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 تمهيد .1
 

: تحترم "جمعٌة السرطان السعودٌة " خصوصٌة كل شخص ٌعمل لصالحها، و تعد ما ٌقوم به  مهن تصهر اا خهارا  طهار 1.1
من اهتمامها،  ال ان الجمعٌة ترى أن المصالح الشخصٌة لمن ٌعمل لصالحها أثناء ممارسة أي أنشهطة اجتمايٌهة، أو العمل لٌس 

مالً، أو ؼٌرها قد تتداخل ،بصورة مباشرة او ؼٌر مباشرة، مع موضويٌت ، أو والئه  لججمعٌهة ممها قهد ٌنشه  معه  تعهارض  هً 
 المصالح.

 
المتمثجههة  ههً الن اهههة و العمههل الجمههايً و العناٌههة و المبههادرة و اسنجهها ، و تهه تً سٌاسههة  : تههنمن الجمعٌههة بقٌمههها و مبادئههها0.1

تعارض المصالح الصادرة ين الجمعٌة، لتع ٌ  تجك القٌم و حماٌتها، و ذلك لتفادي أن تنثر المصجحة الشخصهٌة أو العائجٌهة، أو 
جمعٌة، أو أن ٌتحصل من خالل تجهك المصهالح يجهى مكاسه  المهنٌة ألي شخص ٌعمل لصالح الجمعٌة يجى أداء واجبات  تجاه ال

 يجى حسا  الجمعٌة.
 

 نطاق وأهداف السياسة .2
 

: مههع يههدم اسخههالل بمهها جههاء  ههً التشههرٌعاا و القههوانٌن المعمههول بههها  ههً الممجكههة العربٌههة السههعودٌة التههً تحكههم تعههارض 1.0
ت تً هذه السٌاسة استكماالً لها المصالح، و نظام الجمعٌاا و المنسساا األهجٌة و الئحت  التنفٌذٌة، و الالئحة االساسٌة لججمعٌة، 

 دون أن تحل محجها.
 

طبههه هههذه السٌاسههة يجههى كههل شههخص ٌعمههل لصههالح الجمعٌههة، وٌشههمل ذلههك أيضههاء الجمعٌههة العمومٌههة و أيضههاء مججههس : ت0.0
 اسدارة، و أيضاء الججان المنبثقة من مججس اسدارة، ومدٌري الجمعٌة التنفٌذٌٌن، و جمٌع موظفٌها ومتطويٌها.

 
 ً الفقرة السهابقة و مصهالح أي شهخص  خهر تكهون لههم  : ٌشمل تعارض المصالح، ما ٌتعجه باألشخاص انفسهم المذكورٌن2.0

 يالقة شخصٌة بهم، و ٌشمل هنالء ال وجة ،االبناء ،الوالدٌن ،االشقاء، أو ؼٌرهم من أ راد العائجة.
 

: تعد هذه السٌاسة ج ءاً ال ٌتج أ من الوثهائه التهً تهربط الجمعٌهة باألشهخاص العهامجٌن لصهالحها سهواء كانها تجهك الوثهائه 4.0
 اراا تعٌٌن أو يقود يمل .قر
 

: تضمن الجمعٌة العقود التً تبرمها مع استشهارٌها الخهارجٌٌن أو ؼٌهرهم، نصوصهاً تهنظم تعهارض المصهالح بمها ٌتفهه مهع 2.0
 أحكام هذه السٌاسة.

 
 مسئوليات و صالحيات مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية الخاصة بسياسة تنظيم تعارض المصالح .3

 
 تعارض المصالح أحد االختصاصاا الرئٌسة لمججس اسدارة.:  دارة 1.2

 
: ٌجهو  لجمججههس تكههوٌن لجههان محهددة أو تكجٌههؾ أحههد لجانهه  المنبثقهة مههن المججههس لجنظههر  هً المسههائل التههً مههن المحتمههل أن 0.2

 تنطوي يجى تعارض مصالح مع مراياة متطجباا استقاللٌة تجك الججان.
 

مصالح  ال  ذا قرر مججهس  دارة الجمعٌهة  ٌمها ٌخهص تعهامالا الجمعٌهة مهع الؽٌهر أو  : ال ٌكون الشخص  ً حالة تعارض2.2
تعامالا أيضاء المججس و كبار التنفٌذٌٌن  ً الجمعٌة أن الحالة تنضوي يجهى تعهارض مصهالح، و تكهون صهالحٌة القهرار مهع 

 المسنول التنفٌذي بخصوص باقً موظفً الجمعٌة.
 

اسيفهاء مهن المسهنولٌة ينهد تعهارض  –بش ن كل حالهة يجهى حهدة  –لسجطت  التقدٌرٌة أن ٌقرر : ٌجو  لمججس اسدارة و قاً 4.2
المصهالح الههذي قهد ٌنشهه   ههً سهٌاه يمجهه  مهع الجمعٌههة، سههواء مها ٌتعجههه بمصهالح مالٌههة أو بمصههالح تعٌقه  يههن القٌهام بواجبهه   ههً 

 التصرؾ يجى أكمل وج  بما ٌتوا ه مع مصالح الجمعٌة.
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مججهس اسدارة أن الحالهة تعهارض مصهالح، ٌجته م صهاح  المصهجحة المتعارضهة بتصهحٌح وضهع  و بجمٌهع : يندما ٌقهرر 2.2

 اسجراءاا التً ٌقررها مججس اسدارة و  تباع اسجراءاا المنظمة لذلك.
 

لجمطالبهة  : لمججس  دارة الجمعٌة صالحٌة  ٌقهاع الجه اءاا يجهى مخهالفً ههذه السٌاسهة، ور هع القضهاٌا الجنائٌهة و الحقوقٌهة3.2
 باألضرار التً قد تنجم ين يدم الت ام جمٌع ذوي العالقة بها.

 
: مججس اسدارة هو المخول  ً تفسٌر أحكام هذه السٌاسة يجى أن ال ٌتعارض ذلك مع االنظمة السارٌة و الالئحة االساسهٌة 3.2

 لججمعٌة و انظمة الجهاا المشر ة.
 

 ٌبجػ جمٌع موظفً الجمعٌة و تكون نا ذة من تارٌخ اسبالغ.: ٌعتمد مججس اسدارة هذه السٌاسة، و 3.2
 

 : ٌتولى مججس اسدارة الت كد من تنفٌذ هذه السٌاسة و العمل بموجبها و  جراء التعدٌالا الال مة يجٌها.3.2
 

 حاالت تعارض المصالح  .4
 

اشر او ؼٌر مباشر بالجمعٌهة، قٌهام :ال ٌعنً وجود مصجحة لشخص ٌعمل لصالح الجمعٌة  ً أي نشاط ٌتعجه سواء بشكل مب1.4
تعارض  ً المصالح بٌن الطر ٌن. و لكن قد ٌنش  تعارض المصالح يندما ٌطج  ممن بعمل لصهالح الجمعٌهة أن ٌبهدي رأٌهاً ،أو 
ٌتخذ قراراً، أو ٌقوم بتصرؾ لمصجحة الجمعٌة، و تكون لدٌ   هً نفهس الوقها  مها مصهجحة تتعجهه بشهكل مباشهر أو ؼٌهر مباشهر 

المطجو  من   بدانه، أو بالتصرؾ المطجو  من  اتخاذه، أو أن ٌكهون لدٌه  الته ام تجهاه طهرؾ  خهر ؼٌهر الجمعٌهة ٌتعجهه  بالرأي
بهذا الرأي أو القرار أو التصرؾ.  ذ تنطوي حاالا تعارض المصالح يجى انتهاك لجسهرٌة، و  سهاءة السهتعمال الثقهة، و تحقٌهه 

 لمكاس  شخصٌة و  ي ية لوالء الجمعٌة.
 

:هذه السٌاسة تضع أمثجة لمعاٌٌر سجوكٌة لعدد مهن المواقهؾ  ال أنهها بالضهرورة ال تؽطهً جمٌهع المواقهؾ األخهرى المحتمهل 0.4
حدوثها، و ٌتحتم يجى كل من ٌعمل لصالح الجمعٌة التصرؾ من تجقاء أنفسهم بصورة تتماشى مع هذه السٌاسهة، و تجنه  مها قهد 

 االمثجة يجى حاالا التعارض ما ٌجً: ٌبدو أن  سجوك ٌخالؾ هذه السٌاسة و من

  ٌنش  تعهارض المصهالح مهثالً  هً حالهة أن يضهو مججهس اسدارة او يضهو أي لجنهة مهن لجانه  أو أي مهن مهوظفً الجمعٌهة
مشاركاً  ً أول  صجة ب ي نشاط، أو ل  مصجحة شخصٌة أو مصجحة تنظٌمٌة أو مهنٌة  ً أي يمل أو نشاط قد ٌهنثر بشهكل 

مباشر يجى موضويٌة قراراا ذلك العضو أو الموظؾ أو يجى قدرات   ً ت دٌة واجبات  و مسهنولٌات  تجهاه مباشر أو ؼٌر 
 الجمعٌة.

   ٌنش  التعارض  ً المصالح أٌضاً  ً حالة أن يضو مججس اسدارة أو أحهد كبهار التنفٌهذٌٌن ٌتجقهى أو ٌخصهل يجهى مكاسه
و ؼٌر مباشرة مستفٌداً من موقع  و مشاركت   ً  دارة شنون شخصٌة من أي طرؾ  خر  سواء كان ذلك بطرٌقة مباشرة أ

 الجمعٌة .

  قد ٌنش  التعارض  ً المصالح من خالل االستفادة المادٌة من خالل الدخول  ً معامالا مادٌة بالبٌع او الشراء او الته جٌر
 لججمعٌة.

  ً   الوظائؾ أو توقٌع يقود معهم.اٌضاً قد ٌنش  التعارض  ً المصالح من خالل تعٌٌن األبناء أو االقار 

  من  حدى صور تعارض المصالح تكون  ً حال ارتباط من ٌعمل لصالح الجمعٌة  ً جههة أخهرى و ٌكهون بٌنهها تعهامالا
 مع الجمعٌة.

 .الهداٌا و اسكرامٌاا التً ٌحصل يجٌها يضو مججس اسدارة أو موظؾ الجمعٌة من أمثجة تعارض المصالح 

   نشاط تجاري أو منش ة تقدم خدماا أو تستقبل خدماا حالٌة من الجمعٌة او تبحث يهن التعامهل مهع االستثمار أو المجكٌة ً
 الجمعٌة.

  شاء االسرار أو   يطاء المعجوماا التً تعتبر مجكاً خاصاً لججمعٌة، و التً ٌطجع يجٌها بحكهم العضهوٌة أو الوظٌفهة، و لهو  
 بعد ترك  الخدمة.

 شهخاص أو جههاا تتعامهل مهع الجمعٌهة بههدؾ الته ثٌر يجهى تصهر اا العضهو  أو الموظهؾ قبول أحهد االقهار  لههداٌا مهن أ
 بالجمعٌة قد ٌنتج ين  تعارض المصالح.
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  تسجم يضو مججهس او الموظهؾ أو احهد ا هراد يائجته  مهن أي جههة لمبهالػ أو اشهٌاء ذاا قٌمهة بسهب  تعامهل تجهك الجههة مهع
 الجمعٌة أو سعٌها لجتعامل معها.

  تتعامل او تسعى لجتعامل مع الجمعٌة بد ع قٌمة  واتٌر مطجوبة من الموظؾ أو احد أ راد يائجت .قٌام أي جهة 

  ،ًاسههتخدام أصههول و ممتجكههاا الجمعٌههة لجمصههجحة الشخصههٌة مههن شهه ن  أن ٌظهههر تعارضههاً  ههً المصههالح  عجٌههاً او محههتمال
ٌهر  مصهالح الجمعٌهة أو أههدا ها، أو  سهاءة اسهتخدام كاستؽالل أوقاا دوام الجمعٌة، أو موظفٌها، أو معهداتها، أو منا عهها لؽ

المعجوماا المتحصجة من خالل يالقهة الشهخص بالجمعٌهة ،لتحقٌهه مكاسه  شخصهٌة، أو يائجٌهة، أو مهنٌهة، أو أي مصهالح 
 أخرى.

 
 

 االلتزامات .5
 

 : يجى كل من ٌعمل لصالح الجمعٌة أن ٌجت م بالتالً:1.2

 عتمدة من الجمعٌة يند االرتباط بالجمعٌة.اسقرار يجى سٌاسة تعارض المصالح الم 

  االلت ام بقٌم العدالة والن اهة و المسهنولٌة واألمانهة و يهدم المحابهاة او الوسهاطة او تقهدٌم مصهجحة الهنفس أو اىخهرٌن يجهى
 مصالح الجمعٌة.

  خهالل أداء يمجه  لصهالح يدم االسهتفادة بشهكل ؼٌهر قهانونً مادٌهاً أو معنوٌهاً ههو او أي مهن اهجه  و أصهدقائ  و معار ه  مهن
 الجمعٌة.

 .تجن  المشاركة  ً اتخاذ القراراا التً تندي لتعارض مصالح أو توحً بذلك 

 .ًتعبئة نموذا الجمعٌة الخاص باس صاح ين المصالح سنوٌا 

 .اس صاح لرئٌس  المباشر ين أي حالة تعارض مصالح أو شبهة تعارض مصالح طارئة سواء كانا مالٌة أو ؼٌر مالٌة 

 سبالغ ين أي حالة تعارض مصالح قد تنتج ين  أو ين ؼٌره ممن بعمل لصالح الجمعٌة.ا 

 .تقدٌم ما ٌثبا  نهاء حالة تعارض المصالح،  ً حال وجوده، أو  ً حال طج  الجمعٌة ذلك 
 

 اإلفصاح .6
 

التقٌههد التههام باس صههاح  : ٌتعههٌن يجههى ايضههاء مججههس اسدارة و المسههنولٌن التنفٌههذٌٌن و ؼٌههرهم مههن المههوظفٌن و المتطههويٌن1.3
لججمعٌة ين الحاالا التالٌة، حٌثما انطبه، و الحصول يجى موا قتها  ً كل حالهة، حٌثمها اقتضها الحاجهة، سهواء انطهوا يجهى 

 تعارض  عجً او محتمل لجمصالح أم ال:

  يهن أٌهة وظهائؾ ٌتعٌن يجى أيضهاء مججهس اسدارة و المسهنول التنفٌهذي و ؼٌهرهم مهن المهوظفٌن و المتطهويٌن اس صهاح
 ٌشؽجونها، او ارتباط شخصً لهم مع جمعٌة أو منسسة خارجٌة، سواء كانا داخل الممجكة أم خارجها.

  ٌتعٌن يجى أيضاء مججس اسدارة و المسهنول التنفٌهذي و ؼٌهرهم مهن المهوظفٌن و المتطهويٌن اس صهاح يهن أٌهة حصهص
 مجكٌة لهم  ً المنسساا الربحٌة.

  ٌتعٌن يجى أيضاء مججس اسدارة و المسنول التنفٌذي و ؼٌهرهم مهن المهوظفٌن و المتطهويٌن اس صهاح يهن أٌهة وظٌفهة أو
البناا(  ً أي   /ال وا و األبناء /ال وجاا  /مصجحة مالٌة او حصة مجكٌة تخص أي من أ راد اسرهم )الوالدان وال وجة 

 تسعى لجتعامل معها. جمعٌاا أو منسساا ربحٌة تتعامل مع الجمعٌة أو

  ٌتعٌن يجهى كهل أيضهاء مججهس اسدارة و المسهنولٌن التنفٌهذي و ؼٌهرهم مهن المهوظفٌن و المتطهويٌن اس صهاح لججمعٌهة و
الحصول يجى موا قتها يجى أٌة حالة ٌمكن أن تنطوي يجى تعارض محظهور  هً المصهالح. و تخضهع جمٌهع ههذه الحهاالا 

رة الجمعٌههة و اتخههاذ القههرار  ههً ذلههك. ينههد انتقههال الموظههؾ الههى وظٌفههة رئاسههٌة  ههً لجمراجعههة و التقٌههٌم مههن قبههل مججههس  دا
الجمعٌة أو الى وظٌفة  ً  دارة أخرى او ؼٌر ذلك من الوظائؾ التً ربما تنطوي يجى تعارض  ً المصالح، ربما ٌتعهٌن 

ٌومهاً مهن تؽٌٌهر  22ؼضهون يجى الموظؾ  يادة تعبئة نموذا تعهارض المصهالح و أخالقٌهاا العمهل و بٌهان اس صهاح  هً 
الوظٌفة. كما تقع يجى ياته الرئٌس المباشر لجموظؾ مسنولٌة الت كد من قٌام الموظؾ بتعبئة استمارة اس صهاح يجهى نحهو 

 تام.
:ٌعرض التقصٌر  ً اس صاح ين ههذه المصهالح و الحصهول يجهى موا قهة الجمعٌهة يجٌهها المسهنول التنفٌهذي و ؼٌهره مهن  0.3

تطهويٌن لججههراءاا الت دٌبٌهة طبقههاً لنظهام العمههل و التنمٌهة االجتمايٌهة  ههً الممجكهة العربٌههة السهعودٌة و الالئحههة المهوظفٌن و الم
 االساسٌة  ً الجمعٌة.



 

     
هـ1441م / 0202|  المصالح تعارض سٌاسة  

4 
 

 
 تقارير تعارض المصالح   .7

 
 تودع جمٌع نماذا   صاح أيضاء مججس اسدارة لدى لجنة اسدارٌة 1.3
 لجمعٌة لدى اسدارة التنفٌذٌة .تودع جمٌع نماذا   صاح موظفً أو متطويً ا 0.3
ٌقهدم مراجهع حسهاباا الجمعٌهة الخهارجً تقرٌهراً خاصهاً باأليمهال و العقهود المبرمهة لصهالح الجمعٌهة و التهً تنطهوي يجههى  2.3

مصههجحة مباشههرة أو ؼٌههر مباشههرة لعضههو المججههس، حههال طجهه  رئههٌس مججههس اسدارة، و ٌضههمن ذلههك مههع تقرٌههره السههنوي ألداء 
 ٌقدم  لججمعٌة العمومٌة.الجمعٌة الذي 

تصدر اسدارة المخولة بالمراجعهة الداخجٌهة تقرٌهراً سهنوٌاً ٌعهرض يجهى مججهس اسدارة ٌوضهح تفاصهٌل األيمهال أو العقهود  4.3
 التً انطوا يجى مصجحة لموظفً الجمعٌة و  قاً لنماذا اس صاح المودية لدٌها.

 
ه التهً تهربط الجمعٌهة باألشهخاص العهامجٌن لصهالحها  ينه  ال ٌجهو  مخالفهة حٌث ان هذه السٌاسة تعد ج ءاً ال ٌتجه أ مهن الوثهائ

 أحكامها و االلت اماا الواردة بها.
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 تعهد و إقرار .1
 .                                   بصفتًو                             أقر و أتعهد أنا 

سٌاسة تعارض المصالح الخاصة بجمعٌة العمهل التطهويً ،و بنهاء يجٌه  أوا هه و أقهر و ألته م بمها  ٌهها و ب ننً قد اطجعا يجى 

أتعهد بعدم الحصول يجى أي مكاس  أو ارباح شخصٌة بطرٌقة مباشرة أو ؼٌر مباشرة مستفٌداً من موقعً كعضو مججس  دارة 

أو اصولها أو مواردهها ألؼراضهً الشخصهٌة أو أقهاربً أو  أو موظؾ  ً الجمعٌة و بعدم استخدام أي معجوماا تخص الجمعٌة

 أصدقائً او استؽاللها ألي منفعة أخرى.

 .التوقٌع

 هـ..     //التارٌخ

 م.         /   /الموا ه

 

 
 نموذا   صاح مصجحة(: 1مجحه)

 هل تمجك أي مصجحة مالٌة  ً أي جمعٌة أو منسسة ربحٌة تتعامل مع الجمعٌة؟
 نعم
 ال
 

  رد من أ راد يائجتك أي مصجحة مالٌة  ً أي جمعٌة أو منسسة ربحٌة تتعامل مع الجمعٌة؟ هل ٌمجك أي
 نعم
 ال
 

 ً حالة اسجابة بنعم يجى أي من االسئجة السابقة،  ين  ٌج  يجٌك اس صهاح يهن التفاصهٌل الخاصهة بتمجهك أي يمهل تجهاري او 
 ي من أ راد يائجتك.وجود مصجحة مالٌة  ً أي أيمال تجارٌة من قبجك أو من قبل أ

تهههههههههههارٌخ االصهههههههههههدار     
 الهجري

    تارٌخ اسصدار المٌالدي

اسههههههههههههم 
 النشاط

نههههههههههههههوع 
 النشاط

رقهههههههههههم  المدٌنة
السههههجل 

او 
رخصههة 

 العمل

ههههههههههههههههل  السنة الشهر الٌوم السنة الشهر الٌوم
حصهههههجا 
يجههههههههههههى 
موا قهههههههة 
 الجمعٌة؟

هههههههل تههههههرتبط 
الشهههههههههههههههههركة 
بعالقهههة يمهههل 

 مع الجمعٌة؟

المصهههجحة 
المالٌههههههههههة 
اسجمالٌهههة 

)%( 

             

 
هههل تتقجههد منصههباً )مثههل منصهه  يضههو  ههً مججههس  دارة او لجنههة أو أي جهههة أخههرى( أو تشههارك  ههً أيمههال أو أنشههطة أو لههدٌك 

 يضوٌة لدى أي جهة أخرى ؼٌر الجمعٌة
 نعم
 ال

منصه  يضهو  هً مججهس هل ٌتقجد أي من أ راد اسرتك )الوالدان/ ال وجة/ ال وجهاا/ اله وا/ االبنهاء و البنهاا( منصهباً )مثهل 
  دارة أو لجنة أو أي جهة أخرى( أو ٌشارك  ً أيمال أو أنشطة أو لدٌ  يضوٌة  ً أي جهة أخرى ؼٌر الجمعٌة؟

 نعم
 ال
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 ً حالة اسجابة بنعم يجى أي من االسئجة السهابقة،  ينه  ٌجه  يجٌهك اس صهاح يهن التفاصهٌل الخاصهة بشهؽل أي منصه  و / أو 
 ارجٌة )مع شركاء الجمعٌة، الحكومة أو القطاع الخاص( من قبجك أو من قبل أي من أ راد يائجتك.المشاركة  ً أي أيمال خ

ههههل تتحصهههل 
يجههى مكاسهه  
مالٌههههة نظٌههههر 
تولٌههههههك هههههههذا 

 المنص ؟

صهههههههاح   المنص 
 المنص 

ههههههههههههههههههههل 
حصههههههههجا 
يجههههههههههههههههى 
موا قهههههههههههة 

 الجمعٌة؟

هههل تههرتبط 
الجههههههههههههههة 
بعالقههههههههههههة 
يمهههل مهههع 

 الجمعٌة؟

نههههههههههههههوع  المدٌنة
 الجهة

اسهههههههههههههههم 
 الجهة

        

 
هل قدما لك أو ألي أحد من أ راد يائجتك هدٌة أو أكثر من جهة خارا الجمعٌة و لها صهجة حالٌهة أو مسهتقبجٌة بالجمعٌهة سهواء 

 قبجتها أم لم تقبجها ؟
 نعم
 ال

  ً حالة اسجابة بنعم يجى السنال السابه،  ين  ٌج  يجٌك اس صاح ين تفاصٌل الهدٌة يند قبولها من قبجك
 من أ راد يائجتك. أو من قبل أي

تهههههارٌخ تقهههههدٌم الهدٌهههههة     
 المٌالدي

تهههههارٌخ تقهههههدٌم الهدٌهههههة 
 الهجري

  

قٌمههههههههههة 
الهدٌههههههة 
 تقدٌرٌاً 

نههههههههههوع 
 الهدٌة

هههههههههههههههل 
تههههههههرتبط 
الجهههههههههة 
بعالقهههههههة 
يمل مهع 
 الجمعٌة؟

ههههههههههل 
قبجهههههها 
 الهدٌة؟

اسههههههم  الجهة الٌوم الشهر السنة الٌوم الشهر السنة
مقهههههدم 
 الهدٌة

            

 
 ادناه، أن جمٌع المعجوماا أياله محدثة و صحٌحة و متماشٌة مع سٌاسة تعارض المصالح المعتمدة من الجمعٌة.أقر أنا الموقع 

 االسم:
 المسمى الوظٌفً:

 التارٌخ:
 التوقٌع:
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