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 برجعرانة المكان والمكانة 

  

 مقدمة

 يتفق مع النظام والئحته التنفيذية، مع  يضع مجلس اإلدارة سياســـات مكتوبة لإلفصاح وإجراءاته بما 

 الهدف

تضمن االفصاح عن جميع األمور الجوهرية  الجمعيةالهدف من سياسة اإلفصاح والشفافية هو التأكد أن 
واألداء والحوكمة باإلضافة إلى االبالغ عن بما في ذلك الوضع المالي للشركة  بدقة وفي الوقت المناسب

 .وطرق تصنيف المعلومات وتوقيت االفصاح عنها عن المعلومات باإلفصاحالقواعد المتعلقة 

 المهام 

وغيرهم من  ميةأســـاليب إفصـــاح مالئمة تمكـــن أعضاء الجمعيـــة العمو السياسةأن تتضمن  •
 .المتعلقة بالجمعية وأدائها أصحـــاب المصالح من االطالع على المعلومات

 عنها المعلومـــات التي يتم اإلفصاح عنها وآلية وتوقيت اإلفصاح أن تحدد تلك السياسات •
بما يتوافق مع  وسرعة اإلفصاح وإجراءات ضمان جودة وكفاية ودورية اإلفصـــاح عنها

 .ذات العالقة األنظمة واللوائحمتطلبات 

الجمعيـــة بمـــا يضمن  التي تضمن حفظ السجالت والمعلومات التي تتعلق بعمل اتخاذ االجراءات •
عمليـــة عرض المعلومات وتحليلهـــا وتقديمها لطالبيها  دقـــة المعلومـــات واألمانة وســـهولة

 .إجراءات واضحة ومنظمة وفق

وموثوقة  التـــي يتـــم اإلفصاح عنهـــا شـــاملة ومفهومـــة وذات عالقة التأكد من أن المعلومات •
 .ومتاحة للجمهور في الوقت المناسب

ومع  الممارسات والتحقـــق من توافقهـــا مع أفضل اإلفصـــاح بشـــكل دوري جعة سياساتمرا •
 .أحكام نظام الجمعيات والئحته التنفيذية

أسبوع على  المدققـــة فـــي مقرهـــا أو علـــى موقعهـــا اإللكتروني قبل عرض القوائم المالية •
 .األقل من موعد انعقاد الجمعية العمومية

ونزاهـــة المعلومـــات التـــي يكشـــف  يعد مجلس اإلدارة المســـؤول األول عن ضمان سالمة ودقة •
كمـــا يراقب  اإلفصـــاح جراءات إلــليم واآلليـــات الالزمـــة للتنفيـــذ السـ وعـــن الضوابـــط عنهـــا

 .ويتخذ إجراءات تصحيحية عند الضرورة المجلـــس االلتزام بسياســـة اإلفصاح

 :اإلفصاح أساليب

 لعموميا ل وقرار الحوكمة للمجلست النموذج الشامناوبيا واإلداريةالرفع بالتقارير المالية  •
  رفة.جهات المشللوالموقع االلكتروني و

 .بالمحاضر وقرارات المجلس للموقع االلكترونيالرفع  •

 .الحفظ المكتبي لجميع سجالت اإلفصاح لسهولة الوصول لها •
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 فصاح:إلا إجراءات

 :اآلتييتضمن  يجب أنوالذي  اإلدارةمجلس  تقرير(1

 .أدائها المستقبلي وتوقعات تقييم اســـتراتيجية الجمعية ووضعهـــا من الناحية المالية •

حوكمة الجمعية  ءات الحوكمة وسياســـاتها بما في ذلـــك أنظمة ولوائحتطبيـــق إجـــرا  •
والمهام وتقســـيمها فيمـــا بين  مع بيان توزيع الســـلطات المعتمدة من مجلس اإلدارة

وتوضيـــح صالحيات ومهام كل مـــن  واإلدارة التنفيذيـــة الجمعيـــة العمومية ومجلـــس اإلدارة
والقواعـــد  واإلفصاح عن نظام الجمعية األساســـي التنفيذي لمديروا دارةاإل رئيس مجلس

والتقارير المعدة من مجلس اإلدارة  وهيـــاكل اللجان وتنظيماتها المنظمة لعمل مجلس اإلدارة
 .أو اللجان المتفرعة منه

الخصوص األداء المالـــي  هتقييـــم شـــامل وموضوعـــي للجمعيـــة وأدائها الســـنوي وعلى وج •
 .المتخذة وأثرها على أداء ووضع الجمعية للجمعية خالل الفترة الماضية وأهم القرارات

وتواريـــخ  التنفيذيـــة واإلدارة تحديـــد أســـماء ووظائـــف كل مـــن أعضـــاء مجلـــس اإلدارة •
 المنعقـــدة خالل الفترة وتواريخها وعـــدد االجتماعات بدايـــة ونهايـــة الـــدورة الحالية

 .جلس إدارة الجمعيةالتزام كل عضو بحضور اجتماعات م ومدى وأســـماء الحضور لكل اجتماع

أســـماء هـــذه اللجـــان  مع ذكر توصيـــف اختصاصات لجان مجلس اإلدارة ومهامها باختصار •
 .الحضور لألعضاء ورؤســـائها وأعضائها وعـــدد اجتماعاتهـــا وبيانات

إضافة  الجمعيةب تعميـــم نتائـــج المراجعة الســـنوية لفعاليـــة إجراءات الرقابـــة الداخلية  •
  ة.نظام الرقابة الداخلية في الجمعي إلـــى رأي لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية في كفاية

الجمعية من  تبييـــن أي عقوبـــة أو جـــزاء أو تدبيـــر احتـــرازي أو قيد احتياطـــي مفروض على •
عالجها وتفادي  وسبل ةمع بيان أسباب المخالف أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية

 .وقوعها في المستقبل

علـــى أي عضـــو مـــن  توضيـــح أي عقوبة أو جـــزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض •
 تنظيميـــة أو قضائية مما له عالقة بالجمعية أعضـــاء مجلـــس اإلدارة مـــن أي جهة إشـــرافية أو

 .ُوسبل عالجها وتفادي وقوعها في المستقبل مع بيان أســـباب المخالفة

 ( اإلفصاح عن المعلومات الجوهرية:2

ومستوى أدائها  الجمعيةُتَعرف المعلومات الجوهرية على أنها أية معلومات تتعلق بأوضاع وأنشطة 
ها ات التي يتوقع أن تؤثر بشكل مباشر على أحداث قد تؤدي إلى تغيير جوهري في أوضاعوالمعلوم
لذلك يجب نشر كافة المعلومات الجوهرية المماثلة على نطاق واسع وفي حينها وبما يتوافق المالية 

 .واللوائحمع األنظمة 
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 ( اإلفصاح عن المعلومات المالية:3

في الموقع وذلك قبل نشرها تعتمد وأن يجب أن يعتمد مجلس اإلدارة القوائم المالية  •
 االلكتروني.

 الخاصة بالجمعية.ات واالستثمارات رعن قائمة العقا اإلفصاح •

 مشاريع وايرادات السنة المالية المنتهية.سنوي عن د التقرير الاعدا •

 واقع التواصل االجتماعي:( اإلفصاح عبر الموقع اإللكتروني ووسائل اإلعالم وم4

أهمية خاصة لموقعها اإللكتروني وتحديثه بصفة مستمرة باعتباره من أهم الجمعية تعطي  •
عليه حيث يتم اإلشراف  والمستفيدينوالمستثمرين  الداعمينالنوافذ ووسائل التواصل مع 

لإلفصاح  المتطلبات  وذلك لضمان توافق هذه المعلومات ومحتوياتها مع  من قبل إدارة الحوكمة
ال ينبغي نشرها حسب أنظمة أي مخالفات قد تحدث نتيجة لنشر معلومات  الجمعيةولتجنب 

 .الجمعيةولوائح 
بمراجعة كافة االفصاحات واألخبار الصحفية واإلعالنات  يقوم مسؤول العالقات العامة واالعالم  •

ومعلومات الجمعية افقها مع األنظمة مواقع التواصل االجتماعي للتأكد من تووما ينشر على 
 منسوبي الجمعية على كافة   نتيجة لذلك.و أي مخالفات قد تحدث  الجمعيةوذلك لتجنيب 

 .بهذا الخصوصمراعاة ماورد بهذه السياسة  التحقق من البيانات المرسلة و

 ( االفصاحات المتعلقة بالحوكمة:5

باإلفصاح عن سياسات الحوكمة واجراءاتها والوثائق المتعلقة بها من خالل نشرها على  الجمعيةتقوم 
 :بما في ذلك ما يلياإللكتروني أو أي وسيلة أخرى  موقعال

 .للجمعية األساسيةالئحة ال •

 .ح والسياسات واألدلة واألنظمةاللوائ •

 .ةالتقرير السنوي لمجلس اإلدارتقارير المراجع الخارجي و •

 ج الشامل.النموذ •

 .تقرير الحوكمة وااللتزام السنوي •

 العمومية.والجمعية  اإلدارةاجتماعات مجلس  محاضر •

 .عن الوظائف الشاغرةاإلعالنات  •

 شركاء الدعم والنجاح. •

 يلية.غية والتشيجالخطط المالية واالسترات •
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 ( اإلفصاح للجهات الرقابية:6

التغيرات ب )وحسب ما يقتضيه الحال( والمجلس العمومي ة المشرفةالجهعلى مجلس اإلدارة إبالغ 
 :مثلتعرض لها الجمعية والمالية التي ت اإلدارية

 .(ت في هيكلة مجلس اإلدارة )استقالة أو تعيينأي تغيرا •

 .الدائمةلجان ال تشكيلأي تغييرات في  •

    والمحاسب.التنفيذي  المديرأي تغييرات في اإلدارة التنفيذية بما في ذلك  •

 .الجمعياتباإلفصاح عن جميع المعلومات المطلوبة بموجب الئحة حوكمة الجمعية تلتزم  •

 ( حدود اإلفصاح:7

ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أن يفشوا في غير اجتماعات الجمعية العامة ما وقفوا عليه من أسرار 
وال يجوز لهم استغالل ما يعلمون به بحكم عضويتهم في تحقيق مصلحة لهم أو ألحد أقاربهم  الجمعية
 .عزلهم ومطالبتهم بالتعويض وإال وجب أو للغير

 مبدأ اإلفصاح والشفافية:إضافية لدعم ة مبادر( 8

 اإلفصاحمجال اإلفصاح والشفافية مثل معايير في السعي المتواصل لتطبيق أفضل الممارسات 
وعكس ذلك في التقرير السنوي لمجلس اإلدارة والموقع اإللكتروني  في دليل الحوكمة والشفافية

 .للجمعيةوأي تقارير أو منشورات أخرى 

 :الجمعية( المتحدث الرسمي باسم 9

أمام  الجمعيةالعضو المنتدب )إن وجد( هو المتحدث الرسمي باسم التنفيذي أو المدير إن  •
 الجمعيةكما يحق له من وقت آلخر تعيين شخص أو أشخاص آخرين من داخل كافة وسائل اإلعالم 

ورة أو الرد على استفسارات معينة متى ما لزم األمر ودعت الضر الجمعيةللتحدث بالنيابة عن 
 .لذلك

الجمعية غير المصرح لهم بالحديث باسم  يةالجمععلى أعضاء مجلس اإلدارة وجميع موظفي  •
للشخص وغيرها  اإلعالم المختلفة ومة والمشرفة الجهات الداعتحويل كافة الطلبات الواردة من 

 .الجمعيةالمصرح له بالحديث نيابة عن 

التنفيذي أو العضو المنتدب )إن وجد( والمكلفين من قبله من  المديرال يجوز ألي شخص آخر عدا  •
او  الجمعيةعمليات وأنشطة  وا الجمعيةاستراتيجيات وخطط اإلدالء بأي تصريحات علنية حول 

قرارات او  يوالدعاو القضايااو  األداء المالي )الحالي والمستقبلي( وفرص االستثمار بصفة عامة
 .والمشاريعالمبادرات و ستثماراتاالقرارات و إعادة الهيكلةو التملك واالندماج
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 ( مراجعة سياسة اإلفصاح والشفافية:10

بمراجعة سياسة اإلفصاح والشفافية بصفة دورية وكلما دعت الضرورة وذلك  يقوم مجلس اإلدارة
 .لضمان تماشيها مع القواعد واألنظمة وأنها مستوفية لمتطلبات أصحاب المصالح المختلفة

   
 تم بحمدالله,,
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 إقرار المجلس,,

 إدارة جمعية البر الخيرية بالجعرانة هذه السياسة وعليه جرى االعتماد.أقر مجلس 
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