
 
 
 

 سياسة تعارض المصالح

 تمهيد 1

 

ُجمعيةُتكاتفُُ"ُُ تحترمُ  1-1
 
ُ كلُ  "ُخصوصية ُ لصالحها، يعمُل شخص  عد 

 
ُ بهُمن يقوم ما وت ُ تصرفات   من ليس العمل إطار خارج 

ُالجمعية إال اهتمامها، ُ لصالحهاُأثناءُ  يعمُل ملن الشخصية املصالح أن ترُى أنَّ ُ  ممارسة 
ُ أي  ، أنشطة  أوُُ مالي، أو اجتماعية 

، غيرها،ُقد ، غيرُ  أو مباشرةُ  بصورةُ  تتداخل  ، مباشرة  ُ أو معُموضوعيته  ُ ممُا للجمعية والئه  ُ قد 
 
 .املصالح تعارضُفي معه ينشأ

ؤمن 1-2
 
ُ ومبادئها بقيمهُا الجمعيُة ت ُ في املتمثلة  ُ والعملُالجماعيُ  النزاهة  ، واملبادرةُ  والعناية   تعارضُاملصالُح سياسُة وتأتي واإلنجاز 

ر أُن لتفادي وذلك وحمايتها، تلكُالقيم لتعزيز الجمعية؛ عن الصادرة
 
ُ املهنية أو العائلية، الشخصيةُأو املصلحُة تؤث  ألي 

ُ صل ُ أن أو الجمعية، تجاه واجباتُه أداء الجمعيةُعلى لصالح يعمل شخص  ح  ُ على املصالح خاللُتلك من يت   على مكاسب 

ُ.الجمعية حساب

ُ

 نطاق وأهداف السياسة  2
ُ

م التُي السعودية العربية اململكة في بها والقوانينُاملعموُل التشريعات في جاء بما اإلخالل عدم مع2-1ُُ
 
ونظامُُ املصالح، تعارضُُتحك

ُ هذهُالسياسة تأتي األساسيةُللجمعيةُ، والالئحُة الجمعياتُواملؤسساتُاألهليةُوالئحتهُالتنفيذية،
ا
ُ لهاُ، استكماال

 تحلَُّ أُن دون 

ُ.محلها

طبُق2-2ُُ
 
اإلدارة،ُُ أعضاءُالجمعيةُالعموميةُوأعضاءُمجلس ذلُك ويشمل لصالحُالجمعية، يعمُل شخُص كُل على السياسُة هذُه ت

ُموظفيهاُومتطوعيها. الجمعيةُالتنفيذيين،ُوجميع ومديرُي مجلسُاإلدارة، من اللجانُاملنبثقة وأعضاء

ح،ُماُيتعلقُباألشخاصُأنفسهمُاملذكورينُفيُالفقرةُالسابقةُومصالحُأيُشخصُآخرُتكونُلهمُعالقةُُيشملُتعارضُاملصال2-3ُُ

ُشخصيةُبهم،ُويشملُهؤالءُالزوجة،ُاألبناء،ُالوالدين،ُاألشقاء،ُأوُغيرهمُمنُأفرادُالعائلةُ.

عد 2-3ُُ
 
ُ السياسة هذه ت

ا
ُ اُل جزءا

 
 تلكُالوثائق كانُت سواء لصالحها العاملين باألشخاصتربطُالجمعيةُ التُي الوثائق من يتجزأ

ُ.عمل عقود أو تعيين قرارات

من2-4ُ ض 
 
ُ أوُغيرهمُ، استشارييهاُالخارجيين مُع تبرمها التي العقود الجمعية ت

ا
 أحكام مع يتفق بما تعارضُاملصالح تنظُم نصوصا

ُ.السياسة هذه

ملُلصالحهاُمنُأيُأشكالُتعارضُاملصالحُالسلبيةُالتيُقدُتنشأُُتهدفُهذهُالسياسةُإلىُحمايةُالجمعيةُوسمعتهاُومنُيع2-5ُ

ُبسببُعدمُاإلفصاحُ.

  املصالح تعارض  تنظيم الخاصة بسياسة التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس  وصالحيات  مسئوليات  3

  .اإلدارُة ملجلس الرئيسة االختصاصات أحد املصالح تعارُض إدارة 3-1

 تنطوُي أُن املحتمُل مُن التي املسائل في للنظر املنبثقةُمنُاملجلس لجانه أحد تكليف او محددة لجاُن تكوين للمجلس يجوُز 3-2

ُ.اللجان تلك استقاللية متطلبات مراعاة مُع مصالح علىُتعارض

 

الجمعية مجلس قرُر إذا إال مصالح تعارض حالة في الشخص يكوُن ال 3-3  أو الغير الجمعيةُمع تعامالت يخُص فيما إدارةُ

 مع القرار صالحيُة وتكوُن مصالحُ، علىُتعارُض تنضوُي الحالة أن الجمعيُة في التنفيذييُن وكباُر املجلسأعضاءُُ تعامالت

ُ.الجمعية موظفي باقي بخصوص التنفيذي املسؤول



 
 
 

ُ اإلدارة ملجلس يجوُز 3-4
ا
 تعارض عند املسئوليُة من االعفاء – حدة على كلُحالة بشأُن – يقرُر أن التقديرية لسلطته وفقا

ُ ينشأ قدالذيُُ املصالح
ا
 عمله سياُق في ينشُأ قد الذي أو وقراراتهُاملعتادة، الشخص نشاطات سياُق في آلخر حيُن من عرضا

 مُع يتوافق بما وجُه أكمل التصرفُعلى في بواجبُه القياُم عن تعيقُه بمصالح أو ماليُة بمصالح ماُيتعلق سواء الجمعية، مع

ُ.الجمعية مصالح

 اإلجراءات وبجميُع وضعه بتصحيح املتعارضُة يلتزمُصاحبُاملصلحُة مصالح، تعارُض الحالة أُن اإلدارة مجلس يقرُر عندمُا 3-5

ُ.لذلك املنظمُة االجراءات وإتباُع اإلدارة يقررهاُمجلس التي

 للمطالبة والحقوقية الجنائية القضايا ورفع هذهُالسياسة، مخالفي على الجزاءات إيقاع الجمعيةُصالحية إدارة ملجلس 3-6

ُبهاُ. العالقة ذوُي جميع التزاُم عدم عن قدُتنجم التي باألضراُر

األساسيةُُ والالئحة السارية االنظمة مع ذلك يتعارضُُالأنُُ السياسةُعلى هذه أحكام تفسير في املخوُل اإلدارةُهو مجلس 3-7

ُ.الجهاتُاملشرفة للجمعيةُوأنظمُة

ُ.اإلبالغ اريخمنُت نافذة موظفيُالجمعيةُوتكوُن يعتمدُمجلسُاإلدارةُهذهُالسياسة،ُويبلغُجميع 3-8

ُ.عليها الالزمة التعديالت والعملُبموجبهاُوإجراء السياسة هذُه تنفيذ من اإلدارةُالتأكد مجلس يتولى9-3ُ

ُ

 حاالت تعارض املصالح    4

ُ وجود يعنُي ال4-1ُ  قياُم مباشرُبالجمعية، غيُر أو مباشر بشكل سواء يتعلق نشاط فيُأُي الجمعيُة لصالُح يعمل لشخص مصلحة 

، يبدي أن لصالحُالجمعية يعمل ممن يطلب عندما املصالح تعارض ينشأ ولكنُقد .الطرفين بين املصالح في تعارض
ا
 يتخذ أو رأيا

،
ا
اُمصلحُة الوقت نفس في لديه وتكوُن الجمعية، بتصرفُملصلحُة يقوم أو قرارا بالرأيُُ مباشر غير أو مباشر بشكل تتعلق إمَّ

 أو الرأي يتعلقُبهذا الجمعية غير آخر طرف تجاه التزام لديه يكوُن أوُأن اتخاذه، منه املطلوب بالتصرف أو إبداؤه، منه املطلوب

ُ على تعارضُاملصالح حاالت تنطوُي إذ .التصرف أو القراُر ُ الستعماُل وإساءةُ  للسرية، انتهاك   شخصية، ملكاسُب الثقة،ُوتحقيق 

ُ ُ.للجمعية للوالء وزعزعة 

 حدوثها، املحتمل األخرُى املواقف جميع تغطى ال أنهاُبالضرورة إال املواقف من لعدد ةسلوكي ملعايير امثلة تضع السياسة هذه4-2ُُ

 أنه يبدو قُد ما وتجنب السياسةُ، هذه تتماش ىُمع بصورة أنفسهم تلقاء من علىُكلُمنُيعملُلصالحُالجمعيةُالتصرف ويتحتم

 :يلي ما التعارض حاالت على االمثلة السياسةُومن هذُه يخالف سلوك

ُتعارضُاملصالح • ُ ينشأ
ا
ُ من أي أو لجانه مُن لجنُة أي أوُعضو اإلدارة مجلس عضو أُن حالة في مثال

ا
ُالجمعيةُمشاركا  موظفي

 بشكل يؤثر قد نشاط أو عمل أي في مهنية أو مصلحةُتنظيمية أو شخصية مصلحة له أو نشاط، بأي صلة له أو في

 تجاه ومسئولياته واجباته فيُتأدية قدراته على أو املوظف أو العضو ذلك قرارات موضوعية على غيرُمباشر أو مباشر

 .الجمعية

ُ املصالُح في التعارض ينشأ •
ا
 مكاسُب على يحصل أو يتلقى التنفيذييُن كباُر أوُأحُد اإلدارُة مجلس عضو أُن حالة في أيضا

ُ مباشرة غير أُو مباشرة بطريقة ذلك كان سواُء طرفُآخر أُي مُن شخصية
ا
 شؤوُن إدارة في موقعةُومشاركتُه مُن مستفيدا

 .الجمعية

 التأجير أو الشراء أو بالبيع مادية معامالت في خاللُالدخوُل مُن املادية االستفادة خالل من املصالح في التعارُض ينشأ قد •

ُ.للجمعية

 معهُمالوظائفُأوُتوقيعُعقودُُ في األقرباء أو األبناء تعيين خالل من املصالح في التعارُض ينشُأ قد ايضا •

منُيعملُلصالحُالجمعيةُفيُجهةُأخرىُويكونُبينهاُتعامالتُمعُُ ارتباُط حاُل في تكوُن املصالُح تعارض صوُر إحدى من •

 .الجمعية

ُ.تعارضُاملصالح أمثلة الجمعيةُمُن عضوُمجلسُاإلدارةُأوُموظف عليها يحصُل التي واإلكراميات الهدايُا •



 
 
 

 عن تبحث او الجمعية من حالية خدمات أوُتستقبل خدمات تقدم منشأة أو تجارُي نشاط في امللكية أو االستثمار •

 .الجمعية مع التعامل

ُا تعتبُر التُي املعلومات إعطاء أو األسراُر إفشاء •
ا
ُا ملك  ولو العضويةُأوُالوظيفةُ، بحكم عليها يطلع للجمعية،ُوالتي خاصا

 .الخدمة تركه بعد

أوُاملوظف تصرفات على التأثير الجمعيةُبهدُف مُع تتعامل جهات أو أشخاص من لهدايا األقارب أحد قبوُل •  العضوُ

 .املصالح تعارض عنه ينتج قد بالجمعية

 تلك تعامل بسبب ذاتُقيمة أشياء أو ملبالغ جهة أي مُن عائلته أفراد أحد أو تسلمُعضوُمجلسُاإلدارةُأوُاملوظف •

 معهاُ. للتعامل سعيها أو الجمعية مُع الجهة

 .عائلته أفراد أحد أُو املوظف مُن فواتيرُمطلوبة قيمة بدفع الجمعية مُع للتعامل تسعى أو تتعامل جهة أي قيام •

الشخصية الجمعية وممتلكات أصوُل استخدام  • ُ شأنه من للمصلحةُ هر ُ أن  ظ 
ُ ي 

ا
أو املصالح في تعارضا ُ

ا
، فعليا

ا
 محتمال

موظفيهاُ، الجمعية، دوام أوقات كاستغالل الجمعيُة لغير منافعهُا أُو معداتهاُ، أُو أوُ  إساءةُ  أو أهدافها، أو مصالحُ

ُ ُ استخدام  ُ خالُل من املعلوماتُاملتحصلة  ُ عالقة  ؛ الشخص   مهنيةُ، أُو عائليةُ، أُو شخصية، لتحقيقُمكاسُب بالجمعية 

ُمصالُح أو ُأخرُى أيَّ

ُ

 االلتزامات  5

 :علىُكلُمنُيعملُلصالحُالجمعيةُأنُيلتزمُبالتالي5-1ُ

 تعارضُاملصالحُاملعتمدةُمنُالجمعيةُعندُاالرتباطُبالجمعيُةاإلقرارُعلىُسياسةُ •

واملسؤوليةُواألمانةُوعدمُاملحاباةُأوُالواسطةُأوُتقديمُمصلحةُالنفسُأوُاآلخرينُعلىُُ والنزاهُة العدالة االلتزامُبقيُم •

   .مصالحُالجمعية

ُ أو ماديا قانوني غير بشكل عدمُاالستفادة •
ا
خاللُأداءُعملهُلصالحُُ من ومعارفه وأصدقائهأهلهُُ مُن أي أو هو معنويا

ُ
ا
 .الجمعية

 تجنبُاملشاركةُفيُاتخاذُالقراراتُالتيُتؤديُلتعارضُمصالحُأوُتوحيُبذلُك •

 .تعبئةُنموذجُالجمعيةُالخاصُباإلفصاحُعنُاملصالحُسنويا •

 ليةُأوُغيرُماليةُ.مصالحُأوُشبهةُتعارضُمصالحُطارئةُسواءُكانتُما تعارض حالة أُي عن لرئيسهُاملباشر اإلفصاح •

 اإلبالغُعنُأيُحالةُتعارضُمصالحُقدُتنتجُعنهُأوُهنُغيرهُممنُيعملُلصالحُالجمعيةُ. •

 .ذلك الجمعية طلب حال في أو وجوده، حال في حالةُتعارضُاملصالحُ، إنهاء يثبُت مُا تقديم  •
ُ

 متطلبات اإلفصاح 6

التنفيذيينُوغيرهمُمنُاملوظفينُواملتطوعينُالتقيدُالتامُباإلفصاحُللجمعيةُُيتعينُعلىُأعضاءُمجلسُاإلدارةُواملسؤولين6-1ُُُ

عنُالحاالتُالتالية،ُحيثماُانطبق،ُوالحصولُعلىُموافقتهاُفيُكلُحالة،ُحيثماُاقتضتُالحاجة،ُسواءُانطوتُعلىُتعارضُفعليُ

ُُ:أوُمحتملُللمصالحُأمُال

وغ • التنفيذيُ واملسؤولُ اإلدارةُ مجلسُ أعضاءُ علىُ وظائفُُيتعينُ أيةُ عنُ اإلفصاحُ واملتطوعينُ املوظفينُ منُ يرهمُ

ُ.ُُيشغلونها،ُأوُارتباطُشخص يُلهمُمعُجمعيةُأوُمؤسسةُخارجية،ُسواءُكانتُداخلُاململكةُأمُخارجها



 
 
 

يتعينُعلىُأعضاءُمجلسُاإلدارةُواملسؤولُالتنفيذيُوغيرهمُمنُاملوظفينُواملتطوعينُاإلفصاحُعنُأيةُحصصُملكيةُُ •

ُُ.الربحيةُُلهمُفيُاملؤسسات

أوُُ • وظيفةُ أيةُ عنُ اإلفصاحُ واملتطوعينُ املوظفينُ منُ وغيرهمُ التنفيذيُ واملسؤولُ اإلدارةُ مجلسُ أعضاءُ علىُ يتعينُ

ُُالبناتُ/الزوجُواألبناءُ/الزوجاتُ/الوالدانُوالزوجة)مصلحةُماليةُأوُحصةُملكيةُتخصُأيُمنُأفرادُأسرهمُُ أيةُ( فيُ

 ُ.عاملُمعهاجمعياتُأوُمؤسساتُربحيةُتتعاملُمعُالجمعيةُأوُتسعىُللت

واملسؤوليُن • اإلدارةُ مجلسُ أعضاءُ كلُ علىُ للجمعيةُُُُيتعينُ اإلفصاحُ واملتطوعينُ املوظفينُ منُ وغيرهمُ التنفيذيُ

وتخضعُجميعُهذهُالحاالتُُ.ُُوالحصولُعلىُموافقتهاُعلىُأيةُحالةُيمكنُأنُتنطويُعلىُتعارضُمحظورُفيُاملصالح

واتخ الجمعيةُ إدارةُ مجلسُ قبلُ منُ والتقييمُ ذلكللمراجعةُ فيُ القرارُ فيُُُ.اذُ رئاسيةُ وظيفةُ إلىُ املوظفُ انتقالُ عندُ

الجمعيةُأوُإلىُوظيفةُفيُإدارةُأخرىُأوُغيرُذلكُمنُالوظائفُالتيُربماُتنطويُعلىُتعارضُفيُاملصالح،ُربماُيتعينُعلىُُ

.ُُييرُالوظيفُةيوماُمنُتغ30ُُاملوظفُإعادةُتعبئةُنموذجُتعارضُاملصالحُوأخالقياتُالعملُوبيانُاإلفصاحُفيُغضونُُ

ُ.ُُكماُتقعُعلىُعاتقُالرئيسُاملباشرُللموظفُمسؤوليةُالتأكدُمنُقيامُاملوظفُبتعبئةُاستمارةُاإلفصاحُعلىُنحوُتام

يعر ضُالتقصيرُفيُاإلفصاحُعنُهذهُاملصالحُوالحصولُعلىُموافقةُالجمعيةُعليهاُاملسؤولُالتنفيذيُوغيرهُمنُاملوظفينُُ 6-2

التأ لإلجراءاتُ فيُُواملتطوعينُ األساسيةُ والالئحةُ السعوديةُ العربيةُ اململكةُ فيُ االجتماعيةُ والتنميةُ العملُ لنظامُ طبقاُ ديبيةُ

ُُ.الجمعية
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ُاالدارةُالتنفيذيةُللجمعيُةتودعُجميعُنماذجُإفصاحُأعضاءُمجلسُاإلدارةُلدىُ 7-1

 االدارةُالتنفيذيةُللجمعيُةتودعُجميعُنماذجُإفصاحُموظفيُأوُمتطوعيُالجمعيةُلدىُ 7-2

قدم  7-3 ُ الخارجي الجمعيُة حساباُت مراجع ي 
ا
ُباألعمال تقريرا

ا
 مصلحُة تنطويُعلى والتُي الجمعيُة لصالُح املبرمُة والعقود خاصا

ُ املجلس، لعضو مباشرُة غيُر أُو مباشرُة ُ حالُطلب  ضمُن اإلدارةُ، مجلس رئيس   الجمعية ألداء تقريرهُالسنوُي مُع ذلك وي 

 .العمومية للجمعية يقدمُه الذي

صدر 7-4
 
ُ الداخلية املخولةُباملراجعة اإلدارُة ت

ا
ُ تقريرا

ا
عرض سنويا ُح اإلدارُة علىُمجلس ي  وض   األعمالُأوُالعقودُالتُي تفاصيل ي 

ُ الجمعية ملوظفي علىُمصلحة انطوت
ا
ُ حيثُُ.املودعةُلديها اإلفصاح لنماذج وفقا  

عد السياسة هذه إن 
 
ُ ت

ا
 من يتجزأ ال جزءا

ُ العامليُن باألشخاص الجمعية تربط الوثائقُالتُي
 
ُبهاُ. الواردة وااللتزاماُت أحكامها لصالحها،ُفإنهُالُيجوزُمخالفة

ُ

.ُوتحلُهذهُالسياسةُُُُهـ29/5/1443ُُالسياسةُفيُُهذهُُُُُ)االولى(فيُدورتهُُُُ)االول(اعتمدُمجلسُإدارةُالجمعيةُفيُاالجتماعُُ:ُُُُاملراجع

ُاملوضوعةُسابقا.ُُُُإدارةُاملتطوعينمحلُجميعُسياساتُُ

ُاإلدارُةجلسُرئيسُُم

ُ

ُمتعبُبنُفراجُالسبيعُي


