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متهيد-1
منبهيقومماتعدولصاحلها،يعملشخصكلخصوصية"(أسرة)بربيدةاألسريةالتنميةمجعية"حترتم:1.1

لصاحلهامليعملنالشخصيةاملصاحلأنترىاجلمعيةانإالاهتمامها،منليسالعملإطارخارجتصرفات
،موضوعيتهمع،مباشرةغرياومباشرةبصورةتتداخل،قدغريهاأومالية،أواجتماعية،أنشطةأيممارسةأثناء

.املصاحليفتعارضمعهينشأقدمماللجمعيةوالئهأو
سياسةوأتيتواإلجناز،ةواملبادر والعنايةاجلماعيوالعملالنزاهةيفاملتمثلةومبادئهابقيمهااجلمعيةتؤمن:2.1

أوالشخصيةاملصلحةتؤثرأنلتفاديوذلكومحايتها،القيمتلكلتعزيزاجلمعية،عنالصادرةاملصاحلتعارض
خاللمنيتحصلأنأواجلمعية،جتاهواجباتهأداءعلىاجلمعيةلصاحليعملشخصألياملهنيةأوالعائلية،

.اجلمعيةحسابعلىمكاسبعلىاملصاحلتلك

:السياسةوأهدافنطاق-2
حتكماليتعوديةالسالعربيةاململكةيفهبااملعمولالقواننيوالتشريعاتيفجاءمبااإلخاللعدممع:1.2

أتيتللجمعية،اسيةاالسالالئحةوالتنفيذية،الئحتهواألهليةاملؤسساتواجلمعياتنظامواملصاحل،تعارض
.حملهاحتلأندون،هلااستكماالا السياسةهذه
وعموميةالاجلمعيةأعضاءذلكويشملاجلمعية،لصاحليعملشخصكلعلىالسياسةهذهتطبق:2.2

موظفيهامجيعو،التنفيذينياجلمعيةومديرياإلدارة،جملسمناملنبثقةاللجانأعضاءواإلدارة،جملسأعضاء
.ومتطوعيها

شخصأيمصاحلوالسابقةالفقرةيفاملذكورينانفسهمابألشخاصيتعلقمااملصاحل،تعارضيشمل:3.2
أفرادمنمغريهأو،االشقاء،،الوالديناالبناء،الزوجةهؤالءيشملوهبم،شخصيةعالقةهلمتكونآخر

.العائلة
كانتسواءلصاحلهاالعاملنيابألشخاصاجلمعيةتربطاليتالواثئقمنيتجزأالجزءاا السياسةهذهتعد:4.2
.عملعقودأوتعينيقراراتالواثئقتلك
مبااملصاحلتعارضمتنظنصوصاا غريهم،أواخلارجينيمستشاريهامعتربمهااليتالعقوداجلمعيةتضمن:5.2
.السياسةهذهأحكاممعيتفق
السلبيةاملصاحلتعارضأشكالأيمنلصاحلهايعملومنومسعتهااجلمعيةمحايةإىلالسياسةهذههتدف:6.2
.اإلفصاحعدمبسببتنشأقداليت



املصاحلتعارضتنظيمبسياسةاخلاصةالتنفيذيةاإلدارةواإلدارةجملسصالحياتومسئوليات-3

.اإلدارةجمللسالرئيسةاالختصاصاتأحداملصاحلتعارضإدارة:1.3
مناليتاملسائليفللنظراجمللسمناملنبثقةجلانهأحدتكليفأوحمددةجلانتكوينللمجلسجيوز:2.3

.اللجانتلكاستقالليةمتطلباتمراعاةمعمصاحلتعارضعلىتنطويأناحملتمل
اجلمعيةالتتعام)خيصفيمااجلمعيةإدارةجملسقررإذاإالمصاحلتعارضحالةيفالشخصيكونال:3.3

ومصاحل،تعارضعلىتنضوياحلالةأن(اجلمعيةيفالتنفيذينيكبارواجمللسأعضاءتعامالتأوالغريمع
.اجلمعيةموظفيابقيخبصوصالتنفيذياملديرمعالقرارصالحيةتكون
يفالعملمنءاإلعفاحدةعلىحالةكلبشأنيقررأنالتقديريةلسلطتهوفقاا اإلدارةجمللسجيوز:4.3

مبصاحلأوماليةاحلمبصيتعلقماسواءاجلمعية،مععملهسياقيفينشأقدالذياملصاحلتعارضعنداجلمعية
.اجلمعيةمصاحلمعيتوافقمباوجهأكملعلىالتصرفيفبواجبهالقيامعنتعيقه
ووضعهصحيحبتاملتعارضةاملصلحةصاحبيلتزممصاحل،تعارضاحلالةأناإلدارةجملسيقررعندما:5.3
.لذلكاملنظمةاإلجراءاتإتباعواإلدارةجملسيقررهااليتاإلجراءاتجبميع
احلقوقيةواجلنائيةالقضاايورفعالسياسة،هذهخمالفيعلىاجلزاءاتإيقاعصالحيةاجلمعيةإدارةجمللس:6.3

.هباالعالقةذويمجيعالتزامعدمعنتنجمقداليتابألضرارللمطالبة
والساريةمةاالنظمعذلكيتعارضالأنعلىالسياسةهذهأحكامتفسرييفاملخولهواإلدارةجملس:7.3

.املشرفةاجلهاتأنظمةوللجمعيةاألساسيةالالئحة
.اإلبالغخاتريمنانفذةتكونواجلمعيةموظفيمجيعيبلغوالسياسة،هذهاإلدارةجملسيعتمد:8.3
.عليهاالالزمةتالتعديالإجراءومبوجبهاالعملوالسياسةهذهتنفيذمنالتأكداإلدارةجملسيتوىل:9.3

املصاحلتعارضحاالت-4

أومباشربشكلسواءابجلمعيةيتعلقنشاطأييفاجلمعيةلصاحليعمللشخصمصلحةوجوديعينال:1.4
ممنيطلبعندمااحلاملصتعارضينشأقدلكنو،الطرفنيبنياملصاحليفتعارضقيامابجلمعية،مباشرغري

نفسيفلديهكونتواجلمعية،ملصلحةبتصرفيقومأوقراراا،يتخذ،أورأايا يبديأناجلمعيةلصاحليعمل
منهاملطلوبرفابلتصأوإبداؤه،منهاملطلوبابلرأيمباشرغريأومباشربشكلتتعلقمصلحةإماالوقت
تنطويإذ،تصرفالأوالقرارأوالرأيهبذايتعلقاجلمعيةغريآخرطرفجتاهالتزاملديهيكونأنأواختاذه،
لوالءزعزعةوصيةشخملكاسبحتقيقوالثقة،الستعمالإساءةوللسرية،انتهاكعلىاملصاحلتعارضحاالت
.اجلمعية



املواقفمجيعتغطيالابلضرورةليستأهناإالاملواقفمنلعددسلوكيةملعايريأمثلةتضعالسياسةهذه:2.4
معتتماشىبصورةهنفستلقاءمنالتصرفاجلمعيةلصاحليعملمنكلعلىيتحتموحدوثها،احملتملاألخرى

:يليماتعارضالحاالتعلىاالمثلةمنوالسياسةهذهخيالفسلوكأنهيبدوقدماجتنبوالسياسة،هذه
موظفيمنأيأوجلانهمنجلنةأيعضوأواإلدارةجملسعضوأنحالةيفمثالا املصاحلتعارضينشأ•

أوعملأييفةمهنيأوتنظيميةمصلحةأوشخصيةمصلحةلهو،نشاطأبيصلةلهأومشاركاا اجلمعية
قدراتهعلىأواملوظفأوالعضوذلكقراراتموضوعيةعلىمباشرغريأومباشربشكليؤثرقدنشاط

.اجلمعيةجتاهمسؤولياتهوواجباتهأتديةيف
علىحيصلأويتلقىالتنفيذينيكبارأحدأواإلدارةجملسعضوأنحالةيفأيضاا املصاحليفالتعارضينشأ•

وموقعهنممستفيداا مباشرةغريأومباشرةبطريقةذلككانسواءآخرطرفأيمنشخصيةمكاسب
خاللمناديةاملاالستفادةخاللمناملصاحليفالتعارضينشأقدو،اجلمعيةشؤونإدارةيفمشاركته
.للجمعيةالتأجريأوالشراءأوابلبيعماديةمعامالتيفالدخول

.معهمعقودتوقيعأوالوظائفيفاالقاربأواألبناءتعينيخاللمناملصاحليفالتعارضينشأقدأيضاا •
بينهايكونورىأخجهةيفاجلمعيةلصاحليعملمنارتباطحاليفتكوناملصاحلتعارضصورإحدىمن•

.اجلمعيةمعتعامالت
.املصاحلضتعار أمثلةمناجلمعيةموظفأواإلدارةجملسعضوعليهاحيصلاليتواإلكرامياتاهلدااي•
أواجلمعيةمنحاليةخدماتتستقبلأوخدماتتقدممنشأةأوجتارينشاطيفامللكيةأواالستثمار•

.اجلمعيةمعالتعاملعنتبحث
أوالعضويةحبكمهاعلييطلعاليتوللجمعية،خاصاا ملكاا تعترباليتاملعلوماتإعطاءأواألسرارإفشاء•

.اخلدمةتركهبعدلووالوظيفة،
أوالعضورفاتتصعلىالتأثريهبدفاجلمعيةمعتتعاملجهاتأوأشخاصمنهلدااياالقاربأحدقبول•

.املصاحلتعارضعنهينتجقدابجلمعيةاملوظف
بسببمةقيذاتأشياءأوملبالغجهةأيمنعائلتهأفرادأحدأواملوظفأواإلدارةجملسعضوتسلم•

.معهاللتعاملسعيهاأواجلمعيةمعاجلهةتلكتعامل
أفرادأحدأوظفاملو منمطلوبةفواتريقيمةبدفعاجلمعيةمعللتعاملتسعىأوتتعاملجهةأيقيام•

.عائلته
حمتمالا،أوفعلياا احلاملصيفتعارضاا يظهرأنشأنهمنالشخصيةللمصلحةاجلمعيةممتلكاتوأصولاستخدام•

إساءةأودافها،أهأواجلمعيةمصاحللغريمنافعهاأومعداهتا،أوموظفيها،أواجلمعية،دوامأوقاتكاستغالل
أوعائلية،وأشخصية،مكاسب،لتحقيقابجلمعيةالشخصعالقةخاللمناملتحصلةاملعلوماتاستخدام

.أخرىمصاحلأيأو،مهنية



االلتزامات-5
:ابلتايليلتزمأناجلمعيةلصاحليعملمنكلعلى:1.5
.ابجلمعيةاالرتباطعنداجلمعيةمناملعتمدةاملصاحلتعارضسياسةعلىاإلقرار•
أوالنفسحةمصلتقدميأوالوساطةأواحملاابةعدموواألمانةاملسؤوليةووالنزاهةالعدالةبقيمااللتزام•

.اجلمعيةمصاحلعلىاآلخرين
أداءخاللنممعارفهوأصدقائهوأهلهمنأيأوهومعنوايا أومادايا قانوينغريبشكلاالستفادةعدم•

.اجلمعيةلصاحلعمله
.بذلكتوحيأومصاحللتعارضتؤدياليتالقراراتاختاذيفاملشاركةجتنب•
.سنوايا املصاحلعنابإلفصاحاخلاصاجلمعيةمنوذجتعبئة•
غريأوماليةنتكاسواءطارئةمصاحلتعارضشبهةأومصاحلتعارضحالةأيعناملباشرلرئيسهاإلفصاح•

.مالية
.اجلمعيةلصاحليعملممنغريهعنأوعنهتنتجقدمصاحلتعارضحالةأيعناإلبالغ•
.ذلكاجلمعيةطلبحاليفأووجوده،حاليفاملصاحل،تعارضحالةإهناءيثبتماتقدمي•

اإلفصاح-6
التامالتقيدطوعنياملتواملوظفنيمنغريهموالتنفيذينياملسؤولنيواإلدارةجملسأعضاءعلىيتعني:1.6

اقتضتحيثماة،حالكليفموافقتهاعلىاحلصولوانطبق،حيثماالتالية،احلاالتعنللجمعيةابإلفصاح
:الأمللمصاحلحمتملأوفعليتعارضعلىانطوتسواءاحلاجة،

أيةعناإلفصاحاملتطوعنيواملوظفنيمنغريهموالتنفيذياملسؤولواإلدارةجملسأعضاءعلىيتعني•
أمكةاململداخلكانتسواءخارجية،مؤسسةأومجعيةمعهلمشخصيارتباطأويشغلوهنا،وظائف
.خارجها

أيةعناإلفصاحاملتطوعنيواملوظفنيمنغريهموالتنفيذياملسؤولواإلدارةجملسأعضاءعلىيتعني•
وزوجال/الزوجات/والزوجةالوالدان)اسرهمأفرادمنأيختصملكيةحصةأوماليةمصلحةأووظيفة
.معهالللتعامتسعىأواجلمعيةمعتتعاملرحبيةمؤسساتأومجعياتأييف(البنات/األبناء

اإلفصاحوعنياملتطواملوظفنيمنغريهموالتنفيذياملسؤولنيواإلدارةجملسأعضاءكلعلىيتعني•
ختضعو،صاحلامليفحمظورتعارضعلىتنطويأنميكنحالةأيةعلىموافقتهاعلىاحلصولوللجمعية

املوظفانتقالعندذلكيفالقراراختاذواجلمعيةإدارةجملسقبلمنالتقييموللمراجعةاحلاالتهذهمجيع



تعارضعلىتنطويارمباليتالوظائفمنذلكغريأوأخرىإدارةيفوظيفةإىلأواجلمعيةيفرائسيةوظيفةإىل
يفاإلفصاحبيانوملالعأخالقياتواملصاحلتعارضمنوذجتعبئةإعادةاملوظفعلىيتعنيرمبااملصاحل،يف

قياممنلتأكدامسؤوليةللموظفاملباشرالرئيسعاتقعلىتقعكما،الوظيفةتغيريمنيوماا 30غضون
.اتمحنوعلىاإلفصاحاستمارةبتعبئةاملوظف

والتنفيذيملسؤولاعليهااجلمعيةموافقةعلىاحلصولواملصاحلهذهعناإلفصاحيفالتقصرييعرض:2.6
العربيةاململكةيفماعيةاالجتالتنميةوالعمللنظامطبقاا التأديبيةلإلجراءاتاملتطوعنيواملوظفنيمنغريه

.اجلمعيةيفاألساسيةالالئحةوالسعودية

املصاحلتعارضتقارير-7

.يةالبشر املواردإدارة/التنفيذياجمللسلدىاإلدارةجملسأعضاءإفصاحمناذجمجيعتودع1.7
.ريةالبشاملواردإدارة/العاماملديرلدىاجلمعيةمتطوعيأوموظفيإفصاحمناذجمجيعتودع2.7
اليتوجلمعيةالصاحلاملربمةالعقودوابألعمالخاصاا تقريراا اخلارجياجلمعيةحساابتمراجعيقدم3.7

معذلكمنيضواإلدارة،جملسرئيسطلبحالاجمللس،لعضومباشرةغريأومباشرةمصلحةعلىتنطوي
.العموميةللجمعيةيقدمهالذياجلمعيةألداءالسنويتقريره
أواألعمالتفاصيلحيوضاإلدارةجملسعلىيعرضسنوايا تقريراا الداخليةابملراجعةاملخولةاإلدارةتصدر4.7

.لديهااملودعةاإلفصاحلنماذجفقاا واجلمعيةملوظفيمصلحةعلىانطوتاليتالعقود

العاملني لصاحلها فإنه حيث إن هذه السياسة تعد جزءاا ال يتجزأ من الواثئق اليت تربط اجلمعية ابألشخاص
.  ال جيوز خمالفة أحكامها و االلتزامات الواردة هبا



الصفةاالسم

مجعية"بةاخلاصاملصاحلتعارضسياسةعلىاطلعتقدأبنينأعالهبياانيتاملوضحاانأقر
احلصولبعدمتعهدأوفيهامباألتزموأقروأوافقعليهبناءو،"أسرةبربيدةاألسريةالتنمية

جملسكعضويموقعمنمستفيداا مباشرةغريأومباشرةبطريقةشخصيةارابحأومكاسبأيعلى
واردهامأوأصوهلاأواجلمعيةختصمعلوماتأياستخدامبعدمواجلمعيةيفموظفأوإدارة

.أخرىمنفعةألياستغالهلاأوأصدقائيأوأقاريبأوالشخصيةألغراضي

التوقيع
.هـ//التاريخ
/املوافق .م/



النعم                                                                      هل متلك أي مصلحة مالية يف أي مجعية أو مؤسسة رحبية تتعامل مع اجلمعية؟ 1

عامل مع هل ميلك أي فرد من أفراد عائلتك أي مصلحة مالية يف أي مجعية أو مؤسسة رحبية تت2
النعم                                                                          اجلمعية؟

أي عمل جتاري أو وجود يف حالة اإلجابة بنعم على أي من االسئلة السابقة، فإنه جيب عليك اإلفصاح عن التفاصيل اخلاصة بتملك
.مصلحة مالية يف أي أعمال جتارية من قبلك أو من قبل أي من أفراد عائلتك

اسم 
دينةطنوع النشاالنشاط

رقم السجل او امل
رخصة العمل

اتريخ اإلصدار امليالدياتريخ االصدار اهلجري
هل حصلت عل 
موافقة اجلمعية؟

عالقة هل ترتبط الشركة ب
عمل مع اجلمعية؟

املصلحة املالية
)%(اإلمجالية 

يوم
ال

شهر
ال

سنة
ال

يوم
ال

شهر
ال

سنة
ال

ك يف أعمال أو أو تشار ( مثل منصب عضو يف جملس إدارة او جلنة أو أي جهة أخرى)هل تتقلد منصباا 3
النعم                                                                          أنشطة أو لديك عضوية لدى أي جهة أخرى غري اجلمعية

مثل )باا منص( االبناء والبنات/ الزوج/ الزوجات/ الزوجة/ الوالدان)هل يتقلد أي من أفراد اسرتك 4
ه عضوية أو يشارك يف أعمال أو أنشطة أو لدي( منصب عضو يف جملس إدارة أو جلنة أو أي جهة أخرى

يف أي جهة أخرى غري اجلمعية؟
                                                                          نعمال

أو املشاركة / ي منصب و يف حالة اإلجابة بنعم على أي من االسئلة السابقة، فإنه جيب عليك اإلفصاح عن التفاصيل اخلاصة بشغل أ
.  من قبلك أو من قبل أي من أفراد عائلتك( مع شركاء اجلمعية، احلكومة أو القطاع اخلاص)يف أي أعمال خارجية 

املدينةنوع اجلهةاسم اجلهة
هة هل ترتبط اجل

بعالقة عمل مع 
اجلمعية؟

هل حصلت على
املنصبصاحب املنصب؟موافقة اجلمعية

هل تتحصل على 
مكاسب مالية نظري 
؟توليك هذا املنصب



اسم مقدم 
اجلهةاهلدية

اتريخ تقدمي اهلدية جرياتريخ تقدمي اهلدية اهل
هل قبلتامليالدي

اهلدية؟
عالقة هل ترتبط اجلهة ب

قيمة اهلدية يةنوع اهلدعمل مع اجلمعية؟
تقديرايا 

السنةالشهراليومالسنةالشهراليوم

هل قدمت لك أو ألي أحد من أفراد عائلتك هدية أو أكثر من جهة خارج اجلمعية و هلا 5
النعم                                                                          صلة حالية أو مستقبلية ابجلمعية سواء قبلتها أم مل تقبلها ؟ 

بلك أو من قبل أي من أفراد يف حالة اإلجابة بنعم على السؤال السابق، فإنه جيب عليك اإلفصاح عن تفاصيل اهلدية عند قبوهلا من ق
.  عائلتك

أقر أان املوقع ادانه، أن مجيع املعلومات أعاله حمدثة و صحيحة و متماشية مع سياسة تعارض
.املصاحل املعتمدة من اجلمعية

:االسم
:املسمى الوظيفي

:التاريخ
:  التوقيع
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