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متهيد
 1-1حترتمُ " مجعية وئام" خصوصيةَ كلّ شخصٍ يعمل لصاحلها ،وتَعدُ ما يقوم به من تصرفاتٍ خارجَ
إطار العمل ليس من اهتمامها ،إال أنَّ اجلمعية ترى أن املصاحل الشخصية ملن يعمل لصاحلها أثناءَ
ممارسةِ أيِّ أنشطةٍ اجتماعيةٍ ،أو مالية  ،أو غريها ،قد تتداخل  ،بصورةٍ مباشرةٍ أو غريِ مباشرةٍ،
مع موضوعيتهِ ،أو والئهِ للجمعية مما قدْ ينشأُ معه تعارض يف املصاحل.
 2-1تُؤمن اجلمعية بقيمها ومبادئها املتمثلةِ يف النزاهةِ والعمل اجلماعيِ والعنايةِ واملبادرةِ واإلجنازِ،
وتأتي سياسة تعارض املصاحل الصادرة عن اجلمعية؛ لتعزيز تلك القيم ومحايتها ،وذلك لتفادي أن
تؤثّر املصلحة الشخصية أو العائلية ،أو املهنية أليّ شخصٍ يعمل لصاحل اجلمعية على أداء واجباته
جتاه اجلمعية ،أو أن يتَحّصلَ من خالل تلك املصاحل على مكاسبٍ على حساب اجلمعية.
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نطاق وأهداف السياسة

 1-2مع عدم اإلخالل مبا جاء يف التشريعات والقوانني املعمول بها يف اململكة العربية السعودية اليت
حتكُم تعارض املصاحل ،ونظام اجلمعيات واملؤسسات األهلية والئحته التنفيذية ،والالئحة األساسية
للجمعية ،تأتي هذه السياسة استكماالً هلا ،دونَ أن حتلَّ حملها.
 2-2تُطبق هذه السياسة على كل شخص يعمل لصاحل اجلمعية ،ويشمل ذلك أعضاء اجلمعية
العمومية وأعضاء جملس اإلدارة ،وأعضاء اللجان املنبثقة من جملس اإلدارة ،ومديري اجلمعية
التنفيذيني ،ومجيع موظفيها ومتطوعيها.
 3-2يشمل تعارض املصاحل ،ما يتعلق باألشخاص أنفسهم املذكورين يف الفقرة السابقة ومصاحل أي
شخص آخر تكون هلم عالقة شخصية بهم ،ويشمل هؤالء الزوجة ،األبناء ،الوالدين ،األشقاء ،أو
غريهم من أفراد العائلة.
 3-2تُعدُّ هذه السياسة جزءاً ال يتجزأُ من الوثائق اليت تربط اجلمعية باألشخاص العاملني لصاحلها
سواء كانت تلك الوثائق قرارات تعيني أو عقود عمل.
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 4-2تُضّمن اجلمعية العقود اليت تربمها مع استشارييها اخلارجيني أو غريهم ،نصوصاً تنظم تعارض
املصاحل مبا يتفق مع أحكام هذه السياسة.
 5-2تهدف هذه السياسة إىل محاية اجلمعية ومسعتها ومن يعمل لصاحلها من أي أشكال تعارض
املصاحل السلبية اليت قد تنشأ بسبب عدم اإلفصاح.
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مسئوليات وصالحيات جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية اخلاصة بسياسة تنظيم تعارض املصاحل

 1-3إدارة تعارض املصاحل أحد االختصاصات الرئيسة جمللس اإلدارة.
 2-3جيوز للمجلس تكوين جلان حمددة او تكليف احد جلانه املنبثقة من اجمللس للنظر يف املسائل
اليت من احملتمل أن تنطوي على تعارض مصاحل مع مراعاة متطلبات استقاللية تلك اللجان.
 3-3ال يكون الشخص يف حالة تعارض مصاحل إال اذا قرر جملس إدارة اجلمعية فيما خيص
تعامالت اجلمعية مع الغري أو تعامالت أعضاء اجمللس وكبار التنفيذيني يف اجلمعية أن احلالة
تنضوي على تعارض مصاحل ،وتكون صالحية القرار مع املسؤول التنفيذي خبصوص باقي
موظفي اجلمعية.
 4-3جيوز جمللس اإلدارة وفقاً لسلطته التقديرية أن يقرر – بشأن كل حالة على حدة – االعفاء من
املسئولية عند تعارض املصاحل الذي قد ينشأ عرضاً من حني آلخر يف سياق نشاطات الشخص
وقراراته املعتادة ،أو الذي قد ينشأ يف سياق عمله مع اجلمعية ،سواء ما يتعلق مبصاحل مالية أو
مبصاحل تعيقه عن القيام بواجبه يف التصرف على أكمل وجه مبا يتوافق مع مصاحل اجلمعية.
 5-3عندما يقرر جملس اإلدارة أن احلالة تعارض مصاحل ،يلتزم صاحب املصلحة املتعارضة بتصحيح
وضعه وجبميع اإلجراءات اليت يقررها جملس اإلدارة وإتباع االجراءات املنظمة لذلك.
 6-3جمللس إدارة اجلمعية صالحية إيقاع اجلزاءات على خمالفي هذه السياسة ،ورفع القضايا
اجلنائية واحلقوقية للمطالبة باألضرار اليت قد تنجم عن عدم التزام مجيع ذوي العالقة بها.
 7-3جملس اإلدارة هو املخول يف تفسري أحكام هذه السياسة على أن ال يتعارض ذلك مع االنظمة
السارية والالئحة األساسية للجمعية وأنظمة اجلهات املشرفة.
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 8-3يعتمد جملس اإلدارة هذه السياسة ،ويبلغ مجيع موظفي اجلمعية وتكون نافذة من تاريخ اإلبالغ.
 9-3يتوىل جملس اإلدارة التأكد من تنفيذ هذه السياسة والعمل مبوجبها وإجراء التعديالت الالزمة
عليها.
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حاالت تعارض املصاحل

 1-4ال يعين وجود مصلحةٍ لشخص يعمل لصاحل اجلمعية يف أي نشاط يتعلق سواء بشكل مباشر أو
غري مباشر باجلمعية ،قيام تعارض يف املصاحل بني الطرفني .ولكن قد ينشأ تعارض املصاحل عندما
يطلب ممن يعمل لصاحل اجلمعية أن يبدي رأياً ،أو يتخذ قراراً ،أو يقوم بتصرف ملصلحة اجلمعية،
وتكون لديه يف نفس الوقت إمَّا مصلحة تتعلق بشكل مباشر أو غري مباشر بالرأي املطلوب منه
إبداؤه ،أو بالتصرف املطلوب منه اختاذه ،أو أن يكون لديه التزام جتاه طرف آخر غري اجلمعية يتعلق
بهذا الرأي أو القرار أو التصرف .إذ تنطوي حاالت تعارض املصاحل على انتهاكٍ للسرية ،وإساءةٍ
الستعمال الثقة ،وحتقيقٍ ملكاسب شخصية ،وزعزعةٍ للوالء للجمعية.
 2-4هذه السياسة تضع امثلة ملعايري سلوكية لعدد من املواقف إال أنها بالضرورة ال تغطى مجيع
املواقف األخرى احملتمل حدوثها ،ويتحتم على كل من يعمل لصاحل اجلمعية التصرف من تلقاء
أنفسهم بصورة تتماشى مع هذه السياسة ،وجتنب ما قد يبدو أنه سلوك خيالف هذه السياسة ومن
االمثلة على حاالت التعارض ما يلي:
 ينشأ تعارض املصاحل مثالً يف حالة أن عضو جملس اإلدارة أو عضو أي جلنة من جلانه أو أي
من موظفي اجلمعية مشاركاً يف أو له صلة بأي نشاط ،أو له مصلحة شخصية أو مصلحة
تنظيمية أو مهنية يف أي عمل أو نشاط قد يؤثر بشكل مباشر أو غري مباشر على موضوعية
قرارات ذلك العضو أو املوظف أو على قدراته يف تأدية واجباته ومسئولياته جتاه اجلمعية.
 ينشأ التعارض يف املصاحل أيضاً يف حالة أن عضو جملس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيني
يتلقى أو حيصل على مكاسب شخصية من أي طرف آخر سواء كان ذلك بطريقة مباشرة
أو غري مباشرة مستفيداً من موقعة ومشاركته يف إدارة شؤون اجلمعية.
 قد ينشأ التعارض يف املصاحل من خالل االستفادة املادية من خالل الدخول يف معامالت
مادية بالبيع أو الشراء أو التأجري للجمعية.
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 ايضا قد ينشأ التعارض يف املصاحل من خالل تعيني األبناء أو األقرباء يف الوظائف أو توقيع
عقود معهم
 من إحدى صور تعارض املصاحل تكون يف حال ارتباط من يعمل لصاحل اجلمعية يف جهة
أخرى ويكون بينها تعامالت مع اجلمعية.
 اهلدايا واإلكراميات اليت حيصل عليها عضو جملس اإلدارة أو موظف اجلمعية من أمثلة
تعارض املصاحل.
 االستثمار أو امللكية يف نشاط جتاري أو منشأة تقدم خدمات أو تستقبل خدمات حالية من
اجلمعية او تبحث عن التعامل مع اجلمعية.
 إفشاء األسرار أو إعطاء املعلومات اليت تعترب ملكًا خاصًا للجمعية ،واليت يطلع عليها
حبكم العضوية أو الوظيفة ،ولو بعد تركه اخلدمة.
 قبول أحد األقارب هلدايا من أشخاص أو جهات تتعامل مع اجلمعية بهدف التأثري على
تصرفات العضو أو املوظف باجلمعية قد ينتج عنه تعارض املصاحل.
 تسلم عضو جملس اإلدارة أو املوظف أو أحد أفراد عائلته من أي جهة ملبالغ أو أشياء ذات
قيمة بسبب تعامل تلك اجلهة مع اجلمعية أو سعيها للتعامل معها.
 قيام أي جهة تتعامل أو تسعى للتعامل مع اجلمعية بدفع قيمة فواتري مطلوبة من املوظف أو
أحد أفراد عائلته.
 استخدام أصول وممتلكات اجلمعية للمصلحة الشخصية من شأنه أنْ يُظِهرَ تعارضاً يف
املصاحل فعلياً أو حمتمالً ،كاستغالل أوقات دوام اجلمعية ،أو موظفيها ،أو معداتها ،أو
منافعها لغري مصاحل اجلمعية أو أهدافها ،أو إساءةِ استخدامِ املعلومات املتحصلةِ من خالل
عالقةِ الشخصِ باجلمعيةِ؛ لتحقيق مكاسب شخصية ،أو عائلية ،أو مهنية ،أو أيَّ مصاحل
أخرى
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االلتزامات

 1-5على كل من يعمل لصاحل اجلمعية أن يلتزم بالتالي:
 اإلقرار على سياسة تعارض املصاحل املعتمدة من اجلمعية عند االرتباط باجلمعية
 االلتزام بقيم العدالة والنزاهة واملسؤولية واألمانة وعدم احملاباة أو الواسطة أو تقديم مصلحة
النفس أو اآلخرين على مصاحل اجلمعية.
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 عدم االستفادة بشكل غري قانوني ماديا أو معنوياً هو أو أي من أهله وأصدقائه ومعارفه من
خالل أداء عمله لصاحل اجلمعيةً.
 جتنب املشاركة يف اختاذ القرارات اليت تؤدي لتعارض مصاحل أو توحي بذلك
 تعبئة منوذج اجلمعية اخلاص باإلفصاح عن املصاحل سنويا.
 اإلفصاح لرئيسه املباشر عن أي حالة تعارض مصاحل أو شبهة تعارض مصاحل طارئة سواء
كانت مالية أو غري مالية.
 اإلبالغ عن أي حالة تعارض مصاحل قد تنتج عنه أو هن غريه ممن يعمل لصاحل اجلمعية.
 تقديم ما يثبت إنهاء حالة تعارض املصاحل ،يف حال وجوده ،أو يف حال طلب اجلمعية ذلك.
 6متطلبات اإلفصاح
 1-6يتعني على أعضاء جملس اإلدارة واملسؤولني التنفيذيني وغريهم من املوظفني واملتطوعني التقيد
التام باإلفصاح للجمعية عن احلاالت التالية ،حيثما انطبق ،واحلصول على موافقتها يف كل حالة،
حيثما اقتضت احلاجة ،سواء انطوت على تعارض فعلي أو حمتمل للمصاحل أم ال:
 يتعني على أعضاء جملس اإلدارة واملسؤول التنفيذي وغريهم من املوظفني واملتطوعني اإلفصاح
عن أية وظائف يشغلونها ،أو ارتباط شخصي هلم مع مجعية أو مؤسسة خارجية ،سواء كانت
داخل اململكة أم خارجها.
 يتعني على أعضاء جملس اإلدارة واملسؤول التنفيذي وغريهم من املوظفني واملتطوعني اإلفصاح
عن أية حصص ملكية هلم يف املؤسسات الرحبية.
 يتعني على أعضاء جملس اإلدارة واملسؤول التنفيذي وغريهم من املوظفني واملتطوعني اإلفصاح
عن أية وظيفة أو مصلحة مالية أو حصة ملكية ختص أي من أفراد أسرهم (الوالدان
والزوجة/الزوجات/الزوج واألبناء/البنات) يف أية مجعيات أو مؤسسات رحبية تتعامل مع
اجلمعية أو تسعى للتعامل معها.
 يتعني على كل أعضاء جملس اإلدارة واملسؤولني التنفيذي وغريهم من املوظفني واملتطوعني
اإلفصاح للجمعية واحلصول على موافقتها على أية حالة ميكن أن تنطوي على تعارض حمظور
يف املصاحل .وختضع مجيع هذه احلاالت للمراجعة والتقييم من قبل جملس إدارة اجلمعية
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واختاذ القرار يف ذلك .عند انتقال املوظف إىل وظيفة رئاسية يف اجلمعية أو إىل وظيفة يف إدارة
أخرى أو غري ذلك من الوظائف اليت رمبا تنطوي على تعارض يف املصاحل ،رمبا يتعني على
املوظف إعادة تعبئة منوذج تعارض املصاحل وأخالقيات العمل وبيان اإلفصاح يف غضون  33يوما
من تغيري الوظيفة .كما تقع على عاتق الرئيس املباشر للموظف مسؤولية التأكد من قيام
املوظف بتعبئة استمارة اإلفصاح على حنو تام.
 2-6يعرّض التقصري يف اإلفصاح عن هذه املصاحل واحلصول على موافقة اجلمعية عليها املسؤول
التنفيذي وغريه من املوظفني واملتطوعني لإلجراءات التأديبية طبقا لنظام العمل والتنمية االجتماعية يف
اململكة العربية السعودية والالئحة األساسية يف اجلمعية.
 7تقارير تعارض املصاحل
 1-7تودع مجيع مناذج إفصاح أعضاء جملس اإلدارة لدى اللجنة اإلدارية.
 2-7تودع مجيع مناذج إفصاح موظفي أو متطوعي اجلمعية لدى اإلدارة العامة.
 3-7يُقدم مراجع حسابات اجلمعية اخلارجي تقريراً خاصاً باألعمال والعقود املربمة لصاحل اجلمعية
واليت تنطوي على مصلحة مباشرة أو غري مباشرة لعضو اجمللس ،حال طلبِ رئيسِ جملس اإلدارة،
ويُضمن ذلك مع تقريره السنوي ألداء اجلمعية الذي يقدمه للجمعية العمومية.
 4-7تُصدر اإلدارة املخولة باملراجعة الداخلية تقريراً سنوياً يُعرض على جملس اإلدارة يُوضّح تفاصيل
األعمال أو العقود اليت انطوت على مصلحة ملوظفي اجلمعية وفقاً لنماذج اإلفصاح املودعة لديها.
حيث إنِّ هذه السياسة تُعد جزءاً ال يتجزأ من الوثائق اليت تربط اجلمعية باألشخاص العاملني
لصاحلها ،فإنه ال جيوز خمالفةَ أحكامها وااللتزامات الواردة بها.

املدير العام

