
 

 

 

 

 

 

 

 تعارض املصالح سياسة
للجمعية الخريية السعودية لتنشيط التربع باألعضاء باملنطقة 

 الرشقية )إيثار(

 

 

  

 

 
 

 



 

 

 

 هيد:مت

الخريية السعودية لتنشيط التربع باألعضاء باملنطقة  الجمعيةُم "تحت  •
، وتَعُد ما يقوم به من لصالحها" خصوصيَة كّل شخٍص يعمل الرشقية )إيثار(

 املصالحترى أن  الجمعيةأنَّ  إالخارَج إطار العمل ليس من اهتاممها،  ترصفاٍ 
أثناًء مامرسِة أيِّ أنشطٍة اجتامعيٍة، أو مالية أو  لصالحها يعمل ملنالشخصية 

 والئه، أو موضعيتهري مبارشة، مع غأو  ها، قد تتداخُل، بصورٍة مبارشةري غ
 .املصالح يفللجمعية مام قد ينشأ معه تعارض 

امعي االجتوالعمل  النزاهة يف املتمثلةبقيمها ومبادئها  الجمعيةتؤمن  •
الصادرة عن  املصالحسياسة تعارض يت وتأ  ،واإلنجاز واملبادرةوالعناية 
 املصلحةتؤثر  أن يتها، وذلك لتفاديحام؛ لتعزيز تلك القيم و الجمعية

 عىل أداء الجمعية لصالحأيل شخص يعمل  املهنيةالشخصية أو العائلية، أو 
عىل مكاسب عىل  املصالحتلك  خالل، أو أن يتحصل من الجمعية اتجاهواجباته 

 .الجمعية حساب

 

 

 

 

 



 

 

 

 نطاق وأهداف السياسة:

 يفا به ةاملعمول ننيالترشيعات والقوا يفجاء  اإلخالل مبامع عدم  •
 الجمعيات، ونظام املصالحكم تعارض تي تحالعربية السعودية ال اململكة

 تأيتللجمعية،  والالئحة األساسيةالتنفيذية،  والئحته األهلية واملؤسسات
 لها.محلَّ تح، دون أن لها استكامالهذه السياسة 

، ويشمل ذلك الجمعية لصالحتطبق هذه السياسة عىل كل شخص يعمل  •
من  املنبثقة، وأعضاء اللجان اإلدارة مجلسلعمومية وأعضاء االجمعية أعضاء 
 تطوعيها.ميع موظفيها و جمو  الجمعية التنفيذيني، ومديري اإلدارة مجلس

الفقرة  يف املذكورينأنفسهم  باألشخاص، ما يتعلق املصالحيشمل تعارض  •
م، ويشمل بهقة شخصية ال ع لهمأي شخص آخر تكون ومصالح السابقة 

 هم من أفراد العائلة.ري ، أو غاألشقاء ، الوالدين،األبناءالزوجة،  هؤالء
 باألشخاص الجمعيةتربط  تييتجزأُ من الوثائق ال التُعدُّ هذه السياسة جزًءا  •

 سواء كانت تلك الوثائق قرارات تعني أو عقود عمل.لصالحها  العاملني
هم، ري أو غ الخارجيني مستشاريهامع  تربمها تيالعقود ال الجمعيةتُّضمن  •

 يتفق مع أحكام هذه السياسة. مبا املصالح نصوًصا تنظم تعارض
من  لصالحهاومن يعمل  وسمعتها الجمعيةية حام إىلدف هذه السياسة ته •

 .اإلفصاحقد تنشأ بسبب عدم  تيالسلبية ال املصالح أي أشكال تعارض

 



 

 

 
 

بسياسة  الخاصةالتنفيذية  واإلدارة اإلدارة مجلس وصالحياتمسئوليات 

 :املصالحتنظيم تعارض 

 .اإلدارة ملجلسالرئيسة  االختصاصاتأحد  املصالحإدارة تعارض  •
 املجلسمن  املنبثقةنه لجاددة أو تكليف أحد مح لجانوز للمجلس تكوين يج •

مع  مصالحأن تنطوي عىل تعارض  املحتملمن  تيالاملسائل  يفللنظر 
 تلك اللجان. استقالليةمراعاة متطلبات 

 الجمعيةإدارة  مجلسأذا قرر  إال مصالححالة تعارض  يفيكون الشخص  ال •
وكبار  املجلسأعضاء  تعامالتأو  ريمع الغ تعامالت الجمعيةص يخفيام 

حية ال ، وتكون صمصالحعىل تعارض  تنضوي ةالالحأن  الجمعية يف التنفيذيني
  .جمعيةال باقي موظفي بخصوصالتنفيذي  املسؤولالقرار مع 

وفًقا لسلطته التقديرية أن يقرر ــ بشأن كل حالة عىل  اإلدارة ملجلس يجوز •
 نيالذي قد ينشأ عرًضا من ح املصالحعند تعارض  املسئولية من اإلعفاءحدة ــ 

 يف، أو الذي قد ينشأ املعتادةوقراراته  سياق نشاطات الشخص يف ألخر
عن  تعيقه مبصالح مالية أو مبصالح، سواء ما يتعلق الجمعيةسياق عمله مع 

 .الجمعية مصالحيتوافق مع  مباالترصف عىل أكمل وجه  يفالقيام بواجبه 
 املصلحة، يلتزم صاحب مصالحتعارض  حالةأن  اإلدارة مجلسعندما يقرر  •

 اإلدارة مجلسيقررها  تيال اإلجراءات وبجميعوضعه  بتصحيح املتعارضة
 لذلك. املنظمة اإلجراءاتوإتباع 



 

 

هذه السياسة،  مخالفيعىل  الجزاءاتحية إيقاع ال ص الجمعيةإدارة  ملجلس •
قد تنجم عن عدم  تيال باألرضارللمطالبة  والحقوقية الجنائية ورفع القضايا

 .ابهقة ال ذوي الع جميعالتزام 
يتعارض  أالأحكام هذه السياسة عىل  ريتفس يف املخولهو  اإلدارة مجلس •

 الجهاتللجمعية وأنظمة  األساسية والالئحةالسارية األنظمة ذلك مع 
 .املرشفة

وتكون  الجمعيةموظفي  جميعهذه السياسة، ويبلغ  اإلدارة مجلسيعتمد  •
  .اإلبالغنافذة من تاريخ 

وإجراء  مبوجبهاالتأكد من تنفيذ هذه السياسة والعمل  اإلدارة مجلس يتوىل •
 عليها.الالزمة  التعديالت

 :املصالحتعارض  حاالت

أي نشاط يتعلق  يف الجمعية لصالحوجود مصلحة لشخص يعمل  نييع ال •
 نيب يف املصالح، قيام تعارض بالجمعيةمبارش ري غ مبارش أوسواء بشكل 

 لصالحعندما يطلب ممن يعمل املصالح . ولكن قد ينشأ تعارض الطرفني
، ملصلحة الجمعيةأن يبدي رأيًا، أو يتخذ قرارًا، أو يقوم بترصف  الجمعية

مبارش  غرينفس الوقت إما مصلحة تتعلق بشكل مبارش أو  يفوتكون لدية 
، أو أن يكون اتخاذهمنه  املطلوبمنه إبداؤه، أو بالترصف  بالرأي املطلوب

الرأي أو القرار أو  بهذايتعلق  الجمعية ريغر ه طرف آخاتجالديه التزام 
ة، وإساءة انتهاك للرسي عىل املصالحتعارض  حاالتالترصف. إذ تنطوي 

 للجمعية. للوالءشخصية، وزعزعة  ملكاسب وتحقيقالثقة،  لاالستعام
هنا بالرضورة  إال املواقفسلوكية لعدد من  ملعايرهذه السياسة تضع امثلة  •

حدوثها، ويتحتم عىل كل من  املحتمل األخرى جميع املواقفتغطى  ال



 

 

مع هذه أنفسهم بصورة تتامىش  الترصف من تلقاء الجمعية لصالحيعمل 
 األمثلةومن  هذه السياسة يخالفما قد يبدو أنه سلوك  وتجنبالسياسة، 

 التعارض ما ييل: حاالتعىل 

 لجنةأو عضو أي  اإلدارة مجلسحالة أن عضو  يفمثاًل  املصالحينشأ تعارض  .1
أو له صلة بأي نشاط، أو  فيهمشاركًا  الجمعيةأي من موظفي  أو لجانهمن 

أو نشاط قد  لأي عم يفمصلحة تنظيمية أو مهنية  له مصلحة شخصية أو
موضوعية قرارات ذلك العضو أو  مبارش عىل غرييؤثر بشكل مبارش أو 

 .تجاه الجمعيةتأدية واجباته ومسئولياته  يفأو عىل قدراته  املوظف
أو أحد كبار  اإلدارة مجلسحالة أن عضو  يفأيًضا  املصالح يفينشأ التعارض  .2

صل عىل مكاسب شخصية من أي طرف آخر سواء كان يحيتلقى أو التنفيذين 
 يفمبارشة مستفيًدا من موقعة ومشاركته  ريأو غ ذلك بطريقة مبارشة

 .الجمعيةإدارة شؤون 
الدخول  خاللمن  املادية االستفادة خاللمن  املصالح يفقد ينشأ التعارض  .3

 للجمعية. التأجريمادية بالبيع أو الرشاء أو معامالت  يف
 يف األقرباءأو  األبناء نيتعي خاللمن  املصالح يفيًضا قد ينشأ التعارض ا .4

 عقود معهم. الوظائف أو توقيع
 لصالححال ارتباط من يعمل  يفتكون  املصالحمن إحدى صور تعارض  .5

 .الجمعيةمع  تعامالتأخرى ويكون بينها  جهة يف الجمعية
أو موظف  اإلدارة مجلسصل عليها عضو يح تيال واإلكراميات الهدايا .6

 .املصالحتعارض  من أمثلة الجمعية
أو منشأة تقدم خدمات أو تستقبل  تجارينشاط  يف امللكيةأو  االستثامر .7

 .الجمعيةأو تبحث عن التعامل مع  الجمعية خدمات حالية من



 

 

 تيملكًا خاًصا للجمعية. وال تعترب تيال املعلوماتأو إعطاء  األرسارإفشاء  .8
 .الخدمةالعضوية أو الوظيفة، ولو بعد تركه  كمبحيطلع عليها 

 بهدف الجمعيةمن أشخاص أو جهات تتعامل مع  لهدايا األقاربقبول أحد  .9
قد ينتج عنه تعارض  بالجمعية املوظفترصفات العضو أو  عىل ريالتأث

 .املصالح
أو أحد أفراد عائلته من أي جهة  املوظفأو  اإلدارة مجلستسليم عضو  .10

أو سعيها  الجمعيةمع  الجهةقيمة بسبب تعامل تلك  اتأو أشياء ذ ملبالغ
 للتعامل معها.

مطلوبة  ريبدفع فوات الجمعيةقيام أي جهة تتعامل أو تسعى للتعامل مع  .11
 أفراد عائلته. أو أحد املوظفمن 

للمصلحة الشخصية من شأنه أن يظهر  الجمعيةاستخدام أصول وممتلكات  .12
، أو الجمعيةأوقاف دوام  كاستغالل، محتمالفعليًا أو  يف املصالحتعارًضا 

أو أهدافها، أو  الجمعية مصالح ريمنافعها لغ ، أومعداتهاموظفيها، أو 
؛ بالجمعيةقة الشخص ال عخالل من  املتحصلة املعلوماتإساءة استخدام 

 أخرى.مصالح لتحقيق مكاسب شخصية، أو عائلية، أو مهنية، أو أي 
 :االلتزامات

 :بالتايلأن يلتزم  الجمعية لصالحعىل كل من يعمل 

 االرتباطعند  الجمعيةمن  املعتمدة املصالحعىل سياسة تعارض  اإلقرار .1
 .بالجمعية

أو  املحاباةوعدم  واألمانة واملسؤولية والنزاهةبقيم العدلة  االلتزام .2
 .الجمعية مصالحعىل  األخرينالنفس أو  مصلحة يمالواسطة أو تقد



 

 

ماديًا أو معنويًا هو أو أي من أهله  ينقانو  ريبشكل غ االستفادةعدم  .3
 .الجمعية لصالحخالل أداء عمله  وأصدقائه ومعارفه من

أو توحي  مصالحتؤدي لتعارض  تيالقرارات ال اتخاذ يف املشاركة تجنب .4
 بذلك.

 سنويًا. املصالحعن  باإلفصاح لخاصا الجمعية منوذجتعبئة  .5
 مصالحشبة تعارض  أو مصالحعن أي حالة تعارض  املبارشلرئيس  اإلفصاح .6

 مالية. ريكانت مالية أو غ طارئة سواء
 لصالحه ممن يعمل ري قد تنتج عنه أو من غ مصالحعن أي حالة تعارض  اإلبالغ .7

 .الجمعية
حال طلب  يفحال وجوده أو  يف، املصالححالة تعارض  إنهاءما يثبت  يمتقد .8

 ذلك. الجمعية
 

 :اإلفصاحمتطلبات 

 املوظفنيهم من ري وغ التنفيذين واملسؤولني اإلدارة مجلسعىل أعضاء  نييتع
التالية، حيثام انطبق،  الحاالتللجمعية عن  باإلفصاحالتام  التقيد واملتطوعني

، سواء انطوت الحاجةحالة، حيثام اقتضت  كل يفعىل موافقتها  والحصول
 :الأم  للمصالح محتملعىل تعارض فعيل أو 

هم من ري التنفيذي وغ ملسؤولوا اإلدارة مجلسعىل أعضاء  نييتع .1
، أو ارتباط شخيص يشغلونهاعن أية وظائف  واملتطوعني اإلفصاح املوظفني

 أم خارجها. اململكةسواء كانت داخل  أو مؤسسة خارجية، جمعيةم مع له



 

 

هم من ري التنفيذي وغ واملسؤول اإلدارة مجلسعىل أعضاء  نييتع .2
 املؤسسات يفم لهعن أية حصص ملكية  واملتطوعني اإلفصاح املوظفني

 ية.بحالر 
هم من ري التنفيذي وغ واملسؤول اإلدارة مجلسعىل أعضاء  نييتع .3

عن أية وظيفة أو مصلحة مالية أو حصة  واملتطوعني اإلفصاح املوظفني
 /واألبناءالوالدان والزوجة/ الزوجات/ الزوج ) أي من أفراد أرسهم تخصملكية 
أو تسعى  الجمعيةتتعامل مع  يةبحأو مؤسسات ر  جمعياتأية  يف (البنات

 للتعامل معها.
هم من ري التنفيذي وغ واملسؤولني اإلدارة مجلسعىل كل أعضاء  نييتع  .4

عىل موافقتها عىل أية  والحصولللجمعية  واملتطوعني اإلفصاح املوظفني
يع هذه جم وتخضع املصالح يف محظور كن أن تنطوي عىل تعارضميحالة 

 يفالقرار  واتخاذ الجمعية إدارة مجلسللمراجعة والتقييم من قبل  الحاالت
وظيفة إىل أو  الجمعية يفوظيفة رئاسية  إىل املوظفذلك عند انتقال 

 يفتنطوي عىل تعارض  تي رمبا ذلك من الوظائف الغريإدارة أخرى أو  يف
 املصالحتعارض  منوذجإعادة تعبئة  املوظفعىل  نييتع رمبا ،املصالح

الوظيفة. كام  يرييوًما من تغ 30عضون  اإلفصاح يفالعمل وبيان  القياتوأخ
 املوظفالتأكد من قيام  للموظف مسؤولية املبارشتقع عىل عاتق الرئيس 

 و تام.نحعىل  اإلفصاحبتعبئة استامرة 
 الجمعيةعىل موافقة  والحصول املصالحعن هذه  اإلفصاح يف التقصرييعرض 

 إلجراءات واملتطوعني املوظفنيه من ري وغالتنفيذي املسؤول عليها 
العربية  اململكة يف االجتامعية التأديبية طبًقا لنظام العمل والتنمية

 .الجمعية يف األساسية والالئحةالسعودية 



 

 

 

 املصالح:تقارير تعارض 

تودع جميع مناذج إفصاح أعضاء مجلس اإلدارة لدى لجنة التدقيق واملراقبة 
 .واملخاطر

مناذج إفصاح موظفي أو متطوعي الجمعية لدى لجنة التدقيق تودع جميع 
 .واملراقبة واملخاطر

يُقدم مراجع حسابات الجمعية الخارجي تقريراً خاصاً باألعامل والعقود املربمة 
لصالح الجمعية والتي تنطوي عىل مصلحة مبارشة أو غري مبارشة لعضو 

مع تقريره السنوي  املجلس، حال طلِب رئيِس مجلس اإلدارة، ويُضمن ذلك
 ألداء الجمعية الذي يقدمه للجمعية العمومية.

تُصدر اإلدارة املخولة باملراجعة الداخلية تقريراً سنوياً يُعرض عىل مجلس 
اإلدارة يُوّضح تفاصيل األعامل أو العقود التي انطوت عىل مصلحة ملوظفي 

 الجمعية وفقاً لنامذج اإلفصاح املودعة لديها.
السياسة تُعد جزءاً ال يتجزأ من الوثائق التي تربط الجمعية  حيث إنِّ هذه

باألشخاص العاملني لصالحها، فإنه ال يجوز مخالفَة أحكامها وااللتزامات 
 الواردة بها.

 

 
 


