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 س ياسة عدم تعارض املصاحل .

جملس اإلدارة , وأعضاء اللجان املنبثقة من جملس اإلدارة  عضاء اجلمعية العمومية وجيب على أ
واإلدارة التنفيذية باجلمعية جتنب الدخول أو املشاركة يف أي نشاط يتعارض بشكل مباشر أو غري 

 مباشر مع مصاحل اجلمعية .
 وينشأ تعارض املصاحل يف إحدى احلاالت التالية : 

أو له  شراكةأوعضو جملس اإلدارة أو أي من منسويب اجلمعية يكون لعضو اجلمعية العمومية أن 
صلة بأي نشاط , أو مصلحة شخصية أو مهنية يف أي عمل أو نشاط قد يؤثر بشكل مباشر أو 

 .واجباته ومسؤولياته جتاه اجلمعيةة قرارات ذلك العضو أو قدرته يف تأدية غري مباشر على موضوعي
جملس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيني باجلمعية على مكاسب شخصية  أن حيصل أي عضو من

من أي طرف آخر سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غري مباشرة مستفيداً من موقعه ومشاركته يف 
 إدارة شؤون اجلمعية.

أي نشاط أو   أن ميارس عضو اجلمعية العمومية أو جملس اإلدارة أو أحد منسويب اجلمعية – ج
 مصلحة شخصية قد يرتتب عليها شكالً  أو مضموناً  نوعاً من التعارض مع مصاحل اجلمعية  .

موجودات   أن يستخدم عضو اجلمعية العمومية أو جملس اإلدارة أو أحد منسويب اجلمعية –د 
أو مواردها املختلفة ألي مصلحة شخصية أو استغالهلا ملنفعته اخلاصة أو أهداف آخري اجلمعية 

 ال تقع يف نشاط وعمل اجلمعية .
 الحئة االإفصاح عن تعارض املصاحل .   3-2

 42بتاريخ   غري العاديةمت إقرار الئحة اإلفصاح عن تعارض املصاحل يف اجتماع اجلمعية العمومية 
هـ املوافق 2/2/2247م , ومت العمل هبا ابتداءًا من 7/21/4122هـ املوافق 24/2241/

 م.22/21/4122
 مقدمة :  1 – 3  - 3 

جهود مجعية الرب اخلريية بوادي حمرم واهلدا , وهي بصدد حتقيق أهدافها  تضررحيث أن باإلمكان 
ة قد تصدر من جانب األشخاص الذين ميثلون اجلمعي اليتال اخلاطئة  بعض املمارسات, بسبب 
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املتناهي بشأن احتمال تعارض  كل من له عالقة باجلمعية احلذر, لذا فإنه من الضروري أن يتوخى  
 املصاحل.
 (1المادة )

أو  اجلمعية العموميةتسري هذه الالئحة على كل شخص يرتبط باجلمعية ,سواء كان عضوًا يف 
 .  أحد العاملنيجملس اإلدارة أو رئيس جلنة أو عضوا عامال أو متطوعا يف أنشطتها أو 

 (2المادة)
وغريهم ممن تربطهم ( 2يشمل تعارض املصاحل ,ما يتعلق باألشخاص أنفسهم املذكورين يف املادة)

أو غريهم من أفراد العائلة من الدرجة  اإلخوةكالزوجة , األبناء , الوالدين ,   هبم عالقة شخصية
 األوىل والثانية .

 (3المادة)
بالعديد من األنشطة )إصدار تقارير , إعداد دراسات , تنظيم مشاريع ملا كانت اجلمعية تقوم 

وغريها ....( اليت تبني فيها رأيها وتعكس من خالهلا مواقفها , وهو األمر الذي يوجب توفر كافة 
اجلمعية  أنظمةالشروط العملية واحليادية والدالة وعدم االحنياز جتاه العديد من اجلهات اليت تتناوهلا 

جيب التأكد دائمًا من أن األشخاص الذين يتولون إدارة أنشطة اجلمعية ال تربطهم مصاحل , لذا 
 مشرتكة قد تتعارض مع مصاحل املعنيني يف اجلهات اليت تتناوهلا تلك األنشطة .

 (4المادة)
( جتنب التعامل مع أي تعارض حمتمل للمصاحل سواء 2على كل شخص مذكور يف املادة )

ا يف ذلك االمتناع عن ااخاذ أي قرار أو التصويت يف األمور اليت اخضع حقيقي أو مفرتض ,مب
لتعارض حمتمل يف املصاحل , وأن يقر عالنية بأي تعارض حمتمل أو حقيقي للمصاحل ينشأ من 

 خالل عالقته باجلمعية .
 (5المادة)

ميكن  ميكن أن ينشأ تعارض للمصاحل من حني آلخر يف سياق نشاطات الشخص وقراراته , كما
أن ينشأ يف سياق عمله يف اجلمعية,سواء ما يتعلق مبصاحل مالية أو مبصاحل تعيقه عن القيام بواجبه 

 عن التصرف على أكمل وجه مبا يتوافق مع مصلحه اجلمعية 
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 وهنا على الشخص إبالغ جملس اإلدارة عاجال هبذا التعارض الاخاذ ما يرام مناسبا .
 (6المادة)

( , اإلفصاح عن مصاحله املالية وغري املالية اليت ميكن 2يتعني على كل شخص مذكور يف املادة)
 .  أن تؤدي إىل تعارض للمصاحلأن تؤدي إىل تعارض للمصاحل أو اليت يفرتض 

ويتم اإلفصاح بشكل علين جمللس اإلدارة أو أمام اللجنة اليت ينتمي إليها الشخص , ويف هذه 
اللجنة إخطار )جلنة احلوكمة ( كما ميكن اإلفصاح مباشرة خبطاب إىل  أواجمللس احلالة جيب على 

)جلنة احلوكمة( باجلمعية , ويف كل احلاالت جيب االحتفاظ باإلفصاح والتصرف به بسرية حسبما 
 يكون مناسباً .

 (7المادة)
هذه احلالة  يقدر الشخص املفصح مقدار سرية املعلومة , وله أن يطلب عدم الكشف عنها , ويف

تكون البيانات سرية للغاية ,وال جيوز بأي حال من األحوال الكشف عن مضموهنا لغري املعين 
بذلك وفق النظام األساسي للجمعية ولوائحها , ويف حال اإلخالل بذلك جيوز للمفصح املتضرر 

 ئح اجلمعية .تقدمي شكوى جملس اإلدارة ضد املتسبب بنشر املعلومة للنظر يف املوضوع وفقاً للوا
 (8المادة)
بأي عمل للجمعية مدفوع األجر إال مبوافقة  يقومجملس اإلدارة أن  ألي عضو من أعضاءال جيوز 

يف عملية ااخاذ القرار عند التكليف باألعمال  يلتزم اجمللسجملس اإلدارة , ويف تلك احلالة , 
 مدفوعة األجر بإتباع الشفافية يف إجراءات التعاقد .

 (9المادة)
ال حيق ألي شخص مرتبط مع اجلمعية قبول أية هدايا أو منافع أو أي شيء آخر ذو قيمة من 
أية جهة أو أي شخص إذا كان يفهم منها بشكل معقول أو يعتقد بأن اهلدف من وراء اهلدية 

 هو الرغبة يف التأثري على اجلمعية .
 (11المادة)
لس اإلدارة أو املوفف أو متطوع باجلمعية عضو جم يوافق جملس اإلدارة على دفع مبلغ إىلعندما 

) باستثناء النفقات املعتمدة ( جيب على اجمللس اإلفصاح عن ذلك كاماًل  مقابل تقدمي عمل ما
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يف التقرير املايل السنوي للجمعية , كما جيب أن يبني هذا اإلفصاح اإلجراءات اليت أدت إىل دفع 
 هذا املبالغ .

 (11المادة)
د التعارض احملتمل يف املصاحل واإلفصاح عنه من قبل الشخص الذي يواجه جيب أن يتم حتدي

تعارض املصاحل احملتمل , ويف هذه احلالة , وبعد التأكد من وجود تعارض املصاحل , جيب على 
 الشخص مغادرة االجتماع أثناء نظر املوضوع املعين إذا تواجد يف ذلك االجتماع .

 (12المادة)
تعارض يف املصاحل إىل)جلنه احلوكمة( تقوم اللجنة بتقييم مدى وجود يف حال تقدمي موضوع 

 التعارض والوصول إىل أحد البدائل التالية :
 عدم وجود تعارض يف املصاحل . . أ

 النشاط بضوابط يقررها جملس اإلدارة . استمرار . ب
 النشاط الذي خضع للتقييم . إيقاف . ت

 (13المادة)

إبالغ كافة األشخاص املرتبطني بنشاطات اجلمعية هبده  احلوكمة مسؤولية ضمان جلنةيتوىل رئيس 
الالئحة , كما جيب توفري هذه الالئحة لألعضاء بشكل عام من خالل النشر يف موقع اجلمعية 

 .    وحساباهتا على وسائل التواصل االجتماعيعلى شبكة اإلنرتنت , 

 (14المادة)

 اختص جلنة احلوكمة مبا يلي : 

 فصاح عن تعارض املصاحل .ضمان تطبيق الئحة اإل

 ضمان تطبيق ميثاق األخالق اخلاص باجلمعية .

 ضمان تطبيق السياسات واإلجراءات املالية للجمعية واملتعلقة بكشف الذمة املالية .



 سياسة تعارض املصاحل

 

 9من  6الصفحة 
 

 ( من هذه املادة .2,4,4تفسري أي أمر وارد بالبنود )

اإلدارة أو اللجان التابعة للجمعية , حول أية تقدمي املشورة ملن يطلبها من أي عضو يف جملس 
 من هذه املادة . ( 2,4,4)قضية تتعلق بالبنود  

 (15المادة)

 جيب أن تتسلم جلنة احلوكمة مع كل طلب :

 بيان باملواضيع أو احلاالت املطلوب النظر فيها . -2
 ملخص باحلقائق ذات الصلة ونسخ من أية مستندات متعلقة هبا . -4
 . احلالة ملحة يف احلاالت اليت تتطلب االستعجال ما يشري إىل أن -3

 (16المادة)

يشرتط لصحة اجتماعات اللجنة حضور رئيسها , وتصدر قراراهتا وتوصياهتا ورأيها بأغلبية 
 .أعضائها 

 (17المادة)
( من الئحة اإلفصاح عن 2موقف احد األشخاص املذكورين باملادة )إذا رأت )جلنة احلوكمة( أن 

تعارض املصاحل أثر عمداَ بشكل سليب على موقف اجلمعية أو مصداقيتها أو حتقيقها ألهدافها , 
أو تكرر منه جتاهل تطبيق هذه الالئحة بشكل متعمد , جاز للجنة أن ترفع توصية جمللس اإلدارة 

ئمة أعضاء اجلمعية , وجمللس اإلدارة يف هذه احلالة النظر يف بشطب اسم هذا الشخص من قا
 التوصية وتقرير ما يراه مناسباً , وفقاً للنظام األساسي للجمعية ولوائحها .
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 تعهد وإقرار لإلفصاح عن تعارض المصالح ( جذ و من)

 وبصفيت وأتعهد أنا /...................................أقر 
.................................يف مجعية الرب اخلريية بوادي حمرم واهلدا , بأنين قد 
أطلعت على سياسة تعارض املصاحل واخلاصة باجلمعية وفهمتها , وبناء عليه أوافق والتزم مبا 

 يلي :
أرباح شخصية بطريقة مباشرة أو غري مباشرة  عدم ا حلصول على أي مكاسب أو . أ

 مستفيداً من موقعي كعضو جملس إدارة أو موففاً يف اجلمعية .
عدم استخدام أي قاعدة بيانات اخص عمالء اجلمعية أو أصوهلا أو مواردها ألغراضي  . ب

 الشخصية أو استغالهلا ملنفعيت اخلاصة .
صوهلا أو مواردها ألغراضي الشخصية ج . عدم استخدام أي معلومات خاصة باجلمعية أو أ

 أو استغالهلا ملنفعيت اخلاصة .
/ عضو جملس إدارة /  عضو مجعية عموميةد. اإلقرار اعتبارًا من تاريخ هذا التعهد وبصفيت 

عضو جلنة / موفف بأنين أفصح عن أي أمالك أو استثمارات أو مصلحة يف ا لنشاطات أو 
 تعارض املصاحل باجلمعية .املنشآت اليت تتعارض مع سياسة عدم 

هـ . اإلفصاح عن مشاركيت مستقبالً بطريقة مباشرة أو غري مباشرة يف أي ترتيبات , اتفاقات , 
استثمار , أو أي نشاط آخر مع أي من املوردين , أو أي طرف له نشاط مع اجلمعية والذي 

احلوكمة باجلمعية عن قد يرتتب عنه مصلحة أو منفعة شخصية يل , مبا يلزم أخذ موافقة جلنة 
 تلك املشاركة .

 االسم :.................................................
 التوقيع :.................................................

  ..........................التاريخ :........../........../
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 نموذج إفصاح مصلحة: ملحق

 

 ؟مجعية أو مؤسسة رحبية تتعامل مع اجلمعيةهل متلك أيَّ مصلحًة ماليًة يف أيِّ 
 نعم
 ال 

 مجعية أو مؤسسة رحبية تتعامل مع اجلمعية؟يف أيِّ  هل ميلك أيُّ فرٍد من أفراد عائلتك أيَّ مصلحًة ماليةً 
 نعم
 ال

أنه جيب عليك اإلفصاح عن التفاصيل اخلاصة بتملك أيِّ عمل يف حالة اإلجابة بنعم على أي من األسئلة السابقة, ف
 جتارية من قبلك أو من قبل أيٍّ من أفراد عائلتك.جتاري أو وجود مصلحة مالية يف أيِّ أعمال 

 
    تاريخ اإلصدار امليالدي تاريخ اإلصدار اهلجري    

اسم 
 النشاط 

نوع 
 النشاط

رقم  املدينة
السجل 

أو 
رخصة 
 العمل

هل  السنة الشهر  اليوم السنة الشهر  اليوم
حصلت 

على 
موافقة 

 اجلمعية؟

هل ترتبط 
الشركة 
بعالقة 

عمل مع 
 اجلمعية؟

املصلحة املالية 
 اإلمجالية

)%( 

             
 
أو  هل تتقلد منصًبا )مثل منصب عضو يف جملس إدارة أو جلنة أو أي جهة أخرى( أو تشارك يف أعمال أو أنشطة 

 اجلمعيةلدى أيِّ جهة أخرى غري  لديك عضوية
 نعم
 ال

)الوالدان/الزوجة/الزوجات/الزوج/األبناء والبنات( منصًبا )مثل منصب عضو يف جملس هل يتقلد أي من أفراد أسرتك 
 اجلمعية؟أيِّ جهة أخرى غري  أو أنشطة أو لديه عضوية يف شارك يف أعماليارة أو جلنة أو أي جهة أخرى( أو إد

 نعم
 ال

عن التفاصيل اخلاصة بشغل أي منصب أنه جيب عليك اإلفصاح يف حالة اإلجابة بنعم على أي من األسئلة السابقة, ف
, احلكومة أو القطاع اخلاص( من قبلك أو من قبل أيٍّ من اجلمعيةو / أو املشاركة يف أيِّ أعمال خارجية )مع شركاء 

 .أفراد عائلتك
 

اسم 
 اجلهة 

نوع 
 اجلهة

هل ترتبط اجلهة  املدينة
بعالقة عمل مع 

 اجلمعية؟

هل حصلت على 
 موافقة اجلمعية؟

صاحب 
 املنصب 

هل تتحصل على مكاسب مالية نظري  املنصب
 توليك هذا املنصب؟
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وهلا صلة حالية أو مستقبلية خارج اجلمعية جهة هدية أو أكثر من أو ألي أحد من أفراد عائلتك هل قدمت لك 
 سواء قبلتها أم مل تقبلها؟باجلمعية 

 نعم
 ال

قبلك أو من اهلدية عند قبوهلا من تفاصيل نه جيب عليك اإلفصاح عن إالسابق, ف السؤاليف حالة اإلجابة بنعم على 
 .قبل أيٍّ من أفراد عائلتك

 
     تاريخ تقدمي اهلدية امليالدي تاريخ تقدمي اهلدية اهلجري  
اسم 
مقدم 
 اهلدية

 هل السنة الشهر اليوم السنة الشهر اليوم اجلهة
قبلت 
 اهلدية؟

هل ترتبط 
اجلهة 
 بعالقة

عمل مع 
 اجلمعية؟

قيمة اهلدية  نوع اهلدية
 تقديريا

            
 

أقر أنا املوقع أدناه أنا مجيع املعلومات أعاله حمدثة وصحيحة ومتماشية مع سياسة تعارض املصاحل املعتمدة من 
 اجلمعية.
 االسم:

 املسمى الوفيفي:
 التاريخ:
 التوقيع

 


