
 

–1960 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سياسة تعارض المصالح

 م2022سبتمبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

–1960 

 سياسة تعارض المصالح:

تحقيقاً لمصلحة    والتعاونعلى إرساء بيئة عمل تتسم بالشفافية    الجمعيةتشجع  

الجمعية جهداً كبيراً للعمل ضمن    جميع األطراف التي تتعامل معها، لذا بذلت

منظومة تتسم بأخالقيات عالية من الكفاءة والعدالة والقيم، ومن ثم تأتي سياسة  

تعارض المصالح تعزيزاً وحماية لتلك القيم، كما ينبغي على منسوبي الجمعية  

 لخاصة منها على سبيل المثال ال الحصر:   القيام بعدد من الواجبات ا

  الجمعية.مصلحة  التصرف بحسن نية بغرض تحقيق (1

عدم إساءة استغالل مقومات الجمعية أو التربح من الفرص التي تتيحها  (2

   الجمعية لمستفيديها.

   الجمعية.عدم التنافس بشكل يضر مصلحة  (3

  منحها.ممارسة الصالحيات فقط للغرض الذي من أجله تم  (4

   :التطبيق واألهداف نطاق      

 :  كل من تتطبق هذه السياسة على             

   واللجان المنبثقة عنه.  أعضاء مجلس اإلدارة (1

   التنفيذي. الرئيس (2

  الموظفون. (3

الشركاء الشركاء المنفذون، الجهات الوسيطة، )أصحاب المصالح  (4

 .   (المانحون

في  • بها  المعمول  والقوانين  التشريعات  في  جاء  بما  اإلخالل  عدم  مع 

ونظام   المصالح،  تعارض  تحكم  التي  السعودية  العربية  المملكة 

والئحته   األهلية  والمؤسسات  والالئحةالجمعيات  األساسية    التنفيذية، 

 محلها.   دون أن تحل استكماالً، لها، تأتي هذه السياسة للجمعية

يشمل تعارض المصالح، ما يتعلق باألشخاص أنفسهم المذكورين في  •

لهم عالقة تكو ن  آخر  السابقة ومصالح أي شخص  شخصية،    الفقرة 

ويشمل هؤالء الزوجة، األبناء، الوالدين، األشقاء، أو غيرهم من أفراد 

 العائلة. 
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الجمعي • تربط  التي  الوثائق  من  يتجزأ  ال  جزًء  السياسة  هذه  ة ُتعد 

تعيين    باألشخاص العاملين لصالحها سواء كانت تلك الوثائق قرارات

 أو عقود عمل.  

تهدف هذه السياسة إلى حماية الجمعية وسمعتها ومن يعمل لصالحها   •

عدم   بسبب  تنشأ  قد  التي  السلبية  المصالح  تعارض  أشكال  أي  من 

 االفصاح. 

 :صالحياتالمسئوليات وال

 اصات الرئيسة لمجلس اإلدارة. إدارة تعارض المصالح أحد االختص •

يجوز للمجلس تكوين لجان محددة أو تكليف أحد لجانه المنبثقة من المجلس   •

عل تنطوي  أن  المحتمل  من  التي  المسائل  في  مع  ى  للنظر  تعارض مصالح 

  اللجان.مراعاة متطلبات استقاللية تلك 

خوله  ال يكون الشخص في حالة تعارض مصالح إال إذا قر ر المجلس أو من ي •

فيما يخص تعامالت الجمعية مع الغير أو تعامالت أعضاء المجلس وكبار 

وتكون   مصالح،  تعارض  على  تنطوي  الحالة  أن  الجمعية  في  التنفيذيين 

 صالحية القرار مع المسؤول التنفيذي بخصوص باقي موظفي الجمعية. 

 -  بشأن كل حالة على حدة  -يجوز للمجلس وفقاً لسلطته التقديرية أن يقرر   •

ينشأ عرضاً من حين   اإلعفاء من المسؤولية عند تعارض المصالح الذي قد

آلخر في سياق نشاطات الشخص وقراراته المعتادة، سواء ما يتعلق بمصالح 

مالية أو بمصالح تعيقه عن القيام بواجبه في التصرف على أكمل بما يتوافق 

   الجمعية.مع مصالح 

الحالة   • أن  المجلس  يقرر  المصلحة عندما  صاحب  يلتزم  مصالح،  تعارض 

وبجميع االجراءات التي يقررها المجلس واتباع    هالمتعارضة بتصحيح وضع

 االجراءات الُمنظمة لذلك. 

للمجلس صالحية إيقاع الجزاءات على مخالفي هذه السياسة، ورفع القضايا  •

يع  باألضرار التي قد تنجم عن عدم التزام جم  والحقوقية والمطالبةالجنائية  

 بها.    ذوي العالقة
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 :حاالت تعارض المصالح

ينشأ تعارض المصالح عندما تتداخل المصالح الشخصية الخاصة لألشخاص  •

  للجمعية.بأي شكل من األشكال مع المصالح العامة 

سلوكية لعدد من المواقف إال أنها بالضرورة    لمعاييرهذه السياسة تضع أمثلة   •

الم األخری  المواقف  جميع  تغطي  حدوثهاال  من   حتملة،  كل  على  ويتحتم 

هذه   مع  تتماشى  بصورة  نفسه  تلقاء  من  التصرف  الجمعية  لصالح  يعمل 

يخالف هذه السياسة ومن األمثلة على   السياسة وتجنب ما قد يبدو أنه سلوك

 حاالت التعارض ما يلي: 

o  ،أن عضو المجلس أو عضو أي لجنة من لجانه أو أي من موظف

أو مصلحة   صلة بأي نشاط، أو له مصلحة شخصيةمشاركاً في أوله  

تنظيمية أو مهنية في أي عمل أو نشاط قد يؤثر بشكل مباشر أو غير 

على  أو  الموظف  أو  العضو  ذلك  قرارات  موضوعية  على  مباشر 

  قدراته في تأدية واجابته ومسؤولياته تجاه الجمعية. 

o البيع أو الشراء االستفادة المادية من خالل الدخول في معامالت مادية ب

 أو التأجير للجمعية. 

o   .تعيين األبناء أو األقرباء في الوظائف أو توقيع عقود معهم   

o  ارتباط من يعمل لصالح الجمعية في جهة أخرى ويكون بينها تعامالت

   الجمعية.مع 

o   منشأة تقدم خدمات أو تستقبل    تجاري أواالستثمار أو الملكية في نشاط

  الجمعية.خدمات حالية من الجمعية أو تبحث عن التعامل مع 

o   أي جهة أفراد عائلته من  أحد  أو  الموظف  أو  المجلس  تسلم عضو 

الجمعية أو سعيها   لمبالغ أو أشياء ذات قيمة بسبب تعامل تلك الجهة مع

  للتعامل معها.

o ة الشخصية من شأنه أن  استخدام أصول وممتلكات الجمعية للمصلح

كاستغالل أوقات دوام   أو محتمالً  في المصالح فعلياً  يظهر تعارضاً 

الجمعية، أو موظفيها، أو معداتها، أو منافعها لغير مصالح الجمعية 

أو أهدافها، أو إساءة استخدام المعلومات المتحصلة من خالل عالقة 

مهنية أو    أو عائلية أو  شخصية،الشخص بالجمعية؛ لتحقيق مكاسب  

 أي مصالح أخرى. 
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 :االلتزامات

وعدم   • واألمانة  والمسؤولية  والنزاهة  العدالة  بقيم  أو   المحاباة،االلتزام 

   الجمعية. الواسطة أو تقديم مصلحة النفس أو اآلخرين على مصالح

أهله   • من  أي  أو  هو  معنويا  أو  ماديا  قانوني  غير  بشكل  االستفادة  عدم 

  الجمعية.اء عمله لصالح وأصدقائه ومعارفه من خالل أد

تجنب المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤدي لتعارض مصالح أو توحي  •

   بذلك.

مصالح أو شبهة تعارض   حالة تعارضاإلفصاح لرئيسه المباشر عن أي   •

   مالية.مصالح طارئة سواء كانت مالية أو غير 

عمل  اإلبالغ عن أي حالة تعارض مصالح قد تنتج عنه أو عن غيره ممن ي •

   الجمعية.لصالح 

تقديم ما يثبت انهاء حالة تعارض المصالح، في حال وجودها، أو في حال  •

  ذلك.طلب الجمعية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


