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3 
 

 

 

  

 :مقدمة 

توجب سياسة خصوصية البيانات على كل من يعمل لصاحل اجلمعية )ويشمل أعضاء جملس اإلدارة واملسؤولني التنفيذيني 

واملوظفني واملستشارين واملتطوعني( احملافظة على خصوصية بيانات املاحنني واملتربعني واملتطوعني واملستفيدين وعدم 

سيوضح يف الفقرات التالية. كما توجب السياسة استخدام البيانات  مشاركتها ألي أحد إال يف نطاق ضيق جدا حسب ما

 اخلاصة ألغراض اجلمعية فقط مبا تقتضيه املصلحة. 

 :النطاق

 أو يذينيتنف نيمسؤول أو إدارة جملس أعضاء كانوا سواء عيةاجلم لصاحل عملی من مجيع على السياسة هذه تطبق

 .عيةاجلم يف مناصبهم عن النظر بصرف رينمستشا أو عنيمتطو أو فنيموظ

 :البيانات

البيانات، هنا، تشمل أي بيانات عامة أو خاصة مثل البيانات الشخصية أو الربيد اإللكرتوني أو املراسالت أو أي 

 بيانات أخرى ُتقدَّم للجمعية سواء من املتطوعني، املاحنني، املتربعني أو املستفيدين من خدمات اجلمعية.

 : الضمانات

السياسة إىل توضيح إجراءات التعامل مع البيانات واحملافظة على خصوصيتها داخل اجلمعية أو من خالل تهدف هذه 

 موقع اجلمعية اإللكرتوني.

 تضمن اجلمعية ما يلي:

 .أن تتعامل اجلمعية مع مجيع بيانات املتعاملني معها بسرية تامة ما مل يوافقوا على النشر 

 تعاملني معها مع أي جهة أخرى دون إذنهم.بيانات امل لن تقوم ببيع أو مشاركة 

  لن ترسل اجلمعية أي إمييالت أو رسائل نصية للمتعاملني معها سواء بواسطتها أو بواسطة أي جهة اخرى

  دون إذنهم.

  أن تنشر اجلمعية سياسة خصوصية البيانات على موقعها اإللكرتوني، إن وجد، وأن تكون متوفرة عند الطلب

 إلكرتونية.مطبوعة أو 

 .أن يكون للجمعية سياسة خاصة خبصوصية البيانات للمواقع اإللكرتونية 
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 منوذج لسياسة خصوصية البيانات للمواقع اإللكرتونية

نشكرك أيها الزائر الكريم على زيارتك ملوقعنا على االنرتنت ونتعهد لك باحملافظة على خصوصية بياناتك اليت 

 كما نلتزم لك بتوضيح سياستنا املتعلقة خبصوصية بياناتك وهي كما يلي: تزودنا بها من خالل املوقع.

   

 .من حقك معرفة كيفية استخدام البيانات اليت تشاركها مع موقعنا اإللكرتوني 

  نلتزم حبماية حقوق مجيع زوار ومستخدمي هذا املوقع ونلتزم باحلفاظ على سرية البيانات وقد أعددنا سياسة

  صاح عن النهج الذي نتبعه يف مجع البيانات ونشرها على هذا املوقع اإللكرتوني.اخلصوصية هذه لإلف

  وسوف لن نستخدم تلك البيانات إال بالطريقة املالئمة  كربى،نؤكد لك أن خصوصيتك تشكل لنا أولوية

 للحفاظ على خصوصيتك بشكل آمن.

 .نؤكد لك أيضا أن املوقع ال ميارس أي أنشطة جتارية 

  ال نقوم نهائيًا بتبادل البيانات الشخصية مع أي جهة جتارية باستثناء ما يتم اإلعالن عنه للمستخدم الكريم

 وبعد موافقته على ذلك. 

 .ال نقوم نهائيًا باستخدام بيانات املستخدمني الكرام بإرسال رسائل ذات حمتوى جتاري أو تروجيي 

  االستبانات وأخذ اآلراء بهدف تطوير املوقع وتقديم جتربة قد نستخدم البيانات املسجلة يف املوقع لعمل

استخدام أكثر سهولة وفعالية للزوار واملستخدمني الكرام. كما ميكننا من التواصل معكم عند احلاجة يف حالة 

على ما يستجد من املشاريع واألعمال  االطالعرغبتكم يف التربُّع للمشاريع واألعمال اخلريية أو رغبتكم يف 

، استفساراتكريية اليت تقوم بها اجلمعية حيث تساعدنا هذه البيانات يف التواصل معك، واإلجابة عن اخل

 وتنفيذ طلباتك قدر اإلمكان.

  ،ال نقوم مبشاركة هذه البيانات مع أطراف خارجية إال إذا كانت هذه اجلهات الزمة يف عملية استكمال طلبك

على أية  اشتماهلاستخدم لألغراض اإلحصائية واألحباث، دون ما مل يكن ذلك يف إطار بيانات مجاعية ُت

 بيانات من املمكن استخدامها للتعريف بك.

  يف احلاالت الطبيعية يتمُّ التعامل مع البيانات والبيانات بصورة آلية )الكرتونية( من خالل التطبيقات والربامج

 على تلك البيانات. عهماطالاحملدَّدة لذلك، دون أن يستلزم ذلك مشاركة املوظفني أو 
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  على  اطالعهويف حاالت استثنائية )كالتحقيقات والقضايا( قد يّطلع عليها موظفو اجلهات الرقابية أو من يلزم

 ذلك؛ خضوًعا ألحكام القانون وأوامر اجلهات القضائية.

 ملوقع إال يف احلاالت تنطبق سياسة اخلصوصية هذه على كاّفة اخلدمات والتعامالت اليت يتم إجراؤها على ا

اليت يتمُّ فيها النصُّ على خدمات أو تعامالت ذات خصوصية؛ فإنه يكون هلا سياسُة خصوصية منفصلة، 

 وغري مدجمة بسياسة اخلصوصية هذه.

  روابط ملواقع إلكرتونية أخرى تقع خارج سيطرتنا، وال تغطيها  املوقع علىعلى الرغم من ذلك قد حيتوي

ه، يف حال قمت بالوصول إىل مواقع أخرى من خالل استخدام الروابط املتاحة على سياسة اخلصوصية هذ

موقعنا؛ فإنك ستخضع لسياسة اخلصوصية املتعلِّقة بهذه املواقع، واليت قد ختتلف عن سياسة املوقع؛ مما 

 يتطلب منك قراءة سياسة اخلصوصية املتعلِّقة بتلك املواقع.

  إلكرتونية ملواقع أو بوابات قد تستخدم طرقًا حلماية البيانات وخصوصياتها هذه البوابة قد حتتوي على روابط

ختتلف عن الطرق املستخدمة لدينا، وحنن غري مسؤولني عن حمتويات وطرق خصوصيات املواقع األخرى 

وننصحك بالرجوع إىل إشعارات  محايتها،اليت ال تقع حتت استضافة موقع الوزارة وتتوىل جهاتها مسؤولية 

 صوصية اخلاصة بتلك املواقع.اخل

  يف كل األحوال لن نقوم بالبيع أو التأجري أو املتاجرة ببياناتك أو بياناتك ملصلحة أي طرف ثالث خارج هذا

 املوقع. وسنحافظ يف كافَّة األوقات على خصوصية كافة بياناتك الشخصية اليت نتحصل عليها وسريتها.

 والتغيُّر يف نطاق القوانني املتعلقة باجملال اإللكرتوني؛ فاملوقع حيتفظ نظًرا للتطوُّر اهلائل يف جمال التقنية ،

باحلقِّ يف تعديل بنود سياسة اخلصوصية هذه وشروطها يف أي وقٍت يراه مالئمًا، ويتم تنفيذ التعديالت على 

 هذه الصفحة، ويتم إخطاركم يف حالة إجراء أية تعديالت ذات تأثري.

 صية، يتم تأمني التخزين اإللكرتوني والبيانات الشخصية املرسلة باستخدام التقنيات للحفاظ على بياناتك الشخ

 األمنية املناسبة.

 امييل اجلمعية ميكنك االتصال بنا دائمًا لإلجابة عن استفساراتك خبصوص هذه السياسة من خالل: 
beyoot111@gmail.com 
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 مقدمة .1

واملسؤول أعضاء جملس اإلدارة  على املخالفات يف مجعية بيوت النسائية، عن اإلبالغ وإجراءات سياسة توجب

 واجباتهم وممارسة العمل أثناء الشخصية األخالقمن  عالية مبعايري االلتزام التنفيذي وموظفي ومتطوعي اجلمعية

 تصرف سوء أو جدي خطر أو خمالفة أي عن مبكر وقت يف اإلبالغ يتم أن السياسة هذه وتضمن .ومسؤولياتهم

 على جيبكما  .مناسب بشكل ذلك ومعاجلة املستفيدينمعية أو أصحاب املصلحة أو اجل له تعرضت قد حمتمل

 واللوائح القوانني بكافة وااللتزام مسؤولياتهم أداء أثناء والنزاهة الصدق قواعد مراعاةمن يعمل لصاحل اجلمعية  كافة

 خمالفات أو خماطر أية عن لإلبالغكل من يعمل لصاحل اجلمعية  تشجيع ىلإ السياسة هذه تهدف. بها املعمول

 .مسؤولية أي على ينطوي وال ومقبول آمن األمر بهذا القيام أن اىل طمأنتهمو

 

 النطاق .2

أو مسؤولني تنفيذيني أو  من يعمل لصاحل اجلمعية سواء كانوا أعضاء جملس إدارة مجيع على السياسة هذه تطبق

 ألي أيضا ميكنو .استثناء أي وبدون ،معيةاجل يف مناصبهم عن النظر بصرف مستشارينموظفني أو متطوعني أو 

 .خمالفات أو خماطر أية عن اإلبالغ من أصحاب املصلحة من مستفيدين وماحنني ومتربعني وغريهم

 

 املخالفات .3

 متطلبات أو تشريعية أو قانونية التزامات بأي اإلخالل أو مالية أو جنائية خمالفات أي اخلاطئة املمارسات تشمل

 .البيئة أو السالمة أو الصحة على خطرًا تشكل اليت تلك أو داخلية تنظيمية

 

 :يلي ما احلصر، ال املثال سبيل على عنها، اإلبالغ يتوجب اليت املخالفات وتشمل

 التصرف سوء أو (الفساد أو الرشوة ذلك يف مبا) القانوني غري السلوك. 

  عمليات غسيل القيمة األشياء استخدام إساءة، الكاذبة النفقات ادعاء ذلك يف مبا) املالي التصرفسوء ،

 األموال أو دعم جلهات مشبوهة(.

 مصاحله لتعزيز اجلمعية يف منصبه شخص استخدام املصاحل )مثل تعارض حاالت عن اإلفصاح عدم 

 اآلخرين فوق مصلحة اجلمعية(. مصاحل أو اخلاصة

 (.الرمسية الوثائق إتالف أو إخفاء إضاعة، ذلك يف مبال )االحتيا إمكانية 

 نوعها كان أيا ارتكابها حيتمل اليت أو ارتكابها، يتم اليت أو املرتكبة، اجلنائية اجلرائم.  
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 صحيحة غري بصورة تطبيقها أو الداخلية الرقابة وقواعد وأنظمة بالسياسات االلتزام عدم. 

 غري تفضيلية معاملة اجلهة تلك ملنح خارجية جهة من مستحقة غري مكافآت أو منافع على احلصول 

 .مربرة

 قانونية غري بطريقة سرية معلومات عن اإلفصاح. 

 التالعببالبياناتاحملاسبية.

 تهديدصحةاملوظفنيوسالمتهم

 انتهاكقواعدالسلوكالسلوكو املهينغرياألخالقي

 سوءاستخدامالصالحياتأوالسلطاتالقانونية

 مؤامرةوالتسرت الصمتفيمايتعلقبأيمناملسائلاملذكورةأعاله 

 

 الضمانات .4

 تعرضهم عدم وضمان املخالفات عن لإلبالغ لكل من يعمل لصاحل اجلمعية الفرصة تاحةإ إىل السياسة هذه تهدف

أو منصبه أو مكانته  وظيفته فقدان خلطر مقدم البالغ تعرض عدم السياسة وتضمن .لذلك نتيجة اإليذاء أو لالنتقام

 اإلبالغ يتم أن شريطة .خمالفة أية عن باإلبالغ قيامه نتيجة العقاب أشكال من شكل وألياالجتماعية يف اجلمعية 

 ذلك بعد اتضح إذا يهم وال ومعقولة، صادقة اشتباه معطيات مقدم البالغ لدى تتوفر وأن نية حبسن املخالفة عن

 .خمطئ بأنه

 

الكشف عن هوية مقدم البالغ عند عدم فإن هذه السياسة تضمن عدم  ،بلغللم الشخصية املصلحة محاية أجل من

 كتمان على للمحافظة ومناسب ممكن جهد كل بذل سيتم. وذلك خالف على القانون ينص مل ما ،رغبته يف ذلك

 الكشف يتم أن بالغ أي مع للتعامل يتوجب معينة، حاالت يف ولكن .خمالفة أي عنمقدم البالغ  هوية وسرية

 على يتوجب كذلك. خمتصة حمكمة أي أمام اهلوية كشف ضرورة املثال سبيل على ومنها ،مقدم البالغ هوية عن

 عليه ويتوجب .آخر شخص أو موظف ألي كشفه وعدم قبله من املقدم البالغ سرية على احملافظة مقدم البالغ

 عن اإلبالغ سببمقدم البالغ ب إيذاءكما تضمن السياسة عدم  .البالغ حول بنفسه حتقيقات أية إجراء عدم أيضا

   .السياسة هذه وفق املخالفات
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 إجراءات اإلبالغ عن خمالفة .5

 

 يف حينه املناسب اإلجراء اختاذحتى يسهل  مبكرة بصورة املخالفة عن اإلبالغ يفضل. 

 على قادرًا يكون أن جيب هأن إال البالغ، صحة إثبات مقدم البالغ من يطلب ال أنه من الرغم على 

 .نية حبسن البالغ قدم أنه إثبات

 طريق عن( املرفق النموذج خطيا )وفق البالغ تقديم يتم 

o  شرق مستشفى الشفاء –حي الشفاء  – عنيزةالربيدي:  العنوان 

o :أو الربيد اإللكرتوني beyoot111@gmail.com 

 

 معاجلة البالغ .6

 قد إذ .ذاتها املخالفة طبيعة على السياسة هذه وفق خمالفة أي عن اإلبالغ خبصوص املتخذ اإلجراء يعتمد

 يف التالية اخلطوات اتباع ويتم .رمسي حتقيق أو داخلي تدقيق أو رمسية غري مراجعة إجراء ذلك يتطلب

 بالغ:  أي معاجلة

 مل للجمعية )إذا التنفيذي سؤولوامل اإلدارة جملس رئيس باطالععند استالم البالغات  املساعد اإلداري يقوم 

 .البالغ استالم منل أسبوع خال البالغ مضمون على) األخري ضد موجها البالغ يكن

 وميكن .يتخذه أن جيب الذي والشكل حتقيق إجراء يتوجب كان إذا ما لتحديد أولية مراجعة إجراء يتم 

 .حتقيق إلجراء احلاجة بدون البالغات بعض حل

 للتواصل هاتف ورقم البالغ استالم بإشعارأيام  10خالل البالغ مقدم تزويد يتم. 

 إلعادة قابل وغري نهائيا القرار هذا ويكون .إضايف حتقيق أي إجراء يتم فلن مربر، غري البالغ أن تبني إذا 

 .البالغ خبصوص إضافية إثباتات تقديم يتم مل ما النظر

 يف للتحقيق املدير التنفيذي ىلإ البالغ إحالة يتم ومربرة، معقولة معطيات اىل يستند البالغ أن تبني إذا 

 .املناسبة التوصية وإصدار البالغ

 تاريخ من عمل أيام عشرة خالل التوصية وإصدار البالغ يف التحقيق من االنتهاء املدير التنفيذي على بجي 

 .البالغ حالةإ

 واالعتماد للمصادقة اجمللس رئيس اىل توصياتها املدير التنفيذي فعتر. 

 املفعول الساري العمل وقانونات اجلمعية سياس وفق املخالفة على املرتتبة التأديبية اإلجراءات حتديد يتم.   

  



 

11 
 

  

  

 

 عالمإ جيوز ال ذلك، ومع .إجراؤه يتم حتقيق أي عن مبعطيات البالغ مقدم تزويد ممكنا، ذلك كان متى 

 جتاه السرية بالتزامات اجلمعية إخالل عليه يرتتب قد مما غريها أو تأديبية إجراءات بأي البالغ مقدم

 .آخر شخص

 تنسجم أن تضمن ال ولكنها ومناسبة، عادلة بطريقة خمالفة أي عن اإلبالغ مع بالتعامل اجلمعية تلتزم 

 .البالغ مقدم رغبات مع البالغ معاجلة طريقة
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 : منوذج إبالغ عن خمالفة ملحق 

 :معلومات مقدم البالغ )ميكن عدم تعبئة هذا اجلزء إذا مل يرغب مقدم البالغ بكشف هويته(

  االسم

  الدور الوظيفي

  اإلدارة

  رقم اهلاتف

  الربيد اإللكرتوني

  معلومات صندوق الربيد

 :معلومات مرتكب املخالفة

  االسم

  الدور الوظيفي

  اإلدارة

  رقم اهلاتف

  الربيد اإللكرتوني

 شاهد( : معلومات الشهود )إن وجدوا. وباإلمكان إرفاق ورقة إضافية يف حالة وجود أكثر من

  االسم

  الدور الوظيفي

  اإلدارة

  رقم اهلاتف

  الربيد اإللكرتوني

 :التفاصيل

 طبيعة ونوع املخالفة

 

 

 

 

 

تاريخ ارتكاب املخالفة 

 وتاريخ العلم بها
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 مكان حدوث املخالفة

 

 

 

  

بيانات أو مستندات 

 تثبت ارتكاب املخالفة

 

 

 

أمساء أشخاص آخرين 

ارتكاب اشرتكوا يف 

 املخالفة

 

 

 

أية معلومات أو تفاصيل 

 أخرى

 

 

 

 

 

  التوقيع:  تاريخ تقديم البالغ:
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 منوذج سياسة تعارض 

 املصاحل للجمعيات األهلية
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 متهيد .1

 إطار خارَج تصرفاٍت به من يقوم ما وَتعُد لصاحلها، يعمل شخٍص كّل خصوصيَةمجعية بيوت النسائية  حترتُم .أ

 أيِّ ممارسِة لصاحلها أثناَء يعمل ملن الشخصية املصاحل أن ترى أنَّ اجلمعية إال اهتمامها، من ليس العمل

 والئِه أو مع موضوعيتِه، مباشرٍة، غرِي أو مباشرٍة بصورٍة تتداخُل، أو غريها، قد مالي، أو اجتماعيٍة، أنشطٍة

 .املصاحل تعارض يف معه ينشُأ قْد مما للجمعية

 واإلجناِز، واملبادرِة والعنايِة والعمل اجلماعِي النزاهِة يف املتمثلِة ومبادئها بقيمهامجعية بيوت النسائية  ؤمنُت .ب

 تؤّثر أن لتفادي وذلك ومحايتها، تلك القيم لتعزيز اجلمعية؛ عن الصادرة تعارض املصاحل سياسة وتأتي

 اجلمعية، جتاه واجباته أداء اجلمعية على لصاحل يعمل شخٍص ألّي املهنية أو العائلية، الشخصية أو املصلحة

 .اجلمعية حساب على مكاسٍب على املصاحل خالل تلك من يَتّحصَل أن أو

 

 نطاق وأهداف السياسة .2

 حتُكم تعارض اليت السعودية العربية اململكة يف بها والقوانني املعمول التشريعات يف جاء مبا اإلخالل عدم مع .أ

هذه  تأتي األساسية للجمعية، والالئحة ونظام اجلمعيات واملؤسسات األهلية والئحته التنفيذية، املصاحل،

 .حملها حتلَّ أن دوَن هلا، استكمااًل السياسة

أعضاء اجلمعية العمومية وأعضاء  ذلك ويشمل لصاحل اجلمعية، يعمل شخص كل على السياسة هذه ُتطبق .ب

موظفيها  اجلمعية التنفيذيني، ومجيع ومديري جملس اإلدارة، من قةاللجان املنبث اإلدارة، وأعضاء جملس

 طوعيها.متو

ومصاحل أي شخص آخر تكون لفقرة السابقة يشمل تعارض املصاحل، ما يتعلق باألشخاص أنفسهم املذكورين يف ا .ت

 لعائلة.هلم عالقة شخصية بهم، ويشمل هؤالء الزوجة، األبناء، الوالدين، األشقاء، أو غريهم من أفراد ا

تلك  كانت سواء لصاحلها العاملني باألشخاصتربط اجلمعية  اليت الوثائق من يتجزُأ ال جزءًا السياسة هذه ُتعدُّ .ث

 عمل عقود أو تعيني قرارات الوثائق

 مبا تعارض املصاحل تنظم نصوصًا أو غريهم، استشارييها اخلارجيني مع تربمها اليت العقود اجلمعية ُتّضمن  .ج

 .السياسة هذه أحكام مع يتفق

تهدف هذه السياسة إىل محاية اجلمعية ومسعتها ومن يعمل لصاحلها من أي أشكال تعارض املصاحل السلبية  .ح

 اليت قد تنشأ بسبب عدم اإلفصاح.
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 تعارض تنظيم بسياسة اخلاصة التنفيذية واإلدارة اإلدارة جملس وصالحيات مسئوليات .3

 : املصاحل

 .اإلدارة جمللس الرئيسة االختصاصات أحد املصاحل تعارض إدارة .أ

 من اليت املسائل يف للنظر من اجمللس املنبثقة جلانه أحد تكليف او حمددة جلان تكوين للمجلس وزجي .ب

 .اللجان تلك استقاللية متطلبات مراعاة مع مصاحل تعارض على تنطوي أن احملتمل

 معمعية اجل تعامالت خيص فيما معيةاجل إدارة جملس قرر إذا إال مصاحل تعارض حالة يف الشخص يكون ال .ت

 وتكون ،مصاحل تعارض على تنضوي احلالة أن معيةاجل يف التنفيذيني باركو اجمللس أعضاء تعامالت أو الغري

 .اجلمعية موظفي باقي خبصوص التنفيذي املسؤول مع القرار صالحية

 دعن املسئولية من عفاءاال – حدة على حالةكل  بشأن – يقرر أن التقديرية لسلطته وفقًا اإلدارة جمللس جيوز .ث

 قد الذي أو ،املعتادة وقراراته الشخص نشاطات سياق يف آلخر حني من عرضًا ينشأ قد الذي املصاحل تعارض

 التصرف يف بواجبه القيام عن تعيقه مبصاحل أو مالية مبصاحل يتعلق ما سواء ،اجلمعية مع عمله سياق يف ينشأ

 .معيةاجل مصاحل مع يتوافق مبا وجه ملكأ على

 وجبميع وضعه بتصحيح املتعارضة املصلحةصاحب  يلتزم ،مصاحل تعارض احلالة أن اإلدارة جملس يقرر عندما .ج

 .لذلك املنظمة االجراءات وإتباع اإلدارة جملس يقررها اليت اإلجراءات

 واحلقوقية اجلنائية القضايا ورفع ،السياسة هذه خمالفي على اجلزاءات إيقاع صالحيةمعية اجل إدارة جمللس .ح

 .بها العالقة ذوي مجيع التزام عدم عن تنجم قد اليت باألضرار للمطالبة

 والالئحة السارية االنظمة مع ذلك يتعارضال  أن علىسياسة ال هذه أحكام تفسري يف املخول هواإلدارة  جملس .خ

 .هات املشرفةاجل وأنظمةة للجمعية األساسي

 .اإلبالغ تاريخ من نافذة وتكوناجلمعية  موظفي مجيعجملس اإلدارة هذه السياسة، ويبلغ  يعتمد .د

  .عليها الالزمة التعديالت وإجراء والعمل مبوجبها سياسةال هذه تنفيذ من دكالتأ اإلدارة جملس يتوىل .ذ
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 حاالت تعارض املصاحل .4

مباشر  غري أو مباشر بشكل سواء يتعلق نشاط يف أي اجلمعية لصاحل يعمل لشخص مصلحٍة وجود يعين ال .أ

لصاحل  يعمل ممن يطلب عندما املصاحل تعارض ينشأ ولكن قد .الطرفني بني املصاحل يف تعارض قيام باجلمعية،

إمَّا  الوقت نفس يف لديه وتكون اجلمعية، بتصرف ملصلحة يقوم أو قرارًا، يتخذ أو رأيًا، يبدي أن اجلمعية

أو  اختاذه، منه املطلوب بالتصرف أو إبداؤه، منه بالرأي املطلوب مباشر غري أو مباشر بشكل تتعلق مصلحة

 حاالت تنطوي إذ .التصرف أو القرار أو الرأي يتعلق بهذا اجلمعية غري آخر طرف جتاه التزام لديه يكون أن

 للوالء وزعزعٍة شخصية، ملكاسب الثقة، وحتقيٍق الستعمال وإساءٍة للسرية، انتهاٍك على تعارض املصاحل

 .للجمعية

 

 األخرى املواقف مجيع تغطى ال بالضرورة أنها إال املواقف من لعدد سلوكية ملعايري امثلة تضع السياسة هذه .ب

 مع تتماشى بصورة أنفسهم تلقاء من التصرفكل من يعمل لصاحل اجلمعية  على ويتحتم حدوثها، احملتمل

 :يلي ما التعارض حاالت على االمثلة ومن السياسة هذه خيالف سلوك أنه يبدو قد ما وجتنب السياسة، هذه

 موظفي  من أي أو جلانه من جلنة أي عضو أو اإلدارة جملس عضو أن حالة يف مثاًل ملصاحلتعارض ا ينشأ

 أي يف مهنية أو تنظيمية مصلحة أو شخصية مصلحة له أو نشاط، بأي صلة له أو يف كًامشاراجلمعية 

 على أو املوظف أو العضو ذلك قرارات موضوعية على مباشر غري أو مباشر بشكل يؤثر قد نشاط أو عمل

 .معيةاجل جتاه ومسئولياته واجباته تأدية يف قدراته

 حيصل أو يتلقى التنفيذيني بارك أحد أو اإلدارة جملس عضو أن حالة يف أيضًا املصاحل يف التعارض ينشأ 

 موقعة من مستفيدًا مباشرة غري أو مباشرة بطريقة ذلك كان سواء آخر طرف أي من شخصية مكاسب على

 .اجلمعية ونؤش إدارة يف تهكومشار

 أو بالبيع مادية معامالت يف الدخول خالل من املادية االستفادة خالل من املصاحل يف التعارض ينشأ قد 

 .للجمعية التأجري أو الشراء

 الوظائف أو توقيع عقود معهم يف األقرباء أو األبناء تعيني خالل من املصاحل يف التعارض ينشأ قد ايضا 

 من يعمل لصاحل اجلمعية يف جهة أخرى ويكون بينها  ارتباط حال يف تكون املصاحل تعارض صور إحدى من

 .تعامالت مع اجلمعية

 املصاحل تعارض مثلةأ مناجلمعية  موظفعضو جملس اإلدارة أو  عليها حيصل اليت رامياتكواإل اهلدايا. 

 او معيةاجل من حالية خدمات تستقبل أو خدمات تقدم منشأة أو جتاري نشاط يف امللكية أو االستثمار 

 .معيةاجل مع التعامل عن تبحث

 عضوية أو ال حبكم عليها يطلع واليت ،للجمعية خاًصا ملًكا تعترب اليت املعلومات إعطاء أو األسرار إفشاء

  .اخلدمة هكتر بعد ولو وظيفة،ال
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 عضو ال تصرفات على التأثري بهدفاجلمعية  مع تتعامل جهات أو أشخاص من هلدايا األقارب أحد قبول

 .املصاحل تعارض عنه ينتج قد معيةباجل وظفأو امل

 بسبب قيمة ذات أشياء أو ملبالغ جهة أي من عائلته أفراد أحد أو ظفعضو جملس اإلدارة أو املو تسلم 

 ا.معه للتعامل سعيها أو معيةاجل مع اجلهة تلك تعامل

 أفراد أحد أو املوظف من مطلوبة فواتري قيمة بدفع اجلمعية مع للتعامل تسعى أو تتعامل جهة أي قيام 

 .عائلته

  فعليًا أو املصاحل يف تعارضًا ُيِظهَر أْن شأنه من للمصلحة الشخصية اجلمعية وممتلكات أصول استخدام 

 أو مصاحل اجلمعية لغري منافعها أو معداتها، أو أو موظفيها، اجلمعية، دوام أوقات كاستغالل حمتماًل،

 لتحقيق مكاسب باجلمعيِة؛ الشخِص عالقِة خالل من املعلومات املتحصلِة استخداِم إساءِة أو أهدافها،

 أخرى أيَّ مصاحل أو مهنية، أو عائلية، أو شخصية،

 االلتزامات 5

 :كل من يعمل لصاحل اجلمعية أن يلتزم بالتالي على

 اإلقرار على سياسة تعارض املصاحل املعتمدة من اجلمعية عند االرتباط باجلمعية .أ

ة واألمانة وعدم احملاباة أو الواسطة أو تقديم مصلحة النفس أو واملسؤولي والنزاهة العدالة بقيماللتزام ا .ب

 .اآلخرين على مصاحل اجلمعية

خالل أداء عمله  من ومعارفه أهله وأصدقائه من أي أو هو معنويًا أو ماديا قانوني غري بشكل االستفادةعدم  .ت

 .لصاحل اجلمعيًة

 جتنب املشاركة يف اختاذ القرارات اليت تؤدي لتعارض مصاحل أو توحي بذلك .ث

 .تعبئة منوذج اجلمعية اخلاص باإلفصاح عن املصاحل سنويا .ج

 أو شبهة تعارض مصاحل طارئة سواء كانت مالية أو مصاحل تعارض حالة أي عن املباشرلرئيسه  اإلفصاح .ح

 غري مالية.

 اإلبالغ عن أي حالة تعارض مصاحل قد تنتج عنه أو هن غريه ممن يعمل لصاحل اجلمعية. .خ

  .ذلك اجلمعية طلب حال يف أو وجوده، حال يف حالة تعارض املصاحل، إنهاء يثبت ما تقديم  .د

  

  

  

   

  



 

19 
 

  

 

 

 متطلبات اإلفصاح .5

التقيد التام باإلفصاح للجمعية  واملتطوعني املسؤولني التنفيذيني وغريهم من املوظفنيأعضاء جملس اإلدارة ويتعني على  

عن احلاالت التالية، حيثما انطبق، واحلصول على موافقتها يف كل حالة، حيثما اقتضت احلاجة، سواء انطوت على 

 :أم ال تعارض فعلي أو حمتمل للمصاحل

اإلفصاح عن أية وظائف  واملتطوعني املسؤول التنفيذي وغريهم من املوظفنيأعضاء جملس اإلدارة ويتعني على  .أ

 . يشغلونها، أو ارتباط شخصي هلم مع مجعية أو مؤسسة خارجية، سواء كانت داخل اململكة أم خارجها

اإلفصاح عن أية  واملتطوعني املوظفنياملسؤول التنفيذي وغريهم من أعضاء جملس اإلدارة ويتعني على  .ب

 .حصص ملكية هلم يف املؤسسات الرحبية

اإلفصاح عن أية وظيفة  واملتطوعني املسؤول التنفيذي وغريهم من املوظفنيأعضاء جملس اإلدارة ويتعني على  .ت

الزوج /الزوجات/الوالدان والزوجة)أو مصلحة مالية أو حصة ملكية ختص أي من أفراد أسرهم 

 .تتعامل مع اجلمعية أو تسعى للتعامل معها رحبية يف أية مجعيات أو مؤسسات( البنات/واألبناء

اإلفصاح للجمعية  واملتطوعني من املوظفني متنفيذي وغريهال نيسؤولأعضاء جملس اإلدارة وامليتعني على كل  .ث

وختضع مجيع . احلواحلصول على موافقتها على أية حالة ميكن أن تنطوي على تعارض حمظور يف املص

عند انتقال املوظف إىل  .هذه احلاالت للمراجعة والتقييم من قبل جملس إدارة اجلمعية واختاذ القرار يف ذلك

 وظيفة رئاسية يف اجلمعية أو إىل وظيفة يف 

 

 

ة تعبئة إدارة أخرى أو غري ذلك من الوظائف اليت رمبا تنطوي على تعارض يف املصاحل، رمبا يتعني على املوظف إعاد

كما تقع على عاتق . يوما من تغيري الوظيفة 30منوذج تعارض املصاحل وأخالقيات العمل وبيان اإلفصاح يف غضون 

 . الرئيس املباشر للموظف مسؤولية التأكد من قيام املوظف بتعبئة استمارة اإلفصاح على حنو تام

موافقة اجلمعية عليها املسؤول التنفيذي وغريه من يعّرض التقصري يف اإلفصاح عن هذه املصاحل واحلصول على  

لإلجراءات التأديبية طبقا لنظام العمل والتنمية االجتماعية يف اململكة العربية السعودية والالئحة  واملتطوعني املوظفني

 .األساسية يف اجلمعية
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 تقارير تعارض املصاحل .6

 

 اللجنة اإلدارية.تودع مجيع مناذج إفصاح أعضاء جملس اإلدارة لدى  .أ

 التنفيذية.تودع مجيع مناذج إفصاح موظفي أو متطوعي اجلمعية لدى اإلدارة  .ب

تنطوي  واليت اجلمعية لصاحل املربمة والعقود خاصًا باألعمال تقريرًا اخلارجي اجلمعية حسابات مراجع ُيقدم  .ت

تقريره  مع ذلك وُيضمن اإلدارة، جملس رئيِس حال طلِب اجمللس، لعضو مباشرة غري أو مباشرة مصلحة على

 .العمومية للجمعية يقدمه الذي اجلمعية ألداء السنوي

األعمال أو  تفاصيل ُيوّضح اإلدارة على جملس ُيعرض سنويًا تقريرًا الداخلية املخولة باملراجعة اإلدارة ُتصدر .ث

 .املودعة لديها اإلفصاح لنماذج وفقًا اجلمعية ملوظفي على مصلحة انطوت العقود اليت

لصاحلها، فإنه ال  العاملني باألشخاص اجلمعية تربط الوثائق اليت من يتجزأ ال جزءًا ُتعد السياسة هذه إنِّ حيث

  بها. الواردة وااللتزامات أحكامها جيوز خمالفَة

  

  

  

  

 

 وإقرار تعهد .7

 

 (                      ............. رقم السجل املدني )  ............ بصفيتو............................    أنا وأتعهد أقر

 وألتزم أقرو أوافق عليه وبناء ،معية بيوت النسائية بعنيزةجب اخلاصة املصاحل تعارض سياسة على اطلعت قد بأنين

 موقعي من مستفيدا أو مباشرة مباشرة بطريقة شخصية أرباح أو مكاسب أي على احلصول فيها وأتعهد بعدم مبا

 مواردها أو أصوهلا اجلمعية أو ختص معلومات أي استخدام وبعدم اجلمعية يف موظف أو إدارة جملس كعضو

 .ألي منفعة أخرى استغالهلا أو أو أقاربي أو أصدقائي ألغراضي الشخصية

 

 :  التوقيع

 /     /          هـ     : التاريخ

 :      /     /          م املوافق
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 منوذج إفصاح مصلحة(: 1ملحق ) 

 

 مجعية أو مؤسسة رحبية تتعامل مع اجلمعية؟هل متلك أيَّ مصلحًة ماليًة يف أيِّ 

 نعم      

  ال       

 

 مجعية أو مؤسسة رحبية تتعامل مع اجلمعية؟يف أيِّ  هل ميلك أيُّ فرٍد من أفراد عائلتك أيَّ مصلحًة ماليًة

 نعم      

 ال      

أنه جيب عليك اإلفصاح عن التفاصيل اخلاصة بتملك أيِّ عمل يف حالة اإلجابة بنعم على أي من األسئلة السابقة، ف

 جتاري أو وجود مصلحة مالية يف أيِّ أعمال جتارية من قبلك أو من قبل أيٍّ من أفراد عائلتك.

 

 تاريخ اإلصدار اهلجري
 السنة الشهر اليوم

 تاريخ اإلصدار امليالدي
 السنة الشهر اليوم

      

  اسم النشاط

  نوع النشاط

  املدينة

  رقم السجل أو رخصة العمل

هل حصلت على موافقة 

 اجلمعية؟
 

هل ترتبط الشركة بعالقة 

 عمل مع اجلمعية؟
 

 املصلحة املالية اإلمجالية

)%( 
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أو  هل تتقلد منصًبا )مثل منصب عضو يف جملس إدارة أو جلنة أو أي جهة أخرى( أو تشارك يف أعمال أو أنشطة

 ؟ اجلمعيةلدى أيِّ جهة أخرى غري  لديك عضوية

 ال           نعم     

 

هل يتقلد أي من أفراد أسرتك )الوالدان/الزوجة/الزوجات/الزوج/األبناء والبنات( منصًبا )مثل منصب عضو يف جملس 

 اجلمعية؟أيِّ جهة أخرى غري  أو أنشطة أو لديه عضوية يف شارك يف أعماليإدارة أو جلنة أو أي جهة أخرى( أو 

 نعم     

 ال      

أنه جيب عليك اإلفصاح عن التفاصيل اخلاصة بشغل أي منصب األسئلة السابقة، فيف حالة اإلجابة بنعم على أي من 

، احلكومة أو القطاع اخلاص( من قبلك أو من قبل أيٍّ من اجلمعيةو / أو املشاركة يف أيِّ أعمال خارجية )مع شركاء 

 .أفراد عائلتك

  اسم اجلهة

  نوع اجلهة

  املدينة

هل ترتبط اجلهة بعالقة عمل 

 اجلمعيةمع 

 

هل حصلت على موافقة 

 اجلمعية

 

  صاحب املنصب

  املنصب

هل تتحصل على مكاسب 

مالية نظري توليك هذا 

 املنصب؟

 

 

هل قدمت لك أو ألي أحد من أفراد عائلتك هدية أو أكثر من جهة خارج اجلمعية وهلا صلة حالية أو مستقبلية 

 باجلمعية سواء قبلتها أم مل تقبلها؟

 نعم     

 ال      
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قبلك أو من اهلدية عند قبوهلا من نه جيب عليك اإلفصاح عن تفاصيل يف حالة اإلجابة بنعم على السؤال السابق، فإ

 .قبل أيٍّ من أفراد عائلتك

 تاريخ اإلصدار اهلجري
 السنة الشهر اليوم

 تاريخ اإلصدار امليالدي
 السنة الشهر اليوم

      

  اسم مقدم اهلدية

  اجلهة

 هل

 قبلت اهلدية؟
 

هل ترتبط اجلهة بعالقة عمل 

 مع اجلمعية؟
 

  نوع اهلدية

  قيمة اهلدية تقديريا

 

أقر أنا املوقع أدناه أنا مجيع املعلومات أعاله حمدثة وصحيحة ومتماشية مع سياسة تعارض املصاحل املعتمدة من 

 اجلمعية.

 

 االسم:

 املسمى الوظيفي:

 /    /     م     -هـ        /     /   التاريخ:

 :التوقيع
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 سياسة االحتفاظ ابلواثئق وإتالفها
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 مقدمة:

 هذا الدليل يقدم اإلرشادات اليت على اجلمعية اتباعها خبصوص إدارة وحفظ وإتالف الواثئق اخلاصة ابجلمعية.

 :النطاق

وابألخص رؤساء أقسام أو إدارات اجلمعية واملسؤولني التنفيذين يستهدف هذا الدليل مجيع من يعمل لصاحل اجلمعية 
 وأمني جملس اإلدارة حيث تقع عليهم مسؤولية تطبيق ومتابعة ما يرد يف هذه السياسة.

 :إدارة الواثئق

 :جيب على اجلمعية االحتفاظ جبميع الواثئق يف مركز إداري مبقر اجلمعية، وتشمل اآليت
 وأي لوائح نظامية أخرى الالئحة األساسية للجمعية 
  سجل العضوية واالشرتاكات يف اجلمعية العمومية موضحاً به بياانت كل من األعضاء املؤسسني أو غريهم من

 األعضاء واتريخ انضمامه
 موضحاً به اتريخ بداية العضوية لكل عضو واتريخ وطريقة اكتساهبا )ابالنتخاب  سجل العضوية يف جملس االدارة

 بتاريخ االنتهاء والسبب ني فيهالتزكية( ويب /
 سجل اجتماعات اجلمعية العمومية 
 سجل اجتماعات وقرارات جملس اإلدارة 
 السجالت املالية والبنكية والُعهد 
 واألصول سجل املمتلكات 
 واإليصاالت ملفات حلفظ كافة الفواتري  
 سجل املكاتبات والرسائل 
 سجل الزايرات 
 سجل التربعات 

متوافقة قدر اإلمكان مع أي مناذج تصدرها وزارة العمل والتنمية االجتماعية. وجيب ختمها تكون هذه السجالت 
  وترقيمها قبل احلفظ ويتوىل جملس اإلدارة حتديد املسؤول عن ذلك.
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 :االحتفاظ ابلواثئق

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

 
 

o  سنوات  10حفظ ملدة 
 .جيب إعداد الئحة توضح نوع السجالت يف كل قسم 
  جيب االحتفاظ بنسخة إلكرتونية لكل ملف أو مستند حفاظا على امللفات من التلف عند املصائب اخلارجة

 لتوفري املساحات ولسرعة استعادة البياانتعن اإلرادة مثل النريان أو األعاصري أو الطوفان وغريها وكذلك 
 جيب أن حتفظ النسخ اإللكرتونية يف مكان آمن مثل السريفرات الصلبة أو السحابية أو ما شاهبها 
  جيب أن تضع اجلمعية الئحة خاصة إبجراءات التعامل مع الواثئق وطلب املوظف ألي ملف من األرشيف

 يف وهتيئته ونظامه.وإعادهتا وغري ذلك مما يتعلق مبكان األرش
  جيب على اجلمعية أن حتفظ الواثئق بطريقة منظمة حىت يسهل الرجوع للواثئق ولضمان عدم الوقوع يف مظنة

 الفقدان أو السرقة أو التلف.

 :إتالف الواثئق

  جيب على اجلمعية حتديد طريقة التخلص من الواثئق اليت انتهت املدة احملددة لالحتفاظ هبا وحتديد املسؤول
 عن ذلك.

  جيب إصدار مذكرة فيها تفاصيل الواثئق اليت مت التخلص منها بعد انتهاء مدة االحتفاظ هبا ويوقع عليها
 املسؤول التنفيذي وجملس اإلدارة.

  بعد املراجعة واعتماد اإلتالف، تشكل جلنة للتخلص من الواثئق بطريقة آمنة وسليمة وغري مضرة ابلبيئة وتضمن
  إتالف كامل للواثئق.

  تكتب اللجنة املشرفة على اإلتالف حمضرا رمسيا ويتم االحتفاظ به يف االرشيف مع عمل نسخ للمسؤولني
 املعنيني.  

 


