
 

 

 

سياسة اإلفصاح عن المعلومات األساسية في جمعية بيوت  

 النسائية

 



 

  



 

 

ي جمعية بيوت النسائية 
 سياسة اإلفصاح عن المعلومات األساسية ف 

  

   مقدمة: 

ها   لمعرفة حجم نشاط أي جمعية أهلية ومدى تأثير
ً
 مهما

ً
تمثل المعلومات األساسية مرتكزا

ي عىل 
ي نطاق نشاطها وتأت 

 بالتنمية االجتماعية ف 
ً
المستفيدين وإسهامها بهذا النشاط الدفع قدما

م بها الجمعية عهذه السياسة لتحديد العنارص والم ي تلي  
لومات الجوهرية واألساسية الت 

   والمستفيدين. المسؤولير  والمهتمير   الطالع بانتظامباإلفصاح عنها 

  الهدف: 

اح عن المعلومات األساسية هو التأكد أن جمعية بيوت النسائية الهدف من سياسة اإلفص 

ي ذلك الوضع 
ي الوقت المناسب بما ف 

م باإلفصاح عن جميع األمور الجوهرية بدقه وف  تلي  

   عنها. اإلداري والتنظيمي والمالي بالجمعية واألداء والحوكمة وتوقيت اإلفصاح 

  الجوهرية: مات اإلفصاح عن المعلو 

ت الجوهرية عىل أنها أية معلومات تتعلق بأوضاع وأنشطة الجمعية ومستوى تعرف المعلوما

ي يتوقع أن تودي إل رسم تصور محدد وجوهري عن أوضاع جمعية اأد
ئها والمعلومات الت 

ي حينها وبما  
بيوت لذلك يجب نشر كافة المعلومات الجوهرية المماثلة عىل نطاق واسع وف 

للعمل   اإلجراءاتقامت جمعية بيوت بوضع مجموعة من يتوافق مع األنظمة والقوانير  وقد 

   الجمعية. يتعلق بكافة اتصاالت  فيما بموجبها 

  المالية: مات لو اإلفصاح عن المع

المالية األولية والسنوية وأن يوقع عليها العضو  قارير يجب أن يعتمد مجلس اإلدارة القوائم والت

ي مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي والمحاسب وذلك قبل 
ف المالي ف 

المختص وهو المشر

ها وتوزيعها عىل أعضاء المجلس وتزويد من يلزم بها ويجب أن تقدم القوائم المالية األولية  نشر

المالية للجمعية فور وضاع ية بحوكمة األوالسنوية والتقرير مجلس اإلدارة من الجهة المعن

 من سعادة رئيس مجلس اإلدارة   اعتمادها 

  اإلدارة: فصاحات لتقرير مجلس اإل

حسب النظام وارسالها لمركز التنمية االجتماعية  المحددة هلةتقوم إدارة الجمعية خالل الم

 لنشاطات الجمعية  ضمنواعالنها للمستفيدين ويجب ان يت
ً
 وافيا

ً
تقرير مجلس اإلدارة عرضا

ة وج ي أعمال الجمعية  مخالل السنة األخير
 يع العوامل المؤثرة ف 

  

 



 

 

 

ي ووسائل اإلعالم ومواقع التواصل  
وت  : اإلفصاح عير الموقع اإللكي    االجتماعي

ي وتحديثه بصفة 
وت  من أهم  باعتباره مستمرةتعطي الجمعية اهميه خاصه لموقعها االلكي 

 مستمرةالنوافذ ووسائل التواصل مع كافة أفراد الجمهور حيث يتم تطويره وتحديثه بصفة  

ها عىل الموقع من  بعد موافقة مجلس اإلدارة ويتم التحقق من المعلومات ومراجعتها قبل نشر

ل أمير  المجلس وذلك لضمان توافق هذه المعلومات ومحتوياتها مع المتطلبات النظامية قب

ها  مخالفاتولتجنب الجمعية أي  لإلفصاح ي نشر
قد تحدث نتيجة نشر معلومات ال ينبغ 

 الوزارة. حسب أنظمة ولوائح 

بل فصاحات واالخبار الصحفية واالعالنات قكافة اإل  بمراجعة  اإلدارةويقوم أمير  مجلس  

ات والمواد  ي ذلك الدوريات والنشر
ها بما ف  ي تصدرها  اإلعالميةنشر

وما ينشر عىل  الجمعيةالت 

لنظام الجمعيات الصحف ومواقع التواصل االجتماعي للتأكد من توافقها مع األنظمة والقوانير  

قد تحدث نتيجة لذلك وعىل مسؤولي   مخالفاتاألهلية بالوزارة وذلك لتجنب الجمعية أي 

 بهذا الخصوص    مخالفاتعية مراعات ما ورد بهذه السياسة لتجنب الجمعية أي الجم

  بالحوكمه: اإلفصاحات المتعلقة 

بها  المتعلقةعن سياسات الحوكمة وإجراءاتها والوثائق   باإلفصاحتقوم جمعية بيوت النسائية 

ي أو أي وسيلة أخرى حسب سياسة الجمعية بما 
وت  ها عىل موقع الجمعية االلكي  من خالل نشر

ي ذلك ما 
: ف    يىلي

   للجمعية. النظام األساسي   -1

   العالقة. دليل الحوكمة والوثائق األخرى ذات  -2

   للجمعية. التقرير السنوي  -3

   مية. الختاالقوائم المالية األولية )رب  ع السنوية( والحسابات السنوية  -4

  وجد. إن  -السنوي تقرير لجان المراجعة  -5

امتقرير الحوكمة  -6   وجد. إن  –السنوي  وااللي  

  ومداوالتها. محارص  مجلس اإلدارة  -7

  بالجمعية. كافة اإلعالنات واألخبار الخاصة  -8

أي تقارير أو وثائق أخرى تراها الجمعية معززة لعملية اإلفصاح والشفافية وبما ال  -9

. يتعارض مع األنظمة     والقوانير 

   االجتماعية: اإلفصاح المتعلق بسياسات المسؤولية 
ي مجال المسؤولية واإلجراءات 

تقوم الجمعية باإلفصاح عن مساهماتها وسياساتها ف 

ي التقرير السنوي الخاصة بالعاملير  والمجتمع مر 
ي سنة عىل األقل ف 

لجمعية له واحده ف 

، وموقع الجمعية  ي
وت  ي يقرها مجلس اإلدارة عن   اإللكي 

ووسائل االتصال األخرى الت 

   االجتماعية. المسؤولية 

  



 

  الرقابية: اإلفصاح للجهات 
  
ً
عىل مجلس اإلدارة إبالغ مركز التنمية االجتماعية واإلعالن عىل موقع الجمعية فورا

ي األنظمة  
)وحسب ما يقتضيه الحال( بجميع المتطلبات النظامية المحددة ف 

  مثل: والقوانير  

  

ي هيكلة مجلس اإلدارة )استقالة أو تعيير  أو تصنيف(  -
ات ف   أي تغير

ي هيكلة لجان  -
ات ف    . الجمعية أي تغير

ي ذلك المدير التنفيذي وأمير  الصندوق  -
ي اإلدارة التنفيذية بما ف 

ات ف  أي تغير

م الجمعية باإلفصاح عن جميع المعلومات المطلوبة بموجب الئحة هذه  وتلي  

   السياسة. 

   اإلفصاح: حدود            

 من أرسار 
ً
وال يجوز   الجمعية،ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أن يفشوا شيئا

ي تحقيق مصلحة لهم أو ألحد  استغالللهم 
ما يعلمون به بحكم عضويتهم ف 

،أقارب  هم أو     بالتعويض. وإال وجب عزلهم ومطالبتهم  للغير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

  



 

 


