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 جعارض املصالحسياسة 
 121 السياسةرقم 

 القيادة املعيار
 سياسة تعارض املصاحل اسم السياسة

 / املراجعة الداخليةداري/ املدير التنفيذيإلاستاار ملا املسؤولية عن التطبيق
 اإلدارة لسياسة تعارض املصاحل.اعتماد جملس  -1 املخرجات املتوقعة

 نار سياسة تعارض املصاحل على موقع اجلمعية اإللكرتوين. -2
 هـ1443 - 1 النسخة

 

 الغرض: -1
خصوصيَة كّل شخٍص يعمل لصاحلها، وَتعُد ما يقوم بو من تصرفاٍت خارَج ” مجعية مستودع ادلدينة ادلنورة اخلريي ”حترتُم  .ٔ

إال أنَّ اجلمعية ترى أن ادلصاحل الشخصية دلن يعمل لصاحلها أثناَء ممارسِة أيِّ أنشطٍة  إطار العمل ليس من اىتمامها،
اجتماعيٍة، أو مايل، أو غريىا، قد تتداخُل، بصورٍة مباشرٍة أو غرِي مباشرٍة، مع موضوعيتِو، أو والئِو للجمعية مما قْد ينشأُ 

 معو تعارض يف ادلصاحل.
ومبادئها ادلتمثلِة يف النزاىِة والعمل اجلماعِي والعنايِة وادلبادرِة واإلجناِز، وأتيت سياسة تعارض ُتؤمن اجلمعية بقيمها  .ٕ

ادلصاحل الصادرة عن اجلمعية؛ لتعزيز تلك القيم ومحايتها، وذلك لتفادي أن تؤثّر ادلصلحة الشخصية أو العائلية، أو 
تو جتاه اجلمعية، أو أن يَتّحصَل من خالل تلك ادلصاحل على ادلهنية ألّي شخٍص يعمل لصاحل اجلمعية على أداء واجبا

 مكاسٍب على حساب اجلمعية.
 
 :السياسة -2
 اإلقرار على سياسة تعارض ادلصاحل ادلعتمدة من اجلمعية عند االرتباط ابجلمعية .ٔ
حة النفس أو اآلخرين على االلتزام بقيم العدالة والنزاىة وادلسؤولية واألمانة وعدم احملاابة أو الواسطة أو تقدمي مصل .ٕ

 مصاحل اجلمعية.
عدم االستفادة بشكل غري قانوين ماداي أو معنواًي ىو أو أي من أىلو وأصدقائو ومعارفو من خالل أداء تلتزم اجلمعية ب .ٖ

 عملو لصاحل اجلمعيًة.
 تجنب ادلشاركة يف اختاذ القرارات اليت تؤدي لتعارض مصاحل أو توحي بذلكتلتزم اجلمعية ب .ٗ
 تعبئة منوذج اجلمعية اخلاص ابإلفصاح عن ادلصاحل سنواي.يلتزم أعضاء جملس اإلدارة ب .٘
إلفصاح لرئيسو ادلباشر عن أي حالة تعارض مصاحل أو شبهة تعارض مصاحل طارئة سواء كان  يلتزم موظفي اجلمعية اب .ٙ

 مالية أو غري مالية.
 غريه ممن يعمل لصاحل اجلمعية. عنتنتج عنو أو  إلبال  عن أي حالة تعارض مصاحل قديلتزم موظفي اجلمعية اب .ٚ
 تقدمي ما يثب  إهناء حالة تعارض ادلصاحل، يف حال وجوده، أو يف حال طلب اجلمعية ذلك.يلتزم موظفي اجلمعية ب .ٛ
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 املسؤوليات: -3
 مجيع جلان اجلمعية وابلتحديد )اجلمعية العمومية، جملس اإلدارة، اللجنة التنفيذية(. .ٔ
 اجلمعية.مجيع موظفي  .ٕ

 
افرها: -4  املسخندات الواجب ثو

 قائمة أعضاء اجلمعية العمومية. .ٔ
 قائمة أعضاء جملس اإلدارة. .ٕ
 قائمة أعضاء اللجنة التنفيذية. .ٖ
 قائمة موظفي اجلمعية. .ٗ
 اإلفصاح عن تعارض ادلصاحل يف حال وجودىا. .٘

 
 :ن من السياسةياملستهدفالنطاق: املسحفيدين و  -5

 أعضاء اجلمعية العمومية. .ٔ
 أعضاء جملس اإلدارة. .ٕ
 أعضاء اللجنة التنفيذية. .ٖ
 موظفي اجلمعية. .ٗ

 
 :الحطبيق -6

 قياس الفاعلية الزمن ادلسؤولية ةو اخلط ت
 نشر التعميم سنواي ادلدير التنفيذي تعميم مسؤوليات وصالحيات جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ٔ
 قائمة احلاالت سنواي ادلدير التنفيذي حتديد حاالت تعارض ادلصاحل ٕ
 حمضر اجمللس سنواي ادلدير التنفيذي توقيع سياسة تعارض ادلصاحل من أعضاء جملس اإلدارة ٖ
 منوذج اإلفصاح سنواي مجيع اإلدارات اإلفصاح عن حاالت تعارض ادلصاحل ٗ
 تقرير سنواي ادلدير التنفيذي إعداد تقارير عن تعارض ادلصاحل ٘
 النشر اإللكرتوين سنواي العالقات واإلعالم على موقع اجلمعية اإللكرتويننشر سياسة تعارض ادلصاحل  ٙ

 

 القياس: -7

 كيفية القياس االستفادة من القياس ادلستهدف ادلؤشر ت
عدد مسؤوليات وصالحيات جملس  ٔ

حتديد ادلسؤوليات ومعرفة  اإلدارة العليا ارة التنفيذيةداإلدارة واإل
 ابدلسؤولياتقائمة  االختصاصات

مجيع  عدد حاالت تعارض ادلصاحل ٕ
تطبيق حوكمة اجلمعية يف  اإلدارات

 لضبط تعارض ادلصاحل
مجع احلاالت سنواي 
وعرضها على اإلدارة 

 %ٓٓٔ نسبة االلتزام بسياسة تعارض ادلصاحل ٖ التنفيذية
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 الحطوير: -8
 ادلصاحل.نشر تعاميم ابستمرار دلعرفة الغرض من سياسة تعارض  .ٔ
 مراجعة السياسة سنواي بعد مراجعتها وتوقيعها من أعضاء جملس اإلدارة .ٕ
 
 :املراجع -9

 ىـ.ٖٗٗٔعام  –النسخة الرابعة  –االئحة األساسيىة للجمعية  .ٔ
 ىـ.ٖ٘ٗٔ –اإلصدار األول  –مشروع منذجة مستودع ادلدينة ادلنورة اخلريي  .ٕ
 م.ٕٕٔٓإصدار عام  –معيار الشفافية واإلفصاح الصادر من وزارة ادلوارد البشرية والتننممية اجلتماعية  .ٖ
 

 
 


