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   15/20اعتمد مجلس اإلدارة بدورتھ األولى ھذه السیاسة برقم المحضر  محضر االعتماد

 انقر ھنا محضر مجلس اإلدارة باعتماد السیاسة لالطالع على  نسخة االعتماد



 
 
 

 

 تمھید 1
 

  ُبھ  یقوم  ما  وتَعدُ  لصالحھا، یعمل  شخٍص  كلّ  " خصوصیةَ   نعم- بجمعیة عنیزة لحفظ النعم"   تحترم
 لمن الشخصیة المصالح أن ترى أنَّ الجمعیة إال اھتمامھا، من لیس العمل إطار خارجَ  تصرفاتٍ  من

ِ  ممارسةِ  لصالحھا أثناءَ  یعمل  مباشرةٍ  بصورةٍ  تتداخُل، أو غیرھا، قد  مالي، أو اجتماعیٍة، أنشطةٍ  أّي
ُ  قدْ  مما للجمعیة والئھِ  أو  مع موضوعیتِھ، مباشرةٍ، غیرِ  أو  .المصالح تعارض في معھ ینشأ

 الجماعيِ  النزاھةِ  في  المتمثلةِ  ومبادئھا بقیمھا  الجمعیة تُؤمن  واإلنجاِز، والمبادرةِ  والعنایةِ  والعمل 
 أن لتفادي وذلك وحمایتھا، تلك القیم  لتعزیز الجمعیة؛ عن الصادرة تعارض المصالح سیاسة وتأتي
 واجباتھ  أداء الجمعیة على لصالح یعمل شخٍص  أليّ  المھنیة  أو العائلیة،  الشخصیة أو المصلحة تؤثّر
 .الجمعیة حساب  على مكاسبٍ  على  المصالح خالل تلك  من یتَّحصلَ  أن أو الجمعیة، تجاه

 
 نطاق وأھداف السیاسة  2
 
 التي  السعودیة العربیة المملكة  في  بھا والقوانین المعمول  التشریعات  في جاء  بما  اإلخالل عدم  مع 

التنفیذیة، المصالح، تعارض  تحُكم والئحتھ  األھلیة  والمؤسسات  الجمعیات   والالئحة ونظام 
 .محلھا تحلَّ  أن دونَ  لھا، استكماالً  ھذه السیاسة تأتي  األساسیة للجمعیة،

 العمومیة  أعضاء الجمعیة   ذلك  ویشمل لصالح الجمعیة، یعمل شخص كل على السیاسة ھذه تُطبق
الجمعیة التنفیذیین،   ومدیري مجلس اإلدارة، من اللجان المنبثقة اإلدارة، وأعضاء وأعضاء مجلس

 موظفیھا ومتطوعیھا.  وجمیع
   یشمل تعارض المصالح، ما یتعلق باألشخاص أنفسھم المذكورین في الفقرة السابقة ومصالح

ة، األبناء، الوالدین، األشقاء، أي شخص آخر تكون لھم عالقة شخصیة بھم، ویشمل ھؤالء الزوج
 أو غیرھم من أفراد العائلة.

  ُّالسیاسة ھذه تُعد  ً ُ  ال جزءا  سواء لصالحھا العاملین تربط الجمعیة باألشخاص التي الوثائق من یتجزأ
 .عمل عقود أو تعیین  قرارات  تلك الوثائق كانت 

 أو غیرھم، الخارجیین استشارییھا   مع تبرمھا التي العقود الجمعیة تُّضمن  ً تعارض  تنظم نصوصا
 .السیاسة ھذه أحكام مع یتفق بما  المصالح

   تھدف ھذه السیاسة إلى حمایة الجمعیة وسمعتھا ومن یعمل لصالحھا من أي أشكال تعارض
 المصالح السلبیة التي قد تنشأ بسبب عدم اإلفصاح.

 
 تعارض تنظیم الخاصة بسیاسة التنفیذیة واإلدارة اإلدارة مجلس وصالحیات مسئولیات 3

  المصالح



 
 
 

o اإلدارة لمجلس الرئیسة االختصاصات  أحد المصالح تعارض إدارة.  
o التي المسائل في  للنظر المنبثقة من المجلس لجانھ أحد تكلیف او  محددة  لجان تكوین  للمجلس یجوز 

 .اللجان تلك  استقاللیة متطلبات  مراعاة مع مصالح على تعارض تنطوي  أن المحتمل من
o تعامالت  یخص فیما  إدارة الجمعیة مجلس قرر إذا  إال  مصالح تعارض حالة في الشخص یكون  ال 

على   تنضوي الحالة أن الجمعیة في التنفیذیین وكبار أعضاء المجلس تعامالت  أو الغیر الجمعیة مع
 .الجمعیة موظفي باقي بخصوص التنفیذي المسؤول مع القرار صالحیة وتكون مصالح، تعارض

o اإلدارة لمجلس یجوز  ً حالة بشأن – یقرر أن التقدیریة لسلطتھ  وفقا  من االعفاء  – حدة  على كل 
قد المصالح تعارض عند المسئولیة ً  ینشأ الذي   الشخص نشاطات  سیاق في آلخر حین  من عرضا

المعتادة،   أو مالیة  بمصالح یتعلقما   سواء  الجمعیة، مع  عملھ سیاق  في ینشأ  قد  الذي أو  وقراراتھ 
 .الجمعیة مصالح مع  یتوافق بما وجھ أكمل التصرف على في بواجبھ القیام عن تعیقھ بمصالح

o بتصحیح المتعارضة یلتزم صاحب المصلحة مصالح، تعارض الحالة  أن اإلدارة  مجلس یقرر عندما 
 .لذلك  المنظمة االجراءات  وإتباع اإلدارة یقررھا مجلس التي اإلجراءات  وبجمیع وضعھ

o الجنائیة القضایا ورفع ھذه السیاسة، مخالفي على الجزاءات إیقاع الجمعیة صالحیة إدارة لمجلس 
 بھا.  العالقة ذوي جمیع التزام عدم عن قد تنجم التي باألضرار للمطالبة والحقوقیة

o ھو مجلس على ھذه  أحكام تفسیر في المخول اإلدارة  ال السیاسة   االنظمة مع ذلك  یتعارض  أن 
 .الجھات المشرفة األساسیة للجمعیة وأنظمة والالئحة الساریة

o اإلبالغ  من تاریخ نافذة  موظفي الجمعیة وتكون یعتمد مجلس اإلدارة ھذه السیاسة، ویبلغ جمیع. 
o علیھا الالزمة التعدیالت  والعمل بموجبھا وإجراء السیاسة ھذه تنفیذ من اإلدارة التأكد مجلس  یتولى. 
o  
 
 حاالت تعارض المصالح    4
 غیر أو مباشر بشكل  سواء یتعلق نشاط في أي الجمعیة لصالح یعمل  لشخص مصلحةٍ  وجود یعني  ال 

بالجمعیة، قد .الطرفین بین  المصالح في تعارض قیام  مباشر   عندما  المصالح تعارض ینشأ ولكن 
 الجمعیة، بتصرف لمصلحة یقوم أو قراراً، یتخذ أو رأیاً، یبدي أن لصالح الجمعیة یعمل ممن یطلب 

مصلحة الوقت  نفس  في لدیھ  وتكون  ا  المطلوب مباشر غیر أو مباشر بشكل تتعلق إمَّ  منھ بالرأي 
أن  اتخاذه، منھ المطلوب  بالتصرف أو  إبداؤه،   الجمعیة غیر آخر طرف تجاه  التزام لدیھ  یكون  أو 

 للسریة، انتھاكٍ  على تعارض المصالح حاالت  تنطوي إذ .التصرف أو القرار أو الرأي یتعلق بھذا
 .للجمعیة للوالء وزعزعةٍ  شخصیة، لمكاسب  الثقة، وتحقیقٍ  الستعمال وإساءةٍ 

 المواقف جمیع تغطى ال أنھا بالضرورة إال المواقف من لعدد سلوكیة لمعاییر امثلة تضع السیاسة ھذه 
 أنفسھم تلقاء من كل من یعمل لصالح الجمعیة التصرفعلى   ویتحتم حدوثھا، المحتمل األخرى
 على االمثلة السیاسة ومن ھذه یخالف سلوك  أنھ یبدو قد ما وتجنب  السیاسة، ھذه تتماشى مع بصورة
 :یلي ما التعارض حاالت 



 
 
 

 أي  أو  لجانھ من  لجنة  أي أو عضو  اإلدارة مجلس عضو أن  حالة في مثالً  ینشأ تعارض المصالح 
ً موظفي   من مشاركا مصلحة  أو شخصیة مصلحة لھ أو  نشاط، بأي صلة لھ  أو في الجمعیة 

مباشر أو مباشر بشكل یؤثر قد نشاط أو  عمل أي في مھنیة أو  تنظیمیة  موضوعیة على غیر 
 .الجمعیة تجاه  ومسئولیاتھ واجباتھ في تأدیة قدراتھ على أو الموظف أو  العضو ذلك  قرارات 

 المصالح في التعارض ینشأ  ً  یتلقى التنفیذیین  كبار أو أحد  اإلدارة مجلس عضو أن حالة في أیضا
آخر أي من شخصیة مكاسب  على یحصل أو  غیر أو مباشرة بطریقة ذلك  كان سواء طرف 

ً  مباشرة  .الجمعیة شؤون إدارة في موقعة ومشاركتھ من مستفیدا
 مادیة معامالت  في خالل الدخول من المادیة االستفادة خالل من المصالح في التعارض ینشأ قد 

 .للجمعیة التأجیر أو الشراء أو بالبیع
 الوظائف أو توقیع   في األقرباء أو  األبناء تعیین خالل من المصالح في التعارض ینشأ  قد ایضا

 عقود معھم 
 الجمعیة في جھة  ارتباط حال في تكون  المصالح تعارض صور إحدى  من یعمل لصالح  من 

 .ویكون بینھا تعامالت مع الجمعیةأخرى 
 موظف علیھا یحصل التي  واإلكرامیات  الھدایا أو  اإلدارة  مجلس  من عضو   أمثلة  الجمعیة 

 .تعارض المصالح
 الجمعیة من حالیة خدمات  أو تستقبل خدمات  تقدم  منشأة أو تجاري نشاط في الملكیة أو االستثمار 

 .الجمعیة مع التعامل  عن  تبحث او
 والتي  خاًصا ملًكا تعتبر التي المعلومات  إعطاء  أو األسرار إفشاء  بحكم علیھا یطلع للجمعیة، 

 .الخدمة تركھ بعد ولو العضویة أو الوظیفة،
 تصرفات  على التأثیر الجمعیة بھدف مع تتعامل جھات  أو أشخاص من لھدایا  األقارب  أحد قبول 

 .المصالح تعارض عنھ ینتج قد بالجمعیة العضو أو الموظف
 الموظف أو  اإلدارة  ذات   أشیاء أو لمبالغ جھة أي من عائلتھ  أفراد أحد أو تسلم عضو مجلس 

 معھا.  للتعامل سعیھا  أو الجمعیة مع الجھة تلك تعامل بسبب  قیمة
 أحد أو الموظف من فواتیر مطلوبة قیمة بدفع الجمعیة مع للتعامل تسعى أو تتعامل جھة أي قیام 

 .عائلتھ أفراد
  یُِظھرَ  أنْ  شأنھ من للمصلحة الشخصیة الجمعیة وممتلكات  أصول استخدام  ً  المصالح في تعارضا

أو موظفیھا، الجمعیة، دوام أوقات  كاستغالل محتمالً، فعلیاً   لغیر منافعھا أو معداتھا، أو أو 
 خِص الش عالقةِ  خالل من المعلومات المتحصلةِ  استخدامِ  إساءةِ  أو أھدافھا، أو  مصالح الجمعیة

 أخرى أيَّ مصالح أو مھنیة، أو عائلیة، أو شخصیة، لتحقیق مكاسب  بالجمعیِة؛
 

 
 االلتزامات  5
 على كل من یعمل لصالح الجمعیة أن یلتزم بالتالي: 



 
 
 

 اإلقرار على سیاسة تعارض المصالح المعتمدة من الجمعیة عند االرتباط بالجمعیة  1
والمسؤولیة واألمانة وعدم المحاباة أو الواسطة أو تقدیم مصلحة  والنزاھة العدالة االلتزام بقیم 2

  .النفس أو اآلخرین على مصالح الجمعیة
 
ً  أو مادیا قانوني غیر بشكل عدم االستفادة 3 خالل   من ومعارفھ أھلھ وأصدقائھ من  أي أو ھو معنویا

 .أداء عملھ لصالح الجمعیةً 
 تؤدي لتعارض مصالح أو توحي بذلكتجنب المشاركة في اتخاذ القرارات التي  4
 .تعبئة نموذج الجمعیة الخاص باإلفصاح عن المصالح سنویا 5
مصالح أو شبھة تعارض مصالح طارئة سواء  تعارض حالة أي  عن لرئیسھ المباشر اإلفصاح 6

 كانت مالیة أو غیر مالیة.
 لصالح الجمعیة.اإلبالغ عن أي حالة تعارض مصالح قد تنتج عنھ أو ھن غیره ممن یعمل   7
 .ذلك  الجمعیة طلب  حال في أو وجوده، حال في حالة تعارض المصالح، إنھاء یثبت ما تقدیم 8

 
 متطلبات اإلفصاح  6

   یتعین على أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولین التنفیذیین وغیرھم من الموظفین والمتطوعین
انطبق، والحصول على موافقتھا في التقید التام باإلفصاح للجمعیة عن الحاالت التالیة، حیثما  

 : كل حالة، حیثما اقتضت الحاجة، سواء انطوت على تعارض فعلي أو محتمل للمصالح أم ال

یتعین على أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤول التنفیذي وغیرھم من الموظفین والمتطوعین   .1
ارجیة، اإلفصاح عن أیة وظائف یشغلونھا، أو ارتباط شخصي لھم مع جمعیة أو مؤسسة خ

 . سواء كانت داخل المملكة أم خارجھا
یتعین على أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤول التنفیذي وغیرھم من الموظفین والمتطوعین   .2

 .اإلفصاح عن أیة حصص ملكیة لھم في المؤسسات الربحیة
یتعین على أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤول التنفیذي وغیرھم من الموظفین والمتطوعین   .3

الوالدان  (أیة وظیفة أو مصلحة مالیة أو حصة ملكیة تخص أي من أفراد أسرھم    اإلفصاح عن
في أیة جمعیات أو مؤسسات ربحیة تتعامل مع  )  البنات /الزوج واألبناء /الزوجات /والزوجة

 . الجمعیة أو تسعى للتعامل معھا
والمسؤولین .4 اإلدارة  مجلس  أعضاء  كل  على  الموظفین    یتعین  من  وغیرھم  التنفیذي 

طوعین اإلفصاح للجمعیة والحصول على موافقتھا على أیة حالة یمكن أن تنطوي على  والمت
وتخضع جمیع ھذه الحاالت للمراجعة والتقییم من قبل مجلس  .  تعارض محظور في المصالح

عند انتقال الموظف إلى وظیفة رئاسیة في الجمعیة أو    .إدارة الجمعیة واتخاذ القرار في ذلك 
خرى أو غیر ذلك من الوظائف التي ربما تنطوي على تعارض في  إلى وظیفة في إدارة أ

المصالح، ربما یتعین على الموظف إعادة تعبئة نموذج تعارض المصالح وأخالقیات العمل  



 
 
 

كما تقع على عاتق الرئیس المباشر  .  یوما من تغییر الوظیفة  30وبیان اإلفصاح في غضون  
 .  ة استمارة اإلفصاح على نحو تامللموظف مسؤولیة التأكد من قیام الموظف بتعبئ

    یعّرض التقصیر في اإلفصاح عن ھذه المصالح والحصول على موافقة الجمعیة علیھا المسؤول
والتنمیة   العمل  لنظام  طبقا  التأدیبیة  لإلجراءات  والمتطوعین  الموظفین  من  وغیره  التنفیذي 

 .األساسیة في الجمعیةاالجتماعیة في المملكة العربیة السعودیة والالئحة 
 
 تقاریر تعارض المصالح 7
 
  االدارة التنفیذیة للجمعیة تودع جمیع نماذج إفصاح أعضاء مجلس اإلدارة لدى 
  تودع جمیع نماذج إفصاح موظفي أو متطوعي الجمعیة لدى االدارة التنفیذیة للجمعیة 
 الخارجي الجمعیة حسابات  مراجع یُقدم  ً باألعمال تقریرا  الجمعیة  لصالح المبرمة والعقود خاصاً 

على والتي طلبِ  المجلس، لعضو مباشرة غیر أو مباشرة مصلحة تنطوي   مجلس رئیِس  حال 
 .العمومیة للجمعیة یقدمھ الذي  الجمعیة ألداء تقریره السنوي مع ذلك  ویُضمن اإلدارة،

 بالمراجعة  اإلدارة تُصدر ً  الداخلیة المخولة  ً  تقریرا  یُوّضح اإلدارة مجلسعلى   یُعرض سنویا
التي تفاصیل العقود  أو  مصلحة انطوت  األعمال  ً  الجمعیة لموظفي على   اإلفصاح لنماذج وفقا

 .المودعة لدیھا
 

ً  تُعد السیاسة ھذه إنِّ  حیث  لصالحھا،  العاملین باألشخاص الجمعیة  تربط  الوثائق التي من یتجزأ ال جزءا
 بھا.  الواردة وااللتزامات  أحكامھا فإنھ ال یجوز مخالفةَ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 وإقرار  تعھد 8

 
_  وأتعھد  أقر وبصفتي أنا   _______________________

 ___________________ 
الخاصة تعارض سیاسة على  اطلعت  قد  بأنني " المصالح   "،........................................ بـ 
 بطریقة شخصیة أرباح أو مكاسب  أي على الحصول وأتعھد بعدمفیھا   بما وأقر وألتزم أوافق علیھ  وبناء

 أي استخدام وبعدم الجمعیة في موظف أو إدارة مجلس كعضو من موقعي مستفیدا أو مباشرة مباشرة



 
 
 

أو تخص معلومات  أصدقائي مواردھا أو أصولھا الجمعیة  أو  أقاربي  أو  الشخصیة   أو ألغراضي 
 .ألي منفعة أخرى استغاللھا
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 ): نموذج إفصاح مصلحة1ملحق (
 

 ھل تملك أيَّ مصلحةً مالیةً في أيِّ جمعیة أو مؤسسة ربحیة تتعامل مع الجمعیة؟  .1
 ال                              نعم                                                                   

ھل یملك أيُّ فرٍد من أفراد عائلتك أيَّ مصلحةً مالیةً في أيِّ جمعیة أو مؤسسة ربحیة  .2
 تتعامل مع الجمعیة؟ 

 ال                               نعم                                                                   
 

في حالة اإلجابة بنعم على أي من األسئلة السابقة، فأنھ یجب علیك اإلفصاح عن التفاصیل 
الخاصة بتملك أيِّ عمل تجاري أو وجود مصلحة مالیة في أيِّ أعمال تجاریة من قبلك أو من قبل 

 أيٍّ من أفراد عائلتك. 
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ھل تتقلد منصبًا (مثل منصب عضو في مجلس إدارة أو لجنة أو أي جھة أخرى) أو   .3

 الجمعیة؟ تشارك في أعمال أو أنشطة أو لدیك عضویة لدى أّيِ جھة أخرى غیر 
 ال                نعم                                                                                   

یتقلد أي من أفراد أسرتك (الوالدان/الزوجة/الزوجات/الزوج/األبناء والبنات) منصبًا ھل  .4
(مثل منصب عضو في مجلس إدارة أو لجنة أو أي جھة أخرى) أو یشارك في أعمال أو  

 أنشطة أو لدیھ عضویة في أّيِ جھة أخرى غیر الجمعیة؟ 
              نعم                                                                                                

 ال
في حالة اإلجابة بنعم على أي من األسئلة السابقة، فأنھ یجب علیك اإلفصاح عن التفاصیل 

الخاصة بشغل أي منصب و / أو المشاركة في أيِّ أعمال خارجیة (مع شركاء الجمعیة، الحكومة 
 ن قبل أيٍّ من أفراد عائلتك.أو القطاع الخاص) من قبلك أو م
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جھة خارج الجمعیة ولھا  ھل قدمت لك أو ألي أحد من أفراد عائلتك ھدیة أو أكثر من  .5

 صلة حالیة أو مستقبلیة بالجمعیة سواء قبلتھا أم لم تقبلھا؟ 
 ال            نعم                                                                                          

 
یل الھدیة عند  في حالة اإلجابة بنعم على السؤال السابق، فإنھ یجب علیك اإلفصاح عن تفاص

 قبولھا من قبلك أو من قبل أيٍّ من أفراد عائلتك. 
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 المراجع 

في السیاسة    ) ھذهاألولى) في دورتھ (15/20(اعتمد مجلس إدارة الجمعیة في االجتماع  
 الموضوعة سابقا.  تعارض المصالحوتحل ھذه السیاسة محل جمیع سیاسات  .2020/ 06/10

 


