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تمهيد

 كّل شـخٍص يعمل . 	
َ

تحتـرم » الجمعيـة الخيريـة لرعايـة األيتـام بمنطقة الرياض )انسـان(« خصوصية
عـُد مـا يقـوم بـه مـن تصرفاٍت خارَج إطـار العمل ليس من اهتمامها، إال أنَّ الجمعية 

َ
لصالحهـا، وت

ترى أن المصالح الشـخصية لمن يعمل لصالحها أثناَء ممارسـِة أيِّ أنشـطٍة اجتماعيٍة، أو مالية، 
أو غيرهـا، قـد تتداخـُل، بصـورٍة مباشـرٍة أو غيـِر مباشـرٍة، مـع موضوعيتـِه، أو والئـِه للجمعيـة ممـا 

 معـه تعارض فـي المصالح.
ُ
قـْد ينشـأ

ؤمن الجمعية بقيمها ومبادئها المتمثلِة في النزاهِة والعمل الجماعِي والعنايِة والمبادرِة . 	
ُ
ت

واإلنجـاِز، وتأتـي سياسـة تعـارض المصالـح الصـادرة عـن الجمعيـة؛ لتعزيـز تلـك القيـم وحمايتهـا، 
ـر المصلحـة الشـخصية أو العائليـة، أو المهنيـة ألّي شـخٍص يعمـل لصالـح 

ّ
وذلـك لتفـادي أن تؤث

ّحصـَل مـن خـال تلـك المصالـح على مكاسـٍب 
َ
الجمعيـة علـى أداء واجباتـه تجـاه الجمعيـة، أو أن يت

علـى حسـاب الجمعية.

نطاق وأهداف السياسة

العربيـة . 	 المملكـة  التشـريعات والقوانيـن المعمـول بهـا فـي  مـع عـدم اإلخـال بمـا جـاء فـي 
والئحتـه  األهليـة  والمؤسسـات  الجمعيـات  ونظـام  المصالـح،  تعـارض  ـم 

ُ
تحك التـي  السـعودية 

تحـلَّ  أن  دوَن  لهـا،   
ً
اسـتكماال السياسـة  هـذه  تأتـي  للجمعيـة،  األساسـية  والائحـة  التنفيذيـة، 

. محلهـا

طبـق هـذه السياسـة علـى كل شـخص يعمـل لصالـح الجمعيـة، ويشـمل ذلـك أعضـاء الجمعيـة . 	
ُ
ت

ومديـري  اإلدارة،  مجلـس  مـن  المنبثقـة  اللجـان  وأعضـاء  اإلدارة،  مجلـس  وأعضـاء  العموميـة 
التنفيذييـن، وجميـع موظفيهـا و متطوعيهـا. الجمعيـة 

السـابقة . 	 الفقـرة  فـي  المذكوريـن  أنفسـهم  باألشـخاص  يتعلـق  مـا  المصالـح،  تعـارض  يشـمل 
األبنـاء،  الزوجـة،  هـؤالء  ويشـمل  بهـم،  شـخصية  عاقـة  لهـم  تكـون  آخـر  شـخص  أي  ومصالـح 

العائلـة. أفـراد  مـن  غيرهـم  أو  األشـقاء،  الوالديـن، 

 من الوثائق التي تربط الجمعية باألشـخاص العاملين لصالحها . 	
ُ
 ال يتجزأ

ً
عدُّ هذه السياسـة جزءا

ُ
ت

سـواء كانت تلك الوثائق قرارات تعيين أو عقود عمل.

 تنظـم . 	
ً
مـن الجمعيـة العقـود التـي تبرمهـا مـع مستشـاريها الخارجييـن أو غيرهـم، نصوصـا

ّ
ض

ُ
ت

تعـارض المصالـح بمـا يتفـق مـع أحـكام هـذه السياسـة.

تهـدف هـذه السياسـة إلـى حمايـة الجمعيـة وسـمعتها ومـن يعمـل لصالحهـا مـن أي أشـكال . 	
تعـارض المصالـح السـلبية التـي قـد تنشـأ بسـبب عـدم اإلفصـاح.
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مسؤوليات وصالحيات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية الخاصة بسياسة تنظيم تعارض المصالح 

إدارة تعارض المصالح أحد االختصاصات الرئيسة لمجلس اإلدارة.. 	

يجـوز للمجلـس تكويـن لجـان محـددة أو تكليـف أحـد لجانـه المنبثقـة مـن المجلـس للنظـر فـي . 	
المسـائل التـي مـن المحتمـل أن تنطـوي علـى تعـارض مصالـح مـع مراعـاة متطلبـات اسـتقالية 

تلـك اللجـان.

ال يكون الشخص في حالة تعارض مصالح إال إذا قرر مجلس إدارة الجمعية فيما يخص تعامات . 	
الحالـة  أن  الجمعيـة  فـي  التنفيذييـن  وكبـار  المجلـس  أعضـاء  تعامـات  أو  الغيـر  مـع  الجمعيـة 
تنطـوي علـى تعـارض مصالـح، وتكـون صاحيـة القـرار مـع المسـؤول التنفيـذي بخصـوص باقـي 

موظفـي الجمعيـة.

 لسـلطته التقديريـة أن يقـرر ـــ بشـأن كل حالـة علـى حـدة ـــ اإلعفـاء . 	
ً
يجـوز لمجلـس اإلدارة وفقـا

 مـن حيـن آلخـر فـي سـياق نشـاطات 
ً
مـن المسـؤولية عنـد تعـارض المصالـح الـذي قـد ينشـأ عرضـا

الشـخص وقراراته المعتادة، أو الذي قد ينشـأ في سـياق عمله مع الجمعية، سـواء ما يتعلق 
بمصالـح ماليـة أو بمصالـح تعيقـه عـن القيـام بواجبـه فـي التصـرف علـى أكمـل وجه بمـا يتوافق 

مـع مصالـح الجمعيـة.

عندمـا يقـرر مجلـس اإلدارة أن الحالـة تعـارض مصالـح، يلتـزم صاحـب المصلحـة المتعارضة بتصحيح . 	
وضعـه وبجميـع اإلجـراءات التـي يقررهـا مجلـس اإلدارة وإتبـاع االجـراءات المنظمة لذلك.

لمجلـس إدارة الجمعيـة صاحيـة إيقـاع الجـزاءات علـى مخالفـي هـذه السياسـة، ورفـع القضايـا . 	
الجنائيـة والحقوقيـة للمطالبـة باألضـرار التـي قـد تنجـم عـن عـدم التـزام جميـع ذوي العاقـة 

. بها

مجلس اإلدارة هو المخول في تفسير أحكام هذه السياسة على أال يتعارض ذلك مع األنظمة . 	
السارية والائحة األساسية للجمعية وأنظمة الجهات المشرفة.

يعتمـد مجلـس اإلدارة هـذه السياسـة، ويبلـغ جميـع موظفـي الجمعيـة وتكـون نافـذة من تاريخ . 	
اإلباغ.

يتولـى مجلـس اإلدارة التأكـد مـن تنفيـذ هـذه السياسـة والعمـل بموجبهـا وإجـراء التعديـات . 	
عليهـا. الازمـة 

حاالت تعارض المصالح

ال يعنـي وجـود مصلحـٍة لشـخص يعمـل لصالـح الجمعيـة فـي أي نشـاط يتعلـق سـواء بشـكل . 	
ينشـأ  قـد  الطرفيـن. ولكـن  بيـن  المصالـح  تعـارض فـي  بالجمعيـة، قيـام  أو غيـر مباشـر  مباشـر 
، أو يقوم 

ً
، أو يتخذ قرارا

ً
تعـارض المصالـح عندمـا يطلـب ممـن يعمـل لصالـح الجمعية أن يبدي رأيـا

ـا مصلحـة تتعلـق بشـكل مباشـر أو  بتصـرف لمصلحـة الجمعيـة، وتكـون لديـه فـي نفـس الوقـت إمَّ
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غيـر مباشـر بالـرأي المطلـوب منـه إبـداؤه، أو بالتصـرف المطلـوب منـه اتخـاذه، أو أن يكـون لديـه 
التـزام تجـاه طـرف آخـر غيـر الجمعيـة يتعلـق بهـذا الـرأي أو القـرار أو التصـرف.

إذ تنطـوي حـاالت تعـارض المصالـح علـى انتهـاٍك للسـرية، وإسـاءٍة السـتعمال الثقـة، وتحقيـٍق 
لمكاسـب شـخصية، وزعزعـٍة للـوالء للجمعيـة.

هـذه السياسـة تضـع أمثلـة لمعاييـر سـلوكية لعـدد مـن المواقـف إال أنهـا بالضـرورة ال تغطـي . 	
جميـع المواقـف األخـرى المحتمـل حدوثهـا، ويتحتـم على كل من يعمـل لصالح الجمعية التصرف 
مـن تلقـاء أنفسـهم بصـورة تتماشـى مـع هـذه السياسـة، وتجنـب ما قـد يبدو أنه سـلوك يخالف 

هـذه السياسـة ومـن األمثلـة علـى حـاالت التعـارض مـا يلي:
 في حالة أن عضو مجلس اإلدارة أو عضو أي لجنة من لجانه أو 	 

ً
ينشـأ تعارض المصالح مثا

 فـي أو لـه صلـة بـأي نشـاط، أو لـه مصلحـة شـخصية أو 
ً
أي مـن موظفـي الجمعيـة مشـاركا

مصلحـة تنظيميـة أو مهنيـة فـي أي عمـل أو نشـاط قـد يؤثـر بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر 
واجباتـه  تأديـة  فـي  قدراتـه  علـى  أو  الموظـف  أو  العضـو  ذلـك  قـرارات  علـى موضوعيـة 

ومسـئولياته تجـاه الجمعيـة.

 فـي حالـة أن عضـو مجلس اإلدارة أو أحد كبـار التنفيذيين 	 
ً
ينشـأ التعـارض فـي المصالـح أيضـا

يتلقى أو يحصل على مكاسـب شـخصية من أي طرف آخر سـواء كان ذلك بطريقة مباشـرة 
 من موقعة ومشـاركته في إدارة شـؤون الجمعية.

ً
أو غير مباشـرة مسـتفيدا

فـي 	  الدخـول  خـال  مـن  الماديـة  االسـتفادة  خـال  مـن  المصالـح  فـي  التعـارض  ينشـأ  قـد 
للجمعيـة. التأجيـر  أو  الشـراء  أو  بالبيـع  ماديـة  معامـات 

 قـد ينشـأ التعـارض فـي المصالـح مـن خـال تعييـن األبنـاء أو األقربـاء فـي الوظائـف أو 	 
ً
أيضـا

توقيـع عقـود معهـم.

مـن إحـدى صـور تعـارض المصالـح تكـون فـي حـال ارتبـاط مـن يعمـل لصالـح الجمعيـة فـي 	 
جهـة أخـرى ويكـون بينهـا تعامـات مـع الجمعيـة.

الهدايا واإلكراميات التي يحصل عليها عضو مجلس اإلدارة أو موظف الجمعية من أمثلة 	 
تعارض المصالح.

االسـتثمار أو الملكية في نشـاط تجاري أو منشـأة تقدم خدمات أو تسـتقبل خدمات حالية 	 
مـن الجمعيـة أو تبحـث عن التعامـل مع الجمعية.

 للجمعيـة، والتـي يطلـع عليها 	 
ً
 خاصـا

ً
إفشـاء األسـرار أو إعطـاء المعلومـات التـي تعتبـر ملـكا
بحكـم العضويـة أو الوظيفـة، ولـو بعـد تركـه الخدمة.

قبـول أحـد األقـارب لهدايـا مـن أشـخاص أو جهـات تتعامـل مـع الجمعيـة بهـدف التأثيـر علـى 	 
تصرفـات العضـو أو الموظـف بالجمعيـة قـد ينتـج عنـه تعـارض المصالـح.

م عضـو مجلـس اإلدارة أو الموظـف أو أحـد أفـراد عائلتـه مـن أي جهـة لمبالغ أو أشـياء 	 
ّ
تسـل

ذات قيمـة بسـبب تعامـل تلـك الجهـة مـع الجمعيـة أو سـعيها للتعامل معها.

قيـام أي جهـة تتعامـل أو تسـعى للتعامـل مـع الجمعيـة بدفـع قيمـة فواتيـر مطلوبة من 	 
الموظـف أو أحـد أفـراد عائلته.
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 في 	 
ً
اسـتخدام أصـول وممتلـكات الجمعيـة للمصلحـة الشـخصية مـن شـأنه أْن ُيِظهـَر تعارضـا

، كاسـتغال أوقـات دوام الجمعيـة، أو موظفيهـا، أو معداتهـا، 
ً
 أو محتمـا

ً
المصالـح فعليـا

أو منافعها لغير مصالح الجمعية أو أهدافها، أو إسـاءِة اسـتخداِم المعلومات المتحصلِة 
من خال عاقِة الشـخِص بالجمعيِة؛ لتحقيق مكاسـب شـخصية، أو عائلية، أو مهنية، أو أيَّ 

مصالـح أخرى.

  االلتزامات

على كل من يعمل لصالح الجمعية أن يلتزم بالتالي:
اإلقرار على سياسة تعارض المصالح المعتمدة من الجمعية عند االرتباط بالجمعية.	 

االلتـزام بقيـم العدالـة والنزاهـة والمسـؤولية واألمانـة وعـدم المحابـاة أو الواسـطة أو 	 
تقديـم مصلحـة النفـس أو اآلخريـن علـى مصالـح الجمعيـة.

 هـو أو أي مـن أهلـه وأصدقائـه 	 
ً
 أو معنويـا

ً
عـدم االسـتفادة بشـكل غيـر قانونـي ماديـا

.
ً

ومعارفـه مـن خـال أداء عملـه لصالـح الجمعيـة

تجنب المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤدي لتعارض مصالح أو توحي بذلك.	 

 	.
ً
تعبئة نموذج الجمعية الخاص باإلفصاح عن المصالح سنويا

اإلفصـاح لرئيسـه المباشـر عـن أي حالـة تعـارض مصالـح أو شـبهة تعـارض مصالـح طارئـة 	 
سـواء كانـت ماليـة أو غيـر ماليـة.

اإلباغ عن أي حالة تعارض مصالح قد تنتج عنه أو عن غيره ممن يعمل لصالح الجمعية.	 

 تقديم ما يثبت إنهاء حالة تعارض المصالح، في حال وجوده، أو في حال طلب الجمعية 	 
ذلك.

 متطلبات اإلفصاح

الموظفيـن . 	 مـن  وغيرهـم  التنفيذييـن  والمسـؤولين  اإلدارة  مجلـس  أعضـاء  علـى  يتعيـن 
انطبـق، والحصـول  التاليـة، حيثمـا  الحـاالت  عـن  للجمعيـة  باإلفصـاح  التـام  التقيـد  والمتطوعيـن 
علـى موافقتهـا فـي كل حالـة، حيثمـا اقتضـت الحاجـة، سـواء انطـوت علـى تعـارض فعلـي أو 

ال: أم  للمصالـح  محتمـل 
الموظفيـن 	  مـن  وغيرهـم  التنفيـذي  والمسـؤول  اإلدارة  مجلـس  أعضـاء  علـى  يتعيـن 

والمتطوعيـن اإلفصـاح عـن أيـة وظائـف يشـغلونها، أو ارتبـاط شـخصي لهـم مـع جمعيـة أو 
المملكـة أم خارجهـا.  كانـت داخـل  مؤسسـة خارجيـة، سـواء 

الموظفيـن 	  مـن  وغيرهـم  التنفيـذي  والمسـؤول  اإلدارة  مجلـس  أعضـاء  علـى  يتعيـن 
الربحيـة. المؤسسـات  فـي  لهـم  ملكيـة  حصـص  أيـة  عـن  اإلفصـاح  والمتطوعيـن 
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الموظفيـن 	  مـن  وغيرهـم  التنفيـذي  والمسـؤول  اإلدارة  مجلـس  أعضـاء  علـى  يتعيـن 
والمتطوعيـن اإلفصـاح عـن أيـة وظيفـة أو مصلحـة ماليـة أو حصـة ملكيـة تخـص أي مـن 
أو  جمعيـات  أيـة  فـي  واألبناء/البنـات(  والزوجة/الزوجات/الـزوج  )الوالـدان  أسـرهم  أفـراد 

معهـا. للتعامـل  تسـعى  أو  الجمعيـة  مـع  تتعامـل  ربحيـة  مؤسسـات 

يتعيـن علـى كل أعضـاء مجلـس اإلدارة والمسـؤولين التنفيذييـن وغيرهـم مـن الموظفيـن 	 
والمتطوعين اإلفصاح للجمعية والحصول على موافقتها على أية حالة يمكن أن تنطوي 
علـى تعـارض محظـور فـي المصالـح. وتخضـع جميـع هـذه الحـاالت للمراجعـة والتقييـم مـن 

قبـل مجلـس إدارة الجمعيـة واتخـاذ القـرار فـي ذلك.

عنـد انتقـال الموظـف إلـى وظيفـة رئاسـية فـي الجمعيـة أو إلـى وظيفـة فـي إدارة أخـرى 	 
أو غيـر ذلـك مـن الوظائـف التـي ربمـا تنطـوي علـى تعـارض فـي المصالـح، ربمـا يتعيـن علـى 
فـي  اإلفصـاح  وبيـان  العمـل  وأخاقيـات  المصالـح  تعـارض  نمـوذج  تعبئـة  إعـادة  الموظـف 
 مـن تغييـر الوظيفـة. كمـا تقـع علـى عاتـق الرئيـس المباشـر للموظـف 

ً
غضـون )0	( يومـا

مسـؤولية التأكـد مـن قيـام الموظـف بتعبئـة اسـتمارة اإلفصـاح علـى نحـو تـام. 

عليهـا . 	 الجمعيـة  موافقـة  علـى  والحصـول  المصالـح  هـذه  عـن  اإلفصـاح  فـي  التقصيـر  يعـّرض 
لنظـام   

ً
طبقـا التأديبيـة  لإلجـراءات  والمتطوعيـن  الموظفيـن  مـن  وغيـره  التنفيـذي  المسـؤول 

الجمعيـة. فـي  األساسـية  والائحـة  السـعودية  العربيـة  المملكـة  فـي  االجتماعيـة  والتنميـة  العمـل 

 تقارير تعارض المصالح

تودع جميع نماذج إفصاح أعضاء مجلس اإلدارة لدى إدارة الجمعية.. 	

تودع جميع نماذج إفصاح موظفي أو متطوعي الجمعية لدى إدارة الموارد البشرية. . 	

 باألعمال والعقود المبرمة لصالح الجمعية . 	
ً
 خاصا

ً
ُيقدم مراجع حسابات الجمعية الخارجي تقريرا

والتـي تنطـوي علـى مصلحـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة لعضـو المجلـس، حـال طلـِب رئيـِس مجلس 
اإلدارة، وُيضمـن ذلـك مـع تقريـره السـنوي ألداء الجمعيـة الذي يقدمه للجمعية العمومية.

ـح . 	
ّ

ُيوض اإلدارة  علـى مجلـس  ُيعـرض   
ً
 سـنويا

ً
تقريـرا الداخليـة  بالمراجعـة  المخولـة  اإلدارة  صـدر 

ُ
ت

لنمـاذج   
ً
وفقـا الجمعيـة  لموظفـي  مصلحـة  علـى  انطـوت  التـي  العقـود  أو  األعمـال  تفاصيـل 

لديهـا. المودعـة  اإلفصـاح 

 ال يتجـزأ مـن الوثائـق التـي تربـط الجمعية باألشـخاص العاملين 
ً
عـد جـزءا

ُ
حيـث إنِّ هـذه السياسـة ت

 أحكامهـا وااللتزامـات الواردة بها.
َ

لصالحهـا، فإنـه ال يجـوز مخالفـة





 33 11 000 92الرقـم المـوحــد


