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مقدمة  

ُتـؤمـن الجـمعية بـقيمها ومـبادئـها الـمتمثلِة فـي الـنزاهـِة والـعمل الجـماعـِي والـعنايـِة والـمبادرِة 
واإلنـجاِز، وتـأتـي سـياسـة تـعارض الـمصالـح الـصادرة عـن الجـمعية؛ لـتعزيـز تـلك الـقيم وحـمايـتها، 
وذلـك لـتفادي أن تـؤّثـر الـمصلحة الـشخصية أو الـعائـلية، أو الـمهنية ألّي شـخٍص يـعمل لـصالـح 
الجـمعية عـلى أداء واجـباتـه تـجاه الجـمعية، أو أن يـَتّحصَل مـن خـالل تـلك الـمصالـح عـلى مـكاسـبٍ 

على حساب الجمعية.



نطاق وتطبيق السياسة •
هــذه الســياســة مــكملة لــكل التشــريــعات واألنــظمة الــمعمول بــها فــي الــمملكة الــعربــية الــسعوديــة والــتي 
تــحكم حــاالت تــعارض الــمصالــح، ونــظام الجــمعيات والــمؤســسات األهــلية والئــحته الــتنفيذيــة والــالئــحة 
األسـاسـية للجـمعية وال تحـل محـلها، وتسـري أحـكام هـذه السـياسـة عـلى جـميع األطـراف واألشـخاص الـذيـن 
يـعملون لـصالـح الجـمعية ويـشمل ذلـك أعـضاء الجـمعية الـعمومـية وأعـضاء مجـلس االدارة ومـديـري الجـمعية 

التنفيذيين وجميع موظفيها ومتطوعيها. 

االلتزامات •
يلتزم كل من تسري عليه أحكام هذه السياسة بما يلي: 

االطالع على هذه السياسة والتقيد بأحكامها، وملحقاتها، وأي تحديثات تطرأ عليها. 1.
االلـتزام بـقيم الـعدالـة والـنزاهـة والـشفافـية والـمسؤولـية واألمـانـة وعـدم الـمحابـاة أو الـواسـطة أو 

تقديم مصلحة النفس أو اآلخرين على مصالح الجمعية. 
يـجب عـدم االسـتفادة بـشكل غـير قـانـونـي مـاديـًا أو مـعنويـًا هـو أو أي مـن أقـاربـه وأصـدقـائـه ومـعارفـه 2.

من خالل أداء عمله لصالح الجمعية. 
تجنب المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤدي لتعارض مصالح أو توحي بذلك. 3.
تعبئة نموذج الجمعية الخاص باإلفصاح عن المصالح سنويًا. 4.
اإلفـصاح لـرئـيسه الـمباشـر والـمديـر الـتنفيذي عـن أي حـالـة تـعارض مـصالـح أو شـبهة تـعارض مـصالـح 5.

طارئة سواء كانت مالية أو غير مالية. 
اإلبالغ عن أي حالة تعارض مصالح قد تنتج عنه أو عن غيره ممن يعمل لصالح الجمعية. 6.
 تقديم ما يثبت إنهاء حالة تعارض المصالح، في حال وجوده، أو في حال طلب الجمعية ذلك. 7.

عدم إساءة استخدام أصول الجمعية ومرافقها وممتلكاتها. 1.

الـحفاظ عـلى سـريـة الـمعلومـات غـير الـعامـة أو السـريـة وعـدم إفـشائـها أو اسـتغاللـها لـتحقيق مـصالـح 1.
شخصية. 

يـجب عـلى أعـضاء مجـلس االدارة والـمديـريـن الـتنفيذيـين االفـصاح للجـمعية قـبل االنـضمام لـها عـن أي 1.
تـعارض فـي الـمصالـح لـعمله مـع الجـمعية بـشكل عـام أو وجـود تـعارض فـي عـقد مـعين أو مشـروع أو 

أي عالقة مع جهة أو أي طرف تربطه عالقة مع الجمعية . 
يـجب عـلى أعـضاء مجـلس اإلدارة والـمديـريـن الـتنفيذيـين عـدم قـبول الهـدايـا مـن أي جـهة أو شـخص 1.

إذا كان ذلك يؤدي إلى تعارض المصالح. 

اإلشراف على تطبيق السياسة  •
إدارة تعارض المصالح أحد االختصاصات الرئيسية لمجلس اإلدارة. 1.
يـجوز لمجـلس اإلدارة تـكويـن لـجان محـددة أو تـكليف أحـد لـجانـه الـمنبثقة مـن المجـلس لـلنظر فـي 2.

الـمسائـل الـتي مـن الـمحتمل أن تـنطوي عـلى تـعارض مـصالـح مـع مـراعـاة مـتطلبات اسـتقاللـية تـلك 
اللجان. 

ال يـكون الـشخص فـي حـالـة تـعارض مـصالـح إال إذا قـرر مجـلس إدارة الجـمعية فـيما يـخص تـعامـالت 3.
الجـمعية مـع الـغير أو تـعامـالت أعـضاء المجـلس وكـبار الـتنفيذيـين فـي الجـمعية أن الـحالـة تـنضوي 
على تعارض مصالح، وتكون صالحية القرار مع المدير التنفيذي بخصوص باقي موظفي الجمعية. 



يـجوز لمجـلس اإلدارة وفـقًا لسـلطته الـتقديـريـة أن يـقرر – بـشأن كـل حـالـة عـلى حـدة – اإلعـفاء مـن 4.
الـمسؤولـية عـند تـعارض الـمصالـح الـذي قـد يـنشأ عـرضـًا مـن حـين آلخـر فـي سـياق نـشاطـات الـشخص 
وقـراراتـه الـمعتادة، أو الـذي قـد يـنشأ فـي سـياق عـمله مـع الجـمعية، سـواء مـا يـتعلق بـمصالـح مـالـية 
أو بمصالح تعيقه عن القيام بواجبه في التصرف على أكمل وجه بما يتوافق مع مصالح الجمعية. 

عـندمـا يـقرر مجـلس اإلدارة أن الـحالـة تـعارض مـصالـح، يـلتزم صـاحـب الـمصلحة الـمتعارضـة بـتصحيح 5.
وضعه وبجميع اإلجراءات التي يقررها مجلس اإلدارة واتباع االجراءات المنظمة لذلك. 

لمجـلس إدارة الجـمعية صـالحـية إيـقاع الجـزاءات عـلى مـخالـفي هـذه السـياسـة، ورفـع الـقضايـا الـجنائـية 6.
والحقوقية للمطالبة باألضرار التي قد تنجم عن عدم التزام جميع ذوي العالقة بها. 

مجـلس اإلدارة هـو الـمخول فـي تفسـير أحـكام هـذه السـياسـة عـلى أال يـتعارض ذلـك مـع االنـظمة 7.
السارية والالئحة األساسية للجمعية وأنظمة الجهات المشرفة. 

يــعتمد مجــلس اإلدارة هــذه الســياســة، ويــبلغ جــميع مــوظــفي الجــمعية وتــكون نــافــذة مــن تــاريــخ 8.
اإلبالغ. 

 يـتولـى مجـلس اإلدارة الـتأكـد مـن تـنفيذ هـذه السـياسـة والـعمل بـموجـبها وإجـراء الـتعديـالت الـالزمـة 9.
عليها. 

حـيث إنِّ هـذه السـياسـة ُتـعد جـزءًا ال يتجـزأ مـن الـوثـائـق الـتي تـربـط الجـمعية بـاألشـخاص الـعامـلين لـصالـحها، فـإنـه 
ال يجوز مخالفَة أحكامها وااللتزامات الواردة بها. 

تعهد وإقرار (تجهز لكل عضو ولكل موظف نسخة يقر عليها) •

أقر وأتعهد أنا_____________________ وبصفتي ___________________ 

بـأنـني قـد اطـلعت عـلى سـياسـة تـعارض الـمصالـح الـخاصـة بجـمعية عـالـم غـراس لـلفتيات ، وبـناء عـليه أوافـق 
وأقــر وألــتزم بــما فــيها وأتعهــد بــعدم الــحصول عــلى أي مــكاســب أو أربــاح شــخصية بــطريــقة مــباشــرة أو غــير 
مـــباشـــرة مســـتفيدًا مـــن مـــوقـــعي كـــعضو مجـــلس إدارة أو مـــوظـــف فـــي الجـــمعية وبـــعدم اســـتخدام أي 
مـعلومـات تـخص الجـمعية أو أصـولـها أو مـواردهـا ألغـراضـي الـشخصية أو أقـاربـي أو أصـدقـائـي أو اسـتغاللـها 

ألي منفعة أخرى. 

التوقيع ..................................................... 
التاريخ ....../...../........... هـ 

الموافق ....../...../........... م 

المراجع 
اعتمد مجلس إدارة الجمعية في االجتماع (  الرابع    ) في دورته (  األولى  )  هذه السياسة في  

 . 21/8/2021


