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ن  ن والمساهمني  سياسة تنظيم تعارض المصالح  ألعضاء مجلس االدارة والمديرين التفيذيني

 تمهيد : 

م ن ي اعمالها بالممارسات تل��
كة �ن ي  المهنية ال�� اهة تتطلب منها أن تت�ف بشكل يتح� باألمانة الي� ن والمصداقية والقيم  وال�ن

، ن ن والموظفني ي جميع أعمالها وتعامالتها مع المساهمني
افية، والعمالء، والموردين، األخالقية �ن ، والجهات اال�� ن  والمنافسني

  مفتوحة بمنافسة يسمح األعمال، وبما ومجتمع الحكومية، والجمهور، واالجهزة
ً
وط وعادلة وفقا  متكافئة.  تنافسية ل��

كة ، من خالل تنظيم تعارض المصالح المحتملة مع كل من أعضاء مجلس اإلدارة،  هذه الالئحة تعين بحماية مصالح ال��
ن والجهات ذات العالقة األخرى وبما يشمل ما قد يكون إساءة استخدام أصول واالدارة  ، والمساهمني ن التنفيذية، والموظفني

كة ومرافقها أو من خالل تعاملها مع األشخاص ذوي العالقة، وذلك وفق الضوابط المنبثقة من الئحة هيئة السوق  ال��
كات واالنظمة السارية ولوائ ن معها المالية والئحة حوكمة ال�� كة إ� نيل ثقة المتعاملني كة، وتهدف ال�� ح وسياسات ال��

كة موارد وأصول بالمنع والحد من تعارض المصالح او تنظيمها وفقا لالنظمة المتبعة، كما تعمل ع� تنظيم استخدام  ال��
ن  أي تعارض عن لتحقيق رسالتها وأهدافها والكشف كة ومصالح المصالح الشخصية بني  اعلية. بف وإدارتها ال��

 أوًال: تعريف تعارض المصلحة

كة ذو مصلحة شخصية أو لديه  ي ال�� ن يكون عضو مجلس اإلدارة أو أي من منسوئ� ي المصلحة حني
تنشأ حالة التعارض �ن

ي مخول باتخاذ أو  كة المعين كة وكان عضو المجلس أو منسوب ال�� عالقة بأي شكل مع طرف ثالث مرتبط بالتعامل مع ال��
ي شأن ذلك التعامل. التأث�ي ع� اتخا

 ذ قرار �ن

ي المصلحة
: معيار تحديد حالة التعارض �ن

ً
 ثانيا

اض مفاده أن عضو مجلس اإلدارة  ي المصلحة بناء ع� اف��
استنادًا للتعريف الوارد اعاله يتم تحديد وجود حالة التعارض �ن

كة بشكل ي كافة األوقات لمصلحة ال��
كة يجب أن يعمل �ن ي ال�� ي منسوئ�

ح�ي دون مراعاة مصلحته  أو أي من با��
 له . وع� ذلك فإن المعيار 

ً
كة ملكا الشخصية أو مصلحة أي جهة أخرى وأن يبذل الجهد المتوقع منه بذله كما لو كانت ال��

ي تحقق ثالثة عنا� رئيسية: 
 يتمثل �ن

 فيها.  -1
ً
كة طرفا  وجود صفقة أو معاملة تكون ال��

ي تلك الصفقة أو المعاملة أو تكون له عالقة سواء أي من منسووجود مصلحة شخصية لعضو المجلس أو  -2
كة �ن ي ال�� ئ�

 عالقة مهنية أو تجارية أو شخصية مع طرف ثالث مرتبط بتلك الصفقة أو المعاملة. 
كة بأي مهام متعلقة بالصفقة أو المعاملة المشار إليها.  -3  اضطالع عضو مجلس اإلدارة أو منسوب ال��

 
ي المصلحة 

ي بغياب أي منها. تنشأ حالة التعارض �ن
 بتوفر كافة العنا� مجتمعة وتنت�ن

 
ً
 : سياسات عامةثالثا

ي العدالة واإلنصاف  .1
ي كل تعامالتها مع الجميع بأن تكون قائمة ع� أسس نظامية عادلة ، وتحرص ع� تو�ن

كة �ن را�ي ال��
ُ
ت

كائها أو مساهميها أو مو ظفي ي تعامالتها مع عمالئها من موردين وعمالء أو ��
 ها. سواء �ن
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كة بنظام هيئة السوق المالية واللوائح التنفيذية الصادرة  .2 ي ال��
ن وجميع موظ�ن م أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني ن يل��
كات واالنظمة األخرى واجبة اإلتباع.   من الهيئة  ونظام ال��

ي هذه الالئحة عن الرجوع لأل  ال  .3 كات ونظام السوق المالية ولوائحه، والنظام تغين نظمة واللوائح ذات الصلة ، كنظام ال��
كة.   األسا�ي لل��

كة وم .4 ي ال��
ن وموظ�ن م أعضاء مجلس اإلدارة وكبارة التنفيذيني ن كة بهذه الالئحةيل�� وع� أعضاء مجلس  ن له عالقة بال��

موا بتقديم كل منهم إقرار يوضح بأنه ال يو  ن جد لدى اي منهم حاالت تعارض مصالح فعلية أو محتملة لم يتم اإلدارة أن يل��
 اإلفصاح عنها. 

كة باإلفصاح والتبليغ عن مصالحهم  .5 كة ومن له عالقة بال�� ي ال��
ن وموظ�ن م أعضاء مجلس اإلدارة وكبارة التنفيذيني ن يل��

ذي يواجهها ، ويكون الشخصية، ويقع عبء اإلفصاح عن وجود حالة تعارض مصالح فعلية أو محتملة ع� الشخص ال
 االفصاح كتابه للجهة اإلدارية األع�. 

كاتها التابعة  .6 كة و�� ن بال�� يجب ع� كل أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني
ي اي نشاط يتعارض بشكل مبا�� أو غ�ي مبا�� مع مصالح 

 وموظفيها تجنب الدخول أو المشاركة �ن
ً
كة والقيام مسبقا ال��

 .
ً
 باستكمال اإلجراءات المنظمة لذلك والحصول ع� الموافقات الالزمة خطيا

كة أن تبلغ الهيئة والجمهور من دون أي تأخ�ي بأي صفقة .7 كة وطرف ذي عالقة أو أي ترتيب  أوعقد  يجب ع� ال�� ن ال�� بني
وع أ ي أي م��

كة والطرف ذي العالقة �ن إذا كان قيمة الصفقة أو العقد  و أصل أو يقدم تمويًال لهيستثمر بموجبه كل من ال��
 أو يزيد عن 

ً
 آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة1أو االستثمار أو التمويل مساويا

ً
كة وفقا  .% من إجما�ي إيرادات ال��

كة وأي طرف ذي عالقة.  .8 ن ال�� ي تقرير مجلس اإلدارة عن وصف ألي صفقة تتم بني
 يجب االفصاح �ن

 فيها , وفيها أو  يجب أن يتم  .9
ً
كة طرفا ي تقرير مجلس اإلدارة عن معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون ال��

االفصاح �ن
كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة المصدر أو للرئيس التنفيذي أو للمدير الما�ي أو ألي شخص ذي عالقة بأي 

كة تقديم إقرار بذلك. منهم وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل فع� ا  ل��
كة أو مواردها المختلفة  .10 كة بعدم استخدام موجودات ال�� ي ال��

ن وجميع موظ�ن م أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني ن يل��
كة، كما ي نطاق نشاط وعمل ال��

يتم المحافظة  ألي مصلحة شخصية أو استغاللها لمنفعة خاصة أو أهداف أخرى ال تقع �ن
كة ال ع� أصول ر التلف من ملموسة وغ�ي الملموسةال�� كة  االستخدام  وإساءة وال�قة والضياع وال�ن وتشمل اصول ال��

ونية والموارد الموجودات والمرافق والممتلكات واالجهزة والمعدات والمواد الح� ال المثال سبيل ع�  والوثائق اإللك��
كة.  واسم وشعار والمعلومات  وشهرة ال��

كاتها التابعة  .11 كة و�� ن بال�� يحظر ع� كل أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة وكبار التنفذيني
 بناًء ع� معلومات داخلية. التداول 

كاتها التابع .12 كة و�� ن بال�� ة يحظر ع� كل أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة وكبار التنفذيني
ات الحظر المقررة من هيئة السوق المالية.   التداول خالل ف��

كة قراراتها .13 ي المقام األول.  أسس ع� بناءً  تتخذ ال��
ي مصالحها �ن  اقتصادية تلي�

كاتها التابعة  .14 كة و�� ن بال�� يحظر ع� كل أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان المنبتقة من مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني
كة والمحافظة ع� �ية وموظفيها وا صحاب المصالح اآلخرين افشاء اية معلومات �ية عن اداء واعمال وخطط  ال��

ي يتلقاها أي منهم وحمايتها من االستخدام غ�ي المرخص واإلفشاء ألي جهة كانت بهدف أن تتمتع كافة  المعلومات الي�
ي الوصول والحصول ع� معلومات 

ي السوق بفرص متكافئة �ن
كة من خالل اإلفصاح عنها ع�� السوق المالية األطراف �ن ال��

كة أو بعدها اإلفصاح عن أى معلومات  السعودية تداول، وال يحق ألى من االطراف السابقة سواء خالل مدة خدمته بال��
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كة إال بتفويض من مجلس اإلدارة ، أو إذا طلب منه ذلك بمقت�ن االنظمة ، كما يحظر استخدام اية  �ية خارج ال��
كة. م  علومات �ية لتحقيق أى مكاسب شخصية ألي منهم او لجهات اخرى خارج ال��

ء آخر ذو قيمة من جهة  .15 ي
كة أو يعمل بها قبول أية هدايا أو منافع أو خدمات أو أي �� ال يحق ألي شخص ذو عالقة بال��

ي 
تأدية واجباته ومسئولياته  أخرى أو شخص حي� ال تؤثر ع� موضوعية قرارات ذلك الشخص  أو الموظف أو ع� قدراته �ن

ار بها ، أو تحقيق منافع شخصية او منافع خاصة للجهة المانحة كة أو اإل�ن  . و�ي ال تؤدي إ�ي اهدار مصالح ال��
 

 
ً
 : األحكام المتعلقة بأعضاء مجلس اإلدارة: رابعا

ي األعمال  .1
ة �ن ة أو غ�ي مبا�� كة إال ال يجوز أن يكون لعضو مجلس اإلدارة أي مصلحة مبا�� ي تتم لحساب ال�� والعقود الي�

خيص مسبق من الجمعية العامة يجدد كل سنة  . ب��
ي أي عمل من شأنه منافسة  –جدد كل سنة يمن الجمعية العامة  ترخيصبغ�ي  – ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة .2

ك �ن أن يش��
كة أو تزاول  كة تنافس ال�� ي ��

كة ، أو أن يكون مدير أو عضو مجلس إدارة �ن ي أحد فروع ال��
كة أو أن يتجر �ن نفس نشاط ال��

كة.   النشاط الذي تزاوله ال��
ي الجمعية  .3

ي مجلس اإلدارة أو �ن
ي هذا الشأن �ن

ي التصويت ع� القرار الذي يصدر �ن
اك �ن ال يجوز للعضو ذي المصلحة االش��

 العامة. 
ي األعمال والع .4

كة، ، ع� عضو مجلس اإلدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة شخصية �ن ي تتم لحساب ال�� قود الي�
ي مح�ن االجتماع. 

 ويثبت هذا التبليغ �ن
ي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة  .5 يبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة عند انعقادها عن األعمال والعقود الي�

ي شخصية فيها ، ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من  كة الخار��  .  مراجع حسابات ال��
ي يكون لعضو ع� ا .6 كة أن تدرج ضمن جدول أعمال الجمعية العامة بندًا مستقًال للموافقة ع� األعمال والعقود الي� ل��

ي نشاط من شأنه منافسة 
ة فيها، أو للموافقة ع� مشاركة عضو مجلس اإلدارة �ن ة أو غ�ي مبا�� مجلس اإلدارة مصلحة مبا��

ي أحد فروع نشاط ال�� 
كة أو االتجارة �ن كة ، ويشمل العرض ع� الجمعية اسم العضو صاحب التعامل وطبيعة نشاط ال��

وط ومدة وقيمة التعامل ( كل تعامل ع� حدة ) مع ارفاق تقرير مراجع الحسابات الخاص عن هذه األعمال والعقود  و��
ي الجمعية العامة

ن ، ويتم التصويت �ن ن القانونيني ع� كل حالة من  وفق النماذج الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبني
 حاالت تعارض المصالح ع� حدة . 

كة عموما وليس ما يحقق مصالح  .7 م بالقيام بما يحقق مصلحة ال�� ن ن ، ويل�� يمثل عضو مجلس اإلدارة جميع المساهمني
ي مجلس اإلدارة . 

ي صوتت ع� تعيينه �ن ي يمثلها أو الي�  المجموعة الي�
 من أي نو  .8

ً
كة أن تقدم تمويًال نقديا . ال يجوز لل��  ع أل عضاء مجلس إدارتها ، أو أن تضمن أي تمويل يعقده أحدهم مع الغ�ي

ات حظر  –أو أي شخص  ذي عالقة به  –ع� عضو مجلس اإلدارة  .9 كة خالل ف�� ام بوقف التداول بأسهم ال�� ن االل��
 التعامالت الربع سنوية والسنوية ، حسب ما تقرره الجهات المختصة . 

ن  .10 كة ومرافقها وممتلكاتها. ع� عضو مجلس اإلدارة االل��  ام بعدم إساءة استخدام أصول ال��
ي الحاالت التالية :  .11

كة وهيئة السوق المالية �ن  ع� عضو مجلس اإلدارة إشعار ال��
كة.  - أ ي ما يملكه أوله مصلحة فيه من حقوق أسهم أو أدوات دين خاصة بال��

 عند تعيينه عضو مجلس اإلدارة ، وذلك �ن
 أو له  - ب

ً
كة . عندما يصبح مالكا ي أي حقوق أسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بال��

 مصلحة �ن
ي ملكيته أو مصلحته بنسبة (  - ج

ي 50عند حدوث تغي�ي �ن
ي يمتلكها �ن %) أو أك�� من األسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الي�

كة ، أو بنسبة  كة. 1 (ال��  %) أو أك�� من أسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بال��
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 عند تغ�ي هدف التملك الذي سبق اإلفصاح عنه.  - د
ي مجلس االدارة، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو  .12

ن �ن التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلني
كة أخرى.   يشغل عضوية مجلس إدارة ��

 ضو من أعضاء مجلس اإلدارة ع� تجنب تعارض المصالح وشبهة وجود تعارض للمصالح. يعمل كل ع .13
كة ع� مصلحته الشخصية وأن ال  .14 يجب ع� عضو مجلس اإلدارة ممارسة مهامه بأمانة ونزاهة وأن يقدم مصالح ال��

 يستغل منصبه لتحقيق مصالح خاصة. 
 

: إفصاح المرشح عن تعارض المصالح
ً
 خامسا

ي ترشيح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن اي من حاالت تعارض ع� من يرغب  -1
�ن

 المصالح وفق اإلجراءات المقررة من هيئة السوق المالية. 
شيح لمجلس  -2 ي ال��

ي يرغب �ن كة الي� ي تتم لحساب ال�� ي األعمال والعقود الي�
ة �ن ة أو غ�ي مبا�� توضيح وجود مصلحة مبا��

 إدارتها. 
ي أحد فروع النشاط الذي تزاوله. تو  -3

كة أو منافستها �ن ي عمل من شأنه منافسة ال��
اك المرشح �ن  ضيح اش��

 
ً
ن : سادسا  : األحكام المتعلقة بكبار التنفيذيني

كة إال بموافقة مجلس اإلدارة.  .1 ي أي تعامالت خاصة مع ال��
كة االمتناع عن الدخول �ن ي ال��

ن �ن  ع� كبار التنفيذيني
ي أعمالها وأنشطتها إال بموافقة  .2

كة �ن ي أي أعمال من شأنها منافسة ال��
كة االمتناع عن المشاركة �ن ي ال��

ن �ن ع� كبار التنفيذيني
 للنظام وبما ال يتعارض مع مسؤلياته الوظيفية مجلس اإلدارة وع� 

ً
أن تكون جميع األنشطة التجارية الخاصة به وفقا

كة.  اماته تجاه ال�� ن  وال��
كة لتحقيق أي مصلحة أو منفعة أو مكاسب ع� كبا .3 ي ال��

ي �ن
كة االمتناع عن استغالل وضعهم الوظي�ن ي ال��

ن �ن ر التنفيذيني
 شخصية. 

كة االمتناع عن االفصاح عن المعلومات غ�ي العامة أو ال�ية أو استخدام أي من تلك  .4 ي ال��
ن �ن ع� كبار التنفيذيني

 المعلومات لتحقيق مصالح شخصية. 
كة ع� كبار الت .5 ي ال��

ن �ن ات   -أو أي شخص ذي عالقة به  –نفيذيني ي يملكها خالل ف�� كة الي� ام بوقف التداول بأسهم ال�� ن االل��
 حظر التعامالت الربع سنوية والسنوية ، حسب ما تقرره الجهات المختصة . 

كة ومرافقها وممتلك .6 ام بعدم إساءة استخدام أصول ال�� ن كة االل�� ي ال��
ن �ن  اتها. ع� كبار التنفيذيني

ي الحاالت التالية:  .7
كة وهيئة السوق المالية �ن كة إشعار ال�� ي ال��

ن �ن  ع� كبار التنفيذيني
كة .  - أ  عند تعيينه ، وذلك فيما يملكه أو له مصلحة فيه من حقوق أسهم أو أودوات دين خاصة بال��

 أو له مصلحة فية من حقوق أسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل ال - ب
ً
كة. عندما يصبح مالكا  خاصة بال��

ي ملكيته أو مصلحته بنسبة              -ج
ي 50  (عند حدوث تغي�ي �ن

ي يمتلكها �ن %) أو أك�� من األسهم أو أدوات  الدين القابلة للتحويل الي�
كة ، أو بنسبة ( كة. 1ال��  %) أو أك�� من أسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة  بال��

 سبق اإلفصاح عنه .  عند تغ�ي هدف التملك الذي - د
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ً
كة : سابعا ي ال��

 : األحكام المتعلقة بموظ�ن

ي 
كة باالئ�  : يتلزم موظفو ال��

ي أعمالها وأنشطتها إال بموافقة مجلس اإلدارة.  .1
كة �ن ي أعمال من شأنها منافسة ال��

 أال يشاركوا أو يتاجروا �ن
كة و مرافقها وممتلكاتها .  .2  أال يسيئوا استخدام أصول ال��
كة بدون موافقة مجلس اإلدارة. أال  .3 ي اي تعامالت مع ال��

 يدخلوا �ن
كة أل غراض شخصية . وأال يفصحوا عن  .4 أال يسيئوا استخدام ما تحت أيديهم ومسؤولياتهم من معلومات خاصة بال��

ي يطلعوا عليها بحسب عملهم  -المعلومات ال�ية وغ�ي العامة  كة.   -الي� ي ال��
 ألطراف آخرين ، وإن تركوا العمل �ن

كة أو أال يقبلوا الهدايا لهم او القربائهم من اطراف يتعام .5 ي من شأنها أن تؤدي إ�ي اهدار مصالح ال�� كة والي� لون مع ال��
ار بها، أو تحقيق منافع خاصة للجهة المانحة.   اإل�ن

ن  جميع ع� .6 كة إبالغ العاملني كة، خارج يشغلونها مناصب أي عن كتابًيا رؤسائهم بال��  أو هم تربطهم مصلحة أي أو ال��
كات عائالتهم أفراد كة مع تتعامل جهة أي أو تجارية مؤسسات أو مع ��  . معها للتعامل تس� أو ال��

ن  يتجنب .7 ن  مع بتعاملهم يتعلق فيما ، الشخصية مصالحهم تتعارض فيها أوضاع أي عائلتهم وأفراد العاملني  المقاولني
كات أفراد وأي والتجار والموردين كة للتعامل مع تس� أو تتعامل  أخرى مؤسسات أو أو �� ي  منافسيها أو احد ال��

 العمل.  �ن
 

: حاالت تعارض المصالح (أمثلة لحاالت التعارض)
ً
 ثامنا

كة قيام  ي اي نشاط يتعلق سواء بشكل مبا�� أو غ�ي مبا�� بال��
كة �ن ي وجود مصلحة لشخص يعمل لصالح ال�� ال يعين

 أو 
ً
كة أن يبدي ر أيا ن ولكن قد ينشأ تعارض المصالح عندما يطلب ممن يعمل لصالح ال�� ن الطرفني ي المصالح بني

تعارض �ن
كة وتكون لد ي نفس الوقت إما مصلحة تتعلق بشكل مبا�� أو غ�ي مبا�� بالرأي يتخذ قرارًا أو يقوم بت�ف لمصلحة ال��

يه �ن
كة يتعلق بهذا  ام تجاه طرف آخر غ�ي ال�� ن المطلوب منه إبداؤه أو بالت�ف المطلوب منه اتخاذه أو أن يكون لديه ال��

ال الثقة وتحقيق لمكاسب الرأي أو القرار أو الت�ف إذ تنطوي حاالت تعارض المصالح ع� انتهاك لل�ية وإساءة الستعم
كة. اشخصية وزعزعة   لوالء لل��

ال يمكن لهذه السياسة أن تتضمن كل حاالت تعارض المصالح إال أنها تغ�ي كل ما ذكر وما لم يذكر وع� كل من يعمل 
كة أن يتجنب اي موقف أو سلوك يبدو أنه مخالف لهذه السياسة وفيه شبهه تعارض مصالح.   بال��

ورة ال تع�ي جميع المواقف األخرى المحتمل  وهذه السياسة تضع أمثلة لمعاي�ي سلوكية لعدد من المواقف إال انه بال�ن
 :  حدوثها ومن أمثلة حاالت التعارض ما ي�ي

ي أو له صلة بأي أأن عضو مجلس اإلدارة أو عضو   -1
 �ن

ً
كاتها التابعة مشاركا كة أو �� ي ال�� ي لجنة من لجانه أو أي من منسوئ�

ي اي عمل أو نشاط قد يؤثر بشكل مبا�� أو غ�ي مبا�� ع�  حة شخصية أو مصلحة تنظيمية أو مهنيةنشاط أو له مصل
�ن

كة.  ي تأدية واجباته ومسؤلياته تجاه ال��
 موضوعية قرارات ذلك العضو أو الموظف أو ع� قدراته �ن

ن يتل�� أو يحصل ع� مكاسب شخصية من اي -2 طرف سواء كان ذلك بطريقة  أن عضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيني
كة.  ي إدارة شؤون ال��

ة مستفيدًا من موقعه ومشاركته �ن ة أو غ�ي مبا��  مبا��
كة.  -3 اء أو التأج�ي لل�� ي معامالت مادية بالبيع أو ال��

 االستفادة المادية من خالل الدخول �ن
ي الوظائف واالستفادة من  -4

ن األبناء أو األقرباء �ن ي تعيني
ي توفرها الوظيفة له أو االستفادة من الوظيفة �ن المعلومات ال�ية الي�

 لجهة ما له مصلحة معها. 
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ي يكون  -5 كة الي� كة خدمات لل�� كة وتقدم هذه ال�� ارتباط الشخص بأك�� من جهة فعضو مجلس اإلدارة الذي يعمل لدى ��
 عضوًا فيها قد يواجه حالة تعارض مصالح. 

ي يحصل عليها الموظف من أمث -6  لة تعارض المصالح. الهدايا واإلكراميات الي�
كة أو تبحث عن التعامل مع  -7 ي نشاط تجاري أو منشأة تقدم خدمات أو تستقبل خدمات حالية من ال��

االستثمار أو الملكية �ن
كة.   ال��

كة.  -8 امات نتيجة لمنصب الشخص كعضو مجلس إدارة بال�� ن  الحصول ع� قروض أو ضمانات بال��
كة بدون م -9 كة. واممارسة نشاط تناف�ي مع أنشطة ال��  فقة مسبقة من الجمعية العامة لل��

10-  . كة لمصلحته الشخصية أو لمصلحة الغ�ي ي ال��
 استعمال أو استغالل الموظف لسلطته الوظيفية أو نفوذه �ن

ي يطلع عليها بحكم الوظيفة ولو بعد ترك الخدمة.  -11 كة والي�  لل��
ً
 خاصا

ً
ي تعت�� ملكا  إفشاء األ�ار أو إعطاء المعلومات الي�

اء أي مواد او معدات أو ممتلكات استنادًا إ� معلوماتقد تنطوي عم -12 ها  ليات �� كة بغرض بيعها أو تأج�ي من داخل ال��
كة ع� تعارض مصالح.   لل��

كة قد ينتج عنه أقبول أحد األقارب لهدايا من  -13 كة بهدف التأث�ي ع� ت�فات الموظف بال�� شخاص أو جهات تتعامل مع ال��
 تعارض مصالح. 

كة أو تس� للتعامل معها.  إصالح أو إنشاء -14  ممتلكات للموظف أو أحد أفراد عائلته ع� نفقة أي جهة تتعامل مع ال��
كة أو سعيها أتسلم الموظف أو أحد افراد عائلته من  -15 ي جهة لمبالغ أو اشياء ذات قيمة بسبب تعامل تلك الجهة مع ال��

 عامل معها. تلل
 كة بدفع قيمة فوات�ي مطلوبة من الموظف أو احد افراد علئلته. قيام اي جهة تتعامل مع أو تس� للتعامل مع ال��  -16
كة ومجموعتها أو تو�ي إدارة مؤسسة فردية  -17 كة أو منشأة منافسة لل�� قبول عضو مجلس اإلدارة لعضوية مجلس إدارة ��

كة منافسة  . أمنافسة أو �� ي
 كان شكلها القانوئن

ً
 يا

كة أو مؤسسة فردية أو  -18 كة أو منشأة أخرى تزاول  تأسيس عضو مجلس اإلدارة ل�� ي ��
تملكه نسبة مؤثرة لسهم أو حصص �ن

كة أو مجموعتها.   من نوع نشاط ال��
ً
 نشاطا

ة  -19 ي حكمها ظاهرة كانت أو مست��
كة ع� وكالة تجارية أو ما �ن ن أوموظف ال�� حصول عضو مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيني

كة أو مجموعتها.  كة أو منشأة أخرى منافسة لل��  ل��

 : أحكام عامة أخرى: 
ً
 تاسعا

ي به األنظمة  .1
ن وليس لديهم تعارض مصالح وذلك وفق ما تق�ن ن مستقلني يجب أن يكون مراقبوا الحسابات الخارجيني

ي   لألنظمة الي�
ً
ي حالة وجود مثل هذا التعارض فإنه يجب اإلفصاح عنه ومعالجة تلك الحاالت وفقا

والمعاي�ي المهنية، و�ن
كة. تحكمها، وبما يحقق مصلحة   ال��

كة والئه من يتخذ طرف ذو عالقة أن ألي يجوز ال .2 ي  رغبتة من أو لل��
كة  لمخالفته ذريعة الربح تحقيق �ن سياسات ال��

 واألنظمة السارية. 
ن  .3 ن  ضد يحظر التمي�ي ن  أو الموظفني ن  أو المدراء أو المساهمني   الموردين.  أو العمالء أو المسؤولني
كة بدون تفرقة ويكون التقييم لما فيه تحقيق لمصلحة  .4 ن بالمنافسة للحصول ع� عمل مع ال�� ُيسمح للموردين والمقاولني

كة وتحقيق قيمة مضافة لها.   ال��
ي المقابل تتوقع منهم .5

ن فورًا وبإنصاف و�ن اماتها مع الموردين والمقاولني ن كة بإنهاء جميع ال�� م ال�� ن  القيام باألمر نفسه.  تل��
ن  المدراء ع� حظري .6 ي  والموظفني  أو �ية معلومات استخدام إساءة أو اإلخفاء أو التالعب خالل من عادلة غ�ي  مزايا جين

ها أو مادية وقائع تحريف  العادل.  غ�ي  التعامل ممارسات من غ�ي
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 لالئحة تتبع ادارة المراجعة للجنة المراجعة / مجلس االدارة ويتم تحديد أعمالها من خالل لجنة المراجعة  .7

ً
بالمجلس وفقا

كات.   حوكمة ال��
ن المراجع  .8 كة وتتو� لجنة المراجعة / مجلس اإلدارة التوصية بتعيني ي لل�� كة المراجع الخار�� ن الجمعية العامة لل�� تعني

 . ي ن المراجع الخار�� ، وتتجنب اإلدارة التنفيذية التوصية بتعيني ي  الخار��
 
 

 : مسئوليات وصالحيات مجلس اإلدارة واالدارة التنفيذية الخاصة بسياسة تنظيم تعارض المصالح : 
ً
ا  عا��

 إدارة تعارض المصالح أحد االختصاصات الرئيسة لمجلس اإلدارة.  .1
ي من المحتمل أن  .2 ي المسائل الي�

يجوز للمجلس تكوين لجان محددة أو تكليف أحد لجانه المنبثقة من المجلس للنظر �ن
 استقاللية تلك اللجان.  مع مراعاة متطلبات تنطوي ع� تعارض مصالح

كة مع الغ�ي أو تعامالت  .3 كة فيما يخص تعامالت ال�� ي حالة تعارض مصالح إال اذا قرر مجلس إدارة ال��
ال يكون الشخص �ن

كة أن الحالة تنطوي ع� تعارض مصالح ، وتكون صالحية القرار مع الرئيس  ي ال��
ن �ن أعضاء المجلس وكبار التنفيذيني

كة . التنفيذي أو المدير ال ي ال��
ي موظ�ن

 عام بخصوص با��
 لسلطته التقديرية أن يقرر  .4

ً
عفاء من المسئولية عن تعارض اإل  –بشأن كل حالة ع� حدة  –يجوز لمجلس اإلدارة وفقا

ي سياق عمله 
ي سياق نشاطات الشخص وقراراته المعتادة ، أو الذي قد ينشأ �ن

ن آلخر �ن  من حني
ً
المصالح الذي قد ينشأ عرضا

كة ،  ي الت�ف ع� أكمل وجه بما يتوافق مع مع ال��
سواء ما يتعلق بمصالح مالية أو بمصالح تعيقه عن القيام بواجبه �ن

كة.   مصالح ال��
م صاحب المصلحة المتعارضة بتصحيح وضعه وبجميع  .5 ن عندما يقرر مجلس اإلدارة أن الحالة تعارض مصالح ، يل��

ي يقررها مجلس اإلدارة واتباع اإلجراء  ات المنظمة لذلك . اإلجراءات الي�
ي هذه الالئحة ، ورفع القضايا الجنائية والحقوقية للمطالبة  .6

كة صالحية إيقاع الجزاءات ع� مخال�ن لمجلس إدارة ال��
ام جميع ذوي العالقة بها.  ن ي قد تنجم عن عدم ال�� ار الي�  باأل�ن

ي تفس�ي أحكام هذه الالئحة ع� أن ال يتعارض ذلك مع األنظ .7
كة المجلس هو المخول �ن مة السارية والنظام األسا�ي لل��

 واألنظمة األخرى. 
 يتو� مجلس اإلدارة التأكد من تنفيذ هذه الالئحة والعمل بموجبها واجراء التعديالت الالزمة عليها.  .8
ي وتكون نافذة من تاريخ اعتمادها من المجلس.  .9

وئن كة اإللك��  يعتمد مجلس اإلدارة هذه السياسة وتن�� ع� موقع ال��
كة. تحل  .10  هذه السياسة محل سياسة تنظيم تعارض المصالح الحالية لل��

 
 

 

 

 

 


