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 مشروع
 الئحة تنظيم تعارض املصاحل 

 يف تطبيق نظام املنافسات واملشرتيات احلكومية والئحته التنفيذية
 
 املادة األوىل:

مل  أينما وردت يف الالئحة املعاني املبنية أمامها ما –يقصد باملصطلحات واأللفاظ التالية 
 . يقتض السياق خالف ذلك

األعمال واملشرتيات وتنفيذ عالقة مباشرة أو غري مباشرة يف تأمني  لهكل موظف  : املوظف
 احلكومية.

 نظام املنافسات واملشرتيات احلكومية. : النظام 
 الالئحة التنفيذية لنظام املنافسات واملشرتيات احلكومية. الالئحة :

 أفراد األسرة الذين تربطهم باملوظف صلة الدم أو املصاهرة حتى الدرجة الرابعة. : أقارب/ األقارب
ص يف وضع تتأكد أو ترتجح فيه هي احلالة القانونية أو الواقعية اليت يكون الشخ : تعارض املصاحل

، مباشرة أو غري مباشرة، له ةأو فائدة أو منفعة خاص ةحصوله على مصلح ةشبه
على قدرته على أداء مهامه الوظيفية ومسؤولياتها، مبوضوعية أو لغريه، أو تؤثر 

 ونزاهة وحياد.
هي احلالة القانونية أو الواقعية اليت يكون الشخص فيها يف وضع تتأكد فيه  : تعارض مصاحل فعلي

أو غري مباشرة، له أو  حصوله على مصلحة، أو فائدة، أو منفعة خاصة، مباشرة
 ةهام وظيفية ومسؤولياتها، مبوضوعيأداء م تؤثر على قدرته علىلغريه أو 

 ونزاهة وحياد.
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هي احلالة القانونية أو الواقعية اليت يكون الشخص فيها يف وضع حيتمل  : تعارض مصاحل حمتمل
شرة أو غري فيه حصوله على مصلحة، أو فائدة، أو منفعة خاصة، مبا

ته هام وظيفو تؤثر على قدرته على أداء مأمباشرة، له أو لغريه 
 ونزاهة وحياد. ةومسؤولياتها، مبوضوعي

التعاقد مع اجلهة لتنفيذ أعمال حمددة مهما كان موضوع العقد، و سواًء أبرم العقد باسم  : التعامل
أحد أفراد عائلته أو حلسابه أو كان وكياًل جتاريًا ظاهرًا أو مسترتًا عن منشأه أخرى، أو 

 كان نائبًا أو ممثاًل للغري أو مسخرًا للتعامل مع الغري ملصلحته أو مصلحة عائلته.
 ًا، أو عضو جلنة أو متعاقدًا، أو موظفًاكل مسؤول يف اجلهة احلكومية، مدير : املصلحةالشخص ذو 

 لديهم مصلحة مباشرة أو غري مباشرة. 
 أي مدير أو مسؤول آخر من مهامه وضع وتنفيذ القرارات اإلدارية. : صاحب القرار

مهما كان نوعها أو طبيعتها أي مسؤولية، أو خسارة أو ضرر، أو مطالبة، أو مصروفات  : املسؤولية   
 سواء كانت مباشرة أو غري مباشرة أو تبعية أو غري ذلك. 

ألغراض هذه الالئحة، تعد املصلحة اجلوهرية هي اليت تؤثر أو من احملتمل أن  : املصلحة اجلوهرية
 تؤثر على اختاذ القرار. 

هي املصلحة املباشرة أو غري املباشرة، مادية كانت أو معنوية اليت تتحصل  : مصلحة الشخص 
 للشخص أو عائلته املباشرة، أو حلساب أعماله التجارية أو املهنية. 

من ل هي املصلحة املباشرة أو الغري املباشرة، مادية كانت أو معنوية اليت تتحص : املصلحة املهنية
 طار الوظيفي.خالل أداء مهام وظيفية خارج اإل
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 أهداف الالئحة
 :  املادة الثانية

 : تهدف الالئحة إىل ما يلي
 مما قد ينشأ معه تعارض مصاحل. للموظفمنع تأثري املصاحل الشخصية   -1

جناز اجلماعي والعناية واملبادرة واإل ترسيخ القيم واملبادئ املتمثلة يف النزاهة والعمل  -2
، أو أن يتحصل من للموظفلتفادي أن تؤثر املصلحة الشخصية أو العائلية أو املهنية 

 خالل تلك املصاحل على مكاسب على حساب اجلهة. 

 املصاحل وما يؤدي إليه من إهدار للمال العام والفساد والكسب غري املشروع. عارضمنع ت -3

 

 نطاق تطبيق الالئحة
 : املادة الثالثة

وتنفيذ تسري أحكام هذه الالئحة على كل من له عالقة مباشرة أو غري مباشرة يف تأمني  : أواًل
األعمال واملشرتيات احلكومية من العاملني يف الدولة مبن فيهم موظفي املؤسسات واهليئات 
العامة وذوي العقود اخلاصة واملتعاونني مع اجلهة احلكومية. كما يسري تطبق هذه الالئحة 

 اجلهة احلكومية.على موردي 
 :  ثانيًا

تعد هذه الالئحة متممة ملا جاء يف األنظمة املعمول بها يف اململكة العربية السعودية اليت  -1
 حتكم تعارض املصاحل.

ُتعد هذه الالئحة ُجزءًا ال يتجزأ من العقود والقرارات اليت تربط اجلهة احلكومية باألشخاص  -2
سواء كانت تلك الوثائق قرارات تعيني أو عقود  املوظفني أو العاملني لديها أو لصاحلها

 عمل.

ُتضمن اجلهة احلكومية العقود اليت تربمها مع استشاريها، ومقاوليها، ومورديها، نصوصًا   -3
 تنظم تعارض املصاحل مبا يتفق مع أحكام األنظمة واللوائح وهذه الالئحة. 
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 حاالت تعارض املصاحل
 :  املادة الرابعة

لشخص يعمل لدى اجلهة يف أي نشاط يتعلق بها سواًء بشكل مباشر  ةوجود مصلح ال يعين : أواًل
أو غري مباشر قيام تعارض يف املصاحل بني الطرفني ولكن قد ينشأ تعارض املصاحل عندما 

رأيًا، أو يتخذ قرارًا ، أو يقوم بتصرف ملصلحة اجلهة، وتكون  أن يبداملوظف يطلب من 
لديه يف نفس الوقت إما مصلحة تتعلق بشكل مباشر أو غري مباشر بالرأي املطلوب منه 
إبداؤه ،أو بالتصرف املطلوب منه اختاذه، أو يكون لديه التزام جتاه طرف آخر غري اجلهة 

 يتعلق بهذا الرأي أو القرار .
 
 : من حاالت تعارض املصاحل ما يلي : ثانيًا

 : االرتباط بعمل آخر -1
ال مبوافقة إوال يسمح له باالرتباط بعمل آخر يكرس املوظف وقته للعمل باجلهة احلكومية 

والعقود املربمة  كتابية من اجلهة احلكومية وفقًا لنظام اخلدمة املدنية ولوائحه التنفيذية،
معه على أال تشكل املوافقة على ممارسة العمل اآلخر تعارضًا فعليًا أو حمتماًل مع مصاحل 

 .كوميةهة احلاجل

 : االستثمار  -2
حمتملة أو غري حمتملة، مع أي من  ةاستثماري ة، أو لعائلته مصلحللموظفأن تكون 

أو عمالئها، ويعد االستثمار موطنًا  يهايموردي اجلهة احلكومية أو مقاوليها أو استشار
 لتعارض املصاحل إذا حتصل منه على مصلحة جوهرية.

 :كومية طراف ذوي العالقة باجلهة احلالتعامل مع األ  -3
وأحد األطراف املتعاقدة معها سواًء كان موضوع  املوظفقيام مصلحة مباشرة أو فائدة بني 

برم العقد أتقديم خدمات، أو استشارات سواء  التعاقد توريد مواد، أو تنفيذ أعمال، أو
بامسه، أو باسم أحد أفراد عائلته، أو باسم أي شخص آخر، أو حلسابه أو كان وكياًل 
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جتاريًا ظاهرًا أو مسترتًا عن منشأه أخرى، أو كان نائبًا أو ممثاًل للغري أو مسخرًا للتعامل 
 مع الغري ملصلحته أو مصلحة عائلته.

 : الوالء لألقارب -4
حتى الدرجة  قاربهألحد أتعود  ةمع منشأة جتاري جهتهد دور يف اختاذ القرار بتعاق للموظفأن يكون 

 يعمل يف الشركة أو املؤسسة.حتى الدرجة الرابعة الرابعة، أو أن تكون له سلطة إدارية على قريب 
 :  اإلدارة واللجان السعضوية جم   -5

اخلريية ملؤسسات الرحبية أو غريها، أو أحد ااالرتباط بأي جملس من جمالس اإلدارات 
أو املهنية مما قد يكون موطنًا فعليًا أو حمتماًل، أو حالة تنشئ تعارضًا يف املصاحل 

 أو غري مباشرة. ةبصورة مباشر
 : اهلدايا  -6

أو لعائلته أو لغريه حتدث تعارضًا  للموظفاهلدايا املقدمة من متعامل مع اجلهة احلكومية 
ليًا أو حمتماًل، وألغراض هذه الالئحة، تعد أي هدية تعارضًا فعليًا، وإخالاًل للمصاحل فع

 باألمانة متى قدمت ألداء أو لالمتناع عن عمل مكلف به أو يزعم ذلك.
 : االمتيازات  -7

حتدث  أنأو لعائلته أو لغريه  للموظفاالمتيازات املقدمة من متعامل مع اجلهة احلكومية 
تعارضًا للمصاحل فعليًا أو حمتماًل، كمنح إقامة جمانية فندقيه أو حسومات على منتجات 
أو خدمات للشخص أو لعائلته أو ملن يطلب أن تكون له. وتعد االمتيازات تعارضًا فعليًا 
متى قدمت على وجه خمصوص ومل تتح للغري، وألجل عالقة من يعمل لصاحل اجلهة 

 احلكومية.
 : والرتفيه الضيافة  -8

أو لعائلته أو لغريه حتدث  للموظفالضيافة والرتفيه املقدمني من متعامل مع اجلهة  
تعارضًا للمصاحل فعليًا أو حمتماًل وألغراض هذه الالئحة، تعد الضيافة تعارضًا فعليًا إذا 
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ري كانت على حنو متكرر، أو منتظم أو غري معتاد، ويعد الرتفيه تعارضًا فعليًا إذا كان غ
 معتاد.

 : متثيل الغري أمام اجلهة اإلدارية  -9
متثيل الغري )سواء بأجر أو بغري أجر( يف التعامالت اليت تكون اجلهة احلكومية طرفًا فيها 

. 
 

 فصاح عن تعارض مصاحلااللتزامات واإل
 :  املادة اخلامسة
 باآلتي: املوظفيلتزم 

ستقل وخال من أي جتاهها على حنو مأن يقوم بأعمال اجلهة احلكومية وتنفيذ التزاماته  -1
مصاحلها ومصاحله الشخصية، وأن يقدم مصلحة اجلهة احلكومية يف  بنيتعارض حمتمل 

 األعمال واخلدمات اخلاصة بها على أي مصلحة أخرى.

أن يتجنب تعارض مصلحته الشخصية مع أي من مصاحل اجلهة احلكومية وفق ما هو   -2
تصرف وفق متطلبات هذه الالئحة عند قيام حالة مبني يف هذه الالئحة وجيب عليه ال

 بصورة مباشرة أو غري مباشرة. تتضمن تعارض مصاحل فعليه أو حمتمله سواًء

خطيًا عن أي مصلحة فعلية أو حمتملة سواء بصورة مباشرة أو  لرئيس املباشرأن يفصح ل  -3
احلكومية وفقًا  غري مباشرة نشأت أو ستنشأ عن أي تعامل يقوم به أو يرتبط بأنشطة اجلهة

 ألحكام هذه الالئحة.

أال يباشر أي حالة تنطوي على مصلحة، أو أن يتحصل عليها قبل أخذ املوافقة اخلطية  -4
 املسبقة وفق اإلجراءات احملددة يف هذه الالئحة واألنظمة ذات العالقة.

األعمال  يلتزم املوظف اإلفصاح متى علم أن أحدًا من أفراد عائلته أو أقربائه له مصلحة يف -5
 أو العقود اليت تربم حلساب اجلهة.
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 معاجلة حاالت تعارض املصاحل
 :  املادة السادسة

ال جيوز يف كل األحوال املوافقة على أي من األعمال أو العقود اليت يكون فيها مصلحة  : أواًل
 .اجلهة تتعارض مع مصاحل للموظفمباشرة أو غري مباشرة 

فيلزمه إبالغ  تنفذ لصاحل اجلهةلموظف أي مصلحة يف األعمال أو العقود اليت لإذا كان  : ثانيًا
 جهته بذلك.

بشأن العقود أو األعمال لموظف االشرتاك يف التصويت على القرار الذي يصدر لال حيق  : ثالثًا
 ، وله فيها مصلحة مباشرة أو غري مباشرة. لصاحل اجلهة نفذاليت ت

 
 خمالفة أحكام الالئحة

 :  دة السابعةاملا
كل خمالفة لألحكام وااللتزامات الواردة يف هذه الالئحة تعرض املخالف للجزاءات الواردة يف 

 :  األنظمة ذات الصلة على النحو التالي
يف االلتزام بأحكام هذه الالئحة ـ ومل يشعر اجلهة بارتباط مصاحله املوظف يف حال أخفق :  أواًل

ُنص ك املخالفة مبا يف ذلك أي عقوبة يتحمل منفردًا آثار تلمبصاحل اجلهة احلكومية فإنه 
 عليها يف أي نظام آخر. 

حيق للجهة احلكومية متى ثبت لديها أن املوظف قد أخفق يف اإلفصاح عن تعارض  : ثانيًا
مصاحل فعلية، أن تتخذ اإلجراءات التأديبية وفقًا لنظام اخلدمة املدنية ولوائحه التنفيذية، 

ب املوظفني واألنظمة ذات العالقة، وهلا احلق يف اختاذ اإلجراءات املصححة ونظام تأدي
 هلذا التعارض. 

، إبطال العقد املنطوي على مصلحة، لجهةفصاح عن مصلحته جاز لعن اإل وظفاملذا ختلف إ : ثالثًا
بالتعويض أو إلزام املوظف بأداء أي ربح أو منفعة حتققت له من ذلك كما هلا احلق باملطالبة 

 عما حلقها من ضرر.
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 فرتة احلظر على املوظف

  : املادة الثامنة
 حيظر على أي املوظف يف حال تركه العمل يف جهته احلكومية ما يلي:

لدى شركة أو مؤسسة كان هلا عالقة تعامل مع اجلهة اليت كان يعمل بها  أن يتوىل عماًل  -1
 .سنةملدة ال تقل عن 

االستثمار أو تقديم خدمات استشارية أو غريها لشركة أو مؤسسة كان هلا عالقة تعامل  -2
 .سنةمع اجلهة اليت كان يعمل بها ملدة ال تقل عن 

التعاقد مع اجلهة اليت كان يعمل بها لتنفيذ أي أعمال أو تقديم خدمات باعتباره مقاواًل  -3
 .سنةدة ال تقل عن أو موردًا أو مزودًا للخدمة أو مكتبًا استشاريًا مل

 
 ومقاولي الباطن املوردين واملقاولني ومقدمي اخلدمات

  املادة التاسعة:
باإلفصاح وموظفوهم ووكالؤهم الباطن  املوردون واملقاولون ومقدموا اخلدمات ومقاولويلتزم  :أوالً 

 للجهة احلكومية، عن مجيع احلاالت احلالية واحملتملة اليت قد تؤدي إىل ظهور تعارض
 يف املصاحل، يف العقود واملشرتيات احلكومية.

 وموظفوهم ووكالؤهمالباطن  واملوردون واملقاولون ومقدموا اخلدمات ومقاوليلتزم  : ثانيًا
يف مجيع األنشطة التجارية املتعلقة بأعماهلم بهذه الالئحة  احلكومية املتعاملون مع اجلهة

 .موظف أي فصاح عن حالة أي تعارض مصاحل معاإلو
تباع أي قواعد أخرى للسلوك املهين أو قواعد اشجع اجلهة احلكومية مورديها على ت : ثالثًا

أخالقيات املهنة أو غريها من األنظمة األخرى املعمول بها اليت ميكن أن يتم فرضها على 
 املوردين حبكم عضويتهم يف أي منظمة مهنية أو يف هيئة أخرى.
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ال جيوز ملوردي اجلهة احلكومية ومقاولي ومقدمي اخلدمات واملقاولني من الباطن السعي  : رابعًا
 إىل احلصول على مزايا تنافسية من خالل أساليب جتارية غري مشروعة أو غري أخالقية.

 على موردي اجلهة احلكومية ومقاولي ومقدمي اخلدمات واملقاولني من الباطن عدم  : خامسًا
قد أو أعمال أو خدمات استشارية أو أي التزام من شأنه أن يعارض بأي الدخول يف أي ع

للمصاحل مع مهامهم لصاحل اجلهة احلكومية، ويف  ًاشكل من األشكال، أو ميثل تعارض
حول وجود تعارض مصاحل  ًاحال كان لدى املورد أو املقاول أو مقدم اخلدمات قلق

 ذلك.حمتمل، فال بد من اإلفصاح للجهة احلكومية عن 

أو غريها من الوسائل األخرى غري املشروعة للحصول على ميزة  ىال جيوز تقديم الرشاو : سادسًا
مستحقة أو غري مستحقة. كما ال جيوز ألي مورد أو مقاول أو مقدم خدمات استشارية 

رشوة أو خدمة أو مكافأة أو ترفيه أو أي شيء  للموظف أن يقدم أو ممثليه أو موظفيه،
ذو قيمة مادية أو معنوية للحصول على معاملة تفضيلية من اجلهة احلكومية. وباملثل 

 طلب أو تقديم مثل هذه املميزات. املوظفحيظر على 

ية، من الباطن بالتعاون مع اجلهة اإلدار وناخلدمات واملقاول وومقدم ومقاولو ردويلتزم مو : سابعًا
يف أي استفسارات أو حتقيقات تتعلق بأي وقائع قائمة أو حمتملة لتعارض املصاحل فيما 

 يتعلق باملشرتيات احلكومية.
 

 .: اعتماد ونفاذ تطبيق الالئحة املادة العاشرة
 يعتمد العمل بهذه الالئحة اعتبارا من تاريخ نشرها يف اجلريدة الرمسية. 
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