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 متهيد  -1

 

ر تصرفات خارج إطا وم به منا يقتعد م وخصوصية كل شخص يعمل لصاحلها، معية اجل: حترتم 1.1

ثناء ممارسة أي أن يعمل لصاحلها مل لشخصيةااحل ملصاالعمل ليس من اهتمامها، إال ان اجلمعية ترى أن 

، أو  ضوعيتهمو ري مباشرة، معغ وا بصورة مباشرة ،، أو غريها قد تتداخل ةأنشطة اجتماعية، أو مالي

 .قد ينشأ معه تعارض يف املصاحل والئه للجمعية مما

  

و املبادرة و اإلجناز، و  جلماعي و العنايةالعمل ا هة ولنزاا: تؤمن اجلمعية بقيمها و مبادئها املتمثلة يف 2.1

لتفادي أن تؤثر  محايتها، و ذلك ولك القيم يز تتعزلتأتي سياسة تعارض املصاحل الصادرة عن اجلمعية، 

جباته جتاه عية على أداء واصاحل اجلملعمل يخص املصلحة الشخصية أو العائلية، أو املهنية ألي ش

 معية.ى حساب اجلب علسكاماجلمعية، أو أن يتحصل من خالل تلك املصاحل على 

 

 :نطاق وأهداف السياسة  -2

بية السعودية اليت يف اململكة العر عمول بهاامل انني: مع عدم اإلخالل مبا جاء يف التشريعات و القو1.2

اسية الالئحة االس ته التنفيذية، وية و الئحألهلت احتكم تعارض املصاحل، و نظام اجلمعيات و املؤسسا

 لها. ل حمن حتأياسة استكمااًل هلا ،دون للجمعية، تأتي هذه الس

 

مومية و عضاء اجلمعية العأشمل ذلك ، ويمعية: تطبق هذه السياسة على كل شخص يعمل لصاحل اجل2.2

لتنفيذيني، و مديري اجلمعية اإلدارة، والس ن جمأعضاء جملس اإلدارة، و أعضاء اللجان املنبثقة م

 مجيع موظفيها ومتطوعيها. 
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صاحل أي ملفقرة السابقة و رين يف اذكوم املانفسه باألشخاص: يشمل تعارض املصاحل، ما يتعلق 3.2

شقاء، أو ء ،الوالدين ،االة ،االبنالزوجء اشخص آخر تكون هلم عالقة شخصية بهم، و يشمل هؤال

 غريهم من أفراد العائلة.

 

صاحلها سواء العاملني ل األشخاصبجلمعية ا ربطتليت ا: تعد هذه السياسة جزءًا ال يتجزأ من الوثائق 4.2

 كانت تلك الوثائق قرارات تعيني أو عقود عمل .

تعارض  هم، نصوصًا تنظمني أو غريارجياخل ااستشاريهمع : تضمن اجلمعية العقود اليت تربمها 5.2

 املصاحل مبا يتفق مع أحكام هذه السياسة.

ارض ا من أي أشكال تعل لصاحلهيعم ومن تهااىل محاية اجلمعية ومسع السياسة:  تهدف هذه 6.2

 .املصاحل السلبية اليت قد تنشأ بسبب عدم اإلفصاح

 

مسئوليات و صالحيات جملس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية اخلاصة بسياسة تنظيم تعارض  -3

 املصاحل

 إلدارة. لس اجمل : إدارة تعارض املصاحل أحد االختصاصات الرئيسة1.3

ملسائل اليت جمللس للنظر يف اثقة من املنباانه جلتكوين جلان حمددة أو تكليف أحد : جيوز للمجلس 2.3

 ية تلك اللجان.ت استقاللطلبامت من احملتمل أن تنطوي على تعارض مصاحل مع مراعاة

: ال يكون الشخص يف حالة تعارض مصاحل إال إذا قرر جملس إدارة اجلمعية فيما خيص تعامالت 3.3

أو تعامالت أعضاء اجمللس و كبار التنفيذيني يف اجلمعية أن احلالة تنضوي على  اجلمعية مع الغري

 تعارض مصاحل، و تكون صالحية القرار مع املسؤول التنفيذي خبصوص باقي موظفي اجلمعية. 



         2020صدار ا - سياسة تعارض املصاحل

 

Page 3 of 12 
 

اإلعفاء من  –الة على حدة بشأن كل ح –رر ن يقأ: جيوز جمللس اإلدارة وفقًا لسلطته التقديرية 4.3

مبصاحل مالية  ، سواء ما يتعلقع اجلمعيةممله عياق عند تعارض املصاحل الذي قد ينشأ يف ساملسؤولية 

 جلمعية. وافق مع مصاحل اجه مبا يتوكمل ى أأو مبصاحل تعيقه عن القيام بواجبه يف التصرف عل

 بتصحيح صلحة املتعارضةملايلتزم صاحب  احل،: عندما يقرر جملس اإلدارة أن احلالة تعارض مص5.3

 ك. ءات املنظمة لذلاع اإلجراإتب ورة وضعه و جبميع اإلجراءات اليت يقررها جملس اإلدا

ايا اجلنائية و سياسة، ورفع القضي هذه الالفلى خمع: جمللس إدارة اجلمعية صالحية إيقاع اجلزاءات 6.3

 ي العالقة بها. م مجيع ذولتزام ااحلقوقية للمطالبة باألضرار اليت قد تنجم عن عد

النظمة السارية يتعارض ذلك مع ا لى أن السة علسياا: جملس اإلدارة هو املخول يف تفسري أحكام هذه 7.3

 ة.شرفو الالئحة االساسية للجمعية و انظمة اجلهات امل

 اريخ اإلبالغ.تكون نافذة من ت جلمعية واظفي ع مو: يعتمد جملس اإلدارة هذه السياسة، و يبلغ مجي8.3

عديالت الالزمة جبها و إجراء التلعمل مبوو ا ياسةدارة التأكد من تنفيذ هذه الس: يتوىل جملس اإل9.3

 عليها. 

 

 حاالت تعارض املصاحل  -4

:ال يعين وجود مصلحة لشخص يعمل لصاحل اجلمعية يف أي نشاط يتعلق سواء بشكل مباشر او غري 1.4

ملصاحل عندما يطلب ينشأ تعارض امباشر باجلمعية، قيام تعارض يف املصاحل بني الطرفني. و لكن قد 

عمل لصاحل اجلمعية أن يبدي رأيًا ،أو يتخذ قرارًا، أو يقوم بتصرف ملصلحة اجلمعية، و تكون ممن ي

لديه يف نفس الوقت إما مصلحة تتعلق بشكل مباشر أو غري مباشر بالرأي املطلوب منه إبداؤه، أو 
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زام جتاه طرف آخر غري اجلمعية يتعلق بهذا الرأي منه اختاذه، أو أن يكون لديه التبالتصرف املطلوب 

الثقة، و  الستعمالأو القرار أو التصرف. إذ تنطوي حاالت تعارض املصاحل على انتهاك للسرية، و إساءة 

 حتقيق ملكاسب شخصية و زعزعة لوالء اجلمعية. 

طي مجيع املواقف رة ال تغها بالضروف إال أنواقن امل:هذه السياسة تضع أمثلة ملعايري سلوكية لعدد م2.4

نفسهم بصورة تصرف من تلقاء أجلمعية الااحل لص األخرى احملتمل حدوثها، و يتحتم على كل من يعمل

ثلة على حاالت سياسة و من االملف هذه الخيا لوكستتماشى مع هذه السياسة، و جتنب ما قد يبدو أنه 

 التعارض ما يلي: 

  ي من موظفي نة من جلانه أو أجلو عضو أي اارة إلدن عضو جملس اينشأ تعارض املصاحل مثاًل يف حالة أ

 أي عمل يفتنظيمية أو مهنية  أو مصلحة خصيةشحة اجلمعية مشاركًا يف أوله صلة بأي نشاط، أو له مصل

على قدراته  لعضو أو املوظف أواارات ذلك ة قروعيأو نشاط قد يؤثر بشكل مباشر أو غري مباشر على موض

 اته و مسؤولياته جتاه اجلمعية. يف تأدية واجب

 صل لقى أو حيتيكبار التنفيذيني  رة أو أحدإلداالس ينشأ التعارض يف املصاحل أيضًا يف حالة أن عضو جم

من   مباشرة مستفيدًاشرة أو غريمبا يقةعلى مكاسب شخصية من أي طرف آخر  سواء كان ذلك بطر

 موقعه و مشاركته يف إدارة شؤون اجلمعية . 

 ادية بالبيع او دخول يف معامالت من خالل الية مادقد ينشأ التعارض يف املصاحل من خالل االستفادة امل

 الشراء او التأجري للجمعية. 

  قيع عقود معهم. يف الوظائف أو تو و االقاربأناء ألباايضًا قد ينشأ التعارض يف املصاحل من خالل تعيني 

 يكون  عية يف جهة أخرى وصاحل اجلممل ليع ال ارتباط منمن إحدى صور تعارض املصاحل تكون يف ح

 بينها تعامالت مع اجلمعية. 
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 ارض املصاحل.معية من أمثلة تعو موظف اجلأارة إلداهلدايا و اإلكراميات اليت حيصل عليها عضو جملس ا 

 عية او جلمال خدمات حالية من أو تستقب دماتم خاالستثمار أو امللكية يف نشاط جتاري أو منشأة تقد

 تبحث عن التعامل مع اجلمعية. 

 يها حبكم العضوية أو ة، و اليت يطلع علًا للجمعيخاص كًاإفشاء االسرار أو  إعطاء املعلومات اليت تعترب مل

 الوظيفة، و لو بعد تركه اخلدمة.

 أو  ات العضو التأثري على تصرف معية بهدفاجل مع قبول أحد االقارب هلدايا من أشخاص أو جهات تتعامل

 املوظف باجلمعية قد ينتج عنه تعارض املصاحل. 

 ت قيمة بسبب تعامل بالغ أو اشياء ذاأي جهة مل ه منئلتاو املوظف أو احد افراد عا االدارة تسلم عضو جملس

 تلك اجلهة مع اجلمعية أو سعيها للتعامل معها.

 و احد أفراد عائلته. طلوبة من املوظف أمة فواتري قيم دفعقيام أي جهة تتعامل او تسعى للتعامل مع اجلمعية ب 

  عليًا او فارضًا يف املصاحل ن يظهر تعأأنه ن شماستخدام أصول و ممتلكات اجلمعية للمصلحة الشخصية

حل اجلمعية أو منافعها لغري  مصا أوداتها، و معأا، حمتماًل، كاستغالل أوقات دوام اجلمعية، أو موظفيه

اسب ،لتحقيق مكاجلمعية بقة الشخص عال اللخصلة من املتحأهدافها، أو إساءة استخدام املعلومات 

 شخصية، أو عائلية، أو مهنيةـ، أو أي مصاحل أخرى. 

 

 االلتزامات  -5

  ي:تال: على كل من يعمل لصاحل اجلمعية أن يلتزم بال1.5 

 باجلمعية. طاالرتباد ة عنمعياإلقرار على سياسة تعارض املصاحل املعتمدة من اجل 

  االلتزام بقيم العدالة والنزاهة و املسؤولية واألمانة و عدم احملاباة او الوساطة او تقديم مصلحة النفس أو

 اآلخرين على مصاحل اجلمعية.
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  من خالل أداء  أصدقائه و معارفه ومن اهله  و أياهو  بشكل غري قانوني ماديًا أو معنويًا االستفادةعدم

 عمله لصاحل اجلمعية.

 ذلك.بأو توحي  صاحلض مجتنب املشاركة يف اختاذ القرارات اليت تؤدي لتعار 

 ًا.نويتعبئة منوذج اجلمعية اخلاص باإلفصاح عن املصاحل س 

 مالية أو  رئة سواء كانت طاعارض مصاحلتبهة و شاإلفصاح لرئيسه املباشر عن أي حالة تعارض مصاحل أ

 غري مالية.

 صاحل اجلمعية.ن بعمل لممريه ن غاإلبالغ عن أي حالة تعارض مصاحل قد تنتج عنه أو ع 

  لب اجلمعية ذلك.طو يف حال ه، أجودوتقديم ما يثبت إنهاء حالة تعارض املصاحل، يف حال 

 

 اإلفصاح متطلبات  -6

ملتطوعني التقيد التام ام من املوظفني و  و غريهيذينيلتنف: يتعني على اعضاء جملس اإلدارة و املسؤولني ا1.6

الة، حيثما حوافقتها يف كل م ىو احلصول عل طبق،للجمعية عن احلاالت التالية، حيثما انباإلفصاح 

 :صاحل أم الللم تملاقتضت احلاجة، سواء انطوت على تعارض فعلي او حم

 إلفصاح عن أية فني و املتطوعني امن املوظ ريهمغو  يتعني على أعضاء جملس اإلدارة و املسؤول التنفيذي

كة أم ء كانت داخل اململرجية، سواة خاؤسسموظائف يشغلونها، او ارتباط شخصي هلم مع مجعية أو 

 خارجها.

 إلفصاح عن أية  و املتطوعني افنيمن املوظ ريهمغو  يتعني على أعضاء جملس اإلدارة و املسؤول التنفيذي

الزوج و  /ت الزوجا /ن والزوجة )الوالدا سرهمااد وظيفة أو مصلحة مالية او حصة ملكية ختص أي من أفر

 ى للتعامل معها.ية أو تسعجلمعاتعامل مع البنات( يف أي مجعيات أو مؤسسات رحبية ت  /األبناء
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 عني اإلفصاح و املتطواملوظفني  غريهم من ذي وفيتنيتعني على كل أعضاء جملس اإلدارة و املسؤولني ال

احل. و ختضع ارض حمظور يف املصوي على تعتنط أن للجمعية و احلصول على موافقتها على أية حالة ميكن

ك. عند انتقال ختاذ القرار يف ذلاجلمعية و اارة إد مجيع هذه احلاالت للمراجعة و التقييم من قبل جملس

ائف اليت رمبا تنطوي و غري ذلك من الوظرة أخرى اإدا يف ية يف اجلمعية أو اىل وظيفةاملوظف اىل وظيفة رئاس

قيات العمل و ارض املصاحل و أخالمنوذج تع عبئةتدة على تعارض يف املصاحل، رمبا يتعني على املوظف إعا

موظف مسؤولية ر للس املباشالرئي ما تقع على عاتقكيومًا من تغيري الوظيفة.  30بيان اإلفصاح يف غضون 

 ام.و تى حنالتأكد من قيام املوظف بتعبئة استمارة اإلفصاح عل

 

ملسؤول اجلمعية عليها ا ى موافقةل علحلصو:يعرض التقصري يف اإلفصاح عن هذه املصاحل و ا 2.6

يف  ل و التنمية االجتماعيةبقًا لنظام العمتأديبية طت الاءاالتنفيذي و غريه من املوظفني و املتطوعني لإلجر

 ية.جلمع ااململكة العربية السعودية و الالئحة االساسية يف

 تقارير تعارض املصاحل    -7

 .   جلنة اجلودة /لتنفيذي الس اجملى تودع مجيع مناذج إفصاح أعضاء جملس اإلدارة لد 1.7

 .رد البشرية ام / إدارة املواملدير العادى ية لتودع مجيع مناذج إفصاح موظفي أو متطوعي اجلمع 2.7

احل اجلمعية و اليت لعقود املربمة لصاعمال و باأل اصًايقدم مراجع حسابات اجلمعية اخلارجي تقريرًا خ 3.7

و يضمن  س جملس اإلدارة،ل طلب رئي، حالستنطوي على مصلحة مباشرة أو غري مباشرة لعضو اجمل

 .العمومية معيةلجلالذي يقدمه  ذلك مع تقريره السنوي ألداء اجلمعية
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ة يوضح تفاصيل على جملس اإلدار يًا يعرضسنو يرًاتصدر اإلدارة املخولة باملراجعة الداخلية تقر 4.7

 ودعة لديها.امل نماذج اإلفصاحلة و فقًا معياجل األعمال أو العقود اليت انطوت على مصلحة ملوظفي

 

 

 

 

  

املني لصاحلها فإنه عية باألشخاص العربط اجلميت تق الحيث ان هذه السياسة تعد جزءًا ال يتجزأ من الوثائ

 . اردة بهاال جيوز خمالفة أحكامها و االلتزامات الو
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 إقرارتعهد و  -8

  الصفة   االسم 

 

معية العفاف جبملصاحل اخلاصة تعارض ا ياسةلى سعبأنين قد اطلعت أقر انا املوضح بياناتي أعاله 

تعهد بعدم احلصول على أزم مبا فيها و قر و ألتو أ وافقأ،و بناء عليه للتوفيق بني الراغبني يف الزواج 

لس ن موقعي كعضو جممستفيدًا ماشرة مب أي مكاسب أو ارباح شخصية بطريقة مباشرة أو غري

مواردها  صوهلا أوية أو أص اجلمعختمات لوخدام أي معإدارة أو موظف يف اجلمعية و بعدم است

 خرى.أي منفعة ا ألالهلأو أصدقائي او استغألغراضي الشخصية أو أقاربي 

  التوقيع

 هـ..     /    /              التاريخ

 م.         /    /            املوافق
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 (: منوذج إفصاح مصلحة1ملحق)

 

 

 

            

  

 ال                                                                   نعم            ع اجلمعية؟ تعامل متية رحب هل متلك أي مصلحة مالية يف أي مجعية أو مؤسسة 1

2 
تعامل مع تو مؤسسة رحبية أمجعية  أي يفية هل ميلك أي فرد من أفراد عائلتك أي مصلحة مال

 اجلمعية؟

           نعم                                                                   ال 

لك أي عمل جتاري او لتفاصيل اخلاصة بتماإلفصاح عن ليك اب عجييف حالة اإلجابة بنعم على أي من االسئلة السابقة، فإنه 

 اد عائلتك.ن أفرأي م مالية يف أي أعمال جتارية من قبلك أو من قبلوجود مصلحة 

اسم 

 النشاط

نوع 

نة النشاط
دي

امل
 

رقم السجل 

او رخصة 

 العمل

هل حصلت  يدتاريخ اإلصدار امليال تاريخ االصدار اهلجري

عل موافقة 

 اجلمعية؟

هل ترتبط الشركة 

بعالقة عمل مع 

 اجلمعية؟

املصلحة املالية 

 %(اإلمجالية )

وم
لي

ا
 

هر
ش

ال
 

نة
س

ال
 

وم
لي

ا
 

هر
ش

ال
 

نة
س

ال
 

             

             

3 
شارك يف تجهة أخرى( أو  ة أو أيجلن او هل تتقلد منصبًا )مثل منصب عضو يف جملس إدارة

 جلمعيةري اى غأعمال أو أنشطة أو لديك عضوية لدى أي جهة أخر

           نعم                                                                   ال 

4 

لبنات( منصبًا اوج/ االبناء و ات/ الزلزوجاة/ هل بتقلد أي من أفراد اسرتك )الوالدان/ الزوج

 أنشطة أو رك يف أعمال أوأو يشا خرى(أهة )مثل منصب عضو يف جملس إدارة أو جلنة أو أي ج

 لديه عضوية يف أي جهة أخرى غري اجلمعية؟

           نعم                                                                   ال 

ل أي منصب و / أو لتفاصيل اخلاصة بشغاإلفصاح عن ليك اعب جييف حالة اإلجابة بنعم على أي من االسئلة السابقة، فإنه 

 أي من أفراد عائلتك.  من قبلك أو من قبل طاع اخلاص(و القة أخارجية )مع شركاء اجلمعية، احلكوم املشاركة يف أي أعمال

هل تتحصل على مكاسب 

مالية نظري توليك هذا 

 املنصب؟

صاحب  املنصب

 املنصب

هل حصلت على 

 موافقة اجلمعية؟

 قةهل ترتبط اجلهة بعال

 عمل مع اجلمعية؟

 اسم اجلهة نوع اجلهة املدينة

        

        



         2020صدار ا - سياسة تعارض املصاحل

 

Page 11 of 12 
 

 

  

أقر أنا املوقع ادناه، أن مجيع املعلومات أعاله حمدثة و صحيحة و متماشية مع سياسة تعارض 

 املصاحل املعتمدة من اجلمعية.

 االسم:

 املسمى الوظيفي:

 التاريخ:

 التوقيع: 

  

5 

ا صلة هلارج اجلمعية و ن جهة خمكثر و أأهل قدمت لك أو ألي أحد من أفراد عائلتك هدية 

 ا ؟ قبله تحالية أو مستقبلية باجلمعية سواء قبلتها أم مل

           نعم                                                                   ال 

من قبلك أو من قبل أي من  اهلدية عند قبوهلا عن تفاصيل فصاحاإل يف حالة اإلجابة بنعم على السؤال السابق، فإنه جيب عليك

 أفراد عائلتك. 

قيمة اهلدية 

 تقديريًا
 نوع اهلدية

هل ترتبط اجلهة 

بعالقة عمل مع 

 اجلمعية؟

هل قبلت 

 اهلدية؟

تاريخ تقديم اهلدية 

 امليالدي

اسم مقدم  اجلهة ريجتقديم اهلدية اهلتاريخ 

 اهلدية

 اليوم الشهر السنة اليوم الشهر السنة
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 إعتماد جملس اإلدارة 

املوافق   هـ60/11/1441قدة بتاريخ  سته املنعجبل ارةاع جملس اإلداجتممت إعتماد سياسة تعارض املصاحل يف 

 م .27/06/2020

 توقيع أعضاء جملس إدارة اجلمعية 

 التوقيع الصفة االسم م

  االدارةرئيس جملس  يملعثا نالشيخ / عبداهلل عبدالرمح 1

  نائب رئيس اجمللس يالشيخ / حممد جمدوع الشهر 2

  املشرف املالي شيخال يدماالستاذ / إبراهيم عبداحل 3

  عضو ياالستاذ / فهد عويض البشر 4

  ضوع يمان السلاالستاذ / حممد ضبي 5

 


