
 

 

 

 1الصفحة 
 

 سياسة جتنب تعارض املصاحل

 :مقدمة

 الوظيفة وأخالقيات الوظيفي السلوك قواعد مدونة في جاء وحيث بيشة، جامعة مصالح حماية إلى السياسة هذه تهدف

 واالرتقاء املدنية الخدمة تعزيز شأنه من املدونة هذه إعداد أن السعودية، العربية باململكة الوزراء مجلس أصدرها التي العامة،

 بجميع محيطة غير تكون  قد فإنها ثم ومن الشاملة العامة دئاملبا تضمنت كما  املواطنين. وخدمة األداء وتطوير الجودة بمستوى 

 الخاصة الظروف مع تتناسب أخرى  وقواعد معايير إضافة األمر يتطلب قد ذلك وإزاء الدولة، جهات لكل السلوك وقواعد املعايير

 ومهماته وظيفته واجبات أداء العام املوظف على أن العامة: الواجبات في وجاء الخاص. املنهي أو الوظيفي الطابع ذات الجهات بتلك

 .والتجرد واملهنية والدقة والنزاهة األمانة متوخيا وكفاية بنشاط إليه املوكولة

كما جاء بها أن عليه أيضا: العمل على خدمة أهداف الجهة التي يعمل فيها وغاياتها، وتحقيق املصلحة العامة دون سواها، وقد جاءت 

املجتمعية لتكمل ما جاء باملدونة املذكورة وتبني عليه وتضع املعايير في صورة تنظيمية تخدم الغرض املواصفة الخاصة باملسئولية 

 .منها، وهو األمر الذي يتضح في السياق التالي
 

 

 :باملصطلحات فريتع

 .جامعة بيشة :الجامعة -
 

  :السياسة -
 
 .والواجب االلتزام بها خاصة بتعارض املصالحمثل الضوابط والتعليمات والشروط والتلك البنود التي ت

-  

ة أو الحالة التي تكون فيها مصلحة خاصة للموظف او لغيره، مادية أو معنوية مباشرة او غير مباشرة، ح ارض املصالح:تع -
ّ
ال

 أو إبدائه رأيا له عالقة بوظيفتهأمحتملة؛ تؤثر في موضوعيته 
ً
 .و حياديته في اتخاذه قرارا

-  

وظيفته سواء كان ذلك عن طريق التعيين أو التعاقد  مسمىو أأيا كانت طبيعة عمله  الجامعةكل من يشغل وظيفة في  املوظف: -

 .بصفة دائمة أو مؤقتة
-  

 :وهم ألقارب وحتى الدرجة الرابعةا -

 الدرجة األولى: اآلباء واألمهات واالجداد والجدات وإن علو. 

 الدرجة الثانية: األوالد وأوالدهم وإن نزلوا. 

 الدرجة الثالثة: االخوة واالخوات األشقاء أو ألب أو ألم وأوالدهم وأوالد أوالدهم. 

 الدرجة الرابعة: األعمام والعمات وأوالدهم واألخوال والخاالت وأوالدهم. 
 



 

 

 

 2الصفحة 
 

 

 :املصالح تعارض حاالت من نماذج

  بعمل أخراالرتباط  االستثمار 

  املوردين وأمع املستفيدين مصالح  املنافسة 

  حتى الدرجة الرابعة لألقاربالوالء  لهداياا 

  ألغراض شخصيةوممتلكات الجامعة أصول استخدام  لتسهيالتا 
 

 

 :بيشة بجامعة املصالح تعارض سياسة نطاق

 ينشأ أن يمكن .للجامعة العامة املصلحة مع الجامعة منسوبي بأحد خاصة مصلحة تتعارض عندما املصالح تعارض يحدث

 بموضوعية ملهامهم أدائهم دون  تحول  مصالح لديهم أو قرارات باتخاذ الجامعة منسوبي أو قيادات أحد يقوم عندما التعارض

 .الجامعة في ملوقعهم نتيجة شخصية منافع بتلقي عائلتهم أفراد أحد يقوم عندما املصالح تعارض ينشأ كما الية.وفع  
 

 

 :املصالح تعارض تجنب سياسة بنود

  أن يتجنبوا الوضع أو املوقف الـذى تتأثـر فيـه موضوعيـة واسـتقاللية قـرارهم بمصلحـة شـخصية  الجامعةعلى منسوبي

 أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الرابعة أو أصدقائهم املقربين
ً
 .ماديـة أو معنويـة تهمـهم شخصيا

  أال يتأثر أداء املوظف للوظيفة العامة باعتبارات شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو بمعرفته باملعلومات التي تتعلق

 .بالقرار

  في لجنة اختيار شاغلي الوظائف القيادية حين يكون من بين املتقدمين لشغل أحد هذه 
ً
يجب أال يكون املوظف عضوا

 .نالوظائف أحد أقاربه أو أصدقائه املقربي

  ألحد أقاربه أو أصدقائه املقربين مصالح مالية أو غير مالية مباشرة أو غير مباشرة،  أو لهأن يحرص املوظف على أال يكون

 أو باالشتراك مع آخرين
ً
  .في املوضوع محل اتخاذ القرار سواء كان منفردا

 الجامعةتعارض في املصالح بينه وبين  فيه يكون  عمل يجب على املوظف أن يمتنع عن املشاركة في أي. 

 ال يجوز أن يستغل املوظف وظيفته لتأمين مزايا أو امتيازات غير مبررة لنفسه أو لغيره. 

 يحظر على املوظف إجراء التفاوض أو الشراء أو التعاقد ليتوافق ومصلحته الشخصية على حساب املصلحة العامة. 

 حاباة لخدمة أشخاص من األقارب أو املعارف أو من غيرهم لتحقيق مصلحة ال يسمح للموظفين القيام بالوساطة أو امل

 .أو تسهيل مهمة ليست من حق املستفيد أو الهروب من مسئولية أو تجاوز لألنظمة واللوائح املرعية

  الجهات  الجهات التي له سلطة اتخاذ القرار بها أو في ولمسؤ أو الغير ممن لديه مصلحة مع  األقارب أحديمنع تعيين

 .املرتبطة بجهة عمله
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 يجب على املوظف أال يمتنع عن القيام بواجبات وظيفته أو تأدية خدمة أو مصلحة عامة مجاملة لنفسه أو لغيره. 

  يحظر على املوظف قبول الهدايا او الخدمات التي تعرض عليه بشكل مباشر او غير مباشر او أي ميزة يكون لها تأثير

نزاهته في تنفيذ مهماته الوظيفية او من شأنها التأثير على قراراته لاللتزام بأداء عمل أو االمتناع  مباشر او غير مباشر على

 .عنه

  املوردين الذين  وأاملستفيدين يحظر على املوظف قبول أي تسهيالت خاصة او خصومات على املشتريات الخاصة من

 .جامعة بيشةلديهم معامالت رسمية مع 

 السياسة، وملحقاتها، وااللتزام بأحكامها، واي تحديثات تجري عليها يجب على املوظف االطالع على هذه. 

  ة أو محتملة، قبل اتخاذه القرار أو إبدائه الرأي في
ّ
 عن أي حالة تعارض مصالح حال

ً
فصح خطيا يجب على املوظف أن ي 

 .الواقعة محل التعارض

 العدالة والنزاهة واملسؤولية واألمانة وعدم املحاباة أو الواسطة أو  الجامعية مثل: قيماليجب على املوظف االلتزام ب

 .الجامعةتقديم مصلحة النفس أو اآلخرين على مصالح 

  أو محتملة. كما يجب عليهم تجنب الدخول فعلية  تعارض مصالح حاالتعن أي  اإلفصاحعلى منسوبي الجامعة يجب

)مرفق نموذج اإلفصاح عن تعارض  الجامعةمباشر مع مصالح  أو املشاركة في أي نشاط يتعارض بشكل مباشر أو غير

 .املصالح بجامعة بيشة(

  مخالفه االحكام الواردة في هذه السياسة تعرض املوظف املساءلة واتخاذ االجراءات والعقوبات التأديبية والجزائية في

 لألنظمة واللوائح الساريحقة و 
ً
 ة.فقا
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 مرفقات:

 املصالح تعارض عن افصاح نموذج
 

ــــــــــتع) ــــــــــــهـــــ ـــــــــــــــ  (دــــــ
 

 سياسة على إطلعت قد بأنني ----------------------------------- وبصفتي ------------------------------------------- / أدناه املوقع أنا أقر

 ي:يل بما لتزمأو  أوافق عليه اوبناءً  ،وفهمتها بيشة بجامعة الخاصة املصالح تعارض

 الجامعة. في موقعي من مستفيدا مباشرة غير أو مباشرة بطريقة شخصية أرباح أو مكاسب أي على الحصول  عدم -أ

 ملنفعتي استغاللها أو شخصية ألغراض اردهامو  أو ممتلكاتها أو أصولها أو الجامعة خصت معلومات أي استخدام عدم -ب

 الرابعة. الدرجة حتى أقاربي ألحد أو الخاصة

 :التالية املنشآت أو النشاطات في مصلحة أو استثمار لي أو أمتلك بأنني تاريخه من اعتبارا فصاحال ا أود كما -ج

-  

-  

-  

-  

-  

-  

 
ً
 مشار  لست أنني كدؤ أ ذلك إلى وإضافة

ً
 أنني أؤكد اكم ،استثمار ،اتفاقيات ،ترتيبات أي في مباشرة غير أو شرةمبا بطريقة كا

 مشا لست
ً
 نشاط له طرف أي أو ،العمال أو املوردين، أو الجامعة خدمات من املستفيدين من أي مع آخر نشاط أي في ركا

 .لي شخصية منفعة أو مصلحة عنه يترتب قد والذي الجامعة مع
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