
 
 
 

 

 
 

 سياسة تعارض المصالح

البر بحرمةجمعية   

 

 

  



 
 
 

 
 

 مهيدت
 من يسل لإطار العم خارجَ  تصرفاتٍ  به من ما يقوم وتعد لصالحها، عملشخٍص  ل   خصوصيةَك البر بحرمةجمعية  تحترم   1-1

، ها،أو غيرةمالي،أوأنشطة اجتماعية ممارسة أي لصالحها أثناءَ  يعمل نالشخصية لم المصالح أن ترى أنَّ الجمعية اهتمامها،إال

 . المصالح تعارض في للجمعيةمماقْدينشأ معه والئهِ  موضوعيتِه،أو ، معغير مباشرةأو بصورة مباشرة قدتتداخل  
 

لصادرة ا المصالح ضارسياسة تع والعنايِةوالمبادرةِواإلنجاِز،وتأتي الجماعيِ  النزاهة والعمل الجمعيةبقيمهاومبادئهاالمتمثلِةفي ت ؤمن 2-1

 الحلص يعمل خٍص ش ،أوالمهنيةألي   أوالعائليةتؤث رالمصلحةالشخصية أن لتفادي وحمايتها،وذلك القيم كلتعزيز تلالجمعية؛ نع

 .يةالجمع حساب على مكاسبٍ  على المصالح خالل تلك من يتَح صلَ  أن ،أوالجمعية تجاه هأداء واجبات على الجمعية
 

 
 السياسة وأهداف نطاق

ونظام المصالح، تعارض تحك م المملكةالعربيةالسعوديةالتي بهافي والقوانين المعمول التشريعات في ءبما جا اإلخالل عدم مع 2-1

 . محلها لَّ تح أن ونَ لها،د استكماالالسياسة هذه  للجمعية،تأتي ةوالالئحة األساسيالجمعيات والمؤسسات األهلية والئحته التنفيذية،
ة، اإلدار سمجلالجمعية العمومية وأعضاء عضاء ذلك أ ويشملالبر بحرمةجمعية لصالح  يعمل شخص كل السياسةعلى هذه ت طبق 2-2

 .اطوعيهموظفيها ومت ، وجميعجمعية التنفيذيينال ومديري ،البر بحرمة ةلجمعي اإلدارةمجلس  نالمنبثقة م نوأعضاء اللجا

قة عال من لهتكو ينص آخراشخأومصالح أي لفقرة السابقة يشمل تعارض المصالح، ما يتعلق باألشخاص أنفسهم المذكورين في ا 2-3

 شخصية بهم، ويشمل هؤالء الزوجة، األبناء، الوالدين، األشقاء، أو غيرهم من أفراد العائلة.

 ائقتلك الوث تواء كانس لصالحها العاملين صباألشخا بحرمةالبر جمعية تربط  التي الوثائق من أ  ال يتجز السياسة جزءا هذه ت عد   2-4

 .عمل أوعقود تعيين قرارات
 مع قبما يتف حتعارض المصال تنظم أو غيرهم،نصوص استشارييها الخارجيين مع تبرمها التي دالعقو بحرمةالبر جمعية  ت ض من 2-5

 .السياسة هذه أحكام
ي قد تنشأ لبية التومن يعمل لصالحها من أي أشكال تعارض المصالح الس وسمعتهاالبر بحرمةجمعية تهدف هذه السياسة إلى حماية  2-6

 . بسبب عدم اإلفصاح

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 حالمصال عارضت تنظيم بسياسة ةالتنفيذية الخاص واإلدارة اإلدارة مجلس وصالحيات مسئوليات



 
 
 

 
 البر بحرمةجمعية إدارة  لمجلس الرئيسة االختصاصات أحد المصالح ضإدارة تعار 

 على تنطوي أن لالمحتم من التي المسائل يللنظر ف المجلسمن  المنبثقة هاحد لجان محددةاوتكليف لجان تكوين سيجوز للمجل 

 .اللجان كاستقاللية تل تمراعاة متطلبا مع مصالح تعارض

 الغير معجمعية ال تعامالت فيمايخص البر بحرمة ةجمعي إدارة إالاذاقررمجلس مصالح ضحالة تعار في الشخص يكونال 

 لقرارمعصالحيةا وتكون،مصالح تعارض على يالحالة تنضو نالجمعية أ في نوكبار التنفيذيي المجلس أعضاء أوتعامالت

 .البر بحرمةجمعية  موظفي باقي بخصوص التنفيذي المسؤول

 عند  المسئولية منعفاءاال – حدة ىحالة علكل  بشأن – يقرر نلتقديرية أا وفقا لسلطتها بحرمةالبر جمعية إدارة  سيجوز لمجل

 سياق في أينش قد أوالذي،المعتادة وقراراته الشخص نشاطات سياق آلخرفي حين من عرضا   ينشأ قد الذي المصالح ضتعار

 مع يتوافق بما وجه ملكأ على لتصرفا في بواجبه القيام عن تعيقه ماليةأوبمصالح بمصالح قما يتعل سواء،الجمعية مع عمله

 .جمعيةال مصالح

 جراءاتاإل وبجميع وضعه المصلحةالمتعارضةبتصحيحصاحب  يلتزم ،مصالح ضالحالة تعار ناإلدارة أ سيقرر مجل عندما 

 .كالمنظمة لذلاإلجراءات  عاإلدارة وإتبا سيقررها مجل التي

 ارباألضر للمطالبة يةوالحقوق  الجنائية القضايا ورفع ،السياسة هذه مخالفي على الجزاءات عصالحية إيقا ةإدارة الجمعي لمجلس 

 .االعالقة به ذوي جميع التزام عدم عن قدتنجم التي

 ة للجمعية األساسيوالالئحةالساريةاألنظمة  مع ذلك يتعارض ال أن علىسياسة ال هذه أحكام تفسير في هوالمخولاإلدارة  مجلس

 .جهات المشرفةوأنظمةال
 اإلبالغ تاريخ ننافذة م نوتكو بحرمةالبر جمعية  موظفي جميعمجلس اإلدارة هذه السياسة، ويبلغ  يعتمد . 

 االالزمة عليه بموجبهاوإجراءالتعديالت لالسياسة والعم هتنفيذ هذ دمنكاإلدارةالتأ مجلس يتولى. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حاالت تعارض المصالح                                          
 في تعارض امبالجمعية،قي مباشر رمباشر أوغي لسواء بشك يتعلق نشاط أي يالجمعية ف لصالح يعمل مصلحة لشخص وجود اليعني 4-1

 قرارا ،أويقوم ذرأيا ،أويتخ يبدي نالجمعية ألصالح  يعمل ممن يطلب عندما المصالح ضينشأ تعار ولكن قد .الطرفين, بين المصالح

ا  الوقت نفس في لديه وتكون ،ةلمصلحة الجمعيبتصرف   إبداؤه،أو نهم المطلوب يمباشر بالرأ رمباشر أوغي بشكل قمصلحة تتعلإمَّ

 تنطوي إذ .التصرف أو والقرار الرأي بهذا قالجمعية يتعل رآخر غي طرف تجاه التزام لديه يكون اتخاذه،أو أن منه المطلوب بالتصرف

 .معيةوزعزعٍةللوالءللج شخصية، لمكاسب الثقة، وتحقيقٍ  وإساءة الستعمال للسرية، انتهاكٍ  على تعارض المصالح حاالت



 
 
 

 ويتحتم حدوثها، المحتمل األخرى المواقف جميع بالضرورةالتغطى إالأنها المواقف من لعددسلوكية لمعايير امثلة تضع السياسة هذه 4-2

 هذه يخالف سلوك أنه يبدو دما ق السياسة،وتجنب هذه مع تتماشى بصورة أنفسهم تلقاء من التصرفكل من يعمل لصالح الجمعية  على

 :   يما يل التعارض حاالت علىاألمثلة  ومن السياسة

 في كا  مشار موظفي الجمعية من وأي لجانهأ من لجنة أي أوعضو اإلدارة مجلس عضو حالةأن مثال في لمصالحتعارض ا ينشأ 

 ىباشر علم رمباشر أوغي يؤثربشكل قد أونشاط عمل أي مصلحةشخصيةأومصلحةتنظيميةأومهنيةفي أوله نشاط، يصلة بأ أوله

 .جمعيةال تجاه ومسئولياته تأديةواجباته في قدراته على أو العضوأوالموظف ذلك تموضوعية قرارا

 كاسبم على يحصل أو يتلقى التنفيذيين رأحد كبا أو اإلدارة عضومجلس حالةأن أيضا في المصالح في التعارض ينشأ 

 .جمعيةال ونؤش إدارة في تهكومشار موقعة من بطريقةمباشرةأوغيرمباشرةمستفيدا   ذلك كانآخرسواء طرف أي شخصيةمن

 للجمعية أجيرأوالت والشراء عمادية بالبي معامالت في الدخول خالل االستفادةالماديةمن خالل من المصالح في قدينشأالتعارض. 

  الوظائف أو توقيع عقود معهم األبناءأواألقرباءفي تعيين خالل من المصالح في قدينشأالتعارضأيضا . 
 ت مع من يعمل لصالح الجمعية في جهة أخرى ويكون بينها تعامال ارتباط حال في تكون المصالح صورتعارض إحدى من

 .الجمعية

 المصالح تعارض مثلةأ منالجمعية  موظفعضو مجلس اإلدارة أو عليها يحصل التي رامياتكواإلالهدايا  . 

 جمعيةال عم التعامل عن اوتبحثجمعيةال حاليةمن خدمات أوتستقبل خدمات ومنشأةتقدم تجاريأ نشاط في أوالملكية االستثمار. 

 دمةلخا هكتر بعد وول وظيفة،عضوية أو الال عليهابحكم يطلع والتي ،للجمعيةتعتبرملك اخاص ا التي أوإعطاءالمعلومات إفشاءاألسرار. 

 قد جمعيةبال ظفموعضو أو الال تصرفات على التأثير بهدف الجمعية مع تتعامل أوجهات أشخاص من لهداياا األقارب أحد قبول 

 .المصالح تعارض عنه ينتج

 يةجمعال مع  الجهة تلك تعامل بسبب قيمة أوأشياءذات جهةلمبالغ أي من أحدأفرادعائلته أو ظفعضو مجلس اإلدارة أو المو تسلم 

 ا.معه لللتعامأوسعيها 
 عائلته أفراد أوأحد الموظف مطلوبةمن قيمةفواتير بدفعالجمعية مع للتعامل أوتسعى جهةتتعامل أي قيام . 

 تأوقا ،كاستغالل محتمال   فعليا  أو المصالح في  ي ِظهَرتعارض ْأن شأنه الجمعيةللمصلحة الشخصيةمن وممتلكات أصول استخدام 

 خالل ِةمنومات المتحصلالمعل ِلغيرمصالح الجمعيةأوأهدافها،أوإساءةِاستخدام أومنافعها أومعداتها، أو موظفيها، الجمعية، دوام

 . أخرى أيَّ مصالح شخصية،أوعائلية،أومهنية،أو لتحقيق مكاسب بالجمعيِة؛ عالقِةالشخِص 

 
 االلتزامات                                           

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

 اإلقرار على سياسة تعارض المصالح المعتمدة من الجمعية عند االرتباط بالجمعية . 
 على مصالح و اآلخرينأوعدم المحاباة أو الواسطة أو تقديم مصلحة النفس  ة واألمانةالعدالةوالنزاهةوالمسؤولي بقيماللتزام ا 

 . الجمعية

 لصالح الجمعية   خالل أداء عمله من ومعارفه أهله وأصدقائه من أوأي هو  أومعنويا ماديا قانوني غير بشكلتفادةعدم االس . 

 تجنب المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤدي لتعارض مصالح أو توحي بذلك . 
   تعبئة نموذج الجمعية الخاص باإلفصاح عن المصالح سنويا. 

 ليةسواء كانت مالية أو غير ما طارئة ح أو شبهة تعارض مصالحمصال حالةتعارض أي المباشرعنلرئيسه  اإلفصاح . 
  البر بحرمةجمعية ن غيره ممن يعمل لصالح عاإلبالغ عن أي حالة تعارض مصالح قد تنتج عنه أو. 

 ذلكالبر بحرمةجمعية  طلب حال أوفي وجوده، حال في ، إنهاءحالة تعارض المصالح مايثبت تقديم. 

 

 اإلفصاح متطلبات



 
 
 

التقيد التام باإلفصاح للجمعية عن  والمتطوعين المسؤولين التنفيذيين وغيرهم من الموظفينأعضاء مجلس اإلدارة ويتعين على  6-1

الحاالت التالية، حيثما انطبق، والحصول على موافقتها في كل حالة، حيثما اقتضت الحاجة، سواء انطوت على تعارض فعلي أو محتمل 

 ال:للمصالح أم 

  ا، أو يشغلونه اإلفصاح عن أية وظائف والمتطوعين وغيرهم من الموظفين التنفيذي المسؤولأعضاء مجلس اإلدارة ويتعين على

 ارتباط شخصي لهم مع جمعية أو مؤسسة خارجية، سواء كانت داخل المملكة أم خارجها. 

  في  لكية لهماإلفصاح عن أية حصص م والمتطوعين وغيرهم من الموظفين المسؤول التنفيذيأعضاء مجلس اإلدارة ويتعين على

 المؤسسات الربحية.

  ة مالية أو مصلح اإلفصاح عن أية وظيفة والمتطوعين وغيرهم من الموظفين المسؤول التنفيذيأعضاء مجلس اإلدارة ويتعين على

 ربحية ساتأو مؤس لزوج واألبناء/البنات( في أية جمعياتأو حصة ملكية تخص أي من أفراد أسرهم )الوالدان والزوجة/الزوجات/ا

 تتعامل مع الجمعية أو تسعى للتعامل معها.
  على  ة والحصولاإلفصاح للجمعي والمتطوعين من الموظفين موغيره نتنفيذيال ينمسؤولأعضاء مجلس اإلدارة واليتعين على كل

من قبل  التقييمي المصالح. وتخضع جميع هذه الحاالت للمراجعة وموافقتها على أية حالة يمكن أن تنطوي على تعارض محظور ف

و أدارة أخرى فة في إمجلس إدارة الجمعية واتخاذ القرار في ذلك. عند انتقال الموظف إلى وظيفة رئاسية في الجمعية أو إلى وظي

مصالح عارض التعادة تعبئة نموذج غير ذلك من الوظائف التي ربما تنطوي على تعارض في المصالح، ربما يتعين على الموظف إ

لموظف مسؤولية يوما من تغيير الوظيفة. كما تقع على عاتق الرئيس المباشر ل 30وأخالقيات العمل وبيان اإلفصاح في غضون 

 التأكد من قيام الموظف بتعبئة استمارة اإلفصاح على نحو تام. 

ض التقصير في اإلفصاح عن هذه المصالح والحصول على 6-2  فينن الموظموافقة الجمعية عليها المسؤول التنفيذي وغيره م يعر 

 .لجمعيةاساسية في ئحة األلإلجراءات التأديبية طبقا لنظام العمل والتنمية االجتماعية في المملكة العربية السعودية والال والمتطوعين

 تقارير تعارض المصالح                      
 

 فصاح أعضاء مجلس اإلدارة لدى اللجنة المختصة بسياسة تعارض المصالح .تودع جميع نماذج إ 1-7

 ي أو متطوعي الجمعية لدى مكتب المدير التنفيذي تودع جميع نماذج إفصاح موظف 2-7
 ةرمصلحة مباش على تنطوي يالجمعية والت حالمبرمة لصال والعقود باألعمال تقريرا خاصا الخارجي الجمعية حسابات مراجع ي قدم  7-3

للجمعية  قدمهي يالجمعية الذ ألداء تقريره السنوي مع ذلك اإلدارة،وي ضمن مجلس رئيِس  حال طلبِ  المجلس، لعضو مباشرة أوغير

 . ةالعمومي
على  انطوت العقود التي األعمال أو تفاصيل ي وض ح اإلدارة على مجلس ي عرض سنويا   ت صدراإلدارةالمخولة بالمراجعةالداخليةتقريرا  7-4

 . المودعة لديها اإلفصاح لنماذج  االجمعية وفق يمصلحة لموظف
 

جوز يفإنه ال  لصالحها، العاملين باألشخاص الجمعية تربط الوثائق التي من اليتجزأ  السياسةت عدجزءا هذه ِإن   حيث

 .بها الواردة مخالفةَأحكامهاوااللتزامات

 

 

 

 رتعهد وإقرا
 
 ___________________ بصفتيو_______________ _________  أقروأتعهدأنا



 
 
 

 على الحصول عدمفيها وأتعهد ببما وألتزم قرأو أوافق عليه وبناءالبر بحرمةبجمعية  الخاصة المصالح سياسةتعارض على قداطلعت بأنني

 أي استخدام عدمجمعيةوبال في أوموظف إدارة مجلس عضوك موقعي من مباشرةمستفيداغير أو شخصيةبطريقةمباشرة أوأرباح مكاسب أي

 .  ألي منفعة أخرى أواستغاللها أو أقاربي أو أصدقائي الشخصية ألغراضي أومواردها وأصولهاجمعية أال تخص معلومات

 

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

 ـه .........../...../...... التاريخ

 م .........../...../...... الموافق

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج إفصاح مصلحة
 )    ( ال  )    (       نعم ؟ البر بحرمةجمعية جمعية أو مؤسسة ربحية تتعامل مع هل تملك أيَّ مصلحة  مالية  في أيِ  

 ( )  الم )    (  نع ؟حرمةبالبر جمعية جمعية أو مؤسسة ربحية تتعامل مع هل يملك أي  فرٍد من أفراد عائلتك أيَّ مصلحة  مالية في أيِ  

 ري أو وجودمل تجاأنه يجب عليك اإلفصاح عن التفاصيل الخاصة بتملك أيِ  عفي حالة اإلجابة بنعم على أي من األسئلة السابقة، ف

 مصلحة مالية في أيِ  أعمال تجارية من قبلك أو من قبل أيٍ  من أفراد عائلتك.

 المدينة نوعه اسم النشاط
رقم السجل أو 

 رخصة العمل

هل حصلت  تاريخ اإلصدار الميالدي تاريخ اإلصدار الهجري

على موافقة 

 الجمعية؟

هل ترتبط 

الشركة بعالقة 

عمل مع 

 الجمعية؟

المصلحة 

المالية 

 اإلجمالية
 اليوم )%(

الشه

 ر
 اليوم السنة

الشه

 ر
 السنة



 
 
 

             

لدى  ةك عضويأو لدي أو لجنة أو أي جهة أخرى( أو تشارك في أعمال أو أنشطةهل تتقلد منصب ا )مثل منصب عضو في مجلس إدارة  

ِ جهة أخرى غير   نعم )    (        ال )    (  البر بحرمةجمعية أي 

أو  رة أو لجنةلس إداهل يتقلد أي من أفراد أسرتك )الوالدان/الزوجة/الزوجات/الزوج/األبناء والبنات( منصب ا )مثل منصب عضو في مج

ِ جهة أخرى غير  أو أنشطة أو لديه عضوية في شارك في أعماليأي جهة أخرى( أو   ( ال )        ( نعم )   ؟  البر بحرمةجمعية أي 

ي فالمشاركة  و / أو أنه يجب عليك اإلفصاح عن التفاصيل الخاصة بشغل أي منصببنعم على أي من األسئلة السابقة، ففي حالة اإلجابة 

 .، الحكومة أو القطاع الخاص( من قبلك أو من قبل أيٍ  من أفراد عائلتكالجمعيةأيِ  أعمال خارجية )مع شركاء 

 اسم الجهة
نوع 

 الجهة
 المدينة

عمل  هل ترتبط الجهة بعالقة

 مع الجمعية؟

هل حصلت 

على موافقة 

 الجمعية؟

صاحب 

 المنصب
 المنصب

هل تتحصل على مكاسب 

مالية نظير توليك هذا 

 المنصب؟

        

هل قدمت لك أو ألي أحد من أفراد عائلتك هدية أو أكثر من جهة خارج الجمعية ولها صلة حالية أو مستقبلية بجمعية البر بحرمةسواء 

نعم )    (        ال )    (تقبلها؟قبلتها أم لم   

قبلك أو من قبل أيٍ  من أفراد الهدية عند قبولها من نه يجب عليك اإلفصاح عن تفاصيل في حالة اإلجابة بنعم على السؤال السابق، فإ

.عائلتك  

 الجهة اسم مقدم الهدية

 هل تاريخ تقديم الهدية الميالدي تاريخ تقديم الهدية الهجري
قبلت 
 الهدية؟

هل ترتبط الجهة 

بعالقة عمل مع 

 الجمعية؟

 نوع الهدية
قيمة الهدية 

 السنة الشهر اليوم السنة الشهر اليوم تقديريا

            

.البر بحرمة ن أقر أنا الموقع أدناه أنا جميع المعلومات أعاله محدثة وصحيحة ومتماشية مع سياسة تعارض المصالح المعتمدة م  

 االسم:                                المسمى الوظيفي:                                              التاريخ:                         التوقيع

 

 

 


