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 :متهيد

 

 أنَّ الجمعية إال  اهتاممها،  من  ليس العمل  إطار  خارجَ  ترصفات   به من يقوم ما وتَعد   لصالحها،  يعمل شخص   كل   الجمعية  تحرتم .1

، أنشطة   أي   مامرسة   أثناءَ لصالحها   يعمل ملن الشخصية املصالح أن ترى ، أو غريها، قد مالية، أو اجتامعية   بصورة   تتداخل 

، غري   أو مبارشة    .املصالح تعارض يف معه ينشأ   قد   مام للجمعية  والئه   أو  مع موضعيته، مبارشة 

 

الجامعي   النزاهة   يف املتمثلة   ومبادئها بقيمها الجمعية ت ؤمن .2 تعارض  سياسة  وتأيت واإلنجاز ، واملبادرة   والعناية   والعمل 

 املهنية أو العائلية، الشخصية أو املصلحة تؤث ر أن لتفادي وذلك وحاميتها، تلك القيم لتعزيز الجمعية؛ عن الصادرة  املصالح

 عىل كاسب  م عىل املصالح خالل تلك من يتَح صَل  أن أو الجمعية، تجاه واجباته أداء الجمعية عىل لصالح يعمل شخص   ألي  

 .الجمعية حساب

 

 : نطاق وأهداف السياسة

تعارض التي السعودية العربية اململكة يف بها والقوانني املعمول الترشيعات يف جاء مبا اإلخالل عدم مع ▪  تحك م 

 السياسة هذه   تأيت األساسية للجمعية، والالئحة ونظام الجمعيات واملؤسسات األهلية والئحته التنفيذية،  املصالح،

 .محلها تحلَّ  أن  دونَ  لها، استكامالً

الجمعية، يعمل  شخص كل عىل السياسة هذه ت طبق ▪ وأعضاء مجلس  ذلك  ويشمل لصالح  العمومية  الجمعية   أعضاء 

 موظفيها. الجمعية التنفيذيني، وجميع ومديري مجلس اإلدارة، من اللجان املنبثقة  اإلدارة، وأعضاء

ما   ▪ املصالح،  تعارض  تكون  يشمل  آخر  أي شخص  ومصالح  السابقة  الفقرة  املذكورين يف  أنفسهم  باألشخاص  يتعلق 

 لهم عالقة شخصية بهم، ويشمل هؤالء الزوجة، األبناء، الوالدين، األشقاء، أو غريهم من أفراد العائلة. 

الجمعية باألشخاص التي الوثائق من يتجزأ   ال جزءاً  السياسة هذه ت عد   ▪ الوثائق  كانت سواءً  هالصالح العاملني تربط   تلك 

 .عمل عقود أو  تعيني قرارات

من  ▪  مع  يتفق مبا تعارض املصالح  تنظم نصوصاً  أو غريهم، مستشاريها الخارجيني مع تربمها التي العقود الجمعية ت ض 

 السياسة  هذه أحكام

التي تهدف هذه السياسة إىل حامية الجمعية وسمعتها ومن يعمل لصالحها من أي أشكال   ▪ تعارض املصالح السلبية 

 قد تنشأ بسبب عدم اإلفصاح.
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بسياسة التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس وصالحيات مسئوليات  تعارض تنظيم  الخاصة 

 :  املصالح

 

 .اإلدارة ملجلس ة يالرئيس االختصاصات أحد املصالح تعارض إدارة .1

أ  .2 لجان محددة  تكوين  للمجلس  لجانه  يجوز  أحد  تكليف  أن  و  املحتمل  التي من  املسائل  للنظر يف  املجلس  املنبثقة من 

 ستقاللية تلك اللجان. تعارض مصالح مع مراعاة متطلبات ا تنطوي عىل

ال يكون الشخص يف حالة تعارض مصالح إال إذا قرر مجلس إدارة الجمعية فيام يخص تعامالت الجمعية مع الغري أو تعامالت  .3

التنفيذيني وكبار  املجلس  املسؤول   أعضاء  القرار مع  وتكون صالحية  تعارض مصالح،  تنضوي عىل  الحالة  أن  الجمعية  يف 

 التنفيذي بخصوص باقي موظفي الجمعية. 

يقرر   .4 أن  التقديرية  لسلطته  وفقاً  اإلدارة  ملجلس  حالة   –يجوز  كل  حدة    بشأن  املسؤو   –عىل  من  تعارض اإلعفاء  عند  لية 

ينشأ عرضاً من حني آلخر   الذي قد  الذي قد ينشأ يف سياق  املصالح  أو  الشخص وقراراته املعتادة،  يف سياق نشاطات 

مبا   وجه  أكمل  عىل  الترصف  بواجبه يف  القيام  عن  تعيقه  مبصالح  أو  مالية  مبصالح  يتعلق  ما  سواء  الجمعية،  مع  عمله 

 يتوافق مع مصالح الجمعية.

حة املتعارضة بتصحيح وضعه وبجميع اإلجراءات التي عندما يقرر مجلس اإلدارة أن الحالة تعارض مصالح، يلتزم صاحب املصل .5

 يقررها مجلس اإلدارة وإتباع االجراءات املنظمة لذلك.

للمطالبة   .6 والحقوقية  الجنائية  القضايا  ورفع  السياسة،  هذه  مخالفي  عىل  الجزاءات  إيقاع  صالحية  الجمعية  إدارة  ملجلس 

 ة بها.باألرضار التي قد تنجم عن عدم التزام جميع ذوي العالق

والالئحة   .7 السارية  االنظمة  مع  ذلك  يتعارض  ال  أن  عىل  السياسة  هذه  أحكام  تفسري  يف  املخول  هو  اإلدارة  مجلس 

 .األساسية للجمعية وأنظمة الجهات املرشفة

تاريخ  .8 يعتمد مجلس اإلدارة هذه السياسة، ويبلغ جميع موظفي الجمعية وتكون نافذة من 

 اإلبالغ.

مجلس   .9 التعديالت يتوىل  وإجراء  مبوجبها  والعمل  السياسة  هذه  تنفيذ  من  التأكد  اإلدارة 

 الالزمة عليها. 
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 :حاالت تعارض املصالح 

ال يعني وجود مصلحة  لشخص يعمل لصالح الجمعية يف أي نشاط يتعلق سواء بشكل مبارش أو غري مبارش بالجمعية،   .1

رض املصالح عندما يطلب ممن يعمل لصالح الجمعية أن  قيام تعارض يف املصالح بني الطرفني. ولكن قد ينشأ تعا 

يبدي رأياً، أو يتخذ قراراً، أو يقوم بترصف ملصلحة الجمعية، وتكون لديه يف نفس الوقت إما مصلحة تتعلق بشكل  

طرف  مبارش أو غري مبارش بالرأي املطلوب منه إبداؤه، أو بالترصف املطلوب منه اتخاذه، أو أن يكون لديه التزام تجاه 

آخر غري الجمعية يتعلق بهذا الرأي أو القرار أو الترصف. إذ تنطوي حاالت تعارض املصالح عىل انتهاك  للرسية، وإساءة   

 الستعامل الثقة، وتحقيق  ملكاسب شخصية، وزعزعة  للوالء للجمعية.

هذه السياسة تضع أمثلة ملعايري سلوكية لعدد من املواقف إال أنها بالرضورة ال تغطي جميع املواقف األخرى  .2

املحتمل حدوثها، ويتحتم عىل كل من يعمل لصالح الجمعية الترصف من تلقاء أنفسهم بصورة تتامىش مع هذه  

 :التعارض ما ييللة عىل حاالت  السياسة، وتجنب ما قد يبدو أنه سلوك يخالف هذه السياسة ومن األمث 

لجانه أو أي من موظفي الجمعية   من   ينشأ تعارض املصالح مثالً يف حالة أن عضو مجلس اإلدارة أو عضو أي لجنة  ▪

مشاركاً يف أو له صلة بأي نشاط، أو له مصلحة شخصية أو مصلحة تنظيمية أو مهنية يف أي عمل أو نشاط قد  

ىل قدراته يف تأدية واجباته  يؤثر بشكل مبارش أو غري مبارش عىل موضوعية قرارات ذلك العضو أو املوظف أو ع 

 لياته تجاه الجمعية. ومسئو 

لتعارض يف املصالح أيضاً يف حالة أن عضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيني يتلقى أو يحصل عىل ينشأ ا ▪

مكاسب شخصية من أي طرف آخر سواء كان ذلك بطريقة مبارشة أو غري مبارشة مستفيداً من موقعة ومشاركته  

 يف إدارة شؤون الجمعية.

ملادية من خالل الدخول يف معامالت مادية بالبيع أو الرشاء  ستفادة اأ التعارض يف املصالح من خالل اال قد ينش ▪

 أو التأجري للجمعية. 

 قد ينشأ التعارض يف املصالح من خالل تعيني األبناء أو األقرباء يف الوظائف أو توقيع عقود معهم. يضاً أ  ▪

ون بينها تعامالت من إحدى صور تعارض املصالح تكون يف حال ارتباط من يعمل لصالح الجمعية يف جهة أخرى ويك  ▪

 مع الجمعية. 

 الهدايا واإلكراميات التي يحصل عليها عضو مجلس اإلدارة أو موظف الجمعية من أمثلة تعارض املصالح.  ▪

االستثامر أو امللكية يف نشاط تجاري أو منشأة تقدم خدمات أو تستقبل خدمات حالية من الجمعية او تبحث عن   ▪

 التعامل مع الجمعية. 

عترب ملًكا خاًصا للجمعية، والتي يطلع عليها بحكم العضوية أو الوظيفة،  و إعطاء املعلومات التي ت  إفشاء األرسار أ  ▪

 ولو بعد تركه الخدمة. 

قبول أحد األقارب لهدايا من أشخاص أو جهات تتعامل مع الجمعية بهدف التأثري عىل ترصفات العضو أو املوظف   ▪

 بالجمعية قد ينتج عنه تعارض املصالح. 
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و مجلس اإلدارة أو املوظف أو أحد أفراد عائلته من أي جهة ملبالغ أو أشياء ذات قيمة بسبب تعامل  تسلم عض ▪

 تلك الجهة مع الجمعية أو سعيها للتعامل معها.

 قيام أي جهة تتعامل أو تسعى للتعامل مع الجمعية بدفع قيمة فواتري مطلوبة من املوظف أو أحد أفراد عائلته.  ▪

هَر تعارضاً استخدام أصول وممتلك   ▪ يف املصالح فعلياً أو محتمالً،  ات الجمعية للمصلحة الشخصية من شأنه أن  ي ظ 

  لح الجمعية أو أهدافها، أو إساءة ستغالل أوقات دوام الجمعية، أو موظفيها، أو معداتها، أو منافعها لغري مصاكإ

؛ لتحقي ق مكاسب شخصية، أو عائلية، أو مهنية،  استخدام  املعلومات املتحصلة  من خالل عالقة  الشخص  بالجمعية 

 .أو أيَّ مصالح أخرى

 :لتزاماتاال

 عىل كل من يعمل لصالح الجمعية أن يلتزم بالتايل:  

 .رتباط بالجمعيةصالح املعتمدة من الجمعية عند اال اإلقرار عىل سياسة تعارض امل .1

االلتزام بقيم العدالة والنزاهة واملسؤولية واألمانة وعدم املحاباة أو الواسطة أو تقديم مصلحة النفس أو   .2

 اآلخرين عىل مصالح الجمعية.

من أهله وأصدقائه ومعارفه من خالل أداء عمله    اً عدم االستفادة بشكل غري قانوين ماديا أو معنوياً هو أو أي .3

 لصالح الجمعيًة. 

 . ة يف اتخاذ القرارات التي تؤدي لتعارض مصالح أو توحي بذلكتجنب املشارك .4

 تعبئة منوذج الجمعية الخاص باإلفصاح عن املصالح سنويا.  .5

 كانت مالية أو غري مالية.  اإلفصاح لرئيسه املبارش عن أي حالة تعارض مصالح أو شبهة تعارض مصالح طارئة سواءً  .6

 ن غريه ممن يعمل لصالح الجمعية. ماإلبالغ عن أي حالة تعارض مصالح قد تنتج عنه أو  .7

 يف حال وجوده، أو يف حال طلب الجمعية ذلك.املصالح تقديم ما يثبت إنهاء حالة تعارض   .8

 : متطلبات اإلفصاح

التقيد التام   يتعني عىل أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤولني التنفيذيني وغريهم من املوظفني واملتطوعني .1

  يف كل حالة، حيثام اقتضت الحاجة   والحصول عىل موافقتها صاح للجمعية عن الحاالت التالية حيثام انطبق  باإلف

 انطوت عىل تعارض فعيل أو محتمل للمصالح أم ال:  سواءً 

ية  يتعني عىل أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤول التنفيذي وغريهم من املوظفني واملتطوعني اإلفصاح عن أ  ▪

 وظائف يشغلونها، أو ارتباط شخيص لهم مع جمعية أو مؤسسة خارجية، سواء كانت داخل اململكة أم خارجها.  

يتعني عىل أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤول التنفيذي وغريهم من املوظفني واملتطوعني اإلفصاح عن أية   ▪

 حصص ملكية لهم يف املؤسسات الربحية. 
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اإلدارة واملسؤول التنفيذي وغريهم من املوظفني واملتطوعني اإلفصاح عن أية  يتعني عىل أعضاء مجلس  ▪

وظيفة أو مصلحة مالية أو حصة ملكية تخص أي من أفراد أرسهم )الوالدان والزوجة/الزوجات/الزوج  

 واألبناء/البنات( يف أية جمعيات أو مؤسسات ربحية تتعامل مع الجمعية أو تسعى للتعامل معها.

وغريهم من املوظفني واملتطوعني اإلفصاح   نيكل أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤولني التنفيذي يتعني عىل  ▪

وتخضع  ,  للجمعية والحصول عىل موافقتها عىل أية حالة ميكن أن تنطوي عىل تعارض محظور يف املصالح 

ند انتقال املوظف  ع   اتخاذ القرار يف ذلك جميع هذه الحاالت للمراجعة والتقييم من قبل مجلس إدارة الجمعية و 

إىل وظيفة رئاسية يف الجمعية أو إىل وظيفة يف إدارة أخرى أو غري ذلك من الوظائف التي رمبا تنطوي عىل  

تعارض يف املصالح، رمبا يتعني عىل املوظف إعادة تعبئة منوذج تعارض املصالح وأخالقيات العمل وبيان  

ة التأكد  ع عىل عاتق الرئيس املبارش للموظف مسؤوليكام تق تغيري الوظيفة, يوما من 30اإلفصاح يف غضون 

 ستامرة اإلفصاح عىل نحو تام.  من قيام املوظف بتعبئة ا

 

عر ض التقصري يف اإلفصاح عن هذه املصالح والحصول عىل موافقة الجمعية عليها املسؤول التنفيذي  ي   .2

ل والتنمية االجتامعية يف اململكة  وغريه من املوظفني واملتطوعني لإلجراءات التأديبية طبقا لنظام العم

 العربية السعودية والالئحة األساسية يف الجمعية. 
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 : تقارير تعارض املصالح

 

 ت ودع جميع مناذج إفصاح أعضاء مجلس اإلدارة لدى "مكتب املدير التنفيذي". •

 ت ودع جميع مناذج إفصاح موظفي أو متطوعي الجمعية لدى إدارة "املدير التنفيذي" •

باألعامل تقريراً  الخارجي الجمعية  حسابات مراجع ي قدم •  مصلحة تنطوي عىل والتي الجمعية لصالح  املربمة والعقود خاصاً 

 الذي الجمعية ألداء  تقريره السنوي مع ذلك وي ضمن  اإلدارة، مجلس رئيس   حال طلب   املجلس، لعضو مبارشة غري أو مبارشة

 .العمومية للجمعية  يقدمه

باملراجعة اإلدارة  ت صدر • ح اإلدارة عىل مجلس ي عرض سنوياً  تقريراً  الداخلية  املخولة  التي تفاصيل ي وض  العقود  أو   األعامل 

 .املودعة لديها اإلفصاح لنامذج  وفقاً  الجمعية  ملوظفي عىل مصلحة انطوت

 

 أحكامها لصالحها، فإنه ال يجوز مخالفةَ  العاملني باألشخاص الجمعية تربط  الوثائق التي من يتجزأ ال جزءاً  ت عد السياسة هذه إن   حيث

 بها.  الواردة وااللتزامات

 

 وإقرار  تعهد

 

 أنا  ___________________________ وبصفتي _____________________________________  وأتعهد أقر

 مبا  وأقر وألتزم أوافق عليه  وبناء "،االمن السيرباين لألطفال  بـ "جمعية   املصالح الخاصة تعارض  سياسة عىل اطلعت  قد  بأنني 

بعدم  وأتعهد   كعضو  من موقعي مستفيداً  مبارشةغري  أو   مبارشة  بطريقة شخصية  أرباح  أو  مكاسب  أي عىل الحصول فيها 

ألغرايض الشخصية أو   مواردها أو أصولها الجمعية أو تخص معلومات أي استخدام وبعدم الجمعية يف  موظف أو إدارة  مجلس

 .ألي منفعة أخرى استغاللها أو  أقاريب أو أصدقايئ

 

 م            .........../...../...... هـ           املوافق .........../...../...... التاريخ 

 اليوم ......................................  

 ..................................... التوقيع 
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 (: منوذج إفصاح مصلحة1ملحق )

 

 هل متلك أيَّ مصلحًة ماليًة يف أي  جمعية أو مؤسسة ربحية تتعامل مع الجمعية؟ 

 )      ( نعم        

 )      ( ال        

 

 مؤسسة ربحية تتعامل مع الجمعية؟ هل ميلك أي  فرد  من أفراد عائلتك أيَّ مصلحًة ماليًة يف أي  جمعية أو 

 )      ( نعم        

 )      ( ال        

 

أو   تجاري  عمل  أي   بتملك  الخاصة  التفاصيل  عن  اإلفصاح  عليك  يجب  فإنه  السابقة،  األسئلة  أي من  بنعم عىل  اإلجابة  حالة  يف 

 أفراد عائلتك.وجود مصلحة مالية يف أي  أعامل تجارية من قبلك أو من قبل أيٍّ من  

 

 تاريخ اإلصدار امليالدي  تاريخ اإلصدار الهجري

اسم  

 النشاط  

نوع 

 النشاط 

رقم  املدينة 

السجل  

أو  

رخصة 

 العمل 

هل  السنة  الشهر   اليوم  السنة  الشهر   اليوم 

حصلت  

عىل 

موافقة 

 الجمعية؟ 

هل 

ترتبط  

الرشكة  

بعالقة  

مع عمل  

 الجمعية؟ 

املصلحة  

املالية  

 اإلجاملية 

)%( 

             

 

 

 

هل تتقلد منصبًا مثل: منصب عضو يف مجلس إدارة أو لجنة أو أي جهة أخرى أو تشارك يف أعامل أو أنشطة أو لديك عضوية  

 لدى أي  جهة أخرى غري الجمعية؟

 )      ( نعم 

 )      ( ال 
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هل يتقلد أي من أفراد أرستك )الوالدان/الزوجة/الزوجات/الزوج/األبناء والبنات( منصبًا مثل : منصب عضو يف مجلس إدارة أو  

 لجنة أو أي جهة أخرى أو يشارك يف أعامل أو أنشطة أو لديه عضوية يف أي  جهة أخرى غري الجمعية؟

 )      ( نعم 

 )      ( ال 

 

بنعم عىل   اإلجابة  حالة  أو  يف   / و  أي منصب  الخاصة بشغل  التفاصيل  عن  اإلفصاح  عليك  يجب  فإنه  السابقة،  األسئلة  أي من 

 املشاركة يف أي  أعامل خارجية )مع رشكاء الجمعية، الحكومة أو القطاع الخاص( من قبلك أو من قبل أيٍّ من أفراد عائلتك.

 

 

اسم  

 الجهة  

نوع 

 الجهة 

املدي 

 نة

هل ترتبط الجهة بعالقة  

 ع الجمعية؟ عمل م

حصلت   هل 

موافقة  عىل 

 الجمعية؟ 

صاحب 

املنص 

 ب  

املنص 

 ب

عىل  تتحصل  هل 

نظري   مالية  مكاسب 

 توليك هذا املنصب؟

        

 

بالجمعية سواء   أو مستقبلية  حالية  ولها صلة  الجمعية  خارج  أكرث من جهة  أو  عائلتك هدية  أفراد  أحد من  أو ألي  لك  هل قدمت 

 تقبلها؟ قبلتها أم مل  

 )      ( نعم 

 )      ( ال 

 

يف حالة اإلجابة بنعم عىل السؤال السابق، فإنه يجب عليك اإلفصاح عن تفاصيل الهدية عند قبولها من قبلك أو من قبل أيٍّ  

 من أفراد عائلتك.

 

 

 تاريخ اإلصدار امليالدي  تاريخ اإلصدار الهجري

اسم  

مقدم 

 الهدية 

 هل السنة  الشهر  اليوم  السنة  الشهر  اليوم  الجهة 

قبلت  

 الهدية؟

ترتبط   هل 

الجهة  

بعالقة  

مع  عمل 

 الجمعية؟ 

نوع 

 الهدية 

قيمة  

الهدية  

 تقديرياً 
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 حدثة وصحيحة ومتامشية مع سياسة تعارض املصالح املعتمدة من الجمعية.أقر أنا املوقع أدناه أنا جميع املعلومات أعاله م  

 االسم:

 املسمى الوظيفي:

 التاريخ والتوقيع:

            


