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 : مقدمة

: أهداف 
ً
 سياسة "تضارب المصالح"أوال

 تهدف هذه السياسة إىل: 

•  .  حماية الجمعية والحفاظ عىل مركزها واستقرارها الماىلي

 كسب ثقة المجتمع لها كمؤسسة غير ربحية تعتمد عىل المنح والمساهمات المقدمة من أفراده ومؤسساته.  •

ي    المبادئ توفير  •
ن عن معايير العمل المقبولة وكشف أي تضارب فن اإلرشادية ألعضاء مجلس اإلدارة والموظفير

 المصالح. 

م لواجباتهم ومسئولياته بدون استخدام  ضمان والء أعضاء مجلس إدارة الجمعية وموظفيها للجمعية وأدائه •

 مناصبهم أو معارفهم المكتسبة فيها من أجل تحقيق مكاسب شخصية أو مهنية. 

ي جميع القرارات واإلجراءات المتخذة.  •
 ضمان مصلحة الجمعية فن

: ثاني
ً
 األشخاص المعنيي   ا

أو    مسؤول،و، أو مفوضة من مجلس اإلدارة، أو عض صالحياتأي عضو مجلس إدارة، أو عضو لجنة ذات  •

ةة مالی  موظف له تأثير عىل قرارات وأعمال الجمعية، ويتحقق من هذا التأثير مصلحة شخصية أو منفعة   مباشر

 . ي
ة له أو ألحد أقربائه )كما ستوضح المواد الالحقة( ھو شخص معنن  أو غير مباشر

ي أي شخص يرتبط بقرابة الدم أو الرحم أو ما يماثلها مع أي   •
ألغراض هذه السياسة، فإن "أحد األقارب" يعنن

    . ن  من األشخاص المعنيير

 :
ً
 مجاالت وأشكال تضارب المصالحثالثا

اكاتها وتعامالتها مع األطراف التالية:  .1 م الجمعية اتفاقياتها وشر  تير

 والخدمات أو تأجر العقارات والمعدات. مؤسسات ومنظمات تبيع السلع  •

ها من الممتلكات.  • ي العقارات، األوراق المالية، أو غير  مؤسسات ومنظمات تبيع أو تشير

 المؤسسات المنافسة أو المشابهة.  •

ن للجمعية.  • هم من الداعمير  المانحون والمساهمون وغير

 المستفيدون من برامج وخدمات الجمعية.  •

ف • ي تشر
 عىل أعمال الجمعية.   المؤسسات والجهات النر

ة وغير  والمحتملةعتير مجلس اإلدارة أن تأثير المصالح والمنافع الشخصية )الفعلية ي   .2 ، المالية وغير المالية، المباشر

، أو ألحد أقارب  هم، أو   ن ة( لألشخاص المعنيير أو مجموعة ينتمون إليها عىل قراراتهم   ،منظمة ألي مؤسسة، أو المباشر

 للمصالح. 
ً
 بشأن اتفاقيات الجمعية أو تعامالتها التجارية، أو عىل مصلحة الجمعية أو تتعارض معها هو تضاربا

، المالية وغير  والمحتملةعتير مجلس اإلدارة أن األمثلة التالية عىل حدوث المصالح والمنافع الشخصية )الفعلية ي   .3

ي يرفضها:  المالية، الم 
 من تضارب المصالح النر

ً
ة( هي شكال ة وغير المباشر  باشر

ي تتعامل معها الجمعية أو  أو امتالك امتالكه  •
لجزء من  امتالكهأحد أقاربه بالكامل للمؤسسة أو المنظمة النر

ي تقل عن 
ي   5أسهمها، وال يشمل ذلك الحصة النر

 . المئةفن

غله  •
 
غلش

 
ن أحد أقاربه منصب تنفيذي أو إداري لدى أي من األطراف المذكورين أعاله، بخالف   أو ش   الممولير

ين للجمعية.   المباشر

حدوث مصلحة تجارية أو مالية أو استثمارية له أو ألحد أقاربه مع أي من األطراف المذكورين أعاله كمقابل   •

ي تقوم بها الجمعية. 
 للمعامالت النر
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ي أحد أقارب •
من أحد األطراف   أو قرض أو أي مكسب ماىل  مكافأة   هدية أو  أو  عمولة ه لرشوة أو تلقيه أو تلقر

ي تقوم بها الجمعية )بخالف الراتب والمخصصات المرصح بھا من  
المذكورين أعاله كمقابل للمعامالت النر

 قبل مجلس اإلدارة(. 

حصوله أو حصول أحد أقاربه عىل اعتبار خاص، أو معاملة خاصة من أحد األطراف المذكورين أعاله كمقابل   •

ي تقوم بها الجمعية. 
 للمعامالت النر

أو أحد أقاربه وقت الجمعية، أو موظفيها، أو معداتها، أو مرافقها ولو بحسن النية لمصلحة أحد    ستخدامها  •

امج واألنشطة المعتمدة من الجمعية.   من األطراف المذكورين أعاله بخالف احتياجات الير

اماته تجا • ن ي أي عمل أو نشاط من شأنه أن يؤدي لتجاوز الير
ه الجمعية، أو يؤدي  رعايته أو دعمه أو مشاركته فن

 للتنافس مع أنشطتها. 

ي المادة أعاله ليست شاملة وقد تنشأ  إن مجاالت وأشكال تضارب المصالح او  .1
المنافع الشخصية لمذكورة فن

 مجاالت وأشكال أخرى تعارض مصلحة الجمعية. 

ي الوقت المناسب وقبل إتمام أي معاملة.  .2
 عىل مجلس اإلدارة اكتشاف هذه المصالح والمنافع الشخصية فن

 :
ً
 واجب اإلفصاح وإجراءاتهرابعا

ن   .1 ن عىل األشخاص المعنيير ام یتعير ن ي تحظر تضارب المصالح.  االلير
 بسياسة الجمعية النر

ي  .2
ن تقع مسؤولية التدقيق المستمر فن ومصالحهم التجارية وعالقاتهم لتجنب    معامالتهم عىل األشخاص المعنيير

ي الوقت المناسب لضمان حماية كافة األطراف. 
 تضارب المصالح، واإلفصاح عنها إن وجدت فن

، عند  المرفق يطلب رئيس مجلس اإلدارة من أعضاء المجلس وأعضاء اللجان تعبئة بيان اإلفصاح، النموذج  .3

 قبل  
ً
 السنوي.    االجتماعانتخابهم أو إعادة انتخابهم وتراجع بيانات اإلفصاح سنويا

ن تعبئة بيان اإلفصاح عند توظيفهم، و اللجنة التنفيذية طلب ت .4 اجع بيانات  تر من المدير التنفيذي والموظفير

  .
ً
 اإلفصاح سنويا

 يوقع كل عضو وموظف البيان ليؤكد فيه:  .5

 وفهم سياسة تضارب المصالح الخاصة بالجمعية. أنه قرأ  •

 لهذه السياسة.   االمتثالأنه وافق عىل   •

ورة، وإذا أقر حدوث أي تضارب فعىلي   .6 يراجع مجلس اإلدارة )أو اللجنة التنفيذية( جميع بيانات اإلفصاح عند الرصن

ح المصلحة أو المنفعة الشخصية، و  ي ليشر
ي المصالح، يستدعي الشخص المعنن

ن
يقدم أدلته المادية إىل  أو محتمل ف

 مجلس اإلدارة )أو اللجنة التنفيذية(. 

 :
ً
 معالجة تضارب المصالحخامسا

ن شخص أو لجنة للبحث عن بدائل للصفقة أو  .1 ورة، تعيير يحق لمجلس اإلدارة )أو اللجنة التنفيذية(، عند الرصن

ي المصالح، وتكون هذه  
 فن
ً
تيب الذي أنشأ تضاربا ي  المعاملة أو الير

 فن
ً
البدائل أكير فائدة للجمعية وال تنتج تضاربا

 المصالح. 

تيب الذي أنشأ   عىل الصفقةيقرر مجلس اإلدارة )أو اللجنة التنفيذية( بأغلبية األصوات الموافقة  .2 أو المعاملة أو الير

ط أن ال يرصن بمصلحة الجمعية.  ي المصالح إذا لم يجد أي بديل آخر معقول، بشر
 التضارب فن

 :
ً
 سياسة تضارب المصالح هاكاتانتسادسا

ن لم يكشف عن   .1  لالعتقاد بأن أحد األشخاص المعنيير
ً
 معقوال

ً
إذا كان لدى مجلس اإلدارة )أو اللجنة التنفيذية( سببا

ي 
ح إخفاقه فن ي الفرصة لشر

ي المصالح، فعليه أن يبلغ الشخص بهذا االعتقاد ويتيح للشخص المعنن
تضارب فن

 الكشف. 
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ي وبعد إجراء مزيد من التحقيقات،  إذا قرر مجلس  .2
اإلدارة )أو اللجنة التنفيذية( بعد االستماع إىل رد الشخص المعنن

ي المصالح، فعليه أن يتخذ اإلجراءات التصحيحية  
إذا اقتضت الحاجة، أن الشخص لم يكشف عن تضارب فن

 المناسبة. 

 :
ً
 توثيق المحاض  سابعا

 اللجنة التنفيذية( المعلومات التالية:  جب أن توثق محاضن مجلس اإلدارة )أو محاضن ي .1

ي المصالح أو يثبت عليهم.   •
ن الذين يكشفون بأنفسهم عن تضارب فن  أسماء األشخاص المعنيير

 طبيعة المصلحة أو المنفعة الشخصية.  •

 اإلجراء المتخذ للتحقق من تضارب المصالح.  •

 قرار مجلس اإلدارة )أو اللجنة التنفيذية( واإلجراء المتخذ بشأنه.  •

 ومحتوى المناقشة، وعدد األصوات.   الحضور،سماء أ •

 :
ً
 : محظورات الهدايا الشخصيةثامنا

ي ال    العرضية كالحلوى عىل أعضاء الجمعية وموظفيها رفض استالم أي هدية شخصية، باستثناء الهدايا  .1
والزهور النر

 ريال، وإن زادت قيمتها عن ذلك عليهم استالمها أمام وبعلم الجميع.  100تزيد قيمتها عن 

عىل أعضاء الجمعية وموظفيها إعادة جميع الهدايا الشخصية إىل الجهة أو الشخص مقدم الهدية مع توضيح أن   .2

 سياسة الجمعية ال تسمح بقبول الهدايا الشخصية. 

3.  
ً
ي أبدا

 ألعضاء الجمعية وموظفيها قبول أي هدية مالية.  ال ينبغن

 :
ً
 محظورات التعويضاتتاسعا

، ...الخ( من يحظر عىل عضو مجلس اإلدارة أو عضو لجنة ممن يحق لهم التصويت، ويتلقر تعويضات )مكافأت .1

، أن يقوم بالتصويت عىل مسائل متعلقة بتعويضاته.     الجمعية لخدمات قدمها، بشكل مباشر أو غير مباشر

، مثل   .2 يحظر عىل األشخاص الذين يتلقون تعويضات من الجمعية مقابل خدماتهم، بشكل مباشر أو غير مباشر

 ل التعويضات.  المستشارون أو الموظفون، عضوية أي لجنة من مسئولياتها مسائ

ها ألي مساءلة، عليها   .3
ّ
لضمان أن تعمل الجمعية بطريقة تتفق مع أهدافها التنموية وأن تمارس أنشطتها بدون تعرض

  :  أن تجري مراجعات دورية للتأكد من التاىلي

ي نطاق   •
ي تقدمها الجمعية معقولة، وتم اعتمادها بعد استقصاء عن التعويضات المماثلة فن

أن التعويضات النر

 مالها.  أع

اكاتها ومشاريعها وترتيباتها مع المنظمات األخرى تتفق مع سياساتها المكتوبة،   • أن استثمارات الجمعية وشر

أغراض تنموية    ويتم توثيقها بشكل سليم، وتعكس استثمارات معقولة أو مدفوعات للسلع والخدمات أو 

 منفعة خاصة غير مسموح بها.  أخرى، وال تؤدي إىل ضف أو 

 :
ً
ا  نشر سياسة تضارب المصالح عاشر

موظفيها   أعضائه وكلعىل مجلس اإلدارة ضمان تقديم نسخة من سياسة تضارب المصالح هذه إىل كل عضو من  .1

حها لهم والحصول عىل توقيعهم بفهمها.   وكل من يرتبط بالعمل معها، وشر

 للحصول عىل معلومات وتوجيهات من األعضاء  .2
ً
ن لتحديثها أو تعديلها او  تتم مراجعة السياسة سنويا والموظفير

 اتخاذ قرارات بشأنها. 

ن يتحملون مسؤولية التدقيق المستمر لمعامالتهم ومصالحهم التجارية وعالقاتهم الخارجية  .3 كل األعضاء والموظفير

 للمصالح، ويقومون بعمل اإلفصاحات الالزمة كما سبق توضيحه.  
ً
 ويتحّرون ما يحتمل تضاربا
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 بيان اإلفصاح عن تضارب المصالح  -( 1النموذج )

من   األوىل  باألحرف  إفصاحك  بالكامل  ح  تشر ي 
النر الفقرة  تذييل  إذا كان  اسمكيرجر  النموذج  تعبئة  واستكمل   ،

 إفصاحك هو الفقرة )ب(، وبعد توقيعك وكتابة التاري    خ أعد النموذج لرئيس مجلس اإلدارة.  

ين( قد تؤدي   وأقر بأنهأنا متأكد من  . أ  ي )المباشر ي أو بأي أحد من أقاربر ال توجد أي عالقة أو مصلحة أو حالة تتعلق بر

ي أنا 
ي المصالح بينن

ين( من جهة والجمعية من جهة أخرى. األحرف األوىل   إىل إحداث تضارب فن ي )المباشر وأحد أقاربر

 : االسم من 

 

ي أرى أنها قد تؤدي إىل   . ب 
ين( والنر ي )المباشر ي أو بأحد من أقاربر التالية هي عالقات، أو مصالح، أو حاالت تتعلق بر

ي أنا. األحرف األوىل من 
 : االسم تضارب مصالح فعىلي أو ظاهري أو محتمل بينن

كا   ت )غي  ربحية أو ربحية(، مناصب، وظائف: شر

 __________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________ 

ي المنظمات التالية: 
 
 عضويات ف

 _______ ___________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________ 

ي المنظمات التالية:  واستثماراتعقود وأنشطة تجارية 
 
 مع أو ف

 __________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________ 

 عالقات وأنشطة أخرى: 

 _________________________ _________________________________

 ______________________________________________________________

 ____________________________________________________________ 

ي هذا الوقت: 
 
ي ف

 عملي األساسي أو مهنت 

 __________________________________________________________

 ______ ________________________________________________________

 ______________________________________________________________ 

املقد قرأت وفهمت سياسة تضارب المصالح لجمعية البيضاء للتنمية وأوافق عىل   ن بها. وسوف أبلغ رئيس    االلير
 بأي مجلس إدارة الجمعية 

ً
ي البيان السابق.   فورا

ي المعلومات الواردة فن
ات أو تطورات فن  تغيير

 

 _____________________________________________________________ 

 التاري    خ     التوقيع        االسم  
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 المسؤوليات: 

ن الذين يعملون تحت   ن والمنتسبير السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعىل جميع العاملير اف  تطبق هذه  إدارة وإشر
ام  عليها، االطالع عىل األنظمة المتعلقة بعملهم وعىل هذه السياسة واإللمام بها والتوقيع   الجمعية ن بما ورد فيها من  وااللير
 الوظيفية.  مومسؤولياتهعند أداء واجباتهم  أحكام

 منها. وعىل اإلدارة التنفيذية تزويد جميع اإلدارات واألقسام بنسخة 

 : واالعتماد  المراجع

ي  هذه السياسة اعتمد مجلس إدارة الجمعية
ي دورته )     م2021الثالث لعام   ) اجتماعه فن

ي ( فن
 (    الثابن

ي  
وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات تضارب المصالح الموضوعة            م2021/         10  /       21       تاري    خفن

 .
ً
 سابقا

 

 

 

 

 

 

 رئيس مجلس إدارة جمعية البيضاء للتنمية                                                                                               

 نوف بنت فهد بن خالد بن محمد آل سعود                                                                                            
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