سياسة
تعارض المصالح

 تمهيد
 .1تحترم جمعية البر الخيرية باألبواء خصوصية كل شخص يعمل لصالحها  ،وتعتبر كل ما يقوم به
من تصرفات خارج إطار العمل ليس من إهتمامها  .إال أن الجمعية ترى أن المصالح الشخصية
لمن يعمل لصالحها أثناء ممارسة أي أنشطة اجتماعية أو مالية أو غيرها قد تتداخل بصورة
مباشرة أو غير مباشرة مع موضوعيته أو والئه للجمعية مما قد ينشأ معه تعارض في المصالح .
 .2تؤمن الجمعية بقيمها ومبادئها المتمثلة في النزاهة والعمل اإلجتماعي والعناية والمبادرة واإلنجاز .
وتأتي سياسة تعارض المصالح الصادرة عن الجمعية لتعزيز تلك القيم وحمايتها وذلك لتفادي أن
تؤثر المصلحة الشخصية أو العائلية أو المهنية ألي شخص يعمل في الجمعية على أداء واجباته
تجاه الجمعية  .أو أن يتحصل على مكاسب على حساب الجمعية .

نطاق وأهداف السياسة
 .1مع عدم اإلخالل بما جاء في التشريعات والقوانين المعمول بها في المملكة العربيةة السةعودية والتةي
تحكم تعةارض المصةالح ونمةام الجمعيةات والمؤسسةات األهليةة والئحتةه التنفيذيةة والنمةام األساسةي
للجمعية  .تأتي هذه السياسة استكماالً لها دون أن تحل محلها .
 .2تطبق هذه السياسة على كل شخص يعمل لصالح الجمعية  ،ويشةمل ذلةك أعضةاء الجمعيةة العموميةة
وأعضا ء مجلةس اإلدارة وأعضةاء اللجةان المنبثقةة مةن مجلةس اإلدارة والمةدراء التنفيةذيين بالجمعيةة
وجميع مومفي ومتطوعي الجمعية .
 .3يشمل تعارض المصالح كل ما يتعلق باألشخاص أنفسهم المذكورين في الفقةرة السةابقة ومصةالح أي
شخص آخر تكون لهم عالقة شخصية بهم  .ويشمل هؤالء الزوجة  ،األبناء  ،الوالةدين  ،األشةقاء أو
غيرهم من أفراد العائلة .
 .4تعد هذه السياسة جزءاً ال يتجزأ من الوثائق التي تربط الجمعية باألشخاص العاملين لصةالحها سةوا ًء
كانت تلك الوثائق قرارات تعيين أو عقود عمل .
ً
 .5تضمن الجمعية العقةود التةي تبرمهةا مةع إستشةارييها الخةارجيين أو غيةرهم نصوصةا تةنمم تعةارض
المصالح بما يتفق مع أحكام هذه السياسة .
 .6تهةةده هةةذه السياسةةة إلةةى حمايةةة الجمعيةةة وسةةمعتها ومةةن يعمةةل لصةةالحها مةةن أي شةةكل مةةن أشةةكال
تعارض المصالح السلبية التي قد تنشأ بسبب عدم اإلفصاح .

 مسؤؤؤيولياص ويؤؤؤمجياص مداؤؤؤو ادداة وادداة اللنايةيؤؤؤة ال ايؤؤؤة سياسؤؤؤة لنظؤؤؤي
لعاةض الميالح
 .1إدارة تعارض المصالح أحد اإلختصاصات الرئيسية لمجلس اإلدارة .
 .2يجوز للمجلس تكوين لجان محددة أو تكليه أحد لجانه المنبثقة من المجلس للنمر فةي المسةائل التةي
من المحتمل أن تنطوي على تعارض مصالح مع مراعاة متطلبات استقاللية تلك اللجان .
 .3ال يكون الشخص في حالة تعارض مصالح إال إذا قةرر مجلةس إدارة الجمعيةة فيمةا يخةص تعةامالت
الجمعية مع الغير أو تعامالت أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين في الجمعيةة أن الحالةة تحتةوي علةى
تعارض مصالح  ،وتكون صالحية القرار مع المسؤول التنفيذي بخصوص باقي مومفي الجمعية .
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يجوز لمجلس اإلدارة وفقا ً لسلطته التقديرية أن يقرر ( كل حالة على حةدة اإلعفةاء مةن المسةؤولية
عند تعارض المصالح الذي قد ينشأ عرضةا ً مةن حةين خةر فةي سةياق نشةاطات الشةخص وقراراتةه
المعتادة أو الذي قد ينشأ في سياق عمله مع الجمعية ،سوا ًء ما يتعلق بمصالح مالية أو بمصالح تعيقه
عن القيام بواجبه في التصره على أكمل وجه بما يتوافق مع مصالح الجمعية .
عندما يقرر مجلس اإلدارة أن الحالة تعارض مصالح يلتزم صاحب المصلحة المتعارضةة بتصةحيح
وضعه وبجميع اإلجراءات التي يقررها مجلس اإلدارة وإتباع اإلجراءات المنممة لذلك .
لمجلس إدارة الجمعية صالحية إيقاع الجزاءات على مخالفي هذه السياسةة  .ورفةع القضةايا الجنائيةة
والحقوقية للمطالبة باألضرار التي قد تنجم عن عدم التزام جميع ذوي العالقة بها .
مجلس إدارة الجمعية هو المخول في تفسير أحكام هذه السياسة على أن ال يتعارض ذلك مع األنممة
السارية والنمام األساسي للجمعية وأنممة الجهات المشرفة .
يعتمد مجلس اإلدارة هذه السياسة ويبلغ جميع مومفي الجمعية بها وتكون نافذة من تاريخ اإلبالغ .
يتولى مجلس اإلدارة التأكد من تنفيذ هذه السياسة والعمل بموجبها وإجراء التعديالت الالزمةة عليهةا
.

 جاالص لعاةض الميالح
.1ال يعني وجود مصلحة لشخص يعمل لصالح الجمعية في أي نشاط يتعلق سوا ًء بشكل مباشر أو غير
مباشر بالجمعية قيام تعارض في المصةالح بةين الطةرفين  ،ولكةن قةد ينشةأ تعةارض المصةالح عنةدما
يطلب ممن يعمل لصالح الجمعية أن يبدي رأيا ً أو يتخذ قراراً أو يقةوم بتصةره لمصةلحة الجمعيةة ،
وتكون لديه في نف س الوقت إمةا مصةلحة تتعلةق بشةكل مباشةر أو غيةر مباشةر بةالرأي المطلةوب منةه
إبةداؤه أو بالتصةةره المطلةةوب منةةه إتخةةاذه أو أن يكةةون لديةه إلتةةزام تجةةاه طةةره آخةةر غيةةر الجمعيةةة
يتعلق بهذا الرأي أو القرار أو التصره  .إذ تحتوي حاالت تعةارض المصةالح علةى إنتهةاك للسةرية
وإساءة إلستعمال الثقة وتحقيق لمكاسب شخصية وزعزعة للوالء للجمعية .
 .2هةةذه السياسةةة تضةةع أمثلةةة لمعةةايير سةةلوكية لعةةدد مةةن المواقةةه إال أنهةةا بالضةةرورة ال تغطةةي جميةةع
المواقه األخرى المحتمل حدوثها  ،ويتحتم على كل من يعمةل لصةالح الجمعيةة التصةره مةن تلقةاء
أنفسهم بصورة تتماشى مةع هةذه السياسةة وتجنةب مةا قةد يبةدو أنةه سةلوك يخةاله هةذه السياسةة ومةن
األمثلة على حاالت تعارض المصالح ما يلي :
أ -ينشأ تعارض المصالح مثالً في حالة أن عضو مجلس اإلدارة أو عضو أي لجنة من لجانه أو أي
من مومفي الجمعية مشاركا ً في أو له صلة بأي نشاط أو له مصلحة شخصية أو مصلحة تنميمية
أو مهن ية في أي عمل أو نشاط قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على موضوعية قرارات ذلك
العضو أو المومه أو على قدراته في تأدية واجباته ومسؤولياته تجاه الجمعية .
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ينشأ التعارض في المصالح أيضا ً في حالة أن عضو مجلس اإلدارة أو أحد المدراء التنفيذيين يتلقى
أو يحصل على مكاسب شخصية من أي طره آخر سوا ًء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
مستفيداً من موقعه ومشاركته في إدارة شؤون الجمعية .
قد ينشأ تعارض المصالح من خالل اإلستفادة المادية من خالل الدخول في معامالت مادية بالبيع أو
الشراء أو التأجير للجمعية .
أيضا ً قد ينشأ التعارض في المصالح من خالل تعيين األبناء أو األقرباء في الومائه أو توقيع عقود
معهم .
من إحدى صور تعارض المصالح تكون في حال إرتباط من يعمل لصالح الجمعية في جهة أخرى
ويكون بينها تعامالت مع الجمعية .
الهدايا واإلكراميات التي يحصل عليها عضو مجلس اإلدارة أو مومه الجمعية من أمثلة تعارض
المصالح .
االستثمار أو الملكية في نشاط تجاري أو منشأة تقدم خدمات أو تستقبل خدمات حالية من الجمعية أو
تبحث عن التعامل مع الجمعية .
إفشاء األسرار أو إعطاء المعلومات التي تعتبر ملكا ً خاصا ً للجمعية والتي يطلع عليها بحكم
العضوية أو الوميفة ولو بعد تركه .
قبول أحد األقارب لهدايا من أشخاص أو جهات تتعامل مع الجمعية بهده التأثير على تصرفات
العضو أو المومه بالجمعية قد ينتج عنه تعارض المصالح .
تسلم عضو مجلس اإلدارة أو المومه أو أحد أفراد عائلته من أي جهة لمبالغ أو أشياء ذات قيمة
بسبب تعامل تلك الجهة مع الجمعية أو سعيها للتعامل معها .
قيام أي جهة تتعامل أو تسعى للتعامل مع الجمعية بدفع قيمة فواتير مطلوبة من المومه أو أحد
أفراد عائلته .
استخدام أصول وممتلكات الجمعية للمصلحة الشخصية من شأنه أن يمهر تعارضا ً في المصالح
فعليا ً أو محتمالً كإستغالل أوقات دوام الجمعية أو مومفيها أو معداتها أو منافعها لغير مصالح
الجمعية أو أهدافها أو إساءة إستخدام المعلومات المتحصلة من خالل عالقة الشخص بالجمعية
لتحقيق مكاسب شخصية أو عائلية أو مهنية أو أي مصالح أخرى .

 ادللزاماص
على كل من يعمل لصالح الجمعية أن يلتزم بالتالي :
أ -اإلقرار على سياسة تعارض المصالح المعتمدة من الجمعية عند اإلرتباط بالجمعية .
ب -اإللتزام بقيم العدالة والنزاهة والمسؤولية واألمانة وعدم المحاباة أو الواسطة أو تقديم مصلحة النفس
أو ا خرين على مصالح الجمعية .
ً
ً
ت -عدم اإلستفادة بشكل غير قانوني ماديا أو معنويا هو أو أي من أهله وأصدقائه ومعارفه من خالل
أداء عمله لصالح الجمعية .
ث -تجنب المشاركة في إتخاذ القرارات التي تؤدي لتعارض مصالح أو توحي بذلك .
ج -تعبئة نموذج الجمعية الخاص باإلفصاح عن المصالح سنويا ً
ح -اإلفصاح لرئيسه المباشر عن أي حالة تعارض مصالح أو شبهة تعارض مصالح طارئة سوا ًء كانت
مالية أو غير مالية .
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خ -اإلبالغ عن أي حالة تعارض مصالح قد تنتج عن أحد منسوبي الجمعية أو غيره ممن يعمل لصالح
الجمعية .
د -تقديم ما يثبت إنهاء حالة تعارض المصالح في حال وجوده أو في حال طلب الجمعية ذلك .

 ملطا اص ادفياح
 .1يتعين على أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين وغيرهم من المومفين والمتطوعين التقيد التام
باإلفصاح للجمعية عن الحاالت التالية  ،والحصول على موافقتها في كل حالة حيثما اقتضت الحاجة
سوا ًء انطوت على تعارض فعلي أو محتمل للمصالح أم ال :
أ -يت عةةين علةةى أعضةةاء مجلةةس اإلدارة والمةةدير التنفيةةذي وغيةةرهم مةةن المةةومفين والمتطةةوعين
اإلفصاح عن أي ومائه يشغلونها أو إرتبةاط شخصةي لهةم مةع جمعيةة أو مؤسسةة خارجيةة
سوا ًء كانت داخل المملكة أو خارجها .
ب -يتعةةين علةةى أعضةةاء مجلةةس اإلدارة والمةةدير التنفيةةذي وغيةةرهم مةةن المةةومفين والمتطةةوعين
اإلفصاح عن أي حصص ملكية لهم في المؤسسات الربحية .
ص -يتعةةين علةةى أعضةةاء مجلةةس اإلدارة والمةةدير التنفيةةذي وغيةةرهم مةةن المةةومفين والمتطةةوعين
اإلفصةةاح عةةن أي وميفةةة أو مصةةلحة ماليةةة أو حصةةة ملكيةةة تخةةص أي مةةن أفةةراد أسةةرهم (
الوالدان  ،الزوجةة واألبنةاء فةي أي جمعيةات أو مؤسسةات ربحيةة للتعامةل مةع الجمعيةة أو
تسعى للتعامل معها .
ث -يتعين على كل أعضاء مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي وغيرهم من المومفين والمتطةوعين
اإلفصاح للجمعية والحصةول علةى موافقتهةا علةى أي حالةة يمكةن أن تنطةوي علةى تعةارض
محمور في المصالح  .وتخضع جميع هذه الحاالت للمراجعة والتقييم مةن قبةل مجلةس إدارة
الجمعية وإتخاذ القرار في ذلك  .عند إنتقال المومه إلى وميفة رئاسية في الجمعيةة أو إلةى
وميفة في إدارة أخرى أو غير ذلك من الومائه التي ربما تنطوي على تعارض مصةالح ،
ربمةةا يتعةةين علةةى المومةةه إعةةادة تعبئةةة نمةةوذج تعةةارض مصةةالح وأخالقيةةات العمةةل وبيةةان
اإلفصاح فةي غضةون  30يومةا ً مةن تغييةر الوميفةة  .كمةا تقةع علةى عةاتق الةرئيس المباشةر
للمومه مسؤولية التأكد من قيام المومه بتعبئة إستمارة اإلفصاح على نحو تام .
 .2يعةةرض التقصةةير فةةي اإلفصةةاح عةةن هةةذه المصةةالح والحصةةول علةةى موافقةةة الجمعيةةة عليهةةا المةةدير
التنفيةةةذي وغيةةةره مةةةن المةةةومفين والمتطةةةوعين لاجةةةراءات التأديبيةةةة طبقةةةا ً لنمةةةام العمةةةل والتنميةةةة
االجتماعية في المملكة العربية السعودية والنمام األساسي للجمعية .
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 لقاةية لعاةض الميالح
 .1تودع جميع نماذج إفصاح أعضاء مجلس اإلدارة لدى سكرتير المجلس .
 .2تودع جميع نماذج إفصاح مومفي الجمعية لدى قسم الشؤون اإلدارية والمالية .
 .3تودع جميع نماذج إفصاح متطوعي الجمعية لدى مدير الشؤون اإلدارية والمالية .
 .4يقةدم مراجةع حسةةابات الجمعيةة الخةارجي تقريةةراً خاصةا ً باألعمةال والعقةةود المبرمةة لصةةالح
الجمعية والتي تنطوي على مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لعضو المجلةس فةي حةال طلةب
رئيس مجلس اإلدارة ويض من ذلةك فةي تقريةره السةنوي ألداء الجمعيةة الةذي يقدمةه للجمعيةة
العمومية .
ً
ً
 .5تصدر اإلدارة المخولة بالمراجعة الداخلية تقريرا سنويا يعرض على مجلس اإلدارة يوضةح
تفاصةةيل األعمةةال أو العقةةود التةةي انطةةوت علةةى مصةةلحة لمةةومفي الجمعيةةة وفقةةا ً لنمةةاذج
اإلفصاح المودعة لديها .
تعد هذه السياسة جز ًء ال يتجزأ من الوثةائق التةي تةربط الجمعيةة باألشةخاص العةاملين لصةالحها  ،وال يجةوز
مخالفة أحكامها ويتوجب اإللتزام بالبنود الواردة فيها .

 تعهد وإقرار
وبصفتي
أنا
وأتعهد
أقر
................................................................................................
 ............................................................بأنني قد أطلعت على سياسة تعارض المصالح الخاصة بجمعية البر
الخيرية باألبواء  ،وبنا ًء عليه أوافق وأقر وألتزم بما فيها وأتعهد بعدم الحصول على أي مكاسب أو
أرباح شخصية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مستفيداً من موقعي كعضو مجلس إدارة أو مومه في
الجمعية وكذلك عدم إستخدام أي معلومات تخص الجمعية أو أصولها أو مواردها ألغراضي الشخصية
أو ألقاربي أو ألصدقائي أو إلستغاللها ألي منفعة أخرى .
التوقيع :
التـاريخ :
المـــوافق :
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نموةج إفياح مياجة
 .1هل تملك أي مصلحة مالية في أي جمعية أو مؤسسة ربحية تتعامل مع الجمعية ؟
ال
نعم
 .2هل يملك أي فرد من أفراد عائلتك أي مصلحة مالية في أي جمعية أو مؤسسة ربحية تتعامل مع
الجمعية ؟
ال
نعم
 .3في حالة اإلجابة بنعم على أي من األسئلة السابقة  .فإنه يجب عليك اإلفصاح عن التفاصيل الخاصة
بتملك أي عمل تجاري أو وجود مصلحة مالية في أي أعمال تجارية من قبلك أو من قبل أي من
أفراد عائلتك .
تاريخ اإلصدار الهجري

اليوم

الشهر

اليوم

السنة

الشهر

اسم
النشاط

نوع النشاط

المدي
نة

رقم السجل
أو رخصة
العمل

تاريخ اإلصدار الميالدي

السنة

هل
حصلت
على
موافقة
الجمعية
؟

هل
ترتبط
الشركة
بعالقة
عمل مع
الجمعية

المصلحة
المالية
اإلجمالية
(%

 .4هل تتقلد منصبا ً ( مثل منصب عضو في مجلس إدارة أو لجنة أو أي جهة أخرى أو تشارك في
أعمال أو أنشطة أو لديك عضوية لدى أي جهة أخرى غير الجمعية ؟
ال
نعم
ً
 .5هل يتقلد أي من أفراد أسرتك ( الوالدان  ،الزوجة  ،الزوج  ،األبناء  ،البنات منصبا (مثل منصب
عضو في مجلس إدارة أو لجنة أو أي جهة أخرى أو يشارك في أعمال أو أنشطة أو لديه عضوية
في أي جهة غير الجمعية ؟
ال
نعم
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 .6في حالة اإلجابة بنعم على أي من األسئلة السابقة  ،فإنه يجب عليك اإلفصاح عن التفاصيل الخاصة
بشغل أي منصب أو المشاركة في أي أعمال خارجية ( مع شركاء الجمعية  ،القطاع الحكومي أو
الخاص من قبلك أو من قبل أي من أفراد عائلتك ؟
نوع
الجهة

اسم الجهة

المدينة

هل ترتبط الجهة
بعالقة عمل مع
الجمعية

هل حصلت
على موافقة
الجمعية

صاحب
المنصب

المنصب

هل
على
مالية
توليك
المنصب

تتحصل
مكاسب
نمير
هذا

 .7هل قدمت لك أو ألي أحد من أفراد عائلتك هدية أو أكثر من جهة خارج الجمعية ولها صلة حالية أو
مستقبلية بالجمعية سواء قبلتها أم لم تقبلها ؟
ال
نعم
 .8في حالة اإلجابة بنعم على السؤال السابق  ،فإنه يجب عليك اإلفصاح عن تفاصيل الهدية عند قبولها
من قبلك أو من قبل أي من أفراد عائلتك ؟
تاريخ تقديم الهدية الهجري

اليوم

الشهر

اليوم

السنة

الشهر

اسم مقدم
الهدية

الجهة

تاريخ تقديم الهدية الميالدي

السنة

هل
قبلت
الهدية

هل ترتبط
الجهة
بعالقة
عمل مع
الجمعية

نوع
الهدية

قيمة
الهدية
تقديريا ً

أقر أنا الموقع أدناه أن جميع المعلومات أعاله محدثة وصحيحة ومتماشية مع سياسة تعارض المصالح
المعتمدة من الجمعية .
االسم :
المسمى الوميفي :
التاريخ :
التوقيع :
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