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تمهيد 	.1

تــأيت سياســة تعــارض المصــاحل الصــادرة عــن اجلمعيــة لتفــادي أن تؤثـّـر المصلحــة الشــخصية أو العائليــة، أو المهنيــة عــى 

ــه تجــاه اجلمعيــة، أو أن يتَحّصــَل مــن خــال تلــك المصــاحل عــى  أي شــخٍص يعمــل لصــاحل اجلمعيــة وعــى أداء واجبات

مكاســٍب عــى حســاب اجلمعيــة.

نطاق	وأهداف	السياسة 	.2

1-2 أن يكــون هنــاك إخــال بمــا جــاء يف الترشيعــات والقوانــن المعمــول بهــا يف المملكــة العربية الســعودية اليت تحكُم 

تعــارض المصــاحل، ونظــام اجلمعيــات والمؤسســات األهليــة والئحتــه التنفيذيــة، والائحــة األساســية للجمعيــة، تــأيت 

هــذه السياســة اســتكمااًل لهــا، دوَن أن تحــلَّ محلهــا.

2-2 تُطبــق هــذه السياســة عــى كل شــخص يعمــل لصــاحل اجلمعيــة، ويشــمل ذلــك أعضــاء اجلمعيــة العموميــة وأعضــاء 

مجلــس اإلدارة، وأعضــاء اللجــان المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة، ومدـيـري اجلمعيــة التنفيذيــن، وجميــع موظفيهــا 

ومتطوعيهــا.

3-2 يشــمل تعــارض المصــاحل، مــا يتعلــق ابألشــخاص أنفســهم المذكوريــن يف الفقــرة الســابقة ومصــاحل أي شــخص آخــر 

تكــون لهــم عاقــة شــخصية بهــم، ويشــمل هــؤالء الزوجــة، األبنــاء، الوالديــن، األشــقاء، أو غريهــم مــن أفــراد العائلــة.

3-2 تُعــدُّ هــذه السياســة جــزءاً ال يتجــزأُ مــن الوثائــق الــيت تربــط اجلمعيــة ابألشــخاص العاملــن لصاحلهــا ســواء كانــت تلك 

الوثائــق قــرارات تعيــن أو عقــود عمل.

4-2 تُّضمــن اجلمعيــة العقــود الــيت تربمهــا مــع استشــارييها اخلارجيــن أو غريهــم، نصوصــاً تنظــم تعــارض المصــاحل بمــا 

يتفــق مــع أحــكام هــذه السياســة.

5-2 تهــدف هــذه السياســة إىل حمايــة اجلمعيــة وســمعتها ومــن يعمــل لصاحلهــا مــن أي أشــكال تعارض المصاحل الســلبية 

الــيت قــد تنشــأ بســبب عــدم اإلفصاح.

مسئوليات	وصالحيات	مجلس	اإلدارة	واإلدارة	التنفيذية	اخلاصة	بسياسة	تنظيم	تعارض	المصاحل 	.3

إدارة تعارض المصاحل أحد االختصاصات الرئيسة لمجلس اإلدارة.  .1

يجــوز للمجلــس تكوـيـن جلــان محــددة او تكليــف احــد جلانــه المنبثقــة مــن المجلــس للنظــر يف المســائل الــيت مــن   .2

تلــك اللجــان. تعــارض مصــاحل مــع مراعــاة متطلبــات اســتقالية  تنطــوي عــى  المحتمــل أن 
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ال يكــون الشــخص يف حالــة تعــارض مصــاحل إال اذا قــرر مجلــس إدارة اجلمعيــة فيمــا يخــص تعامــات اجلمعيــة مع الغري   .3

أو تعامــات أعضــاء المجلــس وكبــار التنفيذيــن يف اجلمعيــة أن احلالــة تنضــوي عــى تعــارض مصــاحل، وتكــون صاحيــة 

القــرار مــع المســؤول التنفيــذي بخصــوص ابيق موظفــي اجلمعيــة.

يجــوز لمجلــس اإلدارة وفقــاً لســلطته التقديريــة أن يقــرر – بشــأن كل حالــة عــى حــدة – االعفــاء مــن المســئولية عنــد   .4

تعــارض المصــاحل الــذي قــد ينشــأ عرضــاً مــن حــن آلخــر يف ســياق نشــاطات الشــخص وقراراتــه المعتــادة، أو الــذي قــد 

ينشــأ يف ســياق عملــه مــع اجلمعيــة، ســواء مــا يتعلــق بمصــاحل ماليــة أو بمصــاحل تعيقــه عــن القيــام بواجبــه يف التصــرف 

عــى أكمــل وجــه بمــا يتوافــق مــع مصــاحل اجلمعيــة.

عندمــا يقــرر مجلــس اإلدارة أن احلالــة تعــارض مصــاحل، يلــزم صاحــب المصلحــة المتعارضــة بتصحيــح وضعــه وبجميــع   .5

اإلجــراءات الــيت يقررهــا مجلــس اإلدارة وإتبــاع االجــراءات المنظمــة لذلــك.

لمجلــس إدارة اجلمعيــة صاحيــة إيقــاع اجلــزاءات عــى مخالفــي هــذه السياســة، ورفــع القضــااي اجلنائيــة واحلقوقيــة   .6

للمطالبــة ابألضــرار الــيت قــد تنجــم عــن عــدم الــزام جميــع ذوي العاقــة بهــا.

مجلــس اإلدارة هــو المخــول يف تفســري أحــكام هــذه السياســة عــى أن ال يتعــارض ذلــك مــع االنظمــة الســارية   .7

والائحــة األساســية للجمعيــة وأنظمــة اجلهــات المرشفــة.

يعتمد مجلس اإلدارة هذه السياسة، ويبلغ جميع موظفي اجلمعية وتكون نافذة من تاريخ اإلباغ.  .8

9-3 يتوىل مجلس اإلدارة التأكد من تنفيذ هذه السياسة والعمل بموجبها وإجراء التعديات الازمة عليها.

		حاالت	تعارض	المصاحل 	.4

1-4 ال يعــي وجــود مصلحــٍة لشــخص يعمــل لصــاحل اجلمعيــة يف أي نشــاط يتعلــق ســواء بشــكل مبــارش أو غــري مبــارش 

ابجلمعيــة، قيــام تعــارض يف المصــاحل بــن الطرفــن. ولكــن قــد ينشــأ تعــارض المصــاحل عندمــا يطلــب ممــن يعمــل 

ــا  لصــاحل اجلمعيــة أن يبــدي رأايً، أو يتخــذ قــراراً، أو يقــوم بتصــرف لمصلحــة اجلمعيــة، وتكــون لديــه يف نفــس الوقــت إمَّ

ــداؤه، أو ابلتصــرف المطلــوب منــه اتخــاذه،  ــرأي المطلــوب منــه إب مصلحــة تتعلــق بشــكل مبــارش أو غــري مبــارش ابل

أو أن يكــون لديــه الــزام تجــاه طــرف آخــر غــري اجلمعيــة يتعلــق بهــذا الــرأي أو القــرار أو التصــرف. إذ تنطــوي حــاالت 

ــوالء  ــٍق لمكاســب شــخصية، وزعزعــٍة لل ــة، وإســاءٍة الســتعمال الثقــة، وتحقي تعــارض المصــاحل عــى انتهــاٍك للرسي

للجمعيــة.
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2-4 هــذه السياســة تضــع امثلــة لمعاييــر ســلوكية لعــدد مــن المواقــف إال أنهــا بالضــرورة ال تغطــى جميــع المواقــف 

ــة التصــرف مــن تلقــاء أنفســهم بصــورة  ــح الجمعي ــى كل مــن يعمــل لصال ــم عل ــا، ويتحت األخــرى المحتمــل حدوثه

تتماشــى مــع هــذه السياســة، وتجنــب مــا قــد يبــدو أنــه ســلوك يخالــف هــذه السياســة ومــن االمثلــة علــى حــاالت 

التعــارض مــا يلــي:

ينشــأ تعــارض المصــاحل مثــًا يف حالــة أن عضــو مجلــس اإلدارة أو عضــو أي جلنــة مــن جلانــه أو أي مــن موظفــي اجلمعيــة   •

مشــاركاً يف أو لــه صلــة أبي نشــاط، أو لــه مصلحــة شــخصية أو مصلحــة تنظيميــة أو مهنيــة يف أي عمــل أو نشــاط 

قــد يؤثــر بشــكل مبــارش أو غــري مبــارش عــى موضوعيــة قــرارات ذلــك العضــو أو الموظــف أو عــى قدراتــه يف تأديــة 

واجباتــه ومســئولياته تجــاه اجلمعيــة.

ينشــأ التعــارض يف المصــاحل أيضــاً يف حالــة أن عضــو مجلــس اإلدارة أو أحــد كبــار التنفيذيــن يتلقــى أو يحصــل عــى   •

مكاســب شــخصية مــن أي طــرف آخــر ســواء كان ذلــك بطريقــة مبــارشة أو غــري مبــارشة مســتفيداً مــن موقعــة 

ومشــاركته يف إدارة شــؤون اجلمعيــة.

ــة مــن خــال الدخــول يف معامــات ماديــة ابلبيــع أو  قــد ينشــأ التعــارض يف المصــاحل مــن خــال االســتفادة المادي  •

الــرشاء أو التأجــري للجمعيــة.

ايضا قد ينشأ التعارض يف المصاحل من خال تعين األبناء أو األقرابء يف الوظائف أو توقيع عقود معهم  •

ــاط مــن يعمــل لصــاحل اجلمعيــة يف جهــة أخــرى ويكــون بينهــا  مــن إحــدى صــور تعــارض المصــاحل تكــون يف حــال ارتب  •

تعامــات مــع اجلمعيــة.

الهدااي واإلكراميات اليت يحصل عليها عضو مجلس اإلدارة أو موظف اجلمعية من أمثلة تعارض المصاحل.  •

االســتثمار أو الملكيــة يف نشــاط تجــاري أو منشــأة تقــدم خدمــات أو تســتقبل خدمــات حاليــة مــن اجلمعيــة او تبحــث   •

عــن التعامــل مــع اجلمعيــة.

إفشــاء األرسار أو إعطــاء المعلومــات الــيت تعتــرب ملــكًا خاًصــا للجمعيــة، والــيت يطلــع عليهــا بحكــم العضويــة أو   •

الوظيفــة، ولــو بعــد تركــه اخلدمــة.

ــري عــى تصرفــات العضــو أو  ــة بهــدف التأث ــول أحــد األقــارب لهــدااي مــن أشــخاص أو جهــات تتعامــل مــع اجلمعي قب  •

الموظــف ابجلمعيــة قــد ينتــج عنــه تعــارض المصــاحل.

تســلم عضــو مجلــس اإلدارة أو الموظــف أو أحــد أفــراد عائلتــه مــن أي جهــة لمبالــغ أو أشــياء ذات قيمــة بســبب   •

تعامــل تلــك اجلهــة مــع اجلمعيــة أو ســعيها للتعامــل معهــا.

ــة مــن الموظــف أو أحــد أفــراد  ــري مطلوب ــة بدفــع قيمــة فوات ــام أي جهــة تتعامــل أو تســعى للتعامــل مــع اجلمعي قي  •

عائلتــه.
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•  اســتخدام أصــول وممتلــكات اجلمعيــة للمصلحــة الشــخصية مــن شــأنه أْن ُيِظهــرَ تعارضــاً يف المصــاحل فعليــاً أو 

محتمــًا، كاســتغال أوقــات دوام اجلمعيــة، أو موظفيهــا، أو معداتهــا، أو منافعهــا لغــري مصــاحل اجلمعيــة أو أهدافهــا، 

أو إســاءِة اســتخداِم المعلومــات المتحصلــِة مــن خــال عاقــِة الشــخِص ابجلمعيــِة؛ لتحقيــق مكاســب شــخصية، أو 

ــة، أو أيَّ مصــاحل أخــرى ــة، أو مهني عائلي

االلزتامات

1-5 عى كل من يعمل لصاحل اجلمعية أن يلزم ابلتايل:

اإلقرار عى سياسة تعارض المصاحل المعتمدة من اجلمعية عند االرتباط ابجلمعية  •

االلــزام بقيــم العدالــة والزناهــة والمســؤولية واألمانــة وعــدم المحــاابة أو الواســطة أو تقديــم مصلحــة النفــس أو   •

اآلخريــن عــى مصــاحل اجلمعيــة.

عــدم االســتفادة بشــكل غــري قانــوين مــاداي أو معنــوايً هــو أو أي مــن أهلــه وأصدقائــه ومعارفــه مــن خــال أداء عملــه   •

لصــاحل اجلمعيــًة.

تجنب المشاركة يف اتخاذ القرارات اليت تؤدي لتعارض مصاحل أو تويح بذلك  •

تعبئة نموذج اجلمعية اخلاص ابإلفصاح عن المصاحل سنواي.  •

اإلفصــاح لرئيســه المبــارش عــن أي حالــة تعــارض مصــاحل أو شــبهة تعــارض مصــاحل طارئــة ســواء كانــت ماليــة أو غــري   •

ماليــة.

اإلباغ عن أي حالة تعارض مصاحل قد تنتج عنه أو عن  غريه ممن يعمل لصاحل اجلمعية.  •

•  تقديم ما يثبت إنهاء حالة تعارض المصاحل، يف حال وجوده، أو يف حال طلب اجلمعية ذلك.

متطلبات	اإلفصاح

1-6 يتعــن عــى أعضــاء مجلــس اإلدارة والمســؤولن التنفيذيــن وغريهــم مــن الموظفــن والمتطوعــن التقيــد التــام 

ابإلفصــاح للجمعيــة عــن احلــاالت التاليــة، حيثمــا انطبــق، واحلصــول عــى موافقتهــا يف كل حالــة، حيثمــا اقتضــت 

احلاجــة، ســواء انطــوت عــى تعــارض فعــي أو محتمــل للمصــاحل أم ال:

يتعــن عــى أعضــاء مجلــس اإلدارة والمســؤول التنفيــذي وغريهــم مــن الموظفــن والمتطوعــن اإلفصــاح عــن   •

أيــة وظائــف يشــغلونها، أو ارتبــاط شــخيص لهــم مــع جمعيــة أو مؤسســة خارجيــة، ســواء كانــت داخــل المملكــة أم 

ــا. خارجه

يتعــن عــى أعضــاء مجلــس اإلدارة والمســؤول التنفيــذي وغريهــم مــن الموظفــن والمتطوعــن اإلفصــاح عــن أيــة   •

حصــص ملكيــة لهــم يف المؤسســات الربحيــة.
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يتعــن عــى أعضــاء مجلــس اإلدارة والمســؤول التنفيــذي وغريهــم مــن الموظفــن والمتطوعــن اإلفصــاح عــن أيــة   •

وظيفــة أو مصلحــة ماليــة أو حصــة ملكيــة تخــص أي مــن أفــراد أرسهــم )الوالــدان والزوجة/الزوجات/الــزوج واألبنــاء/

البنــات( يف أيــة جمعيــات أو مؤسســات ربحيــة تتعامــل مــع اجلمعيــة أو تســعى للتعامــل معهــا.

ــذي وغريهــم مــن الموظفــن والمتطوعــن اإلفصــاح  يتعــن عــى كل أعضــاء مجلــس اإلدارة والمســؤولن التنفي  •

للجمعيــة واحلصــول عــى موافقتهــا عــى أيــة حالــة يمكــن أن تنطــوي عــى تعــارض محظــور يف المصــاحل. وتخضــع جميــع 

هــذه احلــاالت للمراجعــة والتقييــم مــن قبــل مجلــس إدارة اجلمعيــة واتخــاذ القــرار يف ذلــك. عنــد انتقــال الموظــف إىل 

وظيفــة رئاســية يف اجلمعيــة أو إىل وظيفــة يف إدارة أخــرى أو غــري ذلــك مــن الوظائــف الــيت ربمــا تنطــوي عــى تعــارض 

يف المصــاحل، ربمــا يتعــن عــى الموظــف إعــادة تعبئــة نمــوذج تعــارض المصــاحل وأخاقيــات العمــل وبيــان اإلفصــاح 

يف غضــون 30 يومــا مــن تغيــري الوظيفــة. كمــا تقــع عــى عاتــق الرئيــس المبــارش للموظــف مســؤولية التأكــد مــن قيــام 

الموظــف بتعبئــة اســتمارة اإلفصــاح عــى نحــو تــام.

2-6 يعــرّض التقصــري يف اإلفصــاح عــن هــذه المصــاحل واحلصــول عــى موافقــة اجلمعيــة عليهــا المســؤول التنفيــذي وغــريه 

مــن الموظفــن والمتطوعــن لإلجــراءات التأديبيــة طبقــا لنظــام العمــل والتنميــة االجتماعيــة يف المملكــة العربيــة 

الســعودية والائحــة األساســية يف اجلمعيــة.

تقارير	تعارض	المصاحل 	.1

تودع جميع نماذج إفصاح أعضاء مجلس اإلدارة لدى مدير عام اجلمعية  .1

تودع جميع نماذج إفصاح موظفي أو متطوعي اجلمعية لدى اإلدارة مدير عام اجلمعية  .2

ُيقــدم مراجــع حســاابت اجلمعيــة اخلــاريج تقريــراً خاصــاً ابألعمــال والعقــود المربمــة لصــاحل اجلمعيــة والــيت تنطــوي عــى   .3

ــك مــع تقريــره  ــِب رئيــِس مجلــس اإلدارة، وُيضمــن ذل مصلحــة مبــارشة أو غــري مبــارشة لعضــو المجلــس، حــال طل

الســنوي ألداء اجلمعيــة الــذي يقدمــه للجمعيــة العموميــة.

تُصــدر اإلدارة المخولــة ابلمراجعــة الداخليــة تقريــراً ســنوايً ُيعــرض عــى مجلــس اإلدارة يُوّضــح تفاصيــل األعمــال أو   .4

العقــود الــيت انطــوت عــى مصلحــة لموظفــي اجلمعيــة وفقــاً لنمــاذج اإلفصــاح المودعــة لديهــا.

حيــث إنِّ هــذه السياســة تُعــد جــزءاً ال يتجــزأ مــن الوثائــق الــيت تربــط اجلمعيــة ابألشــخاص العاملــن لصاحلهــا، فإنــه ال 

ــواردة بهــا. يجــوز مخالفــَة أحكامهــا وااللزامــات ال
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