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 11من  1الصفحة   سياسة تعارض املصاحل للجمعيات األهلية

 

 

 

 
 سياسة تعارض المصالح  
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 11من  2الصفحة   سياسة تعارض املصاحل للجمعيات األهلية

 

 

 متهيد 1

 

ةوويَة حترتُم 1-1 صووي صووااها  يعمل شوو ٍ  كّل اجلمعية  خ صوواتاٍت به من يقيم ما وَتعُد ل  إطار خارَج ت

صووووواحل أن تاى أنَّ اجلمعية إال اهتمامها  من ليس العمل صوووووية امل شووووو  صوووووااها أ  اَ  يعمل ملن ال  ل

مع  مباشواٍ   غرِي أو مباشواٍ  بصويرٍ  تتداخُل  أو غريها  قد مالي  أو اجتماعيٍة  أنشوةٍة أيِّ ممارسوِة

 .املصاحل تعارض يف معه ي شُأ قْد مما للجمعية والئِه أو ميضيعيتِه 

 

 وتأتي واإلجناِز  واملبادرِ  والع ايِة والعمل اجلماعِي ال زاهِة يف املتمثلِة ومبادئها بقيمها اجلمعية ُتؤمن 1-2

سوووة صووواحل سووويا صوووادر  تعارض امل  تؤّ ا أن لتفادي وذلك ومحايتها  تلك القيم لتعزيز اجلمعية؛ عن ال

صوولحة صووية أو امل شوو  صوواحل يعمل شوو ٍ  ألّي امله ية أو العائلية  ال  جتاه واجباته أدا  اجلمعية على ل

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

 

 نةاق وأهداف السياسة 2

 

شووووايعات يف جا  مبا اإلخالل عدم مع 2-1 سووووعيدية العابية اململكة يف بها والقيانني املعميل الت  اليت ال

صوووواحل  تعارض حتُكم سووووات األهلية والئحته الت في ية  امل سوووو سووووية  والالئحة ونظام اجلمعيات واملؤ سووووا األ

 .حملها حتلَّ أن دوَن هلا  استكمااًل ه ه السياسة تأتي للجمعية 

 

أعضوا  اجلمعية العميمية  ذلك ويشومل لصواحل اجلمعية  يعمل شو   كل على السوياسوة ه ه ُتةبق 2-2

ضووا  سلس ضووا  وأع  اجلمعية الت في يني  ومجيع ومدياي سلس اإلدار   من اللجان امل بثقة اإلدار   وأع

 عيها.ميظفيها ومتةي
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 11من  3الصفحة   سياسة تعارض املصاحل للجمعيات األهلية

 

صوووواحل أي  2-3 سووووابقة وم سووووهم امل كيرين يف الفقا  ال شوووو اك أنف صوووواحل  ما يتعلق باأل شوووومل تعارض امل ي

شوو   رخا تكين هلم عالقة شوو صووية بهم  ويشوومل هؤال  الزوجة  األب ا   اليالدين  األشووقا   أو غريهم 

 من أتااد العائلة.

 سويا  لصوااها العاملني تابط اجلمعية باألشو اك اليت الي ائق من يتجزُأ ال جز ًا السوياسوة ه ه ُتعدُّ 2-3

 .عمل عقيد أو تعيني قاارات تلك الي ائق كانت

 

ضووّومن 2-4 شوووارييها ا ارجيني مع تربمها اليت العقيد اجلمعية ُت سوووت ةوووًا أو غريهم  ا صوووي تعارض  ت ظم ن

 .السياسة ه ه أحكام مع يتفق مبا املصاحل

 

السوياسوة إمح محاية اجلمعية وتعتها ومن يعمل لصوااها من أي أشوكال تعارض املصواحل تهدف ه ه  2-5

 السلبية اليت قد ت شأ بسبب عدم اإلتصاح.

 

  املصاحل تعارض ت ظيم ا اةة بسياسة الت في ية واإلدار  اإلدار  سلس وةالحيات مسئيليات 3

 

 .اإلدار  جمللس الائيسة االختصاةات أحد املصاحل تعارض إدار  3-1

 

 اليت املسوائل يف لل ظا امل بثقة من اجمللس جلانه احد تكليف او حمدد  جلان تكيين للمجلس جييز 3-2

 .اللجان تلك استقاللية متةلبات مااعا  مع مصاحل على تعارض ت ةيي أن احملتمل من

 

شووو   يكين ال 3-3 صووواحل تعارض حالة يف ال  تعامالت خي  تيما إدار  اجلمعية سلس قار اذا إال م

ضوووا  اجمللس تعامالت أو الغري اجلمعية مع ضووويي ااالة أن اجلمعية يف الت في يني وكبار أع على  ت 

 .اجلمعية ميظفي باقي خبصيك الت في ي املسؤول مع القاار ةالحية وتكين مصاحل  تعارض
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 11من  4الصفحة   سياسة تعارض املصاحل للجمعيات األهلية

 

سوووولةته وتقًا اإلدار  جمللس جييز 3-4 شووووأن – يقار أن التقدياية ل  من االعفا  – حد  على كل حالة ب

سووئيلية صوواحل تعارض ع د امل شووأ ال ي قد امل ضووًا ي  شوواطات سووياق يف آلخا حني من عا شوو   ن  ال

شوووأ قد ال ي أو وقااراته املعتاد   صووواحل ما يتعلق سووويا  اجلمعية  مع عمله سوووياق يف ي   أو مالية مب

 .اجلمعية مصاحل مع يتياتق مبا وجه أكمل التصاف على يف بياجبه القيام عن تعيقه مبصاحل

 

صووواحل  تعارض ااالة أن اإلدار  سلس يقار ع دما 3-5 صووولحة م ةووواحب امل ضوووة يلتزم  صوووحي  املتعار  بت

 .ل لك امل ظمة االجاا ات وإتباع اإلدار  يقارها سلس اليت اإلجاا ات وجبميع وضعه

 

ةووالحية إدار  جمللس 3-6 سووة  خمالفي على اجلزا ات إيقاع اجلمعية  سوويا ضووايا ورتع ه ه ال  اجل ائية الق

 بها. العالقة ذوي مجيع التزام عدم عن قد ت جم اليت باألضاار للمةالبة وااقيقية

 

سوووووري يف امل يل اإلدار  هي سلس 3-7 سوووووة على ه ه أحكام تف سووووويا  االنظمة مع ذلك أن ال يتعارض ال

 .اجلهات املشاتة األساسية للجمعية وأنظمة والالئحة السارية

 

 .اإلبالغ من تاريخ نات   اجلمعية وتكين م سيبي اإلدار  ه ه السياسة  ويبلغ مجيعيعتمد سلس  3-8

سوووووة ه ه ت في  من اإلدار  التأكد سلس يتيمح 3-9 سووووويا  الالزمة التعديالت والعمل مبيجبها وإجاا  ال

 .عليها

 

 حاالت تعارض املصاحل   4

 

صوولحٍة وجيد يعين ال 4-1 شوو   م صوواحل يعمل ل شووا  يف أي اجلمعية ل شووكل سوويا  يتعلق ن شووا ب  أو مبا

شوووا باجلمعية  غري صووواحل يف تعارض قيام مبا شوووأ ولكن قد .الةاتني بني امل صووواحل تعارض ي   ع دما امل

صوووواحل اجلمعية يعمل ممن يةلب صوووولحة يقيم أو قاارًا  يت   أو رأيًا  يبدي أن ل صوووواف مل  اجلمعية  بت

 إبداؤه  م ه بالاأي املةليب مباشوا غري أو مباشوا بشوكل تتعلق إمَّا مصولحة اليقت نفس يف لديه وتكين

صووووواف أو  يتعلق به ا اجلمعية غري رخا طاف جتاه التزام لديه يكين أو أن اختاذه  م ه املةليب بالت
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 11من  5الصفحة   سياسة تعارض املصاحل للجمعيات األهلية

 

صوواف أو القاار أو الاأي صوواحل حاالت ت ةيي إذ .الت سوواية  انتهاٍك على تعارض امل سووا ٍ  لل سووتعمال وإ  ال

 .للجمعية لليال  وزعزعٍة ش صية  ملكاسب الثقة  وحتقيٍق

 

 املياقف مجيع تغةى ال أنها بالضواور  إال املياقف من لعدد سوليكية ملعايري امثلة تضوع السوياسوة ه ه 4-2

صوواف ويتحتم حدو ها  احملتمل األخاى صوواحل اجلمعية الت سووهم تلقا  من على كل من يعمل ل صووير  أنف  ب

شووى مع سووة  ه ه تتما سوويا سووة ومن ه ه خيالف سووليك أنه يبدو قد ما وجت ب ال سوويا  حاالت على االمثلة ال

 :يلي ما التعارض

 من أي أو جلانه من جل ة أي أو عضوي اإلدار  سلس عضوي أن حالة يف مثاًل ي شوأ تعارض املصواحل •

 مصولحة ت ظيمية أو شو صوية مصولحة له أو نشوا   بأي ةولة له أو يف ميظفي اجلمعية مشواركًا

 ذلك قاارات ميضويعية على غري مباشوا أو مباشوا بشوكل يؤ ا قد نشوا  أو عمل أي يف مه ية أو

 .اجلمعية جتاه ومسئيلياته واجباته يف تأدية قدراته على أو امليظف أو العضي

 يتلقى الت في يني كبار أو أحد اإلدار  سلس عضوي أن حالة يف أيضوًا املصواحل يف التعارض ي شوأ •

صوول أو سووب على حي صووية مكا شووا  بةايقة ذلك كان سوويا  طاف رخا أي من شوو   غري أو مبا

 .اجلمعية شؤون إدار  يف ميقعة ومشاركته من مستفيدًا مباشا 

شوووأ قد • صووواحل يف التعارض ي  سوووتفاد  خالل من امل  مادية معامالت يف خالل الدخيل من املادية اال

 .للجمعية التأجري أو الشاا  أو بالبيع

اليظائف أو تيقيع عقيد  يف األقابا  أو األب ا  تعيني خالل من املصواحل يف التعارض ي شوأ قد ايضوا •

 معهم

صووواحل تعارض ةوووير إحدى من • صووواحل اجلمعية يف جهة أخاى  ارتبا  حال يف تكين امل من يعمل ل

 .ويكين بي ها تعامالت مع اجلمعية

صووول اليت واإلكااميات اهلدايا • ضوووي سلس اإلدار  أو ميظف عليها حي تعارض  أمثلة اجلمعية من ع

 .املصاحل

سووووتثمار • شووووا  يف امللكية أو اال شووووأ  أو جتاري ن سووووتقبل خدمات تقدم م   من حالية خدمات أو ت

 .اجلمعية مع التعامل عن تبحث او اجلمعية
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 11من  6الصفحة   سياسة تعارض املصاحل للجمعيات األهلية

 

شوووا  • سووواار إت ةووو ا ملًكا تعترب اليت املعليمات إعةا  أو األ  حبكم عليها يةلع للجمعية  واليت خا

 .ا دمة تاكه بعد ولي اليظيفة العضيية أو 

شوو اك من هلدايا األقارب أحد قبيل • صوواتات على التأ ري اجلمعية بهدف مع تتعامل جهات أو أ  ت

 .املصاحل تعارض ع ه ي تج قد باجلمعية العضي أو امليظف

ضوووي سلس اإلدار  أو امليظف • سووولم ع شووويا  أو ملبالغ جهة أي من عائلته أتااد أحد أو ت  ذات قيمة أ

 معها. للتعامل سعيها أو اجلمعية مع اجلهة تلك تعامل بسبب

سوووعى أو تتعامل جهة أي قيام •  أحد أو امليظف من تياتري مةليبة قيمة بدتع اجلمعية مع للتعامل ت

 .عائلته أتااد

 املصواحل يف تعارضوًا ُيِظهَا أْن شوأنه من للمصولحة الشو صوية اجلمعية وممتلكات أةويل اسوت دام  •

سوووووتغالل حمتماًل  تعليًا أو  لغري م اتعها أو معداتها  أو أو ميظفيها  اجلمعية  دوام أوقات كا

صوواحل اجلمعية سووا ِ  أو أهداتها  أو م سووت داِم إ صوولِة ا شوو ِ  عالقِة خالل من املعليمات املتح  ال

 أخاى أيَّ مصاحل أو مه ية  أو عائلية  أو ش صية  لتحقيق مكاسب باجلمعيِة؛

 

 االلتزامات 5

 

 :على كل من يعمل لصاحل اجلمعية أن يلتزم بالتالي 5-1

 اإلقاار على سياسة تعارض املصاحل املعتمد  من اجلمعية ع د االرتبا  باجلمعية •

واملسوؤولية واألمانة وعدم احملابا  أو الياسوةة أو تقديم مصولحة ال فس  وال زاهة العدالة االلتزام بقيم •

 .مصاحل اجلمعيةأو اآلخاين على 

خالل  من ومعارته أهله وأةودقائه من أي أو هي مع ييًا أو ماديا قانيني غري بشوكل عدم االسوتفاد  •

 .أدا  عمله لصاحل اجلمعيًة

 جت ب املشاركة يف اختاذ القاارات اليت تؤدي لتعارض مصاحل أو تيحي ب لك •

 .تعبئة منيذج اجلمعية ا اك باإلتصاح عن املصاحل س ييا •
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 11من  7الصفحة   سياسة تعارض املصاحل للجمعيات األهلية

 

مصواحل أو شوبهة تعارض مصواحل طارئة سويا  كانت  تعارض حالة أي عن لائيسوه املباشوا احاإلتصو •

 مالية أو غري مالية.

 غريه ممن يعمل لصاحل اجلمعية. ملناإلبالغ عن أي حالة تعارض مصاحل قد ت تج ع ه أو  •

 .ذلك اجلمعية طلب حال يف أو وجيده  حال يف حالة تعارض املصاحل  إنها  يثبت ما تقديم  •

 

 متةلبات اإلتصاح 6

سووووووؤولني الت في يني وغريهم من امليظفني واملتةيعني التقيد التام  6-1 ضووووووا  سلس اإلدار  وامل يتعني على أع

صوووووووويل على مياتقتهوا يف كول حوالوة  حيثموا  صوووووووواح للجمعيوة عن ااواالت التواليوة  حيثموا انةبق  واا بواإلت

 :تعلي أو حمتمل للمصاحل أم الاقتضت اااجة  سيا  انةيت على تعارض 

صووواح عن  • سوووؤول الت في ي وغريهم من امليظفني واملتةيعني اإلت ضوووا  سلس اإلدار  وامل يتعني على أع

سووويا  كانت داخل  سوووة خارجية   سووو صوووي هلم مع مجعية أو مؤ شووو  شوووغلينها  أو ارتبا   أية وظائف ي

 . اململكة أم خارجها

سوووؤول ا • ضوووا  سلس اإلدار  وامل صووواح عن يتعني على أع لت في ي وغريهم من امليظفني واملتةيعني اإلت

 .(اليت تتعامل مه اجلمعية جتاريًا) أية حص  ملكية هلم يف املؤسسات الاحبية

صووواح عن  • سوووؤول الت في ي وغريهم من امليظفني واملتةيعني اإلت ضوووا  سلس اإلدار  وامل يتعني على أع

يووووة خت  أي من صوووووووووووة ملك يووووة أو ح مووووال حووووة  صوووووووول فووووة أو م يووووة وظي سوووووووواهم  أ لوووودان )أتااد أ اليا

سوووات رحبية تتعامل مع اجلمعية أو ( الب ات/الزوج واألب ا /الزوجات/والزوجة سووو يف أية مجعيات أو مؤ

 .تسعى للتعامل معها

الت في ي وغريهم من امليظفني واملتةيعني اإلتصاح  يتعني على كل أعضا  سلس اإلدار  واملسؤولني •

صوووويل على مياتقتها على أ صوووواحلللجمعية واا . ية حالة ميكن أن ت ةيي على تعارض حمظير يف امل

ضووووووع مجيع ه ه اااالت للمااجعة والتقييم من قبل سلس إدار  اجلمعية واختاذ القاار يف ذلك  . وخت

لووك من  فووة يف إدار  أخاى أو غري ذ يووة أو إمح وظي يووة يف اجلمع سوووووووو ئووا فووة ر قووال امليظف إمح وظي ع وود انت
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 11من  8الصفحة   سياسة تعارض املصاحل للجمعيات األهلية

 

عوو ئووة منيذج اليظووائف اليت رمبووا ت ةيي على ت عوواد  تعب صووووووووواحل  رمبووا يتعني على امليظف إ ارض يف امل

ضووووين  صوووواح يف غ صوووواحل وأخالقيات العمل وبيان اإلت كما تقع . ييما من تغيري اليظيفة 30تعارض امل

صوواح على  سووتمار  اإلت سووؤولية التأكد من قيام امليظف بتعبئة ا شووا للميظف م على عاتق الائيس املبا

 . حني تام

التقصوري يف اإلتصواح عن ه ه املصواحل وااصويل على مياتقة اجلمعية عليها املسوؤول الت في ي يعّاض  6-2

كووة  يووة يف اململ موواع يووة االجت موول والت م ظووام الع قووا ل  يووة طب تووأديب وغريه من امليظفني واملتةيعني لإلجاا ات ال

 .العابية السعيدية والالئحة األساسية يف اجلمعية

 

 تقاريا تعارض املصاحل 7

 

 االدار  الت في ية.مجيع مناذج إتصاح أعضا  سلس اإلدار  لدى تيدع  7-1

 االدار  الت في ية. جل ة املتابعةتيدع مجيع مناذج إتصاح ميظفي أو متةيعي اجلمعية لدى  7-2

سووووابات مااجع ُيقدم  7-3 ةووووًا باألعمال تقاياًا ا ارجي اجلمعية ح صوووواحل املربمة والعقيد خا  اجلمعية ل

صوولحة ت ةيي على واليت شووا  م شووا  غري أو مبا ضووي مبا  اإلدار   سلس رئيِس حال طلِب اجمللس  لع

 .العميمية للجمعية يقدمه ال ي اجلمعية ألدا  تقاياه الس يي مع ذلك وُيضمن

صووودر 7-4 ضووّو  اإلدار  على سلس ُيعاض سووو ييًا تقاياًا الداخلية امل يلة باملااجعة اإلدار  ُت ةووويل ُيي  تفا

 .امليدعة لديها اإلتصاح ل ماذج وتقًا اجلمعية مليظفي على مصلحة انةيت اليتاألعمال أو العقيد 

 

لصوااها   العاملني باألشو اك اجلمعية تابط الي ائق اليت من يتجزأ ال جز ًا ُتعد السوياسوة ه ه إنِّ حيث

 بها. اليارد  وااللتزامات أحكامها تإنه ال جييز خمالفَة
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 وإقاار تعهد 8

 

صووووووووفيت  وأتعهود أقا نوا  ________________________ وب أ

___________________ 

سووة على اطلعت قد بأنين ـووووووووو   املصوواحل ا اةووة تعارض سوويا سوويهات لل دمات االجتماعيةب  وب ا    مجعية 

صوووويل تيها وأتعهد بعدم مبا وأقا وألتزم أواتق عليه سووووب أي على اا صووووية أرباح أو مكا  بةايقة شوووو 

شووووا  شووووا  مبا سووووتفيدا أو مبا سووووب من ميقعي م سووووت دام وبعدم اجلمعية يف كم ت  خت  معليمات أي ا

 .ألي م فعة أخاى استغالهلا أو ألغااضي الش صية أو أقاربي أو أةدقائي مياردها أو أةيهلا اجلمعية أو

 

 ..................................................... التيقيع

 هـ .........../...../...... التاريخ

 م .........../...../...... املياتق
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 (: نموذج إفصاح مصلحة 1ملحق ) 

 
 هل تملك أيَّ مصلحةً ماليةً في أي ِّ جمعية أو مؤسسة ربحية تتعامل مع الجمعية؟ 

 نعم    ال 

 
 هل يملك أيُّ فرٍد من أفراد عائلتك أيَّ مصلحةً ماليةً في أي ِّ جمعية أو مؤسسة ربحية تتعامل مع الجمعية؟ 

 نعم    ال 
 

في حالة اإلجابة بنعم على أي من األسئلة السابقة، فأنه يجب عليك اإلفصاح عن التفاصيل الخاصة بتملك أي ِّ عمل تجاري  
  أعمال تجارية من قبلك أو من قبل أيٍِّ من أفراد عائلتك.أو وجود مصلحة مالية في أي ِّ 

 
تاريخ اإلصدار   تاريخ اإلصدار الهجري     

 الميالدي

   

اسم  

 النشاط  

نوع  

 النشاط 

رقم   المدينة

السجل  

أو  

رخصة  

 العمل

هل   السنة  الشهر   اليوم السنة  الشهر   اليوم

حصلت  

على 

موافقة  

 الجمعية؟ 

هل  

ترتبط 

الشركة  

بعالقة  

عمل مع  

 الجمعية؟ 

المصلحة المالية  

 اإلجمالية 

 )%( 

             

 
هل تتقلد منصبًا )مثل منصب عضو في مجلس إدارة أو لجنة أو أي جهة أخرى( أو تشارك في أعمال أو أنشطة أو لديك   

 عضوية لدى أيِّ  جهة أخرى غير الجمعية 
 نعم    ال 
 

)الوالدان/الزوجة/الزوجات/الزوج/األبناء والبنات( منصبًا )مثل منصب عضو في مجلس هل يتقلد أي من أفراد أسرتك 
 إدارة أو لجنة أو أي جهة أخرى( أو يشارك في أعمال أو أنشطة أو لديه عضوية في أيِّ  جهة أخرى غير الجمعية؟ 

 نعم    ال 
 

عليك اإلفصاح عن التفاصيل الخاصة بشغل أي منصب و / أو في حالة اإلجابة بنعم على أي من األسئلة السابقة، فأنه يجب 
المشاركة في أي ِّ أعمال خارجية )مع شركاء الجمعية، الحكومة أو القطاع الخاص( من قبلك أو من قبل أيٍِّ من أفراد  

 عائلتك. 
 

اسم  

 الجهة  

نوع  

 الجهة 

هل ترتبط الجهة   المدينة

بعالقة عمل مع  

 الجمعية؟ 

هل حصلت على  

 موافقة الجمعية؟ 

صاحب  

 المنصب  

هل تتحصل على مكاسب مالية   المنصب 

 نظير توليك هذا المنصب؟ 
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هل قدمت لك أو ألي أحد من أفراد عائلتك هدية أو أكثر من جهة خارج الجمعية ولها صلة حالية أو مستقبلية بالجمعية  
 سواء قبلتها أم لم تقبلها؟ 

 نعم    ال 
 

اإلجابة بنعم على السؤال السابق، فإنه يجب عليك اإلفصاح عن تفاصيل الهدية عند قبولها من قبلك أو من قبل أيٍِّ في حالة 
 من أفراد عائلتك.

 
تاريخ تقديم الهدية   

 الهجري 

تاريخ تقديم الهدية 

 الميالدي

    

اسم  

مقدم 

 الهدية

 هل السنة  الشهر اليوم السنة  الشهر اليوم الجهة 

قبلت  

 الهدية؟ 

هل  

ترتبط 

الجهة  

بعالقة  

عمل مع  

 الجمعية؟ 

قيمة الهدية   نوع الهدية 

 تقديريا 

            

 

 
أقر أنا الموقع أدناه أنا جميع المعلومات أعاله محدثة وصحيحة ومتماشية مع سياسة تعارض المصالح المعتمدة من  

 الجمعية.
 

 االسم:
 المسمى الوظيفي:

 التاريخ:
 التوقيع 

 
 


