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 تمھید#"!

1.1: تـحترم الجـمع(ة الـتنم/.ـة الـ,سائـ(ة 'ـالـرس خـصوصـیة كـل شـخص یـعمل لـصالـحھا، و تـعد مـا یـقوم بـھ مـن تـصرفـات 

خـارج إطـار الـعمل لـیس مـن اھـتمامـھا، إال ان الجـمعیة تـرى أن الـمصالـح الـشخصیة لـمن یـعمل لـصالـحھا أثـناء مـمارسـة 

أي أنشـطة اجـتماعـیة، أو مـالـیة، أو غـیرھـا قـد تـتداخـل ، بـصورة مـباشـرة او غـیر مـباشـرة، مـع مـوضـوعـیتھ ، أو والئـھ 

للجمعیة مما قد ینشأ معھ تعارض في المصالح. 

  

2.1: تـؤمـن الجـمعیة بـقیمھا و مـبادئـھا الـمتمثلة فـي الـنزاھـة و الـعمل الجـماعـي و الـعنایـة و الـمبادرة و اإلنـجاز، و تـأتـي 

سـیاسـة تـعارض الـمصالـح الـصادرة عـن الجـمعیة، لـتعزیـز تـلك الـقیم و حـمایـتھا، و ذلـك لـتفادي أن تـؤثـر الـمصلحة 

الـشخصیة أو الـعائـلیة، أو الـمھنیة ألي شـخص یـعمل لـصالـح الجـمعیة عـلى أداء واجـباتـھ تـجاه الجـمعیة، أو أن یـتحصل 

من خالل تلك المصالح على مكاسب على حساب الجمعیة. 

نطاق وأھداف السیاسة : 2.

1.2: مـع عـدم اإلخـالل بـما جـاء فـي التشـریـعات و الـقوانـین الـمعمول بـھا فـي الـمملكة الـعربـیة الـسعودیـة الـتي تـحكم 

تـعارض الـمصالـح، و نـظام الجـمعیات و الـمؤسـسات األھـلیة و الئـحتھ الـتنفیذیـة، و الـالئـحة االسـاسـیة للجـمعیة، تـأتـي 

ھذه السیاسة استكماالً لھا ،دون أن تحل محلھا.  

2.2: تـطبق ھـذه السـیاسـة عـلى كـل شـخص یـعمل لـصالـح الجـمعیة، ویـشمل ذلـك أعـضاء الجـمعیة الـعمومـیة و أعـضاء 

مجـلس اإلدارة، و أعـضاء الـلجان الـمنبثقة مـن مجـلس اإلدارة، ومـدیـري الجـمعیة الـتنفیذیـین، و جـمیع مـوظـفیھا 

ومتطوعیھا.  

3.2: یـشمل تـعارض الـمصالـح، مـا یـتعلق بـاألشـخاص انـفسھم الـمذكـوریـن فـي الـفقرة الـسابـقة و مـصالـح أي شـخص آخـر 

تكون لھم عالقة شخصیة بھم، و یشمل ھؤالء الزوجة ،االبناء ،الوالدین ،االشقاء، أو غیرھم من أفراد العائلة.

٣



4.2: تـعد ھـذه السـیاسـة جـزءاً ال یتجـزأ مـن الـوثـائـق الـتي تـربـط الجـمعیة بـاألشـخاص الـعامـلین لـصالـحھا سـواء كـانـت تـلك الـوثـائـق قـرارات 

تعیین أو عقود عمل . 

5.2: تـضمن الجـمعیة الـعقود الـتي تـبرمـھا مـع اسـتشاریـھا الـخارجـیین أو غـیرھـم، نـصوصـاً تـنظم تـعارض الـمصالـح بـما یـتفق مـع أحـكام 

ھذه السیاسة. 

6.2:  تھـدف ھـذه السـیاسـة الـى حـمایـة الجـمعیة وسـمعتھا ومـن یـعمل لـصالـحھا مـن أي أشـكال تـعارض الـمصالـح السـلبیة الـتي قـد تـنشأ 

بسبب عدم اإلفصاح. 

مسئولیات و صالحیات مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفیذیة الخاصة بسیاسة تنظیم تعارض المصالح 1.

1.3: إدارة تعارض المصالح أحد االختصاصات الرئیسة لمجلس اإلدارة.  

2.3: یـجوز للمجـلس تـكویـن لـجان محـددة أو تـكلیف أحـد لـجانـھ الـمنبثقة مـن المجـلس لـلنظر فـي الـمسائـل الـتي مـن الـمحتمل أن تـنطوي 

على تعارض مصالح مع مراعاة متطلبات استقاللیة تلك اللجان. 

3.3: ال یـكون الـشخص فـي حـالـة تـعارض مـصالـح إال إذا قـرر مجـلس إدارة الجـمعیة فـیما یـخص تـعامـالت الجـمعیة مـع الـغیر أو 

تـعامـالت أعـضاء المجـلس و كـبار الـتنفیذیـین فـي الجـمعیة أن الـحالـة تـنضوي عـلى تـعارض مـصالـح، و تـكون صـالحـیة الـقرار مـع 

المسؤول التنفیذي بخصوص باقي موظفي الجمعیة.  

4.3: یـجوز لمجـلس اإلدارة وفـقاً لسـلطتھ الـتقدیـریـة أن یـقرر – بـشأن كـل حـالـة عـلى حـدة – اإلعـفاء مـن الـمسؤولـیة عـند تـعارض 

الـمصالـح الـذي قـد یـنشأ فـي سـیاق عـملھ مـع الجـمعیة، سـواء مـا یـتعلق بـمصالـح مـالـیة أو بـمصالـح تـعیقھ عـن الـقیام بـواجـبھ فـي الـتصرف 

على أكمل وجھ بما یتوافق مع مصالح الجمعیة.  

5.3: عـندمـا یـقرر مجـلس اإلدارة أن الـحالـة تـعارض مـصالـح، یـلتزم صـاحـب الـمصلحة الـمتعارضـة بـتصحیح وضـعھ و بجـمیع 

اإلجراءات التي یقررھا مجلس اإلدارة و إتباع اإلجراءات المنظمة لذلك.  

6.3: لمجـلس إدارة الجـمعیة صـالحـیة إیـقاع الجـزاءات عـلى مـخالـفي ھـذه السـیاسـة، ورفـع الـقضایـا الـجنائـیة و الـحقوقـیة لـلمطالـبة بـاألضـرار الـتي 

قد تنجم عن عدم التزام جمیع ذوي العالقة بھا.  

7.3: مجـلس اإلدارة ھـو الـمخول فـي تفسـیر أحـكام ھـذه السـیاسـة عـلى أن ال یـتعارض ذلـك مـع االنـظمة الـساریـة و الـالئـحة االسـاسـیة للجـمعیة و 

انظمة الجھات المشرفة. 

8.3: یعتمد مجلس اإلدارة ھذه السیاسة، و یبلغ جمیع موظفي الجمعیة و تكون نافذة من تاریخ اإلبالغ. 

9.3: یتولى مجلس اإلدارة التأكد من تنفیذ ھذه السیاسة و العمل بموجبھا و إجراء التعدیالت الالزمة علیھا

٤



حاالت تعارض المصالح 1.

1.4:ال یـعني وجـود مـصلحة لـشخص یـعمل لـصالـح الجـمعیة فـي أي نـشاط یـتعلق سـواء بـشكل مـباشـر او غـیر 

مـباشـر بـالجـمعیة، قـیام تـعارض فـي الـمصالـح بـین الـطرفـین. و لـكن قـد یـنشأ تـعارض الـمصالـح عـندمـا یـطلب مـمن 

یـعمل لـصالـح الجـمعیة أن یـبدي رأیـاً ،أو یتخـذ قـراراً، أو یـقوم بـتصرف لـمصلحة الجـمعیة، و تـكون لـدیـھ فـي 

نـفس الـوقـت إمـا مـصلحة تـتعلق بـشكل مـباشـر أو غـیر مـباشـر بـالـرأي الـمطلوب مـنھ إبـداؤه، أو بـالـتصرف 

الـمطلوب مـنھ اتـخاذه، أو أن یـكون لـدیـھ الـتزام تـجاه طـرف آخـر غـیر الجـمعیة یـتعلق بھـذا الـرأي أو الـقرار أو 

الـتصرف. إذ تـنطوي حـاالت تـعارض الـمصالـح عـلى انـتھاك للسـریـة، و إسـاءة السـتعمال الـثقة، و تـحقیق 

لمكاسب شخصیة و زعزعة لوالء الجمعیة.  

2.4:ھـذه السـیاسـة تـضع أمـثلة لـمعایـیر سـلوكـیة لـعدد مـن الـمواقـف إال أنـھا بـالـضرورة ال تـغطي جـمیع الـمواقـف 

األخـرى الـمحتمل حـدوثـھا، و یـتحتم عـلى كـل مـن یـعمل لـصالـح الجـمعیة الـتصرف مـن تـلقاء أنـفسھم بـصورة 

تـتماشـى مـع ھـذه السـیاسـة، و تـجنب مـا قـد یـبدو أنـھ سـلوك یـخالـف ھـذه السـیاسـة و مـن االمـثلة عـلى حـاالت 

التعارض ما یلي:  

 یـنشأ تـعارض الـمصالـح مـثالً فـي حـالـة أن عـضو مجـلس اإلدارة او عـضو أي لـجنة مـن لـجانـھ أو أي •

مـن مـوظـفي الجـمعیة مـشاركـاً فـي أولـھ صـلة بـأي نـشاط، أو لـھ مـصلحة شـخصیة أو مـصلحة تـنظیمیة أو 

مـھنیة فـي أي عـمل أو نـشاط قـد یـؤثـر بـشكل مـباشـر أو غـیر مـباشـر عـلى مـوضـوعـیة قـرارات ذلـك 

العضو أو الموظف أو على قدراتھ في تأدیة واجباتھ و مسؤولیاتھ تجاه الجمعیة.  

یـنشأ الـتعارض فـي الـمصالـح أیـضاً فـي حـالـة أن عـضو مجـلس اإلدارة أو أحـد كـبار الـتنفیذیـین یـتلقى أو •

یـحصل عـلى مـكاسـب شـخصیة مـن أي طـرف آخـر  سـواء كـان ذلـك بـطریـقة مـباشـرة أو غـیر مـباشـرة 

مستفیداً من موقعھ و مشاركتھ في إدارة شؤون الجمعیة .  

قـد یـنشأ الـتعارض فـي الـمصالـح مـن خـالل االسـتفادة الـمادیـة مـن خـالل الـدخـول فـي مـعامـالت مـادیـة •

بالبیع او الشراء او التأجیر للجمعیة. 

٥



٦

ایضاً قد ینشأ التعارض في المصالح من خالل تعیین األبناء أو االقارب في الوظائف أو توقیع عقود معھم.  •

مـن إحـدى صـور تـعارض الـمصالـح تـكون فـي حـال ارتـباط مـن یـعمل لـصالـح الجـمعیة فـي جـھة أخـرى و یـكون •

بینھا تعامالت مع الجمعیة.  

الھدایا و اإلكرامیات التي یحصل علیھا عضو مجلس اإلدارة أو موظف الجمعیة من أمثلة تعارض المصالح. •

االسـتثمار أو الـملكیة فـي نـشاط تـجاري أو مـنشأة تـقدم خـدمـات أو تسـتقبل خـدمـات حـالـیة مـن الجـمعیة او تـبحث عـن •

التعامل مع الجمعیة.  

إفـشاء االسـرار أو  إعـطاء الـمعلومـات الـتي تـعتبر مـلكاً خـاصـاً للجـمعیة، و الـتي یـطلع عـلیھا بـحكم الـعضویـة أو •

الوظیفة، و لو بعد تركھ الخدمة. 

قـبول أحـد االقـارب لھـدایـا مـن أشـخاص أو جـھات تـتعامـل مـع الجـمعیة بھـدف الـتأثـیر عـلى تـصرفـات الـعضو  أو •

الموظف بالجمعیة قد ینتج عنھ تعارض المصالح.  

تسـلم عـضو مجـلس االدارة او الـموظـف أو احـد افـراد عـائـلتھ مـن أي جـھة لـمبالـغ أو اشـیاء ذات قـیمة بسـبب تـعامـل •

تلك الجھة مع الجمعیة أو سعیھا للتعامل معھا. 

قیام أي جھة تتعامل او تسعى للتعامل مع الجمعیة بدفع قیمة فواتیر مطلوبة من الموظف أو احد أفراد عائلتھ.  •

اسـتخدام أصـول و مـمتلكات الجـمعیة لـلمصلحة الـشخصیة مـن شـأنـھ أن یظھـر تـعارضـاً فـي الـمصالـح فـعلیاً او •

مـحتمالً، كـاسـتغالل أوقـات دوام الجـمعیة، أو مـوظـفیھا، أو مـعداتـھا، أو مـنافـعھا لـغیر  مـصالـح الجـمعیة أو أھـدافـھا، 

أو إسـاءة اسـتخدام الـمعلومـات الـمتحصلة مـن خـالل عـالقـة الـشخص بـالجـمعیة ،لـتحقیق مـكاسـب شـخصیة، أو 

عائلیة، أو مھنیةـ، أو أي مصالح أخرى. 



٧

االلتزامات  5.

 1.5: على كل من یعمل لصالح الجمعیة أن یلتزم بالتالي:  

اإلقرار على سیاسة تعارض المصالح المعتمدة من الجمعیة عند االرتباط بالجمعیة. •

االلـتزام بـقیم الـعدالـة والـنزاھـة و الـمسؤولـیة واألمـانـة و عـدم الـمحابـاة او الـوسـاطـة او تـقدیـم مـصلحة الـنفس أو •

اآلخرین على مصالح الجمعیة. 

عـدم االسـتفادة بـشكل غـیر قـانـونـي مـادیـاً أو مـعنویـاً ھـو او أي مـن اھـلھ و أصـدقـائـھ و مـعارفـھ مـن خـالل أداء •

عملھ لصالح الجمعیة. 

تجنب المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤدي لتعارض مصالح أو توحي بذلك. •

تعبئة نموذج الجمعیة الخاص باإلفصاح عن المصالح سنویاً. •

اإلفـصاح لـرئـیسھ الـمباشـر عـن أي حـالـة تـعارض مـصالـح أو شـبھة تـعارض مـصالـح طـارئـة سـواء كـانـت •

مالیة أو غیر مالیة. 

اإلبالغ عن أي حالة تعارض مصالح قد تنتج عنھ أو عن غیره ممن بعمل لصالح الجمعیة. •

تقدیم ما یثبت إنھاء حالة تعارض المصالح، في حال وجوده، أو في حال طلب الجمعیة ذلك. •

اإلفصاح  6.

1.6: یـتعین عـلى اعـضاء مجـلس اإلدارة و الـمسؤولـین الـتنفیذیـین و غـیرھـم مـن الـموظـفین و الـمتطوعـین الـتقید الـتام 

بـاإلفـصاح للجـمعیة عـن الـحاالت الـتالـیة، حـیثما انـطبق، و الـحصول عـلى مـوافـقتھا فـي كـل حـالـة، حـیثما اقـتضت 

الحاجة، سواء انطوت على تعارض فعلي او محتمل للمصالح أم ال: 

یـتعین عـلى أعـضاء مجـلس اإلدارة و الـمسؤول الـتنفیذي و غـیرھـم مـن الـموظـفین و الـمتطوعـین اإلفـصاح •

عـن أیـة وظـائـف یـشغلونـھا، او ارتـباط شـخصي لـھم مـع جـمعیة أو مـؤسـسة خـارجـیة، سـواء كـانـت داخـل 

المملكة أم خارجھا. 

یـتعین عـلى أعـضاء مجـلس اإلدارة و الـمسؤول الـتنفیذي و غـیرھـم مـن الـموظـفین و الـمتطوعـین اإلفـصاح •

عن أیة وظیفة أو مصلحة مالیة او حصة ملكیة تخص أي من أفراد اسرھم (الوالدان



٨

والـزوجـة / الـزوجـات / الـزوج و األبـناء/  الـبنات) فـي أي جـمعیات أو مـؤسـسات ربـحیة تـتعامـل مـع الجـمعیة أو •

تسعى للتعامل معھا. 

یـتعین عـلى كـل أعـضاء مجـلس اإلدارة و الـمسؤولـین الـتنفیذي و غـیرھـم مـن الـموظـفین و الـمتطوعـین اإلفـصاح •

للجـمعیة و الـحصول عـلى مـوافـقتھا عـلى أیـة حـالـة یـمكن أن تـنطوي عـلى تـعارض محـظور فـي الـمصالـح. و 

تـخضع جـمیع ھـذه الـحاالت لـلمراجـعة و الـتقییم مـن قـبل مجـلس إدارة الجـمعیة و اتـخاذ الـقرار فـي ذلـك. عـند 

انـتقال الـموظـف الـى وظـیفة رئـاسـیة فـي الجـمعیة أو الـى وظـیفة فـي إدارة أخـرى او غـیر ذلـك مـن الـوظـائـف الـتي 

ربـما تـنطوي عـلى تـعارض فـي الـمصالـح، ربـما یـتعین عـلى الـموظـف إعـادة تـعبئة نـموذج تـعارض الـمصالـح و 

أخـالقـیات الـعمل و بـیان اإلفـصاح فـي غـضون 30 یـومـاً مـن تـغییر الـوظـیفة. كـما تـقع عـلى عـاتـق الـرئـیس 

المباشر للموظف مسؤولیة التأكد من قیام الموظف بتعبئة استمارة اإلفصاح على نحو تام. 

2.6 :یـعرض الـتقصیر فـي اإلفـصاح عـن ھـذه الـمصالـح و الـحصول عـلى مـوافـقة الجـمعیة عـلیھا الـمسؤول الـتنفیذي و غـیره 

مـن الـموظـفین و الـمتطوعـین لـإلجـراءات الـتأدیـبیة طـبقاً لـنظام الـعمل و الـتنمیة االجـتماعـیة فـي الـمملكة الـعربـیة الـسعودیـة 

و الالئحة االساسیة في الجمعیة 

  تقاریر تعارض المصالح  7.

1.7 تودع جمیع نماذج إفصاح أعضاء مجلس اإلدارة لدى المجلس التنفیذي / لجنة الجودة   . 

2.7 تودع جمیع نماذج إفصاح موظفي أو متطوعي الجمعیة لدى المدیر العام / إدارة الموارد البشریة . 

3.7 یـقدم مـراجـع حـسابـات الجـمعیة الـخارجـي تـقریـراً خـاصـاً بـاألعـمال و الـعقود الـمبرمـة لـصالـح الجـمعیة و الـتي تـنطوي 

عـلى مـصلحة مـباشـرة أو غـیر مـباشـرة لـعضو المجـلس، حـال طـلب رئـیس مجـلس اإلدارة، و یـضمن ذلـك مـع تـقریـره 

السنوي ألداء الجمعیة الذي یقدمھ للجمعیة العمومیة. 

4.7 تـصدر اإلدارة الـمخولـة بـالـمراجـعة الـداخـلیة تـقریـراً سـنویـاً یـعرض عـلى مجـلس اإلدارة یـوضـح تـفاصـیل األعـمال أو الـعقود 

التي انطوت على مصلحة لموظفي الجمعیة و فقاً لنماذج اإلفصاح المودعة لدیھا.  



٩

التوقیع
             /    /     ھـ..التاریخ
           /    /         م.الموافق

الصفة االسم 

أقــر انــا الــموضــح بــیانــاتــي أعــاله بــأنــني قــد اطــلعت عــلى ســیاســة تــعارض الــمصالــح الــخاصــة ب" 

جـمعیة .........................................." ،و بـناء عـلیھ أوافـق و أقـر و ألـتزم بـما فـیھا و أتعھـد بـعدم الـحصول 

عـلى أي مـكاسـب أو اربـاح شـخصیة بـطریـقة مـباشـرة أو غـیر مـباشـرة مسـتفیداً مـن مـوقـعي كـعضو مجـلس إدارة أو 

مـوظـف فـي الجـمعیة و بـعدم اسـتخدام أي مـعلومـات تـخص الجـمعیة أو أصـولـھا أو مـواردھـا ألغـراضـي الـشخصیة 

أو أقاربي أو أصدقائي او استغاللھا ألي منفعة أخرى.

تعھد و إقرار 



#نموذج إفصاح مصلحة 

ھل تملك أي مصلحة مالیة في أي جمعیة أو مؤسسة ربحیة تتعامل مع الجمعیة؟ 1
$  ال$ نعم                                                                          

2
ھل یملك أي فرد من أفراد عائلتك أي مصلحة مالیة في أي جمعیة أو مؤسسة ربحیة تتعامل 

مع الجمعیة؟

$  ال$ نعم                                                                          

في حالة اإلجابة بنعم على أي من االسئلة السابقة، فإنھ یجب علیك اإلفصاح عن التفاصیل الخاصة بتملك أي عمل تجاري 

او وجود مصلحة مالیة في أي أعمال تجاریة من قبلك أو من قبل أي من أفراد عائلتك.

اسم 
النشاط

نوع 
النشاط

المد
ینة

رقم السجل او 
رخصة العمل

تاریخ اإلصدار المیالديتاریخ االصدار الھجري

ھل حصلت عل 
موافقة الجمعیة؟

ھل ترتبط الشركة 
بعالقة عمل مع 
الجمعیة؟

المصلحة المالیة 
اإلجمالیة (%)

الیوم
الشھ
ر

الیومالسنة
الشھ
ر

الس
نة

3
ھل تتقلد منصباً (مثل منصب عضو في مجلس إدارة او لجنة أو أي جھة أخرى) أو تشارك في 

أعمال أو أنشطة أو لدیك عضویة لدى أي جھة أخرى غیر الجمعیة

$  ال$ نعم                                                                          

4

ھل بتقلد أي من أفراد اسرتك (الوالدان/ الزوجة/ الزوجات/ الزوج/ االبناء و البنات) 

منصباً (مثل منصب عضو في مجلس إدارة أو لجنة أو أي جھة أخرى) أو یشارك في 

أعمال أو أنشطة أو لدیھ عضویة في أي جھة أخرى غیر الجمعیة؟

$  ال$ نعم                                                                          

في حالة اإلجابة بنعم على أي من االسئلة السابقة، فإنھ یجب علیك اإلفصاح عن التفاصیل الخاصة بشغل أي 

منصب و / أو المشاركة في أي أعمال خارجیة (مع شركاء الجمعیة، الحكومة أو القطاع الخاص) من قبلك أو من 

قبل أي من أفراد عائلتك. 



ھل تتحصل على مكاسب 

مالیة نظیر تولیك ھذا 

المنصب؟

المنصب صاحب 

المنصب

ھل حصلت على 

موافقة الجمعیة؟

ھل ترتبط الجھة بعالقة 

عمل مع الجمعیة؟

المدینة  نوع الجھة  اسم الجھة 

5
ھل قدمت لك أو ألي أحد من أفراد عائلتك ھدیة أو أكثر من جھة خارج الجمعیة و لھا 

صلة حالیة أو مستقبلیة بالجمعیة سواء قبلتھا أم لم تقبلھا ؟ 

$  ال$ نعم                                                                          

في حالة اإلجابة بنعم على السؤال السابق، فإنھ یجب علیك اإلفصاح عن تفاصیل الھدیة عند قبولھا من قبلك أو من قبل أي 

من أفراد عائلتك. 

قیمة الھدیة 
تقدیریاً

نوع 

الھدیة

ھل ترتبط الجھة 

بعالقة عمل مع 

الجمعیة؟

ھل قبلت 

الھدیة؟

تاریخ تقدیم الھدیة 

المیالدي

تاریخ تقدیم الھدیة الھجري الجھة اسم مقدم 

الھدیة

السنة
الشھر الیوم السنة الشھر الیوم

أقـر أنـا الـموقـع ادنـاه، أن جـمیع الـمعلومـات أعـاله محـدثـة و صـحیحة و مـتماشـیة مـع سـیاسـة تـعارض الـمصالـح 

المعتمدة من الجمعیة. 

االسم: 

المسمى الوظیفي: 

التاریخ:                                                     التوقیع: 


