
 

 |  نموذج سياسة تعارض المصالح للجمعيات األهلية  |

 

 تمهيد 1

 

عد   لصووالحها  يعمل شوو     كل   " الجمعية األهلية" خصوووةووية   تحترم   1-1  تصوورتات   به من يقوم ما وت 

لصوالحها  يعمل لمن الشو صوية  المصوالح أن ترى أنَّ الجمعية  إال اهتمامها  من ليس العمل إطار خارج  

مع   مباشرة   غير   أو مباشرة   بصورة   تتداخل   أو غيرها  قد مالي  أو اجتماعية   أنشطة   أي   ممارسوة   أثناء  

 .المصالح تعارض تي معه  ينشأ   قد   مما للجمعية  والئه   أو موضوعيته  

 

ؤمن 1-2  واإلنجاز   والمبادرة   والعناية   والعمل الجماعي   النزاهة   تي المتمثلة   ومبادئها بقيمها الجمعية  ت 

 أن لتفادي وذلك وحمايتها  تلك القيم لتعزيز الجمعية؛ عن الصوادرة تعارض المصوالح سوياسوة  وتأتي

ر  واجباته  أداء الجمعية على لصوالح يعمل شو     ألي   المهنية  أو العائلية  الشو صوية أو المصولحة  تؤث 

صل   أن أو الجمعية  تجاه ح   .الجمعية  حساب على مكاسب   على المصالح خالل تلك من يت 

 

 نطاق وأهداف السياسة 2

 

 السووووعودية  العربية  المملكة  تي بها والقوانين المعمول التشووووريعات تي جاء بما اإلخالل عدم مع 2-1

 والالئحة  ونظام الجمعيات والمؤسووووسووووات األهلية والئحته التنفي ية  المصووووالح  تعارض تحك م التي

  .محلها تحلَّ  أن دون   لها  استكماالا  ه ه السياسة  تأتي للجمعية األساسية  

 

طبق 2-2 أعضواء الجمعية العمومية   ذلك ويشومل لصوالح الجمعية  يعمل شو   كل على السوياسوة  ه ه ت 

الجمعية التنفي يين   ومديري مجلس اإلدارة  من اللجان المنبثقة  اإلدارة  وأعضووووواء وأعضووووواء مجلس

 ومتطوعيها.موظفيها   وجميع

 

يشومل تعارض المصوالح  ما يتعلق باألشو ان أنفسوهم الم كورين تي الفقرة السوابقة ومصوالح أي  2-3

شووو    خر تكون لهم عالقة شووو صوووية بهم  ويشووومل هؤالء الزوجة  األبناء  الوالدين  األشوووقاء  أو  

 غيرهم من أتراد العائلة.

 

 



 

 

عد   2-4  سووواء لصووالحها العاملين تربط الجمعية باألشوو ان التي الوثائق من يتجزأ   ال جزءاا  السووياسووة  ه ه ت 

 .عمل عقود أو تعيين قرارات تلك الوثائق كانت

 

من 2-5 ضووو  تعارض   تنظم نصووووةووواا  أو غيرهم  اسوووتشوووارييها ال ارجيين مع تبرمها التي العقود الجمعية  ت 

 .السياسة  ه ه أحكام مع يتفق بما المصالح

 

حماية الجمعية وسوووومعتها ومن يعمل لصووووالحها من أي أشووووكال تعارض  تهدف ه ه السووووياسووووة إلى  2-6

 المصالح السلبية التي قد تنشأ بسبب عدم اإلتصاح.

 

 

ة التنفي ية واإلدارة  اإلدارة  مجلس  وةووالحيات مسوولوليات 3 ة بسووياسوو  تعارض تنظيم ال اةوو

  المصالح

 

 .اإلدارة لمجلس الرئيسة  االختصاةات أحد المصالح تعارض إدارة 3-1

 

 المسووووائل تي للنظر المنبثقة من المجلس لجانه  أحد تكليف او محددة لجان تكوين للمجلس يجوز 3-2

 .اللجان تلك استقاللية  متطلبات مراعاة مع مصالح على تعارض تنطوي أن المحتمل من التي

 

 تعامالت ي   تيما إدارة الجمعية  مجلس قرر إذا إال مصوووالح تعارض حالة  تي الشووو   يكون ال 3-3

على   تنضوووي الحالة  أن الجمعية  تي التنفي يين وكبار أعضوواء المجلس تعامالت أو الغير الجمعية مع

 .الجمعية  موظفي باقي ب صون التنفي ي المسؤول مع القرار ةالحية  وتكون مصالح  تعارض

 

 من االعفاء – حدة على كل حالة  بشوووووأن – يقرر أن التقديرية  لسووووولطته  وتقاا  اإلدارة لمجلس يجوز 3-4

 الشوو   نشوواطات سووياق تي آلخر حين من عرضوواا  ينشووأ ال ي قد المصووالح تعارض عند المسوولولية 

 أو مالية  بمصوالح ما يتعلق سوواء الجمعية  مع عمله  سوياق تي ينشوأ قد ال ي أو وقراراته المعتادة 

 .الجمعية  مصالح مع يتواتق بما وجه  أكمل التصرف على تي بواجبه  القيام عن تعيقه  بمصالح

 

 بتصوووحيح المتعارضوووة  يلتزم ةووواحب المصووولحة  مصوووالح  تعارض الحالة  أن اإلدارة مجلس يقرر عندما 3-5

 .ل لك المنظمة  االجراءات وإتباع اإلدارة يقررها مجلس التي اإلجراءات وبجميع وضعه 

 



 

 

 الجنائية  القضووايا ورتع ه ه السووياسووة  م الفي على الجزاءات إيقاع الجمعية ةووالحية  إدارة لمجلس 3-6

 بها. العالقة  ذوي جميع التزام عدم عن قد تنجم التي باألضرار للمطالبة  والحقوقية 

 

 االنظمة  مع ذلك يتعارض أال السووووياسووووة على ه ه أحكام تفسووووير تي الم ول اإلدارة هو مجلس 3-7

 .الجهات المشرتة  األساسية للجمعية وأنظمة  والالئحة  السارية 

 

   .اإلبالغ من تاريخ نات ة موظفي الجمعية وتكون اإلدارة ه ه السياسة  ويبلغ جميعيعتمد مجلس   3-8

 

 الالزمة  التعديالت والعمل بموجبها وإجراء السووووياسووووة  ه ه تنفي  من اإلدارة التأكد مجلس يتولى 3-9

 .عليها

 

 

 حاالت تعارض المصالح   4

 

 أو مباشور بشوكل سوواء يتعلق نشوا  تي أي الجمعية  لصوالح يعمل لشو   مصولحة   وجود يعني ال 4-1

 عندما المصوالح تعارض ينشوأ ولكن قد .الطرتين بين المصوالح تي تعارض قيام مباشور بالجمعية  غير

 الجمعية  بتصوورف لمصوولحة  يقوم أو قراراا  يت   أو رأياا  يبدي أن لصووالح الجمعية  يعمل ممن يطلب

ا مصوولحة  الوقت نفس تي لديه  وتكون  منه  بالرأي المطلوب مباشوور غير أو مباشوور بشووكل تتعلق إمَّ

يتعلق   الجمعية  غير  خر طرف تجاه التزام لديه  يكون أو أن ات اذه  منه  المطلوب بالتصووورف أو إبداؤه 

 وإسووواءة   للسووورية  انتهاك   على تعارض المصوووالح حاالت تنطوي إذ .التصووورف أو القرار أو الرأي به ا

   .للجمعية  للوالء وزعزعة   ش صية  لمكاسب الثقة  وتحقيق   الستعمال

 

 جميع تغطى ال أنها بالضووورورة إال المواقف من لعدد سووولوكية  لمعايير امثلة  تضوووع السوووياسوووة  ه ه 4-2

 تلقاء من على كل من يعمل لصووووالح الجمعية التصوووورف ويتحتم حدوثها  المحتمل األخرى المواقف

السووياسووة   ه ه ي الف سوولوك أنه  يبدو قد ما وتجنب السووياسووة  ه ه تتماشووى مع بصووورة أنفسووهم

 :يلي ما التعارض حاالت على االمثلة  ومن

 من أي أو لجانه  من لجنة  أي أو عضو اإلدارة مجلس عضو أن حالة  تي مثالا  ينشأ تعارض المصالح •

 مصولحة تنظيمية  أو شو صوية  مصولحة  له  أو نشوا   بأي ةولة  له  أو تي موظفي الجمعية مشواركاا 

 ذلك قرارات موضووعية  على غير مباشور أو مباشور بشوكل يؤثر قد نشوا  أو عمل أي تي مهنية  أو

 .الجمعية  تجاه ومسلولياته  واجباته  تي تأدية  قدراته  على أو الموظف أو العضو

 



 

 

 يتلقى التنفي يين كبار أو أحد اإلدارة مجلس عضوو أن حالة  تي أيضواا  المصوالح تي التعارض ينشوأ •

 مباشورة غير أو مباشورة بطريقة  ذلك كان سوواء طرف  خر أي من شو صوية  مكاسوب على يحصول أو

 .الجمعية  شؤون إدارة تي موقعة ومشاركته  من مستفيداا 

 معامالت تي خالل الدخول من المادية  االسوووتفادة خالل من المصوووالح تي التعارض ينشوووأ قد •

 .للجمعية  التأجير أو الشراء أو بالبيع مادية 

الوظائف أو توقيع   تي األقرباء أو األبناء تعيين خالل من المصووالح تي التعارض ينشووأ قد ايضووا •

 عقود معهم

من يعمل لصووالح الجمعية تي جهة أخرى  ارتبا  حال تي تكون المصووالح تعارض ةووور إحدى من •

 .ويكون بينها تعامالت مع الجمعية 

تعارض   أمثلة  الجمعية من عضووو مجلس اإلدارة أو موظف عليها يحصوول التي واإلكراميات الهدايا •

 .المصالح

 من حالية  خدمات أو تسوووتقبل خدمات تقدم منشوووأة أو تجاري نشوووا  تي الملكية  أو االسوووتثمار •

 .الجمعية  مع التعامل عن تبحث او الجمعية 

ا تعتبر التي المعلومات إعطاء أو األسووورار إتشووواء • ا ملكا  بحكم عليها يطلع للجمعية  والتي خاةوووا

 .ال دمة  تركه  بعد ولو الوظيفة العضوية أو  

 تصورتات على التأثير الجمعية بهدف مع تتعامل جهات أو أشو ان من لهدايا األقارب أحد قبول •

 .المصالح تعارض عنه  ينتج قد بالجمعية  العضو أو الموظف

ذات  أشووووياء أو لمبالغ جهة  أي من عائلته  أتراد أحد أو تسوووولم عضووووو مجلس اإلدارة أو الموظف •

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

 أو الموظف من تواتير مطلوبة  قيمة  بدتع الجمعية  مع للتعامل تسوعى أو تتعامل جهة  أي قيام •

 .عائلته  أتراد أحد

هر   أن   شوووأنه  من للمصووولحة الشووو صوووية  الجمعية  وممتلكات أةوووول اسوووت دام  • ظ   تي تعارضووواا  ي 

 أو معوداتهوا  أو أو موظفيهوا  الجمعيوة  دوام أوقوات كواسووووووتغالل محتمالا  تعليواا أو المصووووووالح

 خالل من المعلومات المتحصوولة   اسووت دام   إسوواءة   أو أهداتها  أو مصووالح الجمعية  لغير مناتعها

؛ الش     عالقة    أخرى أيَّ مصالح أو مهنية  أو عائلية  أو ش صية  لتحقيق مكاسب بالجمعية 

 

 

 

 

 

 



 

 

 االلتزامات 5

 

 :على كل من يعمل لصالح الجمعية أن يلتزم بالتالي 5-1

 اإلقرار على سياسة تعارض المصالح المعتمدة من الجمعية عند االرتبا  بالجمعية  •

والمسؤولية واألمانة وعدم المحاباة أو الواسطة أو تقديم مصلحة   والنزاهة  العدالة  االلتزام بقيم •

 .الجمعية النفس أو اآلخرين على مصالح  

 من ومعارته  أهله وأةوودقائه  من أي أو هو معنوياا  أو ماديا قانوني غير بشووكل عدم االسووتفادة •

 .خالل أداء عمله لصالح الجمعيةا 

 تجنب المشاركة تي ات اذ القرارات التي تؤدي لتعارض مصالح أو توحي ب لك •

 .تعبلة نموذج الجمعية ال ان باإلتصاح عن المصالح سنويا •

مصوالح أو شوبهة تعارض مصوالح طارئة سوواء كانت  تعارض حالة  أي عن لرئيسوه المباشور اإلتصواح •

 مالية أو غير مالية.

 اإلبالغ عن أي حالة تعارض مصالح قد تنتج عنه أو هن غيره ممن يعمل لصالح الجمعية. •

 .ذلك الجمعية  طلب حال تي أو وجوده  حال تي حالة تعارض المصالح  إنهاء يثبت ما تقديم  •

 

 متطلبات اإلتصاح 6

يتعين على أعضوووووواء مجلس اإلدارة والمسووووووؤولين التنفيو يين وغيرهم من الموظفين والمتطوعين   6-1

التقيد التام باإلتصوووواح للجمعية عن الحاالت التالية  حيثما انطبق  والحصووووول على مواتقتها تي كل 

 :أم الحالة  حيثما اقتضت الحاجة  سواء انطوت على تعارض تعلي أو محتمل للمصالح  

يتعين على أعضوووووواء مجلس اإلدارة والمسووووووؤول التنفيو ي وغيرهم من الموظفين والمتطوعين   •

اإلتصواح عن أية وظائف يشوغلونها  أو ارتبا  شو صوي لهم مع جمعية أو مؤسوسوة خارجية  سوواء  

 . كانت داخل المملكة أم خارجها

ظفين والمتطوعين  يتعين على أعضوووووواء مجلس اإلدارة والمسووووووؤول التنفيو ي وغيرهم من المو •

 .اإلتصاح عن أية حص  ملكية لهم تي المؤسسات الربحية 

يتعين على أعضوووووواء مجلس اإلدارة والمسووووووؤول التنفيو ي وغيرهم من الموظفين والمتطوعين   •

الوالدان )اإلتصوووواح عن أية وظيفة أو مصوووولحة مالية أو حصووووة ملكية ت   أي من أتراد أسوووورهم  

تي أية جمعيات أو مؤسوووسوووات ربحية تتعامل مع الجمعية  ( لبناتا/الزوج واألبناء/الزوجات/والزوجة 

 .أو تسعى للتعامل معها

 



 

 

التنفي ي وغيرهم من الموظفين والمتطوعين    يتعين على كل أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين •

اإلتصووواح للجمعية والحصوووول على مواتقتها على أية حالة يمكن أن تنطوي على تعارض محظور 

وت ضع جميع ه ه الحاالت للمراجعة والتقييم من قبل مجلس إدارة الجمعية وات اذ .  المصالحتي  

عنود انتقوال الموظف إلى وظيفوة رئواسوووووويوة تي الجمعيوة أو إلى وظيفوة تي إدارة   .القرار تي ذلوك

أخرى أو غير ذلوك من الوظوائف التي ربموا تنطوي على تعوارض تي المصووووووالح  ربموا يتعين على  

  30دة تعبلة نموذج تعارض المصوووالح وأخالقيات العمل وبيان اإلتصووواح تي غضوووون الموظف إعا

كما تقع على عاتق الرئيس المباشوور للموظف مسووؤولية التأكد من قيام .  يوما من تغيير الوظيفة 

 . الموظف بتعبلة استمارة اإلتصاح على نحو تام

 

ض التقصووير تي اإلتصوواح عن ه ه المصووالح والحصووول على موات 6-2 قة الجمعية عليها المسووؤول  يعر 

والتنميوووة   العمووول  لنظوووام  التوووأديبيوووة طبقوووا  لاجراءات  والمتطوعين  الموظفين  من  التنفيووو ي وغيره 

 .االجتماعية تي المملكة العربية السعودية والالئحة األساسية تي الجمعية 

 

 تقارير تعارض المصالح 7

 

 اللجنة التنفي ية تودع جميع نماذج إتصاح أعضاء مجلس اإلدارة لدى  7-1

 التنفي ية تودع جميع نماذج إتصاح موظفي أو متطوعي الجمعية لدى اإلدارة   7-2

قدم   7-3  الجمعية  لصووووالح المبرمة  والعقود خاةوووواا باألعمال تقريراا  ال ارجي الجمعية  حسووووابات مراجع ي 

 اإلدارة  مجلس رئيس   حال طلب   المجلس  لعضوو مباشورة غير أو مباشورة مصولحة  تنطوي على والتي

ضمن  .العمومية  للجمعية  يقدمه  ال ي الجمعية  ألداء تقريره السنوي مع ذلك وي 

صوودر 7-4 عرض سوونوياا  تقريراا  الداخلية  الم ولة بالمراجعة  اإلدارة ت  ح اإلدارة على مجلس ي  وضوو   تفاةوويل ي 

المودعة   اإلتصووووواح لنماذج وتقاا  الجمعية  لموظفي على مصووووولحة  انطوت األعمال أو العقود التي

 .لديها

 

عد السوياسوة  ه ه إن   حيث لصوالحها  تننه ال  العاملين باألشو ان الجمعية  تربط الوثائق التي من يتجزأ ال جزءاا  ت 

 بها. الواردة وااللتزامات أحكامها يجوز م الفة  

 

 

 

 



 

 

 وإقرار تعهد 8

 

 __________________ وبصفتي ____________________________________________أنا _ وأتعهد أقر     

 بما وأقر وألتزم أواتق عليه  وبناء بوووووو "اسم الجمعية"  المصالح ال اةة  تعارض سياسة  على اطلعت قد بأنني

من   مسوووتفيدا أو مباشووورة مباشووورة بطريقة  شووو صوووية  أرباح أو مكاسوووب أي على الحصوووول تيها وأتعهد بعدم

 أةوولها الجمعية أو ت   معلومات أي اسوت دام وبعدم الجمعية  تي موظف أو إدارة مجلس كعضوو موقعي

 .ألي منفعة أخرى استغاللها أو ألغراضي الش صية أو أقاربي أو أةدقائي مواردها أو

 

 ................................................   التوقيع

 ......../......../.............. هو    التاريخ

 ......../......../.............. م    المواتق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (: نموذج إتصاح مصلحة 1ملحق )

 

ي  جمعية أو مؤسسة ربحية تتعامل مع الجمعية؟ - ةا تي أ يَّ مصلحةا مالي  هل تملك أ

 نعم

 ال 

 

ي  ترد  من أتراد عائلتك  - ي  جمعية أو مؤسسة ربحية تتعامل مع الجمعية؟هل يملك أ ةا تي أ يَّ مصلحةا مالي  أ

 نعم

 ال

 

تي حالة اإلجابة بنعم على أي من األسللة السابقة  تأنه يجب عليك اإلتصاح عن التفاةيل ال اةة بتملك أي  عمل تجاري أو وجود مصلحة  

 د عائلتك.مالية تي أي  أعمال تجارية من قبلك أو من قبل أيٍّ من أترا

 

    تاريخ اإلةدار الميالدي  اإلةدار الهجري  تاريخ    

اسوووووووم  

 النشا  

نوووووووووووع  

 النشا 

رقووووووووم   المدينة

السوجل  

أو  

رخصوووة  

 العمل 

هووووووووووووووول   السنة الشهر  اليوم السنة الشهر  اليوم

حصوووووولت  

عوووووولووووووى 

موواتوقوووة  

 الجمعية؟

هووووووووووووووول  

توووورتووووبووووط 

الشووووووركة  

بووعووالقوووة  

عموول مع  

 الجمعية؟

المصولحة  

الوموووالويوووة  

 اإلجمالية

)%( 

             

 

ارك تي أعمال أو أنشووطة أو   - ا )مثل منصووب عضووو تي مجلس إدارة أو لجنة أو أي جهة أخرى( أو تشوو هل تتقلد منصووبا

ي  جهة أخرى غير الجمعية   لديك عضوية لدى أ

 نعم

 ال

 

ا )مثل منصوب عضوو تي مجلس  هل يتقلد أي من أتراد أسورتك   - اء والبنات( منصوبا )الوالدان/الزوجة/الزوجات/الزوج/األبن

ي  جهة أخرى غير الجمعية؟  إدارة أو لجنة أو أي جهة أخرى( أو يشارك تي أعمال أو أنشطة أو لديه عضوية تي أ

 نعم

 ال

 

 

 

 

 



 

تصوواح عن التفاةوويل ال اةووة بشووغل أي منصووب و / أو المشوواركة  تي حالة اإلجابة بنعم على أي من األسووللة السووابقة  تأنه يجب عليك اإل

 تي أي  أعمال خارجية )مع شركاء الجمعية  الحكومة أو القطاع ال ان( من قبلك أو من قبل أيٍّ من أتراد عائلتك.

 

اسوووم  

 الجهة 

نوووووووع  

 الجهة

  هول ترتبط الجهوة المدينة 

بعالقوة عمول مع  

 الجمعية؟

حصووووووولوووت   هووول 

مووواتوقوووة   عوولووى 

 الجمعية؟

ةوووووواحوب  

 المنصب 

هل تتحصوول على مكاسووب مالية   المنصب

 نظير توليك ه ا المنصب؟

        

 

الجمعية   - هل قدمت لك أو ألي أحد من أتراد عائلتك هدية أو أكثر من جهة خارج الجمعية ولها ةولة حالية أو مسوتقبلية ب

 سواء قبلتها أم لم تقبلها؟

 نعم

 ال

 

السووؤال السووابق  تننه يجب عليك اإلتصوواح عن تفاةوويل الهدية عند قبولها من قبلك أو من قبل أيٍّ من أتراد  تي حالة اإلجابة بنعم على  

 عائلتك.

 

الوهوووديوووة   تاريخ تقديم الهدية الهجري    توقوووديوم  تووواريوخ 

 الميالدي 

    

اسووووووم  

مقووودم  

 الهدية

 هل  السنة  الشهر اليوم  السنة  الشهر اليوم الجهة

قوووبووولوووت 

 الهدية؟

هووووووووووووووول  

توووورتووووبووووط  

الووووجووووهووووة  

بووعووالقوووة  

عمووول مع  

 الجمعية؟

قيمووة الهووديوة   نوع الهدية

 تقديريا

            

 

 

 أقر أنا الموقع أدناه أنا جميع المعلومات أعاله محدثة وةحيحة ومتماشية مع سياسة تعارض المصالح المعتمدة من الجمعية.
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 :التوقيع                                                                                       التاريخ:
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