سياسة تعارض المصالح
تحترم الجمعية خصوصية كل شخص يعمل لصالحها ،وتعد ما يقوم به من تصرفات خارج
إطااار العماال لاايه ماان ا تمامهااا ،إع ت
ةن الجمعيااة تاارل ةن المصااالم الشخصااية لماان يعماال
لصااالحها ةناءاااا مماريااة ةة ةءشااطة اجتما يااة  ،ةو مااال  ،ةو دير ااا ،رااد تتااداخل ،بصااور
مباشر ةو دير مباشر  ،مع موضو يته ،ةو وعئاه لججمعياة مماا را ند يءشاه ن معاه تعاار فنا
المصالم.
تاانمن الجمعيااة بقيمهااا ومبادئهااا المتماجااة ف ا الءاا ااة والعماال الجمااا والعءايااة والمبااادر ن
واإلءجاا وتهت يياية تعار المصالم الصادر ن الجمعية؛ لتعايا تجك انلقيم وحمايتهاا،
وذلك لتفادة ةن تنار المصجحة الشخصية ةنو العائجية  ،ةو المهءية ألة شاخص يعمال لصاالم
الجمعيااة جااا ةداا واجباتااه تجاااة الجمعيااة  ،ةو ةن يتحصاال ماان خ ا ل تجااك المصااالم جااا
مكايب.

نطاق وأهداف السياسة :
-

-

-

-

مااع اادم اإلخ ا ل بمااا جاااا ف ا التشااريعات والقااواءين المعمااول بهااا ف ا الممجكااة
العربيااة اليااعودية التا تحكاام تعااار المصااالم ،وء ااام الجمعيااات والمنييااات
األ جية وعئحته التءفيذية ،وال ئحة األيايية لججمعية ،تهت ذة اليياياة اياتكماع
لها ،دون ةن تحل محجها.
 تطبق ذة اليياية جا كل شخص يعمل لصالم الجمعية ،ويشمل ذلاك ة ضاااالجمعية العمومية وة ضاا نمججه اإلدار  ،وة ضااا الججاان المءباقاة مان مججاه
اإلدار  ،ومديرة الجمعية التءفيذيين،وجميع مو فيها و متطو يها.
 يشاامل تعااار المصااالم ،مااا يتعجااق باألشااخاص ةنءفيااهم المااذكورين فا الفقااراليابقة و مصالم ةنة شخص آخر تكون لهم رة شخصية بهام ،و يشامل انعا
الاوجة ،األبءاا ،الوالدين ،األشقاا ،ةنو دير م من ةنفراد العائجة.
تعااد ااذة الييايااة جااا زاا ع يتجاااة ن ماان الواااائق الت ا تااربط الجمعيااة باألشااخاص
العامجين لصالحها يواا كاءت تجك الواائق ررارات تعيين ةو قود مل.
تضااامن الجمعياااة العقاااود التااا تبرمهاااا ماااع ايتشاااارييها الخاااارجيين ةو ديااار م،
ءصوصا ز تء م تعار المصالم بما يتفق مع ةحكام ذة اليياية.

 تهااده ااذة الييايااة إلااا حمايااة الجمعيااة وياامعتها وماان يعماال لصااالحها ماان ةنةةنشكال تعار المصالم اليجبية الت رد تءشه بيبب دم اإلفصاح.
مسؤوليات و صالحيات مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية الخاصة بسياسة
تنظيم تعارض المصالح:
 .1إدار تعار المصالم ةحد اعختصاصات الرئيية لمججه اإلدار .
 .2يجااوا لجمججااه تكااوين لجااان محاادد ةو تكجيااه احااد لجاءااه المءباقااة ماان المججااه لجء اار ف ا
الميائل الت من المحتمل ةن تءطوة جاا تعاار مصاالم ماع مرا اا متطجباات اياتق لية
تجك الججان.
 .3ع يكون الشاخص فا حالاة تعاار مصاالم إع إذا رارر مججاه إدار الجمعياة فيماا يخاص
تعااام ت الجمعيااة مااع ال ياار ةو تعااام ت ة ضاااا المججااه وكبااار التءفيااذيين فا الجمعيااة ةن
الحالااة تءضااوة جااا تعااار مصااالم ،وتكااون صاا حية القاارار مااع المياانول التءفيااذة
بخصوص بار مو ف الجمعية.
 .4يجوا لمججه اإلدار وفق اليجطة التقديرية ةن يقرر – بشهن كل حالاة جاا حاد – اإل فااا
من الميئولية ءد تعار المصالم الذة رد يءشه رضا من حين آلخر فا يايان ءشااطات
الشخص ورراراته المعتاد  ،ةو الذة راد يءشاه فا يايان مجاه ماع الجمعياة ،ياواا ماا يتعجاق
بمصالم مالية ةو بمصالم تعيقه ن القيام بواجبه ف التصاره جاا ةكمال وجاه بماا يتوافاق
مع مصالم الجمعية.
 .5ءدما يقرر مججه اإلدار ةن الحالة تعار مصالم ،يجتاام صااحب المصاجحة المتعارضاة
بتصحيم وضعه وبجميع اإلجرااات الت يقرر ا مججه اإلدار وإتباع اإلجارااات المء ماة
لذلك.
 .6لمججه إدار الجمعية ص حية إيقااع الجااااات جاا مخاالف اذة اليياياة ،ورفاع القضاايا
الجءائية والحقورية لجمطالبة باألضرار الت رد تءجم ن دم التاام جميع ذوة الع رة بها.
 .7مججااه اإلدار ااو المخااول ف ا تفيااير ةحكااام ااذة الييايااة جااا ةن ع يتعااار ذلااك مااع
األء مة اليارية وال ئحة األيايية لججمعية وةء مة الجهات المشرفة.
 .8يعتمااد مججااه اإلدار ااذة الييايااة ،ويبجااف جميااع مااو ف الجمعيااة وتكااون ءافااذ ماان تاااري
اإلب غ.
 .9يتااولا مججااه اإلدار التهكااد ماان تءفيااذ ااذة الييايااة والعماال بموجبهااا وإجااراا التعاادي ت
ال امة جيها.

حاالت تعارض المصالح :
 .1ع يعء ا وجااود مصااجحة لشااخص يعماال لصااالم الجمعيااة ف ا ةنة ءشاااط يتعجااق يااواا بشااكل
مباشار ةو ديار مباشار بالجمعياة  ،رياام تعاار فا المصاالم باين الطارفين .ولكان رناد يءشااه
تعار المصالم ءدما يطجب ممن يعمل لصالم الجمعية ةن يبدة رةيااز ،ةو يتخاذ راراراز ،ةو
يقااوم بتصااره لمصااجحة الجمعيااة  ،وتكااون لديااه فا ءفااه الوراات إ تمااا نمصااجحة تتعجااق بشااكل
مباشر ةو دير مباشر بالرةة انلمطجوب مءه إبدانة  ،ةو بالتصره المطجوب مءه اتخاذة ةو ةنن
يكون لديه التاام تجاة طره آخر دير الجمعية يتعجق بنهذا الارةة ةو القارار ةو التصاره .إذ
تءطوة حااعت تعاار المصاالم جاا اءتهااك لجيارية  ،وإيااا عياتعمال الاقاة  ،وتحقياق
لمكايب شخصية  ،وا ا ة لجوعا لججمعية.
 .2ااذة الييايااة تضااع ةماجااة لمعااايير يااجوكية لعاادد ماان الموارااه إع ةءهااا بالضاارور ع ت طااا
جميااع الموارااه األخاارل المحتماال حاادواها  ،ويتحااتم جااا كاال ماان يعماال لصااالم الجمعيااة
التصره من تجقاا ةءفيهم بصور تتماشا مع ذة اليياية  ،وتجءاب ماا راد يبادو ةءاه ياجوك
يخاله ذة اليياية ومن األماجة جا حاعت التعار ما يج :
▪ يءشه تعار المصالم ما ف حالة ةن ضو مججاه اإلدار ةو ضاو ةة لجءاة مان لجاءاه
ةو ةة من مو ف الجمعية مشاارك فا ةو لاه صاجة باهة ءشااط ،ةو لاه مصاجحة شخصاية ةو
مصجحة تء يمية ةو مهءية ف ةة مل ةو ءشاط راد يانار بشاكل مباشار ةو ديار مباشار جاا
موضو ية ررارات ذلاك العضاو ةو المو اه ةو جاا ردراتاه فا تهدياة واجباتاه وميائولياته
تجاة الجمعية.
ضا ف حالاة ةن ضاو مججاه اإلدار ةو ةحاد كباار التءفياذيين
▪ يءشه التعار ف المصالم ةي ز
يتجقا ةو يحصل جا مكايب شخصية من ةة طره آخر يواا كان ذلك بطريقة مباشر ةو
دير مباشر ميتفي زدا من مورعة ومشاركته ف إدار شنون الجمعية.
▪ رد يءشه التعار ف المصالم من خا ل اعياتفاد المادياة مان خا ل الادخول فا معاام ت
مادية بالبيع ةو الشراا ةو التهجير لججمعية.
ضا رد يءشاه التعاار فا المصاالم مان خا ل تعياين األبءااا ةو األرربااا فا الو اائه ةو
▪ ةي ز
توريع قود معهم.
▪ من إحدل صور تعار المصالم تكون ف حال ارتباط من يعمل لصالم الجمعية فا جهاة
ةخرل ويكون بيءها تعام ت مع الجمعية.
▪ الهدايا واإلكراميات الت يحصال جيهاا ضاو مججاه اإلدار ةو مو اه الجمعياة مان ةماجاة
تعار المصالم.
▪ اعيتامار ةو المجكية فا ءشااط تجاارة ةو مءشاه تقادم خادمات ةو تياتقبل خادمات حالياة مان
الجمعية ةو تبحث ن التعامل مع الجمعية.

▪

▪

▪

▪

▪

صاا لججمعيااة ،والتا يطجااع جيهااا
إفشاااا األياارار ةو إ طاااا المعجومااات التا تعتباار مج زكاا خا ز
بحكم العضوية ةو الو يفة ،ولو بعد تركه الخدمة.
ربااول ةحااد األرااارب لهاادايا ماان ةشااخاص ةو جهااات تتعاماال مااع الجمعيااة بهااده التااهاير جااا
تصرفات العضو ةو المو ه بالجمعية رد يءتج ءه تعار المصالم.
تيجم ضو مججه اإلدار ةو المو ه ةو ةحد ةفراد ائجته من ةة جهة لمبالف ةو ةشاياا ذات
ريمة بيبب تعامل تجك الجهة مع الجمعية ةو يعيها لجتعامل معها.
ريام ةة جهة تتعامل ةو تيعا لجتعامل مع الجمعية بدفع ريمة فواتير مطجوباة مان المو اه ةو
ةحد ةفراد ائجته.
ايااتخدام ةصااول وممتجكااات الجمعيااة لجمصااجحة الشخصااية ماان شااهءه ة نن ي هاار تعارض اا ز ف ا
المصااالم فعجيااا ةنو محااتم  ،كاياات ل ةورااات دوام الجمعيااة  ،ةو نمو فيهااا  ،ةو معااداتها  ،ةو
مءافعها ل ير مصالم الجمعية ةو ة دافها  ،ةو إياا ن ايتخدام المعجومات المتحصجة من خا ل
ة مصاالم
رة الشخص بالجمعية ؛ لتحقيق مكاياب شخصاية  ،ةو ائجياة ،ةو مهءياة  ،ةو ة ُّ
ةخرل.

االلتزامات :
▪
▪

▪

▪
▪
▪

▪
▪

جا كل من يعمل لصالم الجمعية ةن يجتام بالتال :
اإلررار جا يياية تعار المصالم المعتمد من الجمعية ءد اعرتباط بالجمعية.
اعلتاااام بقاايم العدالااة والءاا ااة والمياانولية واألماءااة و اادم المحابااا ةو الوايااطة ةو تقااديم
مصجحة الءفه ةو اآلخرين جا مصالم الجمعية.
دم اعيتفاد بشكل دير راءوء ماديا ةو معءويا و ةو ةة من ة جه وةصادرائه ومعارفاه مان
خ ل ةداا مجه لصالم الجمعية.
تجءب المشاركة ف اتخاذ القرارات الت تندة لتعار مصالم ةو توح بذلك.
تعبئة ءموذج الجمعية الخاص باإلفصاح ن المصالم يءويا.
اإلفصاح لرئيياه المباشار ان ةة حالاة تعاار مصاالم ةو شابهة تعاار مصاالم طارئاة
يواا كاءت مالية ةو دير مالية.
اإلب غ ن ةة حالة تعار مصالم رد تءتج ءه ةو ن ديرة ممن يعمل لصالم الجمعية.
تقديم ما يابت إءهاا حالة تعاار المصاالم  ،فا حاال وجاودة  ،ةو فا حاال طجاب الجمعياة
ذلك.

متطلبات اإلفصاح :
 .1يتعااااين جااااا ة ضاااااا مججااااه اإلدار والمياااانولين التءفيااااذيين ودياااار م ماااان المااااو فين
والمتطو ين التقيد التام باإلفصااح لججمعياة ان الحااعت التالياة  ،حياماا اءطباق ،والحصاول
جا موافقتها ف كل حالة  ،حياماا ارتضات الحاجاة  ،ياواا اءطاوت جاا تعاار فعجا ةو
محتمل لجمصالم ةم ع.
 .2يتعين جا ة ضاا مججه اإلدار والميانول التءفياذة وديار م مان الماو فين والمتطاو ين
اإلفصاح ن ةية و ائه يش جوءها ،ةو ارتباط شخص لهم ماع جمعياة ةو منيياة خارجياة،
يواا كاءت داخل الممجكة ةم خارجها.
 .3يتعين جا ة ضاا مججه اإلدار والميانول التءفياذة وديار م مان الماو فين والمتطاو ين
اإلفصاح ن ةية حصص مجكية لهم ف المنييات الربحية.
 .4يتعين جا ة ضاا مججه اإلدار والميانول التءفياذة وديار م مان الماو فين والمتطاو ين
اإلفصاااح اان ةيااة و يفااة ةو مصااجحة ماليااة ةو حصااة مجكيااة تخااص ةة ماان ةفااراد ةياار م
)الوالاادان والاوجااةوالاوجاتوالاوج واألبءااوالبءاااتي ف ا ةيااة جمعيااات ةو منييااات ربحيااة
تتعامل مع الجمعية ةو تيعا لجتعامل معها.
 .5يتعاااين جاااا كااال ة ضااااا مججاااه اإلدار والميااانولين التءفياااذيين وديااار م مااان الماااو فين
والمتطو ين اإلفصاح لججمعية والحصول جا موافقتها جا ةية حالة يمكن ةن تءطوة جاا
تعااار مح ااور ف ا المصااالم .وتخضااع جميااع ااذة الحاااعت لجمراجعااة والتقياايم ماان رباال
مججه إدار الجمعياة واتخااذ القارار فا ذلاك .ءاد اءتقاال المو اه إلاا و يفاة رئاياية فا
الجمعية ةو إلا و يفة فا إدار ةخارل ةو ديار ذلاك مان الو اائه التا ربماا تءطاوة جاا
تعااار ف ا المصااالم ،ربمااا يتعااين جااا المو ااه إ اااد تعبئااة ءمااوذج تعااار المصااالم
وةخ ريات العمل وبياان اإلفصااح فا دضاون  33يوماا مان ت ييار الو يفاة .كماا تقاع جاا
اتق الرئيه المباشر لجمو ه مينولية التهكد من ريام المو ه بتعبئة
ايتمار اإلفصاح جا ءحو تام.
 .6يعاار التقصااير ف ا اإلفصاااح اان ااذة المصااالم والحصااول جااا موافقااة الجمعيااة جيهااا
المينول التءفيذة وديرة من المو فين والمتطو ين لإلجارااات التهديبياة طبقاا لء اام العمال
والتءمية اعجتما ية ف الممجكة العربية اليعودية وال ئحة األيايية ف الجمعية.

تقارير تعارض المصالح :
 .1تودع جميع ءماذج إفصاح ة ضاا مججه اإلدار لدل اإلدار التءفيذية.
 .2تاااودع جمياااع ءمااااذج إفصااااح ماااو ف ةو متطاااو الجمعياااة لااادل وحاااد الماااوارد البشااارية
والمتطو ين.
ص اا بناأل مااال والعقااود المبرمااة لصااالم
 .3يقاادم مراجااع حيااابات الجمعيااة الخااارج تقري ا زر خا ز
الجمعيااة والتا تءطااوة جااا مصااجحة مباشاار ةو دياار مباشاار لعضااو المججااه ،حااال طجااب
رئيه مججه اإلدار  ،ويضمن ذلاك ماع تقريارة الياءوة ألداا الجمعياة الاذة يقدماه لججمعياة
العمومية.
جاا مججاه اإلدار يوضام
 .4تصدر اإلدار المخولة بالمراجعة الداخجية تقريرا يءويا ز يعر
تفاصيل األ مال ةنو العقود الت اءطوت جا مصجحة لمو ف الجمعية وفقا لءماذج اإلفصاح
المود ة لديها.
حيااث إن ااذة الييايااة تعااد جااا زاا ع يتجاااة ماان الواااائق الت ا تااربط الجمعيااة باألشااخاص
العامجين لصالحها  ،فإءه ع يجوا مخالفة ةحكامها واعلتاامات الوارد بها.

