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 سياسة االحتفاظ بالوثائق وإتالفها
  



 

  مقدمة 

 ىذا الدليل يقدـ اإلرشادات اليت على اجلمعية اتباعها خبصوص إدارة وحفظ وإتالؼ الواثئق اخلاصة ابجلمعية.

 النطاؽ 

عمل لصاحل اجلمعية وابألخص رؤساء أقساـ أو إدارات اجلمعية وادلسؤولني التنفيذين وأمني من ي يستهدؼ ىذا الدليل مجيع
 رللس اإلدارة حيث تقع عليهم مسؤولية تطبيق ومتابعة ما يرد يف ىذه السياسة.

 إدارة الوثائق 

 :اآليت، وتشمل يف مركز إداري دبقر اجلمعيةجبميع الواثئق  االحتفاظجيب على اجلمعية 
  أخرىنظامية الالئحة األساسية للجمعية وأي لوائح 
  ادلؤسسني أو غريىم من األعضاء  من األعضاءكل   بياانتموضحًا بو يف اجلمعية العمومية سجل العضوية واالشًتاكات

 انضماموواتريخ 
 ابالنتخاب) اكتساهباموضحًا بو اتريخ بداية العضوية لكل عضو واتريخ وطريقة  رللس االدارة سجل العضوية يف  /

 االنتهاء والسبببتاريخ  فيوويبني التزكية( 
  اجلمعية العمومية اجتماعاتسجل 
  وقرارات رللس اإلدارة اجتماعاتسجل 
 هدالع  و  ت ادلالية والبنكيةسجالال 
 واألصوؿ سجل ادلمتلكات 
 واإليصاالت ملفات حلفظ كافة الفواتري  
 سجل ادلكاتبات والرسائل 
 سجل الزايرات 
  التربعاتسجل 

تكوف ىذه السجالت متوافقة قدر اإلمكاف مع أي مناذج تصدرىا وزارة العمل والتنمية االجتماعية. وجيب ختمها وترقيمها قبل 
 يتوىل رللس اإلدارة ربديد ادلسؤوؿ عن ذلك.احلفظ و 

  



 

 

 االحتفاظ بالوثائق 

  تقسمها إىل التقسيمات التالية:جيب على اجلمعية ربديد مدة حفظ جلميع الواثئق اليت لديها. وقد 
o حفظ دائم 
o  سنوات  4حفظ دلدة 
o  سنوات  12حفظ دلدة 

 .جيب إعداد الئحة توضح نوع السجالت يف كل قسم 
  لكل ملف أو مستند حفاظا على ادللفات من التلف عند ادلصائب اخلارجة عن بنسخة إلكًتونية  االحتفاظجيب

 اف وغريىا وكذلك لتوفري ادلساحات ولسرعة استعادة البياانتاإلرادة مثل النرياف أو األعاصري أو الطوف
 جيب أف ربفظ النسخ اإللكًتونية يف مكاف آمن مثل السريفرات الصلبة أو السحابية أو ما شاهبها 
  جيب أف تضع اجلمعية الئحة خاصة إبجراءات التعامل مع الواثئق وطلب ادلوظف ألي ملف من األرشيف وإعادهتا

 تعلق دبكاف األرشيف وهتيئتو ونظامو.وغري ذلك شلا ي
  جيب على اجلمعية أف ربفظ الواثئق بطريقة منظمة حىت يسهل الرجوع للواثئق ولضماف عدـ الوقوع يف مظنة الفقداف

 أو السرقة أو التلف.
  إتالؼ الوثائق 

  وربديد ادلسؤوؿ عن ذلك. التخلص من الواثئق اليت انتهت ادلدة احملددة لالحتفاظ هباجيب على اجلمعية ربديد طريقة 
  جيب إصدار مذكرة فيها تفاصيل الواثئق اليت مت التخلص منها بعد انتهاء مدة االحتفاظ هبا ويوقع عليها ادلسؤوؿ

 التنفيذي ورللس اإلدارة.
  بعد ادلراجعة واعتماد اإلتالؼ، تشكل جلنة للتخلص من الواثئق بطريقة آمنة وسليمة وغري مضرة ابلبيئة وتضمن

 ؼ كامل للواثئق. إتال
   .تكتب اللجنة ادلشرفة على اإلتالؼ زلضرا رمسيا ويتم االحتفاظ بو يف االرشيف مع عمل نسخ للمسؤولني ادلعنيني 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 سياسة اإلبالغ عن المخالفات 

 وحماية مقدمي البالغات
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 مقدمة 

)ويشار  مكاـر األخالؽالسياسة"( جلمعية " بعد، فيما إليها ادلخالفات )ويشار عن اإلبالغ وإجراءات سياسة توجب
 عالية دبعايري االلتزاـ أعضاء رللس اإلدارة وادلسؤوؿ التنفيذي وموظفي ومتطوعي اجلمعية علىجلمعية"( ا" بعد، فيما إليها

 مبكر وقت يف اإلبالغ يتم أف السياسة ىذه وتضمن .ومسؤولياهتم واجباهتم وشلارسة أثناء العمل الشخصية من األخالؽ
 ومعاجلة اجلمعية أو أصحاب ادلصلحة أو ادلستفيدين لو تتعرض قد زلتمل سوء تصرؼ أو جدي خطر أو سلالفة أي عن

 مسؤولياهتم أداء أثناء والنزاىة الصدؽ قواعد من يعمل لصاحل اجلمعية مراعاة كافة على كما جيب  .مناسب بشكل ذلك
 أية عن كل من يعمل لصاحل اجلمعية لإلبالغ تشجيع إىل السياسة ىذه هبا. هتدؼ ادلعموؿواللوائح  القوانني بكافة وااللتزاـ

 .مسؤولية أي على ينطوي وال آمن ومقبوؿ األمر هبذا القياـ أف اىل وطمأنتهم سلالفات أو سلاطر
 النطاؽ 

مسؤولني تنفيذيني أو أو  من يعمل لصاحل اجلمعية سواء كانوا أعضاء رللس إدارة مجيع على السياسة ىذه تطبق
من  ألي أيضا وديكن .استثناء أي وبدوف اجلمعية، يف مناصبهم عن النظر بصرؼ موظفني أو متطوعني أو مستشارين

 .سلالفات أو سلاطر أية عن اإلبالغ أصحاب ادلصلحة من مستفيدين وماضلني ومتربعني وغريىم
 المخالفات 

 متطلبات أو تشريعية أو قانونية التزامات أبي اإلخالؿ أو مالية أو جنائية سلالفات أي اخلاطئة تشمل ادلمارسات
 .البيئة أو السالمة أو الصحة على خطراً  تشكل تلك اليت أو داخلية تنظيمية

 

 :يلي ما احلصر، ال ادلثاؿ سبيل على عنها، اإلبالغ يتوجب اليت ادلخالفات وتشمل
 التصرؼ سوء أو الفساد( أو الرشوة ذلك يف القانوين )دبا غري السلوؾ. 
 القيمة، عمليات غسيل  األشياء استخداـ الكاذبة، إساءة النفقات ادعاء ذلك يف ادلايل )دبا سوء التصرؼ

 األمواؿ أو دعم جلهات مشبوىة(.
 أو  اخلاصة مصاحلو لتعزيز اجلمعية يف منصبو شخص استخداـ ادلصاحل )مثل تعارض حاالت عن اإلفصاح عدـ

 مصلحة اجلمعية(.اآلخرين فوؽ  مصاحل
 الرمسية(. الواثئق إتالؼ أو إخفاء إضاعة، ذلك يف االحتياؿ )دبا إمكانية 
 نوعها كاف أاي ارتكاهبا حيتمل اليت أو ارتكاهبا، يتم اليت أو ادلرتكبة، اجلنائية اجلرائم. 
 صحيحة غري بصورة تطبيقها أو الداخلية الرقابة وقواعد وأنظمة ابلسياسات االلتزاـ عدـ. 
 مربرة غري تفضيلية معاملة اجلهة تلك دلنح خارجية جهة من مستحقة غري مكافآت أو منافع على احلصوؿ. 
 قانونية غري بطريقة سرية معلومات عن اإلفصاح. 
 احملاسبيةابلبياانتالتالعب 



 

 وسالمتهمادلوظفنيصحةهتديد 
 األخالقيغريادلهين والسلوؾالسلوؾقواعدانتهاؾ 
 القانونيةالسلطاتأوالصالحياتاستخداـسوء 
 أعالهادلذكورةادلسائلمنأبييتعلقفيماالصمت والتسًتمؤامرة 
 الضمانات 

 لالنتقاـ تعرضهم عدـ وضماف ادلخالفات عن لإلبالغ لكل من يعمل لصاحل اجلمعية الفرصة إاتحة إىل السياسة ىذه هتدؼ
أو منصبو أو مكانتو االجتماعية يف  وظيفتو فقداف خلطر مقدـ البالغ تعرض عدـ السياسة وتضمن .لذلك نتيجة اإليذاء أو

 نية حبسن ادلخالفة عن اإلبالغ يتم أف شريطة .سلالفة أية عن ابإلبالغ قيامو نتيجة العقاب أشكاؿ من شكل اجلمعية وألي
 .سلطئ أبنوذلك  بعد اتضح إذا يهم وال ومعقولة، صادقة اشتباه مقدـ البالغ معطيات لدى تتوفر وأف
 

فإف ىذه السياسة تضمن عدـ الكشف عن ىوية مقدـ البالغ عند عدـ رغبتو  للمبلغ، الشخصية ادلصلحة محاية أجل من
ىوية  وسرية كتماف على للمحافظة ومناسب شلكن جهد كل بذؿ ذلك. وسيتم خالؼ على القانوف ينص مل ما يف ذلك،

 ىوية مقدـ البالغ، عن الكشف يتم أف بالغ أي للتعامل مع يتوجب نة،معي حاالت يف ولكن .سلالفة أي مقدـ البالغ عن
 سرية على احملافظة مقدـ البالغ على يتوجب سلتصة. كذلك زلكمة أي أماـ اذلوية كشف ضرورة ادلثاؿ سبيل على ومنها

 حوؿ بنفسو ربقيقات أية إجراء عدـ عليو أيضا ويتوجب .آخر شخص أو موظف ألي كشفو وعدـ قبلو من ادلقدـ البالغ
  .السياسة ىذه وفق ادلخالفات عن اإلبالغ مقدـ البالغ بسبب كما تضمن السياسة عدـ إيذاء .البالغ
 إجراءات اإلبالغ عن مخالفة 

 ادلناسب يف حينو اإلجراء مبكرة حىت يسهل ازباذ بصورة ادلخالفة عن اإلبالغ يفضل. 
 قدـ البالغ أنو إثبات على قادراً  يكوف أف جيب أنو إال البالغ، صحة إثبات مقدـ البالغ من يطلب ال أنو من الرغم على 

 .نية حبسن
 طريق ادلرفق( عن النموذج خطيا )وفق البالغ تقدمي يتم 

o  الربيدي: ____________________________________________ العنواف 
o  :أو الربيد اإللكًتوينmakarem.alakhlaq.sa@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

 



 

 معالجة البالغ 

 ذلك يتطلب قد إذ .ذاهتا ادلخالفة طبيعة على السياسة ىذه وفق سلالفة أي عن اإلبالغ خبصوص ادلتخذ اإلجراء يعتمد
 بالغ:  أي معاجلة يف التالية اخلطوات اتباع ويتم .رمسي ربقيق أو داخلي تدقيق أو رمسية غري إجراء مراجعة

 مل للجمعية )إذا التنفيذي وادلسؤوؿ اإلدارة رللس رئيس عند استالـ البالغات ابطالعوؿ العالقات العامة ؤ مس قـوي 
 .البالغ استالـ خالؿ أسبوع من البالغ مضموف على) األخري ضد موجها يكن البالغ

 بعض حل وديكن .يتخذه أف جيب الذي والشكل ربقيق إجراء يتوجب كاف إذا ما لتحديد أولية مراجعة إجراء يتم 
 .ربقيق إلجراء احلاجة البالغات بدوف

 للتواصل ىاتف ورقم البالغ استالـ أايـ إبشعار (12) خالؿ البالغ مقدـ تزويد يتم. 
 مل  ما النظر إلعادة قابل وغري هنائيا القرار ىذا ويكوف .إضايف ربقيق أي إجراء يتم فلن مربر، غري البالغ أف تبني إذا

 .البالغ خبصوص إضافية إثبااتت تقدمي يتم
 جلنة تشكل من اللجنة التنفيذية أو ادلدير  إىل البالغ إحالة يتم ومربرة، معقولة معطيات اىل يستند البالغ أف تبني إذا

 .ادلناسبة التوصيةوإصدار  البالغ يف للتحقيق التنفيذي
 إحالة اتريخ من عمل أايـ عشرة خالؿ التوصية وإصدار البالغ يف التحقيق من االنتهاء اللجنة ادلكونة على جيب 

 .البالغ
 واالعتماد للمصادقة اجمللس رئيس ىلإ توصياهتااللجنة  ترفع. 
 ادلفعوؿ الساري العمل وقانوفات اجلمعية سياس وفق ادلخالفة على ادلًتتبة التأديبية اإلجراءات ربديد يتم. 
 مقدـ البالغ إعالـ جيوز ال ذلك، ومع .إجراؤه يتم ربقيق أي عن دبعطيات البالغ مقدـ تزويد شلكنا، ذلك كاف مىت 

 .آخر شخص ذباه السرية ابلتزامات إخالؿ اجلمعية عليو يًتتب قد شلا غريىا أو أتديبية إجراءات أبي
 معاجلة  طريقة تنسجم أف تضمن ال ولكنها ومناسبة، عادلة بطريقة سلالفة أي عن اإلبالغ مع ابلتعامل اجلمعية تلتـز

 .البالغ مقدـ رغبات مع البالغ
 

  



 

 ملحق: نموذج إبالغ عن مخالفة

 معلومات مقدـ البالغ )ديكن عدـ تعبئة ىذا اجلزء إذا مل يرغب مقدـ البالغ بكشف ىويتو(
  االسم

  الدور الوظيفي
  اإلدارة 

  رقم اذلاتف
  الربيد اإللكًتوين

  معلومات صندوؽ الربيد
 معلومات مرتكب ادلخالفة

  االسم
  الدور الوظيفي

  اإلدارة 
  رقم اذلاتف

  الربيد اإللكًتوين
 معلومات الشهود )إف وجدوا. وابإلمكاف إرفاؽ ورقة إضافية يف حالة وجود أكثر من شاىد(

  االسم
  الدور الوظيفي

  اإلدارة 
  رقم اذلاتف

  الربيد اإللكًتوين
 التفاصيل

  طبيعة ونوع ادلخالفة
  اتريخ ارتكاب ادلخالفة واتريخ العلم هبا

  مكاف حدوث ادلخالفة
  بياانت أو مستندات تثبت ارتكاب ادلخالفة
أمساء أشخاص آخرين اشًتكوا يف ارتكاب 

 ادلخالفة
 

  أية معلومات أو تفاصيل أخرى
 التوقيع: اتريخ تقدمي البالغ:

 

 



 

 

 

 

 

 

 نموذج سياسة تعارض المصالح 

 للجمعيات األهلية
 

  



 

 تمهيد 

 من ليس العمل إطار خارج   تصرفات   بو من يقـو ما وت عد   لصاحلها، يعمل شخص   كل   " اجلمعية األىلية" خصوصية   ربًتـ   1-1
أو  مايل، أو اجتماعية ، أنشطة   أي    شلارسة   لصاحلها أثناء   يعمل دلن الشخصية ادلصاحل أف ترى أفَّ اجلمعية إال اىتمامها،
 .ادلصاحل تعارض يف معو ينشأ   قد   شلا للجمعية والئو   أو مع موضوعيتو ، مباشرة ، غري   أو مباشرة   بصورة   تتداخل ، غريىا، قد

 
 تعارض ادلصاحل سياسة وأتيت واإلصلاز ، وادلبادرة   والعناية   والعمل اجلماعي   النزاىة   يف ادلتمثلة   ومبادئها بقيمها اجلمعية ت ؤمن 1-0

 ألي   ادلهنية أو العائلية، الشخصية أو ادلصلحة تؤث ر أف لتفادي وذلك ومحايتها، تلك القيم لتعزيز اجلمعية؛ عن الصادرة
 على مكاسب   على ادلصاحل خالؿ تلك من يت ح صل   أف أو اجلمعية، ذباه واجباتو أداء اجلمعية على لصاحل يعمل شخص  
 .اجلمعية حساب
 نطاؽ وأهداؼ السياسة 

 

 ادلصاحل، تعارض ربك م اليت السعودية العربية ادلملكة يف هبا والقوانني ادلعموؿ التشريعات يف جاء دبا اإلخالؿ عدـ مع 0-1
 أف دوف   ذلا، استكماالً  ىذه السياسة أتيت األساسية للجمعية، والالئحة ونظاـ اجلمعيات وادلؤسسات األىلية والئحتو التنفيذية،

 .زللها ربلَّ 
 

 أعضاء اجلمعية العمومية وأعضاء رللس ذلك ويشمل لصاحل اجلمعية، يعمل شخص كل على السياسة ىذه ت طبق 0-0
 موظفيها ومتطوعيها. اجلمعية التنفيذيني، ومجيع ومديري رللس اإلدارة، من اللجاف ادلنبثقة اإلدارة، وأعضاء

يشمل تعارض ادلصاحل، ما يتعلق ابألشخاص أنفسهم ادلذكورين يف الفقرة السابقة ومصاحل أي شخص آخر تكوف ذلم  0-3
 عالقة شخصية هبم، ويشمل ىؤالء الزوجة، األبناء، الوالدين، األشقاء، أو غريىم من أفراد العائلة.

 تلك الواثئق كانت سواء لصاحلها العاملني معية ابألشخاصتربط اجل اليت الواثئق من يتجزأ   ال جزءاً  السياسة ىذه ت عد   0-3
 .عمل عقود أو تعيني قرارات

 أحكاـ مع يتفق دبا تعارض ادلصاحل تنظم نصوصاً  أو غريىم، استشارييها اخلارجيني مع تربمها اليت العقود اجلمعية ت ض من 0-4
 .السياسة ىذه

ومن يعمل لصاحلها من أي أشكاؿ تعارض ادلصاحل السلبية اليت قد تنشأ هتدؼ ىذه السياسة إىل محاية اجلمعية ومسعتها  0-5
 بسبب عدـ اإلفصاح.

 

 

 

 



 

 

 الخاصة  التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس وصالحيات مسئوليات

  المصالح تعارض تنظيم بسياسة

 

 .اإلدارة جمللس الرئيسة االختصاصات أحد ادلصاحل تعارض إدارة  1-3
 تنطوي أف احملتمل من اليت ادلسائل يف للنظر ادلنبثقة من اجمللس جلانو احد تكليف او زلددة جلاف تكوين للمجلس جيوز  1-4

 .اللجاف تلك استقاللية متطلبات مراعاة مع مصاحل على تعارض
 أو الغري اجلمعية مع تعامالت خيص فيما إدارة اجلمعية رللس قرر اذا إال مصاحل تعارض حالة يف الشخص يكوف ال  1-5

 مع القرار صالحية وتكوف مصاحل، على تعارض تنضوي احلالة أف اجلمعية يف التنفيذيني وكبار أعضاء اجمللس تعامالت
 .اجلمعية موظفي ابقي خبصوص التنفيذي ادلسؤوؿ

 تعارض عند ليةؤو ادلس من عفاءاإل – حدة على كل حالة بشأف – يقرر أف التقديرية لسلطتو وفقاً  اإلدارة جمللس جيوز  1-6
 سياؽ يف ينشأ قد الذي أو وقراراتو ادلعتادة، الشخص نشاطات سياؽ يف آلخر حني من عرضاً  ينشأ الذي قد ادلصاحل

 يتوافق دبا وجو أكمل التصرؼ على يف بواجبو القياـ عن تعيقو دبصاحل أو مالية دبصاحل ما يتعلق سواء اجلمعية، مع عملو
 .اجلمعية مصاحل مع

 اإلجراءات وجبميع وضعو بتصحيح ادلتعارضة يلتـز صاحب ادلصلحة مصاحل، تعارض احلالة أف اإلدارة رللس يقرر عندما  1-7
 .لذلك ادلنظمة االجراءات وإتباع اإلدارة يقررىا رللس اليت

 للمطالبة واحلقوقية اجلنائية القضااي ورفع ىذه السياسة، سلالفي على اجلزاءات إيقاع اجلمعية صالحية إدارة جمللس  1-8
 هبا. العالقة ذوي مجيع التزاـ عدـ عن قد تنجم اليت ابألضرار

 والالئحة السارية االنظمة مع ذلك أف ال يتعارض السياسة على ىذه أحكاـ تفسري يف ادلخوؿ اإلدارة ىو رللس  1-9
 .اجلهات ادلشرفة األساسية للجمعية وأنظمة

 .اإلبالغ اتريخمن  انفذة موظفي اجلمعية وتكوف يعتمد رللس اإلدارة ىذه السياسة، ويبلغ مجيع 1-12
 .عليها الالزمة التعديالت والعمل دبوجبها وإجراء السياسة ىذه تنفيذ من اإلدارة التأكد رللس يتوىل 3-9
 

   حاالت تعارض المصالح 

 

 مباشر ابجلمعية، غري أو مباشر بشكل سواء يتعلق نشاط يف أي اجلمعية لصاحل يعمل لشخص مصلحة   وجود يعين ال  4-1
 أو رأايً، يبدي أف لصاحل اجلمعية يعمل شلن يطلب عندما ادلصاحل تعارض ينشأ ولكن قد .الطرفني بني ادلصاحل يف تعارض قياـ

 مباشر غري أو مباشر بشكل تتعلق إمَّا مصلحة الوقت نفس يف لديو وتكوف اجلمعية، بتصرؼ دلصلحة يقـو أو قراراً، يتخذ
 يتعلق هبذا اجلمعية غري آخر طرؼ ذباه التزاـ لديو يكوف أو أف ازباذه، منو ادلطلوب ابلتصرؼ أو إبداؤه، منو ابلرأي ادلطلوب



 

 دلكاسب الثقة، وربقيق   الستعماؿ وإساءة   للسرية، انتهاؾ   على تعارض ادلصاحل حاالت تنطوي إذ .التصرؼ أو القرار أو الرأي
 .للجمعية للوالء وزعزعة   شخصية،

 

 احملتمل األخرى ادلواقف مجيع تغطى ال أهنا ابلضرورة إال ادلواقف من لعدد سلوكية دلعايري مثلةأ تضع السياسة ىذه 4-0
 قد ما وذبنب السياسة، ىذه تتماشى مع بصورة أنفسهم تلقاء من على كل من يعمل لصاحل اجلمعية التصرؼ ويتحتم حدوثها،

 :يلي ما التعارض حاالت على االمثلة السياسة ومن ىذه خيالف سلوؾ أنو يبدو
 موظفي اجلمعية  من أي أو جلانو من جلنة أي أو عضو اإلدارة رللس عضو أف حالة يف مثالً  ينشأ تعارض ادلصاحل

 يؤثر قد نشاط أو عمل أي يف مهنية أو مصلحة تنظيمية أو شخصية مصلحة لو أو نشاط، أبي صلة لو أو يف مشاركاً 
 واجباتو يف أتدية قدراتو على أو ادلوظف أو العضو ذلك قرارات موضوعية على غري مباشر أو مباشر بشكل

 .اجلمعية ذباه ومسئولياتو
 مكاسب على حيصل أو يتلقى التنفيذيني كبار أو أحد اإلدارة رللس عضو أف حالة يف أيضاً  ادلصاحل يف التعارض ينشأ 

 إدارة يف موقعة ومشاركتو من مستفيداً  مباشرة غري أو مباشرة بطريقة ذلك كاف سواء طرؼ آخر أي من شخصية
 .اجلمعية شؤوف

 أو الشراء أو ابلبيع مادية معامالت يف خالؿ الدخوؿ من ادلادية االستفادة خالؿ من ادلصاحل يف التعارض ينشأ قد 
 .للجمعية التأجري

 الوظائف أو توقيع عقود معهم يف األقرابء أو األبناء تعيني خالؿ من ادلصاحل يف التعارض ينشأ قد يضاأ 
 من يعمل لصاحل اجلمعية يف جهة أخرى ويكوف بينها تعامالت  ارتباط حاؿ يف تكوف ادلصاحل تعارض صور إحدى من

 .مع اجلمعية
 تعارض ادلصاحل أمثلة اجلمعية من عضو رللس اإلدارة أو موظف عليها حيصل اليت واإلكراميات اذلدااي. 
 عن تبحث او اجلمعية من حالية خدمات أو تستقبل خدمات تقدـ منشأة أو ذباري نشاط يف ادللكية أو االستثمار 

 .اجلمعية مع التعامل
 ولو العضوية أو الوظيفة، حبكم عليها يطلع للجمعية، واليت خاًصا ملًكا تعترب اليت ادلعلومات إعطاء أو األسرار إفشاء 

 .اخلدمة تركو بعد
 العضو أو ادلوظف تصرفات على التأثري اجلمعية هبدؼ مع تتعامل جهات أو أشخاص من ذلدااي األقارب أحد قبوؿ 

 .ادلصاحل تعارض عنو ينتج قد ابجلمعية
 تلك تعامل بسبب ذات قيمة أشياء أو دلبالغ جهة أي من عائلتو أفراد أحد أو تسلم عضو رللس اإلدارة أو ادلوظف 

 معها. للتعامل سعيها أو اجلمعية مع اجلهة
 عائلتو أفراد أحد أو ادلوظف من فواتري مطلوبة قيمة بدفع اجلمعية مع للتعامل تسعى أو تتعامل جهة أي قياـ. 
  زلتمالً، فعلياً أو ادلصاحل يف تعارضاً  ي ظ هر   أف   شأنو من للمصلحة الشخصية اجلمعية وشلتلكات أصوؿ استخداـ 

 إساءة   أو أىدافها، أو مصاحل اجلمعية لغري منافعها أو معداهتا، أو أو موظفيها، اجلمعية، دواـ أوقات كاستغالؿ



 

 مهنية، أو عائلية، أو شخصية، لتحقيق مكاسب ابجلمعية ؛ الشخص   عالقة   خالؿ من ادلعلومات ادلتحصلة   استخداـ  
 أخرى أيَّ مصاحل أو

 
 االلتزامات 

 

 :على كل من يعمل لصاحل اجلمعية أف يلتـز ابلتايل 5-1
  االرتباط ابجلمعيةاإلقرار على سياسة تعارض ادلصاحل ادلعتمدة من اجلمعية عند 
 وادلسؤولية واألمانة وعدـ احملاابة أو الواسطة أو تقدمي مصلحة النفس أو اآلخرين على  والنزاىة العدالة االلتزاـ بقيم

 .مصاحل اجلمعية
 خالؿ أداء عملو لصاحل  من ومعارفو أىلو وأصدقائو من أي أو ىو معنوايً  أو ماداي قانوين غري بشكل عدـ االستفادة

 .ةً اجلمعي
 ذبنب ادلشاركة يف ازباذ القرارات اليت تؤدي لتعارض مصاحل أو توحي بذلك 
 تعبئة منوذج اجلمعية اخلاص ابإلفصاح عن ادلصاحل سنواي. 
 مصاحل أو شبهة تعارض مصاحل طارئة سواء كانت مالية أو غري مالية. تعارض حالة أي عن لرئيسو ادلباشر اإلفصاح 
  مصاحل قد تنتج عنو أو ىن غريه شلن يعمل لصاحل اجلمعية.اإلبالغ عن أي حالة تعارض 
  ذلك اجلمعية طلب حاؿ يف أو وجوده، حاؿ يف حالة تعارض ادلصاحل، إهناء يثبت ما تقدمي. 
 

 متطلبات اإلفصاح 

ابإلفصاح للجمعية يتعني على أعضاء رللس اإلدارة وادلسؤولني التنفيذيني وغريىم من ادلوظفني وادلتطوعني التقيد التاـ  6-1
عن احلاالت التالية، حيثما انطبق، واحلصوؿ على موافقتها يف كل حالة، حيثما اقتضت احلاجة، سواء انطوت على تعارض فعلي 

 أو زلتمل للمصاحل أـ ال:

  يتعني على أعضاء رللس اإلدارة وادلسؤوؿ التنفيذي وغريىم من ادلوظفني وادلتطوعني اإلفصاح عن أية وظائف
 هنا، أو ارتباط شخصي ذلم مع مجعية أو مؤسسة خارجية، سواء كانت داخل ادلملكة أـ خارجها. يشغلو 

  يتعني على أعضاء رللس اإلدارة وادلسؤوؿ التنفيذي وغريىم من ادلوظفني وادلتطوعني اإلفصاح عن أية حصص ملكية
 ذلم يف ادلؤسسات الرحبية.

 ذي وغريىم من ادلوظفني وادلتطوعني اإلفصاح عن أية وظيفة أو يتعني على أعضاء رللس اإلدارة وادلسؤوؿ التنفي
مصلحة مالية أو حصة ملكية زبص أي من أفراد أسرىم )الوالداف والزوجة/الزوجات/الزوج واألبناء/البنات( يف أية 

 مجعيات أو مؤسسات رحبية تتعامل مع اجلمعية أو تسعى للتعامل معها.



 

  ادلسؤولني التنفيذي وغريىم من ادلوظفني وادلتطوعني اإلفصاح للجمعية واحلصوؿ يتعني على كل أعضاء رللس اإلدارة و
على موافقتها على أية حالة ديكن أف تنطوي على تعارض زلظور يف ادلصاحل. وزبضع مجيع ىذه احلاالت للمراجعة 

ة رائسية يف اجلمعية أو إىل والتقييم من قبل رللس إدارة اجلمعية وازباذ القرار يف ذلك. عند انتقاؿ ادلوظف إىل وظيف
وظيفة يف إدارة أخرى أو غري ذلك من الوظائف اليت ردبا تنطوي على تعارض يف ادلصاحل، ردبا يتعني على ادلوظف 

يوما من تغيري الوظيفة. كما تقع  32إعادة تعبئة منوذج تعارض ادلصاحل وأخالقيات العمل وبياف اإلفصاح يف غضوف 
 للموظف مسؤولية التأكد من قياـ ادلوظف بتعبئة استمارة اإلفصاح على ضلو اتـ.  على عاتق الرئيس ادلباشر

يعر ض التقصري يف اإلفصاح عن ىذه ادلصاحل واحلصوؿ على موافقة اجلمعية عليها ادلسؤوؿ التنفيذي وغريه من ادلوظفني  6-0
يف ادلملكة العربية السعودية والالئحة األساسية يف وادلتطوعني لإلجراءات التأديبية طبقا لنظاـ العمل والتنمية االجتماعية 

 اجلمعية.
 

 تقارير تعارض المصالح 
 

 صاح أعضاء رللس اإلدارة لدى اللجنة التنفيذيةتودع مجيع مناذج إف 1-11
 التنفيذية.تودع مجيع مناذج إفصاح موظفي أو متطوعي اجلمعية لدى اإلدارة  1-10
 تنطوي على واليت اجلمعية لصاحل ادلربمة والعقود خاصاً ابألعماؿ تقريراً  اخلارجي اجلمعية حساابت مراجع ي قدـ  1-13

 ألداء تقريره السنوي مع ذلك وي ضمن اإلدارة، رللس رئيس   حاؿ طلب   اجمللس، لعضو مباشرة غري أو مباشرة مصلحة
 .العمومية للجمعية يقدمو الذي اجلمعية

األعماؿ أو العقود  تفاصيل ي وض ح اإلدارة على رللس ي عرض سنوايً  تقريراً  الداخلية ادلخولة ابدلراجعة اإلدارة ت صدر 1-14
 .ادلودعة لديها اإلفصاح لنماذج وفقاً  اجلمعية دلوظفي على مصلحة انطوت اليت
 

 لصاحلها، فإنو ال جيوز سلالفة   العاملني ابألشخاص اجلمعية تربط الواثئق اليت من يتجزأ ال جزءاً  ت عد السياسة ىذه إف    حيث
 هبا. الواردة االلتزاماتو  أحكامها

  



 

 
 وإقرار تعهد 
 

 أان  ________________________ وبصفيت ___________________ وأتعهد أقر
 فيها وأتعهد بعدـ دبا وأقر وألتـز أوافق عليو وبناء بػ "اسم اجلمعية"، ادلصاحل اخلاصة تعارض سياسة على اطلعت قد أبنين

 يف موظف أو إدارة رللس كعضو من موقعي مستفيدا أو مباشرة مباشرة بطريقة شخصية أرابح أو مكاسب أي على احلصوؿ
 أو ألغراضي الشخصية أو أقاريب أو أصدقائي مواردىا أو أصوذلا اجلمعية أو زبص معلومات أي استخداـ وبعدـ اجلمعية

 .ألي منفعة أخرى استغالذلا
 

 ..................................................... التوقيع
 ىػ .........../...../...... التاريخ
 ـ .........../...../...... ادلوافق

 
 
 

  



 

o ( نموذج إفصاح مصلحة1ملحق :) 

 

 ىل سبلك أيَّ مصلحًة ماليًة يف أي   مجعية أو مؤسسة رحبية تتعامل مع اجلمعية؟ -
 ال)  (                    نعم)  (  

 
 ىل ديلك أي  فرد  من أفراد عائلتك أيَّ مصلحًة ماليًة يف أي   مجعية أو مؤسسة رحبية تتعامل مع اجلمعية؟ -

 ال)  (                    نعم)  (  
ملك أي   عمل يف حالة اإلجابة بنعم على أي من األسئلة السابقة، فأنو جيب عليك اإلفصاح عن التفاصيل اخلاصة بت -

 ذباري أو وجود مصلحة مالية يف أي   أعماؿ ذبارية من قبلك أو من قبل أي   من أفراد عائلتك.
 

    اتريخ اإلصدار ادليالدي اتريخ اإلصدار اذلجري    
اسم 

 النشاط 
نوع 

 النشاط
رقم  ادلدينة

السجل 
أو 

رخصة 
 العمل

ىل  السنة الشهر  اليـو السنة الشهر  اليـو
حصلت 

على 
موافقة 

 اجلمعية؟

ىل 
ترتبط 

الشركة 
بعالقة 

عمل مع 
 اجلمعية؟

ادلصلحة ادلالية 
 اإلمجالية

)%( 

             
 

ىل تتقلد منصًبا )مثل منصب عضو يف رللس إدارة أو جلنة أو أي جهة أخرى( أو تشارؾ يف أعماؿ أو أنشطة أو  -
 لديك عضوية لدى أي   جهة أخرى غري اجلمعية

 ال)  (                    نعم)  (  
ىل يتقلد أي من أفراد أسرتك )الوالداف/الزوجة/الزوجات/الزوج/األبناء والبنات( منصًبا )مثل منصب عضو يف رللس  -

 إدارة أو جلنة أو أي جهة أخرى( أو يشارؾ يف أعماؿ أو أنشطة أو لديو عضوية يف أي   جهة أخرى غري اجلمعية؟
 ال)  (                    نعم)  (           

 
 
 
 
 



 

يف حالة اإلجابة بنعم على أي من األسئلة السابقة، فأنو جيب عليك اإلفصاح عن التفاصيل اخلاصة بشغل أي منصب و / أو 
 ادلشاركة يف أي   أعماؿ خارجية )مع شركاء اجلمعية، احلكومة أو القطاع اخلاص( من قبلك أو من قبل أي   من أفراد عائلتك.

اسم 
 اجلهة 

نوع 
 اجلهة

ىل ترتبط اجلهة  ادلدينة
بعالقة عمل مع 

 اجلمعية؟

ىل حصلت على 
 موافقة اجلمعية؟

صاحب 
 ادلنصب 

ىل تتحصل على مكاسب مالية نظري  ادلنصب
 توليك ىذا ادلنصب؟

        
 

حالية أو مستقبلية ابجلمعية سواء ىل قدمت لك أو ألي أحد من أفراد عائلتك ىدية أو أكثر من جهة خارج اجلمعية وذلا صلة 
 قبلتها أـ مل تقبلها؟

 ال)  (                    نعم)  (  
يف حالة اإلجابة بنعم على السؤاؿ السابق، فإنو جيب عليك اإلفصاح عن تفاصيل اذلدية عند قبوذلا من قبلك أو من قبل أي   من 

 أفراد عائلتك.
 

تقدمي اذلدية اتريخ  اتريخ تقدمي اذلدية اذلجري  
 ادليالدي

    

اسم 
مقدـ 
 اذلدية

 ىل السنة الشهر اليـو السنة الشهر اليـو اجلهة
قبلت 
 اذلدية؟

ىل 
ترتبط 
اجلهة 
بعالقة 

عمل مع 
 اجلمعية؟

قيمة اذلدية  نوع اذلدية
 تقديراي

            
 

 سياسة تعارض ادلصاحل ادلعتمدة من اجلمعية.أقر أان ادلوقع أدانه أان مجيع ادلعلومات أعاله زلدثة وصحيحة ومتماشية مع 
 

 : االسم
 : ادلسمى الوظيفي

 : التاريخ
 : التوقيع

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 سياسة خصوصية البيانات 
  



 

  مقدمة 

توجب سياسة خصوصية البياانت على كل من يعمل لصاحل اجلمعية )ويشمل أعضاء رللس اإلدارة وادلسؤولني التنفيذيني 
وادلوظفني وادلستشارين وادلتطوعني( احملافظة على خصوصية بياانت ادلاضلني وادلتربعني وادلتطوعني وادلستفيدين وعدـ مشاركتها 

سيوضح يف الفقرات التالية. كما توجب السياسة استخداـ البياانت اخلاصة  ألي أحد إال يف نطاؽ ضيق جدا حسب ما
 ألغراض اجلمعية فقط دبا تقتضيو ادلصلحة. 

 النطاؽ 

 أو موظفني أو مسؤولني تنفيذيني أو إدارة رللس أعضاء كانوا سواء اجلمعية لصاحل يعمل من مجيع على السياسة ذهھ تطبق
 اجلمعية. يف مناصبهم عن النظر بصرؼ مستشارين أو متطوعني

 البيانات 

البياانت، ىنا، تشمل أي بياانت عامة أو خاصة مثل البياانت الشخصية أو الربيد اإللكًتوين أو ادلراسالت أو أي بياانت أخرى 
 ت قدَّـ للجمعية سواء من ادلتطوعني، ادلاضلني، ادلتربعني أو ادلستفيدين من خدمات اجلمعية.

 الضمانات 

السياسة إىل توضيح إجراءات التعامل مع البياانت واحملافظة على خصوصيتها داخل اجلمعية أو من خالؿ موقع هتدؼ ىذه 
 اجلمعية اإللكًتوين.

 تضمن اجلمعية ما يلي:

 .أف تتعامل اجلمعية مع مجيع بياانت ادلتعاملني معها بسرية اتمة ما مل يوافقوا على النشر 
 تعاملني معها مع أي جهة أخرى دوف إذهنم.بياانت ادل لن تقـو ببيع أو مشاركة 
 .لن ترسل اجلمعية أي إدييالت أو رسائل نصية للمتعاملني معها سواء بواسطتها أو بواسطة أي جهة اخرى دوف إذهنم  
  أف تنشر اجلمعية سياسة خصوصية البياانت على موقعها اإللكًتوين، إف وجد، وأف تكوف متوفرة عند الطلب مطبوعة

 نية.أو إلكًتو 
 .أف يكوف للجمعية سياسة خاصة خبصوصية البياانت للمواقع اإللكًتونية 

  



 

 
 نموذج لسياسة خصوصية البيانات للمواقع اإللكترونية 

نشكرؾ أيها الزائر الكرمي على زايرتك دلوقعنا على االنًتنت ونتعهد لك ابحملافظة على خصوصية بياانتك اليت تزودان هبا من 
 نلتـز لك بتوضيح سياستنا ادلتعلقة خبصوصية بياانتك وىي كما يلي:خالؿ ادلوقع. كما 

 .من حقك معرفة كيفية استخداـ البياانت اليت تشاركها مع موقعنا اإللكًتوين 
  نلتـز حبماية حقوؽ مجيع زوار ومستخدمي ىذا ادلوقع ونلتـز ابحلفاظ على سرية البياانت وقد أعددان سياسة

  النهج الذي نتبعو يف مجع البياانت ونشرىا على ىذا ادلوقع اإللكًتوين.اخلصوصية ىذه لإلفصاح عن 
  نؤكد لك أف خصوصيتك تشكل لنا أولوية كربى، وسوؼ لن نستخدـ تلك البياانت إال ابلطريقة ادلالئمة للحفاظ

 على خصوصيتك بشكل آمن.
 .نؤكد لك أيضا أف ادلوقع ال ديارس أي أنشطة ذبارية 
 ادؿ البياانت الشخصية مع أي جهة ذبارية ابستثناء ما يتم اإلعالف عنو للمستخدـ الكرمي وبعد ال نقـو هنائيًا بتب

 موافقتو على ذلك. 
 .ال نقـو هنائياً ابستخداـ بياانت ادلستخدمني الكراـ إبرساؿ رسائل ذات زلتوى ذباري أو تروجيي 
  اآلراء هبدؼ تطوير ادلوقع وتقدمي ذبربة استخداـ أكثر قد نستخدـ البياانت ادلسجلة يف ادلوقع لعمل االستباانت وأخذ

سهولة وفعالية للزوار وادلستخدمني الكراـ. كما ديكننا من التواصل معكم عند احلاجة يف حالة رغبتكم يف الترب ع 
هبا اجلمعية للمشاريع واألعماؿ اخلريية أو رغبتكم يف االطالع على ما يستجد من ادلشاريع واألعماؿ اخلريية اليت تقـو 

 حيث تساعدان ىذه البياانت يف التواصل معك، واإلجابة عن استفساراتك، وتنفيذ طلباتك قدر اإلمكاف.
  ال نقـو دبشاركة ىذه البياانت مع أطراؼ خارجية إال إذا كانت ىذه اجلهات الزمة يف عملية استكماؿ طلبك، ما مل

حصائية واألحباث، دوف اشتماذلا على أية بياانت من ادلمكن يكن ذلك يف إطار بياانت مجاعية ت ستخدـ لألغراض اإل
 استخدامها للتعريف بك.

  يف احلاالت الطبيعية يتم  التعامل مع البياانت والبياانت بصورة آلية )الكًتونية( من خالؿ التطبيقات والربامج احملدَّدة
 ياانت.لذلك، دوف أف يستلـز ذلك مشاركة ادلوظفني أو إطالعهم على تلك الب

  ويف حاالت استثنائية )كالتحقيقات والقضااي( قد يط لع عليها موظفو اجلهات الرقابية أو من يلـز اطالعو على ذلك؛
 خضوًعا ألحكاـ القانوف وأوامر اجلهات القضائية.

  اليت يتم  تنطبق سياسة اخلصوصية ىذه على كاف ة اخلدمات والتعامالت اليت يتم إجراؤىا على ادلوقع إال يف احلاالت
فيها النص  على خدمات أو تعامالت ذات خصوصية؛ فإنو يكوف ذلا سياسة  خصوصية منفصلة، وغري مدرلة بسياسة 

 اخلصوصية ىذه.



 

  على الرغم من ذلك قد حيتوي ادلوقع على روابط دلواقع إلكًتونية أخرى تقع خارج سيطرتنا، وال تغطيها سياسة
إىل مواقع أخرى من خالؿ استخداـ الروابط ادلتاحة على موقعنا؛ فإنك  اخلصوصية ىذه، يف حاؿ قمت ابلوصوؿ

ستخضع لسياسة اخلصوصية ادلتعل  قة هبذه ادلواقع، واليت قد زبتلف عن سياسة ادلوقع؛ شلا يتطلب منك قراءة سياسة 
 اخلصوصية ادلتعل  قة بتلك ادلواقع.

 واابت قد تستخدـ طرقًا حلماية البياانت وخصوصياهتا زبتلف ىذه البوابة قد ربتوي على روابط إلكًتونية دلواقع أو ب
ربت  عن الطرؽ ادلستخدمة لدينا، وضلن غري مسؤولني عن زلتوايت وطرؽ خصوصيات ادلواقع األخرى اليت ال تقع

استضافة موقع الوزارة وتتوىل جهاهتا مسؤولية محايتها، وننصحك ابلرجوع إىل إشعارات اخلصوصية اخلاصة بتلك 
 واقع.ادل

  .يف كل األحواؿ لن نقـو ابلبيع أو التأجري أو ادلتاجرة ببياانتك أو بياانتك دلصلحة أي طرؼ اثلث خارج ىذا ادلوقع
 وسنحافظ يف كافَّة األوقات على خصوصية كافة بياانتك الشخصية اليت نتحصل عليها وسريتها.

 لقوانني ادلتعلقة ابجملاؿ اإللكًتوين؛ فادلوقع حيتفظ ابحلق   يف تعديل نظًرا للتطو ر اذلائل يف رلاؿ التقنية، والتغري  يف نطاؽ ا
بنود سياسة اخلصوصية ىذه وشروطها يف أي وقت  يراه مالئماً، ويتم تنفيذ التعديالت على ىذه الصفحة، ويتم 

 إخطاركم يف حالة إجراء أية تعديالت ذات أتثري.
 ن اإللكًتوين والبياانت الشخصية ادلرسلة ابستخداـ التقنيات للحفاظ على بياانتك الشخصية، يتم أتمني التخزي

 األمنية ادلناسبة.
 الربيد االلكًتوين . ديكنك االتصاؿ بنا دائماً لإلجابة عن استفساراتك خبصوص ىذه السياسة من خالؿ 
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