
 

 
 5من  1الصفحة 

واللجنة التنفيذية وجلنة االستثمار  األمناءتنظيم تعارض املصاحل ألعضاء جملس  الئحة

  اخلرييةحممد بن عبداهلل اجلميح  مبؤسسة واملوظفنيوكبار التنفيذيني 

 : متهيد
يف أعماهلا ابملمارسات املهنية اليت تتطلب منها أن تتصرف بشكل يتحلى ابألمانة    اخلرييةحممد بن عبدهللا اجلميح    مؤسسةإدارة  تلتزم  

  يةاإلشراف والنزاهة واملصداقية والقيم األخالقية يف مجيع أعماهلا وتعامالهتا مع املوظفني، والعمالء، واملوردين، واملنافسني، واجلهات 
 واألجهزة احلكومية، واجلمهور. 

من أعضاء   كلمع    تنظيم تعارض املصاحل احملتملخالل  ، من  اخلرييةحممد بن عبدهللا اجلميح    مؤسسةمصاحل  هذه الالئحة تعىن حبماية  
إساءة  يعتب ما قد و ، واملوظفني، واجلهات ذات العالقة األخرى وكبار التنفيذينيواللجنة التنفيذية، وجلنة االستثمار، ، مناءجملس األ
 . العالقة مع األشخاص ذوي  ؤسسةتعامل إدارة املخالل أو من   مرافقهو  اخلرييةحممد بن عبدهللا اجلميح  مؤسسةصول ألاستخدام 
 وتنظيمها وفقا احلد من تعارض املصاحل من خالل إىل نيل ثقة املتعاملني معها  اخلرييةحممد بن عبدهللا اجلميح  مؤسسةإدارة وهتدف 

 . لتحقيق رسالتها وأهدافها  اوأصوهل  هااستخدام موارد، كما تعمل على تنظيم لألنظمة املتبعة

 : مفهوم تعارض املصاحل
  االستثمار،  وجلنة التنفيذية، واللجنة ،مناءاأل جملس أعضاءكل من هو الوضع أو املوقف الذي تتأثر فيه موضوعية واستقاللية قرار  

 ئهم، أو أصدقامشخصيا، أو هتم أحد أقارهب  م مبصلحة شخصية مادية أو معنوية هتمه  ألعماهلم  مأثناء ادائه  واملوظفني  التنفيذيني،  وكبار 
 .ه ابملعلومات اليت تتعلق ابلقرارابعتبارات شخصية مباشرة أو غري مباشرة، أو مبعرفت عماهلمأل ماملقربني، أو عندما يتأثر أداؤه

 املادة األوىل: 
إحكام الرقابة واملتابعة حلاالت تعارض املصاحل واالفصاح عنها هبدف محاية حقوق أصحاب الغرض من الئحة تعارض املصاحل 

 املصاحل، واحلفاظ على بيئة عمل سليمة حتقق مبدأ الشفافية. 
   :الثانية املادة 

حممد بن عبدهللا اجلميح  مؤسسة  وموظفو  ،وكبار التنفيذينيواللجنة التنفيذية، وجلنة االستثمار، ، مناء جملس األيلتزم مجيع أعضاء 
 :  بليغ عن مصاحلهم الشخصية التاليةابإلفصاح والت اخلريية

 : أي مصلحة يف استثمار أو ملكية يف .1

أو أي مؤسسة اتبعة   اخلرييةاجلميح  حممد بن عبدهللا ؤسسةملهلا فائدة أو تقدم أي خدمات  نشاط جتاري أو منشأة .أ
 .  امأو تستقبل أي خدمات منهمنهما تتحصل على فائدة و  مؤسسةلل

أو  اخلرييةحممد بن عبدهللا اجلميح  مؤسسةأخرى تستقبل خدمة أو أي منفعة من  مع عميل أو أي منشأة مصلحة .ب
 .  مؤسسة للأي مؤسسة اتبعة 
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أو    مناءجملس األأخرى يف وضع جيعلها تستفيد من أي إجراءات يقوم هبا عضو    منشأةعميل أو أي    معنشاط جتاري   .ت
 .  املوظف أوكبار التنفيذيني   واللجنة التنفيذية، أو جلنة االستثمار، أ

واتبعيهم    أقارهبمفيذيني وأي من  وكبار التن  ، واللجنة التنفيذية، وجلنة االستثمار،مناءجملس األاملصاحل املباشرة وغري املباشرة لعضو   .2
 .وتقدمي إقرار ينفي ذلك

 :  ة ثالثالاملادة 
،  عادلةو تعامالهتا مع اجلميع أبن تكون قائمة على أسس نظامية  كليف   اخلرييةحممد بن عبدهللا اجلميح  مؤسسةإدارة تُراعي  -1

 . موظفنيأو  شركاءعمالء أو   وأموردين كانوا على توخي العدالة واإلنصاف سواء   يف تعامالهتا مع عمالئها  وحترص

 ال تغين هذه الالئحة عن الرجوع لألنظمة واللوائح ذات الصلة. -2

  اخلرييةاجلميح    حممد بن عبدهللا  مؤسسة  وموظفوالتنفيذيني    وكبارواللجنة التنفيذية، وجلنة االستثمار،    ،مناءجملس األيلتزم أعضاء    -3
 . امها وموادهاكوأحالالئحة  هبذه وأصحاب املصلحة

 املقام األول. تليب مصاحلها يف  واجتماعية بناًء على أسس اقتصادية  هتاقرارا اخلرييةحممد بن عبدهللا اجلميح  مؤسسة  إدارة تتخذ -4

 :  الرابعةاملادة 
 : ابآليت  االستثمار،واللجنة التنفيذية، وجلنة  مناءيلتزم أعضاء جملس األ

حممد بن عبدهللا اجلميح  مؤسسةوالعقود اليت تتم حلساب  أن تكون له مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف األعمال ال جيوز  - 1
عن يف إعفاء أي شخص  مناءواستثماراته، دون املساس حبق جملس األ مؤسسة أو املؤسسات والكياانت القانونية التابعة لل اخلريية

 تعارض املصاحل وفقاً ألحكام هذه الالئحة. 

جملس   اً يفأو عضو   اً ، أو أن يكون مدير اخلرييةحممد بن عبدهللا اجلميح    مؤسسة  أن يشرتك يف أي عمل من شأنه منافسة  ال جيوز  -  2
 .األوقافالنشاط الذي تزاوله  نشاط أو أن يتجر يف أحد فروع الأو تزاول نفس  منافسة هلما إدارة شركة 

أو   اخلريية حممد بن عبدهللا اجلميح  مؤسسة تتم حلساب  والعقود اليتال مبا له من مصلحة شخصية يف األعمأن يبلغ اجمللس  -3
 . هذا التبليغ يف حمضر االجتماع ، ويثبتواستثماراته مؤسسة املؤسسات والكياانت القانونية التابعة لل

أو اللجنة التنفيذية   مناءجملس األالذي يصدر يف هذا الشأن يف  للعضو ذي املصلحة االشرتاك يف التصويت على القرارال جيوز   -4
 . أو جلنة االستثمار

والعقود عمال مستقاًل للموافقة على األ بنداً  يف السنة املالية  أول اجتماع له  أعمالدرج ضمن جدول يأن  مناء جملس األعلى  -5
ة  مشارك  مصلحة مباشرة أو غري مباشرة فيها، أو للموافقة على  أو اللجنة التنفيذية، أو جلنة االستثمار،  مناءجملس األاليت يكون لعضو  
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اسم العضو صاحب التعامل وطبيعة   ، ويشمل العرض  اخلرييةحممد بن عبدهللا اجلميح  مؤسسةيف نشاط من شأنه منافسة  عضوال
والعقود ، ويتم   عمال احلساابت اخلاص عن هذه األ تعامل على حده ( مع ارفاق تقرير مراجعكل  وقيمة التعامل )   وشروط ومدة
 حالة من حاالت تعارض املصاحل على حده. كل  على   مناءجملس األ التصويت يف

، أو أن جملس إدارهتا نقدايً من أي نوع ألعضاءأن تقدم قرضا أو متوياًل  اخلرييةحممد بن عبدهللا اجلميح   مؤسسةدارة إلال جيوز  -6
 مع الغري. تضمن أي قرض أو متويل يعقده أحدهم

 : حكام املتعلقة بكبار التنفيذيي : األاخلامسةاملادة 
 : ابآليت اخلرييةعبدهللا اجلميح حممد بن   مؤسسةيلتزم كبار التنفيذيني يف 

ال  إ واستثماراته، مؤسسةأو املؤسسات والكياانت القانونية التابعة لل ؤسسةاملخاصة مع  االمتناع عن الدخول يف أي تعامالت -1
 . مناءجملس األمبوافقة 

مبوافقة  ال إيف أعماهلا وأنشطتها  اخلرييةحممد بن عبدهللا اجلميح  مؤسسةمن شأهنا منافسة  يف أي أعمالاملشاركة االمتناع عن  -2
  وفقاً للنظام ومبا ال يتعارض مع مسئولياته الوظيفية والتزاماته  به األنشطة التجارية اخلاصةمجيع  ، وعلى أن تكونمناءجملس األ

 . األوقافجتاه 
 . أو مكاسب شخصية مصلحة أو منفعة لتحقيق أي  وضعهم الوظيفيل االمتناع عن استغال -3
 لتحقيق مصاحل شخصية. لك املعلومات استخدام أي من ت ، أو غري العامة أو السرية االمتناع عن االفصاح عن املعلومات -4

 :  السادسةاملادة 
 : اباليت اخلرييةحممد بن عبدهللا اجلميح  مؤسسة املوظف يفيلتزم 

 .واملسؤولية والنزاهة العدالة بقيم التخلق (1
 .والواسطة واحملسوبية احملاابة  يقبل ال أبنه  واملعارف واألصدقاء األهل أمام التشدد (2
 أبدائها يقوم اليت الوظيفة من ومعارفه أهله وأصدقائه من أي  أو هو  معنوايً  أو ماداي قانوين غري بشكل عدم االستفادة (3

 .حالياً 
 أثناء اختذها قد قرارات أي  من يف املستقبل ومعارفه وأصدقائه أحد من عائلته أو هو معنوايً  أو ماداي عدم االستفادة (4

 .الوظيفة
 .يعمل لديها اليت  اجلهة مسعة أو مسعته سمت بطريقة عمله يؤدي  الأ (5
 تكليف احتوائه، على  قدرته من  أكب  املوظف االجتماعي على  الضغط  كان  حال  يف  املباشر، رئيسه  أو  مديره من الطلب (6

 .صالحياته  من وأكب  يده عن  املوضوع خارج ن أب واملعارف واألصدقاء األهل أمام  والتذرع املطلوب، إبجناز العمل آخر زميل
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  مبوافقة إال  أعماهلا وأنشطتها  يف    اخلرييةحممد بن عبدهللا اجلميح    مؤسسة من شأهنا منافسة  أعمال  يف    جتار املشاركة أو اال عدم   (7
 .مناءجملس األ

 .مناءجملس األبدون موافقة   اخلرييةحممد بن عبدهللا اجلميح   مؤسسةيف أي تعامالت مع  عدم الدخول (8
 . مستقبالً العمل  ترك، وإن آخرين ألطراف اليت يطلع عليها حبسب عمله السرية  املعلومات عن عدم االفصاح (9

واليت من شأهنا   اخلرييةحممد بن عبدهللا اجلميح  مؤسسةيتعاملون مع  أطرافمن  ألحد من عائلتهو أ له اهلدااي دم قبول(ع10
 املاحنة. أو حتقيق منافع خاصة للجهة  أو اإلضرار هبا، ؤسسةاملهدار مصاحل إىل إأن تؤدي 

ات شرك مع  ته عائل أحد من أو  ، أو أي مصلحة تربطهؤسسةاملخارج  ها يشغل تابًيا عن أي مناصب ك  ئيسه املباشرإبالغ ر (11      
 . تسعى للتعامل معها أو اخلرييةحممد بن عبدهللا اجلميح  مؤسسة أو مؤسسات جتارية أو أي جهة تتعامل مع 

   :السابعةاملادة  
 : الشفافية والعدالة من خالل اآليتحتقيق مبدأ  اخلرييةحممد بن عبدهللا اجلميح   مؤسسة  أمناءيتعني على جملس 

  تقضي به األنظمة واملعايري املهنية، ويف  تعارض مصاحل وذلك وفق ماليس لديهم مستقلني و  املراجعون اخلارجيونأن يكون  -1
احلاالت وفقاً لألنظمة اليت حتكمها، وما حيقق مصلحة    اإلفصاح عنه ومعاجلة تلكحالة وجود مثل هذا التعارض فإنه جيب  

 . اخلرييةحممد بن عبدهللا اجلميح  مؤسسة
 أو العمالء أو املوردين. أو املسؤولني املديرينر التمييز ضد املوظفني أو ضحي -2
دون تفرقة ويكون   اخلرييةحممد بن عبدهللا اجلميح  مؤسسة على عمل مع  املنافسة للحصولُيسمح للموردين واملقاولني  -3

 . وقافاأل مصلحة  على ما حيققالتقييم 
، ويف املقابل  وإبنصاف إهناء مجيع التزاماهتا مع املوردين واملقاولني فوراً  اخلرييةحممد بن عبدهللا اجلميح  مؤسسةإدارة تلتزم  -4

 تتوقع منهم القيام ابألمر نفسه. 

 :  الثامنة املادة 
 : ياسة تنظيم تعارض املصاحل كاآليتواإلدارة التنفيذية اخلاصة بس مناءمسؤوليات وصالحيات جملس األ

 . مناءلس األة جمليإدارة تعارض املصاحل أحد االختصاصات الرئيس (1
 احملتمل أن تنطوي علىللنظر يف املسائل اليت من  همن جلانه املنبثقة أحدتكوين جلان حمددة او تكليف  مناءجمللس األجيوز  (2

 تعارض مصاحل مع مراعاة متطلبات استقاللية تلك اللجان.
أن احلالة تنضوي  اخلرييةحممد بن عبدهللا اجلميح  مؤسسة أمناءقرر جملس  إذا الإال يكون الشخص يف حالة تعارض مصاحل  (3

 . تعارض مصاحل على
من املسئولية عن تعارض املصاحل   اإلعفاء – حالة على حدة  لكبشأن   – وفقًا لسلطته التقديرية أن يقرر  مناءلس األجيوز جمل (4

                                  أو الذي قد ينشأ يف سياق عمله مع  املعتادة، قد ينشأ عرضًا من حني آلخر يف سياق نشاطات الشخص وقراراته الذي 
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مل أكعلى    يتعلق مبصاحل مالية أو مبصاحل تعيقه عن القيام بواجبه يف التصرف  ، سواء مااخلرييةعبدهللا اجلميح  حممد بن    مؤسسة
 .اخلرييةحممد بن عبدهللا اجلميح  مؤسسةوجه مبا يتوافق مع مصاحل 

ميع اإلجراءات اليت بتصحيح وضعه وجب املصلحة املتعارضة صاحب  ، يلتزمالة تعارض مصاحل أن احل مناءجملس األعندما يقرر  (5
 .وإتباع االجراءات املنظمة لذلك  مناءجملس األ يقررها

 ، ورفع القضااي اجلنائية واحلقوقية للمطالبة ابألضرار اليت قدالالئحة صالحية إيقاع اجلزاءات على خمالفي هذه مناءاألجمللس  (6
 هبا.   العالقةتنجم عن عدم التزام مجيع ذوي 

 . مؤسسةلل واللوائح التنظيميةنظمة السارية  يتعارض ذلك مع األال   اجمللس هو املخول يف تفسري أحكام هذه الالئحة على أن (7
  ؤسسة امل، وتنشر على موقع  اخلريية حممد بن عبدهللا اجلميح    مؤسسةهبا مجيع موظفي    ، ويبلغهذه السياسة  مناءجملس األيعتمد   (8

 . مناءاعتمادها يف جملس األاتريخ  لكرتوين وتكون انفذة مناال
، وتعتب الالئحة املعتمدة حلظة مؤسسةاحلق يف تعديل الالئحة من وقت آلخر ونشرها على املوقع االلكرتوين لل مناءجمللس األ (9

 اكتشاف الفعل الذي يشكل تعارض مصاحل هي الالئحة املطبقة.  

 :  التاسعةاملادة 
 وإجراء التعديالت الالزمة عليها. هبا   د من تنفيذ هذه الالئحة والعملالتأك مناءجملس األيتوىل 

 

 وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد


