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  أهداف السياسة:

ية الجمعية وسمعتها ومن يعمل لصالحها من أي أشكال تعارض املصالح السلبية   تهدف هذه السياسة إىل ح

  .التي قد تنشأ بسبب عدم اإلفصاح

  مجال التطبيق:

 أعـضاء الجمعية العمومية وأعـضاء  ذلك ويـشمل لـصالح الجمعية، يعمل ـشخص كل عىل الـسياـسة هذه تُطبق

موظفيها ومتطوعيها ومستشاري الجمعية  مجلس اإلدارة، وجميع من اللجان املنبثقة اإلدارة، وأعضاء مجلس

.   الخارجي

  يـشمل تعارض املـصالح، ما يتعلق باألـشخاص املذكورين يف الفقرة الـسابقة ومـصالح أي ـشخص آخر تكون لهم

هم من أفراد العائلة.عال   قة شخصية بهم، ويشمل هؤالء الزوجة، األبناء، الوالدين، األشقاء، أو غ

  

  ذات العالقة: السياسات

 .الئحة مجلس اإلدارة  

 االستدامة املالية. سياسة 

 .ويل اإلرهاب  سياسة مكافحة 
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  السياسة:

 اإلدارة ملجلس الرئيسة االختصاصات أحد املصالح تعارض إدارة.  

 من التي املســائل يف للنظر املنبثقة من املجلس لجانه أحد تكليف او محددة لجان تكوين للمجلس يجوز 

  .اللجان تلك استقاللية متطلبات مراعاة مع مصالح عىل تعارض تنطوي أن املحتمل

 إدارة الجمعية ذلك. مجلس قرر إذا إال مصالح تعارض حالة يف الشخص يكون ال 

 عند املسئولية من االعفاء – حدة  عىل كل حالة  بشأن – يقرر أن التقديرية لسلطته وفقاً  اإلدارة ملجلس يجوز 

 قد الذي أو وقراراته املعتادة، الشخص نشاطات سياق يف آلخر ح من عرضاً  ينشأ الذي قد املصالح تعارض

الترصف   يف  بواجبه  القيام  عن تعيقه صالح أو  مالية  صالح ما يتعلق  سواء الجمعية،  مع  عمله سياق  يف  ينشأ 

  .الجمعية مصالح مع يتوافق ا وجه أكمل عىل

 وبجميع وضعه  بتصحيح  املتعارضة يلتزم صاحب املصلحة  مصالح، تعارض  الحالة أن اإلدارة مجلس يقرر  عندما 

  .لذلك  املنظمة االجراءات وإتباع اإلدارة يقررها مجلس التي اإلجراءات

 والحقوقية الجنائية القضايا ورفع هذه السياسة، مخالفي عىل الجزاءات إيقاع الجمعية صالحية إدارة ملجلس 

  بها. العالقة ذوي جميع  التزام عدم عن قد تنجم التي باألرضار للمطالبة

 األنظمة. مع ذلك أال يتعارض السياسة عىل هذه أحكام  تفس  يف  املخول اإلدارة هو مجلس  

 وجبها وإجراء السياسة هذه تنفيذ من اإلدارة التأكد مجلس يتوىل  .عليها الالزمة التعديالت والعمل 

 لصالحها، فإنه ال يجوز   العامل  باألشخاص  الجمعية  تربط  الوثائق التي من يتجزأ ال جزءاً  تُعد  السياسة  هذه

  بها.  الواردة وااللتزامات أحكامها مخالفةَ 

  حاالت تعارض املصالح

 صلة له أو يف  موظفي الجمعية مشاركاً  من  أي أو لجانه من لجنة أي  أو عضو اإلدارة مجلس عضو أن حالة يف 

 مبارش بشكل يؤثر قد نشاط أو عمل أي يف مهنية أو مصلحة تنظيمية أو شخصية مصلحة له أو نشاط، بأي

 تجاه ومسئولياته واجباته تأديةيف   قدراته عىل أو املوظف أو العضو ذلك قرارات موضوعية عىل غ مبارش أو

 .الجمعية

 املادية لعضو مجلس اإلدارة أو أحد أقارب عضو مجلس   االستفادة خالل من املصالح  يف  التعارض ينشأ قد

للجمعية أو  التأج أو الرشاء أو بالبيع مادية معامالت يف خالل الدخول من اإلدارة أو أحد موظفي الجمعية

  شخصية من أي طرف آخر بطريقة مبارشة أو غ مبارشة. الحصول عىل مكاسب 

 الوظائف أو توقيع عقود معهم.  يف األقرباء أو األبناء تعي خالل  من املصالح يف التعارض ينشأ 

 من يعمل لصالح الجمعية مع جهة أخرى يكون بينها تعامالت مادية  ينشأ التعارض يف املصالح يف حالة ارتباط

 .مع الجمعية

 أحد العامل يف الجمعية أو أقاربه من جهات تتعامل مع الجمعية   عليها يحصل التي واإلكراميات الهدايا

. ترصفات بهدف التأث عىل    العامل

 ر  او الجمعية من  حالية خدمات أو تستقبل خدمات تقدم منشأة أو تجاري نشاط يف  امللكية  أو  االستث

 .الجمعية مع التعامل عن تبحث 
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 العضوية أو  بحكم عليها يطلع للجمعية، والتي خاًصا ملكًا تعترب التي املعلومات إعطاء أو ألرسارا إفشاء

 .الخدمة تركه بعد ولو الوظيفة،

 أحد العامل يف الجمعية من  فوات مطلوبة قيمة بدفع الجمعية  مع للتعامل تسعى  أو تتعامل جهة  أي قيام 

 .عائلته أفراد أحد أو

  أو أو موظفيها، الجمعية، دوام أوقات كاستغالل للمصلحة الشخصية الجمعية وممتلكات أصول استخدام 

 أهدافها. أو مصالح الجمعية لغ منافعها أو معداتها،

 أو شخصية،  لتحقيق مكاسب عالقة العامل يف الجمعية خالل من املعلومات املتحصلة استخدام  إساءة 

 أخرى. أيَّ مصالح أو مهنية، أو عائلية،

 االلتزامات
 :عىل كل من يعمل لصالح الجمعية أن يلتزم بالتايل

 اإلقرار عىل سياسة تعارض املصالح املعتمدة من الجمعية عند االرتباط بالجمعية  .١

واملسؤولية واألمانة وعدم املحاباة أو الواسطة أو تقديم مصلحة النفس أو  والنزاهة العدالة االلتزام بقيم .٢

 .مصالح الجمعيةاآلخرين عىل 

 تجنب املشاركة يف اتخاذ القرارات التي تؤدي لتعارض مصالح أو توحي بذلك  .٣

وذج الجمعية الخاص باإلفصاح والشفافية عن املصالح سنويا  .٤  .تعبئة 

مصالح أو شبهة تعارض مصالح طارئة سواء كانت مالية أو غ  تعارض حالة أي عن لرئيسه املبارش اإلفصاح .٥

 مالية.

ه ممن يعمل لصالح الجمعية. اإلبالغ  .٦  عن أي حالة تعارض مصالح قد تنتج عنه أو عن غ

  .ذلك الجمعية طلب حال يف أو وجوده، حال يف حالة تعارض املصالح، إنهاء يثبت  ما تقديم .٧

 متطلبات اإلفصاح

  هم من املوظف ذي وغ ــاء مجلس اإلدارة واملســـؤول التنفـي ام يتع عىل أعضــ د الـت واملتطوع التقـي

ــت  ــول عىل موافقتها يف كل حالة، حيث اقتض ــاح للجمعية عن الحاالت التالية، حيث انطبق، والحص باإلفص

  الحاجة، سواء انطوت عىل تعارض فعيل أو محتمل للمصالح أم ال.

اململكة  أية وظائف يشغلونها، أو ارتباط شخيص لهم مع جمعية أو مؤسسة خارجية، سواء كانت داخل  -أ

 أم خارجها. 

  أية حصص ملكية لهم يف املؤسسات الربحية.  -ب

ــدان    -ت وال ـخص أي ـمن أـفراد أرسـهم (اـل ــة ـت ي ـك ـل ــة ـم ــة أو حصـــ ي ــاـل ــة م ح ـــل ــة أو مصــ ف ـي ــة وـظ أي

والزوجة/الزوجات/الزوج واألبناء/البنات) يف أية جمعيات أو مؤسـسـات ربحية تتعامل مع الجمعية أو 

 تسعى للتعامل معها.

كن أن تنطوي عىل تـعارض محظور يف املصــــالح. وتخضـــع جميع ـهذه الـحاالت للمراجـعة   -ث أـية ـحاـلة 

 والتقييم من قبل مجلس إدارة الجمعية واتخاذ القرار يف ذلك. 

ك من   -ج ة يف إدارة أخرى أو غ ذـل ة أو إىل وظيـف ة يف الجمعـي اســــي ة رـئ ال املوظف إىل وظيـف د انتـق عـن

ا تنطوي عىل   تعارض يف املصالح.الوظائف التي ر
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  ه الح والحـصول عىل موافقة الجمعية عليها املـسؤول التنفيذي وغ يعّرض التقـص يف اإلفـصاح عن هذه املـص

ة  ة العربـي ة يف اململـك عـي ة االجت ل والتنمـي ام العـم ا لنـظ ة طبـق أديبـي من املوظف واملتطوع لإلجراءات الـت

  السعودية والالئحة األساسية يف الجمعية.

 

 رير تعارض املصالحتقا

 .اذج إفصاح أعضاء مجلس اإلدارة لدى األم العام للجمعية   تودع جميع 

  .اذج إفصاح موظفي أو متطوعي الجمعية لدى سكرتارية الجمعية  تودع جميع 

 ل تقريراً  الخارجي الجمعية حسابات مراجع يُقدم تنطوي   والتي الجمعية لصالح املربمة والعقود خاصاً باألع

تقريره  مع ذلك ويُضمن اإلدارة، رئيس مجلس حال طلِب  املجلس، لعضو مبارشة  غ أو مبارشة مصلحة عىل

 .العمومية للجمعية  يقدمه الذي الجمعية  ألداء السنوي

  

  

  

د مجلس اإلدارة  اعت
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  ): ١وذج (

  

 وإقرار  تعهد
 

  أنا _______________________ وبصفتي _________________ وأتعهد أقر

يةبـجمعية   املصالح الخاصة تعارض سياسة عىل اطلعت قد بأنني  ا وأقر وألتزم أوافق عليه وبناء ،منازل الخ

من  مستفيدا أو غ مبارشة مبارشة بطريقة شخصية أرباح أو مكاسب أي عىل الحصول فيها وأتعهد بعدم

 أو أصولها الجمعية أو تخص معلومات أي استخدام وبعدم الجمعية يف موظف أو إدارة مجلس كعضو موقعي

  .ألي منفعة أخرى استغاللها أو ألغرايض الشخصية أو أقار أو أصدقا مواردها

 .................................................. التوقيع

 هـ .........../...../...... التاريخ

  ........../...../...... املوافق
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  ):٢وذج ( 

  إفصاح وشفافية
  لك أيَّ مصلحًة ماليًة يف أيِّ جمعية أو مؤسسة ربحية تتعامل مع الجمعية؟هل 

o نعم  

o  ال  

لك أيُّ فرٍد من أفراد عائلتك أيَّ مصلحًة ماليًة يف أيِّ جمعية أو مؤسسة ربحية تتعامل مع الجمعية؟   هل 

o نعم  

o ال  

ح عن التفاصــيل الخاصــة بتملك أيِّ عمل يف حالة اإلجابة بنعم عىل أي من األســئلة الســابقة، فأنه يجب عليك اإلفصــا 

ل تجارية من قبلك أو من قبل أيٍّ من أفراد عائلتك.   تجاري أو وجود مصلحة مالية يف أيِّ أع

  

ل أو أنشــطة أو   هل تتقلد منصــبًا (مثل منصــب عضــو يف مجلس إدارة أو لجنة أو أي جهة أخرى) أو تشــارك يف أع

  لديك عضوية لدى أيِّ جهة أخرى غ الجمعية؟

o نعم  

o ال  
  

(الوالدان/الزوجة/الزوجات/الزوج/األبناء والبنات) منصـبًا (مثل منصـب عضـو يف مجلس هل يتقلد أي من أفراد أرستك 

ل أو أنشطة أو لديه عضوية يف أيِّ جهة أخرى غ الجمعية؟   إدارة أو لجنة أو أي جهة أخرى) أو يشارك يف أع

o نعم  

o ال  

  

   

رقم السجل أو    املدينة   نوع النشاط   اسم النشاط 

  رخصة العمل 

تاريخ اإلصدار  

  هجري

هل حصلت عىل  

  موافقة الجمعية؟ 

هل ترتبط الرشكة  

بعالقة عمل مع  

  الجمعية 

املصلحة املالية  

لية (%)    اإلج
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ح عن التفاـصيل الخاـصة بـشغل أي منـصب و يف حالة اإلجابة بنعم عىل أي من األـسئلة الـسابقة، فأنه يجب عليك اإلفـصا 

ل خارجية (مع رشكاء الجمعية، الحكومة أو القطاع الخاص) من قبلك أو من قبل أيٍّ من أفراد  / أو املشـاركة يف أيِّ أع

  عائلتك.

  

ـهل ـقدـمت ـلك أو ألي أـحد من أفراد ـعائلـتك ـهدـية أو أك من جـهة ـخارج الجمعـية ولـها صــــلة ـحالـية أو مســـتقبلـية 

  بالجمعية سواء قبلتها أم  تقبلها؟

o نعم  

o ال  

السـابق، فإنه يجب عليك اإلفصـاح عن تفاصـيل الهدية عند قبولها من قبلك أو من يف حالة اإلجابة بنعم عىل السـؤال  

  قبل أيٍّ من أفراد عائلتك.

شــية مع ســياســة تعارض املصــالح املعتمدة من أقر أنا املوقع  أدناه أنا جميع املعلومات أعاله محدثة وصــحيحة ومت

  الجمعية.

  االسم:

  املسمى الوظيفي:

  التاريخ:

  التوقيع:

 

  اسم الجهة 
نوع  

  الجهة
  املدينة 

هل ترتبط الجهة بعالقة  

  عمل مع الجمعية؟ 

هل حصلت عىل  

  موافقة الجمعية؟ 

صاحب  اسم 

  املنصب 
  املنصب 

هل تتحصل عىل مكاسب مالية  

  ؟ املنصبنظ توليك هذا 

    
  

  
          

  الجهة  اسم مقدم الهدية 
تاريخ تقديم  

  الهدية 

هل قبلت  

  الهدية؟ 

هل ترتبط الجهة بعالقة  

  عمل مع الجمعية؟ 
  قيمة الهدية تقديريا   نوع الهدية

              


