
 
 

 سٌاسة تعارض المصالح

 تمهيد 1
 
  تحترـُ" الجمعية األىمية" خصوصيَة كّؿ شخٍص يعمؿ لصالحيا،وَتعُد

إال  ما يقـو بو مف تصرفاٍت خارَج إطار العمؿ ليس مف اىتماميا،
لمف يعمؿ لصالحيا أثناَء أفَّ الجمعية ترى أف المصالح الشخصية 

 أو غيرىا، قد تتداخُؿ، أو مالي، ممارسِة أيِّ أنشطٍة اجتماعيٍة،
أو والئِو لمجمعية مما  مع موضوعيتِو، بصورة مباشرٍة أو غيِر مباشرٍة،

قْد ينشُأ معو تعارض في المصالح ُتؤمف الجمعية بقيميا ومبادئيا 
 نايِة والمبادرِة واإلنجاِز،المتمثمِة في النزاىِة والعمؿ الجماعِي والع

لتعزيز تمؾ  وتأتي سياسة تعارض المصالح الصادرة عف الجمعية؛
وذلؾ لتفادي أف تؤّثر المصمحة الشخصية أو  القيـ وحمايتيا،

أو المينية ألّي شخٍص يعمؿ لصالح الجمعية عمى أداء  العائمية،
عمى  أو أف يَتّحصَؿ مف خالؿ تمؾ المصالح واجباتو تجاه الجمعية،

 مكاسٍب عمى حساب الجمعية
 نطاق وأهداف السياسة 2

  مع عدـ اإلخالؿ بما جاء في التشريعات والقوانيف المعموؿ بيا في
ونظاـ  المممكة العربية السعودية التي تحُكـ تعارض المصالح،

والالئحة األساسية  الجمعيات والمؤسسات األىمية والئحتو التنفيذية،
 دوَف أف تحؿَّ محميا استكمااًل ليا، تأتي ىذه السياسة لمجمعية،



 
 

  ،ويشمؿ  ُتطبؽ ىذه السياسة عمى كؿ شخص يعمؿ لصالح الجمعية
ذلؾ أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجمس اإلدارة، وأعضاء 

ومديري الجمعية التنفيذييف،  المجاف المنبثقة مف مجمس اإلدارة،
 وجميع موظفييا ومتطوعييا

  يتعمؽ باألشخاص أنفسيـ المذكوريف في شمؿ تعارض المصالح، ما
الفقرة السابقة ومصالح أي شخص آخر تكوف ليـ عالقة شخصية 

بيـ، ويشمؿ ىؤالء الزوجة، األبناء، الوالديف، األشقاء، أو غيرىـ مف 
 أفراد العائمة

   ُتعدُّ ىذه السياسة جزءًا ال يتجزُأ مف الوثائؽ التي تربط الجمعية
يا سواء كانت تمؾ الوثائؽ قرارات تعييف باألشخاص العامميف لصالح

 أو عقود عمؿ
  ُتّضمف الجمعية العقود التي تبرميا مع استشاريييا الخارجييف أو

نصوصًا تنظـ تعارض المصالح بما يتفؽ مع أحكاـ ىذه  غيرىـ،
 السياسة

   تيدؼ ىذه السياسة إلى حماية الجمعية وسمعتيا ومف يعمؿ
صالح السمبية التي قد تنشأ لصالحيا مف أي أشكاؿ تعارض الم

 بسبب عدـ اإلفصاح
مسئوليات وصالحيات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية الخاصة  3

 بسياسة تنظيم تعارض المصالح
 إدارة تعارض المصالح أحد االختصاصات الرئيسة لمجمس اإلدارة 



 
 

  يجوز لممجمس تكويف لجاف محددة او تكميؼ احد لجانو المنبثقة مف
في المسائؿ التي مف المحتمؿ أف تنطوي عمى  المجمس لمنظر

 تعارض مصالح مع مراعاة متطمبات استقاللية تمؾ المجاف
  ال يكوف الشخص في حالة تعارض مصالح إال إذا قرر مجمس إدارة

الجمعية في ما يخص تعامالت الجمعية مع الغير أو تعامالت 
ضوي أعضاء المجمس وكبار التنفيذييف في الجمعية أف الحالة تن

وتكوف صالحية القرار مع المسئوؿ التنفيذي  عمى تعارض مصالح،
 بخصوص باقي موظفي الجمعية

 بشأف كؿ  – يجوز لمجمس اإلدارة وفقًا لسمطتو التقديرية أف يقرر
اإلعفاء مف المسئولية عند تعارض المصالح الذي  – حالة عمى حدة

اتو قد ينشأ عرضًا مف حيف آلخر في سياؽ نشاطات الشخص وقرار 
سواء ما  أو الذي قد ينشأ في سياؽ عممو مع الجمعية، المعتادة،

يتعمؽ بمصالح مالية أو بمصالح تعيقو عف القياـ بواجبو في 
 التصرؼ عمى أكمؿ وجو بما يتوافؽ مع مصالح الجمعية

 ،يمتـز صاحب  عندما يقرر مجمس اإلدارة أف الحالة تعارض مصالح
ع اإلجراءات التي المصمحة المتعارضة بتصحيح وضعو وبجمي

تباع اإلجراءات المنظمة لذلؾ  يقررىا مجمس اإلدارة وا 
  لمجمس إدارة الجمعية صالحية إيقاع الجزاءات عمى مخالفي ىذه

ورفع القضايا الجنائية والحقوقية لممطالبة باألضرار التي قد  السياسة،
 تنجـ عف عدـ التزاـ جميع ذوي العالقة بيا

 



 
 

 تفسير أحكاـ ىذه السياسة عمى أف ال  مجمس اإلدارة ىو المخوؿ في
يتعارض ذلؾ مع األنظمة السارية والالئحة األساسية لمجمعية وأنظمة 

 الجيات المشرفة
  يعتمد مجمس اإلدارة ىذه السياسة، ويبمغ جميع موظفي الجمعية

 وتكوف نافذة مف تاريخ اإلبالغ
  بموجبيا يتولى مجمس اإلدارة التأكد مف تنفيذ ىذه السياسة والعمؿ

جراء التعديالت الالزمة عمييا  وا 
 حاالت تعارض المصالح   4

  ال يعني وجود مصمحٍة لشخص يعمؿ لصالح الجمعية في أي نشاط
قياـ تعارض في  يتعمؽ سواء بشكؿ مباشر أو غير مباشر بالجمعية،

ولكف قد ينشأ تعارض المصالح عندما يطمب  المصالح بيف الطرفيف
أو يقـو  ممف يعمؿ لصالح الجمعية أف يبدي رأيًا،أو يتخذ قرارًا،

وتكوف لديو في نفس الوقت إمَّا مصمحة  بتصرؼ لمصمحة الجمعية،
أو  تتعمؽ بشكؿ مباشر أو غير مباشر بالرأي المطموب منو إبداؤه،

التزاـ تجاه طرؼ  أو أف يكوف لديو بالتصرؼ المطموب منو اتخاذه،
إذ تنطوي  آخر غير الجمعية يتعمؽ بيذا الرأي أو القرار أو التصرؼ

ساءٍة الستعماؿ  حاالت تعارض المصالح عمى انتياٍؾ لمسرية، وا 
 وزعزعٍة لموالء لمجمعية الثقة، وتحقيٍؽ لمكاسب شخصية،

   ىذه السياسة تضع أمثمة لمعايير سموكية لعدد مف المواقؼ إال أنيا
ويتحتـ  ة ال تغطى جميعا لمواقؼ األخرى المحتمؿ حدوثيا،بالضرور 

عمى كؿ مف يعمؿ لصالح الجمعية التصرؼ مف تمقاء أنفسيـ بصورة 



 
 

وتجنب ما قد يبدو أنو سموؾ يخالؼ ىذه  تتماشى مع ىذه السياسة،
 :السياسة ومف األمثمة عمى حاالت التعارض ما يمي

 مس اإلدارة أو ينشأ تعارض المصالح مثاًل في حالة أف عضو مج
عضو أي لجنة مف لجانو أو أي مف موظفي الجمعية مشاركًا  في 

،أو لو مصمحة شخصية أو مصمحة تنظيمية  أو لو صمة بأي نشاط
أو مينية في أي عمؿ أو نشاط قد يؤثر بشكؿ مباشر أو غير مباشر 
عمى موضوعية قرارات ذلؾ العضو أو الموظؼ أو عمى قدراتو في 

 ئولياتو تجاه الجمعيةتأدية واجباتو ومس
  ينشأ التعارض في المصالح أيضًا في حالة أف عضو مجمس اإلدارة

أو أحد كبار التنفيذييف يتمقى ويحصؿ عمى مكاسب شخصية مف أي 
طرؼ آخر سواء كاف ذلؾ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مستفيدًا 

 مف موقعة ومشاركتو في إدارة شؤوف الجمعية
 صالح مف خالؿ االستفادة المادية مف خالؿ قد ينشأ التعارض في الم

 الدخوؿ في معامالت مادية بالبيع أو الشراء أو التأجير لمجمعية
  أيضًا قد ينشأ التعارض في المصالح مف خالؿ تعييف األبناء أو

 األقرباء في الوظائؼ أو توقيع عقود معيـ
  مف إحدى صور تعارض المصالح تكوف في حاؿ ارتباط مف يعمؿ

 لجمعية في جية أخرى ويكوف بينيا تعامالت مع الجمعيةلصالح ا
  اليدايا واإلكراميات التي يحصؿ عمييا عضو مجمس اإلدارة أو

 موظؼ الجمعية مف أمثمة تعارض المصالح



 
 

  االستثمار أو الممكية في نشاط تجاري أو منشأة تقدـ خدمات أو
 عيةتستقبؿ خدمات حالية مف الجمعية أو تبحث عف التعامؿ مع الجم

 ،إفشاء األسرار أو إعطاء المعمومات التي تعتبر ممًكا خاًصا لمجمعية 
 ولو بعد تركو الخدمة والتي يطمع عمييا بحكـ العضوية أو الوظيفة،

  قبوؿ أحد األقارب ليدايا مف أشخاص أو جيات تتعامؿ مع الجمعية
بيدؼ التأثير عمى تصرفات العضو أو الموظؼ بالجمعية قد ينتج 

 المصالح عنو تعارض
  تسمـ عضو مجمس اإلدارة أو الموظؼ أو أحد أفراد عائمتو مف أي

جية لمبالغ أو أشياء ذات قيمة بسبب تعاممت لكاؿ جية مع الجمعية 
 أو سعييا لمتعامؿ معيا

  قياـ أي جية تتعامؿ أو تسعى لمتعامؿ مع الجمعية بدفع قيمة فواتير
 مطموبة مف الموظؼ أو أحد أفراد عائمتو

  استخداـ أصوؿ وممتمكات الجمعية لممصمحة الشخصية مف شأنو أْف
كاستغالؿ أوقات دواـ  ُيِظيَر تعارضًا في المصالح فعميًا أو محتماًل،

أو منافعيا لغير مصالح الجمعية  أو معداتيا، أو موظفييا، الجمعية،
أو إساءِة استخداـِ المعمومات المتحصمِة مف خالؿ عالقِة  أو أىدافيا،

 ؛لتحقيؽ مكاسب شخصية ،أو عائمية ،أو مينية، خِص بالجمعيةِ الش
 أو أيَّ مصالح أخرى

 
 
 



 
 

 االلتزامات 5
 عمى كؿ مف يعمؿ لصالح الجمعية أف يمتـز بالتالي: 
  اإلقرار عمى سياسة تعارض المصالح المعتمدة مف الجمعية عند

 االرتباط بالجمعية
  واألمانة وعدـ المحاباة أو االلتزاـ بقيـ العدالة والنزاىة والمسؤولية

 الواسطة أو تقديـ مصمحة النفس أو اآلخريف عمى مصالح الجمعية
  عدـ االستفادة بشكؿ غير قانوني ماديا أو معنويًا ىو أو أي مف أىمو

 وأصدقائو ومعارفو مف خالؿ أداء عممو لصالح الجمعيةً 
  تجنب المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤدي لتعارض مصالح أو

 توحي بذلؾ
 تعبئة نموذج الجمعية الخاص باإلفصاح عف المصالح سنويا 
  اإلفصاح لرئيسو المباشر عف أي حالة تعارض مصالح أو شبية

 تعارض مصالح طارئة سواء كانت مالية أو غير مالية
  اإلبالغ عف أي حالة تعارض مصالح قد تنتج عنو أو ىف غيره ممف

 يعمؿ لصالح الجمعية
 أو في  ،في حاؿ وجوده، ياء حالة تعارض المصالحتقديـ ما يثبت إن

 حاؿ طمب الجمعية ذلؾ
 
 
 
 



 
 

 متطلبات اإلفصاح 6

   يتعيف عمى أعضاء مجمس اإلدارة والمسؤوليف التنفيذييف وغيرىـ مف
الموظفيف والمتطوعيف التقيد التاـ باإلفصاح لمجمعية عف الحاالت 
التالية، حيثما انطبؽ، والحصوؿ عمى موافقتيا في كؿ حالة، حيثما 
اقتضت الحاجة، سواء انطوت عمى تعارض فعمي أو محتمؿ 

 لممصالح أـ ال:
  يتعيف عمى أعضاء مجمس اإلدارة والمسؤوؿ التنفيذي وغيرىـ مف

الموظفيف والمتطوعيف اإلفصاح عف أية وظائؼ يشغمونيا، أو ارتباط 
شخصي ليـ مع جمعية أو مؤسسة خارجية، سواء كانت داخؿ 

 المممكة أـ خارجيا 
  يتعيف عمى أعضاء مجمس اإلدارة والمسؤوؿ التنفيذي وغيرىـ مف

متطوعيف اإلفصاح عف أية حصص ممكية ليـ في الموظفيف وال
 المؤسسات الربحية

  يتعيف عمى أعضاء مجمس اإلدارة والمسؤوؿ التنفيذي وغيرىـ مف
الموظفيف والمتطوعيف اإلفصاح عف أية وظيفة أو مصمحة مالية أو 
حصة ممكية تخص أي مف أفراد أسرىـ )الوالداف 

أية جمعيات أو  والزوجة/الزوجات/الزوج واألبناء/البنات( في
 مؤسسات ربحية تتعامؿ مع الجمعية أو تسعى لمتعامؿ معيا



 
 

  يتعيف عمى كؿ أعضاء مجمس اإلدارة والمسئوليف التنفيذي وغيرىـ
مف الموظفيف والمتطوعيف اإلفصاح لمجمعية والحصوؿ عمى موافقتيا 
عمى أية حالة يمكف أف تنطوي عمى تعارض محظور في المصالح 

لحاالت لممراجعة والتقييـ مف قبؿ مجمس إدارة وتخضع جميع ىذه ا
الجمعية واتخاذ القرار في ذلؾ عند انتقاؿ الموظؼ إلى وظيفة 
رئاسية في الجمعية أو إلى وظيفة في إدارة أخرى أو غير ذلؾ مف 
الوظائؼ التي ربما تنطوي عمى تعارض في المصالح، ربما يتعيف 

لح وأخالقيات عمى الموظؼ إعادة تعبئة نموذج تعارض المصا
يوما مف تغيير الوظيفة كما  03العمؿ وبياف اإلفصاح في غضوف 

تقع عمى عاتؽ الرئيس المباشر لمموظؼ مسؤولية التأكد مف قياـ 
 الموظؼ بتعبئة استمارة اإلفصاح عمى نحو تاـ 

   يعّرض التقصير في اإلفصاح عف ىذه المصالح والحصوؿ عمى
نفيذي وغيره مف الموظفيف موافقة الجمعية عمييا المسؤوؿ الت

والمتطوعيف لإلجراءات التأديبية طبقا لنظاـ العمؿ والتنمية 
االجتماعية في المممكة العربية السعودية والالئحة األساسية في 

 الجمعية
 
 
 
 



 
 

 تقارير تعارض المصالح 7
  تودع جميع نماذج إفصاح أعضاء مجمس اإلدارة لدى لجنة

____________ 
  إفصاح موظفي أو متطوعي الجمعية لدى اإلدارة تودع جميع نماذج

____________ 
  ُيقدـ مراجع حسابات الجمعية الخارجي تقريرًا خاصًا باألعماؿ والعقود

المبرمة لصالح الجمعية والتي تنطوي عمى مصمحة مباشرة أو غير 
مباشرة لعضو المجمس، حاؿ طمِب رئيِس مجمس اإلدارة، وُيضمف 

 ألداء الجمعية الذي يقدمو لمجمعية العموميةذلؾ مع تقريره السنوي 
  تصدر اإلدارة المخولة بالمراجعة الداخمية تقريرًا سنويًا ُيعرض عمى

مجمس اإلدارة ُيوّضح تفاصيؿ األعماؿ أو العقود التي انطوت عمى 
 مصمحة لموظفي الجمعية وفقًا لنماذج اإلفصاح المودعة لدييا

 يتجزأ مف الوثائؽ التي تربط الجمعية حيث إفِّ ىذه السياسة ُتعد جزءًا ال
باألشخاص العامميف لصالحيا، فإنو ال يجوز مخالفَة أحكاميا وااللتزامات 

 الواردة بيا
 
 
 
 
 
 



 
 

قرار 8  تعهد وا 
 

أقر وأتعيد أنا  ________________________ وبصفتي 
___________________ 

"جمعية البر بأنني قد اطمعت عمى سياسة تعارض المصالح الخاصة بػ 
الخيرية في محافظة عنيزة "،وبناء عميو أوافؽ وأقر وألتـز بما فييا وأتعيد 
بعدـ الحصوؿ عمى أي مكاسب أو أرباح شخصية بطريقة مباشرة أو غير  
مباشرة مستفيدًا مف موقعي كعضو مجمس إدارة أو موظؼ في الجمعية 

واردىا وبعدـ استخداـ أي معمومات تخص الجمعية أو أصوليا أو م
 ألغراضي الشخصية أو أقاربي أو أصدقائي أو استغالليا ألي منفعة أخرى

 
  التوقيع
 ىػ // التاريخ
 ـ // الموافؽ

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 (: نموذج إفصاح مصمحة1ممحؽ )

 
ىؿ تممؾ أيَّ مصمحًة ماليًة في أيِّ جمعية أو مؤسسة ربحية تتعامؿ مع 

 الجمعية؟
 ) ( نعـ ) ( ال 

 
مف أفراد عائمتؾ أيَّ مصمحًة ماليًة في أيِّ جمعية أو ىؿ يممؾ أيُّ فرٍد 

 مؤسسة ربحية تتعامؿ مع الجمعية؟
 ) ( نعـ ) ( ال 

 
في حالة اإلجابة بنعـ عمى أي مف األسئمة السابقة، فأنو يجب عميؾ 

اإلفصاح عف التفاصيؿ الخاصة بتممؾ أيِّ عمؿ تجاري أو وجود مصمحة 
 مؾ أو مف قبؿ أيٍّ مف أفراد عائمتؾمالية في أيِّ أعماؿ تجارية مف قب

 
تاريخ اإلصدار     

 اليجري
تاريخ اإلصدار 

 الميالدي
   

اسـ 
 النشاط 

نوع 
 النشاط

رقـ  المدينة
السجؿ 

أو 
رخصة 
 العمؿ

ىؿ  السنة الشير  اليـو السنة الشير  اليـو
حصمت 

عمى 
موافقة 

 الجمعية؟

ىؿ 
ترتبط 
الشركة 
بعالقة 

عمؿ مع 
 الجمعية؟

المصمحة 
المالية 

 اإلجمالية
)%( 

             



 
 

 
ىؿ تتقمد منصًبا )مثؿ منصب عضو في مجمس إدارة أو لجنة أو أي جية  

أخرى( أو تشارؾ في أعماؿ أو أنشطة أو لديؾ عضوية لدى أيِّ جية 
 أخرى غير الجمعية

 ) ( نعـ ) ( ال 
)الوالداف/الزوجة/الزوجات/الزوج/األبناء ىؿ يتقمد أي مف أفراد أسرتؾ 

والبنات( منصًبا )مثؿ منصب عضو في مجمس إدارة أو لجنة أو أي جية 
أخرى( أو يشارؾ في أعماؿ أو أنشطة أو لديو عضوية في أيِّ جية أخرى 

 غير الجمعية؟
 ) ( نعـ ) ( ال 

في حالة اإلجابة بنعـ عمى أي مف األسئمة السابقة، فأنو يجب عميؾ 
اإلفصاح عف التفاصيؿ الخاصة بشغؿ أي منصب و / أو المشاركة في 

أيِّ أعماؿ خارجية )مع شركاء الجمعية، الحكومة أو القطاع الخاص( مف 
 قبمؾ أو مف قبؿ أيٍّ مف أفراد عائمتؾ

 
اسـ 

 الجية 
نوع 
 الجية

ىؿ ترتبط  المدينة
الجية بعالقة 

عمؿ مع 
 الجمعية؟

ىؿ حصمت 
عمى موافقة 

 الجمعية؟

صاحب 
 المنصب 

ىؿ تتحصؿ عمى  المنصب
مكاسب مالية نظير 
 توليؾ ىذا المنصب؟

        
 



 
 

ىؿ قدمت لؾ أو ألي أحد مف أفراد عائمتؾ ىدية أو أكثر مف جية خارج 
 الجمعية وليا صمة حالية أو مستقبمية بالجمعية سواء قبمتيا أـ لـ تقبميا؟

 ) ( نعـ ) ( ال 
السؤاؿ السابؽ، فإنو يجب عميؾ اإلفصاح عف في حالة اإلجابة بنعـ عمى 

 تفاصيؿ اليدية عند قبوليا مف قبمؾ أو مف قبؿ أيٍّ مف أفراد عائمتؾ
 

تاريخ تقديـ اليدية   
 اليجري

تاريخ تقديـ اليدية 
 الميالدي

    

اسـ 
مقدـ 
 اليدية

 ىؿ السنة الشير اليـو السنة الشير اليـو الجية
قبمت 
 اليدية؟

ىؿ 
ترتبط 
الجية 
بعالقة 
عمؿ مع 
 الجمعية؟

قيمة اليدية  نوع اليدية
 تقديريا

            

 
أقر أنا الموقع أدناه أنا جميع المعمومات أعاله محدثة وصحيحة ومتماشية 

 مع سياسة تعارض المصالح المعتمدة مف الجمعية
 االسـ:

 المسمى الوظيفي:
 التاريخ:
 التوقيع

 
 
   



 
 

 

 اإلدارة مجلس اعتماد
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  عضو سالم بن رثعان سالم البادي 4
 

  عضو صالح بن إبراهٌم الدرٌوٌش 5
 

  عضو حمدان بن سعد عبد هللا القاعد 6
 

  عضو بن مقبول المقبلعبد الهادي  7
 

 

(  5تم الموافقة عليه بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم )
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