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سياسة تعارض المصالح

تمهيد
تحــرُم ” المؤسســة” خصوصيــَة كّل شــخٍص يعمــل لصالحهــا، وَتعــُد مــا يقــوم 
ــه مــن ترصفــاٍت خــارَج إطــار العمــل ليــس مــن اهتمامهــا، إال أنَّ المؤسســة  ب
تــرى أن المصالــح الشــخصية لمــن يعمــل لصالحهــا أثنــاَء ممارســِة أيِّ أنشــطٍة 
اجتماعيــٍة ، أو ماليــة ، أو غرهــا ، قــد تتداخــُل، بصــورٍة مبــارشٍة أو غــرِ مبــارشٍة، 
ــي  ــارض ف ــه تع ــُأ مع ــْد ينش ــا ق ــة مم ــِه للمؤسس ــِه ، أو والئ ــع موضوعيت م

المصالــح.

ُتؤمــن المؤسســة بقيمهــا ومبادئهــا المتمثلــِة في الزناهــِة والعمــل الجماعِي 
ــح الصــادرة عــن  ــادرِة واإلنجــازِ، وتأتــي سياســة تعــارض المصال ــِة والمب والعناي
ــة  ــر المصلح ــادي أن تؤثّ ــك لتف ــا، وذل ــم وحمايته ــك القي ــز تل ــة ؛ لتعزي المؤسس
الشــخصية أو العائليــة، أو المهنيــة أليّ شــخٍص يعمــل لصالــح المؤسســة عــى 
ــح عــى  ــه تجــاه المؤسســة ، أو أن يَتّحصــَل مــن خــال تلــك المصال أداء واجبات

مكاســٍب عــى حســاب المؤسســة.
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نطاق وأهداف السياسة
مــع عــدم اإلخــال بمــا جــاء فــي الترشيعــات والقوانــن المعمــول بهــا في   .1
المملكــة العربيــة الســعودية الــي تحُكــم تعــارض المصالــح، ونظــام الجمعيــات 
والمؤسســات األهليــة والئحتــه التنفيذيــة، والائحــة األساســية للمؤسســة ، تأتي 

هــذه السياســة اســتكمااًل لهــا، دوَن أن تحــلَّ محلهــا.
ُتطبــق هــذه السياســة عى كل شــخص يعمل لصالح المؤسســة ، ويشــمل   .2
ــع  ــذي ، وجمي ــر التنفي ــة  والمدي ــة العام ــاء واألمان ــس األمن ــاء مجل ــك أعض ذل

ــا. ــن به ــا والمتطوع موظفيه
يشــمل تعــارض المصالــح، مــا يتعلــق باألشــخاص أنفســهم المذكوريــن في   .3
الفقــرة الســابقة ومصالــح أي شــخص آخــر تكــون لهــم عاقــة شــخصية بهــم، 
ويشــمل هــؤالء الزوجــة، األبنــاء، الوالديــن، األشــقاء، أو غرهــم من أفــراد العائلة.
ــة  ــط المؤسس ــي ترب ــق ال ــن الوثائ ــزأُ م ــزءاً ال يتج ــة ج ــذه السياس ــدُّ ه ُتع  .4
باألشــخاص العاملــن لصالحهــا ســواء كانــت تلــك الوثائق قــرارات تعيــن أو عقود 

عمــل.
ــن أو  ــي تربمهــا مــع المستشــارين الخارجي ُتّضمــن المؤسســة العقــود ال  .5
غرهــم، نصوصــاً تنظــم تعــارض المصالــح بمــا يتفــق مــع أحــكام هــذه السياســة.
ــل  ــن يعم ــمعتها وم ــة وس ــة المؤسس ــة إىل حماي ــذه السياس ــدف ه ته  .6
لصالحهــا مــن أي أشــكال تعــارض المصالــح الســلبية الــي قــد تنشــأ بســبب عــدم 

ــاح. اإلفص
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مســئوليات وصالحيــات األمانــة العامــة الخاصة بسياســة تنظيــم تعارض 
المصالح:

إدارة تعارض المصالح أحد االختصاصات الرئيسة لألمن العام .  .1
ــي  ــر ف ــد للنظ ــف أح ــددة أو تكلي ــان مح ــن لج ــام تكوي ــن الع ــوز لألم يج  .2
ــح مــع مراعــاة  المســائل الــي مــن المحتمــل أن تنطــوي عــى تعــارض مصال

متطلبــات اســتقالية تلــك اللجــان.
ــح إال إذا قــرر األمــن العــام  ــة تعــارض مصال ال يكــون الشــخص فــي حال  .3
فيمــا يخــص تعامــات المؤسســة مــع الغــر وأن الحالــة تنطــوي عــى تعــارض 
باقــي  التنفيــذي بخصــوص  القــرار مــع المديــر  مصالــح، وتكــون صاحيــة 

موظفــي المؤسســة.
يجــوز لألمــن العــام وفقــًا لســلطته التقديريــة أن يقــرر – بشــأن كل حالــة   .4
عــى حــدة – اإلعفــاء مــن المســئولية عنــد تعــارض المصالــح الــذي قــد ينشــأ 
ــادة، أو  ــه المعت عرضــًا مــن حــن آلخــر فــي ســياق نشــاطات الشــخص وقرارات
الــذي قــد ينشــأ فــي ســياق عملــه مــع المؤسســة ، ســواء مــا يتعلــق بمصالــح 
ماليــة أو بمصالــح تعيقــه عــن القيــام بواجبــه فــي التــرصف عــى أكمــل وجــه 

بمــا يتوافــق مــع مصالــح المؤسســة.
عندمــا يقــرر األمــن العــام  أن الحالــة تعــارض مصالــح، يلــزم صاحــب   .5
المصلحــة المتعارضــة بتصحيــح وضعــه والعمــل بجميــع اإلجــراءات الــي يقررها 
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ــك. ــة لذل ــراءات المنظم ــاع االج ــام وإتب ــن الع األم
لألمــن العــام صاحيــة إيقــاع الجــزاءات عــى مخالفــي هــذه السياســة،   .6
ــن  ــم ع ــد تنج ــي ق ــاألرضار ال ــة ب ــة للمطالب ــة والحقوقي ــا الجنائي ــع القضاي ورف

ــا. ــة به ــع ذوي العاق ــزام جمي ــدم ال ع
مجلــس االمنــاء هــو المخــول فــي تفســر أحــكام هــذه السياســة عــى   .7
ــة  ــية للمؤسس ــة األساس ــارية والائح ــة الس ــع األنظم ــك م ــارض ذل أن ال يتع

وأنظمــة الجهــات المرشفــة.
موظفــي  جميــع  ويبلــغ  السياســة،  هــذه  االمنــاء  مجلــس  يعتمــد   .8

اإلبــاغ. تاريــخ  مــن  نافــذة  وتكــون  بهــا  المؤسســة 
يتــوىل مجلــس االمنــاء التأكــد مــن تنفيــذ هــذه السياســة والعمــل   .9

عليهــا. الازمــة  التعديــات  وإجــراء  بموجبهــا 

 حاالت تعارض المصالح:
ــاط  ــي أي نش ــة ف ــح المؤسس ــل لصال ــخص يعم ــٍة لش ــود مصلح ــي وج ال يع
يتعلــق بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش بالمؤسســة قيــام تعــارض فــي المصالــح 
بــن الطرفــن. ولكــن قــد ينشــأ تعــارض المصالــح عندمــا يطلــب ممــن يعمــل 
ــة  ــرصف لمصلح ــوم بت ــرارًا، أو يق ــذ ق ــًا، أو يتخ ــدي رأي ــة أن يب ــح المؤسس لصال
المؤسســة ، وتكــون لديــه فــي نفــس الوقــت مصلحــة تتعلــق بشــكل مبــارش 
ــه  ــوب من ــرصف المطل ــداؤه، أو بالت ــه إب ــوب من ــرأي المطل ــارش بال ــر مب أو غ
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اتخــاذه، أو أن يكــون لديــه الــزام تجــاه طــرف آخــر غــر المؤسســة يتعلــق بهــذا 
الــرأي أو القــرار أو التــرصف، إذ تنطــوي حــاالت تعــارض المصالــح عــى انتهــاٍك 
ــة  ــخصية، وزعزع ــب ش ــٍق مكاس ــة، أوتحقي ــتعمال الثق ــاءِة اس ــة، أوإس الرسي

ــة. ــوالء للمؤسس ال
ــر ســلوكية لعــدد مــن المواقــف إال أنهــا  ــة لمعاي هــذه السياســة تضــع أمثل
ال تغطــي بالــرورة جميــع المواقــف األخــرى المحتمــل حدوثهــا، ويتحتــم 
عــى كل مــن يعمــل لصالــح المؤسســة التــرصف مــن تلقــاء أنفســهم بصــورة 
تتمــاىش مــع هــذه السياســة، وتجنــب مــا قــد يبــدو أنــه ســلوك يخالــف هــذه 

السياســة ومــن األمثلــة عــى حــاالت التعــارض مــا يــي:

ــاء أو  ــس األمن ــاء مجل ــة أن أعض ــي حال ــًا ف ــح مث ــارض المصال ــأ تع ينش  .1
األمــن العــام أو عضــو أي لجنــة مــن لجانــه أو أي مــن موظفــي المؤسســة 
مشــاركًا أو لــه صلــة بــأي نشــاط، أو لــه مصلحــة شــخصية أو مصلحــة تنظيميــة 
أو مهنيــة فــي أي عمــل أو نشــاط قــد يؤثــر بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش عــى 
موضوعيــة قــرارات ذلــك العضــو أو الموظــف أو عــى قدراتــه فــي تأديــة 

ــة. ــاه المؤسس ــئولياته تج ــه ومس واجبات
ينشــأ التعــارض فــي المصالــح أيضــًا فــي حالــة أن أعضــاء مجلــس األمنــاء   .2
أو األمــن العــام أو أحــد كبــار التنفيذيــن يتلقــى أو يحصــل عــى مكاســب 
شــخصية مــن أي طــرف آخــر ســواء كان ذلــك بطريقــة مبــارشة أو غــر مبــارشة 
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ــة. ــؤون المؤسس ــي إدارة ش ــاركته ف ــه ومش ــن موقع ــتفيدًا م مس
ــن  ــة م ــتفادة المادي ــال االس ــن خ ــح م ــي المصال ــارض ف ــأ التع ــد ينش ق  .3
خــال الدخــول فــي معامــات ماديــة بالبيــع أو الــرشاء أو التأجــر للمؤسســة.
أيضــا قــد ينشــأ التعــارض فــي المصالــح مــن خــال تعيــن األبنــاء أو   .4

معهــم. عقــود  توقيــع  أو  الوظائــف  فــي  األقربــاء 
مــن إحــدى صــور تعــارض المصالــح تكــون فــي حــال ارتبــاط مــن يعمــل   .5
لصالــح المؤسســة فــي جهــة أخــرى ويكــون بينهــا تعامــات مــع المؤسســة.
الهدايــا واإلكراميــات الــي يحصــل عليهــا عضــو مجلــس األمنــاء أو األمن   .6

ــح. ــة تعــارض المصال ــرب مــن أمثل العــام أو أي موظــف بالمؤسســة تعت
ــات أو  ــدم خدم ــأة تق ــاري أو منش ــاط تج ــي نش ــة ف ــتثمار أو الملكي االس  .7
تســتقبل خدمــات حاليــة مــن المؤسســة أو تبحــث عــن التعامــل مع المؤسســة.
إفشــاء األرسار أو إعطــاء المعلومــات الــي تعتــرب ملــًكا خاًصــا للمؤسســة   .8
، والــي يطلــع عليهــا بحكــم العضويــة أو الوظيفــة، ولــو بعــد تركــه الخدمــة.
قبــول أحــد األقــارب لهدايــا من أشــخاص أو جهــات تتعامل مع المؤسســة   .9
بهــدف التأثــر عــى ترصفــات العضــو أو الموظــف بالمؤسســة قــد ينتــج عنــه 

تعــارض المصالــح.
ــد  ــف أو أح ــام  أو أي موظ ــن الع ــاء أو األم ــس األمن ــو مجل ــلم عض تس  .10
أفــراد عائلتــه مبالــغ ماليــة مــن أي جهــة  أو أشــياء ذات قيمــة بســبب تعامــل 

ــا. ــل معه ــعيها للتعام ــة أو س ــع المؤسس ــة م ــك الجه تل
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قيــام أي جهــة تتعامــل أو تســعى للتعامــل مــع المؤسســة بدفــع قيمــة   .11
فواتــر مطلوبــة مــن الموظــف أو أحــد أفــراد عائلتــه.

اســتخدام أصــول وممتلــكات المؤسســة للمصلحــة الشــخصية مــن شــأنه   .12
ــات دوام  ــتغال أوق ــًا، كاس ــًا أو محتم ــح فعلي ــي المصال ــًا ف ــَر تعارض أْن ُيِظه
المؤسســة ، أو موظفيهــا، أو معداتهــا، أو منافعهــا لغــر مصالــح المؤسســة 
ــِة  ــال عاق ــن خ ــِة م ــات المتحصل ــتخداِم المعلوم ــاءِة اس ــا، أو إس أو أهدافه
الشــخِص بالمؤسســة ؛ لتحقيــق مكاســب شــخصية، أو عائليــة، أو مهنيــة، أو أيَّ 

مصالــح أخــرى.

االلزتامات
عى كل من يعمل لصالح المؤسسة أن يلزم بالتايل:  .1

اإلقــرار عــى سياســة تعــارض المصالــح المعتمــدة مــن المؤسســة عنــد   .2
االرتبــاط بالمؤسســة

االلــزام بقيــم العدالــة والزناهــة والمســؤولية واألمانــة وعــدم المحابــاة   .3
أو الواســطة أو تقديــم مصلحــة النفــس أو اآلخريــن عــى مصالــح المؤسســة.
عــدم االســتفادة بشــكل غــر قانونــي ماديــا أو معنويــًا أو أي مــن أهلــه   .4

ــة. ــح المؤسس ــه لصال ــال أداء عمل ــن خ ــه م ــه ومعارف وأصدقائ
ــح أو  ــارض مصال ــؤدي لتع ــي ت ــرارات ال ــاذ الق ــي اتخ ــاركة ف ــب المش تجن  .5

توحــي بذلــك.
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تعبئة نموذج المؤسسة الخاص باإلفصاح عن المصالح سنويا.  .6
اإلفصــاح للرئيــس المبــارش عــن أي حالــة تعــارض مصالــح أو شــبهة تعارض   .7

مصالــح طارئــة ســواء كانــت ماليــة أو غــر ماليــة.
اإلبــاغ عــن أي حالــة تعــارض مصالــح قــد تنتــج عنــه أو عــن غــره ممــن   .8

يعمــل لصالــح المؤسســة.
تقديــم مــا يثبــت إنهــاء حالــة تعــارض المصالــح، فــي حــال وجودهــا أو في   .9

حــال طلــب المؤسســة ذلــك.

متطلبات اإلفصاح
يتعــن عــى أعضــاء مجلــس األمنــاء واألمــن العــام وغرهــم مــن   .1
ــاالت  ــن الح ــة ع ــاح للمؤسس ــام باإلفص ــد الت ــن التقي ــن والمتطوع الموظف
التاليــة، حيثمــا انطبــق، والحصــول عــى موافقتهــا فــي كل حالــة، حيثمــا 
اقتضــت الحاجــة، ســواء انطــوت عــى تعــارض فعــي أو محتمــل للمصالــح أم 

ــو. ــم تنط ل
يتعــن عــى األمــن العــام وغرهــم مــن الموظفــن والمتطوعــن   .2
اإلفصــاح عــن أيــة وظائــف يشــغلونها، أو ارتبــاط شــخيص لهــم مــع جمعيــة أو 

مؤسســة خارجيــة، ســواء كانــت داخــل المملكــة أم خارجهــا.
ــم  ــذي وغره ــؤول التنفي ــاء والمس ــس األمن ــاء مجل ــى أعض ــن ع يتع  .3
ــي  ــم ف ــة له ــص ملكي ــة حص ــن أي ــاح ع ــن اإلفص ــن والمتطوع ــن الموظف م
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الربحيــة. المؤسســات 
يتعــن عــى المســؤول التنفيــذي وغرهــم مــن الموظفــن والمتطوعن   .4
اإلفصــاح عــن أيــة وظيفــة أو مصلحــة ماليــة أو حصــة ملكيــة تخــص أي مــن 
أفــراد أرسهــم )الوالــدان والزوجة/الزوجات/الــزوج واألبناء/البنــات( فــي أيــة 
ــل  ــعى للتعام ــة أو تس ــع المؤسس ــل م ــة تتعام ــات ربحي ــات أو مؤسس جمعي

معهــا.
الموظفــن  مــن  التنفيذيــن وغرهــم  المســؤولن  عــى كل  يتعــن   .5
والمتطوعــن اإلفصــاح للمؤسســة والحصــول عــى موافقتهــا عــى أيــة حالــة 
يمكــن أن تنطــوي عــى تعــارض محظــور فــي المصالــح، وتخضــع جميــع هــذه 
الحــاالت للمراجعــة والتقييــم مــن قبــل األمــن العــام واتخــاذ القــرار فــي ذلــك. 
عنــد انتقــال الموظــف إىل وظيفــة قيادية فــي المؤسســة أو إىل وظيفة   .6
فــي إدارة أخــرى أو غــر ذلــك مــن الوظائف الــي ربمــا تنطوي عى تعــارض في 
المصالــح، ربمــا يتعــن عــى الموظــف إعــادة تعبئــة نمــوذج تعــارض المصالــح 
وأخاقيــات العمــل وبيــان اإلفصــاح فــي غضــون 30 يومــا مــن تغيــر الوظيفــة، 
كمــا تقــع عــى عاتــق الرئيــس المبــارش للموظــف مســؤولية التأكــد مــن قيــام 

الموظــف بتعبئــة اســتمارة اإلفصــاح عــى نحــو تــام.
يعــّرض التقصــر فــي اإلفصــاح عــن هــذه المصالــح والحصــول عــى   .7
موافقــة المؤسســة عليهــا المســؤول التنفيــذي وغــره مــن الموظفــن 
ــة  ــة والتنمي ــوارد البرشي ــام الم ــا لنظ ــة طبق ــراءات التأديبي ــن لإلج والمتطوع
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االجتماعيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والائحــة األساســية فــي 
المؤسســة.

تقارير تعارض المصالح
تــودع جميــع نمــاذج إفصــاح مــدراء وموظفــي أو متطوعــي المؤسســة لــدى 

األمانــة العامــة.
ــرًا خاصــًا باألعمــال والعقــود  ُيقــدم مراجــع حســابات المؤسســة الخارجــي تقري
المربمــة لصالــح المؤسســة والــي تنطــوي عى مصلحــة مبارشة أو غــر مبارشة 
للمــدراء أو الموظفــن أو المتطوعــن ، حــال طلــب األمــن العــام ذلــك ، وُيضمن 

ذلــك مــع تقريــره الســنوي ألداء المؤسســة الــذي يقدمــه لمجلــس األمنــاء.
ُتصــدر اإلدارة المخولــة بالمراجعــة الداخليــة تقريــرًا ســنويًا ُيعــرض عــى األمــن 
العــام ُيوّضــح تفاصيــل األعمــال أو العقــود الــي انطــوت عــى مصلحــة 

لموظفــي المؤسســة وفقــًا لنمــاذج اإلفصــاح المودعــة لديهــا.
حيــث إنِّ هــذه السياســة ُتعــد جــزءًا ال يتجــزأ مــن الوثائــق الــي تربــط المؤسســة 
باألشــخاص العاملــن لصالحهــا، فإنــه ال يجــوز مخالفــَة أحكامهــا وااللزامــات 

الــواردة بهــا.
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تعهد وإقرار
أقر وأتعهد أنا  ________________________

وبصفي ___________________
بأنــي قــد اطلعــت عــى سياســة تعــارض المصالــح الخاصــة بمؤسســة كافــل 
لرعايــة االيتــام بمنطقــة مكــة المكرمــة”، وبنــاء عليــه أوافــق وأقــر وألــزم بمــا 
ــة  ــخصية بطريق ــاح ش ــب أو أرب ــى أي مكاس ــول ع ــدم الحص ــد بع ــا وأتعه فيه
ــف أو  ــؤول إدارة أو موظ ــي مس ــن موقع ــتفيدا م ــارشة مس ــارشة أو مب مب
متطــوع فــي المؤسســة وبعــدم اســتخدام أي معلومــات تخــص المؤسســة أو 
أصولهــا أو مواردهــا ألغــرايض الشــخصية أو أقاربــي أو أصدقائي أو اســتغالها 

ألي منفعــة أخــرى.
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