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 حول الوثيقة  . 1 
 معلومات الوثيقة 1.1 

 سياسة تعارض املصالح  االسم 
 1.0 اإلصدار 
 مجلس اإلدارة  املالك  

 16/6/2022 تاريخ االعتامد

 االعداد واملراجعة  2.1
 التاريخ  القطاع / اإلدارة   الدور 

 1/3/2022 اإلدارة القانونية  اإلعداد  
 16/3/2022 للجنة التنفيذية ا املراجعة 
 19/3/2022 اإلدارة التنفيذية  التوصية 

 االعتامد  3.1
 تاريخ لا املسمى الوظيفي   

 16/6/2022 مجلس اإلدارة 

 الوثيقة قامئة توزيع  4.1
 الغرض  القطاع / اإلدارة  اإلصدار 

 التطبيق وااللتزام جميع أصحاب العالقة 1.0

 سجل تعديل الوثيقة    5.1
 التاريخ  وصف التغيي  أعدها اإلصدار 

 19/6/2022 نسخة أوىل اإلدارة القانونية  1.0

 مراجعة الوثيقة   6.1
سنويا أو عند الحاجة للتأكد من انسجامها مع األنظمة  يتطلب من اإلدارة املالكة للسياسة مراجعة الوثيقة  

 واللوائح ذات العالقة. 
 اتفاقية الحفاظ عىل الرسية  7.1

املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة هي ملك لـ “جمعية الحوكمة “وال يجوز نسخها أو إرسالها إىل جهة  
الغرض الذي تم تقدميها من أجله دون موافقة  خارجية أو استخدامها أو استغاللها يف أي غرض آخر غي  

 خطية من “مجلس إدارة الجمعية”.
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 األسس واملنطلقات   .2
 مراجع تستند عليها السياسة     1.2

 ، والالئحة التنفيذية للنظام.نظام الجمعيات التعاونية 1.1.2
 الالئحة األساسية لجمعية الحوكمة   2.1.2

 
   واالختصاراتالتعريفات  2.2

 التعريف املصطلح 
 جمعية الحوكمة التعاونية مبنطقة الرياض  الجمعية  

 مجلس إدارة جمعية الحوكمة التعاونية   مجلس اإلدارة  

لوضع أو املوقف الـذى تتأثـر فيـه موضوعيـة واسـتقاللية قـرار منسويب  هو ا  تعارض املصالح 
معنويـة، له شخصياً أو  جمعية الحوكمة التعاونية مبصلحـة شـخصية ماديـة أو 

ألحد أقاربه. أو عندما يتأثر أداؤه ملهامه باعتبارات شخصية مبارشة أو غي  
 مبارشة.

هو إظهار جميع املعلومات التي تتعلق مبصالح شخصية تتعارض مع عمل   اإلفصاح 
 جمعية الحوكمة التعاونية. 

 أحكام نظام الجمعيات التعاونية جمعية تشكل من مساهمي الجمعية مبوجب  الجمعية العمومية 

 الغرض من السياسة        3.2
توضح سياسة تعارض املصالح املبادئ التوجيهية واإلجراءات التي يجب اتباعها عند مالحظة أية حاالت ينطوي 
عليها تعارض يف املصالح وكيفية التعامل معها، وإحاطة منسويب الجمعية برضورة اإلفصاح الفوري ما إذا  

 كان لديهم مصلحة متعارضة. 
 

 أهداف السياسة  4.2 
تهدف هذه السياسة إىل حامية الجمعية وسمعتها ومن يعمل لصالحها من أي أشكال تعارض للمصالح  

 التي قد تنشأ بسبب عدم اإلفصاح. 
 نطاق تطبيق السياسة    5.2 

ومجلس  العمومية،  الجمعية  أعضاء  يف ذلك  الجمعية، مبا  لصالح  يعمل  شخص  كل  السياسة عىل  تطبق هذه 
للجمعية، واملوظفني   التنفيذي  اإلدارة، والرئيس  له    وأياإلدارة، واللجان املنبثقة من مجلس  تكون  اَخر  شخص 

العائلة. أفراد  من  غيهم  أو  واألشقاء،  والزوجات،  واألوالد،  الوالدين،  ذلك:  ويشمل  بهم،  يجب وكذلك   عالقة 
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مبا    تضمني املصالح  تعارض  تنظم  نصوصاً  غيهم  أو  واالستشاريني  الجهات  مع  الجمعية  تربمها  التي  العقود 
 يتوافق مع أحكام هذه السياسة.

 

 السياسةبيان  .3
 

 متهيد  1.3  

 

تحرتم الجمعية خصوصية كل شخص يعمل لصالحها، وتعد كل ما يقوم به من ترصفات خارج إطار العمل    1.1.3
ليس من مسؤولياتها، إال أن الجمعية ترى أن املصالح الشخصية ملن يعمل لصالحها أثناء مامرسة أي أنشطة 

بارشة أو غي مبارشة مع أعامل الجمعية أو والئه للجمعية مام اجتامعية أو مالية أو غيها قد تتداخل بصورة م
 قد ينشأ عنه تعارض يف املصالح. 

وتأيت   تؤمن   2.1.3 الجامعي،  والعمل  والعدالة  والشفافية  بالنزاهة  املتمثلة  ومبادئها  بقيمها  الجمعية 
املصلحة   تؤثر  أن  لتفادي  وذلك  وحاميتها،  القيم  تلك  لتعزيز  الجمعية  عن  الصادرة  املصالح  تعارض  سياسة 

ه الجمعية، أو أن يتحصل  الشخصية أو العائلية أو املهنية ألي شخص يعمل لصالح الجمعية عىل أداء واجباته تجا
 من خالل تلك املصالح عىل مكاسب عىل حساب الجمعية.

 

 املسؤوليات والصالحيات   2.3

 

 تكون إدارة تعارض املصالح أحد االختصاصات الرئيسية ملجلس اإلدارة.   1.2.3

مراعاة متطلبات   يجوز ملجلس اإلدارة تكوين لجان محددة أو تكليف أحد لجانه مبهام تعارض املصالح مع  2.2.3
 استقاللية تلك اللجان. 

 ، وفق القواعد املقررة لذلك.حالة تعارض مصالح إال إذا قرر مجلس اإلدارة ذلك ال تتحقق 3.2.3

وبجميع اإلجراءات التي يقررها املجلس وفقاً   ،عىل صاحب املصلحة املتعارضة أن يلتزم بتصحيح وضعه  4.2.3
 لتنظيمه املحدد.

ة الجمعية أن يوقع الجزاءات عىل مخالفي هذه السياسة، ورفع القضايا املناسبة للمطالبة  ملجلس إدار    5.2.3
 باألرضار التي قد تنجم عن ذلك. 
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مجلس اإلدارة هو املخول بتفسي أحكام هذه السياسة مع مراعاة عدم التعارض مع األنظمة السارية     6.2.3
 جمعية. يف اململكة العربية السعودية والالئحة األساسية لل

 وتكون سارية من تاريخ اإلبالغ. ،يعتمد مجلس اإلدارة هذه السياسة، ويبلغ جميع موظفي الجمعية  7.2.3

 يتوىل مجلس اإلدارة تنفيذ هذه السياسة والعمل مبوجبها وإجراء التعديالت الالزمة عليها.  8.2.3

 

 حاالت تعارض املصالح   3.3

 

بشكل   ال   1.3.3 سواء  بالجمعية،  يتعلق  نشاط  أي  يف  الجمعية  لصالح  يعمل  لشخص  مصلحة  وجود  يعني 
مبارش أو غي مبارش قيام تعارض يف املصالح بني الطرفني. ولكن ينشأ التعارض عندما يُطلب ممن يعمل 

نفس الوقت لديه  لصالح الجمعية أن يبدي رأياً أو أن يتخذ قراراً أو يقوم بترصف ملصلحة الجمعية، ويكون يف 
مصلحة تتعلق بشكل مبارش أو غي مبارش بالرأي املطلوب منه إبداؤه أو بالترصف املطلوب منه اتخاذه. حيث  
تنطوي حاالت تعارض املصالح عىل انتهاك للرسية أو إساءة الستعامل الثقة وتحقيق مكاسب شخصية أو  

 زعزعة للوالء للجمعية. 

عايي سلوكية لعدد من املواقف إال أنها بالرضورة ال تغطي جميع هذه السياسة تضع أمثلة مل   2.3.3
املواقف املحتمل حدوثها، ويتحتم عىل كل من يعمل لصالح الجمعية الترصف من تلقاء أنفسهم بصورة  

 تتامىش مع هذه السياسة، وتجنب ما قد يبدو أنه سلوك يخالفها، ومن أمثلة حاالت التعارض ما يل:

أو موظف يشارك يف نشاط أو ما عارض مثالً يف حالة أن عضو مجلس اإلدارة أو عضو لجنة ينشأ الت  1.2.3.3
عمل له صلة به أو له مصلحة شخصية أو تنظيمية أو مهنية أو نشاط قد يؤثر بشكل مبارش أو غي مبارش عىل 

 موضوعية قراراته أو قدراته يف تأدية واجباته ومسؤولياته تجاه الجمعية. 

ينشأ التعارض يف حالة أن عضو مجلس اإلدارة أو أحد التنفيذيني يتلقى أو يتحصل عىل مكاسب    2.2.3.3
شخصية من أي طرف آخر سواء كان ذلك بطريقة مبارشة أو غي مبارشة مستفيداً من موقعه ومشاركته يف  

 إدارة شؤون الجمعية. 

ية من خالل الدخول يف تعامالت البيع أو الرشاء أو  قد ينشأ التعارض بالدخول يف االستفادة املاد    3.2.3.3
 التأجي للجمعية. 

 قد ينشأ التعارض بتعيني األوالد أو األقارب أو توقيع عقود معهم.    4.2.3.3

 .قد ينشأ التعارض بقبول عضو املجلس أو املوظف للهدايا واإلكراميات   5.2.3.3

 ل لصالح الجمعية مع جهة أخرى يكون لها تعامل مع الجمعية. قد ينشأ التعارض يف حال ارتباط من يعم   6.2.3.3
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قد ينشأ التعارض باالستثامر أو امللكية يف نشاط تجاري أو منشأة يكون لها تعامل مع الجمعية من    7.2.3.3
 خالل تقديم الخدمات أو استقبالها. 

كاً خاصاً للجمعية ولو كان ذلك بعد  ينشأ التعارض بإفشاء األرسار أو إعطاء املعلومات التي تعترب مل   8.2.3.3
 تركه الخدمة.

 ينشأ التعارض باستخدام أصول أو ممتلكات الجمعية للمصلحة الشخصية وما يرتبط به من مامرسات.    9.2.3.3

 

 االلتزامات  4.3

 عىل كل من يعمل لصالح الجمعية أن يلتزم باآليت:

 عىل سياسة تعارض املصالح.  اإلقرار  1.4.3

االلتزام بقيم النزاهة والعدالة واملسؤولية واألمانة وعدم املحاباة أو الواسطة أو تقديم مصلحة النفس     2.4.3
 واآلخرين عىل مصلحة الجمعية.

داء  عدم االستفادة بشكل غي نظامي مادياً أو معنوياً هو أو أي من عائلته وأصدقائه ومعارفه من خالل أ   3.4.3
 الجمعية. يفعمله 

 تجنب املامرسات واملشاركة يف اتخاذ القرارات التي تؤدي إىل تعارض املصالح أو توحي بذلك.  4.4.3

 تعبئة منوذج الجمعية الخاص باإلفصاح عن املصالح سنوياً.  5.4.3

 نت مالية أو غي ذلك.اإلفصاح للرئيس املبارش عن أي حالة تعارض للمصالح أو شبهة تعارض طارئة سواء كا  6.4.3

 اإلبالغ عن أي حالة تعارض مصالح التي قد تنتج عنه أو عن غيه ممن يعمل لصالح الجمعية.  7.4.3

 تقديم ما يثبت إنهاء تعارض املصالح يف حال وجودها أو يف حال طلب الجمعية ذلك.   8.4.3

 االلتزام بتنفيذ قرار التعارض الصادر بحقه دون اعرتاض.  9.4.3

 

 متطلبات اإلفصاح   5.3

 

يتعني عىل أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤولني التنفيذيني واملوظفني التقيد التام باإلفصاح للجمعية عن   1.5.3
 الحاالت التالية:  
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الوظائف التي يشغلونها، أو االرتباط الشخيص لهم مع جمعية أو مؤسسة خارجية، سواء كانت داخل     1.1.5.3
 اململكة أم خارجها.

 أي حصص ملكية لهم يف املؤسسات الربحية.    2.1.5.3

الزوجة، واألبناء    –أي وظيفة أو مصلحة مالية أو حصة ملكية تخص أي من أفراد أرسهم )الوالدان، والزوج      3.1.5.3
 البنات( يف أية جمعيات أو مؤسسات ربحية تتعامل مع الجمعية أو تسعى للتعامل معها. –

يف   اإلفصاح    4.1.5.3 محظور  تعارض  عىل  تنطوي  أن  ميكن  حالة  أية  عىل  موافقتها  عىل  والحصول  للجمعية 
املصالح، وتخضع جميع هذه الحاالت للتقييم واملراجعة من قبل مجلس إدارة الجمعية واتخاذ القرار يف ذلك. كام  

 ح عىل نحو تام. تقع عىل عاتق الرئيس املبارش للموظف التأكد من قيام املوظف بتعبئة استامرة اإلفصا 

 
يعرّض التقصي يف اإلفصاح عن هذه املصالح املسؤول التنفيذي وغيه من املوظفني لإلجراءات     5.1.5.3 

 .األساسية للجمعية التأديبية طبقاً لنظام العمل والتنمية االجتامعية يف اململكة العربية السعودية والالئحة
 

 تقارير تعارض املصالح   6.3
 

 أمني املجلس.تودع جميع مناذج إفصاح مجلس اإلدارة لدى    1.6.3
 

 إدارة املوارد البرشية تودع جميع مناذج إفصاح املوظفني لدى   2.6.3
 

والتي تنطوي   ،مراجع حسابات الجمعية الخارجي تقريراً خاصاً باألعامل والعقود املربمة لصالح الجمعية  يقدم   3.6.3
عىل مصلحة مبارشة أو غي مبارشة لعضو مجلس اإلدارة، حال طلب رئيس مجلس اإلدارة ذلك، ويرفق ذلك مع  

 تقريره السنوي ألداء الجمعية الذي يقدمه للجمعية العمومية.
 

يعرض عىل مجلس اإلدارة يوضح تفاصيل األعامل أو   ،صدر اإلدارة املخولة باملراجعة الداخلية تقريراً سنوياً ت  4.6.3
 العقود التي انطوت عىل مصلحة ملوظفي الجمعية وفقاً لنامذج اإلفصاح املودعة لديها.
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 املرفقات  .4
 

 تعهد وإقرار بااللتزام بسياسة تعارض املصالح  منوذج  1.4

 منوذج إفصاح مصلحة  2.4
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م إقرار وتعهد بااللتزا  

أدناه    أقر  - املوقع  أنا 
/  ......................................................................................................

  ..................................... اإلقامة:   / الهوية  رقم  بصفتي/.......................................... 
( السياسة  هذه  قرأت  املصالحبأنني  تعارض  التعاونية سياسة  الحوكمة  بجمعية  الخاصة    )

عليها   املنصوص  الضوابط  كافة  وأتبع  مبضمونها  ألتزم  بأن  وأتعهد   ، محتواها  وفهمت 
بالسياسة ، وأتعهد كذلك باإلفصاح عن أي حاالت تعارض مصالح تظهر أثناء أداء عمل وقيامي  

تج عنها تعارض للمصالح  بواجبايت، وأن أتجنب كافة األفعال والترصفات واملواقف التي قد ين
بطريقة   كانت  سواء  معاريف  أو  أقاريب  ألحد  أو  شخصية  مصلحة  فيها  يل  يكون  قد  والتي 
، كام أتعهد كذلك بعدم إفشاء أِي من  املعلومات التي اطلع عليها   مبارشة أو غي مبارشة 

واء  خالل تأديتي مسؤوليايت الوظيفية، سواء كانت تلك املعلومات مكتوبة أو شفهية  وس 
مسؤوليتي   تحمل  فرتة  طوال  وذلك   ، برسيتها  يعتقد  او  بطبيعتها،  رسية  معلومات  كانت 
مصالحي   لتعزيز  املعلومات  تلك  من  أي  استخدم  ال  أن  أتعهد  كام  انتهائها،  وبعد  بالجمعية 

 الخاصة أو مصالح أي شخص آخر. 

 
أدرك بأنه يف حالة مخالفتي ألي بند من بنود هذا التعهد فإنني أتحمل املسؤولية املرتتبة   -

   مدنية / جزائية( عىل ذلك  )تأديبية /

 

 والله خي الشاهدين .... 

 

 

  

 املقر بما فيه 

 ...............................................  االسم: 

 : .............................................. التاريخ

............................................ التوقيع:  
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 منوذج إفصاح مصلحة

 
الجمعيةهل متلك أي مصلحة مالية يف أي جمعية أو مؤسسة ربحية تتعامل مع   ؟

نعم                                                           ال             

 

هل ميلك أي فرد من أفراد عائلتك أي مصلحة مالية يف أي جمعية أو مؤسسة ربحية تتعامل مع  
 ؟الجمعية

نعم                                                          ال                                                                                           

 

يف حال اإلجابة بنعم عىل أي من األسئلة السابقة فإنه يجب عليك اإلفصاح بالتفاصيل الخاصة  
بتملك أي عمل تجاري أو وجود مصلحة مالية يف أي أعامل تجارية من قبلك أو من قبل أي من  

لتكأفراد عائ . 

املصلحة  
املالية  

 اإلجاملية 

هل ترتبط  
الرشكة  

بعالقة عمل  
 مع الجمعية 

هل  
حصلت  

عىل  
موافقة  
 الجمعية

رقم 
السجل  

أو 
 الرخصة

نوع  
 النشاط 

اسم  
 النشاط 

      

 

هل تتقلد منصباً )مثل منصب عضو يف مجلس إدارة أو لجنة أو أي جهة أخرى( أو تتشارك يف  
عضوية لدى أي جهة أخرى غي جمعية الحوكمة التعاونيةأعامل أو أنشطة أو لديك    ؟

نعم                                                               ال                                                                                           
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ضو يف مجلس إدارة أو لجنة أو أي جهة  هل يتقلد أي من أفراد أرستك منصباً )مثل منصب ع
أخرى( أو تتشارك يف أعامل أو أنشطة أو لديك عضوية لدى أي جهة أخرى غي جمعية الحوكمة  

 ؟التعاونية

نعم                                                             ال                                                                                           

يف حال اإلجابة بنعم عىل أي من األسئلة السابقة فإنه يجب عليك اإلفصاح بالتفاصيل الخاصة  
بشغل أي منصب أو املشاركة يف أي أعامل خارجية )مع رشكاء الجمعية أو الحكومة أو القطاع  

خاص( من قبلك أو من قبل أي من أفراد عائلتكال . 

عىل  هل تتحصل  
مكاسب مالية  

نظي توليك هذا  
 املنصب

املنصب /  
صاحب  

 املنصب

هل حصلت  
عىل  

موافقة  
 الجمعية

هل ترتبط  
الجهة  

بعالقة 
عمل مع  
 الجمعية

 اسم الجهة نوع الجهة  املدينة

       

 

هل قدمت لك أو ألي أحد من أفراد عائلتك هدية من جهة خارج الجمعية ولها صلة حالية أو  
 ؟ مستقبلية بالجمعية سواء قبلتها أم مل تقبلها 

نعم                                                          ال                                                                                        

إلفصاح عن تفاصيل الهدية  يف حال اإلجابة بنعم عىل أي من األسئلة السابقة فإنه يجب عليك ا
 .عند قبولها من قبلك أو من قبل أي من أفراد عائلتك

قيمة 
الهدية 
تقديريا  ً 

هل   نوع الهدية 
قبلت  
 الهدية

تاريخ  
تقديم  
 الهدية

اسم مقدم   الجهة
 الهدية
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أقر أنا املوقع أدناه أن جميع املعلومات أعاله محدثة وصحيحة ومتامشية مع سياسة تعارض  
 .املصالح املعتمدة من الجمعية

 : ..............................................االسم

 : ......................................املسمى الوظيفي

 : ..........................................التاريخ

 . ....................................التوقيع: 


