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 / تمهيد -
 

" خصوصٌة كل شخص ٌعمل  نور نجران النسائٌة لخدمة ذوي اإلعالة جمعٌة: تحترم "1

لصالحها، و تعد ما ٌموم به من تصرفات خارج إطار العمل لٌس من اهتمامها، إال ان 

الجمعٌة ترى أن المصالح الشخصٌة لمن ٌعمل لصالحها أثناء ممارسة أي أنشطة 

اجتماعٌة، أو مالٌة، أو ؼٌرها لد تتداخل ، بصورة مباشرة او ؼٌر مباشرة، مع 

 ئه لججمعٌة مما لد ٌنش  معه تعارض فً المصالح موضوعٌته ، أو وال
  

: تؤمن الجمعٌة بمٌمها و مبادئها المتمثجة فً النزاهة و العمل الجماعً و العناٌة و 2

المبادرة و اإلنجاز، و ت تً سٌاسة تعارض المصالح الصادرة عن الجمعٌة، لتعزٌز 

خصٌة أو العائجٌة، أو المهنٌة تجن المٌم و حماٌتها، و ذلن لتفادي أن تؤثر المصجحة الش

ألي شخص ٌعمل لصالح الجمعٌة عجى أداء واجباته تجاه الجمعٌة، أو أن ٌتحصل من 

 خالل تجن المصالح عجى مكاسب عجى حساب الجمعٌة 
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 /نطاق وأهداف السياسة  -

: مع عدم اإلخالل بما جاء فً التشرٌعات و الموانٌن المعمول بها فً الممجكة العربٌة 1

السعودٌة التً تحكم تعارض المصالح، و نظام الجمعٌات و المؤسسات األهجٌة و 

الئحته التنفٌذٌة، و الالئحة االساسٌة لججمعٌة، ت تً هذه السٌاسة استكماالً لها ،دون أن 

 تحل محجها  
 

هذه السٌاسة عجى كل شخص ٌعمل لصالح الجمعٌة، وٌشمل ذلن أعضاء  : تطبك2

الجمعٌة العمومٌة و أعضاء مججس اإلدارة، و أعضاء الججان المنبثمة من مججس 

 اإلدارة، ومدٌري الجمعٌة التنفٌذٌٌن، و جمٌع موظفٌها ومتطوعٌها  

 

الفمرة السابمة و : ٌشمل تعارض المصالح، ما ٌتعجك باألشخاص انفسهم المذكورٌن فً 3

مصالح أي شخص آخر تكون لهم عاللة شخصٌة بهم، و ٌشمل هؤالء الزوجة ،االبناء 

 ،الوالدٌن ،االشماء، أو ؼٌرهم من أفراد العائجة 

 

: تعد هذه السٌاسة جزءاً ال ٌتجزأ من الوثائك التً تربط الجمعٌة باألشخاص العامجٌن 4

 تعٌٌن أو عمود عمل  لصالحها سواء كانت تجن الوثائك لرارات 

: تضمن الجمعٌة العمود التً تبرمها مع استشارٌها الخارجٌٌن أو ؼٌرهم، نصوصاً 5

 تنظم تعارض المصالح بما ٌتفك مع أحكام هذه السٌاسة 
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:  تهدؾ هذه السٌاسة الى حماٌة الجمعٌة وسمعتها ومن ٌعمل لصالحها من أي أشكال 6

 بسبب عدم اإلفصاح تعارض المصالح السجبٌة التً لد تنش  

 

مسئوليات و صالحيات مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية الخاصة بسياسة تنظيم تعارض  -

 / المصالح

 : إدارة تعارض المصالح أحد االختصاصات الرئٌسة لمججس اإلدارة  1

: ٌجوز لجمججس تكوٌن لجان محددة أو تكجٌؾ أحد لجانه المنبثمة من المججس لجنظر فً 2

ل التً من المحتمل أن تنطوي عجى تعارض مصالح مع مراعاة متطجبات المسائ

 استماللٌة تجن الججان 

: ال ٌكون الشخص فً حالة تعارض مصالح إال إذا لرر مججس إدارة الجمعٌة فٌما 3

ٌخص تعامالت الجمعٌة مع الؽٌر أو تعامالت أعضاء المججس و كبار التنفٌذٌٌن فً 

ى تعارض مصالح، و تكون صالحٌة المرار مع الجمعٌة أن الحالة تنضوي عج

 المسؤول التنفٌذي بخصوص بالً موظفً الجمعٌة  

ً لسجطته التمدٌرٌة أن ٌمرر 4  –بش ن كل حالة عجى حدة  –: ٌجوز لمججس اإلدارة وفما

اإلعفاء من المسؤولٌة عند تعارض المصالح الذي لد ٌنش  فً سٌاق عمجه مع الجمعٌة، 

لح مالٌة أو بمصالح تعٌمه عن المٌام بواجبه فً التصرؾ عجى سواء ما ٌتعجك بمصا

 أكمل وجه بما ٌتوافك مع مصالح الجمعٌة  
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: عندما ٌمرر مججس اإلدارة أن الحالة تعارض مصالح، ٌجتزم صاحب المصجحة 5

المتعارضة بتصحٌح وضعه و بجمٌع اإلجراءات التً ٌمررها مججس اإلدارة و إتباع 

 ذلن  اإلجراءات المنظمة ل

: لمججس إدارة الجمعٌة صالحٌة إٌماع الجزاءات عجى مخالفً هذه السٌاسة، ورفع 6

المضاٌا الجنائٌة و الحمولٌة لجمطالبة باألضرار التً لد تنجم عن عدم التزام جمٌع 

 ذوي العاللة بها  

: مججس اإلدارة هو المخول فً تفسٌر أحكام هذه السٌاسة عجى أن ال ٌتعارض ذلن مع 7

 نظمة السارٌة و الالئحة االساسٌة لججمعٌة و انظمة الجهات المشرفة اال

: ٌعتمد مججس اإلدارة هذه السٌاسة، و ٌبجػ جمٌع موظفً الجمعٌة و تكون نافذة من 8

 تارٌخ اإلبالغ 

: ٌتولى مججس اإلدارة الت كد من تنفٌذ هذه السٌاسة و العمل بموجبها و إجراء التعدٌالت 9

 الالزمة عجٌها  
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 /حاالت تعارض المصالح  -

ال ٌعنً وجود مصجحة لشخص ٌعمل لصالح الجمعٌة فً أي نشاط ٌتعجك سواء بشكل  -1

مباشر او ؼٌر مباشر بالجمعٌة، لٌام تعارض فً المصالح بٌن الطرفٌن  و لكن لد ٌنش  

ً ،أو ٌتخذ  تعارض المصالح عندما ٌطجب ممن ٌعمل لصالح الجمعٌة أن ٌبدي رأٌا

و تكون لدٌه فً نفس الولت إما مصجحة  لراراً، أو ٌموم بتصرؾ لمصجحة الجمعٌة،

تتعجك بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر بالرأي المطجوب منه إبداؤه، أو بالتصرؾ المطجوب 

منه اتخاذه، أو أن ٌكون لدٌه التزام تجاه طرؾ آخر ؼٌر الجمعٌة ٌتعجك بهذا الرأي أو 

، و إساءة المرار أو التصرؾ  إذ تنطوي حاالت تعارض المصالح عجى انتهان لجسرٌة

 الستعمال الثمة، و تحمٌك لمكاسب شخصٌة و زعزعة لوالء الجمعٌة  

هذه السٌاسة تضع أمثجة لمعاٌٌر سجوكٌة لعدد من الموالؾ إال أنها بالضرورة ال تؽطً  -2

جمٌع الموالؾ األخرى المحتمل حدوثها، و ٌتحتم عجى كل من ٌعمل لصالح الجمعٌة 

تماشى مع هذه السٌاسة، و تجنب ما لد ٌبدو أنه التصرؾ من تجماء أنفسهم بصورة ت

 سجون ٌخالؾ هذه السٌاسة و من االمثجة عجى حاالت التعارض ما ٌجً: 

   ٌنش  تعارض المصالح مثالً فً حالة أن عضو مججس اإلدارة او عضو أي لجنة من

ً فً أوله صجة ب ي نشاط، أو له مصجحة  لجانه أو أي من موظفً الجمعٌة مشاركا

أو مصجحة تنظٌمٌة أو مهنٌة فً أي عمل أو نشاط لد ٌؤثر بشكل مباشر أو ؼٌر شخصٌة 
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مباشر عجى موضوعٌة لرارات ذلن العضو أو الموظؾ أو عجى لدراته فً ت دٌة واجباته 

 و مسؤولٌاته تجاه الجمعٌة  

  ٌنش  التعارض فً المصالح أٌضاً فً حالة أن عضو مججس اإلدارة أو أحد كبار التنفٌذٌٌن

جمى أو ٌحصل عجى مكاسب شخصٌة من أي طرؾ آخر  سواء كان ذلن بطرٌمة ٌت

 مباشرة أو ؼٌر مباشرة مستفٌداً من مولعه و مشاركته فً إدارة شؤون الجمعٌة   

  لد ٌنش  التعارض فً المصالح من خالل االستفادة المادٌة من خالل الدخول فً معامالت

 ة  مادٌة بالبٌع او الشراء او الت جٌر لججمعٌ

  اٌضاً لد ٌنش  التعارض فً المصالح من خالل تعٌٌن األبناء أو االلارب فً الوظائؾ أو

 تولٌع عمود معهم  

  ًمن إحدى صور تعارض المصالح تكون فً حال ارتباط من ٌعمل لصالح الجمعٌة ف

 جهة أخرى و ٌكون بٌنها تعامالت مع الجمعٌة  

  مججس اإلدارة أو موظؾ الجمعٌة من أمثجة الهداٌا و اإلكرامٌات التً ٌحصل عجٌها عضو

 تعارض المصالح 

  االستثمار أو المجكٌة فً نشاط تجاري أو منش ة تمدم خدمات أو تستمبل خدمات حالٌة من

 الجمعٌة او تبحث عن التعامل مع الجمعٌة  

 إفشاء االسرار أو  إعطاء المعجومات التً تعتبر مجكاً خاصاً لججمعٌة، و التً ٌطجع عجٌها 

 بحكم العضوٌة أو الوظٌفة، و لو بعد تركه الخدمة 
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  لبول أحد االلارب لهداٌا من أشخاص أو جهات تتعامل مع الجمعٌة بهدؾ الت ثٌر عجى

 تصرفات العضو  أو الموظؾ بالجمعٌة لد ٌنتج عنه تعارض المصالح  

 اشٌاء  تسجم عضو مججس االدارة او الموظؾ أو احد افراد عائجته من أي جهة لمبالػ أو

 ذات لٌمة بسبب تعامل تجن الجهة مع الجمعٌة أو سعٌها لجتعامل معها 

  لٌام أي جهة تتعامل او تسعى لجتعامل مع الجمعٌة بدفع لٌمة فواتٌر مطجوبة من الموظؾ

 أو احد أفراد عائجته  

  ًف ً استخدام أصول و ممتجكات الجمعٌة لجمصجحة الشخصٌة من ش نه أن ٌظهر تعارضا

ً او محتمالً، كاستؽالل أولات دوام الجمعٌة، أو موظفٌها، أو معداتها، أو المصالح ف عجٌا

منافعها لؽٌر  مصالح الجمعٌة أو أهدافها، أو إساءة استخدام المعجومات المتحصجة من 

خالل عاللة الشخص بالجمعٌة ،لتحمٌك مكاسب شخصٌة، أو عائجٌة، أو مهنٌةـ، أو أي 

 مصالح أخرى  
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 /االلتزامات  -

 عجى كل من ٌعمل لصالح الجمعٌة أن ٌجتزم بالتالً:  -1 

  اإللرار عجى سٌاسة تعارض المصالح المعتمدة من الجمعٌة عند االرتباط بالجمعٌة 

  االلتزام بمٌم العدالة والنزاهة و المسؤولٌة واألمانة و عدم المحاباة او الوساطة او تمدٌم

 مصالح الجمعٌة مصجحة النفس أو اآلخرٌن عجى 

  عدم االستفادة بشكل ؼٌر لانونً مادٌاً أو معنوٌاً هو او أي من اهجه و أصدلائه و معارفه

 من خالل أداء عمجه لصالح الجمعٌة 

  تجنب المشاركة فً اتخاذ المرارات التً تؤدي لتعارض مصالح أو توحً بذلن 

  ًتعبئة نموذج الجمعٌة الخاص باإلفصاح عن المصالح سنوٌا 

 إلفصاح لرئٌسه المباشر عن أي حالة تعارض مصالح أو شبهة تعارض مصالح طارئة ا

 سواء كانت مالٌة أو ؼٌر مالٌة 

  اإلبالغ عن أي حالة تعارض مصالح لد تنتج عنه أو عن ؼٌره ممن بعمل لصالح

 الجمعٌة 

  تمدٌم ما ٌثبت إنهاء حالة تعارض المصالح، فً حال وجوده، أو فً حال طجب الجمعٌة

 لن ذ

 

 

 

mailto:Noornajran_sa@outlook.sa


 المملكة العربية السعودية
موارد البشرية وزارة ال

 والتنمية االجتماعية
 جمعية نور نجران النسائية

 (4446رلم التسجيل )

  

 ٤١١2/ج/   :الرقم

 
 ه٤١١9-3-92خ:التاري

 

 :املرفقات

 
  

 

 

 

 

 

           Noornajran_sa        0556431127 

    Noornajran_sa@outlook.sa                 

 

 

 

 

 

 /اإلفصاح  -

ٌتعٌن عجى اعضاء مججس اإلدارة و المسؤولٌن التنفٌذٌٌن و ؼٌرهم من الموظفٌن و   -1

المتطوعٌن التمٌد التام باإلفصاح لججمعٌة عن الحاالت التالٌة، حٌثما انطبك، و 

الحصول عجى موافمتها فً كل حالة، حٌثما التضت الحاجة، سواء انطوت عجى 

 تعارض فعجً او محتمل لجمصالح أم ال:

 ٌن عجى أعضاء مججس اإلدارة و المسؤول التنفٌذي و ؼٌرهم من الموظفٌن و ٌتع

المتطوعٌن اإلفصاح عن أٌة وظائؾ ٌشؽجونها، او ارتباط شخصً لهم مع جمعٌة أو 

 مؤسسة خارجٌة، سواء كانت داخل الممجكة أم خارجها 

  ٌتعٌن عجى أعضاء مججس اإلدارة و المسؤول التنفٌذي و ؼٌرهم من الموظفٌن و

المتطوعٌن اإلفصاح عن أٌة وظٌفة أو مصجحة مالٌة او حصة مجكٌة تخص أي من أفراد 

البنات( فً أي جمعٌات أو   /الزوج و األبناء /الزوجات  /اسرهم )الوالدان والزوجة 

 مؤسسات ربحٌة تتعامل مع الجمعٌة أو تسعى لجتعامل معها 

  ٌتعٌن عجى كل أعضاء مججس اإلدارة و المسؤولٌن التنفٌذي و ؼٌرهم من الموظفٌن و

المتطوعٌن اإلفصاح لججمعٌة و الحصول عجى موافمتها عجى أٌة حالة ٌمكن أن تنطوي 

عجى تعارض محظور فً المصالح  و تخضع جمٌع هذه الحاالت لجمراجعة و التمٌٌم من 

لمرار فً ذلن  عند انتمال الموظؾ الى وظٌفة رئاسٌة لبل مججس إدارة الجمعٌة و اتخاذ ا

فً الجمعٌة أو الى وظٌفة فً إدارة أخرى او ؼٌر ذلن من الوظائؾ التً ربما تنطوي 
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عجى تعارض فً المصالح، ربما ٌتعٌن عجى الموظؾ إعادة تعبئة نموذج تعارض 

ٌر الوظٌفة  كما ٌوماً من تؽٌ 33المصالح و أخاللٌات العمل و بٌان اإلفصاح فً ؼضون 

تمع عجى عاتك الرئٌس المباشر لجموظؾ مسؤولٌة الت كد من لٌام الموظؾ بتعبئة استمارة 

 اإلفصاح عجى نحو تام 

 

ٌعرض التمصٌر فً اإلفصاح عن هذه المصالح و الحصول عجى موافمة الجمعٌة  -2

دٌبٌة طبماً عجٌها المسؤول التنفٌذي و ؼٌره من الموظفٌن و المتطوعٌن لإلجراءات الت 

لنظام العمل و التنمٌة االجتماعٌة فً الممجكة العربٌة السعودٌة و الالئحة االساسٌة فً 

 الجمعٌة 

 

 /تمارير تعارض المصالح   -

المججس التنفٌذي / لجنة تودع جمٌع نماذج إفصاح أعضاء مججس اإلدارة لدى   -1

 ة الجود

تودع جمٌع نماذج إفصاح موظفً أو متطوعً الجمعٌة لدى المدٌر العام / إدارة  -2

 الموارد البشرٌة  

ً باألعمال و العمود المبرمة  -3 ٌمدم مراجع حسابات الجمعٌة الخارجً تمرٌراً خاصا

لصالح الجمعٌة و التً تنطوي عجى مصجحة مباشرة أو ؼٌر مباشرة لعضو المججس، 
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اإلدارة، و ٌضمن ذلن مع تمرٌره السنوي ألداء الجمعٌة الذي حال طجب رئٌس مججس 

 ٌمدمه لججمعٌة العمومٌة 

تصدر اإلدارة المخولة بالمراجعة الداخجٌة تمرٌراً سنوٌاً ٌعرض عجى مججس اإلدارة   -4

ٌوضح تفاصٌل األعمال أو العمود التً انطوت عجى مصجحة لموظفً الجمعٌة و فماً 

 لدٌها   لنماذج اإلفصاح المودعة

 

 

 

 

 

  

حٌث ان هذه السٌاسة تعد جزءاً ال ٌتجزأ من الوثائك التً تربط الجمعٌة باألشخاص العامجٌن لصالحها فإنه 

 ها و االلتزامات الواردة بها ال ٌجوز مخالفة أحكام
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 تعهد و إلرار -1

  الصفة   االسم 
 

ألر انا الموضح بٌاناتً أعاله ب ننً لد اطجعت عجى سٌاسة تعارض المصالح 

،و بناء عجٌه أوافك و "  ة نور نجران النسائٌة لخدمة ذوي اإلعالةجمعٌ" الخاصة ب

ارباح شخصٌة ألر و ألتزم بما فٌها و أتعهد بعدم الحصول عجى أي مكاسب أو 

بطرٌمة مباشرة أو ؼٌر مباشرة مستفٌداً من مولعً كعضو مججس إدارة أو موظؾ 

فً الجمعٌة و بعدم استخدام أي معجومات تخص الجمعٌة أو أصولها أو مواردها 

 ألؼراضً الشخصٌة أو ألاربً أو أصدلائً او استؽاللها ألي منفعة أخرى 

  التولٌع

 هـ       /    /              التارٌخ

 م          /    /            الموافك
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 /(: نموذج إفصاح مصلحة 4ملحك)

 

 

 ال   نعم                                                                            هل تمجن أي مصجحة مالٌة فً أي جمعٌة أو مؤسسة ربحٌة تتعامل مع الجمعٌة؟  4

2 
من أفراد عائجتن أي مصجحة مالٌة فً أي جمعٌة أو مؤسسة ربحٌة تتعامل  هل ٌمجن أي فرد

 مع الجمعٌة؟

                                                                           نعم   ال 

بتمجن أي عمل تجاري او فً حالة اإلجابة بنعم عجى أي من االسئجة السابمة، فإنه ٌجب عجٌن اإلفصاح عن التفاصٌل الخاصة 

 وجود مصجحة مالٌة فً أي أعمال تجارٌة من لبجن أو من لبل أي من أفراد عائجتن 

اسم 

 النشاط

نوع 

نة النشاط
دٌ

لم
ا

 

رلم السجل 

او رخصة 

 العمل

 تارٌخ االصدار الهجري
تارٌخ اإلصدار 

 المٌالدي
هل حصجت عل 

موافمة 

 الجمعٌة؟

هل ترتبط الشركة 

بعاللة عمل مع 

 الجمعٌة؟

المصجحة 

المالٌة 

 اإلجمالٌة )%(

وم
الٌ

ر 
شه

ال
 

نة
س

ال
 

وم
الٌ

ر 
شه

ال
 

نة
س

ال
 

             

             

             

             

3 

هل تتمجد منصباً )مثل منصب عضو فً مججس إدارة او لجنة أو أي جهة أخرى( أو تشارن 

 أي جهة أخرى ؼٌر الجمعٌةفً أعمال أو أنشطة أو لدٌن عضوٌة لدى 

                                                                           نعم   ال 

mailto:Noornajran_sa@outlook.sa


 المملكة العربية السعودية
موارد البشرية وزارة ال

 والتنمية االجتماعية
 جمعية نور نجران النسائية

 (4446رلم التسجيل )

  

 ٤١١2/ج/   :الرقم

 
 ه٤١١9-3-92خ:التاري

 

 :املرفقات

 
  

 

 

 

 

 

           Noornajran_sa        0556431127 

    Noornajran_sa@outlook.sa                 

 

 

 

 

            

  

 

  

4 

هل بتمجد أي من أفراد اسرتن )الوالدان/ الزوجة/ الزوجات/ الزوج/ االبناء و البنات( 

ٌشارن فً منصباً )مثل منصب عضو فً مججس إدارة أو لجنة أو أي جهة أخرى( أو 

 أعمال أو أنشطة أو لدٌه عضوٌة فً أي جهة أخرى ؼٌر الجمعٌة؟

                                                                           نعم   ال 

فً حالة اإلجابة بنعم عجى أي من االسئجة السابمة، فإنه ٌجب عجٌن اإلفصاح عن التفاصٌل الخاصة بشؽل أي 

منصب و / أو المشاركة فً أي أعمال خارجٌة )مع شركاء الجمعٌة، الحكومة أو المطاع الخاص( من لبجن أو من 

 لبل أي من أفراد عائجتن  

هل تتحصل عجى مكاسب 

ة نظٌر تولٌن هذا مالٌ

 المنصب؟

صاحب  المنصب

 المنصب

هل حصجت عجى 

 موافمة الجمعٌة؟

هل ترتبط الجهة بعاللة 

 عمل مع الجمعٌة؟

 اسم الجهة  نوع الجهة  المدٌنة 

        

        

        

5 
هل لدمت لن أو ألي أحد من أفراد عائجتن هدٌة أو أكثر من جهة خارج الجمعٌة و لها 

 صجة حالٌة أو مستمبجٌة بالجمعٌة سواء لبجتها أم لم تمبجها ؟ 

                                                                           نعم   ال 

لسابك، فإنه ٌجب عجٌن اإلفصاح عن تفاصٌل الهدٌة عند لبولها من لبجن أو من لبل أي فً حالة اإلجابة بنعم عجى السؤال ا

 من أفراد عائجتن  

لٌمة الهدٌة  نوع  هل ترتبط الجهة  هل  تارٌخ تمدٌم الهدٌة  اسم ممدم  الجهة تارٌخ تمدٌم الهدٌة الهجري
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ألر أنا المولع ادناه، أن جمٌع المعجومات أعاله محدثة و صحٌحة و متماشٌة 

 مع سٌاسة تعارض المصالح المعتمدة من الجمعٌة 

 االسم:

 المسمى الوظٌفً:

 التارٌخ:

 التولٌع: 

  

بعاللة عمل مع  الهدٌة تمدٌرٌاً 

 الجمعٌة؟

لبجت 

 الهدٌة؟

 الهدٌة المٌالدي

 الٌوم الشهر السنة الٌوم الشهر السنة
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 /مجلس اإلدارة  اعتماد

    (  هددددذه السٌاسددددة فددددً  األولددددى( فددددً دورتدددده )األول)اعتمددددد مججددددس إدارة الجمعٌددددة فددددً االجتمدددداع 

ً  سٌاسة تعارض المصالح  وتحل هذه السٌاسة محل  هـ1442 /1 /21     الموضوعة سابما
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