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 :
ً
 مقدمة أوال

ا تعارض  األهلية    صالحلمسياسة  بعد  ) لمؤسسة سقاية  فيما  إليها  إىل حماية    المؤسسة"( "بـويشار  تهدف 
 .صالحمقة تعاقدية أو تطوعية معها من كافة أشكال تعارض الالؤسسة وسمعتها وكافة من لهم عمال

  

 نطاق السياسة ثانًيا: 
ي  (1

الت  العربية السعودية  المملكة  ي 
بها فن المعمول  ن  يعات والقواني  التشر ي 

بما جاء فن مع عدم اإلخالل 

والمؤسسات األهلية والئحته التنفيذية والالئحة األساسية    الجمعياتالمصالح ونظام    تعارضتحكم  

 للمؤسسة
ً
ي هذه السياسة استكماال

 لها دون أن تحل محلها.  ، تأت 

ن تحقيق مصلحة المؤسسة   تطبق هذه السياسة عىل (2 دد بي  أي حالة تؤثر عىل الشخص وتجعله يت 

ه ة أو محتملة،  ةمادي   ،أو تحقيق مصلحة خاصة له أو لغت 
ّ
ة حال ة أو غت  مباشر األمر    أو معنوية مباشر

ي موضوعيته أو 
ي اتخاذ قراره حيادهالذي يؤدي إىل ضعف الشخص فن

 . فن

كانت تعاقدية أو تطوعية برصف   سواءً   بالمؤسسةتطبق هذه السياسة عىل كافة من تربطهم عالقة   (3

 .النظر عن نوع العقد ومدته

ومصالح  تعارضيشمل   (4 السابقة  الفقرة  ي 
فن المذكورين  أنفسهم  باألشخاص  يتعلق  ما   المصالح 

 : ي
ن وأقاربــهم حت  الدرجة الرابعة، ويعرف األقارب حت  الدرجة الرابعة باآلت   أصدقائهم المقربي 

 . اء واألمهات واألجداد والجدات وإن علوا بالدرجة األوىل: اآل  •

 . الدرجة الثانية: األوالد وأوالدهم وإن نزلوا  •

 أو ألب أو ألم وأوالدهم وأوالد أوالدهم. األشقاء األخوات الدرجة الثالثة: األخوة و  •

 الدرجة الرابعة: األعمام والعمات واألخوال والخاالت وأوالدهم.  •

ا: 
ً
 واإلدارة التنفيذية  األمناءوليات وصالحيات مجلس ؤ مسثالث

 األمناء. ختصاصات الرئيسة لمجلس المصالح أحد اال  تعارضإدارة  (1

ي المسائل  أو تكليف  أيجوز للمجلس تكوين لجان محددة   (2
حد لجانه المنبثقة من المجلس للنظر فن

ي من المحتمل أن تنطوي عىل تعارض مصالح مع مراعاة متطلبات استقاللية تلك اللجان. 
 الت 

ي حالة تعارض مصالح إال   (3
فيما يخص تعامالت المؤسسة مع    مجلسال ذا قرر  إال يكون الشخص فن

ي الرئيس التنفيذي  الغت  أو تعامالت أعضاء المجلس و 
 المؤسسة أن الحالة تنضوي عىل تعارض  فن

ي المؤسسة.  الرئيس لدىمصالح، وتكون صالحية القرار 
ي موظفن

 التنفيذي بخصوص باف 

لمجلس   (4  األمناء  يجوز 
ً
يقرر    وفقا أن  التقديرية  حدة-لسلطته  عىل  حالة  من  اإل   -بشأن كل  عفاء 

 ؤ المس
ً
ي س  ولية عند تضارب المصالح الذي قد ينشأ عرضا

ن آلخر فن ياق نشاطات الشخص من حي 

 . وقراراته المعتادة 

م صاحب المصلحة المتعارضة  ال تعارض  تعد من  أن الحالة    األمناءعندما يقرر مجلس   (5 ن مصالح، يلت 

ي يقررها مجلس  
 . وإتباع االجراءات المنظمة لذلك األمناءبتصحيح وضعه وبجميع اإلجراءات الت 



 
 

 
 

  

ي هذه السياسة، ورفع القضايا الجنائية   أمناءلمجلس   (6
المؤسسة صالحية إيقاع جزاءات عىل مخالفن

ام جميع ذوي العالقة بها  ن ي قد تنجم عن عدم الت 
ار الت   . والحقوقية للمطالبة باألضن

ي تفست  أحكام هذه السياسة عىل أال  األمناءمجلس  (7
يتعارض ذلك مع االنظمة السارية  هو المخول فن

فة.  للمؤسسةة والالئحة األساسي   وأنظمة الجهات المشر

ي المؤسسة وتكون نافذة من تاريــــخ اإلبالغ.  األمناء يعتمد مجلس (8
 هذه السياسة، ويبلغ جميع موظفن

 التأكد من تنفيذ هذه السياسة والعمل بموجبها وإجراء التعديالت الالزمة عليها.   األمناءيتوىل مجلس   (9

 المصالح تعارضحاالت رابًعا: 
  األشكالشكل من    لألشخاص بأي  الخاصة  الشخصيةالمصلحة  صالح عندما تتداخل  لما  ينشأ تعارض (1

 .العامة للمؤسسة المصالح مع

أمثلة   (2 السياسة  هذه  من  يت  عالمتضع  لعدد  سلوكية  جميع    ال أنها    إال   المواقف    المواقف تغطي 

تجنب ما قد يبدو   بالمؤسسةحدوثها ويتحتم عىل كل من تربطه عالقة تعاقدية أو تطوعية    المحتمل

 : يىلي  ما  التعارض حاالتعىل  األمثلةأنه سلوك يخالف هذه السياسة، ومن 

ن لنطاق هذه السياسة له صلة (أ    مهنية   أو   تنظيمية  أو   مصلحة شخصية  أو   أن يكون أحد الخاضعي 

ي أي عمل أو نشاط قد يؤثر بشكل مباشر أو غت  مباشر عىل موضوعية قرارات ذلك الشخص  
فن

ي تأدية واج
 .ؤسسةمال تجاه اته ومسؤولياتهبأو عىل قدراته فن

ي  الل من خ ديةالستفادة الماا (ب 
 .ؤسسةلما لصالح تجاريةالت معام  الدخول فن

ن  (ت  ي الوظائف أو توقيع عقود معهم األقرباءتعيي 
 .فن

 . ؤسسة مال ت معال أخرى لها تعام مع جهة لنطاق هذه السياسة من يخضع ارتباط (ث 

أو الملكية    أو   االستثمار  ( ج ي نشاط تجاري 
أو   فن من   تستقبل خدمات حالية  منشأة تقدم خدمات 

  ة. ؤسس متبحث عن التعامل مع ال أو  ؤسسةمال

ؤسسة، أو  مأوقات دوام ال  اللؤسسة للمصلحة الشخصية كاستغلماستخدام أصول وممتلكات ا  ( ح

 .أهدافها ؤسسة أومموظفيها، أو معداتها، أو منافعها لغت  مصالح ال

ؤسسة؛ لتحقيق مكاسب  مقة الشخص بالالع  اللتحصلة من خمعلومات المإساءة استخدام ال  ( خ

 .أخرى أي مصالح أو عائلية أو مهنية أو  شخصية

 المصالح  تعارض سياسة تجنبخامًسا: 
م بالتاىلي  بالمؤسسةعىل كل من تربطه عالقة تعاقدية أو تطوعية  (1

ن  :أن يلت 

 شخصية   بمصلحة  أدائه  أو   قراره  يةاللواستق  ةموضوعي   وقف الذي تتأثر فيهمال  أو   الوضع  تجنب (أ 

ن مالألصدقائه أو  الرابعة الدرجة قاربه حت  ألأو  معنوية له  أو  مادية  . قربي 

ن مصالح مالية أو غت  مال  أصدقائه  أو   اربهقألأو    يكون لهأال    أي قرار، عىل  الحرص عند اتخاذ  (ب  قربي 

ة،  ة أو غت  مباشر اك مع آخرين مالية مباشر  . أو باالشت 



 
 

 
 

  

الال ا (ت  عن  ي   شاركةممتناع 
أو   فن تجاري  عمل  ي  م  أي 

فيههتن ي   تعارض  يكون 
ن   بينه  صالحمال  فن وبي 

 . ؤسسة مال

ن مزايا أو  ؤسسةمبال قةالالع اللعن استغ االمتناع (ث  رة غت  ات امتياز  لتأمي  ه أو  لنفسه متر  .لغت 

يات الخاصة من المت خاصة أو خصومات عىل الال عن قبول أي تسهي   االمتناع ( ج وردين الذين  مشت 

 .ؤسسة مال مع ت رسميةال لديهم تعام 

 .ؤسسة مخرين عىل مصالح الآل الواسطة أو تقديم مصلحة النفس أو اأو  المحاباةعن  االمتناع ( ح

 . فقط تم منحها  للغرض الذي من أجله منوحةمحيات الال الص ممارسة ( خ

  مالية   كانت  تعارض مصالح طارئة سواء  أو شبهة  تعارض مصالح  للمؤسسة عن أي حالة  اإلفصاح ( د 

 مالية  أو غت  

ي ح صالح متعارض ال تقديم ما يثبت انتهاء حالة ( ذ 
 .ذلك  ؤسسةمال ال طلبفن

 متطلبات اإلفصاح سادًسا: 

ن عىل أعضاء مجلس  (1 ن التقيد   األمناءيتعي  ن والمتطوعي  هم من الموظفي  ن وغت  ن التنفيذيي  والمسؤولي 

ي كل حالة تحيثما انطبق  عن الحاالت التالية  للمؤسسةالتام باإلفصاح  
، والحصول عىل موافقتها فن

 محتمل للمصالح أم ال: سواء انطوت عىل تعارض فعىلي أو 

الربحية (أ  المؤسسات  ي 
فن لهم  ملكية  حصص  مع   أي  تتعامل  أن  المحتمل  من  أو  تتعامل  ي 

الت 

 . المؤسسة 

ي أي ج  أو أصدقائهم  وظيفة أو مصلحة مالية أو حصة ملكية تخص أي من أفراد أشهم  أي (ب 
ات هفن

 أو مؤسسات ربحية تتعامل مع المؤسسة أو تسىع للتعامل معها. 

ي المصالح أخرى حالة أي (ت 
 . يمكن أن تنطوي عىل تعارض محظور فن

المؤسسة عليها  (2 المصالح والحصول عىل موافقة  ي اإلفصاح عن هذه 
 يؤدي إىل تطبيق   التقصت  فن

 العالقة.  هذه السياسة واألنظمة ذاتإلجراءات التأديبية طبقا لا

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج تعهد وإقرار باالطالع عىل سياسة تعارض المصالح  ملحق : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

  

 تعهد وإقرار 
 

 _ أنا  وأتعهد  ي  ____ _____________________ ____________ أقر 
وبصفت   _

ي قد اطلعت عىل سياسة    ________________  __ ___ 
المصالح الخاصة    تعارضبأنتن

م بما فيها وأتعهد بعدم الحصول ، وبناء عليه  سقاية األهلية  مؤسسةبـ   ن أوافق وأقر وألت 

 
ً
مستفيدا ة  مباشر غت   أو  ة  مباشر بطريقة  أرباح شخصية  أو  مكاسب  أي  موقىعي    عىل  من 

مجلس   ي    األمناء كعضو 
فن موظف  تخص    المؤسسة أو  معلومات  أي  استخدام  وبعدم 

ي أو ا  المؤسسة
ي أو أصدقات  ي الشخصية أو أقارتر

ستغاللها ألي  أو أصولها أو مواردها ألغراضن

 منفعة أخرى. 
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