
 

 

 س�اسة تعارض المصالح
ع� الجمع�ة العموم�ة ومجلس اإلدارة واإلدارة التنف�ذ�ة العمل بما �حقق أفضل المصالح للجمع�ة.  �جب -١

و�جب وضع س�اسات و�جراءات واضحة لإلعالن عن تعارض المصالح والتحوط لها ومعالجة موضوعات تعارض 
اهة والموضوع�ة للجمع�ة األ ض ي تمس ال�ض  هل�ة. المصالح اليت

ي التص��ت ع� أي قرار إذا كانت له ف�ه مصلحة شخص�ة وفقا  ال 
اك �ض �جوز لعضو الجمع�ة العموم�ة االش�ت

 األهل�ة.  ؤسساتلممن نظام الجمع�ات وا ١٣٫٥للمادة 

ُم  -٢ عُد ما �قوم به من ت�فاٍت خارَج إطار ” الجمع�ة األهل�ة” تح�ت
َ
 كّل شخص� �عمل لصالحها، وت

َ
خصوص�ة

�س من اهتمامها، إال أنَّ الجمع�ة ترى أن المصالح الشخص�ة لمن �عمل لصالحها أثناَء ممارسِة أيِّ أ�شطٍة العمل ل
ها، قد تتداخُل، بصورٍة م ، أو غ�ي ةٍ اجتماع�ٍة، أو ما�ي   با�ش

�
ٍة، مع موضوعيتِه، أو والئِه للجمع�ة مما قْد ينشأ � مبا�ش أو غ�ي

ي المصالح. 
 معه تعارض �ض

ؤمن الجمع -٣
ُ
ي ت

، وتأئت اهِة والعمل الجما�ي� والعنا�ِة والمبادرِة واإلنجاز� ض ي ال�ض
�ة بق�مها ومبادئها المتمثلِة �ض

ر المصلحة الشخص�ة 
ّ
س�اسة تعارض المصالح الصادرة عن الجمع�ة؛ لتع��ز تلك الق�م وحمايتها، وذلك لتفادي أن تؤث

أداء واجباته تجاە الجمع�ة، أو أن يَتّحصَل من خالل تلك ع�  الجمع�ةأو العائل�ة، أو المهن�ة ألّي شخص� �عمل لصالح 
 المصالح ع� مكاسٍب ع� حساب الجمع�ة. 

 

 : وأهداف الس�اسة نطاق

م تعارض  مع
�
ي تحك ي الممل�ة الع���ة السعود�ة اليت

ض المعمول بها �ض �عات والقوانني ي الت�ش
عدم اإلخالل بما جاء �ض

ي هذە الس�اسة المصالح، ونظام الجمع�ات والمؤسسات األهل
�ة والئحته التنف�ذ�ة، والالئحة األساس�ة للجمع�ة، تأئت

 استكماً� لها، دوَن أن تحلَّ محلها. 

طبق
ُ
هذە الس�اسة ع� كل شخص �عمل لصالح الجمع�ة، و�شمل ذلك أعضاء الجمع�ة العموم�ة وأعضاء  ت

، وجميع موظفيها ومتطوعيها. مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة، ومديري الجم ض  ع�ة التنف�ذيني

ي الفقرة السابقة ومصالح أي شخص آخر  �شمل
تعارض المصالح، ما يتعلق باألشخاص أنفسهم المذكور�ن �ض

هم من أفراد العائلة.   تكون لهم عالقة شخص�ة بهم، و�شمل هؤالء الزوجة، األبناء، الوالدين، األشقاء، أو غ�ي

عدُّ 
ُ
  ت

�
ض لصالحها سواء كانت تلك  هذە الس�اسة جزءا ي ت��ط الجمع�ة باألشخاص العاملني  من الوثائق اليت

�
ال يتجزأ

ض أو عقود عمل.   الوثائق قرارات تعيني

ّضمن
ُ
 تنظم تعارض المصالح بما  ت

�
هم، نصوصا ض أو غ�ي مها مع استشار�يها الخارجيني ي ت�ب الجمع�ة العقود اليت

 يتفق مع أحكام هذە الس�اسة. 

إ� حما�ة الجمع�ة وسمعتها ومن �عمل لصالحها من أي أشكال تعارض المصالح السلب�ة  هذە الس�اسة تهدف
ي قد تنشأ �سبب عدم اإلفصاح.   اليت

 

 وصالح�ات مجلس اإلدارة واإلدارة التنف�ذ�ة الخاصة �س�اسة تنظ�م تعارض المصالح مسؤول�ات

 تعارض المصالح أحد االختصاصات الرئ�سة لمجلس اإلدارة.  إدارة •

ي من  أو للمجلس تك��ن لجان محددة  �جوز  • ي المسائل اليت
تكل�ف احد لجانه المنبثقة من المجلس للنظر �ض

 المحتمل أن تنطوي ع� تعارض مصالح مع مراعاة متطلبات استقالل�ة تلك اللجان. 



 

ي حالة تعارض مصالح إال  ال  •
قرر مجلس إدارة الجمع�ة ف�ما �خص تعامالت الجمع�ة مع  إذا �كون الشخص �ض

ي الجمع�ة أن الحالة تنضوي ع� تعارض مصالح، وتكون ال
ض �ض غ�ي أو تعامالت أعضاء المجلس وكبار التنف�ذيني

ي الجمع�ة. 
ي موظ�ض

 صالح�ة القرار مع المسؤول التنف�ذي بخصوص با�ت

 لسلطته التقدي��ة أن �قرر  �جوز  •
�
من المسؤول�ة عند  اإلعفاء –�شأن كل حالة ع� حدة  –لمجلس اإلدارة وفقا

ي س�اق �شاطات الشخص وقراراته المعتادة، أو الذي قد ت
ض آلخر �ض  من حني

�
عارض المصالح الذي قد ينشأ عرضا

ي س�اق عمله مع الجمع�ة، سواء ما يتعلق بمصالح مال�ة أو 
ي الت�ف  بمصالحينشأ �ض

تع�قه عن الق�ام بواجبه �ض
 ع� أ�مل وجه بما يتوافق مع مصالح الجمع�ة. 

م صاحب المصلحة المتعارضة بتصحيح وضعه �قرر مجلس اإل  عندما  • ض دارة أن الحالة تعارض مصالح، �ل�ت
ي �قررها مجلس اإلدارة و�تباع   المنظمة لذلك.  اإلجراءاتو�جميع اإلجراءات اليت

ي هذە الس�اسة، ورفع القضا�ا الجنائ�ة والحقوق�ة  لمجلس •
إدارة الجمع�ة صالح�ة إ�قاع الجزاءات ع� مخال�ض

ام جميع ذوي العالقة بها.  ض ي قد تنجم عن عدم ال�ت ار اليت  للمطالبة باأل�ض

ي تفس�ي أحكام هذە الس�اسة ع� أن ال يتعارض ذلك مع  مجلس •
حة السار�ة والالئ األنظمةاإلدارة هو المخول �ض

فة.   األساس�ة للجمع�ة وأنظمة الجهات الم�ش

ي الجمع�ة وتكون نافذة من تار�ــــخ اإلبالغ.  �عتمد  •
 مجلس اإلدارة هذە الس�اسة، و�بلغ جميع موظ�ض

 مجلس اإلدارة التأ�د من تنف�ذ هذە الس�اسة والعمل بموجبها و�جراء التعد�الت الالزمة عليها.  يتو� •

 

 تعارض المصالح حاالت

ي  -١ ي أي �شاط يتعلق سواء �شكل مبا�ش أو غ�ي مبا�ش ال �عيض
وجود مصلحٍة لشخص �عمل لصالح الجمع�ة �ض

. ول�ن قد ينشأ تعارض المصالح عندما �طلب ممن �عمل لصالح  ض ض الطرفني ي المصالح بني
بالجمع�ة، ق�ام تعارض �ض

، أو �قوم بت�ف لمصلحة الجم
�
، أو يتخذ قرارا

�
ا مصلحة تتعلق وتكون ل ع�ة،الجمع�ة أن يبدي رأ�ا ي نفس الوقت إمَّ

د�ه �ض
ام تجاە  ض �شكل مبا�ش أو غ�ي مبا�ش بالرأي المطلوب منه إبداؤە، أو بالت�ف المطلوب منه اتخاذە، أو أن �كون لد�ه ال�ت

 لل��ة،طرف آخر غ�ي الجمع�ة يتعلق بهذا الرأي أو القرار أو الت�ف. إذ تنطوي حاالت تعارض المصالح ع� انتهاٍك 
 ءٍة الستعمال الثقة، وتحقيٍق لمكاسب شخص�ة، وزعزعٍة للوالء للجمع�ة. و�سا 

ورة ال تغ� جميع المواقف  أمثلةهذە الس�اسة تضع  -٢ لمعاي�ي سلوك�ة لعدد من المواقف إال أنها بال�ض
مع هذە األخرى المحتمل حدوثها، و�تحتم ع� كل من �عمل لصالح الجمع�ة الت�ف من تلقاء أنفسهم بصورة تتما�ش 

 : ع� حاالت التعارض ما ��ي  األمثلةالس�اسة، وتجنب ما قد يبدو أنه سلوك �خالف هذە الس�اسة ومن 

o  ي  ينشأ
ي حالة أن عضو مجلس اإلدارة أو عضو أي لجنة من لجانه أو أي من موظ�ض

تعارض المصالح مثً� �ض
ي أو له صلة بأي �شاط، أو له مصلحة شخص�ة أو مصلحة

 �ض
�
ي أي عمل أو  الجمع�ة مشاركا

تنظ�م�ة أو مهن�ة �ض
ي 

�شاط قد يؤثر �شكل مبا�ش أو غ�ي مبا�ش ع� موضوع�ة قرارات ذلك العضو أو الموظف أو ع� قدراته �ض
 تأد�ة واجباته ومسؤول�اته تجاە الجمع�ة. 

o  ض يتل�ت أو �حص ينشأ ي حالة أن عضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنف�ذيني
 �ض

�
ي المصالح أ�ضا

ل ع� التعارض �ض
 من موقعة 

�
ة مستف�دا ة أو غ�ي مبا�ش مكاسب شخص�ة من أي طرف آخر سواء كان ذلك بط��قة مبا�ش

ي إدارة شؤون الجمع�ة. 
 ومشاركته �ض

o  اء  قد ي معامالت ماد�ة بالبيع أو ال�ش
ي المصالح من خالل االستفادة الماد�ة من خالل الدخول �ض

ينشأ التعارض �ض
 أو التأج�ي للجمع�ة. 

o  ي الوظائف أو توقيع عقود معهمقد ينش أ�ضا
ض األبناء أو األق��اء �ض ي المصالح من خالل تعيني

 .أ التعارض �ض



 

o ي جهة أخرى و�كون بينها  من
ي حال ارتباط من �عمل لصالح الجمع�ة �ض

إحدى صور تعارض المصالح تكون �ض
 تعامالت مع الجمع�ة. 

o  ي �حصل عليها عضو مجلس اإلدارة أو موظ الهدا�ا  ف الجمع�ة من أمثلة تعارض المصالح. واإل�رام�ات اليت

o  ي �شاط تجاري أو منشأة تقدم خدمات أو �ستقبل خدمات حال�ة من الجمع�ة او تبحث  االستثمار
أو المل��ة �ض

 عن التعامل مع الجمع�ة. 

o ي �طلع عليها بحكم العض��ة أو  إفشاء ا للجمع�ة، واليت ا خاص�
�
ي تعت�ب مل� األ�ار أو إعطاء المعلومات اليت

 فة، ولو بعد تركه الخدمة. الوظ�

o أحد األقارب لهدا�ا من أشخاص أو جهات تتعامل مع الجمع�ة بهدف التأث�ي ع� ت�فات العضو أو  قبول
 الموظف بالجمع�ة قد ينتج عنه تعارض المصالح. 

o ل عضو مجلس اإلدارة أو الموظف أو أحد أفراد عائلته من أي جهة لمبالغ أو أش�اء ذات ق�مة �سبب تعام �سلم
 تلك الجهة مع الجمع�ة أو سعيها للتعامل معها. 

o أي جهة تتعامل أو �س� للتعامل مع الجمع�ة بدفع ق�مة فوات�ي مطل��ة من الموظف أو أحد أفراد عائلته.  ق�ام 

o أو  استخدام 
�
ي المصالح فعل�ا

 �ض
�
أصول وممتل�ات الجمع�ة للمصلحة الشخص�ة من شأنه أْن ُ�ِظهَر تعارضا

الل أوقات دوام الجمع�ة، أو موظفيها، أو معداتها، أو منافعها لغ�ي مصالح الجمع�ة أو أهدافها، محتمً�، كاستغ
بالجمع�ِة؛ لتحقيق مكاسب شخص�ة، أو  خص� أو إساءِة استخداِم المعلومات المتحصلِة من خالل عالقِة الش

 عائل�ة، أو مهن�ة، أو أيَّ مصالح أخرى. 

 


