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تمهيد:
تحترم جمعية رعاية الطفولة خصوصية كل شخص يعمل لصالحها ،ويعد ما يقوم به من تصرفات خارج إطار
العملل للسس ملن اهتمامهلا ،إال أن جمعيلة رعايلة الطفوللة تلر أن املصلالح الشخصلية مللن يعملل لصلالحها أننلا
ممارسلة أي أنشلطة اجتماعيلة ،ماليلة ،أو غيرهلا ،قلد تتلداخل بصلورة مباشلرة أو غيلر مباشلرة ،مل موولوعيته ،أو
والئه للجمعية مما قد ينشأ معه تعارض في املصالح.
تلؤمن الجمعيلة بقيمهلا ومبادئهلا املتمثللة فلي النزاهلة والعملل الجملا ي والعنايلة واملبلادرة وإلانجلا  ،وتلأت سياسلة
تعارض املصالح الصادرة عن الجمعية؛ لتعزيز تلك القيم وحمايتها ،وذلك لتفلادي أن تلؤنر املصللحة الشخصلية أو
العائليلة ،أو املهنيلة ألي شلخص يعملل لصلالح الجمعيلة علل أدا واجباتله تجلا الجمعيلة ،أو أن يتحصلل ملن خلال
تلك املصالح عل مكاسب عل حساب الجمعية.

نطاق وأهداف السياسة:
ُ
مل علدم إلاخلال بملا جلا فلي التشلريعات والقلوانين املعملو بهلا فلي اململكلة العربيلة السلعودية التل تحكلم تعلارض
املصللالح ،ونظللام الجمعيللات واملؤسسللات وهليللة والئحتلله التنفيذيللة ،والالئحللة وساسللية للجمعيللة ،تللأت هللذ
ا
السياسة استكماال لها ،دون أن تحل محلها.
ُ
تطبلق هلذ السياسلة علل كلل شلخص يعملل لصلالح الجمعيلة ،ويشلمل ذللك أعضلا الجمعيلة العموميلة وأعضلا
مجلللس إلادارة ،وأعضللا اللجللان املنةثقللة مللن مجلللس إلادارة ،ومللدير الجمعيللة التنفيللذي ،وجمي ل موظفيهللا
ومتطوعيها.
يشللمل تعللارض املصللالح ،مللا يتعلللق باألشللخا أنفسللهم املللذكورين فللي الفقللرة السللابقة ومصللالح أي شللخص خللر
تكون لهم عالقة شخصية بهم ،ويشمل هؤال الزوجة ،وبنا  ،الوالدين ،وشقا  ،أو غيرهم من أفراد العائلة.
ُ
ا
ُ
تعلد هلذ السياسلة جلز ا ال يتجلزأ ملن الونلائق التل تلرب الجمعيلة باألشلخا العلاملين لصلالحها سلوا كانل تللك
الونائق قرارات تعيين أو عقود عمل.
ا
تضلمن الجمعيلة العقلود التل تبرمهلا مل استشلارييها الخلارجيين أو غيلرهم ،نصوصلا تلنظم تعلارض املصلالح بملا يتفلق
م أحكام هذ السياسة.
تهدف هذ السياسة إل حماية الجمعية وسمعتها ومن يعمل لصالحها من أي أشكا تعارض املصالح السلبية
الت قد تنشأ بسةب عدم إلافصاح.

مسئووليات وصئحييات مجلئ
املصالح:

إلادارة وإلادارة التنفيذيئة الخاصئة سسياسئة تنظئي تعئار

 .1إدارة تعارض املصالح أحد الاختصاصات الرئسسة ملجلس إلادارة.
 .2يجو للمجلس تكوين لجان محددة او تكليف احد لجانه املنةثقة من املجلس للنظر في املسائل الت من املحتمل أن
تنطوي عل تعارض مصالح م مراعاة متطلبات استقاللية تلك اللجان .
 .3ال يكون الشخص في حالة تعارض مصالح إال اذا قرر مجلس إدارة الجمعية فيما يخص تعامالت الجمعية مل الغيلر
أو تعلامالت أعضلا املجللس وكبلار التنفيلذيين فلي الجمعيلة أن الحاللة تنضلوي علل تعلارض مصلالح ،وتكلون صلالحية
القرار م املدير التنفيذي بخصو باقي موظف الجمعية.
ا
 .4يجلو ملجللس إلادارة وفقلا لسللطته التقديريلة أن يقلرر بشلأن كلل حاللة علل حلدة الاعفلا ملن املسلئولية عنلد تعلارض
ا
املصلالح اللذي قلد ينشلأ عرولا ملن حلين آلخلر فلي سلياق نشلاطات الشلخص وقراراتله املعتلادة ،أو اللذي قلد ينشلأ فلي
سلياق عملله مل الجمعيلة ،سلوا ملا يتعللق بمصلالح ماليلة أو بمصلالح تعيقله علن القيلام بواجبله فلي التصلرف علل
أكمل وجه بما يتوافق م مصالح الجمعية.
 .5عنلدما يقلرر مجللس إلادارة أن الحاللة تعلارض مصلالح ،يلتلزم صلاحب املصللحة املتعارولة بتصلحي وولعه وبجميل
إلاجرا ات الت يقررها مجلس إلادارة وإتباع الاجرا ات املنظمة لذلك.
 .6ملجللس إدارة الجمعيلة صلالحية إيقلاع الجلزا ات علل مخلالف هلذ السياسلة ،ورفل القضلايا الجنائيلة والحقوقيلة
للمطالبة باألورار الت قد تنجم عن عدم التزام جمي ذوي العالقة بها.
 .7مجللس إلادارة هلو املخلو فلي تفسلير أحكلام هلذ السياسلة علل أن ال يتعلارض ذللك مل الانظملة السلارية والالئحلة
وساسية للجمعية وأنظمة الجهات املشرفة .
 .8يعتمد مجلس إلادارة هذ السياسة ،ويبلغ جمي موظف الجمعية وتكون نافذة من تاريخ إلابالغ.
 .9يتول مجلس إلادارة التأكد من تنفيذ هذ السياسة والعمل بموجبها وإجرا التعديالت الال مة عليها.

ياالت تعار

املصالح:

ال يعن وجود مصلحة لشخص يعمل لصلالح الجمعيلة فلي أي نشلا يتعللق سلوا بشلكل مباشلر أو غيلر مباشلر بالجمعيلة،
قيام تعارض في املصالح بين الطرفين .ولكن قد ينشأ تعارض املصالح عندما يطلب مملن يعملل لصلالح الجمعيلة أن يبلدي
ا
ا
رأيا ،أو يتخذ قرارا ،أو يقوم بتصرف ملصلحة الجمعيلة ،وتكلون لديله فلي نفلس الوقل َّإملا مصللحة تتعللق بشلكل مباشلر أو
غيلر مباشلر بلالرأي املطللوب منله إبلداه  ،أو بالتصلرف املطللوب منله اتخلاذ  ،أو أن يكلون لديله التلزام تجلا طلرف خلر غيلر
الجمعيلة يتعللق بهلذا اللرأي أو القلرار أو التصلرف .إذ تنطلوي حلاالت تعلارض املصلالح علل انتهلا للسلرية ،وإسلا ة
الستعما الثقة ،وتحقيق ملكاسب شخصية ،و عزعة للوال للجمعية.
هلذ السياسلة تضل امثللة ملعلايير سللوكية لعلدد ملن املواقلف إال أنهلا بالضلرورة ال تغطل جميل املواقلف وخلر املحتملل
حلدوثها ،ويتحلتم علل كلل ملن يعملل لصلالح الجمعيلة التصلرف ملن تلقلا أنفسلهم بصلورة تتماشلى مل هلذ السياسلة،
وتجنب ما قد يبدو أنه سلو يخالف هذ السياسة ومن الامثلة عل حاالت التعارض ما يلي:
ا
 ينشلأ تعلارض املصلالح ملثال فلي حاللة أن عضلو مجللس إلادارة أو عضلو أي لجنلة ملن لجانله أو أي ملن ملوظف
ا
الجمعيلة مشلاركا فلي أو لله صللة بلأي نشلا  ،أو لله مصللحة شخصلية أو مصللحة تنظيميلة أو مهنيلة فلي أي عملل أو
نشا قد يؤنر بشكل مباشر أو غير مباشر عل موووعية قرارات ذلك العضو أو املوظف أو عل قدراته في تأدية
واجباته ومسئولياته تجا الجمعية .
ا
 ينشلأ التعلارض فلي املصلالح أيضلا فلي حاللة أن عضلو مجللس إلادارة أو أحلد كبلار التنفيلذيين يتلقل أو يحصلل علل
ا
مكاسلب شخصلية ملن أي طلرف خلر سلوا كلان ذللك بطريقلة مباشلرة أو غيلر مباشلرة مسلتفيدا ملن موقعللة
ومشاركته في إدارة شؤون الجمعية.
 قد ينشأ التعارض في املصالح من خال الاستفادة املادية من خال الدخو في معامالت مادية بلالبي أو الشلرا أو
التأجير للجمعية.
 ايضا قد ينشأ التعارض في املصالح من خال تعيين وبنا أو وقربا في الوظائف أو توقي عقود معهم.
 ملن إحلد صلور تعلارض املصلالح تكلون فلي حلا ارتبلا ملن يعملل لصلالح الجمعيلة فلي جهلة أخلر ويكلون بي هلا
تعامالت م الجمعية.
 الهدايا وإلاكراميات الت يحصل عليها عضو مجلس إلادارة أو موظف الجمعية من أمثلة تعارض املصالح.
 الاسلتثمار أو امللكيلة فلي نشلا تجلاري أو منشلأة تقلدم خلدمات أو تسلتقبل خلدمات حاليلة ملن الجمعيلة او تبحل
عن التعامل م الجمعية.
ا
ملكا ا
خاصا للجمعية ،والت يطل عليها بحكلم العضلوية أو الوظيفلة،
 إفشا وسرار أو إعطا املعلومات الت تعتبر
ولو بعد تركه الخدمة.

 قبو أحد وقارب لهلدايا ملن أشلخا أو جهلات تتعاملل مل الجمعيلة بهلدف التلأنير علل تصلرفات العضلو أو املوظلف
بالجمعية قد ينتج عنه تعارض املصالح.
 تسلم عضو مجلس إلادارة أو املوظف أو أحلد أفلراد عائلتله ملن أي جهلة ملبلالغ أو أشليا ذات قيملة بسلةب تعاملل تللك
الجهة م الجمعية أو سعيها للتعامل معها.
 قيام أي جهة تتعامل أو تسع للتعامل م الجمعية بدف قيمة فواتير مطلوبة من املوظف أو أحد أفراد عائلته.
ا
ا
ا
 استخدام أصو وممتلكات الجمعية للمصلحة الشخصلية ملن شلأنه أن ُي ِظهلر تعارولا فلي املصلالح فعليلا أو محلتمال،
كاسلتغال أوقلات دوام الجمعيلة ،أو موظفيهلا ،أو معلداتها ،أو منافعهلا لغيلر مصلالح الجمعيلة أو أهلدافها ،أو إسلا ة
لتخدام املعلوملات املتحص ِللة ملن خلال عالقلة الشلخص بالجمعي ِلة؛ لتحقيلق مكاسلب شخصلية ،أو عائليلة ،أو
اس
ِ
مهنية ،أو َّ
أي مصالح أخر

الالتزامات:
عل كل من يعمل لصالح الجمعية أن يلتزم بالتالي:
 إلاقرار عل سياسة تعارض املصالح املعتمدة من الجمعية عند الارتبا بالجمعية.
 الالتلزام بقلليم العدالللة والنزاهللة واملسللؤولية وومانللة وعللدم املحابللاة أو الواسلطة أو تقللديم مصلللحة الللنفس أو
آلاخرين عل مصالح الجمعية.
ا
 علدم الاسلتفادة بشلكل غيلر قلانون ماديلا أو معنويلا هلو أو أي ملن أهلله وأصلدقائه ومعارفله ملن خلال أدا عملله
ا
لصالح الجمعية.
 تجنب املشاركة في اتخاذ القرارات الت تؤدي لتعارض مصالح أو توحي بذلك
 تعبئة نموذج الجمعية الخا باإلفصاح عن املصالح سنويا.
 إلافصلاح مللدير املباشلر علن أي حاللة تعلارض مصلالح أو شلبهة تعلارض مصلالح طارئلة سلوا كانل ماليلة أو غيلر
مالية.
 إلابالغ عن أي حالة تعارض مصالح قد تنتج عنه أو عن غير ممن يعمل لصالح الجمعية.
 تقديم ما يثة إنها حالة تعارض املصالح ،في حا وجود  ،أو في حا طلب الجمعية ذلك.

متطلبات إلافصاح:
 .1يتعللين عل ل أعضللا مجلللس إلادارة واملدرا التنفيللذيين وغيللرهم مللن املللوظفين واملتطللوعين التقيللد التللام باإلفصللاح
للجمعيللة عللن الحللاالت التاليللة ،حيثمللا انطبللق ،والحصللو عل ل موافقتهللا فللي كللل حالللة ،حيثمللا اقتض ل الحاج لة،
سوا انطوت عل تعارض فعلي أو محتمل للمصالح أم ال:
 يتع للين علل ل أعض للا مجل للس إلادارة واملل لدير التنفي للذي وغي للرهم م للن امل للوظفين واملتط للوعين إلافص للاح ع للن أي للة
وظ للائف يش للغلونها ،أو ارتب للا شخم للى له للم م ل جمعي للة أو مؤسس للة خارجي للة ،س للوا كان ل داخ للل اململك للة أم
خارجها.
 يتع للين علل ل أعض للا مجل للس إلادارة واملل لدير التنفي للذي وغي للرهم م للن امل للوظفين واملتط للوعين إلافص للاح ع للن أي للة
حصص ملكية لهم في املؤسسات الربحية.
 يتعين عل أعضا مجلس إلادارة واملدير التنفيذي وغيرهم من املوظفين واملتطوعين إلافصاح عن أية وظيفة
أو مص ل لللحة مالي ل للة أو حص ل للة ملكي ل للة تخ ل للص أي م ل للن أف ل لراد أس ل للرهم (الوال ل للدان والزوج ل للة/الزوج ل للات/ال ل للزوج
ووبنا /البنات) في أية جمعيات أو مؤسسات ربحية تتعامل م الجمعية أو تسع للتعامل معها.
 يتعللين علل كللل أعضللا مجلللس إلادارة وامللدير التنفيللذي وغيللرهم مللن املللوظفين واملتطللوعين إلافصللاح للجمعيللة
والحصو عل موافقتها عل أية حالة يمكن أن تنطوي عل تعارض محظور فلي املصلالح .وتخضل جميل هلذ
الحللاالت للمراجعللة والتقيلليم مللن قبللل مجلللس إدارة الجمعيللة واتخللاذ القلرار فللي ذلللك .عنللد انتقللا املوظللف إل ل
وظيف للة رئاس للية ف للي الجمعي للة أو إل ل وظيف للة ف للي إدارة أخ للر أو غي للر ذل للك م للن الوظ للائف الت ل ربم للا تنط للوي عل ل
تعللارض فللي املصللالح ،ربمللا يتعللين علل املوظللف إعللادة تعبئللة نمللوذج تعللارض املصللالح وأخالقيللات العمللل وبيللان
إلافص للاح ف للي غض للون  33يوم للا م للن تغيي للر الوظيف للة .كم للا تق ل عل ل ع للاتق ال لرئسس املباش للر للموظ للف مس للؤولية
التأكد من قيام املوظف بتعبئة استمارة إلافصاح عل نحو تام.
ّ
يعرض التقصير في إلافصاح عن هلذ املصلالح والحصلو علل موافقلة الجمعيلة عليهلا امللدير التنفيلذي وغيلر ملن
.2
امللوظفين واملتطللوعين لإلجلرا ات التأديةيللة طبقلا لنظللام العملل والتنميللة الاجتماعيلة فللي اململكلة العربيللة السللعودية
والالئحة وساسية في الجمعية.

تقارير تعار
1
2
3

4

املصالح:

تودع جمي نماذج إفصاح أعضا مجلس إلادارة لد لجنة ____________
تودع جمي نماذج إفصاح موظف أو متطو ي الجمعية لد إلادارة ____________
ا
ا
ُيقدم مراجل حسلابات الجمعيلة الخلاريي تقريلرا خاصلا باألعملا والعقلود املبرملة لصلالح الجمعيلة والتل تنطلوي علل
مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لعضلو املجللس ،حلا طللب رئلسس مجللس إلادارة ،ويضلمن ذللك مل تقريلر السلنوي
ألدا الجمعية الذي يقدمه للجمعية العمومية.
ا
ا
ُ
ّ
ُ
تصلدر إلادارة املخوللة باملراجعلة الداخليلة تقريلرا سلنويا يعلرض علل مجللس إلادارة ُيوضلح تفاصليل وعملا أو
ا
العقود الت انطوت عل مصلحة ملوظف الجمعية وفقا لنماذج إلافصاح املودعة لديها.
ا
ُ
حيل ِ ّإن هلذ السياسلة تعلد جلز ا ال يتجلزأ ملن الونلائق التل تلرب الجمعيلة باألشلخا
يجو مخالفة أحكامها والالتزامات الواردة بها.

العلاملين لصلالحها ،فإنله ال

تعهد وإقرار
أقر وأتعهد أنا ________________________ وبصفت ___________________
بلأنن قلد اطلعل علل سياسلة تعلارض املصلالح الخاصلة بجمعيلة رعايلة الطفوللة وبنلا عليله أوافلق وأقلر وألتلزم بملا فيهلا
وأتعهد بعدم الحصو عل أي مكاسب أو أرباح شخصية بطريقة مباشرة أو مباشرة مستفيدا من موقعي كعضو مجلس
إدارة أو موظف في الجمعية وبعدم استخدام أي معلوملات تخلص الجمعيلة أو أصلولها أو مواردهلا ألغراضلى الشخصلية أو
أقارب أو أصدقائ أو استغاللها ألي منفعة أخر .
التوقي .....................................................
التاريخ  ....../...../...........هل
املوافق  ....../...../...........م

ملحق (:)1
نموذج إفصاح مصلحة
ا
ا
ّ
َّ
أي جمعية أو مؤسسة ربحية تتعامل م الجمعية؟
هل تملك أي مصلحة مالية في ِ
 oنعم
 oال
ا
ا
ّ
َّ
أي جمعية أو مؤسسة ربحية تتعامل م الجمعية؟
هل يملك أي فرد من أفراد عائلتك أي مصلحة مالية في ِ
 oنعم
 oال
ّ
أي عمل
في حالة إلاجابة بنعم عل أي من وسئلة السابقة ،فأنه يجب عليك إلافصاح عن التفاصيل الخاصة بتملك ِ
أي أعما تجارية من قبلك أو من قبل ّ
ّ
أي من أفراد عائلتك.
تجاري أو وجود مصلحة مالية في ِ
اسم
النشا

نوع
النشا

املدينة رقم
السجل
أو
رخصة
العمل

تاريخ إلاصدار الهجري
تاريخ إلاصدار امليالدي
اليوم الشهر السنة اليوم الشهر السنة

هل ترتب
هل
الشركة
حصل
بعالقة عمل
عل
م
موافقة
الجمعية؟ الجمعية؟

املصلحة املالية
إلاجمالية
()%

هللل تتقلللد منصل البا (مثللل منصللب عضللو فللي مجلللس إدارة أو لجنللة أو أي جهللة أخللر ) أو تشللار فللي أعمللا أو أنشللطة أو
ّ
أي جهة أخر غير الجمعية
لديك عضوية لد ِ
 oنعم
 oال

ا
منصبا (مثل منصب عضو في
هل يتقلد أي من أفراد أسرتك (الوالدان/الزوجة/الزوجات/الزوج/وبنا والبنات)
ّ
أي جهة أخر غير
مجلس إدارة أو لجنة أو أي جهة أخر ) أو يشار في أعما أو أنشطة أو لديه عضوية في ِ
الجمعية؟
 oنعم
 oال

فللي حالللة إلاجابللة بللنعم عل ل أي مللن وسللئلة السللابقة ،فأنلله يجللب عليللك إلافصللاح عللن التفاصلليل الخاصللة بشللغل أي
ّ
أي أعما خارجيلة (مل شلركا الجمعيلة ،الحكوملة أو القطلاع الخلا ) ملن قبللك أو ملن قبلل
منصب و  /أو املشاركة في ِ
ّ
أي من أفراد عائلتك.
اسم نوع
الجهة الجهة

املدينة

هل ترتب الجهة بعالقة
عمل م الجمعية؟

هل حصل عل
موافقة الجمعية؟

صاحب
املنصب

املنصب

هل تتحصل عل مكاسب مالية نظير
توليك هذا املنصب؟

هللل قللدم لللك أو ألي أحللد مللن أف لراد عائلتللك هديللة أو أكمللر مللن جهللة خللارج الجمعيللة ولهللا صلللة حاليللة أو مسللتقبلية
بالجمعية سوا قبلتها أم لم تقبلها؟
 oنعم
 oال
فللي حالللة إلاجابللة بللنعم علل السللؤا السللابق ،فإنلله يجللب عليللك إلافصللاح عللن تفاصلليل الهديللة عنللد قبولهللا مللن قبلللك أو
من قبل ّ
أي من أفراد عائلتك.

اسم مقدم
الهدية

الجهة

تاريخ تقديم الهدية الهجري
تاريخ تقديم الهدية
امليالدي
اليوم الشهر السنة اليوم الشهر السنة

هل
قبل
الهدية؟

هل ترتب الجهة
بعالقة عمل م
الجمعية؟

نوع الهدية

قيمة الهدية
تقديريا

أقللر أنللا املوقل أدنللا أنللا جميل املعلومللات أعللال محدنللة وسللحيحة ومتماشللية مل سياسللة تعللارض املصللالح املعتمللدة مللن
الجمعية.
الاسم:
املسم الوظيف :
التاريخ:
التوقي

