
 

 

 

 سياسة تعارض المصالح

 :تمهيد

ُُكلُ ُخصوصية ُُجمعيةُسقياُالخيريةُبمنطقةُالمدينةُالمنورةُتحترمُ .1 ُلصالحها،ُيعملُشخص 

ُأنُترىُالجمعيةُأنُ ُإالُاهتمامها،ُمنُليسُالعملُإطارُخارجُ ُتصرفاتُ ُمنُبهُيقومُماُوت عدُ 

،ُأنشطةُ ُأي  ُُممارسةُ ُأثناءُ ُلصالحهاُيعملُلمنُالشخصيةُالمصالح ُغيرها،ُأوُمالي،ُأوُاجتماعية 

،ُقد ُمعهُينشأ ُُقدُ ُمماُللجمعيةُوالئهُ ُأوُموضوعيته ،ُمعُمباشرة ،ُغيرُ ُأوُمباشرة ُُبصورة ُُتتداخل 

ُ.المصالحُفيُتعارض

ُوالمبادرة ُُوالعنايةُ ُالجماعي ُُوالعملُالنزاهةُ ُفيُالمتمثلةُ ُومبادئهاُبقيمهاُالجمعيةُت ؤمن1.1ُ

، ُوحمايتها،ُالقيمُتلكُلتعزيزُالجمعية؛ُعنُالصادرةُالمصالحُتعارضُسياسةُوتأتيُواإلنجاز 

ُُأليُ ُالمهنيةُأوُالعائلية،ُأوُالشخصيةُالمصلحةُتؤث رُأنُلتفاديُوذلك ُلصالحُيعملُشخص 

ُمكاسبُ ُعلىُالمصالحُتلكُخاللُمنُيت ح صلُ ُأنُأوُالجمعية،ُتجاهُواجباتهُأداءُعلىُالجمعية

ُ.الجمعيةُحسابُعلى

 :السياسة وأهداف نطاق

ُالعربيةُالمملكةُفيُبهاُالمعمولُوالقوانينُالتشريعاتُفيُجاءُبماُاإلخاللُعدمُمع1-2ُ

ُالتنفيذية،ُوالئحتهُاألهليةُوالمؤسساتُالجمعياتُونظامُالمصالح،ُتعارضُتحك مُالتيُالسعودية

ُ.محلهاُتحلُ ُأنُدونُ ُلها،ُاستكماالاُُالسياسةُهذهُتأتيُللجمعية،ُاألساسيةُوالالئحة

ُالجمعيةُأعضاءُذلكُويشملُالجمعية،ُلصالحُيعملُشخصُكلُعلىُالسياسةُهذهُت طبق2-2ُ

ُالجمعيةُومديريُاإلدارة،ُمجلسُمنُالمنبثقةُاللجانُوأعضاءُاإلدارة،ُمجلسُوأعضاءُالعمومية

ُ.ومتطوعيهاُموظفيهاُوجميعُالتنفيذيين،

ُالسابقةُالفقرةُفيُالمذكورينُأنفسهمُباألشخاصُيتعلقُماُالمصالح،ُتعارضُيشمل2-3ُ

ُاألبناء،ُالزوجة،ُهؤالءُويشملُبهم،ُشخصيةُعالقةُلهمُتكونُآخرُشخصُأيُومصالح

ُ.العائلةُأفرادُمنُغيرهمُأوُاألشقاء،ُالوالدين،

ُالعاملينُباألشخاصُالجمعيةُتربطُالتيُالوثائقُمنُيتجزأ ُُالُجزءااُُالسياسةُهذهُت عدُ 2-4ُ

ُ.عملُعقودُأوُتعيينُقراراتُالوثائقُتلكُكانتُسواءُلصالحها

اُُغيرهم،ُأوُالخارجيينُاستشارييهاُمعُتبرمهاُالتيُالعقودُالجمعيةُت ض من2-5ُ ُتنظمُنصوصا

ُ.السياسةُهذهُأحكامُمعُيتفقُبماُالمصالحُتعارض

ُأشكالُأيُمنُلصالحهاُيعملُومنُوسمعتهاُالجمعيةُحمايةُإلىُالسياسةُهذهُتهدف2-6ُ

ُ.اإلفصاحُعدمُبسببُتنشأُقدُالتيُالسلبيةُالمصالحُتعارض



 

 

 

 تعارض تنظيم بسياسة الخاصة التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس وصالحيات مسئوليات

 :المصالح

ُ.اإلدارةُلمجلسُالرئيسةُاالختصاصاتُأحدُالمصالحُتعارضُإدارة -1

ُفيُللنظرُالمجلسُمنُالمنبثقةُلجانهُأحدُتكليفُاوُمحددةُلجانُتكوينُللمجلسُيجوز -2

ُمتطلباتُمراعاةُمعُمصالحُتعارضُعلىُتنطويُأنُالمحتملُمنُالتيُالمسائل

ُ.اللجانُتلكُاستقاللية

ُيخصُفيماُالجمعيةُإدارةُمجلسُقررُإذاُإالُمصالحُتعارضُحالةُفيُالشخصُيكونُال -3

ُأنُالجمعيةُفيُالتنفيذيينُوكبارُالمجلسُأعضاءُتعامالتُأوُالغيرُمعُالجمعيةُتعامالت

ُالتنفيذيُالمسؤولُمعُالقرارُصالحيةُوتكونُمصالح،ُتعارضُعلىُتنضويُالحالة

ُ.الجمعيةُموظفيُباقيُبخصوص

اُُاإلدارةُلمجلسُيجوز -4 ُ–ُحدةُعلىُحالةُكلُبشأنُ–ُيقررُأنُالتقديريةُلسلطتهُوفقا

اُُينشأُقدُالذيُالمصالحُتعارضُعندُالمسئوليةُمنُاالعفاء ُفيُآلخرُحينُمنُعرضا

ُالجمعية،ُمعُعملهُسياقُفيُينشأُقدُالذيُأوُالمعتادة،ُوقراراتهُالشخصُنشاطاتُسياق

ُعلىُالتصرفُفيُبواجبهُالقيامُعنُتعيقهُبمصالحُأوُماليةُبمصالحُيتعلقُماُسواء

ُ.الجمعيةُمصالحُمعُيتوافقُبماُوجهُأكمل

ُالمصلحةُصاحبُيلتزمُمصالح،ُتعارضُالحالةُأنُاإلدارةُمجلسُيقررُعندما -5

ُوإتباعُاإلدارةُمجلسُيقررهاُالتيُاإلجراءاتُوبجميعُوضعهُبتصحيحُالمتعارضة

ُ.لذلكُالمنظمةُاالجراءات

ُورفعُالسياسة،ُهذهُمخالفيُعلىُالجزاءاتُإيقاعُصالحيةُالجمعيةُإدارةُلمجلس -6

ُذويُجميعُالتزامُعدمُعنُتنجمُقدُالتيُباألضرارُللمطالبةُوالحقوقيةُالجنائيةُالقضايا

ُ.بهاُالعالقة

ُمعُذلكُيتعارضُأالُعلىُالسياسةُهذهُأحكامُتفسيرُفيُالمخولُهوُاإلدارةُمجلس -7

ُ.المشرفةُالجهاتُوأنظمةُللجمعيةُاألساسيةُوالالئحةُالساريةُاالنظمة

ُتاريخُمنُنافذةُوتكونُالجمعيةُموظفيُجميعُويبلغُالسياسة،ُهذهُاإلدارةُمجلسُيعتمد -8

 .اإلبالغ

ُالتعديالتُوإجراءُبموجبهاُوالعملُالسياسةُهذهُتنفيذُمنُالتأكدُاإلدارةُمجلسُيتولىُ -9

ُ.عليهاُالالزمة

 :المصالح تعارض حاالت

ُبشكلُسواءُيتعلقُنشاطُأيُفيُالجمعيةُلصالحُيعملُلشخصُمصلحةُ ُوجودُيعنيُال1-4ُ

ُتعارضُينشأُقدُولكن.ُالطرفينُبينُالمصالحُفيُتعارضُقيامُبالجمعية،ُمباشرُغيرُأوُمباشر

ا،ُيبديُأنُالجمعيةُلصالحُيعملُممنُيطلبُعندماُالمصالح ُيقومُأوُقراراا،ُيتخذُأوُرأيا

اُالوقتُنفسُفيُلديهُوتكونُالجمعية،ُلمصلحةُبتصرف ُُغيرُأوُمباشرُبشكلُتتعلقُمصلحةُإم 



 

ُ

ُ

ُالتزامُلديهُيكونُأنُأوُاتخاذه،ُمنهُالمطلوبُبالتصرفُأوُإبداؤه،ُمنهُالمطلوبُبالرأيُمباشر

ُحاالتُتنطويُإذ.ُالتصرفُأوُالقرارُأوُالرأيُبهذاُيتعلقُالجمعيةُغيرُآخرُطرفُتجاه

ُشخصية،ُلمكاسبُوتحقيقُ ُالثقة،ُالستعمالُوإساءة ُُللسرية،ُانتهاكُ ُعلىُالمصالحُتعارض

ُ.للجمعيةُللوالءُوزعزعةُ 

ُتغطىُالُبالضرورةُأنهاُإالُالمواقفُمنُلعددُسلوكيةُلمعاييرُامثلةُتضعُالسياسةُهذه4-2ُ

ُالتصرفُالجمعيةُلصالحُيعملُمنُكلُعلىُويتحتمُحدوثها،ُالمحتملُاألخرىُالمواقفُجميع

ُهذهُيخالفُسلوكُأنهُيبدوُقدُماُوتجنبُالسياسة،ُهذهُمعُتتماشىُبصورةُأنفسهمُتلقاءُمن

ُ:يليُماُالتعارضُحاالتُعلىُاالمثلةُومنُالسياسة

ُمنُلجنةُأيُعضوُأوُاإلدارةُمجلسُعضوُأنُحالةُفيُمثالاُُالمصالحُتعارضُينشأ -

اُُالجمعيةُموظفيُمنُأيُأوُلجانه ُمصلحةُلهُأوُنشاط،ُبأيُصلةُلهُأوُفيُمشاركا

ُأوُمباشرُبشكلُيؤثرُقدُنشاطُأوُعملُأيُفيُمهنيةُأوُتنظيميةُمصلحةُأوُشخصية

ُتأديةُفيُقدراتهُعلىُأوُالموظفُأوُالعضوُذلكُقراراتُموضوعيةُعلىُمباشرُغير

ُ.الجمعيةُتجاهُومسئولياتهُواجباته

اُُالمصالحُفيُالتعارضُينشأ - ُكبارُأحدُأوُاإلدارةُمجلسُعضوُأنُحالةُفيُأيضا

ُذلكُكانُسواءُآخرُطرفُأيُمنُشخصيةُمكاسبُعلىُيحصلُأوُيتلقىُالتنفيذيين

ُ.الجمعيةُشؤونُإدارةُفيُومشاركتهُموقعةُمنُمستفيدااُُمباشرةُغيرُأوُمباشرةُبطريقة

ُفيُالدخولُخاللُمنُالماديةُاالستفادةُخاللُمنُالمصالحُفيُالتعارضُينشأُقد -

ُ.للجمعيةُالتأجيرُأوُالشراءُأوُبالبيعُماديةُمعامالت

ُأوُالوظائفُفيُاألقرباءُأوُاألبناءُتعيينُخاللُمنُالمصالحُفيُالتعارضُينشأُقدُايضا -

ُ.معهمُعقودُتوقيع

ُفيُالجمعيةُلصالحُيعملُمنُارتباطُحالُفيُتكونُالمصالحُتعارضُصورُإحدىُمن -

ُ.الجمعيةُمعُتعامالتُبينهاُويكونُأخرىُجهة

ُمنُالجمعيةُموظفُأوُاإلدارةُمجلسُعضوُعليهاُيحصلُالتيُواإلكرامياتُالهدايا -

ُ.المصالحُتعارضُأمثلة

ُحاليةُخدماتُتستقبلُأوُخدماتُتقدمُمنشأةُأوُتجاريُنشاطُفيُالملكيةُأوُاالستثمار -

ُ.الجمعيةُمعُالتعاملُعنُتبحثُاوُالجمعيةُمن

اُملكااُتعتبرُالتيُالمعلوماتُإعطاءُأوُاألسرارُإفشاء - ُعليهاُيطلعُوالتيُللجمعية،ُخاصا

ُ.الخدمةُتركهُبعدُولوُالوظيفة،ُأوُالعضويةُبحكم

ُعلىُالتأثيرُبهدفُالجمعيةُمعُتتعاملُجهاتُأوُأشخاصُمنُلهداياُاألقاربُأحدُقبول -

ُ.المصالحُتعارضُعنهُينتجُقدُبالجمعيةُالموظفُأوُالعضوُتصرفات

ُأشياءُأوُلمبالغُجهةُأيُمنُعائلتهُأفرادُأحدُأوُالموظفُأوُاإلدارةُمجلسُعضوُتسلم -

 .معهاُللتعاملُسعيهاُأوُالجمعيةُمعُالجهةُتلكُتعاملُبسببُقيمةُذات

ُ
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ُمنُمطلوبةُفواتيرُقيمةُبدفعُالجمعيةُمعُللتعاملُتسعىُأوُتتعاملُجهةُأيُقيام -

ُ.عائلتهُأفرادُأحدُأوُالموظف

هرُ ُأنُ ُشأنهُمنُالشخصيةُللمصلحةُالجمعيةُوممتلكاتُأصولُاستخدام - اُُي ظ  ُفيُتعارضا

اُُالمصالح ُأوُمعداتها،ُأوُموظفيها،ُأوُالجمعية،ُدوامُأوقاتُكاستغاللُمحتمالا،ُأوُفعليا

ُمنُالمتحصلةُ ُالمعلوماتُاستخدامُ ُإساءة ُُأوُأهدافها،ُأوُالجمعيةُمصالحُلغيرُمنافعها

ُُعالقةُ ُخالل ؛ُالشخص  ُأيُ ُأوُمهنية،ُأوُعائلية،ُأوُشخصية،ُمكاسبُلتحقيقُبالجمعية 

ُأخرىُمصالح

 االلتزامات:

ُ:بالتاليُيلتزمُأنُالجمعيةُلصالحُيعملُمنُكلُعلى1-5ُ

ُبالجمعيةُاالرتباطُعندُالجمعيةُمنُالمعتمدةُالمصالحُتعارضُسياسةُعلىُاإلقرار -

ُتقديمُأوُالواسطةُأوُالمحاباةُوعدمُواألمانةُوالمسؤوليةُوالنزاهةُالعدالةُبقيمُااللتزام -

ُ.الجمعيةُمصالحُعلىُاآلخرينُأوُالنفسُمصلحة

اُُأوُمادياُقانونيُغيرُبشكلُاالستفادةُعدم - ُومعارفهُوأصدقائهُأهلهُمنُأيُأوُهوُمعنويا

ُ.الجمعيةاُُلصالحُعملهُأداءُخاللُمن

ُبذلكُتوحيُأوُمصالحُلتعارضُتؤديُالتيُالقراراتُاتخاذُفيُالمشاركةُتجنب -

ُ.سنوياُالمصالحُعنُباإلفصاحُالخاصُالجمعيةُنموذجُتعبئة -

ُطارئةُمصالحُتعارضُشبهةُأوُمصالحُتعارضُحالةُأيُعنُالمباشرُلرئيسهُاإلفصاح -

ُ.ماليةُغيرُأوُماليةُكانتُسواء

ُلصالحُيعملُممنُغيرهُهنُأوُعنهُتنتجُقدُمصالحُتعارضُحالةُأيُعنُاإلبالغ -

ُ.الجمعية

ُالجمعيةُطلبُحالُفيُأوُوجوده،ُحالُفيُالمصالح،ُتعارضُحالةُإنهاءُيثبتُماُتقديم -

ُ.ذلك

 :اإلفصاح متطلبات

ُالموظفينُمنُوغيرهمُالتنفيذيينُوالمسؤولينُاإلدارةُمجلسُأعضاءُعلىُيتعين1-6ُ

ُعلىُوالحصولُانطبق،ُحيثماُالتالية،ُالحاالتُعنُللجمعيةُباإلفصاحُالتامُالتقيدُوالمتطوعين

ُمحتملُأوُفعليُتعارضُعلىُانطوتُسواءُالحاجة،ُاقتضتُحيثماُحالة،ُكلُفيُموافقتها

ُ:الُأمُللمصالح

ُالموظفينُمنُوغيرهمُالتنفيذيُوالمسؤولُاإلدارةُمجلسُأعضاءُعلىُيتعين -

ُأوُجمعيةُمعُلهمُشخصيُارتباطُأوُيشغلونها،ُوظائفُأيةُعنُاإلفصاحُوالمتطوعين

 .خارجهاُأمُالمملكةُداخلُكانتُسواءُخارجية،ُمؤسسة



 

ُ

ُ

ُالموظفينُمنُوغيرهمُالتنفيذيُوالمسؤولُاإلدارةُمجلسُأعضاءُعلىُيتعين -

ُ.الربحيةُالمؤسساتُفيُلهمُملكيةُحصصُأيةُعنُاإلفصاحُوالمتطوعين

ُالموظفينُمنُوغيرهمُالتنفيذيُوالمسؤولُاإلدارةُمجلسُأعضاءُعلىُيتعين -

ُمنُأيُتخصُملكيةُحصةُأوُماليةُمصلحةُأوُوظيفةُأيةُعنُاإلفصاحُوالمتطوعين

ُأوُجمعياتُأيةُفي(ُالبنات/واألبناءُالزوج/الزوجات/والزوجةُالوالدان)ُأسرهمُأفراد

ُ.معهاُللتعاملُتسعىُأوُالجمعيةُمعُتتعاملُربحيةُمؤسسات

ُالموظفينُمنُوغيرهمُالتنفيذيُوالمسؤولينُاإلدارةُمجلسُأعضاءُكلُعلىُيتعين -

ُتنطويُأنُيمكنُحالةُأيةُعلىُموافقتهاُعلىُوالحصولُللجمعيةُاإلفصاحُوالمتطوعين

ُمنُوالتقييمُللمراجعةُالحاالتُهذهُجميعُوتخضع.ُالمصالحُفيُمحظورُتعارضُعلى

ُرئاسيةُوظيفةُإلىُالموظفُانتقالُعند.ُذلكُفيُالقرارُواتخاذُالجمعيةُإدارةُمجلسُقبل

ُتنطويُربماُالتيُالوظائفُمنُذلكُغيرُأوُأخرىُإدارةُفيُوظيفةُإلىُأوُالجمعيةُفي

ُتعارضُنموذجُتعبئةُإعادةُالموظفُعلىُيتعينُربماُالمصالح،ُفيُتعارضُعلى

ُكما.ُالوظيفةُتغييرُمنُيوما30ُُغضونُفيُاإلفصاحُوبيانُالعملُوأخالقياتُالمصالح

ُبتعبئةُالموظفُقيامُمنُالتأكدُمسؤوليةُللموظفُالمباشرُالرئيسُعاتقُعلىُتقع

ُ.تامُنحوُعلىُاإلفصاحُتمارةاس

ض2-6ُ ُعليهاُالجمعيةُموافقةُعلىُوالحصولُالمصالحُهذهُعنُاإلفصاحُفيُالتقصيرُيعر 

المواردُُلنظامُطبقاُالتأديبيةُلإلجراءاتُوالمتطوعينُالموظفينُمنُوغيرهُالتنفيذيُالمسؤول

ُ.الجمعيةُفيُاألساسيةُوالالئحةُالسعوديةُالعربيةُالمملكةُفيُاالجتماعيةُوالتنميةُالبشرية

 :المصالح تعارض تقارير

ُ..............................ُلجنةُلدىُاإلدارةُمجلسُأعضاءُإفصاحُنماذجُجميعُتودع -1

ُ.....................ُاإلدارةُلدىُالجمعيةُمتطوعيُأوُموظفيُإفصاحُنماذجُجميعُتودع -2

اُُتقريرااُُالخارجيُالجمعيةُحساباتُمراجعُي قدم -3 ُلصالحُالمبرمةُوالعقودُباألعمالُخاصا

ُطلبُ ُحالُالمجلس،ُلعضوُمباشرةُغيرُأوُمباشرةُمصلحةُعلىُتنطويُوالتيُالجمعية

ُ ُيقدمهُالذيُالجمعيةُألداءُالسنويُتقريرهُمعُذلكُوي ضمنُاإلدارة،ُمجلسُرئيس 

ُ.العموميةُللجمعية

اُُتقريرااُُالداخليةُبالمراجعةُالمخولةُاإلدارةُت صدر -4 ُاإلدارةُمجلسُعلىُي عرضُسنويا

اُُالجمعيةُلموظفيُمصلحةُعلىُانطوتُالتيُالعقودُأوُاألعمالُتفاصيلُي وض ح ُوفقا

ُ.لديهاُالمودعةُاإلفصاحُلنماذج

ُالعاملينُباألشخاصُالجمعيةُتربطُالتيُالوثائقُمنُيتجزأُالُجزءااُُت عدُالسياسةُهذهُإن ُ ُحيث

ُ.بهاُالواردةُوااللتزاماتُأحكامهاُمخالفة ُُيجوزُالُفإنهُلصالحها،

ُ



 

ُ

ُ

ُ

 :وإقرار تعهد

ُ..............................ُوبصفتي...ُُُُُُُ...........................ُأناُوأتعهدُأقر

بجمعيةُسقياُالخيريةُبمنطقةُالمدينةُُالخاصةُالمصالحُتعارضُسياسةُعلىُاطلعتُقدُبأنني

ُأرباحُأوُمكاسبُأيُعلىُالحصولُبعدمُوأتعهدُفيهاُبماُوألتزمُوأقرُأوافقُعليهُوبناءُاالمنورة،ُ

ُفيُموظفُأوُإدارةُمجلسُكعضوُموقعيُمنُمستفيداُمباشرةُأوُمباشرةُبطريقةُشخصية

ُألغراضيُمواردهاُأوُأصولهاُأوُالجمعيةُتخصُمعلوماتُأيُاستخدامُوبعدمُالجمعية

ُ.أخرىُمنفعةُأليُاستغاللهاُأوُأصدقائيُأوُأقاربيُأوُالشخصية

ُ………………………ُالتوقيع

ُهـ……/…../………..ُُالتاريخ

ُم……/…../………..ُُالموافق

ُ

ُ
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