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 إدارة املتطوعنيسياسة 
ذه السياسة ه تم اعتماد م 6/10/2019الموافق هـ 1441/  2/ 7 الموافق األحـد يوم في إنه

 الموضوعة سابقا.  إدارة المتطوعينجميع سياسات محل وتحل 

 مقدمة

 لجمعيةا عالقةمن شأنها تنظيم  التيوتوضيح سياسات التطوع  تحديدالغرض من هذه السياسة 

 . الطرفين الوتوضيح واجبات وحقوق ك تحديدبها، وذلك عن طريق  بالمتطوعين

 النطاق

 .كلألطراف في ذلوالمسؤوليات المحددة لعملية التطوع تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة 

 البيان

 ع:أنواع التطو

 .مستمر بشكل عامالا  المتطوعيكون  أن: تطوع دائم -

  :أن يكون التطوع إما وهو: تطوع مؤقت -

  الحاجة.لفترة زمنية محددة أو لفترات زمنية متقطعة حسب 

 فعاليات محددة لجملةفقط أو  ينلنشاط محدد ومع. 

 أساليب التطوع:

 التطوع المستمر: كامل الوقت اليومي. -

 التطوع الجزئي: جزء من الوقت حسب االتفاق بين الجمعية والمتطوع. -

 الشروط المتفق عليها بين الجمعية والمتطوع.التطوع المشروط: حسب  -
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 بـ:الجمعية وكل ما يتبعها على حدة  تلتزم

 حقوق المتطوع:

 .التعامل معه باحترام وثقة وشفافية، وأن جهوده تساهم فعلياا في تحقيق أهداف الجمعية 

 ة الضروري والمعلوماتوتنظيماتها  الجمعيةبطريقة مهنية وواضحة على مناخ ه العاّط

 .بمهامهللقيام 

 على إبراز قدراته ومواهبه تهمساعد. 

 منها بأكبر قدر الستفادةلالعمل، والعمل على توظيف طاقاته وقدراته  فيه إدماج. 

 وفاعلية به بكفاءة المنوطة بالمهامالتوجيه والتدريب للمتطوع ليتمكن من القيام  تقديم. 

  ؛من مصروفات الزمة لتسيير األعمالعدم االلتزام بأي حقوق مالية سوى ما يترتب 

 . "نثرية سفر أو مصروفات ال الحصر " تذاكرعلى سبيل المثال 

 :المتطوع واجبات

 الجمعية. تحددهاالتي  بالقوانين واللوائح تزاماالل 

 موارد ، وبحوزتهدوات العمل التي الجمعية، واأل في المعلوماتعلى سرية  المحافظة

 الجمعية.

  العمل ضمن فريق واحد، وللعمل التطوعي واالستعداد والمبادرةالتعاون. 

 بأخالقيات المهنة والتعامل معها بمثابة العمل  كااللتزامبالعمل التطوعي  مااللتزا

 .الرسمي له

 والفعاليات التطوعية األنشطة في المشاركة. 

  اآلخرينالتعامل مع حسن. 

 بأي مستحقات مالية نتيجة األعمال التطوعية. عدم المطالبة 

  الجمعية في المسؤولينتقبل توجيهات ، وبه على أكمل وجه المنوطالقيام بالعمل. 

  أو أهداف أخرى. لتحقيق منفعة شخصية موقعهال يستغل 
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 لمسؤولياتا

 عملية التطوعوعلى جميع األفراد الذين يتولون  أنشطة الجمعيةتطبق هذه السياسة ضمن 

 فيها.بما ورد التقييد 

السلوك لقواعد األخالقية وعلى توقيع مدونة ا في عملية التطوعويشجع أولئك الذين ُيستخدمون 

 .المهني

 

 

 



 

 

 

 

 سياسة االحتفاظ 
 بالىثائق وإتالفها

 جلمعية الرب 

اخلريية باخلرمة



 

 

 

 مقدمة 

هذا الدلٌل ٌقدم اإلرشادات التً على الجمعٌة اتباعها بخصوص إدارة وحفظ وإتالف الوثائق الخاصة 

 بالجمعٌة.

 

 النطاق

ت الجمعٌة عمل لصالح الجمعٌة وباألخص رؤساء أقسام أو إداراٌستهدف هذا الدلٌل جمٌع من ٌ

والمسؤولٌن التنفٌذٌن وأمٌن مجلس اإلدارة حٌث تقع علٌهم مسؤولٌة تطبٌق ومتابعة ما ٌرد فً هذه 

 السٌاسة.

 

 إدارة الوثائك

 :اآلتي، وتشمل ي بمقر الجمعيةمركز إدار  في الوثائقجميع ب االحتفاظ يتم

 أخرىنظامٌة ٌة للجمعٌة وأي لوائح ئحة األساسالال 

 به فً الجمعٌة العمومٌة تراكات سجل العضوٌة واالش ً  األعضاءمن كل  بٌاناتموضحا

 انضمامهالمؤسسٌن أو غٌرهم من األعضاء وتارٌخ 

 موضحاً به تارٌخ بداٌة العضوٌة لكل عضو وتارٌخ وطرٌقة  مجلس االدارة ًسجل العضوٌة ف

 االنتهاء والسبببتارٌخ  فٌهوٌبٌن / التزكٌة(  باالنتخاب) اكتسابها

  الجمعٌة العمومٌة اتاجتماعسجل 

  وقرارات مجلس اإلدارة اجتماعاتسجل 

 هدالع  و ت المالٌة والبنكٌةسجالال 

 واألصول سجل الممتلكات 

 واإلٌصاالت ملفات لحفظ كافة الفواتٌر  

 سجل المكاتبات والرسائل 

 سجل الزٌارات 

 سجل التبرعات 

العمل والتنمٌة االجتماعٌة.  تكون هذه السجالت متوافقة قدر اإلمكان مع أي نماذج تصدرها وزارة

نائب رئٌس الجمعٌة  وٌكون لجنة حفظ الوثائك وإتالفهامن قبل وٌجب ختمها وترقٌمها قبل الحفظ 

 رئٌسا لها .



 

 

 االحتفاظ بالوثائك

 :تحدٌد مدة حفظ لجمٌع الوثائق التً لدٌها. وقد تقسمها إلى التقسٌمات التالٌة 

o حفظ دائم 

o  سنوات  4حفظ لمدة 

o سنوات  01ة حفظ لمد 

 .إعداد الئحة توضح نوع السجالت فً كل قسم 

 لكل ملف أو مستند حفاظا على الملفات من التلف عند المصائب بنسخة إلكترونٌة  االحتفاظ

الخارجة عن اإلرادة مثل النٌران أو األعاصٌر أو الطوفان وغٌرها وكذلك لتوفٌر المساحات 

 ولسرعة استعادة البٌانات

 ترونٌة فً مكان آمن مثل السٌرفرات الصلبة أو السحابٌة أو ما شابههاتحفظ النسخ اإللك 

  تضع الجمعٌة الئحة خاصة بإجراءات التعامل مع الوثائق وطلب الموظف ألي ملف من

 األرشٌف وإعادتها وغٌر ذلك مما ٌتعلق بمكان األرشٌف وتهٌئته ونظامه.

 لضمان عدم الوقوع فً مظنة الفقدان تحفظ الوثائق بطرٌقة منظمة حتى ٌسهل الرجوع للوثائق و

 أو السرقة أو التلف.

  

 إتالف الوثائك

  التخلص من الوثائق التً انتهت المدة المحددة لالحتفاظ بها وتحدٌد المسؤول عن تحدٌد طرٌقة

 ذلك.

  ٌجب إصدار مذكرة فٌها تفاصٌل الوثائق التً تم التخلص منها بعد انتهاء مدة االحتفاظ بها

 المسؤول التنفٌذي ومجلس اإلدارة.وٌوقع علٌها 

  بعد المراجعة واعتماد اإلتالف، تشكل لجنة للتخلص من الوثائق بطرٌقة آمنة وسلٌمة وغٌر

 مضرة بالبٌئة وتضمن إتالف كامل للوثائق. 

  تكتب اللجنة المشرفة على اإلتالف محضرا رسمٌا وٌتم االحتفاظ به فً االرشٌف مع عمل نسخ

   للمسؤولٌن المعنٌٌن.
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 االشتباه بعمليات غسل األموال وجرائم متويل اإلرهابسياسة 

 أما بعد .... الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل 

 هذه السياسة تم اعتماد م 6/10/2019هـدددد الموافق 1441/  2/ 7الموافق  األحـددددد يوم في إنه

االشددددتباه بعمليا  اسددددل األموال وسيا م تمويل وتحل هذه السددددياسددددة محل سمي  سددددياسددددا  

 الموضوعة سابقا.  اإلرهاب

 مقدمة

تمويل اإلرهاب أحد اليكا ز سيا م اسل األموال وبعمليا   يا  االشتباهمؤشتعد سياسة 

لنظام مكافحة اسل األموال في مجال اليقابة المالية وفقًا  الجمعية اتخذتهااألساسية التي 

وال حته التنفيذية وسمي   هـ،11/5/1433بتاريخ  31السعودي الصادر بالميسوم الملكي رقم م/

  .السياسةالتعديال  الالحقة ليتوافق م  هذه 

 النطاق

 يةوتطوع ومن لهم عالقا  تعاقديةعلى كافة العاملين تحدد هذه السياسة المسؤوليا  العامة 

 .الجمعيةفي 

 البيان

 :تمويل اإلرهاب جرائم أو عمليات غسل األموالب ارتباطاقد تدل مؤشرات 

يا م س وأاألموال  اهتماماً ايي عادي بشأن االلتزام لمتطلبا  مكافحة اسل بداء العميلإ .1

 .تمويل اإلرهاب، وبخاصة المتعلقة بهويته ونوع عمله

 .األخيى رفض العميل تقديم بيانا  عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله .2

القانوني أو  رابة العميل في المشاركة في صفقا  ايي واضحة من حيث ايضها .3



 

 

 

 

2 

 .المعلنة االستثمار استياتيجيةاالقتصادي أو عدم انسجامها م  

مضللة تتعلق بهويته و/أو  بمعلوما  ايي صحيحة أو الجمعيةمحاولة العميل تزويد  .4

 .مصدر أمواله

إرهاب، أو أي  تمويلسيا م بتورط العميل في أنشطة اسل أموال أو  الجمعيةعلم  .5

 .مخالفا  سنا ية أو تنظيمية

 .إبداء العميل عدم االهتمام بالمخاطي والعموال  أو أي مصاريف أخيى .6

مجهول، وتيدده وامتناعه  في أن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل الجمعيةاشتباه  .7

  .ذلك الشخص أو الجهة بدون أسباب منطقية، في إعطاء معلوما  عن

 .عام بأنشطته بشكلوصف لطبيعة عمله أو عدم معيفته العميل تقديم  صعوبة  .8

الستثماري الوض  ا قيام العميل باستثمار طويل األسل يتبعه بعد مدة وسيزة طلب تصفية .9

 .وتحويل العا د من الحساب

 .وسود اختالف كبيي بين أنشطة العميل والممارسا  العادية .10

د عدم تزوي ومحاولة المستحقة له لطيف آخيطلب العميل من الجمعية تحويل األموال  .11

 .اية بأي معلوما  عن الجهة والمحول إليهالجمع

 ما  أو حفظالمعلو محاولة العميل تغييي صفقة أو إلغاءها بعد تبليغه بمتطلبا  تدقيق .12

 .السجال  من الجمعية

 . المستندا طلب العميل إنهاء إسياءا  صفقة يستخدم فيها أقل قدر ممكن من .13

 .ايي مشيوعة مصادرعلم الجمعية أن األموال أو الممتلكا  إيياد من  .14

 م  المعلوما  المتوفية عن المشتبه التبيعا  والعمليا عدم تناسب قيمة أو تكيار  .15

 .به ونشاطه ودخله ونمط حياته وسلوكه

 .محظورنشاط معيوفة بايي معيوفة أو لمنظمة  العميلانتماء  .16

تناسب يفيه وبما ال  وعا لته بشكل مبالغ العميلظهور عالما  البذخ واليفاهية على  .17

 (.مفاسئ م  وضعه االقتصادي )خاصة إذا كان بشكل
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 لمسؤولياتا

يعملون تحت إدارة الذين  العاملينوعلى سمي   أنشطة الجمعيةتطبق هذه السياسة ضمن 

 السياسةوعلى هذه بمكافحة اسل األموال االطالع على األنظمة المتعلقة واشياف الجمعية 

 متهومسؤوليا موااللتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واسباته، والتوقي  عليها واإللمام بها

 األقسامو وتزويد سمي  اإلدارا  في ذلك الخصوصنشي الوعي  الماليةدارة اإلالوظيفية. وعلى 

 .هابنسخة من

حة بقواعد مكاف والتزامهمالتأكد من إتباعهم  على متعاونينحال التعاقد م   تحيص الجمعيةو

 .تمويل اإلرهابسيا م  واسل األموال 

 

 يعتمد
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 سياسة 
 عن املخالفات  اإلبالغ
 مقدمي البالغاتومحاية 

 جلمعية الرب 

 اخلريية باخلرمة
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 مقدمة .1
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 عن مخالفة اإلبالغإجراءات  .5

 البالغمعالجة  .6
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 مقدمة .1

  لجمعية البر الخيرية بالخرمة"( السياسة" ثؼذ، ف١ّب ا١ٌٙب اٌّخبٌفبد )٠ٚشبس ػٓ اإلثالؽ ٚاجشاءاد س١بسخ رٛجت

 أػؼبء ِجٍس اإلداسح ٚاٌّسئٚي اٌزٕف١زٞ ِٚٛظفٟ ِٚزطٛػٟ اٌجّؼ١خ ػٍٝ"( لجمعيةا" ثؼذ، ف١ّب ا١ٌٙب ٠ٚشبس)

 اٌس١بسخ ٘زٖ ٚرؼّٓ .ِٚسئ١ٌٚبرُٙ ٚاججبرُٙ ِّٚبسسخ اٌؼًّ أثٕبء اٌشخظ١خ األخالقِٓ  ػب١ٌخ ثّؼب١٠ش االٌزضاَ

ّؼ١خ أٚ اٌج ٌٗ زؼشعر لذ ِذزًّ رظشف سٛء أٚ جذٞ خطش أٚ ِخبٌفخ أٞ ػٓ ِجىش ٚلذ فٟ اإلثالؽ ٠زُ أْ

ِٓ ٠ؼًّ ٌظبٌخ اٌجّؼ١خ  وبفخ ػٍٝ ٠جتوّب  .ِٕبست ثشىً رٌه ِٚؼبٌجخ ٠ٓذأطذبة اٌّظٍذخ أٚ اٌّسزف١

 ٘زٖ رٙذف. ثٙب اٌّؼّٛي ٚاٌٍٛائخ ٓاٌمٛا١ٔ ثىبفخ ٚاالٌزضاَ ِسئ١ٌٚبرُٙ أداء أثٕبء ٚإٌضا٘خ اٌظذق لٛاػذ ِشاػبح

 اٌم١بَ أْ اٌٝ ٚؽّؤٔزُٙ ِخبٌفبد أٚ ِخبؽش أ٠خ ػٓ ثالؽٌإلاٌجّؼ١خ وً ِٓ ٠ؼًّ ٌظبٌخ  رشج١غ ٌٝا اٌس١بسخ

 .ِسئ١ٌٚخ أٞ ػٍٝ ٠ٕطٛٞ ٚال ِٚمجٛي آِٓ األِش ثٙزا
 

 النطاق .2

أٚ ِسئ١ٌٚٓ رٕف١ز١٠ٓ  اداسح ِٓ ٠ؼًّ ٌظبٌخ اٌجّؼ١خ سٛاء وبٔٛا أػؼبء ِجٍس ج١ّغ ػٍٝ اٌس١بسخ ٘زٖ رطجك

 ٠ّىٓٚ .اسزثٕبء أٞ ٚثذْٚ ،جّؼ١خاٌ فٟ ِٕبطجُٙ ػٓ إٌظش ثظشف ِسزشبس٠ٓأٚ ِٛظف١ٓ أٚ ِزطٛػ١ٓ أٚ 

 أٚ ِخبؽش أ٠خ ػٓ اإلثالؽ ِٓ أطذبة اٌّظٍذخ ِٓ ِسزف١ذ٠ٓ ِٚبٔذ١ٓ ِٚزجشػ١ٓ ٚؿ١شُ٘ ألٞ أ٠ؼب

 .ِخبٌفبد
 

 المخالفات .3

 ِزطٍجبد أٚ رشش٠ؼ١خ أٚ لب١ٔٛٔخ اٌزضاِبد ثؤٞ اإلخالي أٚ ِب١ٌخ أٚ جٕبئ١خ دِخبٌفب أٞ اٌخبؽئخ اٌّّبسسبد رشًّ

 .اٌج١ئخ أٚ اٌسالِخ أٚ اٌظذخ ػٍٝ خطشا   رشىً اٌزٟ رٍه أٚ داخ١ٍخ رٕظ١ّ١خ

 

 :٠ٍٟ ِب اٌذظش، ال اٌّثبي سج١ً ػٍٝ ػٕٙب، اإلثالؽ ٠زٛجت اٌزٟ اٌّخبٌفبد ٚرشًّ

 اٌزظشف سٛء أٚ (اٌفسبد أٚ اٌششٛح رٌه فٟ ثّب) اٌمبٟٔٛٔ ؿ١ش اٌسٍٛن. 

  ػ١ٍّبد ؿس١ً اٌم١ّخ األش١بء اسزخذاَ اسبءح، اٌىبرثخ إٌفمبد ادػبء رٌه فٟ ثّب) اٌّبٌٟ اٌزظشفسٛء ،

 (.األِٛاي أٚ دػُ ٌجٙبد ِشجٛ٘خ

 َِظبٌذٗ ٌزؼض٠ض اٌجّؼ١خ فٟ ِٕظجٗ شخض اسزخذاَ اٌّظبٌخ )ِثً رؼبسع دبالد ػٓ اإلفظبح ػذ 

 فٛق ِظٍذخ اٌجّؼ١خ(. ٠ٓا٢خش ِظبٌخ أٚ اٌخبطخ

 (.اٌشس١ّخ اٌٛثبئك ارالف أٚ اخفبء اػبػخ، رٌه فٟ ثّبي )االدز١ب اِىب١ٔخ 

 ُٔٛػٙب وبْ أ٠ب اسرىبثٙب ٠ذزًّ اٌزٟ أٚ اسرىبثٙب، ٠زُ اٌزٟ أٚ اٌّشرىجخ، اٌجٕبئ١خ اٌجشائ. 

 َ١ذخطذ ؿ١ش ثظٛسح رطج١مٙب أٚ اٌذاخ١ٍخ اٌشلبثخ ٚلٛاػذ ٚأٔظّخ ثبٌس١بسبد االٌزضاَ ػذ. 

 ؿ١ش رفؼ١ٍ١خ ِؼبٍِخ اٌجٙخ رٍه ٌّٕخ خبسج١خ جٙخ ِٓ ِسزذمخ ؿ١ش ِىبفآد أٚ ِٕبفغ ػٍٝ اٌذظٛي 

 .ِجشسح

 لب١ٔٛٔخ ؿ١ش ثطش٠مخ سش٠خ ِؼٍِٛبد ػٓ اإلفظبح. 

 اٌزالػتثبٌج١بٔبداٌّذبسج١خ



 
 
 
 
 
 
 
 

 رٙذ٠ذطذخٓاٌّٛظف١ُٙٚسالِز

 أزٙبنلٛاػذاٌسٍٛنٌّٟٕٙاٌسٍٛنٚ اؿ١شٟاألخالل

 سٛءخذاَاسزاٌظالد١بدٚأاٌسٍطبداٌمب١ٔٛٔخ

 ِئاِشحٚاٌزسزش اٌظّذف١ّب٠زؼٍكٞثؤًِٓاٌّسبئاٌّزوٛسحٖأػال

 الضمانات .4

 ػذَ ٚػّبْ اٌّخبٌفبد ػٓ ثالؽٌإل ٌىً ِٓ ٠ؼًّ ٌظبٌخ اٌجّؼ١خ اٌفشطخ ربدخا اٌٝ اٌس١بسخ ٘زٖ رٙذف

أٚ  ٚظ١فزٗ فمذاْ ٌخطش ِمذَ اٌجالؽ رؼشع ػذَ اٌس١بسخ ٚرؼّٓ .ٌزٌه ٔز١جخ اإل٠زاء أٚ ٌالٔزمبَ رؼشػُٙ

 .ِخبٌفخ أ٠خ ػٓ بإلثالؽث ل١بِٗ ٔز١جخ اٌؼمبة أشىبي ِٓ شىً ٚألِٕٞظجٗ أٚ ِىبٔزٗ االجزّبػ١خ فٟ اٌجّؼ١خ 

 ٚال ِٚؼمٌٛخ، طبدلخ اشزجبٖ ِؼط١بد ِمذَ اٌجالؽ ٌذٜ رزٛفش ٚأْ ١ٔخ ثذسٓ اٌّخبٌفخ ػٓ اإلثالؽ ٠زُ أْ شش٠طخ

 .ِخطئ ثؤٔٗ رٌه ثؼذ ارؼخ ارا ٠ُٙ

 

ػٕذ ػذَ  ِمذَ اٌجالؽفبْ ٘زٖ اٌس١بسخ رؼّٓ ػذَ اٌىشف ػٓ ٠ٛ٘خ  ،جٍؾٌٍّ اٌشخظ١خ اٌّظٍذخ دّب٠خ أجً ِٓ

 وزّبْ ػٍٝ ٌٍّذبفظخ ِٕٚبست ِّىٓ جٙذ وً ثزي س١زُ. ٚرٌه خالف ػٍٝ اٌمبْٔٛ ٠ٕض ٌُ ِب ،سؿجزٗ فٟ رٌه

 اٌىشف ٠زُ أْ ثالؽ أٞ ِغ ٌٍزؼبًِ ٠زٛجت ِؼ١ٕخ، دبالد فٟ ٌٚىٓ .ِخبٌفخ أٞ ػٓ ِمذَ اٌجالؽ ٠ٛ٘خ ٚسش٠خ

 ٠زٛجت وزٌه. ِخزظخ ِذىّخ أٞ أِبَ ا٠ٌٛٙخ وشف ػشٚسح اٌّثبي سج١ً ػٍٝ ِٕٚٙب ،ِمذَ اٌجالؽ ٠ٛ٘خ ػٓ

 ٠ٚزٛجت .آخش شخض أٚ ِٛظف ألٞ وشفٗ ٚػذَ لجٍٗ ِٓ اٌّمذَ جالؽاٌ سش٠خ ػٍٝ اٌّذبفظخ ِمذَ اٌجالؽ ػٍٝ

 اإلثالؽ سجتث ِمذَ اٌجالؽ ا٠زاءوّب رؼّٓ اٌس١بسخ ػذَ  .اٌجالؽ دٛي ثٕفسٗ رذم١مبد أ٠خ اجشاء ػذَ أ٠ؼب ػ١ٍٗ

  .اٌس١بسخ ٘زٖ ٚفك اٌّخبٌفبد ػٓ
 

 عن مخالفة اإلبالغإجراءات  .5
 

 ًفٟ د١ٕٗ إٌّبست اإلجشاء ارخبردزٝ ٠سًٙ  ِجىشح ثظٛسح اٌّخبٌفخ ػٓ اإلثالؽ ٠فؼ. 

 ٍٝلذَ أٔٗ اثجبد ػٍٝ لبدسا   ٠ىْٛ أْ ٠جت ٗأٔ اال ،اٌجالؽ طذخ جبداث ِمذَ اٌجالؽ ِٓ ٠طٍت ال أٔٗ ِٓ اٌشؿُ ػ 

 .١ٔخ ثذسٓ اٌجالؽ

 ُؽش٠ك ػٓ( اٌّشفك إٌّٛرج ٚفك)خط١ب  اٌجالؽ رمذ٠ُ ٠ز 

o  ْ38212اٌشِض اٌجش٠ذٞ  :  111ص . ة :  – اٌخشِخ :اٌجش٠ذٞ اٌؼٕٛا  

o  :ٟٔٚأٚ اٌجش٠ذ اإلٌىزشberkhormah@gmail.com 
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 لذ ار .رارٙب اٌّخبٌفخ ؽج١ؼخ ػٍٝ اٌس١بسخ ٘زٖ ٚفك ِخبٌفخ أٞ ػٓ اإلثالؽ ثخظٛص اٌّزخز اإلجشاء ٠ؼزّذ

 فٟ اٌزب١ٌخ اٌخطٛاد ارجبع ٠ٚزُ .سسّٟ رذم١ك أٚ داخٍٟ رذل١ك أٚ سس١ّخ ؿ١ش ِشاجؼخ اجشاء رٌه ٠زطٍت

  :ثالؽ أٞ ِؼبٌجخ



 
 
 
 
 
 
 
 

 ٌٍَٛجّؼ١خ  اٌزٕف١زٞ ّسئٚيٚاٌ اإلداسح ِجٍس سئ١س ثبؽالعاسزالَ اٌجالؿبد  ذػِٕذ٠ش شئْٚ اٌّٛظف١ٓ  ٠م

 .اٌجالؽ اسزالَ ِٓأسجٛع ي خال اٌجالؽ ِؼّْٛ ػٍٝ) األخ١ش ػذ ِٛجٙب اٌجالؽ ٠ىٓ ٌُ )ارا

 ُدً ٠ّٚىٓ .٠زخزٖ أْ ٠جت اٌزٞ ٚاٌشىً رذم١ك اجشاء ٠زٛجت وبْ ارا ِب ٌزذذ٠ذ أ١ٌٚخ ِشاجؼخ اجشاء ٠ز 

 .رذم١ك إلجشاء اٌذبجخ ثذْٚ بداٌجالؿ ثؼغ

 ٌٍزٛاطً ٘برف ٚسلُ اٌجالؽ اسزالَ ثبشؼبسأ٠بَ  11خالي اٌجالؽ ِمذَ رض٠ٚذ ز٠ُ. 

 إلػبدح لبثً ٚؿ١ش ٔٙبئ١ب اٌمشاس ٘زا ٠ٚىْٛ .اػبفٟ رذم١ك أٞ اجشاء ٠زُ فٍٓ ِجشس، ؿ١ش اٌجالؽ أْ رج١ٓ ارا 

 .اٌجالؽ ثخظٛص اػبف١خ اثجبربد رمذ٠ُ ٠زُ ٌُ ِب إٌظش

 ٌٍزذم١ك ٌجٕخ شئْٚ اٌّٛظف١ٓ  ٌٝا جالؽاٌ ادبٌخ ٠زُ ِٚجشسح، ِؼمٌٛخ ١بدِؼط اٌٝ ٠سزٕذ اٌجالؽ أْ رج١ٓ ارا 

 .إٌّبسجخ اٌزٛط١خ ٚاطذاس اٌجالؽ فٟ

 ػًّ أ٠بَ ػششح خالي اٌزٛط١خ ٚاطذاس اٌجالؽ فٟ اٌزذم١ك ِٓ االٔزٙبء ٌجٕخ شئْٚ اٌّٛظف١ٓ  ػٍٝ جت٠ 

 .اٌجالؽ دبٌخا ربس٠خ ِٓ

 ٚاالػزّبد ٌٍّظبدلخ اٌّجٍس سئ١س اٌٝ رٛط١برٙب ٌجٕخ شئْٚ اٌّٛظف١ٓ  فغرش. 

 ُاٌسبسٞ اٌؼًّ ٚلبْٔٛ ٚصاسح اٌؼًّ س١بسخ ٚفك اٌّخبٌفخ ػٍٝ اٌّزشرجخ اٌزؤد٠ج١خ اإلجشاءاد رذذ٠ذ ٠ز 

 .اٌّفؼٛي

 ِٝمذَ ػالَا ٠جٛص ال رٌه، ِٚغ .اجشاإٖ ٠زُ رذم١ك أٞ ػٓ ثّؼط١بد اٌجالؽ ِمذَ رض٠ٚذ ِّىٕب، رٌه وبْ ِز 

 شخض رجبٖ اٌسش٠خ ثبٌزضاِبد اٌجّؼ١خ اخالي ػ١ٍٗ ٠زشرت لذ ِّب ؿ١ش٘ب أٚ ١خرؤد٠ج اجشاءاد ثؤٞ اٌجالؽ

 .آخش

 َرٕسجُ أْ رؼّٓ ال ٌٚىٕٙب ِٕٚبسجخ، ػبدٌخ ثطش٠مخ ِخبٌفخ أٞ ػٓ اإلثالؽ ِغ ثبٌزؼبًِ اٌجّؼ١خ رٍزض 

 .اٌجالؽ ِمذَ سؿجبد ِغ اٌجالؽ ِؼبٌجخ ؽش٠مخ
 

 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

  عن مخالفة إبالغملحك: نموذج 

 بكشف هويته( مقدم البالغدم البالغ )يمكن عدم تعبئة هذا الجزء إذا لم يرغب معلومات مق

  االسم

  الدور الوظيفي

  اإلدارة 

  رقم الهاتف

  البريد اإللكتروني

  معلومات صندوق البريد

 معلومات مرتكب المخالفة

  االسم

  الدور الوظيفي

  اإلدارة 

  رقم الهاتف

  البريد اإللكتروني

 معلومات الشهود )إن وجدوا. وباإلمكان إرفاق ورقة إضافية في حالة وجود أكثر من شاهد(

  االسم

  الدور الوظيفي

  اإلدارة 

  رقم الهاتف

  البريد اإللكتروني

 التفاصيل

  طبيعة ونوع المخالفة

تاريخ ارتكاب المخالفة وتاريخ العلم 
 بها

 
 

  مكان حدوث المخالفة
 

مستندات تثبت ارتكاب بيانات أو 
 المخالفة

 
 

أسماء أشخاص آخرين اشتركوا في 
 ارتكاب المخالفة

 
 

  أية معلومات أو تفاصيل أخرى

 التوقيع: تاريخ تقديم البالغ:
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 التعامل مع الشركاء املنفذين واألطراف الثالثةسياسة 

 

 أما بعد .... الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل 

، اعتماد هذه السياسة  م  تم6/10/2019هـ الموافق 1441/  2/ 7إنه في يوم األحـد الموافق 

 قا. الموضوعة ساب التعامل مع الشركاء المنفذين واألطراف الثالثةوتحل محل جميع سياسات 

 مقدمة

، لفردااآلداب واألخالق اإلسالمية المنبع األساس لسلوك تتمثل هذه السياسة التعريف بالمبادئ و

 والتي ،رؤسائهزمالئه وع تعزيز القيم المهنية واألخالقية في عالقة الموظف مع م القيم، ونشر

 لتيا بالخدمات العمالء ثقة تعزيز مع بها وااللتزام المسئولية، روح تنمية إطار تحت تندرج

 .صورة بشتى الفساد الجمعية، والعمل على مكافحة تقدمها

 النطاق

 يةوتطوع ومن لهم عالقات تعاقديةعلى كافة العاملين تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة 

 .خاصة وفقًا لألنظمة سياساتويستثنى من ذلك من تصدر لهم  الجمعية،في 

 البيان

  :اختيار المورد والمراقبة -أ

  ئهم عند اختيار شركا السياسةالمبادئ المنصوص عليها في هذه  الجمعيةطبق تيجب أن

 ومورديهم. 

  ينوالمقاول ينالشركاء نظم لمراقبة مدى امتثال المورديجب أن يكون لدى. 

 األعمال:نزاهة  -ب

  النطباعاصنع  أو-يحظر على الشركاء المنفذين تقديم أو دفع أو طلب أو قبول أي شيء 

 المتعلقة بأي من أعمال اإلجراءاتعلى القرارات أو  الئقبشكل غير  للتأثير-بذلك 

 . وأنشطة الجمعية

  الفاسدة واكتشافها األنشطةلمنع  واإلجراءاتاء على العمليات الشرك يداوميجب أن. 
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  :المنافسة الشريفة -ت

  الشركاء المنفذين أعمالهم بما يتوافق مع قواعد المنافسة الجمعية و جريتيجب أن

 . كاراالحتمكافحة نظام المنافسة السعودي، سعيا لالشريفة والقوية وبما يتوافق مع 

  العادلة بما في ذلك  األعمالالمنفذين ممارسات  الشركاء والجمعية ستخدمت أنيجب

 .الدقيقة والحقيقية االعالنات

 األعمال: سجالتدقة  -ث

   عامالة مبادئ المحاسبمعايير و وفقالمالية  والسجالتتتطابق الدفاتر تتقيد ويجب أن. 

  كاملة ودقيقة من جميع الجوانب المادية. السجالتيجب أن تكون 

   والمدفوعات الفعلية.  المعامالتمقروءة وواضحة وتعكس  السجالتيجب أن تكون 

  دفاترالفي ومقيدة مسجلة  غير أموالأي  الجمعية والشركاء المنفذين ستخدمت أاليجب. 

  :حماية المعلومات -ج

  الشركاء المنفذين حقوق الملكية الفكرية والمعلومات السرية،الجمعية وحمي تيجب أن 

 .شخصية يتم جمعها أو تخزينها أو معالجتهاوالتي تشمل أي معلومات 

  أو الوصول غير المناسب  ةأو إساءة استخدام أو سرق فقدانيجب أن يعملوا على منع

 لملكية الفكرية والمعلومات السرية أو كشفها أو تغييرها. ل

 غير المرخص به و/أو نشر المعلومات التي تم  االتصالتوفير سبل الحماية من  يجب

 عليها.الحصول 

 :جودة المنتج -ح

   بالمواد/المنتجات  اإلمداديجب أن يضمن الشركاء المنفذين المشاركين في عملية

الجودة وممارسة ضمان للمتطلبات الخاصة بلوائح  واالمتثالواختبارها وتغليفها 

  .المسجل بها المنتجات المناسبةالمختبرية والتصنيع 

 لة بالمواد/المنتجات التي يتم القيام بها، يجب أن تكون الوثائق أو البيانات ذات الص

ها ب التالعبيمكن  الوآمنة بحيث  لالستعادةأصلية ودقيقة ومقروءة ومراقبة وقابلة 

 يمكن فقدها.  والبشكل مقصود أو غير مقصود 

  لجهات التي تضعها ا بالسجالت االحتفاظلكل متطلبات  المنفذين الشركاء امتثاليجب

 الجمعية. وكذلك تلك المنصوص عليها في أي اتفاقية موقعة مع ذات العالقة
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 :للضوابط التجارية االمتثال -خ

   والتصدير والعقوبات االستيراديجب أن يمتثل الشركاء المنفذين لجميع ضوابط 

 األمثل. االمتثال األنظمة ذات العالقةالمعمول بها وغيرها من 
 :إبداء المخاوف -د

  لدى الجمعية أو أي شخص يعمل  ًابأن موظف إن تبين لهميجب على الشركاء المنفذين

 .رًافو إدارة الجمعية الئق، إبالغأو غير  نظاميقد اشترك في سلوك غير نيابة عنها 

 يعمل نيابة عنها قد اشترك من أو  الجمعية شك أن أحد شركاءتعرف أو ت جهةفرد أو  أي

عبر رابط ، يجب أن يفصح عما لديه المهنية السلوك تنتهك قواعد أعمال أو أنشطةفي 

 اإلبالغومن ثم الجمعية  الموقع تقديم الشكاوى في

 .الجمعيةإلدارة عن المخاوف 

 اظ حيث يمكن الحف متخصص،عن المخاوف يديرها فريق  حواإلفصا استقبال الشكاوى

 به النظام(.بقدر ما يسمح )على سرية هويتك 

 لمسؤولياتا

يعملون تحت إدارة الذين  العاملينوعلى جميع  أنشطة الجمعيةتطبق هذه السياسة ضمن 

 واإللمام بها السياسةوعلى هذه  ماالطالع على األنظمة المتعلقة بعملهواشراف الجمعية 

ية. الوظيف مومسؤولياته مورد فيها من أحكام عند أداء واجباته ، وااللتزام بماوالتوقيع عليها

نشر الوعي بثقافة ومبادئ السلوك الوظيفي واخالقيات الوظيفة  التنفيذيةوعلى إدارة الموارد 

  .هابنسخة من واألقسام وتزويد جميع اإلدارات

 

 

 يعتمد

https://berkhormah.org.sa/
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 سياسة الوقاية من عمليات غسيل األموال وجرائم متويل اإلرهاب
 أما بعد .... الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل 

. م  تم اعتماد هذه السياسة  6/10/2019هـ الموافق 1441/  2/ 7إنه في يوم األحـد الموافق 

الوقاية من عمليات غسيل األموال وجرائم تمويل وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات 

 الموضوعة سابقا.  اإلرهاب

 مقدمة

تمويل اإلرهاب أحد الركائز األساسية جرائم غسل األموال وعمليات الوقاية من تعد سياسة 

لنظام مكافحة غسل األموال السعودي في مجال الرقابة المالية وفقًا  الجمعية اتخذتهاالتي 

والئحته التنفيذية وجميع  هـ،11/5/1433بتاريخ  31الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/

  .السياسةالتعديالت الالحقة ليتوافق مع هذه 

 النطاق

 يةوتطوع ومن لهم عالقات تعاقديةعلى كافة العاملين تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة 

 .الجمعيةفي 

 البيان

 ويلتموجرائم  عمليات غسل األموال في سبيل مكافحة التي اتخذتها الجمعية ةطرق الوقائي

 :اإلرهاب

 ية.الجمع تحديد وفهم وتقييم لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب التي تتعرض لها .1

اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب الخاصة  .2

 .بالمنتجات والخدمات

تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب رفع كفاءة العاملين بما يتالءم مع نوعية األعمال  .3

 .في مجال المكافحة الجمعيةفي 
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رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العمالء وإجراءات  .4

 .العناية الواجبة

 الجمعية.ة األعمال في رفع جودة وفاعليتوفير األدوات الالزمة التي تساعد على  .5

مكافحة غسل ل الجمعيةبرامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في  إقامة .6

 .تمويل اإلرهابجرائم األموال و

واالستفادة من مميزاتها للتقليل من استخدام غير النقدية االعتماد على القنوات المالية   .7

 النقد في المصروفات.

 ذو الصفة الطبيعية أو االعتبارية في التبادل المالي.التعرف على المستفيد الحقيقي  .8

أكد التالجهات ذات العالقة للمساهمة في  معفي إيجاد عمليات ربط الكتروني  السعي .9

 .األشخاص والمبالغ المشتبه بهامن هوية 

 لمسؤولياتا

يعملون تحت إدارة الذين  العاملينوعلى جميع  أنشطة الجمعيةتطبق هذه السياسة ضمن 

 السياسةوعلى هذه بمكافحة غسل األموال االطالع على األنظمة المتعلقة واشراف الجمعية 

 متهومسؤوليا م، وااللتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهوالتوقيع عليها واإللمام بها

 األقسامو وتزويد جميع اإلدارات في ذلك الخصوصنشر الوعي  الماليةدارة اإلالوظيفية. وعلى 

 .هابنسخة من

حة بقواعد مكاف والتزامهمالتأكد من إتباعهم  على متعاونينحال التعاقد مع  تحرص الجمعيةو

 .وتمويل اإلرهابغسل األموال 

 يعتمد 
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  اجلمعيةآليات الرقابة واإلشراف على سة سيا

 وفروعها ومكاتبها وتقييمها
 أما بعد .... الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل 

 م  تم اعتماد هذه السياسة 6/10/2019هـدددد المواف  1441/  2/ 7إنه في يوم األحـددددد المواف  

وفروعها  الجمعيةعلى  آليا  الرقابة واإلشدددرا وتحل هذه السدددياسدددة محل يميا سدددياسدددا  

 سابقا.  ومكاتبها وتقييمها

 مقدمة

ية في ضوابط الرقابة الداخل عد مطلبًا أساسيًا من متطلبا ت آليا  الرقابة واالشرا  سياسة إن

زز والتي من شأنها تعاإلدارية حيث أنها تعمل على تحديد المسئوليا  والصالحيا   الجمعية

 ، وتعمل علىاالحتيالو الفسادتمنا مخاطر ل وااليراءا من ضبط مسارا  تدف  المعامال  

 .االداريةتطوير العملية 

 النطاق

 يةوتطوع ومن لهم عالقا  تعاقديةعلى كافة العاملين تحدد هذه السياسة المسؤوليا  العامة 

 .خاصة وفقًا لألنظمة سياسا ويستثنى من ذلك من تصدر لهم  الجمعية،في 

 البيان

 :الرقابةأواًل: 

 :بالتقارير اإلدارية -أ

ان التقارير اإلدارية يعتمد عليها اعتماد كلي في تقييم األداء للجمعية، وتويه هذه التقارير 

بالدرية األولى إلى مجلس اإلدارة ألنه الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار في تصحيح االنحرا  

جيدة ، ويجب اعداداها بطريقة واتخاذ اإليراءا  الالزمة، وأن تعد هذه بصفة دورية وبانتظام
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 وواضحة ومنها:

 :وتكون هذه من العاملين لمدراءهم بصفة: يومية، أسبوعية، أو شهرية  التقارير الدورية

 أو فصلية أو بعد انتهاء مرحلة معينة من مشروع، أو بعد انتهاء مشروع.

 :وتكون هذه التقارير من المدراء إلى اإلدارة العليا  تقارير سير األعمال اإلدارية

 اإلدارا  واإلنجازا  المتعددة.وتتضمن أنشطة 

  :سابقة والحقة لتساعد اإلدارة العليا  مشروعظرو  وتكون لتحليل  تقارير الفحص

 التصر  السليم في توييه القرارا .على 

 :وتعد بصفة دورية عادية من قبل الرؤساء المباشرون  تقارير قياس كفاءة العاملين

ية لتطوير تلك القدرا ، ومدى لمرؤوسيهم، وتشمل على قياس القدرا  والتوص

 ...وغيره من معايير واضحة مناسبة للجمعية. تعاونهم ما فري  العمل

 :بين اإلدارا  واألقسام وتستخدم هذه لحفظ  وتكون المذكرا  والرسائل المتبادلة

 الملفا  والمعلوما  والبيانا  لسهولة الريوع لها للمتابعة والتقييم.

 التقارير الخاصة: -ب

  المالحظة الشخصيةتقارير. 

 .تقارير االحصائيا  والرسوم البيانية 

  الموازنا  التقديرية.مرايعة 

  الشكاوى والتنظيما .متابعة ملف 

  السجال  والمراقبة الداخلية.مراقبة 

 .مراقبة السير وف  معايير نظام الجودة 

 .تقييم ومرايعة المشاريا 

 المبادئ: :ثانياً 

 مبدأ التكاملية: -أ
وأساليبها من األنظمة واللوائح التنظيمية والخطط االستراتيجية والتنفيذية تكامل الرقابة 

 في الجمعية.

 مبدأ الوضوح والبساطة: -ب
ليكون سهل الفهم للعاملين والمنفذين ليسهم في التطبي  سهولة نظام الرقابة وبساطته 

 النايح والحصول على النتائج المناسبة.

 :ن األخطاءكشف االنحرافات واالبالغ ع ةمبدأ سرع -ت
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أن نظام الرقابة وفاعليته في الجمعية لكشف االنحرافا  والتبليغ عنها بسرعة وتحديد 

 . واألخطاء أسبابها لمعالجة وتصحيح تلك االنحرافا 

 مبدأ الدقة: -ث
إن دقة المعلومة ومصدرها هام بالنسبة لإلدارة العليا ألنها هي التي تساعد على صنا 

خاذ اإليراءا  المناسبة، وعدم الدقة في ذلك يعرض الجمعية القرار والتوييه السليم وات

 اهلل. رلمشاكل وكوارث ال قد

 لمسؤولياتا

لون تحت يعمالذين والمنتسبين  العاملينوعلى يميا  أنشطة الجمعيةتطب  هذه السياسة ضمن 

 واإللمام بها السياسةوعلى هذه  ماالطالع على األنظمة المتعلقة بعملهإدارة واشرا  الجمعية 

ية. الوظيف مومسؤولياته م، وااللتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء وايباتهوالتوقيا عليها

 .هابنسخة من واألقسام تزويد يميا اإلدارا اإلدارة التنفيذية وعلى 

 

 يعتمد
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 مهيدت 1
 

ُ كلُ  خصوصٌة ُُجمعية البر الخيرية بالخرمة تحترمُ  1-1 بهُ ٌموم ما وت عد ُ لصالحها، ٌعمل شخص 
ُالجمعٌة إال اهتمامها، من لٌس العمل إطار خارجُ  تصرفاتُ  من  الشخصٌة المصالح أن ترى أنَّ
، أنشطةُ  أي  ُ ارسةُ مم لصالحهاُأثناءُ  ٌعمل لمن ، ،ُلدأوُؼٌرها مالً، أو اجتماعٌة   بصورة ُ تتداخل 

، مباشرة ، ؼٌرُ  أو مباشرة ُ  تعارضُفً معه ٌنشأ ُ لدُ  مما للجمعٌة والئهُ  أو معُموضوعٌته 
 .المصالح

1-2  
 والمبادرة ُ والعناٌةُ  والعملُالجماعً ُ النزاهةُ  فً المتمثلةُ  ومبادئها بمٌمها الجمعٌة ت ؤمن 1-3

،واإلنج  وحماٌتها، تلنُالمٌم لتعزٌز الجمعٌة؛ عن الصادرة تعارضُالمصالح سٌاسة وتأتً از 
ُ أليُ  المهنٌة أو العائلٌة، الشخصٌةُأو المصلحة تؤث ر أن لتفادي وذلن  لصالح ٌعمل شخص 

 مكاسبُ  على المصالح خاللُتلن من ٌت ح صلُ  أن أو ،الجمعٌة تجاه واجباته أداء علىُالجمعٌة
ُ.جمعٌةال حساب على

ُ
 السياسة وأهداف نطاق 2
ُ

 السعودٌة العربٌة المملكة فً بها والموانٌنُالمعمول التشرٌعات فً جاء بما اإلخالل عدم مع2-1ُ
 تحك م التً

األساسٌةُ والالئحة ونظامُالجمعٌاتُوالمؤسساتُاألهلٌةُوالئحتهُالتنفٌذٌة، المصالح، تعارض
ُ.محلها تحلَُّ أن دونُ  لها، استكماالاُ هذهُالسٌاسة تأتً للجمعٌة،

ُ

الجمعٌةُأعضاءُ ذلن وٌشمل لصالحُالجمعٌة، ٌعمل شخص كل على السٌاسة هذه ت طبك2-2ُ
جمعٌةُال ومدٌري ،مجلسُاإلدارة من اللجانُالمنبثمة ة،ُوأعضاءاإلدار مجلسالعمومٌةُوأعضاءُ

ُ.ومتطوعٌهاُموظفٌها ،ُوجمٌعالتنفٌذٌٌن
ٍٗظاىخ أٛ شخض آخز ىفقزة اىسابقت شخاص أّفسٌٖ اىَذم٘رِٝ فٜ األٝشَو حعارع اىَظاىخ، ٍا ٝخعيق با2-3ُ

ُ.حنُ٘ ىٌٖ عالقت شخظٞت بٌٖ، ٗٝشَو ٕؤالء اىزٗجت، األبْاء، اى٘اىذِٝ، األشقاء، أٗ غٞزٌٕ ٍِ أفزاد اىعائيت

 لصالحها العاملٌن باألشخاصتربطُالجمعٌةُ التً الوثائك من ٌتجزأ ُ ال جزءااُ السٌاسة هذه ت عد 2-4ُُ
ُ.عمل عمود أو تعٌٌن لرارات تلنُالوثائك كانت واءس
ُ

اُ أوُؼٌرهم، استشارٌٌهاُالخارجٌٌن مع تبرمها التً العمود الجمعٌة ت ض من2-5ُ  تنظم نصوصا
ُ.السٌاسة هذه أحكام مع ٌتفك بما تعارضُالمصالح
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رع اىَظاىخ اىسيبٞت ٍِٗ ٝعَو ىظاىذٖا ٍِ أٛ أشناه حعا ٗسَعخٖا حٖذف ٕذٓ اىسٞاست إىٚ دَاٝت اىجَعٞت2-6ُ

ُ.اىخٜ قذ حْشأ بسبب عذً اإلفظاح
ُ
ُ
  المصالح تعارض تنظيم بسياسة الخاصة التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس وصالحيات مسئوليات 3

ُ
ُ.اإلدارة لمجلس الرئٌسة االختصاصات أحد المصالح تعارض إدارة 3-1

 
 من التً المسائل فً للنظر المجلسُمنُالمنبثمة لجانه احد تكلٌؾ او محددة لجان تكوٌن للمجلس وزٌج 3-2

ُ.اللجان تلن استماللٌة متطلبات مراعاة مع مصالح تعارضُعلى تنطوي أن المحتمل
 

 معجمعٌةُال تعامالت ٌخص فٌما جمعٌةالُإدارة مجلس لرر اذا إال مصالح تعارض حالة فً الشخص ٌكون ال 3-3
 ،مصالح تعارضُعلى تنضوي الحالة أن ةجمعٌال فً التنفٌذٌٌن باركو المجلسُأعضاء تعامالت أو الؽٌر

ُ.الجمعٌة موظفً بالً بخصوص التنفٌذي المسؤول مع المرار صالحٌة وتكون
ُ

اُ اإلدارة لمجلس ٌجوز 3-4  دعن المسئولٌة من عفاءاال – حدة على حالةكلُ بشأن – ٌمرر أن التمدٌرٌة لسلطته وفما
اُ ٌنشأ لدُالذي المصالح تعارض  الذي أو ،المعتادةُولراراته الشخص شاطاتن سٌاق فً آلخر حٌن من عرضا

 فً بواجبه المٌام عن تعٌمه بمصالح أو مالٌة بمصالح ٌتعلكُما سواء ،الجمعٌة مع عمله سٌاق فً ٌنشأ لد
ُ.جمعٌةال مصالح مع ٌتوافك بما وجه ملكأ علىُالتصرؾ

ُ
 وضعه بتصحٌح ارضةالمتع المصلحةصاحبٌُُلتزم ،مصالح تعارض الحالة أن اإلدارة مجلس ٌمرر عندما 3-5

ُ.لذلن المنظمة االجراءات وإتباع اإلدارة مجلسٌُمررها التً اإلجراءات وبجمٌع
 
 والحمولٌة الجنائٌة المضاٌا ورفع ،السٌاسةُهذه مخالفً على الجزاءات إٌماع صالحٌةجمعٌةُال إدارة لمجلس 3-6

ُ.بها العاللة ذوي جمٌع التزام عدم عن تنجمُلد التً باألضرار للمطالبة
ُ
 السارٌة االنظمة مع ذلن ٌتعارضالُُأن علىسٌاسةُال هذه أحكام تفسٌر فً المخول هواإلدارةُ مجلس 3-7

ُ.جهاتُالمشرفةال وأنظمةةُللجمعٌةُاألساسٌ والالئحة
ُ
ُ.اإلبالغ تارٌخُمن نافذة وتكونالجمعٌةُُموظفً جمٌعمجلسُاإلدارةُهذهُالسٌاسة،ُوٌبلػٌُُعتمد 3-8
 
ُ.علٌها الالزمة التعدٌالت وإجراءُوالعملُبموجبها سٌاسةال هذه تنفٌذ من دكالتأُاإلدارة مجلس ٌتولى3-9ُ
ُ
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 حاالت تعارض المصالح   4
ُ

 أو مباشر بشكل سواء ٌتعلك نشاط فًُأي الجمعٌة لصالح ٌعمل لشخص مصلحةُ  وجود ٌعنً ال4-1ُ
 لمصالحا تعارض ٌنشأ ولكنُلد .الطرفٌن بٌن المصالح فً تعارض لٌام بالجمعٌة،ُمباشر ؼٌر

ا، ٌبدي أن لصالحُالجمعٌة ٌعمل ممن ٌطلب عندما  بتصرؾُلمصلحة ٌموم أو لراراا، ٌتخذ أو رأٌا
اُمصلحة الولت نفس فً لدٌه وتكون الجمعٌة،  بالرأيُالمطلوب مباشر ؼٌر أو مباشر بشكل تتعلك إمَّ

 الجمعٌة ؼٌر آخر ؾطر تجاه التزام لدٌه ٌكون أوُأن اتخاذه، منه المطلوب بالتصرؾ أو إبداؤه، منه
 للسرٌة، انتهانُ  على تعارضُالمصالح حاالت تنطوي إذ .التصرؾ أو المرار أو الرأي ٌتعلكُبهذا

ُ.للجمعٌة للوالء وزعزعةُ  شخصٌة، لمكاسب الثمة،ُوتحمٌكُ  الستعمال وإساءة ُ
ُ
 الموالؾ جمٌع طىتؽ ال بالضرورةُأنها إال الموالؾ من لعدد سلوكٌة لمعاٌٌر امثلة تضع السٌاسة هذه4-2ُ

 معُتتماشى بصورة أنفسهم تلماء من التصرؾكلُمنٌُعملُلصالحُالجمعٌةُُعلى وٌتحتم حدوثها، المحتمل األخرى
 :ٌلً ما التعارض حاالت على االمثلة ومنُالسٌاسة هذه ٌخالؾ سلون أنه ٌبدو لد ما وتجنب السٌاسة، هذه

 من أي أو لجانه من لجنة أي عضوُأو دارةاإل مجلس عضو أن حالة فً مثالاُ لمصالحتعارضُاٌُنشأ 
اُمشارموظفًُالجمعٌةُ  مهنٌة أو تنظٌمٌةُمصلحة أو شخصٌة مصلحة له أو نشاط، بأي صلة له أو فً كا

 أو العضو ذلن لرارات موضوعٌة على مباشرُؼٌر أو مباشر بشكل ٌؤثر لد نشاط أو عمل أي فً
 .جمعٌةال تجاه تهومسئولٌا واجباته تأدٌةُفً لدراته على أو الموظؾ

 اُ المصالح فً التعارض ٌنشأ  ٌحصل أو ٌتلمى التنفٌذٌٌن بارك أحدُأو اإلدارة مجلس عضو أن حالة فً أٌضا
 من مستفٌدااُ مباشرة ؼٌر أو مباشرة بطرٌمة ذلن كان سواء آخرُطرؾ أي من شخصٌة مكاسب على

 .الجمعٌة ونؤش إدارة فً تهكومشارُمولعة

 أو بالبٌع مادٌة معامالت فً الدخولُخالل من المادٌة االستفادة خالل من الحالمص فً التعارض ٌنشأ لد 
ُ.للجمعٌة التأجٌر أو الشراء

 أوُتولٌعُعمودُمعهمُالوظائؾ فً األلرباء أو األبناء تعٌٌن خالل من المصالح فً التعارض ٌنشأ لد اٌضا 

 جمعٌةُفًُجهةُأخرىُوٌكونُمنٌُعملُلصالحُال ارتباط حال فً تكون المصالح تعارض صور إحدى من
 .الجمعٌةبٌنهاُتعامالتُمعُ

 ُتعارض مثلةأ منالجمعٌةُ موظؾعضوُمجلسُاإلدارةُأوُ علٌها ٌحصل التً رامٌاتكواإل الهداٌا
ُ.المصالح

 تبحث او جمعٌةال من حالٌة خدمات تستمبلُأو خدمات تمدم منشأة أو تجاري نشاط فً الملكٌة أو االستثمار 
 .معٌةجال مع التعامل عن

 ا ملكاا تعتبر التً المعلومات إعطاء أو األسرار إفشاء عضوٌةُأوُال بحكم علٌها ٌطلع والتًُ،للجمعٌة خاصا
 .الخدمة هكتر بعد ولو وظٌفة،ال

 عضوُأوُال تصرفات على التأثٌر بهدؾُالجمعٌة مع تتعامل جهات أو أشخاص من لهداٌا األلارب أحد لبول
 .المصالح ارضتع عنه ٌنتج لد جمعٌةبال موظؾال
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 بسبب لٌمةُذات أشٌاء أو لمبالػ جهة أي من عائلته أفراد أحد أو ظؾأوُالمومجلسُاإلدارةُعضوُُتسلم 
 ا.معه للتعامل سعٌها أو جمعٌةال مع الجهة تلن تعامل

 أفراد أحد أو الموظؾ من مطلوبةُفواتٌر لٌمة بدفع الجمعٌة مع للتعامل تسعى أو تتعامل جهة أي لٌام 
 .عائلته

  هرُ  أنُ  شأنه من للمصلحةُالشخصٌة الجمعٌة وممتلكات أصول استخدام اُ ٌ ظ  أو المصالح فً تعارضا ُا  فعلٌا
 أو مصالحُالجمعٌة لؽٌر منافعها أو معداتها، أو أوُموظفٌها، الجمعٌة، دوام أولات كاستؽالل محتمالا،
ُال عاللةُ  خالل من المعلوماتُالمتحصلةُ  استخدامُ  إساءة ُ أو أهدافها، ؛ شخص   لتحمٌكُمكاسب بالجمعٌة 
ُمصالح أو مهنٌة، أو عائلٌة، أو شخصٌة، ُأخرى أيَّ

 
 االلتزامات 5

 
 :كلُمنٌُعملُلصالحُالجمعٌةُأنٌُلتزمُبالتالًُعلى5-1ُ

 اإللرارُعلىُسٌاسةُتعارضُالمصالحُالمعتمدةُمنُالجمعٌةُعندُاالرتباطُبالجمعٌة 
 وعدمُالمحاباةُأوُالواسطةُأوُتمدٌمُمصلحةُالنفسُأوُُةُواألمانةوالمسؤولٌ والنزاهة العدالة بمٌماللتزامُا

 .اآلخرٌنُعلىُمصالحُالجمعٌة

 اُ أو مادٌا لانونً ؼٌر بشكل عدمُاالستفادة خاللُأداءُ من ومعارفه أهلهُوأصدلائه من أي أو هو معنوٌا
 .عملهُلصالحُالجمعٌةاُ

 أوُتوحًُبذلنُتجنبُالمشاركةُفًُاتخاذُالمراراتُالتًُتؤديُلتعارضُمصالح 

 تعبئةُنموذجُالجمعٌةُالخاصُباإلفصاحُعنُالمصالحُسنوٌا. 
 سواءُكانتُمالٌةُُطارئةُحُأوُشبهةُتعارضُمصالحمصال تعارض حالة أي عن المباشرلرئٌسهُ اإلفصاح

 أوُؼٌرُمالٌة.

 .اإلبالغُعنُأيُحالةُتعارضُمصالحُلدُتنتجُعنهُأوُهنُؼٌرهُممنٌُعملُلصالحُالجمعٌة 

  ذلن الجمعٌة طلب حال فً أو وجوده، حال فً حالةُتعارضُالمصالح، إنهاء ٌثبت ما تمدٌم.ُ
 
 متطلبات اإلفصاح 6

التمٌدُالتامُُوالمتطوعٌنُالمسؤولٌنُالتنفٌذٌٌنُوؼٌرهمُمنُالموظفٌنأعضاءُمجلسُاإلدارةُوٌتعٌنُعلى6-1ُُ
هاُفًُكلُحالة،ُحٌثماُالتضتُالحاجة،ُباإلفصاحُللجمعٌةُعنُالحاالتُالتالٌة،ُحٌثماُانطبك،ُوالحصولُعلىُموافمت

ُسواءُانطوتُعلىُتعارضُفعلًُأوُمحتملُللمصالحُأمُال:

 ُاإلفصاحُعنُُوالمتطوعٌنُوؼٌرهمُمنُالموظفٌنُالتنفٌذيُالمسؤولأعضاءُمجلسُاإلدارةُوٌتعٌنُعلى

ملكةُأمُأٌةُوظائؾٌُشؽلونها،ُأوُارتباطُشخصًُلهمُمعُجمعٌةُأوُمؤسسةُخارجٌة،ُسواءُكانتُداخلُالم

ُخارجها.ُ



. 
 
 
 
 
 
 
 

 ُاإلفصاحُعنُُوالمتطوعٌنُوؼٌرهمُمنُالموظفٌنُالمسؤولُالتنفٌذيأعضاءُمجلسُاإلدارةُوٌتعٌنُعلى

ُأٌةُحصصُملكٌةُلهمُفًُالمؤسساتُالربحٌة.

 ُاإلفصاحُعنُُوالمتطوعٌنُوؼٌرهمُمنُالموظفٌنُالتنفٌذيُالمسؤولأعضاءُمجلسُاإلدارةُوٌتعٌنُعلى

أوُحصةُملكٌةُتخصُأيُمنُأفرادُأسرهمُ)الوالدانُوالزوجة/الزوجات/الزوجُُأٌةُوظٌفةُأوُمصلحةُمالٌة

 تتعاملُمعُالجمعٌةُأوُتسعىُللتعاملُمعها.ُربحٌةُواألبناء/البنات(ُفًُأٌةُجمعٌاتُأوُمؤسسات

 ُاإلفصاحُُوالمتطوعٌنُمنُالموظفٌنُمتنفٌذيُوؼٌرهالٌُنمسؤولأعضاءُمجلسُاإلدارةُوالٌتعٌنُعلىُكل

حصولُعلىُموافمتهاُعلىُأٌةُحالةٌُمكنُأنُتنطويُعلىُتعارضُمحظورُفًُالمصالح.ُللجمعٌةُوال

وتخضعُجمٌعُهذهُالحاالتُللمراجعةُوالتمٌٌمُمنُلبلُمجلسُإدارةُالجمعٌةُواتخاذُالمرارُفًُذلن.ُعندُ

ُانتمالُالموظؾُإلىُوظٌفةُرئاسٌةُفًُالجمعٌةُأوُإلىُوظٌفةُفًُإدارةُأخرىُأوُؼٌرُذلنُمنُالوظائؾ

التًُربماُتنطويُعلىُتعارضُفًُالمصالح،ُربماٌُتعٌنُعلىُالموظؾُإعادةُتعبئةُنموذجُتعارضُ

ٌوماُمنُتؽٌٌرُالوظٌفة.ُكماُتمعُعلىُعاتك30ُُالمصالحُوأخاللٌاتُالعملُوبٌانُاإلفصاحُفًُؼضونُ

ُتام.ُُالرئٌسُالمباشرُللموظؾُمسؤولٌةُالتأكدُمنُلٌامُالموظؾُبتعبئةُاستمارةُاإلفصاحُعلىُنحو

ضُالتمصٌرُفًُاإلفصاحُعنُهذهُالمصالحُوالحصولُعلىُموافمةُالجمعٌةُعلٌهاُالمسؤولُالتنفٌذيُ 6-2 ٌعر 
لإلجراءاتُالتأدٌبٌةُطبماُلنظامُالعملُوالتنمٌةُاالجتماعٌةُفًُالمملكةُالعربٌةُُوالمتطوعٌنُوؼٌرهُمنُالموظفٌن

ُ.السعودٌةُوالالئحةُاألساسٌةُفًُالجمعٌة
 

 رض المصالحتقارير تعا 7
 
ُالرلابةُاإلدارٌةُوالمالٌةتودعُجمٌعُنماذجُإفصاحُأعضاءُمجلسُاإلدارةُلدىُلجنةُ 7-1
 إدارةُالشؤونُاإلدارٌةتودعُجمٌعُنماذجُإفصاحُموظفًُأوُمتطوعًُالجمعٌةُلدىُ 7-2
باألعمال تمرٌرااُ الخارجً الجمعٌة حسابات مراجع ٌ مدم  7-3 ُا  والتً الجمعٌة لصالح المبرمة والعمود خاصا

ُ حالُطلبُ  المجلس، لعضو مباشرة ؼٌر أو مباشرة مصلحة نطويُعلىت  ذلن وٌ ضمن اإلدارة، مجلس رئٌس 
 .العمومٌة للجمعٌة ٌمدمه الذي الجمعٌة ألداء تمرٌرهُالسنوي مع

اُ تمرٌرااُ الداخلٌة المخولةُبالمراجعة اإلدارة ت صدر 7-4 األعمالُ تفاصٌل ٌ وض ح اإلدارة علىُمجلس ٌ عرض سنوٌا
اُ الجمعٌة لموظفً علىُمصلحة انطوت مودُالتًأوُالع  .المودعةُلدٌها اإلفصاح لنماذج وفما

 

 العاملٌن باألشخاص الجمعٌة تربط الوثائكُالتً من ٌتجزأ ال جزءااُ ت عد السٌاسة هذه إن ُ  حٌث
ُ.بهاُ الواردة وااللتزامات أحكامها مخالفة ُفإنهُالٌُجوزُُلصالحها،

 

ُ

ُ

 

ُ
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 وإقرار تعهد

 

ُ.................................ُبصفتًوُ......................................ُُأنا هدوأتع ألر

 علٌه وبناء ،ُجمعية البر الخيرية بالخرمةبـُ الخاصةُالمصالح تعارض سٌاسة على اطلعت لد بأننً

 مباشرة ةبطرٌم شخصٌة أرباح أو مكاسب أي على الحصول عدمفٌهاُوأتعهدُب بما وألتزمُلرأو أوافك

 أي استخدام عدموب جمعٌةال فً موظؾ أو إدارة مجلس عضوك مولعًُمن مستفٌدا مباشرةُأو

 أو أوُألاربًُأوُأصدلائًُالشخصٌةُألؼراضً مواردها أو أصولها وجمعٌةُأال تخص معلومات

ُ.أليُمنفعةُأخرى استؽاللها

 
 ..................................................... التولٌع

 ـه .........../...../...... التارٌخ

ُم .........../...../...... الموافك

ُ

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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 منىذج إفصاح مصلحة

َّٛ ٍظيذتً ٍاىٞتً فٜ أٛ ِّ   ؟جَعٞت أٗ ٍؤسست ربذٞت حخعاٍو ٍع اىجَعٞتٕو حَيل أ

 ٌّع 

  ال 

َّٛ ٍظيذتً ٍاىٞتً  ُّٛ فزٍد ٍِ أفزاد عائيخل أ  جَعٞت أٗ ٍؤسست ربذٞت حخعاٍو ٍع اىجَعٞت؟فٜ أٛ ِّ  ٕو َٝيل أ

 ٌّع 

  ال 

 
ُعملُفًُحالةُاإلجابةُبنعمُعلىُأيُمنُاألسئلةُالسابمة،ُف أنهٌُجبُعلٌنُاإلفصاحُعنُالتفاصٌلُالخاصةُبتملنُأي  

ُمنُأفرادُعائلتن. ُأعمالُتجارٌةُمنُلبلنُأوُمنُلبلُأي   ُتجاريُأوُوجودُمصلحةُمالٌةُفًُأي  
 

اسمُ

ُالنشاط

نوعُ

ُالنشاط
ُالمدٌنة

رلمُ

السجلُ

أوُ

رخصةُ

ُالعمل

ُتارٌخُاإلصدارُالهجري
تارٌخُاإلصدارُ

ُالمٌالدي
هلُ

حصلتُ

علىُ

موافمةُ

ُالجمعٌة؟

هلُترتبطُ

الشركةُ

بعاللةُ

عملُمعُ

ُالجمعٌة؟

المصلحةُالمالٌةُ
ُاإلجمالٌة
)%(ُ ُالسنةُالشهرُالٌومُالسنةُالشهرُالٌوم

ُُُُُُُُُُُُُ
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أٗ ىذٝل  ٍْظبًا )ٍثو ٍْظب عض٘ فٜ ٍجيس إدارة أٗ ىجْت أٗ أٛ جٖت أخزٙ( أٗ حشارك فٜ أعَاه أٗ أّشطتٕو حخقيذ 

ِّٛ  جٖت أخزٙ غٞز  عض٘ٝت  ؟ اىجَعٞتىذٙ أ

 ٌّع 

  ال 

 

ٕو ٝخقيذ أٛ ٍِ أفزاد أسزحل )اى٘اىذاُ/اىزٗجت/اىزٗجاث/اىزٗج/األبْاء ٗاىبْاث( ٍْظبًا )ٍثو ٍْظب عض٘ فٜ ٍجيس 

ِّٛ  جٖت أخزٙ غٞز  أٗ أّشطت أٗ ىذٝٔ عض٘ٝت فٜ شارك فٜ أعَاهٝٗ ىجْت أٗ أٛ جٖت أخزٙ( أٗ ارة أإد  اىجَعٞت؟أ

 ٌّع 

  ال 

 
أنهٌُجبُعلٌنُاإلفصاحُعنُالتفاصٌلُالخاصةُبشؽلُأيُمنصبُوُفًُحالةُاإلجابةُبنعمُعلىُأيُمنُاألسئلةُالسابمة،ُف
ُأعمالُخارجٌةُ)معُشركاءُ ُمنُالجمعٌة/ُأوُالمشاركةُفًُأي   ،ُالحكومةُأوُالمطاعُالخاص(ُمنُلبلنُأوُمنُلبلُأي  

ُ.أفرادُعائلتن
 

اسمُ
ُالجهة

نوعُ
ُالجهة

ُالمدٌنة
هلُترتبطُالجهةُ
بعاللةُعملُمعُ

ُالجمعٌة؟

هلُحصلتُعلىُ
ُموافمةُالجمعٌة؟

صاحبُ
ُالمنصب

ُالمنصب
هلُتتحصلُعلىُمكاسبُمالٌةُ

ُنظٌرُتولٌنُهذاُالمنصب؟

ُُُُُُُُ
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ٗىٖا طيت داىٞت أٗ ٍسخقبيٞت باىجَعٞت خارج اىجَعٞت جٖت ٕذٝت أٗ أمثز ٍِ أٗ ألٛ أدذ ٍِ أفزاد عائيخل ىل ٕو قذٍج 

 س٘اء قبيخٖا أً ىٌ حقبيٖا؟

 ٌّع 

  ال 

لبلنُأوُمنُلبلُالهدٌةُعندُلبولهاُمنُتفاصٌلُنهٌُجبُعلٌنُاإلفصاحُعنُإالسابك،ُفُالسؤالفًُحالةُاإلجابةُبنعمُعلىُ
ُمنُأفر ُ.ادُعائلتنأي  

 

اسمُ

ممدمُ

ُالهدٌة

ُالجهة

تارٌخُتمدٌمُالهدٌةُ
ُالهجري

تارٌخُتمدٌمُالهدٌةُ
ُالمٌالدي

ُهل
لبلتُ

ُالهدٌة؟

هلُترتبطُ

الجهةُبعاللةُ

عملُمعُ

ُالجمعٌة؟

ُنوعُالهدٌة
لٌمةُالهدٌةُ

ُتمدٌرٌا
ُالسنةُالشهرُالٌومُالسنةُالشهرُالٌوم

ُُُُُُُُُُُُ

ُ

ُ
جمٌعُالمعلوماتُأعالهُمحدثةُوصحٌحةُومتماشٌةُمعُسٌاسةُتعارضُالمصالحُالمعتمدةُمنُُألرُأناُالمولعُأدناهُأنا

ُالجمعٌة.
ُ

ُ..............................................ُ:ُمـاالس

ُ..................................ُ:ُالمسمىُالوظٌفً

ُ.............................................ُالتارٌخ:

ُ:ُ...........................................ُلٌعالتو
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 مجع التربعاتسياسة 
   6/10/2019الهههفههه افههه  هههه هههههههههههه 1441/  2/ 7 الهههفههه افههه  األحههه ههههههههههههههه  يههه   فههه  إنههه 

 محل جفيع سياسات جفع التبرعات الف ض عة سابقا. وتحل ذه السياسة ه تم اعتفاد

 مقدمة

لخاصة لجفع الف ارد الفالية من الغرض من هذه السياسة التعريف بالفبادئ واإلرشادات ا

 .مختلف الفصادر للجفعية

 النطاق

تح د هذه السياسة الفسؤوليات العامة ف  جفع التبرعات والفسؤوليات الفح دة لجامع  

 ستخ ا  األم ال والفسؤولية عنها.التبرعات ومانحيها، وفيفا يتعل  با

 البيان

 تضفن الجفعية وكل ما يتبعها على ح ة أن:

 .والشفافيةعفل على ال وا  بطريقة تتسم بالع الة وباألمانة واالستقامة ت .1

 ا.ا، بق انينها السارية ول ائحها وبفبادئها ومفارساته، ف  جفيع أنشطته لتزت .2

أنفسهم مسؤولين أما  من ق م ا إليهم األم ال. وعليهم  مجلس إدارة الجفعيةيعتبر  .3

الص ر الت  تستغل بؤس اإلنسان، أو تفس، االمتناع عن استخ ا  الرسائل أو الرس   و

 بأي شكل من األشكال، بكرامت .

م قعهم لتحقي  منفعة شخصية. وعليهم أال يقبل ا كتع يض  منس ب  الجفعيةال يستغل  .4

 س ى أجرهم أو األتعاب الفح دة لهم.

. بشأن حق ق الفتبرعينبأي الئحة تص ر من الجهات الفشرفة عليها،  الجفعيةلتز  ت .5

ويح  للفتبرعين، أوال وقبل كل ش ء، الحص ل ف  حين  على الفعل مات الكاملة عن 
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 كيفية استخ ا  أم الهم. 

ُتستخ   جفيع األم ال الت  تم جفعها ف  األغراض الذي ُجفعت من أجلها، وذلك خالل  .6

 .الت  اتف  عليهازمنية الفترة ال

فيع الحاالت محص رة ف  نسبة مئ ية من ال خل مقب لة تبقى تكلفة جفع التبرعات ف  ج .7

عامة داخل أوساط مهنة جفع التبرعات ومن الجفه ر. ويك ن هناك ت ازن مناسب 

 بين التكاليف وال خل والج دة. 

يطب  نظا  محاسب  معترف ب  لتتبع حركة التبرعات ومراقبتها. وإع اد تقارير دقيقة  .8

فبالغ الت  تم جفعها وكيفية إنفاقها والنسبة الصافية ف  حين  ونشرها علنا، متضفنة ال

 .للنشاطالفخصصة لله ف أو 

 لمسؤولياتا

وعلى جفيع األفراد الذين يت ل ن جفع التبرعات من  أنشطة الجفعيةتطب  هذه السياسة ضفن 

 أو من الفصادر األخرى. غير الربح  الخاص أوالعا  أو القطاع 

ل ك لق اع  األخالقية والسلجفع التبرعات على ت قيع م ونة اويشجع أولئك الذين ُيستخ م ن 

 .الفهن 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

سياسة خصوصية 
  البيانات

 جلمعية الرب 

 اخلريية باخلرمة



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ممدمة 

توجب سٌاسة خصوصٌة البٌانات على كل من ٌعمل لصالح الجمعٌة )وٌشمل أعضاء مجلس اإلدارة 

والمتطوعٌن( المحافظة على خصوصٌة بٌانات المانحٌن والمستشارٌن والمسؤولٌن التنفٌذٌٌن والموظفٌن 

ن والمستفٌدٌن وعدم مشاركتها ألي أحد إال فً نطاق ضٌك جدا حسب ما والمتبرعٌن والمتطوعٌ

بما  سٌوضح فً الفمرات التالٌة. كما توجب السٌاسة استخدام البٌانات الخاصة ألغراض الجمعٌة فمط

 تمتضٌه المصلحة. 

 

 النطاق

مسؤولٌن  أو إدارة مجلس أعضاء كانوا سواء الجمعٌة لصالح ٌعمل من جمٌع على السٌاسة ھذه تطبك

 الجمعٌة. فً مناصبهم عن النظر بصرف مستشارٌن أو متطوعٌن أو موظفٌن أو تنفٌذٌٌن

 

 البٌانات

بٌانات عامة أو خاصة مثل البٌانات الشخصٌة أو البرٌد اإللكترونً أو البٌانات، ھنا، تشمل أي 
المتبرعٌن أو المستفٌدٌن المراسالت أو أي بٌانات أخرى تُمدَّم للجمعٌة سواء من المتطوعٌن، المانحٌن، 

 من خدمات الجمعٌة.
 

 الضمانات

تهدف ھذه السٌاسة إلى توضٌح إجراءات التعامل مع البٌانات والمحافظة على خصوصٌتها داخل 

 الجمعٌة أو من خالل مولع الجمعٌة اإللكترونً.

 تضمن الجمعٌة ما ٌلً:

 امة ما لم ٌوافموا على النشر.أن تتعامل الجمعٌة مع جمٌع بٌانات المتعاملٌن معها بسرٌة ت 

 بٌانات المتعاملٌن معها مع أي جهة أخرى دون إذنهم. لن تموم ببٌع أو مشاركة 

  لن ترسل الجمعٌة أي إٌمٌالت أو رسائل نصٌة للمتعاملٌن معها سواء بواسطتها أو بواسطة أي

  جهة اخرى دون إذنهم.

 إللكترونً، إن وجد، وأن تكون أن تنشر الجمعٌة سٌاسة خصوصٌة البٌانات على مولعها ا

 متوفرة عند الطلب مطبوعة أو إلكترونٌة.

 .أن ٌكون للجمعٌة سٌاسة خاصة بخصوصٌة البٌانات للموالع اإللكترونٌة 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 للموالع اإللكترونٌةالبٌانات خصوصٌة نموذج لسٌاسة 

 

حافظة على خصوصٌة نشكرن أٌها الزائر الكرٌم على زٌارتن لمولعنا على االنترنت ونتعهد لن بالم

بٌاناتن التً تزودنا بها من خالل المولع. كما نلتزم لن بتوضٌح سٌاستنا المتعلمة بخصوصٌة بٌاناتن 

 وھً كما ٌلً:

   

  نا اإللكترونًالبٌانات التً تشاركها مع مولع استخداممن حمن معرفة كٌفٌة. 

 ولد  بٌاناتفاظ على سرٌة النلتزم بحماٌة حموق جمٌع زوار ومستخدمً ھذا المولع ونلتزم بالح
ونشرھا على  بٌاناتأعددنا سٌاسة الخصوصٌة ھذه لإلفصاح عن النهج الذي نتبعه فً جمع ال

  ھذا المولع اإللكترونً.

 طرٌمة إال بال بٌاناتوسوف لن نستخدم تلن ال كبرى،تشكل لنا أولوٌة أن خصوصٌتن  نؤكد لن
 بشكل آمن. المالئمة للحفاظ على خصوصٌتن

  المولع ال ٌمارس أي أنشطة تجارٌةلن أٌضا أن نؤكد. 

 بتبادل ال ً ما ٌتم اإلعالن عنه  باستثناءالشخصٌة مع أي جهة تجارٌة  بٌاناتال نموم نهائٌا
  للمستخدم الكرٌم وبعد موافمته على ذلن.

  ً المستخدمٌن الكرام بإرسال رسائل ذات محتوى تجاري أو  بٌانات باستخدامال نموم نهائٌا
 .تروٌجً

 وأخذ اآلراء بهدف تطوٌر المولع وتمدٌم  االستباناتعمل لد نستخدم البٌانات المسجلة فً المولع ل
كما ٌمكننا من التواصل معكم  أكثر سهولة وفعالٌة للزوار والمستخدمٌن الكرام. استخدامتجربة 

ع للمشارٌع واألعمال الخٌرٌةعند الحاجة فً حالة رغبتكم   االطالعأو رغبتكم فً  فً التبرُّ
 بٌاناتحٌث تساعدنا ھذه ال على ما ٌستجد من المشارٌع واألعمال الخٌرٌة التً تموم بها الجمعٌة

 ، وتنفٌذ طلباتن لدر اإلمكان.استفساراتنفً التواصل معن، واإلجابة عن 

 مع أطراف خارجٌة إال إذا كانت ھذه الجهات الزمة فً عملٌة  بٌاناتنموم بمشاركة ھذه ال ال
طلبن، ما لم ٌكن ذلن فً إطار بٌانات جماعٌة تُستخدم لألغراض اإلحصائٌة استكمال 

 على أٌة بٌانات من الممكن استخدامها للتعرٌف بن. اشتمالهاواألبحاث، دون 

 والبٌانات بصورة آلٌة )الكترونٌة( من خالل  بٌاناتفً الحاالت الطبٌعٌة ٌتمُّ التعامل مع ال
لن، دون أن ٌستلزم ذلن مشاركة الموظفٌن أو إطالعهم على تلن التطبٌمات والبرامج المحدَّدة لذ

 .بٌاناتال

  وفً حاالت استثنائٌة )كالتحمٌمات والمضاٌا( لد ٌّطلع علٌها موظفو الجهات الرلابٌة أو من ٌلزم
 على ذلن؛ خضوًعا ألحكام المانون وأوامر الجهات المضائٌة. اطالعه

 مولع إال الخدمات والتعامالت التً ٌتم إجراؤھا على تنطبك سٌاسة الخصوصٌة ھذه على كافّة ال
فً الحاالت التً ٌتمُّ فٌها النصُّ على خدمات أو تعامالت ذات خصوصٌة؛ فإنه ٌكون لها سٌاسةُ 

 خصوصٌة منفصلة، وغٌر مدمجة بسٌاسة الخصوصٌة ھذه.



 
 
 
 
 
 
 
 

  ج سٌطرتنا، روابط لموالع إلكترونٌة أخرى تمع خار المولع علىعلى الرغم من ذلن لد ٌحتوي
وال تغطٌها سٌاسة الخصوصٌة ھذه، فً حال لمت بالوصول إلى موالع أخرى من خالل 
استخدام الروابط المتاحة على مولعنا؛ فإنن ستخضع لسٌاسة الخصوصٌة المتعلِّّمة بهذه الموالع، 

مولع؛ مما ٌتطلب منن لراءة سٌاسة الخصوصٌة المتعلِّّمة بتلن الوالتً لد تختلف عن سٌاسة 
 لموالع.ا

 بٌاناتھذه البوابة لد تحتوي على روابط إلكترونٌة لموالع أو بوابات لد تستخدم طرلاً لحماٌة ال 
وخصوصٌاتها تختلف عن الطرق المستخدمة لدٌنا، ونحن غٌر مسؤولٌن عن محتوٌات وطرق 
خصوصٌات الموالع األخرى التً ال تمع تحت استضافة مولع الوزارة وتتولى جهاتها مسؤولٌة 

 وننصحن بالرجوع إلى إشعارات الخصوصٌة الخاصة بتلن الموالع. حماٌتها،

 ن أو بٌاناتن لمصلحة أي طرف بٌاناتفً كل األحوال لن نموم بالبٌع أو التأجٌر أو المتاجرة ب
وسنحافظ فً كافَّة األولات على خصوصٌة كافة بٌاناتن الشخصٌة التً  ثالث خارج ھذا المولع.
 .نتحصل علٌها وسرٌتها

  ر الهائل فً مجال التمنٌة، والتغٌُّر فً نطاق الموانٌن المتعلمة بالمجال اإللكترونً؛ نظًرا للتطوُّ
ٌحتفظ بالحّكِّ فً تعدٌل بنود سٌاسة الخصوصٌة ھذه وشروطها فً أي ولٍت ٌراه  المولعف

ٌالت ذات مالئماً، وٌتم تنفٌذ التعدٌالت على ھذه الصفحة، وٌتم إخطاركم فً حالة إجراء أٌة تعد
 تأثٌر.

  للحفاظ على بٌاناتن الشخصٌة، ٌتم تأمٌن التخزٌن اإللكترونً والبٌانات الشخصٌة المرسلة
 باستخدام التمنٌات األمنٌة المناسبة.

البرود اإللكتروني بخصوص هذه السياسة من خالل  نا دائماً لإلجابة عن استفساراتكاالتصال ب ميكنك
 berkhormah@gmail.comللجمعٌة : 
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 السلوك قواعد سياسة 
 أما بعد .... الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل 

 م  تم اعتماد هذه السياسة 6/10/2019هـ الموافق 1441/  2/ 7إنه في يوم األحـد الموافق 

 الموضوعة سابقا.  قواعد السلوكوتحل محل جميع سياسات 

 مقدمة

، الفردوك لاآلداب واألخالق اإلسالمية المنبع األساس لستتمثل هذه السياسة التعريف بالمبادئ و

 والتي ،رؤسائهزمالئه وع تعزيز القيم المهنية واألخالقية في عالقة الموظف مع م القيم، ونشر

 لتيا بالخدمات العمالء ثقة تعزيز مع بها وااللتزام المسئولية، روح تنمية إطار تحت تندرج

 .صورة بشتى الفساد الجمعية، والعمل على مكافحة تقدمها

 النطاق

 يةوتطوع ومن لهم عالقات تعاقديةعلى كافة العاملين تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة 

 .سلوك وظيفية خاصة وفقًا لألنظمة سياساتويستثنى من ذلك من تصدر لهم  الجمعية،في 

 البيان

 :االلتزام بـوكل ما يتبعها على حدة والعاملين بها تضمن الجمعية 

 أواًل: النزاهة:

 .كل ما يخل بشرف الوظيفة الترفع عن .1

 .الوظيفية واجباتالتخصيص وقت العمل ألداء   .2

 الجمعية. مصلحةلعمل متى ما طلب ذلك وفقًا لالعمل خارج وقت ا .3
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 .التي يعمل بها وغايتها الجمعيةخدمة أهداف   .4

 .اهمال أوباألنظمة واللوائح وتطبيقها دون تجاوز  اإللمام  .5

 .و دعوى قضائيةأالتحلي بالنزاهة في أي تحقيق رسمي يشارك فيه   .6

 .اتخاذ اإلجراءات الرسمية لضمان سرية المعلومات الشخصية لآلخرين  .7

 .توخي الموضوعية في تصرفاته من خالل العمل بحيادية ودون تمييز  .8

 :الواجبات تجاه المستفيدين والعمالء: ثانياً 

 .ولباقة بحسنهم دون استثناء والتعامل مع مصالحهممراعاة هم واحترام حقوق .1

 .السعي لكسب ثقته عبر النزاهة .2

 .بما يتفق مع األنظمة والتعليمات األعمالالسليم في كل  سلوكال معهم وفقتجاوب ال .3

 .التعامل مع الوثائق والمعلومات الشخصية بسرية تامة وفقًا لألنظمة والتعليمات .4

 .ثقة الوظيفيةالاالمتناع عن أي عمل يؤثر سلبًا على   .5

 ن:الرؤساء والمرؤوسي تجاهالواجبات ثالثًا: 

ة مخالفدون اإلداري، هيكلة العمل والتسلسل تنفيذ أوامر رؤسائه وفق  على الموظف .1

 عند حدوثه. لرئيسهخطيًا  مع بيان ذلكلألنظمة والتعليمات 

 .همسليمة مع بيئةبناء المساهمة في التعامل مع زمالئه باحترام ولباقة و على الموظف .2

 .اراءه بمهنية وموضوعية عالية ةمشاركعلى الموظف   .3

 .المشاكل التي تواجههم في مجال العمل في حل لزمالئهتقديم المساعدة الموظف معني ب  .4

 .من حيث االلتزام باألنظمة والتعليمات لزمالئهقدوة حسنة الموظف يكون  أن  .5

ن تنمية مهاراتهم ع في زمالئهنقل الخبرات التي اكتسبها الى  الىالموظف  يسعى أن  .6

 .يزيتم دون معهم والتعاملطريق التدريب 

 :المحظورات العامةثالثًا: 

و طلب أ قبولب ،إساءة استعمال السلطة الوظيفية واستغالل النفوذ العاملينيحظر على  .1
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 .مكافحة الرشوةو ارتكاب أي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام أ الرشوة

 أو أي صورة من صورة. التزوير يحظر على العاملين  .2

ة موافقوممارسة أخرى دون الحصول على  ينالجمع بين وظيفت يحظر على العاملين .3

 .بذلك مسبقة

و رفع شكاوى كيدية ضد أاالشتراك في الشكاوى الجماعية  يحظر على العاملين  .4

 .و جهاتأشخاص أ

شخصية عن أي شخص المعلومات الو أعينات الو أثائق والجمع  يحظر على العاملين  .5

 .ن تكون في إطار نظامي وضمن متطلبات العمل الضروريةأال إ

بع المستندات التي تحمل طا وأالوثائق  وأافشاء المعلومات السرية  العاملين ىعل رظيح .6

تعاقدية الالعالقة حصل عليها بسبب وظيفته حتى بعد انتهاء  والسرية والتياألهمية 

 األنظمة.مالم يكن الكشف عنها مسموحًا به صراحة بموجب  معهم

 و تصريح فيأو تعليق أأي مداخلة ب عالماإل لوسائل يحظر على العاملين اإلفصاح  .7

 التواصل وسائل من أيعبر  أو ،التحقيقو أموضوعات الزالت تحت الدراسة 

 .االجتماعي

 ،أو أي حكومة خارجية المملكةلى إو اللوم أالنقد أي من توجيه يحظر على العاملين   .8

 الداخلية أو الخارجية.عالم ي وسيلة من وسائل اإلأ عبر

ياسة ناهض سي بيانو أخطابات أو التوقيع على أي نشر اصدار أو  يحظر على العاملين  .9

 .ومصالحهاتعارض مع أنظمتها السياسية يو أ المملكة

 :الهدايا واالمتيازاترابعًا: 

 عليهمالتي تعرض أو االمتيازات أو الخدمات  الهباتقبول  العاملينعلى يحظر  .1

 على نزاهته. ًاريتأثيكون لها أو أي ميزة  و غير مباشرأبشكل مباشر 

خارجية دون  جهاتو جائزة من أي أو هدية أأي تكريم  قبول العاملينيحظر على  .2

 .من الجهة المشرفة الحصول على موافقة رسمية

و خصومات على المشتريات الخاصة من أقبول أي تسهيالت  العاملينيحظر على   .3

 .مع الجمعيةالموردين الذين لديهم معامالت 
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للحصول على  معليها بحكم عمله اوحصلاستخدام أي معلومة  يحظر على العاملين .4

 .و معاملة خاصة من أي جهةأخدمة 

 :استخدام التقنيةخامسًا: 

التي  التقنية األجهزةاتخاذ جميع االجراءات الالزمة للمحافظة على  العاملينعلى  .1

 بحوزته وعهدة عليه.

 ع القسممإال بعد التنسيق  االجهزة علىبرامج أو تطبيقات  تحميل عدمب العاملين يلتزم  .2

 بذلك. المعني

، وعدم تخزين معلومات العمل ألغراض إال األجهزة استخدام عدمب العاملين يلتزم  .3

 من ضمن العمل.ليست 

 السرية والمعلومات مبه الخاصةمعلومات الدخول  على المحافظةب يلتزم العاملين   .4

 مبه الخاص األجهزة في الموجودة

 :التعامل مع االنترنتسادسًا: 

 ستخداماب املتزااللى شبكة االنترنت إالوصول  يةإمكان متتوافر لديه نالذي العاملينعلى  .1

 .الشبكة ألغراض العمل

 .لملفاتوالبرامج لبشروط ومتطلبات حقوق الملكية الفكرية  العاملين يلتزم  .2

 و أي نشاط غير نظاميأ مخلة باآلداب واألعرافمواد  أيعدم تحميل ب العاملين يلتزم  .3

 .هيعاقب بموجبها مرتكب

تعلق إلنشاء رسائل ال ت هبريد الكتروني عدم استخدام مخصص له نالذي العاملين يلتزم .4

، وعدم فتح أي رسالة من مصدر غير معروف إال بعد التنسيق المنوطة بهمباألعمال 

 .بذلك المعني القسممع 

 :مكافحة الفسادسابعًا: 

تملة، و محأعن أي حالة تعارض مصالح حالة  للجمعيةخطيا  ايلتزم العاملين أن يفصحو .1
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يشارك في أي قرار يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على ترسيه أي عقد يكون  ن الأو

 .أحد اقربائه طرف فيه

عن أي تجاوز لألنظمة والتعليمات المعني  للقسمبال  خطيا اإل العاملينيتوجب على  .2

ثناء أوابال  الجهات المختصة عن أي فساد علم به  ،النافذة التي يطلع عليها خالل عمله

 .في سبيل جهود مكافحة الفسادذلك وظيفته و

 :للموظفالتزام الجهة ثامنًا: 

 في موقعها االلكتروني، وتعريف السياسةنشر هذه  اإلدارة التنفيذية في الجمعيةعلى  .1

 .االلتزام بأحكامها مبأنه يجب عليه مبها وإبالغه العاملين

بي المتطلبات تل عاملينللتهيئة بيئة عمل آمنة وصحية  اإلدارة التنفيذية في الجمعيةعلى  .2

، وتطبيق األنظمة واللوائح والقرارات بعدالة وإنصاف دون مساسية ألداء عملهاأل

 .تمييز

 لمسؤولياتا

يعملون تحت إدارة الذين  العاملينوعلى جميع  أنشطة الجمعيةتطبق هذه السياسة ضمن 

 واإللمام بها السياسةوعلى هذه  ماالطالع على األنظمة المتعلقة بعملهواشراف الجمعية 

ية. الوظيف مومسؤولياته م، وااللتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهوالتوقيع عليها

بشرية نشر الوعي بثقافة ومبادئ السلوك الوظيفي واخالقيات الوظيفة وعلى إدارة الموارد ال

 .هابنسخة من واألقسام وتزويد جميع اإلدارات

 يعتمد 
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 سياسة مصفوفة الصالحيات بني جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
 

 أما بعد .... الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل 

 هذه السياسة تم اعتماد م 6/10/2019هـ الموافق 1441/  2/ 7الموافق  األحـد يوم في إنه

 مصفوفة الصالحيات بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذيةوتحل محل جميع سياسات 

 الموضوعة سابقا. 

 مقدمة

ًا من عد مطلبًا أساسياإلدارة واإلدارة التنفيذية تبين مجلس مصفوفة الصالحيات  سياسة إن

حيث أنها تعمل على تحديد المسئوليات  الجمعيةضوابط الرقابة الداخلية في  متطلبات

عتماد القرارات والمعامالت في اإلدارية التنفيذية العليا الوالصالحيات لشاغلي الوظائف 

 ،واالجراءاتسارات تدفق المعامالت ، والتي من شأنها أن تعزز من ضبط وحوكمة مالجمعية

 االحتيال.و الفسادتمنع مخاطر ل

 النطاق

 يةوتطوع ومن لهم عالقات تعاقديةعلى كافة العاملين تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة 

 .وظيفية خاصة وفقًا لألنظمة سياساتويستثنى من ذلك من تصدر لهم  الجمعية،في 

 البيان

 مجلس اإلدارة:صالحيات  مصفوفةأواًل: 

 .على تنفيذها واإلشراف للجمعيةالرئيسية  واألهداف األساسيةاعتماد التوجيهات  .1

ك من وما يتبع ذل ،عليها واإلشرافضوابط للرقابة الداخلية الوواللوائح نظمة األ اعتماد .2

 الوظيفيةتحديد للمهام واالختصاصات والواجبات والمسؤوليات بين المستويات 

 .المختلفة

 العام عليه ومراقبة مدى فاعليته واإلشراف بالجمعيةوضع نظام للحوكمة خاص  .3



 

 

 

 

2 

 ما تقرره جهة االشراف على الجمعية.يتعارض مع  البما ، وتعديله إن دعت الحاجة

سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ  واعتماد وضع .4

 .حقوقهم

 .يذ األعمال المنوطة باإلدارة التنفيذيةتفويض وتنفلاعتماد سياسة وضع و .5

 واللوائح لألنظمة الجمعية التزامالتي تضمن  واإلجراءاتالسياسات  واعتماد وضع .6

 .مع الجمعيةصحاب المصالح ألعن المعلومات الجوهرية  باإلفصاحوالتزامها 

 .وتطويرها الجمعيةاعتماد السياسات الداخلية المتعلقة بعمل  .7

الختصاصات والمسؤوليات التي يتم تفويضها لإلدارة التنفيذية، تحديد الصالحيات وا .8

وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض. كما يحدد المجلس الموضوعات التي يحتفظ 

 .بصالحية البت فيها

 لالستثمارات.وضع موجهات ومعايير عامة  .9

 .ةللجمعيالعقارية  واألنشطة االستثماراتإدارة  .10

 الجمعية.التصور العام للمخاطر التي تواجه  تحديد .11

 .لهالتنفيذي وتوفير الدعم  /المديرمراجعة وتقييم أداء الرئيس .12

 المالية والتوقيعات على أوامر الصرف والشيكات. تاالعتمادا .13

 البت في التعيين والفصل لشاغلي الوظائف اإلدارية العليا. .14

 ارئة عليه.إقرار واعتماد الهيكل التنظيمي والتعديالت الط .15

 ة:التنفيذي ةاإلدار صالحيات مصفوفة :ثانياً 

 .معايير مرحلية متطورة خاللمن  العملالقيادة المثلى لفريق  .1

 .والخطط والتقييم الدوري باالستراتيجيات األهدافربط  .2

 .بها بشأن ممارساتها للصالحيات المفوضة لمجلس اإلدارة رفع تقارير دورية .3

 ومشروع الموازنة التقديرية العتماده.رفع التقارير المالية  .4

 رفع التقويم الوظيفي للعاملين العتماده. .5

 إصدار التعاميم والتعليمات الخاصة بسير العمل. .6

 التوصية في التعيين للوظائف الشاغرة العتمادها. .7

 رفع تقرير بإنهاء العقود الوظيفية للمجلس. .8

 المجلس واإلدارة التنفيذية:التواصل بين أعضاء الرؤساء  تجاهالواجبات ثالثًا: 
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اللجان الفرعية عن  أحد يتم توجيه الدعوة لعقد اجتماع من قبل رئيس المجلس أو .1

 .المجلس

س مع رئيس المجل التنسيق والتشاورعدم إلغاء أو تأجيل االجتماعات المجدولة إال بعد  .2

 .اللجنةأو رئيس 

بناًء أو  ة ذلك،غير مجدول متى رأى ضرور طارئأن يدعو الجتماع  لرئيس المجلس .3

 أعضاء المجلس. طلب من على

أن يتم التنسيق بين رئيس المجلس وأمين السر واألعضاء والرئيس التنفيذي عند وضع  .4

 .جدول أعمال االجتماع

 .دارة بتقرير شهري يتضمن أدائهااإلتزويد مجلس  اإلدارة التنفيذية يتوجب على .5

هة التواصل مع أعضاء مجلس اإلدارة في األمور المتعلقة أمين مجلس اإلدارة هو ج .6

اإلدارة التنفيذية ممن  مقامه مفوض منبشؤون مجلس اإلدارة، وفي حال غيابه يقوم 

ى التنفيذي بالقيام بالمهمة إل المديرلهم عالقة وخبرة بأعمال المجلس بموجب توجيه من 

 .حين عودة أمين المجلس

التنفيذي والمدير المالي أو أي من  المديرن التواصل مع ألعضاء مجلس اإلدارة واللجا .7

 .لذلك عند الحاجة ةالتنفيذي اإلدارةأعضاء 

 لمسؤولياتا

لون تحت يعمالذين والمنتسبين  العاملينوعلى جميع  أنشطة الجمعيةتطبق هذه السياسة ضمن 

 واإللمام بها السياسةوعلى هذه  ماالطالع على األنظمة المتعلقة بعملهإدارة واشراف الجمعية 

ية. الوظيف مومسؤولياته م، وااللتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهوالتوقيع عليها

 .هابنسخة من واألقسام تزويد جميع اإلداراتالتنفيذية اإلدارة وعلى 

 يعتمد


