
 

 

 

 

 سياسة 

 تعارض املصاحل 
 

  



 

 

 يهي مت 1

 إطلار  خلار َ  تصلفاا    بل  مل    يقلوم  ملا  وَتعل ُ  لصلاهيها   يعملل  شخٍص كّل " خصوصيَةمجعية حياة"  حترتُم 1-1

 أيِّ ممارسلة   لصلاهيها أنالا َ   يعملل  ملل   الشخصلية  املصلاحل  أن تلف   أنَّ اجلمعيلة  إال اهتماميهلا   مل   للي   العملل 

 والئل    أو مع موضلوعيت     مباشفة   غرِي أو مباشفة  بصورة  تت اخُل    ق أو غريها  ةمالي أو اجتماعية   أنشطة 

 .املصاحل تعارض يف مع  ياشُأ قْ  مما للجمعية
 

 سياسة وتأتي واإلجناِز  واملبادرة  والعااية  اجلماعِيوالعمل  الازاهة  يف املتمثلة  ومبادئيها بقيميها اجلمعية ُتؤم  1-2

 الشخصية أو املصلحة تؤّنف أن لتفادي وذلك ومحايتيها  تلك القيم لتعزيز اجلمعية؛ ع  الصادرة تعارض املصاحل

ل خل   مل   يَتّحصَل أن أو  اجلمعية جتاه واجبات  أدا  على اجلمعية لصاحل يعمل شخٍص ألّي امليهاية أو العائلية 

 .اجلمعية حساب على مكاسب  على املصاحل تلك

 

 السياسة وأه اف نطاق 2

 حتُكم اليت السعودية العفبية اململكة يف بيها والقوانني املعمول التشفيعا  يف جا  مبا اإلخ ل ع م مع 2-1

هلةه   تلأتي  للجمعيلة  األساسلية   وال ئحلة  ونظام اجلمعيا  واملؤسسا  األهليلة والئحتل  التافيةيلة     املصاحل  تعارض

 .حمليها حتلَّ أن دوَن هلا  استكمااًل السياسة

 

اجلمعيلة العموميلة وأعضلا     أعضا   ذلك ويشمل لصاحل اجلمعية  يعمل شخص كل على السياسة هةه ُتطبق 2-2

 موظفييهللا   ومجيللعمعيللة التافيللةينياجل وملل يفي  جمللل  اإلدارة ملل  اللجللان املابثقللة ة  وأعضللا اإلدار جمللل 

 .ومتطوعييها

يشمل تعارض املصاحل  ما يتعلق باألشخاص أنفسيهم املةكوري  يف الفقفة السابقة ومصلاحل أي شلخص رخلف     2-3

 تكون هلم ع قة شخصية بيهم  ويشمل هؤال  الزوجة  األباا   الوال ي   األشقا   أو غريهم م  أافاد العائلة.

 كانل   سلوا   لصلاهيها  العاملني تفبط اجلمعية باألشخاص اليت قالونائ م  يتجزُأ ال جز ًا السياسة هةه ُتع ُّ 2-3

 .عمل عقود أو تعيني قفارا  تلك الونائق
 

 مبلا  تعارض املصلاحل  تاظم نصوصًا أو غريهم  استشاريييها اخلارجيني مع تربميها اليت العقود اجلمعية ُتّضم  2-4

 .السياسة هةه أحكام مع يتفق
 

وم  يعمل لصاهيها م  أي أشكال تعارض املصاحل السللبية   ومسعتيها اجلمعيةتيه ف هةه السياسة إىل محاية  2-5

 اليت ق  تاشأ بسبب ع م اإلاصاح.



 

 

  املصاحل تعارض تاظيم اخلاصة بسياسة التافيةية واإلدارة اإلدارة جمل  وص حيا  مسئوليا  3

 .اإلدارة جملل  الفئيسة االختصاصا  أح  املصاحل تعارض إدارة 3-1

 مل   الليت  املسلائل  يف للاظلف  املابثقلة مل  اجمللل     جلان  اح  تكليف او حم دة جلان تكوي  للمجل  وزجي 3-2

 .اللجان تلك استق لية متطلبا  مفاعاة مع مصاحل على تعارض تاطوي أن احملتمل

اجلمعيلة   تعلام    خيلص  ايملا  إدارة اجلمعية جمل  قفر اذا إال مصاحل تعارض حالة يف الشخص يكون ال 3-3

 مصلاحل   عللى تعلارض   تاضلوي  اهاللة  أن اجلمعيلة  يف التافيلةيني  وكبلار  أعضا  اجملل  تعام   أو الغري مع

 .اجلمعية موظفي باقي خبصوص التافيةي املسؤول مع القفار ص حية وتكون

 املسلئولية  مل   عفلا  اال – حل ة  عللى  كل حاللة  بشأن – يقفر أن التق يفية لسلطت  واقًا اإلدارة جملل  جيوز 3-4

 الةي أو املعتادة وقفارات   الشخص نشاطا  سياق يف آلخف حني م  عفضًا ياشأ الةي ق  املصاحل تعارض  عا

 يف بواجبل   القيلام  عل   تعيقل   مبصلاحل  أو ماليلة  مبصلاحل  ملا يتعللق   سلوا   اجلمعيلة   مع عمل  سياق يف ياشأ ق 

 .اجلمعية مصاحل مع يتوااق مبا وج  أكمل التصفف على

 وضلع   بتصلحي   املتعارضلة  يلتلزم صلاحب املصللحة    مصلاحل   تعلارض  اهاللة  أن اإلدارة جملل   يقفر عا ما 3-5

 .لةلك املاظمة االجفا ا  وإتباع اإلدارة يقفرها جمل  اليت اإلجفا ا  وجبميع

 اجلاائيلة  القضلايا  ورالع  السياسلة  هلةه   خملالفي  عللى  اجللزا ا   إيقلاع  اجلمعيلة صل حية   إدارة جمللل   3-6

 .بيها الع قة ذوي مجيع التزام ع م ع  ق  تاجم اليت باألضفار للمطالبة واهقوقية

 السلارية  االنظملة  ملع  ذللك  أن ال يتعلارض  السياسلة عللى   هلةه  أحكلام  تفسلري  يف املخلول  هلو اإلدارة  جملل   3-7

 .اجليها  املشفاة األساسية للجمعية وأنظمة وال ئحة

 .اإلب غ م  تاريخ نااةة اجلمعية وتكونموظفي  جمل  اإلدارة هةه السياسة  ويبلغ مجيع يعتم  3-8

 .علييها ال زمة التع ي   والعمل مبوجبيها وإجفا  سياسةال هةه تافية م  التأك  اإلدارة جمل  يتوىل 3-9

 

 حاال  تعارض املصاحل   4

 مباشلف  غلري  أو مباشلف  بشلكل  سلوا    يتعلق نشاط يف أي اجلمعية لصاحل يعمل لشخص مصلحة  وجود يعين ال 4-1

لصلاحل   يعملل  ممل   يطللب  عال ما  املصلاحل  تعارض ياشأ ولك  ق  .الطفاني بني املصاحل يف تعارض قيام باجلمعية 

 إمَّا مصلحة الوق  نف  يف ل ي  وتكون اجلمعية  بتصفف ملصلحة يقوم أو قفارًا  يتخة أو رأيًا  يب ي أن اجلمعية

 ل ي  يكون أو أن اختاذه  ما  املطلوب بالتصفف أو إب اؤه  ما  بالفأي املطلوب مباشف غري أو مباشف بشكل تتعلق

 عللى  تعلارض املصلاحل   حلاال   تاطوي إذ .التصفف أو القفار أو الفأي يتعلق بيهةا اجلمعية غري رخف طفف جتاه التزام

 .للجمعية للوال  وزعزعة  شخصية  ملكاسب الثقة  وحتقيٍق الستعمال وإسا ة  للسفية  انتيهاك 

  



 

 

 األخلف   املواقلف  مجيع تغطى ال بالضفورة أنيها إال املواقف م  لع د سلوكية ملعايري مثلةأ تضع السياسة هةه 4-2

 هلةه  ملع  تتماشلى  بصلورة  أنفسليهم  تلقلا   مل   التصلفف كل م  يعمل لصاحل اجلمعيلة   على ويتحتم ح ونيها  احملتمل

 :يلي ما التعارض حاال  على مثلةاأل وم  السياسة هةه خيالف سلوك أن  يب و ق  ما وجتاب السياسة 

  ملوظفي   مل   أي أو جلانل   مل   جلالة  أي عضلو  أو اإلدارة جملل   عضلو  أن حاللة  يف ملث ً  ملصلاحل تعلارض ا  ياشلأ

 أو عملل  أي يف ميهايلة  أو تاظيميلة  مصللحة  أو شخصلية  مصللحة  لل   أو نشلاط   بلأي  صللة  ل  أو يف كًامشاراجلمعية 

 تأديلة  يف ق رات  على أو املوظف أو العضو ذلك قفارا  موضوعية على مباشف غري أو مباشف بشكل يؤنف ق  نشاط

 .معيةاجل جتاه ومسئوليات  واجبات 

 على حيصل أو يتلقى التافيةيني بارك أح  أو اإلدارة جمل  عضو أن حالة يف أيضًا املصاحل يف التعارض ياشأ 

 موقعلة  مل   مسلتفي اً  مباشلفة  غلري  أو مباشلفة  بطفيقلة  ذللك  كلان  سلوا   رخلف  طلفف  أي مل   شخصلية  مكاسلب 

 .اجلمعية ونشؤ إدارة يف ت ومشارك

  الشفا  أو بالبيع مادية معام   يف ال خول خ ل م  املادية االستفادة خ ل م  املصاحل يف التعارض ياشأ ق 

 .للجمعية التأجري أو

 الوظائف أو توقيع عقود معيهم يف األقفبا  أو األباا  تعيني خ ل م  املصاحل يف التعارض ياشأ ق  يضًاأ. 

  م  يعمل لصاحل اجلمعيلة يف جيهلة أخلف  ويكلون بيايهلا       ارتباط حال يف تكون املصاحل تعارض صور إح   م

 .اجلمعيةتعام   مع 

 املصاحل تعارض مثلةأ م اجلمعية  موظفعضو جمل  اإلدارة أو  علييها حيصل اليت فاميا واإلك اهل ايا. 

 تبحل   او معيلة اجل م  حالية خ ما  تستقبل أو خ ما  تق م ماشأة أو جتاري نشاط يف امللكية أو االستثمار 

 .معيةاجل مع التعامل ع 

  عضلوية أو  ال حبكلم  علييهلا  يطللع  والليت   للجمعيلة  خاص لا  ملًكلا  تعتلرب  الليت  املعلوملا   إعطلا   أو األسفار إاشا

 .اخل مة  كتف بع  ولو وظيفة ال

 عضلو أو  ال تصلفاا   عللى  التلأنري  بيهل ف  اجلمعيلة  ملع  تتعاملل  جيهلا   أو أشلخاص  مل   هلل ايا  األقلارب  أحل   قبول

 .املصاحل تعارض عا  ياتج ق  معيةباجل وظفامل

 تعاملل  بسلبب  قيملة  ذا  أشليا   أو ملبلالغ  جيهلة  أي مل   عائلت  أافاد أح  أو ظفعضو جمل  اإلدارة أو املو تسلم 

 ا.معيه للتعامل سعييها أو معيةاجل مع اجليهة تلك

 عائلت  أافاد أح  أو املوظف م  مطلوبة اواتري قيمة ب اع اجلمعية مع للتعامل تسعى أو تتعامل جيهة أي قيام. 

   اعليلًا أو  املصلاحل  يف تعارضلاً  ُيظ يهلفَ  أْن شلأن   مل   للمصللحة الشخصلية   اجلمعيلة  وممتلكلا   أصلول  اسلتخ ام 

 أه اايها  أو مصاحل اجلمعية لغري ماااعيها أو مع اتيها  أو أو موظفييها  اجلمعية  دوام أوقا  كاستغ ل حمتمً  

 عائليلة   أو شخصية  لتحقيق مكاسب باجلمعية ؛ الشخِص ع قة  خ ل م  املعلوما  املتحصلة  استخ اِم إسا ة  أو



 

 

 أخف  أيَّ مصاحل أو ميهاية  أو

 

 االلتزاما  5

 

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

 عا  االرتباط باجلمعية اإلقفار على سياسة تعارض املصاحل املعتم ة م  اجلمعية 

   وعل م احملابلاة أو الواسلطة أو تقل يم مصللحة اللاف  أو        واملسلؤولية واألمانلة   والازاهلة  الع اللة  االلتلزام بقليم

 .اآلخفي  على مصاحل اجلمعية

 خل ل أدا    مل   ومعارال   أهلل  وأصل قائ    مل   أي أو هلو  معاويلاً  أو ماديلا  قلانوني  غلري  بشلكل  ع م االستفادة

 .اجلمعيًةعمل  لصاحل 

 جتاب املشاركة يف اختاذ القفارا  اليت تؤدي لتعارض مصاحل أو توحي بةلك 

 تعبئة منوذ  اجلمعية اخلاص باإلاصاح ع  املصاحل ساويا. 

 سلوا  كانل  ماليلة أو     طارئلة  مصاحل أو شبيهة تعارض مصلاحل  تعارض حالة أي ع  لفئيس  املباشف اإلاصاح

 غري مالية.

  تعارض مصاحل ق  تاتج عا  أو ه  غريه مم  يعمل لصاحل اجلمعية.اإلب غ ع  أي حالة 

  ذلك اجلمعية طلب حال يف أو وجوده  حال يف حالة تعارض املصاحل  إنيها  يثب  ما تق يم. 

 

 متطلبا  اإلاصاح 6

باإلاصاح يتعني على أعضا  جمل  اإلدارة واملسؤولني التافيةيني وغريهم م  املوظفني واملتطوعني التقي  التام  6-1

للجمعية ع  اهاال  التالية  حيثما انطبق  واهصول على موااقتيهلا يف كلل حاللة  حيثملا اقتضل  اهاجلة  سلوا         

 :انطو  على تعارض اعلي أو حمتمل للمصاحل أم ال

  وغريهللم ملل  املللوظفني واملتطللوعني اإلاصللاح علل  أيللة    التافيللةي يللتعني علللى أعضللا  جمللل  اإلدارة واملسللؤول

نيها  أو ارتباط شخصلي هللم ملع مجعيلة أو مؤسسلة خارجيلة  سلوا  كانل  داخلل اململكلة أم           وظائف يشغلو

 . خارجيها

  وغريهللم ملل  املللوظفني واملتطللوعني اإلاصللاح علل  أيللة    أعضللا  جمللل  اإلدارة واملسللؤول التافيللةي يللتعني علللى

 .حصص ملكية هلم يف املؤسسا  الفحبية



 

 

  وغريهم م  املوظفني واملتطوعني اإلاصاح ع  أية وظيفة  التافيةيأعضا  جمل  اإلدارة واملسؤول يتعني على

اللللزو  /الزوجلللا /الوالللل ان والزوجلللة )أو مصللللحة ماليلللة أو حصلللة ملكيلللة ختلللص أي مللل  أالللفاد أسلللفهم     

 .تتعامل مع اجلمعية أو تسعى للتعامل معيها رحبية يف أية مجعيا  أو مؤسسا ( الباا /واألباا 

  م  املوظفني واملتطوعني اإلاصاح للجمعيلة   متافيةي وغريهال سؤولدارة واملأعضا  جمل  اإليتعني على كل

وختضلع مجيلع   . واهصول على موااقتيها على أيلة حاللة نكل  أن تاطلوي عللى تعلارض حمظلور يف املصلاحل        

عا  انتقلال املوظلف إىل    .هةه اهاال  للمفاجعة والتقييم م  قبل جمل  إدارة اجلمعية واختاذ القفار يف ذلك

وظيفللة رئاسللية يف اجلمعيللة أو إىل وظيفللة يف إدارة أخللف  أو غللري ذلللك ملل  الوظللائف اللليت رمبللا تاطللوي علللى    

تعارض يف املصاحل  رمبلا يلتعني عللى املوظلف إعلادة تعبئلة منلوذ  تعلارض املصلاحل وأخ قيلا  العملل وبيلان             

باشللف للموظللف مسللؤولية كمللا تقللع علللى عللاتق الللفئي  امل . يومللا ملل  تغلليري الوظيفللة  30اإلاصللاح يف غضللون 

 . التأك  م  قيام املوظف بتعبئة استمارة اإلاصاح على حنو تام

يعّفض التقصري يف اإلاصاح ع  هةه املصاحل واهصول على موااقة اجلمعيلة علييهلا املسلؤول التافيلةي وغلريه       6-2

يلة يف اململكلة العفبيلة السلعودية     لإلجلفا ا  التأديبيلة طبقلا لاظلام العملل والتاميلة االجتماع       واملتطلوعني  م  املوظفني

 .وال ئحة األساسية يف اجلمعية

 

 تقاريف تعارض املصاحل 7

 امل يف التافيةي.صاح أعضا  جمل  اإلدارة ل   تودع مجيع مناذ  إا 7-1

 إدارة املوارد البشفية.تودع مجيع مناذ  إاصاح موظفي أو متطوعي اجلمعية ل    7-2

 والليت  اجلمعيلة  لصلاحل  املربملة  والعقلود  خاصلًا باألعملال   تقفيلفاً  اخللارجي  اجلمعيلة  حسلابا   مفاجلع  ُيق م  7-3

 ملع  ذللك  وُيضلم   اإلدارة  جمل  رئيِ  حال طلب  اجملل   لعضو مباشفة غري أو مباشفة مصلحة تاطوي على

 .العمومية للجمعية يق م  الةي اجلمعية ألدا  تقفيفه الساوي

األعملال أو   تفاصليل  ُيوّضل   اإلدارة على جمل  ُيعفض ساويًا تقفيفًا ال اخلية املخولة باملفاجعة اإلدارة ُتص ر 7-4

 .املودعة ل ييها اإلاصاح لاماذ  واقًا اجلمعية ملوظفي على مصلحة انطو  العقود اليت

اإنل  ال   لصلاهيها   العلاملني  باألشلخاص  اجلمعيلة  تلفبط  الونلائق الليت   مل   يتجلزأ  ال جلز اً  ُتع  السياسة هةه إنِّ حي 

 .بيها الواردة وااللتزاما  أحكاميها خمالفَةجيوز 

  



 

 

 

 وإقفار تعيه  8

 

 ______________________________ بصفيتو ________________________  أنا وأتعيه  أقف

اييهلا   مبلا  وألتلزم  قلف وأ أواالق  عليل   وبالا    بلل "اسلم اجلمعيلة"    اخلاصلة  املصلاحل  تعلارض  سياسلة  على اطلع  ق  بأنين

 عضلو ك ملوقعي  مل   مستفي ا مباشفة أو مباشفة بطفيقة شخصية أرباح أو مكاسب أي على اهصول ع موأتعيه  ب

 ألغفاضلي  مواردهلا  أو أصلوهلا  ومعيلة أ اجل ختلص  معلوملا   أي اسلتخ ام  عل م وب معيلة اجل يف موظلف  أو إدارة جملل  

 .ألي مافعة أخف  استغ هلا أو أو أقاربي أو أص قائي الشخصية

 

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

 له .........../...../...... التاريخ

 م .........../...../...... املوااق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 (: منوذ  إاصاح مصلحة1ملحق )

 هل متلك أيَّ مصلحًة ماليًة يف أيِّ مجعية أو مؤسسة رحبية تتعامل مع اجلمعية؟

 نعم

 ال 
 

 نلك أيُّ افد  م  أافاد عائلتك أيَّ مصلحًة ماليًة يف أيِّ مجعية أو مؤسسة رحبية تتعامل مع اجلمعية؟ هل

 نعم

 ال
 

يف حالة اإلجابة باعم على أي م  األسئلة السابقة  اأن  جيب عليك اإلاصاح ع  التفاصيل اخلاصة بتملك أيِّ عمل جتاري 

 ة م  قبلك أو م  قبل أيٍّ م  أافاد عائلتك.أو وجود مصلحة مالية يف أيِّ أعمال جتاري

    تاريخ اإلص ار املي دي تاريخ اإلص ار اهلجفي    

اسم 

 الاشاط 

نوع 

 الاشاط

رقم السجل  امل ياة

أو رخصة 

 العمل

هل  الساة الشيهف  اليوم الساة الشيهف  اليوم

حصل  

على 

موااقة 

 اجلمعية؟

هل تفتبط 

الشفكة بع قة 

عمل مع 

 اجلمعية؟

املصلحة املالية 

 )%( اإلمجالية

             

 

هل تتقل  ماصب ا )مثل ماصب عضو يف جمل  إدارة أو جلاة أو أي جيهلة أخلف ( أو تشلارك يف أعملال أو أنشلطة أو لل يك        

 عضوية ل   أيِّ جيهة أخف  غري اجلمعية

 نعم

 ال
 

)الوال ان/الزوجة/الزوجا /الزو /األباا  والباا ( ماصلب ا )مثلل ماصلب عضلو يف جملل       هل يتقل  أي م  أافاد أسفتك 

 إدارة أو جلاة أو أي جيهة أخف ( أو يشارك يف أعمال أو أنشطة أو ل ي  عضوية يف أيِّ جيهة أخف  غري اجلمعية؟

 نعم

 ال

 

ع  التفاصيل اخلاصة بشغل أي ماصلب و /  يف حالة اإلجابة باعم على أي م  األسئلة السابقة  اأن  جيب عليك اإلاصاح 

أو املشاركة يف أيِّ أعمال خارجيلة )ملع شلفكا  اجلمعيلة  اهكوملة أو القطلاع اخللاص( مل  قبللك أو مل  قبلل أيٍّ مل              

 أافاد عائلتك.



 

 

 

اسم 

 اجليهة 

نوع 

 اجليهة

هل تفتبط اجليهة  امل ياة

بع قة عمل مع 

 اجلمعية؟

هل حصل  على 

 موااقة اجلمعية؟

صاحب 

 اصب امل

هل تتحصل على مكاسب مالية  املاصب

 نظري توليك هةا املاصب؟

        

 

وهلا صلة حالية أو مستقبلية باجلمعية خار  اجلمعية جيهة ه ية أو أكثف م  أو ألي أح  م  أافاد عائلتك هل ق م  لك 

 سوا  قبلتيها أم مل تقبليها؟

 نعم

 ال

 

اإن  جيب عليك اإلاصاح ع  تفاصيل اهل ية عا  قبوهلا م  قبلك أو م  قبل يف حالة اإلجابة باعم على السؤال السابق  

 أيٍّ م  أافاد عائلتك.

تاريخ تق يم اهل ية  تاريخ تق يم اهل ية اهلجفي  

 املي دي

    

اسم 

مق م 

 اهل ية

 هل الساة الشيهف اليوم الساة الشيهف اليوم اجليهة

قبل  

 اهل ية؟

هل 

تفتبط 

اجليهة 

بع قة 

عمل مع 

 اجلمعية؟

قيمة اهل ية  نوع اهل ية

 تق يفيا

            

 

 أقف أنا املوقع أدناه أنا مجيع املعلوما  أع ه حم نة وصحيحة ومتماشية مع سياسة تعارض املصاحل املعتم ة م  اجلمعية.

 

 االسم:

 املسمى الوظيفي:

 التاريخ:

 التوقيع


