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 :تمهيد
 مررح وت عرر ُ  لةررحلح،ح  يعمرر  شررر ُ  كرر ُ  مكرراُالمك مررا"ُية  ررياُ ُ-"ُالجمعيرراُالري  ررا تحترر  ُ  ❖

ُالجمعيررا إال اهتمحم،ررح  مرر  لرري  العمرر  إطررح  يررح  ُ  تةرر تح ُ  بررمُمرر  يقرر    أن ترر ُ  أنَّ
أوُ مررحل   أو اجتمحعيررا   أنشرر اُ  أي ُ  ممح سرراُ  لةررحلح،حُأاءررح ُ  يعمرر  لمرر  الشرةرريا المةررحل 
يتم   مبحشرر     غيرر ُ  أو مبحشرر  ُ  بةرر   ُ  تترر اي    غي هررح ُ رر    رر ُ  ممررح للجمعيررا والئررمُ  أو مررمُم عررِ 

 .المةحل  تعح ضُت  معم يءشأُ 
 والمبررحد  ُ  والعءحيرراُ  والعمرر ُالجمررحِ ُ  الءزاهرراُ  ترر  المتمثلرراُ  ومبحدئ،ررح بقيم،ررح الجمعيررا ترر نم  ❖

 وحمحيت،ررح  تلرراُالقرري  لتعز ررز الجمعيررا  ِرر  الةررحد   تعررح ضُالمةررحل  سيحسررا وتررأت  واإلنجررح،  
 لةررحل  يعمرر  شررر ُ  أليُ  الم،ءيررا أو العحئليررا  الشرةررياُأو المةررلحا تررنا   أن لتفررحدي وذلررا

 ِلرر  المةررحل  يرر تُتلررا مرر  يت ح ةرر ُ  أن أو الجمعيررا  تجررح  واجبحتررم أدا  الجمعيرراُِلرر 
ُ.الجمعيا حسحب ِل  مكحسبُ 

ُ
 :نطاق وأهداف السياسة

 السررع ديا الع بيررا المملكررا ترر  ب،ررح والقرر اني ُالمعمرر ت التشرر  عح  ترر  جررح  بمررح اإليرر ت ِرر   مررم •
 ونظرررح ُالجمعيرررح ُوالمنسسرررح ُاألهليررراُوالئحترررمُالتءفي يرررا  المةرررحل   تحكررر  ُتعرررح ض التررر 

ُ.محل،ح تح َُّ أن دونُ  ل،ح  استكمحالُا ه  ُالسيحسا تأت  للجمعيا األسحسياُ وال ئحا
ضررح ُالجمعيرراُ ذلررا و شررم  لةررحل ُالجمعيررا  يعمرر  شررر  كرر  ِلرر  السيحسررا هرر   ت  برر  • ِأ

ضرررح ُمجلررر  ضرررح  العم ميررراُوِأ  ومررر ي ُي مجلررر ُاإلدا    مررر  اللجرررحنُالمءبثقرررا اإلدا   ُوِأ
ي،ح.م ظفي،حُ الجمعياُالتءفي يي  ُوجميم ُومت ِ 

يشررررم ُتعررررح ضُالمةررررحل  ُمرررررحُيتعلرررر ُبحألشرررررحقُأنفسرررر، ُالمررررر      ُترررر ُالفقرررر  ُالسررررحبقاُومةرررررحل ُ •
أيُشررررررر ُويرررررر ُتكرررررر نُل،رررررر ُِ  رررررراُشرةررررررياُب،رررررر  ُو شررررررم ُهررررررنال ُالزوجررررررا ُاألبءررررررح  ُال الرررررر ي  ُ

ُاألشقح  ُأوُغي ه ُم ُأت ادُالعحئلا.
 العررحملي  ترر باُالجمعيرراُبحألشرررحق الترر  ال اررحئ  مرر  يتجررزأُ  ال جررز اُا السيحسررا هرر   ت عرر ُ  •

ُ.ِم  ِق د أو تعيي    ا ا  تلاُال احئ  كحنت س ا  لةحلح،ح
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م  •  تررءظ  نة  ررحُا أوُغيرر ه   استشررح  ي،حُالرررح جيي  مررم تب م،ررح الترر  العقرر د الجمعيررا ت ضرر 
ُ.السيحسا ه   أحكح  مم يتف  بمح تعح ضُالمةحل 

الجمعيررررررراُوسرررررررمعت،حُومررررررر ُيعمررررررر ُلةرررررررحلح،حُمررررررر ُأيُأشررررررركحتُت،ررررررر لُهررررررر  ُالسيحسررررررراُإلررررررر ُحمحيررررررراُ •
ُتعح ضُالمةحل ُالسلبياُالت ُ  ُتءشأُبسببُِ  ُاإلتةحح.

ُ
 : المصالح  تعارض  تنظيم  الخاصة بسياسة  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  وصالحيات  مسئوليات 

ُ.اإلدا   لمجل  ال ئيسا االيتةح ح  أح  المةحل  تعح ض إدا   ❖
 ترر  للءظرر  المءبثقرراُمرر ُالمجلرر  لجحنررم احرر  تكليرر  او محرر د  لجررحن تكرر    للمجلرر  يجرر ، ❖

ررح  مررم مةررحل  ِلرر ُتعررح ض تء رر ُي أن المحتمرر  مرر  الترر  المسررحئ   اسررتق ليا مت لبررح  م ِا
ُ.اللجحن تلا

 يررر  فيمررح إدا  ُالجمعيررا مجلرر   رر   اذا إال مةررحل  تعررح ض ححلررا ترر  الشررر  يكرر ُن ال ❖
ضررح ُالمجلرر  تعررحم   أو الغيرر  الجمعيرراُمررم تعررحم    أن الجمعيررا ترر  التءفيرر يي  و بررح  ِأ
 التءفيرر ي المسررنوت مررم القرر ا   رر حيا وتكرر ُن مةررحل   ِلرر ُتعررح ض تءضرر ُي الححلررا

ُ.الجمعيا م ظف  بح   برة ق
 االِفررح  – حرر   ِلرر  كرر ُححلررا بشررأن – يقرر   أن التق ي  ررا لسررل تم وتقررحُا اإلدا   لمجلرر  يجرر ، ❖

 نشررحطح  سرريح  ترر  آليرر  حرري  مرر  ِ عررحُا يءشررأ الرر يُ رر  المةررحل  تعررح ض ِءرر  المسررل ليا مرر 
 مررحُيتعلرر  سرر ا  الجمعيررا  مررم ِملررم سرريح  ترر  يءشررأ  رر  الرر ي أو و  ا اتررمُالمعتررحد   الشررر 
 يت اترر  بمررح وجررم أكمرر  التةرر لُِلرر  ترر  ب اجبررم القيررح  ِرر  تعيقررم بمةررحل  أو محليررا بمةررحل 

ُ.الجمعيا مةحل  مم
 المتعح عررا يلتررز ُ ررححبُالمةررلحا مةررحل   تعررح ض الححلررا أن اإلدا   مجلرر  يقرر   ِءرر مح ❖

 المءظمررا االجرر ا ا  وإتبررح  اإلدا   يق  هررحُمجلرر  الترر  اإلجرر ا ا  وبجميررم وعررعم بتةررحي 
ُ.ل لا

 القضررحيح و تررم هرر  ُالسيحسررا  مرررحلف  ِلرر  الجررزا ا  إيقررح  الجمعيرراُ رر حيا إدا   لمجلرر  ❖
ُب،ح. الع  ا ذوُي جميم التزا  ِ   ِ    ُتءج  الت  بحألع ا  للم حلبا والحق قيا الجءحئيا
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 مررم ذلررا أنُالُيتعررح ض السيحسرراُِلرر  هرر   أحكررح  تفسرري  ترر  المررر ت اإلدا  ُهرر  مجلرر  ❖
ُ.الج،ح ُالمش تا األسحسياُللجمعياُوأنظما وال ئحا السح  ا االنظما

 مررر ُترررح    نحتررر   الجمعيررراُوتكررر ُنمررر ظف ُ يعتمررر ُمجلررر ُاإلدا  ُهررر  ُالسيحسرررا ُو بلررر ُجميرررم ❖
ُ.اإلب غ

 ال ،مررا التعرر ي   والعمرر ُبم جب،ررحُوإجرر ا  السيحسررا هرر   تءفيرر  مرر  اإلدا  ُالتأكرر  مجلرر  يترر ل  ❖
ُ.ِلي،ح

ُ
 :حاالت تعارض المصالح 
 بشررك  سرر ا  يتعلرر  نشررح  ترر ُأي الجمعيررا لةررحل  يعمرر  لشررر  مةررلحاُ  وجرر د يعءرر  ال .1

 يءشررأ ولكرر ُ رر  .ال رر تي  برري  المةررحل  ترر  تعررح ض قيررح  بحلجمعيررا مبحشرر ُ غيرر  أو مبحشرر 
 أو  رر ا اا  يتررر  أو  أيررحا  يبرر ي أن لةررحل ُالجمعيررا يعمرر  ممرر  ي لررب ِءرر مح المةررحل  تعررح ض

حُمةررلحا ال  ررت نفرر  ترر  ل يررم وتكرر ُن الجمعيررا  بتةرر لُلمةررلحا يقرر    مبحشرر  بشررك  تتعلرر  إمررَّ
 يكرر ُن أوُأن اترررحذ   مءررم الم لرر ب بحلتةرر ل أو إبرر ا،   مءررم بررحل أيُالم لرر ب مبحشرر  غيرر  أو

 تء رر ُي إذ .التةرر ل أو القرر ا  أو الرر أي يتعلرر ُب،رر ا الجمعيررا غيرر  ويرر  طرر ل تجررح  التررزا  ل يررم
 لمكحسررب الثقررا ُوتحقيرر ُ  السررتعمحت وإسررح  ُ  للسرر  ا  انت،ررح ُ  ِلرر  تعررح ضُالمةررحل  حررحال 

اُ  شرةيا  ِز ُ.للجمعيا لل ال  وِ،
 جميررم تغ رر  ال أن،ررحُبحلضرر و   إال الم ا رر  مرر  لعرر د سررل  يا لمعررحيي  امثلررا تضررم السيحسررا هرر   .2

 مرر  ِلرر ُ رر ُمرر ُيعمرر ُلةررحل ُالجمعيرراُالتةرر ل و تحررت  حرر وا،ح  المحتمرر  األيرر ُ  الم ا رر 
 هرر   يرررحل  سررل   أنررم يبرر و  رر  مررح وتجءررب السيحسررا  هرر   تتمحشرر ُمررم بةرر    أنفسرر،  تلقررح 

 :يل  مح التعح ض ححال  ِل  االمثلا السيحساُوم 
 مرر  لجءررا أي أوُِضرر  اإلدا   مجلرر  ِضرر  أن ححلررا ترر  مررث ُا يءشررأُتعررح ضُالمةررحل  •

 مةررلحا لررم أو نشررح   بررأي  ررلا لررم أو ترر  مرر ظف ُالجمعيرراُمشررح  حُا مرر  أي أو لجحنررم
 أو مبحشرر  بشررك  يررنا   رر  نشررح  أو ِمرر  أي ترر  م،ءيررا أو مةررلحاُتءظيميررا أو شرةرريا
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 ترر ُتأديررا    اتررم ِلرر  أو الم ظرر  أو العضرر  ذلررا  رر ا ا  م عرر عيا ِلرر  مبحشرر غيرر ُ
 .الجمعيا تجح  ومسل ليحتم واجبحتم

 كبررح  أوُأحرر  اإلدا   مجلرر  ِضرر  أن ححلررا ترر  أيضررحُا المةررحل  ترر  التعررح ض يءشررأ •
 ذلررا كررحن سرر ا  طرر لُويرر  أي مرر  شرةرريا مكحسررب ِلرر  يحةرر  أو يتلقرر  التءفيرر يي 

 .الجمعيا شنوُن إدا   ت  م  عاُومشح  تم م  مستفي اُا مبحش   غي  أو مبحش   ب   قا
 ترر  يرر تُالرر ي ت مرر  المحديررا االسررتفحد  يرر ت مرر  المةررحل  ترر  التعررح ض يءشررأ  رر  •

ُ.للجمعيا التأجي  أو الش ا  أو بحلبيم محديا معحم  
ال ظررحئ ُأوُ ترر  األ  بررح  أو األبءررح  تعيرري  يرر ت مرر  المةررحل  ترر  التعررح ض يءشررأ  رر  ايضررح •

 ت قيمُِق دُمع، 
مرر ُيعمرر ُلةررحل ُالجمعيرراُترر ُ ا تبررح  حررحت ترر  تكرر ُن المةررحل  تعررح ض  رر   إحرر   مرر  •

 .ج،اُأي  ُو ك نُبيء،حُتعحم  ُممُالجمعيا
 أمثلررا الجمعيرراُمرر  ِضرر ُمجلرر ُاإلدا  ُأوُم ظرر  ِلي،ررح يحةرر  الترر  واإلك اميررح  ال،رر ايح •

ُ.تعح ضُالمةحل 
 مرر  ححليررا يرر مح  أوُتسررتقب  يرر مح  تقرر   مءشررأ  أو تجررح ُي نشررح  ترر  الملكيررا أو االسررتثمح  •

 .الجمعيا مم التعحم  ِ  تبحث او الجمعيا
ح ُُُاُُملكرُرح تعتبرر  الترر  المعل مررح  ِإ ررح  أو األسرر ا  إتشررح  • ُُيح ررُ ُُا  ِلي،ررح ي لررم للجمعيررا ُوالترر  ُ

 .الر ما ت  م بع  ول  العض  اُأوُال ظيفا  بحك 
 ِلرر  التررأاي  الجمعيرراُب،رر ل مررم تتعحمرر  ج،ررح  أو أشرررحق مرر  ل،رر ايح األ ررح ب أحرر   برر ت •

 .المةحل  تعح ض ِءم يءتج    بحلجمعيا العض ُأوُالم ظ  تة تح 
 أشرريح  أو لمبررحل  ج،ررا أي مرر  ِحئلتررم أترر اد أحرر  أو تسررل ُِضرر ُمجلرر ُاإلدا  ُأوُالم ظرر  •

 مع،ح. للتعحم  سعي،ح أو الجمعيا مم الج،ا تلا تعحم  بسبب ذا ُقيما
 مرر  ترر اتي ُم ل بررا قيمررا برر تم الجمعيررا مررم للتعحمرر  تسررع  أو تتعحمرر  ج،ررا أي قيررح  •

 .ِحئلتم أت اد أح  أو الم ظ 
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،رر ُ  أنُ  شررأنم مرر  للمةررلحاُالشرةرريا الجمعيررا وممتلكررح  أ رر ت اسررتر ا   •  ترر  تعح عررحُا ي ظ 
 أو معرر ات،ح  أو أوُم ظفي،ررح  الجمعيررا  دوا  أو ررح  كحسررتغ ت محررتم ا  تعليررحاُأو المةررحل 
 مرر  المعل مررح ُالمتحةررلاُ  اسررتر ا   إسررح  ُ  أو أهرر ات،ح  أو مةررحل ُالجمعيررا لغيرر  مءحتع،ررح
ُ أو م،ءيررا  أو ِحئليررا  أو شرةرريا  لتحقيرر ُمكحسررب بحلجمعيررا   الشررر ُ  ِ  رراُ  يرر ت أيَّ

ُأي ُ  مةحل 
ُ

 :االلتزامات
 :يلتز ُبحلتحل ِل ُ  ُم ُيعم ُلةحل ُالجمعياُأنُ

 اإل  ا ُِل ُسيحساُتعح ضُالمةحل ُالمعتم  ُم ُالجمعياُِء ُاال تبح ُبحلجمعيا •
ررر  ُالمححبرررح ُأوُال اسررر اُأوُتقررر ي ُمةرررلحاُ والءزاهرررا الع الرررا االلترررزا ُبقررري  • والمسرررنولياُواألمحنررراُِو

 .الءف ُأوُاآلي   ُِل ُمةحل ُالجمعيا
ُُُُُاعء  ررحُُم أو محديررح  ررحن ن  غيرر  بشررك  ِرر  ُاالسررتفحد  •  مرر  ومعح تررم أهلررمُوأ رر  حئم مرر  أي أو هرر  ُ

ُُاي تُأدا ُِملمُلةحل ُالجمعياُُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُ ُُ ُُُ ُ ُُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُ. 
 تجءبُالمشح  اُت ُاترحذُالق ا ا ُالت ُتنديُلتعح ضُمةحل ُأوُت ح ُب لا •
 .تعبلاُنم ذ ُالجمعياُالرحقُبحإلتةححُِ ُالمةحل ُسء  ح •
تعررح ضُمةررحل ُطح ئرراُمةررحل ُأوُشررب،اُ تعررح ض ححلررا أي ِرر  ل ئيسررمُالمبحشرر  اإلتةررحح •

 س ا ُ حنتُمحلياُأوُغي ُمحليا.
 اإلب غُِ ُأيُححلاُتعح ضُمةحل ُ  ُتءتجُِءمُأوُه ُغي  ُمم ُيعم ُلةحل ُالجمعيا. •
 الجمعيررا طلررب حررحت ترر  أو وجرر د   حررحت ترر  ححلرراُتعررح ضُالمةررحل   إن،ررح  يثبررت مررح تقرر ي   •

 .ذلا
ُ
ُ
ُ
ُ
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 :متطلبات اإلفصاح
ضرررررح ُمجلررررر ُ ي ُالتقيررررر ُيتعررررري ُِلررررر ُِأ اإلدا  ُوالمسرررررنولي ُالتءفيررررر يي ُوغيررررر ه ُمررررر ُالمررررر ظفي ُوالمت رررررِ 

التررررررح ُبحإلتةررررررححُللجمعيرررررراُِرررررر ُالحررررررحال ُالتحليررررررا ُحيثمررررررحُان برررررر  ُوالحةرررررر تُِلرررررر ُم اتقت،ررررررحُترررررر ُ رررررر ُ
ُ:ححلا ُحيثمحُا تضتُالححجا ُس ا ُان   ُِل ُتعح ضُتعل ُأوُمحتم ُللمةحل ُأ ُال

ضررررررح ُمجلرررررر ُ • ي ُيتعرررررري ُِلرررررر ُِأ اإلدا  ُوالمسررررررنوتُالتءفيرررررر يُوغيرررررر ه ُمرررررر ُالمرررررر ظفي ُوالمت ررررررِ 
اإلتةرررررررححُِررررررر ُأيرررررررراُوظرررررررحئ ُيشررررررررغل ن،ح ُأوُا تبرررررررح ُشرةرررررررر ُل،ررررررر ُمررررررررمُجمعيررررررراُأوُمنسسرررررررراُ

ُ.ُيح جيا ُس ا ُ حنتُداي ُالمملكاُأ ُيح ج،ح
ي ُ • ضررررررح ُمجلرررررر ُاإلدا  ُوالمسررررررنوتُالتءفيرررررر يُوغيرررررر ه ُمرررررر ُالمرررررر ظفي ُوالمت ررررررِ  يتعرررررري ُِلرررررر ُِأ

ُ.ياُحة ُملكياُل، ُت ُالمنسسح ُال بحيااإلتةححُِ ُأ
ي ُ • ضررررررح ُمجلرررررر ُاإلدا  ُوالمسررررررنوتُالتءفيرررررر يُوغيرررررر ه ُمرررررر ُالمرررررر ظفي ُوالمت ررررررِ  يتعرررررري ُِلرررررر ُِأ

اإلتةررررررححُِرررررر ُأيرررررراُوظيفرررررراُأوُمةررررررلحاُمحليرررررراُأوُحةرررررراُملكيرررررراُتررررررر ُأيُمرررررر ُأترررررر ادُأسرررررر ه ُ
ح ُ بحيرررررراُترررررر ُأيرررررراُجمعيررررررح ُأوُمنسسرررررُر(ُالبءررررررح /الررررررزو ُواألبءررررررح /الزوجررررررح /ال الرررررر انُوالزوجررررررا)

 .تتعحم ُممُالجمعياُأوُتسع ُللتعحم ُمع،ح
ضرررررررررح ُمجلررررررررر ُاإلدا  ُوالمسرررررررررنولي  • التءفيررررررررر يُوغيررررررررر ه ُمررررررررر ُالمررررررررر ظفي ُُيتعررررررررري ُِلررررررررر ُ ررررررررر ُِأ

ي ُاإلتةررررررححُللجمعيرررررراُوالحةرررررر تُِلرررررر ُم اتقت،ررررررحُِلرررررر ُأيرررررراُححلرررررراُيمكرررررر ُأنُتء رررررر يُ والمت ررررررِ 
للم اجعرررررراُوالتقيرررررري ُمرررررر ُوترضررررررمُجميررررررمُهرررررر  ُالحرررررحال ُ.ُِلررررر ُتعررررررح ضُمحظرررررر  ُترررررر ُالمةرررررحل 

ِءررررر ُانتقرررررحتُالم ظررررر ُإلررررر ُوظيفررررراُ ئحسرررررياُُ. برررر ُمجلررررر ُإدا  ُالجمعيررررراُواتررررررحذُالقررررر ا ُتررررر ُذلررررا
تررررر ُالجمعيررررراُأوُإلررررر ُوظيفررررراُتررررر ُإدا  ُأيررررر  ُأوُغيررررر ُذلررررراُمررررر ُال ظرررررحئ ُالتررررر ُ بمرررررحُتء ررررر يُ
رررررررحد ُتعبلررررررراُنمررررررر ذ ُتعرررررررح ضُ ِلررررررر ُتعرررررررح ضُتررررررر ُالمةرررررررحل  ُ بمرررررررحُيتعررررررري ُِلررررررر ُالم ظررررررر ُِإ

كمرررررحُ.ُي مرررررحُمررررر ُتغييررررر ُال ظيفرررررا30ُ قيرررررح ُالعمررررر ُوبيرررررحنُاإلتةرررررححُتررررر ُغضرررر نُالمةررررحل ُوأُي
تقررررمُِلرررر ُِررررحت ُالرررر ئي ُالمبحشرررر ُللم ظرررر ُمسررررنولياُالتأكرررر ُمرررر ُقيررررح ُالم ظرررر ُبتعبلرررراُاسررررتمح  ُ

ُ.ُُاإلتةححُِل ُنح ُتح 
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ُُيعرررررُ ضُالتقةررررري ُتررررر ُاإلتةرررررححُِررررر ُهررررر  ُالمةرررررحل ُوالحةررررر تُِلررررر ُم اتقررررراُالجمعيررررراُِلي،ررررررحُ • ُُ ُ ُُُ ُ ُُ ُُ ُُُ ُُ ُُُُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُُ ُُُ ُُ ُ ُ ُُ ُُُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُ  ُ ُُ
ي ُلقجررررر ا ا ُالتأديبيررررراُطبقرررررحُلءظرررررح ُالعمررررر ُُالمسرررررنوتُالتءفيررررر ي وغيررررر  ُمررررر ُالمررررر ظفي ُوالمت رررررِ 

ُ.والتءمياُاالجتمحعياُت ُالمملكاُالع بياُالسع دياُوال ئحاُاألسحسياُت ُالجمعيا
 

 :تقارير تعارض المصالح
ضح ُمجل ُاإلدا  ُل  ُلجءاُ ❖ ُ____________ت د ُجميمُنمحذ ُإتةححُِأ

 ____________ت د ُجميمُنمحذ ُإتةححُم ظف ُأوُمت ِ  ُالجمعياُل  ُاإلدا  ُ ❖

 لةررحل  المب مررا والعقرر د يح ررحاُبحألِمررحت تق  رر اُا الرررح ج  الجمعيررا حسررحبح  م اجررم ي قرر    ❖
 حررحتُطلرربُ  المجلرر   لعضرر  مبحشرر   غيرر  أو مبحشرر   مةررلحا تء رر يُِلرر  والترر  الجمعيررا

 للجمعيررا يق مررم الرر ي الجمعيررا ألدا  تق  رر  ُالسررء ُي مررم ذلررا و  ضررم  اإلدا    مجلرر   ئرري ُ 
 .العم ميا

 ي  عرر   اإلدا   ِلرر ُمجلرر  ي عرر ض سررء  حُا تق  رر اُا ال ايليررا المر لرراُبحلم اجعررا اإلدا   ت ةرر   ❖
 لءمررحذ  وتقررحُا الجمعيررا لمرر ظف  ِلرر ُمةررلحا ان رر   األِمررحتُأوُالعقرر دُالترر  تفح رري 
 .الم دِاُل ي،ح اإلتةحح

ُ
 العررحملي  بحألشرررحق الجمعيررا ترر با ال اررحئ ُالترر  مرر  يتجررزأ ال جررز اُا ت عرر  السيحسررا هرر   إن ُ  يررثُح

ُب،ح. ال ا د  وااللتزامح  أحكحم،ح لةحلح،ح ُتإنمُالُيج ،ُمرحلفاُ 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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 وإقــرار تعهد
 

 ________________________   أنح وأتع،  أ  

ُ___________________ وبةفت 

وأ رر ُ أواترر  ِليررم وبءررح  برررُ"اسرر ُالجمعيررا"  المةررحل ُالرح ررا تعررح ض سيحسررا ِلرر  اطلعررت  رر  بررأنء 
أوُ مبحشرر   ب   قررا شرةرريا أ بررحح أو مكحسررب أي ِلرر  الحةرر ت تي،ررحُوأتع،رر ُبعرر   بمررح وألتررز 
 أي اسررتر ا  وبعرر   الجمعيررا ترر  م ظرر  أو إدا   مجلرر  كعضرر  مرر ُمرر  ع  مسررتفي ا مبحشرر  

 أو ألغ اعرر ُالشرةررياُأوُأ ررح ب ُأوُأ رر  حئ  م ا دهررح أو أ رر ل،ح الجمعيرراُأو تررر  معل مررح 
ُ.أليُمءفعاُأي ُ  استغ ل،ح

 
 ..................................................... الت قيم
 هر .........../...../...... التح   
ُ  ........../...../...... الم ات 

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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 (: نموذج إفصاح مصلحة 1ملحق )
ُ

ُجمعياُأوُمنسساُ بحياُتتعحم ُممُالجمعياُ؟ ُمةلحااُمحليااُت ُأي   ُه ُتملاُأيَّ
ُنع 
ُالُ
ُ

ُجمعياُأوُمنسساُ بحياُتتعحم ُممُالجمعيا؟ ُمةلحااُمحليااُت ُأي   ُم ُأت ادُِحئلتاُأيَّ ُت د  ُه ُيملاُأي 
ُنع 
ُال
ُ

أيُم ُاألسللاُالسحبقا ُتأنمُيجبُِلياُاإلتةححُِ ُالتفح ي ُالرح اُت ُححلاُاإلجحباُبءع ُِل ُ
ُم ُأت ادُ محتُتجح  اُم ُ بلاُأوُم ُ ب ُأي   ُِأ ُِم ُتجح يُأوُوج دُمةلحاُمحلياُت ُأي   بتملاُأي  

ُِحئلتاُ.

اسم  
 النشاط 

نوع  
 النشاط 

 المدينة 

رقم  
السجل  

أو  
رخصة  
 العمل 

هل   لميالدي تاريخ اإلصدار ا  تاريخ اإلصدار الهجري 
حصلت  
على  
موافقة  
 الجمعية؟ 

هل ترتبط  
الشركة  
بعالقة  

عمل مع  
 الجمعية؟ 

المصلحة  
المالية  
 اإلجمالية 
 )%( 

 السنة  الشهر  اليوم السنة  الشهر  اليوم

             

محتُأوُُ ه ُتتقل ُمءةباحُ)مث ُمءةبُِض ُت ُمجل ُإدا  ُأوُلجءاُأوُأيُج،اُأي  (ُأوُتشح  ُت ُِأ
ُج،اُأي  ُغي ُالجمعيا ُأنش اُأوُل ياُِض  اُل  ُأي  

ُنع 
ُال
ُ
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ُ
ه ُيتقل ُأيُم ُأت ادُأس تاُ)ال ال ان/الزوجا/الزوجح /الزو /األبءح ُوالبءح (ُمءةباحُ)مث ُمءةبُِض ُ
ُج،اُُ محتُأوُأنش اُأوُل يمُِض  اُت ُأي   ت ُمجل ُإدا  ُأوُلجءاُأوُأيُج،اُأي  (ُأوُيشح  ُت ُِأ

ُلجمعياُ؟أي  ُغي ُا
ُنع 
ُال
ُ

ت ُححلاُاإلجحباُبءع ُِل ُأيُم ُاألسللاُالسحبقا ُتأنمُيجبُِلياُاإلتةححُِ ُالتفح ي ُالرح اُ
محتُيح جياُ)ممُش  ح ُالجمعيا ُالحك ماُأوُالق ح ُ ُِأ بشغ ُأيُمءةبُوُ/ُأوُالمشح  اُت ُأي  

ُم ُأت ادُِحئلتا. ُالرحق(ُم ُ بلاُأوُم ُ ب ُأي  
ُ

اسم  
 الجهة

نوع  
 الجهة

 المدينة 

هل ترتبط  
الجهة بعالقة  

عمل مع  
 الجمعية؟

هل حصلت  
على موافقة 

 الجمعية؟

صاحب  
 المنصب 

 المنصب 
هل تتحصل على مكاسب  
مالية نظير توليك هذا  

 المنصب؟ 

        
ه ُ  متُلاُأوُأليُأح ُم ُأت ادُِحئلتاُه ياُأوُأكث ُم ُج،اُيح  ُالجمعياُول،حُ لاُححلياُأوُ

ُمستقبلياُبحلجمعياُس ا ُ بلت،حُأ ُل ُتقبل،ح؟
ُنع 
ُال
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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ت ُححلاُاإلجحباُبءع ُِل ُالسناتُالسحب  ُتإنمُيجبُِلياُاإلتةححُِ ُتفح ي ُال، ياُِء ُ ب ل،حُم ُُ
ُم ُأت ادُِحئلتاُ. ُ بلاُأوُم ُ ب ُأي  

ُ

اسم  
مقدم  
 الهدية 

 الجهة 

تاريخ تقديم الهدية  
 الهجري 

الهدية  تاريخ تقديم 
 هل الميالدي 

قبلت  
 الهدية؟ 

هل ترتبط  
الجهة  
بعالقة 

عمل مع 
 الجمعية؟ 

نوع 
 الهدية 

قيمة  
الهدية  
 السنة  الشهر  اليوم السنة  الشهر  اليوم تقديريا 

            
ُ
ُ

المةحل ُأ  ُأنحُالم  مُأدنح ُأنحُجميمُالمعل مح ُِأ  ُمح ااُو حيحاُومتمحشياُممُسيحساُتعح ضُ
ُالمعتم  ُم ُالجمعياُ.

ُ
ُاالس ُ:

ُالمسم ُال ظيف :
ُالتح   ُ:
ُالت قيم:

ُ
 

ُ

ُ 


