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المادة األولى :التعريفات

يقصد بالعبارات اآلتية يف هذه الالئحة املعاين املوضحة أمامها:

املؤسسة :مؤسسة سليامن بن عبد العزيز الراجحي اخلريية.
السياسة :سياسة تعارض املصالح.

املجلس :جملس األمناء يف املؤسسة .

أعضاء املجلس :يشمل أعضاء جملس األمناء أو اللجان املنبثقة عنه (التنفيذية ،املراجعة)

قيادات املؤسسة :يشمل الرئيس التنفيذي ومساعديه ومديري اإلدارات والفروع ،ومن يف حكمهم ممن

4

يشغلون املرتبة احلادية عرشة أو أعىل.

موظفو املؤسسة :يشمل مجيع موظفي املؤسسة الذين يعملون بدوام كامل أو جزئي ،ممن هم أقل من
املرتبة احلادية عرشة.

املتعاونون مع املؤسسة :يشمل أعضاء جلان العمل اخلريي يف املناطق واللجان االستشارية ذات العالقة
باملنح أو التعاقدات املالية للمؤسسة ،كام يشمل املستشارين املتعاقد معهم لتقديم استشارات يف جماالت
أو مرشوعات حمددة.

أفراد األرسة :يشمل أفراد العائلة من جهة القرابة أو املصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

تعارض املصالح :يعني الوضع أو املوقف الذي يمكن أن تتأثر فيه موضوعية واستقاللية قرار أحد

أعضاء املجلس أو قيادات املؤسسة أو موظفيها أو املتعاونني معها بمصلحة شخصية مادية أو معنوية

هتمه شخصيا أو هتم أحد أقاربه.

املنح :يشمل قرارات املنح التي يتخذها أي من اللجان ذات الصالحية ،كام يشمل العقود والتعامالت
املالية املتصلة هبا ،ويشمل كذلك اهلدايا املرتبطة باملنح والتي تقوم بتقديمها اجلهات املستفيدة.
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اجلهة املختصة  :الرئيس التنفيذي .

صاحب الصالحية :جملس األمناء بالنسبة ألعضاء املجلس وقيادات املؤسسة ،والرئيس التنفيذي بالنسبة

ملوظفي املؤسسة واملتعاونني معها.

املوردين واملقاولني :أي أشخاص طبيعيني أو معنويني يدعون أو يتعاقد معهم لتوريد أو أداء أعامل

للمؤسسة.

المادة الثانية :التمهيد

 .1تم اعتامد هذه السياسة من قبل جملس األمناء للتأكيد عىل الغايات اخلريية التي أنشئت املؤسسة من
أجلها ،ومساعدة أعضاء جملس األمناء واملوظفني عىل أداء واجباهتم يف خدمة املؤسسة وتقديم

مصاحلها وحتديد مبادئ توجيهية واضحة جيب اتباعها يف حال االشتباه أو التأكد من وجود

5

تعارض مصالح .وألن املؤسسة تعمل يف القطاع اخلريي الذي هيتم بخدمة املجتمع وتنميته فإهنا
تتوقع أن أعضاء املجلس واملوظفني واملتعاونني مع املؤسسة قد تم اختيارهم ملشاركتهم يف العمل
االجتامعي واخلريي ،وبالتايل فهي تشجع بشكل أسايس عىل اإلفصاح عن أي ارتباطات ذات صلة

بعمل املؤسسة ،كام حتدد اإلجراءات الالزم اتباعها يف حال وجود مثل هذا التعارض أو االشتباه يف
وجوده.

 .2حيصل تعارض املصالح حينام تتعارض املصالح الشخصية ألحد أعضاء جملس األمناء أو قيادات
املؤسسة أو موظفيها أو املتعاونني معها أو تتعارض مصالح أحد أفراد األرسة ألي من الفئات

السابقة مع واجباهتم األساسية يف املحافظة عىل مصالح املؤسسة ،وهي تستند بشكل عام عىل
فلسفة املساءلة واملحاسبية التي خيضع هلا العاملون يف املؤسسة .وألن ظهور تعارض املصالح يرض
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بمصداقية املؤسسة وقدرهتا عىل حتقيق رسالتها وأهدافها االسرتاتيجية  ،فإن املجلس يتوقع من
مجيع أعضائه ومن قيادات املؤسسة وموظفيها واملتعاونني معها احرتام هذه السياسة وااللتزام هبا

بام يساعد املؤسسة عىل حتقيق أهدافها يف تنمية املجتمع.

 .3حيث إنه من غري املمكن تطوير جمموعة مفصلة من القواعد التي تغطي مجيع احلاالت املحتملة
لتعارض املصالح فإن هذه السياسة تؤكد عىل أن احلكم بمدى وجود تعارض مصالح يعتمد عىل
األخذ بمبدأ االحتياط واإلفصاح عن أي حاالت حمتملة ولو كانت ضعيفة والرجوع إىل اجلهة
املختصة لدراسة األمر بالتشاور مع املستشار القانوين ،وحتديد مدى وجود تعارض مصالح يف

ظرف معني أو حالة حمددة ،ومن ثم الرفع لصاحب الصالحية بذلك ،مع توثيق ذلك كله يف حمرض

6

اجتامعات املجلس أو سجل تعارض املصالح حسب ما تضمنته املادة الثامنة من هذه السياسة.

 .4تسعى املؤسسة من خالل هذه السياسة إىل حتقيق قيم العدالة والشفافية يف تعاملها مع اآلخرين.
المادة الثالثة :المشمولون بالسياسة

تشمل هذا السياسة الفئات التالية:
.1

أعضاء املجلس.

.2

قيادات املؤسسة.

.4

املتعاونني مع املؤسسة.

.3

.5
.6

موظفي املؤسسة.

أفراد األرسة من أقارب أي من الفئات السابقة.
املوردين واملقاولني.
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المادة الرابعة :حاالت تعارض المصالح

 .1حيدث احتامل تعارض املصالح عندما يكون أي من الفئات التي تشملها هذه السياسة له:
أ -عالقة وثيقة (مثل أن يعمل موظف ًا أو عضو جملس أمناء أو مدير َا أو عضو جلنة أو مستشار َا أو
مسامه َا أو رشيك َا) مع منظمة أو شخص:
-

-

يسعى للحصول عىل منحة من املؤسسة.

يسعى للتعاقد مع املؤسسة لتأمني احتياجات أو تقديم خدمات.

ب -مصلحة مادية مالية:
-

يف أي منحة قائمة أو حمتملة.

-

يف أي صفقة استثامرية أو مالية سيتم متويلها أو متويل جزء منها من منحة تقدمها املؤسسة.

-

الفوائد العرضية املحدودة التي يتم احلصول عليها بسبب املنح أو التعاقدات وفق ما تضمنته الفقرة

-

الفوائد التي يتم احلصول عليها بحسن نية ودون حماباة رشيطة أال يكون ذلك بشكل شخيص بل

 .2ال يدخل يف تعارض املصالح ما ييل:

7

( )2من املادة التاسعة.

ضمن جمموعة من األشخاص الذين يستفيدون من املشاريع اخلريية أو املصالح العامة املرتبطة
بعملية املنح ،مثل الفوائد التي حيصل عليها أحد املشمولني هبذه السياسة نتيجة حضور امللتقيات
أو املناسبات االجتامعية ذات العالقة باملرشوعات التي دعمتها املؤسسة.
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المادة الخامسة :اإلفصاح عن تعارض المصالح المحتمل

 .1جيب عىل املشمولني هبذه السياسة اإلفصاح بشكل سنوي من خالل إقرار مكتوب وموقع عن أي
انتامءات أو عالقة بأي جهة يمكن أن يؤدي االرتباط هبا إىل احتامل يف تعارض املصالح ،ويشمل

-

8

اإلفصاح العالقات احلالية والسابقة ويكون ذلك:

بشكل سنوي قبل بدء االجتامعات ذات العالقة باختاذ قرارات املنح أو التعاقد.

-

عند احلاجة يف أقرب وقت ،وذلك بالنسبة للعالقات التي تنشأ خالل العام رشيطة أن يكون ذلك
قبل املشاركة يف أي إجراء له عالقة باملنح أو التعاقد (مثل أن يعمل عضو جملس أمناء أو مدير ًا يف

-

تقوم املؤسسة بإتاحة قائمة اجلهات املستفيدة من املنح للموظفني ملساعدهتم يف اإلفصاح عن أي

-

إذا تعلق تعارض املصالح بأحد أعضاء املجلس فيجب اإلفصاح للمجلس عن مجيع احلقائق

إحدى اجلهات التي من املحتمل حصوهلا عىل املنح خالل العام احلايل).

تعارض مصالح حمتمل مع هذه اجلهات.

اجلوهرية بشأن وجود وطبيعة تعارض املصالح املحتمل وتسجيل مجيع التفاصيل يف حمرض اجتامع

املجلس الذي يتم فيه عرض طلبات املوافقة عىل مثل هذا التعارض سواء أكانت منحا أم تعاقدات.

 .2جيب عىل املورد أو املقاول الذي يرغب يف التعامل مع املؤسسة اإلفصاح عن حاالت تعارض
املصالح املرتبطة يف تعامالته مع املؤسسة املنصوص عليها يف هذه السياسة واملتطلبات النظامية

املعمول هبا باململكة العربية السعودية ،ويتم تقديم هذا اإلقرار عند تأهيل املورد  /املقاول ،ويتم
حتديثه بشكل سنوي أو يف حالة حدوث أي تغيري يف املعلومات التي تم اإلفصاح عنها .وجيب أن

-

يشمل هذا االقرار االفصاح عن ما ييل-:

املصالح املالية أو أية عالقة جتارية مبارشة أو غري مبارشة مع أي من منسويب املؤسسة شام ً
ال أعضاء
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املجلس وقيادات وموظفي املؤسسة.
 عن عالقة القرابة مع أي من منسويب املؤسسة شام ًال أعضاء املجلس وقيادات وموظفي املؤسسة.
 .3جيب عىل املؤسسة وضع اآللية املالئمة لكشف حاالت تعارض ملصالح من خالل سياسات
وإجراءات التعاقد والرشاء.
المادة السادسة:إجراءات الموافقة على طلب المنح عند وجود تعارض
مصالح محتمل ألحد المشمولين بهذه السياسة

 .1جيوز املوافقة عىل املنح يف حالة وجود تعارض مصالح حمتمل برشط ما ييل:

أ-

أن يكون الشخص ذو العالقة مع اجلهة طالبة املنح من غري قيادات املؤسسة ،رشيطة أن يتم اإلفصاح
عن العالقة يف ذلك ،وأال يشارك املوظف املعني يف أي اجتامع خيصص ملناقشة دعم املرشوع ،كام ال
جيوز له حضور االجتامعات املخصصة ملناقشة هذه القرارات أو االطالع عىل الوثائق والتوصيات
اخلاصة هبا.

9

ب -توافر رشوط املنح وضوابطه ومعايريه.

ج -أن يكون قد تم دراسة املرشوع والتوصية بدعمه دون أي مشاركة من الشخص املعني الذي
له عالقة ،مع إمكانية االستفادة من املوظف يف توفري معلومات عن املرشوع بناء عىل طلب من

موظفني ليس هلم عالقة.

 .2ال جيوز بحال أن يتضمن املنح دعم بنود يمكن أن حيصل الشخص منها عىل فوائد مالية أو عينية أو
تتضمن التعاقد مع جهة له عالقة هبا لتنفيذ بعض اخلدمات أو توفري بعض املنتجات.

 .3أي منح يقدم إىل جهة توظف أحد العاملني السابقني يف املؤسسة من مستوى قيادات املؤسسة
أو رؤساء أقسام العمل اخلريي أو رؤساء أقسام املشاريع يف الفروع ،أو مرشيف املشاريع يف املركز
الرئيس ،جيب أن يتم بموافقة املجلس خالل السنتني األوليني من انتقال املوظف املعني.
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المادة السابعة :مبادئ توجيهية إضافية للمديرين والموظفين

.1

.2

10
.3

.4
.5

جيب عىل أعضاء املجلس وقيادات املؤسسة وموظفيها عدم استخدام مواقعهم كأعضاء جملس
أمناء أو قياديني أو موظفني لتحقيق مصالح جلهة أو جمموعة معينة أو لتحقيق مصالح خاصة بأي
وسيلة؛ بام يف ذلك تقديم معلومات غري متاحة للجهات املستفيدة األخرى ،كام ال جيوز الضغط
عىل ذوي العالقة باملنح أو التعاقد يف املؤسسة لتحقيق مثل تلك املصالح للجهات التي هلم هبا
عالقة.
جيب عىل أعضاء املجلس وقيادات املؤسسة وموظفيها واملتعاونني معها املحافظة عىل رسية
املعلومات الداخلية للمؤسسة والتأكد من أن املعلومات التي حتتاجها اجلهات املستفيدة يتم نرشها
بطريقة عامة تسمح بتكافؤ الفرص .ويف كل حال ،جيب أال يؤدي تقديم املعلومات بشأن املنح أو
التعاقدات أو قرارات املؤسسة إىل حتقيق منفعة مادية شخصية ألي من أعضاء املجلس أو قيادات
املؤسسة أو موظفيها أو املتعاونني معها.
جيب عىل قيادات املؤسسة وموظفيها عدم الدخول يف أي عالقة وثيقة (مثل العمل كمدير أو عضو
جملس أمناء أو عضو جلنة أو موظف أو رشيك) مع أي جهة مرشحة للحصول عىل دعم من
املؤسسة أو من املحتمل ترشيحها للحصول عىل الدعم ،إال بموافقة من املجلس بعد التأكد من أن
مثل هذا االستثناء لن يكون متعارضا مع مصالح املؤسسة.
ال متنع هذه السياسة أعضاء املجلس أو قيادات املؤسسة أو موظفيها أو املتعاونني معها من حث
اجلهات املستفيدة عىل التقدم بطلب احلصول عىل منحة من املؤسسة.
برصف النظر عن عملية اإلفصاح التي تتم بشكل سنوي ،جيب عىل أعضاء املجلس وقيادات
املؤسسة وموظفيها واملتعاونني معها اإلفصاح عن أي حاالت تعارض مصالح ختصهم قبل
املشاركة يف اختاذ أي قرارات بالتعاقد أو املنح؛ بام يف ذلك املشاركة يف الدراسة والتقييم والتوصية
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واملتابعة .وعىل اجلهة املختصة بالتنسيق مع صاحب الصالحية اختاذ اإلجراءات املناسبة لضامن
عدم مشاركة الشخص املعني يف أي قرار خيص احلالة التي حصل فيها تعارض مصالح.
تقع مسؤولية تطبيق هذه السياسة عىل مجيع أعضاء املجلس وقيادات املؤسسة وموظفيها واملتعاونني
معها بشكل شخيص ،وعىل كل من تشمله هذه السياسة مراجعة مصاحله وعالقاته خارج العمل
سواء أكانت جتارية أم خريية أم شخصية أم عائلية للتأكد من عدم وجود تعارض مصالح فعيل
أو حمتمل يتعلق بعمله يف املؤسسة ،وجيب عليه مبارشة ،يف حال وجود مثل هذا التعارض ،اختاذ
اإلجراءات املنصوص عليها يف هذه السياسة.
أي خمالفة هلذه السياسة قبل صدورها جيب عىل الفور تصحيحها ،وعىل الشخص املعني الرجوع
إىل صاحب الصالحية لالتفاق عىل اإلجراءات التصحيحية واجلدول الزمني هلا وتوثيق ذلك.
جيب عىل مجيع قيادات املؤسسة وموظفيها احلصول عىل موافقة خطية من صاحب الصالحية قبل
املشاركة يف أي عمل أو مناسبة أو نشاطات خريية أو جتارية يمكن أن تؤدي إىل تعارض يف املصالح
مع عملهم يف املؤسسة.
عدم االطالع عىل هذه السياسة أو سوء فهمها أو تفسريها ال يعفي الشخص املعني من حتمل
مسؤولية خمالفتها أو الفشل يف اإلفصاح عن تعارض املصالح يف الوقت املناسب.
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المادة الثامنة :توثيق حاالت تعارض المصالح

سواء متت املوافقة أم ال ،جيب توثيق مجيع حاالت تعارض املصالح الفعلية واملحتملة وتسجيل اإلجراءات
التي تم اختاذها جتاه هذه احلاالت؛ فإذا كانت احلالة ختص أحد أعضاء املجلس أو قيادات املؤسسة فتدون
تفاصيلها وقراراهتا يف حمرض اجتامع املجلس ،أما إذا كانت ختص أحد موظفي املؤسسة أو املتعاونني معها
فيكون توثيقها يف سجل خاص بذلك لدى اجلهة املختصة .وعىل إدارة املؤسسة رفع تقرير عن مجيع
احلاالت إىل جلنة املراجعة بشكل سنوي.
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المادة التاسعة :الحصول على هدايا أو مكافآت أو إعانات

.1
أ-

ب-
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.2
أ-

ب-

ج-

تقديم اهلدايا للمؤسسة:
يمكن لألشخاص واجلهات التي تسعى للحصول عىل منح من املؤسسة أو للتعاقد معها تقديم
اهلدايا والدعوات املجانية للمناسبات مثل املؤمترات والدورات واحلفالت للمؤسسة نفسها وليس
ألحد أعضاء املجلس أو قيادات املؤسسة أو موظفيها.
سوف ينظر للهدايا والدعوات واملكافآت املقدمة إىل أحد أعضاء املجلس أو قيادات املؤسسة أو
موظفيها عىل أهنا مقدمة للمؤسسة نفسها ،وعىل صاحب الصالحية اختيار الشخص املناسب
لتمثيل املؤسسة ،وليس من حق اجلهة الداعية اختيار شخص حمدد لتمثيل املؤسسة يف هذه
املناسبات.
تقديم اهلدايات ألعضاء املجلس وقيادات املؤسسة وموظفيها:
ال حيق ألعضاء املجلس وقيادات املؤسسة وموظفيها التامس أو قبول أي يشء ذي قيمة نقدية من
أشخاص أو جهات هلا عالقة أو تسعى إىل إقامة عالقة مع املؤسسة؛ بام يف ذلك اجلهات املستفيدة
أو التي حيتمل استفادهتا من املنح واملوردون احلاليون أو املحتملون.
تشمل القيمة النقدية التسهيالت واخلدمات ،كام تشمل أي دعوات جمانية أو هدايا أو مناسبات
تتجاوز قيمتها  200ريال خالل السنة لكل جهة من اجلهات الداعية ،كام تشمل وجبات الطعام
واملناسبات االجتامعية التي يمكن أن تؤثر عىل املتلقي يف اختاذ قراراته داخل املؤسسة.
جيب عىل األشخاص املشمولني هبذه السياسة اإلفصاح عن أي هدايا أو دعوات يتلقوهنا ،وجيب
عىل املؤسسة شكر اجلهة املقدمة وإبالغها بسياسة املؤسسة يف هذا الشأن والترصف باهلدية أو
املنفعة إما بإعادهتا إىل اجلهة إذا كانت غري ربحية أو التخلص منها بطريقة ال تعود بالفائدة املبارشة
عىل الشخص املستهدف بالدعوة أو اهلدية.
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المادة العاشرة :الرسوم واألتعاب وتسديد النفقات

تشجع املؤسسة قياداهتا وموظفيها عىل املشاركة يف املؤمترات وتقديم أوراق العمل والبحوث وكتابة
املقاالت برشط أال يؤثر ذلك عىل مسؤوليات املوظف وقيامه بمهامه يف املؤسسة ،كام تؤكد عىل أن
احلصول عىل أي مبالغ أو فوائد مقابل ذلك يكون وفق الرشوط التالية:

 .1أن يكون اإلعداد هلذه املشاركات خالل الوقت اخلاص باملوظف وليس أثناء العمل.

 .2أن تكون القضايا التي تم احلديث عنها أو إعداد أوراق العمل حوهلا ال عالقة هلا بنشاطات املؤسسة
أو أعامهلا.

 .3أال يتم استخدام موارد املؤسسة للمشاركة يف هذه النشاطات.

 .4أن تكون اجلهة التي تقدم هذه املبالغ أو الفوائد ليست ضمن اجلهات املستفيدة من املنح التي
تقدمها املؤسسة.
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 .5أن يتحمل املوظف أو اجلهة الداعية ،وليس املؤسسة ،تكاليف السفر التي تتطلبها املشاركة يف هذه
النشاطات.

المادة الحادية عشر :مخالفة سياسة تعارض المصالح

إذا كان لدى أي موظف يف املؤسسة سبب معقول لالعتقاد بأن أحد قيادات املؤسسة أو موظفيها مل
يكشف عن تعارض فعيل أو حمتمل يف املصالح فإنه جيب إبالغ مديره املبارش .ويف حال عدم اختاذ
إجراء حيال ذلك يرفع األمر إىل صاحب الصالحية .وعىل صاحب الصالحية التحقق من األمر

باتباع اإلجراءات التالية:

 .1تكلف اجلهة املختصة بتقيص احلقائق وطلب املشورة القانونية.
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 .2إذا تبني أن املوظف املعني قد فشل يف اإلفصاح عن تعارض املصالح الفعيل أو املحتمل يف الوقت
املناسب يتم تشكيل جلنة حتقيق وفق اإلجراءات النظامية.

 .3جتري اللجنة حتقيقاهتا وترفع توصياهتا إىل الرئيس التنفيذي .ويمكن أن تصل العقوبة ،يف حال
ثبوت املخالفة ،إىل الفصل من العمل.

 .4أيا كان قرار اللجنة ،فإنه جيب أن يتضمن إلزام املوظف املعني بتصحيح الوضع وفق ما نصت عليه
هذه السياسة.

المادة الثانية عشر :العمل بأجر وبدون أجر لدى جهة أخرى

14

 .1بالنظر إىل اخلربة الواسعة واملتخصصة يف جمال العمل اخلريي لدى قيادات املؤسسة وموظفيها فإن
من املتوقع أن يتلقوا بشكل متكرر دعوات للعمل يف اجلهات األخرى خارج املؤسسة أو تقديم
استشارات أو خدمات هلا؛ مما قد يؤدي إىل تعارض املصالح بالنظر إىل أن هذه اجلهات هي يف
الغالب من اجلهات التي استفادت أو يتوقع استفادهتا من منح املؤسسة .وحرص ًا عىل التأكد من
عدم حصول مثل هذا التعارض ،فإنه حيظر عىل قيادات املؤسسة العمل بأجر لدى أي من اجلهات
املستفيدة من منح املؤسسة أو التي حيتمل استفادهتا ،كام حيظر مثل ذلك عىل موظفي املؤسسة إال
بموافقة من صاحب الصالحية ،بعد دراسة احلالة من اجلهة املختصة بالتنسيق مع املستشار القانوين
للتأكد من أهنا ال تؤدي إىل تعارض املصالح ،وتوثيق ذلك حسب ما تضمنته املادة الثامنة.
 .2ال جيوز ألي من قيادات املؤسسة أو موظفيها أو املتعاونني معها أن يكون موظف ًا يف إدارة أو عضو ًا
يف جلنة معنية بجمع التربعات أو تسويق املرشوعات أو تنمية املوارد املالية يف جهة مستفيدة أو
حيتمل استفادهتا من منح املؤسسة ،ولو كان ذلك بدون أجر.
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المادة الثالثة عشر :أحكام عامة

 .1تتوىل اجلهة املختصة مراجعة هذه السياسة كل سنتني وحتديثها متى ما اقتضت املصلحة ذلك.
 .2جيب أن تراعي عقود املؤسسة واتفاقياهتا ما ورد يف هذه السياسة.

 .3جيب أن يكون مراجع احلسابات اخلارجي مستق ً
ال وليس لديه مصلحة من أي من املشمولني هبذه
السياسة ،ويف حال وجوها فإنه جيب عليه اإلفصاح عن تلك املصلحة ومعاجلة احلالة وفق ما ورد

يف هذه السياسة.

 .4للجنة املراجعة احلق يف التأكد من التزام املؤسسة بمواد هذه السياسة.

 .5يتم مراجعة هذه السياسة وإدراجها ضمن الئحة احلوكمة يف املؤسسة بعد إنجازها.
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