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 أهداف السياسة: 

تعارض  أشكال  أي  من  لصالحها  يعمل  ومن  وسمعتها  الجمعية  حماية  إلى  السياسة  هذه  تهدف 

 . املصالح السلبية التي قد تنشأ بسبب عدم اإلفصاح

 مجال التطبيق:

طبق •
ُ
أعضييييييياي الجمعية   ذلك ويشيييييييمل الجمعية،لصيييييييالح   يعمل شييييييي   كل على  السيييييييياسييييييية هذه ت

موظفيها  مجل  اإلدارة، وجميع  من اللجان املنبثقة اإلدارة، وأعضييييييياي العمومية وأعضييييييياي مجل 

 ومتطوعيها ومستشاري الجمعية ال ارجيين.

يشيييمل تعارض املصيييالح، ما يتعلق صااشييي ان املذاورقن  ا الفقةة السييياصقة ومصيييالح أي شييي     •

صيييييية وهم، ويشيييييمل ه، ي الاوجة، ااصناي، الوالدين، ااشيييييقاي، أو  ي هم  آخة تكون لهم عالقة شييييي 

 من أفةاد العائلة.

 

 السياسات ذات العالقة:

  ئحة مجل  اإلدارة.  •

 سياسة ا ستدامة املالية.  •

 سياسة مكافحة تموقل اإلرهاب. •
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  السياسة:

 .اإلدارة ملجل  الةئيسة ا ختصاصات أحد املصالح تعارض إدارة •

 املسييييييائل  ا  للنظة املنبثقة من املجل  لجانه أحد تكليف او محددة لجان تكوقن للمجل  يجوز  •

 .اللجان تلك استقاللية متطلبات مةاعاة مع  مصالح على تعارض تنطوي  أن املحتمل من التي

 إدارة الجمعية ذلك. مجل  قةر  إذا إ  مصالح تعارض حالة  ا  الش   يكون    •

  اإلدارة ملجل   يجوز  •
 
 من ا عفاي – حدة  على  كل حالة بشأن – يقةر  أن  التقديةقة لسلطته وفقا

  ينشأ الذي قد املصالح تعارض عند املسئولية
 
 الش   نشاطات سياق  ا  آلخة حين من عةضا

 أو مالية صمصالح ما يتعلق سواي الجمعية، مع  عمله سياق  ا  ينشأ قد الذي أو  وقةاراته املعتادة،

افق  صما وجه أامل التصةف على   ا  صواجبه القيام عن  تعيقه صمصالح  .الجمعية  مصالح مع  يتو

 صتصحيح املتعارضة يلتزم صاحب املصلحة مصالح، تعارض الحالة أن اإلدارة مجل  يقةر  عندما •

 .لذلك املنظمة ا جةايات  وإتباع  اإلدارة يقةرها مجل   التي  اإلجةايات وبجميع  وضعه

صالحية إدارة ملجل   • السياسة،  مخالفي على  الجاايات  إيقاع  الجمعية   القضايا ورفع  هذه 

 وها.  العالقة ذوي  جميع  التزام عدم  عن  قد تنجم التي صااضةار للمطالبة والحقوقية الجنائية

 اانظمة.  مع  ذلك أ  يتعارض  السياسة على  هذه أحكام  تفسي    ا  امل ول  اإلدارة هو مجل  •

التأاد مجل  يتولى  •  الالزمة التعديالت والعمل صموجبها وإجةاي السياسة هذه تنفيذ من اإلدارة 

 .عليها

عد السياسة هذه •
ُ
  ت

 
لصالحها،  العاملين صااش ان الجمعية تةبط الوثائق التي من يتجاأ   جايا

 
 
  وها. الواردة  وا لتزامات أحكامها فإنه   يجوز مخالفة
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 حا ت تعارض املصالح 

  من أي أو لجانه من لجنة أي أو عضو اإلدارة مجل  عضو أن حالة  ا  •
 
  ا  موظفي الجمعية مشاركا

 نشاط  أو  عمل  أي  ا  مهنية أو مصلحة تنظيمية أو ش صية مصلحة له أو نشاط، صأي صلة  له أو

 قدراته على  أو املوظف أو العضو ذلك قةارات موضوعية على   ي  مباشة أو مباشة بشكل ي،ثة قد

 .الجمعية تجاه ومسئولياته واجباته تأدية ا 

املادية لعضو مجل  اإلدارة أو أحد أقارب عضو   ا ستفادة خالل من املصالح  ا  التعارض ينشأ قد •

 أو الشةاي أو صالبيع  مادية معامالت  ا  خالل الدخول  من مجل  اإلدارة أو أحد موظفي الجمعية

مكاسب   التأجي   على  الحصول  أو  أو  ي   للجمعية  مباشةة  صطةققة  آخة  طةف  أي  من  ش صية 

 مباشةة.

 الوظائف أو توقيع عقود معهم.  ا  ااقةباي أو  ااصناي تعيين خالل من  املصالح  ا  التعارض ينشأ •

ارتباط  • املصالح  ا حالة  التعارض  ا  صينها   ينشأ  يكون  أخةى  الجمعية مع جهة  يعمل لصالح  من 

 .تعامالت مادية مع الجمعية

أو أقاربه من جهات تتعامل مع   عليها يحصل التي واإلاةاميات الهدايا • أحد العاملين  ا الجمعية 

 العاملين.  تصةفات الجمعية وهدف التأثي  على 

تستقبل  خدمات تقدم منشأة أو تجاري  نشاط   ا  امللكية  أو  ا ستثمار  •  من حالية خدمات أو 

 .الجمعية  مع  التعامل  عن تبحث  او الجمعية

ا تعتب  التي املعلومات إعطاي أو  ااسةار  إفشاي •
 
ا ملك والتي خاص   صحكم عليها يطلع  للجمعية، 

 .ال دمة  تةاه بعد ولو العضوقة أو الوظيفة، 

أحد العاملين  ا   من  فواتي  مطلوبة قيمة  صدفع  الجمعية مع  للتعامل تسعى  أو تتعامل جهة أي قيام •

 .عائلته أفةاد  أحد أو الجمعية

الش صية الجمعية وممتلكات أصول  استخدام • أو   الجمعية، دوام أوقات كاستغالل للمصلحة 

 أهدافها. أو مصالح الجمعية لغي  منافعها أو معداتها، أو  موظفيها،

املتحصلة استخدام  إساية • الجمعية  خالل  من  املعلومات  العاملين  ا  مكاسب عالقة   لتحقيق 

 أخةى.  أيَّ مصالح أو مهنية،  أو عائلية، أو ش صية،
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 ا لتزامات 

 :على كل من يعمل لصالح الجمعية أن يلتزم صالتالا 

 اإلقةار على سياسة تعارض املصالح املعتمدة من الجمعية عند ا رتباط صالجمعية  .1

صقيم .2 تقديم مصلحة   والنزاهة العدالة ا لتزام  أو  الواسطة  أو  املحاصاة  واملس،ولية واامانة وعدم 

 .مصالح الجمعيةالنف  أو اآلخةقن على 

 تجنب املشاراة  ا اتخاذ القةارات التي ت،دي لتعارض مصالح أو توحا صذلك  .3

 .تعبئة نموذج الجمعية ال ان صاإلفصاح والشفافية عن املصالح سنوقا .4

مصالح أو شبهة تعارض مصالح طارئة سواي كانت  تعارض  حالة أي عن  لةئيسه املباشة اإلفصاح .5

 مالية أو  ي  مالية. 

 عن أي حالة تعارض مصالح قد تنتج عنه أو عن  ي ه ممن يعمل لصالح الجمعية. اإلصالغ   .6

 .ذلك الجمعية  طلب حال  ا  أو وجوده، حال  ا  حالة تعارض املصالح، إنهاي يثبت ما تقديم .7

 متطلبات اإلفصاح 

واملتطوعين التقيد التام  يتعين على أعضاي مجل  اإلدارة واملس،ولين التنفيذيين و ي هم من املوظفين   •

افقتها  ا كل حالة، حيثما  صاإلفصييييييياح للجمعية عن الحا ت التالية، حيثما انطبق، والحصيييييييول على مو

 اقتضت الحاجة، سواي انطوت على تعارض فعلا أو محتمل للمصالح أم  .

  أية وظائف يشييييغلونها، أو ارتباط شيييي مييييعي لهم مع جمعية أو م،سييييسيييية خارجية، سييييواي كانت داخل -أ 

 اململكة أم خارجها. 

 أية حص  ملكية لهم  ا امل،سسات الةبحية. - ب

أفيةاد أسيييييييييييييةهيم  اليوالييييييدان   - ت مين  أي  تيخي   ميليكيييييييية  أو حصيييييييييييييييييية  ميييييياليييييييية  أو مصيييييييييييييليحيييييية  أييييييية وظيييفيييييية 

والاوجة/الاوجات/الاوج وااصناي/البنات(  ا أية جمعيات أو م،سسات ربحية تتعامل مع الجمعية  

 أو تسعى للتعامل معها.
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تنطوي على تعارض محظور  ا املصييييالح. وتخضييييع جميع هذه الحا ت للمةاجعة  أية حالة يمكن أن   - ث

 والتقييم من قبل مجل  إدارة الجمعية واتخاذ القةار  ا ذلك. 

عنييد انتقييال املوظف إلى وظيفيية رئيياسييييييييييييييية  ا الجمعييية أو إلى وظيفيية  ا إدارة أخةى أو  ي  ذلييك من  -ج

 الوظائف التي ربما تنطوي على تعارض  ا املصالح.

افقة الجمعية عليها املسيييييييييييي،ول   • يعّةض التقصييييييييييييي   ا اإلفصيييييييييييياح عن هذه املصييييييييييييالح والحصييييييييييييول على مو

التنفيذي و ي ه من املوظفين واملتطوعين لإلجةايات التأديبية طبقا لنظام العمل والتنمية ا جتماعية  

  ا اململكة العةبية السعودية والالئحة ااساسية  ا الجمعية.
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 املصالح تقارقة تعارض 

 تودع جميع نماذج إفصاح أعضاي مجل  اإلدارة لدى اامين العام للجمعية.  •

 تودع جميع نماذج إفصاح موظفي أو متطوعا الجمعية لدى سكةتارقة الجمعية.  •

  ال ارجا  الجمعية حساصات مةاجع  ُيقدم  •
 
 صااعمال تقةقةا

 
 الجمعية لصالح  املب مة  والعقود خاصا

 اإلدارة، رئي  مجل  حال طلب   املجل ، لعضو مباشةة  ي  أو مباشةة مصلحة تنطوي على  والتي 

 .العمومية للجمعية يقدمه الذي  الجمعية اداي تقةقةه السنوي  مع  ذلك  وُقضمن

 

 

 اعتماد مجل  اإلدارة 
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 (:1نموذج  

 

 

 _________________ أنا _______________________ وبصفتي  وأتعهد أقة

افق عليه وبناي معية ،الجصي املصالح ال اصة تعارض سياسة على اطلعت قد صأنني أقة وألتزم أو  صما و

بعدم وأتعهد  مباشةة مباشةة  صطةققة ش صية أرباح أو مكاسب أي  على الحصول  فيها   أو  ي  

موقعا مستفيدا  معلومات أي  استخدام وبعدم الجمعية  ا موظف أو إدارة مجل  اعضو  من 

اي  استغاللها أو ا ةاضعي الش صية أو أقاربي أو أصدقائي مواردها أو أصولها الجمعية أو تخ 

 .منفعة أخةى 

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

  .........../...../...... التارقخ
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 (:2نموذج   

 إفصاح وشفافية 

ّ جمعية أو م،سسة ربحية تتعامل مع الجمعية؟هل تملك أيَّ 
  ا أي 

 
 مالية

 
 مصلحة

o نعم 

o    

ّ جمعية أو م،سسة ربحية تتعامل مع الجمعية؟
  ا أي 

 
 مالية

 
 هل يملك أيُّ فةٍد من أفةاد عائلتك أيَّ مصلحة

o نعم 

o   

التفاصييييييييييل ال اصييييييييية  ا حالة اإلجاصة صنعم على أي من ااسيييييييييئلة السييييييييياصقة، فأنه يجب عليك اإلفصييييييييياح عن  

ّ أعميييال تجيييارقييية من قبليييك أو من قبيييل أٍيّ من أفةاد  
ّ عميييل تجييياري أو وجود مصييييييييييييلحييية مييياليييية  ا أي 

صتمليييك أي 

 عائلتك.

 

ا  مثل منصيييييييييييب عضيييييييييييو  ا مجل  إدارة أو لجنة أو أي جهة أخةى( أو تشيييييييييييار   ا أعمال أو    هل تتقلد منصيييييييييييب 

 أنشطة أو لديك عضوقة لدى أّي  جهة أخةى  ي  الجمعية؟

o نعم 

o   
 

ا  مثل منصييييييييب هل يتقلد أي من أفةاد أسييييييييةتك    الوالدان/الاوجة/الاوجات/الاوج/ااصناي والبنات( منصييييييييب 

عضييييييو  ا مجل  إدارة أو لجنة أو أي جهة أخةى( أو يشييييييار   ا أعمال أو أنشييييييطة أو لديه عضييييييوقة  ا أّي  جهة 

 أخةى  ي  الجمعية؟

نوع   اسم النشاط 

 النشاط

رقم السجل أو   املدينة

 رخصة العمل

تارقخ اإلصدار  

 هجةي 

هل حصلت على 

افقة   مو

 الجمعية؟

هل تةتبط الشةاة  

بعالقة عمل مع 

 الجمعية

املصلحة املالية 

 اإلجمالية  %(
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o نعم 

o   
 

اإلفصييييييييياح عن التفاصييييييييييل ال اصييييييييية  ا حالة اإلجاصة صنعم على أي من ااسيييييييييئلة السييييييييياصقة، فأنه يجب عليك  

ّ أعمال خارجية  مع شييييةكاي الجمعية، الحكومة أو القطاع ال ان( 
بشييييغل أي منصييييب و / أو املشيييياراة  ا أي 

 من قبلك أو من قبل أٍيّ من أفةاد عائلتك.

 

هييل قييدمييت لييك أو اي أحييد من أفةاد عييائلتيييك هييدييية أو أاع  من جهييية خييارج الجمعيييية ولهيييا صييييييييييييلييية حيياليييية أو  

 مستقبلية صالجمعية سواي قبلتها أم لم تقبلها؟

o نعم 

o   

  

نوع   اسم الجهة 

 الجهة 

هل تةتبط الجهة  املدينة

بعالقة عمل مع 

 الجمعية؟

هل حصلت على 

افقة   الجمعية؟ مو

اسم  

صاحب 

 املنصب

هل تتحصل على مكاسب مالية   املنصب

 نظي  توليك هذا املنصب؟ 
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صنعم على السيييي،ال السيييياصق، فإنه يجب عليك اإلفصيييياح عن تفاصيييييل الهدية عند قبولها من  ا حالة اإلجاصة 

 قبلك أو من قبل أٍيّ من أفةاد عائلتك.

أنا املوقع أدناه أنا جميع املعلومات أعاله محدثة وصييييييييحيحة ومتماشييييييييية مع سييييييييياسيييييييية تعارض املصييييييييالح  أقة  

 املعتمدة من الجمعية.

 ا سم:

 املسمى الوظيفي:

 التوقيع:        التارقخ:

اسم مقدم  

 الهدية

تارقخ تقديم   الجهة 

 الهدية

هل قبلت 

 الهدية؟

هل تةتبط الجهة 

بعالقة عمل مع 

 الجمعية؟

 قيمة الهدية تقديةقا  نوع الهدية

       



 
 
 

 ةرادإلا سلجم دامتعا
 

  م
مسالا  

 
بصنملا  

 
عیقوتلا  

1  
ينارھشلا ركذم نب فیھ  

 
ةرادإلا سلجم سیئر  

 

2  
ریمسلا دمحم نب ىیحی  

 
ةرادإلا سلجم سیئر بئان  

 

3  
دیاز لآ دمحأ میھاربإ  

 
يلاملا لوؤسملا  

 
 

4  
رھزم لا دیعس يلع  

 
وضع  

 
 

5  
طیشم لآ دمحم لعشم  

 
وضع  

 
 

6  
نامحس لآ هللا دبع نب دمحم  

 
وضع  

 

7  
نافلج لآ دعس نب روصنم  

 
وضع  

 

8  
يداوس دمحم لیعامسإ  

 
وضع  

 

9  
يلئاولا ضئاع ىیحی  

 
وضع  
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