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مؤسسة عبدهللا بن محمد أبابطين للتراث إحدى الجهات الرائدة في مجال العمل
  التراثي، وتأسست بتاريخ ٣٠-٢-١٤٤٢هـ

وحرصًا من اإلدارة فإن المؤسسة تسعى لتحقيق أعلى درجات الشفافية المالية
 واإلدارية مع جميع المتعاملين معها داخليًا وخارجيًا ومن هذا المنطلق تم

إعداد هذه الالئحة ( سياسة تعارض المصالح ) تحقيقًا لمبدأ الشفافية واستجابة
 لمتطلبات الجهات المعنية ممثلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية

والّله الموفق والهادي الى سواء السبيل

المقدمة
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مالحظات عامة  حول  الئحة ) سياسة تعارض المصالح (

ــراث   ــن للت ــن محمــد أبابطي ــم التــي تؤمــن بهــا مؤسســة عبــدهللا ب ــزا للقي أواًل / تأتــي  هــذه الالئحــة تعزي

ــا . ــة له ــاز وحماي ــادرة واإلنج ــة والمب ــي والعناي ــل الجماع ــة و العم ــة فــي   النزاه والمتمثل

ثانيــًا /  تخشــى مؤسســة عبــدهللا بــن محمــد أبابطيــن للتــراث مــن تعــارض المصالــح مــن قبــل العامليــن فــي 

المؤسســة وذلــك تــم اعــداد هــذه الالئحــة لتفــادي أن تؤثــر المصلحــة الشــخصية أو العائليــة ، أو المهنيــة 

ألي شــخٍص يعمــل لصالــح المؤسســة علــى أداء واجباتــه تجــاه المؤسســة ، أو أن يتحصــل مــن تلــك المصالــح 

علــى مكاســٍب علــى حســاب المؤسســة بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة.

ثالثــًا/  تعتبــر مؤسســة عبــدهللا بــن محمــد أبابطيــن للتــراث  مــا يقــوم بــه اي موظــف معهــا مــن تصرفــات 

خــارج إطــار العمــل ليــس مــن اهتمامهــا وتحتــرم خصوصيــة كل شــخص يعمــل لصالحهــا .
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مرجع هذه الالئحة ) سياسة تعارض المصالح (
مرجــع هــذه الالئحــة  هــو : الشــريعات والقوانيــن المعمــول بهــا ـفـي المملكــة العربيــة الســعودية  

التــي تحُكــم تعــارض المصالــح بــكل مــا جــاء فيهــا  ، ونظــام الجمعيــات والمؤسســات األهليــة والئحتــه 

التنفيذيــة ، والالئحــة األساســية للمؤسســة ، تأتــي هــذه السياســة اســتكمااًل لهــا ، دون أن تحــل محلهــا . 

المعنيون بهذه الالئحة ) سياسة تعارض المصالح (

 تطبق هذه الالئحة ) سياسة تعارض المصالح ( على : 

كل شخص يعمل لصالح المؤسسة  ويشمل ذلك :	 

 أعضاء المؤسسة العمومية .	 

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة .	 

أعضاء  اللجان ) الدائمة والمؤقتة ( المنبثقة من مجلس اإلدارة .	 

المدير التنفيذي للمؤسسة .	 

 مدراء الفروع واألقسام واإلدارات وكافة الموظفين بشكل جزء او كلي  .	 

المتطوعون عموما ) كل متطوع يعمل مع المؤسسة بشكل مستمر او مؤقت ( . 	 

مالحظة : هذه الالئحة ) سياسة تعارض المصالح ( تشمل :  
ــح أي شــخص آخــر تكــون لهــم عالقــة  ــرة الســابقة ومصال ــن فــي الفق ــق باالشــخاص  المذكوري ــا يتعل م

ــة مــن الدرجــة األوىل . شــخصية بهــم مــن افــراد العائل
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أهداف هذه الالئحة ) سياسة تعارض المصالح (
 

حمايــة المؤسســة وســمعتها ومــن يعمــل لصالحهــا مــن أي أشــكال تعــارض المصالــح الســلبية التــي . 	

قــد تنشــأ بســبب عــدم اإلفصــاح .

ُتعــَد هــذه السياســة جــزاًء ال يتجــزاء  مــن الوثائــق التــي تربــط المؤسســة باألشــخاص العامليــن لصالحهــا . 	

ســواء كانــت تلــك الوثائــق قــرارًا تعييــن أوعقــد عمــل .

  ُتّضمــن المؤسســة العقــود التــي تبرمهــا مــع استشــارييها الخارجييــن أو غيرهــم ، نصوصــًا تنظم تعارض . 	

المصالــح بمــا يتفــق مــع أحــكام هذه السياســة .

مسئولــيــــات وصــالحــيــــــــــــــــات

مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيـــــــة

الخاصة بسياسة تنظيم تعارض المصالح

من االختصاصات الرئيسة لمجلس اإلدارة إدارة تعارض المصالح.. 	

مــع مراعــاة متطلبــات اســتقاللية تلــك اللجــان  فإنــه يحــق لمجلــس االدارة  تكويــن لجــان محــددة أو . 	

تكليــف أحــد لجانــه المنبثقــة مــن المجلــس للنظــر فــي االمــور  التــي يحتمــل أن تنطــوي علــى تعــارض 

مصالــح.

ــح  إذا قــرر مجلــس إدارة المؤسســة فيمــا يخــص تعامــالت . 	 ــة تعــارض مصال يكــون الموظــف  فــي حال

المؤسســة مــع الغيــر أو تعامــالت أعضــاء المجلــس وكبــار التنفيذييــن فــي المؤسســة أن الحالــة تنطــوي 

علــى تعــارض مصالــح .

 وفقــا لصالحياتــه فانــه يحــق لمجلــس اإلدارة   أن يقــرر – بشــأن كل حالــة علــى حــدة – االعفــاء مــن . 	

المســؤولية عنــد تعــارض  المصالــح الــذي قــد ينشــأ عــرض أمــن حيــن آلخــر فــي ســياق نشــاطات الشــخص 

ــح  ــق بمصال ــه مــع المؤسســة ،ســواء مــا يتعل ــذي قــد ينشــأ فــي ســياق عمل ــادة ، أو ال ــه المعت وقرارات
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ماليــة أومصالــح تعيقــه عــن القيــام بواجبــه فــي التصــرف علــى أكمــل وجــه بمــا يتوافــق مــع مصالــح 

المؤسســة .

عندمــا يقــرر مجلــس اإلدارة أن الحالــة تعــارض مصالــح ، يلتــزم صاحــب المصلحــة المتعارضــة بتصحيــح . 	

وضعــه وبجميــع اإلجــراءات التــي يقررهــا مجلــس اإلدارة  اتبــاع اإلجــراءات المنظمــة لذلــك .

لمجلــس إدارة المؤسســة صالحيــة إيقــاع الجــزاءات علــى مخالفــي هــذه السياســة ،ورفــع القضايــا . 	

الجنائيــة والحقــوق للمطالبــة باألضــرار التــي قــد تنجــم لعــدم التــزام جميــع ذوي العالقــة بهــا .

مجلــس اإلدارة هــو المخــول فــي تفســير أحــكام هــذه السياســة  علــى أن ال يتعــارض ذلــك مــع األنظمــة . 	

الســارية و الالئحــة األساســية للمؤسســة وأنظمــة الجهــات المشــرفة .

يعتمــد مجلــس اإلدارة هــذه السياســة ، ويبلــغ جميــع موظفــي المؤسســة وتكــون نافــذة مــن تاريــخ  . 	

اإلبــالغ .

يتولــى مجلــس اإلدارة التأكــد مــن تنفيــذ هــذه السياســة و العمــل بموجبهــا وإجراء التعديــالت الالزمة . 	

. عليها 

حاالت تعارض  المصالح

ال يعنــي وجــود مصلحــٍة لشــخص يعمــل لصالــح المؤسســة فــي أي نشــاط يتعلــق ســواء بشــكل مباشــر . 	

أو غيــر مباشــر بالمؤسســة ،فيمــا تعــارض ـفـي المصالــح بيــن الطرفيــن ، ولكــن قــد ينشــأ تعــارض 

المصالــح عندمــا يطلــب ممــن يعمــل لصالــح المؤسســة أن يبــدي رأيــًا ،أويتخــذ قــرارًا ، أو يقــوم بتصــرف 

لمصلحــة المؤسســة ،وتكــون لديــه فــي نفــس الوقــت إّمــا مصلحــة تتعلــق بشــكل مباشــر أو غير مباشــر 

بالــرأي المطلــوب منــه إبــداؤه ، أو بالتصــرف المطلــوب منــه اتخــاذه ، أو يكــون لديــه التــزام تجــاه 

ــق لمكاســب شــخصية ،وزعزعــة  ــى إنتهــاٍك للســرية ، وإســاءٍة اســتعمال الثقــة ، وتحقي ــح عل المصال

للــوالء للمؤسســة .

هــذه السياســة تضــع امثلــة لمعاييــر ســلوكية لعــدد مــن المواقــف إال أنهــا بالضــرورة ال تغطــي جميــع . 	

المواقــف األخــرى المحتمــل حدوثهــا ،ويتحتــم علــى كل مــن يعمــل لصالــح المؤسســة التصــرف مــن 

تلقــاء أنفســهم  بصــورة تتماشــى مــع هــذه السياســة ، وتجنــب مــا قــد يبــدو أنــه ســلوك يخالــف هــذه 
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السياســة .
أمثلة  على حاالت التعارض

ينشــأ تعــارض المصالــح مثــاًل فــي حالــة أن عضــو مجلــس اإلدارة أو عضــو أي لجنــة مــن لجانــه أ. 

ــه مصلحــة شــخصية أو  ــأي نشــاط ،أو ل ــة ب ــه صل ــه أو ل أو أي موظفــي المؤسســة مشــاركًا في

مصلحــة تنظيميــة أو مهنيــة فــي أي عمــل أو نشــاط قــد يؤثر بشــكل مباشــر أو غير مباشــر على 

موضوعيــة قــرارات ذلــك العضــو أو الموظــف أو علــى قدراتــه فــي تأديــة واجباتــه ومســؤولياته 

تجــاه المؤسســة .

ينشــأ التعــارض فــي المصالــح أيضــًا فــي حالــة أن عضــو مجلــس اإلدارة أو أحــد كبــار التنفيذييــن ب. 

يتلقــى أو يحصــل علــى مكاســب شــخصية مــن أي طــرف آخــر ســواء كان ذلــك بطريقــة مباشــرة 

أو غيــر مباشــرة مســتفيدًا مــن موقعــه ومشــاركته فــي إدارة شــؤون المؤسســة .

ج. 

قــد ينشــأ التعــارض فــي المصالــح مــن خالل االســتفادة المادية مــن حالل الدخول فــي معاكالت د. 

مادية بالبيع أو الشــراء أو التأجير للمؤسســة .

ايضــًا قــد ينشــأ التعــارض فــي المصالــح مــن خــالل تعييــن األبنــاء أو االقربــاء فــي الوظائــف أو ه. 

توقيــع عقــود معهــم .

مــن أحــد صــور تعــارض المصالــح تكــون فــي حــال ارتبــاط مــن يعمــل لصالــح المؤسســة فــي جهــة و. 

أخــرى ويكــون بينهــا تعامــالت مــع المؤسســة .

ــات التــي يحصــل عليهــا عضــو مجيــس اإلدارة أو موظــف المؤسســة مــن ز.  ــا و اإلكرامي الهداي

ــح . ــة تعــارض المصال أمثل

االســتثمار أو الملكيــة فــي نشــاط تجــاري أو منشــأة تقــدم خدمــات أو تســتقبل خدمــات حاليــة ح. 

مــن المؤسســة أو تبحــث عــن التعامــل مــع المؤسســة .

إفشــاء االســرار أو إعطــاء المعلومــات التــي تعتبــر ملــكًا خاصــًا للمؤسســة ، والتطليــع عليهــا ط. 

بحكــم العضويــة أو الوظيفــة ، ولــو بعــد تركــه الخدمــة .

قبــول أحــد األقــارب لهدايــا مــن اشــخاصًا وجهــات تتعامــل مــع المؤسســة بهــدف التأثيــر علــى ي. 

تصرفــات العضــو أو الموظــف بالمؤسســة قــد ينتــج عنــه تعــارض المصالــح .
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تســلم عضــة مجلــس اإلدارة أو الموظــف أو أحــد أفــراد عائلتــه مــن أي جهــة لمبالــغ أو أشــياء ذات ك. 

قيمــة بســبب تعامــل تلــك الجهــة مــع المؤسســة أو ســعيها للتعامــل معهــا

قيــام أي جهــة تتعامــل أو تســعى للتعامــل مــع المؤسســة بدفــع قيمــة فواتيــر مطلوبــة مــن ل. 

الموظــف أو أحــد أفــراد عائلتــه .

اســتخدام أصــول وممتلــكات المؤسســة للمصلحــة الشــخصية من شــأنها يظهر تعارضًا فــي المصالح م. 

فعليــًا أو محتمــاًل ، كاســتغالل أوقــات دوام المؤسســة ، أو موظفيهــا ، أو معداتهــا أو منافعهــا 

لغيــر مصالــح المؤسســة وأهدافهــا ، أو إســاءة اســتخدام المعلومــات المتحصلــة مــن خــالل عالقــة 

الشــخص بالمؤسســة ، لتحقيــق مكاســب شــخصية ، أو عائليــة ، أو مهنيــة ، أو أي مصالــح أخــرى .

االلتزامات
 على كل من يعمل لصالح المؤسسة أن يلتزم بالتالي :

اإلقرار عل سياسة تعارض المصالح المعتمدة من المؤسسة عند االرتباط بالمؤسسة .. 	

االلتــزام بقيــم العدالــة و النزاهــة والمســؤولية واألمانــة وعــدم المحابــاة أو الواســطة أو تقديــم . 	

مصلحــة النفــس أو األخريــن علــى مصالــح المؤسســة .

عــدم االســتفادة بشــكل غيــر قانونــي ماديــًا او معنويــًا هــو أي مــن أهلــه وأصدقائــه ومعارفــة مــن . 	

خــالل أداء عملــه لصالــح المؤسســة.

تجنب المشاركة في اتحاذ القرارات التي تؤدي لتعارض مصالح أو توحي بذلك .. 	

تعبئة نموذج المؤسسة الخاص باالفصاح عن المصالح سنويًا . 	

اإلفصــاح الرئيســه المباشــر عــن أي حالــة تعــارض مصالــح أو شــبة تعــارض مصالــح طارئــة ســواء كانــت . 	

ماليــة او غيــر ماليــة 

اإلبالغ عن أي حالة تعارض مصالح قد تنتج عنه أو ظن غيره ممن يعمل لصالح المؤسسة .. 	

تقديم ما يثبت إتهاء حالة تعارض المصالح فيحال وجوده أو فيحال طلب المؤسسة ذلك . 	
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متطلبات اإلفصاح
يتعيــن علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة والمســؤولين التنفيذييــن و غيرهم من الموظفيــن والمتطوعين . 	

التقيــد التــام باالفصــاح بالمؤسســة عــن الحــاالت التاليــة ، حيثمــا انطبــق ، والحصــول علــى مةافقتهــا 

فــي كل حالــة حيثنــا اقتضــة الحاجــة ســواء انطــوت علــى تعــارض فعلــي أو محتمــل للمصالــح أمــا ال :

يتعيــن علــى أعضــاء مجلــس االدارة والمســؤول التنفيــذي و غيرهــم مــن الموظفيــن و المتطوعيــن . 	

اإلفصــاح عــن أيــة وظائــف يشــغلونها أو ارتبــاط شــخصي لهــم مــع المؤسســة أو مؤسســة خارجيــة 

ســواء كانــت داخــل المملكــة او خارجهــا 

يتعيــن علــى أعضــاء مجلــس االدارة والمســؤول التنفيــذي و غيرهــم مــن الموظفيــن و المتطوعيــن . 	

اإلفصــاح عــن أيــة حصــص ملكيــة لهــم فــي المؤسســات الربحيــة .

يتعيــن علــى أعضــاء مجلــس االدارة والمســؤول التنفيــذي و غيرهــم مــن الموظفيــن و المتطوعيــن . 	

اإلفصــاح عــن أيــة وظيفــة أو مصلحــة ماليــة أو حصــة ملكيــة تخــص أيــن مــن أفــراد أســرهم )الوالــدان 

ــة جمعيــات أو مؤسســات ربحيــة تتعامــل مــع  ــاء ، البنــات( فــي اي ــزوج ، األبن ،الزوجــة ، الزوجــات ، ال

المؤسســة أة تســعى للتعامــل معهــا 

يتعيــن علــى أعضــاء مجلــس االدارة والمســؤول التنفيــذي و غيرهــم مــن الموظفيــن و المتطوعيــن . 	

ــى تعــارض  ــة حــال يمكــن أن تنطــوي عل ــى اي ــى موافقتهــا عل اإلفصــاح للمؤسســة و الحصــةل عل

محضــور فــي المصالــح . وتخضــع جميــع هــذه الحــاالت للمراجعــة و التقييــم مــن قبــل مجلــس إدارة 

المؤسســة التخــاذ القــرار فــي ذلــك . عنــد انتقــال الموظــف الــى وظيفــة رئســية فــي المؤسســة أو الــى 

وظيفــة فــي إدارة أخــرى أو غيــر ذلــك مــن الوظائــف التــي ربمــا تنطــوي علــى تعــارض للمصالــح ربمــا 

يتعيــن علــى الموظــف إعــادة تعبئــة نمــوذج تعــارض المصالــح واخالقيــات العمــل وبيــان االفصــاح 

ـفـي غضــون ثالثيــن يــوم مــن تغييــر الوظيفــة كمــا تقــع علــى عاتــق تارئيــس المباشــر للموظــف 

مســؤولية التأكــد مــن قيــام الموظــف بتعبئــة اســتمارة اإلفصــاح علــى نحــو تــام .

يعــرض التقصيــر فــي اإلفصــاح عن هــذه المصالح والحصول علة موافقة المؤسســة عليها المســؤول . 	

التنفيــذي وغيــره مــن الموظفيــن والمتطوعيــن باإلجــراءات التاديبيــة طبثــًا لنظــام العمــل والتنميــة 

االجتمايــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية و اللتئحة األساســية في المؤسســة .
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تقارير تعارض المصالح
تودع جميع نماذج افصاح أعضاء مجلس اإلدارة لدى لجنة االمين العام . . 	

تودع جميع نماذج افصاح موظفي أو متطوعي المؤسسة لدى المدير التنفيذي .. 	

لصالــح . 	 المبرمــة  والعقــود  باالعمــال  خاصــًا  تقريــرًا  الخارـجـي  المؤسســة  مراجــع حســابات  يقــدم 

المؤسســة والتــي تنطــوي علــى مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة لعضــو المجلــس حــال طلــب 

رئيــس مجلــس اإلدارة و يضمــن ذلــك مــع تقريــره الســنوي ألداء المؤسســة الــذي يقدمــه للمؤسســة 

العموميــة .

تصــدر اإلدارة المخولــة بالمراجعــة الداخليــة تقريــرًا ســنويًا يعــرض علــى مجلــس اإلدارة يوضــح . 	

تفاصيــل االعمــال أو العقــود التــي انطــوت علــى مصلحــة لموظفــي المؤسســة وفقــًا لنمــاذج 

اإلفصــاح المودعــة لديهــا .

حيــث  أن هــذه السياســة تعــد جــزاًء ال يتجــزاء مــن الوثائــق التــي تربــط المؤسســة باالشــخاص العامليــن 

لصالحهــا فانــه ال يجــوز مخالفــة احكامهــا و االلتزامــات الــواردة بهــا .

ملحق  لكم النماذج الخاصة بسياسة تعارض المصالح
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الحمــد للــه والصــالة والســالم علــى أشــرف المرســلين ســيدنا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم،  أنــه ـفـي اجتمــاع مجلــس اإلدارة رقــم )  1  ( بتاريــخ 

 1442/3/4هـــ الموافــق 2020/10/21م، تــم اعتمــاد االطــالع علــى محتــوى 

)  سياســة تعــارض المصالــح   (، وتــم اعتمادها من مجلــس اإلدارة والتوقيع 

بالعلــم علــى محتواها،، وهللا الموفق.  

التوقيع الصفة اإلسم م

الرئيس األستاذ عبدالله بن مـحمد أبابطين. 1

عضو األستاذة الجوهرة بنت عبدالله العويد. 2

نائب الرئيس األستاذ مـحمد بن عبدالله أبابطين. 3

عضو األستاذ عبدالعزيز بن عبدالله أبابطين. 4

عضو المهندس معاذ بن عبدالله أبابطين. 5

بسم هللا الرحمن الرحيم 

 محضر إقرار )      سياسة تعارض المصالح       (
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