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 -: مقدمةال .0

 " كل  خلخي يعمل  لصلالحوات و تعلد ملا ي لوم بل  مل   " خصوصي جمعية أصدقاء المرضى بمحافظة عنيزةتحترم

تلر  أ  المصلالا الخخصلية لمل  يعمل  لصلالحوا  الجمعيلةتصرفات خارج إطار العم  للي  مل  امتمامولات إن ا  

أثنلللاء ممارألللة أة أنخلللطة اجتماعيلللةت أو ماليلللةت أو ؼيرملللا قلللد تتلللداخ  ت بصلللورة مباخلللرة او ؼيلللر مباخلللرةت مللل  

 مما قد ينخأ مع  تعارض في المصالا. ةجمعيللموضوعيت  ت أو ونئ  

 
    ب يموا و مبادئوا المتمثلة في النزامة و العم  الجماعي و العناية و المبادرة و اإلنجازت و تأتي  الجمعيةتؤم

ت لتعزيز تلك ال يم و حمايتوات و ذلك لتفادة أ  تؤثر المصلحة الجمعيةأياأة تعارض المصالا الصادرة ع  

ت أو أ  يتحص  م  واعلى أداء واجبات  تجام الجمعيةأو المونية ألة خخي يعم  لصالا ليةت الخخصية أو العائ

 .الجمعيةخال  تلك المصالا على مكاأب على حأاب 

 

 -:نطاق وأهداف السٌاسة. 2  

  م  عدم اإلخال  بما جاء في التخريعات و ال واني  المعمو  بوا فلي المملكلة العربيلة الألعودية التلي تحكلم تعلارض

ت تللأتي مللذ  جمعيللةللالمصللالات و نظللام الجمعيللات و المؤأأللات األمليللة و نئحتلل  التنفيذيللةت و الالئحللة انأاأللية 

 الأياأة اأتكمانً لوا تدو  أ  تح  محلوا. 

 ت وأعضلاء اللجلا   اإلدارةمجلل  ت ويخلم  ذللك أعضلاء الجمعيلةلأياأة على ك  خخي يعم  لصلالا تطبق مذ  ا

 التنفيذيي ت و جمي  موظفيوا ومتطوعيوا.  الجمعيةت ومديرة اإلدارةالمنبث ة م  مجل  

  يخللم  تعللارض المصللالات مللا يتعلللق باألخللخاي انفأللوم المللذكوري  فللي الف للرة الأللاب ة و مصللالا أة خللخي  خللر

 كو  لوم عالقة خخصية بومت و يخم  مؤنء الزوجة تانبناء تالوالدي  تانخ اءت أو ؼيرمم م  أفراد العائلة.ت

  باألخلخاي العلاملي  لصلالحوا ألواء كانلت تللك  الجمعيلةتعد ملذ  الأياألة جلزءاً ن يتجلزأ مل  الوثلائق التلي تلربط

 الوثائق قرارات تعيي  أو ع ود عم  .

    الع ود التي تبرموا م  اأتخاريوا الخارجيي  أو ؼيرممت نصوصاً تنظم تعارض المصالا بملا يتفلق  الجمعيةتضم

 م  أحكام مذ  الأياأة.

  وأمعتوا وم  يعم  لصالحوا م  أة أخلكا  تعلارض المصلالا الأللبية التلي  الجمعيةتودؾ مذ  الأياأة الى حماية

 قد تنخأ بأبب عدم اإلفصاح.
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  -:و اإلدارة التنفٌذٌة الخاصة بسٌاسة تنظٌم تعارض المصالح اإلدارةات مجلس مسئولٌات و صالحٌ .3

   اإلدارةإدارة تعارض المصالا أحد انختصاصات الرئيأة لمجل . 

   يجوز للمجل  تكوي  لجا  محددة أو تكليؾ أحد لجان  المنبث ة م  المجل  للنظر في المأائ  التي م  المحتم

 م  مراعاة متطلبات اأت اللية تلك اللجا . أ  تنطوة على تعارض مصالا

   م  الؽير أو  الجمعيةفيما يخي تعامالت  اإلدارةن يكو  الخخي في حالة تعارض مصالا إن إذا قرر مجل

أ  الحالة تنضوة على تعارض مصالات و تكو   الجمعيةتعامالت أعضاء المجل  و كبار التنفيذيي  في 

 . الجمعيةفيذة بخصوي باقي موظفي صالحية ال رار م  المأؤو  التن

   اإلعفاء م  المأؤولية عند  –بخأ  ك  حالة على حدة  –وف اً لألطت  الت ديرية أ  ي رر  اإلدارةيجوز لمجل

ت أواء ما يتعلق بمصالا مالية أو بمصالا تعي   ع  الجمعيةتعارض المصالا الذة قد ينخأ في أياق عمل  م  

 . الجمعيةى أكم  وج  بما يتوافق م  مصالا ال يام بواجب  في التصرؾ عل

   أ  الحالة تعارض مصالات يلتزم صاحب المصلحة المتعارضة بتصحيا وضع  و  اإلدارةعندما ي رر مجل

 و إتباع اإلجراءات المنظمة لذلك.  اإلدارةبجمي  اإلجراءات التي ي ررما مجل  

  على مخالفي مذ  الأياأةت ورف  ال ضايا الجنائية و الح وقية  الجزاءاتصالحية إي اع  الجمعيةلمجل  إدارة

 للمطالبة باألضرار التي قد تنجم ع  عدم التزام جمي  ذوة العالقة بوا. 

   مو المخو  في تفأير أحكام مذ  الأياأة على أ  ن يتعارض ذلك م  اننظمة الأارية و  اإلدارةمجل

 ت المخرفة.و انظمة الجوا جمعيةللالالئحة انأاأية 

   و تكو  نافذة م  تاريخ اإلبالغ.  موظفيالمذ  الأياأةت و يبلػ جمي   اإلدارةيعتمد مجل 

   التأكد م  تنفيذ مذ  الأياأة و العم  بموجبوا و إجراء التعديالت الالزمة عليوا.  اإلدارةيتولى مجل 

  حاالت تعارض المصالح .4

  في أة نخاط يتعلق أواء بخك  مباخر او ؼير مباخر  الجمعيةن يعني وجود مصلحة لخخي يعم  لصالا

ت قيام تعارض في المصالا بي  الطرفي . و لك  قد ينخأ تعارض المصالا عندما يطلب مم  يعم  الجمعية

ت و تكو  لدي  في نف  الوقت الجمعيةأ  يبدة رأياً تأو يتخذ قراراًت أو ي وم بتصرؾ لمصلحة  الجمعيةلصالا 

تتعلق بخك  مباخر أو ؼير مباخر بالرأة المطلوب من  إبداؤ ت أو بالتصرؾ المطلوب من  اتخاذ ت إما مصلحة 

يتعلق بوذا الرأة أو ال رار أو التصرؾ. إذ تنطوة  الجمعيةأو أ  يكو  لدي  التزام تجا  طرؾ  خر ؼير 
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كاأب خخصية و زعزعة حانت تعارض المصالا على انتواك للأريةت و إأاءة نأتعما  الث ةت و تح يق لم

 . الجمعيةلونء 

   مذ  الأياأة تض  أمثلة لمعايير ألوكية لعدد م  المواقؾ إن أنوا بالضرورة ن تؽطي جمي  المواقؾ األخر

التصرؾ م  تل اء أنفأوم بصورة تتماخى م  مذ   الجمعيةالمحتم  حدوثوات و يتحتم على ك  م  يعم  لصالا 

 أن  ألوك يخالؾ مذ  الأياأة و م  انمثلة على حانت التعارض ما يلي:  الأياأةت و تجنب ما قد يبدو

او عضو أة لجنة م  لجان  أو أة م  موظفي  اإلدارةينخأ تعارض المصالا مثالً في حالة أ  عضو مجل    .1

مخاركاً في أول  صلة بأة نخاطت أو ل  مصلحة خخصية أو مصلحة تنظيمية أو مونية في أة عم  أو  الجمعية

نخاط قد يؤثر بخك  مباخر أو ؼير مباخر على موضوعية قرارات ذلك العضو أو الموظؾ أو على قدرات  في 

 . الجمعيةتأدية واجبات  و مأؤوليات  تجا  

أو أحد كبار التنفيذيي  يتل ى أو يحص   اإلدارةالة أ  عضو مجل  ينخأ التعارض في المصالا أيضاً في ح .2

على مكاأب خخصية م  أة طرؾ  خر  أواء كا  ذلك بطري ة مباخرة أو ؼير مباخرة مأتفيداً م  موقع  و 

 .  الجمعيةمخاركت  في إدارة خؤو  

معامالت مادية بالبي  او  قد ينخأ التعارض في المصالا م  خال  انأتفادة المادية م  خال  الدخو  في .3

 . جمعيةللالخراء او التأجير 

 ايضاً قد ينخأ التعارض في المصالا م  خال  تعيي  األبناء أو انقارب في الوظائؾ أو توقي  ع ود معوم.  .4

في جوة أخر  و يكو   الجمعيةم  إحد  صور تعارض المصالا تكو  في حا  ارتباط م  يعم  لصالا  .5

 . الجمعيةبينوا تعامالت م  

 م  أمثلة تعارض المصالا. الجمعيةموظؾ  أو اإلدارةالودايا و اإلكراميات التي يحص  عليوا عضو مجل   .6

او تبحث ع   الجمعيةانأتثمار أو الملكية في نخاط تجارة أو منخأة ت دم خدمات أو تأت ب  خدمات حالية م   .7

 . الجمعيةالتعام  م  

ت و التي يطل  عليوا بحكم العضوية أو جمعيةللإعطاء المعلومات التي تعتبر ملكاً خاصاً إفخاء انأرار أو  .8

 الوظيفةت و لو بعد ترك  الخدمة.

بودؾ التأثير على تصرفات العضو  أو  الجمعيةقبو  أحد انقارب لودايا م  أخخاي أو جوات تتعام  م   .9

 قد ينتج عن  تعارض المصالا.  الجمعيةبالموظؾ 

او الموظؾ أو احد افراد عائلت  م  أة جوة لمبالػ أو اخياء ذات قيمة بأبب تعام   اإلدارةضو مجل  تألم ع .11

 أو أعيوا للتعام  معوا. الجمعيةتلك الجوة م  
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 بدف  قيمة فواتير مطلوبة م  الموظؾ أو احد أفراد عائلت .  الجمعيةقيام أة جوة تتعام  او تأعى للتعام  م   .11

للمصلحة الخخصية م  خأن  أ  يظور تعارضاً في المصالا فعلياً او  الجمعيةاأتخدام أصو  و ممتلكات  .12

أو أمدافوات  الجمعيةمصالا ات أو معداتوات أو منافعوا لؽير ت أو موظفيوالجمعيةمحتمالًت كاأتؽال  أوقات دوام 

كاأب خخصيةت أو تلتح يق م معيةالجبأو إأاءة اأتخدام المعلومات المتحصلة م  خال  عالقة الخخي 

 ت أو أة مصالا أخر . عائليةت أو مونية

 االلتزامات  .5

 أ  يلتزم بالتالي:  الجمعيةعلى ك  م  يعم  لصالا  

   الجمعيةعند انرتباط ب الجمعيةاإلقرار على أياأة تعارض المصالا المعتمدة م. 

  انلتزام ب يم العدالة والنزامة و المأؤولية واألمانة و عدم المحاباة او الوأاطة او ت ديم مصلحة النف  أو

 .الجمعيةاآلخري  على مصالا 

   عدم انأتفادة بخك  ؼير قانوني مادياً أو معنوياً مو او أة م  امل  و أصدقائ  و معارف  م  خال  أداء عمل

 .الجمعيةلصالا 

 ركة في اتخاذ ال رارات التي تؤدة لتعارض مصالا أو توحي بذلك.تجنب المخا 

  الخاي باإلفصاح ع  المصالا أنوياً. الجمعيةتعبئة نموذج 

  اإلفصاح لرئيأ  المباخر ع  أة حالة تعارض مصالا أو خبوة تعارض مصالا طارئة أواء كانت مالية أو

 ؼير مالية.

 الجمعية  أو ع  ؼير  مم  بعم  لصالا اإلبالغ ع  أة حالة تعارض مصالا قد تنتج عن. 

  ذلك. الجمعيةت ديم ما يثبت إنواء حالة تعارض المصالات في حا  وجود ت أو في حا  طلب 

 

 اإلفصاح  .6

و المأؤولي  التنفيذيي  و ؼيرمم م  الموظفي  و المتطوعي  الت يد التام  اإلدارةيتعي  على اعضاء مجل   .1

ع  الحانت التاليةت حيثما انطبقت و الحصو  على مواف توا في ك  حالةت حيثما اقتضت  جمعيةللباإلفصاح 

 الحاجةت أواء انطوت على تعارض فعلي او محتم  للمصالا أم ن:

   و المأؤو  التنفيذة و ؼيرمم م  الموظفي  و المتطوعي  اإلفصاح ع  أية  اإلدارةيتعي  على أعضاء مجل

 خارجيةت أواء كانت داخ  المملكة أم خارجوا. جمعيةاط خخصي لوم م  جمعية أو وظائؾ يخؽلونوات او ارتب
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   و المأؤو  التنفيذة و ؼيرمم م  الموظفي  و المتطوعي  اإلفصاح ع  أية  اإلدارةيتعي  على أعضاء مجل

الزوج و  /الزوجات  /وظيفة أو مصلحة مالية او حصة ملكية تخي أة م  أفراد اأرمم )الوالدا  والزوجة 

 أو تأعى للتعام  معوا. الجمعيةالبنات( في أة جمعيات أو مؤأأات ربحية تتعام  م    /األبناء

 

   و المأؤولي  التنفيذة و ؼيرمم م  الموظفي  و المتطوعي  اإلفصاح  اإلدارةيتعي  على ك  أعضاء مجل

و الحصو  على مواف توا على أية حالة يمك  أ  تنطوة على تعارض محظور في المصالا. و تخض   جمعيةلل

و اتخاذ ال رار في ذلك. عند انت ا  الموظؾ الى  اإلدارةجمي  مذ  الحانت للمراجعة و الت ييم م  قب  مجل  

ئؾ التي ربما تنطوة على أو الى وظيفة في إدارة أخر  او ؼير ذلك م  الوظا الجمعيةوظيفة رئاأية في 

تعارض في المصالات ربما يتعي  على الموظؾ إعادة تعبئة نموذج تعارض المصالا و أخالقيات العم  و بيا  

يوماً م  تؽيير الوظيفة. كما ت   على عاتق الرئي  المباخر للموظؾ مأؤولية التأكد  31اإلفصاح في ؼضو  

 ى نحو تام.م  قيام الموظؾ بتعبئة اأتمارة اإلفصاح عل

عليوا المأؤو  التنفيذة و ؼير   الجمعيةيعرض الت صير في اإلفصاح ع  مذ  المصالا و الحصو  على مواف ة  .2

م  الموظفي  و المتطوعي  لإلجراءات التأديبية طب اً لنظام العم  و التنمية انجتماعية في المملكة العربية 

 .الجمعيةالأعودية و الالئحة انأاأية في 

 تقارٌر تعارض المصالح  .6

 لد  المجل  التنفيذة / لجنة الجودة   . اإلدارةتودع جمي  نماذج إفصاح أعضاء مجل   -

 / إدارة الموارد البخرية . التنفيذةلد  المدير  الجمعيةتودع جمي  نماذج إفصاح موظفي أو متطوعي  -

و التي تنطوة  الجمعيةالخارجي ت ريراً خاصاً باألعما  و الع ود المبرمة لصالا  الجمعيةي دم مراج  حأابات  -

ت و يضم  ذلك م  اإلدارةعلى مصلحة مباخرة أو ؼير مباخرة لعضو المجل ت حا  طلب رئي  مجل  

 .الجمعيةت رير  الأنوة ألداء 

يوضا تفاصي  األعما  أو  اإلدارةتصدر اإلدارة المخولة بالمراجعة الداخلية ت ريراً أنوياً يعرض على مجل   -

 و ف اً لنماذج اإلفصاح المودعة لديوا.  الجمعيةالع ود التي انطوت على مصلحة لموظفي 
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 تعهد و إقرار( : 0ملحق) -

  الصفة  االسم
 

 

           أقر انا الموضا بياناتي أعال  بأنني قد اطلعت على أياأة تعارض المصالا الخاصة  -

تو بناء علي  أوافق و أقر و ألتزم بما فيوا و أتعود   أصدقاء المرضى بمحافظة عنيزة جمعيةب

بعدم الحصو  على أة مكاأب أو ارباح خخصية بطري ة مباخرة أو ؼير مباخرة مأتفيداً م  

 الجمعيةو بعدم اأتخدام أة معلومات تخي  الجمعيةي كعضو مجل  إدارة أو موظؾ في موقع

أو أصولوا أو مواردما ألؼراضي الخخصية أو أقاربي أو أصدقائي او اأتؽاللوا ألة منفعة 

 أخر .

  التوقي 

 مـ..     /    /              التاريخ

 م.         /    /            الموافق
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 (: نموذج إفصاح مصلحة 2ملحق) -

-  

-  

-             

 

 

 

 

 

 

 ال   نعم                                                                            ؟ الجمعٌةربحٌة تتعامل مع  جمعٌةهل تملك أي مصلحة مالٌة فً أي جمعٌة أو  0

 ال   نعم                                                                            ؟الجمعٌةربحٌة تتعامل مع  جمعٌةهل ٌملك أي فرد من أفراد عائلتك أي مصلحة مالٌة فً أي جمعٌة أو  2

فً حالة اإلجابة بنعم على أي من االسئلة السابقة، فإنه ٌجب علٌك اإلفصاح عن التفاصٌل الخاصة بتملك أي عمل تجاري او وجود مصلحة 

 رٌة من قبلك أو من قبل أي من أفراد عائلتك.مالٌة فً أي أعمال تجا

اسم 

 النشاط

نوع 

نة النشاط
دٌ

لم
ا

 

رقم السجل او 

 رخصة العمل

 تارٌخ اإلصدار المٌالدي تارٌخ االصدار الهجري
هل حصلت عل 

 ؟الجمعٌةموافقة 

هل ترتبط الشركة 

بعالقة عمل مع 

 ؟الجمعٌة

المصلحة المالٌة 

 اإلجمالٌة )%(

وم
لٌ
ا

هر 
ش

ال
 

نة
س

ال
 

وم
لٌ
ا

هر 
ش

ال
 

نة
س

ال
 

             

             

             

             

3 
هل تتقلد منصباً )مثل منصب عضو فً مجلس إدارة او لجنة أو أي جهة أخرى( أو تشارك فً أعمال أو أنشطة أو 

 الجمعٌةلدٌك عضوٌة لدى أي جهة أخرى غٌر 
 نعم   ال 

4 

هل بتقلد أي من أفراد اسرتك )الوالدان/ الزوجة/ الزوجات/ الزوج/ االبناء و البنات( منصباً )مثل منصب عضو فً 

مجلس إدارة أو لجنة أو أي جهة أخرى( أو ٌشارك فً أعمال أو أنشطة أو لدٌه عضوٌة فً أي جهة أخرى غٌر 

 ؟الجمعٌة

 نعم   ال 

عمال فً حالة اإلجابة بنعم على أي من االسئلة السابقة، فإنه ٌجب علٌك اإلفصاح عن التفاصٌل الخاصة بشغل أي منصب و / أو المشاركة فً أي أ

 ، الحكومة أو القطاع الخاص( من قبلك أو من قبل أي من أفراد عائلتك. الجمعٌةخارجٌة )مع شركاء 

مالٌة هل تتحصل على مكاسب 

 نظٌر تولٌك هذا المنصب؟
 صاحب المنصب المنصب

هل حصلت على 

 ؟الجمعٌةموافقة 

هل ترتبط الجهة بعالقة 

 ؟الجمعٌةعمل مع 
 اسم الجهة نوع الجهة المدٌنة
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-   

 

 .الجمعٌةأقر أنا الموقع ادناه، أن جمٌع المعلومات أعاله محدثة و صحٌحة و متماشٌة مع سٌاسة تعارض المصالح المعتمدة من 

 االسم: -

 المسمى الوظٌفً: -

 التارٌخ: -

 التوقٌع:  -

 

 -:االعتماد -5

وتحل هذه السٌاسة محل  م 05/9/2120 تارٌخ  ( هذه السٌاسة ف5/3ًفً االجتماع )  الجمعٌة إدارةاعتمد مجلس 

 .أي سٌاسات متصلة موضوعة سابقا

5 
و لها صلة حالٌة أو مستقبلٌة  الجمعٌةهل قدمت لك أو ألي أحد من أفراد عائلتك هدٌة أو أكثر من جهة خارج 

 سواء قبلتها أم لم تقبلها ؟  الجمعٌةب

                                                                           نعم   ال 

 ك. فً حالة اإلجابة بنعم على السؤال السابق، فإنه ٌجب علٌك اإلفصاح عن تفاصٌل الهدٌة عند قبولها من قبلك أو من قبل أي من أفراد عائلت

قٌمة الهدٌة 

 تقدٌرٌاً 
 نوع الهدٌة

هل ترتبط الجهة بعالقة 

 ؟الجمعٌةعمل مع 

هل قبلت 

 الهدٌة؟

 تقدٌم الهدٌة الهجريتارٌخ  تارٌخ تقدٌم الهدٌة المٌالدي
 الجهة

اسم مقدم 

 الٌوم الشهر السنة الٌوم الشهر السنة الهدٌة

            

            

            

            

            


