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 سياسة تعارض المصالح

 (: تمهيد: 1المادة )

ي المملكة العربية 1
ن المعمول بها فن يعات والقواني  ي التشر

( مع عدم اإلخالل بما جاء فن

ي تحكم تعارض المصالح، ونظام الجمعيات والمؤسسات األهلية والئحته 
السعودية الت 

 لها، االتنفيذية، و
ا
ي هذه السياسة استكماًل

ون أن تحل دلالئحة األساسية للجمعية، تأت 

 محلها. 

م الجمعية خصوصية كل شخص يعمل لصالحها، وتعد ما يقوم به من ترصفات 2 ( تحت 

خارج إطار العمل ليس من اهتمامها، إال أن الجمعية ترى أن المصالح الشخصية لمن 

ها، قد تتداخل، يعمل لصالحها أثناء ممارسة أي أنشطة  اجتماعية، أو مالية، أو غت 

ة، مع موضوعيته، أو والئه للجمعية مما قد ينشأ معه تعارض  ة أو غت  مباشر بصورة مباشر

ي المصالح. 
 فن

اهة والعمل الجماعي والعناية 3 ن ي التن
( تؤمن الجمعية بقيمتها ومبادئها المتمثلة فن

ي سياسة تعارض المصالح 
لتعزيز تلك القيم وحمايتها، وذلك والمبادرة واإلنجاز، وتأت 

لتفادي أن تؤثر المصلحة الشخصية أو العائلية، أو المهنية ألي شخص يعمل لصالح 

الجمعية عىل أداء واجباته تجاه الجمعية، أو أن يتحصل من خالل تلك المصالح عىل 

 مكاسب عىل حساب الجمعية. 

ن معها بالمنع 4 والحد من تعارض المصالح أو ( تهدف الجمعية إىل نيل ثقة المتعاملي 

ا لألنظمة، كما تعمل عىل تنظيم استخدام موارد وأصول الجمعية لتحقيق 
ً
تنظيمها وفق

ن المصالح الشخصية ومصالح الجمعية،  رسالتها وأهدافها والكشف عن أي تعارض بي 

 وإدارتها بفاعلية. 

 (: نطاق وأهداف السياسة: 2المادة )

يعمل لصالح الجمعية، ويشمل ذلك أعضاء  ( تطبق هذه السياسة عىل كل شخص1

كل من الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة، واللجان المنبثقة من المجلس، واإلدارة 

ن معها ومستشاري  ها.  ي الجمعية ومتطوعيها والمتعاوني 
 التنفيذية، وجميع موظفن

ي الفقرة السابق2
ة ( يشمل تعارض المصالح، ما يتعلق باألشخاص أنفسهم المذكورين فن

ومصالح أي شخص آخر تكون لهم عالقة شخصية بهم، ويشمل هؤالء الزوجة، األبناء، 

هم من أفراد العائلة.   الوالدين، األشقاء، أو غت 

ن 3 ي تربط الجمعية باألشخاص العاملي 
( تعد هذه السياسة جزًءا ال يتجزأ من الوثائق الت 

ن أو عقود عمل  . لصالحها سواء كانت تلك الوثائق قرارات تعيي 
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هم، نصوًصا تنظم 4 ن أو غت  مها مع استشارييها الخارجي  ي تتر
( تضمن الجمعية العقود الت 

 تعارض المصالح بما يتفق مع أحكام هذه السياسة. 

 ( تهدف هذه السياسة إىل: 5

أ( حماية الجمعية وسمعتها ومن يعمل لصالحها من أي شكل تعارض المصالح السلبية 

ي قد تنشأ بسبب عدم اإلفصاح. 
 الت 

ن الجمعية وجميع أصحاب المصالح.   ب( تعزيز الثقة بي 

ي المصالح لدى أعضاء 
ج( تحديد القواعد الالزمة للتأكد من تجنب وقوع أي تعارض فن

ي الجمعية. 
 كل من مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة من المجلس واإلدارة التنفيذية فن

ي قد تنشأ لكل 
ي المصالح الت 

من أعضاء مجلس اإلدارة د( وصع حلول لحاالت التعارض فن

ي الجمعية. 
 واللجان المنبثقة من المجلس واإلدارة التنفيذية فن

ـه( التأكيد عىل كل من مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة من المجلس واإلدارة التنفيذية 

ي تؤدي إىل تعارض مصالحهم 
ورة تجنب الحاالت الت  ي الجمعية برصن

هم من موظفن وغت 

ا ألحكام نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية مع مصالح الجمعية، والتع
ً
امل معها وفق

 والئحته التنفيذية، والالئحة األساسية للجمعية. 

( يتوجب عىل كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة من المجلس 6

ي الجمعية التوقيع بشكل سنوي لغرض التأكد من 
هم من موظفن واإلدارة التنفيذية وغت 

لسياسة عىل بيان يؤكد فيه أنه استلم نسخة من هذه السياسة، وأنه قرأ تطبيق هذه ا

 هذه السياسة وفهمها، وأنه موافق عىل االمتثال لهذه السياسة. 

ن مدير تنفيذي للجمعية أن يقوموا 7 ( يتوجب عىل أعضاء مجلس اإلدارة عند تعيي 

اإلفصاح بتعبئة نموذج إقرار عدم تضارب مصالح خاص بذلك يقومون من خالله ب

 . ن  واإلقرار بعدم وجود صلة قرابة أو معرفة مسبقة بشخص المدير التنفيذي المعي 

 (: حاالت تعارض المصالح: 3للمادة )

ي أي نشاط يتعلق سواء 1
ي وجود مصلحة لشخص يعمل لصالح الجمعية فن

( ال يعتن

، ولكن قد  ن ن الطرفي  ي المصالح بي 
بشكل مباشر أو غت  مباشر بالجمعية، قيام تعارض فن

ينشأ تعارض تعارض المصالح عندما يطلب ممن يعمل لصالح الجمعية أن يبدي رأًيا، 

ي نفس الوقت إما أو يتخذ قراًرا، أو يقوم بترصف لمصلحة 
الجمعية، وتكون لديه فن

مصلحة تتعلق بشكل مباشر أو غت  مباشر بالرأي المطلوب منه إبداؤه، أو بالترصف 

ام تجاه طرف آخر غت  الجمعية يتعلق بهذا  ن المطلوب منه اتخاذه أو أن يكون لديه الت 

للشية، الرأي أو القرار أو الترصف، إذ تنطوي حاالت تعارض المصالح عىل انتهاك 

 وإساءة الستعمال الثقة، وتحقيق لمكاسب شخصية، وزعزعة للوالء للجمعية. 
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ي الجمعية حينما تتداخل المصالح الخاصة لشخص ما بأي 2
( يقع تعارض المصالح فن

م الجمعية أن أعضاء مجلس اإلدارة  طريقة مع مصالح الجمعية ككل، وتقر وتحت 

نفيذية فيها مصالحهم الخاصة وأن لهم الحق واللجان المنبثقة من المجلس واإلدارة الت

ط أال تؤدي تلك األنشطة بأي حال إىل تعارض مع  ي أنشطة متعددة بشر
ي المشاركة فن

فن

 مصالح الجمعية ككل. 

ورة ال 3 ( هذه السياسة تضع أمثلة لمعايت  سلوكية لعدد من المواقف إال أنها بالرصن

تم عىل كل من يعمل لصالح تغطي جميع المواقف األخرى المحتمل حدوثها، ويتح

الجمعية الترصف من تلقاء أنفسهم بصورة تتماشر مع هذه السياسة، وتجنب ما قد 

 :  يبدو أنه سلوك يخالف هذه السياسة، ومن األمثلة عىل حاالت التعارض ما يىلي

ي حالة أن عضو مجلس اإلدارة أو عضو أي لجنة من 
 فن
ا
أ( ينشأ تعارض المصالح مثًل

ي أو له صلة بأي نشاط، أو له مصلحة لجانه أو أي من 
ا فن
ً
ي الجمعية مشارك

موظفن

ي أي عمل أو نشاط قد يؤثر بشكل مباشر أو غت  
شخصية أو مصلحة تنظيمية أو مهنية فن

ي تأدية واجباته 
مباشر عىل موضوعية قرارات ذلك العضو أو الموظف أو عىل قدراته فن

 ومسؤولياته تجاه الجمعية. 

ي الم
ي حالة أن عضو مجلس اإلدارة أو أحد أعضاء ب( ينشأ التعارض فن

ا فن
ً
صالح أيض

اإلدارة التنفيذية يتلف  أو يحصل عىل مكاسب شخصية من أي طرف آخر سواء كان 

ي إدارة شؤون 
ا من موقعه ومشاركته فن

ً
ة مستفيد ة أو غت  مباشر ذلك بطريقة مباشر

 الجمعية. 

معية بترصف أو تكون ج( ينشأ تعارض المصالح عندما يقوم شخص يعمل لصالح الج

 لديه مصالح تصعب عليه أداء واجباته نحو الجمعية بموضوعية وفاعلية. 

ي 
ي المصالح من خالل االستفادة المادية من خالل الدخول فن

د( قد ينشأ التعارض فن

اء أو التأجت  للجمعية.   معامالت مادية بالبيع أو الشر

ي المصالح من خالل 
ي الوظائف أو توقيع ـه( قد ينشأ التعارض فن

ن األبناء أو األقرباء فن تعيي 

 عقود معهم. 

ي 
ي حال ارتباط من يعمل لصالح الجمعية فن

و( من إحدى صور تعارض المصالح تكون فن

 جهة أخرى ويكون بينها تعامالت مع الجمعية. 

ي يحصل عليها عضو مجلس اإلدارة أو موظف الجمعية من 
ز( الهدايا واإلكراميات الت 

 ض المصالح. أمثلة تعار

ح( قبول أحد األقارب لهدايا من أشخاص أو جهات تتعامل مع الجمعية بهدف التأثت  

 عىل ترصفات العضو أو الموظف بالجمعية قد ينتج عنه تعارض المصالح. 
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ط( تسلم عضو مجلس اإلدارة أو الموظف أو أحد أفراد عائلته من أي جهة لمبالغ أو 

 جهة مع الجمعية أو سعيها للتعامل معها. أشياء ذات قيمة بسبب تعامل تلك ال

ي( قيام أي جهة تتعامل أو تسىع للتعامل مع الجمعية بدفع قيمة فواتت  مطلوبة من 

 الموظف أو أحد أفراد عائلته. 

ي نشاط تجاري أو منشأة تقدم خدمات أو تستقبل خدمات 
ك( االستثمار أو الملكية فن

 لجمعية. حالية من الجمعية أو تبحث عن التعامل مع ا

ي يطلع عليها 
ا خاًصا للجمعية، والت 

ً
ي تعتتر ملك

ل( إفشاء األشار أو إعطاء المعلومات الت 

 بحكم العضوية أو الوظيفة، ولو بعد تركه الخدمة. 

ا 
ً
م( استخدام أصول وممتلكات الجمعية للمصلحة الشخصية من شأنه أن يظهر تعارض

، كاستغالل أوقات
ا
ي المصالح فعلًيا أو محتمًل

دوام الجمعية، أو موظفيها، أو معداتها،  فن

أو منافعها لغت  مصالح الجمعية أو أهدافها، أو إساءة استخدام المعلومات المتحصلة 

ل عالقة الشخص بالجمعية؛ لتحقيق مكاسب شخصية، أو عائلية، أو مهنية، المن خ

 أو أي مصالح أخرى. 

 (: سياسة الجمعية بشأن تعارض المصالح: 4المادة )

ي كل تعامالتها مع الجميع بأن تكون قائمة عىل أسس نظامية ( ت1
راعي الجمعية فن

ي تعامالتها مع المستفيدين من خدماتها 
ي العدالة واألنصاف فن

وعادلة، وتحرص عىل توخن

كائها وموظفيها.   وأعضائها ومورديها وشر

م جميع أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة من المجلس واإلدارة الت2 ن نفيذية ( يلت 

ي المملكة العربية السعودية 
ن المعمول بها فن يعات والقواني  ي الجمعية التشر

وجميع موظفن

ي تحكم تعارض المصالح، ونظام الجمعيات والمؤسسات األهلية والئحته التنفيذية، 
الت 

ي هذه السياسة 
والالئحة األساسية للجمعية واألنظمة األخرى واجبة االتباع. وال تغتن

ظمة والسياسات ذات الصلة كنظام الجمعيات والمؤسسات األهلية عن الرجوع لألن

 والئحته التنفيذية، والالئحة األساسية للجمعية. 

ي الجمعية، أو 3
ن فن ن أو التنفيذيي  ن ضد أعضاء الجمعية، أو الموظفي  ( يحظر التميت 

 المستفيدين أو الموردين. 

، وذلك وفق ما ( يجب أن يكون مراجع الحسابات مستقل وليس له تعرض مصالح4

ي حالة وجود مثل هذا التعارض؛ فإنه يجب 
ي به األنظمة والمعايت  المهنية، وفن

تقضن

ي تحكمها، وما يحقق مصلحة 
ا لألنظمة الت 

ً
اإلفصاح عنه ومعالجة تلك الحاالت وفق

 الجمعية. 




