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ــة  ”  ــة بدوق ــر الخيري ــة الب ــرمُ ” جمعي تحت
ــا،  ــل لصالحه ــخٍص يعم ــَة كّل ش خصوصي
وتَعــدُ مــا يقــوم بــه مــن تصرفــاتٍ خــارجَ 
ــا، إال أنَّ  ــن اهتمامه ــس م ــل لي ــار العم إط
الشــخصية  المصالــح  أن  تــرى  الجمعيــة 
ــةِ أيِّ  ــاَء ممارس ــا أثن ــل لصالحه ــن يعم لم
أنشــطةٍ اجتماعيــةٍ، أو مالــي، أو غيرهــا، 
قــد تتداخــُل، بصــورةٍ مباشــرةٍ أو غيــِر 
والئــهِ  أو  موضوعيتــهِ،  مــع  مباشــرةٍ، 
للجمعيــة ممــا قــدْ ينشــُأ معــه تعــارض فــي 

المصالــح.

ومبادئهــا  بقيمهــا  الجمعيــة  تُؤمــن 
المتمثلــةِ فــي النزاهــةِ والعمــل الجماعــِي 
وتأتــي  واإلنجــاِز،  والمبــادرةِ  والعنايــةِ 
ــن  ــادرة ع ــح الص ــارض المصال ــة تع سياس
ــا،  ــم وحمايته ــك القي ــز تل ــة؛ لتعزي الجمعي
المصلحــة  تؤّثــر  أن  لتفــادي  وذلــك 
أليّ  المهنيــة  أو  العائليــة،  أو  الشــخصية 
شــخٍص يعمــل لصالــح الجمعيــة علــى أداء 
واجباتــه تجــاه الجمعيــة، أو أن يتَحّصــَل 
ــٍب  ــى مكاس ــح عل ــك المصال ــالل تل ــن خ م

الجمعيــة. علــى حســاب 

تمهيد
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فــي  جــاء  بمــا  اإلخــالل  عــدم  مــع   -
التشــريعات والقوانيــن المعمــول بهــا فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية التــي تحُكــم

الجمعيــات  ونظــام  المصالــح،  تعــارض 
والمؤسســات األهليــة والئحتــه التنفيذيــة، 
والالئحــة األساســية للجمعيــة، تأتــي هــذه 
تحــلَّ  أن  دوَن  لهــا،  اســتكمااًل  السياســة 

ــا.  محله

كل  علــى  السياســة  هــذه  تُطبــق   -
الجمعيــة،  لصالــح  يعمــل  شــخص 
ويشــمل ذلــك أعضــاء الجمعيــة العموميــة 
وأعضــاء مجلــس اإلدارة، وأعضــاء اللجــان 
المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة، ومديــري 
ــا  ــع موظفيه ــن، وجمي ــة التنفيذيي الجمعي

. ومتطوعيهــا

ــق  ــا يتعل ــح، م ــارض المصال ــمل تع -  يش
فــي  المذكوريــن  أنفســهم  باألشــخاص 
شــخص  أي  ومصالــح  الســابقة  الفقــرة 
ــم،  ــخصية به ــة ش ــم عالق ــون له ــر تك آخ
ويشــمل هــؤالء الزوجــة، األبنــاء، الوالدين، 
ــة. ــراد العائل ــن أف ــم م ــقاء، أو غيره األش

نطاق وأهداف السياسة

- تُعــدُّ هــذه السياســة جــزءًا ال يتجــزُأ مــن 
الوثائــق التــي تربــط الجمعية باألشــخاص 
تلــك  كانــت  ســواء  لصالحهــا  العامليــن 
الوثائــق قــرارات تعييــن أو عقــود عمــل.

- تُضّمــن الجمعيــة العقــود التــي تبرمهــا 
ــم،  ــن أو غيره ــارييها الخارجيي ــع استش م
ــا  ــح بم ــارض المصال ــم تع ــًا تنظ نصوص

يتفــق مــع أحــكام هــذه السياســة. 
حمايــة  إلــى  السياســة  هــذه  تهــدف   -
الجمعيــة وســمعتها ومــن يعمــل لصالحهــا 
مــن أي أشــكال تعــارض المصالح الســلبية 
ــد تنشــأ بســبب عــدم اإلفصــاح.  ــي ق الت
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أحــد  المصالــح  تعــارض  إدارة   -
االختصاصــات الرئيســة لمجلــس اإلدارة.

- يجــوز للمجلــس تكويــن لجــان محــددة او 
تكليــف احــد لجانــه المنبثقــة مــن المجلس 
للنظــر فــي المســائل التــي مــن المحتمــل 
أن تنطــوي علــى تعــارض مصالــح مــع 
مراعــاة متطلبــات اســتقاللية تلــك اللجان.

ــارض  ــة تع ــي حال ــخص ف ــون الش - ال يك
مصالــح إال اذا قــرر مجلــس إدارة الجمعيــة 
فيمــا يخــص تعامــالت الجمعيــة مــع الغيــر 
وكبــار  المجلــس  أعضــاء  تعامــالت  أو 
الحالــة  أن  الجمعيــة  فــي  التنفيذييــن 
ــح، وتكــون  ــى تعــارض مصال تنضــوي عل
ــذي  ــة القــرار مــع المســؤول التنفي صالحي

بخصــوص باقــي موظفــي الجمعيــة.

- يجــوز لمجلــس اإلدارة وفقــًا لســلطته 
يقــرر – بشــأن كل حالــة  أن  التقديريــة 
علــى حــدة – االعفــاء مــن المســئولية عنــد 
تعــارض المصالــح الــذي قــد ينشــأ عرضــًا 
نشــاطات  ســياق  فــي  حيــن آلخــر  مــن 
الــذي  أو  المعتــادة،  وقراراتــه  الشــخص 
قــد ينشــأ فــي ســياق عملــه مــع الجمعيــة، 
أو  ماليــة  بمصالــح  يتعلــق  مــا  ســواء 
بمصالــح تعيقــه عــن القيــام بواجبــه فــي 

ــق  ــا يتواف ــه بم ــل وج ــى أكم ــرف عل التص
مــع مصالــح الجمعيــة.

 
-عندمــا يقــرر مجلــس اإلدارة أن الحالــة 
صاحــب  يلتــزم  مصالــح،  تعــارض 
ــه  ــح وضع ــة بتصحي ــة المتعارض المصلح
وبجميــع اإلجــراءات التــي يقررهــا مجلــس 
اإلدارة وإتبــاع االجــراءات المنظمــة لذلــك.

 - لمجلــس إدارة الجمعيــة صالحيــة إيقــاع 
ــى مخالفــي هــذه السياســة،  الجــزاءات عل
والحقوقيــة  الجنائيــة  القضايــا  ورفــع 
للمطالبــة باألضــرار التــي قــد تنجــم عــن 

ــا. ــة به ــع ذوي العالق ــزام جمي ــدم الت ع

فــي  المخــول  هــو  اإلدارة  مجلــس   -
تفســير أحــكام هــذه السياســة علــى أن 
ــارية  ــة الس ــع االنظم ــك م ــارض ذل ال يتع
وأنظمــة  للجمعيــة  األساســية  والالئحــة 

المشــرفة. الجهــات 
ــة،  ــذه السياس ــس اإلدارة ه ــد مجل - يعتم
ــون  ــة وتك ــي الجمعي ــع موظف ــغ جمي ويبل

ــالغ. ــخ اإلب ــذة مــن تاري ناف

- يتولــى مجلــس اإلدارة التأكــد مــن تنفيذ 
هــذه السياســة والعمــل بموجبهــا وإجــراء 

التعديــالت الالزمــة عليهــا.

مسئوليات وصالحيات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
 الخاصة بسياسة تنظيم تعارض المصالح
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حــــــــــــــــاالت
تعارض المصالح

لشــخص  مصلحــةٍ  وجــود  يعنــي  ال   *
ــاط  ــي أي نش ــة ف ــح الجمعي ــل لصال يعم
غيــر  أو  مباشــر  بشــكل  ســواء  يتعلــق 
مباشــر بالجمعيــة، قيــام تعــارض فــي 
قــد  ولكــن  الطرفيــن.  بيــن  المصالــح 
ــب  ــا يطل ــح عندم ــارض المصال ــأ تع ينش
ــدي  ــة أن يب ــح الجمعي ــل لصال ــن يعم مم
ــرف  ــوم بتص ــرارًا، أو يق ــذ ق ــًا، أو يتخ رأي
لمصلحــة الجمعيــة، وتكــون لديــه فــي 
نفــس الوقــت إمَّــا مصلحة تتعلق بشــكل 
مباشــر أو غيــر مباشــر بالــرأي المطلــوب 
منــه إبــداؤه، أو بالتصــرف المطلــوب منــه 
ــاه  ــزام تج ــه الت ــون لدي ــاذه، أو أن يك اتخ
ــذا  ــق به ــة يتعل ــر الجمعي ــر غي ــرف آخ ط
ــوي  ــرف. إذ تنط ــرار أو التص ــرأي أو الق ال
ــح علــى انتهــاكٍ  حــاالت تعــارض المصال
الثقــة،  الســتعمال  وإســاءةٍ  للســرية، 
ــةٍ  ــخصية، وزعزع ــب ش ــٍق لمكاس وتحقي

للــوالء للجمعيــة. 

ــر  ــة لمعايي ــع امثل ــة تض ــذه السياس * ه
أنهــا  إال  المواقــف  لعــدد مــن  ســلوكية 
المواقــف  جميــع  تغطــى  ال  بالضــرورة 
األخــرى المحتمــل حدوثهــا، ويتحتــم علــى 
كل مــن يعمــل لصالــح الجمعيــة التصــرف 
مــن تلقــاء أنفســهم بصــورة تتماشــى مــع 

ــدو  ــد يب ــا ق ــب م ــة، وتجن ــذه السياس ه
أنــه ســلوك يخالــف هــذه السياســة ومــن 
االمثلــة علــى حــاالت التعــارض مــا يلــي:

- ينشــأ تعــارض المصالــح مثــاًل فــي 
ــة أن عضــو مجلــس اإلدارة أو عضــو  حال
أي لجنــة مــن لجانــه أو أي مــن موظفــي 
الجمعيــة مشــاركًا فــي أو لــه صلــة بــأي 
أو  شــخصية  مصلحــة  لــه  أو  نشــاط، 
أي  فــي  أو مهنيــة  مصلحــة تنظيميــة 
عمــل أو نشــاط قــد يؤثــر بشــكل مباشــر 
أو غيــر مباشــر علــى موضوعيــة قــرارات 
ذلــك العضــو أو الموظــف أو علــى قدراته 
ــاه  ــئولياته تج ــه ومس ــة واجبات ــي تأدي ف

ــة.  الجمعي

ــًا  ــح أيض ــي المصال ــارض ف ــأ التع - ينش
فــي حالــة أن عضــو مجلــس اإلدارة أو 
أحــد كبــار التنفيذييــن يتلقــى أو يحصــل 
ــرف  ــن أي ط ــخصية م ــب ش ــى مكاس عل
ــة مباشــرة  ــك بطريق آخــر ســواء كان ذل
ــة  ــن موقع ــتفيدًا م ــرة مس ــر مباش أو غي
ــة. ــؤون الجمعي ــي إدارة ش ــاركته ف ومش

قــد ينشــأ التعــارض فــي المصالــح مــن 
خــالل االســتفادة الماديــة مــن خــالل 
الدخــول فــي معامــالت ماديــة بالبيــع أو 

ــة. ــر للجمعي ــراء أو التأجي الش
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- ايضــا قــد ينشــأ التعــارض فــي المصالــح 
مــن خــالل تعييــن األبنــاء أو األقربــاء فــي 
أو توقيــع عقــود معهــم مــن  الوظائــف 
إحــدى صــور تعــارض المصالــح تكــون فــي 
حــال ارتبــاط مــن يعمــل لصالــح الجمعيــة 
ــا تعامــالت  فــي جهــة أخــرى ويكــون بينه

مــع الجمعيــة.

- الهدايــا واإلكراميــات التــي يحصــل عليها 
عضــو مجلــس اإلدارة أو موظــف الجمعيــة 

مــن أمثلــة تعــارض المصالــح.

- االســتثمار أو الملكيــة فــي نشــاط تجــاري 
تســتقبل  أو  خدمــات  تقــدم  منشــأة  أو 
خدمــات حاليــة مــن الجمعيــة او تبحــث 

ــة. ــع الجمعي ــل م ــن التعام ع

المعلومــات  أو إعطــاء  إفشــاء األســرار   -
التــي تعتبــر ملــًكا خاصًــا للجمعيــة، والتــي 
يطلــع عليهــا بحكــم العضويــة أو الوظيفة، 

ولــو بعــد تركــه الخدمــة.

- قبــول أحــد األقــارب لهدايــا من أشــخاص 
أو جهــات تتعامــل مــع الجمعيــة بهــدف 
التأثيــر علــى تصرفــات العضــو أو الموظــف 
تعــارض  عنــه  ينتــج  قــد  بالجمعيــة 

المصالــح.

- تســلم عضــو مجلــس اإلدارة أو الموظــف 
أو أحــد أفــراد عائلتــه مــن أي جهــة لمبالــغ 
ــك  ــل تل ــبب تعام ــة بس ــياء ذات قيم أو أش
ــل  ــعيها للتعام ــة أو س ــع الجمعي ــة م الجه

معهــا.

- قيــام أي جهــة تتعامل أو تســعى للتعامل 
مــع الجمعيــة بدفــع قيمــة فواتيــر مطلوبة 

مــن الموظــف أو أحــد أفــراد عائلته.

- اســتخدام أصــول وممتلــكات الجمعيــة 
أْن  شــأنه  مــن  الشــخصية  للمصلحــة 
ــًا أو  ــح فعلي ــي المصال ــًا ف ــرَ تعارض يُظِه
محتمــاًل، كاســتغالل أوقــات دوام الجمعية، 
منافعهــا  أو  معداتهــا،  أو  موظفيهــا،  أو 
أو  أهدافهــا،  أو  الجمعيــة  مصالــح  لغيــر 
ــةِ  ــات المتحصل ــتخداِم المعلوم ــاءةِ اس إس
ــةِ؛  ــخِص بالجمعي ــةِ الش ــالل عالق ــن خ م
لتحقيــق مكاســب شــخصية، أو عائليــة، أو 

مهنيــة، أو أيَّ مصالــح أخــرى.
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علــى كل مــن يعمــل لصالــح الجمعيــة أن 
يلتــزم بالتالــي:

- اإلقــرار علــى سياســة تعــارض المصالــح 
المعتمــدة مــن الجمعيــة عنــد االرتبــاط 

ــة. بالجمعي

والنزاهــة  العدالــة  بقيــم  االلتــزام   -
ــاة أو  ــدم المحاب ــة وع ــؤولية واألمان والمس
الواســطة أو تقديــم مصلحــة النفــس أو 

الجمعيــة. مصالــح  علــى  اآلخريــن 

ــي  ــر قانون ــكل غي ــتفادة بش ــدم االس - ع
أهلــه  مــن  أي  أو  هــو  معنويــًا  أو  ماديــا 
وأصدقائــه ومعارفــه مــن خــالل أداء عملــه 

لصالــح الجمعيــًة. 

ــرارات  ــاذ الق ــي اتخ ــاركة ف ــب المش - تجن
ــي  ــح أو توح ــارض مصال ــؤدي لتع ــي ت الت

ــك. بذل

الخــاص  الجمعيــة  نمــوذج  تعبئــة   -
ســنويا. المصالــح  عــن  باإلفصــاح 

ــة  اإلفصــاح لرئيســه المباشــر عــن أي حال
تعــارض  شــبهة  أو  مصالــح  تعــارض 
مصالــح طارئــة ســواء كانــت ماليــة أو غيــر 

ــة. مالي

ــح  ــارض مصال ــة تع ــن أي حال ــالغ ع - اإلب
قــد تنتــج عنــه أو هــن غيــره ممــن يعمــل 

ــة. ــح الجمعي لصال
ــارض  ــة تع ــاء حال ــت إنه ــا يثب ــم م - تقدي
المصالــح، فــي حــال وجــوده، أو فــي حــال 

ــك. ــة ذل ــب الجمعي طل

االلزتامـــــــــات
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اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  علــى  يتعيــن   -
والمســؤولين التنفيذييــن وغيرهــم مــن 
التــام  التقيــد  والمتطوعيــن  الموظفيــن 
باإلفصــاح للجمعيــة عــن الحــاالت التاليــة، 
حيثمــا انطبــق، والحصــول علــى موافقتهــا 
فــي كل حالــة، حيثمــا اقتضــت الحاجــة، 
ســواء انطــوت علــى تعــارض فعلــي أو 

محتمــل للمصالــح أم ال:
اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  علــى  يتعيــن   -
مــن  وغيرهــم  التنفيــذي  والمســؤول 
اإلفصــاح  والمتطوعيــن  الموظفيــن 
عــن أيــة وظائــف يشــغلونها، أو ارتبــاط 
شــخصي لهــم مــع جمعيــة أو مؤسســة 
ــت داخــل المملكــة أم  ــة، ســواء كان خارجي

خارجهــا.
اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  علــى  يتعيــن   -
مــن  وغيرهــم  التنفيــذي  والمســؤول 
الموظفيــن والمتطوعيــن اإلفصــاح عــن 
أيــة حصــص ملكيــة لهــم فــي المؤسســات 

الربحيــة. 
اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  علــى  يتعيــن   -
مــن  وغيرهــم  التنفيــذي  والمســؤول 
الموظفيــن والمتطوعيــن اإلفصــاح عن أية 
وظيفــة أو مصلحــة ماليــة أو حصــة ملكيــة 
ــدان  ــرهم )الوال ــراد أس ــن أف ــص أي م تخ
والزوجة/الزوجات/الــزوج واألبناء/البنــات( 
فــي أيــة جمعيــات أو مؤسســات ربحيــة 
تتعامــل مــع الجمعيــة أو تســعى للتعامــل 

ــا. معه

ــى كل أعضــاء مجلــس اإلدارة  ــن عل -يتعي
مــن  وغيرهــم  التنفيــذي  والمســؤولين 
اإلفصــاح  والمتطوعيــن  الموظفيــن 
موافقتهــا  علــى  والحصــول  للجمعيــة 
ــى  ــوي عل ــن أن تنط ــة يمك ــة حال ــى أي عل
تعــارض محظــور فــي المصالــح. وتخضــع 
جميــع هــذه الحــاالت للمراجعــة والتقييــم 
ــاذ  ــة واتخ ــس إدارة الجمعي ــل مجل ــن قب م
ــف  ــال الموظ ــد انتق ــك. عن ــي ذل ــرار ف الق
أو  الجمعيــة  فــي  رئاســية  وظيفــة  إلــى 
إلــى وظيفــة فــي إدارة أخــرى أو غيــر ذلــك 
ــى  ــوي عل ــا تنط ــي ربم ــف الت ــن الوظائ م
تعــارض فــي المصالــح، ربمــا يتعيــن علــى 
ــارض  ــوذج تع ــة نم ــادة تعبئ ــف إع الموظ
وبيــان  العمــل  وأخالقيــات  المصالــح 
اإلفصــاح فــي غضــون 30 يومــا مــن تغيير 
الوظيفــة. كمــا تقــع علــى عاتــق الرئيــس 
ــن  ــد م ــؤولية التأك ــف مس ــر للموظ المباش
قيــام الموظــف بتعبئــة اســتمارة اإلفصــاح 

ــام. ــو ت ــى نح عل
- يعــرّض التقصيــر فــي اإلفصــاح عــن 
ــة  ــى موافق ــول عل ــح والحص ــذه المصال ه
التنفيــذي  المســؤول  عليهــا  الجمعيــة 
والمتطوعيــن  الموظفيــن  مــن  وغيــره 
لإلجــراءات التأديبيــة طبقــا لنظــام العمــل 
المملكــة  فــي  االجتماعيــة  والتنميــة 
العربيــة الســعودية والالئحــة األساســية 

فــي الجمعيــة.

 

 متطلبات اإلفصاح
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تقارير تعارض المصالح

- تودع جميع نماذج إفصاح أعضاء مجلس اإلدارة لدى اإلدارة.

- تودع جميع نماذج إفصاح موظفي أو متطوعي الجمعية لدى اإلدارة. 

- يُقــدم مراجــع حســابات الجمعيــة الخارجــي تقريــرًا خاصــًا باألعمــال والعقــود المبرمــة 
لصالــح الجمعيــة والتــي تنطــوي علــى مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة لعضــو المجلس، 
حــال طلــِب رئيــِس مجلــس اإلدارة، ويُضمــن ذلــك مــع تقريــره الســنوي ألداء الجمعيــة 

الــذي يقدمــه للجمعيــة العموميــة.

تُصــدر اإلدارة المخولــة بالمراجعــة الداخليــة تقريــرًا ســنويًا يُعــرض على مجلــس اإلدارة 
ــح تفاصيــل األعمــال أو العقــود التــي انطــوت علــى مصلحــة لموظفــي الجمعيــة  يُوضّ

وفقــًا لنمــاذج اإلفصــاح المودعــة لديهــا.

حيــث إنِّ هــذه السياســة تُعــد جزءًا ال يتجــزأ من الوثائــق التي تربط الجمعية باألشــخاص 
العامليــن لصالحهــا، فإنه ال يجوز مخالفــَة أحكامها وااللتزامــات الواردة بها.
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ً

 

 

أقر وأتعهد أنا  ________________________ وبصفتي ___________________

بأننــي قــد اطلعــت علــى سياســة تعــارض المصالــح الخاصــة بـــ “اســم الجمعيــة”، وبنــاء 
عليــه أوافــق وأقــر وألتــزم بمــا فيهــا وأتعهــد بعــدم الحصــول علــى أي مكاســب أو أربــاح 
شــخصية بطريقــة مباشــرة أو مباشــرة مســتفيدا مــن موقعــي كعضــو مجلــس إدارة أو 
ــا أو  ــة أو أصوله ــص الجمعي ــات تخ ــتخدام أي معلوم ــدم اس ــة وبع ــي الجمعي ــف ف موظ
مواردهــا ألغراضــي الشــخصية أو أقاربــي أو أصدقائــي أو اســتغاللها ألي منفعــة أخــرى.
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