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تمهيد:
َ
كل شخص يعمل لصالحهاَ ،وت ُ
ُ
خصوصية ّ
عد ما يقوم به من
تحترم” جمعية الحوسبة السحابية”
ٍ
خارج إطار العمل ليس من اهتمامها ،إال َّ
تصرفات َ
أن الجمعية ترى أن املصالح الشخصية ملن
ٍ
يعمل لصالحها َ
ُ
ممارسة ّ
مباشرة
بصورة
تتداخل،
اجتماعية ،أو مالي ،أو غيرها ،قد
أنشطة
أي
أثناء
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ُ
أو غير مباشرة ،مع موضعيته ،أو والئه للجمعية مما ْ
قد ينشأ معه تعارض في املصالح.
ٍ
ِ
ِ
ُ
واإلنجاز،
واملبادرة
الجماعي والعناي ِة
والعمل
اهة
ز
الن
في
املتمثلة
ومبادئها
بقيمها
الجمعية
ؤمن
ت
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وتأتي سياسة تعارض املصالح الصادرة عن الجمعية؛ لتعزيز تلك القيم وحمايتها ،وذلك لتفادي
ّ
تؤثر املصلحة الشخصية أو العائلية ،أو املهنية ّ
شخص يعمل لصالح الجمعية على أداء
ألي
أن
ٍ
َ
واجباته تجاه الجمعية ،أو أن يت ّح َ
مكاسب على حساب الجمعية.
صل من خالل تلك املصالح على
ٍ

نطاق وأهداف السياسة:
 1-2مع عدم اإلخالل بما جاء في التشريعات والقوانين املعمول بها في اململكة العربية السعودية التي
ُ
تحكم تعارض املصالح ،ونظام الجمعيات واملؤسسات األهلية والئحته التنفيذية ،والالئحة
ً
استكماال لها ،دو َن أن َّ
تحل محلها.
األساسية للجمعية ،تأتي هذه السياسة
ُ
 2-2تطبق هذه السياسة على كل شخص يعمل لصالح الجمعية ،ويشمل ذلك أعضاء الجمعية
العمومية وأعضاء مجلس اإلدارة ،وأعضاء اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة ،ومديري الجمعية
التنفيذيين ،وجميع موظفي الجمعية ومتطوعي الجمعية.
 3-2يشمل تعارض املصالح ،ما يتعلق باألشخاص أنفسهم املذكورين في الفقرة السابقة ومصالح
أي شخص آخر تكون لهم عالقة شخصية بهم ،ويشمل هؤالء الزوجة ،األبناء ،الوالدين ،األشقاء،
أو غيرهم من أفراد العائلة.
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ُ
ً
ُ 3-2ت ُّ
عد هذه السياسة جزءا ال يتجزأ من الوثائق التي تربط الجمعية باألشخاص العاملين
لصالحها سواء كانت تلك الوثائق قرارات تعيين أو عقود عمل.
ً
ُ 4-2ت ّ
ضمن الجمعية العقود التي تبرمها مع االستشاريين الخارجيين أو غيرهم ،نصوصا تنظم
تعارض املصالح بما يتفق مع أحكام هذه السياسة.
 5-2تهدف هذه السياسة إلى حماية الجمعية وسمعتها ومن يعمل لصالحها من أي أشكال تعارض
املصالح السلبية التي قد تنشأ بسبب عدم اإلفصاح.

مسؤوليات وصالحيات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية الخاصة بسياسة تنظيم
تعارض املصالح:
•
•

•

•

•

إدارة تعارض املصالح أحد االختصاصات الرئيسة ملجلس اإلدارة.
يجوز للمجلس تكوين لجان محددة او تكليف أحد لجانه املنبثقة من املجلس للنظر في
املسائل التي من املحتمل أن تنطوي على تعارض مصالح مع مراعاة متطلبات استقاللية تلك
اللجان.
ال يكون الشخص في حالة تعارض مصالح إال إذا قرر مجلس إدارة الجمعية فيما يخص
تعامالت الجمعية مع الغير أو تعامالت أعضاء املجلس وكبار التنفيذيين في الجمعية أن
الحالة تنضوي على تعارض مصالح ،وتكون صالحية القرار مع املسؤول التنفيذي بخصوص
باقي موظفي الجمعية.
ً
يجوز ملجلس اإلدارة وفقا لسلطته التقديرية أن يقرر – بشأن كل حالة على حدة – االعفاء
ً
من املسئولية عند تعارض املصالح الذي قد ينشأ عرضا من حين آلخر في سياق نشاطات
الشخص وقراراته املعتادة ،أو الذي قد ينشأ في سياق عمله مع الجمعية ،سواء ما يتعلق
بمصالح مالية أو بمصالح تعيقه عن القيام بواجبه في التصرف على أكمل وجه بما يتوافق
مع مصالح الجمعية.
عندما يقرر مجلس اإلدارة أن الحالة تعارض مصالح ،يلتزم صاحب املصلحة املتعارضة
بتصحيح وضعه وبجميع اإلجراءات التي يقررها مجلس اإلدارة وإتباع االجراءات املنظمة
لذلك.
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• ملجلس إدارة الجمعية صالحية إيقاع الجزاءات على مخالفي هذه السياسة ،ورفع القضايا
الجنائية والحقوقية للمطالبة باألضرار التي قد تنجم عن عدم التزام جميع ذوي العالقة بها.
• مجلس اإلدارة هو املخول في تفسير أحكام هذه السياسة على أال يتعارض ذلك مع االنظمة
السارية والالئحة األساسية للجمعية وأنظمة الجهات املشرفة.
• يعتمد مجلس اإلدارة هذه السياسة ،ويبلغ جميع موظفي الجمعية وتكون نافذة من تاريخ
اإلبالغ.
 9-3يتولى مجلس اإلدارة التأكد من تنفيذ هذه السياسة والعمل بموجبها وإجراء التعديالت الالزمة
عليها.

حاالت تعارض املصالح:
مصلحة لشخص يعمل لصالح الجمعية في أي نشاط يتعلق سواء بشكل مباشر
 1-4ال يعني وجود
ٍ
أو غير مباشر بالجمعية ،قيام تعارض في املصالح بين الطرفين .ولكن قد ينشأ تعارض املصالح
ً
ً
عندما يطلب ممن يعمل لصالح الجمعية أن يبدي رأيا ،أو يتخذ قرارا ،أو يقوم بتصرف ملصلحة
الجمعية ،وتكون لديه في نفس الوقت َّإما مصلحة تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالرأي
املطلوب منه إبداؤه ،أو بالتصرف املطلوب منه اتخاذه ،أو أن يكون لديه التزام تجاه طرف آخر
انتهاك
غير الجمعية يتعلق بهذا الرأي أو القرار أو التصرف .إذ تنطوي حاالت تعارض املصالح على
ٍ
وزعزعة للوالء للجمعية.
وتحقيق ملكاسب شخصية،
وإساءة الستعمال الثقة،
للسرية،
ٍ
ٍ
ٍ
 2-4هذه السياسة تضع امثلة ملعايير سلوكية لعدد من املواقف إال أنها بالضرورة ال تغطى جميع
املواقف األخرى املحتمل حدوثها ،ويتحتم على كل من يعمل لصالح الجمعية التصرف من تلقاء
أنفسهم بصورة تتماش ى مع هذه السياسة ،وتجنب ما قد يبدو أنه سلوك يخالف هذه السياسة
ومن االمثلة على حاالت التعارض ما يلي:
ً
• ينشأ تعارض املصالح مثال في حالة أن عضو مجلس اإلدارة أو عضو أي لجنة من لجانه أو أي
ً
من موظفي الجمعية مشاركا في أو له صلة بأي نشاط ،أو له مصلحة شخصية أو مصلحة
تنظيمية أو مهنية في أي عمل أو نشاط قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على موضوعية
قرارات ذلك العضو أو املوظف أو على قدراته في تأدية واجباته ومسئولياته تجاه الجمعية.
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•
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•

•

•

•

•

•

•

أمانة املجلس

ً
ينشأ التعارض في املصالح أيضا في حالة أن عضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين يتلقى
أو يحصل على مكاسب شخصية من أي طرف آخر سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير
ً
مباشرة مستفيدا من موقعة ومشاركته في إدارة شؤون الجمعية.
قد ينشأ التعارض في املصالح من خالل االستفادة املادية من خالل الدخول في معامالت مادية
بالبيع أو الشراء أو التأجير للجمعية.
ايضا قد ينشأ التعارض في املصالح من خالل تعيين األبناء أو األقرباء في الوظائف أو توقيع
عقود معهم
من إحدى صور تعارض املصالح تكون في حال ارتباط من يعمل لصالح الجمعية في جهة أخرى
ويكون بينها تعامالت مع الجمعية.
الهدايا واإلكراميات التي يحصل عليها عضو مجلس اإلدارة أو موظف الجمعية من أمثلة
تعارض املصالح.
االستثمار أو امللكية في نشاط تجاري أو منشأة تقدم خدمات أو تستقبل خدمات حالية من
الجمعية او تبحث عن التعامل مع الجمعية.
ً
إفشاء األسرار أو إعطاء املعلومات التي تعتبر ملكا ً
خاصا للجمعية ،والتي يطلع عليها بحكم
العضوية أو الوظيفة ،ولو بعد تركه الخدمة.
قبول أحد األقارب لهدايا من أشخاص أو جهات تتعامل مع الجمعية بهدف التأثير
على تصرفات العضو أو املوظف بالجمعية قد ينتج عنه تعارض املصالح.
تسلم عضو مجلس اإلدارة أو املوظف أو أحد أفراد عائلته من أي جهة ملبالغ أو أشياء ذات
قيمة بسبب تعامل تلك الجهة مع الجمعية أو سعيها للتعامل معها.
قيام أي جهة تتعامل أو تسعى للتعامل مع الجمعية بدفع قيمة فواتير مطلوبة من املوظف أو
أحد أفراد عائلته.
ً
ْ
استخدام أصول وممتلكات الجمعية للمصلحة الشخصية من شأنه أن ُي ِظ َ
هر تعارضا في
ً
ً
املصالح فعليا أو محتمال ،كاستغالل أوقات دوام الجمعية ،أو موظفيها ،أو معداتها ،أو منافعها
عالقة
املتحصلة من خالل
استخدام املعلومات
إساءة
لغير مصالح الجمعية أو أهدافها ،أو
ِ
ِ
ِ
ِ
بالجمعية؛ لتحقيق مكاسب شخصية ،أو عائلية ،أو مهنية ،أو َّ
أي مصالح أخرى
الشخص
ِ
ِ
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االلتزامات:
 1-5على كل من يعمل لصالح الجمعية أن يلتزم بالتالي:
•
•

•

•
•
•

•
•

اإلقرار على سياسة تعارض املصالح املعتمدة من الجمعية عند االرتباط بالجمعية
االلتزام بقيم العدالة والنزاهة واملسؤولية واألمانة وعدم املحاباة أو الواسطة أو تقديم مصلحة
النفس أو اآلخرين على مصالح الجمعية.
ً
عدم االستفادة بشكل غير قانوني ماديا أو معنويا هو أو أي من أهله وأصدقائه ومعارفه من
ً
خالل أداء عمله لصالح الجمعية.
تجنب املشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤدي لتعارض مصالح أو توحي بذلك
تعبئة نموذج الجمعية الخاص باإلفصاح عن املصالح سنويا.
اإلفصاح لرئيسه املباشر عن أي حالة تعارض مصالح أو شبهة تعارض مصالح طارئة سواء
كانت مالية أو غير مالية.
اإلبالغ عن أي حالة تعارض مصالح قد تنتج عنه أو هن غيره ممن يعمل لصالح الجمعية.
تقديم ما يثبت إنهاء حالة تعارض املصالح ،في حال وجوده ،أو في حال طلب الجمعية ذلك.
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متطلبات اإلفصاح:
 1-6يتعين على أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤولين التنفيذيين وغيرهم من املوظفين واملتطوعين
التقيد التام باإلفصاح للجمعية عن الحاالت التالية ،حيثما انطبق ،والحصول على موافقتها في
كل حالة ،حيثما اقتضت الحاجة ،سواء انطوت على تعارض فعلي أو محتمل للمصالح أم ال:
•

•

•

•

يتعين على أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤول التنفيذي وغيرهم من املوظفين واملتطوعين
اإلفصاح عن أية وظائف يشغلونها ،أو ارتباط شخص ي لهم مع جمعية أو مؤسسة خارجية،
سواء كانت داخل اململكة أم خارجها.
يتعين على أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤول التنفيذي وغيرهم من املوظفين واملتطوعين
اإلفصاح عن أية حصص ملكية لهم في املؤسسات الربحية.
يتعين على أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤول التنفيذي وغيرهم من املوظفين واملتطوعين
اإلفصاح عن أية وظيفة أو مصلحة مالية أو حصة ملكية تخص أي من أفراد أسرهم
(الوالدان والزوجة/الزوجات/الزوج واألبناء/البنات) في أية جمعيات أو مؤسسات ربحية
تتعامل مع الجمعية أو تسعى للتعامل معها.
يتعين على كل أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤولين التنفيذي وغيرهم من املوظفين واملتطوعين
اإلفصاح للجمعية والحصول على موافقتها على أية حالة يمكن أن تنطوي على تعارض محظور
في املصالح .وتخضع جميع هذه الحاالت للمراجعة والتقييم من قبل مجلس إدارة الجمعية
واتخاذ القرار في ذلك .عند انتقال املوظف إلى وظيفة رئاسية في الجمعية أو إلى وظيفة في إدارة
أخرى أو غير ذلك من الوظائف التي ربما تنطوي على تعارض في املصالح ،ربما يتعين على
املوظف إعادة تعبئة نموذج تعارض املصالح وأخالقيات العمل وبيان اإلفصاح في غضون 30
يوما من تغيير الوظيفة .كما تقع على عاتق الرئيس املباشر للموظف مسؤولية التأكد من قيام
املوظف بتعبئة استمارة اإلفصاح على نحو تام.

ّ 2- 6
يعرض التقصير في اإلفصاح عن هذه املصالح والحصول على موافقة الجمعية عليها املسؤول
التنفيذي وغيره من املوظفين واملتطوعين لإلجراءات التأديبية طبقا لنظام العمل والتنمية
االجتماعية في اململكة العربية السعودية والالئحة األساسية في الجمعية.

تقاريرتعارض املصالح:
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•
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تودع جميع نماذج إفصاح أعضاء مجلس اإلدارة لدى املدير التنفيذي
تودع جميع نماذج إفصاح موظفي أو متطوعي الجمعية لدى املدير التنفيذي
ً
ً
ُيقدم مراجع حسابات الجمعية الخارجي تقريرا خاصا باألعمال والعقود املبرمة لصالح
رئيس
الجمعية والتي تنطوي على مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لعضو املجلس ،حال ِ
طلب ِ
مجلس اإلدارةُ ،ويضمن ذلك مع تقريره السنوي ألداء الجمعية الذي يقدمه للجمعية
العمومية.
ً
ً
ُتصدر اإلدارة املخولة باملراجعة الداخلية تقريرا سنويا ُيعرض على مجلس اإلدارة ُي ّ
وضح
ً
تفاصيل األعمال أو العقود التي انطوت على مصلحة ملوظفي الجمعية وفقا لنماذج اإلفصاح
املودعة لديها.

ً
ُ
حيث ّ
إن هذه السياسة تعد جزءا ال يتجزأ من الوثائق التي تربط الجمعية باألشخاص العاملين
ِ
َ
لصالحها ،فإنه ال يجوز مخالفة أحكامها وااللتزامات الواردة بها.
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تعهد و إقرار:
أقر وأتعهد أنا فهد بن عبدالعزيزبن حامد وبصفتي رئيس مجلس إدارة الجمعية
بأنني قد اطلعت على سياسة تعارض املصالح الخاصة بـجمعية الحوسبة السحابية ،وبناء عليه
أوافق وأقر وألتزم بما فيها وأتعهد بعدم الحصول على أي مكاسب أو أرباح شخصية بطريقة مباشرة
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معلومات تخص الجمعية أو أصولها أو مواردها ألغراض ي الشخصية أو أقاربي أو أصدقائي أو
استغاللها ألي منفعة أخرى.

التوقيع
التاريخ ……… ..………/..……/ ..هـ
املوافق 2021/11/22

أمانة املجلس

سياسة تعارض املصالح

ملحق ( :)1نموذج إفصاح مصلحة
ً
ً
مالية في ّ
هل تملك َّ
أي جمعية أو مؤسسة ربحية تتعامل مع الجمعية؟
مصلحة
أي
ِ
 نعم الً
ً
ّ
َّ
هل يملك ُّ
أي جمعية أو مؤسسة ربحية تتعامل مع
أي ٍ
فرد من أفراد عائلتك أي مصلحة مالية في ِ
الجمعية؟
 نعم الفي حالة اإلجابة بنعم على أي من األسئلة السابقة ،فأنه يجب عليك اإلفصاح عن التفاصيل
ّ
ّ
أي أعمال تجارية من قبلك أو من قبل
أي عمل تجاري أو وجود مصلحة مالية في ِ
الخاصة بتملك ِ
ّ
أي من أفراد عائلتك.
ٍ
تاريخ اإلصدار الهجري

تاريخ اإلصدار امليالدي
املصلحة املالية
اإلجمالية
)(%

هل ترتبط
الشركة
بعالقة عمل
مع الجمعية؟

هل حصلت
على موافقة
الجمعية؟

السنة

الشهر

اليوم

السنة

الشهر

اليوم

رقم
السجل أو
رخصة
العمل

املدينة

نوع
النشاط

ً
منصبا (مثل منصب عضو في مجلس إدارة أو لجنة أو أي جهة أخرى) أو تشارك في أعمال
هل تتقلد
ّ
أي جهة أخرى غير الجمعية
أو أنشطة أو لديك عضوية لدى ِ
 نعم -ال

اسم
النشاط

أمانة املجلس

سياسة تعارض املصالح

ً
منصبا (مثل
هل يتقلد أي من أفراد أسرتك (الوالدان/الزوجة/الزوجات/الزوج/األبناء والبنات)
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ّ
أي جهة أخرى غير الجمعية؟
عضوية في ِ
 نعم الفي حالة اإلجابة بنعم على أي من األسئلة السابقة ،فأنه يجب عليك اإلفصاح عن التفاصيل
ّ
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أقر أنا املوقع أدناه أنا جميع املعلومات أعاله محدثة وصحيحة ومتماشية مع سياسة تعارض
املصالح املعتمدة من الجمعية.
االسم :فهد عبدالعزيز بن حامد
املنصب في الجمعية :رئيس مجلس اإلدارة
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تمهيد:
َ
كل شخص يعمل لصالحهاَ ،وت ُ
ُ
خصوصية ّ
عد ما يقوم به من
تحترم” جمعية الحوسبة السحابية”
ٍ
خارج إطار العمل ليس من اهتمامها ،إال َّ
تصرفات َ
أن الجمعية ترى أن املصالح الشخصية ملن
ٍ
يعمل لصالحها َ
ُ
ممارسة ّ
مباشرة
بصورة
تتداخل،
اجتماعية ،أو مالي ،أو غيرها ،قد
أنشطة
أي
أثناء
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ُ
أو غير مباشرة ،مع موضعيته ،أو والئه للجمعية مما ْ
قد ينشأ معه تعارض في املصالح.
ٍ
ِ
ِ
ُ
واإلنجاز،
واملبادرة
الجماعي والعناي ِة
والعمل
اهة
ز
الن
في
املتمثلة
ومبادئها
بقيمها
الجمعية
ؤمن
ت
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وتأتي سياسة تعارض املصالح الصادرة عن الجمعية؛ لتعزيز تلك القيم وحمايتها ،وذلك لتفادي
ّ
تؤثر املصلحة الشخصية أو العائلية ،أو املهنية ّ
شخص يعمل لصالح الجمعية على أداء
ألي
أن
ٍ
َ
واجباته تجاه الجمعية ،أو أن يت ّح َ
مكاسب على حساب الجمعية.
صل من خالل تلك املصالح على
ٍ

نطاق وأهداف السياسة:
 1-2مع عدم اإلخالل بما جاء في التشريعات والقوانين املعمول بها في اململكة العربية السعودية التي
ُ
تحكم تعارض املصالح ،ونظام الجمعيات واملؤسسات األهلية والئحته التنفيذية ،والالئحة
ً
استكماال لها ،دو َن أن َّ
تحل محلها.
األساسية للجمعية ،تأتي هذه السياسة
ُ
 2-2تطبق هذه السياسة على كل شخص يعمل لصالح الجمعية ،ويشمل ذلك أعضاء الجمعية
العمومية وأعضاء مجلس اإلدارة ،وأعضاء اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة ،ومديري الجمعية
التنفيذيين ،وجميع موظفي الجمعية ومتطوعي الجمعية.
 3-2يشمل تعارض املصالح ،ما يتعلق باألشخاص أنفسهم املذكورين في الفقرة السابقة ومصالح
أي شخص آخر تكون لهم عالقة شخصية بهم ،ويشمل هؤالء الزوجة ،األبناء ،الوالدين ،األشقاء،
أو غيرهم من أفراد العائلة.
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ُ
ً
ُ 3-2ت ُّ
عد هذه السياسة جزءا ال يتجزأ من الوثائق التي تربط الجمعية باألشخاص العاملين
لصالحها سواء كانت تلك الوثائق قرارات تعيين أو عقود عمل.
ً
ُ 4-2ت ّ
ضمن الجمعية العقود التي تبرمها مع االستشاريين الخارجيين أو غيرهم ،نصوصا تنظم
تعارض املصالح بما يتفق مع أحكام هذه السياسة.
 5-2تهدف هذه السياسة إلى حماية الجمعية وسمعتها ومن يعمل لصالحها من أي أشكال تعارض
املصالح السلبية التي قد تنشأ بسبب عدم اإلفصاح.

مسؤوليات وصالحيات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية الخاصة بسياسة تنظيم
تعارض املصالح:
•
•

•

•

•

إدارة تعارض املصالح أحد االختصاصات الرئيسة ملجلس اإلدارة.
يجوز للمجلس تكوين لجان محددة او تكليف أحد لجانه املنبثقة من املجلس للنظر في
املسائل التي من املحتمل أن تنطوي على تعارض مصالح مع مراعاة متطلبات استقاللية تلك
اللجان.
ال يكون الشخص في حالة تعارض مصالح إال إذا قرر مجلس إدارة الجمعية فيما يخص
تعامالت الجمعية مع الغير أو تعامالت أعضاء املجلس وكبار التنفيذيين في الجمعية أن
الحالة تنضوي على تعارض مصالح ،وتكون صالحية القرار مع املسؤول التنفيذي بخصوص
باقي موظفي الجمعية.
ً
يجوز ملجلس اإلدارة وفقا لسلطته التقديرية أن يقرر – بشأن كل حالة على حدة – االعفاء
ً
من املسئولية عند تعارض املصالح الذي قد ينشأ عرضا من حين آلخر في سياق نشاطات
الشخص وقراراته املعتادة ،أو الذي قد ينشأ في سياق عمله مع الجمعية ،سواء ما يتعلق
بمصالح مالية أو بمصالح تعيقه عن القيام بواجبه في التصرف على أكمل وجه بما يتوافق
مع مصالح الجمعية.
عندما يقرر مجلس اإلدارة أن الحالة تعارض مصالح ،يلتزم صاحب املصلحة املتعارضة
بتصحيح وضعه وبجميع اإلجراءات التي يقررها مجلس اإلدارة وإتباع االجراءات املنظمة
لذلك.
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• ملجلس إدارة الجمعية صالحية إيقاع الجزاءات على مخالفي هذه السياسة ،ورفع القضايا
الجنائية والحقوقية للمطالبة باألضرار التي قد تنجم عن عدم التزام جميع ذوي العالقة بها.
• مجلس اإلدارة هو املخول في تفسير أحكام هذه السياسة على أال يتعارض ذلك مع االنظمة
السارية والالئحة األساسية للجمعية وأنظمة الجهات املشرفة.
• يعتمد مجلس اإلدارة هذه السياسة ،ويبلغ جميع موظفي الجمعية وتكون نافذة من تاريخ
اإلبالغ.
 9-3يتولى مجلس اإلدارة التأكد من تنفيذ هذه السياسة والعمل بموجبها وإجراء التعديالت الالزمة
عليها.

حاالت تعارض املصالح:
مصلحة لشخص يعمل لصالح الجمعية في أي نشاط يتعلق سواء بشكل مباشر
 1-4ال يعني وجود
ٍ
أو غير مباشر بالجمعية ،قيام تعارض في املصالح بين الطرفين .ولكن قد ينشأ تعارض املصالح
ً
ً
عندما يطلب ممن يعمل لصالح الجمعية أن يبدي رأيا ،أو يتخذ قرارا ،أو يقوم بتصرف ملصلحة
الجمعية ،وتكون لديه في نفس الوقت َّإما مصلحة تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالرأي
املطلوب منه إبداؤه ،أو بالتصرف املطلوب منه اتخاذه ،أو أن يكون لديه التزام تجاه طرف آخر
انتهاك
غير الجمعية يتعلق بهذا الرأي أو القرار أو التصرف .إذ تنطوي حاالت تعارض املصالح على
ٍ
وزعزعة للوالء للجمعية.
وتحقيق ملكاسب شخصية،
وإساءة الستعمال الثقة،
للسرية،
ٍ
ٍ
ٍ
 2-4هذه السياسة تضع امثلة ملعايير سلوكية لعدد من املواقف إال أنها بالضرورة ال تغطى جميع
املواقف األخرى املحتمل حدوثها ،ويتحتم على كل من يعمل لصالح الجمعية التصرف من تلقاء
أنفسهم بصورة تتماش ى مع هذه السياسة ،وتجنب ما قد يبدو أنه سلوك يخالف هذه السياسة
ومن االمثلة على حاالت التعارض ما يلي:
ً
• ينشأ تعارض املصالح مثال في حالة أن عضو مجلس اإلدارة أو عضو أي لجنة من لجانه أو أي
ً
من موظفي الجمعية مشاركا في أو له صلة بأي نشاط ،أو له مصلحة شخصية أو مصلحة
تنظيمية أو مهنية في أي عمل أو نشاط قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على موضوعية
قرارات ذلك العضو أو املوظف أو على قدراته في تأدية واجباته ومسئولياته تجاه الجمعية.
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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ً
ينشأ التعارض في املصالح أيضا في حالة أن عضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين يتلقى
أو يحصل على مكاسب شخصية من أي طرف آخر سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير
ً
مباشرة مستفيدا من موقعة ومشاركته في إدارة شؤون الجمعية.
قد ينشأ التعارض في املصالح من خالل االستفادة املادية من خالل الدخول في معامالت مادية
بالبيع أو الشراء أو التأجير للجمعية.
ايضا قد ينشأ التعارض في املصالح من خالل تعيين األبناء أو األقرباء في الوظائف أو توقيع
عقود معهم
من إحدى صور تعارض املصالح تكون في حال ارتباط من يعمل لصالح الجمعية في جهة أخرى
ويكون بينها تعامالت مع الجمعية.
الهدايا واإلكراميات التي يحصل عليها عضو مجلس اإلدارة أو موظف الجمعية من أمثلة
تعارض املصالح.
االستثمار أو امللكية في نشاط تجاري أو منشأة تقدم خدمات أو تستقبل خدمات حالية من
الجمعية او تبحث عن التعامل مع الجمعية.
ً
إفشاء األسرار أو إعطاء املعلومات التي تعتبر ملكا ً
خاصا للجمعية ،والتي يطلع عليها بحكم
العضوية أو الوظيفة ،ولو بعد تركه الخدمة.
قبول أحد األقارب لهدايا من أشخاص أو جهات تتعامل مع الجمعية بهدف التأثير
على تصرفات العضو أو املوظف بالجمعية قد ينتج عنه تعارض املصالح.
تسلم عضو مجلس اإلدارة أو املوظف أو أحد أفراد عائلته من أي جهة ملبالغ أو أشياء ذات
قيمة بسبب تعامل تلك الجهة مع الجمعية أو سعيها للتعامل معها.
قيام أي جهة تتعامل أو تسعى للتعامل مع الجمعية بدفع قيمة فواتير مطلوبة من املوظف أو
أحد أفراد عائلته.
ً
ْ
استخدام أصول وممتلكات الجمعية للمصلحة الشخصية من شأنه أن ُي ِظ َ
هر تعارضا في
ً
ً
املصالح فعليا أو محتمال ،كاستغالل أوقات دوام الجمعية ،أو موظفيها ،أو معداتها ،أو منافعها
عالقة
املتحصلة من خالل
استخدام املعلومات
إساءة
لغير مصالح الجمعية أو أهدافها ،أو
ِ
ِ
ِ
ِ
بالجمعية؛ لتحقيق مكاسب شخصية ،أو عائلية ،أو مهنية ،أو َّ
أي مصالح أخرى
الشخص
ِ
ِ
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االلتزامات:
 1-5على كل من يعمل لصالح الجمعية أن يلتزم بالتالي:
•
•

•

•
•
•

•
•

اإلقرار على سياسة تعارض املصالح املعتمدة من الجمعية عند االرتباط بالجمعية
االلتزام بقيم العدالة والنزاهة واملسؤولية واألمانة وعدم املحاباة أو الواسطة أو تقديم مصلحة
النفس أو اآلخرين على مصالح الجمعية.
ً
عدم االستفادة بشكل غير قانوني ماديا أو معنويا هو أو أي من أهله وأصدقائه ومعارفه من
ً
خالل أداء عمله لصالح الجمعية.
تجنب املشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤدي لتعارض مصالح أو توحي بذلك
تعبئة نموذج الجمعية الخاص باإلفصاح عن املصالح سنويا.
اإلفصاح لرئيسه املباشر عن أي حالة تعارض مصالح أو شبهة تعارض مصالح طارئة سواء
كانت مالية أو غير مالية.
اإلبالغ عن أي حالة تعارض مصالح قد تنتج عنه أو هن غيره ممن يعمل لصالح الجمعية.
تقديم ما يثبت إنهاء حالة تعارض املصالح ،في حال وجوده ،أو في حال طلب الجمعية ذلك.

سياسة تعارض املصالح

أمانة املجلس

متطلبات اإلفصاح:
 1-6يتعين على أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤولين التنفيذيين وغيرهم من املوظفين واملتطوعين
التقيد التام باإلفصاح للجمعية عن الحاالت التالية ،حيثما انطبق ،والحصول على موافقتها في
كل حالة ،حيثما اقتضت الحاجة ،سواء انطوت على تعارض فعلي أو محتمل للمصالح أم ال:
•

•

•

•

يتعين على أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤول التنفيذي وغيرهم من املوظفين واملتطوعين
اإلفصاح عن أية وظائف يشغلونها ،أو ارتباط شخص ي لهم مع جمعية أو مؤسسة خارجية،
سواء كانت داخل اململكة أم خارجها.
يتعين على أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤول التنفيذي وغيرهم من املوظفين واملتطوعين
اإلفصاح عن أية حصص ملكية لهم في املؤسسات الربحية.
يتعين على أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤول التنفيذي وغيرهم من املوظفين واملتطوعين
اإلفصاح عن أية وظيفة أو مصلحة مالية أو حصة ملكية تخص أي من أفراد أسرهم
(الوالدان والزوجة/الزوجات/الزوج واألبناء/البنات) في أية جمعيات أو مؤسسات ربحية
تتعامل مع الجمعية أو تسعى للتعامل معها.
يتعين على كل أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤولين التنفيذي وغيرهم من املوظفين واملتطوعين
اإلفصاح للجمعية والحصول على موافقتها على أية حالة يمكن أن تنطوي على تعارض محظور
في املصالح .وتخضع جميع هذه الحاالت للمراجعة والتقييم من قبل مجلس إدارة الجمعية
واتخاذ القرار في ذلك .عند انتقال املوظف إلى وظيفة رئاسية في الجمعية أو إلى وظيفة في إدارة
أخرى أو غير ذلك من الوظائف التي ربما تنطوي على تعارض في املصالح ،ربما يتعين على
املوظف إعادة تعبئة نموذج تعارض املصالح وأخالقيات العمل وبيان اإلفصاح في غضون 30
يوما من تغيير الوظيفة .كما تقع على عاتق الرئيس املباشر للموظف مسؤولية التأكد من قيام
املوظف بتعبئة استمارة اإلفصاح على نحو تام.

ّ 2- 6
يعرض التقصير في اإلفصاح عن هذه املصالح والحصول على موافقة الجمعية عليها املسؤول
التنفيذي وغيره من املوظفين واملتطوعين لإلجراءات التأديبية طبقا لنظام العمل والتنمية
االجتماعية في اململكة العربية السعودية والالئحة األساسية في الجمعية.

تقاريرتعارض املصالح:

سياسة تعارض املصالح

•
•
•

•

أمانة املجلس

تودع جميع نماذج إفصاح أعضاء مجلس اإلدارة لدى املدير التنفيذي
تودع جميع نماذج إفصاح موظفي أو متطوعي الجمعية لدى املدير التنفيذي
ً
ً
ُيقدم مراجع حسابات الجمعية الخارجي تقريرا خاصا باألعمال والعقود املبرمة لصالح
رئيس
الجمعية والتي تنطوي على مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لعضو املجلس ،حال ِ
طلب ِ
مجلس اإلدارةُ ،ويضمن ذلك مع تقريره السنوي ألداء الجمعية الذي يقدمه للجمعية
العمومية.
ً
ً
ُتصدر اإلدارة املخولة باملراجعة الداخلية تقريرا سنويا ُيعرض على مجلس اإلدارة ُي ّ
وضح
ً
تفاصيل األعمال أو العقود التي انطوت على مصلحة ملوظفي الجمعية وفقا لنماذج اإلفصاح
املودعة لديها.

ً
ُ
حيث ّ
إن هذه السياسة تعد جزءا ال يتجزأ من الوثائق التي تربط الجمعية باألشخاص العاملين
ِ
َ
لصالحها ،فإنه ال يجوز مخالفة أحكامها وااللتزامات الواردة بها.

سياسة تعارض املصالح

أمانة املجلس

تعهد و إقرار:
أقر وأتعهد أنا فوازبن دليم الحربي وبصفتي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.
بأنني قد اطلعت على سياسة تعارض املصالح الخاصة بـجمعية الحوسبة السحابية ،وبناء عليه
أوافق وأقر وألتزم بما فيها وأتعهد بعدم الحصول على أي مكاسب أو أرباح شخصية بطريقة مباشرة
أو مباشرة مستفيدا من موقعي كعضو مجلس إدارة أو موظف في الجمعية وبعدم استخدام أي
معلومات تخص الجمعية أو أصولها أو مواردها ألغراض ي الشخصية أو أقاربي أو أصدقائي أو
استغاللها ألي منفعة أخرى.
التوقيع

التاريخ  1443/4/17هـ
املوافق  2021/11/22م

سياسة تعارض املصالح

أمانة املجلس
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ملحق ( :)1نموذج إفصاح مصلحة
ً
ً
مالية في ّ
هل تملك َّ
أي جمعية أو مؤسسة ربحية تتعامل مع الجمعية؟
مصلحة
أي
ِ
 نعم -ال

(

X

)

ً
ً
ّ
َّ
هل يملك ُّ
أي جمعية أو مؤسسة ربحية تتعامل مع
أي ٍ
فرد من أفراد عائلتك أي مصلحة مالية في ِ
الجمعية؟
 نعم -ال (

)

X

في حالة اإلجابة بنعم على أي من األسئلة السابقة ،فأنه يجب عليك اإلفصاح عن التفاصيل
ّ
ّ
أي أعمال تجارية من قبلك أو من قبل
أي عمل تجاري أو وجود مصلحة مالية في ِ
الخاصة بتملك ِ
ّ
أي من أفراد عائلتك.
ٍ
تاريخ اإلصدار الهجري

تاريخ اإلصدار امليالدي
املصلحة املالية
اإلجمالية
)(%

هل ترتبط
الشركة
بعالقة عمل
مع الجمعية؟

هل حصلت
على موافقة
الجمعية؟

السنة

الشهر

اليوم

السنة

الشهر

اليوم

رقم
السجل أو
رخصة
العمل

املدينة

نوع
النشاط

ً
منصبا (مثل منصب عضو في مجلس إدارة أو لجنة أو أي جهة أخرى) أو تشارك في أعمال
هل تتقلد
ّ
أي جهة أخرى غير الجمعية
أو أنشطة أو لديك عضوية لدى ِ
 نعم -ال (

X

)

اسم
النشاط

أمانة املجلس

سياسة تعارض املصالح

ً
منصبا (مثل
هل يتقلد أي من أفراد أسرتك (الوالدان/الزوجة/الزوجات/الزوج/األبناء والبنات)
منصب عضو في مجلس إدارة أو لجنة أو أي جهة أخرى) أو يشارك في أعمال أو أنشطة أو لديه
ّ
أي جهة أخرى غير الجمعية؟
عضوية في ِ
 نعم -ال (

X

)

في حالة اإلجابة بنعم على أي من األسئلة السابقة ،فأنه يجب عليك اإلفصاح عن التفاصيل
ّ
أي أعمال خارجية (مع شركاء الجمعية ،الحكومة أو
الخاصة بشغل أي منصب و  /أو املشاركة في ِ
ّ
أي من أفراد عائلتك.
القطاع الخاص) من قبلك أو من قبل ٍ

هل تتحصل على مكاسب مالية نظير
توليك هذا املنصب؟

املنصب

صاحب
املنصب

هل حصلت على موافقة
الجمعية؟

هل ترتبط الجهة بعالقة
عمل مع الجمعية؟

املدينة

نوع
الجهة

هل قدمت لك أو ألي أحد من أفراد عائلتك هدية أو أكثر من جهة خارج الجمعية ولها صلة حالية
أو مستقبلية بالجمعية سواء قبلتها أم لم تقبلها؟
 نعم -ال (

X

)

في حالة اإلجابة بنعم على السؤال السابق ،فإنه يجب عليك اإلفصاح عن تفاصيل الهدية عند
ّ
أي من أفراد عائلتك.
قبولها من قبلك أو من قبل ٍ
تاريخ تقديم الهدية امليالدي

تاريخ تقديم الهدية الهجري

اسم
الجهة

سياسة تعارض املصالح

نوع الهدية

قيمة الهدية تقديريا

أمانة املجلس

هل ترتبط
الجهة بعالقة
عمل مع
الجمعية؟

هل
السنة

الشهر

اليوم

السنة

الشهر

اليوم

قبلت الهدية؟

أقر أنا املوقع أدناه أنا جميع املعلومات أعاله محدثة وصحيحة ومتماشية مع سياسة تعارض
املصالح املعتمدة من الجمعية.
االسم :د .فواز بن دليم الحربي
املنصب في الجمعية ::نائب رئيس مجلس اإلدارة
التاريخ2021/11/22 :
التوقيع:

املراجع:
أعتمد مجلس إدارة الجمعية في اجتماعه رقم ( )2020/2في دورته األولى ،واملنعقد بتاريخ -26
2020-06م املوافق 2020/06 /26م .هذه السياسة وبقرار رقم (.)2020/2/15

الجهة

اسم مقدم
الهدية

أمانة املجلس

سياسة تعارض املصالح

سياسة تعارض املصالح
اإلصدار  1.0شوال 1441ه

أمانة املجلس

سياسة تعارض املصالح

جميع الحقوق محفوظة لجمعية الحوسبة السحابية 1441هـ – 2020م.

اسم الوثيقة :
حالة اعتمادية الوثيقة:
معلومات اإلصدار الحالي:
تاريخ اإلصدار:

االصدار
1.0
1.0
1.0

معلومات الوثيقة
سياسة تعارض املصالح
معتمدة
1.0
2020-06-26م

التعديالت التاريخية على الوثيقة
التاريخ
أعداد /تحديث  /مراجعة بواسطة
1441-10-27هـ
نوره بنت مساعد اللهيم
2020-06-19م
1441-10-28هـ
فاطمة بنت أحمد الدريهم
2020-06-20م
1441-11-06هـ
مجلس اإلدارة
2020-06-26م

التعديالت
إعداد السياسة
مراجعة السياسة
اعتماد املجلس

سياسة تعارض املصالح

أمانة املجلس

تمهيد:
َ
كل شخص يعمل لصالحهاَ ،وت ُ
ُ
خصوصية ّ
عد ما يقوم به من
تحترم” جمعية الحوسبة السحابية”
ٍ
خارج إطار العمل ليس من اهتمامها ،إال َّ
تصرفات َ
أن الجمعية ترى أن املصالح الشخصية ملن
ٍ
يعمل لصالحها َ
ُ
ممارسة ّ
مباشرة
بصورة
تتداخل،
اجتماعية ،أو مالي ،أو غيرها ،قد
أنشطة
أي
أثناء
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ُ
أو غير مباشرة ،مع موضعيته ،أو والئه للجمعية مما ْ
قد ينشأ معه تعارض في املصالح.
ٍ
ِ
ِ
ُ
واإلنجاز،
واملبادرة
الجماعي والعناي ِة
والعمل
اهة
ز
الن
في
املتمثلة
ومبادئها
بقيمها
الجمعية
ؤمن
ت
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وتأتي سياسة تعارض املصالح الصادرة عن الجمعية؛ لتعزيز تلك القيم وحمايتها ،وذلك لتفادي
ّ
تؤثر املصلحة الشخصية أو العائلية ،أو املهنية ّ
شخص يعمل لصالح الجمعية على أداء
ألي
أن
ٍ
َ
واجباته تجاه الجمعية ،أو أن يت ّح َ
مكاسب على حساب الجمعية.
صل من خالل تلك املصالح على
ٍ

نطاق وأهداف السياسة:
 1-2مع عدم اإلخالل بما جاء في التشريعات والقوانين املعمول بها في اململكة العربية السعودية التي
ُ
تحكم تعارض املصالح ،ونظام الجمعيات واملؤسسات األهلية والئحته التنفيذية ،والالئحة
ً
استكماال لها ،دو َن أن َّ
تحل محلها.
األساسية للجمعية ،تأتي هذه السياسة
ُ
 2-2تطبق هذه السياسة على كل شخص يعمل لصالح الجمعية ،ويشمل ذلك أعضاء الجمعية
العمومية وأعضاء مجلس اإلدارة ،وأعضاء اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة ،ومديري الجمعية
التنفيذيين ،وجميع موظفي الجمعية ومتطوعي الجمعية.
 3-2يشمل تعارض املصالح ،ما يتعلق باألشخاص أنفسهم املذكورين في الفقرة السابقة ومصالح
أي شخص آخر تكون لهم عالقة شخصية بهم ،ويشمل هؤالء الزوجة ،األبناء ،الوالدين ،األشقاء،
أو غيرهم من أفراد العائلة.

سياسة تعارض املصالح

أمانة املجلس

ُ
ً
ُ 3-2ت ُّ
عد هذه السياسة جزءا ال يتجزأ من الوثائق التي تربط الجمعية باألشخاص العاملين
لصالحها سواء كانت تلك الوثائق قرارات تعيين أو عقود عمل.
ً
ُ 4-2ت ّ
ضمن الجمعية العقود التي تبرمها مع االستشاريين الخارجيين أو غيرهم ،نصوصا تنظم
تعارض املصالح بما يتفق مع أحكام هذه السياسة.
 5-2تهدف هذه السياسة إلى حماية الجمعية وسمعتها ومن يعمل لصالحها من أي أشكال تعارض
املصالح السلبية التي قد تنشأ بسبب عدم اإلفصاح.

مسؤوليات وصالحيات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية الخاصة بسياسة تنظيم
تعارض املصالح:
•
•

•

•

•

إدارة تعارض املصالح أحد االختصاصات الرئيسة ملجلس اإلدارة.
يجوز للمجلس تكوين لجان محددة او تكليف أحد لجانه املنبثقة من املجلس للنظر في
املسائل التي من املحتمل أن تنطوي على تعارض مصالح مع مراعاة متطلبات استقاللية تلك
اللجان.
ال يكون الشخص في حالة تعارض مصالح إال إذا قرر مجلس إدارة الجمعية فيما يخص
تعامالت الجمعية مع الغير أو تعامالت أعضاء املجلس وكبار التنفيذيين في الجمعية أن
الحالة تنضوي على تعارض مصالح ،وتكون صالحية القرار مع املسؤول التنفيذي بخصوص
باقي موظفي الجمعية.
ً
يجوز ملجلس اإلدارة وفقا لسلطته التقديرية أن يقرر – بشأن كل حالة على حدة – االعفاء
ً
من املسئولية عند تعارض املصالح الذي قد ينشأ عرضا من حين آلخر في سياق نشاطات
الشخص وقراراته املعتادة ،أو الذي قد ينشأ في سياق عمله مع الجمعية ،سواء ما يتعلق
بمصالح مالية أو بمصالح تعيقه عن القيام بواجبه في التصرف على أكمل وجه بما يتوافق
مع مصالح الجمعية.
عندما يقرر مجلس اإلدارة أن الحالة تعارض مصالح ،يلتزم صاحب املصلحة املتعارضة
بتصحيح وضعه وبجميع اإلجراءات التي يقررها مجلس اإلدارة وإتباع االجراءات املنظمة
لذلك.

سياسة تعارض املصالح

أمانة املجلس

• ملجلس إدارة الجمعية صالحية إيقاع الجزاءات على مخالفي هذه السياسة ،ورفع القضايا
الجنائية والحقوقية للمطالبة باألضرار التي قد تنجم عن عدم التزام جميع ذوي العالقة بها.
• مجلس اإلدارة هو املخول في تفسير أحكام هذه السياسة على أال يتعارض ذلك مع االنظمة
السارية والالئحة األساسية للجمعية وأنظمة الجهات املشرفة.
• يعتمد مجلس اإلدارة هذه السياسة ،ويبلغ جميع موظفي الجمعية وتكون نافذة من تاريخ
اإلبالغ.
 9-3يتولى مجلس اإلدارة التأكد من تنفيذ هذه السياسة والعمل بموجبها وإجراء التعديالت الالزمة
عليها.

حاالت تعارض املصالح:
مصلحة لشخص يعمل لصالح الجمعية في أي نشاط يتعلق سواء بشكل مباشر
 1-4ال يعني وجود
ٍ
أو غير مباشر بالجمعية ،قيام تعارض في املصالح بين الطرفين .ولكن قد ينشأ تعارض املصالح
ً
ً
عندما يطلب ممن يعمل لصالح الجمعية أن يبدي رأيا ،أو يتخذ قرارا ،أو يقوم بتصرف ملصلحة
الجمعية ،وتكون لديه في نفس الوقت َّإما مصلحة تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالرأي
املطلوب منه إبداؤه ،أو بالتصرف املطلوب منه اتخاذه ،أو أن يكون لديه التزام تجاه طرف آخر
انتهاك
غير الجمعية يتعلق بهذا الرأي أو القرار أو التصرف .إذ تنطوي حاالت تعارض املصالح على
ٍ
وزعزعة للوالء للجمعية.
وتحقيق ملكاسب شخصية،
وإساءة الستعمال الثقة،
للسرية،
ٍ
ٍ
ٍ
 2-4هذه السياسة تضع امثلة ملعايير سلوكية لعدد من املواقف إال أنها بالضرورة ال تغطى جميع
املواقف األخرى املحتمل حدوثها ،ويتحتم على كل من يعمل لصالح الجمعية التصرف من تلقاء
أنفسهم بصورة تتماش ى مع هذه السياسة ،وتجنب ما قد يبدو أنه سلوك يخالف هذه السياسة
ومن االمثلة على حاالت التعارض ما يلي:
ً
• ينشأ تعارض املصالح مثال في حالة أن عضو مجلس اإلدارة أو عضو أي لجنة من لجانه أو أي
ً
من موظفي الجمعية مشاركا في أو له صلة بأي نشاط ،أو له مصلحة شخصية أو مصلحة
تنظيمية أو مهنية في أي عمل أو نشاط قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على موضوعية
قرارات ذلك العضو أو املوظف أو على قدراته في تأدية واجباته ومسئولياته تجاه الجمعية.

سياسة تعارض املصالح

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

أمانة املجلس

ً
ينشأ التعارض في املصالح أيضا في حالة أن عضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين يتلقى
أو يحصل على مكاسب شخصية من أي طرف آخر سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير
ً
مباشرة مستفيدا من موقعة ومشاركته في إدارة شؤون الجمعية.
قد ينشأ التعارض في املصالح من خالل االستفادة املادية من خالل الدخول في معامالت مادية
بالبيع أو الشراء أو التأجير للجمعية.
ايضا قد ينشأ التعارض في املصالح من خالل تعيين األبناء أو األقرباء في الوظائف أو توقيع
عقود معهم
من إحدى صور تعارض املصالح تكون في حال ارتباط من يعمل لصالح الجمعية في جهة أخرى
ويكون بينها تعامالت مع الجمعية.
الهدايا واإلكراميات التي يحصل عليها عضو مجلس اإلدارة أو موظف الجمعية من أمثلة
تعارض املصالح.
االستثمار أو امللكية في نشاط تجاري أو منشأة تقدم خدمات أو تستقبل خدمات حالية من
الجمعية او تبحث عن التعامل مع الجمعية.
ً
إفشاء األسرار أو إعطاء املعلومات التي تعتبر ملكا ً
خاصا للجمعية ،والتي يطلع عليها بحكم
العضوية أو الوظيفة ،ولو بعد تركه الخدمة.
قبول أحد األقارب لهدايا من أشخاص أو جهات تتعامل مع الجمعية بهدف التأثير
على تصرفات العضو أو املوظف بالجمعية قد ينتج عنه تعارض املصالح.
تسلم عضو مجلس اإلدارة أو املوظف أو أحد أفراد عائلته من أي جهة ملبالغ أو أشياء ذات
قيمة بسبب تعامل تلك الجهة مع الجمعية أو سعيها للتعامل معها.
قيام أي جهة تتعامل أو تسعى للتعامل مع الجمعية بدفع قيمة فواتير مطلوبة من املوظف أو
أحد أفراد عائلته.
ً
ْ
استخدام أصول وممتلكات الجمعية للمصلحة الشخصية من شأنه أن ُي ِظ َ
هر تعارضا في
ً
ً
املصالح فعليا أو محتمال ،كاستغالل أوقات دوام الجمعية ،أو موظفيها ،أو معداتها ،أو منافعها
عالقة
املتحصلة من خالل
استخدام املعلومات
إساءة
لغير مصالح الجمعية أو أهدافها ،أو
ِ
ِ
ِ
ِ
بالجمعية؛ لتحقيق مكاسب شخصية ،أو عائلية ،أو مهنية ،أو َّ
أي مصالح أخرى
الشخص
ِ
ِ

سياسة تعارض املصالح

أمانة املجلس

االلتزامات:
 1-5على كل من يعمل لصالح الجمعية أن يلتزم بالتالي:
•
•

•

•
•
•

•
•

اإلقرار على سياسة تعارض املصالح املعتمدة من الجمعية عند االرتباط بالجمعية
االلتزام بقيم العدالة والنزاهة واملسؤولية واألمانة وعدم املحاباة أو الواسطة أو تقديم مصلحة
النفس أو اآلخرين على مصالح الجمعية.
ً
عدم االستفادة بشكل غير قانوني ماديا أو معنويا هو أو أي من أهله وأصدقائه ومعارفه من
ً
خالل أداء عمله لصالح الجمعية.
تجنب املشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤدي لتعارض مصالح أو توحي بذلك
تعبئة نموذج الجمعية الخاص باإلفصاح عن املصالح سنويا.
اإلفصاح لرئيسه املباشر عن أي حالة تعارض مصالح أو شبهة تعارض مصالح طارئة سواء
كانت مالية أو غير مالية.
اإلبالغ عن أي حالة تعارض مصالح قد تنتج عنه أو هن غيره ممن يعمل لصالح الجمعية.
تقديم ما يثبت إنهاء حالة تعارض املصالح ،في حال وجوده ،أو في حال طلب الجمعية ذلك.

سياسة تعارض املصالح

أمانة املجلس

متطلبات اإلفصاح:
 1-6يتعين على أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤولين التنفيذيين وغيرهم من املوظفين واملتطوعين
التقيد التام باإلفصاح للجمعية عن الحاالت التالية ،حيثما انطبق ،والحصول على موافقتها في
كل حالة ،حيثما اقتضت الحاجة ،سواء انطوت على تعارض فعلي أو محتمل للمصالح أم ال:
•

•

•

•

يتعين على أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤول التنفيذي وغيرهم من املوظفين واملتطوعين
اإلفصاح عن أية وظائف يشغلونها ،أو ارتباط شخص ي لهم مع جمعية أو مؤسسة خارجية،
سواء كانت داخل اململكة أم خارجها.
يتعين على أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤول التنفيذي وغيرهم من املوظفين واملتطوعين
اإلفصاح عن أية حصص ملكية لهم في املؤسسات الربحية.
يتعين على أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤول التنفيذي وغيرهم من املوظفين واملتطوعين
اإلفصاح عن أية وظيفة أو مصلحة مالية أو حصة ملكية تخص أي من أفراد أسرهم
(الوالدان والزوجة/الزوجات/الزوج واألبناء/البنات) في أية جمعيات أو مؤسسات ربحية
تتعامل مع الجمعية أو تسعى للتعامل معها.
يتعين على كل أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤولين التنفيذي وغيرهم من املوظفين واملتطوعين
اإلفصاح للجمعية والحصول على موافقتها على أية حالة يمكن أن تنطوي على تعارض محظور
في املصالح .وتخضع جميع هذه الحاالت للمراجعة والتقييم من قبل مجلس إدارة الجمعية
واتخاذ القرار في ذلك .عند انتقال املوظف إلى وظيفة رئاسية في الجمعية أو إلى وظيفة في إدارة
أخرى أو غير ذلك من الوظائف التي ربما تنطوي على تعارض في املصالح ،ربما يتعين على
املوظف إعادة تعبئة نموذج تعارض املصالح وأخالقيات العمل وبيان اإلفصاح في غضون 30
يوما من تغيير الوظيفة .كما تقع على عاتق الرئيس املباشر للموظف مسؤولية التأكد من قيام
املوظف بتعبئة استمارة اإلفصاح على نحو تام.

ّ 2- 6
يعرض التقصير في اإلفصاح عن هذه املصالح والحصول على موافقة الجمعية عليها املسؤول
التنفيذي وغيره من املوظفين واملتطوعين لإلجراءات التأديبية طبقا لنظام العمل والتنمية
االجتماعية في اململكة العربية السعودية والالئحة األساسية في الجمعية.

تقاريرتعارض املصالح:

سياسة تعارض املصالح

•
•
•

•

أمانة املجلس

تودع جميع نماذج إفصاح أعضاء مجلس اإلدارة لدى املدير التنفيذي
تودع جميع نماذج إفصاح موظفي أو متطوعي الجمعية لدى املدير التنفيذي
ً
ً
ُيقدم مراجع حسابات الجمعية الخارجي تقريرا خاصا باألعمال والعقود املبرمة لصالح
رئيس
الجمعية والتي تنطوي على مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لعضو املجلس ،حال ِ
طلب ِ
مجلس اإلدارةُ ،ويضمن ذلك مع تقريره السنوي ألداء الجمعية الذي يقدمه للجمعية
العمومية.
ً
ً
ُتصدر اإلدارة املخولة باملراجعة الداخلية تقريرا سنويا ُيعرض على مجلس اإلدارة ُي ّ
وضح
ً
تفاصيل األعمال أو العقود التي انطوت على مصلحة ملوظفي الجمعية وفقا لنماذج اإلفصاح
املودعة لديها.

ً
ُ
حيث ّ
إن هذه السياسة تعد جزءا ال يتجزأ من الوثائق التي تربط الجمعية باألشخاص العاملين
ِ
َ
لصالحها ،فإنه ال يجوز مخالفة أحكامها وااللتزامات الواردة بها.

سياسة تعارض املصالح

أمانة املجلس

تعهد و إقرار:
ً
أقر وأتعهد أنا صالح بن فهد الزيد وبصفتي عضوا في مجلس إدارة الجمعية.
بأنني قد اطلعت على سياسة تعارض املصالح الخاصة بـجمعية الحوسبة السحابية ،وبناء عليه
أوافق وأقر وألتزم بما فيها وأتعهد بعدم الحصول على أي مكاسب أو أرباح شخصية بطريقة مباشرة
أو مباشرة مستفيدا من موقعي كعضو مجلس إدارة أو موظف في الجمعية وبعدم استخدام أي
معلومات تخص الجمعية أو أصولها أو مواردها ألغراض ي الشخصية أو أقاربي أو أصدقائي أو
استغاللها ألي منفعة أخرى.

التاريخ  1443/4/25هـ
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التوقيع

سياسة تعارض املصالح

أمانة املجلس
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سياسة تعارض املصالح

ملحق ( :)1نموذج إفصاح مصلحة
ً
ً
مالية في ّ
هل تملك َّ
أي جمعية أو مؤسسة ربحية تتعامل مع الجمعية؟
مصلحة
أي
ِ
 الً
ً
مالية في ّ
فرد من أفراد عائلتك َّ
هل يملك ُّ
أي جمعية أو مؤسسة ربحية تتعامل مع
مصلحة
أي
أي ٍ
ِ
الجمعية؟
 الفي حالة اإلجابة بنعم على أي من األسئلة السابقة ،فأنه يجب عليك اإلفصاح عن التفاصيل
ّ
ّ
أي أعمال تجارية من قبلك أو من قبل
أي عمل تجاري أو وجود مصلحة مالية في ِ
الخاصة بتملك ِ
ّ
أي من أفراد عائلتك.
ٍ
تاريخ اإلصدار الهجري

تاريخ اإلصدار امليالدي
املصلحة املالية
اإلجمالية
)(%

هل ترتبط
الشركة
بعالقة عمل
مع الجمعية؟

هل حصلت
على موافقة
الجمعية؟

السنة

الشهر

اليوم

السنة

الشهر

اليوم

رقم
السجل أو
رخصة
العمل

املدينة

نوع
النشاط

ً
منصبا (مثل منصب عضو في مجلس إدارة أو لجنة أو أي جهة أخرى) أو تشارك في أعمال
هل تتقلد
ّ
أي جهة أخرى غير الجمعية
أو أنشطة أو لديك عضوية لدى ِ
 -ال

اسم
النشاط

أمانة املجلس

سياسة تعارض املصالح

ً
منصبا (مثل
هل يتقلد أي من أفراد أسرتك (الوالدان/الزوجة/الزوجات/الزوج/األبناء والبنات)
منصب عضو في مجلس إدارة أو لجنة أو أي جهة أخرى) أو يشارك في أعمال أو أنشطة أو لديه
ّ
أي جهة أخرى غير الجمعية؟
عضوية في ِ
 الفي حالة اإلجابة بنعم على أي من األسئلة السابقة ،فأنه يجب عليك اإلفصاح عن التفاصيل
ّ
أي أعمال خارجية (مع شركاء الجمعية ،الحكومة أو
الخاصة بشغل أي منصب و  /أو املشاركة في ِ
ّ
أي من أفراد عائلتك.
القطاع الخاص) من قبلك أو من قبل ٍ

هل تتحصل على مكاسب مالية نظير
توليك هذا املنصب؟

املنصب

صاحب
املنصب

هل حصلت على موافقة
الجمعية؟

هل ترتبط الجهة بعالقة
عمل مع الجمعية؟

املدينة

نوع
الجهة

هل قدمت لك أو ألي أحد من أفراد عائلتك هدية أو أكثر من جهة خارج الجمعية ولها صلة حالية
أو مستقبلية بالجمعية سواء قبلتها أم لم تقبلها؟
 -ال

اسم
الجهة

أمانة املجلس

سياسة تعارض املصالح

في حالة اإلجابة بنعم على السؤال السابق ،فإنه يجب عليك اإلفصاح عن تفاصيل الهدية عند
ّ
أي من أفراد عائلتك.
قبولها من قبلك أو من قبل ٍ
تاريخ تقديم الهدية الهجري

تاريخ تقديم الهدية امليالدي

نوع الهدية

قيمة الهدية تقديريا

هل ترتبط
الجهة بعالقة
عمل مع
الجمعية؟

هل
السنة

الشهر

اليوم

السنة

الشهر

اليوم

قبلت الهدية؟

أقر أنا املوقع أدناه أنا جميع املعلومات أعاله محدثة وصحيحة ومتماشية مع سياسة تعارض
املصالح املعتمدة من الجمعية.
االسم :صالح فهد الزيد
املنصب في الجمعية ::عضو مجلس اإلدارة
التاريخ 1443/4/25 :هـ
املوافق  2021/11/30م
التوقيع:

املراجع:
أعتمد مجلس إدارة الجمعية في اجتماعه رقم ( )2020/2في دورته األولى ،واملنعقد بتاريخ -26
2020-06م املوافق 2020/06 /26م .هذه السياسة وبقرار رقم (.)2020/2/15

الجهة

اسم مقدم
الهدية

سياسة تعارض املصالح

أمانة املجلس

أمانة املجلس

سياسة تعارض املصالح

سياسة تعارض املصالح
اإلصدار  1.0شوال 1441ه

أمانة املجلس

سياسة تعارض املصالح

جميع الحقوق محفوظة لجمعية الحوسبة السحابية 1441هـ – 2020م.

اسم الوثيقة :
حالة اعتمادية الوثيقة:
معلومات اإلصدار الحالي:
تاريخ اإلصدار:

االصدار
1.0
1.0
1.0

معلومات الوثيقة
سياسة تعارض املصالح
معتمدة
1.0
2020-06-26م

التعديالت التاريخية على الوثيقة
التاريخ
أعداد /تحديث  /مراجعة بواسطة
1441-10-27هـ
نوره بنت مساعد اللهيم
2020-06-19م
1441-10-28هـ
فاطمة بنت أحمد الدريهم
2020-06-20م
1441-11-06هـ
مجلس اإلدارة
2020-06-26م

التعديالت
إعداد السياسة
مراجعة السياسة
اعتماد املجلس

سياسة تعارض املصالح

أمانة املجلس

تمهيد:
َ
كل شخص يعمل لصالحهاَ ،وت ُ
ُ
خصوصية ّ
عد ما يقوم به من
تحترم” جمعية الحوسبة السحابية”
ٍ
خارج إطار العمل ليس من اهتمامها ،إال َّ
تصرفات َ
أن الجمعية ترى أن املصالح الشخصية ملن
ٍ
يعمل لصالحها َ
ُ
ممارسة ّ
مباشرة
بصورة
تتداخل،
اجتماعية ،أو مالي ،أو غيرها ،قد
أنشطة
أي
أثناء
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ُ
أو غير مباشرة ،مع موضعيته ،أو والئه للجمعية مما ْ
قد ينشأ معه تعارض في املصالح.
ٍ
ِ
ِ
ُ
واإلنجاز،
واملبادرة
الجماعي والعناي ِة
والعمل
اهة
ز
الن
في
املتمثلة
ومبادئها
بقيمها
الجمعية
ؤمن
ت
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وتأتي سياسة تعارض املصالح الصادرة عن الجمعية؛ لتعزيز تلك القيم وحمايتها ،وذلك لتفادي
ّ
تؤثر املصلحة الشخصية أو العائلية ،أو املهنية ّ
شخص يعمل لصالح الجمعية على أداء
ألي
أن
ٍ
َ
واجباته تجاه الجمعية ،أو أن يت ّح َ
مكاسب على حساب الجمعية.
صل من خالل تلك املصالح على
ٍ

نطاق وأهداف السياسة:
 1-2مع عدم اإلخالل بما جاء في التشريعات والقوانين املعمول بها في اململكة العربية السعودية التي
ُ
تحكم تعارض املصالح ،ونظام الجمعيات واملؤسسات األهلية والئحته التنفيذية ،والالئحة
ً
استكماال لها ،دو َن أن َّ
تحل محلها.
األساسية للجمعية ،تأتي هذه السياسة
ُ
 2-2تطبق هذه السياسة على كل شخص يعمل لصالح الجمعية ،ويشمل ذلك أعضاء الجمعية
العمومية وأعضاء مجلس اإلدارة ،وأعضاء اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة ،ومديري الجمعية
التنفيذيين ،وجميع موظفي الجمعية ومتطوعي الجمعية.
 3-2يشمل تعارض املصالح ،ما يتعلق باألشخاص أنفسهم املذكورين في الفقرة السابقة ومصالح
أي شخص آخر تكون لهم عالقة شخصية بهم ،ويشمل هؤالء الزوجة ،األبناء ،الوالدين ،األشقاء،
أو غيرهم من أفراد العائلة.

سياسة تعارض املصالح

أمانة املجلس

ُ
ً
ُ 3-2ت ُّ
عد هذه السياسة جزءا ال يتجزأ من الوثائق التي تربط الجمعية باألشخاص العاملين
لصالحها سواء كانت تلك الوثائق قرارات تعيين أو عقود عمل.
ً
ُ 4-2ت ّ
ضمن الجمعية العقود التي تبرمها مع االستشاريين الخارجيين أو غيرهم ،نصوصا تنظم
تعارض املصالح بما يتفق مع أحكام هذه السياسة.
 5-2تهدف هذه السياسة إلى حماية الجمعية وسمعتها ومن يعمل لصالحها من أي أشكال تعارض
املصالح السلبية التي قد تنشأ بسبب عدم اإلفصاح.

مسؤوليات وصالحيات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية الخاصة بسياسة تنظيم
تعارض املصالح:
•
•

•

•

•

إدارة تعارض املصالح أحد االختصاصات الرئيسة ملجلس اإلدارة.
يجوز للمجلس تكوين لجان محددة او تكليف أحد لجانه املنبثقة من املجلس للنظر في
املسائل التي من املحتمل أن تنطوي على تعارض مصالح مع مراعاة متطلبات استقاللية تلك
اللجان.
ال يكون الشخص في حالة تعارض مصالح إال إذا قرر مجلس إدارة الجمعية فيما يخص
تعامالت الجمعية مع الغير أو تعامالت أعضاء املجلس وكبار التنفيذيين في الجمعية أن
الحالة تنضوي على تعارض مصالح ،وتكون صالحية القرار مع املسؤول التنفيذي بخصوص
باقي موظفي الجمعية.
ً
يجوز ملجلس اإلدارة وفقا لسلطته التقديرية أن يقرر – بشأن كل حالة على حدة – االعفاء
ً
من املسئولية عند تعارض املصالح الذي قد ينشأ عرضا من حين آلخر في سياق نشاطات
الشخص وقراراته املعتادة ،أو الذي قد ينشأ في سياق عمله مع الجمعية ،سواء ما يتعلق
بمصالح مالية أو بمصالح تعيقه عن القيام بواجبه في التصرف على أكمل وجه بما يتوافق
مع مصالح الجمعية.
عندما يقرر مجلس اإلدارة أن الحالة تعارض مصالح ،يلتزم صاحب املصلحة املتعارضة
بتصحيح وضعه وبجميع اإلجراءات التي يقررها مجلس اإلدارة وإتباع االجراءات املنظمة
لذلك.

سياسة تعارض املصالح

أمانة املجلس

• ملجلس إدارة الجمعية صالحية إيقاع الجزاءات على مخالفي هذه السياسة ،ورفع القضايا
الجنائية والحقوقية للمطالبة باألضرار التي قد تنجم عن عدم التزام جميع ذوي العالقة بها.
• مجلس اإلدارة هو املخول في تفسير أحكام هذه السياسة على أال يتعارض ذلك مع االنظمة
السارية والالئحة األساسية للجمعية وأنظمة الجهات املشرفة.
• يعتمد مجلس اإلدارة هذه السياسة ،ويبلغ جميع موظفي الجمعية وتكون نافذة من تاريخ
اإلبالغ.
 9-3يتولى مجلس اإلدارة التأكد من تنفيذ هذه السياسة والعمل بموجبها وإجراء التعديالت الالزمة
عليها.

حاالت تعارض املصالح:
مصلحة لشخص يعمل لصالح الجمعية في أي نشاط يتعلق سواء بشكل مباشر
 1-4ال يعني وجود
ٍ
أو غير مباشر بالجمعية ،قيام تعارض في املصالح بين الطرفين .ولكن قد ينشأ تعارض املصالح
ً
ً
عندما يطلب ممن يعمل لصالح الجمعية أن يبدي رأيا ،أو يتخذ قرارا ،أو يقوم بتصرف ملصلحة
الجمعية ،وتكون لديه في نفس الوقت َّإما مصلحة تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالرأي
املطلوب منه إبداؤه ،أو بالتصرف املطلوب منه اتخاذه ،أو أن يكون لديه التزام تجاه طرف آخر
انتهاك
غير الجمعية يتعلق بهذا الرأي أو القرار أو التصرف .إذ تنطوي حاالت تعارض املصالح على
ٍ
وزعزعة للوالء للجمعية.
وتحقيق ملكاسب شخصية،
وإساءة الستعمال الثقة،
للسرية،
ٍ
ٍ
ٍ
 2-4هذه السياسة تضع امثلة ملعايير سلوكية لعدد من املواقف إال أنها بالضرورة ال تغطى جميع
املواقف األخرى املحتمل حدوثها ،ويتحتم على كل من يعمل لصالح الجمعية التصرف من تلقاء
أنفسهم بصورة تتماش ى مع هذه السياسة ،وتجنب ما قد يبدو أنه سلوك يخالف هذه السياسة
ومن االمثلة على حاالت التعارض ما يلي:
ً
• ينشأ تعارض املصالح مثال في حالة أن عضو مجلس اإلدارة أو عضو أي لجنة من لجانه أو أي
ً
من موظفي الجمعية مشاركا في أو له صلة بأي نشاط ،أو له مصلحة شخصية أو مصلحة
تنظيمية أو مهنية في أي عمل أو نشاط قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على موضوعية
قرارات ذلك العضو أو املوظف أو على قدراته في تأدية واجباته ومسئولياته تجاه الجمعية.

سياسة تعارض املصالح

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

أمانة املجلس

ً
ينشأ التعارض في املصالح أيضا في حالة أن عضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين يتلقى
أو يحصل على مكاسب شخصية من أي طرف آخر سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير
ً
مباشرة مستفيدا من موقعة ومشاركته في إدارة شؤون الجمعية.
قد ينشأ التعارض في املصالح من خالل االستفادة املادية من خالل الدخول في معامالت مادية
بالبيع أو الشراء أو التأجير للجمعية.
ايضا قد ينشأ التعارض في املصالح من خالل تعيين األبناء أو األقرباء في الوظائف أو توقيع
عقود معهم
من إحدى صور تعارض املصالح تكون في حال ارتباط من يعمل لصالح الجمعية في جهة أخرى
ويكون بينها تعامالت مع الجمعية.
الهدايا واإلكراميات التي يحصل عليها عضو مجلس اإلدارة أو موظف الجمعية من أمثلة
تعارض املصالح.
االستثمار أو امللكية في نشاط تجاري أو منشأة تقدم خدمات أو تستقبل خدمات حالية من
الجمعية او تبحث عن التعامل مع الجمعية.
ً
إفشاء األسرار أو إعطاء املعلومات التي تعتبر ملكا ً
خاصا للجمعية ،والتي يطلع عليها بحكم
العضوية أو الوظيفة ،ولو بعد تركه الخدمة.
قبول أحد األقارب لهدايا من أشخاص أو جهات تتعامل مع الجمعية بهدف التأثير
على تصرفات العضو أو املوظف بالجمعية قد ينتج عنه تعارض املصالح.
تسلم عضو مجلس اإلدارة أو املوظف أو أحد أفراد عائلته من أي جهة ملبالغ أو أشياء ذات
قيمة بسبب تعامل تلك الجهة مع الجمعية أو سعيها للتعامل معها.
قيام أي جهة تتعامل أو تسعى للتعامل مع الجمعية بدفع قيمة فواتير مطلوبة من املوظف أو
أحد أفراد عائلته.
ً
ْ
استخدام أصول وممتلكات الجمعية للمصلحة الشخصية من شأنه أن ُي ِظ َ
هر تعارضا في
ً
ً
املصالح فعليا أو محتمال ،كاستغالل أوقات دوام الجمعية ،أو موظفيها ،أو معداتها ،أو منافعها
عالقة
املتحصلة من خالل
استخدام املعلومات
إساءة
لغير مصالح الجمعية أو أهدافها ،أو
ِ
ِ
ِ
ِ
بالجمعية؛ لتحقيق مكاسب شخصية ،أو عائلية ،أو مهنية ،أو َّ
أي مصالح أخرى
الشخص
ِ
ِ

سياسة تعارض املصالح

أمانة املجلس

االلتزامات:
 1-5على كل من يعمل لصالح الجمعية أن يلتزم بالتالي:
•
•

•

•
•
•

•
•

اإلقرار على سياسة تعارض املصالح املعتمدة من الجمعية عند االرتباط بالجمعية
االلتزام بقيم العدالة والنزاهة واملسؤولية واألمانة وعدم املحاباة أو الواسطة أو تقديم مصلحة
النفس أو اآلخرين على مصالح الجمعية.
ً
عدم االستفادة بشكل غير قانوني ماديا أو معنويا هو أو أي من أهله وأصدقائه ومعارفه من
ً
خالل أداء عمله لصالح الجمعية.
تجنب املشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤدي لتعارض مصالح أو توحي بذلك
تعبئة نموذج الجمعية الخاص باإلفصاح عن املصالح سنويا.
اإلفصاح لرئيسه املباشر عن أي حالة تعارض مصالح أو شبهة تعارض مصالح طارئة سواء
كانت مالية أو غير مالية.
اإلبالغ عن أي حالة تعارض مصالح قد تنتج عنه أو هن غيره ممن يعمل لصالح الجمعية.
تقديم ما يثبت إنهاء حالة تعارض املصالح ،في حال وجوده ،أو في حال طلب الجمعية ذلك.

سياسة تعارض املصالح

أمانة املجلس

متطلبات اإلفصاح:
 1-6يتعين على أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤولين التنفيذيين وغيرهم من املوظفين واملتطوعين
التقيد التام باإلفصاح للجمعية عن الحاالت التالية ،حيثما انطبق ،والحصول على موافقتها في
كل حالة ،حيثما اقتضت الحاجة ،سواء انطوت على تعارض فعلي أو محتمل للمصالح أم ال:
•

•

•

•

يتعين على أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤول التنفيذي وغيرهم من املوظفين واملتطوعين
اإلفصاح عن أية وظائف يشغلونها ،أو ارتباط شخص ي لهم مع جمعية أو مؤسسة خارجية،
سواء كانت داخل اململكة أم خارجها.
يتعين على أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤول التنفيذي وغيرهم من املوظفين واملتطوعين
اإلفصاح عن أية حصص ملكية لهم في املؤسسات الربحية.
يتعين على أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤول التنفيذي وغيرهم من املوظفين واملتطوعين
اإلفصاح عن أية وظيفة أو مصلحة مالية أو حصة ملكية تخص أي من أفراد أسرهم
(الوالدان والزوجة/الزوجات/الزوج واألبناء/البنات) في أية جمعيات أو مؤسسات ربحية
تتعامل مع الجمعية أو تسعى للتعامل معها.
يتعين على كل أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤولين التنفيذي وغيرهم من املوظفين واملتطوعين
اإلفصاح للجمعية والحصول على موافقتها على أية حالة يمكن أن تنطوي على تعارض محظور
في املصالح .وتخضع جميع هذه الحاالت للمراجعة والتقييم من قبل مجلس إدارة الجمعية
واتخاذ القرار في ذلك .عند انتقال املوظف إلى وظيفة رئاسية في الجمعية أو إلى وظيفة في إدارة
أخرى أو غير ذلك من الوظائف التي ربما تنطوي على تعارض في املصالح ،ربما يتعين على
املوظف إعادة تعبئة نموذج تعارض املصالح وأخالقيات العمل وبيان اإلفصاح في غضون 30
يوما من تغيير الوظيفة .كما تقع على عاتق الرئيس املباشر للموظف مسؤولية التأكد من قيام
املوظف بتعبئة استمارة اإلفصاح على نحو تام.

ّ 2- 6
يعرض التقصير في اإلفصاح عن هذه املصالح والحصول على موافقة الجمعية عليها املسؤول
التنفيذي وغيره من املوظفين واملتطوعين لإلجراءات التأديبية طبقا لنظام العمل والتنمية
االجتماعية في اململكة العربية السعودية والالئحة األساسية في الجمعية.

تقاريرتعارض املصالح:

سياسة تعارض املصالح

•
•
•

•

أمانة املجلس

تودع جميع نماذج إفصاح أعضاء مجلس اإلدارة لدى املدير التنفيذي
تودع جميع نماذج إفصاح موظفي أو متطوعي الجمعية لدى املدير التنفيذي
ً
ً
ُيقدم مراجع حسابات الجمعية الخارجي تقريرا خاصا باألعمال والعقود املبرمة لصالح
رئيس
الجمعية والتي تنطوي على مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لعضو املجلس ،حال ِ
طلب ِ
مجلس اإلدارةُ ،ويضمن ذلك مع تقريره السنوي ألداء الجمعية الذي يقدمه للجمعية
العمومية.
ً
ً
ُتصدر اإلدارة املخولة باملراجعة الداخلية تقريرا سنويا ُيعرض على مجلس اإلدارة ُي ّ
وضح
ً
تفاصيل األعمال أو العقود التي انطوت على مصلحة ملوظفي الجمعية وفقا لنماذج اإلفصاح
املودعة لديها.

ً
ُ
حيث ّ
إن هذه السياسة تعد جزءا ال يتجزأ من الوثائق التي تربط الجمعية باألشخاص العاملين
ِ
َ
لصالحها ،فإنه ال يجوز مخالفة أحكامها وااللتزامات الواردة بها.

سياسة تعارض املصالح

أمانة املجلس

تعهد و إقرار:
ً
أقر وأتعهد أنا عبدالرحمن بن عبدهللا املاجد وبصفتي عضوا في مجلس إدارة الجمعية
واملشرف املالي لها.
بأنني قد اطلعت على سياسة تعارض املصالح الخاصة بـجمعية الحوسبة السحابية ،وبناء عليه
أوافق وأقر وألتزم بما فيها وأتعهد بعدم الحصول على أي مكاسب أو أرباح شخصية بطريقة مباشرة
أو مباشرة مستفيدا من موقعي كعضو مجلس إدارة أو موظف في الجمعية وبعدم استخدام أي
معلومات تخص الجمعية أو أصولها أو مواردها ألغراض ي الشخصية أو أقاربي أو أصدقائي أو
استغاللها ألي منفعة أخرى.
التوقيع :

Abdulrahman A. Almajed

التاريخ  1443/04/18هـ
املوافق  2021/11/23م

أمانة املجلس

سياسة تعارض املصالح

ملحق ( :)1نموذج إفصاح مصلحة
ً
ً
مالية في ّ
هل تملك َّ
أي جمعية أو مؤسسة ربحية تتعامل مع الجمعية؟
مصلحة
أي
ِ
 نعم الً
ً
ّ
َّ
هل يملك ُّ
أي جمعية أو مؤسسة ربحية تتعامل مع
أي ٍ
فرد من أفراد عائلتك أي مصلحة مالية في ِ
الجمعية؟
 نعم الفي حالة اإلجابة بنعم على أي من األسئلة السابقة ،فأنه يجب عليك اإلفصاح عن التفاصيل
ّ
ّ
أي أعمال تجارية من قبلك أو من قبل
أي عمل تجاري أو وجود مصلحة مالية في ِ
الخاصة بتملك ِ
ّ
أي من أفراد عائلتك.
ٍ
تاريخ اإلصدار الهجري

تاريخ اإلصدار امليالدي
املصلحة املالية
اإلجمالية
)(%

هل ترتبط
الشركة
بعالقة عمل
مع الجمعية؟

هل حصلت
على موافقة
الجمعية؟

السنة

الشهر

اليوم

السنة

الشهر

اليوم

رقم
السجل أو
رخصة
العمل

املدينة

نوع
النشاط

ً
منصبا (مثل منصب عضو في مجلس إدارة أو لجنة أو أي جهة أخرى) أو تشارك في أعمال
هل تتقلد
ّ
أي جهة أخرى غير الجمعية
أو أنشطة أو لديك عضوية لدى ِ
 نعم -ال

اسم
النشاط

أمانة املجلس

سياسة تعارض املصالح

ً
منصبا (مثل
هل يتقلد أي من أفراد أسرتك (الوالدان/الزوجة/الزوجات/الزوج/األبناء والبنات)
منصب عضو في مجلس إدارة أو لجنة أو أي جهة أخرى) أو يشارك في أعمال أو أنشطة أو لديه
ّ
أي جهة أخرى غير الجمعية؟
عضوية في ِ
 نعم الفي حالة اإلجابة بنعم على أي من األسئلة السابقة ،فأنه يجب عليك اإلفصاح عن التفاصيل
ّ
أي أعمال خارجية (مع شركاء الجمعية ،الحكومة أو
الخاصة بشغل أي منصب و  /أو املشاركة في ِ
ّ
أي من أفراد عائلتك.
القطاع الخاص) من قبلك أو من قبل ٍ

هل تتحصل على مكاسب مالية نظير
توليك هذا املنصب؟

املنصب

صاحب
املنصب

هل حصلت على موافقة
الجمعية؟

هل ترتبط الجهة بعالقة
عمل مع الجمعية؟

املدينة

نوع
الجهة

هل قدمت لك أو ألي أحد من أفراد عائلتك هدية أو أكثر من جهة خارج الجمعية ولها صلة حالية
أو مستقبلية بالجمعية سواء قبلتها أم لم تقبلها؟
 نعم -ال

في حالة اإلجابة بنعم على السؤال السابق ،فإنه يجب عليك اإلفصاح عن تفاصيل الهدية عند
ّ
أي من أفراد عائلتك.
قبولها من قبلك أو من قبل ٍ
تاريخ تقديم الهدية امليالدي

تاريخ تقديم الهدية الهجري

اسم
الجهة

سياسة تعارض املصالح

قيمة الهدية تقديريا

نوع الهدية

أمانة املجلس

هل ترتبط
الجهة بعالقة
عمل مع
الجمعية؟

هل
السنة

الشهر

اليوم

السنة

الشهر

اليوم

قبلت الهدية؟

أقر أنا املوقع أدناه أنا جميع املعلومات أعاله محدثة وصحيحة ومتماشية مع سياسة تعارض
املصالح املعتمدة من الجمعية.
االسم :عبدالرحمن عبدهللا املاجد
املنصب في الجمعية ::عضو مجلس اإلدارة – املشرف املالي
التاريخ2021-11-23 :م
التوقيعAbdulrahman A. Almajed :

املراجع:
أعتمد مجلس إدارة الجمعية في اجتماعه رقم ( )2020/2في دورته األولى ،واملنعقد بتاريخ -26
2020-06م املوافق 2020/06 /26م .هذه السياسة وبقرار رقم (.)2020/2/15

الجهة

اسم مقدم
الهدية

أﻣ ﺎﻧﺔ ا 3 2ﻠﺲ

ﺳﻴﺎﺳﺔ &ﻌﺎرض اﳌﺼﺎ.-

ﺳﻴﺎﺳﺔ &ﻌﺎرض اﳌﺼﺎ.-
اﻹﺻﺪار  ١٫٠ﺷﻮال ١٤٤١ه

أﻣ ﺎﻧﺔ ا 3 2ﻠﺲ

ﺳﻴﺎﺳﺔ &ﻌﺎرض اﳌﺼﺎ.-

ﺟﻤﻴﻊ ا'(ﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ '1ﻤﻌﻴﺔ ا'(ﻮﺳﺒﺔ اﻟ(6ﺎﺑﻴﺔ ;١٤٤١ـ – ٢٠٢٠م.

اﺳﻢ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ :
ﺣﺎﻟﺔ اﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ:
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﺻﺪار ا>Gﺎ:IH
ﺗﺎرMﺦ اﻹﺻﺪار:

اﻻﺻﺪار
١٫٠
١٫٠
١٫٠

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
ﺳﻴﺎﺳﺔ :ﻌﺎرض اﳌﺼﺎ>?
ﻣ ﻌ ﺘﻤ ﺪ ة
١٫٠
٢٠٢٠-٠٦-٢٦م

اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﺎرMﺨﻴﺔ ﻋ VUاﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
اﻟﺘﺎرMﺦ
أﻋﺪاد /ﺗﺤﺪﻳﺚ  /ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ
H١٤٤١-١٠-٢٧ـ
ﻧﻮرﻩ ﺑ<ﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻠBﻴﻢ
٢٠٢٠-٠٦-١٩م
H١٤٤١-١٠-٢٨ـ
ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑ<ﺖ أﺣﻤﺪ اﻟﺪرTSﻢ
٢٠٢٠-٠٦-٢٠م
H١٤٤١-١١-٠٦ـ
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
٢٠٢٠-٠٦-٢٦م

اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت
إ ﻋ ﺪ اد ا ﻟ ﺴ ﻴ ﺎ ﺳ ﺔ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ا ﻋ ﺘ ﻤ ﺎد ا 3 2ﻠ ﺲ

ﺳﻴﺎﺳﺔ &ﻌﺎرض اﳌﺼﺎ.-

أﻣ ﺎﻧﺔ ا 3 2ﻠﺲ

ﺗﻤ#ﻴﺪ:
َ
ﺗﺤُ$#م” ﺟﻤﻌﻴﺔ ا0/ﻮﺳﺒﺔ اﻟ05ﺎﺑﻴﺔ” ﺧﺼﻮﺻﻴَﺔ < ّ
ﺺ Cﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎD0/ﺎ ،وGﻌُﺪ ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﮫ ﻣﻦ
@
?
ﻞ
ٍ
ﺗﺼﺮﻓﺎٍت ﺧﺎرَج إﻃﺎر اﻟﻌﻤﻞ ﻟUﺲ ﻣﻦ اWﺘﻤﺎﻣDﺎ ،إﻻ أﱠن ا]/ﻤﻌﻴﺔ ﺗﺮى أن اﳌﺼﺎ `/اﻟ@aﺼﻴﺔ ﳌﻦ
Cﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎD0/ﺎ أﺛﻨﺎَء ﻣﻤﺎرﺳِﺔ أ ّ ِي أgﺸﻄٍﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴٍﺔ ،أو ﻣﺎ ،lkأو ﻏW$nﺎ ،ﻗﺪ ﺗﺘﺪاﺧُﻞ ،ﺑﺼﻮرٍة ﻣﺒﺎﺷﺮٍة
ُ
أو ﻏ $ِnﻣﺒﺎﺷﺮٍة ،ﻣﻊ ﻣﻮﺿﻌﻴﺘﮫ ،أو وﻻﺋِﮫ ﻟ]uﻤﻌﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻗْﺪ ﻳwﺸﺄ ﻣﻌﮫ Gﻌﺎرض  lzاﳌﺼﺎ.`/
ُ
ﺗﺆﻣﻦ ا]/ﻤﻌﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤDﺎ وﻣﺒﺎد~•ﺎ اﳌﺘﻤﺜﻠِﺔ  lzاﻟ‚ƒاِWﺔ واﻟﻌﻤﻞ ا]/ﻤﺎ„ِ lواﻟﻌﻨﺎﻳِﺔ واﳌﺒﺎدرِة واﻹﻧﺠﺎِز،
وﺗﺄGﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ Gﻌﺎرض اﳌﺼﺎ `/اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ا]/ﻤﻌﻴﺔ؛ ﻟﺘﻌﺰŒﺰ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻢ وﺣﻤﺎﻳ••ﺎ ،وذﻟﻚ ﻟﺘﻔﺎدي
ّ
ّ
ﺺ Cﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎ `/ا]/ﻤﻌﻴﺔ ﻋ”• أداء
أن ﺗﺆﺛﺮ اﳌﺼ0uﺔ اﻟ@aﺼﻴﺔ أو اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ،أو اﳌDﻨﻴﺔ ﻷي ?@ ٍ
واﺟﺒﺎﺗﮫ ﺗﺠﺎﻩ ا]/ﻤﻌﻴﺔ ،أو أن ﻳَﺘّﺤﺼَﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﳌﺼﺎ `/ﻋ”• ﻣ™ﺎﺳٍﺐ ﻋ”• ﺣﺴﺎب ا]/ﻤﻌﻴﺔ.

ﻧﻄﺎق وأ.ﺪاف اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ:
 ١-٢ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﻤﺎ ﺟﺎء  lzاﻟ ﺸﺮ¡ﻌﺎت واﻟﻘﻮاﻧnن اﳌﻌﻤﻮل •¢ﺎ  lzاﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮ¤ﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟ¦¥
ُ
ﺗﺤﻜﻢ Gﻌﺎرض اﳌﺼﺎ ،`/وﻧﻈﺎم ا]/ﻤﻌﻴﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷWﻠﻴﺔ وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،واﻟﻼﺋﺤﺔ
َ
ً
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟ]uﻤﻌﻴﺔ ،ﺗﺄGﻲ Wﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟDﺎ ،دون أن ﺗﺤﱠﻞ ﻣﺤﻠDﺎ.
ُ
 ٢-٢ﺗﻄﺒﻖ Wﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋ”• <ﻞ ?@ﺺ Cﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎ `/ا]/ﻤﻌﻴﺔ ،و¡ﺸﻤﻞ ذﻟﻚ أﻋﻀﺎء ا]/ﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،وأﻋﻀﺎء اﻟ]uﺎن اﳌﻨ¬ﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،وﻣﺪﻳﺮي ا]/ﻤﻌﻴﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳnن ،وﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ ا]/ﻤﻌﻴﺔ وﻣﺘﻄﻮ„ lا]/ﻤﻌﻴﺔ.
C ٣-٢ﺸﻤﻞ Gﻌﺎرض اﳌﺼﺎ ،`/ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷ?@ﺎص أﻧﻔﺴDﻢ اﳌﺬ<ﻮرŒﻦ  lzاﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻣﺼﺎ`/
أي ?@ﺺ آﺧﺮ ﺗ™ﻮن ﻟDﻢ ﻋﻼﻗﺔ ?@ﺼﻴﺔ •¢ﻢ ،و¡ﺸﻤﻞ Wﺆﻻء اﻟﺰوﺟﺔ ،اﻷﺑﻨﺎء ،اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ،اﻷﺷﻘﺎء،
أو ﻏW$nﻢ ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ.

ﺳﻴﺎﺳﺔ &ﻌﺎرض اﳌﺼﺎ.-

أﻣ ﺎﻧﺔ ا 3 2ﻠﺲ

ُ
ً
ُ
G ٣-٢ﻌﱡﺪ Wﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟ ¦¥ﺗﺮ¤ﻂ ا]/ﻤﻌﻴﺔ ﺑﺎﻷ?@ﺎص اﻟﻌﺎﻣﻠnن
ﻟﺼﺎD0/ﺎ ﺳﻮاء <ﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻗﺮارات Gﻌﻴnن أو ﻋﻘﻮد ﻋﻤﻞ.
ً
ُ ٤-٢ﺗ ّ
ﻀﻤﻦ ا]/ﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﻟ ¦¥ﺗ$µﻣDﺎ ﻣﻊ اﻻﺳ ﺸﺎرnŒن ا@/ﺎرﺟﻴnن أو ﻏW$nﻢ ،ﻧﺼﻮﺻﺎ ﺗﻨﻈﻢ
Gﻌﺎرض اﳌﺼﺎ `/ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ أﺣ™ﺎم Wﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.
•· ٥-٢ﺪف Wﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ إ •kﺣﻤﺎﻳﺔ ا]/ﻤﻌﻴﺔ وﺳﻤﻌ••ﺎ وﻣﻦ Cﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎD0/ﺎ ﻣﻦ أي أﺷ™ﺎل Gﻌﺎرض
اﳌﺼﺎ `/اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟ ¦¥ﻗﺪ ﺗwﺸﺄ ¹ﺴ¬ﺐ ﻋﺪم اﻹﻓﺼﺎح.

ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت وﺻﻼﺣﻴﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اHGﺎﺻﺔ Iﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ
Lﻌﺎرض اﳌﺼﺎ:QG
•
•

•

•

•

إدارة Gﻌﺎرض اﳌﺼﺎ `/أﺣﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﺮﺋUﺴﺔ »]ﻠﺲ اﻹدارة.
ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺗ™ﻮŒﻦ ]/ﺎن ﻣﺤﺪدة او ﺗ™ﻠﻴﻒ أﺣﺪ ]/ﺎﻧﮫ اﳌﻨ¬ﺜﻘﺔ ﻣﻦ ا»]ﻠﺲ ﻟﻠﻨﻈﺮ lz
اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟ ¦¥ﻣﻦ ا»0ﺘﻤﻞ أن ﺗﻨﻄﻮي ﻋ”• Gﻌﺎرض ﻣﺼﺎ `/ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺗﻠﻚ
اﻟ]uﺎن.
ﻻ ﻳ™ﻮن اﻟ@aﺺ  lzﺣﺎﻟﺔ Gﻌﺎرض ﻣﺼﺎ `/إﻻ إذا ﻗﺮر ﻣﺠﻠﺲ إدارة ا]/ﻤﻌﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ
Gﻌﺎﻣﻼت ا]/ﻤﻌﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻐ $nأو Gﻌﺎﻣﻼت أﻋﻀﺎء ا»]ﻠﺲ وﻛﺒﺎر اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳnن  lzا]/ﻤﻌﻴﺔ أن
ا0/ﺎﻟﺔ ﺗﻨﻀﻮي ﻋ”• Gﻌﺎرض ﻣﺼﺎ ،`/وﺗ™ﻮن ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻘﺮار ﻣﻊ اﳌﺴﺆول اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﺑﺨﺼﻮص
ﺑﺎ lÀﻣﻮﻇﻔﻲ ا]/ﻤﻌﻴﺔ.
ً
ﻳﺠﻮز »]ﻠﺲ اﻹدارة وﻓﻘﺎ ﻟﺴﻠﻄﺘﮫ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮŒﺔ أن ﻳﻘﺮر – ¹ﺸﺄن <ﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋ”• ﺣﺪة – اﻻﻋﻔﺎء
ً
ﻣﻦ اﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ Gﻌﺎرض اﳌﺼﺎ `/اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳwﺸﺄ ﻋﺮﺿﺎ ﻣﻦ ﺣnن ﻵﺧﺮ  lzﺳﻴﺎق gﺸﺎﻃﺎت
اﻟ@aﺺ وﻗﺮاراﺗﮫ اﳌﻌﺘﺎدة ،أو اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳwﺸﺄ  lzﺳﻴﺎق ﻋﻤﻠﮫ ﻣﻊ ا]/ﻤﻌﻴﺔ ،ﺳﻮاء ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻤﺼﺎ `/ﻣﺎﻟﻴﺔ أو ﺑﻤﺼﺎG `/ﻌﻴﻘﮫ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮاﺟﺒﮫ  lzاﻟﺘﺼﺮف ﻋ”• أﻛﻤﻞ وﺟﮫ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ
ﻣﻊ ﻣﺼﺎ `/ا]/ﻤﻌﻴﺔ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﺮر ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أن ا0/ﺎﻟﺔ Gﻌﺎرض ﻣﺼﺎ ،`/ﻳﻠƒ#م ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺼ0uﺔ اﳌﺘﻌﺎرﺿﺔ
ﺑﺘ0Åﻴﺢ وﺿﻌﮫ و¤ﺠﻤﻴﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟ ¦¥ﻳﻘﺮرWﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وÇﺗﺒﺎع اﻻﺟﺮاءات اﳌﻨﻈﻤﺔ
ﻟﺬﻟﻚ.

ﺳﻴﺎﺳﺔ &ﻌﺎرض اﳌﺼﺎ.-

أﻣ ﺎﻧﺔ ا 3 2ﻠﺲ

• »]ﻠﺲ إدارة ا]/ﻤﻌﻴﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ إﻳﻘﺎع ا]/ﺰاءات ﻋ”• ﻣﺨﺎﻟﻔﻲ Wﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،ورﻓﻊ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
ا]/ﻨﺎﺋﻴﺔ وا0/ﻘﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻷﺿﺮار اﻟ ¦¥ﻗﺪ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﻋﺪم اﻟƒ#ام ﺟﻤﻴﻊ ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ •¢ﺎ.
• ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة Wﻮ ا»@ﻮل  lzﺗﻔﺴ $nأﺣ™ﺎم Wﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋ”• أﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ذﻟﻚ ﻣﻊ اﻻﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺴﺎرŒﺔ واﻟﻼﺋﺤﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟ]uﻤﻌﻴﺔ وأﻧﻈﻤﺔ اD]/ﺎت اﳌﺸﺮﻓﺔ.
• Cﻌﺘﻤﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة Wﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،وŒﺒﻠﻎ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ ا]/ﻤﻌﻴﺔ وﺗ™ﻮن ﻧﺎﻓﺬة ﻣﻦ ﺗﺎرŒﺦ
اﻹﺑﻼغ.
 ٩-٣ﻳﺘﻮ •kﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ Wﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟ•Íﺎ وÇﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻼزﻣﺔ
ﻋﻠ•Îﺎ.

ﺣﺎﻻت Lﻌﺎرض اﳌﺼﺎ:QG
 ١-٤ﻻ Cﻌ ¦Ïوﺟﻮد ﻣﺼٍ0uﺔ ﻟ@aﺺ Cﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎ `/ا]/ﻤﻌﻴﺔ  lzأي gﺸﺎط ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺳﻮاء ¹ﺸ™ﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ
أو ﻏ $nﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎ]/ﻤﻌﻴﺔ ،ﻗﻴﺎم Gﻌﺎرض  lzاﳌﺼﺎ `/ﺑnن اﻟﻄﺮﻓnن .وﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻳwﺸﺄ Gﻌﺎرض اﳌﺼﺎ`/
ً
ً
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻤﻦ Cﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎ `/ا]/ﻤﻌﻴﺔ أن ﻳﺒﺪي رأﻳﺎ ،أو ﻳﺘﺨﺬ ﻗﺮارا ،أو ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺼﺮف ﳌﺼ0uﺔ
ا]/ﻤﻌﻴﺔ ،وﺗ™ﻮن ﻟﺪﻳﮫ  lzﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ إﱠﻣﺎ ﻣﺼ0uﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ¹ﺸ™ﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏ $nﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﺮأي
اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻨﮫ إﺑﺪاؤﻩ ،أو ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻨﮫ اﺗﺨﺎذﻩ ،أو أن ﻳ™ﻮن ﻟﺪﻳﮫ اﻟƒ#ام ﺗﺠﺎﻩ ﻃﺮف آﺧﺮ
ﻏ $nا]/ﻤﻌﻴﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖ •¢ﺬا اﻟﺮأي أو اﻟﻘﺮار أو اﻟﺘﺼﺮف .إذ ﺗﻨﻄﻮي ﺣﺎﻻت Gﻌﺎرض اﳌﺼﺎ `/ﻋ”• اﻧ••ﺎٍك
ﻟﻠﺴﺮŒﺔ ،وÇﺳﺎءٍة ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺜﻘﺔ ،وﺗﺤﻘﻴٍﻖ ﳌ™ﺎﺳﺐ ?@ﺼﻴﺔ ،وزﻋﺰﻋٍﺔ ﻟﻠﻮﻻء ﻟ]uﻤﻌﻴﺔ.
W ٢-٤ﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﻀﻊ اﻣﺜﻠﺔ ﳌﻌﺎﻳ $nﺳﻠﻮﻛﻴﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﳌﻮاﻗﻒ إﻻ أ•Óﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻻ Gﻐﻄﻰ ﺟﻤﻴﻊ
اﳌﻮاﻗﻒ اﻷﺧﺮى ا»0ﺘﻤﻞ ﺣﺪو•Õﺎ ،وŒﺘﺤﺘﻢ ﻋ”• <ﻞ ﻣﻦ Cﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎ `/ا]/ﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء
أﻧﻔﺴDﻢ ﺑﺼﻮرة ﺗﺘﻤﺎ Ø×Öﻣﻊ Wﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،وﺗﺠﻨﺐ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺒﺪو أﻧﮫ ﺳﻠﻮك ﻳﺨﺎﻟﻒ Wﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
وﻣﻦ اﻻﻣﺜﻠﺔ ﻋ”• ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻌﺎرض ﻣﺎ ﻳ”:l
ً
• ﻳwﺸﺄ Gﻌﺎرض اﳌﺼﺎ `/ﻣﺜﻼ  lzﺣﺎﻟﺔ أن ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو ﻋﻀﻮ أي ]/ﻨﺔ ﻣﻦ ]/ﺎﻧﮫ أو أي
ً
ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ ا]/ﻤﻌﻴﺔ ﻣﺸﺎر<ﺎ  lzأو ﻟﮫ ﺻﻠﺔ ﺑﺄي gﺸﺎط ،أو ﻟﮫ ﻣﺼ0uﺔ ?@ﺼﻴﺔ أو ﻣﺼ0uﺔ
ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ أو ﻣDﻨﻴﺔ  lzأي ﻋﻤﻞ أو gﺸﺎط ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ¹ﺸ™ﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏ $nﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋ”• ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
ﻗﺮارات ذﻟﻚ اﻟﻌﻀﻮ أو اﳌﻮﻇﻒ أو ﻋ”• ﻗﺪراﺗﮫ  lzﺗﺄدﻳﺔ واﺟﺒﺎﺗﮫ وﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺗﮫ ﺗﺠﺎﻩ ا]/ﻤﻌﻴﺔ.

ﺳﻴﺎﺳﺔ &ﻌﺎرض اﳌﺼﺎ.-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

أﻣ ﺎﻧﺔ ا 3 2ﻠﺲ

ً
ﻳwﺸﺄ اﻟﺘﻌﺎرض  lzاﳌﺼﺎ `/أﻳﻀﺎ  lzﺣﺎﻟﺔ أن ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو أﺣﺪ ﻛﺒﺎر اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳnن ﻳﺘﻠﻘﻰ
أو ﻳﺤﺼﻞ ﻋ”• ﻣ™ﺎﺳﺐ ?@ﺼﻴﺔ ﻣﻦ أي ﻃﺮف آﺧﺮ ﺳﻮاء <ﺎن ذﻟﻚ ﺑﻄﺮŒﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏ$n
ً
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﺴﺘﻔﻴﺪا ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﺔ وﻣﺸﺎرﻛﺘﮫ  lzإدارة ﺷﺆون ا]/ﻤﻌﻴﺔ.
ﻗﺪ ﻳwﺸﺄ اﻟﺘﻌﺎرض  lzاﳌﺼﺎ `/ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﳌﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻮل  lzﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎدﻳﺔ
ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ أو اﻟﺸﺮاء أو اﻟﺘﺄﺟ $nﻟ]uﻤﻌﻴﺔ.
اﻳﻀﺎ ﻗﺪ ﻳwﺸﺄ اﻟﺘﻌﺎرض  lzاﳌﺼﺎ `/ﻣﻦ ﺧﻼل Gﻌﻴnن اﻷﺑﻨﺎء أو اﻷﻗﺮ¤ﺎء  lzاﻟﻮﻇﺎﺋﻒ أو ﺗﻮﻗﻴﻊ
ﻋﻘﻮد ﻣﻌDﻢ
ﻣﻦ إﺣﺪى ﺻﻮر Gﻌﺎرض اﳌﺼﺎ `/ﺗ™ﻮن  lzﺣﺎل ارﺗﺒﺎط ﻣﻦ Cﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎ `/ا]/ﻤﻌﻴﺔ  lzﺟDﺔ أﺧﺮى
و™Œﻮن ﺑﻴ•Úﺎ Gﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ا]/ﻤﻌﻴﺔ.
اﻟDﺪاﻳﺎ واﻹﻛﺮاﻣﻴﺎت اﻟ ¦¥ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠ•Îﺎ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو ﻣﻮﻇﻒ ا]/ﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ
Gﻌﺎرض اﳌﺼﺎ.`/
اﻻﺳ ﺜﻤﺎر أو اﳌﻠﻜﻴﺔ g lzﺸﺎط ﺗﺠﺎري أو ﻣwﺸﺄة ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت أو Gﺴﺘﻘﺒﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
ا]/ﻤﻌﻴﺔ او ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ا]/ﻤﻌﻴﺔ.
ً
إﻓﺸﺎء اﻷﺳﺮار أو إﻋﻄﺎء اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟG ¦¥ﻌﺘ $µﻣﻠ™ﺎ ﺧﺎ ً
ﺻﺎ ﻟ]uﻤﻌﻴﺔ ،واﻟ ¦¥ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠ•Îﺎ ﺑﺤﻜﻢ
اﻟﻌﻀﻮŒﺔ أو اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ،وﻟﻮ ¹ﻌﺪ ﺗﺮﻛﮫ ا@/ﺪﻣﺔ.
ﻗﺒﻮل أﺣﺪ اﻷﻗﺎرب ﻟDﺪاﻳﺎ ﻣﻦ أ?@ﺎص أو ﺟDﺎت ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ا]/ﻤﻌﻴﺔ •¢ﺪف اﻟﺘﺄﺛ$n
ﻋ”• ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﻌﻀﻮ أو اﳌﻮﻇﻒ ﺑﺎ]/ﻤﻌﻴﺔ ﻗﺪ ﻳwﺘﺞ ﻋﻨﮫ Gﻌﺎرض اﳌﺼﺎ.`/
Gﺴﻠﻢ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو اﳌﻮﻇﻒ أو أﺣﺪ أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﮫ ﻣﻦ أي ﺟDﺔ ﳌﺒﺎﻟﻎ أو أﺷﻴﺎء ذات
ﻗﻴﻤﺔ ¹ﺴ¬ﺐ Gﻌﺎﻣﻞ ﺗﻠﻚ اD]/ﺔ ﻣﻊ ا]/ﻤﻌﻴﺔ أو ﺳﻌ•Îﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌDﺎ.
ﻗﻴﺎم أي ﺟDﺔ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ أو Gﺴ •Ýﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ا]/ﻤﻌﻴﺔ ﺑﺪﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻮاﺗ $nﻣﻄﻠﻮ¤ﺔ ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻒ أو
أﺣﺪ أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﮫ.
ً
ْ
اﺳﺘﺨﺪام أﺻﻮل وﻣﻤﺘﻠ™ﺎت ا]/ﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼ0uﺔ اﻟ@aﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ُﻳِﻈَDﺮ Gﻌﺎرﺿﺎ lz
ً
ً
اﳌﺼﺎ `/ﻓﻌﻠﻴﺎ أو ﻣﺤﺘﻤﻼ< ،ﺎﺳﺘﻐﻼل أوﻗﺎت دوام ا]/ﻤﻌﻴﺔ ،أو ﻣﻮﻇﻔ•Îﺎ ،أو ﻣﻌﺪا·•ﺎ ،أو ﻣﻨﺎﻓﻌDﺎ
ﻟﻐ $nﻣﺼﺎ `/ا]/ﻤﻌﻴﺔ أو أWﺪاﻓDﺎ ،أو إﺳﺎءِة اﺳﺘﺨﺪاِم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﺤﺼﻠِﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻼﻗِﺔ
ﺺ ﺑﺎ]/ﻤﻌﻴِﺔ؛ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣ™ﺎﺳﺐ ?@ﺼﻴﺔ ،أو ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ،أو ﻣDﻨﻴﺔ ،أو أﱠي ﻣﺼﺎ `/أﺧﺮى
اﻟِ @a

ﺳﻴﺎﺳﺔ &ﻌﺎرض اﳌﺼﺎ.-

أﻣ ﺎﻧﺔ ا 3 2ﻠﺲ

اﻻﻟTSاﻣﺎت:
 ١-٥ﻋ”• <ﻞ ﻣﻦ Cﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎ `/ا]/ﻤﻌﻴﺔ أن ﻳﻠƒ#م ﺑﺎﻟﺘﺎ:lk
•
•

•

•
•
•

•
•

اﻹﻗﺮار ﻋ”• ﺳﻴﺎﺳﺔ Gﻌﺎرض اﳌﺼﺎ `/اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ا]/ﻤﻌﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺎ]/ﻤﻌﻴﺔ
اﻻﻟƒ#ام ﺑﻘﻴﻢ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟ‚ƒاWﺔ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻷﻣﺎﻧﺔ وﻋﺪم ا»0ﺎﺑﺎة أو اﻟﻮاﺳﻄﺔ أو ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻣﺼ0uﺔ اﻟﻨﻔﺲ أو اﻵﺧﺮŒﻦ ﻋ”• ﻣﺼﺎ `/ا]/ﻤﻌﻴﺔ.
ً
ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻔﺎدة ¹ﺸ™ﻞ ﻏ $nﻗﺎﻧﻮgﻲ ﻣﺎدﻳﺎ أو ﻣﻌﻨﻮŒﺎ Wﻮ أو أي ﻣﻦ أWﻠﮫ وأﺻﺪﻗﺎﺋﮫ وﻣﻌﺎرﻓﮫ ﻣﻦ
ً
ﺧﻼل أداء ﻋﻤﻠﮫ ﻟﺼﺎ `/ا]/ﻤﻌﻴﺔ.
ﺗﺠﻨﺐ اﳌﺸﺎرﻛﺔ  lzاﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟ ¦¥ﺗﺆدي ﻟﺘﻌﺎرض ﻣﺼﺎ `/أو ﺗﻮ lÞﺑﺬﻟﻚ
Gﻌﺒﺌﺔ ﻧﻤﻮذج ا]/ﻤﻌﻴﺔ ا@/ﺎص ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﳌﺼﺎ `/ﺳﻨﻮŒﺎ.
اﻹﻓﺼﺎح ﻟﺮﺋUﺴﮫ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻦ أي ﺣﺎﻟﺔ Gﻌﺎرض ﻣﺼﺎ `/أو ﺷ•Íﺔ Gﻌﺎرض ﻣﺼﺎ `/ﻃﺎرﺋﺔ ﺳﻮاء
<ﺎﻧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺔ أو ﻏ $nﻣﺎﻟﻴﺔ.
اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ أي ﺣﺎﻟﺔ Gﻌﺎرض ﻣﺼﺎ `/ﻗﺪ ﺗwﺘﺞ ﻋﻨﮫ أو Wﻦ ﻏ$nﻩ ﻣﻤﻦ Cﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎ `/ا]/ﻤﻌﻴﺔ.
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﻳﺜ¬ﺖ إ•Óﺎء ﺣﺎﻟﺔ Gﻌﺎرض اﳌﺼﺎ lz ،`/ﺣﺎل وﺟﻮدﻩ ،أو  lzﺣﺎل ﻃﻠﺐ ا]/ﻤﻌﻴﺔ ذﻟﻚ.

ﺳﻴﺎﺳﺔ &ﻌﺎرض اﳌﺼﺎ.-

أﻣ ﺎﻧﺔ ا 3 2ﻠﺲ

ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻓﺼﺎح:
 ١-٦ﻳﺘﻌnن ﻋ”• أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﳌﺴﺆوﻟnن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳnن وﻏW$nﻢ ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔnن واﳌﺘﻄﻮﻋnن
اﻟﺘﻘﻴﺪ اﻟﺘﺎم ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻟ]uﻤﻌﻴﺔ ﻋﻦ ا0/ﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﺣﻴﺜﻤﺎ اﻧﻄﺒﻖ ،وا0/ﺼﻮل ﻋ”• ﻣﻮاﻓﻘ••ﺎ lz
<ﻞ ﺣﺎﻟﺔ ،ﺣﻴﺜﻤﺎ اﻗﺘﻀﺖ ا0/ﺎﺟﺔ ،ﺳﻮاء اﻧﻄﻮت ﻋ”• Gﻌﺎرض ﻓﻌ” lأو ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻟﻠﻤﺼﺎ `/أم ﻻ:
•

•

•

•

ﻳﺘﻌnن ﻋ”• أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﳌﺴﺆول اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي وﻏW$nﻢ ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔnن واﳌﺘﻄﻮﻋnن
اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ أﻳﺔ وﻇﺎﺋﻒ Cﺸﻐﻠﻮ•Óﺎ ،أو ارﺗﺒﺎط ?@ ¦×àﻟDﻢ ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ،
ﺳﻮاء <ﺎﻧﺖ داﺧﻞ اﳌﻤﻠﻜﺔ أم ﺧﺎرﺟDﺎ.
ﻳﺘﻌnن ﻋ”• أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﳌﺴﺆول اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي وﻏW$nﻢ ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔnن واﳌﺘﻄﻮﻋnن
اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ أﻳﺔ ﺣﺼﺺ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻟDﻢ  lzاﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮ¤ﺤﻴﺔ.
ﻳﺘﻌnن ﻋ”• أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﳌﺴﺆول اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي وﻏW$nﻢ ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔnن واﳌﺘﻄﻮﻋnن
اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ أﻳﺔ وﻇﻴﻔﺔ أو ﻣﺼ0uﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ أو ﺣﺼﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺗﺨﺺ أي ﻣﻦ أﻓﺮاد أﺳﺮWﻢ
)اﻟﻮاﻟﺪان واﻟﺰوﺟﺔ/اﻟﺰوﺟﺎت/اﻟﺰوج واﻷﺑﻨﺎء/اﻟﺒﻨﺎت(  lzأﻳﺔ ﺟﻤﻌﻴﺎت أو ﻣﺆﺳﺴﺎت ر¤ﺤﻴﺔ
ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ا]/ﻤﻌﻴﺔ أو Gﺴ •Ýﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌDﺎ.
ﻳﺘﻌnن ﻋ”• <ﻞ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﳌﺴﺆوﻟnن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي وﻏW$nﻢ ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔnن واﳌﺘﻄﻮﻋnن
اﻹﻓﺼﺎح ﻟ]uﻤﻌﻴﺔ وا0/ﺼﻮل ﻋ”• ﻣﻮاﻓﻘ••ﺎ ﻋ”• أﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﻄﻮي ﻋ”• Gﻌﺎرض ﻣﺤﻈﻮر
 lzاﳌﺼﺎ .`/وﺗﺨﻀﻊ ﺟﻤﻴﻊ Wﺬﻩ ا0/ﺎﻻت ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ا]/ﻤﻌﻴﺔ
واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار  lzذﻟﻚ .ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل اﳌﻮﻇﻒ إ •kوﻇﻴﻔﺔ رﺋﺎﺳﻴﺔ  lzا]/ﻤﻌﻴﺔ أو إ •kوﻇﻴﻔﺔ  lzإدارة
أﺧﺮى أو ﻏ $nذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟ ¦¥ر¤ﻤﺎ ﺗﻨﻄﻮي ﻋ”• Gﻌﺎرض  lzاﳌﺼﺎ ،`/ر¤ﻤﺎ ﻳﺘﻌnن ﻋ”•
اﳌﻮﻇﻒ إﻋﺎدة Gﻌﺒﺌﺔ ﻧﻤﻮذج Gﻌﺎرض اﳌﺼﺎ `/وأﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ و¤ﻴﺎن اﻹﻓﺼﺎح  lzﻏﻀﻮن ٣٠
ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ Gﻐﻴ $nاﻟﻮﻇﻴﻔﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻊ ﻋ”• ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺮﺋUﺲ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﻴﺎم
اﳌﻮﻇﻒ ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ اﺳﺘﻤﺎرة اﻹﻓﺼﺎح ﻋ”• ﻧﺤﻮ ﺗﺎم.

C ٢-٦ﻌّﺮض اﻟﺘﻘﺼ lz $nاﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ Wﺬﻩ اﳌﺼﺎ `/وا0/ﺼﻮل ﻋ”• ﻣﻮاﻓﻘﺔ ا]/ﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠ•Îﺎ اﳌﺴﺆول
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي وﻏ$nﻩ ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔnن واﳌﺘﻄﻮﻋnن ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﺘﺄدﻳ¬ﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  lzاﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮ¤ﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﻼﺋﺤﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  lzا]/ﻤﻌﻴﺔ.

ﺗﻘﺎرYﺮLﻌﺎرض اﳌﺼﺎ:QG

ﺳﻴﺎﺳﺔ &ﻌﺎرض اﳌﺼﺎ.-

•
•
•

•

أﻣ ﺎﻧﺔ ا 3 2ﻠﺲ

ﺗﻮدع ﺟﻤﻴﻊ ﻧﻤﺎذج إﻓﺼﺎح أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﺪى اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﺗﻮدع ﺟﻤﻴﻊ ﻧﻤﺎذج إﻓﺼﺎح ﻣﻮﻇﻔﻲ أو ﻣﺘﻄﻮ„ lا]/ﻤﻌﻴﺔ ﻟﺪى اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ً
ً
ُﻳﻘﺪم ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎت ا]/ﻤﻌﻴﺔ ا@/ﺎر læﺗﻘﺮŒﺮا ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻘﻮد اﳌ$µﻣﺔ ﻟﺼﺎ`/
ﺲ
ا]/ﻤﻌﻴﺔ واﻟ ¦¥ﺗﻨﻄﻮي ﻋ”• ﻣﺼ0uﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏ $nﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻌﻀﻮ ا»]ﻠﺲ ،ﺣﺎل ﻃﻠِﺐ رﺋِ U
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،وُŒﻀﻤﻦ ذﻟﻚ ﻣﻊ ﺗﻘﺮŒﺮﻩ اﻟﺴﻨﻮي ﻷداء ا]/ﻤﻌﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻘﺪﻣﮫ ﻟ]uﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
ً
ً
ُﺗﺼﺪر اﻹدارة ا»@ﻮﻟﺔ ﺑﺎﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺗﻘﺮŒﺮا ﺳﻨﻮŒﺎ ُCﻌﺮض ﻋ”• ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ُﻳﻮ ّ
`ç
ً
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻷﻋﻤﺎل أو اﻟﻌﻘﻮد اﻟ ¦¥اﻧﻄﻮت ﻋ”• ﻣﺼ0uﺔ ﳌﻮﻇﻔﻲ ا]/ﻤﻌﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻤﺎذج اﻹﻓﺼﺎح
اﳌﻮدﻋﺔ ﻟﺪ•èﺎ.

ً
ُ
ﺣﻴﺚ إِّن Wﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ Gﻌﺪ ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟ ¦¥ﺗﺮ¤ﻂ ا]/ﻤﻌﻴﺔ ﺑﺎﻷ?@ﺎص اﻟﻌﺎﻣﻠnن
َ
ﻟﺼﺎD0/ﺎ ،ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﺣ™ﺎﻣDﺎ واﻻﻟƒ#اﻣﺎت اﻟﻮاردة •¢ﺎ.

ﺳﻴﺎﺳﺔ &ﻌﺎرض اﳌﺼﺎ.-

أﻣ ﺎﻧﺔ ا 3 2ﻠﺲ

Lﻌ#ﺪ و [ﻗﺮار:
أﻗﺮ وأGﻌDﺪ أﻧﺎ ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﻣﻄﻠﻖ آل ﻣﻄﻠﻖ و¤ﺼﻔ ¦¥اﻟﺮﺋ2ﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﺑﺄﻧ ¦Ïﻗﺪ اﻃﻠﻌﺖ ﻋ”• ﺳﻴﺎﺳﺔ Gﻌﺎرض اﳌﺼﺎ `/ا@/ﺎﺻﺔ ﺑـﺠﻤﻌﻴﺔ ا0/ﻮﺳﺒﺔ اﻟ05ﺎﺑﻴﺔ ،و¤ﻨﺎء ﻋﻠﻴﮫ
أواﻓﻖ وأﻗﺮ وأﻟƒ#م ﺑﻤﺎ ﻓ•Îﺎ وأGﻌDﺪ ¹ﻌﺪم ا0/ﺼﻮل ﻋ”• أي ﻣ™ﺎﺳﺐ أو أر¤ﺎح ?@ﺼﻴﺔ ﺑﻄﺮŒﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة
أو ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﺴﺘﻔﻴﺪا ﻣﻦ ﻣﻮﻗ lÝﻛﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة أو ﻣﻮﻇﻒ  lzا]/ﻤﻌﻴﺔ وëﻌﺪم اﺳﺘﺨﺪام أي
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺨﺺ ا]/ﻤﻌﻴﺔ أو أﺻﻮﻟDﺎ أو ﻣﻮاردWﺎ ﻷﻏﺮا ¦×ìاﻟ@aﺼﻴﺔ أو أﻗﺎرëﻲ أو أﺻﺪﻗﺎíﻲ أو
اﺳﺘﻐﻼﻟDﺎ ﻷي ﻣﻨﻔﻌﺔ أﺧﺮى.
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
اﻟﺘﺎرŒﺦ W ١٤٤٣/٠٥/ ٠١ـ
اﳌﻮاﻓﻖ  ٢٠٢١/١٢/٠٥م

أﻣ ﺎﻧﺔ ا 3 2ﻠﺲ

ﺳﻴﺎﺳﺔ &ﻌﺎرض اﳌﺼﺎ.-

ﻣ]^ﻖ ) :(١ﻧﻤﻮذج إﻓﺼﺎح ﻣﺼ]^ﺔ
ً
ً
Wﻞ ﺗﻤﻠﻚ أﱠي ﻣﺼ0uﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ  lzأِّي ﺟﻤﻌﻴﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ر¤ﺤﻴﺔ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ا]/ﻤﻌﻴﺔ؟
 ﻻً
ً
Wﻞ ﻳﻤﻠﻚ أﱡي ﻓﺮٍد ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ أﱠي ﻣﺼ0uﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ  lzأِّي ﺟﻤﻌﻴﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ر¤ﺤﻴﺔ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
ا]/ﻤﻌﻴﺔ؟
 ﻻ lzﺣﺎﻟﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻨﻌﻢ ﻋ”• أي ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻓﺄﻧﮫ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
ا@/ﺎﺻﺔ ﺑﺘﻤﻠﻚ أِّي ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺎري أو وﺟﻮد ﻣﺼ0uﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ  lzأِّي أﻋﻤﺎل ﺗﺠﺎرŒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻚ أو ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ّ
ي ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ.
أ ٍ
ﺗﺎر%ﺦ اﻹﺻﺪار اﻟ-,ﺮي

ﺗﺎر%ﺦ اﻹﺻﺪار اﳌﻴﻼدي
اﳌﺼ\]ﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
)(%

Kﻞ ﺗﺮﺗﺒﻂ
اﻟﺸﺮﻛﺔ
Zﻌﻼﻗﺔ ﻋﻤﻞ
ﻣﻊ ا-Uﻤﻌﻴﺔ؟

Kﻞ ﺣﺼﻠﺖ
ﻋ QPﻣﻮاﻓﻘﺔ
ا-Uﻤﻌﻴﺔ؟

اﻟﺴﻨﺔ

اﻟﺸIﺮ

اﻟﻴﻮم

اﻟﺴﻨﺔ

اﻟﺸIﺮ

اﻟﻴﻮم

رﻗﻢ
اﻟ@-ﻞ أو
رﺧﺼﺔ
اﻟﻌﻤﻞ

اﳌﺪﻳﻨﺔ

ﻧﻮع
اﻟ6ﺸﺎط

Wﻞ ﺗﺘﻘﻠﺪ ﻣﻨﺼًﺒﺎ )ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻀﻮ  lzﻣﺠﻠﺲ إدارة أو ]/ﻨﺔ أو أي ﺟDﺔ أﺧﺮى( أو Gﺸﺎرك  lzأﻋﻤﺎل
أو أgﺸﻄﺔ أو ﻟﺪﻳﻚ ﻋﻀﻮŒﺔ ﻟﺪى أ ّ ِي ﺟDﺔ أﺧﺮى ﻏ $nا]/ﻤﻌﻴﺔ
 -ﻻ

اﺳﻢ
اﻟ6ﺸﺎط

أﻣ ﺎﻧﺔ ا 3 2ﻠﺲ

ﺳﻴﺎﺳﺔ &ﻌﺎرض اﳌﺼﺎ.-

Wﻞ ﻳﺘﻘﻠﺪ أي ﻣﻦ أﻓﺮاد أﺳﺮﺗﻚ )اﻟﻮاﻟﺪان/اﻟﺰوﺟﺔ/اﻟﺰوﺟﺎت/اﻟﺰوج/اﻷﺑﻨﺎء واﻟﺒﻨﺎت( ﻣﻨﺼًﺒﺎ )ﻣﺜﻞ
ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻀﻮ  lzﻣﺠﻠﺲ إدارة أو ]/ﻨﺔ أو أي ﺟDﺔ أﺧﺮى( أو Cﺸﺎرك  lzأﻋﻤﺎل أو أgﺸﻄﺔ أو ﻟﺪﻳﮫ
ﻋﻀﻮŒﺔ  lzأ ّ ِي ﺟDﺔ أﺧﺮى ﻏ $nا]/ﻤﻌﻴﺔ؟
 ﻻ lzﺣﺎﻟﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻨﻌﻢ ﻋ”• أي ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻓﺄﻧﮫ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
ا@/ﺎﺻﺔ ¹ﺸﻐﻞ أي ﻣﻨﺼﺐ و  /أو اﳌﺸﺎرﻛﺔ  lzأِّي أﻋﻤﺎل ﺧﺎرﺟﻴﺔ )ﻣﻊ ﺷﺮ<ﺎء ا]/ﻤﻌﻴﺔ ،ا™0/ﻮﻣﺔ أو
ّ
ي ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ.
اﻟﻘﻄﺎع ا@/ﺎص( ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻚ أو ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أ ٍ
Kﻞ ﺗﺘﺤﺼﻞ ﻋ QPﻣeﺎﺳﺐ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﻈhg
ﺗﻮﻟﻴﻚ Kﺬا اﳌﻨﺼﺐ؟

اﳌﻨﺼﺐ

ﺻﺎﺣﺐ
اﳌﻨﺼﺐ

Kﻞ ﺗﺮﺗﺒﻂ اI-Uﺔ Zﻌﻼﻗﺔ
ﻋﻤﻞ ﻣﻊ ا-Uﻤﻌﻴﺔ؟

Kﻞ ﺣﺼﻠﺖ ﻋ QPﻣﻮاﻓﻘﺔ
ا-Uﻤﻌﻴﺔ؟

اﳌﺪﻳﻨﺔ

ﻧﻮع
اI-Uﺔ

اﺳﻢ
اI-Uﺔ

Wﻞ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻚ أو ﻷي أﺣﺪ ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ Wﺪﻳﺔ أو أﻛ $ïﻣﻦ ﺟDﺔ ﺧﺎرج ا]/ﻤﻌﻴﺔ وﻟDﺎ ﺻﻠﺔ ﺣﺎﻟﻴﺔ
أو ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺑﺎ]/ﻤﻌﻴﺔ ﺳﻮاء ﻗﺒﻠ••ﺎ أم ﻟﻢ ﺗﻘﺒﻠDﺎ؟
 -ﻻ

 lzﺣﺎﻟﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻨﻌﻢ ﻋ”• اﻟﺴﺆال اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻓﺈﻧﮫ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟDﺪﻳﺔ ﻋﻨﺪ
ّ
ي ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ.
ﻗﺒﻮﻟDﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻚ أو ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أ ٍ
ﺗﺎر%ﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟIﺪﻳﺔ اﻟ-,ﺮي

ﺗﺎر%ﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟIﺪﻳﺔ اﳌﻴﻼدي

ﻗﻴﻤﺔ اﻟIﺪﻳﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ%ﺎ

ﻧﻮع اﻟIﺪﻳﺔ

Kﻞ ﺗﺮﺗﺒﻂ
اI-Uﺔ Zﻌﻼﻗﺔ
ﻋﻤﻞ ﻣﻊ
ا-Uﻤﻌﻴﺔ؟

Kﻞ
ﻗﺒﻠﺖ اﻟIﺪﻳﺔ؟

اﻟﺴﻨﺔ

اﻟﺸIﺮ

اﻟﻴﻮم

اﻟﺴﻨﺔ

اﻟﺸIﺮ

اﻟﻴﻮم

اI-Uﺔ

اﺳﻢ ﻣﻘﺪم
اﻟIﺪﻳﺔ

ﺳﻴﺎﺳﺔ &ﻌﺎرض اﳌﺼﺎ.-

أﻣ ﺎﻧﺔ ا 3 2ﻠﺲ

أﻗﺮ أﻧﺎ اﳌﻮﻗﻊ أدﻧﺎﻩ أﻧﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أﻋﻼﻩ ﻣﺤﺪﺛﺔ و0ðﻴﺤﺔ وﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺔ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ Gﻌﺎرض
اﳌﺼﺎ `/اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ا]/ﻤﻌﻴﺔ.
اﻻﺳﻢ :ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﻣﻄﻠﻖ آل ﻣﻄﻠﻖ
اﳌﻨﺼﺐ  lzا]/ﻤﻌﻴﺔ ::اﻟﺮﺋUﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
اﻟﺘﺎرŒﺦ٢٠٢١/١٢/٠٥ :
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ:

اﳌﺮاﺟﻊ:
أﻋﺘﻤﺪ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ا]/ﻤﻌﻴﺔ  lzاﺟﺘﻤﺎﻋﮫ رﻗﻢ ) lz (٢٠٢٠/٢دورﺗﮫ اﻷو ،•kواﳌﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎرŒﺦ -٢٦
٢٠٢٠-٠٦م اﳌﻮاﻓﻖ ٢٠٢٠/٠٦ /٢٦مW .ﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ و¤ﻘﺮار رﻗﻢ ).(٢٠٢٠/٢/١٥

