سياسة تعارض المصالح
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تمهيد:
 1-1يحترمُ "المركز" خصووية و ُ كلُ ش و ُ يعمل لصووحلح،ح وتعدُ مح يقيم بهُمن تصوورتح ُ
خحرجُ إطحر العمل ل س من اهتمحم،ح إال َّ
أنُالمركز ترى أن الم صحلح ال ش ص لمن يعمل
لصوووحلح،حُأء ح ُ ممحرسووو ُ أيُ أنشووو ُ اجتمحع أو محلي أوُغ رهح ُقد تتداخل بصوووير ُ
مبحشوور ُ أو غ رُ مبحشوور معُميضوويع ته أو والئهُُللمركز ممح قدُ ي ش وُ معه تعحرضُتي
المصحلح.
 2-1يُؤمن المركز بق مه وم بحد ئه المتمث ل ُ تي ال زا ه ُ والع ملُالج محعيُ والع ح ي ُ والم بحدر ُ
واإلنجحز وت تي س حس تعحرضُالمصحلح الصحدر عن المركز؛ لتعزيز تلكُالق م وحمحيت،ح
وذلك لتفحدي أن تؤءر الم صلح ال ش ص ُأو العحئل أو الم ،أليُ ش ُ يعمل ل صحلح
المركزُعلى أدا واجبحته تجحه المركز أو أن يتح صلُ من خاللُتلك الم صحلح على مكحسبُ
على حسحب المركز.
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نطاق وأهداف السياسة:
 1-2مع عدم اإلخالل بمح جح تي الت شريعح والقيان نُالمعميل ب،ح تي المملك العرب السعيدي
التي تحكم ُتعحرض المصوووحلح ونظحمُالجمع ح ُوالمؤسوووسوووح ُاألهل ُوالئحتهُالت ف ي
ل محل،ح.
الا ل،ح دونُ أن تح َُّ
والالئح األسحس ُللمركز ت تي ه هُالس حس استكمح ُ
يعمل لصووحلحُالمركز ويشوومل ذلك أعضووح ُالجمع ُُ
 2-2ت بق ه ه الس و حس و على كل ش و
العميم ُوأعضوووح ُمجلسُاألم ح ُوأعضوووح اللجحنُالم بثق من مجلسُاألم ح ومديري
المركزُالت ف ي ن ُوجم ع ميظف هُومت يع ه.
 3-2ي شملُتعحرضُالم صحلح ُمحُيتعلقُبحأل ش حصُأنفس،مُالم كيرينُتيُالفقر ُالسحبق ُومصحلحُ
ُرخرُتكينُل،مُعالق ُشوو صوو ُب،م ُويشووملُهؤال ُالزوج ُاألب ح ُاليالدين ُ
أيُشوو
األشقح ُأوُغ رهمُمنُأترادُالعحئل .
 3-2تعدُ ه ه ال س ح س جز ُاا ال يتجزأُ من اليءحئق التي تربطُالمركزُبحأل ش حص العحمل ن لصحلحه
سيا كحنت تلكُاليءحئق قرارا تع ن أو عقيد عمل.
 4-2يضوومن المركز العقيد التي يبرم،حُمع اسووتشووحري هُال حرج ن أوُغ رهم نصوويةووُح ا ت ظم
تعحرضُالمصحلح بمح يتفق مع أحكحم ه ه الس حس .
 5-2ت،دفُه هُالس و حس و ُإلىُحمحي ُالمركزُوسوومعتهُومنُيعملُلصووحلحهُمنُأيُأشووكحلُتعحرضُ
المصحلحُالسلب ُالتيُقدُت ش ُبسببُعدمُاإلتصحح.
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مسئئئيوليا
المصالح:

وصئئئاتيا

مجلس األمناء واإلدارة التنفيذية الخاصئئئة بسئئئياسئئئة تنظيم تعارض

 1-3إدارة تعارض المصالح أحد االختصاصات الرئيسة لمجلس األمناء.
 2-3يجوز للمجلس تكوين ل جان م حددة او تكليف أحد لجانه المنبثقة من المجلس للنظر في
الم سائل التي من المحتمل أن تنطوي على تعارض م صالح مع مراعاة متطلبات ا ستقاللية
تلك اللجان.
 3-3ال يكون الشخخخ في حالة تعارض مصخخالح إال إذا قرر مجلس أمناء المركز فيما يخ
تعامالت المركز مع الغير أو تعامالت أعضخخخاء المجلس وكبار التنفيذيين في المركز أن
الحالة تنضخخخوي على تعارض مصخخالح ،وتكون صخخخالحية القرار مع المسخخخ ول التنفيذي
بخصو باقي موظفي المركز.
 4-3يجوز لمجلس األمناء وفقا ل سلطته التقديرية أن يقرر – بشأن كل حالة على حدة – االعفاء
من المسئولية عند تعارض المصالح الذي قد ينشأ عرضا من حين آلخر في سياق نشاطات
الشخخخ وقراراته المعتادة ،أو الذي قد ينشخخأ في سخخياق عمله مع المركز ،سخخواء ما يتعلق
بم صالح مالية أو بم صالح تعيقه عن القيام بواجبه في التصرف على أكمل وجه بما يتوافق
مع مصالح المركز.
 5-3عندما يقرر مجلس األمناء أن الحالة تعارض م صالح ،يلتزم صاحب المصلحة المتعارضة
بتصحيح وضعه وبجميع اإلجراءات التي يقررها مجلس األمناء وإتباع االجراءات المنظمة
لذلك.
 6-3لمجلس أمناء المركز صالحية إيقاع الجزاءات على مخالفي هذه ال سيا سة ،ورفع القضخايا
الجنائية والحقوقية للمطالبة باألضرار التي قد تنجم عن عدم التزام جميع ذوي العالقة بها.
 7-3مجلس األمناء هو المخول في تفسخخخير أحكام هذه السخخخياسخخخة على أن ال يتعارض ذلك مع
االنظمة السارية والالئحة األساسية للمركز وأنظمة الجهات المشرفة.
 8-3يعتمد مجلس األمناء هذه السخخخياسخخخة ،ويبل جميع موظفي المركز وتكون نافذة من تاريخ
اإلبالغ.
 9-3يتولى مجلس األمناء التأكد من تنفيذ هذه السياسة والعمل بموجبها وإجراء التعديالت الالزمة
عليها.
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تاال تعارض المصالح
يعمل لصحلح المركز تيُأي نشحط يتعلق سيا بشكل مبحشر
 1-4ال يع ي وجيد م صلح ُ ل ش
أو غ ر مبحشوور بالمركزُ ق حم تعحرض تي المصووحلح ب ن ال رت ن .ولكنُقد ي ش و تعحرض
المصوووحلح ع دمح ي لب ممن يعمل لصوووحلحُالمركز أن يبدي رأيح ا أو يت قراراا أو يقيم
بت صرفُلم صلح المركزُ وتكين لديه تي نفس اليقت إ َّمحُم صلح تتعلق ب شكل مبحشر أو
غ ر مبحشوور بحلرأيُالم ليب م ه إبداؤه أو بحلتصوورف الم ليب م ه ات حذه أوُأن يكين
لديه التزام تجحه طرف رخر غ ر المركز يتعلقُب ،ا الرأي أو القرار أو الت صرف .إذ ت يي
ححال تعحرضُالمصووحلح على انت،حكُ للسووري وإسووح ُ السووتعمحل الثق ُوتحق قُ لمكحسووب
ش ص وزعزع ُ لليال للمركز.
 2-4هذه السخخياسخخة تضخخع امثلة لمعايير سخخلوكية لعدد من المواقف إال أنها بالضخخرورة ال تغطى
جميع المواقف األخرى المحت مل حدوث ها ،ويتحتم على كل من يع مل لصخخخخخالح المركز
الت صرف من تلقاء أنف سهم ب صورة تتما شى مع هذه ال سياسة ،وتجنب ما قد يبدو أنه سلوك
يخالف هذه السياسة ومن االمثلة على حاالت التعارض ما يلي:
 ين شأ تعارض الم صالح مثال في حالة أن ع ضو مجلس األمناء أو ع ضو أي لجنة من
لجانه أو أي من موظفي المركز مشخخاركا في أو له صخخلة بأي نشخخاط ،أو له مصخخلحة
شخ صية أو م صلحة تنظيمية أو مهنية في أي عمل أو نشاط قد ي ثر بشكل مباشر أو
غير مباشر على موضوعية قرارات ذلك العضو أو الموظف أو على قدراته في تأدية
واجباته ومسئولياته تجاه المركز.
 ينشخخأ التعارض في المصخخالح أيضخخا في حالة أن عضخخو مجلس األمناء أو أحد كبار
التنفيذيين يتلقى أو يح صل على مكا سب شخ صية من أي طرف آخر سواء كان ذلك
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مستفيدا من موقعة ومشاركته في إدارة ش ون المركز.
 قد ينشخخخأ التعارض في المصخخخالح من خالل االسخخختفادة المادية من خالل الدخول في
معامالت مادية بالبيع أو الشراء أو التأجير للمركز.
 اي ضا قد ين شأ التعارض في الم صالح من خالل تعيين األبناء أو األقرباء في الوظائف
أو توقيع عقود معهم
 من إحدى صور تعارض الم صالح تكون في حال ارتباط من يعمل لصالح المركز في
جهة أخرى ويكون بينها تعامالت مع المركز.
 الهدايا واإلكراميات التي يحصخخل عليها عضخخو مجلس األمناء أو موظف المركز من
أمثلة تعارض المصالح.
 اال ستثمار أو الملكية في ن شاط تجاري أو من شأة تقدم خدمات أو تستقبل خدمات حالية
من المركز او تبحث عن التعامل مع المركز.
 إفشاء األسرار أو إعطاء المعلومات التي تعتبر ملكا خاصا للمركز ،والتي يطلع عليها
بحكم العضوية أو الوظيفة ،ولو بعد تركه الخدمة.
 قبول أحد األقارب لهدايا من أشخا أو جهات تتعامل مع المركز بهدف التأثير على
تصرفات العضو أو الموظف بالمركز قد ينتج عنه تعارض المصالح.
4





.5

تسخخخلم عضخخخو مجلس األمناء أو الموظف أو أحد أفراد عائلته من أي جهة لمبال أو
أشياء ذات قيمة بسبب تعامل تلك الجهة مع المركز أو سعيها للتعامل معها.
قيام أي جهة تتعامل أو تسخخخخعى للتعامل مع المركز بدفع قيمة فواتير مطلوبة من
الموظف أو أحد أفراد عائلته.
است دام أةيل وممتلكح المركز للمصلح ُالش ص من ش نه أنُ يظ،رُ تعحرضُح ا تي
المصووحلح تعل حاُأو محتمالا كحسووتلالل أوقح دوام المركز أوُميظف ه أو معداته أو
م حتع،ح لل ر مصووحلحُالمركز أو أهدات،ح أو إسوح ُ اسوت دامُ المعليمح ُالمتحصوول ُ من
يُ
خالل عالق ُ ال ش ُ بحلمركز؛ لتحق قُمكح سب ش ص أو عحئل أو م ،أو أ َّ
مصحلح أخرى

االلتزاما
 1-5على كل من يعمل لصالح المركز أن يلتزم بالتالي:
 اإلقرار على سياسة تعارض المصالح المعتمدة من المركز عند االرتباط بالمركز
 االلتزام بقيم العدالة والنزاهة والمس خ ولية واألمانة وعدم المحاباة أو الواسخخطة أو تقديم
مصلحة النفس أو اآلخرين على مصالح المركز.
 عدم االسخخختفادة بشخخخكل غير قانوني ماديا أو معنويا هو أو أي من أهله وأصخخخدقائه
ومعارفه من خالل أداء عمله لصالح المركز.
 تجنب المشاركة في اتخاذ القرارات التي ت دي لتعارض مصالح أو توحي بذلك
 تعبئة نموذج المركز الخا باإلفصاح عن المصالح سنويا.
 اإلفصخخاح لرئيسخخه المباشخخر عن أي حالة تعارض مصخخالح أو شخخبهة تعارض مصخخالح
طارئة سواء كانت مالية أو غير مالية.
 اإلبالغ عن أي حالة تعارض مصخخخخالح قد تنتج عنه أو هن غيره ممن يعمل لصخخخخالح
المركز.
 تقديم مح يثبت إن،ح ححل تعحرضُالمصحلح تي ححل وجيده أو تي ححل طلب المركز
ذلك.

.6

متطلبا اإلفصاح
 1-6يتعين على أعضاء مجلس األمناء والمس ولين التنفيذيين وغيرهم من الموظفين والمتطوعين
التقيد التام باإلف صاح للمركز عن الحاالت التالية ،حيثما انطبق ،والحصول على موافقته في
كل حالة ،حيثما اقتضخخت الحاجة ،سخخواء انطوت على تعارض فعلي أو محتمل للمصخخالح أم
ال:
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 يتعين على أعضخخخخخخاء مجلس األمنخخاء والمسخخخخخ ول التنفيخخذي وغيرهم من الموظفين
والمتطوعين اإل فصاح عن أية وظائف يشغلونها ،أو ارتباط شخصي لهم مع جمعية أو
م سسة خارجية ،سواء كانت داخل المملكة أم خارجها.
 يتعين على أعضخخخخخخاء مجلس األمنخخاء والمسخخخخخ ول التنفيخخذي وغيرهم من الموظفين
والمتطوعين اإلفصاح عن أية حص ملكية لهم في الم سسات الربحية.
 يتعين على أعضخخخخخخاء مجلس األمنخخاء والمسخخخخخ ول التنفيخخذي وغيرهم من الموظفين
والمتطوعين اإلفصخاح عن أية وظيفة أو مصخلحة مالية أو حصخخة ملكية تخ أي من
أفراد أسخخخرهم (الوالدان والزوجة/الزوجات/الزوج واألبناء/البنات) في أية جمعيات أو
م سسات ربحية تتعامل مع المركز أو تسعى للتعامل معها.
 يتعين على كل أعضخخخخاء مجلس األمناء والمسخخخخ ولين التنفيذي وغيرهم من الموظفين
والمتطوعين اإلف صاح للمركز والح صول على موافقته على أية حالة يمكن أن تنطوي
على تعارض محظور في المصالح .وتخضع جميع هذه الحاالت للمراجعة والتقييم من
قبل مجلس أمناء المركز واتخاذ القرار في ذلك .عند انتقال الموظف إلى وظيفة رئاسية
في المركز أو إلى وظي فة في إدارة أخرى أو غير ذلك من الوظائف التي ربما تنطوي
على ت عارض في المصخخخخخالح ،رب ما يتعين على الموظف إ عادة تعب ئة نموذج ت عارض
المصخخالح وأخالقيات العمل وبيان اإلفصخخاح في غضخخون  33يوما من تغيير الوظيفة.
كما ت قع على عاتق الرئيس المباشخخر للموظف مسخخ ولية التأكد من قيام الموظف بتعبئة
استمارة اإلفصاح على نحو تام.
 2-6يعرّ ض التقصخخخير في اإلفصخخخاح عن هذه المصخخخالح والحصخخخول على موافقة المركز عليها
المسخخخ ول التنفيذي وغيره من الموظفين والمتطوعين لإلجراءات التأديبية طبقا لنظام العمل
والتنمية االجتماعية في المملكة العربية السعودية والالئحة األساسية في المركز.
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تقارير تعارض المصالح:
1-7
2-7
3-7

4-7

تودع جميع نماذج إفصاح أعضاء مجلس األمناء لدى لجنة االحتفاظ بالوثائق واتالفها.
تودع جميع نماذج إفصاح موظفي أو متطوعي المركز لدى لجنة االحتفاظ بالوثائق واتالفها.
يقدم مراجع حسووحبح المركز ال حرجي تقريرُاا خحةووحاُبحألعمحل والعقيد المبرم لصووحلح
المركز والتي ت يي على مصوولح مبحشوور أو غ ر مبحشوور لعضووي المجلس ححلُطلبُ
رئ سُ مجلس األم ح ويضوومن ذلك مع تقريرهُالسوو يي ألدا المركز ال ي يقدمه للجمع
العميم .
ا
ا
ت صدر اإلدار الم يل ُبحلمراجع الداخل تقريرُا س ييُح يعرض علىُمجلسُاألم ح ييضح
تفح ة ل األعمحلُأوُالعقيدُالتي ان ي علىُمصلح لميظفي المركز وتقُح ا ل محذج اإلتصحح
الميدع ُلدي،ح.

6

ح ث إنُ ه ه ال س حس تعد جز ُاا ال يتجزأ من اليءحئقُالتي تربط المركز بحألش حص العحمل ن لصحلحه ُتإنهُ
الُيجيزُم حلف ُ أحكحم،ح وااللتزامح اليارد ب،ح.
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تعهد وإقرار:
أقر وأتعهد أنا _______________________ وبصفتي _____________________
بأنني قد اطلعت على سياسة تعارض المصالح الخاصة بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سمران الملث سلماق "ب ا

وبناء عليه أوافق وأقر وألتنم بما فيها وأتعهد بعدم ال ص ــو على أي مااسـ ـ

ا عاقةس

أو أرباح ش ــخص ــية

بطريقة مباشـ ــر أو غير مباشـ ــر مسـ ــتفيدا مق موقعي اعضـ ــو مجلس أمناء أو موظف في المران

وبعدم اسـتخدام أي معلومات تخص المران أو أصـوله أو موارده "غ ارضـي الشخصية أو أقاربي أو

أصدقائي أو استغاللها "ي منفعة أخرى.
التوقيع.....................................................
التاريخ  ....../...../...........هخ
الموافق  ....../...../...........م

ُ
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ملحق ( :)1نموذج إفصاح مصلحة
هلُتملكُأيَُّمصلح اُمحل اُتيُأيُجمع ُأوُمؤسس ُربح ُتتعحملُمعُالمركز؟ ُ
نعم ُ
الُ ُ
ُ
هلُيملكُأيُتردُمنُأترادُعحئلتكُأيَُّمصلح اُمحل ُاُتيُأيُجمع ُأوُمؤسس ُربح ُتتعحملُمعُالمركز؟ ُ
نعم ُ
ال ُ
ُ
في حالة اإلجابة بنعم على أي من األسئلة السابقة ،فأنه يجب عليك اإلفصاح عن التفاصيل الخاصة بتملك أيِّ
عمل تجاري أو وجود مصلحة مالية في أيِّ أعمال تجارية من قبلك أو من قبل أيٍّ من أفراد عائلتك.
ُ
تاريخ اإلصدار الهجري تاريخ اإلصدار
الميالدي
الشهر السنة اليوم الشهر السنة هل
اليوم
المدينة رقم
نوع
اسم
حصلت
السجل
النشاط النشاط
على
أو
موافقة
رخصة
المركز؟
العمل

هل
ترتبط
الشركة
بعالقة
عمل مع
المركز؟

المصلحة
المالية
اإلجمالية
()%

ُ
ُ
هلُتتقلدُم صباحُ(مثلُم صبُعضيُتيُمجلسُإدار ُأوُلج ُأوُأيُجُ ،أخرى)ُأوُتشحركُتيُأعمحلُأوُ
أنش ُأوُلديكُعضيي ُلدىُأيُجُ ،أخرىُغ رُالمركزُ .
نعم ُ
ال ُ
ُ
ُ
هلُيتقلدُأيُمنُأترادُأسرتكُ(اليالدان/الزوج /الزوجح /الزوج/األب ح ُوالب ح )ُم صباحُ(مثلُم صبُعضيُ
تيُمجلسُإدار ُأوُلج ُأوُأيُجُ ،أخرى)ُأوُيشحركُتيُأعمحلُأوُأنش ُأوُلديهُعضيي ُتيُأيُجُ ،
أخرىُغ رُالمركز؟ ُ
نعم ُ
ال ُ
ُ
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في حالة اإلجابة بنعم على أي من األسئلة السابقة ،فأنه يجب عليك اإلفصاح عن التفاصيل الخاصة بشغل أي
منصب و  /أو المشاركة في أيِّ أعمال خارجية (مع شركاء المركز ،الحكومة أو القطاع الخا ) من قبلك
أو من قبل أيٍّ من أفراد عائلتك.
ُ
نوع المدينة هل ترتبط
اسم
الجهة بعالقة
الجهة الجهة
عمل مع
المركز؟

هل حصلت
على موافقة
المركز؟

صاحب
المنصب

المنصب

هل تتحصل على مكاسب مالية
نظير توليك هذا المنصب؟

ُ
هلُقدمتُلكُأوُأليُأحدُمنُأترادُعحئلتكُهدي ُأوُأكثرُمنُجُ ،خحرجُالمركزُول،حُةل ُححل ُأوُمستقبل ُ
بحلمركزُسيا ُقبلت،حُأمُلمُتقبل،ح؟ ُ
نعم ُ
ال ُ
ُ
في حالة اإلجابة بنعم على الس ال السابق ،فإنه يجب عليك اإلفصاح عن تفاصيل الهدية عند قبولها من قبلك
أو من قبل أيٍّ من أفراد عائلتك.
ُ
اسم
مقدم
الهدية

الجهة

تاريخ تقديم الهدية
تاريخ تقديم الهدية
الميالدي
الهجري
اليوم الشهر السنة اليوم الشهر السنة

هل
قبلت
الهدية؟

هل
ترتبط
الجهة
بعالقة
عمل مع
المركز؟

نوع الهدية

قيمة الهدية
تقديريا

أقر أنا الموقع أدناه أن جميع المعلومات أعاله محدثة وصحيحة ومتماشية مع سياسة تعارض المصالح
المعتمدة من المركز.
االسم:
المسمى الوظيفي:
التاريخ:
التوقيع
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