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لّ ش ر

ٍ يعمل لصررهاهه وتَعدُ مه يقوم به من

تصرررته خهرجَ إطهر العمل ليس من اهتمهمهه إال أنَّ الشررر خ ترى أن املصرره

الشرر صرريخ ملن

يعمل لصررهاهه أثنهءَ ممهرسرخِ أيِّ أنشررطخ خهةررخ بهه قد تتداخ ُل بصررور مبهشررر أو غريِ مبهشررر
مع موضوعيت ِه أو والئهِ للشر خ ممه قدْ ينشأُ معه تعهرض يف املصه .
تُؤمن الشرررر خ بقيمهه ومبهدئهه املتمثلخِ يف النزاهخِ والعمل اجلمهعيِ والعنهيخِ واملبهدر ِ واإلجنه ِز
وتأتي سرريهسررخ تعهرض املصرره الصررهدر عن الشررر خ؛ لتعزيز تلك القيم ومحهيتهه وذلك لتفهدي
أن تؤثّر املصررل خ الش ر صرريخ أو العهئليخ أو املهنيخ أليّ ش ر
واجبهته جتهههه أو أن يتَ ّصلَ من خالل تلك املصه

ٍ يعمل لصرره

الشررر خ على أداء

على مكهسب على حسهب الشر خ.

نطهق وأهداف السيهسخ


مع عدم اإلخالل مبه جهء يف التشرررريعه والقوانني املعمول بهه يف دولخ تلسرررطني اليت حتكُم تعهرض
املصه



وقهنون الشر ه والئ ته التنفيذيخ تأتي هذه السيهسخ استكمهالً هله دونَ أن حتلَّ حملهه.

تُطبق هذه السريهسرخ على

ل شر

يعمل لصره

الشر خ ويشمل ذلك أعضهء الشر خ العموميخ

وأعضررهء جملس اإلدار وأعضررهء اللجهن املنبثقخ من جملس اإلدار واملدير التنفيذي ومجيع موظفيهه
ومتطوعيهه.


يشرررمل تعهرض املصررره
شر

مه يتعلق بهألشرر ه

أنفسرررهم املذ ورين يف الفقر الس ررهبقخ ومصررره

أي

آخر تكون هلم عالقخ ش صيخ بهم ويشمل هؤالء الزوجخ األبنهء الوالدين األشقهء أو غريهم

من أتراد العهئلخ.


تُعدُّ هذه السريهسرخ جزءاً ال يتجزأُ من الوثهئق اليت تربط الشرر خ بهألش ه

العهملني لصهاهه سواء

هنت تلك الوثهئق قرارا تعيني أو عقود عمل.


تُضررّمن الشرررر خ العقود اليت تربمهه مع اسرررتشرررهرييهه اخلهرجيني أو غريهم نص رروةر رهً تنظم تعهرض
املصه



مبه يتفق مع أحكهم هذه السيهسخ.

تهدف هذه السريهسخ إىل محهيخ الشر خ ومسعتهه ومن يعمل لصهاهه من أي أشكهل تعهرض املصه
السلبيخ اليت قد تنشأ بسبب عدم اإلتصهح.

مسئوليه وةالحيه جملس اإلدار واإلدار التنفيذيخ اخلهةخ بسيهسخ تنظيم تعهرض املصه
إدار تعهرض املصه

أحد االختصهةه الرئيسخ جمللس اإلدار .

جيوز للمجلس تكوين جلهن حمدد او تكليف أحد جلهنه املنبثقخ من اجمللس للنظر يف املسرررررهئل اليت من
احملتمل أن تنطوي على تعهرض مصه

مع مراعه متطلبه استقالليخ تلك اللجهن.

يف حهلخ تعهرض مصرره إال إذا قرر جملس إدار الشررر خ تيمه خي تعهمال الشررر خ
ال يكون الش ر
مع الغري أو تعهمال أعضررهء اجمللس و بهر التنفيذيني يف الشررر خ أن ااهلخ تنضرروي على تعهرض مصرره
وتكون ةالحيخ القرار مع املسؤول التنفيذي خبصو

بهقي موظفي الشر خ.

جيوز جمللس اإلدار وتقهً لسررلطته التقديريخ أن يقرر – بشررأن
عند تعهرض املصره

ل حهلخ على حد – االعفهء من املسرررئوليخ

الذي قد ينشرأ عرضرهً من حني آلخر يف سريهق نشرهطه الش

وقراراته املعتهد أو الذي

مهليخ أو مبصرره

تعيقه عن القيهم بواجبه يف

قد ينشررأ يف سرريهق عمله مع الشررر خ سررواء مه يتعلق مبصرره
التصرف على أ مل وجه مبه يتواتق مع مصه

الشر خ.

عندمه يقرر جملس اإلدار أن ااهلخ تعهرض مصررره

يلتزم ةرررهحب املص ررل خ املتعهرض ررخ بتصرر ي وضرررعه

وجبميع اإلجراءا اليت يقررهه جملس اإلدار وإتبهع االجراءا املنظمخ لذلك.
جمللس إدار الشرر خ ةرالحيخ إيقهع اجلزاءا على خمهلفي هذه السيهسخ ورتع القضهيه اجلنهئيخ وااقوقيخ
للمطهلبخ بهألضرار اليت قد تنجم عن عدم التزام مجيع ذوي العالقخ بهه.
جملس اإلدار هو امل ول يف تفسررررري أحكهم هذه السرررريهسررررخ على أن ال يتعهرض ذلك مع االنظمخ السررررهريخ
والالئ خ األسهسيخ للشر خ وأنظمخ اجلهه املشرتخ.

يعتمد جملس اإلدار هذه السيهسخ ويبلغ مجيع موظفي الشر خ وتكون نهتذ من تهريخ اإلبالغ.
 يتوىل جملس اإلدار التأ د من تنفيذ هذه السيهسخ والعمل مبوجبهه وإجراء التعديال الالزمخ عليهه.

حهال تعهرض املصه
 ال يعين وجود مصررل خ لشر

يعمل لصرره

مبهشررر بهلشررر خ قيهم تعهرض يف املصرره
ممن يعمل لصرره

الشررر خ يف أي نشرره

يتعلق سررواء بشرركل مبهشررر أو غري

بني الطرتني .ولكن قد ينشررأ تعهرض املصرره

عندمه يطلب

الشررر خ أن يبدي رأيًه أو يت ذ قرارًا أو يقوم بتصرررف ملصررل خ الشررر خ وتكون

لديه يف نفس الوقت إمَّه مصرررل خ تتعلق بشررركل مبهشرررر أو غري مبهش ررر بهلرأي املطلوب منه إبداؤه أو
بهلتصرررف املطلوب منه اختهذه أو أن يكون لديه التزام جتهه طرف آخر غري الشررر خ يتعلق بهذا الرأي
أو القرار أو التصرررف .إذ تنطوي حهال تعهرض املصرره

على انتههك للسررريخ وإسررهء السررتعمهل الثقخ

وحتقيقٍ ملكهسب ش صيخ وزعزعخ للوالء للشر خ.
 هذه السرريهسررخ تضررع امثلخ ملعهيري سررلو يخ لعدد من املواقف إال أنهه بهلضرررور ال تغطى مجيع املواقف
األخرى احملتمل حدوثهه ويت تم على ل من يعمل لص رره الش ررر خ التص رررف من تلقهء أنفسرررهم
بصرور تتمهشرى مع هذه السيهسخ وجتنب مه قد يبدو أنه سلوك خيهلف هذه السيهسخ ومن االمثلخ على
حهال التعهرض مه يلي:
 ينشرررأ تعهرض املصررره مثالً يف حهلخ أن عضرررو جملس اإلدار أو عض ررو أي جلنخ من جلهنه أو أي من
موظفي الشررر خ مشررهر هً يف أوله ةررلخ بأي نشرره أو له مصررل خ شر صرريخ أو مصررل خ تنظيميخ أو
مهنيخ يف أي عمل أو نشره

قد يؤثر بشركل مبهشرر أو غري مبهشرر على موضروعيخ قرارا ذلك العضو أو

املوظف أو على قدراته يف تأديخ واجبهته ومسئوليهته جتهه الشر خ.
 ينشرررأ التعهرض يف املصررره

أيضر رهً يف حهلخ أن عضرررو جملس اإلدار أو أحد

حيصرررل على مكهسرررب شرر صررريخ من أي طرف آخر سرررواء

بهر التنفيذيني يتلقى أو

هن ذلك بطريقخ مبهش ررر أو غري مبهشرررر

مستفيداً من موقعخ ومشهر ته يف إدار شؤون الشر خ.
 قد ينشرأ التعهرض يف املصره
الشراء أو التأجري للشر خ.

من خالل االسرتفهد املهديخ من خالل الدخول يف معهمال مهديخ بهلبيع أو

 ايضرره قد ينشررأ التعهرض يف املصرره
من إحدى ةرور تعهرض املصرره

من خالل تعيني األبنهء أو األقربهء يف الوظهئف أو توقيع عقود معهم
تكون يف حهل ارتبه

من يعمل لصرره

الشرر خ يف جهخ أخرى ويكون

بينهه تعهمال مع الشر خ.
 اهلدايه واإل راميه اليت حيصرررل عليهه عضرررو جملس اإلدار أو موظف الش ررر خ من أمثلخ تعهرض
املصه .
 االسرتثمهر أو امللكيخ يف نشرره

جتهري أو منشررأ تقدم خدمه أو تسرتقبل خدمه حهليخ من الشررر خ او

تب ث عن التعهمل مع الشر خ.
 إتشرهء األسررار أو إعطهء املعلومه اليت تعترب ملكًه خهةراه للشرر خ واليت يطلع عليهه حبكم العضويخ أو
الوظيفخ ولو بعد تر ه اخلدمخ.
 قبول أحد األقهرب هلدايه من أشر ه

أو جهه تتعهمل مع الشر خ بهدف التأثري على تصرته العضو

أو املوظف بهلشر خ قد ينتج عنه تعهرض املصه .
 تسررلم عضررو جملس اإلدار أو املوظف أو أحد أتراد عهئلته من أي جهخ ملبهلغ أو أشرريهء ذا قيمخ بسرربب
تعهمل تلك اجلهخ مع الشر خ أو سعيهه للتعهمل معهه.
 قيهم أي جهخ تتعهمل أو تسرررعى للتعهمل مع الشرررر خ بدتع قيمخ تواتري مطلوبخ من املوظف أو أحد
أتراد عهئلته.
 اسرت دام أةرول وممتلكه الشرر خ للمصرل خ الشر صريخ من شرأنه أنْ يُظِهرَ تعهرضرهً يف املصره تعليًه
ال هسرتغالل أوقه دوام الشرر خ أو موظفيهه أو معداتهه أو منهتعهه لغري مصره الشر خ
أو حمتم ً
أو أهداتهه أو إسرهء ِ اسرت دامِ املعلومه املت صرلخِ من خالل عالقخِ الش ِ بهلشر خ؛ لت قيق مكهسب
ش صيخ أو عهئليخ أو مهنيخ أو أيَّ مصه أخرى.

االلتزامه
على

ل من يعمل لصه

الشر خ أن يلتزم بهلتهلي:

 اإلقرار على سيهسخ تعهرض املصه

املعتمد من الشر خ عند االرتبه

بهلشر خ.

 االلتزام بقيم العدالخ والنزاهخ واملسررؤوليخ واألمهنخ وعدم احملهبه أو الواسررطخ أو تقديم مصررل خ النفس
أو اآلخرين على مصه الشر خ.
 عدم االسررتفهد بشرركل غري قهنوني مهديه أو معنويهً هو أو أي من أهله وأةرردقهئه ومعهرته من خالل أداء
عمله لصه

الشر خ.

 جتنب املشهر خ يف اختهذ القرارا اليت تؤدي لتعهرض مصه
 تعبئخ منوذج الشر خ اخله

بهإلتصهح عن املصه

أو توحي بذلك

سنويه.

 اإلتصررهح لرئيسرره املبهشررر عن أي حهلخ تعهرض مصرره

أو شرربهخ تعهرض مصرره

طهرئخ سررواء

مهليخ أو غري مهليخ.
 اإلبالغ عن أي حهلخ تعهرض مصه

قد تنتج عنه أو هن غريه ممن يعمل لصه

 تقديم مه يثبت إنههء حهلخ تعهرض املصه

الشر خ.

يف حهل وجوده أو يف حهل طلب الشر خ ذلك.

هنت

متطلبه اإلتصهح
يتعني على أعضررهء جملس اإلدار واملسررؤولني التنفيذيني وغريهم من املوظفني واملتطوعني التقيد التهم بهإلتصررهح
للش ررر خ عن ااهال التهليخ حيثمه انطبق وااصرررول على مواتقتهه يف ل حهلخ حيثمه اقتضرررت ااهجخ
سواء انطو على تعهرض تعلي أو حمتمل للمصه

أم ال:

 يتعني على أعضررهء جملس اإلدار واملسررؤول التنفيذي وغريهم من املوظفني واملتطوعني اإلتصررهح عن أيخ
وظهئف يشرغلونهه أو ارتبه شر صرري هلم مع مجعيخ أو مؤسررسرخ خهرجيخ سرواء هنت داخل اململكخ أم
خهرجهه.
 يتعني على أعضررهء جملس اإلدار واملسررؤول التنفيذي وغريهم من املوظفني واملتطوعني اإلتصررهح عن أيخ
حص

ملكيخ هلم يف املؤسسه الرحبيخ.

 يتعني على أعضررهء جملس اإلدار واملسررؤول التنفيذي وغريهم من املوظفني واملتطوعني اإلتصررهح عن أيخ
وظيفخ أو مصرل خ مهليخ أو حصرخ ملكيخ خت

أي من أتراد أسرهم )الوالدان والزوجخ/الزوجه /الزوج

واألبنهء/البنه ( يف أيخ شر خ أو مؤسسه رحبيخ تتعهمل مع الشر خ أو تسعى للتعهمل معهه.
 يتعني على

ل أعضررهء جملس اإلدار واملسررؤولني التنفيذي وغريهم من املوظفني واملتطوعني اإلتصررهح

للشرررر خ وااصرررول على مواتقتهه على أيخ حهلخ ميكن أن تنطوي على تعهرض حمظور يف املصررره

.

وختضررع مجيع هذه ااهال للمراجعخ والتقييم من قبل جملس إدار الشررر خ واختهذ القرار يف ذلك .
عند انتقهل املوظف إىل وظيفخ رئهسرررريخ يف الشررررر خ أو إىل وظيفخ يف إدار أخرى أو غري ذلك من
الوظهئف اليت رمبه تنطوي على تعهرض يف املصرره
املصرره

رمبه يتعني على املوظف إعهد تعبئخ منوذج تعهرض

وأخالقيه العمل وبيهن اإلتصررهح يف غضررون  30يومه من تغيري الوظيفخ  .مه تقع على عهتق

الرئيس املبهشر للموظف مسؤوليخ التأ د من قيهم املوظف بتعبئخ استمهر اإلتصهح على حنو تهم.

تقهرير تعهرض املصه
 تودع مجيع منهذج إتصهح أعضهء جملس اإلدار لدى اإلدار التنفيذيخ
 تودع مجيع منهذج إتصهح موظفي أو متطوعي الشر خ لدى إدار شؤون املوظفني
 يُقدم مراجع حسررهبه الشرر خ اخلهرجي تقريراً خهةرهً بهألعمهل والعقود املربمخ لصره

الشرر خ واليت

تنطوي على مصررل خ مبهشررر أو غري مبهشررر لعضررو اجمللس حهل طلبِ رئيسِ جملس اإلدار ويُضررمن
ذلك مع تقريره السنوي ألداء الشر خ الذي يقدمه للجمعيخ العموميخ.
 تُصررردر اإلدار امل ولخ بهملراجعخ الداخليخ تقريراً سرررنويهً يُعرض على جملس اإلدار يُوضررّر تفهةررريل
األعمهل أو العقود اليت انطو على مصل خ ملوظفي الشر خ وتقهً لنمهذج اإلتصهح املودعخ لديهه.
 حيث إنِّ هذه السرررريهسررررخ تُعد جزءاً ال يتجزأ من الوثهئق اليت تربط الشر ررر خ بهألش رر ه
لصهاهه تإنه ال جيوز خمهلفخ أحكهمهه وااللتزامه الوارد بهه.

العهملني

تعهد وإقرار
أقر وأتعهد أنه ________________________ وبصفيت___________________
بأنين قد اطلعت على سريهسرخ تعهرض املصره

اخلهةخ ب" خرباء التطوير" وبنهء عليه أواتق وأقر وألتزم مبه

تيهه وأتعهد بعدم ااصررول على أي مكهسررب أو أربهح شرر صرريخ بطريقخ مبهشررر أو مبهشررر مسرررتفيدا من
موقعي عضرو جملس إدار أو موظف يف الشرر خ وبعدم اسرت دام أي معلومه خت الشر خ أو أةوهله
أو مواردهه ألغراضي الش صيخ أو أقهربي أو أةدقهئي أو استغالهله ألي منفعخ أخرى.
التوقيع.....................................................
التهريخ  ....../...../...........ه
املواتق  ....../...../...........م

مل ق:
منوذج إتصهح مصل خ
هل متلك أيَّ مصل خً مهليخً يف أيِّ مجعيخ أو مؤسسخ رحبيخ تتعهمل مع الشر خ؟
نعم
ال
هل ميلك أيُّ ترد من أتراد عهئلتك أيَّ مصل خً مهليخً يف أيِّ مجعيخ أو مؤسسخ رحبيخ تتعهمل مع الشر خ؟
نعم
ال
يف حهلخ اإلجهبخ بنعم على أي من األسرئلخ السرهبقخ تأنه جيب عليك اإلتصرهح عن التفهةريل اخلهةخ بتملك
أيِّ عمل جتهري أو وجود مصل خ مهليخ يف أيِّ أعمهل جتهريخ من قبلك أو من قبل أيٍّ من أتراد عهئلتك.
تهريخ
اسم النشه

نوع النشه

املدينخ

رقم السررررجل التهريخ

هل حصلت ه ررل ترررت ربررط املصررررررلرر رررخ

أو رخصررررررررخ

ع ر ر ر ر رل ر ر ر ر ررى الشر ر ر ر ررر ر ررخ املرررررررهلررررررريرررررررخ

العمل

مر رروات ر رقر ررخ بعالقرخ عمل
الشر خ مع ش ر ررر ررخ
اخلرباء؟

اإلمجهليخ %

هل تتقلد منصباه )مثل منصب عضو يف جملس إدار أو جلنخ أو أي جهخ أخرى( أو تشهرك يف أعمهل أو أنشطخ
أو لديك عضويخ لدى أيِّ جهخ أخرى غري الشر خ
نعم
ال
هل يتقلد أي من أتراد أسرررتك )الوالدان/الزوجخ/الزوجه /الزوج/األبنهء والبنه ( منص رباه )مثل منصررب عضررو يف
جملس إدار أو جلنخ أو أي جهخ أخرى( أو يشرهرك يف أعمهل أو أنشررطخ أو لديه عضرويخ يف أيِّ جهخ أخرى غري
الشر خ؟
نعم
ال
يف حهلخ اإلجهبخ بنعم على أي من األسررئلخ السرهبقخ تأنه جيب عليك اإلتصرهح عن التفهةريل اخلهةرخ بشرغل أي
منصرب و  /أو املشرهر خ يف أيِّ أعمهل خهرجيخ )مع شررر هء الشرر خ ااكومخ أو القطهع اخله ( من قبلك أو
من قبل أيٍّ من أتراد عهئلتك.
اسم اجلهخ

نوع اجلهخ

املدينخ

هررل ترتبط هل حصررلت ةر ر ر ر ررهح ر ررب املنصب
اجلررررررررهررررررررخ عررررررررررلررررررررررى املنصب

هل تت صررررل
على مكهسرررررب

برررررعرررررالقرررررخ مرررررواتررر رق ر ررخ
عرررمرررل مرررع الشر خ؟
الشر خ؟

مرررهليرررخ نظري
ترررولررريرررك هرررذا
املنصب؟

هل قدمت لك أو ألي أحد من أتراد عهئلتك هديخ أو أ ثر من جهخ خهرج الشر ررر خ وهله ةررررلخ حهليخ أو
مستقبليخ بهلشر خ سواء قبلتهه أم مل تقبلهه؟
نعم
ال
يف حهلخ اإلجهبخ بنعم على السررؤال السررهبق تإنه جيب عليك اإلتصررهح عن تفهةرريل اهلديخ عند قبوهله من قبلك
أو من قبل أيٍّ من أتراد عهئلتك.
اس ر ر ررم مرررقررردم اجلهخ
اهلديخ

التهريخ

هررررل قرررربررررلررررت ه ررل ت رررتر رب ررط نوع اهلديخ
اهلديخ؟

اجلهرخ بعالقخ
عر ررم ر ررل م ر ررع
الشر خ؟

قيمرخ اهلرديررخ
تقديريه

أقر أنه املوقع أدنهه أنه مجيع املعلومه أعاله حمدثخ وة ي خ ومتمهشيخ مع سيهسخ تعهرض املصه
من الشر خ.
االسم:
املسمى الوظيفي:
التهريخ:
التوقيع

املعتمد

