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 سياسة تعارض املصالح 

 معلومات الوثيقة 

 

 سياسة تعارض املصالح   عنوان الوثيقة

  الجهة

  رقم االصدار 

  تاريخ االصدار 

  مصادر الوثيقة

هذه    املراجع   )..................( دورته  في   )...........( االجتماع  املؤسسة.................في  إدارة  مجلس  اعتمد 

 السياسة في .../.../....... 

 يتم مراجعة هذه السياسة كل ...... سنوات من تاريخ اعتمادها  دورية املراجعة

 

 وللمؤسسات التعديل بما تراه في  البد أن يكون في االعتبار ان هذه مالحظة : 
ً
السياسات اطارية وليست ملزمة نصا

 حدود األنظمة ذات العالقة
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 هيدتم -1

إليها فيما   ...........................................   )ويشار  إليها فيما بعد "السياسة"( ملؤسسة  سياسة تعارض املصالح )ويشار 

أشكال    كافةبعد "املؤسسة"( تهدف إلى حماية املؤسسة وسمعتها وكافة من لهم عالقة تعاقدية أو تطوعية معها من  

 . تعارض املصالح

 

 ة نطاق السياس -2

مع عدم االخالل بما جاء في التشريعات والقوانين املعمول بها في اململكة العربية السعودية التي تحكم تعارض    2.1

 املصالح والالئحة األساسية للمؤسسة، تأتي هذه السياسة استكماال لها دون أن تحل محلها. 

تحقيق مصلحة املؤسسة وبين تحقيق  تؤثر على الشخص وتجعله يتردد بين  تطبق هذه السياسة على أي حالة    2.2

األمر الذي يؤدي إلى ضعف  أو لغيره، مادية أو معنوية مباشرة أو غير مباشرة، حالة او محتملة،    مصلحة خاصة له

 . في اتخاذ قرار أو إبدائه حيادتيهأو   موضعيتهفي الشخص 

كافة من تربطهم عالقة باملؤسسة سواء كانت تعاقدية أو تطوعية بصرف النظر عن  تطبق هذه السياسة على   2.3 

 نوع العقد ومدته.  

الفقرة    2.4 في  املذكورين  أنفسهم  باألشخاص  يتعلق  ما  املصالح  تعارض  املقربين    2.3يشمل  أصدقائهم  ومصالح 

 : باالتيوأقاربهم حتى الدرجة الرابعة، ويعرف األقارب حتى الدرجة الرابعة 

 الدرجة االولى: اآلباء واألمهات واألجداد والجدات وإن علوا.   -

 الدرجة الثانية: األوالد وأوالدهم وإن نزلوا.  -

 الدرجة الثالثة: االخوة واألخوات األشقاء أو ألب أو ألم وأوالدهم وأوالد أوالدهم.  -

 الدرجة الرابعة: األعمام والعمات وأوالدهم واألخوال والخاالت وأوالدهم. -
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 حاالت تعارض املصالح  -3

ينشأ تعارض املصالح عندما تتداخل املصالح الشخصية الخاصة لألشخاص بأي شكل من األشكال مع املصالح   3.1

 العامة للمؤسسة. 

السياسة تضع   3.2 املحتمل حدوثها  أ   هذه  املواقف  أنها ال تغطي جميع  إال  املواقف  مثلة ملعایير سلوكية لعدد من 

تربطه عالقة تعاقدية أو تطوعية باملؤسسة تجنب ما قد يبدو أنه سلوك يخالف هذه السياسة،  ويتحتم على كل من  

 ومن األمثلة على حاالت التعارض ما يلي: 

أن يكون أحد الخاضعين لنطاق هذه السياسة  له صلة أو مصلحة شخصية أو تنظيمية أو مهنية في أي عمل أو    -أ

على موضوعية قرارات ذلك الشخص أو على قدراته في تأدية واجابته نشاط قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر  

 ومسؤولياته تجاه املؤسسة. 

 االستفادة املادية من خالل الدخول في معامالت تجارية لصالح املؤسسة.   -ب

 تعيين األبناء أو األقرباء في الوظائف أو توقيع عقود معهم.  -ج

 السياسة مع جهة أخرى لها تعامالت مع املؤسسة. ارتباط من يخضع لنطاق هذه   -د

االستثمار أو امللكية في نشاط تجاري أو منشأة تقدم خدمات أو تستقبل خدمات حالية من املؤسسة أو تبحث     -ه

 عن التعامل مع املؤسسة. 

موظفيها،  -و أو  املؤسسة،  دوام  أوقات  كاستغالل  الشخصية  للمصلحة  املؤسسة  وممتلكات  أصول  أو    استخدام 

 معداتها، أو منافعها لغير مصالح املؤسسة أو أهدافها. 

  عائلية، إساءة استخدام املعلومات املتحصلة من خالل عالقة الشخص باملؤسسة؛ لتحقيق مكاسب شخصية، أو    -ز

 أو أي مصالح أخرى.  مهنية، أو 

 

 سياسة تجنب تعارض املصالح -4

 أن يلتزم بالتالي: تربطه عالقة تعاقدية أو تطوعية باملؤسسة  على كل من  4.1
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تجنب الوضع أو املوقف الذي تتأثر فيه موضوعية واستقاللية قراره أو أدائه بمصلحة شخصية مادية أو معنوية   -أ

 صدقائه املقربين. أل أو  ى الدرجة الرابعةحت  له أو ألقاربه

مباشرة   ،ين مصالح مالية أو غير مالية بله أو ألقاربه أو أصدقائه املقر الحرص عند اتخاذ أي قرار، على أال يكون  -ب

 أو باالشتراك مع آخرين.   ،أو غير مباشرة
ً
 في موضوع القرار، سواء كان القرار منفردا

 االمتناع عن املشاركة في أي عمل تجاري أو منهي يكون فيه تعارض في املصالح بينه وبين املؤسسة. -ج

ضوية لجنة شاغلي الوظائف حين يكون بين املتقدمين لشغل هذه الوظائف أحد أقاربه أو أصدقائه  االعتذار عن ع  -د

   املقربين. 

 يره.استغالل العالقة باملؤسسة لتأمين مزايا أو امتيازات غير مبررة لنفسه أو لغاالمتناع عن   -ه

عامالت  تقبول أي تسهيالت خاصة أو خصومات على املشتريات الخاصة من املوردين الذين لديهم    االمتناع عن  -و

 رسمية مع املؤسسة. 

 أو تقديم مصلحة النفس أو اآلخرين على مصالح املؤسسة. ،أو الواسطة املحاباة، االمتناع عن -ز

 ممارسة الصالحيات املمنوحة للغرض الذي من أجله تم منحها فقط.  -ح

 للمؤسسة عن أي حالة تعارض مصالح أو شبهة تعارض مصالح طارئة سواء كانت مالية أو غير مالية.  اإلفصاح  -ط

 حالة تعارض املصالح في حال طلب املؤسسة ذلك. انتهاءقديم ما يثبت  ت - ي

 

   االمناءليات وصالحيات مجلس ؤو مس  -5

  إدارة تعارض املصالح أحد االختصاصات الرئيسة ملجلس اإلدارة. 5.1

لجان محددة أو تكليف أحد لجانه املنبثقة من املجلس للنظر في املسائل التي من املحتمل  ين يجوز للمجلس تكو 5.2 

 أن تنطوي على تعارض مصالح مع مراعاة متطلبات استقاللية تلك اللجان. 

 ال يكون الشخص في حالة تعارض مصالح إال إذا قرر مجلس إدارة املؤسسة أن الحالة تنطوي على تعارض مصالح.   5.3
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5.4   
ً
اإلعفاء من املسئولية عند    -بشأن كل حالة على حدة    -لسلطته التقديرية أن يقرر    يجوز ملجلس اإلدارة وفقا

 .شاطات الشخص وقراراته املعتادةتعارض املصالح الذي قد ينشأ عرضا من حين آلخر في سياق ن

تعارض مصالح، يلتزم صاحب املصلحة املتعارضة بتصحيح  تنطوي على  عندما يقرر مجلس اإلدارة أن الحالة    5.5

 لإلجراءات التي يقرها مجلس اإلدارة.  وضعة 
ً
 وفقا

ملجلس إدارة املؤسسة صالحية إيقاع الجزاءات على مخالفي هذه السياسة ورفع القضايا الجنائية والحقوقية    5.6

 . االلتزام بهامطالبة باألضرار التي قد تنجم عن عدم  لل

السارية    5.7 السياسة على أال يتعارض ذلك مع األنظمة    والالئحة مجلس اإلدارة هو املخول في تفسير أحكام هذه 

 . سية للمؤسسةاألسا

وتكون نافذة من    كافة الخاضعين ألحكامها، ويبلغ بها  وما يلحقها من نماذج  دارة هذه السياسة يعتمد مجلس اإل   5.8

 تاريخ اإلبالغ. 

 يتولى مجلس االدارة التأكد من تنفيذ هذه السياسة والعمل بموجبها وإجراء التعديالت الالزمة عليها. 5.9

 

 اإلفصاح: متطلبات  -6

من تربطهم عالقة باملؤسسة سواء كانت تعاقدية أو تطوعية التقيد التام باإلفصاح للمؤسسة    على كافة يتعين    6.1

عن الحاالت التالية، حيثما انطبقت، والحصول على موافقتها في كل حالة، حيثما اقتضت الحاجة، سواء انطوت أم  

  ي أو مستقبلي:حال لم تنطوي على تعارض فعلي أو محتمل للمصالح

 أي حصص ملكية لهم في املؤسسات الربحية التي تتعامل أو من املحتمل أن تتعامل مع املؤسسة.    -أ

جهات تتعامل مع  أي وظيفة أو مصلحة مالية أو حصة ملكية تخص أي من أفراد أسرهم أو أصدقائهم في أية    -ب

 أو تسعى للتعامل معها.   املؤسسة

 أية حالة أخرى يمكن أن تنطوي على تعارض محظور في املصالح.   -ج

إلجراءات التأديبية  ي إلى تطبيق ا يؤدالتقصير في اإلفصاح عن هذه املصالح والحصول على موافقة املؤسسة عليها    -د

 لهذه السياسة واألنظمة ذات العالقة.طبقا 
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 نموذج تعهد وإقرار باالطالع على سياسة تعارض املصالح  ملحق:
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 تعهد وإقرار  - 7

 ........................................................... وبصفتي.................................................. أقر وأتعهد أنا 

"، وبناء عليه ......................................بأنني قد أطلعت على سياسة تعارض املصالح الخاصة ب "مؤسسة   

أو    ،أو ألصدقائي املقربينأرباح شخصية،  أو  مكاسب،أوافق وأقر وألتزم بما فيها وأتعهد بعدم الحصول على أي 

، كما أتعهد باإلفصاح عن أي حالة تعارض مصالح  بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ألقاربي حتى الدرجة الرابعة،

 من خالل النماذج املخصصة لذلك.  أو تقوم في وقت الحق قائمة

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

 التاريخ ..../....../.......هـ 

 املوافق ..../....../.......م


