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تمهيد
 -1تحترم جمعية البيئة السعودية خصوصية كل شخص يعمل لصالحها ،وتعد ما يقوم به من تصرفات
خارج إطار العمل ليس من اهتمامها ،إال َّ
أن الجمعية ترى أن المصالح الشخصية لمن يعمل لصاالحها
أثناء ممارسة أي أنشطة اجتماعية ،أو مالي ،أو غيرها ،قد تتداخل ،بصورة مباشرة أو غير مباشارة،
مع موضوعيته ،أو والئه للجمعية مما قد ينشأ معه تعارض في المصالح.
 -2تؤمن الجمعياة بقيمهاا ومبادئهاا المتمثلاة فاي النزاهاة والعمال الجمااعي والعناياة والمباادرة واإلنجااِ،
وتأتي سياسة تعارض المصالح الصادرة عن الجمعية؛ لتعزياز تلا القاي وحمايتهاا ،وذلا لتفاادي أن
تؤثر المصلحة الشخصية أو العائلية ،أو المهنية ألي شخص يعمل لصالح الجمعية على أداء واجباتاه
تجاه الجمعية ،أو أن يتحصل من خالل تل المصالح على مكاسب على حساب الجمعية.
نطاق وأهداف السياسة
 -1مع عدم اإلخالل بما جاء في التشريعات والقوانين المعماول بهاا فاي المملكاة العربياة الساعودية التاي
تحك
تعاارض المصاالح ،ونظاام الجمعياات والمؤسساات األهلياة والئحتاه التنفي ياة ،والالئحاة األساسااية
للجمعية ،تأتي ه ه السياسة استكماالا لها ،دون أن تح َّل محلها.
-2
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تطبق ه ه السياساة علاى كال شاخص يعمال لصاالح الجمعياة ،ويشامل ذلا أعضااء الجمعياة العمومياة
وأعضاء مجلاس اإلدارة ،وأعضااء اللجاان المنبثقاة مان مجلاس اإلدارة ،وماديري الجمعياة التنفيا يين،
وجميع موظفيها ومتطوعيها.
يشامل تعااارض المصااالح ،ماا يتعلااق باألشااخاأ أنفساه الما كورين فااي الفقارة السااابقة ومصااالح أي
شخص آخار تكاون لها عالقاة شخصاية بها  ،ويشامل هاؤالء الزوجاة ،األبنااء ،الوالادين ،األشاقاء ،أو
غيره من أفراد العائلة.
تعد ه ه السياسة جزءاا ال يتجزأ من الوثائق التي تربط الجمعية باألشاخاأ العااملين لصاالحها ساواء
كانت تل الوثائق قرارات تعيين أو عقود عمل.
تضامن الجمعياة العقاود التاي تبرمهاا ماع استشاارييها الخاارجيين أو غياره  ،نصوصاا ا تانظ تعاارض
المصالح بما يتفق مع أحكام ه ه السياسة.
تهدف ه ه السياسة إلى حماية الجمعية وسمعتها ومن يعمل لصالحها من أي أشكال تعارض المصاالح
السلبية التي قد تنشأ بسبب عدم اإلفصاح.
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مسئوليات وصالحيات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية الخاصة بسياسة تنظيم تعارض المصالح
 -1إدارة تعارض المصالح أحد االختصاصات الرئيسة لمجلس اإلدارة.
 -2يجوز للمجلس تكوين لجاان محاددة او تكليا احاد لجانا المنبثقاة مان المجلاس للنظار فا
المسائل الت من المحتمل أن تنطوي على تعارض مصالح مع مراعاة متطلبات استقاللية
تلك اللجان.
 -3ال يكون الشخص ف حالة تعارض مصالح إال اذا قرر مجلس إدارة الجمعية فيماا يخاص
تعامالت الجمعية مع الغير أو تعامالت أعضاء المجلس وكبار التنفياذيين فا الجمعياة أن
الحالاة تنضاوي علاى تعاارض مصاالح ،وتكاون صاالحية القارار ماع المساوول التنفياذي
بخصوص باق موظف الجمعية.
 -4يجاوز لمجلاس اإلدارة وفقاا لسالطت التقديرياة أن يقارر – بشانن كال حالاة علاى حادة –
االعفاء مان المسائولية عناد تعاارض المصاالح الاذي قاد ينشان عرضاا مان حاين آلخار فا
سياق نشاطات الشخص وقرارات المعتادة ،أو الذي قد ينشن ف سياق عملا ماع الجمعياة،
سواء ما يتعلق بمصالح مالية أو بمصالح تعيق عن القيام بواجب ف التصر على أكمل
وج بما يتوافق مع مصالح الجمعية.
 -5عنادما يقارر مجلاس اإلدارة أن الحالاة تعاارض مصاالح ،يلتازم صااح المصالحة
المتعارضاة بتصاحيح وضاع وبجمياع اإلجاراءات التا يقررهاا مجلاس اإلدارة وإتباا
االجراءات المنظمة لذلك.
 -6لمجلس إدارة الجمعية صالحية إيقا الجزاءات على مخالف هذه السياسة ،ورفع القضاايا
الجنائية والحقوقية للمطالبة باألضرار التا قاد تانجم عان عادم التازام جمياع ذوي العالقاة
بها.
 -7مجلس اإلدارة هو المخول ف تفساير أحكاام هاذه السياساة علاى أن ال يتعاارض ذلاك ماع
االنظمة السارية والالئحة األساسية للجمعية وأنظمة الجهات المشرفة.
 -8يعتمد مجلس اإلدارة هذه السياسة ،ويبلغ جمياع ماوظف الجمعياة وتكاون نافاذة مان تااري
اإلبالغ.
 -9يتولى مجلاس اإلدارة التنكاد مان تنفياذ هاذه السياساة والعمال بموجبهاا وإجاراء التعاديالت
الالزمة عليها.
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حاالت تعارض المصالح
 -1ال يعني وجود مصلحة لشخص يعمل لصالح الجمعية في أي نشاط يتعلق سواء بشكل مباشر أو غيار
مباشر بالجمعية ،قياام تعاارض فاي المصاالح باين الطارفين .ولكان قاد ينشاأ تعاارض المصاالح عنادما
يطلب ممن يعمل لصالح الجمعية أن يبدي رأياا ،أو يتخ قراراا ،أو يقوم بتصارف لمصالحة الجمعياة،
وتكون لدياه فاي نفاس الوقات إ َّماا مصالحة تتعلاق بشاكل مباشار أو غيار مباشار باالرأي المطلاوب مناه
إبداؤه ،أو بالتصرف المطلاوب مناه اتخااذه ،أو أن يكاون لدياه التازام تجااه طارف آخار غيار الجمعياة
يتعلق به ا الرأي أو القرار أو التصارف .إذ تنطاوي حااالت تعاارض المصاالح علاى انتهاا للسارية،
وإساءة الستعمال الثقة ،وتحقيق لمكاسب شخصية ،وِعزعة للوالء للجمعية.
 -2هاذه السياساة تضاع امثلاة لمعاايير سالوكية لعادد مان المواقا إال أنهاا بالضارورة ال تغطاى جمياع
المواق األخرى المحتمل حدوثها ،ويتحتم علاى كال مان يعمال لصاالح الجمعياة التصار مان تلقااء
أنفسهم بصورة تتماشى مع هاذه السياساة ،وتجنا ماا قاد يبادو أنا سالوك يخاال هاذه السياساة ومان
االمثلة على حاالت التعارض ما يل :
 ينشن تعارض المصالح مثال ف حالة أن عضو مجلس اإلدارة أو عضو أي لجنة من لجان أو
أي مان ماوظف الجمعياة مشااركا فا أو لا صالة باني نشااط ،أو لا مصالحة شخصاية أو
مصلحة تنظيمية أو مهنية ف أي عمل أو نشااط قاد ياوثر بشاكل مباشار أو غيار مباشار علاى
موضوعية قارارات ذلاك العضاو أو الموظا أو علاى قدراتا فا تندياة واجباتا ومسائوليات
تجاه الجمعية.
 ينشن التعارض ف المصالح أيضا فا حالاة أن عضاو مجلاس اإلدارة أو أحاد كباار التنفياذيين
يتلقى أو يحصل على مكاس شخصية من أي طر آخر سواء كان ذلك بطريقة مباشارة أو
غير مباشرة مستفيدا من موقعة ومشاركت ف إدارة شوون الجمعية.
 قد ينشن التعارض ف المصالح مان خاالل االساتفادة المادياة مان خاالل الادخول فا معاامالت
مادية بالبيع أو الشراء أو التنجير للجمعية.
 ايضاا قاد ينشان التعاارض فا المصاالح مان خاالل تعياين األبنااء أو األقربااء فا الوظاائ أو
توقيع عقود معهم
 من إحدى صور تعارض المصالح تكون ف حال ارتباط من يعمال لصاالح الجمعياة فا جهاة
أخرى ويكون بينها تعامالت مع الجمعية.
 الهدايا واإلكراميات التا يحصال عليهاا عضاو مجلاس اإلدارة أو موظا الجمعياة مان أمثلاة
تعارض المصالح.
 االستثمار أو الملكياة فا نشااط تجااري أو منشانة تقادم خادمات أو تساتقبل خادمات حالياة مان
الجمعية او تبحث عن التعامل مع الجمعية.
 إفشاء األسرار أو إعطاء المعلومات الت تعتبر ملكا خاصا للجمعية ،والت يطلع عليها بحكام
العضوية أو الوظيفة ،ولو بعد ترك الخدمة.
 قباول أحاد األقاار لهادايا مان أشاخاص أو جهاات تتعامال ماع الجمعياة بهاد التانثير علاى
تصرفات العضو أو الموظ بالجمعية قد ينتج عن تعارض المصالح.
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 تسلم عضو مجلس اإلدارة أو الموظ أو أحد أفراد عائلت مان أي جهاة لمباالغ أو أشاياء ذات
قيمة بسب تعامل تلك الجهة مع الجمعية أو سعيها للتعامل معها.
 قيام أي جهة تتعامل أو تسعى للتعامل مع الجمعية بدفع قيمة فواتير مطلوباة مان الموظا أو
أحد أفراد عائلت .
ا
 اساتخدام أصاول وممتلكاات الجمعياة للمصالحة الشخصاية مان شاأنه أن يظهار تعارضاا فاي
المصالح فعليا ا أو محتمالا ،كاستغالل أوقات دوام الجمعية ،أو موظفيها ،أو معداتها ،أو منافعها
لغير مصالح الجمعياة أو أهادافها ،أو إسااءة اساتخدام المعلوماات المتحصالة مان خاالل عالقاة
ي مصالح أخرى
الشخص بالجمعية؛ لتحقيق مكاسب شخصية ،أو عائلية ،أو مهنية ،أو أ َّ
االلتزامات
 -1على كل من يعمل لصالح الجمعية أن يلتزم بالتال :
 اإلقرار على سياسة تعارض المصالح المعتمدة من الجمعية عند االرتباط بالجمعية
 االلتاازام بقاايم العدالااة والنزاهااة والمسااوولية واألمانااة وعاادم المحاباااة أو الواسااطة أو تقااديم
مصلحة النفس أو اآلخرين على مصالح الجمعية.
 عدم االستفادة بشكل غير قانون ماديا أو معنويا هو أو أي من أهلا وأصادقائ ومعارفا مان
خالل أداء عمل لصالح الجمعية.
 تجن المشاركة ف اتخاذ القرارات الت تودي لتعارض مصالح أو توح بذلك
 تعبئة نموذج الجمعية الخاص باإلفصاح عن المصالح سنويا.
 اإلفصااح لرئيسا المباشار عان أي حالاة تعاارض مصاالح أو شابهة تعاارض مصاالح طارئاة
سواء كانت مالية أو غير مالية.
 اإلبالغ عن أي حالة تعارض مصالح قد تنتج عن أو هن غيره ممن يعمل لصالح الجمعية.
 تقدي ما يثبت إنهاء حالة تعارض المصالح ،في حال وجوده ،أو في حال طلب الجمعية ذل .
متطلبات اإلفصاح
 -1يتعين على أعضاء مجلس اإلدارة والمسوولين التنفيذيين وغيرهم مان الماوظفين والمتطاوعين التقياد
التام باإلفصاح للجمعية عن الحااالت التالياة ،حيثماا انطباق ،والحصاول علاى موافقتهاا فا كال حالاة،
حيثما اقتضت الحاجة ،سواء انطوت على تعارض فعل أو محتمل للمصالح أم ال:
 يتعين علاى أعضااء مجلاس اإلدارة والمساوول التنفياذي وغيارهم مان الماوظفين والمتطاوعين
اإلفصاح عن أية وظائ يشغلونها ،أو ارتباط شخصا لهام ماع جمعياة أو موسساة خارجياة،
سواء كانت داخل المملكة أم خارجها.
 يتعين علاى أعضااء مجلاس اإلدارة والمساوول التنفياذي وغيارهم مان الماوظفين والمتطاوعين
اإلفصاح عن أية حصص ملكية لهم ف الموسسات الربحية.
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 يتعين علاى أعضااء مجلاس اإلدارة والمساوول التنفياذي وغيارهم مان الماوظفين والمتطاوعين
اإلفصاااح عاان أيااة وظيفااة أو مصاالحة ماليااة أو حصااة ملكيااة تخااص أي ماان أفااراد أساارهم
(الوالاادان والزوجااة/الزوجااات/الاازوج واألبناااء/البنااات) فا أيااة جمعيااات أو موسسااات ربحيااة
تتعامل مع الجمعية أو تسعى للتعامل معها.
 يتعاااين علاااى كااال أعضااااء مجلاااس اإلدارة والمساااوولين التنفياااذي وغيااارهم مااان الماااوظفين
والمتطوعين اإلفصاح للجمعية والحصول على موافقتها على أية حالة يمكان أن تنطاوي علاى
تعارض محظور ف المصالح .وتخضع جميع هذه الحاالت للمراجعة والتقييم من قبال مجلاس
إدارة الجمعية واتخاذ القرار ف ذلك .عند انتقال الموظ إلاى وظيفاة رئاساية فا الجمعياة أو
إلى وظيفة ف إدارة أخارى أو غيار ذلاك مان الوظاائ التا ربماا تنطاوي علاى تعاارض فا
المصالح ،ربما يتعين على الموظ إعادة تعبئاة نماوذج تعاارض المصاالح وأخالقياات العمال
وبيان اإلفصاح ف غضون  30يوما من تغيير الوظيفة .كما تقع على عااتق الارئيس المباشار
للموظ مسوولية التنكد من قيام الموظ بتعبئة استمارة اإلفصاح على نحو تام.
 -2يعرّ ض التقصير فا اإلفصااح عان هاذه المصاالح والحصاول علاى موافقاة الجمعياة عليهاا المساوول
التنفياااذي وغياااره مااان الماااوظفين والمتطاااوعين لإلجاااراءات التنديبياااة طبقاااا لنظاااام العمااال والتنمياااة
االجتماعية ف المملكة العربية السعودية والالئحة األساسية ف الجمعية.
تقارير تعارض المصالح
-1
-2
-3

-4

تود جميع نماذج إفصاح أعضاء مجلس اإلدارة لدى لجناة االفصااح ان وجادت
او لدى المدير التنفيذي
تود جميع نماذج إفصاح موظف أو متطوع الجمعية لدى اإلدارة التنفيذية
يقدم مراجع حسابات الجمعية الخارجي تقريراا خاصا ا باألعماال والعقاود المبرماة
لصاالح الجمعياة والتاي تنطاوي علاى مصالحة مباشارة أو غيار مباشارة لعضاو
المجلس ،حال طلب رئيس مجلس اإلدارة ،ويضمن ذل مع تقريره السانوي ألداء
الجمعية ال ي يقدمه للجمعية العمومية.
تصادر اإلدارة المخولاة بالمراجعاة الداخلياة تقرياراا سانويا ا يعارض علاى مجلاس
اإلدارة يوضاح تفاصايل األعماال أو العقاود التاي انطاوت علاى مصالحة لماوظفي
الجمعية وفقا ا لنماذج اإلفصاح المودعة لديها.

حيث إن ه ه السياسة تعد جزءاا ال يتجزأ من الوثائق التي تربط الجمعية باألشخاأ العاملين لصالحها ،فإنه ال
يجوِ مخالفة أحكامها وااللتزامات الواردة بها.
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 -5تعهد وإقرار
أقر وأتعهد أنا ________________________ وبصفت ___________________
بننن قد اطلعت على سياسة تعارض المصالح الخاصة بـ "اسم الجمعية" ،وبناء علي أوافق وأقر وألتزم بماا
فيها وأتعهد بعدم الحصول على أي مكاس أو أرباح شخصية بطريقة مباشرة أو مباشرة مستفيدا من موقع
كعضاو مجلاس إدارة أو موظا فا الجمعياة وبعادم اساتخدام أي معلوماات تخاص الجمعياة أو أصاولها أو
مواردها ألغراض الشخصية أو أقارب أو أصدقائ أو استغاللها ألي منفعة أخرى.
التوقيع.....................................................
التاري  ....../...../...........هـ
الموافق  ....../...../...........م
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ملحق ( :)1نموذج إفصاح مصلحة
ي مصلحةا ماليةا في أي جمعية أو مؤسسة ربحية تتعامل مع الجمعية؟
هل تمل أ َّ
نع
ال
ي مصلحةا ماليةا في أي جمعية أو مؤسسة ربحية تتعامل مع الجمعية؟
هل يمل أي فرد من أفراد عائلت أ َّ
نع
ال
ف حالة اإلجابة بنعم على أي من األسئلة السابقة ،ف ننا يجا علياك اإلفصااح عان التفاصايل الخاصاة بتملاك أي
عمل تجاري أو وجود مصلحة مالية ف أي أعمال تجارية من قبلك أو من قبل أيٍّ من أفراد عائلتك.
تاااااااااري اإلصااااااااادار
تاري اإلصدار الهجري
الميالدي
الشهر السنة اليوم الشهر السنة
المدينة رقااااااااام اليوم
اسااااااام نااااااو
السااجل
النشاط النشاط
أو
رخصة
العمل

هاااااااااااااال
حصااالت
علاااااااااااى
موافقااااااة
الجمعية؟

هاااااااااااااال المصلحة المالياة
تااااااارتبط اإلجمالية
الشااااركة ()%
بعالقاااااااة
عمل ماع
الجمعية؟

هل تتقلد منصباا (مثل منصب عضو في مجلس إدارة أو لجنة أو أي جهة أخرى) أو تشار فاي أعماال أو أنشاطة
أو لدي عضوية لدى أي جهة أخرى غير الجمعية
نع
ال
هل يتقلد أي من أفراد أسرت (الوالدان/الزوجة/الزوجات/الزوج/األبناء والبنات) منصباا (مثال منصاب عضاو فاي
مجلس إد ارة أو لجنة أو أي جهة أخرى) أو يشار في أعمال أو أنشطة أو لديه عضوية فاي أي جهاة أخارى غيار
الجمعية؟
نع
ال
ف حالة اإلجابة بنعم على أي من األسئلة السابقة ،ف ننا يجا علياك اإلفصااح عان التفاصايل الخاصاة بشاغل أي
منص و  /أو المشاركة ف أي أعمال خارجية (مع شركاء الجمعية  ،الحكومة أو القطاا الخااص) مان قبلاك أو
من قبل أيٍّ من أفراد عائلتك.
المدينة هل ترتبط الجهاة هل حصلت على صااااح
اسااااام نااااو
بعالقااة عماال مااع موافقة الجمعية؟ المنص
الجهة الجهة

المنص

هاال تتحصااال علااى مكاسااا مالياااة
نظير توليك هذا المنص ؟
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الجمعية؟

هل قدمت ل أو ألي أحد مان أفاراد عائلتا هدياة أو أكثار مان جهاة خاارج الجمعياة ولهاا صالة حالياة أو مساتقبلية
بالجمعية سواء قبلتها أم ل تقبلها؟
نع
ال
ف حالة اإلجابة بنعم على السوال السابق ،فإن يج عليك اإلفصاح عن تفاصيل الهدية عند قبولهاا مان قبلاك أو
من قبل أيٍّ من أفراد عائلتك.

اسااااااام الجهة
مقااااادم
الهدية

تااااااااري تقاااااااديم الهدياااااااة تاااااري تقااااديم الهديااااة
الميالدي
الهجري
هاااااااااااااال
الشهر السنة اليوم الشهر السنة هل
اليوم
قبلاااااااااات تااااااارتبط
الجهااااااااة
الهدية؟
بعالقاااااااة
عمل ماع
الجمعية؟

نو الهدية

قيمااااااااة الهديااااااااة
تقديريا

أقر أنا الموقع أدناه أنا جميع المعلومات أعاله محدثة وصحيحة ومتماشية مع سياسة تعاارض المصاالح المعتمادة
من الجمعية.
االسم:
المسمى الوظيف :
التاري :
التوقيع
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