سياسة اإلفصاح
للجمعية الخريية السعودية لتنشيط التربع
باألعضاء (إيثار)

متطلبات اإلفصاح:
 .1يتعني عىل أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤولني التنفيذيني وغريهم من
املوظفني واملتطوعني التقيد التام باإلفصاح للجمعية عن الحاالت التالية،
حيثام انطبق ،والحصول عىل موافقتها يف كل حالة ،حيثام اقتضت الحاجة،
سواء انطوت عىل تعارض فعيل أو محتمل للمصالح أم ال:
 .2يتعني عىل أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤول التنفيذي وغريهم من
املوظفني واملتطوعني اإلفصاح عن أية وظائف يشغلونها ،أو ارتباط شخيص
لهم مع جمعية أو مؤسسة خارجية ،سواء كانت داخل اململكة أم خارجها.
 .3يتعني عىل أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤول التنفيذي وغريهم من
املوظفني واملتطوعني اإلفصاح عن أية حصص ملكية لهم يف املؤسسات
الربحية.
 .4يتعني عىل أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤول التنفيذي وغريهم من
املوظفني واملتطوعني اإلفصاح عن أية وظيفة أو مصلحة مالية أو حصة
ملكية تخص أيا من أفراد أرسهم (الوالدان والزوجة /الزوجات /الزوج واألبناء/
البنات) يف أية جمعيات أو مؤسسات ربحية تتعامل مع الجمعية أو تسعى
للتعامل معها.
 .5يتعني عىل كل أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤولني التنفيذي وغريهم من
املوظفني واملتطوعني اإلفصاح للجمعية والحصول عىل موافقتها عىل أية
حالة ميكن أن تنطوي عىل تعارض محظور يف املصالح وتخضع جميع هذه
الحاالت للمراجعة والتقييم من قبل مجلس إدارة الجمعية واتخاذ القرار يف
ذلك عند انتقال املوظف إىل وظيفة رئاسية يف الجمعية أو إىل وظيفة

يف إدارة أخرى أو غري ذلك من الوظائف التي رمبا تنطوي عىل تعارض يف
املصالح ،رمبا يتعني عىل املوظف إعادة تعبئة منوذج تعارض املصالح
ما من تغيري الوظيفة .كام
وأخالقيات العمل وبيان اإلفصاح يف غضون  30يو ً
تقع عىل عاتق الرئيس املبارش للموظف مسؤولية التأكد من قيام املوظف
بتعبئة استامرة اإلفصاح عىل نحو تام.
 .6يعرض التقصري يف اإلفصاح عن هذه املصالح والحصول عىل موافقة
الجمعية عليها املسؤول التنفيذي وغريه من املوظفني واملتطوعني
إلجراءات التأديبية طبقًا لنظام العمل والتنمية االجتامعية يف اململكة
العربية السعودية والالئحة األساسية يف الجمعية.

تقارير تعارض املصالح:
● تودع جميع مناذج إفصاح أعضاء مجلس اإلدارة لدى لجنة التدقيق واملراقبة
واملخاطر.
● تودع جميع مناذج إفصاح موظفي أو متطوعي الجمعية لدى لجنة التدقيق
واملراقبة واملخاطر.
● يُقدم مراجع حسابات الجمعية الخارجي تقريرا ً خاصا ً باألعامل والعقود
املربمة لصالح الجمعية والتي تنطوي عىل مصلحة مبارشة أو غري مبارشة
ِ
رئيس مجلس اإلدارة ،ويُضمن ذلك مع تقريره
طلب
لعضو املجلس ،حال
ِ
السنوي ألداء الجمعية الذي يقدمه للجمعية العمومية.
● ت ُصدر اإلدارة املخولة باملراجعة الداخلية تقريرا ً سنويا ً يُعرض عىل مجلس
اإلدارة يُوضّ ح تفاصيل األعامل أو العقود التي انطوت عىل مصلحة ملوظفي
الجمعية وفقا ً لنامذج اإلفصاح املودعة لديها.
ن هذه السياسة تُعد جزءا ً ال يتجزأ من الوثائق التي تربط الجمعية
● حيث إ َّ
باألشخاص العاملني لصالحها ،فإنه ال يجوز مخالف َ
ة أحكامها وااللتزامات
الواردة بها.

تعهد وإقرار:
أقر وأتعهد أنا

وبصفتي

بأين قد اطلعت عىل
سياسة تعارض املصالح الخاصة بـ "الجمعية الخريية السعودية لتنشيط التربع
باألعضاء باملنطقة الرشقية (إيثار)" ،وبناء عليه أوافق وأقر وألتزم مبا فيها
وأتعهد بعدم الحصول عىل أي مكاسب أو أرباح شخصية بطريقة مبارشة أو
غري مبارشة مستفيدا من موقعي
كعضو مجلس إدارة أو موظف يف الجمعية وبعدم استخدام أي معلومات
تخص الجمعية أو أصولها أو مواردها ألغرايض الشخصية أو أقاريب أو
أصدقايئ أو استغاللها ألي منفعة أخرى.
التوقيع:
التاريخ:
املوافق:

منوذج إفصاح مصلحة
هل متلك أي مصلحة مالية يف أي جمعية أو مؤسسة ربحية تتعامل مع الجمعية؟
ال

نعم

ة مالي ً
أي مصلح ً
أي جمعية أو مؤسسة ربحية
ة يف ّ
أي فر ٍد من أفراد عائلتك ّ
هل ميلك ّ
تتعامل مع الجمعية؟
ال

نعم

أي من األسئلة السابقة ،فأنه يجب عليك اإلفصاح عن
يف حالة اإلجابة بنعم عىل ّ
أي أعامل تجارية
أي عمل تجاري أو وجود مصلحة مالية يف ّ
التفاصيل الخاصة بتملك ّ
أي من أفراد عائلتك.
من قبلك أو من قبل ّ
رقم السجل أو رخصة العمل

املدينة

نوع النشاط

اسم النشاط

تاريخ اإلصدار الهجري

تاريخ اإلصدار امليالدي
الشهر

السنة

اليوم

السنة

اليوم

الشهر

املصلحة املالية اإلجاملية

هل ترتبط الرشكة بعالقة عمل مع

هل حصلت عىل

()%

الجمعية؟

موافقة الجمعية؟

هل تتقلد منص ًبا (مثل منصب عضو يف مجلس إدارة أو لجنة أو أي جهة أخرى) أو
أي جهة أخرى غري الجمعية؟
تشارك يف أعامل أو أنشطة أو لديك عضوية لدى ّ
نعم

ال

هل يتقلد أيا من أفراد أرستك (الوالدان/الزوجة/الزوجات/الزوج/األبناء والبنات) منص ًبا
(مثل منصب عضو يف مجلس إدارة أو لجنة أو أي جهة أخرى) أو يشارك يف أعامل أو
أي جهة أخرى غري الجمعية؟
أنشطة أو لديه عضوية يف ّ
ال

نعم

أي من األسئلة السابقة ،فأنه يجب عليك اإلفصاح عن
يف حالة اإلجابة بنعم عىل
ّ
أي أعامل خارجية (مع رشكاء
أي منصب و  /أو املشاركة يف ّ
التفاصيل الخاصة بشغل ّ
أي من أفراد عائلتك.
الجمعية ،الحكومة أو القطاع الخاص) من قبلك أو من قبل ّ
هل ترتبط الجهة بعالقة عمل مع الجمعية؟

هل تتحصل عىل مكاسب مالية نظري توليك هذا املنصب؟

املدينة

املنصب

نوع الجهة

صاحب املنصب

اسم الجهة

هل حصلت عىل موافقة
الجمعية؟

هل قدمت لك أو ألي أحد من أفراد عائلتك هدية أو أكرث من جهة خارج الجمعية ولها
صلة حالية أو مستقبلية بالجمعية سواء قبلتها أم مل تقبلها؟
ال

نعم

يف حالة اإلجابة بنعم عىل السؤال السابق ،فإنه يجب عليك اإلفصاح عن تفاصيل
الهدية عند قبولها من قبلك أو من قبل أي من أفراد عائلتك.
اسم
الجهة

مقدم
الهدية

تاريخ تقديم الهدية امليالدي
السنة

الشهر

تاريخ تقديم الهدية الهجري
اليوم

السنة

الشهر

اليوم

قيمة الهدية

نوع

هل ترتبط الجهة بعالقة عمل مع

هل قبلت

تقديريا

الهدية

الجمعية؟

الهدية؟

أقر أنا املوقع أدناه أنا جميع املعلومات أعاله محدثة وصحيحة ومتامشية مع سياسة
تعارض املصالح املعتمدة من الجمعية.
االسم:
املسمى الوظيفي:
التاريخ:
التوقيع:

