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 سياسة تعارض املصالح ومعالجة حاالت التعارض املحتملة
 

 ( الهدف من السياسة: 1
ي تنظم تعارض المصالح لكٍل من  

الغرض من هذه السياسة هو بيان السياسات واإلجراءات الت 
ن ومراجعي  ، والموظفي  ن كة وكبار التنفيذيي  كة ومجلس اإلدارة ولجان الشر الحسابات، مساهمي الشر

ي هذه  
ن
 ف
ً
والمستشارين وأصحاب المصلحة اآلخرين حسب ما تقتضيه الحاجة )ويشار إليهم جميعا

  " ن "(. كما تهدف هذه السياسة إىل مساعدة "األشخاص المعنيي  ن السياسة "باألشخاص المعنيي 
 ألهداف الُمساءلة والشفاف

ً
 للمتطلبات القانونية ووفقا

ً
ي تطبقها للتعامل مع حاالت التعارض وفقا

ية الت 
ي عملياتها

ن
كة ف  .الشر

 

 ( نظرة عامة: 2
كات  ي الشر

ن
عندما تتداخل المصالح الشخصية الخاصة لألشخاص بأي شكل  ينشأ تعارض المصالح ف

كة  .من األشكال مع المصالح العامة للشر
" لديهم مصالح شخصية   ن ي أن "األشخاص المعنيي 

ن
م الواقع المتمثل ف ِقر وتحي 

ُ
ي القابضة ت كة الكثي  شر

ي مختلف األنشطة عىل  
ن
ي المشاركة ف

ن
يؤدي ذلك بأي شكل من األشكال إىل تعارض  أال وأن لهم الحق ف

كة   .مع المصالح العامة للشر
 :أن ينشأ عنها تعارض المصالح وفيما يىلي أمثلة لحاالت تعارض المصالح أو حاالت يمكن

ي  .1 كة الكثي  ي شر
ن
ن منصبه ف أو المعلومات، أو  القابضة،أن يستخدم أحد األشخاص المعنيي 

كة للحصول عىل منافع شخصية أو لتحقيق   ي الشر
ن
ي يحصل عليها أثناء عمله ف

فرص األعمال الت 
 فوائد لطرف ثالث؛ 

كة  .2 " بإنشاء شر ن كةعندما يقوم أحد "األشخاص المعنيي   .تمارس نشاط مشابه لنشاط الشر
ي   .3

ن
" مثل عضو مجلس اإلدارة باتخاذ قرار أو الدخول ف ن عندما يقوم أحد "األشخاص المعنيي 

كة له مصلحة فيها اء لصالح شر  .تعامل أو عملية شر
ن  .4  .أن يقوم الموظف و/أو أحد أقاربه بأي أعمال للموردين أو الموردين بالباطن أو المنافسي 
" بأعمال أو تكون له مصالح قد تجعل من الصعب عليه عندما يقوم أحد  .5 ن "األشخاص المعنيي 

كة بموضوعية وفعالية ي الشر
ن
 .أداء عمله ف

وعة   .6 "، أو أحد أفراد أشته، منافع شخصية غي  مشر ن عندما يتلق  أحد "األشخاص المعنيي 
ي القابضة.  كة الكثي  ي شر

ن
 بسبب منصبه ف

" )مثل .7 ن عضو المجلس( بأخذ مقابل مادي نظي  تقديمه   عندما يقوم أحد "األشخاص المعنيي 
كة أي أن طبيعة عملها ونشاطها مماثل ألحد أنشطة   كة أخرى منافسة للشر استشارات إىل شر

ي القابضة.  كة الكثي   شر
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ي القابضة وأصحاب المصالح مراعاة القيام بما يكفل ترجيح مصلحة   .8 كة الكثي  يجب عىل شر
كة عند وقوع حاالت تعارض المصال ح، وفقا ألفضل الظروف المتاحة، كما أن عىل الشر

  
ً
ئ عنه تعارضا ي أي عمل ينشر

ن
كة ف " االمتناع عن التأثي  عىل قرارات الشر ن "األشخاص المعنيي 

  
ً
ي ذلك االمتناع عن التصويت عىل أي قرار أو أمر يكون خاضعا

ن
ي المصالح بما ف

ن
 ف
ً
محتمال

ي المصالح، وأن يفصحوا عن أي تعارض لل 
ن
مصالح ينشأ بسبب عالقتهم  لتعارض محتمل ف

ي  
ن
ي تحددها هذه السياسة واألنظمة ذات العالقة ف

 لوسائل وطرق اإلفصاح الت 
ً
كة وفقا بالشر

 .المملكة
كاتها التابعة أو التوصية  .9 ي القابضة أو شر كة الكثي  التوسط لتوظيف األقارب واألصدقاء بشر

ي حال تقدم أحد األقارب لوظيفة عىل األشخاص المعن 
ن
ن عدم التوسط له بخصوصهم وف يي 

كة دون تأثي  أو تدخل بطريقة   ي تحددها الشر
 لإلجراءات والسياسات الت 

ً
وترك األمور تسي  وفقا
ة ة أو غي  مباشر  .مباشر

 

 ( تطبيق السياسة: 3
 :تطبق هذه السياسة عىل أصحاب المصالح المذكورين أدناه

كة الذين يملكون  .1 كة% وأكير من رأسمال 5كبار مساهمي الشر  .الشر
كة .2 كة ولجان الشر  .أعضاء مجلس إدارة الشر
كة .3 ي الشر

ن وموظقن    .كبار التنفيذيي 
كة .4  .مراجعو الحسابات ومستشاري الشر
 لما يقتضيه الحال .5

ً
 .أصحاب المصالح اآلخرين وفقا

 

 ( حاالت تعارض المصالح: 4
ي الفقرة أعاله، االمتناع عن 

ن
كة و/ أو إحدى يجب عىل أصحاب المصالح المشار إليهم ف التعامل مع الشر

ي  
ن
 للقواعد المضمنة ف

ً
ي المصالح إال وفقا

ن
 ف
ً
 محتمال

ً
ي أي عمل يمكن أن ينشأ عنه تعارضا

ن
كاتها التابعة ف شر

ي المملكة
ن
ن السارية ف  .هذه السياسة واألنظمة والقواني 

 :ويتمثل تعارض المصالح فيما يىلي 
 

 :
ً
:  أوال ن  تعارض المصالح المرتبط بكبار المساهمي 

ن وأقربائهم الذين يملكون  .1 ي تتم مع كبار المساهمي 
% فما  5تخضع كافة المعامالت والعقود الت 

كاتها   ي أي من شر
ن
ة أو يملكون حصة سيطرة ف ة أو غي  مباشر كة بطريقة مباشر فوق من أسهم الشر

ي تتم مع الغي  
ي تخضع لها المعامالت الت 

وط الت   .التابعة لذات الشر
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ن وأقربائهم الذين يملكون يتم اإلفصاح عن كافة الم .2 ي تتم مع كبار المساهمي 
% فما  5عامالت الت 

كاتها   ي أي من شر
ن
ة أو يملكون حصة سيطرة ف ة أو غي  مباشر كة بطريقة مباشر فوق من أسهم الشر

ن   .التابعة حسب األنظمة والقواني 
 :
ً
 تعارض المصالح المرتبط بمجلس اإلدارة:  ثانيا

كة ال يجوز لعضو مجلس إدارة  .1 ي  –الشر
 للضوابط الت 

ً
بغي  ترخيص من الجمعية العامة وفقا

ي األعمال والعقود 
ن
ة( ف ة أو غي  مباشر تضعها الجهة المختصة أن تكون له أي مصلحة )مباشر

كة ي تتم لحساب الشر
 .الت 

ي   .2
ي األعمال والعقود الت 

ن
عىل عضو مجلس اإلدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة شخصية ف

ي محضن االجتماع، وال يجوز للعضو ذي المصلحة تتم لحساب ال
ن
كة، ويثبت هذا التبليغ ف شر

ي هذا الشأن
ن
ي التصويت عىل القرار الذي يصدر ف

ن
اك ف  .االشي 

ي يكون ألي أحد  .3
يبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة عند انعقادها باألعمال والعقود الت 

د تحقق مجلس اإلدارة من منافسة  وذلك بع من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة شخصية فيها،
ي  
 للضوابط الت 

ً
ي أحد فروع النشاط الذي تزاول وفقا

ن
كة أو منافستها ف عضو المجلس ألعمال الشر

يقرها، عىل أن يتم التحقق من هذه األعمال بشكل سنوي، ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من 
ي للحسابات( ي )المراجع الخارج 

 .المحاسب القانونن
ي تضعها   ال يجوز لعضو  .4

 للضوابط الت 
ً
مجلس اإلدارة بغي  ترخيص من الجمعية العامة وفقا

ي أحد فروع 
ن
كة، أو أن يتجر ف ي أي عمل من شأنه منافسة الشر

ن
ك ف الجهة المختصة أن يشي 

 .النشاط الذي تزاوله
ن ) .5 خيص بموجب المادتي  خيص: إذا رفضت الجمعية العامة منح الي  ( 71رفض تجديد الي 

كات والمادة )( من نظام 72و) ( من الئحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية، 46الشر
دت 

ُ
فعىل عضو مجلس اإلدارة تقديم استقالته خالل مهلة تحددها الجمعية العامة، وإال ع

ي المجلس منتهية، وذلك ما لم يقرر العدول عن العقد أو التعامل أو المنافسة أو  
ن
عضويته ف

 لنظام 
ً
كات ولوائحه التنفيذية قبل انقضاء المهلة المحددة من قبل   توفيق أوضاعه طبقا الشر

 .الجمعية العامة
 لما وردت  .6

ً
ي عىل المجلس مراعاة متطلبات االستقاللية وحاالت تعارض المصالح وفقا

ينبعن
ن   ن والقانونيي  ن المستشارين الماليي  باللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية، وذلك عند تعيي 

 .باتومراجعي الحسا
ي أحد فروع   .7

ن
كة أو منافستها ف ي أي عمل من شأنه منافسة الشر

ن
اك ف ي مفهوم االشي 

ن
يدخل ف

 :النشاط الذي تزاوله ما يىلي 
كة أو  .1 ي شر

ن
كة أو تملكه نسبة مؤثرة ألسهم أو حصص ف تأسيس عضو مجلس اإلدارة لشر

كة أو أي من   من نوع نشاط الشر
ً
كاتها التابعةمنشأة أخرى، تزاول نشاطا  .شر

كة أو  قب .2 كة منافسة للشر كاتها التابعة. ول عضوية مجلس إدارة شر  شر
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كة أو  .3 ة، لشر ي حكمها، ظاهرة كانت أو مستي 
ن
حصول العضو عىل وكالة تجارية أو ما ف

كة  كاتها التابعةمنشأة أخرى منافسة للشر  .أو شر
: تعارض

ً
كة:  ثالثا ي الشر  المصالح المرتبط باإلدارة التنفيذية ومنسون 

أنشطة عمل خارجية يقوم بها أي مسئول تنفيذي باإلدارة،   يجب أن يتم إبالغ مجلس اإلدارة عن أي
ي هذا  

ن
ن ف ويجب أخذ موافقة من قبل المجلس عليها، وأن يتم اإلفصاح عنها حسب األنظمة والقواني 

 .الخصوص
ي حال أراد المسؤول 

ن
التنفيذي أو الموظف القيام بهذا األمر، عليه عرض األمر عىل الرئيس التنفيذي وف

 إلصدار القرار  
ً
كة تمهيدا كة لدراسة األمر وتقييمه والتوصية بخصوصه لمجلس إدارة الشر للشر

 .المناسب بشأنه
 :
ً
ي والداخىلي والمستشارين:  رابعا  تعارض المصالح المرتبط بالمراجع الخارج 

ن يجب أن  .1 كة مستقلي  ن للشر  .يكون مراجعو الحسابات الخارجيي 
ي له للقيام بأعمال   .2

ن
ي المحافظة عىل استقاللية المراجع الداخىلي وتقديم الدعم الكاف

ينبعن
 إىل إدارة 

ً
 إىل لجنة المراجعة وإداريا

ً
المراجعة الداخلية عىل أن يتبع المراجع الداخىلي وظيفيا

كة  .الشر
ن أي مستشار ما  .3 ي عند تعيي 

ي مراعاة حاالت تعارض المصالح  ينبعن ي أو مراجع خارج 
ىلي أو قانونن

ي هذا الخصوص
ن
ن الصادرة من الجهات الرقابية والنظامية ف  .وما نصت عليه القواني 

 :
ً
 تعارض المصالح المرتبط بأصحاب المصالح اآلخرين:  خامسا

كة  ي تتم مع الموردين والعمالء اآلخرين للشر
كاتها  تخضع كافة المعامالت والعقود الت  أو أي من شر

ي تتم مع الغي  من حيث التقييم وعدالة التنفيذ  التابعة لذات
ي تخضع لها المعامالت الت 

وط الت  الشر
 .واإلفصاح أو التبليغ

 

 ( أحكام إضافية أخرى: 5
كة   ي مراعاة حاالت تعارض المصالح التالية ألعضاء مجلس اإلدارة ولجان الشر

إضافة إىل ما سبق ينبعن
 لما يىلي 

ً
كة والتعامل معها وفقا ي الشر  :ومنسون 

ن استغالل أو االستفادة من أي من أصول   .1 يحظر عىل أعضاء مجلس اإلدارة واللجان والموظفي 
كة لتحقيق   كة أو معلوماتها أو الفرص االستثمارية المعروضة عليه، أو المعروضة عىل الشر الشر

ي القابضة  من أنشطة أي مصالح شخصية لهم أو أي أغراض أخرى ال تدخل ض كة الكثي  ، شر
ي 
ن
كة ف ي ترغب الشر

كة، أو الت  ي تدخل ضمن أنشطة الشر
ويشمل ذلك الفرص االستثمارية الت 

االستفادة منها، ويشي الحظر عىل عضو المجلس الذي يستقيل ألجل استغالل الفرص  
ي االستفادة –بطريق مباشر أو غي  مباشر  –االستثمارية 

ن
كة ف ي ترغب الشر

ِلم بها  الت 
َ
ي ع

منها والت 
 .أثناء عضويته بمجلس اإلدارة

ي   .2
ن
حظر عىل عضو مجلس اإلدارة التصويت عىل قرار مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة ف

ُ
ي

ة فيها ة أو غي  مباشر كة إذا كانت له مصلحة مباشر ي تتم لحساب الشر
 .األعمال والعقود الت 
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ن قبول الهدايا من أي شخص له ال يجوز ألي من أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنف .3 يذيي 
ي المصالح،  

ن
كة، إذا كان من شأن تلك الهدايا أن تؤدي إىل تعارض ف تعامالت تجارية مع الشر

ي سياسة 
ن
 لما ورد ف

ً
ي ال تتجاوز قيمتها حواىلي ألف ريال وفقا

ويمكن قبول الهدايا الرمزية الت 
كة ي للشر

 .قواعد السلوك المهتن
كة باإلفصاح عند ت .4 عاقدها أو تعاملها مع طرف ذي عالقة، عىل أن يشمل ذلك إبالغ  تقوم الشر

الهيئة والجمهور من دون أي تأخي  بذلك التعاقد أو التعامل، إذا كان هذا التعاقد أو التعامل  
 أو يزيد عل 

ً
ي 2مساويا

ن
 آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة، إال ف

ً
كة وفقا % من إجماىلي إيرادات الشر

ي يكون لع
ضو مجلس اإلدارة فيها مصلحة حيث يتطلب األمر موافقة المجلس  الحاالت الت 

 .وموافقة من الجمعية حسب النظام
عندما يقوم عضو مجلس اإلدارة بإبالغ المجلس باحتمال حدوث تعارض للمصالح، فإنه عىل  .5

ام بما يىلي 
ن  :ذلك العضو االلي 

o  ي المناقشات أو االستماع لمناقشات المجلس أو
ن
اللجنة حول الموضوع  عدم المشاركة ف

 .الذي له مصلحة فيه، باستثناء اإلجابة عىل األسئلة أو اإلفصاح عن حقائق جوهرية
o  ي جميع األحوال عندما

ن
االمتناع عن التصويت عىل القرارات بعد إخطار المجلس، وف

يقوم المجلس بالتصويت عىل الموضوع الذي يكون لعضو مجلس اإلدارة مصلحه فيه  
 .ة التصويت بطريقة شيةفيجب أن تتم عملي

 

 ( الشية: 6
كة وأنشطتها وعدم إفشائها إىل أي شخص أو  .1 الحفاظ عىل شية المعلومات ذات الصلة بالشر

 .الغي  
ي غي  اجتماعات الجمعية العامة ما وقفوا عليه من  .2

ن
ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أن يفشوا ف
كة. وال يجوز لهم استغالل ما  ي تحقيق مصلحة لهم أو  أشار الشر

ن
يعلمون به بحكم عضويتهم ف

؛ وإال وجب عزلهم ومطالبتهم بالتعويض  .ألحد أقارب  هم أو للغي 
 

 ( اإلفصاح عن حاالت تعارض المصالح: 7
 عن مصالحهم الشخصية 

ً
كة باإلفصاح والتبليغ فورا ي الشر م جميع أعضاء مجلس اإلدارة ومنسون  ن يلي 

 :التالية
ي  .1

ن
ي نشاط تجاري أو منشأة لها فائدة أو تقدم أي خدمات ألٍي أي مصلحة ف

ن
استثمار أو ملكية ف

كاتها التابعة أو تستقبل   كة وشر كة، أو تتحصل عىل أي فائدة من الشر كات التابعة للشر من الشر
 .أي خدمات منها

كات  .2 نشاط تجاري أو منشأة تقوم بأداء خدمة معينة أو تبحث عن أداء خدمة مع أي من الشر
هاالت كة، كالبنوك وأجهزة اإلعالم أو غي   .ابعة للشر
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 ( 6 ( من ) ( 6 صفحة 

 

كاتها  .3 كة أو شر أي مصلحة مع عميل أو أي منشأة أخرى تستقبل خدمة أو أي منفعة من الشر
 التابعة. 

ي وضع يجعلها تستفيد من أي إجراءات يقوم بها   .4
ن
نشاط تجاري، عميل أو أي منشأة أخرى ف

  .عضو مجلس اإلدارة أو الموظف
ن ش مجلس  المصالح المباشر  .5 ن وأمي  ة لعضو مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيي  ة وغي  المباشر

كاتها ال  كة و/أو شر ي ذلك  تابعةاإلدارة وأي من أقارب  هم مع الشر
 .أو تقديم إقرار ينقن

حة ألعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي وكبار   .6 ملخص لعقود العمل الحالية أو المقي 
كة و/أو  ن مع الشر كاتها الالتنفيذيي   .تابعةشر

التفاصيل الكاملة ألي عقد أو ترتيب يكون فيه للرئيس التنفيذي او للمدير الماىلي أو ألحد  .7
كة أو   ألعمال الشر

ً
أعضاء مجلس اإلدارة أو ألي قريب لهؤالء مصلحة جوهرية فيه ويكون مهما

ي ذلك
 .تقديم إقرار ينقن

ي ترشيح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة أن 
ن
يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي عىل من يرغب ف

ة أو –وفق اإلجراءات المقررة من الهيئة  –صالح ممن حاالت تعارض  ، وتشمل: وجود مصلحة مباشر
شح لمجلس إدارتها.   ي الي 

ن
ي يرغب ف

كة الت  ي تتم لحساب الشر
ي األعمال والعقود الت 

ن
ة ف غي  مباشر

كة، أو منافسته ي عمل من شأنه منافسة الشر
ن
اكه ف ي أحد فروع النشاط الذي تزاولهواشي 

ن
 .ا ف

 

اف عىل تطبيق وحاالت مخالفة السياسة: 8  ( اإلشر
اف عىل تنفيذ هذه السياسة من خالل مراجعة الحاالت والمعامالت   تقوم لجنة المراجعة باإلشر

ي من المحتمل أن تنطوي عىل حالة تعارض مصالح والرفع  
ي تتم مع أصحاب المصالح أو الت 

والعقود الت 
مخالفة لهذه  أي عن توصيات تراها مناسبة إىل مجلس اإلدارة. باإلضافة إىل ذلك يتم اإلبالغ  بأي

ي سياسة اإلبالغ عن 
ن
 لإلجراءات المحددة ف

ً
وسياسة تنظيم العالقة مع  المخالفات،السياسة وفقا

 .أصحاب المصالح وسياسة التظلمات
 

 ( مراجعة وتعديل هذه السياسة: 9
 من تاري    خ اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة، ويقوم المجلس بمراجعة هذه  يعمل بهذه 

ً
السياسة اعتبارا

 لما تقتضيه الحاجة، وال تعدل هذه السياسة إال بموافقة المجلس
ً
ة إىل أخرى وفقا  .السياسية من في 

 

10 ) :  النشر
ي وذلك لتمكن األطراف ذات ا

ونن كة اإللكي  لعالقة من االطالع يتم نشر هذه السياسة عىل موقع الشر
 .عىل هذه السياسة أو من خالل أي وسائل أخرى للنشر يراها مجلس اإلدارة

 


