
 

  

  



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

" خصععيصععيةّ شخص  ععخل  يعمخ لصععظلحدظ  يتّعُة مظ سعععيةية لحمحظة ة ىحا الترا  تحترُم " الجمعية ال

َ  خعظرّا ملعظر العمعخ ليم م  االتمعظمدعظ  مة ت ى الجمعيعة تر  ت  المصعععععظل   يقيم بع  م  تصعععععرةعظ

ش تء ععلة  اجتمظىية   تي مظلغ  تي  يرالظ  اة تتةاخُخ  ال ععخصععية   لم  يعمخ لصععظلحدظ تاءظّ  ممظرسععةش تأص

بصععير   مبظ ععر   تي  يرش مبظ ععر    مع ميِععيىيت ش  تي يةع ش لحجمعية ممظ اةم يء ععرُ مع  تعظر  ةغ 

 .المصظل 

ىغش يالعءعظيعةش يالمبعظةر ش يااءجعظ ش  تُؤم  الجمعيعة بقيمدعظ يمبعظةعدعظ المتماحعةش ةغ الء االعةش يالعمعخ الجمعظ

يترتغ سععيظسععة تعظر  المصععظل  الصععظةر  ى  الجمعية  لتع ي  تحو القيم يحمظيتدظ  يدلو لت ظةأ ت  

تؤاصر المصعححة ال عخصعية تي العظعحية  تي المدءية  أص  عخل  يعمخ لصعظل  الجمعية ىحا تةا  ياجبظت  

 .المصعععععظل  ىحا مشعظسععععع   ىحا حسعععععظ  الجمعيعة تجعظ  الجمعيعة  تي ت  يتّحصصعععععّخ م  خ خ تحعو

 

  



 

 
  
 
 
 

 

مع ىةم ااخ خ بمظ جظ  ةغ الت ريعظَ يالقياءي  المعميخ بدظ ةغ الممحشة العربية السعيةية التغ   •

 تحُشم 

تعظر  المصظل   يء ظم الجمعيظَ يالمؤسسظَ ا الحية يةعحت  التء يدية  يال عحة ا سظسية   •

 .  ترتغ الد  السيظسة استشمظةً لدظ  ةيّ  ت  تحخى مححدظلحجمعية

تُلبق الد  السيظسة ىحا شخ  خل يعمخ لصظل  الجمعية  يي مخ دلو تىِظ  الجمعية العميمية   •

يتىِظ  مجحم ااةار   يتىِظ  الحجظ  المءباقة م  مجحم ااةار   يمةيرأ الجمعية التء يديي    

 .يجميع مي  يدظ يمتليىيدظ 

ي مخ تعظر  المصظل   مظ يتعحق بظ  خظل تء سدم المدشيري  ةغ ال قر  السظبقة يمصظل  تأ   •

 خل آخر تشي  لدم ى اة  خصية بدم  يي مخ الؤة  ال يجة  ا بءظ   اليالةي   ا  قظ   تي  

 . يرالم م  تةراة العظعحة 

لجمعية بظ  خظل العظمحي  لصظلحدظ سيا   تُعةُّ الد  السيظسة ج  اً ة يتج تُ م  الياظعق التغ تربل ا  •

 .شظءَ تحو الياظعق اراراَ تعيي  تي ىقية ىمخ

ِصم  الجمعية العقية التغ تبرمدظ مع  • الخظرجيي  تي  يرالم  ءصيصظً تء م تعظر    مست رييدظتُ

 .المصظل  بمظ يت ق مع تحشظم الد  السيظسة

دظ يم  يعمخ لصظلحدظ م  تأ ت شظخ تعظر   تدةف الد  السيظسة ملا حمظية الجمعية يسمعت •

 .المصظل  السحبية التغ اة تء ر بسب  ىةم ااةصظح
 

 

  



 

 

 

 .مةار  تعظر  المصظل  تحة اةختصظصظَ الرعيسة لمجحم ااةار  •

لجظء  المءباقة م  المجحم لحء ر ةغ المسظعخ التغ   تحة ي  لجظ  محةة  اي تشحيف يجي  لحمجحم تشي  •

 .م  المحتمخ ت  تءليأ ىحا تعظر  مصظل  مع مراىظ  متلحبظَ استق لية تحو الحجظ 

ارر مجحم مةار  الجمعية ةيمظ يخل تعظم َ   مداة يشي  ال خل ةغ حظلة تعظر  مصظل  مة   •

تعظم َ تىِظ  المجحم يشبظر التء يديي  ةغ الجمعية ت  الحظلة تءِيأ ىحا    الجمعية مع الغير تي

 .تعظر  مصظل   يتشي  ص حية القرار مع المسؤيخ التء يدأ بخصيل بظاغ مي  غ الجمعية 

اةى ظ  م    –ب ر  شخ حظلة ىحا حة    – يجي  لمجحم ااةار  يةقظً لسحلت  التقةيرية ت  يقرر  •

ظر  المصظل  الدأ اة يء ر ىرِظً م  حي  آلخر ةغ سيظق ء ظلظَ ال خل  المسعيلية ىءة تع

يارارات  المعتظة   تي الدأ اة يء ر ةغ سيظق ىمح  مع الجمعية  سيا  مظ يتعحق بمصظل  مظلية تي  

 .بمصظل  تعيق  ى  القيظم بياجب  ةغ التصرف ىحا تشمخ يج  بمظ يتياةق مع مصظل  الجمعية 

ااةار  ت  الحظلة تعظر  مصظل   يحت م صظح  المصححة المتعظرِة بتصحي    ىءةمظ يقرر مجحم 

 .يِع  يبجميع ااجرا اَ التغ يقررالظ مجحم ااةار  يمتبظع اةجرا اَ المء مة لدلو

لمجحم مةار  الجمعية ص حية ميقظع الج ا اَ ىحا مخظل غ الد  السيظسة  يرةع القِظيظ الجءظعية   •

 .ة بظ ِرار التغ اة تءجم ى  ىةم الت ام جميع ديأ الع اة بدظ يالحقياية لحملظلب

مجحم ااةار  الي المخيخ ةغ ت سير تحشظم الد  السيظسة ىحا ت  ة يتعظر  دلو مع اةء مة   •

 .السظرية يال عحة ا سظسية لحجمعية يتء مة الجدظَ الم رةة

 .غ الجمعية يتشي  ءظةد  م  تظريخ ااب غيعتمة مجحم ااةار  الد  السيظسة  ييبحغ جميع مي   •

 .يتيلا مجحم ااةار  الترشة م  تء يد الد  السيظسة يالعمخ بميجبدظ يمجرا  التعةي َ ال  مة ىحيدظ 

 

 

 



 

 

ة يعءغ يجية مصححة  ل خل يعمخ لصظل  الجمعية ةغ تأ ء ظل يتعحق سيا  ب شخ مبظ ر تي   

ر بظلجمعية  ايظم تعظر  ةغ المصظل  بي  اللرةي . يلش  اة يء ر تعظر  المصظل    ير مبظ 

ىءةمظ يلح  مم  يعمخ لصظل  الجمعية ت  يبةأ رتيظً  تي يتخد اراراً  تي يقيم بتصرف لمصححة  

ظ مصححة تتعحق ب شخ مبظ ر تي  ير مبظ ر بظلرتأ   الجمعية  يتشي  لةي  ةغ ء م الياَ ممى

ةاؤ   تي بظلتصرف الملحي  مء  اتخظد   تي ت  يشي  لةي  الت ام تجظ  لرف آخر  الملحي  مء  مب

 ير الجمعية يتعحق بددا الرتأ تي القرار تي التصرف. مد تءليأ حظةَ تعظر  المصظل  ىحا  

 .اءتدظو  لحسرية  يمسظ    ةستعمظخ الاقة  يتحقيق  لمشظس   خصية  ي ى ىة  لحية  لحجمعية

 

سة تِع اماحة لمعظيير سحيشية لعةة م  الميااف مة تءدظ بظلِرير  ة تغلا جميع  الد  السيظ

الميااف ا خر  المحتمخ حةيادظ  ييتحتم ىحا شخ م  يعمخ لصظل  الجمعية التصرف م  تحقظ   

تء سدم بصير  تتمظ ا مع الد  السيظسة  يتجء  مظ اة يبةي تء  سحيو يخظلف الد  السيظسة يم   

 :ةَ التعظر  مظ يحغ اةماحة ىحا حظ 

يء ر تعظر  المصظل  ما ً ةغ حظلة ت  ىِي مجحم ااةار  تي ىِي تأ لجءة م  لجظء  تي   •
تأ م  مي  غ الجمعية م ظرشظً ةغ تي ل  صحة برأ ء ظل  تي ل  مصححة  خصية تي مصححة  

ية  تء يمية تي مدءية ةغ تأ ىمخ تي ء ظل اة يؤار ب شخ مبظ ر تي  ير مبظ ر ىحا ميِيى 
 .اراراَ دلو العِي تي المي ف تي ىحا اةرات  ةغ ترةية ياجبظت  يمسعيليظت  تجظ  الجمعية

يء ر التعظر  ةغ المصظل  تيِظً ةغ حظلة ت  ىِي مجحم ااةار  تي تحة شبظر التء يديي  يتحقا   •
تي يحصخ ىحا مشظس   خصية م  تأ لرف آخر سيا  شظ  دلو بلريقة مبظ ر  تي  ير  

 .ت يةاً م  مياعة يم ظرشت  ةغ مةار   ؤي  الجمعية مبظ ر  مس

اة يء ر التعظر  ةغ المصظل  م  خ خ اةست ظة  المظةية م  خ خ الةخيخ ةغ معظم َ مظةية   •
 .بظلبيع تي ال را  تي الترجير لحجمعية

ايع  ايِظ اة يء ر التعظر  ةغ المصظل  م  خ خ تعيي  ا بءظ  تي ا اربظ  ةغ الي ظعف تي تي •
 ىقية معدم 

م  محة  صير تعظر  المصظل  تشي  ةغ حظخ ارتبظل م  يعمخ لصظل  الجمعية ةغ جدة   
 .تخر  ييشي  بيءدظ تعظم َ مع الجمعية 

الدةايظ يااشراميظَ التغ يحصخ ىحيدظ ىِي مجحم ااةار  تي مي ف الجمعية م  تماحة   •
 .تعظر  المصظل 

رأ تي مء ر  تقةم خةمظَ تي تستقبخ خةمظَ حظلية م   اةستامظر تي المحشية ةغ ء ظل تجظ
 .الجمعية اي تبح  ى  التعظمخ مع الجمعية 

مة ظ  ا سرار تي مىلظ  المعحيمظَ التغ تعتبر محًشظ خظًصظ لحجمعية  يالتغ يلحع ىحيدظ بحشم   •
 .العِيية تي الي ي ة  يلي بعة ترش  الخةمة

دظَ تتعظمخ مع الجمعية بدةف التراير ىحا تصرةظَ  ابيخ تحة ا اظر  لدةايظ م  ت خظل تي ج •
 .العِي تي المي ف بظلجمعية اة يءتج ىء  تعظر  المصظل  

تسحم ىِي مجحم ااةار  تي المي ف تي تحة تةراة ىظعحت  م  تأ جدة لمبظلغ تي ت يظ  داَ   •
 .ايمة بسب  تعظمخ تحو الجدة مع الجمعية تي سعيدظ لحتعظمخ معدظ



 

تتعظمخ تي تسعا لحتعظمخ مع الجمعية بةةع ايمة ةياتير ملحيبة م  المي ف تي تحة  ايظم تأ جدة  •
 .تةراة ىظعحت 

دّر تعظرِظً ةغ المصظل    • استخةام تصيخ يممتحشظَ الجمعية لحمصححة ال خصية م   رء  ت م يُ ش
دظ لغير  ةعحيظً تي محتم ً  شظستغ خ تياظَ ةيام الجمعية  تي مي  يدظ  تي معةاتدظ  تي مءظةع 

مصظل  الجمعية تي تالةاةدظ  تي مسظ  ش استخةامش المعحيمظَ المتحصحةش م  خ خ ى اةش ال خلش 
 بظلجمعيةش  لتحقيق مشظس   خصية  تي ىظعحية  تي مدءية  تي تأى مصظل  تخر  

 

 

 
 :ىحا شخ م  يعمخ لصظل  الجمعية ت  يحت م بظلتظلغ  

 ر  المصظل  المعتمة  م  الجمعية ىءة اةرتبظل بظلجمعية ااارار ىحا سيظسة تعظ •

اةلت ام بقيم العةالة يالء االة يالمسؤيلية يا مظءة يىةم المحظبظ  تي الياسلة تي تقةيم مصححة   •
 .الء م تي اآلخري  ىحا مصظل  الجمعية 

يمعظرة  م     ىةم اةست ظة  ب شخ  ير اظءيءغ مظةيظ تي معءييظً الي تي تأ م  تالح  يتصةاظع   •
 .خ خ تةا  ىمح  لصظل  الجمعيةً 

 تجء  الم ظرشة ةغ اتخظد القراراَ التغ تؤةأ لتعظر  مصظل  تي تيحغ بدلو •

 .تعبعة ءميدا الجمعية الخظل بظاةصظح ى  المصظل  سءييظ  •

ااةصظح لرعيس  المبظ ر ى  تأ حظلة تعظر  مصظل  تي  بدة تعظر  مصظل  لظرعة سيا    •
 .ة تي  ير مظلية شظءَ مظلي

 .ااب غ ى  تأ حظلة تعظر  مصظل  اة تءتج ىء  تي ال   ير  مم  يعمخ لصظل  الجمعية  •

 .تقةيم مظ يابَ مءدظ  حظلة تعظر  المصظل   ةغ حظخ يجية   تي ةغ حظخ لح  الجمعية دلو •
 

 

رالم م  المي  ي  يالمتليىي   يتعي  ىحا تىِظ  مجحم ااةار  يالمسؤيلي  التء يديي  ي ي •

التقية التظم بظاةصظح لحجمعية ى  الحظةَ التظلية  حيامظ اءلبق  يالحصيخ ىحا مياةقتدظ ةغ  

 :شخ حظلة  حيامظ ااتَِ الحظجة  سيا  اءليَ ىحا تعظر  ةعحغ تي محتمخ لحمصظل  تم ة

  ي  يالمتليىي   يتعي  ىحا تىِظ  مجحم ااةار  يالمسؤيخ التء يدأ ي يرالم م  المي •

ااةصظح ى  تية ي ظعف ي غحيءدظ  تي ارتبظل  خصغ لدم مع جمعية تي مؤسسة خظرجية   

 .سيا  شظءَ ةاخخ الممحشة تم خظرجدظ 

يتعي  ىحا تىِظ  مجحم ااةار  يالمسؤيخ التء يدأ ي يرالم م  المي  ي  يالمتليىي    •

 .ااةصظح ى  تية حصل محشية لدم ةغ المؤسسظَ الربحية 

يتعي  ىحا تىِظ  مجحم ااةار  يالمسؤيخ التء يدأ ي يرالم م  المي  ي  يالمتليىي    •

ااةصظح ى  تية ي ي ة تي مصححة مظلية تي حصة محشية تخل تأ م  تةراة تسرالم )اليالةا   



 

يال يجة/ال يجظَ/ال يا يا بءظ /البءظَ( ةغ تية جمعيظَ تي مؤسسظَ ربحية تتعظمخ مع  

 .تعظمخ معدظالجمعية تي تسعا لح

يتعي  ىحا شخ تىِظ  مجحم ااةار  يالمسؤيلي  التء يدأ ي يرالم م  المي  ي    •

يالمتليىي  ااةصظح لحجمعية يالحصيخ ىحا مياةقتدظ ىحا تية حظلة يمش  ت  تءليأ ىحا  

تعظر  مح ير ةغ المصظل . يتخِع جميع الد  الحظةَ لحمراجعة يالتقييم م  ابخ مجحم  

اتخظد القرار ةغ دلو. ىءة اءتقظخ المي ف ملا ي ي ة رعظسية ةغ الجمعية تي  مةار  الجمعية ي

ملا ي ي ة ةغ مةار  تخر  تي  ير دلو م  الي ظعف التغ ربمظ تءليأ ىحا تعظر  ةغ  

المصظل   ربمظ يتعي  ىحا المي ف مىظة  تعبعة ءميدا تعظر  المصظل  يتخ ايظَ العمخ  

تغيير الي ي ة. شمظ تقع ىحا ىظتق الرعيم المبظ ر   ييمظ م   30يبيظ  ااةصظح ةغ  ِي   

 .لحمي ف مسؤيلية الترشة م  ايظم المي ف بتعبعة استمظر  ااةصظح ىحا ءحي تظم

يعرص  التقصير ةغ ااةصظح ى  الد  المصظل  يالحصيخ ىحا مياةقة الجمعية ىحيدظ   •

ترةيبية لبقظ لء ظم العمخ  المسؤيخ التء يدأ ي ير  م  المي  ي  يالمتليىي  لإلجرا اَ ال

 .يالتءمية اةجتمظىية ةغ الممحشة العربية السعيةية يال عحة ا سظسية ةغ الجمعية 

 

 

 تيةع جميع ءمظدا مةصظح تىِظ  مجحم ااةار  لة  لجءة تعظر  المصظل   •

 ااةار    مةير تيةع جميع ءمظدا مةصظح مي  غ تي متليىغ الجمعية لة  ااةار •

يُقةم مراجع حسظبظَ الجمعية الخظرجغ تقريراً خظصظً بظ ىمظخ يالعقية المبرمة لصظل  الجمعية   •

يالتغ تءليأ ىحا مصححة مبظ ر  تي  ير مبظ ر  لعِي المجحم  حظخ لح ش رعيمش مجحم  

 .ميميةااةار   ييُِم  دلو مع تقرير  السءيأ  ةا  الجمعية الدأ يقةم  لحجمعية الع

ِص    • تُصةر ااةار  المخيلة بظلمراجعة الةاخحية تقريراً سءييظً يُعر  ىحا مجحم ااةار  يُي

ت ظصيخ ا ىمظخ تي العقية التغ اءليَ ىحا مصححة لمي  غ الجمعية يةقظً لءمظدا ااةصظح  

 .الميةىة لةيدظ

ل الجمعية بظ  خظل العظمحي   حي  م صش الد  السيظسة تُعة ج  اً ة يتج ت م  الياظعق التغ ترب

 .لصظلحدظ  ةإء  ة يجي  مخظل ةّ تحشظمدظ ياةلت امظَ اليارة  بدظ

 

  



 

 
 ______________ءظ _________________________________يتتعدة ت تار

حا سععععيظسععععة تعظر  المصععععظل  برءءغ اة الحعَ ى  _____يبصعععع تغ _________________

بمظ ةيدظ يتتعدة   مالت ييتار,  تياةق  " يبءظ  ىحي   " الجمعية السععيةية لحمحظة ة ىحا الترا  الخظصعة بعععععع 

بعةم الحصعيخ ىحا تأ مشظسع  تي تربظح  عخصعية بلريقة مبظ عر  تي  ير مبظ عر  مسعت يةا م  مياعغ 

معحيمظَ تخل الجمعية تي تصععيلدظ تي   شعِععي مجحم مةار  تي مي ف ةغ الجمعية يبعةم اسععتخةام تأ

 دظ  أ مء عة تخر . اظعغ تي استغ لة ميارةالظ   راِغ ال خصية تي تاظربغ تي تص

 
 _____________________ التوقيع 

 _______ هـ  /______/______ التاريخ

 _______م  /يوافق _______/______


