
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تعارض املصاحلسياسة       



 

 :  تمهيد  
 

خصوصية كل   • جدة  وغرب  بوسط  الجاليات  وتوعية  واإلرشاد  الدعوة  جمعية  م  تحتر

من   ليس  العمل  إطار  خارج  ترصفات  من  به  يقوم  ما  وتعد  لصالحها،  يعمل  شخص 

الجمعية ترى أن المصالح الشخصية لمن يعمل لصالحها أثناء ممارسة اهتمامها، إال ان  

ة، مع   ة او غتر مباشر ها قد تتداخل، بصورة مباشر أي أنشطة اجتماعية، أو مالية، أو غتر

ي المصالح. 
 
 موضوعيته، أو والئه للجمعية مما قد ينشأ معه تعارض ف

اهة و ال • ي الت  
 
عمل الجماعي و العناية و المبادرة تؤمن الجمعية بقيمها و مبادئها المتمثلة ف

القيم   تلك  لتعزيز  الجمعية،  عن  الصادرة  المصالح  تعارض  سياسة  ي 
تأتر و  اإلنجاز،  و 

ألي   المهنية  أو  العائلية،  أو  الشخصية  المصلحة  تؤثر  أن  لتفادي  ذلك  و  وحمايتها، 

  شخص يعمل لصالح الجمعية عىل أداء واجباته تجاه الجمعية، أو أن يتحصل من خالل 

 تلك المصالح عىل مكاسب عىل حساب الجمعية. 
 

 : نطاق وأهداف السياسة
 

تطبق هذه السياسة عىل كل شخص يعمل لصالح الجمعية، ويشمل ذلك أعضاء الجمعية  (1

ومديري   اإلدارة،  مجلس  من  المنبثقة  اللجان  وأعضاء  اإلدارة،  مجلس  وأعضاء  العمومية 

، و جميع موظفيها ومتطوعيها.   الجمعية التنفيذيير 

و    (2 السابقة  الفقرة  ي 
ف  المذكورين  انفسهم  باألشخاص  يتعلق  ما  المصالح،  تعارض  يشمل 

الزوجة، هؤالء  يشمل  و  بهم،  شخصية  عالقة  لهم  تكون  آخر  شخص  أي  االبناء    مصالح 

هم من أفراد العائلة.   ،الوالدين ،االشقاء، أو غتر

الجمعية    (3 تربط  ي 
التر الوثائق  من  يتجزأ  ال   

ً
جزءا السياسة  هذه  العاملير   تعد  باألشخاص 

 لصالحها سواء كانت تلك الوثائق قرارات تعيير  أو عقود عمل . 

مع    (4 مها  تتر ي 
التر العقود  الجمعية  تنظم  متضمن   

ً
نصوصا هم،  غتر أو  الخارجيير   ستشاري  ها 

 تعارض المصالح بما يتفق مع أحكام هذه السياسة. 

لصالح  (5 يعمل  ومن  وسمعتها  الجمعية  حماية  اىل  السياسة  هذه  أشكال  تهدف  أي  من  ها 

ي قد تنشأ بسبب عدم اإلفصاح. 
 تعارض المصالح السلبية التر

 

 

 



 

مسئوليات و صالحيات مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية الخاصة بسياسة تنظيم 

 : تعارض المصالح

 ة لمجلس اإلدارة.  يإدارة تعارض المصالح أحد االختصاصات الرئيس .1

تكلي  .2 أو  محددة  لجان  تكوين  للمجلس  ي  يجوز 
ف  للنظر  المجلس  من  المنبثقة  لجانه  أحد  ف 

استقاللية   متطلبات  مراعاة  مع  مصالح  تعارض  عىل  تنطوي  أن  المحتمل  من  ي 
التر المسائل 

 تلك اللجان. 

يخص    .3 فيما  الجمعية  إدارة  مجلس  قرر  إذا  إال  مصالح  تعارض  حالة  ي 
ف  الشخص  يكون  ال 

و ك المجلس  أعضاء  تعامالت  أو  الغتر  مع  الجمعية  أن  تعامالت  الجمعية  ي 
ف  التنفيذيير   بار 

الحالة تنضوي عىل تعارض مصالح، و تكون صالحية القرار مع المسؤول التنفيذي بخصوص 

ي الجمعية. 
ي موظف 

 بافر

 لسلطته التقديرية أن يقرر    .4
ً
اإلعفاء    –بشأن كل حالة عىل حدة    –يجوز لمجلس اإلدارة وفقا

ي 
ف  ينشأ  قد  الذي  المصالح  تعارض  عند  المسؤولية  ما من  سواء  الجمعية،  مع  عمله  سياق   

ت بمصالح  أو  مالية  بمصالح  بما  م  منعهيتعلق  وجه  أكمل  عىل  الترصف  ي 
ف  بواجبه  القيام  ن 

 يتوافق مع مصالح الجمعية.  

المتعارضة    .5 المصلحة  صاحب  م  يلتر  مصالح،  تعارض  الحالة  أن  اإلدارة  مجلس  يقرر  عندما 

المنظمة   اإلجراءات  إتباع  و  اإلدارة  يقررها مجلس  ي 
التر اإلجراءات  بجميع  و  بتصحيح وضعه 

 لذلك. 

القضايا   .6 ورفع  السياسة،  هذه  ي 
مخالف  عىل  الجزاءات  إيقاع  صالحية  الجمعية  إدارة  لمجلس 

ي قد تنجم عن عدم االالجنائية و ا
ار التر ام.  ل لحقوقية للمطالبة باألض   تر 

مع    .7 ذلك  يتعارض  ال  أن  عىل  السياسة  هذه  أحكام  تفستر  ي 
ف  المخول  هو  اإلدارة  مجلس 

فة.   االنظمة السارية و الالئحة االساسية للجمعية و انظمة الجهات المشر

ي الجمعي  .8
ة و تكون نافذة من تاري    خ  يعتمد مجلس اإلدارة هذه السياسة، و يبلغ جميع موظف 

 اإلبالغ. 

التعديالت    .9 إجراء  و  بموجبها  العمل  و  السياسة  هذه  تنفيذ  من  التأكد  اإلدارة  مجلس  يتوىل 

 الالزمة عليها. 

  



 

 : حاالت تعارض المصالح
 

ي أي نشاط يتعلق سواء بشكل مباشر   .1
ي وجود مصلحة لشخص يعمل لصالح الجمعية ف 

ال يعت 

مباشر   غتر  . او  الطرفير  بير   المصالح  ي 
ف  تعارض  قيام  تعارض    بالجمعية،  ينشأ  قد  لكن  و 

يقوم   أو   ،
ً
قرارا يتخذ  ،أو   

ً
رأيا يبدي  أن  الجمعية  لصالح  يعمل  ممن  يطلب  عندما  المصالح 

ي نفس الوقت إما مصلحة تتعلق بشكل مباشر أو  
بترصف لمصلحة الجمعية، و تكون لديه ف 

ؤه، أو بالترصف المطلوب منه اتخاذه، أو أن يكون لديه غتر مباشر بالرأي المطلوب منه إبدا

ام تجاه طرف آخر غتر الجمعية يتعلق بهذا الرأي أو القرار أو الترصف. إذ تنطوي حاالت    
التر

تعارض المصالح عىل انتهاك للشية، و إساءة الستعمال الثقة، و تحقيق لمكاسب شخصية و  

 زعزعة لوالء الجمعية. 

ورة ال تغطي جميع  هذه السياسة تضع أمث .2 لة لمعايتر سلوكية لعدد من المواقف إال أنها بالرص 

المواقف األخرى المحتمل حدوثها، و يتحتم عىل كل من يعمل لصالح الجمعية الترصف من  

تلقاء أنفسهم بصورة تتماشر مع هذه السياسة، و تجنب ما قد يبدو أنه سلوك يخالف هذه  

 .  السياسة

 مثلة عىل حاالت التعارض : أ

ي حالة أن عضو مجلس اإلدارة او عضو أي لجنة من لجانه أو أي  •
 ف 
ً
ينشأ تعارض المصالح مثال

أو   عمل  أي  ي 
ف  مهنية  أو  تنظيمية  أو مصلحة  له مصلحة شخصية  أو   ، الجمعية  ي 

موظف  من 

موظف أو  نشاط قد يؤثر بشكل مباشر أو غتر مباشر عىل موضوعية قرارات ذلك العضو أو ال

ي تأدية واجباته و مسؤولياته تجاه الجمعية. 
 عىل قدراته ف 

ي حالة أن عضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيير  يتلفر   •
 ف 
ً
ي المصالح أيضا

ينشأ التعارض ف 

غتر   أو  ة  مباشر بطريقة  ذلك  سواء كان  آخر  طرف  أي  من  شخصية  مكاسب  عىل  يحصل  أو 

 من موقعه و مشاركته
ً
ة مستفيدا ي إدارة شؤون الجمعية.  مباشر

 ف 

معامالت   • ي 
ف  الدخول  خالل  من  المادية  االستفادة  خالل  من  المصالح  ي 

ف  التعارض  ينشأ  قد 

اء او التأجتر للجمعية.   مادية بالبيع او الشر

توقيع   • أو  الوظائف  ي 
ف  االقارب  أو  األبناء  تعيير   المصالح من خالل  ي 

ف  التعارض  ينشأ  قد   
ً
ايضا

 عقود معهم. 

تعا • صور  الجمعية  من  لصالح  يعمل  من  ارتباط  المصالح  أخرىبرض  بينها ،  جهة  يكون  و 

 تعامالت مع الجمعية. 

 

 



 

أمثلة  • من  الجمعية  موظف  أو  اإلدارة  مجلس  عضو  عليها  يحصل  ي 
التر واإلكراميات  الهدايا 

 تعارض المصالح. 

أو تستقبل خدمات حالية • تقدم خدمات  أو منشأة  ي نشاط تجاري 
الملكية ف  أو  من    االستثمار 

 الجمعية او تبحث عن التعامل مع الجمعية.  

بحكم   • عليها  يطلع  ي 
والتر للجمعية،   

ً
خاصا  

ً
ملكا تعتتر  ي 

التر المعلومات  إعطاء  أو  االشار  إفشاء 

 العضوية أو الوظيفة، ولو بعد تركه الخدمة. 

عىل  • التأثتر  بهدف  الجمعية  مع  تتعامل  جهات  أو  أشخاص  من  لهدايا  االقارب  أحد  قبول 

 لعضو أو الموظف بالجمعية قد ينتج عنه تعارض المصالح.  ترصفات ا

أو  أ تسلم عضو مجلس االدارة   • حد افراد عائلته من أي جهة لمبالغ أو اشياء ذات  أو الموظف 

 قيمة بسبب تعامل تلك الجهة مع الجمعية أو سعيها للتعامل معها. 

و تسىع للتعامل مع الجمعية بدفع قيمة فواتتر مطلوبة من الموظف أو  أ قيام أي جهة تتعامل   •

 حد أفراد عائلته. أ 

ي   •
ف   
ً
تعارضا يظهر  أن  شأنه  من  الشخصية  للمصلحة  الجمعية  وممتلكات  أصول  استخدام 

  
ً
، كاستغالل أوقات دوام الجمعية، أو موظفيها، أو معداتها، أو منافعها  أ المصالح فعليا

ً
و محتمال

المتحصلة من خالل عالقة    لغتر مصالح المعلومات  أو إساءة استخدام  أهدافها،  أو  الجمعية 

 لتحقيق مكاسب شخصية، أو عائلية، أو مهنية ، أو أي مصالح أخرى.  الشخص بالجمعية،
 

امات  ز م بالتال  : االلت 
ز  : عىل كل من يعمل لصالح الجمعية أن يلت 

 المعتمدة من الجمعية عند االرتباط بالجمعية. اإلقرار عىل سياسة تعارض المصالح  •

المحاباة   • وعدم  واألمانة  والمسؤولية  اهة  والت   العدالة  بقيم  ام  الوساطة  أ االلتر  تقديم أ و  و 

 مصلحة النفس أو اآلخرين عىل مصالح الجمعية. 

هو   •  
ً
معنويا أو   

ً
ماديا ي 

قانوت  غتر  بشكل  االستفادة  من  أ عدم  ومعارفه  وأصدقائه  اهله  من  أي  و 

 الل أداء عمله لصالح الجمعية. خ

ي تؤدي لتعارض مصالح أو توحي بذلك.  •
ي اتخاذ القرارات التر

 تجنب المشاركة ف 

•  .
ً
 تعبئة نموذج الجمعية الخاص باإلفصاح عن المصالح سنويا

سواء   • طارئة  مصالح  تعارض  شبهة  أو  مصالح  تعارض  حالة  أي  عن  المباشر  لرئيسه  اإلفصاح 

 كانت مالية أو غتر مالية. 

ه ممن بعمل لصالح الجمعية. اإل  •  بالغ عن أي حالة تعارض مصالح قد تنتج عنه أو عن غتر

ي حال طلب الجمعية ذلك.  •
ي حال وجوده، أو ف 

 تقديم ما يثبت إنهاء حالة تعارض المصالح، ف 
 

  



 

 : اإلفصاح
 

عىل   .1 و  أ يتعير   الموظفير   من  هم  غتر و  التنفيذيير   المسؤولير   و  اإلدارة  مجلس  عضاء 

الحصول   و  انطبق،  حيثما  التالية،  الحاالت  عن  للجمعية  باإلفصاح  التام  التقيد  المتطوعير  

ي كل حالة، حيثما اقتضت الحاجة، سواء انطوت عىل تعارض فعىلي او محتمل  
عىل موافقتها ف 

 . للمصالح 

هم من الموظفير  و المتطوعير   المسؤولير  التنفيذيير   و اإلدارة  يتعير  عىل أعضاء مجلس   • و غتر

أية وظائف يشغلونها،   أو مؤسسة خارجية،  أ اإلفصاح عن  لهم مع جمعية  ارتباط شخصي  و 

 خارجها.  و سواء كانت داخل المملكة أ 

هم من الموظفير  و المتطوعير    • يتعير  عىل أعضاء مجلس اإلدارة و المسؤول التنفيذي و غتر

صاح عن أية وظيفة أو مصلحة مالية او حصة ملكية تخص أي من أفراد اشهم )الوالدان اإلف 

أو مؤسسات ربحية تتعامل     /الزوج و األبناء  /الزوجات    /والزوجة   ي أي جمعيات 
البنات( ف 

 مع الجمعية أو تسىع للتعامل معها. 

التنفيذي • المسؤولير   و  اإلدارة  مجلس  أعضاء  كل  عىل  و    ير  يتعير   الموظفير   من  هم  غتر و 

أية حالة يمكن أن تنطوي عىل   المتطوعير  اإلفصاح للجمعية و الحصول عىل موافقتها عىل 

ي المصالح. وتخضع جميع هذه الحاالت للمراجعة والتقييم من قبل مجلس  
تعارض محظور ف 

ي الج
انتقال الموظف اىل وظيفة رئاسية ف  ي ذلك. عند 

القرار ف  الجمعية واتخاذ  أو إدارة  معية 

ي إدارة أخرى  إ
ي المصالح،  أىل وظيفة ف 

ي ربما تنطوي عىل تعارض ف 
و غتر ذلك من الوظائف التر

بيان  و  العمل  أخالقيات  و  المصالح  تعارض  نموذج  تعبئة  إعادة  الموظف  عىل  يتعير   ربما 

ي غضون  
 من تغيتر الوظيفة. كما تقع عىل عاتق الرئيس المباشر للموظف    30اإلفصاح ف 

ً
يوما

 لية التأكد من قيام الموظف بتعبئة استمارة اإلفصاح عىل نحو تام. مسؤو 
 

عليها  ي   .2 الجمعية  موافقة  عىل  والحصول  المصالح  هذه  عن  اإلفصاح  ي 
ف  التقصتر  عرض 

 لنظام العمل  
ً
ه من الموظفير  و المتطوعير  لإلجراءات التأديبية طبقا المسؤول التنفيذي و غتر

ي المملكة ال
ي الجمعية. و التنمية االجتماعية ف 

 عربية السعودية و الالئحة االساسية ف 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تقارير تعارض المصالح
 

 .  رئيس مجلس اإلدارةتودع جميع نماذج إفصاح أعضاء مجلس اإلدارة لدى مكتب  •

ي أو متطوعي الجمعية لدى  •
 المدير التنفيذي .   مكتبتودع جميع نماذج إفصاح موظف 

لصالح   • مة  المتر والعقود  باألعمال   
ً
خاصا  

ً
تقريرا ي  الخارحر الجمعية  حسابات  مراجع  يقدم 

ة لعضو المجلس، حال طلب رئيس   ة أو غتر مباشر ي تنطوي عىل مصلحة مباشر
الجمعية و التر

للجمعية   يقدمه  الذي  الجمعية  ألداء  السنوي  تقريره  مع  ذلك  يضمن  و  اإلدارة،  مجلس 

 العمومية. 

اإلدارة   • يوضح  تصدر  اإلدارة  مجلس  عىل  يعرض   
ً
سنويا  

ً
تقريرا الداخلية  بالمراجعة  المخولة 

 لنماذج اإلفصاح  
ً
ي الجمعية وفقا

ي انطوت عىل مصلحة لموظف 
تفاصيل األعمال أو العقود التر

 المودعة لديها.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي تربط الجمعية باألشخاص  
 ال يتجزأ من الوثائق التر

ً
حيث ان هذه السياسة تعد جزءا

امات الواردة بها. العاملير  ل  صالحها فإنه ال يجوز مخالفة أحكامها و االلتر 



 

 

 تعهد و إقرار 

 

  الصفة   االسم 

 

بجمعية  الخاصة  المصالح  تعارض  سياسة  عىل  اطلعت  قد  ي 
بأنت  أعاله  ي 

بياناتر الموضح  انا  أقر 

م بما فيها و   الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بوسط وغرب جدة " ،وبناء عليه أوافق و أقر و ألتر 

أو    أ أتعهد بعدم الحصول عىل أي مكاسب 
ً
ة مستفيدا ة أو غتر مباشر رباح شخصية بطريقة مباشر

تخص  معلومات  أي  استخدام  بعدم  و  الجمعية  ي 
ف  موظف  أو  إدارة  مجلس  موقىعي كعضو  من 

ي  ي الشخصية أو أقارتر
ي او استغاللها ألي منفعة   الجمعية أو أصولها أو مواردها ألغراض 

أو أصدقات 

 أخرى. 

  التوقيع

 هـ.      /    /              التاريخ

 م.         /    /            املوافق

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 (: منوذج إفصاح مصلحة1) ملحق

 

 

 

 

 

 

 

 

ي أي جمعية أو مؤسسة ربحية تتعامل مع الجمعية؟  1
 ال   نعم   هل تملك أي مصلحة مالية ف 

2 
ي أي جمعية أو مؤسسة ربحية تتعامل 

هل يملك أي فرد من أفراد عائلتك أي مصلحة مالية ف 

 مع الجمعية؟

  نعم 

 

  ال 

ي حالة اإلجابة بنعم عىل أي من االسئلة السابقة، فإنه يجب عليك 
اإلفصاح عن التفاصيل الخاصة بتملك أي عمل تجاري ف 

ي أي أعمال تجارية من قبلك أو من قبل أي من أفراد عائلتك. 
 او وجود مصلحة مالية ف 

اسم  

 النشاط 

نوع  

نة  النشاط 
دي
لم
ا

 

رقم السجل  

او رخصة  

 العمل 

 تاري    خ االصدار الهجري 
تاري    خ اإلصدار 

 الميالدي 
هل حصلت  

عل موافقة  

 الجمعية؟ 

كة   هل ترتبط الشر

بعالقة عمل مع  

 الجمعية؟ 

المصلحة  

المالية  

 اإلجمالية )%( 
وم
لي
ا

هر 
ش
ال

 

نة 
س
ال

 

وم
لي
ا

هر 
ش
ال

 

نة 
س
ال

 

             

             

3 
ي  
ي مجلس إدارة او لجنة أو أي جهة أخرى( أو تشارك ف 

 )مثل منصب عضو ف 
ً
هل تتقلد منصبا

 لديك عضوية لدى أي جهة أخرى غتر الجمعية أعمال أو أنشطة أو 

                                                                            نعم   ال 

4 

  
ً
هل بتقلد أي من أفراد اشتك )الوالدان/ الزوجة/ الزوجات/ الزوج/ االبناء و البنات( منصبا

ي مجلس إدارة أو لجنة أو  
ي أعمال أو أنشطة  )مثل منصب عضو ف 

أي جهة أخرى( أو يشارك ف 

ي أي جهة أخرى غتر الجمعية؟ 
 أو لديه عضوية ف 

                                                                            نعم   ال 

ي حالة اإلجابة بنعم عىل أي من االسئلة السابقة، فإنه يجب عليك اإلفصاح عن التفاصيل الخاصة بشغل أي منصب و /  
ف 

أفراد   من  أي  قبل  من  أو  قبلك  من  الخاص(  القطاع  أو  الحكومة  الجمعية،  كاء  شر )مع  خارجية  أعمال  أي  ي 
ف  المشاركة  أو 

 عائلتك.  

هل تتحصل عىل  
مكاسب مالية نظتر  

 ك هذا المنصب؟ تولي 

صاحب  المنصب 
 المنصب 

هل حصلت عىل  
موافقة 
 الجمعية؟

هل ترتبط الجهة  
بعالقة عمل مع  

 الجمعية؟

 اسم الجهة نوع الجهة المدينة 

        



 

 

 

   

 

أقر أنا الموقع ادناه، أن جميع المعلومات أعاله محدثة و صحيحة و متماشية مع سياسة تعارض 

 المصالح المعتمدة من الجمعية. 

 

 

 االسم:

 املسمى الوظيفي:

 :والتوقيع التاريخ

 
 
 
 
 

5 
هل قدمت لك أو ألي أحد من أفراد عائلتك هدية أو أكتر من جهة خارج الجمعية و لها صلة  

 حالية أو مستقبلية بالجمعية سواء قبلتها أم لم تقبلها ؟  

                                                                            نعم   ال 

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

 أي من أفراد عائلتك.  

قيمة  

الهدية  

 
ً
 تقديريا

نوع  

 الهدية 

هل ترتبط الجهة  

بعالقة عمل مع  

 الجمعية؟

هل 

قبلت  

 الهدية؟

تاري    خ تقديم الهدية  

 الميالدي 

تقديم الهدية  تاري    خ 

 الهجري 

اسم مقدم   الجهة 

 الهدية 

 اليوم  الشهر  السنة اليوم  الشهر  السنة

   

 

 

 

         



 

 
 
 
 
 

 مجلس إدارة الجمعية : 
 

ي اجتماع مجلس اإلدارة بجلسته  بالجمعية تعارض المصالحتم اعتماد سياسة 
     األوىل ف 
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