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 سياسة اإلبالغ عن المخالفات وحماية مقدمي البالغات

 مقدمة : 

التنفيذي والمدير توجب سياسة وإجراءات اإلبالغ عن المخالفات عىل أعضاء مجلس اإلدارة 

ام بمعايتر عالية من األخالق الشخصية أثناء العمل وممارسة  ز
ي ومتطوعي الجمعية االلت 

وموظفز

ي وقت مبكر عن أي مخالفة أو 
واجباتهم ومسؤولياتهم. وتضمن هذه السياسة أن يتم اإلبالغ فز

أو سوء ترصف محتمل قد تتعرض له الجمعية أو أصحاب المصلحة أو المستفيدين  خطر جدي

ومعالجة ذلك بشكل مناسب. كما يجب عىل كافة من يعمل لصالح الجمعية مراعاة قواعد الصدق 

ز واللوائح المعمول بها. تهدف هذه السياسة  ام بكافة القوانير ز
اهة أثناء أداء مسؤولياتهم وااللت  ز والتز

كل من يعمل لصالح الجمعية لإلبالغ عن أية مخاطر أو مخالفات وطمأنتهم اىل أن   إىل تشجيع

 القيام بهذا األمر آمن ومقبول وال ينطوي عىل أي مسؤولية. 

 

 النطاق : 

تطبق هذه السياسة عىل جميع من يعمل لصالح الجمعية سواء كانوا أعضاء مجلس إدارة أو 

ز   ز أو متطوعير ز أو موظفير ز تنفيذيير ي الجمعية، مسؤولير
أو مستشارين برصف النظر عن مناصبهم فز

ز  عير ز ومتتر وبدون أي استثناء. ويمكن أيضا ألي من أصحاب المصلحة من مستفيدين ومانحير

هم اإلبالغ عن أية مخاطر أو مخالفات.   وغتر

 

 المخالفات : 

امات قانو  ز نية أو تشمل الممارسات الخاطئة أي مخالفات جنائية أو مالية أو اإلخالل بأي الت 

 عىل الصحة أو السالمة أو البيئة. 
ً
ي تشكل خطرا

يعية أو متطلبات تنظيمية داخلية أو تلك الت   تشر

 : ي يتوجب اإلبالغ عنها، عىل سبيل المثال ال الحرص، ما يىلي
 وتشمل المخالفات الت 
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ي ذلك الرشوة أو الفساد( أو سوء الترصف.  •
ي )بما فز

 السلوك غتر القانونز

ي ذلك ادعاء النفقات الكاذبة، إساءة استخدام األشياء القيمة، سوء الترصف  •
الماىلي )بما فز

 عمليات غسيل األموال أو دعم لجهات مشبوهة(. 

ي الجمعية  •
عدم اإلفصاح عن حاالت تعارض المصالح )مثل استخدام شخص منصبه فز

 لتعزيز مصالحه الخاصة أو مصالح اآلخرين فوق مصلحة الجمعية(. 

ي ذلك إضاعة، إخفاء أو إتالف الوثائق الرسمية(. إمكانية  •
 االحتيال )بما فز

ي يحتمل ارتكابها أيا كان نوعها.  •
ي يتم ارتكابها، أو الت 

 الجرائم الجنائية المرتكبة، أو الت 

ام بالسياسات وأنظمة وقواعد الرقابة الداخلية أو تطبيقها بصورة غتر صحيحة.  • ز  عدم االلت 

غتر مستحقة من جهة خارجية لمنح تلك الجهة معاملة  الحصول عىل منافع أو مكافآت •

رة.   تفضيلية غتر متر

 اإلفصاح عن معلومات رسية بطريقة غتر قانونية.  •

 التالعب بالبيانات المحاسبية.  •

ز وسالمتهم.  •  تهديد صحة الموظفير

•  . ي
ي والسلوك غتر األخالف 

 انتهاك قواعد السلوك المهتز

 ونية. سوء استخدام الصالحيات أو السلطات القان •

 مؤامرة الصمت والتست  فيما يتعلق بأي من المسائل المذكورة أعاله.  •

 

 الضمانات : 

تهدف هذه السياسة إىل إتاحة الفرصة لكل من يعمل لصالح الجمعية لإلبالغ عن المخالفات 

وضمان عدم تعرضهم لالنتقام أو اإليذاء نتيجة لذلك. وتضمن السياسة عدم تعرض مقدم البالغ 

ي الجمعية وألي شكل من أشكال العقاب  لخطر فقدان
وظيفته أو منصبه أو مكانته االجتماعية فز

يطة أن يتم اإلبالغ عن المخالفة بحسن نية وأن تتوفر  نتيجة قيامه باإلبالغ عن أية مخالفة. رسر

 .  لدى مقدم البالغ معطيات اشتباه صادقة ومعقولة، وال يهم إذا اتضح بعد ذلك بأنه مخطئ

المصلحة الشخصية للمبلغ، فإن هذه السياسة تضمن عدم الكشف عن هوية من أجل حماية 

ي ذلك، ما لم ينص القانون عىل خالف ذلك. وسيتم بذل كل جهد 
مقدم البالغ عند عدم رغبته فز

ي حاالت 
ممكن ومناسب للمحافظة عىل كتمان ورسية هوية مقدم البالغ عن أي مخالفة. ولكن فز

الغ أن يتم الكشف عن هوية مقدم البالغ، ومنها عىل سبيل  معينة، يتوجب للتعامل مع أي ب

ورة كشف الهوية أمام أي محكمة مختصة. كذلك يتوجب عىل مقدم البالغ المحافظة  المثال ضز

 عىل رسية البالغ المقدم من قبله وعدم كشفه ألي موظف أو شخص آخر. 
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كما تضمن السياسة عدم إيذاء ويتوجب عليه أيضا عدم إجراء أية تحقيقات بنفسه حول البالغ.  

 مقدم البالغ بسبب اإلبالغ عن المخالفات وفق هذه السياسة. 

 

 إجراءات اإلبالغ عن مخالفة : 

ي حينه. 
 يفضل اإلبالغ عن المخالفة بصورة مبكرة حت  يسهل اتخاذ اإلجراء المناسب فز

 عىل عىل الرغم من أنه ال يطلب من مقدم البالغ إثبات صحة البالغ، إال أنه 
ً
يجب أن يكون قادرا

 . يتم تقديم البالغو  إثبات أنه قدم البالغ بحسن نية. 

 

 معالجة البالغ : 

يعتمد اإلجراء المتخذ بخصوص اإلبالغ عن أي مخالفة وفق هذه السياسة عىل طبيعة المخالفة 

  . إذ قد يتطلب ذلك إجراء مراجعة غتر رسمية أو تدقيق داخىلي أو تحقيق رسمي  ذاتها ،
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 سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها 

 مقدمة : 

ي عىل الجمعية اتباعها بخصوص إدارة وحفظ وإتالف الوثائق 
هذا الدليل يقدم اإلرشادات الت 

 الخاصة بالجمعية. 

 

 النطاق : 

ميع من يعمل لصالح الجمعية وباألخص رؤساء أقسام أو إدارات الجمعية يستهدف هذا الدليل ج

ي 
ز مجلس اإلدارة حيث تقع عليهم مسؤولية تطبيق ومتابعة ما يرد فز ز التنفيذين وأمير والمسؤولير

 هذه السياسة. 

 

  إدارة الوثائق : 

ي مركز إداري بمقر الجمعية، 
: يجب عىل الجمعية االحتفاظ بجميع الوثائق فز ي

 وتشمل اآلن 

 الالئحة األساسية للجمعية وأي لوائح نظامية أخرى .  •

 به بيانات كل من األعضاء  •
ً
ي الجمعية العمومية موضحا

اكات فز سجل العضوية واالشت 

هم من األعضاء وتاري    خ انضمامه .  ز أو غتر  المؤسسير

 به تاري    خ بداية العضوية لكل عضو وتاري    خ  •
ً
ي مجلس االدارة موضحا

سجل العضوية فز

ز فيه بتاري    خ االنتها  زكية( ويبير
 ء والسبب . وطريقة اكتسابها )باالنتخاب / الت 

 سجل اجتماعات الجمعية العمومية .  •

 سجل اجتماعات وقرارات مجلس اإلدارة .  •

 السجالت المالية والبنكية والُعهد .  •

 سجل الممتلكات واألصول .  •

 واإليصاالت .  ملفات لحفظ كافة الفواتتر  •

 سجل المكاتبات والرسائل .  •

 سجل الزيارات .  •

عات .  •  سجل التتر
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يةقدر اإلمكان مع أي نماذج تصدرها وزارة تكون هذه السجالت متوافقة  والتنمية  الموارد البشر

 االجتماعية. ويجب ختمها وترقيمها قبل الحفظ ويتوىل مجلس اإلدارة تحديد المسؤول عن ذلك. 

 

 االحتفاظ بالوثائق : 

ي لديها. حفظ دائم .  •
 يجب عىل الجمعية تحديد مدة حفظ لجميع الوثائق الت 

ي كل قسم. يجب إعداد الئحة توضح ن •
 وع السجالت فز

ونية لكل ملف أو مستند حفاظا عىل الملفات من التلف عند  • يجب االحتفاظ بنسخة إلكت 

ها وكذلك لتوفتر  ان أو األعاصتر أو الطوفان وغتر المصائب الخارجة عن اإلرادة مثل النتر

 المساحات ولشعة استعادة البيانات . 

ي  •
ونية فز فرات الصلبة أو السحابية أو ما يجب أن تحفظ النسخ اإللكت  مكان آمن مثل الستر

 . شابهها 

يجب أن تضع الجمعية الئحة خاصة بإجراءات التعامل مع الوثائق وطلب الموظف ألي  •

 ملف من األرشيف وإعادتها وغتر ذلك مما يتعلق بمكان األرشيف وتهيئته ونظامه. 

الرجوع للوثائق ولضمان   يجب عىل الجمعية أن تحفظ الوثائق بطريقة منظمة حت  يسهل •

ي مظنة الفقدان أو الشقة أو التلف. 
 عدم الوقوع فز

 

 إتالف الوثائق : 

ي انتهت المدة المحددة  •
يجب عىل الجمعية تحديد طريقة التخلص من الوثائق الت 

 لالحتفاظ بها وتحديد المسؤول عن ذلك. 

ي تم التخلص منها بعد  •
انتهاء مدة االحتفاظ يجب إصدار مذكرة فيها تفاصيل الوثائق الت 

 بها ويوقع عليها المسؤول التنفيذي ومجلس اإلدارة. 

بعد المراجعة واعتماد اإلتالف، تشكل لجنة للتخلص من الوثائق بطريقة آمنة وسليمة  •

ة بالبيئة وتضمن إتالف كامل للوثائق.   وغتر مرصز

ي اال •
ا رسميا ويتم االحتفاظ به فز فة عىل اإلتالف محرصز رشيف مع عمل تكتب اللجنة المشر

 . ز ز المعنيير  نسخ للمسؤولير
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 سياسة تعارض المصالح  

 

 تمهيد : 

ُم   ما يقوم به من ترصفاٍت خارَج إطار التحت 
ُ
عد
َ
 كّل شخٍص يعمل لصالحها، وت

َ
جمعية خصوصية

 الجمعية ترى أن المصالح الشخصية لمن يعمل لصالحها أثناَء 
َّ
العمل ليس من اهتمامها، إال أن

ةٍ  ِ مبارسر ٍة أو غتر
ها، قد تتداخُل، بصورٍة مبارسر ، أو غتر  أنشطٍة اجتماعيٍة، أو ماىلي

، مع ممارسِة أيِّ

ي المصالح. 
 معه تعارض فز

ُ
 ينشأ

ْ
 موضوعيتِه، أو والئِه للجمعية مما قد

اهِة والعمل الجماعيِ والعنايِة والمبادرِة واإلنجاِز،  ز ي التز
ؤمن الجمعية بقيمها ومبادئها المتمثلِة فز

ُ
ت

ي سياسة تعارض المصالح الصادرة عن الجمعية؛ لتعزيز تلك القيم وحمايتها، وذلك لتفادي 
وتأن 

ر المصلحة الشخصية أو العائلية، أو المهنية ألّي شخٍص يعمل لصالح الجمعية عىل أداء أ 
ّ
ن تؤث

ّحصَل من خالل تلك المصالح عىل مكاسٍب عىل حساب الجمعية. 
َ
 واجباته تجاه الجمعية، أو أن يت

 

 نطاق وأهداف السياسة : 

ي   •
ز المعمول بها فز يعات والقوانير ي التشر

المملكة العربية السعودية مع عدم اإلخالل بما جاء فز

م تعارض المصالح، ونظام الجمعيات والمؤسسات األهلية والئحته التنفيذية، 
ُ
ي تحك

الت 

 أن تحلَّ محلها. 
َ
 لها، دون

ً
ي هذه السياسة استكماال

 والالئحة األساسية للجمعية، تأن 

طبق هذه السياسة عىل كل شخص يعمل لصالح الجمعية، ويشمل ذلك أعضاء الجمعية  •
ُ
ت

العمومية وأعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة، ومديري 

، وجميع موظفيها ومتطوعيها.  ز  الجمعية التنفيذيير

ي الف •
قرة السابقة يشمل تعارض المصالح، ما يتعلق باألشخاص أنفسهم المذكورين فز

ومصالح أي شخص آخر تكون لهم عالقة شخصية بهم، ويشمل هؤالء الزوجة، األبناء، 

هم من أفراد العائلة.   الوالدين، األشقاء، أو غتر

ز  • ي تربط الجمعية باألشخاص العاملير
 من الوثائق الت 

ُ
 ال يتجزأ

ً
 هذه السياسة جزءا

ُّ
عد
ُ
ت

ز   أو عقود عمل. لصالحها سواء كانت تلك الوثائق قرارات تعيير
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 تنظم  •
ً
هم، نصوصا ز أو غتر مها مع استشارييها الخارجيير ي تتر

من الجمعية العقود الت 
ّ
ض
ُ
ت

 تعارض المصالح بما يتفق مع أحكام هذه السياسة. 

تهدف هذه السياسة إىل حماية الجمعية وسمعتها ومن يعمل لصالحها من أي أشكال  •

ي قد تنشأ بسبب 
 عدم اإلفصاح. تعارض المصالح السلبية الت 

•  

 : مسئوليات وصالحيات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية الخاصة بسياسة تنظيم تعارض المصالح
 

ي  •
يجوز للمجلس تكوين لجان محددة او تكليف احد لجانه المنبثقة من المجلس للنظر فز

ي من المحتمل أن تنطوي عىل تعارض مصالح مع مراعاة متطلبات استقاللية 
المسائل الت 

 اللجان.  تلك

ي حالة تعارض مصالح إال اذا قرر مجلس إدارة الجمعية فيما يخص  •
ال يكون الشخص فز

ي الجمعية أن 
ز فز تعامالت الجمعية مع الغتر أو تعامالت أعضاء المجلس وكبار التنفيذيير

الحالة تنضوي عىل تعارض مصالح، وتكون صالحية القرار مع المسؤول التنفيذي 

ي الجمعي
ي موظفز

 ة. بخصوص باف 

 لسلطته التقديرية أن يقرر   •
ً
االعفاء   –بشأن كل حالة عىل حدة    –يجوز لمجلس اإلدارة وفقا

ي سياق نشاطات 
ز آلخر فز  من حير

ً
من المسئولية عند تعارض المصالح الذي قد ينشأ عرضا

ي سياق عمله مع الجمعية، سواء ما يتعلق 
الشخص وقراراته المعتادة، أو الذي قد ينشأ فز

ي الترصف عىل أكمل وجه بما يتوافق بمصالح مالية 
أو بمصالح تعيقه عن القيام بواجبه فز

 مع مصالح الجمعية. 

م صاحب المصلحة المتعارضة  • ز عندما يقرر مجلس اإلدارة أن الحالة تعارض مصالح، يلت 

ي يقررها مجلس اإلدارة وإتباع االجراءات المنظمة 
بتصحيح وضعه وبجميع اإلجراءات الت 

 لذلك. 

ي هذه السياسة، ورفع القضايا لمجلس إدار  •
ة الجمعية صالحية إيقاع الجزاءات عىل مخالفز

ام جميع ذوي العالقة  ز ي قد تنجم عن عدم الت 
ار الت  الجنائية والحقوقية للمطالبة باألضز

 بها. 

ي تفستر أحكام هذه السياسة عىل أن ال يتعارض ذلك مع  •
مجلس اإلدارة هو المخول فز

فة. االنظمة السارية والالئحة األ   ساسية للجمعية وأنظمة الجهات المشر

ي الجمعية وتكون نافذة من تاري    خ  •
يعتمد مجلس اإلدارة هذه السياسة، ويبلغ جميع موظفز

 اإلبالغ. 
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 : حاالت تعارض المصالح  

ي أي نشاط يتعلق سواء بشكل  •
ي وجود مصلحٍة لشخص يعمل لصالح الجمعية فز

ال يعتز

. ولكن قد ينشأ تعارض مبارسر أو غتر مبارسر   ز ز الطرفير ي المصالح بير
بالجمعية، قيام تعارض فز

، أو يقوم 
ً
، أو يتخذ قرارا

ً
المصالح عندما يطلب ممن يعمل لصالح الجمعية أن يبدي رأيا

ا مصلحة تتعلق بشكل مبارسر  ي نفس الوقت إمَّ
بترصف لمصلحة الجمعية، وتكون لديه فز

ؤه، أو بالترصف المطلوب منه اتخاذه، أو أن يكون أو غتر مبارسر بالرأي المطلوب منه إبدا

ام تجاه طرف آخر غتر الجمعية يتعلق بهذا الرأي أو القرار أو الترصف. إذ تنطوي  ز
لديه الت 

حاالت تعارض المصالح عىل انتهاٍك للشية، وإساءٍة الستعمال الثقة، وتحقيٍق لمكاسب 

 شخصية، وزعزعٍة للوالء للجمعية. 

ورة ال تغط هذه السياسة تضع  • امثلة لمعايتر سلوكية لعدد من المواقف إال أنها بالرصز

جميع المواقف األخرى المحتمل حدوثها، ويتحتم عىل كل من يعمل لصالح الجمعية 

الترصف من تلقاء أنفسهم بصورة تتماشر مع هذه السياسة، وتجنب ما قد يبدو أنه سلوك 

: يخالف هذه السياسة ومن االمثلة عىل حاالت الت  عارض ما يىلي

ي حالة أن عضو مجلس اإلدارة أو عضو أي لجنة من لجانه أو  •
 فز
ً
ينشأ تعارض المصالح مثال

ي أو له صلة بأي نشاط، أو له مصلحة شخصية أو مصلحة 
 فز
ً
ي الجمعية مشاركا

أي من موظفز

ي أي عمل أو نشاط قد يؤثر بشكل مبارسر أو غتر مبارسر عىل موضوعية 
تنظيمية أو مهنية فز

ي تأدية واجباته ومسئولياته تجاه الجمعية.   قرارات
 ذلك العضو أو الموظف أو عىل قدراته فز

ز  • ي حالة أن عضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيير
 فز
ً
ي المصالح أيضا

ينشأ التعارض فز

ة  يتلف  أو يحصل عىل مكاسب شخصية من أي طرف آخر سواء كان ذلك بطريقة مبارسر

 من م
ً
ة مستفيدا ي إدارة شؤون الجمعية. أو غتر مبارسر

 وقعة ومشاركته فز

ي معامالت  •
ي المصالح من خالل االستفادة المادية من خالل الدخول فز

قد ينشأ التعارض فز

اء أو التأجتر للجمعية.   مادية بالبيع أو الشر

ي الوظائف أو توقيع  •
ز األبناء أو األقرباء فز ي المصالح من خالل تعيير

ايضا قد ينشأ التعارض فز

 عقود معهم

ي جهة م •
ي حال ارتباط من يعمل لصالح الجمعية فز

ن إحدى صور تعارض المصالح تكون فز

 أخرى ويكون بينها تعامالت مع الجمعية. 

ي يحصل عليها عضو مجلس اإلدارة أو موظف الجمعية من أمثلة  •
الهدايا واإلكراميات الت 

 تعارض المصالح. 
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ي نشاط تجاري أو منشأة  •
تقدم خدمات أو تستقبل خدمات حالية االستثمار أو الملكية فز

 من الجمعية او تبحث عن التعامل مع الجمعية. 

ي يطلع عليها بحكم  •
ا خاًصا للجمعية، والت 

ً
ي تعتتر ملك

إفشاء األرسار أو إعطاء المعلومات الت 

 العضوية أو الوظيفة، ولو بعد تركه الخدمة. 

جمعية بهدف التأثتر عىل قبول أحد األقارب لهدايا من أشخاص أو جهات تتعامل مع ال •

 ترصفات العضو أو الموظف بالجمعية قد ينتج عنه تعارض المصالح. 

تسلم عضو مجلس اإلدارة أو الموظف أو أحد أفراد عائلته من أي جهة لمبالغ أو أشياء ذات  •

 قيمة بسبب تعامل تلك الجهة مع الجمعية أو سعيها للتعامل معها. 

مل مع الجمعية بدفع قيمة فواتتر مطلوبة من الموظف قيام أي جهة تتعامل أو تسىع للتعا •

 أو أحد أفراد عائلته. 

ي  •
 فز
ً
 ُيِظهَر تعارضا

ْ
استخدام أصول وممتلكات الجمعية للمصلحة الشخصية من شأنه أن

، كاستغالل أوقات دوام الجمعية، أو موظفيها، أو معداتها، أو 
ً
 أو محتمال

ً
المصالح فعليا

منافعها لغتر مصالح الجمعية أو أهدافها، أو إساءِة استخداِم المعلومات المتحصلِة من 

خِص بالجمعيِة؛ لتحقيق مكاسب شخصية، أو عائلية، أو مهنية، أو أيَّ خالل عالقِة الش

 مصالح أخرى . 

 

امات :  ز  االلت 

  : م بالتاىلي
ز  عىل كل من يعمل لصالح الجمعية أن يلت 

 اإلقرار عىل سياسة تعارض المصالح المعتمدة من الجمعية عند االرتباط بالجمعية •

اهة والمسؤولية و  • ز ام بقيم العدالة والتز ز األمانة وعدم المحاباة أو الواسطة أو تقديم االلت 

 مصلحة النفس أو اآلخرين عىل مصالح الجمعية. 

 هو أو أي من أهله وأصدقائه ومعارفه من  •
ً
ي ماديا أو معنويا

عدم االستفادة بشكل غتر قانونز

 .
ً
 خالل أداء عمله لصالح الجمعية

ي تؤدي لتعارض مصالح أو  •
ي اتخاذ القرارات الت 

 توحي بذلك تجنب المشاركة فز

 تعبئة نموذج الجمعية الخاص باإلفصاح عن المصالح سنويا.  •

اإلفصاح لرئيسه المبارسر عن أي حالة تعارض مصالح أو شبهة تعارض مصالح طارئة سواء   •

 كانت مالية أو غتر مالية. 

ه ممن يعمل لصالح الجمعية. عاإلبالغ عن أي حالة تعارض مصالح قد تنتج عنه أو  •  ن غتر
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 فصاح : متطلبات اإل

ز  • هم من الموظفير ز وغتر ز التنفيذيير ز عىل أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولير يتعير

ز التقيد التام باإلفصاح للجمعية عن الحاالت التالية، حيثما انطبق، والحصول  والمتطوعير

ي كل حالة، حيثما اقتضت الحاجة، سواء انطوت عىل تعارض فعىلي أو 
عىل موافقتها فز

 ال: محتمل للمصالح أم 

ز  • ز والمتطوعير هم من الموظفير ز عىل أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤول التنفيذي وغتر يتعير

اإلفصاح عن أية وظائف يشغلونها، أو ارتباط شخصي لهم مع جمعية أو مؤسسة خارجية، 

 سواء كانت داخل المملكة أم خارجها. 

ز  • هم من الموظفير ز عىل أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤول التنفيذي وغتر ز  يتعير والمتطوعير

ي المؤسسات الربحية. 
 اإلفصاح عن أية حصص ملكية لهم فز

ز  • ز والمتطوعير هم من الموظفير ز عىل أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤول التنفيذي وغتر يتعير

اإلفصاح عن أية وظيفة أو مصلحة مالية أو حصة ملكية تخص أي من أفراد أرسهم 

ي أية جمعيات أو مؤسسات ربحية  )الوالدان والزوجة/الزوجات/الزوج واألبناء/البنا
ت( فز

 تتعامل مع الجمعية أو تسىع للتعامل معها. 

ز  • هم من الموظفير ز التنفيذي وغتر ز عىل كل أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولير يتعير

ز اإلفصاح للجمعية والحصول عىل موافقتها عىل أية حالة يمكن أن تنطوي  والمتطوعير

ي المصالح. وتخضع جمي
ع هذه الحاالت للمراجعة والتقييم من قبل عىل تعارض محظور فز

ي  
ي ذلك. عند انتقال الموظف إىل وظيفة رئاسية فز

مجلس إدارة الجمعية واتخاذ القرار فز

ي ربما تنطوي عىل تعارض 
ي إدارة أخرى أو غتر ذلك من الوظائف الت 

الجمعية أو إىل وظيفة فز

ز عىل الموظف إعادة تعبئة نموذج تعا ي المصالح، ربما يتعير
رض المصالح وأخالقيات فز

ي غضون 
يوما من تغيتر الوظيفة. كما تقع عىل عاتق الرئيس  30العمل وبيان اإلفصاح فز

المبارسر للموظف مسؤولية التأكد من قيام الموظف بتعبئة استمارة اإلفصاح عىل نحو 

 تام. 

ي اإلفصاح عن هذه المصالح والحصول عىل موافقة الجمعية  •
عليها يعّرض التقصتر فز

ز لإلجراءات التأديبية طبقا لنظام  ز والمتطوعير ه من الموظفير المسؤول التنفيذي وغتر

ي الجمعية. 
ي المملكة العربية السعودية والالئحة األساسية فز

 العمل والتنمية االجتماعية فز
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 تقارير تعارض المصالح : 

 ونية . تودع جميع نماذج إفصاح أعضاء مجلس اإلدارة لدى لجنة الشؤون القان •

ي أو متطوعي الجمعية لدى لجنة الشؤون القانونية .  •
 تودع جميع نماذج إفصاح موظفز

مة لصالح  •  باألعمال والعقود المتر
ً
 خاصا

ً
ي تقريرا ُيقدم مراجع حسابات الجمعية الخارحر

ة لعضو المجلس، حال طلِب  ة أو غتر مبارسر ي تنطوي عىل مصلحة مبارسر
الجمعية والت 

ضمن ذلك مع تقريره السنوي ألداء الجمعية الذي يقدمه للجمعية رئيِس مجلس اإلدارة، ويُ 

 العمومية. 

ح  •
ّ
 ُيعرض عىل مجلس اإلدارة ُيوض

ً
 سنويا

ً
صدر اإلدارة المخولة بالمراجعة الداخلية تقريرا

ُ
ت

 لنماذج 
ً
ي الجمعية وفقا

ي انطوت عىل مصلحة لموظفز
تفاصيل األعمال أو العقود الت 

 اإلفصاح المودعة لديها. 

ي تربط الجمعية باألشخاص حيث  •
 ال يتجزأ من الوثائق الت 

ً
عد جزءا

ُ
 هذه السياسة ت

ِّ
إن

امات الواردة بها.  ز  أحكامها وااللت 
َ
ز لصالحها، فإنه ال يجوز مخالفة  العاملير
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4 

 سياسة خصوصية البيانات

 

 مقدمة : 

)ويشمل أعضاء مجلس توجب سياسة خصوصية البيانات عىل كل من يعمل لصالح الجمعية 

( المحافظة عىل خصوصية  ز ز والمستشارين والمتطوعير ز والموظفير ز التنفيذيير اإلدارة والمسؤولير

ي نطاق ضيق 
ز والمستفيدين وعدم مشاركتها ألي أحد إال فز ز والمتطوعير عير ز والمتتر بيانات المانحير

ي الفقرات التالية. كما توجب السياسة استخدام البي
انات الخاصة جدا حسب ما سيوضح فز

 ألغراض الجمعية فقط بما تقتضيه المصلحة. 

 

 النطاق : 

تطبق هذه السياسة عىل جميع من يعمل لصالح الجمعية سواء كانوا أعضاء مجلس إدارة أو 

ي الجمعية. 
ز أو مستشارين برصف النظر عن مناصبهم فز ز أو متطوعير ز أو موظفير ز تنفيذيير  مسؤولير

 

 البيانات : 

ي أو البيانات، هنا، تشمل 
ونز يد اإللكت  أي بيانات عامة أو خاصة مثل البيانات الشخصية أو التر

ز أو  عير ، المتتر ز ، المانحير ز م للجمعية سواء من المتطوعير
َّ
قد
ُ
المراسالت أو أي بيانات أخرى ت

 المستفيدين من خدمات الجمعية. 

 

 الضمانات : 

فظة عىل خصوصيتها داخل تهدف هذه السياسة إىل توضيح إجراءات التعامل مع البيانات والمحا

 . ي
ونز  الجمعية أو من خالل موقع الجمعية اإللكت 
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 :  تضمن الجمعية ما يىلي

•  . ز معها بشية تامة ما لم يوافقوا عىل النشر  أن تتعامل الجمعية مع جميع بيانات المتعاملير

ز معها مع أي جهة أخرى دون إذنهم.  •  لن تقوم ببيع أو مشاركة بيانات المتعاملير

ز معها سواء بواسطتها أو بواسطة لن   • ترسل الجمعية أي إيميالت أو رسائل نصية للمتعاملير

 أي جهة اخرى دون إذنهم. 

، إن وجد، وأن تكون  • ي
ونز أن تنشر الجمعية سياسة خصوصية البيانات عىل موقعها اإللكت 

ونية.   متوفرة عند الطلب مطبوعة أو إلكت 

ونية. أن يكون للجمعية سياسة خاصة بخصوصية البي •  انات للمواقع اإللكت 
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5 

 سياسة االشتباه بعمليات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب

 

 مقدمة

ات االشتباه بعمليات غسل األموال وجرائم تمويل اإلرهاب أحد الركائز األساسية  تعد سياسة مؤرسر

 لنظام مكافحة غسل األموال السعودي الصادر 
ً
ي مجال الرقابة المالية وفقا

ي اتخذتها الجمعية فز
الت 

الالحقة   ـه والئحته التنفيذية وجميع التعديالت1433/ 5/ 11بتاري    خ    31بالمرسوم الملكي رقم م/ 

 ليتوافق مع هذه السياسة . 

 

 النطاق

ز ومن لهم عالقات تعاقدية وتطوعية  تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة عىل كافة العاملير

ي الجمعية . 
 فز

 

 البيان

ات قد تدل ارتباطا بعمليات غسل األموال أو جرائم تمويل اإلرهاب :   مؤرسر

 

 غتر عادي بشأن االل •
ً
ام لمتطلبات مكافحة غسل األموال أوإبداء العميل اهتماما ز  ت 

 جرائم تمويل اإلرهاب، وبخاصة المتعلقة بهويته ونوع عمله.  •

 رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله األخرى.  •

ي أو االقتصادي  •
ي صفقات غتر واضحة من حيث غرضها القانونز

ي المشاركة فز
رغبة العميل فز

 اتيجية االستثمار المعلنة. أو عدم انسجامها مع است  

محاولة العميل تزويد الجمعية بمعلومات غتر صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته و/أو مصدر  •

 أمواله. 

ي أنشطة غسل أموال أو جرائم تمويل إرهاب، أو أي مخالفات  •
علم الجمعية بتورط العميل فز

 جنائية أو تنظيمية. 
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 ت أو أي مصاريف أخرى. إبداء العميل عدم االهتمام بالمخاطر والعموال  •

ي أن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل مجهول، وتردده وامتناعه بدون  •
اشتباه الجمعية فز

ي إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو الجهة. 
 أسباب منطقية، فز

 صعوبة تقديم العميل وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام.  •

ة طلب تصفية الوضع االستثماري قيام العميل باستثمار طويل األجل ي • ز تبعه بعد مدة وجتر

 وتحويل العائد من الحساب. 

ز أنشطة العميل والممارسات العادية.  •  وجود اختالف كبتر بير

طلب العميل من الجمعية تحويل األموال المستحقة له لطرف آخر ومحاولة عدم تزويد  •

 الجمعية بأي معلومات عن الجهة والمحول إليها. 

ل تغيتر صفقة أو إلغاءها بعد تبليغه بمتطلبات تدقيق المعلومات أو حفظ محاولة العمي •

 السجالت من الجمعية. 

 طلب العميل إنهاء إجراءات صفقة يستخدم فيها أقل قدر ممكن من المستندات.  •

وعة.  •  علم الجمعية أن األموال أو الممتلكات إيراد من مصادر غتر مشر

عات والعمليات مع المعلومات المتوفرة عن المشتبه به عدم تناسب قيمة أو تكرار  • التتر

 ونشاطه ودخله ونمط حياته وسلوكه. 

 انتماء العميل لمنظمة غتر معروفة أو معروفة بنشاط محظور.  •

ظهور عالمات البذخ والرفاهية عىل العميل وعائلته بشكل مبالغ فيه وبما ال يتناسب مع  •

(. وضعه االقتصادي )خاصة إذا كان بشكل  ئ  مفاحر

 

 

 


