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سياسة اإلفصاح عن املعلومات األساسية
جمعية تواّد للتنمية األسرية باجلوف
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مقدمة

ــره  ــدى تأث ــة وم ــة أهلي ــاط أي مؤسس ــم نش ــة حج ــًا ملعرف ــزًا مهم ــية مرتك ــات األساس ــل املعلوم تمث

علــى املســتفيدين وإســهامها بهــذا النشــاط يف الدفــع قدمــًا بالتنميــة االجتماعيــة يف نطــاق نشــاطها. 

وتــأيت هــذه السياســة لتحديــد العناصــر واملعلومــات اجلوهريــة واألساســية الــي تلــزم جمعيــة تــواّد 

للتنميــة األســرية باجلــوف باإلفصــاح عنهــا بانتظــام الطــاع املســؤولن واملهتمــن واملســتفيدين.

الهدف:

الهــدف مــن سياســة اإلفصــاح عــن املعلومــات األساســية هــو التأكــد أن جمعيــة تــواّد للتنميــة 

األســرية باجلــوف تلــزم باإلفصــاح عــن جميــع األمــور اجلوهريــة بدقــة ويف الوقــت املناســب، بمــا يف 

ذلــك الوضــع اإلداري والتنظيــي والمــايل للجمعيــة واألداء واحلوكمــة وتوقيــت االفصــاح عنهــا.

اإلفصاح عن املعلومات اجلوهرية:

ف املعلومــات اجلوهريــة علــى أنهــا “أيــة معلومــات تتعلــق بأوضــاع وأنشــطة اجلمعية ومســتوى  ُتَعــرَّ

أدائهــا واملعلومــات الــي يتوقــع أن تــؤدي إىل رســم تصــور محــدد وجوهــري عــن أوضــاع جمعيــة تــواّد 

ــاق  ــى نط ــة عل ــة املماثل ــات اجلوهري ــة املعلوم ــر كاف ــب نش ــك جي ــوف.” لذل ــرية باجل ــة األس للتنمي

واســع ويف حينهــا وبمــا يتوافــق مــع األنظمــة والقوانــن.

وقــد قامــت جمعيــة تــواّد للتنميــة األســرية باجلــوف بوضــع مجموعــة مــن اإلجــراءات للعمــل 

بموجبهــا فيمــا يتعلــق بكافــة اتصــاالت اجلمعيــة، وتتكــون ممــا يلــي:

اإلفصاح عن املعلومات المالية:

جيــب أن يعتمــد مجلــس اإلدارة القوائــم والتقاريــر الماليــة األوليــة والســنوية جلمعيــة تــواّد للتنميــة 

األســرية باجلــوف وأن يوقــع عليهــا املحاســب واملشــرف المــايل والرئيــس التنفيــذي ورئيــس مجلــس 

اإلدارة، وذلــك قبــل نشــرها وتوزيعهــا علــى أعضــاء املجلــس وتزويــد مــن يلــزم بهــا. ويجــب أن تقــدم 
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ــة  ــاع المالي ــة األوض ــ�ة حبوكم ــة املعني ــس اإلدارة إىل اجله ــنوية وتقريــر مجل ــة والس ــة األولي ــم المالي القوائ

للجمعيــة فــور اعتمادهــا مــن ســعادة رئيــس مجلــس اإلدارة ورفعهــا علــى موقــع اجلمعيــة االلكــروين.

اإلفصاحات يف تقرير مجلس اإلدارة:

يقــوم مجلــس إدارة اجلمعيــة بإصــدار تقريــره الســنوي -خــال املهلــة املحــددة حســب النظــام -وإرســاله 

ملركــز التنميــة االجتماعيــة وإعانــه للمســتفيدين مــن خــال املوقــع االلكــروين للجمعيــة ، ويجــب أن 

يتضمــن تقريــر مجلــس اإلدارة عرضــًا وافيــًا لنشــاطات اجلمعيــة خــال الســنة األخــرة، وجميــع العوامــل 

ــة. ــال اجلمعي ــرة يف أعم املؤث

اإلفصاح عرب املوقع اإللكرتوين ووسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي:

تعطــي جمعيــة تــواّد للتنميــة األســرية باجلــوف أهميــة خاصــة ملوقعهــا اإللكــروين وحتديثــ�ه بصفــة مســتمرة 

باعتبــ�اره مــن أهــم النوافــذ ووســائل التواصــل مــع كافة أفــراد اجلمهور، حيــث يتم تطويــره وحتديثــ�ه – بصفة 

مســتمرة - مــن قبــل مجلــس إدارة جمعيــة تــواّد للتنميــة األســرية باجلــوف ويتــم التحقــق مــن املعلومــات 

ومراجعتهــا– قبــل نشــرها علــى املوقــع - مــن قبــل أمــن املجلــس، وذلــك لضمــان توافــق هــذه املعلومــات 

ومحتوياتهــا مــع املتطلبــات النظاميــة لإلفصــاح ولتجنــب اجلمعيــة أي مخالفــات قــد حتــدث نتيجــة لنشــر 

معلومــات ال ينبغــي نشــرها حســب أنظمــة ولــواحئ وزارة املــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة.

ويقــوم مجلــس اإلدارة بمراجعــة كافــة اإلفصاحــات واألخبــار الصحفيــة واإلعانــات - قبــل نشــرها - بمــا 

يف ذلــك الدوريــات والنشــرات واملــواد اإلعاميــة الــي تصدرهــا اجلمعيــة ومــا ينشــر علــى الصحــف ومواقــع 

التواصــل االجتماعــي للتأكــد مــن توافقهــا مــع األنظمــة والقوانــن لنظــام اجلمعيــات و املؤسســات األهليــة 

ــة  ــؤويل اجلمعي ــى مس ــك. وعل ــة لذل ــدث نتيج ــد حت ــات ق ــة  أي مخالف ــب اجلمعي ــك لتجني ــوزارة، وذل يف ال

مراعــاة مــاورد بهــذه السياســة لتجنيــب اجلمعيــة أي مخالفــات بهــذا اخلصــوص.
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اإلفصاحات املتعلقة باحلوكمة:

تقــوم جمعيــة تــواّد للتنميــة األســرية باجلــوف باإلفصــاح عــن سياســات احلوكمــة واجراءاتهــا والوثائــق املتعلقــة 

بهــا مــن خــال نشــرها علــى موقــع اجلمعيــة اإللكــروين أو أي وســيلة أخــرى حســب سياســة اجلمعيــة بمــا يف ذلــك 

مــا يلــي:

النظام األسايس للجمعية.  )1

دليل احلوكمة والوثائق األخرى ذات العاقة.  )2

3(  التقرير السنوي للجمعية.

4(  القوائم المالية األولية )ربع السنوية( واحلسابات السنوية اخلتامية.

5(  تقرير جلان املراجعة السنوي -إن وجد-.

6(  تقرير احلوكمة وااللزام السنوي-إن وجد-.

7(  محاضر مجلس اإلدارة ومداوالتها.

8(  كافة اإلعانات واألخبار ا خلاصة باجلمعة.

ــع  ــارض م ــا ال يتع ــفافية وبم ــاح والش ــة اإلفص ــززة لعملي ــة مع ــا اجلمعي ــرى تراه ــق أخ أي تقاريــر أو وثائ  )9

والقوانــن. األنظمــة 

اإلفصاح املتعلق بسياسات املسؤولية االجتماعية:

تقــوم جمعيــة تــواّد للتنميــة األســرية باجلــوف باإلفصــاح عــن مســاهماتها وسياســاتها يف مجــال املســؤولية 

ــل يف التقريــر  ــى األق ــنة عل ــدة يف س ــرة واح ــع م ــن واملجتم ــة بالعامل ــراءات اخلاص ــة )CCC( واإلج االجتماعي

ــرى  ــال األخ ــائل االتص ــروين، ووس ــة اإللك ــع اجلمعي ــة، وموق ــاط اجلمعي ــب نش ــس اإلدارة وحس ــنوي ملجل الس

ــة. ــؤولية االجتماعي ــن املس ــس اإلدارة ع ــا مجل ــي يقره ال

إفصاحات مجلس اإلدارة:

ــاص  ــجل خ ــع س ــاة وض ــع مراع ــه، م ــن أعضائ ــو م ــكل عض ــة ب ــاح اخلاص ــات اإلفص ــس اإلدارة عملي ــم مجل ينظ

نظــام  بموجــب  املطلوبــة  لإلفصاحــات  وفقــًا  وذلــك  دوريــًا،  وحتديثــ�ه  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  بإفصاحــات 

التنفيذيــة. ولواحئهمــا  األهليــة  واملؤسســات  اجلمعيــات 
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اإلفصاح للجهات الرقابي�ة:

علــى مجلــس اإلدارة إبــاغ مركــز التنميــة االجتماعيــة واإلعــان علــى موقــع اجلمعيــة فــورًا )وحســب مــا يقتضيه 

احلــال( جبميــع املتطلبــات النظاميــة املحــددة يف األنظمــة والقوانــن مثل:

- أي تغرات يف هيكلة مجلس اإلدارة .

-أي تغيرات يف هيكلة جلان اجلمعية.

 -أي تغيرات يف اإلدارة التنفيذية بما يف ذلك الرئيس التنفيذي وأمن الصندوق.

وتلــزم جمعيــة تــواّد للتنميــة األســرية باجلــوف باإلفصــاح عــن جميــع املعلومــات املطلوبــة بموجــب الحئــة هــذه 

السياســة.

حدود اإلفصاح:

ــه  ال جيــوز ألعضــاء مجلــس اإلدارة أن يفشــوا شــيئ�ًا مــن أســرار اجلمعيــة. وال جيــوز لهــم اســتغال مــا يعلمــون ب

حبكــم عضويتهــم يف حتقيــق مصلحــة لهــم أو ألحــد أقاربهــم أو للغــر؛ وإال وجــب عزلهــم ومطالبتهــم بالتعويــض.

مبادرات إضافية لدعم مبدأ اإلفصاح والشفافية:

- الســعي املتواصــل لتطبيــق أفضــل املمارســات الدوليــة يف مجــال اإلفصــاح والشــفافية مثــل معايــر وموجهــات 

ســتاندرد آنــد بــورز العامليــة لإلفصــاح والشــفافية )S&P( ومبــادئ منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة 

أو  تقاريــر  وأي  اإللكــروين  واملوقــع  اإلدارة  ملجلــس  الســنوي  التقريــر  يف  ذلــك  وعكــس   )OECD( للحوكمــة 

ــوف. ــرية باجل ــة األس ــواّد للتنمي ــة ت ــرى جلمعي ــورات أخ منش

- نشــر أخبــار اجلمعيــة ونشــاطاتها بصفــة دوريــة علــى موقــع اجلمعيــة اإللكــروين وأي وســيلة نشــر أخــرى تراهــا 

جمعيــة تــواّد للتنميــة األســرية باجلــوف مناســبة للوصــول ألكــر عــدد مــن املســتفيدين.
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املتحدث الرسيم باسم جمعية تواّد للتنمية األسرية باجلوف:

إن )الرئيــس التنفيــذي / املديــر العــام( هــو املتحــدث الرســي باســم اجلمعيــة أمــام كافــة وســائل اإلعــام ومــع 

ــل  ــن داخ ــن م ــخاص آخري ــخص أو أش ــن ش ــر تعي ــت آلخ ــن وق ــه م ــق ل ــا حي ــتفيدين. كم ــع املس ــور ومجتم جمه

اجلمعيــة للتحــدث بالني�ابــة عــن جمعيــة تــواّد للتنميــة األســرية باجلــوف أو الــرد علــى استفســارات معينــ�ة مــى 

مــا لــزم األمــر ودعــت الضــرورة لذلــك.

وال جيوز ألي شخص آخر عدا رئيس مجلس اإلدارة أو األمن العام بأي تصرحيات علني�ة حول ما يلي:

- اسراتيجيات وخطط جمعية تواّد للتنمية األسرية باجلوف.

- عمليات وأنشطة جمعية تواّد للتنمية األسرية باجلوف.

- األداء المايل )احلايل واملستقبلي( واالحتي�اجات المالية بصفة عامة.

- التقايض والدعاوى.

- استثمارات جمعية تواّد للتنمية األسرية باجلوف.

وعلــى أعضــاء مجلــس اإلدارة وجميــع موظفــي جمعيــة تــواّد للتنميــة األســرية باجلــوف غــر املصــرح لهــم 

ــخص  ــة للش ــام املختلف ــائل اإلع ــن ووس ــن املهتم ــواردة م ــات ال ــة الطلب ــل كاف ــة حتوي ــم اجلمعي ــث باس باحلدي

ــة. ــن اجلمعي ــة ع ــث ني�اب ــه باحلدي ــرح ل املص

مراجعة سياسة اإلفصاح عن املعلومات األساسية:

يقــوم مجلــس اإلدارة بمراجعــة سياســة اإلفصــاح عــن املعلومــات األساســية بصفــة دوريــة وكلمــا دعــت الضرورة 

وذلــك لضمــان تماشــيها مــع القواعــد واألنظمــة وأنهــا مســتوفية ملتطلبــات أصحــاب املصالــح املختلفة.


