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 مقدمة .1

 به يقوم ما وتعد لصالحها، يعمل شخص كل خصوصيةمزن الخيرية مؤسسة  تحترم  1-1

 المصالح أن ترى المؤسسة أن إال اهتمامها، من ليس العمل إطار خارج تصرفات من

 قد غيرها، أو ،مالي او اجتماعية، أنشطة أي ممارسة أثناء لصالحها يعمل لمن الشخصية

 ينشا د  ق مما للمؤسسة والنه أو موضوعيته، مع مباشرة، غير أو مباشرة بصورة تتداخل،

 .المصالح في تعرض معه

 والعناية الجماعي العمل و النزاهة في المتمثلة ومبادئها بقيمها المؤسسة تؤمن  1-2

 القيم تلك لتعزيز المؤسسة عن الصادرة المصالح تعارض سياسة وتأتي واإلنجاز، والمبادرة

 شخص ألي المهنية أو العائلية، أو الشخصية المصلحة تؤثر أن لتفادي وذلك وحمايتها،

 تلك خالل من يحصل أن أو ،المؤسسة تجاه واجباته أداء على المؤسسة لصالح يعمل

 .المؤسسة  حساب على مكاسب على المصالح

 

 السياسة وأهداف نطاق .2

 العربية المملكة في بها المعمول والقوانين التشريعات في جاء بما االخالل عند مع 2-1

 والئحته األهلية والمؤسسات الجمعيات ونظام المصالح، تعارض تحكم التي السعودية

 تحل آن لها دون  استكماال، السياسة هذه تأتي ،للمؤسسة األساسية والالئحة التنفيذية،

 .محلها
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 أعضاء ذلك ويشمل ،المؤسسة لصالح يعمل شخص كل على السياسة نطبق هذه 2-2

 وجميع ، األمناء مجلس من المنبثقة اللجان وأعضاء ،الفريق التنفيذي وأعضاءمجلس األمناء 

 .متطوعيها و موظفيها

 السابقة الفقرة في المذكورين أنفسهم باألشخاص يتعلق ما المصالح، يشمل تعارض 2-3

 الوالدين، األبناء، الزوجة، هؤالء لويشم ، شخصية عالقة لهم تكون آخر شخص أي ومصالح

 .العائلة أفراد من غيرهم أو األشقاء،

 العاملين باألشخاص الجمعية تربط التي الوثائق من يتجزأ ال جزء السياسة هذه تعد 2-3

 و عقود عمل .أ تعيين قرارات الوثائق تلك كانت سواء لصالحها

 تنظم نصوصا هم، غير أو الخارجيين استشارييها مع تبرمها التي العقود الجمعية ضمن 2-4

 أحكام هذه السياسة .مع  يتفق بما المصالح تعارض

 أي من لصالحها يعمل ومن وسمعتها المؤسسة  حماية إلى السياسة هذه تهدف 2.5

 تنشأ بسبب عدم االفصاح . قد التي السلبية المصالح تعارض أشكال

 

 بسياسة الخاصة التنفيذية واإلدارة األمناء مجلس وصالحيات مسئوليات .3

 المصالح تعارض تنظيم

 .األمناء لمجلس الرئيسة االختصاصات أحد المصالح تعارض إدارة 3-1
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 في للنظر المجلس من المنبثقة لجانه أحد تكليف او محددة لجان تكوین للمجلس يجوز 3-2

 استقاللية متطلبات مراعاة مع مصالح تعارض على تنطوي أن المحتمل من التي المسائل

 لجان ال تلك

 فيما المؤسخخخسخخخة أمناء مجلس قرر إذا إال مصخخخالح تعارض حالة في الشخخخخص يكون ال 3-3

 في التنفيذيين وكبار المجلس أعضخخخخخاء تعامالت أو الغير مع المؤسخخخخخسخخخخخة تعامالت يخص

 المسخخخؤول مع القرار صخخخالحية وتكون مصخخخالح، تعارض على تنطوي الحالة أن المؤسخخخسخخخة

 المؤسسة  موظفي باقي بخصوص التنفيذي

 - حدة على حالة كل بشخخخخخخخأن - يقرر أن التقديرية لسخخخخخخخلطته وفقا األمناء لمجلس يجوز  3-4

 سياق في آلخر حين من عرضا ينشأ قد الذي المصالح تعارض عند المسئولية من اإلعفاء

 ما سخخواء الجماعة، مع عمله سخخياق ينشخخأ قد الذي أو المعتادة، وقراراته الشخخخص نشخخاطات

بما  أكمل على التصخخخخخخرف في بواجبه القيام عن تعيقه بمصخخخخخخالح أو مالية بمصخخخخخخالح يتعلق

 . المؤسسةيتوافق مع مصالح 

 المتعارضة المصلحة صاحب يلتزم مصالح، تعارض الحالة أن األمناء مجلس يقرر عندما 3-5

 المنظمة االجراءات واتباع األمناء مجلس يقررها التي االجراءات بجميع و وضخخخخعة بتصخخخخحيح

 .لذلك

 ورفع السخخياسخخة، هذه مخالفي على الجزاءات إيقاع صخخالحيةأمناء المؤسخخسخخة  لمجلس 3-6

 ذوي جميع التزام عدم عن تنجم قد التي باألضخخخخخخخرار المطالبة والحقوقية الجنائية القضخخخخخخخايا

 .بها العالقة
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 ذلك يتعارض ال أن على السخخياسخخة هذه أحكام تفسخخير في المخول هو األمناء مجلس 3-7

 المشرفة الجهات وأنظمة للجمعية األساسية الالئحة و السارية األنظمة مع

 من نافذة وتكون األمناء موظفي جميع ويبلغ السخخخخياسخخخخة، هذه األمناء مجلس يعتمد 3-8

 اإلبالغ تاريخ

 وإجراء بموجبهخخا والعمخخل السخخخخخخخيخخاسخخخخخخخخة هخخذه تنفيخخذ من التخخأكخخد األمنخخاء مجلس يتولى 3-9

 .عليها الالزمة التعديالت

 

 المصالح تعارض حاالت .4

 سخخواء يتعلق نشخخا  أي في مؤسخخسخخة ال لصخخالح يعمل شخخخصل مصخخلحة وجود يعني 4-1

 قد ولكن. الطرفين بين المصالح في قيام تعرض ،بالمؤسسة مباشر غير أو مباشر بشكل

 تخذي رايًا او يبدي أن المؤسخخخسخخخة  لصخخخالح يعمل ممن يطلب عندما المصخخخالح تعارض ينشخخخا

 مصخخخلحة إما الوقت نفس في لديه وتكون ،المؤسخخخسخخخة لمصخخخلحة بصخخخرف القيام وا قرارا،

 اتخاذه، منه المطلوب بالتصرف أو ه،ؤإبدا منه المطلوببالراي  غير أو مباشر بشكل تتعلق

. فالتصخخر أو القرار يتعلق بهذا الراي المؤسخخسخخة  غير آخر طرف تجاه التزام لديه يكون أن أو

وتحقيق  السخخخخخختعمال وإسخخخخخخاءة للسخخخخخخرية، انتهاك على المصخخخخخخالح تعارض حاالت تنطوي إذ

 .للمؤسسة  للوالء وزعزعة شخصية، مكاسب

 ال بالضخخخرورة أنها إال المواقف من لعدد سخخخلوكية لمعاییر امثلة تضخخخع ةسخخخياسخخخهذه ال 4-2

 لصخخخخخخخخالح يعمخخل من كخخل على حخخدوثهخخا ويتحتم  ،المحتملخخة  األخری المواقف جميع تغطي
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وتجنب ما قد  السياسة هذه مع تتماشى بصورة أنفسهم تلقاء من التصرف المؤسسة

 يبدو أنه سلوك يخالف هذه السياسة ومن االمثلة على حالت التعارض ما يلي :

 لجانه من لجنة أي عضو أو األمناء مجلس عضو أن حالة في مثال المصالح عارضينشأ ت 

 أو شخخخخخصخخخخية مصخخخخلحة له أو نشخخخخا ، بأي صخخخخلةأوله مشخخخخاركًا في  موظفي من أي أو

 على مباشخخخر غير أو مباشخخخر يؤثر قد نشخخخا  أو عمل أي في مهنية أو تنظيمية مصخخخلحة

واجخخابتخخه  تخخأديخخة في قخخدراتخخه على أو الموظف أو العضخخخخخخخو ذلخخك قرارات موضخخخخخخخوعيخخة

 .  المؤسسةومسؤولياته تجاه 

 كبار أحد أو األمناء مجلس عضخخخخخخخو أن حالة في أيضخخخخخخخا المصخخخخخخخالح في التعارض ينشخخخخخخخأ 

 ذلك كان سخخواء آخر طرف أي من شخخخصخخية مکاسخخب على يحصخخل أو يتلقى التنفيذيين

في إدارة شخخخخؤون  ومشخخخخاركته موقعة من مسخخخختفيدا مباشخخخخرة غير أو مباشخخخخرة بطريقة

  المؤسسة 

 في الدخول خالل من المادية االسخختفادة خالل من المصخخالح في التعارض ينشخخأ قد و  

 . للمؤسسة التأجير أو الشراء أو بالبيع مادية معامالت

 الوظائف في األقرباء أو األبناء تعيين خالل من المصخخالح في التعارض ينشخخا قد ايضخخا 

 معهم عقود توقيع أو

 في المؤسسة لصالح يعمل من ارتبا  حال في تكون المصالح تعارض حور إحدى من  

 . المؤسسة مع تعامالت بينها ويكون أخرى جهة

 .المصالح تعارض أمثلة من المؤسسة موظف عليها يحصل التي واإلكراميات الهدايا  

 خدمات تسخخختقبل أو خدمات تقدم منشخخخأة أو تجاري نشخخخا  في الملكية أو االسخخختثمار.  

 . المؤسسة  مع التعامل عن تبحث او المؤسسة من حالية
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 يطلع والتي للمؤسخخخسخخخة، خاصخخخا ملكا تعتبر التي المعلومات إعطاء أو األسخخخرار إفشخخخاء 

 ولو بعد تركه الخدمة. الوظيفة أو العضوية بحكم عليها

 التأثير بهدف المؤسخخخسخخخة مع تتعامل جهات أو أشخخخخاص من لهدايا األقارب أحد قبول  

 .المصالح تعارض عنه ينتج قد بالمؤسسة  الموظف العضو تصرفات على

 أشياء أو لمبالغ جهة أي من عائلته أفراد أحد أو الموظف أو األمناء مجلس عضو تسلم 

 .معها للتعامل سعيها أو المؤسسة مع الجهة تلك تعامل بسبب قيمة ذات

 تعارضا هرظي أن شأنه من الشخصية لمصلحةل المؤسسة و ممتلكات أصول استخدام 

 أو موظفيها، أو ،المؤسخخخسخخخة دوام أوقات اللکاسخخختغ محتماًل  او فعلياً  المصخخخالح في

 اسخخخخخخختخدام إسخخخخخخخاءة أو أهدافها، أو المؤسخخخخخخخسخخخخخخخة مصخخخخخخخالح لغير منافعها أو معداتها،

 شخخصخية، مكاسخب لتحقيق بالجمعية؛ الشخخص عالقة خالل من المتحصخلة المعلومات

 .أخرى مصالح أيأو عائلية أو مهنية أو 

 

 االلتزامات .5

  بالتالي يلتزم أن المؤسسة لصالح يعمل من كل على  1 -5

 االرتبا  عند المؤسخخخخخخخسخخخخخخخة  من المعتمدة المصخخخخخخخالح تعارض سخخخخخخخياسخخخخخخخة على اإلقرار 

 .بالمؤسسة 

 أو الواسخخخخخخطة أو المحاباة وعدم ةنواألما والمسخخخخخخؤولية والنزاهة العدالة بقيم االلتزام  

 . مؤسسة ال مصالح على األخرين أو النفس مصلحة تقديم

 وأصخخخخخدقائه أهله من أي أو هو معنوية أو ماديا قانوني غير بشخخخخخكل االسخخخخختفادة عدم  

 . المؤسسة لصالح عمله أداء خالل من ومعارفه
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 او توحي بذلك . مصالح تعارضل تؤدي التي القرارات اتخاذ في المشاركة تجنب 

 سنوياً  المصالح عن باإلفصاح الخاص المؤسسة نموذج تعبئة  

 طارئة مصخخالح تعارض شخخبهة أو مصخخالح تعارض حالة أي عن المباشخخر لرئيسخخه اإلفصخخاح 

 مالية. غير أو مالية كانت سواء

 لصخخخخخخخخالح يعمخخل ممن غيره عن أو عنخخه تنتج قخخد مصخخخخخخخخالح تعخخارض حخخالخخة أي عن اإلبالغ 

 المؤسسة

 طلخخب حخخال في أو وجوده، حخخال في ،المصخخخخخخخخالح تعخخارض حخخالخخة انهخخاء يثبخخت مخخا تقخخديم 

 ذلك مؤسسةال

 

 :اإلفصاح متطلبات .6

 الموظفين من وغيرهم التنفيذيين والمسخخخخخخؤولين األمناء مجلس أعضخخخخخخاء على يتعين 6-1

 والحصول انطبق، حيثما التالية، الحاالت عن للمؤسسة باإلفصاح التام التقيد والمتطوعين

 أو فعلي تعارض لىع انطوت سخخخواء الحاجة، اقتضخخخت حيثما حالة، كل في موافقتها على

 .  ام ال للمصالح محتمل

 الموظفين من وغيرهم التنفيخخذي والمسخخخخخخخؤول منخخاءاأل مجلس أعضخخخخخخخخاء على يتعين 

 المؤسسة مع لهم يشخص ارتبا  أو يشعلوا، وظائف أية عن اإلفصاح والمتطوعين

 .خارجها أم المملكة داخل كانت سواء خارجية، مؤسسة أو

 الموظفين من وغيرهم التنفيخخذي والمسخخخخخخخؤول األمنخخاء مجلس أعضخخخخخخخخاء على يتعين  

ملكية لهم في المؤسسات الربحية التي تتعامل  حصص أية عن اإلفصاح والمتطوعين

 . المؤسسةأو من المحتمل ان تتعامل مع 
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 الموظفين من وغيرهم التنفيخخذي والمسخخخخخخخؤول األمنخخاء مجلس أعضخخخخخخخخاء على يتعين 

 من أي تخص ملكية حصخخخخخة أو مالية مصخخخخخلحة أو وظيفة أية عن اإلفصخخخخخاح والمتطوعين

 أو جمعيخخات أيخخة في( البنخخات واألبنخخاء الزوج الزوجخخات والزوجخخة الوالخخدان)أسخخخخخخخرهم أفراد

 . معها للتعامل تسعى أو الجمعية مع تتعامل ربحية مؤسسات

 الموظفين من وغيرهم التنفيذي والمسخخخخؤولين األمناء مجلس أعضخخخخاء كل على يتعين 

 أن يمكن حالة أية على موافقتها على والحصخخخول للمؤسخخخسخخخة  اإلفصخخخاح والمتطوعين

عارض على تنطوي حاالت هذه جميع وتخضخخخخخخخع. المصخخخخخخخالح في محظور ت  للمراجعة ال

خاذ الجمعية إدارة مجلس قبل من والتقييم قال عند. ذلك في القرار وات  الموظف انت

 من ذلك غير أو أخرى إدارة في وظيفة إلى أو المؤسخخخخخخسخخخخخخة في رئاسخخخخخخية وظيفة إلى

 إعادة الموظف على يتعين ريما المصالح، في تعارض على تنطوي ربما التي الوظائف

 من يوما 30 غضخخخون اإلفصخخخاح وبيان العمل وأخالقيات المصخخخالح تعارض نموذج تعبئة

 قيام من التأكد مسؤولية للموظف المباشر الرئيس عاتق على تقع كما. الوظيفة تغيير

 .تام نحو على اإلفصاح استمارة بتعبئة الموظف

 المؤسخخسخخة موافقة على والحصخخول المصخخالح هذه عن اإلفصخخاح في التقصخخير يعرض 6-2

 طبقخا التخخأديبيخخة لإلجراءات والمتطوعين الموظفين من وغيره التنفيخخذي المسخخخخخخخؤول عليهخخا

 في األسخاسخية والالئحة السخعودية العربية المملكة في االجتماعية والتنمية العمل لنظام

 المؤسسة
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 المصالح تعارض تقارير .7

 التنفيذية اللجنة لدى اإلمناء مجلس أعضاء إفصاح نتائج جميع تودع 7-1

)  المالية اإلدارة لدى المؤسخخخخخخسخخخخخخة متطوعي أو موظفي إفصخخخخخخاح نماذج جميع تودع 7-2 

 ( المؤسسة محاسب

 لصخخخالح المبرمة والعقود باألعمال خاصخخخة تقريراً  الخارجي الجمعية حسخخخابات مراجع يتم 7-3 

 طلب حال المجلس، لعضو مباشرة غير أو مباشرة مصلحة على تنطوي والتي المؤسسة

 يقدمه التي المؤسخخخخخسخخخخخة  ألداء السخخخخخنوي تقرير مع ذلك ويضخخخخخمن ،األمناء مجلس رئيس

 اإلدارة التنفيذية لمجلس األمناء

 األمناء مجلس على يعرض سخخخخخخنويا تقريرا الداخلية بالمراجعة المخولة اإلدارة تصخخخخخخدر 7-4 

 وفقا المؤسسة  موظفين مصلحة على انطوت التي العقود أو األعمال تفاصيل يوضح

 .لديها المودعة اإلفصاح لنماذج

 باألشخخخخخاص المؤسخخخخسخخخخة تربط التي الوثائق من يتجزأ ال جزء تعد السخخخخياسخخخخة هذه إن حيث

 .بها الواردة وااللتزامات أحكامها مخالفة يجوز ال فإنه لصالحها، العاملين
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 وإقرار تعهد :(1) ملحق

 ................................................ أنا وأتعهد أقر

 سخخخياسخخخة على أطلعت قد بأنني .................................................. وبصخخخفتي

 فيها بما وألتزم وأقر أوافق عليه وبناء ، مؤسسة مزن الخيريةب الخاصة المصالح تعارض

 مباشخخرة أو مباشخخرة بطريقة شخخخصخخية أرباح أو مكاسخخب أي على الحصخخول بعدم وأتعهد

 استخدام وبعدم المؤسسة في موظف أو إدارة مجلس كعضو موقعي من مستفيدا

 أقاربي أو الشخصية ألغراضي مواردها أو أصولها أو المؤسسة  تخص معلومات أي

 .أخرى منفعة ألي استغاللها أو أصدقائي أو

 

 

 

 

  االسم

  التوقيع

  اريخالت

  لموافقا
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 مصلحة افصاح نموذج :(2)ملحق

 مع تتعامل غير ربحية او ربحية  مؤسسة او جمعية أي في مالية مصلحة أي تملك هل -1

 ؟المؤسسة 

o نعم 

o ال 

غير  مؤسخخسخخة أو جمعية أي في مالية مصخخلحة أي عائلتك أفراد من فرد أي يملك هل -2

 ؟المؤسسة  مع تتعاملاو ربحية  ربحية

o نعم 

o ال 

 

 عن اإلفصخخخخخاح عليك يجب فأنه السخخخخخابقة، األسخخخخخئلة من أي على بنعم اإلجابة حالة في -3

 من تجارية أعمال أي في مالية مصخخخلحة وجود أو تجاري عمل أي بتملك الخاصخخخة التفاصخخخيل

 عائلتك أفراد من أي قبل من أو قبلك

 
شا

لن
 ا
م
س
ا

 

 
شا

لن
 ا
وع
ن

 

نة
دي
م
ال

 

رقم السجل 

او رخصة 

 العمل

تاريخ اإلصدار 

 الهجري

تاريخ اإلصدار 

 الميالد

هل حصلت 

على 

موافقة 

 المؤسسة 

هل تربط الركة 

بعالقة مع 

 المؤسسة 

المصلحة 

المالية 

اإلجمالية 

م )%(
و
لي
ا

هر 
ش
ال

نة 
س
ال

م 
و
لي
ا

هر 
ش
ال

نة 
س
ال

 

             

             

 

 أو (أخرى جهة أي أو لجنة أو إدارة مجلس في عضو منصب )مثل منصبا تتقد له4

 المؤسسة  غير أخرى جهة أي لدي عضوية لديك أو أنشطة أو أعمال في تشارك

o نعم 
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o ال 

لدان) أسخخخخخخخرتك أفراد من أي يتقلد هل -2 ناء /الزوج/ الزوجات/ الزوجة /الوا نات األب  (والب

 في يشخخخخارك أو (أخرى جهة أي أو لجنة أو إدارة مجلس في عضخخخخو منصخخخخب مثل) منصخخخخبا

 ؟المؤسسة  غير أخرى جهة أي في عضوية لديه أو أنشطة أو أعمال

o نعم 

o ال 

 

 عن اإلفصخخخخخخخاح عليك يجب فانه السخخخخخخخابقة، األسخخخخخخخئلة من أي على بنعم اإلجابة في حالة

 شخخخخركاء مع)  خارجية عمال أ في المشخخخخاركة أو /و منصخخخخب أي بشخخخخغل الخاصخخخخة التفاصخخخخيل

 الخاص( من قبلك أو من قبل أي من أفراد عائلتك. القطاع أو الحكومة ،المؤسسة 

 

اسم 

 الجهة

نوع 

 الجهة
 المدينة

هل تربط الجهة 

بعالقة عمل مع 

 المؤسسة

هل حصلت على 

 المؤسسةموافقة 

صاحب 

 المنصب
 المنصب

هل تحصلت على 

مكاسب مالية نظير 

 توليك هذا المنصب؟

        

 

لها  و المؤسخخخسخخخة هل قدمت لك أو ألي من أفراد عائلتك هدية أو أكثر من جهة خارج  -7

 سواء قبلتها ام لم تقبلها؟  بالمؤسسة صلة حالية أو مستقبلية 

o نعم 

o ال 

في حالة اإلجابة بنعم على السخخخخؤال السخخخخابق فإنه يجب عليك اإلفصخخخخاح عن تفاصخخخخيل  -8

 الهدية عند قبولها من قبلك أو من قبل أي من أفراد عائلتك 
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اسم 

مقدم 

 الهدية

 الجهة

تاريخ اإلصدار 

 الهجري

تاريخ اإلصدار 

 الميالد
هل 

قبلت 

 الهدية 

هل تربط 

الجهة بعالقة 

عمل مع 

  المؤسسة 

نوع 

 الهدية 

قيمة 

الهدية 

 تقديرياً 

م
و
لي
ا

هر 
ش
ال

نة 
س
ال

م 
و
لي
ا

هر 
ش
ال

نة 
س
ال

 

            

            

 

 و متماشية مع سياسة  أقر أنا الموقع أدناه انا جميع المعلومات أعاله محدثة و صحيحة

  المؤسسة تعرض المصالح من 

 

  االسم 

لمسمى ا

 الوظيفي

 

  اريخالت

  لتوقيعا

 


