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  تمهيد -5

 خلاج  تصلراا  مل  بل  يقلوم ابل ال تتلحللو  ،لصلاهاا يعملل شخص كل خصوصية"  مؤسسة مناء الراجحي االنسانية"  حترتم  1-1
 قلح غريهلا، أو ماليلة، او اجتماعيلة، أنشطة أي مماجسة أثناء لصاهاا يعمل مل  الشخصية املصاحل أن ترى املؤسسة أن إال .العمل إطاج

 احل.املص يف تعاجض مع  ينشأ قح مما للمؤسسة والئ  أو موضوعيت ، مع مباشرة، غري أو مباشرة بصوجة تتحاخل،

 وذلل  ومحايتالا، القليم تلل  لتعزيلز املؤسسلة عل  الصلارجة املصلاحل تعلاجض سياسلة وتلأي اهوكمة، و النزاهة بقيم املؤسسة تؤم   1-2
 أن أو املؤسسلة، جتلا  واجباتل  أراء علل  املؤسسلة لصلاحل يعملل شلخص ألي املانيلة أو العائلية، أو الشخصية املصلحة تؤثر أن لتفاري
 املؤسسة. لساب عل  مكاسب عل  املصاحل تل  خالل م  حيصل

 

 السياسة وأهداف نطاق -0

   

 ونظام املصاحل، تعاجض حتكم اليت السعورية العربية اململكة يف هبا املعمول والقوانني التشريعا  يف جاء با االخالل عحم مع 2-1
 حملاا. حتل أن هلا رون  استكماال السياسة هذ  تأي سسة،للمؤ  األساسية والالئحة التنفيذية، والئحت  األهلية واملؤسسا  اجلمعيا 

 الفريق التنفيذي، جملس اإلراجة وأعضاء أعضاء ذل  ويشمل املؤسسة، لصاحل يعمل شخص كل عل  السياسة تطبق هذ  2-2
 متطوعياا. و موظفياا ومجيع اإلراجة ، جملس م  املنبثقة اللجان وأعضاء

 عالقة ل  تكون آخر شخص أي ومصاحل السابقة الفقرة يف املذكوجي  أنفسام باألشخاص قيتعل ما املصاحل يشمل تعاجض 2-3
 العائلة. أارار م  غريهم أو األشقاء، الوالحي ، األبناء، الزوجة، هؤالء ويشمل شخصية،

 قراجا  الوثائق تل  تكان سواء لصاهاا العاملني باألشخاص املؤسسة تربط اليت الوثائق م  يتجزأ ال جزء السياسة هذ  تعح 2-3
 أو عقور عمل . تعيني

مع ألكام هذ   يتفق با املصاحل تعاجض تنظٍّم نصوصا غريهم أو اخلاججيني استشاجيياا مع تربماا اليت العقور املؤسسة ُتضمِّ  2-4
 السياسة.

قح تنشأ  اليت السلبية صاحلامل تعاجض أشكال أي م  لصاهاا يعمل وم  ومسعتاا املؤسسة  محاية إىل السياسة هذ  هتحف 2.2
 بسبب عحم االاصاح .
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 تنظيم بسياسة الخاصة التنفيذية والإدارة الإدارة مجلس وصلاحيات مسئوليات -3

 المصالح تعارض

 

 .اإلراجة جمللس الرئيسة االختصاصا  ألح املصاحل تعاجض إراجة 3-1

 عل  تنطوي أن احملتمل م  اليت املسائل يف للنظر اجمللس م  قةاملنبث جلان  ألح تكليف او حمحرة جلان تكوي  للمجلس جيوز 3-2
 اجلان. تل  استقاللية متطلبا  مراعاة مع مصاحل تعاجض

 تعامال  أو الغري مع املؤسسة تعامال  خيص ايما املؤسسة إراجة جملس قرج إذا إال مصاحل تعاجض لالة يف الشخص يكون ال 3-3
 التنفيذي املسؤول مع القراج صاللية وتكون مصاحل، تعاجض عل  تنطوي اهالة أن املؤسسة يف التنفيذيني وكباج اجمللس أعضاء

 املؤسسة . موظفي باقي خبصوص

 املصاحل تعاجض عنح املسئولية م  اإلعفاء - لحة عل  لالة كل بشأن - يقرج أن التقحيرية لسلطت  واقا اإلراجة جمللس جيوز  3-4
 ما سواء الباقني، مع عمل  سياق ينشأ قح الذي أو املعتارة، وقراجات  الشخص نشاطا  سياق يف آلخر لني م  عرضا ينشأ قح الذي
 أكمل وج  با يتوااق مع مصاحل املؤسسة . عل  التصرف يف بواجب  القيام ع  تعيق  بصاحل أو مالية بصاحل يتعلق

 اليت االجراءا  جبميع و وضعة بتصحيح املتعاجضة صلحةامل صالب يلتزم مصاحل، تعاجض اهالة أن اإلراجة جملس يقرج عنحما 3-2
 .لذل  املنظمة االجراءا  واتباع اإلراجة جملس يقرجها

بتعويض  واملطالبة واهقوقية اجلنائية القضايا وجاع السياسة، هذ  خمالفي عل  اجلزاءا  إيقاع إراجة املؤسسة صاللية جمللس 3-6
 .هبا العالقة ذوي مجيع التزام عحم ع  تنجم قح اليت األضراج

 األساسية الالئحة و الساجية األنظمة مع ذل  يتعاجض ال أن عل  السياسة هذ  ألكام تفسري يف املخول هو اإلراجة جملس 3-7
 املشراة. اجلاا  وأنظمة للمؤسسة

 اإلبالغ. تاجيخ م  نااذة وتكون املؤسسة موظفي مجيع ويبلغ السياسة، هذ  اإلراجة جملس يعتمح 3-8

 .علياا الالزمة التعحيال  وإجراء بوجباا والعمل السياسة هذ  تنفيذ م  التأكح اإلراجة جملس يتوىل 3-9
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 المصالح تعارض حالات - 4 

 

قيللام  يعللي باملؤسسللة مباشللر غللري أو مباشللر بشللكل سللواء يتعلللق نشللا  أي يف املؤسسللة  لصللاحل يعمللل لشللخص مصلللحة وجللور 4-1
 قلراجا، يتخلذ يبحي جأيلا  او أن املؤسسة  لصاحل يعمل مم  يطلب عنحما املصاحل تعاجض ينشا قح ولك . طرانيال بني املصاحل يف تعاجض

 منل  بلالراي املطللوب غلري مباشلر أو مباشلر بشلكل تتعللق مصلحة إما الوقت نفس يف لحي  وتكون املؤسسة، ملصلحة بتصرف القيام او
 وتنطلوي. التصرف أو القراج املؤسسة يتعلق هبذا غري آخر طرف جتا  التزام لحي  يكون نأ أو اختاذ ، من  املطلوب بالتصرف أو إبحاؤ ،
 للوالء وزعزعة شخصية بطريقة غري مشروعة، املنصب وحتقيق مكاسب الستعمال وإساءة للسرية، انتااك عل  املصاحل تعاجض لاال 

 للمؤسسة .

احملتمل  األخری املواقف مجيع بالضروجة تغطي ال أهنا ناا تعاجض مصاحل، إالاليت قح ينتج ع املواقف م  لعحر سلوكية أمثلة هذ   4-2
السياسة وجتنب ما قح يبحو أن   هذ  مع تتماش  بصوجة نفس  تلقاء م  التصرف املؤسسة لصاحل يعمل م  كل لحوثاا، ويتحتم عل 

 سلوك خيالف هذ  السياسة. وم  األمثلة عل  لاال  التعاجض ما يلي :

 بنشا  خاج  املؤسسة، موظفي املؤسسة مشاجك  أو ل  صلة م  أي أو جلان  م  جلنة أي عضو أو اإلراجة لسجم عضو أن 
 مباشلر غلري أو مباشلر يلؤثر قلح نشلا  خلاج  املؤسسلة أو عملل أي يف مانية أو تنظيمية مصلحة أو شخصية مصلحة ل  أو

 رية واجبات  ومسؤوليات  جتا  املؤسسة.تأ يف قحجات  عل  أو املوظف أو العضو ذل  قراجا  موضوعية عل 
 خاج  املؤسسة  آخر طرف أي م  شخصية مکاسب عل  حيصل أو التنفيذيني كباج ألح أو اإلراجة جملس عضو يتلق  أن

 ومشاجكت  يف إراجة شؤون املؤسسة. موقعة م  مستفيحا مباشرة غري أو مباشرة بطريقة ذل  كان سواء
  للمؤسسة التأجري أو الشراء أو بالبيع مارية معامال  يف حخولال خالل م  املارية االستفارة . 
 معام. عقور توقيع أو الوظائف يف األقاجب أو األبناء تعيني 
  املؤسسة مع تعامال  هلا أخرى جاة بعمل يف املؤسسة لصاحل يعمل م  اجتبا . 
 عللل  تبحللل  او املؤسسلللة مللل  لاليللة  خلللحما تسلللتقبل أو خلللحما  تقلللحم منشللأة أو جتلللاجي نشلللا  يف امللكيلللة أو االسللتثماج 

 املؤسسة. مع التعامل
 وللو بعلح  الوظيفلة أو العضلوية حبكلم علياا يطلع واليت للمؤسسة، خاصا ملكا تعترب اليت املعلوما  إعطاء أو األسراج إاشاء

 ترك  اخلحمة.
  قح باملؤسسة  املوظف  ا تصرا عل  التأثري هبحف املؤسسة مع تتعامل جاا  أو أشخاص م  هلحايا األقاجب ألح قبول 

 .املصاحل تعاجض عن  ينتج
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 اجلالة تل  تعامل بسبب قيمة ذا  أشياء أو ملبالغ جاة أي م  عائلت  أارار ألح أو املوظف أو اإلراجة جملس عضو تسلم 
 معاا. للتعامل سعياا أو املؤسسة مع

 أو معلحاهتا، أو موظفيالا، أو املؤسسة، مروا أوقا  کاستغالل الشخصية للمصلحة املؤسسة ممتلكا و  أ صول اس تخدام
 باملؤسسللة الشللخص عالقللة خللالل ملل  املتحصلللة املعلومللا  اسللتخحام إسللاءة أو أهللحاااا، أو املؤسسللة مصللاحل لغللري منااعاللا
 أخرى. مصاحل أو عائلية أو مانية أو أي شخصية، مكاسب لتحقيق

 

 الالتزامات -1

 : بالتايل يلتزم أن املؤسسة لصاحل يعمل م  كل عل 

 باملؤسسة. االجتبا  عنح املؤسسة  م  املعتمحة املصاحل تعاجض سياسة عل  اإلقراج 
 مصاحل عل  األخري  أو النفس مصلحة تقحمي أو الواسطة أو احملاباة وعحم واألمانة واملسؤولية والنزاهة العحالة بقيم االلتزام 

 املؤسسة.
  لصاحل  عمل  أراء خالل م  ومعاجا  وأصحقائ  أهل  م  أي أو هو ويةمعن أو ماريا قانوين غري بشكل االستفارة عحم

 املؤسسة .
 مصاحل او تولي بذل  . لتعاجض تؤري اليت القراجا  اختاذ يف املشاجكة جتنب 
  سنويا . املصاحل ع  باإلاصاح اخلاص املؤسسة منوذ  تعبئة 
 غري مالية. أو مالية كانت سواء طاجئة مصاحل تعاجض شباة أو مصاحل تعاجض لالة أي ع  املباشر لرئيس  اإلاصاح 
 املؤسسة. لصاحل يعمل مم  غري  ع  أو عن  تنتج قح مصاحل تعاجض لالة أي ع  اإلبالغ 
 ذل . املؤسسة طلب لال يف أو وجور ، لال يف املصاحل، تعاجض لالة إهناء يثبت ما تقحمي 
  خمالفة جيوز ال اإن  لصاهاا، العاملني باألشخاص املؤسسة بطتر  اليت الوثائق م  يتجزأ ال جزء تعح السياسة هذ  إن لي 

 هبا. الواجرة وااللتزاما  ألكاماا
 الإفصاح متطلبات -6

 

 علل  للمؤسسللة باإلاصللاح التللام التقيللح واملتطللوعني املللوظفني ملل  وغللريهم التنفيللذيني واملسللؤولني اإلراجة جملللس أعضللاء عللل  يتعللني 6-1 
 أو اعللي تعلاجض علل  انطلو  سلواء اهاجلة، اقتضلت ليثملا لاللة، كلل يف موااقتالا علل  واهصلول بقلت،انط ليثما التالية، اهاال 
 للمصاحل ام ال: حمتمل
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 خاججاا. أم اململكة راخل كانت سواء خاججية، مؤسسة أو املؤسسة مع هلم شخصي اجتبا  أو يشغلوهنا، وظائف أي 
 مل أو م  احملتمل ان تتعامل مع املؤسسةلصص ملكية هلم يف املؤسسا  الرحبية اليت تتعا أي . 
 أي يف( البنللا  واألبنللاء  الزوجللا  والزوجللة   أسللرهملالوالحان أاللرار ملل  أي ختللص ملكيللة لصللة أو ماليللة مصلللحة أو وظيفللة أي 

 معاا. للتعامل تسع  أو اجلمعية مع تتعامل أو شركا  جحبية مؤسسا  خريية أو مجعيا 
 عللل  واهصللول للمؤسسللة  اإلاصللاح واملتطللوعني املللوظفني ملل  وغللريهم التنفيللذي واملسللؤولني اجةاإلر جملللس أعضللاء كللل عللل  يتعللني 

 قبلل مل  والتقيليم للمراجعلة اهلاال  هلذ  مجيلع وختضلع. املصلاحل يف حمظلوج تعلاجض علل  تنطلوي أن ميكل  لالة أية عل  موااقتاا
 املصاحل، يف تعاجض عل  تنطوي جبا اليت الوظائف م  وظيفة إىل املوظف انتقال عنح. ذل  يف القراج الختاذ املؤسسة إراجة جملس

. الوظيفة تغيري م  يوما 33 يف غضون اإلاصاح وبيان العمل وأخالقيا  املصاحل تعاجض منوذ  تعبئة إعارة املوظف عل  يتعني ا
 .تام حنو عل  اإلاصاح استماجة بتعبئة املوظف قيام م  التأكح مسؤولية للموظف املباشر الرئيس عاتق عل  تقع كما

 امللللوظفني مللل  وغلللري  التنفيلللذي املسلللؤول عليالللا املؤسسلللة موااقلللة علللل  واهصلللول املصلللاحل هلللذ  عللل  اإلاصلللاح يف التقصلللري يُعلللر ض 6-2
 سة.املؤس يف األساسية والالئحة السعورية العربية اململكة يف االجتماعية والتنمية العمل لنظام طبقا التأريبية لإلجراءا  واملتطوعني

 

 المصالح تعارض تقارير  -7

 

 التنفيذية. اللجنة لحى اإلراجة جملس أعضاء إاصاح نتائج مجيع تورع 7-1

 .( املؤسسة حماسبل  املالية اإلراجة لحى املؤسسة متطوعي أو موظفي إاصاح مناذ  مجيع تورع 7-2 

 مصلللحة عللل  تنطللوي واللليت املؤسسللة لصللاحل املربمللة والعقللور باألعمللال خاصللة تقريللرا   الللحاخلي املؤسسللة لسللابا  مراجللع يقللحم 7-3 
 املؤسسللة الللذي ألراء السللنوي تقريللر  مللع ذللل  وُيضللم   اإلراجة ذللل ، جملللس جئلليس طلللب لللال اجمللللس، لعضللو مباشللرة غللري أو مباشللرة
 اإلراجة التنفيذية جمللس اإلراجة. تقحم 

 انطلو  الليت العقلور أو األعملال تفاصيل يوضح اإلراجة جملس عل  يعرض سنويا تقريرا الحاخلية باملراجعة املخولة اإلراجة ُتصحج 7-4 
 .لحياا املورعة اإلاصاح لنماذ  املؤسسة واقا وظفيمل مصلحة عل 



     

 0202سبتمبر  الإصدار الأول  

  

تعارض المصالحسياسة   

7 

 

 

 

 

 (3ملحق )
 تعهد و إقرار

 تعهد و إقرار

 قد ......................................بأ نينأ ان ........................................................... وبصفيت............ وأ تعهد أ قر

 فهيا مبا وأ لزتم وأ قر أ وافق عليه وبناء ،" مؤسسة مناء الراحجي الانسانية " بـ اخلاصة املصاحل تعارض س ياسة عىل أ طلعت

 كعضو موقعي من مس تفيدا مبارشة أ و غري مبارشة بطريقة خشصية أ رابح أ و ماكسب أ ي عىل احلصول بعدم وأ تعهد

دارة جملس  ل غرايض مواردها أ و أ صولها أ و املؤسسة  ختص معلومات أ ي اس تخدام وبعدم املؤسسة، يف موظف أ و ا 

 .أ خرى منفعة ل ي اس تغاللها أ و أ صدقايئ أ و أ قاريب أ و الشخصية

  

  الاسم

  التوقيع

  المنصب

  التاريخ 
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 عن مصلحة افصاح نموذج ( 1) ملحق

 
 املؤسسة ؟ مع تتعامل غري جحبية او جحبية  مؤسسة او مجعية أي يف مالية مصلحة أي متل  هل -1

o نعم 

o ال 

 املؤسسة ؟ مع او جحبية تتعامل غري جحبية مؤسسة أو مجعية أي يف مالية مصلحة أي عائلت  أارار م  ارر أي ميل  هل -2
o نعم 

o ال 

 أو جتلاجي عملل أي بتملل  اخلاصلة التفاصليل عل  اصاحاإل علي  جيب اأن  السابقة، األسئلة م  أي عل  بنعم اإلجابة لال يف -3
 عائلت  يف النموذ  التايل: أارار م  أي قبل م  أو قبل  م  جتاجية أعمال أي يف مالية مصلحة وجور

 أي لحي عضوية لحي  أو أنشطة أو أعمال يف تشاجك أو غري ( أو جلنة أو إراجة جملس يف عضو منصب لمثل منصبا تتقلح هل 4
 ؟ املؤسسة مصاحل أو أعمال مشرتكة قح يكون بيناا وبني املؤسسة  غري أخرى جاة

o نعم 
o ال 

 أو إراجة جملس يف عضو منصب لمثل منصبا والبنا ( األبناء  الزو    الزوجا  الزوجة لالوالحان  أسرت  أارار م  أي يتقلح هل -2
ا وبني املؤسسة مصلاحل أو قح يكون بينا املؤسسة غري أخرى جاة أي يف عضوية لحي  أو أنشطة أو أعمال يف يشاجك أو غري ( أو جلنة

 ؟ أعمال مشرتكة 
o نعم 

o ال 

 أو  و منصلب أي بشلغل اخلاصلة التفاصليل عل  اإلاصلاح عليل  جيلب اانل  السلابقة، األسلئلة مل  أي علل  بلنعم اإلجابلة يف لالة -6
 م  قبل  أو م  قبل أي م  أارار عائلت .قح يكون بيناا وبني املؤسسة مصاحل أو أعمال مشرتكة  خاججية أعمال يف املشاجكة

اسم 

 النشاط

نوع 

 النشاط
 المدينة

رقم 

السجل او 

رخصة 

 العمل

تاريخ 

الإصدار 

 الهجري

تاريخ 

الإصدار 

 الميلاد

هل حصلت 

على موافقة 

 لمؤسسة ا

بط تهل تر

ركة شال

بعلاقة مع 

 المؤسسة 

المصلحة 

المالية 

الإجمالية 

في  )%(

 الشركة
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اسم 

 الجهة

نوع 

 الجهة
 المدينة

هل تربط الجهة 

بعلاقة عمل مع 

 المؤسسة

هل حصلت 

على موافقة 

 المؤسسة

صاحب 

 المنصب
 المنصب

هل تحصلت على 

مكاسب مالية نظير 

 توليك هذا المنصب؟
        

و هللا صلللة لاليللة أو مسلتقبلية باملؤسسللة  سللواء هلل قُللحمت لل  أو ألي ملل  أاللرار عائلتل  هحيللة أو أكثلر ملل  جاللة خلاج  املؤسسللة  -7
 قبلتاا ام مل تقبلاا؟ 

o نعم 

o ال 

يف لالة اإلجابة بنعم عل  السؤال السابق اإن  جيب علي  اإلاصاح ع  تفاصيل اهلحية عنلح قبوهللا مل  قبلل  أو مل  قبلل أي مل   -8
 التايل أارار عائلت  يف النموذ 

اسم مقدم 

 الهدية 

 الجهة

 

هل قبلت 

 هدية ال

هل تربط الجهة بعلاقة 

 عمل مع المؤسسة  
 نوع الهدية 

قيمة الهدية 

 تقديرياً

      

      

 
 أقر أنا املوقع أرنا  انا مجيع املعلوما  أعال  حمحثة و صحيحة و متماشية مع سياسة تعرض املصاحل باملؤسسة   

 االسم :

 املسم  الوظيفي : 

 التاجيخ : 

 : التوقيع 
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