والوصايا،  والهبات،  والتبرعات،  األوقاف، 

باقي الموارد  و   الحكومية، والصدقات، واإلعانات  والزكوات،
 للجمعية العوائد المختلفةو 

 واألصول سجل الممتلكات  •
المستندات  • وباقي  المالية،  والمراسالت  الحسابات،  ملفات 

 المالية 
 للموظفين  التأمينات االجتماعيةمستندات  •

 سنوات  10 اإلدارة المالية 

التنفيذي   مكتب المدير إصدارات ومطبوعات الجمعية  8
 للجمعية

 قسم االعالم 

 سنوات  10

 سنوات  10 داريةاالتصاالت اإل (، وسجل الزياراتوالواردسجل المكاتبات والرسائل )الصادر  9
 
 

  



 

 

 

 

 مدتها مكان حفظها  الوثيقة م
الموظفين والتي ليس لها أي صلة بأي معاملة وثائق وملفات   10

 مالية أو محاسبية
شؤون  الموارد البشرية/

 موظفينال
سنوات من تاريخ   10

 انتهاء عمل الموظف
المتطوعين والتي ليس لها أي صلة بأي معاملة  وثائق وملفات   11

 مالية أو محاسبية
شؤون  الموارد البشرية/

 موظفينال
سنوات من تاريخ   10

انتهاء عالقة المتطوع 
 بالجمعية 

والتي ليس لها أي صلة بأي معاملة    وثائق وملفات المستفيدين 12
 مالية أو محاسبية

سنوات من تاريخ   10 شؤون المستفيدين
انتهاء تقديم الخدمة  

 للمستفيد 
الجمعية  صور وثائق الهويات الوطنية للمؤسسين وأعضاء 13

 العمومية وأعضاء مجلس اإلدارة
التنفيذي   مكتب المدير

 للجمعية
من تاريخ   سنوات 10

انتهاء العالقة 
 بالجمعية 

 
 القاعدة العامة:

  سنوات   10 –الوثائق الرسمية الرئيسية  •
  سنوات 10حفظ لمدة  - والمحاسبية الوثائق المالية •
  سنوات  10حفظ لمدة  -الوثائق اإلجرائية  •
 للمستفيد سنوات من تاريخ انتهاء تقديم الخدمة  10 -وثائق المستفيدين  •
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 طلب إتالف وثيقة 
 

 التاريخ:  
 المدير التنفيذي للجمعية       حفظه للا   سعادة 

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 نعرض لسعادتكم بيان بالوثائق المطلوب إتالفها:؛ بناًء على سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها
 

 الوثيقة   وصف/اسم م
مدة  
 حفظها

تاريخ  
 صدورها 

 هل لها نسخة
 ؟إلكترونية 

 مالحظات 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      

 
 وتقبلوا فائق االحترام والتقدير ،،، 

 
 مقدم الطلب: 

 
 : التوقيع

 

 موافقة مدير اإلدارة: 

 



 

 

 

 3ملحق رقم            
 التعريفات          

 : على المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خالف ذلك  تدل الكلمات والعبارات اآلتية
االجتماعية في المملكة، وهي السلطة المسؤولة عن شؤون الجمعية في حدود أحكام    العمل والتنمية: وزارة  الوزارة  (1

النظام، وعلى وجه خاص  أهداف  لتحقيق  تتخذ ما تراه الزمًا  العالقة، ولها أن    النظام واألنظمة األخرى ذات 

 . اإلشراف على نشاطات الجمعية ومراقبتها إداريا وماليا
اختصاصاتها، والتي تشرف فنيًا على ممارسة    التي يدخل نشاط الجمعية ضمن: الجهة الحكومية  الجهة المشرفة  (2

 . الجمعية لنشاطاتها، ومتابعتها
 . جمعية الجنوب النسائية في أبها:  الجمعية  (3
ه  18/02/1437( بتاريخ  61: نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )النظام  (4

 م. 30/11/2015الموافق 
ه  11/06/1437: الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات األهلية الصادر بقرار وزاري بتاريخ  الالئحة (5

 . م 20/03/2016الموافق 
 : الالئحة األساسية للجمعية. الالئحة األساسية  (6
، وتتكون من  ولبقية أجهزة الجمعيةوقراراتها ملزمة ألعضائها كافة : أعلى سلطة في الجمعية  الجمعية العمومية (7

 العاملين الذين أوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية.  األعضاء
 . : مجلس إدارة الجمعيةمجلس اإلدارة (8
: المسؤول التنفيذي األول في الجمعية )سواء كان مديرا تنفيذيا أو مديرا عاما أو أمينا عاما أو  المدير التنفيذي  (9

 وإداريا جميع أعضاء اإلدارة التنفيذية في الجمعية.   غير ذلك( والذي يتبع له وظيفيا
: هو كل من يعمل في الجمعية بغض النظر عن مستواه الوظيفي، وهو نفس العامل المذكور في نظام  الموظف (10

 العمل المعتمد في المملكة.
 الداخلية.الئحتها األساسية وباقي أنظمتها  : هو كل مستفيد من خدمات الجمعية وفقالمستفيد (11
شخص ذي الصفة الطبيعية أو االعتبارية وقدم للجمعية أموال أو أوقاف أو تبرعات أو هبات أو   أي  المانحين: (12

 وصايا أو عوائد استثمارات أو زكوات أو صدقات.  
أي  تشمل أي بيانات عامة أو خاصة مثل البيانات الشخصية أو البريد االلكتروني أو المراسالت أو    البيانات: (13

المتطوعين أو من المانحين أو من  بي انات أخرى تقدم للجمعية سواء من األعضاء أو من الموظفين أو من 
 . من خدمات الجمعيةالمستشارين أو من المستفيدين 



 

 

 

 وجقييمها ومكاجبها وفسوغها الجمػيت غلى وإلاشساف السقابت آلياث طياطت

 
 

 ملدمة

 مً مخطلباث ضىابط السقابت الداخليت في الجمػيت حيث أنها حػمل غلى جحديد 
ً
 أطاطيا

ً
ئن طياطت آلياث السقابت والاشساف حػد مطلبا

مظازاث جدفق املػامالث والاجساءاث لخمىؼ مخاطس الفظاد والاحخيال، ولياث والصالحياث إلادازيت والتي مً شأنها حػصش مً ضبط إ املظ

 .وحػمل غلى جطىيس الػمليت الادازيت

 
 النطاق

جحدد هره الظياطت املظإولياث الػامت غلى كافت الػاملين ومً لهم غالقاث حػاقديت وجطىغيت في الجمػيت، ويظدثنى مً ذلك مً 

 لألهظمت
ً
 .جصدز لهم طياطاث خاصت وفقا

 
 البيان

 
:
ً
 :الزكابة أوال

 
  إلادارية بالتلاريز: 

الجهت ان الخقازيس إلادازيت يػخمد غليها اغخماد كلي في جقييم ألاداء للجمػيت، وجىجه هره الخقازيس بالدزجت ألاولى ئلى مجلع إلادازة ألهه 

بصفت دوزيت وباهخظام، ويجب اغداداها  املظإولت غً اجخاذ القساز في جصحيح الاهحساف واجخاذ إلاجساءاث الالشمت، وأن حػد هره

 :بطسيقت جيدة وواضحت ومنها

 
 :بصفت: يىميت، أطبىغيت، أو شهسيت أو فصليت أو بػد اهتهاء مسحلت مػيىت مً  ملدزاءهموجكىن هره مً الػاملين  التلاريز الدورية

 .مشسوع، أو بػد اهتهاء مشسوع

 :وجكىن هره الخقازيس مً املدزاء ئلى إلادازة الػليا وجخضمً أوشطت إلادازاث وإلاهجاشاث املخػددة ثلاريز سير ألاعمال إلادارية. 

 :وجكىن لخحليل ظسوف مشسوع طابقت والحقت لدظاغد إلادازة الػليا غلى الخصسف الظليم في جىجيه القسازاث ثلاريز الفحص. 

 :قبل السؤطاء املباشسون ملسؤوطيهم، وحشمل غلى قياض القدزاث وحػد بصفت دوزيت غاديت مً  ثلاريز كياس كفاءة العاملين

 .للجمػيت مىاطبت واضحت مػايير مً وغيره…والخىصيت لخطىيس جلك القدزاث، ومدي حػاونهم مؼ فسيق الػمل 

 هىلت السجىع : وجكىن بين إلادازاث وألاقظام وحظخخدم هره لحفظ امللفاث واملػلىماث والبياهاث لظاملذكزات والزسائل املتبادلة

 .لها للمخابػت والخقييم

  الخاصة التلاريز: 



 

 

 

 

 جقازيس املالحظت الشخصيت. 

 جقازيس الاحصائياث والسطىم البياهيت. 

 مساجػت املىاشهاث الخقديسيت. 

 مخابػت ملف الشكاوي والخىظيماث. 

 مساقبت السجالث واملساقبت الداخليت. 

 مساقبت الظير وفق مػايير هظام الجىدة. 

  ومساجػت املشازيؼجقييم. 

 

:
ً
 :املبادئ ثانيا

 
 مبدأ التكاملية: 

 .جكامل السقابت وأطاليبها مً ألاهظمت واللىائح الخىظيميت والخطط الاطتراجيجيت والخىفيريت في الجمػيت

 
 مبدأ الوضوح والبساطة: 

 .الىاجح والحصىل غلى الىخائج املىاطبتطهىلت هظام السقابت وبظاطخه ليكىن طهل الفهم للػاملين واملىفريً ليظهم في الخطبيق 

 
 افات والابالغ عن ألاخطاء  :مبدأ سزعة كشف الانحز

أن هظام السقابت وفاغليخه في الجمػيت لكشف الاهحسافاث والخبليغ غنها بظسغت وجحديد أطبابها ملػالجت وجصحيح جلك الاهحسافاث 

 .وألاخطاء

 
 مبدأ الدكة: 

ظبت لإلدازة الػليا ألنها هي التي حظاغد غلى صىؼ القساز والخىجيه الظليم واجخاذ إلاجساءاث ئن دقت املػلىمت ومصدزها هام بالي

 .املىاطبت، وغدم الدقت في ذلك يػسض الجمػيت ملشاكل وكىازر ال قدز هللا

 
 املسؤوليات

واشساف الجمػيت الاطالع غلى جطبق هره الظياطت ضمً أوشطت الجمػيت وغلى جميؼ الػاملين واملىدظبين الريً يػملىن جحذ ئدازة 

ألاهظمت املخػلقت بػملهم وغلى هره الظياطت وإلاملام بها والخىقيؼ غليها، والالتزام بما وزد فيها مً أحكام غىد أداء واجباتهم 

 .ومظإولياتهم الىظيفيت. وغلى إلادازة الخىفيريت جصويد جميؼ إلادازاث وألاقظام بيسخت منها

 



 

 

 

 

 

 

 جمع التبرعات سٌاسة

 

 

 

 



 

 ممدمة
التعرٌف بالمبادئ واإلرشادات الخاصة لجمع الموارد المالٌة من مختلف  سٌاسةالغرض من هذه ال

 المصادر للجمعٌة.
 النطاق

المسؤولٌات العامة فً جمع التبرعات والمسؤولٌات المحددة لجامعً التبرعات  سٌاسةتحدد هذه ال
 ومانحٌها، وفٌما ٌتعلك باستخدام األموال والمسؤولٌة عنها.

 البٌان
 تضمن الجمعٌة وكل ما ٌتبعها على حدة أن:

 تعمل على الدوام بطرٌمة تتسم بالعدالة وباألمانة واالستمامة والشفافٌة. -1
 أنشطتها، بموانٌنها السارٌة ولوائحها وبمبادئها وممارساتها. تلتزم، فً جمٌع -2
ٌعتبر مجلس إدارة الجمعٌة أنفسهم مسؤولٌن أمام من لدموا إلٌهم األموال. وعلٌهم االمتناع عن  -3

استخدام الرسائل أو الرسوم والصور التً تستغل بؤس اإلنسان، أو تمس، بأي شكل من األشكال، 
 بكرامته.

الجمعٌة مولعهم لتحمٌك منفعة شخصٌة. وعلٌهم أال ٌمبلوا كتعوٌض سوى أجرهم  ال ٌستغل منسوبو -4
 أو األتعاب المحددة لهم.

تلتزم الجمعٌة بأي الئحة تصدر من الجهات المشرفة علٌها، بشأن حموق المتبرعٌن. وٌحك  -5
م للمتبرعٌن، أوال ولبل كل شًء، الحصول فً حٌنه على المعلومات الكاملة عن كٌفٌة استخدا

 أموالهم. 
تُستخدم جمٌع األموال التً تم جمعها فً األغراض الذي ُجمعت من أجلها، وذلن خالل الفترة  -6

 الزمنٌة التً اتفك علٌها.
تبمى تكلفة جمع التبرعات فً جمٌع الحاالت محصورة فً نسبة مئوٌة من الدخل ممبولة عامة  -7

توازن مناسب بٌن التكالٌف والدخل داخل أوساط مهنة جمع التبرعات ومن الجمهور. وٌكون هنان 
 والجودة. 

ٌطبك نظام محاسبً معترف به لتتبع حركة التبرعات ومرالبتها. وإعداد تمارٌر دلٌمة فً حٌنه  -8
ونشرها علنا، متضمنة المبالغ التً تم جمعها وكٌفٌة إنفالها والنسبة الصافٌة المخصصة للهدف أو 

 للنشاط.
 

 المسؤولٌات
ن أنشطة الجمعٌة وعلى جمٌع األفراد الذٌن ٌتولون جمع التبرعات من المطاع تطبك هذه السٌاسة ضم

 العام أو الخاص أو غٌر الربحً أو من المصادر األخرى.
 وٌشجع أولئن الذٌن ٌُستخدمون لجمع التبرعات على تولٌع مدونة المواعد األخاللٌة والسلون المهنً.



وزارة العمل والتنمية االجتماعية

نظام جرائم اإلرهاب وتمويله
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بعون هللا تعالى

ملك الممكلة العربية السعودية

بناءًا على المادة (السبعين) من النظام األساسي للحكم, الصادر باألمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.
وبناءًا على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء, الصادر باألمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه.

وبناءًا على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى, الصادر باألمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.

وبعد االطالع على المرسوم الملكي رقم (م/٣١) بتاريخ ١٤٣٣/٥/١١ه.
وبعد االطالع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٤/٤٥) بتاريخ ١٤٣٢/٧/٢٤ه.

وبعد االطالع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣) بتاريخ ١٤٣٥/٢/١٣ه.

رسمنا بما هو آت

أوًال: الموافقة على نظام جرائم اإلرهاب وتمويله, بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: يستمر العمل باألحكام - المشار إليها في البند (ثانيًا) من المرسوم الملكي رقم (م/٣١) بتاريخ ١٤٣٣/٥/١١ه - المتعلقة 
نظام مكافحة  المنصوص عليها فى  اإلرهابية,  والمنظمات  اإلرهابية  واألعمال  اإلرهاب  تمويل  بجرائم  الصلة  ذات  بالعقوبات 
بتلك  المتعلقة  األحكام  صدور  حين  إلى  وذلك  ١٤٢٤/٦/٢٥ه,  بتاريخ  (م/٣٩)  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  األموال,  غسيل 

العقوبات والعمل بموجبها.
ثالثًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء األجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يُخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.  
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يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية - أينما وردت فى هذا النظام - المعاني الموضحة أمام كل منها, ما لم يقتض 
السياق خالف ذلك: 

الفصل األول : العقوبات

المادة األولى

كل فعل يقوم به الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر, يقصد به اإلخالل بالنظام العام, أو 
أو  أو بعض مواده,  للحكم  األساسي  النظام  تعطيل  أو  للخطر,  الوطنية  تعريض وحدتها  أو  الدولة  المجتمع وإستقرار  أمن  زعزعة 
اإلساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها, أو إلحالق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية, أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها 

على القيام بعمل ما أو االمتناع عنه, أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى المقاصد المذكورة أو التحريض عليها.

أ - الجريمة اإلرهابية:

كل فعل يتضمن جمع األموال, أو تقديمها, أو أخذها, أو تخصيصها, أو نقلها, أو تحويلها - أو عائداتها - كليًا أو جزئيًا ألي نشاط 
الخارج, سواء أكان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر من مصدر  الداخل أو في  إرهابي فردي أو جماعي, منظم أو غير منظم, فى 

مشروع أو غير مشروع. 
أو القيام لمصلحة هذا النشاط أو عناصره بأي عملية بنكية أو مصرفية أو مالية أوتجارية, أو تحصيل مباشر أو بالواسطة على أموال  
الستغاللها لمصلحته, أو الدعوة والترويج لمبادئه, أو تدبير أماكن للتدريب, أو إيواء عناصره, أو تزويدهم بأي نوع من األسلحة أو 
المستندات المزورة, أو تقديم أي وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم والتمويل مع العلم بذلك, وكل فعل يشكل جريمة فى 

نطاق إحدى االتفاقيات الواردة فى مرفق االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرهاب, وبالتعريف المحدد فى تلك االتفاقيات.

ب - جريمة تمويل اإلرهاب:
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األصول أو الممتلكات أيًا كانت قيمتها أو نوعية مادية أو غير مادية, ملموسة أو غير ملموسة, منقولة أو غير منقولة, والوثائق 
والصكوك والمستندات أيًا كان شكلها بما في ذلك النظم اإللكترونية أو الرقمية أو االئتمانات المصرفية التى تدل على ملكية أو 
والسندات  المالية  واألوراق  األسهم  والحواالت  الشيكات  أنواع  جميع  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  ذلك  فى  بما  فيها  مصلحة 

والكمبياالت وخطابات االعتماد.

ج - األموال:

أو  التى تكون مخصصة لمصلحة عامة,  أو  العامة,  المعنوية  أو األشخاص ذوو الصفة  الدولة  التى تملكها  العقارات والمنقوالت 
خدمة  العام  النفع  أغراض  من  غرض  لتحقيق  تقدمها  التى  النشاطات  أو  تنشأها,  التى  أو  للدولة,  العائدة  القائمة  المنشآت 
للمواطنين, وتشمل كذلك العقارات والمنقوالت العائدة لألفراد أو األشخاص ذوو الصفة المعنوية الخاصة, أو الهيئات الدبلوماسية 

أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو اإلنسانية, العامة فى الدولة.

ه - المرافق واألمالك العامة والخاصة:

الحظر المؤقت على نقل األموال والمحصالت والوسائط, أو تحويلها, أو تبديلها, أو التصرف بها, أو تحريكها, أو وضع اليد عليها, أو 
حجزها بصورة مؤقتة, استنادًا إلى أمر صادر من المحكمة أو سلطة مختصة بذلك.

د - الحجز التحفظي:

الجهة التى تنعقد لها اإلختصاص - بالمكافحة أو االستدالل, أو القبض, أو التحقيق, أو االدعاء العام, أو المحاكمة, بحسب السياق - 
بموجب أحكام هذا النظام.

و - جهات اإلختصاص:
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تعد جرائم اإلرهاب وتمويله من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

المادة الثانية

استثناءًا من مبدأ اإلقليمية, تسرى أحكام هذا النظام على كل شخص سعودي كان أم أجنبي ارتكب - خارج 
المملكة - جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام, أو ساعد على ارتكابها, أو شرع فيها,  أو حرض 

عليها, أو أسهم فيها, ولم يحاكم عليها, إذا كانت تهدف إلى أّى مما يأتي:

المادة الثالثة

الفصل الثاني : أحكام عامة
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الفصل الثالث : اإلجراءات

لوزير الداخلية إصدار أمر بالقبض على من يشتبه فى ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا النظام,
وله أن يفوض من يراه وفق ضوابط يحددها.

المادة الرابعة

لجهة التحقيق توقيف المتهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا النظام مدة أو مددًا متعاقية 
التزيد عن مجموعها على ستة أشهر, ولها التمديد ستة اشهر أخرى إذا تطلبت إجراءات التحقيق ذلك.

وفى الحاالت التى تتطلب التوقيف مدة أطول, يرفع األمر إلى المحكمة الجزائية المتخصصة لتقرر ما تراه فى 
شأن التمديد.

المادة الخامسة

دون اإلخالل بحق المتهم فى االتصال بذويه إلبالغهم بالقبض عليه, لجهة التحقيق أن تأمر بمنع االتصال بالمتهم 
مدة ال تزيد عن تسعين يوم, إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك, فإن تطلب التحقيق مدة أطول, يرفع األمر إلى 

المحكمة الجزائية المتخصصة لتقرر ما تراه.

المادة السادسة



76

ال يجوز اإلفراج المؤقت عن أي متهم إال بأمر من وزير الداخلية أو من يفوضه.

المادة السابعة

تتولى المحكمة الجزائية المتخصصة الفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا النظام, ودعاوى إلغاء القرارات 
, ودعاوى التعويض, المتعلقة بتطبيق أحكام هذا النظام.

وتستأنف أحكامها أمام محكمة اإلستئناف المتخصصة, ويجوز االعتراض على احكامها أمام دائرة متخصصة فى 
المحكمة العليا.

المادة الثامنة

للمحكمة أن تصدر حكمًا غيابيًا فى حق متهم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا النظام إذا ُبلغ 
تبليغًا صحيحًا عن طريق وسائل التبليغ أو إحدى وسائل اإلعالم الرسمية, وللمحكوم عليه حق االعتراض على الحكم

المادة التاسعة

يحق لكل متهم فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا النظام أن يستعين بمحاٍم ممارس للدفاع عنه 
قبل رفع الدعوى إلى المحكمة بوقت كاف تقدره جهة التحقيق.

المادة العاشرة
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إذا وقعت عدة جرائم يرتبط بعضها ببعض, وكانت إحداها جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا النظام, 
فتتولى المحكمة الجزائية المتخصصة ؛ الفصل فى جميع الجرائم الموجهة للمتهم, ما لم تفرز أوراق مستقلة 

لهذه الجرائم قبل رفعها إلى المحكمة.

المادة الحادية عشرة:

للمحكمة االستعانة بالخبراء لمناقشتهم, واستدعاء من تراه من جهات القبض والتحقيق ألداء الشهادة, وعند 
االقتضاء تكون مناقشة الخبراء و سماع الشهود بمعزل عن المتهم ومحاميه بالتنسيق مع المدعي العام, ويبلغ 

المتهم أو محاميه بما تضمنه تقرير الخبرة دون الكشف عن هوية الخبير.
ويجب أن تتوفر الحماية الالزمة التى تقتضيها حالة الشاهد أو الخبير وظروف القضية المطلوب فيها, وأنواع 

األخطار المتوقعة. 

المادة الثانية عشرة:

استثناءًا من األحكام المتعلقة بالسرية المصرفية, لوزير الداخلية - فى الحاالت االستثنائية التى يقدرها - تمكين 
جهة التحقيق عن طريق مؤسسة النقد العربي السعودي من االطالع أو الحصول على البيانات أو المعلومات 

المتعلقة بحسابات أو ودائع أو أمانات أو خزائن أو تحويالت أو تحركات االموال لدى المؤسسات المصرفية, إذا وجدت 
دالئل كافية لدى جهة التحقيق على انها لها عالقة بارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى هذا النظام.
ويصدر وزير الداخلية - بالتنسيق مع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي -  االئحة المنظمة لذلك.

المادة الثالثة عشرة:
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على جميع الجهات تمكين جهة االختصاص - ممثلة فى رجال الضبط الجنائي والتحقيق - من المعلومات والبيانات 
المتعلقة بجريمة تمويل اإلرهاب, التى تستلزم نتائج التحريات أو التحقيق االطالع عليها وفقًا لتقرير جهة 

االختصاص.

المادة الرابعة عشرة:

ال تتوقف إجراءات التحقيق أو إقامة الدعوى الجزائية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا النظام أو الجرائم 
المرتبطة بها على شكوى المجنى عليه, أو من ينوب عنه, أو وارثه من بعده.

وللمدعى بالحق الخاص رفع دعواه أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بعد انتهاء التحقيق فى الحق العام.

المادة الخامسة عشرة:

لوزير الداخلية - أو من يفوضه - اإلذن بدخول المساكن والمكاتب لتفتيشها والقبض على األشخاص فى أي تهمة 
تتعلق بجريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا النظام في أي وقت خالل المدة المحددة فى إذن التفتيش, 

وفى حالة الضرورة ال يلزم الحصول على إذن للقيام بذلك, على أن يدون محضر توضح فيه أسباب ودواعى 
االستعجال.

المادة السادسة عشرة:

لوزير الداخلية - أو من يفوضه - أن يأمر بمراقبة الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل االتصال 
والمحادثات الهاتفية, وضبطها وتسجيلها - سواء أكان ذلك فى جريمة وقعت أم يحتمل وقوعها - إذا كانت لها 

فائدة فى ظهور الحقيقة, على أن يكون األمر مسببًا.

المادة السابعة عشرة:
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لوزير الداخلية (أو من يقوم مقامه) أن يأمر بالحجز التحفظيبصورة عاجلة - لمدة ثالثة أشهر قابلة للتمديد أو مدد 
مماثلة - على األموال أو المتحصالت أو الوسائط التى يشبته فى استعمالها فى ارتكاب جريمة من الجرائم 

المنصوص عليها فى هذا النظام, وذلك إلى حين انتهاء التحقيقات التى تجرى فى شأنها, على أن يتم إيقاف 
الحجز من الجهة المتخصصة دون تأخير.

المادة الثامنة عشرة:

للمحكمة الجزائية المتخصصة أثناء نظر الدعوى أن تأمر بالحجز التحفظي على األمول أو المتحصالت أو الوسائط, 
أو استمراره إلى حين االنتهاء من المحاكمة. 

وينفذ األمر الصادر بالحجز من خالل الجهات الرقابية واإلشرافية المتخصصة دون تأخير.

المادة التاسعة عشرة:

يعفى رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة 
للربح, وأعضاؤها, وأصحابها, وموظفوها, ومستخدومها, وممثلوها المفوضون عنها, من المسؤولية الجنائية 

التى يمكن أن تترتب على تنفيذ الواجبات المنصوص عليها فى هذا النظام, أو الخروج على أي قيد مفروض 
لضمان سرية المعلومات, ما لم يثبت أن ما قاموا به قد كان عن سوء نية ألجل اإلضرار بصاحب العملية.

المادة العشرون:
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الفصل الرابع : أحكام ختامية

للمحكمة الجزائية المتخصصة - وألسباب معتبرة تبعث على االعتقاد بأن المحكوم عليه لن يعود إلى ارتكاب 
جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا النظام - وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها جزيئًا بما اليزيد عن 

نصفها, ما لم يكن قد سبق له ارتكابها.
ويجب على المحكمة أن تبين األسباب التى استندت إليها فى وقف التنفيذ الجزئي للعقوبة, ويكون حكمها واجب 

االستئناف. وإذا عاد المحكوم عليه إلى ارتكابها, يلفى وقف التنفيذ ويؤمر بتنفيذ العقوبة الموقوف تنفيذها 
دون االخالل بالعقوبة المقررة عن الجريمة الجديدة.

المادة الحادية والعشرون:

مع عدم االخالل بالحق الخاص, لوزير الداخلية ايقاف إجراءات االتهام تجاه من بادر باإلبالغ عن جريمة من الجرائم 
المنصوص عليها فى هذا النظام - قبل البدء بتنفيذها أو بعد تمامها - وتعاون مع السلطات النختصة أثناء 

التحقيق للقبض على باقى مرتكبيها أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة, أو أرشد 
الجهات المختصة إلى أشخاص مطلوبين أمنيًا أو خطرين لديهم مخططات إجرامية مماثلة لنوع الجريمة القائمة 

وخطورتها.

المادة الثالثة والعشرون:

يعد التآمر بين اثنين أو أكثر لتنفيذ جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا النظام ظرفًا لتشديد العقوبة.

المادة الثانية والعشرون:



11

لوزير الداخلية - وألسباب معتبرة - اإلفراج عن الموقوف أو المحكوم عليه فى جريمة من الجرائم المنصوص 
عليها فى هذا النظام أثناء تنفيذ العقوبة.

المادة الرابعة والعشرون:

المادة الخامسة والعشرون:

يحق لمن أصابه ضرر من المتهمين أو المحكوم عليهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا النظام - 
نتيجة إطالة مدة توفيقه, أو سجنه أكثر من المدة المقررة, أو نحو ذلك - أن يتقدم إلى وزير الداخلية أو نائبه 

بطلب التعويض قبل التقدم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة, وتنظر فى الطلب لجنة تسوية تشكل لهذا الغرض 
بقرار من الوزير  ال يقل أعضاؤها عن ثالثة يكون من بينهم مستشار شرعي ومستشار نظامي, وتصدر قرارات اللجنة 

باألغلبية خالل مدة ال تتجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

تنشأ مراكز متخصصة تكون مهمتها التوعية التربوية للموقوفين والمحكوم عليهم فى أي من الجرائم 
المنصوص عليها فى هذا النظام وتصحيح أفكارهم وتعميق اإلنتماء الوطنى لديهم, وتحدد قواعد أعمال اللجان 

في هذه المراكز وكيفية تشكيلها, ومكافأة أعضائها ومن يستعان بهم بقرار من وزير الداخلية.
ويجوز لجهة التحقيق أن تلحق بهذه المراكز من يقبض عليه أو يخبر عنه ممن تدور حوله الشبهات ويخشى منه, 

بدًال من توقيفه.

المادة السادسة العشرون:
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تنشىء وزارة الداخلية دورًا تسمى (دور اإلصالح والتأهيل) تكون مهماتها االعتناء بالموقوفين والمحكوم عليهم 
فى أي من الجرائم المنصوص عليها فى هذا النظام, وتسهيل اندماجهم فى المجتمع, وتعميق إنتمائهم 

الوطنى, وتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم, ويصدر وزير الداخلية قواعد التنظيم هذه الدور ومكافآت العاملين 
فيهاوالمتعاونين معها.

المادة السابعة والعشرون:

يصدر وزير الداخلية الئحة تتضمن اإلجراءات األمنية, والحقوق, والواجبات, والمخالفات وجزاءاتها, وتصنيف 
الموقوفين والسجناء داخل دور التوقيف والسجون المخصصة لتنفيذ أحكام هذا النظام, وما يلزم لتصحيح 

أوضاعهم االجتماعية والصحية وتحسينها. 

المادة الثامنة والعشرون:

يلتزم كل من له شأن بتطبيق أحكام هذا النظام, بسرية المعلومات التى اطلع عليها, وال تكشف سريتها إال 
لضرورة استخدامها فى أغراض جهات االختصاص, وأال يفصح ألي شخص عن أي من إجراءات اإلبالغ أو االستدالل أو 

التحقيق أو المحاكمة, التى تتخذ فى شأن أي من الجرائم المنصوص عليها فى هذا النظام, أو اإلفصاح عن 
البيانات المتعلقة بها دون مقتضى.

المادة التاسعة العشرون:
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يجوز تبادل المعلومات بين األجهزة المختصة في المملكة مع األجهزة النظيرة في الدول األخرى التى تربطها 
بالمملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية, أو تبعًا للمعاملة بالمثل.

المادة الثالثون:

١ - ال تنقضى الدعوى في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بمضى المدة.
٢ - يجب عرض المتهمين فى قضايا اإلرهاب وتمويله - فاقدي األهلية - على المحكمة الجزائية المتخصصة   

إلتخاذ ما يلزم زفقًا لما تقتضيه األحكام الشرعية.  

المادة الحادية والثالثون:

تقوم اللجنة الدائمة لمكافحة اإلرهاب فى وزارة الداخلية بوضع اآلليات الالزمة لتنفيذ قراري مجلس األمن رقم 
(١٢٦٧) ورقم (١٢٧٣), والقرارات ذات الصلة, وتصدر بقرار من وزير الداخلية.

المادة الثانية والثالثون:

تقوم اللجنة الدائمة لمكافحة اإلرهاب فى وزارة الداخلية بتلقى الطلبات التى ترد من الدول والهيئات 
والمنظمات فيما يتعلق بقرارات مجلس األمن الخاصة بمكافحة تمويل اإلرهاب.

المادة الثالثة والثالثون:
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تقوم لجنة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة فى وزارة الداخلية بتلقى طلبات المساعدة القانونية المتبادلة 
المتعلقة بجرائم تمويل اإلرهاب.

المادة الرابعة والثالثون:

تتولى وحدة التحريات المالية فى وزارة الداخلية - بصفتها جهازًا مركزيًا وطنيًا - تلقى البالغات المتعلقةباالشتباه 
بجريمة تمويل اإلرهاب وجمع المعلومات وتحليلها ونشرها, وطلب إيقاع الحجز التحفظي وفقًا ألحكام المادة 

(الثامنة عشرة) من هذا النظام, ولها تبادل المعلومات مع الجهات النظيرة وفقًا ألحكام المادة (الخامسة 
والعشرين) من نظام مكافحة غسل األموال.

المادة الخامسة والثالثون:

دوم اإلخالل حقوق الطرف حسن النية, لجهة التحقيق صالحية تعيين وتعقب األموال والممتلكات واألصول 
والوسائط المستخدمة فى ارتكاب جريمة تمويل اإلرهاب, والتى قد تخضع للمصادرة.

المادة السادسة والثالثون:

يجوز تبادل المعلومات - التى تكشف عنها المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة 
والمنظمات غير الهادفة للربح - بين السلطات المختصة فى المملكة, مع االتزام بسرية تلك المعلومات وعدم 

الكشف عنها إال بالقدر الذى يكون ضروريًا الستخدامها فيى التحقيقات أو الدعاوى المتعلقة بجريمة تمويل 
اإلرهاب.

المادة السابعة والثالثون:
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يجوز تسليم المتهم المحكوم عليه فى جريمة تمويل اإلرهاب إلى دولة أخرى, على أن يكون التسليم إعماًال 
التفاقية سارية بين المملكة والدولة الطالبة,أو بناءًا على مبدأالمعاملة بالمثل, وإذا رفض طلب تسليم مطلوب 
فى جريمة تمويل إرهاب فتحاكمه المحاكم المختصة فى المملكة, ويستعان فى هذا الشأن بالتحقيقات التى 

تقدمها الدولة طالبة السليم.

المادة الثامنة والثالثون:

تسري على المؤسسات المالبة واألعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح أحكام مواد 
المكافحة الواردة فى نظام مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية, فيما يتعلق بجرائم تمويل اإلرهاب أو 

العمليات اإلرهابية أو المنظمات اإلرهابية أو ممولى اإلرهاب.

المادة التاسعة والثالثون:

تطبق أحكام نظام اإلجراءات الجزائية فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا النظام.

المادة األربعون:

ُيعمل بهذا النظام من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة الحادية واألربعون:
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يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضي 
السياق خالف ذلك:

المادة األولى

ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه, يقصد من وائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خالفًا للشرع أو النظام وجعلها تبدو 
كأنها مشروعة المصدر.

١ - غسل األموال

األصول أو الممتلكات أيُا كانت قيمتها أو نوعها مادية أو غير مادية , ملموسة أو غير ملموسة , منقولة أو غير منقولة , والوثائق 
والصكوك والمستجدات أيُا كان شكلها بما في ذلك النظم اإللكترونية أو الرقمية واإلئتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو 
والسندات  المالية  واألوراق  واألسهم  والحواالت  الشيكات  أنواع  جميع  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  ذلك  في  بما  فيها  مصلحة 

والكمبياالت وخطابات االعتماد.

٢ - األموال

أي مال مستمد أو حصل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة من الجرائم المتعاقب عليها وفقُا ألحكام الشريعة أو 
هذا النظام أو تم تحويله أو تبديله كليا أو جزئيُا أو ممتلكات أو عائدات استثمارية.

٣ - المتحصالت

كل ما أستخدم أو أعد لالستخدام بأي شكل في ارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقا ألحكام الشريعة أو هذا النظام.

٤ - الوسائط
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أي منشأة في المملكة تزاول واحدُا أو أكثر من األنشطة المصرفية وتحويل األموال وتبديل العمالت و االستثمار وأعمال األوراق 
المالية والتأمين والتمويل , وتوضح الالئحة التنفيذية لهذا النظام األنشطة المالية التي تزاولها هذه المنشأة.

٥ - المؤسسات المالية

كل  كيان قانوني يقوم بجمع أو تلقي أو صرف أموال ألغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعيه أو تضامنية أو للقيام 
بعمل أخر من األعمال الخيرية.

٧ - المنظمات الغير الهادفة للربح

أي منشأة في المملكة تزاول واحدُا أو أكثر من األنشطة التجارية أو المهنية , وتوضح الالئحة التنفيذية لهذا النظام أنواع األعمال 
والمهن غير المالية المحددة المزاولة في المملكة.

٦ - األعمال والمهن غير المالية المحددة

كل تصرف في األموال أو الممتلكات أو المتحصالت النقدية أو العينية . ويشمل على سبيل المثال : اإليداع ,و السحب , والتحويل , 
والبيع , والشراء , واإلقراض ,  والمبادلة أو استعمال خزائن اإلبداع  ونحوها مما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا النظام.

٨ - العملية

أي نشاط يشكل جريمة معاقبُا عليها وفق الشرع أو النظام.

٩ - النشاط اإلجرامي والجريمة األصلية

اليد عليها أو حجزها  الحظر المؤقت على نقل األموال والمتحصالت أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها, أو وضع 
بصورة مؤقتة , استنادا إلى أمر صادر من محكمة أو سلطة مختصة بذلك.

١٠ - الحجز التحفظي
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التجريد والحرمان الدائمان من األموال أو المتحصالت أو الوسائط المستخدمة في الجريمة بناُء على حكم قضائي صادر من محكمة 
مختصة.

١١ - المصادرة

كافة السلطات اإلدارية وسلطات إنقاذ النظام والجهات الرقابية المرتبطة بمكافحة غسل األموال.

١٣ - السلطة المختصة

الجهة الحكومية المختصة بمنح التراخيص للمؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة 
للربح والمختصة كذلك بالرقابة أو اإلشراف على تلك  الجهات.

١٢ - الجهة الرقابية

أو  إقامة عالقة عمل دائمة  أو أي جهة مشابهة تستطيع  الجمعيات  أو  الشركات  أو  الكيانات  أو  المؤسسات  أو  التجارية  الهيئات 
امتالك أصول.

١٤ - الشخصية ذات الصفة االعتبارية

١/١ -  يعد  امن األموال في الفقرة (٢) من هذه المادة أي نوع من األموال أو األصول المنقولة وغير المنقولة 
الملموسة أو غير الملموسة والوثائق أو الصكوك القانونية بما في ذلك الشكل القانوني اإللكتروني أو الرقمي 
التي تثبت حق ملكية تلك األصول أو حصة  فيها مثل األدوات المالية القابلة للتداول والمستندات غير المتضمنة 

أسم المستفيد مثل الشيكات السياحية , واألوراق التجارية المتمثلة في الشيكات  المصرفية والسندات ألمر 
والكمبياالت , وأوامر الدفع واإلئتمانات المصرفية والحواالت واألسهم واألوراق المالية والسندات وخطابات 

االعتماد , وأية أرباح أو عوائد أو دخول أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه األموال أو األصول األخرى.
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١/٢ - يعد من أمصلة األنشطة المالية الواردة في الفقر (٥) من هذه الماجة اآلتي: -

قبول الودائع، االقتراض، فتح الحسابات.
التقسيط والتمويل.

التأمين وإعادة التأمين
خدمات تحويل األموال.

إصدار وإدارة وسائل الدفع (بطاقات االئتمان، الشيكات السياحية، البطاقات المصرفية).
إصدار الضمانات واالعتمادات

اإلتجار أو االشتغال بالعمالت األجنبية.
أعمال األوراق المالية.

تبديل العمالت (الصرافة)

١/٣ - يعد من أمثلة األعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح الواردة في الفقرة (٦) 
من هذا المادة اآلتي: -

التعامالت العقارية.
التعامل في المعادن الثمينة أو األحجار الكريمة أو السلع النادرة كالقطع األثرية.

اإلتجار بالسلع ذات القيمة المرتفعة كالسيارات الفخمة وما يعرض في دور المزادات.
أعمال المحاماة وأعمال المحاسبة والمراجعة.

١/٤ - يعد من العمليات الواردة في الفقرة (٨) من هذه المادة اآلتي: -

الرهن.

الهبة.
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يعد مرتكبُا جريمة غسل األموال كل من فعل أيُا من األفعال اآلتية:

المادة الثانية

إجراء أي عملية ألموال أو متحصالت, مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.
ناتجة من نشاط  بأنها  ,  مع علمه  نقل أموال أو متحصالت, أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها 

إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.
إخفاء أو تمويه طبيعة األموال أو المتحصالت , أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها , مع 

علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر مشروع  أو غير نظامي .
االشتراك بطريق االتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح  أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التسرع 

في ارتكاب أي فعل من األفعال المنصوص عليها في هذه المادة.
وتحدد الالئحة التنفيذية األنشطة اإلجرامية أو المصادر غير المشروعة أو غير النظامية التي يعد االشتغال باألموال الناتجة 

منها من عمليات غسل األموال وفق ما نصت عليه هذه المادة.

  .١
  .٢

  .٣

  .٤

  .٥

٢/٢ - األنشطة اإلجرامية أو المصادر غير المشروعة أو غير النظامية التي يعد االشتغال باألموال الناتجة منها 
عمليات غسل األمل تشمل ما يلي: -

١/٢ - يستدل على وجود العلم من الظروف والمالبسات الموضوعية والواقعية ليكون عنصرا من عناصر القصد 
الجنائي المكون لجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.

الجرائم المنصوص عليها في الالئحة التنفيذية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة اإلتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات 
العقلية لعام ١٩٨٨م.

الجرائم المنظمة الواردة في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو) الصادرة في 
ديسمبر ٢٠٠٠م.

الجرائم المنصوص عليها في االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرهاب لعام ١٩٩٩م، والتي تشتمل على تمويل األعمال اإلرهابية 
واإلرهابيون والمنظمات اإلرهابية بشكل مباشر أو غير مباشر من مصادر مشروعة أو غير مشروعة.

تهريب المسكرات أو تصنيعها أو المتاجرة بها أو ترويجها.
جرائم تزييف وتقليد النقود المنصوص عليها في النظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود.

جرائم الرشوة المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة
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تهريب األسلحة والذخائر أو المتفجرات أو تصنيعها أو اإلتجار فيها.
القوادة أو إعداد أماكن الدعارة أو االعتياد على ممارسة الفجور واالستغالل الجنسي بما في ذلك االستغالل الجنسي لألطفال.

الجرائم المنصوص عليها في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة اإلتجار بالبشر.
القرصنة.

االبتزاز
االختطاف وأعمال التقييد وأخذ الرهائن غير المشروعة.

القتل وإحداث جروح بدنية جسيمة.
جرائم البيئة.

السلب أو السطو المسلح.
السرقات واإلتجار غير المشروع بالسلع المسروقة وغيرها.

النصب واالحتيال.
االختالس من األموال العامة التابعة للجهات الحكومية او التي تساهم بها الدولة، وكذلك الخاصة كالشركات والمؤسسات 

التجارية ونحوها.
مزاولة االعمال المصرفية بطريقة غير نظامية المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام مراقبة البنوك.

ممارسة الوساطة غي أعمال األوراق المالية بدون ترخيص والتداول بناء على معلومات داخلية المنصوص عليها في نظام 
السوق المالية.

ممارسة الوساطة في أعمل التأمين بدون ترخيص المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التأمين التجاري المنصوص عليه 
في نظام مكافحة التستر التجاري، وتزييف المنتجات والقرصنة عليها.

التهريب الجمركي الواردة في نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
جرائم التهرب الضريبي.
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يعد مرتكبها جريمة غسل األموال كل من فعل أيُا من األفعال الواردة في المادة (الثانية) من هذا النظام أو 
أشترك فيه من المؤسسات المالة واألعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح , أو 

رؤساء وأعضاء مجالس إدارتها أو أصحابها أو موظفيها أو ممثليها المفوضين أو مدققي حساباتها أو 
مستخدميها ممن يتصرفون يقتضى هذه الصفات , مع بقاء المسؤولية الجزائية لتلك الجهات إذا ارتكبت الجريمة 

باسمها أو لحسابها.

المادة الثالثة

٢/٣ - تسري أحكام هذا النظام والئحته التنفيذية على المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة 
والمنظمات غير الهادفة للربح في المملكة وفروعها والمؤسسات التابعة لها داخل وخارج المملكة.

٣/٣ - أن تكون الجريمة قد ارتكبت باسم أو لحساب المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة 
والمنظمات غير الهادفة للربح بهدف تحقيق مصلحة مادية أو معنوية مباشرة أو غير مباشرة.

١/٣ - تسري أحكام هذا النظام والئحته التنفيذية على المؤسسات المالية واألعمال والمهن وغير المالية 
المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح المقامة في المناطق الغير موجودة على أرض المملكة.

تعد جريمة غسل األموال جريمة مستقلة عن الجريمة األصلية, وال تحول معاقبة مرتكب الجريمة األصلية عن 
معاقبته على جريمة غسل األموال المرتكبة داخل المملكة أو خارجها إذا كانت تعد جريمة وفقًا لقانون الدولة 

التي ارتكبت فيها ووفقُا لنظام المملكة.

المادة الرابعة
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على المؤسسات المالة واألعمال والمهن غير المالية والمنظمات غير الهادفة للربح أال تجري أي تعامل مالي أو 
تجاري أو غيره باسم مجهول أو وهمي أو فتح  حسابات رقمية أو التعامل بها . ويجب التحقق بصفة مستمرة من 
هوية المتعاملين استنادا إلى وثائق رسمية , وذلك عند بداية التعامل مع هؤالء العمالء أو عند إجراء أي عملية 
معهم بصفة مباشرة أو نيابة عنهم وعلى تلك المؤسسات التحقق من الوثائق الرسمية والمديرين المفوضين 

بالتوقيع  عنها, واتخاذ تدابير العناية الواجبة المستمر ونحو ذلك , مما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا النظام.

١/٥ - على المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح االلتزام التام 
بما تصدره الجهات الرقابية كوزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة 

السوق المالية ووزارة الشؤون االجتماعية ووزارة الشؤون اإلسالمية واالوقاف والدعوة واإلرشاد من تعليمات 
تتعلق بتطبيق مبدأ اعرف عميلك واتخاذ إجراءات العناية الواجبة على ان تشمل كحد أدنى التالي:

المادة الخامسة

١/١/٥ - التحقق بصفة مستمرة من هوية جميع المتعاملين الدائمين أو العرضيين مع المؤسسات المالية واالعمال 
والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح باالطالع على الوثائق األصلية سارية المفعول المعتمدة 

نظاما إلثبات الشخصية وذلك على النحو التالي:

المواطنون السعوديون

الوافدون األفراد

• بطاقة الهوية الوطنية أو سجل األسرة.
• عنوان الشخص ومكان إقامته ومحل عمله.

• اإلقامة أو بطاقة الخاصة ذات الخمس سنوات أو جواز السفر أو الهوية الوطنية لمواطني دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية أو البطاقة الدبلوماسية للدبلوماسيين.

• عنوان الشخص ومكان إقامته ومحل عمله.



9

األشخاص االعتباريون

الشركات المقيمة

• الشركات والمؤسسات والمحالت المرخص لها

• صورة من السجل التجاري الصادر عن وزارة التجارة والصناعة.
• صورة من عقد التأسيس ومالحقه.

• صورة ترخيص مزاولة النشاط.
• صورة من هوية المدير المسئول.

• وكالة صادرة عن كاتب عدل أو تفويض خاص من الشخص "أو األشخاص" الذي لديه بموجب عقد 
التأسيس صالحية تفويض األفراد بالتوقيع.

• صورة من هوية مالكي المنشأة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس وتعديالته.

السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة.
الترخيص الصادر من وزارة الشئون البلدية والقروية لمؤسسات الخدمات والمحالت الخاصة.

عقد التأسيس إن وجد.
بطاقة الهوية الوطنية للمواطن السعودي صاحب المنشأة التجارية أو شركة الخدمات لها للتأكد من اسم التاجر الوارد في السجل التجاري أو التراخيص 

مطابق السمه والتفاصيل األخر في بطاقة الهوية الوطنية وسريان مفعولها.
قائمة باألشخاص مالكي المنشأة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس وتعديالته أن وجد وصورة من هوية كل منهم.

قائمة باألشخاص المفوضين من قبل المالك المؤهلين تشغيل الحسابات حسبما ورد في مستند السجل التجاري أو بموجب وكالة صادرة عن كاتب العدل أو 
توكيل معد داخل البنك وصورة من هوية كل منهم.

.١
.٢
.٣
.٤

.٥
.٦

٢/٥ - يجب على المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح تطبيق 
إجراءات العناية الواجبة تجاه كافة العمالء وفقًا لألهمية النسبية والمخاطر.

٣/٥ - تعزيز تدابير وإجراءات العناية الواجبة المشددة تجاه العمالء وعالقات العمل والعمليات ذات المخاطر 
العالية.

٤/٥ - ال تقبل التدابير المخففة إلجراء العناية الواجبة في حالة االشتباه بعملية غسل أموال أو تمويل إرهاب أو 
في حال وجود ظروف معينة تنطوي على مخاطر عالية.

٥/٥ - تحديد هوية العمالء والمستفيدين الحقيقيين والتحقق من أوضاعهم النظامية لكافة العمالء الحقيقين 
الذين تعود إليهم الملكية أو السيطرة النهائية أو الذين يقومون بإجراء العمليات بالنيابة عنهم وذلك قبل فتح 
الحساب أو بداية التعامل مع أي من المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير 

الهادفة للربح.
٦/٥ - تحديد األشخاص الطبعيين الذين لهم ملكية أو سيطرة فعلية على العميل بما في ذلك األشخاص الذين 

يمارسون سيطرة فعالة كاملة على الشخصية االعتبارية.
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٧/٥ - تحديث بيانات العميل والتحقق منها وتخاذ إجراءات العناية الواجبة المستمرة وعند ظهور شكوك بشأن 
دقة أو كفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقا في أي مرحلة من مراحل التعامل مع العميل أو المستفيد 

الحقيقي أو عند وجود اشتباه في حدوث عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب بغض النظر عن حدود مبالغ العملية.
٨/٥ - التحقق مما إذا كان العميل يعمل بالنيابة عن شخص آخر , واتخاذ التدابير الالزمة لتحديد  هوية هذا الشخص 

والتحقق منها مع إيالء اهتمام خاص بالحسابات وعالقات العمل التي يتم إدارتها بموجب توكيل.
٩/٥ - يجب على المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح وضع 

نظم مناسبة إلدارة المخاطر وتحديد ما إذا كان العميل الحالي أو الجديد والمستفيد الحقيقي سبق أن كان أو أنه 
حاليا أو من المحتمل أن يكون في المستقبل شخصا سياسيا ممثال للمخاطر، كأشخاص سياسيين ممثلي للمخاطر 

وتصنيف مثل هذه العالقات ضمن العالقات ذات المخاطر العالية التي تستلزم موافقة اإلدارة العليا عليها 
والمتابعة المستمرة المشددة لعالقات العمل معها.

١٠/٥ - يجب على المؤسسات المالية واالعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح التي 
تعتمد على وسطاء أو أطراف ثالثة القيام ببعض عناصر العناية الواجبة بأن يكون لهذه الجهات الحصول فورا من 

الطرف الثالث على المعلومات الالزمة المتعلقة بالعناية الواجبة وأن تقوم هذه الجهات باتخاذ خطوات كافية 
لالطمئنان أن األطراف الثالثة سوف تقدم عند الطلب وبدون تأخير صور بيانات التعرف على الهوية وغيرها من 

الوثائق ذات العالقة وأنها تخضع للتنظيم والرقابة وأن لديها إجراءات مطبقة لاللتزام بمتطلبات العناية الواجبة 
وأن دولها تطبق المتطلبات الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل األموال بدرجة كافية, وأنه يقع على هذه الجهات 

المسئولية النهائية عن التعرف على هويات العمالء والتحقق منها.
١١/٥ - ال يقبل من الوكيل كالمحامي أو المحاسب أو الوسيط ومن في حكمهم التذرع بعدم إفشاء أسرار العمالء 

عند استيفاء بيانات التحقق من الهوية على النحو المشار إليه آنفا.
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على المؤسسات المالية واالعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح  واالحتفاظ – لمدة 
ال تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب – بجمع السجالت والمستندات , إليضاح التعامالت 
المالية والصفقات التجارية والنقدية سواء كانت محلية أو خارجية , وكذلك االحتفاظ بملفات الحسابات والمراسالت 

التجارية وصور وثائق الهويات الشخصية.

المادة السادسة

١/٦ - تحتفظ المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بنسخة من 
اثبات هوية المتعاملين معها والمستفيدين الحقيقيين، وبكل مستند يتعلق بالمعامالت التي تقوم بها سواء 

كان الحساب أو عالقة العمل قائمة أو منتهية.
٢/٦ - تحتفظ المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة بسجل يشمل 

كافة تفاصيل التعامالت التي تجريها للتحقق من استيفاء متطلبات مبدأ أعرف عميلك وإجراءات العناية الواجبة 
وبما يمكن وحدة التحريات المالية أو جهات التحقيق أو السلطات القضائية من يتبع كل عملية وإعادة تركيبها، 

وبما يمكن المؤسسات المالية والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح من اإلجابة خالل 
المدة المحددة عن أية استفسارات تطلبها وحدة التحريات المالية أو جهات التحقيق أو السلطات القضائية.

٣/٦ - عندما يطلب من المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح 
بمقتضى أحكام هذا النظام االحتفاظ بالسجالت أو المستندات لمدة تزيد عن المدة النظامية فأنه يتعين عليها 

االحتفاظ بها حتى نهاية المدة المحددة في الطلب.
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للجهات الرقابية المختصة إصدار تعليمات أو قواعد أو إرشادات أو أية أدوات أخرى للجهات الخاضعة إلشرافها 
تنفيذا ألحكام هذا النظام , وعليها التأكد من التزام الجهات الخاضعة إلشرافها بمتطلبات مكافحة غسل األموال . 

وعلى المؤسسات المالة واألعمال والمهن  غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح  وضع إجراءات 
احترازية ورقابة داخلية لكشف أي من الجرائم المبينة في هذا النظام وإحباطها, واإللزام بالتعليمات الصادرة من 

الجهات الرقابية في هذا المجال.

المادة السابعة

١/٧ - تضع الجهات الرقابية المختصة التعليمات والقواعد الواجب تطبيقها بشأن مكافحة الجرائم المبينة في هذا 
النظام واتخاذ الوسائل الكفيلة للتحقق من التزام الجهات الخاضعة ألشرافها بمتطلبات األنظمة والقواعد 

واللوائح المقررة نظاما لمكافحة غسل األموال.
٢/٧ - تعد التعليمات الصادرة من الجهات الرقابية الحد األدنى من التعليمات الواجب تطبيقها.

٣/٧ - تتضمن إجراءات مراقبة العمليات المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح لكشف الجرائم المبينة في هذه 
المادة ما يلي:

وضع إجراءات مكتوبة وفعالة تحول دون استغالل تلك المؤسسات في عمليات غسل األموال وتساعد على كشف العمليات 
المشبوهة وتحول دون استغالل التطورات المعلوماتية والتقنية في تمرير مثل هذه العمليات، وتنظم آليات التعامل مع أية 

مخاطر تتعلق بعالقات العمل او العمليات التي ال تتم وجها لوجه.
اتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة للمتابعة والتأكد من سالمتها.

تحديث الضوابط واإلجراءات بشكل دوري بما يساير تطور عمليات غسل األموال.

على المؤسسات المالة واألعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح إيالء عناية خاصة 
للعمليات المعقدة والكبيرة غير المعتادة وكافة أنماط العمليات غير االعتيادية التي ال يكون  لها غرض اقتصادي 

أو قانوني واضح , وفحص خلفية تلك العمليات والغرض منها ألقصى حد  ممكن  , وأن تسجل كتابيُا ما يتم  
التوصل إليه من نتائج, واالحتفاظ  بها لمدة عشر سنوات مع إتاحتها عند الطلب للجهات المختصة.

المادة الثامنة
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إبالغ وحدة التحريات المالية فورُا وبشكل مباشر.
إعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك  الحالة واألطراف ذات الصلة , وتزويد التحريات 

المالية به.
عند تأكد وحدة التحريات المالية من قيام شبهة بارتكاب أي من الجرائم المتعلقة بتمويل اإلرهاب أو باألعمال اإلرهابية أو 

المنظمات اإلرهابية أو بممولي اإلرهاب – المعاقب عليها بموجب األحكام ذات الصلة بجرائم اإلرهاب وتمويله – تتخذ 
اإلجراءات التنظيمية المتخذة.

قيام المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح باإلبالغ بشكل مباشر لوحدة 
التحريات المالية عند اشتباهها أو إذا توفر لديها أسباب معقولة لالشتباه في أن األموال أو بعضها تمثل متحصالت لنشاط  

أجرامي أو ارتباطها أو عالقتها بعمليات غسل األموال او تمويل اإلرهاب أو عمليات إرهابية أو منظمات أو ممولي اإلرهاب أو 
في أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال أو تمويل اإلرهاب أو عمليات إرهابية أو من منظمات إرهابية أو ممولي 

اإلرهاب لما في ذلك محاوالت إجراء مثل هذه العلميات بصرف النظر عن مبالغها.
قيام المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة والتنظيمات غير الهادفة للربح باإلبالغ بشكل مباشر لوحدة 

التحريات المالية عند اشتباهها أو إذا توفر لديها أسباب معقولة لالشتباه بعالقة أو ارتباط أي من العمليات أو الصفقات 
المعقدة أو الضخمة أو غير الطبيعية بعمليات غسل األموال أو تمويل اإلرهاب أو عمليات إرهابية أو من منظمات إرهابية أو 

ممولي اإلرهاب بما في ذلك محاوال إجراء مثل هذه العمليات بصرف النظر عن مبالغها.

١ - على المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح – عند 
اشتباهها أو إذا توافرت لديها أسباب معقولة لالشتباه في أن األموال أو بعضها تمقل متحصالت لنشاط  أجرامي 

أو في ارتباطها أو عالقتها بعمليات غسل األموال أو تمويل اإلرهاب أو عمليات إرهابية أو منظمات إرهابية أو 
ممولي اإلرهاب أو في أنها سوف تستخدم في عمليات غسل األموال أو تمويل اإلرهاب أو عمليات إرهابية أو 

منظمات إرهابية أو ممولي إرهاب بما في ذلك  محاوالت إجراء مثل هذه العمليات بصرف النظر عن مبالغتها – 
أن تتخذ اإلجراءات اآلتية:

المادة التاسعة

١/٩ - تتضمن متطلبات اإلبالغ عن العمليات المشتبه بها المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة التاسعة ما 
يلي: -
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١/٩ - تقوم المؤسسات المالية واالعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بوضع 
المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال أو تمويل اإلرهاب، كما يجب العمل على تحديثها بشكل 

مستمر حسب مقتضيات تطور وتنوع أساليب ارتكاب تلك العمليات مع االلتزام بما تصدره الجهات الرقابية بهذا 
الخصوص.

٣/٩ - يكون إبالغ وحدة التحريات المالية وفق النموذج المعتمد من قبل الوحدة على أن شمل البالغ كحد أدنى 
على المعلومات األتية: -

٤/٩ - يراعي بالتقرير المعد من قبل المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير 
الهادفة للربح عن العمليات المبلغ عنها اآلتي: -

أسماء األشخاص المشتبه بتعامالتهم ومعلومات عن عناوينهم وأرقام هواتفهم.
بيان بالعملية المشتبه فيها وأطرافها وطروفها الراهنة.

تحديد المبلغ محل العملية المشتبه بها والحسابات المصرفية أو االستثمارية ذات العالقة.
أسباب ودواعي االشتباه التي أستند الموظف المسئول عن اإلبالغ.

تقدم المؤسسات المالية لوحدة التحريات المالية تقرير فني عن دراسة الحسابات المبلغ عنها خالص عشرة أيام من تاريخ 
التبليغ على أنت يتضمن اآلتي:

تقدم األعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح تقاريرها عن البالغات عند طلبها من الوحدة وذلك 
خالل عشرة أيام من تاريخ الطلب ويمكن أن يشتمل الطلب على ما يلي:

• كشوف الحسابات لفترة ستة أشهر
• صور من الوثائق المرفقة بمستندات فتح الحساب.

• بيانات عن طبيعة العمليات المبلغ عنها.
• مؤشرات ومبررات الشك والمستندات المؤيدة لذلك.

• معلومات الطرف المبلغ عنه.
• بيان بالمعامالت التجارية أو المالية للمبلغ عنه أو األطراف ذات الصلة.

• تقدم المبررات والمؤشرات الدالة على الشك مؤيدة بالمستندات.
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استثناء من األحكام  المتعلقة بالسرية , فإن على المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة 
والمنظمات غير الهادفة للربح تقديم الوثائق والسجالت والمعلومات لوحدة التحريات المالية أو السلطة المختصة 

بالتحقيق أو للسلطة القضائية عند طلبها عن طريق الجهة الرقابية.

المادة العاشرة

١/١٠ - ال يجوز للمؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح االحتجاج 
بمبدأ سرية الحسابات أو هوية العمالء أو المعلومات أو التعامالت المسجلة طبقا ألي نظام أخر.

٢/١٠ - تقوم السلطة القضائية أو هيئة التحقيق واالدعاء العام أو وحدة التحريات المالية بطلب الوثائق والسجالت 
والمعلومات من المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح عن 

طريق وحدات مكافحة غسل األموال للجهات اإلشرافية والرقابية ١ات العالقة ويتم تقديم كافة الوثائق والسجالت 
والمعلومات من المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح 

للسطلة القضائية أو هيئة التحقيق واالدعاء العام أو وحدة التحريات المالية عند طلبها عن طريق وحدات مكافحة 
غسل األموال للجهات االشرافية والرقابية ذات العالقة.

٣/١٠ - يلتزم موظفو جميع الجهات الذين يحصلون على معلومات أثناء تأديتهم ألعمالهم بالحفاظ على سيرة تلك 
المعلومات وكذلك بعد توقفهم عن العمل وال يجوز استخدام تلك المعلومات اال ألغراض المنصوص عليها في 

هذا النظام.
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١/١١ - يراعي في تطبيق هذه المادة ولتجنب التصرف الذي من شأنه تحذير العمالء بشكل مباشر أو غير مباشر ما 
يلي:

على المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية والمحددة والمنظمات غير الهادفة للربح والعاملين فيها 
وغيرهم من الملزمين بأحكام هذا النظام أال يحذروا العمالء أو يسمحوا بتحذيرهم من وجود شبهات حول 

نشاطاتهم.

المادة الحادية عشرة:

القبول الشكلي للعمليات المشتبه بها وعدم رفضها.
تجنب عرض البدائل للعمالء أو تقديم النصيحة أو المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشأن العمليات التي يجرونها.

المحافظة على سرية البالغات عن العمالء أو العمليات المشتبه بها والمعلومات المرتبطة بها المرفوعة لوحدة التحريات 
المالية:

أال يؤدي إجراء االتصال بالعمالء أو مع األطراف الخارجية لالستفسار عن طبيعة العمليات الى اثارة الشكوك خوله.
عدم إخطار العمالء بأن معامالتهم قيد المراجعة أو المراقبة ونحو ذلك.

.١
.٢
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على المؤسسات العالمية واألعمال والمهن  غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح أن تضع برامج 
لمكافحة عمليات غسل األموال , وعلى أن تشمل هذه البرامج كحد  أدنى ما يلي :

المادة الثانية عشرة:

سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة غسل األموال وإبالغ موظفيها بها تتضمن إجراءات العناية الواجبة, واالحتفاظ  
بالسجالت , والكشف عن العمليات غير االعتيادية والمشبوهة , وااللتزام باإلبالغ عن العمليات األخرى ذات الصلة.

ترتيبات مالئمة إلدارة االلتزام وتعيين مسؤول عن االلتزام بمعايير مكافحة غسل األموال على مستوى اإلدارة, يعمل بصورة 
مستقلة,وله الحق في االتصال بمستوى إداري أعلى وحق االطالع في الوقت المناسب على بيانات هوية العمالء ومعلومات 

العناية الواجبة, وعلى سجالت العمليات األخرى ذات الصلة.
إنشاء وحدة تدقيق ومراجعة مستقلة ومزودة بموارد كافية الختبار االلتزام بهذه اإلجراءات والسياسات والضوابط وفقا لمعيار 

معدل المخاطر.
إعداد  برامج تدريبية ومستمرة للموظفين المختصين إلحاطتهم باألنظمة والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل األموال 

وبالمستجدات في هذا المجال, بما يرفع من قدراتهم في التعرف على تلك  العمليات وأنماطها وكيفية التصدي لها.
تطبيق إجراءات للفحص لضمان وجود  معايير كفاءة عالية عند تعيين الموظفين.

١/١٢ - يكون مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمدير العام او المالك أو من يفوض في المؤسسات المالية 
واالعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح هو المسؤول عن تطبيق وتطوير 

السياسيات والخطط واإلجراءات والضوابط الداخلية التي تتعلق بمكافحة غسل األموال 

٢/١٢ - تقوم المؤسسات المالية واالعمال والمهن غير المالية المحددة والمؤسسات غير الهادفة للربح موظف او 
قسم مسئول عن اإلبالغ او االتصال بوحدة التحريات المالية المنصوص عليها في المادة الثالثة عشر من هذا 
النظام .وبالنسبة للمؤسسات الفردية غير المالية الصغيرة فيكون التبليغ من قبل مالك المؤسسة أو ممن 

يفوضه 

٣/١٢ - تحدد المؤسسات المالية واالعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح وحدة 
رقابية متخصصة في شئون مكافحة غسل األموال واجراء برامج الرقابة والتدقيق الداخلي ذات الشأن ، على ان 

تتضمن مهمة مراجع الحسابات الخارجي في حالة وجوده برنامج خاص عن مدى التزام المؤسسات المالية 
واالعمال والمهن غير المالية والمنظمات غير الهادفة للربح بسياسات مكافحة غسل األموال
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٤/١٢ - تستعين المؤسسات المالية واالعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بالجهات 
الرقابية المتخصصة حين وضع الوسائل الكفيلة بالتحقق من االلتزام باألنظمة واللوائح والقواعد المقررة نظاما 

لمكافحة غسل األموال 

٥/١٢ - تضع المؤسسات المالية واالعمال والمهن غير المالية والمنظمات غير الهادفة للربح خطط وبرامج 
وميزانيات مالية مخصصة لتدريب وتأهيل العاملين فيها في مجال مكافحة غسل األموال حسب حجمها ونشاطها 

وذلك بالتنسيق مع الجهة مع الجهات الرقابية عليها 

٦/١٢ - يستعان في تنفيذ برامج االعداد والتأهيل والتدريب في مجال مكافحة غسل األموال بالمعاهد المتخصصة 
محلية كانت او خارجية ،ويراعى في اعداد البرامج التدريبية ان تشمل على االتي :-

االتفاقيات واألنظمة والقواعد والتعليمات ذات الصلة بمكافحة غسل األموال 
سياسات وأنظمة الجهات الرقابية في مكافحة غسل األموال 

المستجدات في مجال عمليات غسل األموال والعمليات المشبوهة األخرى وكيفية التعرف على تلك العمليات وانماطها 
وكيفية التصدي لها

المسؤولية الجزائية والمدنية لكل موظف بموجب األنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة
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تتمتع  وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية باستقاللية عملية كافية وتعمل كجهاز مركزي وطني لتلقي 
البالغات وتحليل ونشر التقارير وتوجيه بالغات العمليات المشبوهة وغيرها من المعلومات المتعلقة بأنشطة 

غسل األموال , وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا النظام مقر هذه الوحدة وتشكيلها واختصاصاتها وكيفية ممارسة 
مهماتها وارتباطها.

المادة الثالثة عشرة:

١٣/١ - ارتباط الوحدة ومقرها :-
تعد وحدة التحريات المالية جهاز مركزي وطني يتمتع باستقاللية عملية كافية وترتبط بمساعد وزير الداخلية 

للشؤون األمنية .ويكون مقرها الرئيسي بمدينة الرياض ويجوز فتح فروع في مناطق المملكة

١٣/٢ - تشكيل الوحدة:-
تتشكل من رئيس ومساعد وعدد كاف من المتخصصين في مجال مكافحة جرائم غسل األموال في التخصصات 

المالية والمحاسبية والقانونية والحاسب االلي والتخصصات األمنية

١٣/٣ - اختصاصات الوحدة:-
تختص الوحدة باالتي :-

تلقي البالغات من المؤسسات المالية واالعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة الى الربح والجهات 
الحكومية األخرى واالفراد عن العمليات التي يشتبه انها جريمة غسل أموال 

تحليل ونشر التقارير وتوجيه بالغات العمليات المشبوهة وغيرها من المعلومات المتعلقة بأنشطة غسل األموال 
انشاء قاعدة بيانات تزود بكافة البالغات والمعلومات الخاصة بغسل األموال ويتم تحديث هذه القاعدة تباعا مع المحافظة على 

سريتها ،مع جعلها متاحة للجهات ذات العالقة
طلب وتبادل المعلومات مع الجهات ذات العالقة واتخاذ ما يلزم من إجراءات بصدد مكافحة غسل األموال 

طلب وتبادل المعلومات مع وحدات التحريات المالية االخرى فيما يتعلق مكافحة غسل األموال وفقا لما نصت عليه المادة 
الخامسة والعشرون في هذا النظام

اعداد النماذج التي تستخدم في ابالغ المؤسسات المالية واالعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة 
للربح عن العمليات التي يشتبه بانها غسل أموال ،تشتمل على بيانات تعينها على القيام بأعمال جمع المعلومات والتحليل 

والتحري والتسجيل في قاعدة البيانات وتحديثها اذا اقتضى االمر 
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القيام بجمع المعلومات عما يرد اليها من بالغات بشأن العمليات التي يشتبه في انها غسل أموال وتحليلها وللوحدة في ذلك 
االستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين من الجهات ذات العالقة

تقوم وحدة التحريات المالية بالبحث والتحري الميداني ولها ان تطلب ذلك من الجهات األمنية بالبحث والتحري بقطاعات وزارة 
الداخلية وعند قيام الدالئل الكافية بأن العمليات الواردة بالبالغ لها عالقة بغسل األموال تقوم بإحالتها للجهة المختصة 

بالتحقيق مع اعداد تقرير مفصل يتضمن بيانات كافية عن الجريمة التي قامت الدالئل على ارتكابها وعن مرتكبيها وماهية 
هذه الدالئل مشفوعا بالرأي ومرفقا به كافة الوثائق والمستندات والمعلومات ذات الصلة 

الطلب من هيئة التحقيق واالدعاء العام بالحجز التحفظي على األموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بجريمة غسل األموال 
على النحو المبين في المادة الرابعة عشر في هذا النظام 

التصرف بالبالغات التي يسفر التحليل عن عدم قيام الدالئل او الشبهة على ارتكاب أي من األفعال المنصوص عليها في المادة 
الثانية عشر في هذا النظام

التنسيق مع الجهات الرقابية على المؤسسات المالية واالعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح 
لتهيئة الوسائل الكفيلة من التزام تلك بالتحقق من التزام تلك المؤسسات باألنظمة واللوائح والتعليمات المقررة لمكافحة 

غسل األموال 
توفير التغذية العكسية للمؤسسات المالية واالعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح المبلغة 

والسلطات المختصة ذات العالقة بمكافحة غسل األموال 
المشاركة في اعداد برامج توعوية بشأن مكافحة غسل األموال بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لمكافحة غسل األموال

رفع التوصيات الالزمة للجنة الدائمة لمكافحة غسل األموال حول الصعوبات والمقترحات في مجال مكافحة غسل االموال 
لوحدة التحريات المالية الدخول في مذكرات تفاهم مع وحدات التحريات المالية األخرى وفقا لألنظمة واإلجراءات المرعية

لوحدة التحريات المالية بصفتها عضو بمجموعة االقمونت متابعة متطلبات المجموعة 
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١٣/١ - ارتباط الوحدة ومقرها :-
تعد وحدة التحريات المالية جهاز مركزي وطني يتمتع باستقاللية عملية كافية وترتبط بمساعد وزير الداخلية 

للشؤون األمنية .ويكون مقرها الرئيسي بمدينة الرياض ويجوز فتح فروع في مناطق المملكة

١٣/٢ - تشكيل الوحدة:-
تتشكل من رئيس ومساعد وعدد كاف من المتخصصين في مجال مكافحة جرائم غسل األموال في التخصصات 

المالية والمحاسبية والقانونية والحاسب االلي والتخصصات األمنية

١٣/٣ - اختصاصات الوحدة:-
تختص الوحدة باالتي :-

١٣/٤ - اقسام الوحدة
تتألف الوحدة من األقسام التالية:

قسم البالغات
قسم جمع المعلومات والتحليل

قسم تبادل المعلومات
قسم المعلومات والدراسات

أوال: قسم البالغات 

تلقي البالغات حول العمليات التي تثير الشكوك والشبهات حول ماهيتها والغرض منها او انها لها عالقة بغسل األموال 
استقبال البالغات بوساطة الفاكس او اية وسيلة أخرى وعند اإلبالغ عن طريق الهاتف يتم تأكيده بأي طريقة كتابية بأسرع 

وقت ممكن
المالية  والمؤسسات  العالقة  ذات  الجهات  لجميع  والمبلغ  الوحدة  من  المعد  للنموذج  وفقا  البالغات  استقبال  يكون 

واالعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح 
تسجيل البالغات بسجالت خاصة برقم متسلسل تدون فيه كافة المعلومات الضرورية

إحالة البالغات الى قسم جمع المعلومات والتحليل للتأكد من قيام الشبهة وتوفر الدالئل على وجود جريمة غسل أموال 

  .١
  .٢

  .٣

  .٤
  .٥
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ثانيا: قسم جمع المعلومات والتحليل

التأكد من توافر المعلومات الضرورية في البالغ وارفاق المستندات الالزمة للتحليل 
الطلب من الجهة ذات العالقة عند الحاجة الى معلومات او وثائق او مستندات يستلزمها التحليل

وتقدير  صحتها  من  للتاكد  معلومات  من  للقسم  يتوفر  بما  ومقارنتها  بالبالغ  المتوفرة  والمعلومات  البيانات  دراسة 
مناسبتها مع االستعانة بسجالت األجهزة األمنية والمالية والتجارية واألجهزة األخرى ذات العالقة 

عند قيام الدالئل الكافية بأن العمليات الواردة في البالغ لها عالقة بغسل األموال وظهور الحاجة لتحريات ميدانية أو ضبط 
،تقوم الوحدة بذلك ولها ان تطلب ذلك من الجهات األمنية المعنية  أو األصول  محل اشتباه  اشخاص أو تعقب األموال 
والوثائق  بالبالغ  مشفوعا  مرئياتها  متضمنا  تحليلي  تقرير  اعداد  ثم  ومن  الداخلية  الوزارة  بقطاعات  والتحري  بالبحث 

والمستندات ذات الصلة الستكمال االجراءات واحالته للجهة المختصة بالتحقيق
غسل  بجريمة  المرتبطة  والوسائط  والممتلكات  األموال  على  التحفظي  الحجز  العالم  واالدعاء  التحقيق  هيئة  الطلب 

األموال على النحو المبين في المادة الرابعة عشر من النظام
او الدالئل على  التي يسفر جمع المعلومات والتحليل بشأنها عن عدم قيام الشبهة  البالغات والمعلومات  التصرف في 

ارتكاب أي من األفعال المنصوص عليها في المادة الثانية في النظام 

  .١
  .٢

  .٣
  .٤

  .٥

  .٦

ثالثا: قسم تبادل المعلومات والمتابعة

تبادل المعلومات مع السلطات المحلية والوحدات المماثلة في الدول االجنبية فيما يتعلق بمكافحة غسل األموال 
أو  الداخلية  الطلبات  سواء  شهر  كل  دوري  بشكل  القسم  تلقاها  الي  الطلبات  بعدد  والدراسات  المعلومات  قسم  تزويد 

الخارجية

  .١
  .٢
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رابعا : قسم المعلومات والدراسات 

انشاء قاعدة معلومات لالتي

غير  والمنظمات  المحددة  المالية  غير  والمهن  واالعمال  المالية  المؤسسات  في  األموال  غسل  جرائم  مؤشرات  رصد 
الهادفة للربح وأساليب ارتكابها واقتراح الحلول واإلجراءات الواجب اتخاذها لمكافحتها واحالتها للجنة الدائمة لمكافحة 

غسل األموال 
اعداد تقرير سنوي عن اعمال الوحدة ورفعه لوزير الداخلية وتزويد اللجنة الدائمة لمكافحة غسل االموال بنسخة منه

متابعة المستجدات الخاصة بجرائم غسل األموال  عبر المنظمات والهيئات اإلقليمية والدولية
المشاركة في اعداد برامج توعوية يشأن مكافحة غسل االموال بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لمكافحة غسل االموال 

  .١

  .٢

  .٣
  .٤
  .٥

• البالغات عن العمليات المشبوهة التي تم تلقيها وتحليلها وتعقبها
• البالغات التي تم احالتها للجهات األمنية الستكمال مجريات البحث والتحري أو الى جهة التحقيق 

المختصة 
• التقارير التي أدت الي المالحقة القضائية او اإلدارية 
• حاالت اإلدانة او عدم االدانة في قضايا غسل األموال 

•  طلبات تبادل المعلومات التي تلقتها الوحدة من السلطات المحلية والوحدات  األجنبية المماثلة
• عدد البالغات التي تم حفظها ومبررات ذلك

للسلطة المختصة بالتحقيق – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من وحدة التحريات المالية ,عند التأكد من قيام 
الشبهة بجريمة غسل األموال – األمر بالحجز التحفظي على األموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بالجريمة 
لمدة أو مدد ال تزيد على ثالثين يوما , وإذا أقتضى األمر استمرار مدة الحجر أطول من ذلك  فيكون بأمر قضائي 

من المحكمة المختصة مع عدم اإلخالل بحقوق األطراف األخرى حسني النية.

المادة الرابعة عشرة:
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١/١٤ - يقع الحجز التحفظي على جميع األموال والممتلكات والوسائط التي للمتهم او المتهمين عند االفراد 
والشركات والمؤسسات المالية واالعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح أو أي جهة 

أخرى مع عدم االخالل بحقوق األطراف األخرى حسني النية
٢/١٤ - يصدر طلب الحجز التحفظي من رئيس وحدة التحريات المالية أو من ينبه في  ذلك

٣/١٤ - يتم طلب الحجز التحفظي بموجب مذكرة تتضمن بيانا شامال على االتي :

٤/١٤ - يرسل طلب الحجز التحفظي بالطريقة السرية المناسبة الى هيئة التحقيق واالدعاء العام ويبت في طلب 
الحجز على وجه السرعة وشعار وحدة التحريات المالية ستقرر خالل ٢٤ ساعة

٥/١٤ - تبدأ مدة الحجز التحفظي في هذه المدة من وفت ايقاعه.
٦/١٤ - عند صدور موافقة هيئة التحقيق واالدعاء العام على طلب وحدة التحريات المالية تتم مخاطبة وحدة 

مكافحة غسل األموال بمؤسسة النقد العربي السعودي لتنفيذ امر الحجز على األموال المودعة في المؤسسات 
المالية ،ووزارة التجارة والصناعة بالنسبة للممتلكات وما يتعلق بأنشطة المؤسسات واالعمال والمهن غير 

المالية المحددة ،ووزارة العدل للحجز على األراضي والعقارات واالمن العام للحجز على الوسائط ،ومصلحة الجمارك 
للحجز على البضائع والوسائط التي لديها ،وهيئة السوق المالية بالنسبة لألوراق المالية ووزارة الشؤون 

االجتماعية ووزارة الشؤون اإلسالمية واالوقاف والدعوة واإلرشاد بالنسبة للمنظمات غير الهادفة للربح وتبلغ 
وحدة التحريات المالية بذلك.

٧/١٤ - تتخذ إجراءات طلب استمرار الحجز أو االمر به قبل نهاية مدته بوقت كاف.
٨/١٤ - تتولى جهة التحقيق عند صدور امر باستمرار الحجز التحفظي ابالغ الجهات الرقابية واألمنية بانفاذ امر 

المحكمة واشعار وحدة التحريات المالية بذلك .
٩/١٤ - اذا قدرت الجهة المختصة بالتحقيق ان االمر ال يقتضي الحجز التحفظي على األموال والممتلكات 

والوسائط الوارد في الطلب المقدم من الوحدة كان لها الكتابة -وبصفة عاجلة جدا-للوحدة بعد موافقتها على 
ذلك الطلب مع ابداء مرئياتها حول ذلك.

معلومات تفصيلية عن األشخاص المراد الحجز على أموالهم او ممتلكاتهم او وسائطها 
تحديد األموال والممتلكات والوسائط المراد الحجز عليها
الشبهات والحيثيات واألسباب المؤكدة والمؤيدة للطلب 

مدة الحجز التحفظي بما ال تزيد عن المدة المحددة في هذه المادة
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يجوز تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات 
غير الهادفة للربح – وفقا ألحكام المادة (العشرة) من هذا النظام – بين تلك المؤسسات والسلطات المختصة حين 

تكون تلك  المعلومات متعلقة بمخالفة أحكام هذا النظام ,وعلى السلطات المختصة االلتزام بسرية تلك  
المعلومات وعدم الكشف عنها إال بالقدر الذي يكون ضروريا الستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى المتعلقة 

بمخالفة أحكام هذا النظام .

المادة الخامسة عشرة:

١٠/١٤ - يكون طلب استمرار الحجز التحفظي بصحيفة تودع بالمكتبة ويجب ان تشمل على البيانات التالية :-

١١/١٤ - للسلطة المختصة بالتحقيق تعيين وتعقب الممتلكات الخاضعة ،أو التي قد تخضع للمصادرة ، او التي 
يشتبه انها متحصالت جرائم.

١/١٥ - تعفى المؤسسات المالية واالعمال والمهن غير المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح والسلطات 
المختصة المعنية وموظفيها من المسؤولية الجزائية أو المدنية أو اإلدارية التي يمكن ان تترتب على تنفيذ 

الواجبات المنصوص عليها في هذه المادة او على الخروج على أي قيد مفروض لضمان سرية المعلومات وذلك 
مال يثبت عليه ان ما قاموا به قد كان بسوء نية ألجل االضرار بصاحب العملية.

المحكمة المرفوعة لها الدعوى
تاريخ تقديم الطلب.

موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي العام.
مدة استمرار الحجز المطلوبة.
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تحدد الالئحة التنفيذية لهذا النظام قواعد وإجراءات اإلقرار عن المبالغ المالية النقدية واألدوات المالية القابلة 
للتداول لحاملها والمعادن الثمينة واألحجار الكريمة التي يتم دخولها للمملكة وخروجها منها , وتحدد مقدار 

المبالغ واألوزان التي يجب اإلقرار بها.

المادة السادسة عشرة:

١/١٦ - تتضمن متطلبات اإلقرار بهذه المادة اإلفصاح عن المبالغ المالية النقدية او األدوات القابلة للتداول لحاملها 
أو المعادن الثمينة أو األحجار الكريمة وما في حكمها عند الخروج أو الدخول الى المملكة.

٢/١٦ - تقدر المبالغ المالية النقدية أو األدوات القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة أو األحجار الكريمة وما 
في حكمها التي يجب اإلقرار عنها عند الخروج أو الدخول الى المملكة بـــــ "٦٠٠٠٠" ستين الف ريال وما يعادلها من 

العمالت  األخرى.
٣/١٦ - يجب عند خروج أو دخول المسافر من والى المملكة بأي مبالغ نقدية أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها 

أو معادن ثمينة أو األحجار الكريمة وما في حكمها والتي تزيد عن الحد المسموح به تعبئة نموذج اإلقرار ،وفي 
حالة ضبط من الجهات األمنية أو الجمارك بالمبلغ أو األدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة أو 
األحجار الكريمة التي لم يفصح عنها وتزيد عن الحد المسموح يحال للجمرك (مسئول فترة) ليتحرى عن أسباب عدم 

اإلقرار ، وفي حال اقتناعه باالسباب فيطلب من المسافر تعبئة نموذج اإلقرار واكمال بقية اإلجراءات الخاصة باالقرار 
ويسمح له بالمغادرة او الدخول بما يحمله .اما في حال عدم قناعة مسئول الفترة في الجمرك باالسباب أو عند 
االشتباه بغسل األموال فيحال المسافر الي الجهة المختصة للتحقيق معه وإبالغ وحدة التحريات المالية بذلك.
٤/١٦ - في حال حمل المسافر المغادر معادن ثمينة أو احجار كريمة وما في حكمها عند الخروج او الدخول الى 
المملكة تتجاوز قيمتها ستون الف ريال ويرغب في إخراجها من المملكة فعليه مراجعة الجمارك في المنفذ 

لالقرار عنها وختم النموذج الخاص باالقرار وتقديم فاتورة الشراء للتاكد من قيمتها واذا تبين انها ألغراض تجارية 
يطبق بحقه نظام الجمارك الموحد والئحته التنفيذية. 

٥/١٦ - عند ضبط المسافر او المغادر أو القادم الى المملكة في حال تكرار عدم اقراره أو في حال أقراره وتولد 
اشتباه بعالقة األموال بعمليات مشبوهة بغسل األموال وتقديم بيانات إقرار كاذبة عن حمله مبالغ نقدية أو أدوات 

مالية قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة أو احجار كريمة تزيد قيمتها عن الحد المقرر   يتم اعداد محضر من 
قبل الجهة الضابطة التي تحيله للجمارك ومن ثم تقوم الجمارك باحالته للجهة المختصة بالتحقيق للمطالبة 

بمعاقبته وفق المادة الثالثة والعشرون من نظام مكافحة غسل األموال أو نظام الجمارك الموحد حسب ما يتضح 
من التحقيق واشعار وحدة التحريات المالية ويتم إيداع المبلغ الزائد عن الحد المسموح به من قبل الجمارك في 

حساب خاص باالمانات والمعادن الثمينة واالحجار الكريمة يتم التحفظ عليها من قبل الجمارك الى حين تلقي اشعار 
من جهاز التحقيق بشأنها. 

٦/١٦ - تقوم الجمارك بالتفتيش على أساس العينة العشوائية أو بناء على توفر معلومات اشتباه بغسل أموال 
للمغادرين لضبط األموال النقدية أو األدوات المالية القابلة لتداول لحاملها أو المعادن الثمينة أو األحجار الكريمة 

وما في حكمها. 
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إذا حكم بمصادرة األموال أو المتحصالت أو الوسائط المستخدمة أو التي اتجهت النية الستخدامها وفقا ألحكام 
هذا النظام وكانت غير واجبة اإلتالف فللسلطة المختصة التصرف بها وفقا للنظام, أو اقتسامها  مع الدول التي 

تربطها مع المملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية.

المادة السابعة عشرة:

١/١٧ - يقصد بالسلطة المختصة الواردة في هذه المادة والمعنية بالتصرف باالموال او المتحصالت أو الوسائط 
المصادرة هي الجهة المنفذة للحجز التحفظي.

٢/١٧ - يقصد بالسلطة المختصة الواردة في هذه المادة والمعنية باقتسام األموال أو المتحصالت أو الوسائط 
المصادرة مع الدول التي تربطها مع المملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية هي اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة 

القانونية بوزارة الداخلية

٣/١٧ - ينص على طلب مصادرة األموال او المتحصالت او الوسائط في لوائح االدعاء وكذلك في االحكام القضائية 
الصادرة من المحاكم بهذا الشأن.

٤/١٧ - يشمل حكم المصادرة على األموال أو المتحصالت أو الوسائط محل الجريمة المستخدمة أو التي اتجهت 
النية الستخدامها سواء المضبوطة وغير المضبوطة في الداخل أو الخارج بما في ذلك األموال أو المتحصالت أو 
الوسائط المستخدمة أو التي اتجهت النية الستخدامها الرتكاب جريمة غسل األموال أو أي جريمة اصلية أخرى 

سواء تلك المتأتية بشكل مباشر أو غير مباشر  سواء المضبوطة وغير المضبوطة من متحصالت جرائم وبغض 
النظر عن ما اذا كانت بحيازة او ملكية متهم بارتكاب جريمة جنائية أو طرف ثالث .

٥/١٧ - يراعى في تطبيق هذه المادة في شأن األموال أو المتحصالت أو الوسائط المحكوم بمصادرتها االتي :

المادة الرابعة والتسعون من نظام اإلجراءات الجزائية بخصوص ما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة.
ادخال األموال او المتحصالت او الوسائط الى خزينة الدولة.

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧) وتاريخ ١٤٢١/٢/١٨ ه  و الذي يقتضي بتحويل المبالغ المضبوطة مع المتهمين في قضايا المخدرات 
وقيمة االعيان الي صدرت احكام قضائية بمصادرتها الى مؤسسة النقد العربي السعودي اليداعها في حساب مستقل يتم 

الصرف منه على احتياجات المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
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مع عدم اإلخالل بحقول األطراف األخرى حسني النية, يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل األموال المنصوص عليها 
في المادة  (الثانية) من هذا النظام  بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنوات , وبغرامة ال تزيد على خمسة ماليين 

ريال , أو بإحدى هاتين العقوبتين , مع مصادرة األموال والمتحصالت والوسائط محل الجريمة , وإذا اختلطت األموال 
والمتحصالت بأموال اكتسبت من مصار مشروعة كانت هذه األموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل القيمة 

المقدرة للمتحصالت غير المشروعة.
وللمحكمة المختصة إبطال أو منع بعض األعمال سواء أكانت تعاقدية أم غير ذلك, إذا علم أطرافها أو أحدهم أو 

كان يفترض أن يعلموا بأن هذه األعمال من شأنها أن توثر على قدرة السلطات المختصة على استرداد الممتلكات 
الخاضعة للمصادرة.

وللمحمة المختصة أن تعفي من هذا العقوبات مالك األموال أو المتحصالت موضوع التجريم أو حائزها أو 
مستخدمها إذا أبلغ السلطات قبل علمها بمصادرة األموال أو المتحصالت وهوية المشتركين, دون أن يستفيد من 

عائداتها.

المادة الثامنة عشرة:

المادة الرابعة والتسعون من نظام اإلجراءات الجزائية بخصوص ما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة.
ادخال األموال او المتحصالت او الوسائط الى خزينة الدولة.

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧) وتاريخ ١٤٢١/٢/١٨ ه  و الذي يقتضي بتحويل المبالغ المضبوطة مع المتهمين في قضايا المخدرات 
وقيمة االعيان الي صدرت احكام قضائية بمصادرتها الى مؤسسة النقد العربي السعودي اليداعها في حساب مستقل يتم 

الصرف منه على احتياجات المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

١/١٨ - تقوم جهة التحقيق بتقدير القيمة  المقدرة للمتحصالت غير المشروع من خالل االستعانة بأصحاب الخبرة 
ويصدر بشأنها حكم من المحكمة المختصة.

٢/١٨ - يتم تقديم طلب النظر في االعفاء من تطبيق العقوبات على المبلغ من قبل الجهة المختصة بالتحقيق.
٣/١٨ - عند تلقي مثل هذه البالغات نتخد إجراءات البحث والتحري للتحقق من عدم علم السلطات بالجريمة.
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تكون عقوبة السجن مدة ال تزيد على خمس عشرة سنة وغرامة مالية ال تزيد على سبعة ماليين ريال إذا اقترنت 
جريمة غسل األموال بأي ممن الحاالت اآلتية:

المادة التاسعة عشرة:

إذا أرتكب الجاني الجريمة من خالل عصابة منظمة.
استخدام الجاني للعنف أو األسلحة

شغل الجاني وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة, أو ارتكابه مستعًال سلطاته أو نفوذه.
التغرير بالنساء أو القصر واستغاللهم.

ارتكاب الجريمة من خالل مؤسسة إصالحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية
صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة باإلدانة بحق الجاني, ويوجه خاص في جرائم مماثلة.

دون اإلخالل باألنظمة األخرى يعاقب بالسجن – مدة ال تزيد على سنتين وبغرامة ال  تزيد على خمسمائة ألف ريال , 
أو بإحدى هاتين العقوبتين – كل من أخل من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير 
المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة  للربح  أو أعضائها أو أصحابها أو مديريها أو موظفيها أو ممثليها 

المفوضين عنها أو مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات بأي من االلتزامات الواردة في المواد
 ( الخامسة , والسادسة, والسابعة , والثامنة, والتاسعة, والعاشرة, والحادية عشرة , والثانية عشرة) من هذا النظام 

, ويسري تطبيق العقوبة على من يزاول النشاط دون الحصول على التراخيص الالزمة.

المادة العشرون:

١/٢٠ - األنظمة األخرى المقصودة بهذه المادة كافة األنظمة الصدرة من األجهزة االشرافية على المؤسسات 
المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظماتغير الهادفة للربح ومنها نظام الشركات ونظام السجل 

التجاري ونظام مراقبة البنوك ونظام السوق المالية .. ونحوها.
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يجوز بحكم بناء على ما ترفع الجهة المختصة أن توقع على المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية 
المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح التي تثبت مسؤوليتها وفقا ألحكام المادة (الثالثة) من هذا النظام, 

غرامة ال تقل عن مائة ألف ريال وال تزيد ما يعادل قيمة األموال مخل الجريمة

المادة الحادية والعشرون:

١/٢١ - الجهة المختصة في هذه المادة هي هيئة التحقيق واالدعاء العام.
٢/٢١ - تستند دعوى مسؤولية المؤسسات المالية واألعمال ولمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير 

الهادفة للربح على التقايرير الفنية التي تصدر من الجهات الرقابية الى طرق االثبات األخرى.
٣/٢١ - ال يتعارض تطبيق العقوبات الواردة في هذه المادة مع الجزاءات اإلدارية والتأديبية عليها في األنظمة 
األخرى , والتي يمكن أن توقع على المؤسسات المالية والمهن غي المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة 

للربح من قبل الجهات القابية حيال ثبوت مسئوليتها.

عند أرتاب أحد  األفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام يتخذ اآلتي:

المادة الثانية والعشرون:

يمنع السعودي الذي أنهى عقوبة السجن الصادرة في حقه من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة لمدة السجن المحكوم بها 
عليه وال تقل مدة المنع عن سنتين, ولوزير الداخلية – أو من يفوضه- منحه اإلذن بالسفر للضرورة أثناء مدة المنع.

يبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه , وال يسمح بالعودة إليها , فيما عدا ما تسمح به 
تعليمات الحج والعمرة.

فيما عدا العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام , يعاقب كل من يخالف أحكامه بالسجن مدة ال تزيد على ستة 
أشهر وبغرامة مالية ال تزيد على مائة ألف ريال ,أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة الثالثة والعشرون:
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فيما عدا العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام , يعاقب كل من يخالف أحكامه بالسجن مدة ال تزيد على ستة 
أشهر وبغرامة مالية ال تزيد على مائة ألف ريال ,أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة الثالثة والعشرون:

ال تطبيق العقوبات الواردة في هذا النظام بحق من وقع في مخالفته بحسن نية.

المادة الرابعة والعشرون:

المادة الخامسة والعشرون:

يجوز للسلطات المختصة تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية 
المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح  مع الجهات األجنبية النظيرة في دول أخرى تربطها بالمملكة اتفاقيات 
أو معاهدات سارية أو مذكرات تفاهم, أو تبعا للمعاملة بالمثل وذلك وفقا لإلجراءات النظامية المتبعة, دون أن 

يشكل ذلك إخالًال باألحكام واألعراف المتعلقة بسرية المعلومات.

١/٢٤ - يقدر حسن النية من الجهة القضائية المختصة ويستدل عليه من الظروف والمالبسات الموضوعية .

١/٢٥ - يقصد بالسلكات المختصة الواردة في هذه المادة الجهات اإلشرافية والرقابية ووحدة التحريات المالية.
٢/٢٥ - يراعى عند تنفيذ تبادل المعلومات إعمال الحكام االتفاقيات أو المعاهدات السارية أو مذكرات تفاهم أو 

تبعا للمعاملة بالمثل اآلتي:-

أن ال تستخدم المعلومات المتباجلة اال في الغرض الذي طلبت من أجله.
أن ال تقدم الملعلومات المتبادلة الى طرف ثالث اال بعد موافقة السلطة المحلية المعنية.

التنسيق مع وحدة التحريات المالية عند تبادل المعلومات المالية أو غير المالية المتعلقة باالشخاص أو الكيانات التي يتم 
الكشف عنها تطبيقا الحكام هذا النظام.
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السلطة القضائية – بناء على طلب من محكمة أو سلطة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو 
معاهدة سارية أو تبعا للمعاملة بالمثل – أن تأمر بالتحفظ على األموال أو المتحصالت أو الوسائط المرتبطة 

بجريمة غسل األموال وفق األنظمة المعمول بها في المملكة.
وللسلطة المختصة – بناء على طلب من سلطة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية 

أو تبعا للمعاملة بالمثل – أن تأمر بتعقب األموال أو المتحصالت أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل األموال وفق 
األنظمة المعمول بها في المملكة.

المادة السادسة العشرون:

١/٢٦ - تعد الطلبات الواردة من الدول األخرى بشأن التحفظ أو التعقب على األموال أو المتحصالت أو الوسائط 
المرتبطة بجريمة غسل األموال من أعمال اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية ومقرها وزرارة الداخلية 

والمشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٧٨) في ١٤٣٣/٣/٢١هــ وتتخذ بشأنها اإلجراءات النظامية.
٢/٢٦ - تحال الطلبات المتعلقة بالتحفظ على األموال أو المتحصالت أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل األموال 

الى ديوان المظالم ليتم إصدار األحكام القضائية لتنفيذه عن طريق األجهزة اإلشرافية المختصة وتبلغ وحدة 
التحريات بذلك.

٣/٢٦ - تحال الطلبات المتعلقة بتعقب األموال أو المتحصالت أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل األموال الى 
هيئة التحقيق واالدعاء العام لتنفيذه عن طريق األجهزة االشرافية المختصة.

٤/٢٦ - أي طلب يقدم وفقا لهذه المادة يجب أن يشمل على اآلتي: -

تحديد الجهة التي تقدم الطلب.
موضوع وطبيعة التحقيق أو المالحقة أو اإلجراءات القضائية التي يتعلق بها الطلب واسم واختصاصات السلطة القائمة بهذه 

التحقيقات أو المالحقات أو اإلجراءات القضائية.
ملخص للوقائع واإلجراءات المتخذة ذات الصلة بالموضوع.

تحديد نوع الطلبات أو أي إجراء خاص يود الطرف الطالب أن يتم تقبه.
تحديد هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته.

تحديد األموال والمتحصالت والوسائط المطلب التحفظ عليها أو تعقبها.
تحديد مدة التحفظ المطلوبة.

ما يثبت االختصاص القضائي للدولة الطالبة.



33

يجوز االعتراف والتنفيذ ألي حكم قضائي بات ينص على مصادرة األموال أو العائدات أو الوسائط المتعلقة بجرائم 
غسل األموال صادر من محكمة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تبعا 

للمعاملة بالمثل , وذلك إذا كانت األموال أو المتحصالت أو الوسائط التي تنص عليها هذا الحكم جائزا إخضاعها 
للمصادرة وفقا للنظام المعمول له في المملكة.

المادة السابعة والعشرون:

تعفى السلطات المختصة وموظفوها والمؤسسات المالية واألعمال والمهن غير المالية المحددة و المنظمات 
غير الهادفة للربح ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها أو أصحابها أو موظفوها أو مستخدموها أو ممثلوها 
المفوضون عنها من المسؤولية الجزائية أو المدنية أو اإلدارية التي يمكن أن تترتب على تنفيذ الواجبات 

المنصوص عليها في هذا النظام أو على الخروج على أي قيد مفروض لضمان سرية المعلومات, وذلك ما لم يثبت 
أن ما قاموا به قد  يكون بسوء نية ألجل اإلضرار بصاحب العملية.

المادة الثامنة والعشرون:

١/٢٧ - تعد طلبات تنفيذ األحكام الواردة من الدول األخرى المرتبطة بجريمة غسل األموال من أعمال اللجنة 
الدائمة من طلبات المساعدة القانونية.

٢/٢٧ - تحال الطلبات المتعلقة بتنفيذ األحكام األجنبية المرتبطة بجريمة غسل األموال الى ديوان المظالم.
٣/٢٧ - أي حكم يراد االعتراف به وتنفيذه يجب أن يشتمل إضافة الى الفقرات (من أ الى ح) من المادة ٤/٢٦ من 

هذه الالئحة على اآلتي:-

١/٢٨ - تقدر سوء النية من الجهة القضائية المختصة ويستدل عليه من الظروف الواقعية أو الموضوعية .

أن تكون المصادرة بحكم قضائي بات واجب النفاذ في جريمة من الجرئم المنصوص عليها في المادة الثانية في هذه النظام.
أن يكون حكم المصادرة قابال للتنفيذ في المملكة.

أن ال تكون األموال أو المتحصالت المراد  مصادرتها سبق وأن حكم بمصادرتها نتيحة حكم قضائي أخر أو من جهة ذات 
اختصاص.
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تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع الجرائم الواردة في هذا النظام.

المادة التاسعة العشرون:

تتولى هيئة التحقيق واالدعاء العام, التحقيق واالدعاء أمام المحكمة المختصة في الجرائم الواردة في هذا 
النظام.

المادة الثالثون:

يصدر وزير الداخلية باإلفاق مع وزير المالية الالئحة التنفيذية لهذا النظام خالل تسعين يوما من تاريخ صدوره.

المادة الحادية والثالثون:

١ - يحل هذا النظام محل نظام مكافحة غسل األموال , الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٩/م) وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢٥هـ.
٢ - يعمل بهذا النظام بعد مضي ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة الثانية والثالثون:

١/٣١ - يتم مراجعة الالئحة التنفيذية ألغراض التحديث خالل خمس سنوات أو عندما تستدعي الحاجة لذلك.
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 سياسة المراجعة الخارجية 
 سياسة العامة(: ال1المادة )

سنوات ( 4) أربع، قابلة للتجديد سنويا لمدة ال تتجاوز (1) مالية واحدة لسنةيتم تعيين مراجع الحسابات الخارجي  (1
 .متتالية

ة العادية السنوية بتعيين مراجع الحسابات الخارجي بناء على اقتراح مجلس اإلدارة، على موميتقوم الجمعية الع (2
 :أن يراعى ما يلي

 .دارةالمرفوعة إلى مجلس اإل المراجعةسابات الخارجي بناًء على توصية من لجنة أن يكون ترشيح مراجع الح (أ
ن الهيئة السعودية للمحاسبيالمقيدين في السجل الخاص لدى  ينالحسابات الخارجي يأن يكون من مراجع (ب

الحسابات  ي، بحيث يكون مستوفيًا كافة الشروط الواردة بمتطلبات الهيئة بشأن نظام قيد مراجعالقانونيين
 .ينالخارجي

ومجلس إدارتها، وعدم قيامه بأعمال  الجمعيةأن يتم التأكد من كون مراجع الحسابات الخارجي مستقاًل عن  (ج
 .ة ال تدخل ضمن أعمال المراجعة والتدقيق والتي قد تؤثر على الحيادية أو االستقالليةجمعيإضافية لل

ة إلى قبل رفع الحسابات السنوي المراجعةآرائه مع لجنة  أن يتم السماح لمراجع الحسابات الخارجي بمناقشة (د
 .مجلس اإلدارة التخاذ القرار بشأنها

أن يتم السماح لمراجع الحسابات الخارجي بمناقشة آرائه مع مجلس اإلدارة قبل رفع الحسابات السنوية إلى  (ه
 .ة العادية التخاذ القرار بشأنهاموميالجمعية الع

ة وتالوة التقرير المعد موميبات الخارجي من حضور اجتماعات الجمعيات العأن يتم تمكين مراجع الحسا (و
، موضحًا أي معوقات أو تدخالت واجهته من مجلس اإلدارة أثناء تأدية أعماله، كما األعضاءمن قبله على 

 .عن أية مخالفات جوهرية أو معوقات وتفاصيلها الوزارةيجب أن يقوم مراجع الحسابات الخارجي بإبالغ 
 حين تقتضي ضرورة العمل ذلك دون حضور المراجعةيحق لمراجع الحسابات الخارجي طلب االجتماع مع لجنة  (3

 في الجمعية. اإلدارة التنفيذية أي من أعضاء
لالجتماع بناًء على طلب مراجع الحسابات الخارجي وذلك  العموميةيتعين على مجلس االدارة أن يدعو الجمعية  (4

 .يومًا من تاريخ الطلب( 15)خالل خمسة عشر 
في الجمعية  األعضاءعلى مجلس اإلدارة أو مراجع الحسابات الخارجي اإلجابة على االسئلة التي يوجهها  (5

 .للضرر الجمعيةبالقدر الذي ال يعرض مصالح  العمومية
عند انعقادها عن األعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس  العموميةيبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية  (6

 اإلدارة مصلحة شخصية فيها، ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من مراجع الحسابات الخارجي.



 

الجمعية  إقرارها منتزويد الوزارة بالحساب الختامي والتقارير المالية المدققة من مراجع الحسابات الخارجي بعد  (7
 .( أشهر من نهاية السنة المالية4وخالل أربعة )العمومية 

 
 (: اعتماد ونشر وتنفيذ ومراجعة السياسة2المادة )

، وال هايبشكل دوري، ويجب أن يصادق مجلس اإلدارة على أي تغييرات عل ه السياسةبمراجعة هذ لجنة المراجعةقوم ت
 .عها السنوي موافقة الجمعية العمومية العادية في اجتماتكون سارية إال بعد 

 
 
 

  



 

 1ملحق رقم 
 التعريفات

 :على المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خالف ذلك تدل الكلمات والعبارات اآلتية
االجتماعية في المملكة، وهي السلطة المسؤولة عن شؤون الجمعية في حدود أحكام  العمل والتنمية: وزارة الوزارة (1

 النظام واألنظمة األخرى ذات العالقة، ولها أن تتخذ ما تراه الزمًا لتحقيق أهداف النظام، وعلى وجه خاص

 .اإلشراف على نشاطات الجمعية ومراقبتها إداريا وماليا
 .جمعية الجنوب النسائية في أبها: الجمعية (2
ه 18/02/1437( بتاريخ 61: نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )النظام (3

 م.30/11/2015الموافق 
ه 11/06/1437: الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات األهلية الصادر بقرار وزاري بتاريخ الالئحة (4

 .م20/03/2016الموافق 
 : الالئحة األساسية للجمعية.الالئحة األساسية (5
تتكون من ، و وقراراتها ملزمة ألعضائها كافة ولبقية أجهزة الجمعية: أعلى سلطة في الجمعية الجمعية العمومية (6

 العاملين الذين أوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية. األعضاء
 .: مجلس إدارة الجمعيةمجلس اإلدارة (7
 .مجلس إدارة الجمعيةلجنة منبثقة من  :لجنة المراجعة (8
: المسؤول التنفيذي األول في الجمعية )سواء كان مديرا تنفيذيا أو مديرا عاما أو أمينا عاما أو المدير التنفيذي (9

 غير ذلك( والذي يتبع له وظيفيا وإداريا جميع أعضاء اإلدارة التنفيذية في الجمعية. 
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ولجان المجلس واإلدارة اإلدارة سياسة تدريب أعضاء كل من مجلس 
 التنفيذية

 (: تمهيد1المادة )
 التنفيذية أصبح من األركانالتدريب والتأهيل المستمر ألعضاء كل من مجلس اإلدارة ولجان المجلس واإلدارة إن 

الرشيدة، حيث أنه يساهم بشكل كبير في تعزيز أداء الجمعية، وذلك من خالل قيام كل األساسية لقواعد الحوكمة 
بممارسة المهام والمسؤوليات المناطة بهم على أكمل وجه، ويوفر لهم الفهم والمعرفة المناسبة لكافة الموضوعات منهم 

لجمعية، ويجعلهم ملمين بآخر المستجدات في المجاالت اإلدارية والمالية واالقتصادية ذات ذات الصلة بأنشطة ا
باإلضافة إلى القدرة على التخطيط االستراتيجي وفق احتياجات الجمعية ومن ثم تحقيق أهداف الجمعية. الصلة، ذلك 

الزمة دارة التنفيذية، وتض  البرام  التهتم الجمعية بتدريب وتأهيل أعضاء كل من مجلس اإلدارة ولجان المجلس واإل
 لذلك. 

 
 (: السياسة2المادة )

على مجلس اإلدارة إعداد برام  تدريب ألعضاء كل من مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة من المجلس واإلدارة  (1
 :للتعريف بسير عمل الجمعية وأنشطتها، وبخاصة ما يليالتنفيذية المعنيين حديثًا 

 .عية وأهدافهااستراتيجية الجم (أ
 .الجوانب المالية والتشغيلية ألنشطة الجمعية (ب
 .التزامات أعضاء مجلس اإلدارة ومهامهم ومسؤولياتهم وحقوقهم (ج
 مهام لجان الجمعية واختصاصاتها.  (د
 االلتزامات القانونية والرقابية الملقاة على عاتق أعضاء مجلس اإلدارة والجمعية.  (ه

لالزمة لحصول كل من أعضاء المجلس ولجان المجلس واإلدارة التنفيذية على مجلس اإلدارة وض  اآلليات ا (2
ودورات تدريبية بشكل مستمر؛ بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجاالت ذات العالقة بأنشطة على برام  
 أجل تسهيل قيامهم بمسؤولياتهم وذلك عن طريق: الجمعية من 

 تنظيم دورات تدريبية وورش عمل.  (أ
 تثقيفية تحوي معلومات عن مجال نشاط الجمعية والمنافسين ومقارنتها بهم. مواد  (ب
 زيارات دورية لوحدات ومواق  التشغيل، عادة كجزء من جدول اجتماعات المجلس المعتادة.  (ج

يانات بجمي  المعلومات والبيتعين على اإلدارة التنفيذية بالجمعية تزويد أعضاء مجلس اإلدارة ولجان المجلس  (3
ينهم وفي الوقت المناسب؛ لتمكلوثائق والسجالت الالزمة، على أن تكون كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة وا



 

ية ولجانه بشأن أنشطة الجمعمن أداء واجباتهم ومهامهم. ويتعين عليها تقديم عروض منتظمة ألعضاء المجلس 
ل تقديم عروض حو ت األخرى، فضاًل عن وأنشطة العمل المقترحة، واألداء النسبي للجمعية مقارنة بالجمعيا

 والمتطلبات النظامية األخرى على التوالي. المعايير المحاسبية ومعايير المراجعة والضرائب 
يتعين أن يوافق مجلس اإلدارة مسبقاً على أنشطة التطوير المهنية / الشخصية لألعضاء، ولذا يجب إعداد ميزانية  (4

. يمكن أن تنص ميزانية التدريب على الحد األدنى لعدد الدورات التدريبية على أساس هذه الموافقةالتدريب 
السنة على أن يكون أحد هذه الدورات التدريبية في المجال ذات الصلة. ال يجوز استخدام مخصصات الخارجية في 
ة وأي نفقات لدورة التدريبيلسداد رسوم الدورات ونفقات السفر واإلقامة األساسية المعقولة وشراء مواد االميزانية إال 

صحيحة على النحو المبين في اإلجراءات المالية الخاصة بالجمعية. وتتحمل الجمعية تكاليف التدريب يومية 
 السفر في الذهاب والعودة كما تؤمن وسائل المعيشة من مأكل ومسكن وتنقالت داخلية. وتؤمن تذاكر 

و بالمراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات أللجمعية م  مسؤول الموارد البشرية  يذييقوم المدير التنف (5
التنفيذية وتحديد جوانب الضعف والقوة وإعداد برام  اإلدارة ووظائف اإلدارة الخبرات المناسبة لعضوية مجلس 

 مقترحة ورفعها للمجلس. تدريب 
 

 ومراجعة السياسةاعتماد ونشر وتنفيذ  (: 3المادة )
ُتعتمد هذه السياسة وأي تعديل الحق عليها من مجلس اإلدارة في الجمعية، وُيعتمد العمل بهذه السياسة من تاريخ 

ويبلغ بها جمي  موظفي الجمعية المعنيين، ويسري العمل بأي ِّ تعديل الحق لها ابتداًء من تاريخ ذلك اعتمادها، 
 التعديل.

  



 

 1ملحق رقم 
 التعريفات

 :على المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خالف ذلك اآلتيةتدل الكلمات والعبارات 
 .جمعية الجنوب النسائية في أبها: الجمعية (1
ه 18/02/1437( بتاريخ 61: نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )النظام (2

 م.30/11/2015الموافق 
ه 11/06/1437: الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات األهلية الصادر بقرار وزاري بتاريخ الالئحة (3

 .م20/03/2016الموافق 
 : الالئحة األساسية للجمعية.الالئحة األساسية (4
تتكون من ، و وقراراتها ملزمة ألعضائها كافة ولبقية أجهزة الجمعية: أعلى سلطة في الجمعية الجمعية العمومية (5

 العاملين الذين أوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية. األعضاء
 .: مجلس إدارة الجمعيةمجلس اإلدارة (6
: المسؤول التنفيذي األول في الجمعية )سواء كان مديرا تنفيذيا أو مديرا عاما أو أمينا عاما أو المدير التنفيذي (7

 اإلدارة التنفيذية في الجمعية. غير ذلك( والذي يتب  له وظيفيا وإداريا جمي  أعضاء 
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 التنفيذيةمجلس اإلدارة واإلدارة سياسة تقييم أداء 
 (: تمهيد1المادة )

مع عدم اإلخالل بما جاء في التشريعات والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ونظام الجمعيات  (1
والالئحة األساسية للجمعية، تأتي هذه السياسة استكماال لها، دون أن والمؤسسات األهلية والئحته التنفيذية، 

 .محلهاتحل 
من أجل مساعدة المجلس في تحقيق أهدافه بصورة فاعلة؛ يقوم مجلس اإلدارة بتقييم أداء المجلس وأداء  (2

لجان المجلس وأعضاء تلك اللجان، وكذلك تقييم أداء اإلدارة التنفيذية. ويراعى التالي في أداء ه، وتقييم ئأعضا
 عمليات التقييم:

 تقاًل. أن يكون التقييم موضوعيًا ومس (أ
 أن يشجع التقييم المناقشة المفتوحة والبناءة حول األداء.  (ب
 أن يكون المجلس قد حدد األهداف الرئيسية المقصود تحقيقها من خالل عملية تقييم األداء.  (ج
 أن يظل تقييم األداء الفردي سريًا. (د

 
 (: الهدف من السياسة2المادة )

خاص بتقييم األداء لإلدارة العليا في الجمعية. وتضع هذه السياسة القواعد تهدف هذه السياسة إلى تقديم إطار عمل 
 والضوابط الالزمة حتى تتم عمليات التقييم بشفافية وعدالة.

 
 (: المسؤول عن تطبيق السياسة3المادة )

اعتماد ومراجعة مؤشرات األداء الرئيسية المالية وغير المالية التي ستستخدم في عمليات تقييم  مجلس اإلدارة: (1
 الخطة. ، واعتماد خطة عمل لعمليات تطوير األداء ومراقبة أداء هذه في بداية كل سنة مالية األداء

 اإلشراف على عمليات تقييم األداء السنوية.  رئيس مجلس اإلدارة: (2
 

 : السياسة(4المادة )
 أواًل: تقييم أداء المجلس وأداء أعضاء المجلس

 .بشكل سنوي  أداء أعضاء المجلس/أو يجب تقييم أداء مجلس اإلدارة و (1
تشارين مس يجب أن تتم عملية التقييم تحت إشراف رئيس المجلس. ويمكن طلب المساعدة االستشارية من (2

 في عملية التقييم. خارجيين



 

يضع مجلس اإلدارة اآلليات الالزمة وتحديد مؤشرات األداء الرئيسية المالية وغير المالية لتقييم أداء المجلس  (3
وأعضائه ولجانه واإلدارة التنفيذية سنويًا؛ وذلك من خالل مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق 

د األهداف االستراتيجية للجمعية وجودة إدارة المخاطر وكفاية  أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدَّ
 جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الجمعية. 

يقوم كل عضو بعمل تقييم ذاتي ألدائه، ويجب أن تكون /أو و يقوم مجلس اإلدارة بإجراء تقييم ذاتي ألدائه (4
 ألعضاء مجلس اإلدارة واألشخاص المعنيين بالتقييم.إجراءات تقييم األداء مكتوبة وواضحة وأن يفَصح عنها 

يجب أن يشتمل تقييم األداء على المهارات والخبرات التي يمتلكها المجلس، وتحديد نقاط القوة والضعف فيه،  (5
مع العمل على معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشيح كفايات مهنية تستطيع تطوير أداء المجلس، 

 مل تقييم األداء على تقييم آليات العمل في المجلس بشكل عام.ويجب أيضًا أن يشت
 يراعى التالي في التقييم الفردي ألعضاء مجلس اإلدارة: (6

 مدى المشاركة الفاعلة للعضو في وإثراء النقاشات وصياغة القرارات. (أ
 التزامه بأداء واجباته ومسؤولياته.  (ب
 ير المسبق.والتحض حضور جلسات اللجان وتخصيص الوقت الالزم لها (ج
 االلتزام بشروط العضوية والعمل بنزاهة وموضوعية. (د

 واإلدارة التنفيذية. األعضاءالعالقة مع باقي  (ه
 يمكن تعيين استشاري خارجي إلجراء التقييم إذا رأى المجلس ضرورة لذلك.  (7
، ألعضاءايقوم رئيس المجلس بعرض نتائج التقييم ومناقشة أعضاء المجلس عن نقاط القوة والضعف في أداء  (8

 يقوم المجلس بمناقشة أي إجراءات تصحيحية مطلوبة. و
على المجلس الموافقة على خطة عمل واضحة بما في ذلك نواحي التطوير المطلوبة، كما على المجلس مراقبة  (9

 على األقل سنويًا.  أداء هذه الخطة
العادية الوسائل التي اعتمد عليها المجلس  العموميةيجب أن يتضمن تقرير مجلس اإلدارة السنوي للجمعية  (10

 في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعالقتها بالجمعية، إن وجدت.
 لمجلس وأداء أعضاء اللجانثانيًا: تقييم أداء اللجان المنبثقة من ا

 .بشكل سنوي  أداء أعضاء هذه اللجان/أو يجب تقييم أداء اللجان المنبثقة من المجلس و (1
يجب أن تتم عملية التقييم تحت إشراف رئيس المجلس، ويفضل أن يتم ذلك بمشاركة فاعلة من رئيس كل  (2

 تقييم اللجان األخرى. في عملية مستشار خارجيلجنة. ويمكن طلب المساعدة االستشارية من 
آلليات الالزمة وتحديد مؤشرات األداء الرئيسية لتقييم أداء كل لجنة وأعضائها سنويًا؛ ايضع مجلس اإلدارة  (3

 وذلك من خالل مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق أهداف اللجنة.



 

ائه، اللجنة بعمل تقييم ذاتي ألد يقوم كل عضو في وو/أ تقوم كل لجنة على حدة بإجراء تقييم ذاتي ألدائها (4
 ويجب أن تكون إجراءات تقييم األداء مكتوبة وواضحة وأن يفَصح عنها ألعضاء لجان المجلس.

يجب أن يشتمل تقييم األداء على المهارات والخبرات التي تمتلكها كل لجنة، وتحديد نقاط الضعف والقوة فيها،  (5
الممكنة كترشيح كفايات مهنية تستطيع تطوير أداء اللجنة، مع العمل على معالجة نقاط الضعف بالطرق 

 ويجب أيضًا أن يشتمل تقييم األداء على تقييم آليات العمل في اللجنة بشكل عام.
 يراعى التالي في التقييم الفردي ألعضاء اللجان المنبثقة من المجلس: (6

 مدى المشاركة الفاعلة للعضو في وإثراء النقاشات وصياغة القرارات. (أ
 التزامه بأداء واجباته ومسؤولياته.  (ب
 حضور جلسات اللجان وتخصيص الوقت الالزم لها والتحضير المسبق. (ج
 العمل بنزاهة وموضوعية. (د

 واإلدارة التنفيذية. األعضاءالعالقة مع باقي  (ه
، ألعضاءايقوم رئيس كل لجنة بعرض نتائج التقييم ومناقشة أعضاء اللجنة عن نقاط القوة والضعف في أداء  (7

 تقوم كل لجنة بمناقشة أي إجراءات تصحيحية مطلوبة. و
على المجلس الموافقة على خطة عمل واضحة بما في ذلك نواحي التطوير المطلوبة، كما على المجلس مراقبة  (8

 على األقل سنويًا. أداء هذه الخطة 
 اإلدارة التنفيذيةأعضاء ثالثًا: تقييم أداء 

س تحت إشراف رئيو  من قبل مجلس اإلدارة اإلدارة التنفيذية بشكل سنوي  جميع أعضاء يجب تقييم أداء (1
 في عملية التقييم. مستشار خارجيالمجلس. ويمكن طلب المساعدة االستشارية من 

 يجب أن تكون إجراءات تقييم األداء مكتوبة وواضحة وأن يفَصح عنها لإلدارة التنفيذية. (2
وتحديد مؤشرات األداء الرئيسية المالية وغير المالية لتقييم أداء اإلدارة يضع مجلس اإلدارة اآلليات الالزمة  (3

التنفيذية سنويًا؛ وذلك من خالل مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق األهداف االستراتيجية للجمعية 
د جوانب القوة   والضعف واقتراحوجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدَّ

 معالجتها بما يتفق مع مصلحة الجمعية.
 من المجلس: اإلدارة التنفيذيةيراعى التالي في التقييم الفردي ألعضاء  (4

 التزامه بأداء واجباته ومسؤولياته.  (أ
 االلتزام بأنظمة وسياسات الجمعية.  (ب
 ، واحترام أخالقيات العمل.العمل بنزاهة وموضوعية (ج
 .في الجمعية االلتزام بالتفرغ للعمل (د



 

 .وموظفي الجمعية العالقة مع باقي أعضاء اإلدارة التنفيذية (ه
يقوم رئيس مجلس اإلدارة بعرض نتائج التقييم ومناقشة اإلدارة التنفيذية عن نقاط القوة والضعف في األداء،  (5

 يقوم بمناقشة أي إجراءات تصحيحية مطلوبة. و
في ذلك نواحي التطوير المطلوبة، كما على المجلس مراقبة على المجلس الموافقة على خطة عمل واضحة بما  (6

 على األقل سنويًا. أداء هذه الخطة 
 

 (: مؤشرات األداء5المادة )
 :على سبيل المثال ال الحصر (KPIsفيما يلي بعض مؤشرات األداء )

 :مؤشرات نوعية أواًل:
 الفعلية المحققة؟ ما هي درجة االنحراف بين الموازنة التقديرية للجمعية واألرقام (1
 ما مدى التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف المرجوة؟ (2
 ما مدى االستجابة نحو تصويب المالحظات الواردة من الجهات الرقابية؟ (3
 ما مدى االستجابة السريعة نحو إدراك المشاكل والقدرة على حلها؟ (4
 العمل؟ما هي الدورات التدريبية التي تم الحصول عليها؟ وارتباطها بطبيعة  (5

 :ثانيًا: مؤشرات كمية
 .أصول الجمعيةالعائد على متوسط  (1
 معدل النمو السنوي لعوائد الجمعية. (2
 معدل النمو السنوي في أصول الجمعية. (3
 معدل النمو في عدد أعضاء الجمعية. (4
 (.لقياس درجة االنتماء للجمعية) معدل دوران موظفي الجمعية (5
 

 (: عملية التقييم6المادة )
 تقييم أداء المجلس وأداء أعضاء المجلسأواًل: 

 يتم توزيع نماذج التقييم على أعضاء المجلس ليقوموا بتعبئتها دون االفصاح عن أسمائهم. (1
 سر مجلس اإلدارة بتفريغ النتائج وإعداد ملخص بها وتقديمها لرئيس المجلس.يقوم أمين  (2
 تعرض النتائج على المجلس. (3
 األداء وتحديد أي إجراءات تصحيحية مطلوبة.يتم مناقشة نقاط القوة والضعف في  (4
 .يتم مناقشة خطة عمل تغطي نواحي التطوير المطلوبة (5



 

 .قبللعضوية المجلس في المست ستخدم مجلس اإلدارة نتائج التقييم كأحد عناصر مدخالت عملية الترشيحي (6
 ثانيًا: تقييم أداء اللجان المنبثقة من المجلس وأداء أعضاء اللجان

 نماذج التقييم على أعضاء اللجان ليقوموا بتعبئتها دون االفصاح عن أسمائهم. يتم توزيع (1
 سر اللجنة بتفريغ النتائج وإعداد ملخص بها وتقديمها لرئيس اللجنة.يقوم أمين  (2
 تعرض النتائج على المجلس. (3
 يتم مناقشة نقاط القوة والضعف في األداء وتحديد أي إجراءات تصحيحية مطلوبة. (4
 .خطة عمل تغطي نواحي التطوير المطلوبةيتم مناقشة  (5
 .بللعضوية اللجان في المستق ستخدم مجلس اإلدارة نتائج التقييم كأحد عناصر مدخالت عملية الترشيحي (6

 ثالثًا: تقييم أداء اإلدارة التنفيذية
 يتم توزيع نماذج التقييم على أعضاء المجلس ليقوموا بتعبئتها دون االفصاح عن أسمائهم. (1
 سر مجلس اإلدارة بتفريغ النتائج وإعداد ملخص بها وتقديمها لرئيس المجلس.مين يقوم أ (2
 تعرض النتائج على المجلس. (3
 يتم مناقشة نقاط القوة والضعف في األداء وتحديد أي إجراءات تصحيحية مطلوبة. (4
 .يتم مناقشة خطة عمل تغطي نواحي التطوير المطلوبة (5
 .تجديد التعاقدستخدم مجلس اإلدارة نتائج التقييم كأحد عناصر ي (6
 

 اعتماد ونشر وتنفيذ ومراجعة السياسة (:7المادة )
ُتعتمد هذه السياسة وأي تعديل الحق عليها من مجلس اإلدارة في الجمعية، وُيعتمد العمل بهذه السياسة من تاريخ 

وأعضاء لجان المجلس، ويسري العمل بأي ِّ تعديل الحق لها ابتداًء اعتمادها، ويبلغ بها جميع أعضاء مجلس اإلدارة 
 من تاريخ ذلك التعديل.

  



 

 1ملحق رقم 
 نموذج التقييم الذاتي ألداء مجلس اإلدارة ككل

  مـسـتـويـات الـتـقـيـيـم  
  اأعلى مستوى رض           امستوى رضأقل   

 ماذا يمكن عمله لتحسين األداء 5 4 3 2 1 أواًل: مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة
األساسية األهداف االستراتيجية والمبادئ يحرص المجلس على اعتماد  1

 محترفة. بطريقة الالزمة إلدارة الجمعية 
      

عمليات حوكمة فاعل لضمان سير نظام يحرص المجلس على وجود  2
 الشفافية مبدأ المتعارف عليها، ويقوم بترسيخالجمعية وفق القيم األخالقية 

 للمجلس.  وواضحة ثابتة كسياسة واإلفصاح

      

نظام الجمعيات والمؤسسات مع تتطابق يحرص المجلس على أن قراراته  3
من األنظمة وغيرها  والالئحة األساسية للجمعيةاألهلية والئحته التنفيذية، 

 المملكة. في  المعمول بها

      

وتحديث الهيكل التنظيمي للجمعية وتحديد يحرص المجلس على اعتماد  4
 والصالحيات. السلطات 

      

 أثر استراتيجي أو لها التي الجوهرية يراجع ويعتمد المجلس كافة القرارات 5
 الجمعية.  على مالي أو قانوني

      

التقديرية السنوية، ويتخذ اإلجراءات يراجع ويعتمد المجلس الموازنات  6
 سلبية. انحرافات التصحيحية الالزمة في حال حدوث 

 
 
 

     



 

األدوات الالزمة لمراقبة أداء الجمعية يحرص المجلس على امتالك  7
 مناسب. التشغيلي والمالي بشكل 

      

للجمعية، ويتأكد من أن القوائم المالية يراقب المجلس بانتظام األداء المالي  8
 للجمعية. تعكس الصورة الحقيقية 

      

إجراءات متكاملة ومالئمة سياسات وأدلة يحرص المجلس على وجود  9
وااللتزام/االمتثال، ويحرص على سالمة الداخلية وإدارة المخاطر للرقابة 

 والتشغيلية. وأمان البيانات والمعلومات المالية 

      

الجمعية في  المراجعة الداخليةيحرص ويضمن المجلس استقاللية  10
 الخارجيين.استقاللية وحيادية مراقبي الحسابات و 

      

 يلي: واضح لما يحرص المجلس على وجود فهم  11
 رؤية وقيم ورسالة الجمعية. 
  بطة بها المرتواألنشطة األساسية والتدابير دوره ودور اإلدارة التنفيذية

 الجمعية. لقياس مدى تحقيق أهداف والمستخدمة 
  ها بمناقشتويقوم تهدد أعمال الجمعية، مخاطر األعمال الرئيسية التي

ي ثقافة إيجابية فتدار بفاعلية، ويتأكد من وجود ويتأكد من أن أنها 
الثقافة جزء ال يتجزأ الفرص والتهديدات ومن أن هذه الجمعية إلدارة 

 وأعمالها. من الجمعية 

      

ل كسياسات وأسس واضحة لتقييم أداء أعضاء يحرص المجلس على وجود  12
عايير على م الجمعية بناءفي  ةالتنفيذي اإلدارةو  المجلس ولجانالمجلس من 

 .ترتبط باألداء

 
 
 

     



 

عن جميع األمور الجوهرية المتعلقة يحرص المجلس على اإلفصاح  13
لمركز ، بما في ذلك الجميع المعنيين أوانهابالجمعية بطريقة صحيحة وفي 

 .حوكمتهاوأداء الجمعية ومدى انضباط المالي 

      

يطلع ويتابع أعمالها، و الفرعية التابعة له، يقوم المجلس بتشكيل اللجان  14
 رؤسائها. التي ترفع له بصفة دورية عبر على تقريرها 

      

في التعرف على نشاط الجمعية وبيئة يقضي أعضاء المجلس وقتا كافيا  15
من تقديم رقابة ناقدة، ويتم تقديم عملها وفهمها بشكل جيد بما يمكنهم 

 لألعضاءومسؤوليات المجلس ولجانه معلومات كافية عن الجمعية ومهام 
 الجدد. 

      

       المجلس. للجمعية من أداء بصفة عامة هناك قيمة مضافة  16
 ماذا يمكن عمله لتحسين األداء 5 4 3 2 1 ثانيًا: تشكيل المجلس

اءة وفاعلية كفواللجان التابعة له كافي لضمان يعتبر حجم وتشكيل المجلس  17
 المجلس. 

      

والكفاءات بما يتناسب يضم المجلس مجموعة متنوعة من أصحاب الخبرات  18
 مع مهام وأنشطة الجمعية.

      

 ماذا يمكن عمله لتحسين األداء 5 4 3 2 1 وباقي أصحاب المصالح األعضاءثالثًا: العالقة مع 
ض من ينوب عنه من خالل سياسة فاعلة تمكنه  19 يعمل المجلس أو يفو 

أصحاب باقي و  األعضاءواإلدارة التنفيذية من التواصل الفاعل مع 
 المصالح.

      

بصورة عادلة  األعضاءيراعي المجلس في اتخاذ قراراته معاملة جميع  20
 ومتساوية.

      



 

على حضور اجتماع الجمعية  األعضاءيراعي المجلس أهمية حث  21
لى ع رأيهم والردللجمعية ويمنحهم كامل الحرية للتعبير عن  العمومية

 استفساراتهم وتوضيحها.

      

       رابعًا: اجتماعات المجلس
 بحيث ومعتمد مسبقا جدول أعمال معدبناء على تعقد اجتماعات المجلس  22

 بالجمعية. المرتبطة تناقش كل المهام الضرورية 
      

تعبير والاجتماعاته بحرية إبداء الرأي يحرص ويضمن المجلس أن تتصف  23
 الذي يراه الحرية في اتخاذ القرار  األعضاءوالنقاش، وأن يكون لجميع 

 مناسبا. 

      

بشكل عام يقوم أعضاء المجلس بطرح أسئلة مالئمة وحساسة وناقدة على  24
اإلدارة التنفيذية للجمعية، ويتاح لهم بشكل كافي االتصال باإلدارة التنفيذية 

 خارج اجتماعات المجلس.

      

يت التصو المصالح الشخصية، ويمتنعون عن يفصح أعضاء المجلس عن  25
 ذلك. عندما يقتضي األمر 

      

عدد اجتماعات المجلس واللجان خالل السنة كافية إلدارة أعمال الجمعية،  26
ومدة انعقاد االجتماعات كافية لتغطية جميع النقاط المدرجة في جداول 

الحضور  األعضاءواعيدها ويتم منح األعمال وتبدأ االجتماعات في م
 الفرصة لإلدالء بآرائهم.

      

       المجموع -
   االجمالي -
   عدد بنود التقييم -



 

   %100( × 5× نسبة التقييم = )إجمالي التقييم / )عوامل التقييم  -
    
  التقييم: تاريخ   
    
  (: اسم الُمقيم )اختياري   

 
 هامة: مالحظات 

 . الجمعيةالهدف من التقييم الذاتي هو تطوير أداء مجلس اإلدارة ككل لضمان فاعلية أداء المجلس ولتحقيق أهداف  (1
 حدة. يعبأ هذا التقييم من كل عضو في مجلس اإلدارة على  (2
 الكلي. جميع بنود التقييم لها نفس الوزن في التقييم  (3

  



 

 2ملحق رقم 
 اإلدارة ألعضاء المجلسنموذج تقييم رئيس مجلس 

  مـسـتـويـات الـتـقـيـيـم  
  اأعلى مستوى رض         ا أقل مستوى رض  

 لتحسين األداء ماذا يمكن عمله 5 4 3 2 1 ــــــــــــمبــــــــــــــــــنــــــــــــــــــود الــــــــــــــــــتــــــــــــــــــقــــــــــــــــــيــــــــــــــــــيــــــ
الحوكمة والنظام ونظام  يحرص على اإللمام بالالئحة األساسية للجمعية 1

 وذات الصلةاألنظمة والسياسات المعتمدة في الجمعية المالي وغيرها من 
 بعمل المجلس.

      

 يحرص على اإللمام بنظام الجمعيات والمؤسسات األهلية والئحته التنفيذية 2
 بعمل المجلس.األنظمة ذات الصلة وغيرها من 

      

يحرص على اإللمام بمهام ومسؤوليات المجلس وبأفضل الممارسات في  3
واالمتثال وإدارة المخاطر، ويتابع ما يستجد في مجال عمل الداخلية الرقابة 

 المجلس. 

      

       المجلس.يقوم بالتحضير المسبق الجتماعات  4
على المجلس ويثري النقاش يشارك في مناقشة المواضيع المطروحة  5

 وموضوعية. قيمة بمعلومات وآراء 
      

صيات ويساهم في صياغة قرارات وتو يساهم في تقديم أفكار قابلة للتطبيق،  6
 المجلس.

      

       يحسن التعامل مع باقي أعضاء المجلس. 7
       الجمعية. يحسن التعامل مع اإلدارة التنفيذية في  8



 

 رأسها العمل بأمانةيلتزم بشروط وضوابط العضوية في المجلس وعلى  9
 وموضوعية. ونزاهة 

      

وخصوصًا نظام الحوكمة في يلتزم بأنظمة ولوائح وسياسات الجمعية  10
 المصالح. وسياسة تضارب الجمعية 

      

عن  باالعتذارالمجلس، يقوم  اجتماعاتفي حال تخلفه عن حضور  11
 الحضور موضحًا األسباب.

      

       المجموع -
   االجمالي -
   عدد بنود التقييم -
   %100( × 5× نسبة التقييم = )إجمالي التقييم / )عوامل التقييم  -

    
  التقييم: تاريخ   
    
  (: )اختياري اسم الُمقيم   

 هامة: مالحظات 
 المجلس. الهدف من التقييم الذاتي هو تطوير أداء أعضاء  (1
 حدة. يعبأ هذا التقييم من رئيس مجلس اإلدارة ولكل عضو في المجلس على  (2
 الكلي. جميع بنود التقييم لها نفس الوزن في التقييم  (3
 لتقييم أداء أعضاء اللجان )يجب استبدال كلمة "المجلس" بكلمة "لجنة"(. جيمكن استخدام نفس هذا النموذ (4

  



 

 3ملحق رقم 
 للجمعية التنفيذي المديرنموذج تقييم أداء 

  مـسـتـويـات الـتـقـيـيـم  
  اأعلى مستوى رض          ا أقل مستوى رض  

 ماذا يمكن عمله لتحسين األداء 5 4 3 2 1 الــــــــــــــــــتــــــــــــــــــقــــــــــــــــــيــــــــــــــــــيــــــــــــــــــمبــــــــــــــــــنــــــــــــــــــود 
من وجود نظام اتصاالت فاعل يتحقق المدير التنفيذي  الرسالة والرؤية: 1

ا ومضامين رسالة الجمعية ورؤيتهالجمعية يقوم من خالله بطرح مفاهيم في 
 بشفافية. والتوجهات المستقبلية لها 

      

ي التنفيذي على تطوير منظومة القيم فيشرف المدير  قيم وثقافة الجمعية: 2
م مبادرات وتنفيذها لترسيخ القيالجمعية وعلى ثقافتها ويدعم استقطاب 

 والثقافة. 

      

واإلجراءات التي تضمن احترام يضع السياسات،  الحوكمة المؤسسية: 3
ة ات الجوهريعن المعلوملألنظمة، واللوائح، والتزامها باإلفصاح الجمعية 
ويتأكد من أن عمليات الجمعية تتم أصحاب المصالح، باقي و ، لألعضاء

ارير عليها فيما يخص تقديم التقبصورة قانونية وفقًا للمعايير المتعارف 
 والمهنية. األداء ومعايير 

      

 الدورية لإلدارة التنفيذية فييرأس المدير التنفيذي االجتماعات  القيادة: 4
طبيق من سالمة تبالتوجيه واإلشراف على أعمالها، ويتحقق الجمعية ويقوم 

اريع مشالقرارات في الجمعية، ويشارك في مناقشة اآللية المعتمدة التخاذ 
 بلورتها. القرارات القيادية وفي 

      



 

اغة التنفيذي باإلشراف على تحديد وصييقوم المدير  تراتيجي:التخطيط االس 5
ات آليات تنفيذها، ويتابع تنفيذ قرار استراتيجيات الجمعية ويصادق على 
 بطاقات األداء المتوازن وتطبيقاته فيمجلس اإلدارة، ويقوم بترسيخ مفهوم 

 الجمعية. 

      

ميزانية الجمعية ودراسة أسباب  بإدارةيقوم المدير التنفيذي  النظام المالي: 6
كما يقوم بمراقبة األداء المالي في التباين مع الموازنة والتوجيه بشأنها، 

ومناقشتها بشكل دوري والتأكد من توافق الجمعية ومراجعة التقارير المالية 
 المعتمدة. األنظمة ذلك مع الخطط المعدة مسبقا ومع 

      

المدير التنفيذي االجتماعات الدورية  يعقد التقييم الدوري ألداء الجمعية: 7
الخطط والمؤشرات )العالمات( لتقييم انجازات الجمعية بما يتوافق مع 

 األداء، يتابع األداءلتنفيذها ومناقشة خطط تصويب/تحسين المرحلية 
 الجمعية. الشامل في 

      

يذية في مفهوم الحافز لإلدارة التنفيقوم المدير التنفيذي بترسيخ  التحفيز: 8
الجمعية فيما يتعلق بتنفيذ الخطط السنوية، كما يقوم بتقييم شواهد تنفيذ تلك 

 لذلك. المحددة الخطط ويقر الحوافز وفق المعايير 

      

نظام تحديد وإدارة ومراجعة مخاطر يشرف على تأسيس  إدارة المخاطر: 9
الجمعية، ويعتمد مدى قبول المخاطر األعمال الرئيسية التي تهدد أعمال 
الجمعية تشتمل على تحديد وفهم وتحملها، ويتأكد من أن استراتيجية 
ل الجمعية في تحقيقها ألهدافها من خالللمخاطر الرئيسية التي قد تواجهها 

 العمل. ستراتيجيات وخطط اال

      



 

 باستقراء فرص تطوير رسالةيقوم المدير التنفيذي  مستقبل الجمعية: 10
ط واإلشراف على وضع الخطونشاطاتها المتوافقة مع قوانين الدولة الجمعية 

 ذها. وتنفيرصد الموازنات لها االستراتيجية ومراجعتها دوريا وتخطيط 

      

بتوجيه استخدام جميع أصول يقوم المدير التنفيذي  الجمعية:أصول  11
 األصول ألغراض العمل لضمانبكفاءة وفاعلية، وبتوكيد استخدام الجمعية 

 استمرار واستدامة الجمعية وأصولها. 

      

بالجمعية بالشكل الذي يمكنها من يطور الموارد البشرية  الموارد البشرية: 12
في  تحديث نظام الجداراتأهدافها االستراتيجية، ويوجه بتأسيس/ تحقيق 

اس والتطوير وقياس التعلم وقيواستخدامه في التوظيف والتدريب الجمعية 
اإلحالل الوظيفي للموظفين الموظفين، ويتأكد من فاعلية خطط أداء 

 الجمعية. المسؤولية والمسائلة في كافة أنحاء ط وخطو 

      

 والجهات الوزارات مختلف مع ممتازة بعالقات يتمتعالخارجية:  العالقات 13
 المستفيدين منو  المانحين كبار ومع العالقة، ذات األخرى  الحكومية
 مصالحها.  يخدم بما الجمعية

      

 ضوابط على مبني ة إحالل جداول تطبيق يتم القيادات: حاللإو  إعداد 14
ذوي  من والبدالء الشاغلين والمديرين القادة الختيار المستوى  عالية

 بما قيادية وظيفة كل تخدم التي والجدارات العالية، القيادية المهارات
 الجمعية.  أهداف تنفيذ متابعة ودقة جودة في مباشرة يساهم

      

  



 

المدير التنفيذي على مواءمة نشاطات قدرة  :التنفيذي المدير شخصية 15
تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة الجمعية مع سياسات الدولة وقوانينها وعلى 

ة تحسين صور دارة التغيير، وكذلك قدرته على إبرامج وذلك بتطبيق 
 الجمعية. 
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   عدد بنود التقييم -
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  (: اسم الُمقيم )اختياري   

 
 هامة: مالحظات 

 للجمعية. الهدف من التقييم الذاتي هو تطوير أداء المدير التنفيذي  (1
 حدة. يعبأ هذا التقييم من كل عضو في المجلس على  (2
 الكلي.جميع بنود التقييم لها نفس الوزن في التقييم  (3
 ال "المدير التنفيذي" بكلمة "المدير" أو بأي كلمة أخرى مناسبة(. لتقييم أداء باقي أعضاء اإلدارة التنفيذية في الجمعية )يجب استبد جيمكن استخدام نفس هذا النموذ (4

  



 

 4ملحق رقم 
 التعريفات

 :على المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خالف ذلك اآلتيةتدل الكلمات والعبارات 
 .جمعية الجنوب النسائية في أبها: الجمعية (1
ه 18/02/1437( بتاريخ 61: نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )النظام (2

 م.30/11/2015الموافق 
ه 11/06/1437: الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات األهلية الصادر بقرار وزاري بتاريخ الالئحة (3

 .م20/03/2016الموافق 
 : الالئحة األساسية للجمعية.الالئحة األساسية (4
تتكون من ، و وقراراتها ملزمة ألعضائها كافة ولبقية أجهزة الجمعية: أعلى سلطة في الجمعية الجمعية العمومية (5

 العاملين الذين أوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية. األعضاء
 .: مجلس إدارة الجمعيةمجلس اإلدارة (6
: المسؤول التنفيذي األول في الجمعية )سواء كان مديرا تنفيذيا أو مديرا عاما أو أمينا عاما أو المدير التنفيذي (7

 اإلدارة التنفيذية في الجمعية. غير ذلك( والذي يتبع له وظيفيا وإداريا جميع أعضاء 
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 الداخلية الئحة المراجعة
 (: الرسالة والنطاق1المادة )

المراجعة الداخلية هي تقديم خدمات تأكيد وخدمات استشارية مستقلة وموضوعية بهدف إضافة  (1)رسالة نشاط (1
وتحسين عملياتها. وهو يساعد في تحقيق أهداف الجمعية من خالل اتباع أسلوب منهجي منظم قيمة للجمعية 

 عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة. لتقييم وتحسين فاعلية 
اط المراجعة الداخلية هو تحديد ما إذا كانت شبكة إجراءات الرقابة والحوكمة وإدارة مخاطر إن نطاق عمل نش (2

 صممتها وحددتها اإلدارة العليا في الجمعية، وافية وتعمل بطريقة تكفل ما يلي: الجمعية، كما 
 تحديد المخاطر والتحكم بها بصورة مناسبة.  (أ

 المختلفة. حدوث التواصل الالزم مع مجموعات الحوكمة  (ب
 أن تكون المعلومات المالية واإلدارية والتشغيلية دقيقة وموثوقة ومتاحة في الوقت المناسب.  (ج
 تطابق التقارير الداخلية والخارجية مع إجراءات إصدار التقارير المطبقة.  (د
 ذة. النافتطابق أعمال الموظفين وتصرفاتهم مع السياسات والمعايير واإلجراءات والقوانين واألنظمة  (ه
 تأمين الموارد بصورة اقتصادية، واستخدامها بكفاءة، وحمايتها حماية كافية.  (و
 تحقيق البرامج والخطط واألهداف.  (ز
 تعزيز إجراءات الرقابة في الجمعية على الجودة والتحسين المستمر.  (ح
 تعاماًل مناسبًا. تمييز المسائل التشريعية والقانونية التي تؤثر على الجمعية والتعامل معها  (ط

 إلبالغاها، وإجراءات الرقابة فيها، يجب أدائعندما تكشف عملية المراجعة عن فرص لتحسين صورة الجمعية، و  (3
 الفرص إلى المستوى اإلداري المناسب. بشأن هذه 

 
 (: المساءلة والمحاسبة2المادة )

 عن األمور التالية:  (2)ةإن مسؤول المراجعة الداخلية مسؤول أمام اإلدارة ولجنة المراجع
تزويد اللجنة في كل سنة بتقييم لمدى كفاية وفاعلية عمليات الجمعية المتعلقة بالتحكم بأنشطتها وإدارة المخاطر  (1

 والواقعة ضمن المجاالت التي تشملها رسالة الجمعية وضمن أعمال المراجعة. التي تواجهها، 
الها على الممكن إدخالمسائل المهمة المتعلقة بإجراءات الرقابة على أنشطة الجمعية، بما فيها التحسينات  إبالغ (2

 العمليات، ومتابعة تقديم المعلومات المتعلقة بتلك المسائل إلى أن يتم حسمها. 
                                                           

إلى  ئي( تم استخدام عبارة "نشاط المراجعة الداخلية" ألن أعمال ومهام واختصاصات إدارة المراجعة الداخلية يمكن إسنادها بالكامل أو بشكل جز 1)
 الجمعية ذلك.  بناًء على تقدير حاجةخارج الجمعية جهة/جهات 

 المحددة في هذا الميثاق. لمراجعةالجنة وواجبات  تيقوم مجلس اإلدارة بجميع مسؤوليا مجلس اإلدارةمنبثقة من  ( حال عدم وجود لجنة للمراجعة2)



 

صة الموارد المخصتزويد معلومات، بصورة دورية، عن وضع خطة المراجعة السنوية ونتائجها، وعن مدى كفاية  (3
 . ةالداخليألنشطة المراجعة 

 التنسيق مع اختصاصات الجهات الرقابية األخرى )الداخلية والخارجية(.  (4
 

 (: االستقاللية 3المادة )
بغرض تعزيز استقاللية نشاط المراجعة الداخلية، ينبغي أن يتبع أفراده مسؤول المراجعة الداخلية والذي يتبع بدوره  (1

لى المدير التنفيذي في الجمعية ويتبع وظيفيًا إلى لجنة المراجعة )مجلس اإلدارة في حال عدم وجود لجنة إإداريًا 
 المساءلة أعاله. للمراجعة( وبما يضمن تحقيق مسؤولياته المبينة في فقرة 

ن استقاللية ع ينبغي أن تشتمل التقارير التي يقدمها نشاط المراجعة الداخلية إلى لجنة المراجعة تقريرا دورياً  (2
 نشاط المراجعة الداخلية. موظفي 

 
 (: المسؤولية4المادة )

 تقع على عاتق مسؤول المراجعة الداخلية واألفراد الذين يقومون بأنشطة المراجعة الداخلية المسؤوليات التالية: 
عث المخاطر وبوا وضع خطة مراجعة سنوية مرنة باستخدام منهجية مناسبة مرتكزة على المخاطر، تشمل جميع  (1

بالرقابة التي حددتها اإلدارة، وتقديم تلك الخطة إلى لجنة المراجعة لمراجعتها واعتمادها، باإلضافة القلق المتعلقة 
 المتعلقة بها. إلى التحديثات الدورية 

ي تطلبها التتنفيذ خطة المراجعة السنوية بعد اعتمادها، ويشمل ذلك كل ما يلزم من المهام أو المشاريع الخاصة  (2
 المراجعة. اإلدارة أو لجنة 

الحفاظ على فريق محترف من المراجعين يتمتع بالمعرفة والمهارات والخبرات والشهادات المهنية، بما يحقق  (3
 الداخلي. شروط ميثاق المراجعة 

ت تشغيلية عمليا تقييم الوظائف المشتركة أو الموحدة الهامة وما يرافق تطورها وتنفيذها وتوسعها من خدمات أو (4
 رقابة جديدة أو متغيرة. أو عمليات 

 تقديم تقارير دورية إلى لجنة المراجعة واإلدارة تلخص نتائج أنشطة المراجعة الداخلية.  (5
 إعالم لجنة المراجعة أواًل بأول باالتجاهات والممارسات الناجحة التي تستجد في مجال المراجعة الداخلية.  (6
 ة المراجعة تشمل أهداف القياس ونتائجه المهمة. تقديم قائمة إلى لجن (7
 بالغإالمساعدة في التحقيقات التي تجري على األنشطة التي تنطوي على شبهات احتيال هامة في الجمعية، و  (8

 المراجعة عن نتائج المراجعة. اإلدارة التنفيذية ولجنة 



 

بهدف  لرقابية وأخذه باالعتبار بالصورة المناسبة،النظر في نطاق عمل المراجعين الخارجيين والجهات اإلشرافية وا (9
 المثلى للجمعية بكلفة إجمالية معقولة. تقديم التغطية 

 
 (: السلطة5المادة )

 يتمتع مسؤول المراجعة الداخلية واألفراد الذين يقومون بأنشطة المراجعة الداخلية بالصالحيات التالية:  (1
 اء مهامه، سواء من األقسام أو السجالت أو األفراد أو الممتلكات. حق الوصول المطلق إلى كل ما يلزم ألد (أ

 حق الوصول المطلق والكامل إلى لجنة المراجعة ومجلس اإلدارة.  (ب
تحديد ما يلزم لتحقيق أهداف المراجعة مثل تخصيص الموارد، وتحديد معدالت التكرار، واختيار الموضوعات،  (ج

 الالزمة. العمل، وتطبيق التقنيات وتحديد نطاق 
الحصول على المساعدة الالزمة من العاملين في وحدات الجمعية التي يقومون بالمراجعة فيها باإلضافة إلى  (د

 التخصصية األخرى من داخل الجمعية أو خارجها. الخدمات 
لية، إال إذا اال يتمتع مسؤول المراجعة الداخلية واألفراد الذين يقومون بأنشطة المراجعة الداخلية بالصالحيات الت (2

 خالف ذلك: ورد ما هو 
 تأدية أية واجبات تشغيلية لصالح الجمعية.  (أ

 القيام بمعامالت محاسبية خارج نطاق نشاط المراجعة الداخلية، أو المصادقة عليها.  (ب
التحكم بأنشطة أي موظف في الجمعية غير تابع لنشاط المراجعة الداخلية، إال إن تم تعيين الموظف بصورة  (ج

 المراجعة أو لمساعدة المراجعين الداخليين بصورة ما. رسمية ضمن فريق 
 

 الالئحة(: اعتماد ونشر وتنفيذ ومراجعة 6المادة )
من لجنة المراجعة )أو من مجلس اإلدارة في حال عدم وجود لجنة  امن تاريخ اعتماده ه الالئحةيعمل بهذ (1

 للمراجعة( ويبلغ بها جميع موظفي الجمعية المعنيين. 
 بقرار من لجنة المراجعة.  ه الالئحةيتم تعديل مواد هذ (2
وفقًا  ئحةلاله ايعد القائمين على نشاط المراجعة الداخلية السياسات واإلجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق هذ (3

(، Institute of Internal Auditorsالداخلية الدولية الصادرة من معهد المراجعين الداخليين )المراجعة لمعايير 
 اعتمادها من لجنة المراجعة. ويتم 

 
  



 

 1ملحق رقم 
 التعريفات

 :ذلك على المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خالف تدل الكلمات والعبارات اآلتية
 .جمعية الجنوب النسائية في أبها: الجمعية (1
ه 18/02/1437بتاريخ ( 61: نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )النظام (2

 م.30/11/2015الموافق 
ه 11/06/1437: الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات األهلية الصادر بقرار وزاري بتاريخ الالئحة (3

 .م20/03/2016الموافق 
 : الالئحة األساسية للجمعية.الالئحة األساسية (4
تتكون من ، و ملزمة ألعضائها كافة ولبقية أجهزة الجمعيةوقراراتها : أعلى سلطة في الجمعية الجمعية العمومية (5

 العاملين الذين أوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية. األعضاء
 .: مجلس إدارة الجمعيةمجلس اإلدارة (6
: المسؤول التنفيذي األول في الجمعية )سواء كان مديرا تنفيذيا أو مديرا عاما أو أمينا عاما أو المدير التنفيذي (7

 والذي يتبع له وظيفيا وإداريا جميع أعضاء اإلدارة التنفيذية في الجمعية. غير ذلك( 
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 الئحة عمل لجنة المراجعة
 (: تمهيد1المادة )

مع عدم اإلخالل بما جاء في التشريعات والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ونظام الجمعيات  (1
حل تا، دون أن استكماال له لالئحةا ههذأتي توالالئحة األساسية للجمعية، والمؤسسات األهلية والئحته التنفيذية، 

 محلها. 
 "اللجنة" فالمقصود بها "لجنة المراجعة".ألغراض هذه السياسة، أينما وردت كلمة  (2
 

 (: تكوين اللجنة2المادة )
ل بقرار من مجلس اإلدارة لجنة تسمى "لجنة المراجعة" من أعضاء الجمعية أو من غيرهم، وال يقل عدد  (1 تشكَّ

عن مدة  تزيد هذه المدة( سنوات، وال يجوز أن 4( لمدة أربعة )5( وال يزيد على خمسة )3)أعضائها عن ثالثة 
 .مجلس اإلدارة

 يقوم أعضاء اللجنة بتسمية رئيس اللجنة عن طريق االقتراع من قبل أكثرية أعضاء اللجنة مالم يقم المجلس بذلك. (2
  .ويجب أال يرأسها المشرف الماليأن يكون رئيس اللجنة عضوًا مستقاًل، يفضل  (3
د اختصاصات أمين سر تقوم اللجنة بتعيين أمين سر للجنة من بين أعضائها أو من  (4 موظفي الجمعية، وتحدَّ

 اللجنة بقرار من اللجنة. 
يجوز لمجلس اإلدارة عزل أي عضو في اللجنة في حال توقف ذلك العضو عن تلبية شروط العضوية أو مخالفته  (5

 نظام معمول به في الجمعية أو متبع من قبلها. ألي 
( يومًا قبل تاريخ نفاذ 30تزويد اللجنة بإشعار مدته ثالثين )يجوز لعضو اللجنة االستقالة من اللجنة عن طريق  (6

 االستقالة. مفعول 
( اجتماعات متتالية دون تزويد مجلس اإلدارة 3يعد عضو اللجنة مستقياًل حكمًا حال تخلفه عن حضور ثالثة ) (7

ة اللجنة عضويمقبول، وتنتهي عضويته في اللجنة حكما لدى وقوع أي حدث من شأنه أن يخالف شروط بعذر 
 نظام معمول به في الجمعية أو متبع من قبلها. أو أي 

يتعين على عضو اللجنة إبالغ الجمعية فورًا وخطيًا بأي تغيير من شأنه أن يؤدي إلى إنهاء عضويته في اللجنة  (8
 حضور أي اجتماعات للجنة بعد ذلك. وعدم 

حد األعضاء سواًء من أعضاء الجمعية أو من غيرهم في حال شغور أحد مقاعد اللجنة؛ تقوم اللجنة بترشيح أ (9
 العتماده.وُيرفع الطلب لمجلس اإلدارة 

 



 

 (: قواعد اختيار أعضاء اللجنة3المادة )
  يجب أن يكون في اللجنة على األقل أحد أعضاء مجلس اإلدارة. (1
 يجب أن تضم اللجنة عضوًا مستقاًل على األقل.  (2
 عرفة بالشؤون المالية والمحاسبية. يجب أن تضم اللجنة عضوًا لديه م (3
 يفضل أال يكون رئيس مجلس اإلدارة عضوًا في اللجنة.  (4
 الجمعية، أن يكون عضوًا فيال يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خالل السنتين الماضيتين لدى مراجع حسابات  (5

 اللجنة. 
 

 (: اختصاصات اللجنة ومسؤولياتها4المادة )
فيها، أعمال الجمعية والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية تختص اللجنة بمراقبة 

 وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي: 
 :التقارير المالية (1

دراسة القوائم المالية السنوية للجمعية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛  (أ
 .زاهتها وعدالتها وشفافيتهالضمان ن

فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية  –بناًء على طلب مجلس اإلدارة  –إبداء الرأي الفني  (ب
ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح لألعضاء تقييم المركز المالي للجمعية للجمعية عادلة 

 .وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها
 .دراسة أي مسائل مهّمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية (ج
البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المسؤول المالي في الجمعية أو من يتولى مهامه أو مسؤول نشاط المراجعة  (د

 .مراجع الحساباتالداخلية أو 
 .التقارير الماليةالتحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في  (ه
 .دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الجمعية وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها (و

 :نشاط المراجعة الداخلية (2
 .دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الجمعية (أ

 اعتماد الخطة السنوية لنشاط المراجعة الداخلية.  (ب
 .ة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيهادراس (ج
الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة المراجعة الداخلية في الجمعية للتحقق من توافر الموارد الالزمة وفاعليتها  (د

 أداء األعمال والمهام المنوطة بها. في 



 

 ن التالي: التوصية لمجلس اإلدارة بأي م (ه
  تعيين مدير لوحدة/إدارة المراجعة الداخلية واقتراح مكافآته وتقييم أدائه وعزله )إذا لم يكن في الجمعية

وحدة/إدارة للمراجعة الداخلية، فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى إنشائها 
 ل أمام اللجنة. من عدمه(. مدير وحدة/إدارة المراجعة الداخلية مسؤو 

  ترشيح جهة/جهات خارجية للقيام بمهام واختصاصات وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية وعزلهم وتحديد
 عملهم وشروط التعاقد معهم. أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقاللهم ومراجعة نطاق 

دًا التي ترى اللجنة ضرورة مناقشتها معه منفر االجتماع دوريًا بمسؤول المراجعة الداخلية ومناقشة المواضيع  (و
 بحضور من تراه من أعضاء اإلدارة التنفيذية في الجمعية. أو 

النظر في أي تباين في وجهات النظر التي قد تنشأ بين مسؤول المراجعة الداخلية واإلدارة التنفيذية في  (ز
 . نهاومعالجتها والتأكد من تنفيذ القرارات الصادرة بشأالجمعية 

 :مراجعة الحسابات (3
التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجع الحسابات الخارجي وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه، بعد التحقق  (أ

 استقالله ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه. من 
ي األخذ ف التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فاعلية أعمال المراجعة، مع (ب

 .القواعد والمعايير ذات الصلةاالعتبار 
مراجعة واعتماد خطة مراجع حسابات الجمعية وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمااًل فنية أو إدارية تخرج  (ج

  .نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلكعن 
 .اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الجمعية (د
 .مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتِخذ بشأنها دراسة تقرير (ه
النظر في أي تباين في وجهات النظر التي قد تنشأ بين مراجع الحسابات واإلدارة التنفيذية في الجمعية  (و

 . والتأكد من تنفيذ القرارات الصادرة بشأنهاومعالجتها 
 . ابات في حالة وجود أكثر من مراجع خارجيالتأكد من تنسيق أعمال مراجعة الحس (ز

 :ضمان االلتزام (4
 .مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الجمعية اإلجراءات الالزمة بشأنها (أ

 .التحقق من التزام الجمعية باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة (ب
تجريها الجمعية مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك  مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن (ج

 .مجلس اإلدارةإلى 



 

رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة، وإبداء توصياتها باإلجراءات التي  (أ
 يتعين اتخاذها. 

يرها ظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غالتأكد من وضع آلية تتيح للموظفين في الجمعية تقديم مالح (5
التحقق من تطبيق هذه اآللية بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز بسرية. وعلى اللجنة 

 مناسبة. وتبني إجراءات متابعة 
ية من المخاطر االستراتيج التأكد من اتخاذ اإلدارة التنفيذية في الجمعية اإلجراءات المناسبة لحماية الجمعية (6

 ومخاطر االلتزام. والتشغيلية والمالية 
 . التأكد من إدارة الجمعية وفقًا ألسس اقتصادية سليمة وبكفاءة وفاعلية (7
 إعداد ورفع تقارير منتظمة إلى مجلس اإلدارة عن أنشطة اللجنة وتوصياتها.  (8
 .إعداد تقرير لجنة المراجعة السنوي لمجلس اإلدارة (9
 

 (: صالحيات اللجنة5المادة )
 :للجنة في سبيل أداء مهامها (1

 .حق االطالع على سجالت الجمعية ووثائقها (أ
 .أن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية (ب
و أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العمومية للجمعية لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أ (ج

 الجمعية ألضرار أو خسائر جسيمة. تعرضت 
إذا حصل تعارض بين توصيات اللجنة وقرارات مجلس اإلدارة، أو إذا رفض المجلس األخذ بتوصية اللجنة بشأن  (2

تعيين مراجع حسابات الجمعية وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين مسؤول نشاط المراجعة الداخلية، فيجب 
 مجلس اإلدارة السنوي توصية اللجنة ومبرراتها، وأسباب عدم أخذه بها.  تضمين تقرير

االستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين من داخل الجمعية أو من خارجها في حدود صالحياتها، على أن  (3
 اللجنة، مع ذكر اسم الخبير وعالقته بالجمعية أو باإلدارة التنفيذية.يضمَّن ذلك في محضر اجتماع 

 
 (: قواعد عمل اللجنة6المادة )

تجتمع اللجنة بصفة دورية في األوقات التي يحددها رئيسها، ويجب أن أال يقل عدد اجتماعاتها عن اجتماعين  (1
خالل السنة المالية للجمعية، ومن الممكن أن تجتمع اللجنة بناء على طلب اثنين من أعضائها أو ( 2اثنين )

 .إلى ذلككلما دعت الحاجة 



 

شترط لصحة اجتماعات اللجنة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، ويكون يُ  (2
ح الجانب الذي صوت معه رئيس االجتماع. لكل عضو   في اللجنة صوت واحد، وعند تساوي األصوات يرجَّ

  ال يجوز لعضو اللجنة أن ينيب عنه غيره من األعضاء في حضور اجتماعات اللجنة. (3
 تجتمع اللجنة بصفة دورية مع مراجع حسابات الجمعية الخارجي ومع مسؤول المراجعة الداخلية في الجمعية.  (4
يجوز لمسؤول المراجعة الداخلية ومراجع الحسابات الخارجي طلب االجتماع مع اللجنة كلما دعت الحاجة إلى  (5

 ذلك. 
وأعضاء اللجان األخرى حضور اجتماعات اللجنة إال  ال يحق ألي عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية (6

 طلبت اللجنة االستماع إلى رأيه أو الحصول على مشورته. إذا 
يتم إعداد جداول أعمال اجتماعات اللجنة من قبل رئيسها، وتقر اللجنة جدول األعمال خالل االجتماع. وفي  (7

محضر االجتماع. لكل عضو في اللجنة حق أي عضو على هذا الجدول؛ يجب إثبات ذلك في حال اعتراض 
 إلى جدول أعمال االجتماع. اقتراح إضافة أي بند 

يقوم أمين سر اللجنة بتزويد أعضاء اللجنة بجدول أعمال كل اجتماع للجنة وأوراق العمل والوثائق والمعلومات  (8
 وذات عالقة بالموضوعات المشمولةأو معلومات إضافية يطلبها أي من األعضاء وثائق المتعلقة باالجتماع وأي 

 االجتماع قبل موعد االجتماع.في جدول 
 

 اجتماعات اللجنة (: محاضر7المادة )
يجب توثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت، وتوثيق توصياتها ونتائج  (1

األعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها )إن التصويت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، وبيان أسماء 
 وجدت(، وتوقيع هذه المحاضر من جميع األعضاء الحاضرين. 

األعضاء، ويقتصر تداول مشروع  على ثمرئيس اللجنة،  على ويعرضاللجنة، أمين سر  قبل من المحضر ُيعد (2
  المحضر على هذه المجموعة فقط حتى يعتمد.

من تاريخ اليوم التالي لالجتماع بحيث تستكمل ( أيام عمل 5خمسة ) تتجاوز ال مدة خالل المحضر مسودة ُتعد (3
ورئيس اللجنة، ويرسل بعدها إلى أعضاء اللجنة. على كل عضو أن يبدي رأيه ومقترحاته من كل من أمين اللجنة 

تاريخ إرسال المسودة للعضو، مع ضرورة اإلفادة بأي مل من ( أيام ع5حول مسودة المحضر خالل خمسة )
( أيام عمل من 5خالل خمسة ) مالحظات )إن وجدت( أو بالموافقة على مسودة المحضر، وفي حال عدم الرد 

 تاريخ اإلرسال فيعد ذلك موافقة على مسودة المحضر، وال يؤخذ بأي مالحظات تصل بعد ذلك.
 

  



 

 اللجنة أداء (: تقييم8المادة )
 اللجنة من قبل مجلس اإلدارة سنويًا.  أداء تقييم يجب

 
 (: مكافآت وتعويضات أعضاء اللجنة9المادة )

تحدد الجمعية العمومية للجمعية، بناء على توصية مجلس اإلدارة، مكافأة أعضاء اللجنة المستقلين نظير حضورهم  (1
 . اجتماعات اللجنة وأية بدالت أخرى 

ألعضاء اللجنة الذين يقيمون خارج المدن التي تعقد فيها اجتماعات اللجنة أن يدفع لهم جميع النفقات التي يحق  (2
مال مثل األعاالجتماعات، على أن تكون هذه النفقات معقولة ومقبولة العرف وفقا لمعايير تكبدوها لحضور 

 دوها.النفقات التي تكبالسفر والوجبات، وأماكن اإلقامة وغيرها من 
 

 عمل اللجنة الئحة(: 10المادة )
الئحة عمل اللجنة التي تشمل ضوابط وإجراءات  –بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة  –تصدر الجمعية العامة  (1

عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، ومكافآت أعضائها المستقلين، وآلية تعيين 
 حال شغور أحد مقاعد اللجنة. أعضائها بشكل مؤقت في 

بشكل دوري، ويجب أن يصادق مجلس اإلدارة على أي تغييرات تقترحها اللجنة،  الئحةال هتقوم اللجنة بمراجعة هذ (2
 موافقة الجمعية العمومية العادية في اجتماعها السنوي.وال تكون سارية إال بعد 

 
 
 

  



 

 1ملحق رقم 
 التعريفات

 :على المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خالف ذلك اآلتيةتدل الكلمات والعبارات 
 .جمعية الجنوب النسائية في أبها: الجمعية (1
ه 18/02/1437( بتاريخ 61: نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )النظام (2

 م.30/11/2015الموافق 
ه 11/06/1437: الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات األهلية الصادر بقرار وزاري بتاريخ الالئحة (3

 .م20/03/2016الموافق 
 : الالئحة األساسية للجمعية.الالئحة األساسية (4
تتكون من ، و وقراراتها ملزمة ألعضائها كافة ولبقية أجهزة الجمعية: أعلى سلطة في الجمعية الجمعية العمومية (5

 العاملين الذين أوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية. األعضاء
 .: مجلس إدارة الجمعيةمجلس اإلدارة (6
 .مجلس إدارة الجمعيةلجنة المراجعة المنبثقة من  :اللجنة (7
: عضو لجنة منبثقة من مجلس اإلدارة، ويتمتع باالستقالل التام في مركزه وقراراته، وهو ليس عضو لجنة مستقل (8

الجمعية. قرابة مع أي من أعضاء كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في من موظفي الجمعية، وليس له صلة 
 يكون من أعضاء الجمعية.ال العضو المستقل قد 

التنفيذي األول في الجمعية )سواء كان مديرا تنفيذيا أو مديرا عاما أو أمينا عاما أو  : المسؤولالمدير التنفيذي (9
 غير ذلك( والذي يتبع له وظيفيا وإداريا جميع أعضاء اإلدارة التنفيذية في الجمعية. 
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المجلس  عضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن ألالوصف الوظيفي 
 وأمين سر مجلس اإلدارة ولجان المجلس

 

 رئيس مجلس اإلدارة أواًل:  
 مسؤوليات ال

دون إخالل باختصاصات مجلس اإلدارة، يتولى رئيس مجلس اإلدارة قيادة المجلس واإلشراف على سير عمله  
المناطة لمجلس اإلدا، و اختصاصاته بفاعليةوأداء   رة، ويدخل في مهام  تفعيل ومتابعة السلطات واالختصاصات 

 : يليواختصاصات رئيس مجلس اإلدارة بصفة خاصة ما  
 . العموميةالدعوة النعقاد مجلس اإلدارة والجمعية    (1
 . العموميةرئاسة اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعية   (2
 . قراراتالتوقيع على ما يصدر من مجلس اإلدارة من  (3
مجلس اإلدارة وتفويض  تمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة واألهلية كافة في حدود صالحيات   (4

القضائية وشبه   الجهات  أمام  الترافع  ذلك  العمومية، ومن  رفعًا  الجمعية  أمامها  الجمعية  وتمثيل  القضائية 
 . غيرهمأو  ودفعًا، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس 

 . المالي في الجمعية  المسؤولع على الشيكات واألوراق المالية ومستندات الصرف مع التوقي (5
هو من ضمن  البت في المسائل العاجلة التي يعرضها عليه المدير التنفيذي والتي ال تحتمل التأخير فيما   (6

 . اجتماع على المجلس في أول  صالحيات المجلس على أن يعرض تلك المسائل وما اتخذ بشأنها من قرارات 
والصحيحة   (7 والواضحة  الكاملة  المعلومات  على  المناسب  الوقت  في  اإلدارة  مجلس  أعضاء  حصول  ضمان 

 . المضللةوغير 
 المناسب. التحقق من قيام مجلس اإلدارة بمناقشة جميع المسائل األساسية بشكل فاعل وفي الوقت  (8
 . الجمعيةتشجيع أعضاء مجلس اإلدارة على ممارسة مهامهم بفاعلية وبما يحقق مصلحة  (9

 . اإلدارةوإيصال آرائهم إلى مجلس  األعضاءضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع  (10
ثقافة    تشجيع (11 التنفيذية، وإيجاد  بين كل من مجلس اإلدارة واإلدارة  الفاعلة  البناءة والمشاركة  العالقات 

 البناء. تشجع على النقد  



 
 
 
 
 
 

إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة مع األخذ بعين االعتبار أي مسألة يطرحها أحد أعضاء   (12
والتشاور  مجلس   الحسابات،  مراجع  يثيرها  أو  والاإلدارة  المجلس  أعضاء  عند    للجمعية   التنفيذي  مدير مع 

 . المجلسأعمال إعداد جدول 
العادية عند انعقادها باألعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة    العمومية إبالغ الجمعية   (13

ضو إلى مجلس  أو غير مباشرة فيها، على أن يتضمن هذا اإلبالغ المعلومات التي قدمها الع مباشرة  مصلحة  
 الخارجي. حسابات الالتبليغ تقرير خاص من مراجع وأن يرافق هذا اإلدارة، 

 
 الصالحيات 

 . يحق للرئيس تفويض نائبه بما له من اختصاصات 
 

 اإلدارة: الشروط الخاصة الواجب توافرها للترشيح لرئاسة مجلس  
 التالي: أال يجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي من  (1

 الجمعية. وظيفة تنفيذية في  ( أ
 المراجعة. عضوية لجنة   ( ب

 المملكة. مركزها في  جمعيةأال يكون رئيسًا لمجلس إدارة في أكثر من  (2
 

 عضو مجلس اإلدارة ثانيًا:  
  االلتزامات / مسؤولياتال
طارئة،  ألسباب  حضور اجتماعات مجلس اإلدارة وعدم التغيب عنها إال لعذر مشروع يخطر به مسبقًا، أو   (1

 . ذلكله التفويض في والمشاركة في مناقشاتها والتصويت على القرارات، وال يجوز 
 . العموميةحضور اجتماعات الجمعية  (2
 . المجلس رئاسة وعضوية اللجان التي يكلفه بها  (3
 . اإلدارةتمثيل الجمعية أمام الجهات ذات العالقة بعد تكليف رئيس مجلس  (4
وإفاد (5 الجمعية  من  خدمة  التي  المبادرات  وتقديم  المواضيع  واقتراح  ومعارفه  بخبراته  النهوض  تها  شأنها 

 . بالجمعية
 . تعليماتالتقيد بما يصدر من الوزارة والجهة المشرفة والجمعية العمومية ومجلس اإلدارة من  (6



 
 
 
 
 
 

 . مصالحهاالمحافظة على الجمعية وأسرارها ورعاية  (7
 . يفوضهالجمعية وعضوية مجلس اإلدارة إال بموافقة الوزير أو من الجمع بين الوظيفة في  عدم   (8
له   (9 مصلحة  بأي  وفوري  كامل  بشكل  اإلدارة  مجلس  مباشرة    -إبالغ  غير  أم  كانت  األعمال    -مباشرة  في 

تتم  والعقود   أي  التي  وأسماء  وحدودها  المصلحة  تلك  طبيعة  اإلبالغ  ذلك  يتضمن  وأن  الجمعية،  لحساب 
المتوقع الحصول عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من تلك المصلحة سواء  بها، والفائدة  معنيين  أشخاص  

وعلى ذلك العضو عدم المشاركة في التصويت على أي قرار يصدر  الفائدة مالية أم غير مالية،  أكانت تلك  
ذلك،   و بشأن  التنفيذية  والئحته  األهلية  والمؤسسات  الجمعيات  نظام  ألحكام  وفقًا  األساسية  وذلك  الالئحة 

 للجمعية.
إدراك واجباته وأدواره ومسؤولياته المترتبة على العضوية، مثل بذل واجبي العناية والوالء تجاه الجمعية،   (10

ما   مصلحته  من  وكل  على  مصالحها  وتقديم  منفعتها،  وتعظيم  وتنميتها  الجمعية  مصالح  صون  شأنه 
جميع   في  يحالشخصية  بما  وااللتزام  حقوق  األحوال،  ومراعاة  األعضاء  ومصلحة  الجمعية  مصلحة  قق 

 . فحسبوليس مصلحة المجموعة التي انتخبته أصحاب المصالح اآلخرين، 
االستقالة من عضوية مجلس اإلدارة في حال عدم تمكنه من الوفاء بمهامه في المجلس على الوجل   (11

 . األكمل
 . تقديم المقترحات لتطوير استراتيجية الجمعية (12
 . وأغراضها ة أداء اإلدارة التنفيذية ومدى تحقيقها ألهداف الجمعية مراقب (13
 . مراجعة التقارير الخاصة بأداء الجمعية (14
 . التحقق من سالمة ونزاهة القوائم والمعلومات المالية الجمعية (15
 . قويةالتحقق من أن الرقابة المالية ونظم إدارة المخاطر في الجمعية  (16
 التنفيذية. أعضاء اإلدارة    لتعويضاتالمالئمة   تحديد المستوياتالمشاركة في  (17
  . وعزلهمإبداء الرأي في تعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية  (18
 . التنفيذية المشاركة في وضع خطة التعاقب واإلحالل في وظائف الجمعية   (19
التنفيذية،   (20 األهلية والئحته  الجمعيات والمؤسسات  بنظام  التام  عند    األساسية للجمعيةوالالئحة  االلتزام 

ممارسته لمهام عضويته في المجلس، واالمتناع من القيام أو المشاركة في أي عمل يشكل إساءة لتدبير  
 . شؤون الجمعية 



 
 
 
 
 
 

والمشاركة   (21 ولجانه  اإلدارة  مجلس  الجتماعات  والتحضير  بمسؤولياته،  لالضطالع  كاٍف  وقت  تخصيص 
 . اإلدارة التنفيذية في الجمعيةات العالقة ومناقشة بما في ذلك توجيه األسئلة ذفيها بفاعلية، 

الرأي   (22 إبداء  قبل  اإلدارة  مجلس  فيها  ينظر  التي  بالموضوعات  الصلة  ذات  المعلومات  وتحليل  دراسة 
 . بشأنها 

من   (23 أي  إلى  المجلس  في  عضويته  طريق  عن  عليها  وقف  أسرار  أي  إفشاء  أو  إذاعة  أعضاء  عدم 
أو إلى الغير، وذلك بحسب ما    –  العمومية ناء انعقاد اجتماعات الجمعية  يكن ذلك في أث ما لم    –  الجمعية 
 . والالئحة األساسية للجمعية أحكام نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية والئحته التنفيذية،   هتقتضي

الالزمين، لمصلحة   (24 العناية واالهتمام  نية، مع بذل  بناًء على معلومات كاملة، وبحسن    الجمعيةالعمل 
 . كافة  ضاءاألعو 
 . العضويةإدراك واجباته وأدواره ومسؤولياته المترتبة على  (25
أنشطة   (26 مجال  في  معارفه  ذات    الجمعيةتنمية  والصناعية  والتجارية  المالية  المجاالت  وفي  وأعمالها 

 . الصلة
االستقالة من عضوية مجلس اإلدارة في حال عدم تمكنه من الوفاء بمهامه في المجلس على الوجل   (27

 األكمل. 
 

 الشروط العامة الواجب توافرها للترشيح لعضوية مجلس اإلدارة: 
 أن يكون متمتعا بأهلية التصرف.  (1
جريمة إفالس بالتقصير، أو التدليس،  أال يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في   (2

أو متعلقة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب، أو بعقوبة مقيدة للحرية،  جريمة  أو   مخلة بالشرف، أو األمانة، 
 اعتباره. ما لم يكن قد رد إليه  لألنظمة والقوانين المعمول بهامخالفته بسبب 

قاللية في العمل، واتخاذ القرار بالشكل الصحيح، واستيعاب  قدرات فنية وقيادية وإدارية تتيح له االستلديه   (3
 العمل. المتطلبات الفنية والمستجدات المتعلقة بسير  كافة 

 الجمعية. االلتزام بتحقيق كافة المهام والمسؤوليات المناطة به، والعمل على تحقيق أهداف  (4
  والسلوك. السيرة حسن (5
 
 



 
 
 
 
 
 

 اإلدارة المستقلعضو مجلس  ثالثًا:  
 مسؤوليات ال

المشاركة   المستقل  اإلدارة  مجلس  عضو  على  أعاله  إليها  المشار  اإلدارة  مجلس  عضو  لمسؤوليات  باإلضافة 
 : اآلتية المهام  بفاعلية في أداء 

وسياسات   (1 االستراتيجية،  المسائل  في  المستقل  الرأي  اإلدارة  الجمعية إبداء  أعضاء  وتعيين  وأدائها،   ،
 . التنفيذية

 . المصالحوتقديمها عند حصول أي تعارض في   وأعضائها معيةالجالتحقق من مراعاة مصالح   (2
 ، ومراقبة تطبيق اإلدارة التنفيذية لها.الجمعيةاإلشراف على تطوير قواعد الحوكمة الخاصة ب (3
 

 في لجنة منبثقة من مجلس اإلدارة:  الشروط الخاصة والواجب توافرها للترشيح كعضو مستقل
 التالية: عليه أي من عوارض االستقالل   قعضو لجنة مستقل يجب أن ال تنطب

أو أي طرف متعامل معها،    جمعية كان يعمل موظفًا خالل العامين الماضيين لدى ال  موظف في الجمعية أو  (1
 . وكبار الموّردين  الخارجيين  كمراجعي الحسابات 

 . الجمعيةقرابة مع أي من أعضاء كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في له صلة  (2
 . له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الجمعية  (3
 . اللجنة يتقاضى مبالغ مالية من الجمعية عالوة على مكافأة عضوية    (4
 

  



 
 
 
 
 
 

 أمين سر مجلس اإلدارة رابعًا: 
 مسؤولياتال
مكان   (1 وبيان  ومداوالت،  نقاشات  من  دار  ما  تتضمن  لها  محاضر  وإعداد  اإلدارة  مجلس  اجتماعات  توثيق 

وتاريخه ووقت بدايته وانتهائه، وتوثيق قرارات المجلس ونتائج التصويت، وحفظها في سجل خاص  االجتماع  
، وتوقيع هذه المحاضر  –  إن وجدت   –وتدوين أسماء األعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها  ومنظم،  

 . الحاضريناألعضاء  جميع من 
 حفظ التقارير التي ُترفع إلى مجلس اإلدارة والتقارير التي يعّدها المجلس.  (2
به، وأي   (3 المتعلقة  والمعلومات  والوثائق  العمل  المجلس وأوراق  بجدول أعمال  اإلدارة  تزويد أعضاء مجلس 

يطلبهاأو  وثائق   إضافية  المشمولة في    معلومات  بالموضوعات  اإلدارة ذات عالقة  أعضاء مجلس  أي من 
 . االجتماع جدول 

 . المجلسالتحقق من تقيد أعضاء مجلس اإلدارة باإلجراءات التي أقرها  (4
 كافية. تبليغ أعضاء مجلس اإلدارة بمواعيد اجتماعات المجلس قبل التاريخ المحدد بمدة  (5
 . توقيعهامجلس اإلدارة إلبداء مرئياتهم حيالها قبل   عرض مسودات المحاضر على أعضاء (6
المجلس  التحقق من حصول أعضاء مجلس اإلدارة بشكل كامل وسريع على نسخة من محاضر اجتماعات   (7

 . الجمعيةبوالمعلومات والوثائق المتعلقة  
 . اإلدارةالتنسيق بين أعضاء مجلس  (8
 . التنفيذيةمجلس اإلدارة واإلدارة كل من تنظيم سجل إفصاحات أعضاء  (9

 . اإلدارةإلى أعضاء مجلس  تقديم العون والمشورة  (10
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 والتقارير الدورية رزنامة اجتماعات اإلدارة العليا
 تمهيد 

الجمعية   اجتماعات  رزنامة  يوضح  والذي  الدليل  هذه  إعداد  من    العموميةتم  المنبثقة  واللجان  اإلدارة  ومجلس 
نظمة واللوائح والسياسات  األ المجلس الدورية، والتقارير المتداولة بين هذه األطراف بناء على ما ورد في كل من  

 التالية: 
بقرار   (1 الصادر  األهلية  والمؤسسات  الجمعيات  )نظام  رقم  الوزراء  بتاريخ  61مجلس  ه 18/02/1437( 

 م.30/11/2015الموافق 
بتاريخ   (2 وزاري  بقرار  الصادر  األهلية  والمؤسسات  الجمعيات  لنظام  التنفيذية  ه  11/06/1437الالئحة 

 م.20/03/2016الموافق 
 . الالئحة األساسية للجمعية (3
 .في الجمعيةحوكمة الدليل   (4
 .الحوكمة أفضل الممارسات في  (5
 قرارات مجلس اإلدارة وممارسات الجمعية الحالية.  (6
 

  



 

 اجتماع عادي  - رزنامة اجتماعات الجمعية العمومية
 مالحظات ديسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  أغسطس يوليو يونيو مايو إبريل مارس فبراير  يناير  الــبــنــد 

أو عزل  أو إعادة تعيين تعييناعتماد 
محاسب قانوني  مراجع حسابات خارجي )

؛ لمراجعة حسابات الجمعية، (مرخص له
 وتحديد أتعابه

   اجتماع عادي 

      

 مرة كل سنة مالية 

تقرير مراجع الحسابات  مناقشة واعتماد 
 سنة مالية مرة كل          اجتماع عادي  عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية

مشروع الميزانية التقديرية  مناقشة واعتماد 
   اجتماع عادي  للسنة المالية الجديدة 

      
 مرة كل سنة مالية 

مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال  
الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية 

للسنة المالية والخطة المقترحة المنتهية، 
 الجديدة

   اجتماع عادي 

      

 كل سنة مالية مرة 

إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح 
وتفويض المجلس في استثمار  مجاالته، 

الجمعية أو إقامة  الفائض من أموال  
 المشروعات االستثمارية

   اجتماع عادي 

      

 عند الحاجة

التصرف في أي من أصول الجمعية 
بالشراء أو البيع وتفويض مجلس اإلدارة 

 إتمام ذلك في 
   اجتماع عادي 

      
 عند الحاجة

االطالع على ومناقشة ما ورد في  
مخاطبات الوزارة أو الجهة المشرفة  

 ومالحظاتها على الجمعية
   اجتماع عادي 

تناقش في أول اجتماع       
 بعد ورودها للجمعية 

 تكملة  - اجتماع عادي - رزنامة اجتماعات الجمعية العمومية
 مالحظات ديسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  أغسطس يوليو يونيو مايو إبريل مارس فبراير  يناير  الــبــنــد 

التصويت على التعديالت المقترحة من 
الجمعية  مجلس اإلدارة على ميثاق

أو  مجلس اإلدارةأو ميثاق  العمومية
مواثيق أي من اللجان المنبثقة من 

   اجتماع عادي 

      

 عند الحاجة



 

 المجلس
وإبراء ذمة  ، انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة

 مجلس اإلدارة السابق
 مرة كل أربعة سنوات         اجتماع عادي 

 تشكيل لجنة االنتخابات
   اجتماع عادي 

في االجتماع الذي يسبق       
أعضاء مجلس انتخاب 

 اإلدارة

 
  



 

 اجتماع غير عادي  – رزنامة اجتماعات الجمعية العمومية  
 مالحظات  ديسمبر  نوفمبر  أكتوبر سبتمبر  أغسطس  يوليو  يونيو  مايو  إبريل  مارس  فبراير  يناير  الــبــنــد

البت في استقالة أي من أعضاء مجلس  
اإلدارة، أو إسقاط العضوية عنه، 

الشاغرة في يشغل المراكز  وانتخاب من  
 عضوية مجلس اإلدارة 

            

 عند الحاجة 

البت في إلغاء ما تراه من قرارات مجلس  
 اإلدارة 

            
 عند الحاجة 

التصويت على اقتراح اندماج الجمعية 
حل الجمعية  ، أو في جمعية أخرى 

 اختياريا  

            
 عند الحاجة 

 عند الحاجة              الالئحة األساسية للجمعيةإقرار تعديل 
 

  



 

 مالحظات هامة بخصوص اجتماعات الجمعية العمومية العادية  
العمومية (1 الجمعية  )  تعقد  واحدة  مرة  عاديا   اجتماعا   يعقد  1العادية  أن  على  مالية،  سنة  كل  األقل  على   )

 . ( األولى منها4األول لكل سنة خالل األشهر األربعة )االجتماع 
رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس  العادية    يرأس اجتماعات الجمعية العمومية (2

 اإلدارة من بين أعضائه لذلك في حال غياب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه. 
العمومية   (3 الجمعية  رئيالعادية  تنعقد  من  دعوة  بدعوة  له  يحق  من  أو  يفوضه  من  أو  اإلدارة  مجلس  س 

 . الجمعية نظاما  
خالل الفترة ما بين نشر اإلعالن عن موعد  العادية  يجوز للجمعية تعديل جدول أعمال الجمعية العمومية   (4

 . الجمعية وموعد انعقادها الفعلي، على أن تعلن الجمعية عن ذلكانعقاد 
العادية  ع من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العمومية  على مجلس اإلدارة إفراد كل موضو  (5

 . الجمع بين الموضوعات المختلفة جوهريا  تحت بند واحدمستقل، وعدم في بند 
أعمالها، وال يجوز لها  أن تتقيد بنظر الموضوعات المدرجة في جدول    العادية  الجمعية العمومية   يجب على   (6

 . مسائل غير مدرجة فيهتنظر في أن 
 محضر.  العادية  يجب أن يحرر باجتماع الجمعية العمومية  (7
 

 مالحظات هامة بخصوص اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية  
اجتماعا  غير عاديا  إال بطلٍب ُمَسبٍَّب من الوزارة أو من مجلس اإلدارة، أو بطلب  ال تعقد الجمعية العمومية   (1

 . % من األعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية  25عن عدد ال يقل 
العمومية (2 الجمعية  اجتماعات  ينتدبه  العادية    غير  يرأس  من  أو  غيابه  عند  نائبه  أو  اإلدارة  مجلس  رئيس 

 مجلس اإلدارة من بين أعضائه لذلك في حال غياب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه. 
على   (3 العمومية  يجب  جدول    العاديةغير    الجمعية  في  المدرجة  الموضوعات  بنظر  تتقيد  وال  أن  أعمالها، 

 . تنظر في مسائل غير مدرجة فيهيجوز لها أن 
 محضر.  العادية غير يجب أن يحرر باجتماع الجمعية العمومية  (4

  



 

 رزنامة اجتماعات مجلس اإلدارة
 مالحظات ديسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  أغسطس يوليو يونيو مايو إبريل مارس فبراير  يناير  الــبــنــد 

 في كل اجتماع 4اجتماع  3اجتماع  2اجتماع  1اجتماع  إقرار جدول األعمال 
 مرة كل سنة مالية     1اجتماع  اعتماد التقرير السنوي للجمعيةمناقشة و 
الموازنة التقديرية للسنة مسودة اعتماد مناقشة و 

رفعها للجمعية العمومية قبل المالية الجديدة 
 العتمادها

 مرة كل سنة مالية  4اجتماع    

تعيين أو إعادة تعيين أو عزل مراجع مناقشة 
قبل  حسابات خارجي لمراجعة حسابات الجمعية

 رفع توصية للجمعية العمومية العادية
 مرة كل سنة مالية  4اجتماع    

 عند الحاجة     تعيين الموظفين القياديين في الجمعية
الجمعية  أعضاء جدد فيالبت في قبول 

بقرار   ة أي عضوالعمومية أو إلغاء عضوي
 مسبب

 الحاجةعند  4اجتماع  3اجتماع  2اجتماع  1اجتماع 

اللجان   ريرااستعراض ومناقشة واعتماد تق
  المنبثقة من المجلس الدورية 

 في كل اجتماع 4اجتماع  3اجتماع  2اجتماع  1اجتماع 

 في كل اجتماع 4اجتماع  3اجتماع  2اجتماع  1اجتماع  وأنشطتها هابرامجو  متابعة سير أعمال الجمعية
ومناقشة التقارير الدورية المالية وغير استعراض 

المالية المعدة من اإلدارة التنفيذية بشأن التقدم 
المحرز في نشاط الجمعية في ضوء خطط  

 وأهداف الجمعية االستراتيجية 

 في كل اجتماع 4اجتماع  3اجتماع  2اجتماع  1اجتماع 

تقارير نشاط أبرز ما ورد في استعراض ومناقشة 
 في كل اجتماع 4اجتماع  3اجتماع  2اجتماع  1اجتماع  جعة الداخلية  المرا

خطط و اعتماد معايير تقييم أداء اإلدارة التنفيذية،  
الهياكل التنظيمية  و التعاقب على إدارة الجمعية، 

 والوظيفية للجمعية 
    

عند تطويرها ألول مرة أو عند  
 إدخال تعديالت عليها 

اإلدارة مجلس اإلدارة ولجان المجلس و  تقييم أداء
 مرة كل سنة مالية    2اجتماع   التنفيذية  

مناقشة واعتماد سياسات الجمعية اإلدارية 
 عند الحاجة     والمالية، وأي تعديالت الحقة عليها 



 

 
  



 

 مالحظات هامة بخصوص اجتماعات مجلس اإلدارة 
مقامه  أو من يقوم حال طلب أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس اإلدارة عقد اجتماع؛ وجب على الرئيس في   (1

 . الدعوة النعقاده خالل أسبوعين من تاريخ الطلب
لكل عضو في مجلس اإلدارة حق اقتراح إضافة أي بند إلى  ، و يقر مجلس اإلدارة جدول األعمال حال انعقاده  (2

 المجلس. محضر اجتماع اض أي عضو على هذا الجدول؛ يجب إثبات ذلك في وفي حال اعتر  ،جدول األعمال 
 للمجلس أن يصدر قرارات في األمور العاجلة بعرضها على األعضاء متفرقين.  (3
 ُتثبت مداوالت المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الجلسة وأعضاء المجلس الحاضرون وأمين السر.  (4
(  3( كل ثالثة )1في السنة على األقل، بما ال يقل عن اجتماع واحد )  ( اجتماعات4يعقد المجلس أربعة ) (5

 . أشهر
 . ال يكون االجتماع صحيحا  إال بحضور نصف عدد أعضاء المجلس على األقل (6
 

  



 

 رزنامة اجتماعات لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس اإلدارة
 مالحظات ديسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  أغسطس يوليو يونيو مايو إبريل مارس فبراير  يناير  الــبــنــد 

 النصف سنوي استعراض ومناقشة تقرير اللجنة 
 لمجلس اإلدارة

 في كل اجتماع 2اجتماع   1اجتماع 

دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ 
 في كل اجتماع 2اجتماع   1اجتماع  اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها

دراسة القوائم المالية السنوية قبل عرضها على  
 اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها  مجلس

 مرة واحدة في السنة    1اجتماع 

تقييم أداء مراجع الحسابات خالل السنة المالية  
السابقة، وإعداد توصية لمجلس اإلدارة بخصوص  

 تعيينه أو تغييره إعادة 
 مرة واحدة في السنة    1اجتماع 

االطالع على ومناقشة نتائج تقارير الجهات 
 الرقابية )إن وجدت( وما اتخذته الجمعية بشأنها 

في أول اجتماع بعد ورودها     
 للجمعية

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية 
 مرة واحدة في السنة  2اجتماع    وإدارة المخاطر في الجمعية 

االطالع على ومناقشة خطة المراجعة الداخلية 
 السنوية ومن ثم إقرارها

 مرة واحدة في السنة  2اجتماع   

 مرة واحدة في السنة  2اجتماع    تقييم أداء نشاط المراجعة الداخلية 
  



 

 
 
 

 اجتماعات لجنة المراجعةمالحظات هامة بخصوص  
وتوثيق توصيات   (1 ومداوالت،  نقاشات  من  دار  ما  لها تتضمن  محاضر  وإعداد  اللجنة  اجتماعات  توثيق  يجب 

اللجان ونتائج التصويت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، وبيان أسماء األعضاء الحاضرين والتحفظات التي  
 ضاء الحاضرين. ، وتوقيع هذه المحاضر من جميع األع–إن وجدت   –أبدوها 

خالل السنة المالية للجمعية، ويجب أن    ينتجتمع اللجنة بصفة دورية على أال تقل اجتماعاتها عن اجتماع (2
، ومع المراجع الداخلي للجمعية، ولهما  مرة واحدة على األقل في السنة  تجتمع مع مراجع حسابات الجمعية

 طلب االجتماع مع اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 
 
 

 

 

 

 



 

 رزنامة اجتماعات اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس اإلدارة
 مالحظات ديسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  أغسطس يوليو يونيو مايو إبريل مارس فبراير  يناير  الــبــنــد 

التنفيذية االطالع على ومراجعة أولويات اإلدارة 
السنوات  العمل متعددة االستراتيجية وخطة 

 واألهداف السنوية 
  2اجتماع  1اجتماع 

االطالع على ومتابعة أداء أعضاء اإلدارة  
التنفيذية فيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل التي 

 مجلس اإلدارةوضعها  
  2اجتماع  1اجتماع 

االطالع على ومراجعة الموازنة العامة )الرأسمالية  
والمشاريع المقترحة من اإلدارة والتشغيلية(، 

والخطط، واألساليب  التنفيذية، وكذلك الدراسات،  
 التمويلية المتعلقة بها

  2اجتماع  1اجتماع 

مراجعة المعامالت الجوهرية التي تقترحها اإلدارة 
قبل عرضها واعتمادها من مجلس  التنفيذية

 اإلدارة
  2اجتماع  1اجتماع 

المستجدات بخصوص أبرز االطالع على آخر 
  2اجتماع  1اجتماع  القضايا القانونية الخاصة بالجمعية

مراجعة أبرز عقود التوريدات و االطالع على  
  2اجتماع  1اجتماع  والخدمات 

 
  



 

 
 مالحظات هامة بخصوص اجتماعات اللجنة التنفيذية 

 خالل السنة المالية للجمعية.  اجتماعين تجتمع اللجنة بصفة دورية على أال تقل اجتماعاتها عن   (1
يجب توثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت، وتوثيق توصيات   (2

األعضاء   أسماء  وبيان  ومنظم،  خاص  سجل  في  وحفظها  التصويت،  ونتائج  والتحفظات  اللجان  الحاضرين 
 ، وتوقيع هذه المحاضر من جميع األعضاء الحاضرين. –إن وجدت   –التي أبدوها 
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 الجمعية العمومية الئحة عمل 
 (: تمهيد 1المادة )

ونظام   (1 السعودية،  العربية  المملكة  في  بها  المعمول  والقوانين  التشريعات  في  جاء  بما  اإلخالل  عدم  مع 
التنفيذية،   استكماال    ه الالئحةهذ أتي  توالالئحة األساسية للجمعية،  الجمعيات والمؤسسات األهلية والئحته 

 حل محلها. تلها، دون أن  
الرقابية   (2 األحكام  مراعاة  في  مع  أعلى سلطة  العمومية  الجمعية  ُتَعد  المشرفة،  والجهات  الوزارة  وصالحيات 

 . وتكون قراراتها ملزمة ألعضائها كافة، ولبقية أجهزة الجمعيةالجمعية، 
 

 (: العضوية في الجمعية العمومية 2المادة )
عضويتهم في الجمعية ستة  تتكون الجمعية العمومية من األعضاء المؤسسين واألعضاء الذين مضت على   (1

 ( أشهر على األقل، بشرط تسديد رسوم العضوية. 6)
 تحدد الالئحة األساسية اآلتي:  (2

 فئات وشروط وأحكام العضوية في الجمعية.  ( أ
 . من له حق التصويت والحضور في الجمعية العمومية  ( ب

 .(1) للجمعية أن تسعى لزيادة أعضاء جمعيتها العمومية (3
 : الحاالت اآلتيةالعضو بقرار مسبب يصدر من مجلس اإلدارة وذلك في أي من تزول صفة العضوية عن  (4

يحول ذلك  االنسحاب من الجمعية، وذلك بناء على طلب خطي يقدمه العضو إلى مجلس اإلدارة، وال   ( أ
  . دون حق الجمعية في مطالبته بأي مستحقات عليه أو أموال تكون تحت يديه

  . الوفاة ( ب
  ن شروط العضوية. إذا فقد شرطًا م ( ج
وحسب تقدير  إذا صدر قرار من الجمعية العمومية بسحب العضوية، وذلك في أي من الحاالت اآلتية   ( د

  الجمعية العمومية:
  إذا أقدم العضو على تصرف من شأنه أن يلحق ضررًا ماديًا أو أدبيًا بالجمعية. •
  .شخصيإذا قام العضو باستغالل عضويته في الجمعية لغرض  •

 الالئحة األساسية.   إذا تأخر العضو عن أداء االشتراك عن موعد استحقاقه المحدد في (ه

 

( أشارت المادة التاسعة عشرة في "الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات األهلي" أنه يجب أن تحدد "الالئحة األساسية  1)
 . مفتوحة للعموم أو مغلقة على فئة بشروط محددة ، وهل هيللجمعية" فئات وشروط وأحكام العضوية في الجمعية



 

 
 حقوق أعضاء الجمعية العمومية (: 3المادة )

 : للعضو العامل في الجمعية الحقوق اآلتية  (1
  . االشتراك في أنشطة الجمعية ( أ

 )سنوي، نصف سنوي، ربع سنوي(. تلقي المعلومات األساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري  ( ب
 . المشاركة والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية  ( ج
  . مراقبة أداء الجمعية وأعمال مجلس اإلدارة ( د

 االطالع على اآلتي في مقر الجمعية:   (ه
الجمعية العمومية  مستندات الجمعية ووثائقها ومنها القرارات الصادرة في الجمعية سواء كانت من   •

 . إلدارة أو المدير التنفيذي أو غيرهمأو مجلس ا
 . الجمعية العمومية بوقت كافالميزانية العمومية للجمعية ومرفقاتها وقبل عرضها على  •

بالتضامن مع (و غير عادي  لالنعقاد الجتماع  العمومية  الجمعية  دعوة  في  األعضاء     25%  الحق  من 
 . حق حضور الجمعية العموميةالذين لهم 

  لعضوية مجلس اإلدارة، ويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس اإلدارة اآلتي: الترشح   (ز
 . أن يكون سعودياً  •
  . أن يكون كامل األهلية  •
  ( أشهر.6أن يكوَن عضوًا عاماًل في الجمعية العمومية لمدة ال تقل عن ستة ) •
 . ( سنة 21أال يقل عمره عن واحد وعشرون )  •
المشرفة إال  ارة المختصة باإلشراف على الجمعية في الوزارة أو الجهة أال يكون من العاملين في اإلد  •

 . بموافقة الوزارة
 . أن يكون قد وفى جميع االلتزامات المالية تجاه الجمعية •
ُردَّ إليه  أال يكون صدر في حقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف واألمانة ما لم يكن قد   •

 . اعتباره
  . الوزارةعضوًا في مجلس اإلدارة ألكثر من دورتين سابقتين على التوالي إال بموافقة أال يكون   •
 . عدم اعتراض الوزارة على ترشحه للمجلس  •

مخاطبة الجمعية بخطاب يصدر منه يوجهه إلى مجلس اإلدارة وعبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس   ( ح
 . أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضويةعبر الوسيلة ذاتها  اإلدارة أو من يفوضه تقديم الجواب 

 . الحق في اإلنابة كتابة ألحد األعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية (ط



 

 
أعضاء   (2 مع  التواصل  في  فاعلية  الوسائل  أكثر  اتباع  اإلدارة  ومجلس  التنفيذية  الجمعية  إدارة  على  يجب 

 المعلومات. الجمعية العمومية وعدم التمييز بينهم في توفير  
يلتزم مجلس اإلدارة بتوفير المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة لتمكين أعضاء الجمعية   (3

م هذه المعلومات في الوقت المناسب ويجري تحديثها  العمومية من ممارسة حقوقهم   على أكمل وجه، وتقدَّ
 . بانتظام

 ية. ال يحق للعضو الفخري طلب حضور الجمعية العموم (4
 ال يحق للعضو الشرفي طلب حضور الجمعية العمومية.  (5
 

 واجبات أعضاء الجمعية العمومية (: 4المادة )
  : يجب على العضو العامل في الجمعية (1

  دفع اشتراك سنوي في الجمعية المحدد في الالئحة األساسية. ( أ
 . التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها ( ب
 . شأنه أن يلحق ضررًا بالجمعية عدم القيام بأي أمر من  ( ج
 الالئحة األساسية. وما ورد في  االلتزام بقرارات الجمعية العمومية ( د

وممارسة   (2 بمسؤولياته  االضطالع  من  اإلدارة  مجلس  تمكين  مسؤولية  العمومية  الجمعية  أعضاء  على  تقع 
 صالحياته. 

مة، التي تصاغ لما فيه الصالح العام  يلتزم جميع أعضاء الجمعية باحترام مواقف الجمعية إزاء القضايا العا (3
 لألعضاء. 

 
 (: الجمعية العمومية العادية 5المادة )

  تختص الجمعية العمومية العادية باآلتي: (1
  انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، وتجديد مدة عضويتهم، وإبراء ذمة مجلس اإلدارة السابق.  ( أ

 . الجمعية، وتحديد أتعابهتعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات   ( ب
  مناقشتها.دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية، واعتمادها بعد  ( ج
 . إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ( د

والخطة المقترحة    مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية،  (ه
 للسنة المالية الجديدة، واتخاذ ما تراه في شأنه. 



 

 
وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال  إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجاالته،   (و

 . الجمعية أو إقامة المشروعات االستثمارية
 . وتفويض مجلس اإلدارة في إتمام ذلكالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع  (ز
مخاطبات الوزارة أو الجهة المشرفة ومالحظاتها على الجمعية )إن  االطالع على ومناقشة ما ورد في   ( ح

 وجدت(. 
 . أية مواضيع أخرى تكون مدرجة على جدول األعمال (ط

  تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية عدد األعضاء الحاضرين.  (2
 ارات الجمعية العمومية العادية فور صدورها. تسري قر  (3
 

 (: الجمعية العمومية غير العادية6المادة )
 : باآلتيتختص الجمعية العمومية غير العادية  (1

يشغل المراكز  البت في استقالة أي من أعضاء مجلس اإلدارة، أو إسقاط العضوية عنه، وانتخاب من   ( أ
 . الشاغرة في عضوية مجلس اإلدارة

 . إلغاء ما تراه من قرارات مجلس اإلدارة ( ب
 . اقتراح اندماج الجمعية في جمعية أخرى  ( ج
 . إقرار تعديل الالئحة األساسية للجمعية ( د

  .حل الجمعية اختيارياً  (ه
الواردة في   (2 اختياريا تطبق األحكام  العادية بحل الجمعية حال  الجمعية العمومية غير  في حالة صدور قرار 

ية، وفي حالة خلوها من نص أو إن ُوجد وتعذر تنفيذه، فللوزير أو من يفوضه إصدار قرار  الالئحة األساس
 يحدد آلية تصفية الجمعية والتصرف في أصولها وأموالها ومستنداتها والتكاليف المترتبة على ذلك. 

 تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي عدد األعضاء الحاضرين.  (3
    تسري قرارات الجمعية العمومية غير العادية إال بعد موافقة الوزارة عليها.ال  (4
 

 (: اجتماعات الجمعية العمومية 7المادة )
1) ( العمومية اجتماعًا عاديًا مرة واحدة  الجمعية  األقل كل سنة مالية، على أن يعقد  1تعقد  االجتماع  ( على 

 األولى منها. ( 4األول لكل سنة خالل األشهر األربعة )
 



 

 
اجتماعًا غير عاديًا إال بطلٍب ُمَسبٍَّب من الوزارة أو من مجلس اإلدارة، أو بطلب  ال تعقد الجمعية العمومية   (2

 . % من األعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية  25عن عدد ال يقل 
أو   (3 يفوضه  من  أو  اإلدارة  مجلس  رئيس  من  بدعوة  العمومية  الجمعية  دعوة  تنعقد  له  يحق  الجمعية  من 

  :، ويشترط لصحة الدعوة اآلتينظاماً 
  أن تكون خطية.  ( أ

  أن تشتمل على جدول أعمال الجمعية العمومية. ( ب
  أن تحدد بوضوح مكان االجتماع وتاريخه وساعة انعقاده. ( ج
ع  ( د بخمسة  المحدد  الموعد  قبل  المشرفة  والجهة  والوزارة  العضو  إلى  تسليمها  يتم  )أن  يومًا  (  15شر 

 . تقويميًا على األقل
يرى   (4 آخر  مكان  أي  في  أو  الجمعية،  مقر  في  العادية(  وغير  )العادية  اجتماعاتها  العمومية  الجمعية  تعقد 

 مجلس اإلدارة أنه أنسب بعد الحصول على موافقة الوزارة. 
الفترة ما بين نشر اإلع (5 العمومية خالل  الجمعية  تعديل جدول أعمال  للجمعية  انعقاد  يجوز  الن عن موعد 

 . الجمعية وموعد انعقادها الفعلي، على أن تعلن الجمعية عن ذلك 
يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس اإلدارة   (6

 . أعضائه لذلك في حال غياب رئيس مجلس اإلدارة ونائبهمن بين 
على   (7 جدول  الجمعية    يجب  في  المدرجة  الموضوعات  بنظر  تتقيد  أن  العادية(  وغير  )العادية  العمومية 

  تنظر في مسائل غير مدرجة فيه.أعمالها، وال يجوز لها أن 
على مجلس اإلدارة إفراد كل موضوع من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العمومية في بند   (8

 . مختلفة جوهريًا تحت بند واحدالجمع بين الموضوعات المستقل، وعدم 
األسئلة   (9 وتوجيه  الجمعية  أعمال  جدول  في  المدرجة  الموضوعات  مناقشة  حق  العمومية  الجمعية  ألعضاء 

بشأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات، ويجب اإلجابة عن هذه األسئلة بالقدر الذي ال يعّرض  
 .مصلحة الجمعية للضرر

ت واإلجراءات المطبقة في االجتماعات العامة معاملة جميع األعضاء على نحو  ينبغي أن تتيح العمليا  (10
 يتسم بالتكافؤ والمساواة، إذ ينبغي أال تنطوي اإلجراءات على صعوبات أو تكاليف غير مبررة عند التصويت. 

 :اإلنابة في حضور اجتماع الجمعية العمومية لألحكام اآلتية  تخضع (11
 
 



 

 
الجمعية   ( أ لعضو  حضور  يجوز  في  لتمثيله  األعضاء  من  آخر  عضوا  خطيًا  عنه  ينيب  أن  العمومية 

اجتماع الجمعية العمومية والتصويت، وفقا لآللية التي تحددها الالئحة األساسية، على أن ُتعتمد اإلنابة  
 .من رئيس مجلس اإلدارة أو من يفوضه قبل موعد االجتماع 

 .ال يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد ( ب
 .ال يجوز إنابة أي من أعضاء مجلس اإلدارة  ( ج

 اجتماع الجمعية العمومية. يجوز للوزارة وللجهة المشرفة ندب من يمثلها لحضور  (12
فيه   (13 له  كانت  إذا  قرار  أي  على  التصويت  في  االشتراك  العمومية  الجمعية  لعضو  يجوز  مصلحة  ال 

  .شخصية، وذلك فيما عدا انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة
اجت (14 فإن لم يتحقق  يعد  أكثر من نصف أعضائها،  العمومية صحيحًا إذا حضره  الجمعية  َل  ماع  ُأجِّّ ذلك 

من موعد االجتماع  ( يومًا  15االجتماع إلى موعد آخر يعقد خالل مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر )
العمومية   الجمعية  إلى  بالنسبة  الحالة  هذه  في  االجتماع  ويكون  صحيحاً األول،  عدد  العادية  كان  مهما   

عن   يقل  ال  وبما  الحاضرين،  إجمالي   %25األعضاء  غير  من  العمومية  الجمعية  إلى  بالنسبة  األعضاء 
 . العادية

 
 (: انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة 8المادة )

قرار   (1 اإلدارة  مجلس  أعضاء  انتخاب  يسبق  الذي  االجتماع  في  العمومية  الجمعية  لجنة  ُتصدر  تشكيل 
اللجنة، وتكون مهمتها إدارة   عملية انتخاب أعضاء المجلس  االنتخابات، ويحدد فيه عدد وأسماء أعضاء 

اللجنة بإعالن أسماء أعضاء المجلس الجديد  وفق اإلجراءات في البند الرابع من هذه المادة، وينتهي دور  
  وكتابة محضر االنتخابات، ويشترط في اللجنة اآلتي:

 . ائها عن اثنينأال يقل عدد أعض  ( أ
 . اإلدارة أن يكون أعضائها من الجمعية العمومية غير الذين سيرشحون أنفسهم لعضوية مجلس  ( ب

 الوزارة.  بموافقة إال اإلدارة، مجلس  وعضوية الجمعية  في الوظيفة بين  الجمع يجوز ال (2
إال   (3 التوالي  الجمعية ألكثر من دورتين على  إدارة  الترشح لعضوية مجلس  أو من  بموافقة  ال يجوز  الوزير 

 يفوضه. 
 :تكون إجراءات انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وفقًا لآلتي  (4
 
 



 

 
يعلن مجلس اإلدارة لجميع أعضاء الجمعية العمومية ممن تنطبق عليه الشروط عن فتح باب الترشح   ( أ

( بمائة وثمانين  اإلدارة  نهاية مدة مجلس  قبل  وذلك  الجديد،  اإلدارة  يومًا على  (  180لعضوية مجلس 
  يجب أن يتضمن اإلعالن التفاصيل اآلتية: .األقل
  شروط الترشح للعضوية. •
  النماذج المطلوب تعبئتها للترشح. •
الهوية   • بطاقة  صورة  الخصوص  وجه  على  ومنها  للترشح،  تقديمها  المطلوب  الوطنية  المستندات 

  والسيرة الذاتية. 
  قفله.تاريخ فتح باب الترشح للعضوية وتاريخ  •

 .( يومًا من نهاية مدة مجلس اإلدارة90يقفل باب الترشح قبل تسعين ) ( ب
وذلك   ( ج الغرض  لهذا  الوزارة  من  المعد  النموذج  وفق  الوزارة  إلى  المترشحين  أسماء  اإلدارة  مجلس  يرفع 

 .خالل أسبوع من قفل باب الترشح
أسما ( د قائمة  عرض  اإلدارة  مجلس  مع  بالتنسيق  االنتخابات  لجنة  على  من  يجب  الواردة  المترشحين  ء 

( يومًا  15الوزارة في مقر الجمعية أو موقعها اإللكتروني، وقبل نهاية مدة مجلس اإلدارة بخمسة عشر )
 .على األقل 

  :يتولى مجلس اإلدارة مهمة التهيئة لالنتخابات وتوفير لوازمها، ومن ذلك  (ه
مكان بارز  بوع السابق لالنتخابات في  وضع قائمة بأسماء المرشحين المعتمدين من الوزارة في األس •

 . خارج مقر الجمعية وفي قاعة االنتخابات 
 . مخاطبة الوزارة بمكان االنتخاب وزمانه وطلب حضور مندوبها •
 . إعالن عن مكان االنتخابات وزمانها داخل النطاق اإلداري للجمعية  •
  وصندوق االقتراع.تجهيز المقر واألدوات االنتخابية بما في ذلك مكان االقتراع السري   •
 اعتماد أوراق االقتراع وختمها وتوقيع عضوين عليها.  •

  تتولى لجنة االنتخابات اإلشراف على العملية االنتخابية وفقًا لآلتي:  (و
 . التأكد من هوية عضو الجمعية العمومية والتأشير أمام اسمه في سجل الناخبين  •
 . تمديد مدة التصويت وإنهاؤها •
 . حصل عليها كل مرشحعد األصوات التي  •

 
 



 

 
عن   • األصوات  عدد  زيادة  حالة  وفي  المقترعين،  عدد  مع  ومقارنته  األصوات  عدد  من  عدد  التأكد 

خمسة عشر  الحاضرين يتم إلغاء االنتخاب وإعادته في االجتماع نفسه أو خالل مدة ال تزيد عن  
 ( يومًا. 15)

عدد أعضاء  يحصلون على أكثر األصوات بحسب  إعالن أسماء الفائزين في االنتخابات وهم الذين   •
 . لم يتنازل أحدهماالمجلس، وفي حال تساوي األصوات للفائز بالمقعد األخير فيلجأ إلى القرعة، ما 

الفائزين  ( التالون لألعضاء 5إعداد قائمة بأعضاء المجلس االحتياطيين وهم المترشحون الخمسة ) •
 . وحسب األصوات 

فيها لحضور عملية انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للتأكد من سيرها طبقًا لنظام  تنتدب الوزارة أحد موظ (ز
 .الجمعيات والمؤسسات األهلية والئحته التنفيذية والالئحة األساسية للجمعية 

تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس اإلدارة الجديد باجتماعها العادي من قائمة المترشحين، وعلى   ( ح
( يومًا  15ويد الوزارة بأسماء األعضاء الذين تم انتخابهم خالل خمسة عشر )مجلس اإلدارة الجديد تز 

 .كحد أقصى من تاريخ االنتخاب
الصندوق واألوراق   (ط للعملية االنتخابية يتضمن عدد األوراق في  الصحيحة والملغاة  ُيعد محضر ختامي 

من  تنازليًا  وترتيبها  مرشح  كل  عليها  حصل  التي  األصوات  وعدد  ويوقعه    والبيضاء،  األعلى،  المرشح 
  رئيس لجنة االنتخاب وأعضاؤها، ويصادق عليه مندوب الوزارة. 

 . ملف الجمعية تحتفظ الجمعية بأصل المحضر في سجالتها، وتسلم صورة لمندوب الوزارة إلدراجه في   (ي
وتحديد موعد أول  يعقد مجلس اإلدارة اجتماعًا فوريًا يتم فيه انتخاب الرئيس والنائب والمشرف المالي    ( ك

 . اجتماع وبرنامج عمله 
 . ينشر التشكيل الجديد لمجلس اإلدارة في سجل الجمعية (ل

 .السري  باالقتراع  الجمعية إدارة مجلس أعضاء العمومية الجمعية تنتخب  (5
األهلية أو  للوزارة إلغاء نتيجة االنتخاب إذا تأكد لها أنها ُبنيت على مخالفات لنظام الجمعيات والمؤسسات   (6

التنفيذية أو الالئحة األساسية، وذلك خالل ثالثين ) ( يومًا من تبلغها بالنتيجة، ويجوز للوزارة  30الئحته 
( ستين  خالل  مسبب  بقرار  االنتخابات  نتيجة  العمومية  60إلغاء  الجمعية  عقد  ويتم  الترشح،  من  يوما   )

( يوما وال تزيد عن ثالثين  15خمسة عشر )وإعادة انتخاب المرشحين أنفسهم وذلك خالل مدة ال تقل عن  
 .( يوما من تاريخ استالم قرار اإللغاء 30)

 
 



 

 
 (: محاضر اجتماعات الجمعية العمومية 9المادة )

محضر يتضمن عدد األعضاء الحاضرين أو الممثلين  يحرر لكل اجتماع من اجتماعات الجمعية العمومية   (1
ا  التي  والقرارات  لها  المقررة  األصوات  وخالصة  وعدد  خالفتها  أو  عليها  وافقت  التي  األصوات  وعدد  تخذت 

 وافية للمناقشات التي دارت في االجتماع. 
تدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه كل من رئيس الجمعية وأمين سرها   (2

 وجامع األصوات. 
 .اجتماع الجمعية العموميةعلى إدارة الجمعية تمكين األعضاء من االطالع على محضر  (3
فرز   (4 محضر  مع  العمومية  الجمعية  اجتماعات  محاضر  من  بصورة  الوزارة  تزويد  الجمعية  على  يجب 

 . ( يوما من تاريخ االجتماع15خالل خمسة عشر )األصوات، 
 

 (: الحاالت األخرى التي تحتاج موافقة الوزير أو من يفوضه و/أو الجهة المشرفة10المادة )
ة ما نص عليه النظام من أهداف، ومع مراعاة تخصص الجمعية، ُتَحدُد الالئحة األساسية األهداف  مع مراعا (1

التي تقوم عليها الجمعية وتكون الُمَحدَد لنشاطها، وال يجوز لها تجاوز تلك األهداف أو أن تمارس نشاطا  
 .من أنشطتها خارج نطاقها اإلداري إال بموافقة الوزير أو من يفوضه 

الحصول على  يحظر على الجمعية المشاركة في فعالية أو نشاط خارج المملكة أو تقديم أي من خدماتها أو   (2
عضوية من إحدى الجهات الدولية إال بموافقة كتابية من الوزير والجهة المشرفة، وعلى الجمعية التي تدعو  

رغبت يوضح  الوزارة  إلى  طلب  تقديم  ذلك  من  أي  في  مشاركتها  إلى  وجه  الحاجة  بيان  مع  ارتباطه  ها 
 . بأنشطتها

وعلى   (3 المشرفة،  والجهة  يفوضه  من  أو  الوزير  بموافقة  المملكة  داخل  لها  فروع  إنشاء  للجمعية  يجوز 
 : طلب إنشاء الفرع أن تقدم للوزارة المتطلبات اآلتية الجمعية عند 

 . ما يثبت موافقة الجمعية العمومية على إنشاء الفرع ( أ
 . الفرع، والنطاق اإلداري لخدماته تحديد مقر  ( ب
تحديد اختصاصات الفرع والهيكل اإلداري له وأسماء العاملين المرشحين إلدارته، وصورة من الهوية   ( ج

 . لكل منهم، مع بيانات التواصل معهم الوطنية 
 . ما يثبت قدرة الجمعية على تشغيل الفرع وضمان استدامته  ( د

 
 



 

 
 

 الجمعية العمومية  الئحة عمل(: 11المادة )
الئحة عمل الجمعية العمومية التي تشمل    –بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة    –تصدر الجمعية العامة   (1

 اجتماعات الجمعية العمومية.   عمل الجمعية العمومية، واختصاصاتها، وكيفية إدارةضوابط وإجراءات 
بمراجعة هذ (2 اإلدارة  تغييرات  بشكل دوري، و   ه الالئحةيقوم مجلس  اإلدارة على أي  يجب أن يصادق مجلس 

 موافقة الجمعية العمومية العادية في اجتماعها السنوي. ، وال تكون سارية إال بعد الالئحةعلى 
  



 

 1ملحق رقم 
 التعريفات

 : على المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خالف ذلك   تدل الكلمات والعبارات اآلتية
االجتماعية في المملكة، وهي السلطة المسؤولة عن شؤون الجمعية في حدود    العمل والتنميةالوزارة: وزارة   (1

أحكام النظام واألنظمة األخرى ذات العالقة، ولها أن تتخذ ما تراه الزمًا لتحقيق أهداف النظام، وعلى وجه  
 . وماليااإلشراف على نشاطات الجمعية ومراقبتها إداريا  خاص

الجمعية ضمن (2 نشاط  يدخل  التي  الحكومية  الجهة  المشرفة:  على    الجهة  فنيًا  والتي تشرف  اختصاصاتها، 
 . ممارسة الجمعية لنشاطاتها، ومتابعتها 

 . جمعية الجنوب النسائية في أبهاالجمعية:  (3
4) ( رقم  الوزراء  مجلس  بقرار  الصادر  األهلية  والمؤسسات  الجمعيات  نظام  بتاريخ  (  61النظام: 

 م. 30/11/2015ه الموافق 18/02/1437
بتاريخ   (5 وزاري  بقرار  الصادر  األهلية  والمؤسسات  الجمعيات  لنظام  التنفيذية  الالئحة  الالئحة: 

 . م20/03/2016ه الموافق 11/06/1437
 الالئحة األساسية: الالئحة األساسية للجمعية.  (6
، وتتكون  لزمة ألعضائها كافة ولبقية أجهزة الجمعية وقراراتها م الجمعية العمومية: أعلى سلطة في الجمعية   (7

 العاملين الذين أوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية.  األعضاءمن 
 . مجلس اإلدارة: مجلس إدارة الجمعية (8
المدير التنفيذي: المسؤول التنفيذي األول في الجمعية )سواء كان مديرا تنفيذيا أو مديرا عاما أو أمينا عاما   (9

 الذي يتبع له وظيفيا وإداريا جميع أعضاء اإلدارة التنفيذية في الجمعية.  أو غير ذلك( و 
العضو العامل: شخص ذي الصفة الطبيعية والذي اشترك في تأسيس الجمعية، أو التحق بها بعد قيامها   (10

الجمعية، وله  مجلس اإلدارة عضويته، وكان من المتخصصين أو المهتمين أو الممارسين لتخصص  وقبل  
  التصويت والحضور في الجمعية العمومية.حق 

ترى الجمعية العمومية منحه عضوية فخرية فيها نظير    العضو الفخري: شخص ذي الصفة الطبيعية والذي (11
 للجمعية. مساهمته المادية أو المعنوية 

الطبيعية والذيالعضو الشرفي (12 الصفة  العمومية منحه عضوية شرفية بمجلس    ترى   : شخص ذي  الجمعية 
  . دارة نظير تميزه في مجال عمل الجمعيةاإل
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 الئحة عمل لجنة المراجعة 
 (: تمهيد 1المادة )

مع عدم اإلخالل بما جاء في التشريعات والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ونظام الجمعيات   (1
التنفيذية،   والئحته  األهلية  للجمعية،  والمؤسسات  األساسية  أن    لالئحةا   ه هذ أتي  توالالئحة  دون  لها،  استكماال 

 حل محلها. ت
 "اللجنة" فالمقصود بها "لجنة المراجعة". ألغراض هذه السياسة، أينما وردت كلمة  (2
 

 (: تكوين اللجنة 2المادة )
ل بقرار من مجلس اإلدارة لجنة تسمى "لجنة المراجعة" من أعضاء الجمعية أو من غيرهم، وال يقل عدد   (1 تشكَّ

المدة عن مدة  تزيد هذه  ( سنوات، وال يجوز أن  4( لمدة أربعة )5( وال يزيد على خمسة )3)أعضائها عن ثالثة  
 . مجلس اإلدارة 

المجلس   (2 يقم  مالم  اللجنة  أكثرية أعضاء  اللجنة عن طريق االقتراع من قبل  اللجنة بتسمية رئيس  يقوم أعضاء 
 بذلك. 

  .ويجب أال يرأسها المشرف الماليأن يكون رئيس اللجنة عضوًا مستقاًل، يفضل  (3
د اختصاصات أمين سر  تقوم اللجنة بتعيين أمين سر للجنة من بين   (4 أعضائها أو من موظفي الجمعية، وتحدَّ

 اللجنة بقرار من اللجنة. 
أو   (5 العضوية  تلبية شروط  العضو عن  توقف ذلك  اللجنة في حال  في  اإلدارة عزل أي عضو  لمجلس  يجوز 

 نظام معمول به في الجمعية أو متبع من قبلها. مخالفته ألي 
اللجنة االستقالة من ا  (6 ( يومًا قبل تاريخ  30للجنة عن طريق تزويد اللجنة بإشعار مدته ثالثين ) يجوز لعضو 

 االستقالة. نفاذ مفعول 
( اجتماعات متتالية دون تزويد مجلس اإلدارة  3يعد عضو اللجنة مستقياًل حكمًا حال تخلفه عن حضور ثالثة ) (7

أن يخالف شروط عضوية اللجنة  مقبول، وتنتهي عضويته في اللجنة حكما لدى وقوع أي حدث من شأنه  بعذر  
 نظام معمول به في الجمعية أو متبع من قبلها. أو أي 

في   (8 إنهاء عضويته  إلى  يؤدي  أن  شأنه  تغيير من  بأي  فورًا وخطيًا  الجمعية  إبالغ  اللجنة  يتعين على عضو 
 حضور أي اجتماعات للجنة بعد ذلك. اللجنة وعدم 

للجنة بترشيح أحد األعضاء سواًء من أعضاء الجمعية أو من غيرهم  في حال شغور أحد مقاعد اللجنة؛ تقوم ا  (9
 العتماده. وُيرفع الطلب لمجلس اإلدارة 



 

 
 (: قواعد اختيار أعضاء اللجنة 3المادة )

  يجب أن يكون في اللجنة على األقل أحد أعضاء مجلس اإلدارة. (1
 يجب أن تضم اللجنة عضوًا مستقاًل على األقل.  (2
 ة عضوًا لديه معرفة بالشؤون المالية والمحاسبية. يجب أن تضم اللجن (3
 يفضل أال يكون رئيس مجلس اإلدارة عضوًا في اللجنة.  (4
الجمعية، أن يكون عضوًا في  ال يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خالل السنتين الماضيتين لدى مراجع حسابات   (5

 اللجنة. 
 

 ومسؤولياتها (: اختصاصات اللجنة 4المادة )
الداخلية   الرقابة  وأنظمة  المالية  والقوائم  التقارير  ونزاهة  من سالمة  والتحقق  الجمعية  أعمال  بمراقبة  اللجنة  تختص 

 فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي: 
 : التقارير المالية (1

المالية السنوية للجمعية قبل عرضها على مجلس اإلدارة   ( أ القوائم  وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛  دراسة 
 . لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها

الفني   ( ب الرأي  اإلدارة    –إبداء  المالية    –بناًء على طلب مجلس  والقوائم  اإلدارة  تقرير مجلس  كان  إذا  فيما 
للجمللجمعية عادلة   المالي  المركز  تقييم  تتيح لألعضاء  التي  المعلومات  عية  ومتوازنة ومفهومة وتتضمن 

 . وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها
 . دراسة أي مسائل مهّمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية ( ج
نشاط   ( د مسؤول  أو  مهامه  يتولى  من  أو  الجمعية  في  المالي  المسؤول  يثيرها  مسائل  أي  في  بدقة  البحث 

 . مراجع الحسابات المراجعة الداخلية أو 
 . المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير الماليةالتحقق من التقديرات  ( ه
 .دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الجمعية وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها (و

 : نشاط المراجعة الداخلية (2
 . دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الجمعية  ( أ

 ة السنوية لنشاط المراجعة الداخلية. اعتماد الخط ( ب
 . دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها  ( ج

 



 

 
الالزمة   ( د الموارد  توافر  من  للتحقق  الجمعية  في  الداخلية  المراجعة  وأنشطة  أداء  على  واإلشراف  الرقابة 

 والمهام المنوطة بها. أداء األعمال وفاعليتها في 
 التوصية لمجلس اإلدارة بأي من التالي:  ( ه

تعيين مدير لوحدة/إدارة المراجعة الداخلية واقتراح مكافآته وتقييم أدائه وعزله )إذا لم يكن في الجمعية   •
  وحدة/إدارة للمراجعة الداخلية، فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى إنشائها

 من عدمه(. مدير وحدة/إدارة المراجعة الداخلية مسؤول أمام اللجنة. 
ترشيح جهة/جهات خارجية للقيام بمهام واختصاصات وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية وعزلهم وتحديد   •

 عملهم وشروط التعاقد معهم. أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقاللهم ومراجعة نطاق 
االجتماع دوريًا بمسؤول المراجعة الداخلية ومناقشة المواضيع التي ترى اللجنة ضرورة مناقشتها معه منفردًا   (و

 بحضور من تراه من أعضاء اإلدارة التنفيذية في الجمعية. أو 
  النظر في أي تباين في وجهات النظر التي قد تنشأ بين مسؤول المراجعة الداخلية واإلدارة التنفيذية في  (ز

 . ومعالجتها والتأكد من تنفيذ القرارات الصادرة بشأنهاالجمعية 
 : مراجعة الحسابات (3

التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجع الحسابات الخارجي وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه، بعد التحقق   ( أ
 استقالله ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه. من 

الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فاعلية أعمال المراجعة، مع األخذ في  التحقق من استقالل مراجع   ( ب
 . القواعد والمعايير ذات الصلة االعتبار 

إدارية   ( ج أو  فنية  أعمااًل  تقديمه  عدم  من  والتحقق  وأعماله،  الجمعية  حسابات  مراجع  واعتماد خطة  مراجعة 
  . نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلكتخرج عن 

 . اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الجمعية ( د
 . دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتِخذ بشأنها ( ه
النظر في أي تباين في وجهات النظر التي قد تنشأ بين مراجع الحسابات واإلدارة التنفيذية في الجمعية   (و

 . تنفيذ القرارات الصادرة بشأنهاوالتأكد من  ومعالجتها 
 . التأكد من تنسيق أعمال مراجعة الحسابات في حالة وجود أكثر من مراجع خارجي (ز

 : ضمان االلتزام  (4
 . مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الجمعية اإلجراءات الالزمة بشأنها  ( أ

 . لسياسات والتعليمات ذات العالقةالتحقق من التزام الجمعية باألنظمة واللوائح وا ( ب



 

 
حيال   ( ج مرئياتها  وتقديم  العالقة،  ذوي  األطراف  مع  الجمعية  تجريها  أن  المقترح  والتعامالت  العقود  مراجعة 

 . مجلس اإلدارة ذلك إلى 
رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة، وإبداء توصياتها باإلجراءات   ( أ

 يتعين اتخاذها. التي 
أو   (5 المالية  التقارير  في  تجاوز  أي  بشأن  تقديم مالحظاتهم  الجمعية  في  للموظفين  تتيح  آلية  من وضع  التأكد 

اللجنة   وعلى  بسرية.  أو  غيرها  الخطأ  مع حجم  يتناسب  مستقل  تحقيق  بإجراء  اآللية  هذه  تطبيق  من  التحقق 
 مناسبة. التجاوز وتبني إجراءات متابعة 

المخاطر االستراتيجية    التأكد  (6 الجمعية من  المناسبة لحماية  الجمعية اإلجراءات  التنفيذية في  اإلدارة  اتخاذ  من 
 ومخاطر االلتزام. والتشغيلية والمالية 

 . التأكد من إدارة الجمعية وفقًا ألسس اقتصادية سليمة وبكفاءة وفاعلية (7
 طة اللجنة وتوصياتها. إعداد ورفع تقارير منتظمة إلى مجلس اإلدارة عن أنش (8
 . إعداد تقرير لجنة المراجعة السنوي لمجلس اإلدارة  (9
 

 (: صالحيات اللجنة 5المادة )
 : للجنة في سبيل أداء مهامها  (1

 . حق االطالع على سجالت الجمعية ووثائقها ( أ
 . أن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية ( ب
اإلدارة دعوة الجمعية العمومية للجمعية لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو  أن تطلب من مجلس   ( ج

 الجمعية ألضرار أو خسائر جسيمة. تعرضت 
اللجنة   (2 المجلس األخذ بتوصية  إذا رفض  اإلدارة، أو  اللجنة وقرارات مجلس  إذا حصل تعارض بين توصيات 

وتحديد  بشأن   وعزله  الجمعية  حسابات  مراجع  المراجعة  تعيين  نشاط  مسؤول  تعيين  أو  أدائه  وتقييم  أتعابه 
 تضمين تقرير مجلس اإلدارة السنوي توصية اللجنة ومبرراتها، وأسباب عدم أخذه بها. الداخلية، فيجب 

االستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين من داخل الجمعية أو من خارجها في حدود صالحياتها، على أن   (3
 اللجنة، مع ذكر اسم الخبير وعالقته بالجمعية أو باإلدارة التنفيذية. ر اجتماع يضمَّن ذلك في محض

 
 
 



 

 
 (: قواعد عمل اللجنة6المادة )

تجتمع اللجنة بصفة دورية في األوقات التي يحددها رئيسها، ويجب أن أال يقل عدد اجتماعاتها عن اجتماعين   (1
الممكن أن تجتمع اللجنة بناء على طلب اثنين من أعضائها أو  خالل السنة المالية للجمعية، ومن  (  2اثنين )

 . إلى ذلككلما دعت الحاجة 
ُيشترط لصحة اجتماعات اللجنة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، ويكون   (2

ح الجانب الذي صوت معه  لكل عضو   رئيس االجتماع. في اللجنة صوت واحد، وعند تساوي األصوات يرجَّ
 ال يجوز لعضو اللجنة أن ينيب عنه غيره من األعضاء في حضور اجتماعات اللجنة.  (3
 تجتمع اللجنة بصفة دورية مع مراجع حسابات الجمعية الخارجي ومع مسؤول المراجعة الداخلية في الجمعية.  (4
مع اللجنة كلما دعت الحاجة إلى    يجوز لمسؤول المراجعة الداخلية ومراجع الحسابات الخارجي طلب االجتماع (5

 ذلك. 
ال يحق ألي عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية وأعضاء اللجان األخرى حضور اجتماعات اللجنة إال   (6

 طلبت اللجنة االستماع إلى رأيه أو الحصول على مشورته. إذا 
جنة جدول األعمال خالل االجتماع. وفي  يتم إعداد جداول أعمال اجتماعات اللجنة من قبل رئيسها، وتقر الل  (7

محضر االجتماع. لكل عضو في اللجنة حق  أي عضو على هذا الجدول؛ يجب إثبات ذلك في  حال اعتراض  
 إلى جدول أعمال االجتماع. اقتراح إضافة أي بند 

لوثائق والمعلومات  يقوم أمين سر اللجنة بتزويد أعضاء اللجنة بجدول أعمال كل اجتماع للجنة وأوراق العمل وا (8
وأي   باالجتماع  بالموضوعات  وثائق  المتعلقة  عالقة  وذات  األعضاء  من  أي  يطلبها  إضافية  معلومات  أو 

 االجتماع قبل موعد االجتماع. المشمولة في جدول 
 

 اجتماعات اللجنة  (: محاضر7المادة )
نقاش (1 ما دار من  لها تتضمن  وإعداد محاضر  اللجنة  اجتماعات  توثيق  توصياتها  يجب  وتوثيق  ومداوالت،  ات 

التصويت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، وبيان أسماء األعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها  ونتائج  
 وجدت(، وتوقيع هذه المحاضر من جميع األعضاء الحاضرين. )إن 

األعضاء، ويقتصر تداول مشروع    على ثم اللجنة،  رئيس   على ويعرضاللجنة،  أمين سر   قبل من المحضر  ُيعد (2
 المحضر على هذه المجموعة فقط حتى يعتمد. 

)  تتجاوز ال مدة  خالل المحضر مسودة   ُتعد (3 عمل  5خمسة  أيام  بحيث  (  لالجتماع  التالي  اليوم  تاريخ  من 
 إلى أعضاء اللجنة. على كل عضو أن يبدي   ورئيس اللجنة، ويرسل بعدها تستكمل من كل من أمين اللجنة 



 

 
( خمسة  خالل  المحضر  مسودة  حول  ومقترحاته  من  5رأيه  عمل  أيام  مع  (  للعضو،  المسودة  إرسال  تاريخ 

الرد   عدم  وفي حال  المحضر،  مسودة  بالموافقة على  أو  وجدت(  )إن  بأي مالحظات  اإلفادة  خالل    ضرورة 
( تاريخ  5خمسة  من  عمل  أيام  مالحظات  (  بأي  يؤخذ  وال  المحضر،  مسودة  على  موافقة  ذلك  فيعد  اإلرسال 

 تصل بعد ذلك. 
 اللجنة  أداء (: تقييم8المادة )

 اللجنة من قبل مجلس اإلدارة سنويًا.  أداء تقييم  يجب
 

 (: مكافآت وتعويضات أعضاء اللجنة 9المادة )
على   (1 بناء  للجمعية،  العمومية  الجمعية  نظير  تحدد  المستقلين  اللجنة  أعضاء  مكافأة  اإلدارة،  مجلس  توصية 

 . حضورهم اجتماعات اللجنة وأية بدالت أخرى 
يحق ألعضاء اللجنة الذين يقيمون خارج المدن التي تعقد فيها اجتماعات اللجنة أن يدفع لهم جميع النفقات   (2

األعمال  ولة ومقبولة العرف وفقا لمعايير  االجتماعات، على أن تكون هذه النفقات معقتكبدوها لحضور  التي  
 النفقات التي تكبدوها. مثل السفر والوجبات، وأماكن اإلقامة وغيرها من 

 

 عمل اللجنة  الئحة(: 10المادة )
العامة   (1 الجمعية  اإلدارة    –تصدر  مجلس  من  اقتراح  على  ضوابط    –بناًء  تشمل  التي  اللجنة  عمل  الئحة 

ها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، ومكافآت أعضائها المستقلين، وآلية  عمل اللجنة، ومهاموإجراءات 
 أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللجنة. تعيين 

هذ (2 بمراجعة  اللجنة  تقترحها    الئحةال  ه تقوم  تغييرات  أي  على  اإلدارة  مجلس  يصادق  أن  ويجب  دوري،  بشكل 
 موافقة الجمعية العمومية العادية في اجتماعها السنوي. اللجنة، وال تكون سارية إال بعد 

 
 
 

  



 

 1ملحق رقم 
 التعريفات

 : ذلكعلى المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خالف   تدل الكلمات والعبارات اآلتية
 . جمعية الجنوب النسائية في أبها:  الجمعية  (1
ه  18/02/1437( بتاريخ  61: نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )النظام  (2

 م. 30/11/2015الموافق 
ه  11/06/1437: الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات األهلية الصادر بقرار وزاري بتاريخ  الالئحة (3

 . م 20/03/2016الموافق 
 : الالئحة األساسية للجمعية. الالئحة األساسية  (4
، وتتكون من  وقراراتها ملزمة ألعضائها كافة ولبقية أجهزة الجمعية: أعلى سلطة في الجمعية  الجمعية العمومية (5

 العاملين الذين أوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية.  األعضاء
 . دارة الجمعية: مجلس إمجلس اإلدارة (6
 . مجلس إدارة الجمعيةلجنة المراجعة المنبثقة من   :اللجنة  (7
: عضو لجنة منبثقة من مجلس اإلدارة، ويتمتع باالستقالل التام في مركزه وقراراته، وهو  عضو لجنة مستقل (8

قرابة مع أي من أعضاء كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في  ليس من موظفي الجمعية، وليس له صلة  
 يكون من أعضاء الجمعية. ال الجمعية. العضو المستقل قد  

: المسؤول التنفيذي األول في الجمعية )سواء كان مديرا تنفيذيا أو مديرا عاما أو أمينا عاما أو  المدير التنفيذي  (9
 غير ذلك( والذي يتبع له وظيفيا وإداريا جميع أعضاء اإلدارة التنفيذية في الجمعية.  
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 مجلس اإلدارة الئحة عمل
 (: تمهيد 1المادة )

مع عدم اإلخالل بما جاء في التشريعات والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ونظام الجمعيات  
التنفيذية،   األهلية والئحته  للجمعية،  والمؤسسات  الالئحة هذأتي  ت والالئحة األساسية  أن    ه  دون  لها،  استكماال 

 حل محلها. ت
 العضوية (: تكوين مجلس اإلدارة ومدة 2المادة )

( عضوا،  13( أعضاء، وال يزيد عن ثالثة عشر )5يجب أال يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن خمسة ) (1
الجمعية  % من عدد أعضاء  50وفي جميع األحوال ال يجوز أن يتجاوز عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن  

  العمومية.
2) ( أربع  اإلدارة  مجلس  مدة  سنوات 4تكون  و(  دورة  ،  انتهاء  مهامه  عند  ممارسة  في  يستمر  اإلدارة  مجلس 

 مجلس إدارة جديد. اإلدارية دون المالية لحين انتخاب 
 . يفوضه ال يجوز الجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس اإلدارة إال بموافقة الوزير أو من  (3
في الوزارة أو  ُيحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة والعمل في اإلدارة المختصة باإلشراف على الجمعية   (4

 الجهة المشرفة إال بموافقة الوزير أو من يفوضه. 
إكمال   (5 فيتم  كان؛  سبب  ألي  أعضائه  أحد  أو  نائبه  أو  اإلدارة  مجلس  رئيس  مكان  شغور  حال  نصاب  في 

 المجلس. المجلس بالعضو االحتياطي األكثر أصواتًا في االنتخابات األخيرة، ويعاد تشكيل 
الترشح مجددًا وذلك  ويته بقرار مسبب يصدر من مجلس اإلدارة وال يحق له  يفقد عضو مجلس اإلدارة عض (6

 : في أي من الحاالت اآلتية
اإلدارة، وال يحول  االنسحاب من مجلس اإلدارة، وذلك بناء على طلب خطي يقدمه العضو إلى مجلس   ( أ

 . ذلك دون حق الجمعية في مطالبته بأي أموال تكون تحت يديه
  . الوفاة ( ب
 . رطًا من شروط العضوية في الجمعية العمومية إذا فقد ش ( ج
 . إذا أقدم على تصرف من شأنه أن يلحق ضررًا ماديًا أو أدبيًا بالجمعية ( د

 . إذا قام باستغالل عضويته في المجلس لغرض شخصي (ه
(  6ست )( جلسات متتالية، أو  3إذا تغيب عن حضور مجلس اإلدارة بدون عذر يقبله المجلس لثالث ) (و

 . متفرقة في الدورة الواحدةجلسات 
 . إذا تعذر عليه القيام بدوره في مجلس اإلدارة لسبب صحي أو أي أسباب أخرى  (ز



 

 
 
بالقرار خالل أسبوع  يجب على مجلس اإلدارة أن يصدر قرارًا بحق العضو فاقد العضوية، وأن يشعر الوزارة   (7

 . من تاريخه
المنتخب وتعييُن مجلِس إدارٍة مؤقٍت للجمعية، وذلك في إحدى  يجوز للوزير بقراٍر ُمسبب عزل مجلس اإلدارة   (8

 الحالتين اآلتيتين: 
إذا نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة ألي سبب عن الحد األدنى المحقق للنصاب النظامي الالزم لعقد   ( أ

ألحكام   طبقًا  األعضاء  عدد  تكملة  وتعذر  للجمعية،  األساسية  الالئحة  في  المحدد  المجلس  اجتماعات 
 م الجمعيات والمؤسسات األهلية. نظا

إذا خالف مجلس اإلدارة أي حكم من أحكام نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية أو الئحته التنفيذية أو   ( ب
( من تاريخ اإلنذار الخطي الموجه  1للجمعية، ولم تصحح المخالفة خالل شهر واحد )  الالئحة األساسية

 من الوزارة. 
( يومًا من تاريخ تعيينه،  60عو الجمعية العمومية لالنعقاد خالل ستين )على مجلس اإلدارة المؤقت أن يد (9

وأن يعرض عليها تقريرًا مفصاًل عن حالة الجمعية، وتنتخب الجمعية العمومية في هذه الجلسة مجلس إدارة  
 جديدًا، وتنتهي مهمة مجلس اإلدارة المؤقت بانتخاب مجلس إدارة جديد. 

 
 إلدارة واختصاصاته (: مسؤوليات مجلس ا3المادة )

يمثل مجلس اإلدارة جميع األعضاء، وعليه بذل واجبي العناية والوالء في إدارة الجمعية وكل ما من شأنه   (1
أعمالها وإن فوض لجانًا أو  صون   مصالحها وتنميتها وتعظيم منفعتها، وتقع على عاتقه المسؤولية عن 

جميع األحوال، ال يجوز لمجلس اإلدارة إصدار تفويض  بعض اختصاصاته. وفي  جهات أو أفراد في ممارسة  
 عام أو غير محدد المدة. 

 : واختصاصاته اآلتي يدخل ضمن مسؤوليات مجلس اإلدارة  (2
  . وضع السياسات العامة لتحقيق أهداف الجمعية ونجاحها ( أ

لعمل الرئيسة،  خطط اوضع خطط عمل الجمعية ومنها الخطة االستراتيجية والخطة التنفيذية وغيرها من   ( ب
 . ومتابعة تنفيذها، واعتمادها من الجمعية العمومية 

 . اعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية ( ج
 . فاعليتهاوضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف عليها وإجراء مراجعة دورية للتحقق من  ( د



 

ن (ه أحكام  مع  تتعارض  ال  الجمعية  لحوكمة  ومعايير  أسس  األهلية  وضع  والمؤسسات  الجمعيات  ظام 
والالئحة   التنفيذية  للجمعيةوالئحته  وتعديلها    األساسية  فاعليتها  مدى  ومراقبة  تنفيذها  واإلشراف على 

  .عند الحاجة
 

أو   (و الشيكات  وتحصيل  ودفع  السعودية،  والمصارف  البنوك  لدى  البنكية  الحسابات  الصرف  فتح  أذونات 
وتنشي الحسابات  وتحديث  وكشوفات  وتسويتها  وقفلها  الحسابات  الشيكات  ط  على  واالعتراض  البيانات 

 . واستالم الشيكات المرتجعة وغيرها من العمليات البنكية
تسجيل العقارات وقبول إفراغها وقبول الوصايا واألوقاف والهبات ودمج صكوك أمالك الجمعية وتجزئتها   (ز

األراضي الزراعية إلى سكنية، وإجراء أي  النظام الشامل، وتحويل  وفرزها، وتحديث الصكوك وادخالها في  
 . غبطة ومصلحة بعد موافقة الجمعية العموميةتصرفات خالف ما سبق مما يكون للجمعية فيه 

 . تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق االستدامة لها ( ح
  .إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها (ط
 العمومية والوزارة. تثمار الفائض من أموال الجمعية وتفعيلها بعد اعتمادها من الجمعية إعداد قواعد اس  (ي
الجمعية تضمن   ( ك المستفيدين من خدمات  العالقة مع  تنظم  الالزمة  وضع سياسة مكتوبة  العناية  تقديم 

 . لهم، واإلعالن عنها 
ا (ل مجلس  في  للعضوية  ومحددة  واضحة  وإجراءات  وشروط  سياسات  موضوع  إلدارة  صياغة  ووضعها 

  . التنفيذ بعد إقرار الجمعية لها
الوزارة،   ( م المعتمدة من  بالبيانات والمعلومات عن الجمعية وفق النماذج  وتحديثها بما يطرأ  تزويد الوزارة 

  ( من تاريخ وقوعه. 1من تغيير خالل فترة ال تزيد عن شهر واحد )
  سنوية.التعاون في إعداد التقارير التتبعية وال ( ن

إقرارها من الجمعية  تزويد الوزارة بالحساب الختامي والتقارير المالية المدققة من مراجع الحسابات بعد   ( س
 . ( أشهر من نهاية السنة المالية 4العمومية وخالل أربعة )

  اإلشراف على إعداد واعتماد التقرير السنوي للجمعية.  ( ع
  العتمادها. للسنة المالية الجديدة ورفعها للجمعية العمومية اإلشراف على إعداد الموازنة التقديرية  ( ف
تعيينه وصورة من  تعيين مدير تنفيذي متفرغ للجمعية، وتحديد صالحياته وتزويد الوزارة باسمه وقرار  ( ص

  الهوية الوطنية له، مع بيانات التواصل معه.
  .صالحياتهم ومسؤولياتهمتعيين الموظفين القياديين في الجمعية، وتحديد   ( ق



 

مسبب، والنظر في  البت في قبول عضو الجمعية العمومية الجديد أو اعتذاره أو إلغاء عضويته بقرار   (ر
 طلب العضوية للجمعية والبت فيه. 

والمسؤول التنفيذي  إبالغ الوزارة بكل تغيير يطرأ على حالة أعضاء الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة   ( ش
  والمدير المالي وذلك خالل شهر من تاريخ حدوث التغيير.

 
االلتزام باإلفصاح  وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن التزام الجمعية باألنظمة واللوائح، إضافة إلى   ( ت

وأصحاب   المشرفة  والجهة  والوزارة  للمستفيدين  الجوهرية  المعلومات  وتمكين  عن  اآلخرين،  المصالح 
االط المالية واإلدارية،  اآلخر من  والتقارير  الختامي  الحساب  اإللكتروني  الع على  الموقع  ونشرها على 

  للجمعية.
الوزارة   ( ث أو  الخارجي  المراجع  أو  العمومية  الجمعية  وتعليمات  قرارات  تنفيذ  على  الجهة  اإلشراف  أو 

  المشرفة. 
  تنمية الموارد المالية للجمعية.  ( خ
  لالنعقاد.  دعوة الجمعية العمومية ( ذ

المملكة  ( ض في  السارية  واللوائح  باألنظمة  الجمعية  تقيد  من  في  التأكد  الجمعية  وقوع  تالفي  يضمن  بما 
 مخالفة نظامية. 

بعمل   (ظ الجدد  المجلس  أعضاء  لتعريف  إجراءات  وضع  من  المالية  التأكد  الجوانب  وخاصة  الجمعية 
 شؤون الجمعية ألعضاء المجلس. والقانونية، والتأكد من توفر المعلومات الوافية عن 

 . مجال اختصاصه أي مهام أخرى يكلف بها من قبل الجمعية العمومية أو الوزارة أو الجهة المشرفة في  ( غ
من   (3 التأكد  ذلك  سبيل  في  وعليه  وممتلكاتها،  الجمعية  أموال  عن  المسؤول  هو  اإلدارة  موارد  مجلس  أن 

بمسؤولية وحسن نية،  مع أهدافها، وعليه أن يؤدي مهماته    الجمعية موثقة وأن إيراداتها أنفقت بما يتفق
ومدة   القرار  اتخاذ  وإجراءات  يفوضها،  التي  الصالحيات  يحدد  تلك  وأن  ممارسة  متابعة  وعليه  التفويض، 

 . الصالحيات التي يفوضها لغيره عبر تقارير دورية 
فيها، وإذا  للجمعية وبالشروط الواردة    يةال يجوز لمجلس اإلدارة التصرف إال فيما تنص عليه الالئحة األساس (4

  العمومية.خلت الالئحة األساسية من نص فال يجوز للمجلس التصرف إال بإذن من الجمعية 
على مجلس إدارة الجمعية أن يقدم إلى الوزارة تقريرًا سنويا مفصاًل معتمدًا من الجمعية العمومية عن القوائم   (5

( أشهر من نهاية السنة المالية؛ مشتماًل على رصد نشاطات  4خالل أربعة )  المالية للسنة المالية المنتهية 
 الجمعية، وعلى تقرير مالي شامل معتمد من مراجع الحسابات، وصورة من الميزانية التقديرية للعام الجديد. 

 



 

 (: صالحيات مجلس اإلدارة 4المادة )
اختصاصات مالية أو  بالتصرف معًا فيما له من  يحق للمجلس أن يفوض الرئيس أو نائبه والمشرف المالي   (1

للمجلس فيما عداها من اختصاصات تشكيل  ينتج عنه اختصاصات مالية، واتخاذ المناسب تجاهها، ويحق  
من أعمال، وله االستعانة بأعضاء من خارجه، وله تفويض  لجان دائمة أو مؤقتة منه للقيام بما أنيط بها  

 . الرئيس أو أي عضو آخر في ذلك
الوزارات   (2 مثل  الجهات  أمام  الجمعية  بتمثيل  يراه  من  أو  نائبه  أو  رئيسه  تفويض  اإلدارة  لمجلس  يجوز 

غيره  والمحاكم   وتوكيل  تفويض  حق  ومنحه  صالحياته  وتحديد  وغيرها،  والخاصة  الحكومية  من  واإلدارات 
 عدمه. 

البنوك المحلية، وتكون  يجب على مجلس اإلدارة إيداع أموال الجمعية النقدية باسمها لدى بنك أو أكثر من   (3
مجلس اإلدارة أو نائبه والمشرف المالي،  التعامالت مع الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية بتوقيع رئيس  

مع   التعامل  تفويض  اإلدارة  لمجلس  الثنيويجوز  البنكية  اإلدارة  الحسابات  أعضاء  من  أو  أعضائه  من  ن 
 . الجنسية وذلك بعد موافقة الوزير أو من يفوضهالتنفيذية على أن يكونوا سعوديي 

تفويض من  يجوز لمجلس اإلدارة التصرف في أمالك الجمعية العقارية بالشراء أو البيع بعد الحصول على   (4
 الجمعية العمومية في ذلك. 

الحاالت  ء الجمعية بقرار مسبب يصدر من المجلس وذلك في أي من  إزالة صفة العضوية عن أحد أعضا (5
 : اآلتية

يحول ذلك  االنسحاب من الجمعية، وذلك بناء على طلب خطي يقدمه العضو إلى مجلس اإلدارة، وال   ( أ
  . دون حق الجمعية في مطالبته بأي مستحقات عليه أو أموال تكون تحت يديه

  . الوفاة ( ب
  شرطًا من شروط العضوية. إذا فقد  ( ج
وحسب تقدير  إذا صدر قرار من الجمعية العمومية بسحب العضوية، وذلك في أي من الحاالت اآلتية   ( د

  الجمعية العمومية:
  إذا أقدم العضو على تصرف من شأنه أن يلحق ضررًا ماديًا أو أدبيًا بالجمعية. •
  .شخصيإذا قام العضو باستغالل عضويته في الجمعية لغرض  •

 الالئحة األساسية للجمعية.  إذا تأخر العضو عن أداء االشتراك عن موعد استحقاقه المحدد في (ه
إبالغ من زالت   (6 البند السابق  يجب على مجلس اإلدارة في حاالت زوال العضوية رقم )ج( و)د( و)ه( في 

باالعتراض بزوال عضويته وحقه  انتفاء سبب  عضويته خطيًا  بعد  للعضو  يقدم  ، ويجوز  أن  العضوية  زوال 
 العضوية إليه، وعلى المجلس أن يبت في الطلب بقرار مسبب ويبلغه إلى  طلبًا إلى مجلس اإلدارة لرد 



 

 
للجمعية  يجوز للعضو أو من زالت عضويته وال لورثته المطالبة باسترداد أي مبلغ دفعه العضو    ال، والعضو

  سواء كان اشتراكًا أو هبًة أو تبرعًا أو غيرها. 
 عمومية. يجوز للمجلس إمهال أعضاء الجمعية غير المسددين إلى موعد انعقاد أقرب جمعية  (7

 المدير التنفيذي للجمعية مسؤوليات المجلس تجاه (: 5المادة )
اإلدارة  (1 مجلس  من  يصدر  بقرار  التنفيذي  المدير  المدير    باإلجماع   يعين  بيانات  كامل  ويوضح  يتضمن 

نسخة من قرار تعيينه، ومسوغات راتبه إلى الوزارة،  ، وترسل  صالحياته ومسؤولياته وحقوقه والتزاماته وراتبه
 الوطنية وبيانات التواصل معه. مع إرفاق صورة من بطاقة هويته 

باللغة   (2 نسختين  يحرر من  بموجب عقد عمل  التنفيذي  المدير  توظيف  من  يتم  المعد  للنموذج  وفقًا  العربية 
، بحيث يتضمن العقد اسم  الجمعيةاإلدارة، تسلم إحداهما للمدير وتودع األخرى في ملف خدمته لدى  مجلس  

العمل،   واألصاحب  ومكانه،  العمل،  ونوع  المختار،  وعنوانه  األصلي،  وعنوانه  وجنسيته،  المدير،  جر واسم 
عليه،   المتفق  امتيازاتاألساسي  محدد    وأية  غير  أو  المدة،  محدد  العقد  كان  إذا  وما  عليها،  يتفق  أخرى 

 . التجربة إذا تم االتفاق، وتاريخ مباشرة العمل، وأية بيانات ضرورية المدة، أو ألداء عمل معين، ومدة 
فلمجلس اإلدارة وبعد  إذا لم تتمكن الجمعية من تعيين مدير تنفيذي متفرغ ألعمالها ألي سبب من األسباب؛   (3

الحالة ال يفقد العضو المكلف حقه في  وافقة الوزارة تكليف أحد أعضائه ليتولى هذا العمل مؤقتًا، وفي هذه  م
 التصويت على قراراتها. حضور اجتماعات مجلس اإلدارة والمناقشة فيها دون 

 : فيهيجب على مجلس اإلدارة قبل تعيين المدير التنفيذي للجمعية أن يتحقق من توافر الشروط اآلتية  (4
  أن يكون سعودي الجنسية.  ( أ

 . شرعاً أن يكون كامل األهلية المعتبرة  ( ب
 . ( سنة 25أال يقل عمره عن ) ( ج
 . أن يكون متفرغًا إلدارة الجمعية ( د

 . أن يمتلك خبرة ال تقل عن عدد كافي من السنوات في العمل اإلداري  (ه
 . أال تقل شهادته عن الجامعية (و

من خالل لجنة مستقلة من  بناء على سلم الرواتب المعتمد من المجلس أو  يتم تحديد راتب المدير التنفيذي   (5
ُتكلف بدراسة كفاءات المدير ومؤهالته وخبراته وتحدد راتبه بناء على ذلك مع اعتبار نطاق  مجلس اإلدارة  

 م والمجال. ومتوسط رواتب المديرين التنفيذيين في الجمعيات المشابهة في الحج
 ومساءلته. ُيعد مجلس اإلدارة الجهة اإلشرافية على المدير التنفيذي، وللمجلس متابعة أعماله  (6



 

يتناسب مع حجم  في حال وقع تقصير أو إخالل من المدير التنفيذي للجمعية؛ فيجوز لمجلس اإلدارة بما   (7
 التقصير أو اإلخالل محاسبة المدير التنفيذي. 

 
صالحية   (8 اإلدارة  الدولة  لمجلس  أمن  تمس  قضايا  في  تورطه  ثبوت  فور  التنفيذي  المدير  عقد  الغاء 

و استغالل عمله في الجمعية  أو فكر ضال  أو انتماء لجماعات إرهابية  أضرر  ي  أومؤسساتها والمجتمع ب
 شرعية. لتحقيق مكاسب مادية بطرق غير 

إلغاء عقد المدير التنفيذي  لمجلس اإلدارة صالحية  باشرة العمل؛  مع مراعاة التاريخ المحدد في عقد العمل لم  (9
أيام عمل من تاريخ التوقيع على العقد بين    (7)  عمله دون عذر مشروع خالل سبعة الذي ال يباشر مهام  

 المملكة. ذا كان التعاقد تم خارج إلى المملكة  إو تاريخ قدومه  أالمملكة،  الطرفين إذا، كان التعاقد تم داخل 
أن يقوموا بتعبئة نموذج     (10 تعيين مدير تنفيذي للجمعية  إقرار  يتوجب على أعضاء مجلس اإلدارة عند 

أو  عدم   قرابة  صلة  وجود  بعدم  واإلقرار  باإلفصاح  خالله  من  يقومون  بذلك  خاص  مصالح  معرفة  تضارب 
 . المعين بشخص المدير التنفيذيمسبقة 

 
 المدير التنفيذي للجمعيةمسؤوليات وصالحيات  (: 6المادة )

وأقسامها كافة، وإعداد  يجب على المدير التنفيذي إدارة الجمعية وإنهاء األعمال اليومية بها ومتابعة إداراتها   (1
 وتطويرها. الخطط الالزمة لتحقيق أهدافها كافة، والعمل على تنظيمها 

 : اإلدارية كافة، ومنها على وجه الخصوصيتولى المدير التنفيذي األعمال  (2
 . تنفيذها بعد اعتمادهارسم خطط الجمعية وفق مستوياتها انطالقًا من السياسة العامة وأهدافها ومتابعة  ( أ

رسم أسٍس ومعايير لحوكمة الجمعية ال تتعارض مع أحكام نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية والئحته   ( ب
 . ، واإلشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها بعد اعتمادهاجمعيةاألساسية لل التنفيذية والالئحة 

أهدافها ومتابعة  إعداد اللوائح اإلجرائية والتنظيمية الالزمة التي تضمن قيام الجمعية بأعمالها وتحقيق   ( ج
 . تنفيذها بعد اعتمادها 

 . تنفيذ أنظمة الجمعية ولوائحها وقراراتها وتعليماتها، وتعميمها ( د
 . اجات الجمعية من البرامج والمشروعات والموارد والتجهيزات الالزمةتوفير احتي  (ه
 . اقتراح قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وآليات تفعيلها  (و
منسوبي   (ز أداء  تحسين  على  تنعكس  التي  والتدريبية  التطويرية  والبرامج  الخطط  وتنفيذ  الجمعية  رسم 

  . وتطويرها



 

تقديم   ( ح الجمعية وتضمن  المستفيدين من خدمات  العالقة مع  تنظم  الالزمة  رسم سياسة مكتوبة  العناية 
 . لهم، واإلعالن عنها بعد اعتمادها

 
 

المعتمدة من الوزارة  تزويد الوزارة   (ط والتعاون في إعداد  بالبيانات والمعلومات عن الجمعية وفق النماذج 
وتحديث بيانات الجمعية بصفة  التقارير التتبعية والسنوية بعد عرضها على مجلس اإلدارة واعتمادها،  

 . دورية
تحديد صالحي (ي اإلدارة مع  الجمعية لمجلس  الموظفين في  كبار  بترشيح أسماء  ومسؤولياتهم  اتهم  الرفع 

 . لالعتماد
 . االرتقاء بخدمات الجمعية كافة  ( ك
مستوى   (ل على  فيها  واإلنجازات  األداء  لقياس  المؤشرات  ووضع  الجمعية  أعمال  سير  الخطط  متابعة 

 . لهاوالموارد، والتحقق من اتجاهها نحو األهداف ومعالجة المشكالت وإيجاد الحلول 
 . العتمادها ع الموازنة التقديرية للجمعية وفقًا للمعايير المعتبرة تمهيدًا إعداد التقارير المالية ومشرو   ( م
  .إعداد التقويم الوظيفي للعاملين في الجمعية ورفعه العتماده  ( ن

 . إصدار التعاميم والتعليمات الخاصة بسير العمل في الجمعية  ( س
 . وتقديم تقارير عنهااإلشراف على األنشطة والمناسبات التي تقوم بها الجمعية كافة،  ( ع
عالجها   ( ف وسبل  والمعوقات  اإلنجازات  توضح  كافة  الجمعية  ألعمال  الدورية  التقارير  وتقديمها  إعداد 

 . لمجلس اإلدارة العتمادها
 أي مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس اإلدارة في مجال اختصاصه. ( ص

 : الصالحيات اآلتية للمدير التنفيذي في سبيل إنجاز المهام المناطة به  (3
أو دورات  انتداب منسوبي الجمعية إلنهاء أعمال خاصة بها أو حضور مناسبات أو لقاءات أو زيارات   ( أ

أال   على  السنة،  في  شهًرا  يتجاوز  ال  وبما  العمل  مصلحة  تقتضيه  ما  وحسب  غيرها  األيام  أو  تزيد 
 . ( أيام 10المتصلة عن عشرة )

والرفع لمجلس  شرية الالزمة بالجمعية وإعداد عقودهم ومتابعة أعمالهم،  متابعة قرارات تعيين الموارد الب ( ب
 . اإلدارة بتوقيع العقود وإلغائها وقبول االستقاالت لالعتماد

 . اعتماد تقارير األداء  ( ج
 . تنفيذ جميع البرامج واألنشطة على مستوى الجمعية وفق الخطط المعتمدة  ( د

 . موافقة مجلس اإلدارةاعتماد إجازات منسوبي الجمعية كافة بعد  (ه



 

 تفويض صالحيات رؤساء األقسام وفق الصالحيات الممنوحة له.  (و
 
 

 

 (: اجتماعات مجلس اإلدارة 7المادة )
1) ( أربعة  يقل عددها عن  منتظمة ال  اجتماعات دورية  الجمعية  إدارة  اجتماعات في  4يعقد مجلس  السنة،  ( 

إلى   الحاجة  دعت  ما  متى  أيضًا  اجتماعاته  كل  ذلكويعقد  بين  الزمنية  الفترة  تناسب  عقدها  في  ويراعى   ،
 ( أشهر على األقل. 3اجتماع كل ثالثة )اجتماع وآخر، على أن يتم عقد 

يوجهها إلى األعضاء  يعقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعًا بناء على دعوة من رئيس المجلس أو من يفوضه   (2
 : البيانات اآلتيةأن تشتمل الدعوة ( يومًا على األقل من موعد االجتماع، على 15قبل )

 . أن تكون خطية ( أ
 .الجمعية نظاماً أن تكون صادرة من رئيس مجلس إدارة الجمعية أو من يفوضه أو من يحق له دعوة  ( ب
 . أن تشتمل على جدول أعمال االجتماع  ( ج
  أن تحدد بوضوح مكان االجتماع وتاريخه وساعة انعقاده. ( د

أكثر من نصف عدد   (3 طلب  حال  الرئيس  في  على  اجتماع؛ وجب  اإلدارة عقد  يقوم  أعضاء مجلس  من  أو 
 مقامه الدعوة النعقاده خالل أسبوعين من تاريخ الطلب. 

 ال يحق للعضو الفخري حضور اجتماعات المجلس.  (4
حق   (5 له  يكون  أن  دون  المجلس  اجتماعات  في  الشرفي  العضو  دعوة  اإلدارة  لمجلس  وال  يجوز  التصويت، 

  . نعقاد مجلس اإلدارةيثبت بحضوره صحة ا
نطاق   (6 داخل  آخر  مكان  في  عقدها  له  ويجوز  الجمعية،  مقر  في  اجتماعاته  اإلدارة  مجلس  الجمعية  يعقد 

 اإلداري. 
يقر مجلس اإلدارة جدول األعمال حال انعقاده. وفي حال اعتراض أي عضو على هذا الجدول؛ يجب إثبات   (7

 محضر اجتماع المجلس. ذلك في 
 لس اإلدارة حق اقتراح إضافة أي بند إلى جدول األعمال. لكل عضو في مج (8
ال يكون االجتماع صحيحًا إال بحضور نصف عدد أعضاء مجلس اإلدارة على األقل، ويجوز لعضو مجلس   (9

 للضوابط اآلتية: اإلدارة أن ينيب عنه غيره من األعضاء في حضور اجتماعات المجلس طبقًا 
 ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات االجتماع. ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن   ( أ

 أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة.  ( ب



 

 ال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت بشأنها.  ( ج
بالفاكس  األعضاء  جوز لمجلس االدارة إصدار قراراته في حالة االستعجال بالتصويت المنفرد عليها من  ي (10

( من األعضاء كتابة عقد اجتماع للمجلس  2الوسائل اإللكترونية أو بالبرق، إال إذا طلب اثنان )أو بأحد  
 أن يعرض القرار المتخذ بهذه الطريقة على المجلس في أول اجتماع تالي إلقراره. على للمداولة فيه، 

 
وفي   (11 الحاضرين،  أصوات  بأغلبية  المجلس  قرارات  صوت  تصدر  فيعد  األصوات  تساوي  الرئيس  حال 

 مرجحًا.
 اجتماعات مجلس اإلدارة  (: محاضر8المادة )

 تدون وقائع االجتماع وقراراته في محضر ويوقع عليه األعضاء الحاضرون.  (1
إذا كان لدى أي من أعضاء مجلس اإلدارة ملحوظات حيال أداء الجمعية أو أي من الموضوعات المعروضة   (2

ُيبّت   إجراءات  فيها  ولم  من  اتخاذه  يرى  أو  المجلس  يتخذه  ما  وبيان  تدوينها  فيجب  المجلس؛  اجتماع  في 
 . مجلس اإلدارةحيالها في محضر اجتماع 

إذا أبدى عضو مجلس اإلدارة رأيًا مغايرًا لقرار المجلس؛ فيجب إثباته بالتفصيل في محضر اجتماع المجلس.   (3
 

ويعرض على رئيس المجلس، ثم على األعضاء، ويقتصر تداول  ُيعد المحضر من قبل أمين سر المجلس،   (4
 على هذه المجموعة فقط حتى يعتمد. مشروع المحضر 

( أيام عمل، من تاريخ اليوم التالي لالجتماع، بحيث  5ُتعد مسودة المحضر خالل مدة ال تتجاوز خمسة ) (5
لالجتماع، ويرسل بعدها إلى    المجلس ورئيس المجلس أو نائبه في حال ترؤسهتستكمل من كل أمين سر  

 أعضاء المجلس.  
( أيام عمل من تاريخ إرسال  10يبدي رأيه ومقترحاته حول مسودة المحضر خالل عشرة )على كل عضو أن  (6

المحضر، وفي   على بالموافقة وجدت( أو مالحظات )إن بأي اإلفادة ضرورة معالمسودة للعضو،   مسودة 
المحضر، وال   مسودة على موافقة ذلك فيعد ( أيام عمل من تاريخ اإلرسال10عشرة ) خالل  حالة عدم الرد  

 يؤخذ بأي مالحظات تصل بعد ذلك. 
 

 (: لجان مجلس اإلدارة9المادة )
أو أكثر من لجنة دائمة للقيام بمهام ذات طبيعة مستمرة أو لجنة    يجوز لمجلس اإلدارة أن يشكل منه لجنة (1

 مؤقتة للقيام بمهام محددة من حيث طبيعتها ومدتها. 
 ويعتمدها من الجمعية العمومية. يضع مجلس اإلدارة ميثاق عمل لكل لجنة دائمة لتنظيم عملها  (2



 

 ويعتمدها. يضع مجلس اإلدارة ميثاق عمل لكل لجنة مؤقتة لتنظيم عملها  (3
 (. 5يزيد على خمسة ) ( وال3يجب أال يقل عدد أعضاء أي لجنة دائمة عن ثالثة ) (4
  يجب أن يكون في أي لجنة دائمة أحد أعضاء مجلس اإلدارة. (5
 
 
التي   (6 الصالحيات  ببعض  ويفوضها  تنفيذية  لجنة  منه  يشكل  أن  اإلدارة  لمجلس  عمل  يجوز  سير  تكفل 

 . الجمعية 
 . يجب أال يرأسها المشرف الماليفي حال تم تشكيل لجنة دائمة للمراجعة؛  (7
التقارير  يتابع   (8 له عبر رؤسائها ومن خالل  تقريرها بصفة دورية  وترفع  له  التابعة  اللجان  أعمال  المجلس 

 إلى المجلس. ترفع الدورية التي 
 

 (: اختصاصات رئيس مجلس اإلدارة ومهامه 10المادة )
اإلدارة مسؤواًل عن  مع مراعاة االختصاصات المقررة لمجلس اإلدارة والجمعية العمومية؛ يكون رئيس مجلس   (1

 : أبرز اختصاصاته اآلتيتفعيل ومتابعة السلطات واالختصاصات المناطة لمجلس اإلدارة، ومن 
 . رئاسة اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعية العمومية ( أ

صالحيات   ( ب حدود  في  كافة  واألهلية  والخاصة  الحكومية  الجهات  أمام  الجمعية  اإلدارة  تمثيل  مجلس 
القضائية وتمثيل الجمعية  مومية، ومن ذلك الترافع أمام الجهات القضائية وشبه  وتفويض الجمعية الع

 . أو غيرهمأمامها رفعًا ودفعًا، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس 
 . التوقيع على ما يصدر من مجلس اإلدارة من قرارات ( ج
 . ماليالتوقيع على الشيكات واألوراق المالية ومستندات الصرف مع المشرف ال ( د

فيما   (ه التأخير  تحتمل  ال  والتي  التنفيذي  المدير  عليه  يعرضها  التي  العاجلة  المسائل  في  من  البت  هو 
على المجلس في  وما اتخذ بشأنها من قرارات   ضمن صالحيات المجلس على أن يعرض تلك المسائل

  .أول اجتماع
 . الدعوة النعقاد مجلس اإلدارة والجمعية العمومية  (و

 . تفويض نائبه بما له من اختصاصات   يحق للرئيس (2
 

 (: مهام أعضاء مجلس اإلدارة وواجباتهم 11المادة )
 : يلتزم عضو مجلس اإلدارة بااللتزامات المترتبة على عضويته، ومنها ما يأتي



 

يجوز له التفويض  حضور اجتماعات مجلس اإلدارة والمشاركة في مناقشاتها والتصويت على القرارات، وال   (1
  ذلك.في 

 . المجلس رئاسة وعضوية اللجان التي يكلفه بها  (2
  . تمثيل الجمعية أمام الجهات ذات العالقة بعد تكليف رئيس مجلس اإلدارة (3
 
من   (4 التي  المبادرات  وتقديم  المواضيع  واقتراح  ومعارفه  بخبراته  وإفادتها  الجمعية  النهوض  خدمة  شأنها 

 . بالجمعية
 . تعليماتالوزارة والجهة المشرفة والجمعية العمومية ومجلس اإلدارة من التقيد بما يصدر من  (5
 . المحافظة على الجمعية وأسرارها ورعاية مصالحها (6
له   (7 مصلحة  بأي  وفوري  كامل  بشكل  اإلدارة  مجلس  مباشرة    -إبالغ  غير  أم  كانت  األعمال    -مباشرة  في 

تتم   التي  ذلك  والعقود  يتضمن  وأن  الجمعية،  أي  لحساب  وأسماء  وحدودها  المصلحة  تلك  طبيعة  اإلبالغ 
المتوقع الحصول عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من تلك المصلحة سواء  أشخاص معنيين بها، والفائدة  

وعلى ذلك العضو عدم المشاركة في التصويت على أي قرار يصدر  أكانت تلك الفائدة مالية أم غير مالية،  
ألح وفقًا  وذلك  ذلك،  األساسية  بشأن  والالئحة  التنفيذية  والئحته  األهلية  والمؤسسات  الجمعيات  نظام  كام 

 للجمعية. 
إدراك واجباته وأدواره ومسؤولياته المترتبة على العضوية، مثل بذل واجبي العناية والوالء تجاه الجمعية، وكل   (8

لى مصلحته الشخصية  من شأنه صون مصالح الجمعية وتنميتها وتعظيم منفعتها، وتقديم مصالحها عما  
األحوال، وااللتزام بما يحقق مصلحة الجمعية ومصلحة األعضاء ومراعاة حقوق أصحاب المصالح  في جميع  
 . وليس مصلحة المجموعة التي انتخبته فحسباآلخرين، 

الوجل   (9 على  المجلس  في  بمهامه  الوفاء  من  تمكنه  عدم  حال  في  اإلدارة  مجلس  عضوية  من  االستقالة 
 . األكمل

 
 (: مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان12المادة )

أجرًا،   (1 العضو  عليه  يتقاضى  ال  تطوعي  عمل  المجلس  عن  المنبثقة  واللجان  اإلدارة  مجلس  في  العضوية 
 تعويض األعضاء عن تكاليف تنقلهم وسكنهم في حال انتدابهم لمهام تخص الجمعية. ويستثنى من ذلك 

للمدير   (2 يصرف  اإلدارة  ال  مجلس  اجتماعات  مقابل حضور  بدل  أي  الجمعية  موظفي  من  ألي  وال  التنفيذي 
المنبثقة عن المجلس، ويستثنى من ذلك   انتدابهم  واللجان  تعويضهم عن تكاليف تنقلهم وسكنهم في حال 

 لمهام تخص الجمعية. 



 

 
 
 
 
 

 (: مكافأة الموظفين 13المادة )
بعد   (1 التنفيذي  المدير  ُتمنح  يقترح  التي  المكافآت  وأنواع  سياسة  التنفيذية  اإلدارة  أعضاء  مع  التشاور 

لالعتماد ضمن   اإلدارة  إلى مجلس  ويرفعها  باألداء،  المرتبطة  والمكافآت  الثابتة،  المكافآت  مثل  للموظفين، 
 للجمعية.  الموازنة التقديرية السنوية

 للموظفين في الجمعية. يحدد مجلس اإلدارة أنواع ومقدار المكافآت التي ُتمنح  (2
ومكافأة   الجمعية   تلتزم (3 شأنها جذب  التي من  الموحدة  العادلة  الوظيفية  والمزايا  لألجور  ممارسات  بتوفير 

المؤهلين،   واألعمال  الموظفين  الموظف  اختصاصات  مع  ومتناسبة  عادلة  المكافآت  تكون  أن  ويراعى 
باإلضافة الى األهداف المحددة من قبل مجلس اإلدارة المراد تحقيقها  والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها،  

 ويراعى أيضًا أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الجمعية والمهارة الالزمة إلدارتها. خالل السنة المالية، 
 

 (: أمين سر مجلس اإلدارة 14المادة )
الجمعية، أمانة سر مجلس اإلدارة وإعداد جدول  يتولى المدير التنفيذي للجمعية، أو من ينيبه من موظفي   (1

 أعمال اجتماعاته وكتابة محاضر االجتماعات. 
 
 : على أمين سر مجلس اإلدارة أداء المهام والواجبات اآلتية  (2

توثيق اجتماعات مجلس اإلدارة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت، وبيان مكان   ( أ
ووقت بدايته وانتهائه، وتوثيق قرارات المجلس ونتائج التصويت، وحفظها في سجل  وتاريخه  االجتماع  

، وتوقيع هذه  –إن وجدت    –وتدوين أسماء األعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها  خاص ومنظم،  
جميع   من  على  المحاضر  المحاضر  مسودات  عرض  بعد  المجلس  سر  وأمين  الحاضرين  األعضاء 
  .مرئياتهم حيالها قبل توقيعهاإلبداء  أعضاء مجلس اإلدارة

 حفظ التقارير التي ُترفع إلى مجلس اإلدارة والتقارير التي يعّدها المجلس.  ( ب
 متابعة تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة.  ( ج



 

به،   ( د المتعلقة  والمعلومات  والوثائق  العمل  وأوراق  المجلس  أعمال  بجدول  اإلدارة  مجلس  أعضاء  تزويد 
أو   وثائق  بالموضوعات  معوأي  عالقة  ذات  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  أي  يطلبها  إضافية  لومات 

 . االجتماع المشمولة في جدول 
 . التحقق من تقيد أعضاء مجلس اإلدارة باإلجراءات التي أقرها المجلس  (ه
 . أعضاء مجلس اإلدارة بمواعيد اجتماعات المجلس قبل التاريخ المحدد بمدة كافية إبالغ  (و

 
من   (ز اجتماعات  التحقق  محاضر  من  نسخة  على  وسريع  كامل  بشكل  اإلدارة  مجلس  أعضاء  حصول 

 .والمعلومات والوثائق المتعلقة بالجمعيةالمجلس 
 . التنسيق بين أعضاء مجلس اإلدارة وتقديم العون والمشورة لهم ( ح
 أداء أي دور آخر يكلفه به رئيس مجلس اإلدارة.  (ط

 
 مجلس اإلدارة  الئحة عمل(: 15المادة )

العامة   (1 الجمعية  اإلدارة    –تصدر  مجلس  من  اقتراح  على  تشمل    –بناًء  التي  اإلدارة  مجلس  عمل  الئحة 
وإجراءات   أعضائه  ضوابط  ومكافآت  عضويتهم،  ومدة  أعضائه،  اختيار  وقواعد  ومهامه،  المجلس،  عمل 

 مجلس. أعضائه بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد الالمستقلين، وآلية تعيين 
بمراجعة هذ (2 اإلدارة  تغييرات    ه الالئحةيقوم مجلس  اإلدارة على أي  بشكل دوري، ويجب أن يصادق مجلس 

 موافقة الجمعية العمومية العادية في اجتماعها السنوي. ، وال تكون سارية إال بعد الالئحةعلى 
  



 

 1ملحق رقم 
 التعريفات

 : المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خالف ذلك على   تدل الكلمات والعبارات اآلتية
االجتماعية في المملكة، وهي السلطة المسؤولة عن شؤون الجمعية في حدود    العمل والتنميةالوزارة: وزارة   (1

أحكام النظام واألنظمة األخرى ذات العالقة، ولها أن تتخذ ما تراه الزمًا لتحقيق أهداف النظام، وعلى وجه  
 . اإلشراف على نشاطات الجمعية ومراقبتها إداريا وماليا خاص

الحكومية   (2 الجهة  المشرفة:  الجمعية ضمنالجهة  نشاط  يدخل  على    التي  فنيًا  والتي تشرف  اختصاصاتها، 
 . ممارسة الجمعية لنشاطاتها، ومتابعتها 

 . جمعية الجنوب النسائية في أبهاالجمعية:  (3
4) ( رقم  الوزراء  مجلس  بقرار  الصادر  األهلية  والمؤسسات  الجمعيات  نظام  بتاريخ  61النظام:   )

 م. 30/11/2015ه الموافق 18/02/1437
بتاريخ   (5 وزاري  بقرار  الصادر  األهلية  والمؤسسات  الجمعيات  لنظام  التنفيذية  الالئحة  الالئحة: 

 . م20/03/2016ه الموافق 11/06/1437
 الالئحة األساسية: الالئحة األساسية للجمعية.  (6
، وتتكون  الجمعية وقراراتها ملزمة ألعضائها كافة ولبقية أجهزة  الجمعية العمومية: أعلى سلطة في الجمعية   (7

 العاملين الذين أوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية.  األعضاءمن 
 . مجلس اإلدارة: مجلس إدارة الجمعية (8
المدير التنفيذي: المسؤول التنفيذي األول في الجمعية )سواء كان مديرا تنفيذيا أو مديرا عاما أو أمينا عاما   (9

 أو غير ذلك( والذي يتبع له وظيفيا وإداريا جميع أعضاء اإلدارة التنفيذية في الجمعية.  
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 سياسة إدارة المخاطر
 (: تمهيد1المادة )

مع عدم اإلخالل بما جاء في التشريعات والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ونظام الجمعيات  (1
تحل ا، دون أن السياسة استكماال لهوالالئحة األساسية للجمعية، تأتي هذه والمؤسسات األهلية والئحته التنفيذية، 

 محلها. 
سياسة إدارة المخاطر تحدد مبادئ وعناصر نظام إدارة المخاطر، وطرق إدارة المخاطر، وآليات المحافظة والرقابة  (2

 ها.المرتبطة ب فاعلية نظام إدارة المخاطر، واألفراد المسؤولين عن إدارة المخاطر واإلفصاح عن المعلوماتعلى 
تحديده على أنه احتمال حدوث حدث معين ويتوقع أن يكون له تأثير  ألغراض هذه السياسة، فإن الخطر يمكن (3

الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها االستراتيجية أو التشغيلية أو المالية أو االمتثال لكافة األنظمة على أنشطة 
ر اث غيوأن أسلوب الجمعية إلدارة المخاطر يقوم على احتساب احتمال حدوث األحدوالسياسات المعمول بها، 

 المتاحة وأثرها المتوقع. المرغوبة والمرغوبة والفرص 
ترى الجمعية أن إدارة المخاطر يعتبر من أهم العناصر االستراتيجية للجمعية وللرقابة الداخلية، وهي عبارة عن  (4

 التي تستخدمها الجمعية بصفة منتظمة من أجل تحديد وتقييم والرقابة على المخاطر.العمليات 
ثال االستراتيجية والتشغيلية والمالية واالمتتحقيق األهداف  امكانيةارة المخاطر في الجمعية مصمم لزيادة نظام إد (5

جم وحجم اآلثار السلبية المتوقعة وتعظيم احتمال وحالقيام باتخاذ األساليب المناسبة لتقليل احتمال و للجمعية، 
 .المنافع المتوقعة

بحماية مصالح أعضاء الجمعية، بل أيضًا تقوم على حماية بقية أصحاب هذه السياسة ليست محدودة فقط  (6
 المصالح. 

 
 (: مبادئ وأهداف إدارة المخاطر2المادة )

التنفيذية في الجمعية تحديد مستويات الخطر المقبولة والمتعلقة بجميع على مجلس اإلدارة وبالتنسيق مع اإلدارة  (1
 أنشطة الجمعية بصورة واضحة. 

وأنشطة ذ في الحسبان العالقات بين مختلف المخاطر وذلك بهدف تقييم تأثيرهم المجمع على عمليات خيجب األ (2
 الجمعية. 

 تطبيق والمحافظة على نظام إدارة المخاطر بالجمعية يهدف إلى:  (3
 استدامة الجمعية.  (أ

 زيادة فاعلية إدارة الجمعية.  (ب



 

 حماية األهداف االستراتيجية للجمعية وأنشطتها.  (ج
 االستخدام األمثل للموارد المختلفة. (د

 
 (: تحديد المخاطر3المادة )

يقوم جميع أعضاء اإلدارة التنفيذية ومديري اإلدارات في الجمعية )كل حسب اختصاصه ونطاق عمله( ببذل  (1
جهدهم لتحديد المخاطر الهامة التي تتعرض لها الجمعية )على المستوى الكلي للجمعية وعلى مستوى قصارى 

إداراتها/مواقع العمل( أو المحتمل أن تتعرض لها في المستقبل، ولتحقيق ذلك يجب استخدام اآلليات التالية 
 المخاطر: لتحديد 

عقد اجتماعات العصف الذهني على مختلف المستويات اإلدارية في الجمعية بهدف التفكير في كل أنواع  (أ
 تفصيلية. المختلفة، وطرح سيناريوهات عامة وأخرى المخاطر 

 إجراء المسوح واستقصاء الرأي بما يناسب كل إدارة/موقع على حدة.  (ب
 إجراء المقابالت الشخصية وعقد ورش العمل.  (ج
 استنتاج سلسلة العالقات السببية التي تربط بين األنواع المختلفة للمخاطر.  (د

 (.Key Risk Indicatorsاستخالص مؤشرات قياس المخاطر ) (ه
 يقوم بها خبراء من خارج الجمعية. التقييمات التي استخدام  (و
 نتائج أنشطة المراجعة الداخلية ومراجعة الحسابات الخارجية.  (ز

تقوم الجمعية بتحديد المخاطر المتعلقة بأنشطة الجمعية التشغيلية وتسجيلها في سجل يسمى "سجل المخاطر"،  (2
مية هذا الخطر على عمليات الجمعية، هذا ويتم تعديل وصف طبيعة الخطر والرأي الفني المتعلق بأهيتضمن 

 بصفة دورية وفقاً للتغيرات والظروف الداخلية التي تحدث لعمليات الجمعية والخارجية في بيئة عملها. هذا السجل 
 

 (: تحليل وتقييم وتصنيف المخاطر4المادة )
 من خالل:  (1) تقديرهابقياس المخاطر أو لكل خطر من المخاطر على حدة، تقوم الجمعية  (1

يستخدم في هذا الصدد مقياس من ثالثة مستويات )يمكن استخدام خمسة  تقدير احتمال وقوع الخطر. (أ
 مستويات(: 

                                                           

و األعداد قياس كمي مثل النقود أتحديدها بم( يوجد فرق بين "القياس" و "التقدير". القياس يكون ألثر المخاطر ذات الطبيعة الكمية أو التي يمكن 1)
التقدير فيختص بالمخاطر ذات الطبيعة الكيفية والتي يكون أثرها رهنًا بتقدير المختصين و/أو أو األوزان أو أي مقياس رقمي مثل درجات الحرارة. أما 

 مديري اإلدارات المعنيين بالتحليل. 



 

 يعبر  المستوى األول( عن احتمال مرتفع لوقوع/تحقق الخطرHigh Probability ويرمز له بالحرف )
H . 

 يعبر  المستوى الثاني( عن احتمال متوسط لوقوع/تحقق الخطرMedium Probability ويرمز له )
 . Mبالرمز 

 المستوى الثالث ( يعكس احتمااًل منخفضًا لوقوع/تحقق الخطرLow Probability)  بالرمز ويرمز له
L . 

أنه يعنى  Hطر، فالمستوى ويشير كل مستوى من المستويات السابقة إلى طبيعة مختلفة الحتمال وقوع الخ
ويشير مع هذا النوع من المخاطر فإنه من المؤكد أنها سوف تتحقق،  إذا ما غابت كافة الضوابط للتعامل

 النوع منإلى أن غياب الضوابط عن هذا النوع من المخاطر يعني أنه من المحتمل تحقق هذا  Mالمستوى 
وتختلف  االسترشادكون محدوداً ربما مرة أو مرتين في العام )على سبيل المخاطر لكن تكرار حدوثه عادة ما ي

المخاطر ال النوع من فإنه يعنى أن غياب الضوابط عن هذا  Lحسب طبيعة النشاط(، أما المستوى الثالث 
ترشاد االس سبيلسنوات )على يعني تحققها وإذا تحققت المخاطر فإنها لن تحدث إال مرة كل ثالث إلى خمس 

 .وتختلف حسب طبيعة النشاط(
يستخدم في هذا الصدد مقياس من ثالثة مستويات )يمكن استخدام  تقدير األثر المتوقع عند وقوع الخطر. (ب

 مستويات(: خمسة 
 يعبر  المستوى األول( عن أثر مرتفع عند وقوع/تحقق الخطرHigh Impact ويرمز له بالحرف )H . 
 يعبر  المستوى الثاني( عن أثر متوسط عند وقوع/تحقق الخطرMedium Impact ويرمز له بالرمز )

M . 
 المستوى الثالث ( يعكس أثرًا منخفضًا لوقوع/تحقق الخطرLow Impact ويرمز له بالرمز )L . 

إذا  يعنى أنه Hويشير كل مستوى من المستويات السابقة إلى طبيعة مختلفة ألثر وقوع الخطر، فالمستوى 
المستوى وقع هذا النوع من المخاطر فإنه سوف ينتج عنه أضرار وخسائر كثيرة وعظيمة األثر، ويشير ما 
M   إلى أنه إذا ما وقع هذا النوع من المخاطر فإنه سوف ينتج عنه أضرار وخسائر متوسطة األثر، ويشير

 ذكر. تال سوف ينتج عنه أضرار وخسائر تكاد  إلى أنه إذا ما وقع هذا النوع من المخاطر فإنه Lالمستوى 
بناء على نتائج قياس المخاطر أو تقديرها يتم توزع المخاطر حسب نوعها على الوظائف اإلدارية بالجمعية، ويتم  (2

 تصنيفها. 
 تقوم الجمعية بتحديد الحد األقصى لكل مؤشر خطر، لتحديد مدى قابليته ومالئمته ألهداف الجمعية.  (3
وم بعمل مراجعة ، وتقالجمعية بتضمين سجل المخاطر نتائج قياس المخاطر أو تقديرها وتوزيعها وتصنيفهاتقوم  (4

 للسجل بصفة دورية بهدف تحديثه. 



 

 (: التعامل مع المخاطر5المادة )
( على حدة بهدف تقليل Threat -تقوم الجمعية بإعداد الطرق والحلول للتعامل مع كل خطر سلبي )تهديد  (1

وقوعه أو تقليل األثر المتوقع عند وقوعه أو تقليلهما معًا. وتقوم الجمعية بإعداد الطرق والحلول للتعامل تمال اح
وقوعه أو زيادة األثر المتوقع على حدة بهدف زيادة احتمال  (Opportunity -خطر إيجابي )فرصة مع كل 

 وقوعه أو زيادتهما معًا.عند 
 لتي تستخدمها الجمعية مبني على تحليل المنافع المتوقعة منها وتكلفة تطبيقها. نوع وهيكل الطريقة ا (2
 :تتعدد أساليب التعامل مع المخاطر السلبية )التهديدات( بحيث تشتمل على واحدة أو أكثر من األساليب التالية  (3

يتم تجنب الخطر من خالل اتخاذ بعض اإلجراءات التي تزيل الخطر بشكل جذري، مثل  تجنب المخاطر. (أ
العمل، أو تكنولوجيا مختلفة، أو إلغاء مشروع معين والتي تجعل الخطر غير طرق مختلفة لتنفيذ استخدام 
 موجود. 

ية بهدف و/أو توجيهيتم من خالل وضع ضوابط رقابية وقائية و/أو كشفية و/أو تصحيحية  تقليل المخاطر. (ب
 معقوال بتحقيق أهداف الجمعية اآلتية: توفر تأكيدا 

  حماية األصول والحد من وقوع الغش واألخطاء واكتشافها فور وقوعها ودقة السجالت المحاسبية
 واكتمالها. 

 د ر فاعلية وكفاءة األحداث والعمليات أو الظروف التي تتأثر بها الجمعية بما في ذلك استخدام الموا
 وبشكل مالئم وزيادة اإلنتاجية. بكفاءة 

  .التقيد باألنظمة والتعليمات والسياسات 
تقوم عملية تحويل المخاطر على أساس نقل عبء المخاطر من الطرف المعرض لها  تحويل المخاطر. (ج

 . (2) طرف آخر متخصص في إدارة هذا النوع من المخاطر، نظير مقابل ماديمباشرة إلى بصورة 
التحوط ضد المخاطر هو استثمار فرعي في أداة أو منتج تتحرك أسعاره )عند وقوع  التحوط ضد المخاطر. (د

االتجاه المقابل ألسعار األداة أو المنتج المراد إدارة مخاطر االستثمار فيه بصفة الضرر المحتمل( في 
 أساسية. 

رات في عدد من األصول والمنتجات ذات يتم توزيع المخاطر من خالل تنويع االستثما توزيع المخاطر. (ه
 المرتفع. السلبي االرتباط 

 في حال كان أكبر ضرر متوقع إذا ما تحققت سوف تكون أقل من أي بديل إلدارتها.  قبول الخطر (و

                                                           

شركة أصحاب تلك النفوس والممتلكات إلى هالك والتلف هي عملية لتحويل عبء المخاطر من ( مثال: عملية التأمين على النفس والممتلكات ضد ال2)
األشياء المؤمن عليها يعنى تحقق شرط العقد، وعليه فإن قيمة عقد التأمين المقدرة نظير تأمين نظير أقساط تأمينية، فإذا ما تحقق الضرر والخسارة فهذا 

 صالح الطرف المستفيد من وثيقة التأمين.شركة التأمين ليستحق سدادها من 



 

 :تتعدد أساليب التعامل مع المخاطر اإليجابية )الفرص( بحيث تشتمل على واحدة أو أكثر من األساليب اآلتية  (4
 تغالل الفرصة والتأكد من تحققها واستثمارها في تحسين أداء الجمعية. اس (أ

 مشاركة الفرصة عن طريق تحويل كل أو جزء من الفرصة إلى طرف ثالث.  (ب
 تعزيز أثر و/أو احتمالية حدوث الفرصة.  (ج
 القبول وعدم اتخاذ أي اجراء. (د

 تي: عند اختيار طريقة االستجابة للخطر يؤخذ في االعتبار كل من اآل (5
 استعداد الجمعية لقبول حجم الخطر الحالي.  (أ

 التوازن بين الرقابة الوقائية والرقابة الكشفية.  (ب
 التوازن بين تكلفة ومنفعة إدارة الخطر. (ج

 
 (: الرقابة والمحافظة على نظام إدارة المخاطر6المادة )

 تضمن الجمعية المحافظة والمراجعة المستمرة لنظام إدارة المخاطر.  (1
رة المخاطر. إدايجب التعرف على التغيرات في الجمعية وبيئة عملها وإدارتها وعمل التغيرات الالزمة على نظام  (2

يتطلب نظام إدارة المخاطر الفاعل نظام لتقديم التقارير الدورية لإلدارة العليا في الجمعية )مجلس اإلدارة واإلدارة 
أكد من أن والتللتأكد من التعرف الفاعل على المخاطر وفحصها، الموضوعية والمستقلة التنفيذية( والمراجعة 
قوانين التوافق مع الالمخاطر المالئمة قد تم عملها. ويجب إجراء المراجعة الدورية لمستويات إجراءات التعامل مع 

 والسياسات، ومراجعة معايير األداء لتحديد فرص التطوير. واألنظمة 
 المراجعة أن تحدد فيما إذا كانت: يجب على عمليات الرقابة و  (3

 اإلجراءات المتبعة قد أعطت النتائج المخطط لها. (أ
 اإلجراءات المتبعة والمعلومات التي تم جمعها خالل عمليات إدارة المخاطر كانت مالئمة.  (ب
اطر المخالتطوير المعرفي قد ساعد على الوصول إلى قرارات أفضل وتحديد الدروس المستفادة لفحص وإدارة  (ج

 مستقبال. 
 

 (: األشخاص المسؤولين عن نظام إدارة المخاطر7المادة )
هم معنيون في تقييم ومراجعة المخاطر، ولكن يمكن أن يكونوا جميعًا مشاركين في تحديد هذه  الموظفون: (1

معروف؛ يتوجب وفي حال معرفة الموظف بخطر معين في منطقة عمله، ويكون هذا الخطر غير المخاطر، 
 والتوجه العام يجب أن يكون بأنه الالمشاركة بإدالء المعلومات حول هذا الخطر لمديره المباشر، ى الموظف عل



 

ة تحديد الحاجة إلى تسجيل الخطر واإلجراءات الكفيليمكن إهماله، وبعد مناقشة الخطر وتأثيره، يتم يوجد خطر 
 ال. آثاره ووضعه تحت السيطرة أم بالحد من 

 لديهلكل خطر يتم تحديده يتم تحديد مسؤول عنه، ويكون هذا الشخص  ن عن إدارة المخاطر:المسؤولو (2
ة لوضع الخطر تحت السيطر واإلمكانيات لمواجهة الخطر، وبإمكانه أخذ اإلجراءات الوقائية الالزمة الصالحيات 

د يكون على حساب عمل آخر ذي الخطر، وقيكون لديه القدرة على تحويل الموارد الالزمة لمواجهة )مثال: أن 
غير قادر على اتخاذ مثل هذا اإلجراء، فال بد أن يتم تعيين إذا كان المسؤول عن إدارة الخطر أهمية أقل(. 

المسؤول عن إدارة الخطر يجب أن يوفر ويوثق جميع المعلومات المتعلقة بهذا إلدارة الخطر. مسؤول أعلى منه 
 المعلومات السابقة واستحداث معلومات جديدة لمواجهة الخطر حسب الحاجة. باستخدام يقوم الخطر، وأن 

 بأحدثجميع مديري اإلدارات في الجمعية مسؤولون عن التأكد من أن جميع موظفيهم على دراية  المديرون: (3
تم ليلموظفيهم، المعلومات حول إدارة المخاطر، وأن يقوموا بتوصيل المعلومات حول مخاطر معروفة لديهم 

 توضيحها وعنونتها عند تحقيق األهداف. 
تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر؛ وذلك بوضع تصور عام عن المخاطر  اإلدارة التنفيذية: (4

الجمعية وإنشاء بيئة ملمة بثقافة الحد من المخاطر على مستوى الجمعية، وطرحها بشفافية مع تواجه التي قد 
وغيرهم من أصحاب المصالح، والتحقق من فاعلية تلك النظم وكفايتها، والحرص على االلتزام  اإلدارةمجلس 

 المخاطر المعتمد من مجلس اإلدارة. بمستوى 
كيل لجنة تشيجوز له مسؤول عن تطبيق سياسة ونظام إدارة المخاطر في الجمعية، و المدير التنفيذي للجمعية (5

 ( أشهر لمناقشة الموضوعات التالية: 3تكون تابعة مباشرة له، لتجتمع بانتظام مرة كل ثالثة )
مستقبل لالمخاطر االستراتيجية والتشغيلية والمالية واالمتثال التي تتعرض أو قد تتعرض لها الجمعية في ا (أ

 طريق مديري اإلدارات في الجمعية. والتي تم تحديدها عن 
 تقييم وتحليل المخاطر التي تم تحديدها.  (ب
 تطوير ومراجعة خطة/خطط التعامل مع المخاطر.  (ج

يقوم المدير التنفيذي للجمعية بتقديم تقرير لمجلس اإلدارة يحتوي على معلومات عن الظروف العامة لنظام إدارة  (6
 وعن أي عيوب تم اكتشافها في النظام والخطوات التي تمت للتحسين. مخاطر، ال

والتركيز على المخاطر دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الجمعية،  المراجعة الداخلية: (7
ة التنفيذية اإلجراءات والتأكد من اتخاذ إدارة الجمعي ومراجعة عمليات إدارة المخاطر داخل الجمعيةالهامة، 
لتطوير  ومخاطر االلتزام، وتقديم توصياتوالتشغيلية لحماية الجمعية من المخاطر االستراتيجية والمالية المناسبة 

 . في الجمعية وتحسين فاعلية الرقابة الداخلية وإدارة المخاطراألداء 



 

ليل بناًء على فهم وتح خلية ومراجعتها وتوجيههاوضع نظم سليمة إلدارة المخاطر والرقابة الدا مجلس اإلدارة: (8
للحد منها أكبر قدر مستطاع، فضاًل عن تحديد اإلجراء وحجم المخاطر التي تواجه أنشطة الجمعية طبيعة 

للتعامل معها، وتعزيز السلوك المهني والقيم األخالقية ووضع سياسات وآليات بشأن الحد من حاالت المناسب 
 والتعامل معها. وأساليب معالجتها المصالح تعارض 

 يقوم مجلس اإلدارة باعتماد سياسة إدارة المخاطر بالجمعية وتحديد المقاييس المعينة لتطويرها بشكل منتظم.  (9
 يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة األمور التالية على أساس منتظم:  (10

 طبيعية المخاطر التي تواجهها الجمعية.  (أ
 المقبولة وغير المقبولة للجمعية. تحديد المخاطر  (ب
 قدرة الجمعية على تحمل الخسائر المرتبطة بالمخاطر أو إدارة تلك المخاطر.  (ج
 تكلفة المحافظة على نظام شامل إلدارة المخاطر والمنافع المرتبطة به.  (د

 هيكل وتنظيم نظام إدارة المخاطر بالجمعية.  (ه
متعلقة رة المخاطر بالجمعية، يقوم مجلس اإلدارة بمناقشة واتخاذ قرارات بعد استالم التقييم السنوي لنظام إدا (11

 بالموضوعات التالية: 
 التغيرات التي تحدث في طبيعة الخطر وأولويته وقدرة الجمعية على التعامل مع تلك المتغيرات.  (أ

ة الداخلية، لمعنيين بالرقابالتنفيذيين والمراجعين الداخليين واألشخاص اآلخرين ا األعضاءجودة وحجم أنشطة  (ب
 بإدارة المخاطر. يتعلق فيما 

وبالشكل  الوقتهل التقارير عن حالة إدارة المخاطر يتم تقديمها من اإلدارة التنفيذية إلى مجلس اإلدارة في  (ج
 المناسب. 

 ال. األخطاء الجسيمة في نظام إدارة المخاطر وأثرها على األنشطة التشغيلية والمالية واالمتث (د
الرقابة على نظام إدارة المخاطر من مسؤوليات مجلس اإلدارة عن طريق لجنة المراجعة )إن وجدت(. وفي حالة  (12

راجعة بماإلدارة معلومات تفيد بوجود عيوب وقصور في النظام، فيجب أن يقوم مجلس اإلدارة استالم مجلس 
 المخاطر. ، وتقييم نظام إدارة اإلدارة التنفيذية في الجمعية

أصحاب المصالح لديهم دور مهم في إدارة المخاطر من خالل التواصل المجتمعي  باقي أصحاب المصالح: (13
لديهم مسؤوليات واضحة في نظام إدارة المخاطر في الجمعية، ولكن يجب أن يتم الرغم من أنه ال يوجد على 

عمل المخاطر في الجمعية من خالل  نظام إدارةأخذ رأي واقتراحات أصحاب المصالح عن بشكل دوري 
 مسوحات.

 
  



 

 (: االفصاح عن المعلومات المتعلقة بإدارة المخاطر8المادة )
 تفصح الجمعية في تقريرها السنوي المعلومات الواردة أدناه للمهتمين بشؤون الجمعية الخارجيين: 

 هيكل تحديد مسؤولية كل وظائف إدارة المخاطر.  (1
 التي تواجه الجمعية. تحليل عن المخاطر  (2
 عمليات الرقابة على المخاطر وطرق إدارة المخاطر.  (3
 التغيرات التي تحدث لنظام إدارة المخاطر بالجمعية وأسبابها.  (4
 

 اعتماد ونشر وتنفيذ ومراجعة السياسة (: 9المادة )
خ وُيعتمد العمل بهذه السياسة من تاريُتعتمد هذه السياسة وأي تعديل الحق عليها من مجلس اإلدارة في الجمعية، 

ويبلغ بها جميع موظفي الجمعية المعنيين، ويسري العمل بأي ِّ تعديل الحق لها ابتداًء من تاريخ ذلك اعتمادها، 
 التعديل. 

 
 

  



 

 1ملحق رقم 
 التعريفات

 :على المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خالف ذلك اآلتيةتدل الكلمات والعبارات 
 .جمعية الجنوب النسائية في أبها: الجمعية (1
ه 18/02/1437( بتاريخ 61: نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )النظام (2

 م.30/11/2015الموافق 
ه 11/06/1437: الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات األهلية الصادر بقرار وزاري بتاريخ الالئحة (3

 .م20/03/2016الموافق 
 : الالئحة األساسية للجمعية.الالئحة األساسية (4
 .: مجلس إدارة الجمعيةمجلس اإلدارة (5
: المسؤول التنفيذي األول في الجمعية )سواء كان مديرا تنفيذيا أو مديرا عاما أو أمينا عاما أو المدير التنفيذي (6

 اإلدارة التنفيذية في الجمعية. غير ذلك( والذي يتبع له وظيفيا وإداريا جميع أعضاء 
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 سياسة اإلفصاح والشفافية 
 (: تمهيد 1المادة )

إن اإلفصاح الدقيق أحد السمات األساسية ألساليب متابعة أنشطة الجمعية وتقييم أدائها، حيث أنه يسهم في   (1
تفهم األعضاء والمانحين والجمهور لهياكل وأنشطة الجمعية، وكذلك السياسات المطبقة من  تحسين مستويات  

الجمعية، فضاًل عن   بالمعاييرقبل  يتعلق  فيما  الجمعية  أداء  أحد    تقييم  الدقيق  اإلفصاح  يعد  كما  األخالقية. 
والزكوات   االستثمارات  وعوائد  والوصايا  والهبات  والتبرعات  واألوقاف  األموال  جذب  في  المساعدة  العوامل 

نظرًا لما له من تأثير على سلوكيات المانحين، حيث أنه يزيد من معدالت الثقة واألمان    والصدقات للجمعية
فيما يخص   كافة  الساللديهم  على  وللمانحين  لألعضاء  االطالع  إتاحة  من خالل  وذلك  للجمعية،  المالية  مة 

 المالية. الجوانب المتعلقة بأنشطة الجمعية وبياناتها 
من األمور المهمة لألعضاء وللمانحين الحاليين والمرتقبين الحصول على المعلومات الدقيقة التي تتسم بدرجة  

الجمعية ومدى    المصداقية والقابلةعالية من   أداء  تقييم  يتمكنوا من  لكي  البيانات األخرى، وذلك  للمقارنة مع 
اتخاذ القرارات المناسبة وذلك استنادًا إلى المعلومات التي تم اإلفصاح عنها. إن أحد  كفاءة اإلدارة، فضاًل عن  

المالية   االختالالت  بشكل أسباب حدوث  يرجع  الجمعيات  بعض  في  المختلفة  افتقار    والمحاسبية  إلى  أساسي 
السليمة في مجال اإلفصاح والشفافية، باإلضافة إلى نقص في  إدارات تلك الجمعيات إلى تطبيق الممارسات  

الدقيق وفي الوقت المالئم عن كافة المسائل التي  السياسات واإلجراءات التي تتبعها الجمعيات في اإلفصاح  
 ماتها اإلدارية والتشغيلية. تتعلق بالموقف المالي للجمعية وأنشطتها ومعلو 

تتيح   التي  الجمعيات  حوكمة  وقواعد  ركائز  من  ُيعدان  والشفافية  المناسب  الوقت  في  الدقيق  اإلفصاح  إن 
المالية  لألعضاء   السالمة  دعائم  ترسيخ  تحقيق  على  تعمل  أنها  حيث  األكمل،  الوجه  على  حقوقهم  ممارسة 

المعلومات   وتوفير  أو  للجمعية،  حاليين  مانحين  كانوا  سواء  بالجمعية  المهتمين  لجميع  محتملين،  والبيانات 
واإلدارة   اإلدارة  مجلس  من  كل  مسائلة  عملية  وتسهيل  الجمعية،  داخل  يحدث  فيما  المستمرة  المتابعة  وتحقيق 

 للجمعية.  التنفيذية
كة العربية السعودية، ونظام الجمعيات  مع عدم اإلخالل بما جاء في التشريعات والقوانين المعمول بها في الممل (2

التنفيذية،   األهلية والئحته  أن  والمؤسسات  دون  لها،  استكماال  السياسة  هذه  تأتي  للجمعية،  والالئحة األساسية 
 . تحل محلها

 
 
 



 

 
 (: نطاق والغرض من السياسة2المادة )

مسؤولين تنفيذيين  لس إدارة أو  تطبق هذه السياسة على جميع من يعمل لصالح الجمعية سواء كانوا أعضاء مج (1
 الجمعية. أو موظفين أو متطوعين أو متعاونين أو مستشارين بصرف النظر عن مناصبهم في 

 الغرض من السياسة:  (2
الجوهرية المتعلقة بالجمعية    المعلوماتالتأكد من أن مجلس اإلدارة يحرص ويضمن اإلفصاح عن جميع   ( أ

وفي   صحيحة  والمؤسسات  بطريقة  الجمعيات  نظام  في  الواردة  اإلفصاح  متطلبات  مع  يتفق  بما  أوانها، 
 والئحته التنفيذية. األهلية 

يحقق مصلحة   ( ب بما  باإلفصاح  يتعلق  فيما  بواجباتهم  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  كافة  تعريف 
 المصالح. الجمعية وأصحاب  

  
 تجاه سياسة اإلفصاح والشفافية(: مسؤوليات مجلس اإلدارة 3المادة )

على   (1 االطالع  من  المصالح  أصحاب  وباقي  والمانحين  األعضاء  تمّكن  مالئمة  إفصاح  أساليب  اعتماد 
 متكامل.المتعلقة بالجمعية وأدائها والوقوف على وضع الجمعية بشكل المعلومات المالية وغير المالية 

الوقت   (2 وفي  مضلل،  وغير  واضح وصحيح  وبشكل  تمييز،  دون  من  لألعضاء  اإلفصاح  يكون  أن  من  التأكد 
 وجه. المناسب وعلى نحو منتظم ودقيق؛ وذلك لتمكين األعضاء من ممارسة حقوقهم على أكمل 

من حيث طبيعتها    اعتماد نظم للتقارير تتضمن تحديد المعلومات التي يجب اإلفصاح عنها، وأسلوب تصنيفها (3
 اإلفصاح عنها. أو دورية 

مراجعة سياسة اإلفصاح والشفافية بشكل دوري، والتحقق من توافقها مع أفضل الممارسات، ومع أحكام نظام   (4
 . والالئحة األساسية للجمعيةالجمعيات والمؤسسات األهلية والئحته التنفيذية، 

خاصة بكل عضو من أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية  يتعين على مجلس اإلدارة تنظيم عمليات اإلفصاح ال  (5
وضع سجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتحديثه دوريًا،  في الجمعية مع مراعاة  
 . المطلوبة بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية والئحته التنفيذيةوذلك وفقًا لإلفصاحات 

 
 واضح المنصف ال المضلل(: اإلفصاح ال4المادة )

 تلتزم الجمعية بأن تكون جميع اإلفصاحات التي تقوم بها واضحة وعادلة وغير مضللة.  (1
تلتزم الجمعية بأن تقوم باإلفصاح عن التغيرات المهمة والتطورات الجوهرية لعموم الجمهور من دون تأخير.   (2

 نها ما يلي على سبيل المثال ال الحصر: تشمل التطورات الجوهرية والتي يتوجب على الجمعية اإلفصاح ع



 

 
 

 أي تغيرات جوهرية في مجال نشاط الجمعية أو توقف أي نشاط من أنشطة الجمعية.  ( أ
 أي تغيير في تكوين أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية في الجمعية.  ( ب
 عزل مجلس إدارة الجمعية أو أحد أعضائه وتعيين بديل مؤقت.   ( ج
%( من صافي  10أي ديون خارج النشاط العادي للجمعية، بقيمة تساوي أو تزيد على عشرة في المائة ) ( د

 وفقًا آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة من مراجع الحسابات. أصولها 
%( من  5وى يساوي أو يزيد على خمسة في المائة )أي دعوى قضائية كبيرة إذا كان المبلغ موضوع الدع ( ه

 أصول الجمعية وفقًا آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة من مراجع الحسابات. صافي 
 أو بأعمال المجلس متعلقاً  الحكم  أعضائه، إذا كان موضوع أحد أو ضد المجلس صادر قضائي حكم  أي (و

  .أعضائه أحد
صفقة بين الجمعية وطرف ذي عالقة إذا كانت هذه الصفقة أو الترتيب مساوية أو تزيد على واحد في  أي   (ز

 ( من إجمالي إيرادات الجمعية وفقًا آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة من مراجع الحسابات.%1)المائة 
ي أخرى، أو وقوع ظرف أو  الموافقة على قرار من الجمعية العمومية بحل الجمعية أو تصفيتها أو دمجها ف ( ح

 الزمن بمقتضاها يتم حّل أو تصفية الجمعية. انقضاء فترة من 
اتخاذ محكمة أو جهة قضائية حكمًا أو قرارًا أو أمرًا أو إعالنًا، سواء كان حكمًا أوليًا أو استئنافًا، قد يؤثر   ( ط

%( من قيمة 5سة في المائة ) استخدام الجمعية ألي جزء من أصولها تتجاوز قيمة إجمالية خم سلبيًا في  
 الجمعية وفقًا آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة من مراجع الحسابات. صافي أصول 

 سحب صفة النفع العام عن الجمعية.  (ي
 تقوم الجمعية بإبالغ الوزارة واألعضاء عن:  (3

 الدعوة النعقاد الجمعية العمومية وجدول أعمالها.  ( أ
 أو عنوان مقّرها الرئيسي. التغيير في النظام األساسي للجمعية  ( ب
 تغيير مراجع الحسابات الخارجي.  ( ج
 تعيين أو استقالة أو عزل مدير الجمعية التنفيذي.  ( د

للتواصل  الجمعيةيتعين على   (4 المعلومات  تكنولوجيا  استخدام  في  والتوسع  فيدين  والمست  األعضاءمع    االعتماد 
  للجمعيةمخصص على الموقع اإللكتروني    أصحاب المصالح، وذلك من خالل العمل على إنشاء قسموباقي  

كافةالجمعية لحوكمة   عرض  يتم  بحيث  تساعد    .  التي  الحديثة  والبيانات  والمست األعضاءالمعلومات  فيدين  ، 
 .الجمعيةعلى ممارسة حقوقهم وتقييم أداء  الحاليين والمحتملين

 



 

 
 (: اإلفصاح عن البيانات المالية 5المادة )

بعد   (1 الجمعية  على  الجمعية  يجب  من  الحسابات  مراجع  من  المدققة  المالية  والتقارير  الختامي  الحساب  إقرار 
( أربعة  وخالل  الموقع  4العمومية  على  ونشرها  منها،  بنسخة  الوزارة  تزويد  المالية  السنة  نهاية  من  أشهر   )

 اإللكتروني للجمعية. 
ف (2 المتبع  التبويب  مالية،  سنة  لكل  المالية  التقارير  تبويب  في  تقويم  يراعى  أسس  وتبقى  السابقة،  السنوات  ي 

 ثابتة، وذلك دون اإلخالل بالمعايير المحاسبية الدولية. األصول والخصوم 
 

 (: اإلفصاح في تقرير المجلس السنوي للجمعية العمومية 6المادة )
العوامل المؤثرة في  يجب أن يتضمن تقرير مجلس اإلدارة عرضًا لعملياته خالل السنة المالية األخيرة، وجميع   (1

الجمعية، ويجب أن يوفر المجلس نسخًا كافية من التقرير وأن ينشره لتمكين من يرغب من األعضاء في  أعمال 
 نسخة منه. الحصول على 

 : يفضل أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة على ما يلي (2
ال ( أ ووظائفهم  التنفيذية،  واإلدارة  اللجان،  وأعضاء  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  ومؤهالتهم  أسماء  والسابقة  حالية 

 وخبراتهم. 
وعدد   ( ب وأعضائها  ورؤسائها  اللجان  أسماء  ذكر  مع  ومهامها  اللجان  الختصاصات  مختصر  وصف 

 وبيانات الحضور لألعضاء لكل اجتماع. اجتماعاتها وتواريخ انعقادها 
 الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه.  ( ج
 لمكافآت الممنوحة والتعويضات المدفوعة ألعضاء اإلدارة التنفيذية.  ا ( د
أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الجمعية من الوزارة أو من أي جهة   ( ه

أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل عالجها وتفادي وقوعها إشرافية أو تنظيمية 
 المستقبل.  في

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالجمعية، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى   (و
 الرقابة الداخلية في الجمعية. كفاية نظام 

 توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الجمعية في حال عدم وجوده.  (ز
المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة، أو التي رفض المجلس األخذ  توصيات لجنة  ( ح

بشأن   الداخلي،  بها  المراجع  تعيين  أو  أدائه  وتقييم  أتعابه  وتحديد  وعزله  الجمعية  مراجع حسابات  تعيين 
 التوصيات، وأسباب عدم األخذ بها. ومسوغات تلك 



 

 
إرفاق بيان  الرئيسة للجمعية. وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط، يجب  وصف ألنواع األنشطة   ( ط

 بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الجمعية وإسهامها في النتائج. 
أو   (ي أعمالها،  أو توسعة  للجمعية،  الهيكلية  التغييرات  ذلك  في  بما  المهمة  الجمعية  وصف لخطط وقرارات 

 ية ألعمال الجمعية. والتوقعات المستقبلوقف عملياتها، 
المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الجمعية سواء أكانت مخاطر استراتيجية أو مالية أو تشغيلية أو   ( ك

 وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها. امتثال، 
 معية. إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الج (ل
المعلومات المتعلقة بأي قروض على الجمعية سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك، وكشف   ( م 

السنة ومبلغ  بالمديونية   الجمعية سدادًا لقروض خالل  للجمعية وأي مبالغ دفعتها  أصل القرض  اإلجمالية 
تقديم  قروض على الجمعية، عليها  واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي، وفي حال عدم وجود  

 إقرار بذلك. 
عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي ُعقدت خالل السنة المالية األخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور   ( ن

 موضحًا فيه أسماء الحاضرين. كل اجتماع 
 وصف ألي صفقة بين الجمعية وطرف ذي عالقة.  ( س
تكون الجمعية طرفًا فيها، أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس  معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود   (ع

إدارة الجمعية أو اإلدارة التنفيذية فيها أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين  
وطبيعة   العقود،  أو  أو  باألعمال  أعمال  توجد  لم  وإذا  العقود وشروطها ومدتها ومبلغها،  أو  األعمال  هذه 

 إقرار بذلك. من هذا القبيل، فعلى الجمعية تقديم عقود 
 بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الجمعية.  ( ف
 إقرارات بما يلي:  ( ص

 أن سجالت الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.  •
 أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة وُنفذ بفاعلية.  •
 كر في قدرة الجمعية على مواصلة نشاطها. أنه ال يوجد أي شك يذ •

إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس   (1
 التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها. اإلدارة تلك 

المعين من أجلها، يجب أن يحتوي    في حال توصية مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة  (2
 أسباب التوصية بالتغيير. التقرير على ذلك، مع بيان 



 

 
 (: اإلفصاح في تقرير لجنة المراجعة السنوي 7المادة )

 يجب أن يشتمل تقرير لجنة المراجعة على اآلتي:  (1
 تفاصيل أدائها الختصاصاتها ومهامها.  ( أ

 . في الجمعية اخلية والمالية وإدارة المخاطر توصياتها ورأيها في مدى كفاية نظم الرقابة الد ( ب
 يتلى ملخص تقرير لجنة المراجعة أثناء انعقاد الجمعية العامة العادية.  (2
 

 (: اإلفصاحات للوزارة8المادة )
 يجب على الجمعية:  (1

محضر فرز األصوات، خالل خمسة  تزويد الوزارة بصورة من محاضر اجتماعات الجمعية العمومية مع   ( أ
 ( يوما من تاريخ االجتماع. 15)عشر 

 . الوزارة التعاون التام واإلجابة عن االستفسارات والتساؤالت التي تطلبها  ( ب
و ( ج الوزارة  المختصينتمكين  الوزارة  نفسها    -  موظفي  تلقاء  من  أو  طلب  على  على    –بناء  االطالع  من 

 الوثائق والمكاتبات والسجالت الخاصة بالجمعية. 
 يجب على مجلس اإلدارة:  (2

الطريقة   ( أ أو  المعد  النموذج  وفق  الوزارة  إلى  اإلدارة  مجلس  أعضاء  انتخاب  في  المرشحين  أسماء  رفع 
 الوزارة لهذا الغرض وذلك خالل أسبوع من قفل باب الترشح. المعتمدة من 

  وتحديثها بما يطرأ منتزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات عن الجمعية وفق النماذج المعتمدة من الوزارة،   ( ب
 ( من تاريخ وقوعه.1تغيير خالل فترة ال تزيد عن شهر واحد )

إقرارها   ( ج بعد  الحسابات  مراجع  من  المدققة  المالية  والتقارير  الختامي  بالحساب  الوزارة  الجمعية  تزويد  من 
 ( أشهر من نهاية السنة المالية. 4العمومية وخالل أربعة )

تعيينه وصورة من الهوية الوطنية له،  ارة باسمه وقرار  عند تعيين مسؤول تنفيذي متفرغ للجمعية تزويد الوز  ( د
 مع بيانات التواصل معه. 

والمسؤول   ( ه اإلدارة  ومجلس  العمومية  الجمعية  أعضاء  حالة  على  يطرأ  تغيير  بكل  الوزارة  التنفيذي  إبالغ 
 ( من تاريخ حدوث التغيير. 1والمدير المالي وذلك خالل شهر واحد )

الجدي  (3 انتخابهم خالل خمسة  يجب على مجلس اإلدارة  الذين تم  الوزارة بأسماء األعضاء  (  15عشر )د تزويد 
 يوما على األقل من تاريخ االنتخاب. 

 



 

 
 (: حقوق األعضاء 9المادة )

 : يحق للعضو العامل ما يأتي (1
من   ( أ كانت  الجمعية سواء  في  الصادرة  القرارات  ومنها  ووثائقها  الجمعية  مستندات  الجمعية  االطالع على 

 . العمومية أو مجلس اإلدارة أو المدير التنفيذي أو غيرهم 
الجمعية العمومية  االطالع على الميزانية العمومية للجمعية ومرفقاتها في مقر الجمعية وقبل عرضها على   ( ب

  .بوقت كاف
 تلقي المعلومات األساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.  ( ج
 ات الصلة بطبيعة عضويته. االطالع على مستندات الجمعية ووثائقها وذ ( د

  :يحق للعضو المنتسب ما يأتي (2
 . تلقي المعلومات األساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري كل سنة مالية ( أ

 االطالع على مستندات الجمعية ووثائقها ذات الصلة بطبيعة عضويته.  ( ب
 ال يحق للعضو الفخري طلب االطالع على أي من مستندات الجمعية ووثائقها.  (3
 

 (: الشخص المسؤول10المادة )
 يكون المدير التنفيذي للجمعية مسؤواًل عن اإلشراف على هذه السياسة وتنفيذها.  (1
 المدير التنفيذي للجمعية هو المتحدث الرسمي للجمعية وفق الصالحيات التي اعتمدها مجلس اإلدارة.  (2
 

 (: لغة اإلعالنات واإلشعارات والتقارير 11المادة )
أن   (1 اللغة  يجب  إلى  ترجمتها  للجمعية  ويجوز  العربية،  باللغة  والتقارير  واإلشعارات  اإلعالنات  جميع  تكون 

 اإلنجليزية. 
المعتمدة في توضيح وتفسير اإلعالنات واإلشعارات والتقارير. وفي حالة وجود   (2 تكون اللغة العربية هي اللغة 

 عربي. العربي والنص اإلنجليزي، يؤخذ بالنص الأي تعارض بين النص 
 

 اعتماد ونشر وتنفيذ ومراجعة السياسة  (: 12المادة )
ُتعتمد هذه السياسة وأي تعديل الحق عليها من مجلس اإلدارة في الجمعية، وُيعتمد العمل بهذه السياسة من تاريخ  

 التعديل.  ويبلغ بها جميع موظفي الجمعية، ويسري العمل بأيِّّ تعديل الحق لها ابتداًء من تاريخ ذلك اعتمادها، 
  



 

 1ملحق رقم 
 التعريفات

 : على المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خالف ذلك  تدل الكلمات والعبارات اآلتية
وزارة  الوزارة  (1 والتنمية:  حدود    العمل  في  الجمعية  عن شؤون  المسؤولة  السلطة  وهي  المملكة،  في  االجتماعية 

وجه   النظام، وعلى  أهداف  لتحقيق  تراه الزمًا  ما  تتخذ  أن  ولها  العالقة،  األخرى ذات  واألنظمة  النظام  أحكام 
 .اإلشراف على نشاطات الجمعية ومراقبتها إداريا وماليا خاص

 . في أبها جمعية الجنوب النسائية:  الجمعية  (2
ه  18/02/1437( بتاريخ  61: نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )النظام  (3

 م. 30/11/2015الموافق 
ه  11/06/1437: الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات األهلية الصادر بقرار وزاري بتاريخ  الالئحة (4

 . م 20/03/2016الموافق 
 : الالئحة األساسية للجمعية. الالئحة األساسية  (5
، وتتكون من  وقراراتها ملزمة ألعضائها كافة ولبقية أجهزة الجمعية: أعلى سلطة في الجمعية  الجمعية العمومية (6

 العاملين الذين أوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية.  األعضاء
 . : مجلس إدارة الجمعيةمجلس اإلدارة (7
: المسؤول التنفيذي األول في الجمعية )سواء كان مديرا تنفيذيا أو مديرا عاما أو أمينا عاما أو  التنفيذي المدير   (8

 غير ذلك( والذي يتبع له وظيفيا وإداريا جميع أعضاء اإلدارة التنفيذية في الجمعية.  
 اإلدارة التنفيذية.: أي من األعضاء المؤسسين للجمعية أو مجلس اإلدارة أو طرف ذي عالقة (9

 : تشمل أي معلومة:المعلومة جوهرية  (10
%( من صافي أصول الجمعية  10مالية أو محاسبية قيمتها أو أثرها تساوي أو تزيد عن عشرة في المائة ) ( أ

 وفقًا آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة. 
 عن تغيرات جوهرية في بيئة عمل أو مجال نشاط الجمعية.   ( ب
 ضاء كل من مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية في الجمعية. عن أي تغيير في تكوين أع ( ج
) ( د المائة  في  خمسة  على  تزيد  أو  تساوي  قيمتها  تكون  جديدة  عائدات  أي  أصول  5عن  صافي  من   )%

 الجمعية وفقًا آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة. 
%(  5خمسة في المائة )  عن أي دعوى قضائية كبيرة إذا كان المبلغ موضوع الدعوى يساوي أو يزيد على ( ه

 أصول الجمعية وفقًا آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة. من صافي 
 



 

 
 بأعمال المجلس متعلقاً  الحكم  أعضائه، إذا كان موضوع أحد أو ضد المجلس صادر قضائي حكم  عن أي (و

 . أعضائه أحد أو
%( من  5عقد إيراداته تساوي أو تزيد على خمسة في المائة )عن الدخول في أو الفسخ غير المتوقع ألي   (ز

 إيرادات الجمعية وفقًا آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة. إجمالي 
%( من إجمالي إيرادات  5عن توقف أي نشاط من أنشطة الجمعية يساوي أو يزيد على خمسة في المائة ) ( ح

 الجمعية وفقًا آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة. 
 أي تغيير في الالئحة األساسية للجمعية أو عنوان مقّرها الرئيسي. عن  ( ط
 تغيير مراجع الحسابات الخارجي. (ي
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