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 :  متهيد 

حتترم مجعية الرب اخلريية بتندحة خصوصيَة كّل شخٍص يعمل لصاحلها، وَتعُد ما يقوم به من  

تصرفاٍت خارَج إطار العمل ليس من اهتمامها، إال أنَّ اجلمعية ترى أن املصاحل الشخصية ملن يعمل  

غريها، قد تتداخُل، بصورٍة مباشرٍة أو غرِي  لصاحلها أثناَء ممارسِة أيِّ أنشطٍة اجتماعيٍة، أو مالية، أو 

 مباشرٍة، مع موضوعيتِه ، أو والئِه للجمعية مما قْد ينشُأ معه تعارض يف املصاحل. 

ُتؤمن اجلمعية بقيمها ومبادئها املتمثلِة يف الزناهِة والعمل اجلماعِي والعنايِة واملبادرِة واإلجناِز، وتأيت  

اجلمعية؛ لتعزيز تلك القيم ومحايتها، وذلك لتفادي أن تؤّثر   سياسة تعارض املصاحل الصادرة عن 

املصلحة الشخصية أو العائلية، أو املهنية ألّي شخٍص يعمل لصاحل اجلمعية على أداء واجباته جتاه  

 اجلمعية، أو أن يَتّحصَل من خالل تلك املصاحل على مكاسٍب على حساب اجلمعية. 

 

 : السياسة  وأهداف نطاق

ل مبا جاء يف التشريعات والقوانني املعمول هبا يف اململكة العربية السعودية اليت حتُكم  مع عدم اإلخال

تعارض املصاحل، ونظام اجلمعيات واملؤسسات األهلية والئحته التنفيذية، والالئحة األساسية للجمعية،  

 تأيت هذه السياسة استكمااًل هلا، دوَن أن حتلَّ حملها. 

شخص يعمل لصاحل اجلمعية، ويشمل ذلك أعضاء اجلمعية العمومية   ُتطبق هذه السياسة على كل

وأعضاء جملس اإلدارة، وأعضاء اللجان املنبثقة من جملس اإلدارة، ومديري اجلمعية التنفيذيني،  

 ومجيع موظفيها ومتطوعيها.

ص  يشمل تعارض املصاحل، ما يتعلق باألشخاص أنفسهم املذكورين يف الفقرة السابقة ومصاحل أي شخ

آخر تكون هلم عالقة شخصية هبم، ويشمل هؤالء الزوجة، األبناء، الوالدين، األشقاء، أو غريهم من  

 أفراد العائلة.

ُتعدُّ هذه السياسة جزءًا ال يتجزُأ من الوثائق اليت تربط اجلمعية باألشخاص العاملني لصاحلها سواء  

 كانت تلك الوثائق قرارات تعيني أو عقود عمل.

ستشارييها اخلارجيني أو غريهم، نصوصًا تنظم تعارض املصاحل  إعية العقود اليت تربمها مع ُتّضمن اجلم

 مبا يتفق مع أحكام هذه السياسة.

هتدف هذه السياسة إىل محاية اجلمعية ومسعتها ومن يعمل لصاحلها من أي أشكال تعارض املصاحل  

 السلبية اليت قد تنشأ بسبب عدم اإلفصاح. 
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  اخلاصة   التنفيذية  واإلدارة اإلدارة جملس وصالحيات مسئوليات

 :  املصاحل  تعارض تنظيم  بسياسة 

 إدارة تعارض املصاحل أحد االختصاصات الرئيسة ملجلس اإلدارة. 

تكليف احد جلانه املنبثقة من املجلس للنظر يف املسائل اليت من   أوجيوز للمجلس تكوين جلان حمددة 

 ى تعارض مصاحل مع مراعاة متطلبات استقاللية تلك اللجان. املحتمل أن تنطوي عل

ال يكون الشخص يف حالة تعارض مصاحل إال اذا قرر جملس إدارة اجلمعية فيما خيص تعامالت  

اجلمعية مع الغري أو تعامالت أعضاء املجلس وكبار التنفيذيني يف اجلمعية أن احلالة تنضوي على  

 ر مع املسؤول التنفيذي خبصوص باقي موظفي اجلمعية. تعارض مصاحل، وتكون صالحية القرا

من   اإلعفاء  –بشأن كل حالة على حدة  –جيوز ملجلس اإلدارة وفقًا لسلطته التقديرية أن يقرر 

املسئولية عند تعارض املصاحل الذي قد ينشأ عرضًا من حني آلخر يف سياق نشاطات الشخص وقراراته  

عمله مع اجلمعية، سواء ما يتعلق مبصاحل مالية أو مبصاحل تعيقه   املعتادة، أو الذي قد ينشأ يف سياق

 عن القيام بواجبه يف التصرف على أكمل وجه مبا يتوافق مع مصاحل اجلمعية. 

عندما يقرر جملس اإلدارة أن احلالة تعارض مصاحل، يلتزم صاحب املصلحة املتعارضة بتصحيح وضعه  

 املنظمة لذلك. اإلجراءاتارة وإتباع  وجبميع اإلجراءات اليت يقررها جملس اإلد

ملجلس إدارة اجلمعية صالحية إيقاع اجلزاءات على خمالفي هذه السياسة، ورفع القضايا اجلنائية  

 واحلقوقية للمطالبة باألضرار اليت قد تنجم عن عدم التزام مجيع ذوي العالقة هبا.

السارية   األنظمة جملس اإلدارة هو املخول يف تفسري أحكام هذه السياسة على أن ال يتعارض ذلك مع 

 والالئحة األساسية للجمعية وأنظمة اجلهات املشرفة.

 يعتمد جملس اإلدارة هذه السياسة، ويبلغ مجيع موظفي اجلمعية وتكون نافذة من تاريخ اإلبالغ. 

 نفيذ هذه السياسة والعمل مبوجبها وإجراء التعديالت الالزمة عليها. يتوىل جملس اإلدارة التأكد من ت
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 :  املصاحل تعارض  حاالت

ال يعين وجود مصلحٍة لشخص يعمل لصاحل اجلمعية يف أي نشاااي يتعلااق سااواء بشااكل مباشاار أو غااري 

يطلب ممن  مباشر باجلمعية، قيام تعارض يف املصاحل بني الطرفني. ولكن قد ينشأ تعارض املصاحل عندما

يعمل لصاحل اجلمعية أن يبدي رأيًا، أو يتخذ قرارًا، أو يقوم بتصرف ملصلحة اجلمعيااة، وتكااون لديااه يف 

نفس الوقت إمَّا مصلحة تتعلق بشكل مباشر أو غااري مباشاار بااالرأي املطلااوب منااه إبااداره، أو بالتصاارف 

معية يتعلق هبذا الاارأي أو القاارار املطلوب منه اختاذه، أو أن يكون لديه التزام جتاه طرف آخر غري اجل

أو التصرف. إذ تنطوي حاالت تعارض املصاحل على انتهاٍك للسرية، وإساءٍة السااتعمال الثقااة، وحتقيااٍق 

 ملكاسب شخصية، وزعزعٍة للوالء للجمعية.

ملعايري سلوكية لعدد من املواقف إال أهنااا بالضاارورة ال تغطااى مجيااع املواقااف  امثلههذه السياسة تضع 

ألخرى املحتمل حدوثها، ويتحتم على كل من يعمل لصاحل اجلمعية التصرف من تلقاااء أنفسااهم بصااورة ا

على حاااالت  األمثلةتتماشى مع هذه السياسة، وجتنب ما قد يبدو أنه سلوك خيالف هذه السياسة ومن 

 التعارض ما يلي:

جلنااة ماان جلانااه أو أي ماان ينشأ تعارض املصاحل مثاًل يف حالااة أن عضااو جملااس اإلدارة أو عضااو أي  

موظفي اجلمعية مشاركًا يف أو له صلة بأي نشاي، أو له مصلحة شخصية أو مصلحة تنظيمية أو مهنية 

يف أي عمل أو نشاي قد يؤثر بشكل مباشر أو غري مباشر على موضوعية قرارات ذلك العضو أو املوظف 

 أو على قدراته يف تأدية واجباته ومسئولياته جتاه اجلمعية.

ينشأ التعارض يف املصاحل أيضًا يف حالااة أن عضااو جملااس اإلدارة أو أحااد كبااار التنفيااذيني يتلقااى أو  

حيصل على مكاسب شخصية من أي طرف آخر سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غري مباشرة مستفيدًا 

 من موقعة ومشاركته يف إدارة شؤون اجلمعية.

الستفادة املادية من خالل الدخول يف معامالت ماديااة بااالبيع قد ينشأ التعارض يف املصاحل من خالل ا  

 أو الشراء أو التأجري للجمعية.

قد ينشأ التعارض يف املصاحل من خالل تعيني األبناااء أو األقرباااء يف الوظااائف أو توقيااع عقااود  أيضا 

 0معهم
هااة أخاارى ويكااون من إحدى صور تعارض املصاحل تكون يف حال ارتباي من يعمل لصاحل اجلمعية يف ج 

 :بينها تعامالت مع اجلمعية

اهلدايا واإلكراميات الاايت حيصاال عليهااا عضااو جملااس اإلدارة أو موظااف اجلمعيااة ماان أمثلااة  •

 تعارض املصاحل.

االستثمار أو امللكية يف نشاي جتاري أو منشااأة تقاادم خاادمات أو تسااتقبل خاادمات حاليااة ماان  •

 اجلمعية.اجلمعية او تبحث عن التعامل مع 
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إفشاء األسرار أو إعطاء املعلومات اليت تعترب ملًكا خاًصا للجمعيااة، والاايت يطلااع عليهااا  كاام  •

 العضوية أو الوظيفة، ولو بعد تركه اخلدمة.

قبول أحد األقارب هلدايا من أشخاص أو جهات تتعامل مع اجلمعية هبدف التأثري على تصرفات  •

 تعارض املصاحل. العضو أو املوظف باجلمعية قد ينتج عنه

تسلم عضو جملس اإلدارة أو املوظف أو أحااد أفااراد عائلتااه ماان أي جهااة ملبااالغ أو أشااياء ذات  •

 قيمة بسبب تعامل تلك اجلهة مع اجلمعية أو سعيها للتعامل معها.

قيام أي جهة تتعامل أو تسعى للتعامل مع اجلمعية بدفع قيمة فااواتري مطلوبااة ماان املوظااف أو  •

 ه.أحد أفراد عائلت

استخدام أصول وممتلكات اجلمعية للمصلحة الشخصية من شأنه أْن ُيِظهااَر تعارضااًا يف املصاااحل  •

مصاحل  فعليًا أو حمتماًل، كاستغالل أوقات دوام اجلمعية، أو موظفيها، أو معداهتا، أو منافعها لغري 

الشااخِص اجلمعيااة أو أهاادافها، أو إساااءِة اسااتخداِم املعلومااات املتحصاالِة ماان خااالل عالقااِة 

 0باجلمعيِة؛ لتحقيق مكاسب شخصية، أو عائلية، أو مهنية، أو أيَّ مصاحل أخرى
 

 :  االلتزامات  

 على كل من يعمل لصاحل اجلمعية أن يلتزم بالتايل:

 اإلقرار على سياسة تعارض املصاحل املعتمدة من اجلمعية عند االرتباي باجلمعية •

واألمانااة وعاادم املحاباااة أو الواسااطة أو تقااد   االلتزام بقيم العدالااة والزناهااة واملسااؤولية •

 مصلحة النفس أو اآلخرين على مصاحل اجلمعية.

عدم االستفادة بشكل غري قانوين ماديا أو معنويًا هو أو أي ماان أهلااه وأصاادقائه ومعارفااه ماان  •

 خالل أداء عمله لصاحل اجلمعيًة.

 أو توحي بذلكجتنب املشاركة يف اختاذ القرارات اليت تؤدي لتعارض مصاحل  •

 تعبئة منوذج اجلمعية اخلاص باإلفصاح عن املصاحل سنويا. •

اإلفصاح لرئيسه املباشر عن أي حالة تعارض مصاااحل أو شاابهة تعااارض مصاااحل طارئااة سااواء  •

 كانت مالية أو غري مالية.

 اإلبالغ عن أي حالة تعارض مصاحل قد تنتج عنه أو هن غريه ممن يعمل لصاحل اجلمعية. •

 ثبت إهناء حالة تعارض املصاحل، يف حال وجوده، أو يف حال طلب اجلمعية ذلك.تقد  ما ي •

 

 : اإلفصاح  متطلبات
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يتعني على أعضاء جملس اإلدارة واملسؤولني التنفيذيني وغريهم من املوظفني واملتطااوعني التقيااد التااام 

موافقتهااا يف كاال حالااة، حيثمااا باإلفصاح للجمعية عن احلاالت التالية، حيثما انطبق، واحلصااول علااى 

 اقتضت احلاجة، سواء انطوت على تعارض فعلي أو حمتمل للمصاحل أم ال:

يتعني على أعضاء جملس اإلدارة واملسؤول التنفيذي وغريهم من املوظفني واملتطوعني اإلفصاااح  •

عن أية وظائف يشغلوهنا، أو ارتباي شخصي هلم مع مجعية أو مؤسسة خارجيااة، سااواء كاناات 

 خل اململكة أم خارجها.دا

يتعني على أعضاء جملس اإلدارة واملسؤول التنفيذي وغريهم من املوظفني واملتطوعني اإلفصاااح  •

 عن أية حصص ملكية هلم يف املؤسسات الر ية.

يتعني على أعضاء جملس اإلدارة واملسؤول التنفيذي وغريهم من املوظفني واملتطوعني اإلفصاااح  •

ماليااة أو حصااة ملكيااة ختااص أي ماان أفااراد أساارهم  الوالاادان عاان أيااة وظيفااة أو مصاالحة 

والزوجااةلالزوجاتلالزوج واألبناءلالبناااتأ يف أيااة مجعيااات أو مؤسسااات ر يااة تتعاماال مااع 

 اجلمعية أو تسعى للتعامل معها.

يتعني على كل أعضاء جملس اإلدارة واملسااؤولني التنفيااذي وغااريهم ماان املااوظفني واملتطااوعني  •

للجمعية واحلصول على موافقتها على أية حالة ميكن أن تنطوي على تعارض حمظااور اإلفصاح 

يف املصاحل. وختضع مجيع هذه احلاااالت للمراجعااة والتقياايم ماان قباال جملااس إدارة اجلمعيااة 

واختاذ القرار يف ذلك. عند انتقال املوظف إىل وظيفة رئاسااية يف اجلمعيااة أو إىل وظيفااة يف 

من الوظائف اليت رمبا تنطوي على تعارض يف املصاحل، رمبا يتعني على  إدارة أخرى أو غري ذلك

 30املوظف إعادة تعبئة منوذج تعارض املصاحل وأخالقيااات العماال وبيااان اإلفصاااح يف غضااون 
الوظيفة. كما تقع على عاتق الرئيس املباشر للموظف مسؤولية التأكد من قيااام  يوما من تغيري 

 صاح على حنو تام.املوظف بتعبئة استمارة اإلف

يعّرض التقصري يف اإلفصاح عن هذه املصاحل واحلصااول علااى موافقااة اجلمعيااة عليهااا املسااؤول  •

التنفيذي وغريه من املوظفني واملتطوعني لإلجااراءات التأديبيااة طبقااا لنظااام العماال والتنميااة 

 االجتماعية يف اململكة العربية السعودية والالئحة األساسية يف اجلمعية.
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 :  املصاحل  تعارض ارير تق

 تودع مجيع مناذج إفصاح أعضاء جملس اإلدارة لدى جلنة   املكتب لألمني العام للجمعيةأ •

 0تودع مجيع مناذج إفصاح موظفي أو متطوعي اجلمعية لدى إدارة شؤون املوظفني •
ُيقدم مراجع حسااابات اجلمعيااة اخلااارجي تقرياارًا خاصااًا باألعمااال والعقااود املربمااة لصاااحل  •

معية واليت تنطوي على مصلحة مباشرة أو غري مباشرة لعضااو املجلااس، حااال طلااِب رئاايِس اجل

جملااس اإلدارة، وُيضاامن ذلااك مااع تقريااره الساانوي ألداء اجلمعيااة الااذي يقدمااه للجمعيااة 

 العمومية.

ح  • ُتصدر اإلدارة املخولة باملراجعة الداخلية تقرياارًا ساانويًا ُيعاارض علااى جملااس اإلدارة ُيوضااّ

عمال أو العقود اليت انطوت على مصلحة ملااوظفي اجلمعيااة وفقااًا لنماااذج اإلفصاااح تفاصيل األ

 املودعة لديها.

حيث إنِّ هذه السياسة ُتعااد جاازءًا ال يتجاازأ ماان الوثااائق الاايت تااربط اجلمعيااة باألشااخاص  •

 العاملني لصاحلها، فإنه ال جيوز خمالفَة أحكامها وااللتزامات الواردة هبا.
 

 وتعهد    إقرار

 أقر وأتعهد أنا  _____________ وبصفيت ___________

بأنين قد اطلعت على سياسة تعارض املصاحل اخلاصة جبمعية الاارب اخلرييااة بتندحااة ا، وبناااء عليااه 

أوافق وأقر وألتزم مبا فيها وأتعهد بعدم احلصول على أي مكاسب أو أرباح شخصية بطريقة مباشاارة أو 

مستفيدا من موقعي كعضو جملس إدارة أو موظف يف اجلمعية وبعدم استخدام أي معلومااات غري مباشرة 

ختص اجلمعية أو أصااوهلا أو مواردهااا ألغراضااي الشخصااية أو أقااارئ أو أصاادقائي أو اسااتغالهلا ألي 

 منفعة أخرى.

 

 التوقيع   م20ها املوافق :    ل    ل  14التاريخ :      ل    ل 

 

 مصلحة  إفصاح   منوذجأ: 1  ملحق 

 هل متلك أيَّ مصلحًة ماليًة يف أيِّ مجعية أو مؤسسة ر ية تتعامل مع اجلمعية؟

 نعم                                  ال   

هل ميلك أيُّ فرٍد ماان أفااراد عائلتااك أيَّ مصاالحًة ماليااًة يف أيِّ مجعيااة أو مؤسسااة ر يااة تتعاماال مااع 

 اجلمعية؟
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 ال                 نعم                    

يف حالة اإلجابة بنعم على أي من األسئلة السابقة، فأنه جيب عليك اإلفصاح عن التفاصاايل اخلاصااة 

بتملك أيِّ عمل جتاري أو وجود مصلحة مالية يف أيِّ أعمال جتارية من قبلك أو من قباال أيٍّ ماان أفااراد 

 عائلتك.

 

 

هل قدمت لك أو ألي أحد من أفراد عائلتك هدية أو أكثر من جهة خارج اجلمعية وهلا صاالة حاليااة أو 

 قبلتها أم مل تقبلها؟مستقبلية باجلمعية سواء 

 ال     نعم      

يف حالة اإلجابة بنعم على السؤال السابق، فإنه جيب عليك اإلفصاح عن تفاصيل اهلدية عنااد قبوهلااا 

 من قبلك أو من قبل أيٍّ من أفراد عائلتك.
 

         

 

أقر أنا املوقع أدناه أنا مجيع املعلومات أعاله حمدثة وصحيحة ومتماشية مااع سياسااة تعااارض املصاااحل 

 املعتمدة من اجلمعية.

 املسمى الوظيفي:       االسم:   

 التوقيع:       التاريخ:   

 

.
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