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 املصال  تعارض س ياسة

 
 
 
 

 متهيد   - 1

رساء بيئة معل تتسم ابلشفافية والتعاون حتقيقًا ملصلحة مجيع الأطراف اليت محد احلصيين وعائلته اخلريية مؤسسة "  تشجع   1-1 ا 

كبريًا للعمل مضن منظومة تتسم بأأخالقيات عالية من الكفاءة والعداةل والقمي، ومن مث تأأيت  تتعامل معها، ذلا بذلت املؤسسة هجدًا 

س ياسة تعارض املصال تعزيزًا وحامية لتكل القمي، واليت يقصد مهنا " حتديد الوضع أأو املوقف اذلي تتأأثر فيه موضوعية واس تقاللية 

ذا اكن القرار املتخذ يتعلق مبصلحة خشص  ية مادية أأو معنوية سواًء خشصيا أأو أأحد الأطراف املرتبطة به، أأو عندما  متخذ القرار ا 

طراف املرتبطة به"   يتعلق الأمر ابس تغالل متخذ القرار ملعلومات متعلقة ابملؤسسة لتحقيق مصلحة خشصية هل أأو للأ

 ل ال احلرص: كام ينبغي عىل منسويب املؤسسة القيام بعدد من الواجبات اخلاصة مهنا عىل سبيل املثا  1-2

 الترصف حبسن نية بغرض حتقيق مصلحة املؤسسة -أأ 

ساءة اس تغالل مقومات املؤسسة أأو الرتحب من الفرص اليت تتيحها املؤسسة ملس تفيدهيا -ب  عدم ا 

 عدم التنافس بشلك يرض مصلحة املؤسسة  -ت

 . ممارسة الصالحيات فقط للغرض اذلي من أأجهل مت منحها -ث

 الس ياسة   وأأهداف   نطاق   - 2

 ن: تنطبق هذه الس ياسة عىل لك م1 -2

 وأأعضاء اللجان املنبثقة عنه  الامناءأأعضاء جملس  -أأ 

 التنفيذينالتنفيذية أأو كبار  اال دارة  -ب

 املوظفون  -ت

 ( الرشاكء املاحنون، اجلهات الوس يطة، )الرشاكء املنفذونأأحصاب املصال  -ث

  ونظام املصال، تعارض حتمك اليت السعودية العربية اململكة يف هبا املعمول والقوانني الترشيعات يف جاء مبا الاخالل مع عدم 2-2

 حتل نلها دون أأ  اس تكامال، الس ياسة هذه تأأيت ،للمؤسسة الأساس ية والالحئة التنفيذية، والحئته الأهلية واملؤسسات امجلعيات

 . حملها

 عالقة هلم تكون أ خر خشص أأي ومصال  السابقة الفقرة يف املذكورين أأنفسهم ابلأشخاص يتعلق ما  املصال،  يشمل تعارض 2-3

 . العائةل أأفراد من  غريمه أأو الأشقاء، الوادلين، الأبناء، الزوجة، هؤالء لويشم خشصية،

  الواثئق تكل اكنت سواء لصاحلها العاملني ابلأشخاص املؤسسة تربط  اليت الواثئق من يتجزأأ  ال جزء الس ياسة هذه تعد 2-3

 معل. و عقود أأ  تعيني قرارات
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أأحاكم هذه  مع  يتفق مبا  املصال تعارض تنظم نصوصا مه،  غري أأو اخلارجيني ستشارهيام  مع  تربهما اليت العقود املؤسسة تمضن 2-4

 الس ياسة. 

ىل الس ياسة هذه هتدف 2.5 تنشأأ  قد اليت السلبية املصال تعارض أأشاكل أأي من لصاحلها يعمل ومن ومسعهتااملؤسسة  حامية  ا 

 الافصاح.بسبب عدم 

 

 املصال   تعارض  تنظمي   بس ياسة   اخلاصة   التنفيذية   واال دارة   الأمناء   جملس   وصالحيات   مس ئوليات   - 3

دارة 3-1  .الأمناء جمللس الرئيسة الاختصاصات  أأحد املصال تعارض ا 

  عىل تنطوي أأن احملمتل من اليت املسائل يف للنظر اجمللس من املنبثقة جلانه أأحد تلكيف او حمددة جلان  تكوين للمجلس  جيوز 3-2

 اللجان تكل اس تقاللية متطلبات مراعاة  مع   مصال تعارض

ال مصال   تعارض حاةل يف الشخص يكون ال 3-3 ذا ا    أأو الغري  مع  املؤسسة تعامالت خيص فامي املؤسسة أأمناء جملس قرر ا 

 املسؤول  مع  القرار صالحية وتكون مصال، تعارض  عىل تنطوي احلاةل أأن املؤسسة يف التنفيذيني وكبار  اجمللس أأعضاء تعامالت

 املؤسسة   موظفي ابيق خبصوص التنفيذي

 املصال تعارض عند املس ئولية من اال عفاء - حدة عىل حاةل لك بشأأن - يقرر أأن التقديرية لسلطته وفقا الأمناء جمللس جيوز  3-4

 تعيقه مبصال  أأو مالية  مبصال يتعلق ما سواء املعتادة، وقراراته الشخص نشاطات س ياق يف ل خر حني من عرضا ينشأأ  قد اذلي

 .  املؤسسةمبا يتوافق مع مصال  أأمكل عىل الترصف يف بواجبه القيام عن

 الاجراءات  جبميع  و وضعة بتصحيح املتعارضة املصلحة صاحب  يلزتم مصال، تعارض احلاةل أأن الأمناء جملس يقرر عندما 3-5

 . ذلكل املنظمة الاجراءات واتباع الأمناء جملس يقررها اليت

يقاع صالحيةأأمناء املؤسسة  جمللس 3-6   ابلأرضار املطالبة واحلقوقية اجلنائية القضااي ورفع  الس ياسة، هذه خمالفي عىل اجلزاءات ا 

 .هبا العالقة ذوي مجيع  الزتام عدم عن  تنجم قد اليت

  الأساس ية الالحئة و السارية الأنظمة مع  ذكل يتعارض ال أأن عىل الس ياسة هذه أأحاكم تفسري يف  اخملول هو الأمناء جملس 3-7

 املرشفة اجلهات وأأنظمة للمؤسسة

 اال بالغ  اترخي من  انفذة وتكونمن تنطبق علهيم  مجيع هبا  ويبلغ  الس ياسة، هذه الأمناء جملس يعمتد 3-8

جراء مبوجهبا  والعمل الس ياسة هذه  تنفيذ من  التأأكد الأمناء جملس يتوىل 3-9  .علهيا الالزمة التعديالت وا 
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 املصال   تعارض  حاالت   -   4

ينشأأأأ تعارض املصأأال عندما تتداخل املصأأال الشأأخصأأية اخلاصأأة للأشأأخاص بأأي شأألك من الأشأأاكل مع املصأأال العامة   4-1

 .للمؤسسة

ال املواقف  من  لعدد سألوكية  ملعايري  امثةل  تضأع  ةسأ ياسأهذه ال   4-2 حدوهثا  احملمتةل،  الأخری املواقف مجيع   تغطي ال  ابلرضأورة أأهنا ا 

وجتنب ما قد يبدو أأنه    السأأ ياسأأة  هذه  مع  تامتىش  بصأأورة أأنفسأأهم  تلقاء  من  الترصأأف املؤسأأسأأة  لصأأال يعمل  من لك عىلويتحمت 

 ييل:سلوك خيالف هذه الس ياسة ومن الامثةل عىل حالت التعارض ما  

مشأأاراكً يف   موظفي من  أأي أأو جلانه  من جلنة أأي  عضأأو  أأو  الأمناء جملس  عضأأو  أأن حاةل يف مثال  املصأأال  عارضينشأأأأ ت •

 غري  أأو مبارش يؤثر قد نشأا،  أأو معل  أأي يف  همنية  أأو  تنظميية  مصألحة  أأو خشصأية  مصألحة هل  أأو نشأا،،  بأأي صأةلأأوهل  

 املؤسسة .واجابته ومسؤولياته جتاه  تأأدية يف قدراته  عىل أأو  املوظف أأو  العضو ذكل قرارات موضوعية عىل مبارش

  ماكسأب  عىل  حيصأل  أأو  يتلقى  التنفيذيني كبار أأحد  أأو  الأمناء جملس  عضأو أأن  حاةل  يف أأيضأا  املصأال يف التعارض ينشأأأ  •

دارة   ومشأأأاركته موقعة  من  مسأأأ تفيدا  مبارشة غري أأو  مبارشة بطريقة ذكل اكن  سأأأواء  أ خر طرف أأي  من خشصأأأية يف ا 

  املؤسسة شؤون 

  أأو   الرشأاء  أأو  ابلبيع   مادية  معامالت يف ادلخول خالل  من املادية الاسأ تفادة  خالل  من  املصأال يف التعارض ينشأأأ  وقد  •

 . للمؤسسة التأأجري

 معهم عقود توقيع  أأو الوظائف يف الأقرابء أأو الأبناء  تعيني خالل  من  املصال يف التعارض ينشا قد ايضا •

حدى  من  •   تعامالت   بيهنا ويكون أأخرى  هجة يف املؤسأسأة  لصأال يعمل  من ارتبا، حال يف تكون  املصأال  تعارض  ورصأ ا 

 .املؤسسة  مع 

 .املصال  تعارض أأمثةل  من املؤسسة  موظف علهيا  حيصل اليت واال كراميات  الهدااي  •

  عن   تبحث او املؤسأسأة  من  حالية  خدمات تسأ تقبل أأو  خدمات تقدم  منشأأأة  أأو جتاري نشأا،  يف امللكية  أأو الاسأترر.  •

 املؤسسة.  مع   التعامل

فشأاء • عطاء  أأو الأرسار  ا  ولو بعد    الوظيفة أأو العضأوية حبمك علهيا  يطلع   واليت للمؤسأسأة، خاصأا ملاك  تعترب اليت  املعلومات ا 

 تركه اخلدمة.

  املوظف   العضأأأو ترصأأأفات عىل التأأثري هبدف  املؤسأأأسأأأة  مع   تتعامل هجات  أأو أأشأأأخاص من  لهدااي الأقارب أأحد قبول  •

 .املصال تعارض عنه ينتج قدابملؤسسة 

  اجلهة   تكل  تعامل بسبب  قمية  ذات  أأش ياء أأو ملبالغ   هجة أأي من  عائلته  أأفراد  أأحد أأو  املوظف  أأو  الأمناء جملس عضو تسمل •

 .معها  للتعامل سعهيا أأو املؤسسة  مع 
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 حممتالً  او فعلياً   املصأأال يف  تعارضأأا هرظ ي  أأن  شأأأأنه  من الشأأخصأأية  لمصأألحةل املؤسأأسأأة و ممتلاكت أأصأأول اسأأ تخدام •

سأأاءة أأو  أأهدافها، أأو املؤسأأسأأة  مصأأال  لغري  منافعها  أأو  معداهتا،  أأو موظفهيا،  أأو  ،املؤسأأسأأة  دوام أأوقات اللاكسأأ تغ  ا 

أأو عائلية أأو همنية أأو   خشصأية، ماكسأب لتحقيق ؛ابملؤسأسأة الشأخص  عالقة خالل  من  املتحصأةل  املعلومات اسأ تخدام

 .أأخرى  مصال أأي
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 الالزتامات   - 5

   ابلتايل يلزتم أأن املؤسسة  لصال يعمل من لك عىل 1 -5

 ابملؤسسة.  الارتبا، عنداملؤسسة  من املعمتدة  املصال تعارض س ياسة عىل اال قرار •

  عىل الأخرين أأو النفس مصلحة تقدي  أأو الواسطة أأو  احملاابة وعدم ةنوالأما واملسؤولية والزناهة العداةل بقمي الالزتام  •

 ؤسسة. امل مصال

  لصال معهل أأداء خالل من ومعارفه وأأصدقائه أأههل من أأي  أأو هو معنوية  أأو ماداي قانوين غري بشلك الاس تفادة عدم  •

 املؤسسة. 

 بذكل.او تويح   مصال تعارضل  تؤدي اليت القرارات اختاذ يف املشاركة جتنب •

 س نوايً   املصال عن ابال فصاح اخلاص املؤسسة منوذج تعبئة  •

 مالية. غري أأو مالية اكنت سواء طارئة  مصال  تعارض ش هبة أأو  مصال  تعارض حاةل أأي  عن املبارش لرئيسه اال فصاح •

 املؤسسة  لصال يعمل  ممن غريه  عن أأو عنه تنتج قد  مصال  تعارض حاةل  أأي  عن اال بالغ •

 .ذكل ؤسسةامل  طلب حال يف  أأو  وجوده،  حال يف ،املصال تعارض حاةل اهناء يثبت  ما  تقدي  •
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 : اال فصاح   متطلبات  - 6

  عن  للمؤسأسأة  ابال فصأاح  التام  التقيد واملتطوعني املوظفني  من  وغريمه  التنفيذيني  واملسأؤولني الأمناء جملس  أأعضأاء عىل يتعني 6- ا

 حممتل أأو  فعيل  تعارض ىلع انطوت  سأواء احلاجة، اقتضأت حير حاةل،  لك يف موافقهتا عىل  واحلصأول  انطبق،  حير  التالية،  احلاالت

   .الام   للمصال

 أأو  يشأأعلوا،  وظائف أأية  عن  اال فصأأاح واملتطوعني املوظفني  من  وغريمه  التنفيذي واملسأأؤول  مناءالأ  جملس  أأعضأأاء عىل يتعني ❖

 .خارهجا أأم اململكة داخل اكنت سواء خارجية، مؤسسة أأو املؤسسة  مع   هلم خشص  ارتبا،

ملكية هلم يف  حصأص أأية  عن اال فصأاح  واملتطوعني  املوظفني  من وغريمه  التنفيذي  واملسأؤول  الأمناء  جملس أأعضأاء  عىل يتعني  ❖

 . املؤسسةاملؤسسات الرحبية اليت تتعامل أأو من احملمتل ان تتعامل مع  

 مالية مصلحة أأو وظيفة  أأية عن اال فصاح  واملتطوعني  املوظفني من وغريمه  التنفيذي واملسؤول  الأمناء جملس أأعضاء عىل يتعني ❖

  مؤسأسأات  أأو مجعيات أأية يف(  البنات  والأبناء الزوج  الزوجات والزوجة  الوادلان) أأرسمه أأفراد  من أأي ختص  ملكية  حصأة  أأو

 معها.  للتعامل  تسعى أأو امجلعية  مع  تتعامل رحبية

 عىل  واحلصأولللمؤسأسأة   اال فصأاح  واملتطوعني  املوظفني من  وغريمه  التنفيذي واملسأؤولني  الأمناء  جملس أأعضأاء  لك عىل يتعني ❖

 قبل  من  والتقيمي  للمراجعة  احلاالت  هذه مجيع  وختضأأأع .  املصأأأال يف  حمظور  تعارض عىل تنطوي أأن  ميكن حاةل  أأية عىل موافقهتا

دارة جملس ىل  املوظف  انتقال عند.  ذكل يف  القرار واختاذ امجلعية  ا  ىل أأو املؤسأأسأأة يف  رئاسأأ ية وظيفة ا  دارة يف وظيفة ا    أأخرى  ا 

عادة  املوظف عىل يتعني  رميا  املصأال، يف  تعارض عىل تنطوي رمبا اليت  الوظائف  من ذكل غري  أأو   املصأال   تعارض منوذج  تعبئة  ا 

 مسأأؤولية  للموظف  املبارش  الرئيس عاتق عىل  تقع  كام.  الوظيفة  تغيري  من يوما 30 غضأأون  اال فصأأاح وبيان العمل  وأأخالقيات

 .اتم حنو عىل اال فصاح اس امترة بتعبئة  املوظف قيام من التأأكد

 املوظفني  من  وغريه  التنفيذي املسأأؤول علهيا  املؤسأأسأأة  موافقة عىل واحلصأأول  املصأأال  هذه  عن  اال فصأأاح يف التقصأأري يعرض  6-2

جراءات واملتطوعني  .املؤسسة يف الأساس ية والالحئة السعودية العربية اململكة يف الاجامتعية والتمنية العمل لنظام طبقا التأأديبية لال 
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 املصال   تعارض   تقارير   - 7

فصاح نتاجئ مجيع  تودع 7-1  التنفيذية اللجنة  دلى اال مناء  جملس أأعضاء ا 

فصاح مناذج مجيع   تودع 7-2   ( املؤسسة حماسب)  املالية  اال دارة دلى املؤسسة متطوعي أأو موظفي ا 

  مصألحة   عىل تنطوي  واليت املؤسأسأة  لصأال املربمة والعقود  ابلأعامل خاصأة  تقريراً   اخلاريج  املؤسأسأة  حسأاابت  مراجع  يعد 7-3 

 يقدمه  اليت املؤسسة   لأداء الس نوي تقرير  مع  ذكل ويضمن ،الأمناء جملس رئيس طلب  حال اجمللس،  لعضو  مبارشة غري  أأو  مبارشة

 اال دارة التنفيذية جمللس الأمناء

 انطوت  اليت  العقود أأو  الأعامل  تفاصأيل يوحض  الأمناء  جملس عىل يعرض  سأ نواي تقريرا  ادلاخلية  ابملراجعة  اخملوةل  اال دارة  تصأدر 7-4 

 .دلهيا املودعة اال فصاح لامنذج وفقا املؤسسة  موظفني  مصلحة عىل

ن حيث نه  لصأأاحلها،  العاملني  ابلأشأأخاص املؤسأأسأأة  تربط اليت الواثئق  من  يتجزأأ   ال جزء  تعد  السأأ ياسأأة  هذه ا    خمالفة  جيوز  ال  فا 

 .هبا  الواردة والالزتامات أأحاكهما

قرار   تعهد  -   8  وا 

 ..................................................وبصفيت  ........................................................... أأان  وأأتعهد أأقر

 وأأقر  أأوافق عليه وبناء ،"محد احلصأيين وعائلته اخلريية  مؤسأسأة " ب اخلاصأة  املصأال  تعارض  سأ ياسأة  عىل  أأطلعت قد بأأنين 

  كعضأو  موقعي  من مسأ تفيدا  مبارشة  أأو  مبارشة بطريقة خشصأية أأرابح أأو ماكسأب  أأي عىل  احلصأول  بعدم  وأأتعهد فهيا  مبا وأألزتم

دارة  جملس  الشخصية  لأغرايض مواردها  أأو أأصولها  أأو املؤسسة    ختص  معلومات  أأي  اس تخدام وبعدم  املؤسسة  يف موظف أأو ا 

 .أأخرى منفعة لأي اس تغاللها أأو أأصدقايئ  أأو أأقاريب  أأو

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

 هأ......./....../.... التارخي

 م......./....../.... املوافق

  



 املصال  تعارض س ياسة

 
 
 
 

 مصلحة   افصاح   منوذج   (  1)   ملحق

 ؟املؤسسة  مع  تتعامل غري رحبية او رحبية  مؤسسة او مجعية أأي يف مالية مصلحة أأي متكل هل -1

o  نعم 

o ال 

 ؟املؤسسة   مع  تتعاملاو رحبية  رحبيةغري  مؤسسة أأو مجعية أأي يف مالية  مصلحة أأي عائلتك أأفراد  من فرد أأي  ميكل هل -2

o  نعم 

o ال 

 أأو  جتاري معل  أأي بمتكل اخلاصأة  التفاصأيل  عن اال فصأاح  عليك جيب  فأأنه السأابقة،  الأسأ ئةل  من أأي عىل  بنعم اال جابة حاةل يف -3

 عائلتك أأفراد  من أأي قبل  من  أأو قبكل من جتارية أأعامل  أأي يف مالية  مصلحة  وجود

    
تاريخ اإلصدار  
 الهجري

تاريخ اإلصدار  
 الميالد

   

اسم  
 النشاط

نوع  
 النشاط

 المدينة
رقم السجل  
او رخصة  
 العمل

 السنة  الشهر  اليوم  السنة  الشهر  اليوم

هل حصلت  
على موافقة  
 المؤسسة  

هل تربط  
الركة بعالقة  

 المؤسسة  مع 

المصلحة  
المالية  
اإلجمالية  
 )%( 

             

 

دارة  جملس يف  عضو منصب )مثل منصبا دلتتق له -4   دليك أأو أأنشطة أأو أأعامل يف تشارك أأو (أأخرى هجة أأي أأو جلنة أأو ا 

 املؤسسة  غري أأخرى هجة أأي دلي عضوية

o  نعم 

o ال 

 جملس يف  عضو منصب مثل) منصبا  (والبنات  الأبناء  /الزوج/ الزوجات/ الزوجة  /الوادلان)  أأرستك  أأفراد  من أأي  يتقدل هل  -2

دارة  املؤسسة؟ غري أأخرى هجة  أأي يف عضوية دليه أأو أأنشطة أأو  أأعامل يف يشارك أأو (أأخرى هجة  أأي أأو جلنة أأو  ا 

o  نعم 

o ال 

 أأو  /و  منصأأب أأي  بشأأغل اخلاصأأة  التفاصأأيل  عن اال فصأأاح عليك جيب  فانه السأأابقة،  الأسأأ ئةل  من  أأي عىل  بنعم اال جابة يف حاةل

 اخلاص( من قبكل أأو من قبل أأي من أأفراد عائلتك. القطاع  أأو احلكومة ،املؤسسة  رشاكء مع )  خارجية  عامل أأ  يف املشاركة

 



 املصال  تعارض س ياسة

 
 
 
 

 س ياسة تعارض املصال 

اسممممم  
 الجهة

نممممموع  
 الجهة

المجمهممة   المدينة تمربمط  همممل 
ممع  عمممممل  بمعمالقمممة 

  المؤسسة 

هل حصمملت على  
  المؤسسة موافقة 

صمماح  
 المنص 

هل تحصمملت على مكاسمم  مالية  المنص 
 نظير توليك هذا المنص ؟

        

 

ابملؤسأسأة  لها صأةل حالية أأو مسأ تقبلية   املؤسأسأة وهل قدمت كل أأو لأي من أأفراد عائلتك هدية أأو أأكرث من هجة خارج  -7

 قبلهتا ام مل تقبلها؟   سواء

o  نعم 

o ال 

نه جيب عليك اال فصأأاح عن تفاصأأيل الهدية عند قبولها من قبكل أأو من قبل أأي  -8 يف حاةل اال جابة بنعم عىل السأأؤال السأأابق فا 

 من أأفراد عائلتك 

  
تاريخ اإلصدار  
 الهجري

تاريخ اإلصدار  
 الميالد

    

اسم مقدم  
 الهدية  

 الجهة 
 

 السنة  الشهر  اليوم  السنة  الشهر  اليوم
هل قبلت  
 الهدية  

هل تربط الجهة بعالقة  
   المؤسسة  عمل مع 

 نوع الهدية  
قيمة الهدية  
 تقديريا  

            

 

  املؤسسة مع س ياسة تعرض املصال من  ومامتش ية وحصيحةأأقر أأان املوقع أأدانه اان مجيع املعلومات أأعاله حمدثة  ❖

 الامس :

 املسمى الوظيفي : 

 التارخي : 

 التوقيع : 


