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 11 من 4 صفحة

 
 

   تنظيم تعارض املصالحسياسة 
 

 

 

     قدمةامل

 بما نصت عليه أحكام املادة 
ً
دون إخالل و من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية  الثالثة واألربعون إلتزاما

 بقواعد التسجيل واإلدراج 
ً
 وق املالية ولوائحهماالواردة في نظام الشركات ونظام الس عن تعارض املصالح  تطلبات اإلفصاحمل ووفقا

تعارض  ملعالجة حاالتإجراءات واضحة  تطبيقاإللتزام بى إلتهدف  تعارض املصالحتنظيم سياسات وإجراءات  ، فإنالتنفيذية 

في الشركة أو من كبار املساهمين كبار مع األطراف ذات العالقة سواًء كانو أعضاء في مجلس اإلدارة أو من  املحتملة صالحامل

 ها واإلعالن عن  التنفيذيين أو أي من الحاالت  لألطراف ذات العالقةاملشار إليها في الئحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق املالية

 لإلجراءات النظامية.لكافة املساهمين 
ً
 .الشركة  العاملين فيكما وتنطبق هذه السياسة وفي بعض من موادها على جميع  طبقا

 
 
 من تاريخ صدور قرار مجلس اإلدارة باعتمادها. وتعتبر هذه السياسة نافذة بدءا

 

 سياسة تعارض املصالحأحكام عامة ل:  ولىال املادة 

التي يمكن أن تؤثر في أداء أعضاء و للتعامل مع حاالت تعارض املصالح الواقعة أو املحتمل وقوعها  إجراءات واضحة  تتضمن هذه السياسة 

 ومن ذلك:،  اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية أو غيرهم من العاملين في الشركة عند تعاملهم مع الشركة أو مع أصحاب املصالح اآلخرينمجلس 

تؤدي إلى  الحاالت التى  تجنب أعضاء مجلس اإلدارة وكبار املساهمين وكبار التنفيذيين وغيرهم من العاملين في الشركةإجراءات  (1

 ألحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية
ً
  . والنظام األساس للشركة تعارض مصالحهم مع مصالح الشركة،والتعامل معها وفقا

  تقديم أمثلة توضيحية لحاالت تعارض املصالح تتناسب مع طبيعة نشاط الشركة. (2

املوافقة الالزمة قبل بدء األعمال التي قد تنشأ عنها إجراءات واضحة لإلفصاح عن تعارض املصالح، والحصول عل الترخيص أو  (3

  تعارض في املصالح.

  اإللزام باإلفصاح الدائم عن الحاالت التي قد تؤدي إلى تعارض في املصالح أو عند وقوع هذا التعارض. (4

   اإللزام باالمتناع عن التصويت أو املشاركة في اتخاذ القرار عند وجود تعارض في املصالح. (5

ات واضحة عند تعاقد الشركة أو تعاملها مع طرف ذي عالقة، على أن يشمل ذلك إبالغ الهيئة والجمهور من دون إجراء (6

 أو يزيد على 
ً
ة % من إجمالي إيرادات الشرك1أي تأخير بذلك التعاقد أو التعامل، إذا كان هذا التعاقد أو التعامل مساويا

 آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة.
ً
   وفقا

  اءات التي يتخذها مجلس اإلدارة إذا تبين له اإلخالل بهذه السياسة.اإلجر  (7

 

 

 

 

 : تجنب تعارض املصالح نيةاالثاملادة 



 
 

 
 11 من 5 صفحة

 
 

   تنظيم تعارض املصالحسياسة 
 

 

 

  :العمل على االلتزام بما يلي   يجب على عضو مجلس اإلدارة (1

لتحقيق مصالح ممارسة مهامه بأمانة ونزاهة، وأن يقّدم مصالح الشركة على مصلحته الشخصية، وأن ال يستغل منصبه  (أ

 خاصة.

، وإبالغ املجلس بحاالت التعارض التي قد تؤثر في حياده عند النظر في املوضوعات املعروضة  تجنب حاالت تعارض املصالح (ب

على املجلس ، وعلى مجلس اإلدارة عدم إشراك هذا العضو في املداوالت، وعدم احتساب صوته في التصويت على هذه 

 .اإلدارة وجمعيات املساهمين املوضوعات في اجتماعات مجلس

 الحفاظ على سرية املعلومات ذات الصلة بالشركة وأنشطتها وعدم إفشائها إلى أي شخص. (ت

 

  :عند وجود تعارض مصالح ما يلي   ُيحظر على عضو مجلس اإلدارة (2

ذا كانت له مصلحة التصويت على قرار مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إ (أ

 مباشرة أو غير مباشرة فيها.

االستغالل أو االستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من أي أصول الشركة أو معلوماتها أو الفرص االستثمارية املعروضة  (ب

 في مجلس اإلدارة، أو املعروضة على الشركة، ويشمل ذلك الفرص االستثمارية التي تدخل ضمن أنشط
ً
ة عليه بصفته عضوا

الشركة، أو التي ترغب الشركة في االستفادة منها، ويسري الحظر على عضو املجلس الذي يستقيل ألجل استغالل الفرص 

 ة.االستثمارية بطريق مباشر أو غير مباشر التي ترغب الشركة في االستفادة منها والتي َعِلم بها أثناء عضويته بمجلس اإلدار 

 

 تعارض املصالحب فيما يتعلقلعضوية مجلس اإلدارة  رشحللمإجراءات اإلفصاح :  الثالثةاملادة 

 وفق أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حاالت تعارض املصالح  لعضوية مجلس اإلدارة للمرشح
ً
املجلس إلجراءات املقررة من ل ا

 :ما يليعلى سبيل املثال ال الحصر على  ملت، وتش ) هيئة السوق املالية ، وزارة التجارة واإلستثمار( ذات الصلة والجهات الرقابية

وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي يرغب في الترشح ملجلس  (1

  إدارتها.

  ي أحد فروع النشاط الذي تزاوله.اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها ف (2

 تعبئة النماذج الخاصة باإلفصاح عن تعارض املصالح. (3

 تعبئة النماذج املعتمدة من الجهات الرقابية.  (4

 

 

 

 : تأثير تعارض املصالح على إستقالل عضو مجلس اإلدارة  الرابعةاملادة 



 
 

 
 11 من 6 صفحة

 
 

   تنظيم تعارض املصالحسياسة 
 

 

 

ي فمع مراعاة ما نصت عليه املادة العشرون من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية ، يتنافي مع اإلستقالل الالزم توفره 

 عضو مجلس اإلدارة املستقل في حال وجود تعارض مصالح  على سبيل املثال ال الحصر ما يلي: 

 ملا نسبته خمسة في املائة أو أ (1
ً
كثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة أن يكون مالكا

  قرابة مع من يملك هذه النسبة.

 لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في املائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم  (2
ً
أن يكون ممثال

  من مجموعتها. شركة أخرى 

أن تكون له صلة  اإلدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس  (3

  قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.

 . أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة املرشح لعضوية مجلس إدارتها (4

 خالل العامين ا (5
ً
ملاضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من أن يعمل أو كان يعمل موظفا

 لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل 
ً
مجموعتها، كمراجعي الحسابات وكبار املوّردين، أو أن يكون مالكا

  العامين املاضيين.

 أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة. (6

 مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكافأة عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانه. ىأن يتقاض  (7

  أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة. (8

 

 : اإلفصاح عن تعارض املصالحالخامسةاملادة 

  الشركة باإلفصاح والتبليغ عن مصالحهم الشخصية التالية:مجلس اإلدارة ومنسوبي ء يلتزم جميع أعضا

 أي مصلحة في استثمار أو ملكية في:  (1

 .نشاط تجاري أو منشأة تقدم أي خدمات للشركة أو أي من شركاتها التابعة أو تتحصل على أي فائدة من الشركة 

  .أي مصلحة مع عميل أو أي منشأة أخرى تستقبل خدمة أو أي منفعة من الشركة أو شركاتها التابعة 

  ات يقوم بها عضو مجلس اإلدارة ءأي منشأة أخرى في وضع يجعلها تستفيد من أي إجراعميل أو نشاط تجاري أو

 أو الموظف. 

يذيين وأي من أقاربهم وتابعيهم أو تقديم إقرار بنفي لعضو مجلس اإلدارة وكبار التنفة المصالح المباشرة وغير المباشر (2

 ذلك. 

 مجلس اإلدارة ورئيس الشركة. ء ملخص لعقود العمل الحالية أو المقترحة ألعضا (3

 : مفهوم أعمال املنافسة السادسةاملادة 



 
 

 
 11 من 7 صفحة

 
 

   تنظيم تعارض املصالحسياسة 
 

 

 

 تزاوله ما يلي: مفهوم االشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذييندرج ضمن 

تأسيس عضو مجلس اإلدارة لشركة أو مؤسسة فردية أو تملكه نسبة مؤثرة ألسهم أو حصص في شركة أو منشأة أخرى، تزاول  (1

 من نوع نشاط الشركة أو مجموعتها
ً
  .الوارد في نظام الشركة األساس نشاطا

تولي إدارة مؤسسة فردية منافسة أو شركة  قبول عضوية مجلس إدارة شركة أو منشأة منافسة للشركة أو مجموعتها، أو (2

 كان شكلها.
ً
  منافسة أيا

  حصول العضو على وكالة تجارية أو ما في حكمها، ظاهرة كانت أو مستترة، لشركة أو منشأة أخرى منافسة للشركة أو مجموعتها. (3

 

 منافسة الشركة : السابعة املادة

واملادة السادسة واألربعون من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة مع مراعاة ما ورد في املادة الثانية والسبعين من نظام الشركات، 

 إذا رغب عضو مجلس اإلدارة في االشتراك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله،السوق املالية ، 

 مراعاة ما يلي:االلتزام ب بفيج

  إبالغ مجلس اإلدارة باألعمال املنافسة التي يرغب في ممارستها، وإثبات هذا اإلبالغ في محضر اجتماع مجلس اإلدارة. (1

  عدم اشتراك العضو صاحب املصلحة في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس اإلدارة وجمعيات املساهمين. (2

  مجلس اإلدارة بإبالغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها باألعمال املنافسة التي يزاولها عضو املجلس . قيام رئيس (3

د هذا  (4 الحصول على ترخيص مسبق من الجمعية العامة العادية للشركة يسمح للعضو بممارسة األعمال املنافسة، على أن يجدَّ

 
ً
 . الترخيص سنويا

 

 املصالح في مجلس اإلدارة: تعارض  الثامنةاملادة 

ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة بغير ترخيص من الجمعية العمومية يجدد كل سنة أن تكون له أي  مصلحة مباشرة أو غير  (1

وتستثنى من ذلك األعمال التي تتم بطريق ، مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة أو أي من شركاتها التابعة

عضو مجلس اإلدارة أن يبلغ المجلس بما له  وعلىكان عضو مجلس اإلدارة صاحب العرض األفضل. المنافسة العامة إذا 

التبليغ في محضر االجتماع. وال يجوز للعضو  هذاوالعقود التي تتم لحساب الشركة ويثبت ل من مصلحة شخصية في األعما

الجمعية العمومية ، رئيس مجلس اإلدارةويبلغ  ،الشأن هذاالمصلحة االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في ذي 

ويرفق بهذا التقرير تقرير  شخصية فيهامجلس اإلدارة مصلحة ء عن األعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاها عند انعقاد

 خاص من المحاسب القانوني. 

شأنه منافسة ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة بغير ترخيص من الجمعية العمومية يجدد كل سنة أن يشترك في أي  عمل من  (2

 الشركة أو أن يتاجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.  



 
 

 
 11 من 8 صفحة

 
 

   تنظيم تعارض املصالحسياسة 
 

 

 

  ال يجوز للشركة أن تقدم قرضاً (3
ً
   مجلس إدارتها أو أن تضمن أي قرض يعقده مع الغير. ء من أي نوع ألعضانقديا

 

 قبول الهدايا:  التاسعةاملادة 

 تلك شأن من كان إذا الشركة، مع تجارية تعامالت له شخص أي من الهدايا قبول  التنفيذيين وكبار اإلدارة مجلس أعضاء من ألي يجوز  ال

 . املصالح في تعارض إلى تؤدي أن الهدايا

 

 عن حاالت تعارض املصالح اإلفصاح باإللتزام :  العاشرةاملادة 

يلتزم مجلس اإلدارة باإلفصاح املستمر وبحسب ما تقتضيه األنظمة عن جميع تعامالت الشركة وتعاقداتها مع األطراف ذات العالقة 

 ، مع مراعاة ما يلي: 

عن حاالت تعارض املصالح مع أصحاب  يلتزم مجلس إدارة الشركة واإلدارة التنفيذية باإلفصاح وبكل شفافية ووضوح  (1

 ها مع مراعاة ما نصت عليه قواعد التسجيل واإلدراج.وفور وقوع املصلحة

التقارير الخاصة بحاالت تعارض املصالح وأصحاب املصلحة في  املعلومات يلتزم مجلس اإلدارة باإلفصاح عن كافة (2

ن املساهمين من والقوائم املالية الربعية أو السنوية لجمهور املساهمين وتقرير مجلس اإلدارة السنوي ، دون التفرقة بي

 حملة األوراق املالية. 

أن يكون اإلفصاح للمساهمين واملستثمرين من دون تمييز، وبشكل واضح وصحيح وغير مضلل، وفي الوقت املناسب  (3

 هه.وذلك لتمكين املساهمين وأصحاب املصالح من ممارسة حقوقهم عل أكمل وج وعلى نحو منتظم ودقيق

 عالقة ذي وطرف الشركة من كل بموجبه يستثمر ترتيب أي أو عالقة ذي وطرف الشركة بين صفقة اإلفصاح عن أي (4

  يقدم أو أصل أو مشروع أي في
ً
  إجمالي من%(  1) على تزيد أو مساوية الترتيب أو الصفقة هذه كانت ا إذ له  تمويال

  الشركة إيرادات
ً
  . مراجعة سنوية مالية قوائم ألخر وفقا

اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة عن جميع التعاقدات والتعامالت التي أبرمتها الشركة مع األطراف ذات العالقة بأي  (5

 مبلغ كان. 

 . اإلفصاح في القوائم املالية عن جميع التعاقدات والتعامالت التي أبرمتها الشركة مع األطراف ذات العالقة بأي مبلغ كان (6

 جميع تعاقدات الشركة وتعامالتها مع األطراف ذات العالقة والحصول على إعتمادها. اإلفصاح للجمعية العامة عن (7

تبليغ رئيس املجلس بتعاقدات الشركة وتعامالتها مع األطراف بنسخة من تزويد املساهمين في الجمعية العامة السنوية  (8

 ذات العالقة. 

ملحاسب القانوني عن التعاقدات والتعامالت مع تقرير انسخة من تزويد املساهمين في الجمعية العامة السنوية ب (9

 األطراف ذات العالقة. 
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إتباع التعليمات الصادرة عن هيئة السوق املالية والخاصة باإلعالنات ونماذج نشر املعلومات وقواعد  تعمل الشركة على (10

 .التسجيل واإلدراج

 

افقة مجلس اإلدارة على العقود والتعامالت مع الطراف ذات العالقة رةعش حاديةاملادة ال  : مو

بالحصول على موافقة مسبقة من مجلس اإلدارة قبل التوقيع على العقود والتعامالت مع اإللتزام  اإلدارة التنفيذية  على (1

 األطراف ذات العالقة.

 ك.يجوز ملجلس اإلدارة إصدار قراره بالتمرير إن دعت الحاجة لذل (2

مباشرة أو غير  يمتنع عضو مجلس اإلدارة عن التصويت واملناقشة عند مناقشة العقود واألعمال التى له مصلحة (3

 .فيها مباشرة

عن العقود والتعامالت مع األطراف  إتباع التعليمات الصادرة عن هيئة السوق املالية والخاصة باإلعالنات على الشركة (4

 
ً
 قواعد التسجيل واإلدراج. ملا نصت عليه ذات العالقة وأصحاب املصالح فور صدور قرار املجلس ووفقا

 

افقة الجمعية على العقود والتعامالت مع الطراف ذات العالقة  انيةثاملادة ال  عشرة : مو

بالحصول على موافقة مسبقة من الجمعية العامة للمساهمين على يلتزم مجلس إدارة الشركة واإلدارة التنفيذية   (1

 العقود والتعامالت مع األطراف ذات العالقة بشكل سنوي.

بالحصول على ترخيص مسبق  من الجمعية العامة للمساهمين على دخول يلتزم مجلس إدارة الشركة واإلدارة التنفيذية  (2

 ل سنوي.عضو مجلس اإلدارة في أعمال منافسة للشركة بشك

إدراج جميع العقود والتعامالت التى تصنف ضمن حاالت تعارض ضمن جدول أعمال الجمعية العامة تلتزم الشركة ب (3

 السنوية.

عن نتائج الجمعية ونتائج  إتباع التعليمات الصادرة عن هيئة السوق املالية والخاصة باإلعالناتب تلتزم الشركة (4

 راف ذات العالقة وأصحاب املصالح.التصويت على العقود والتعامالت مع األط

يجب أن تتوافق جميع البيانات املالية في القوائم املالية و الخاصة بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة  مع املعروض  (5

 على الجمعية العامة للمساهمين.

 

 

 

 

 أعضاء مجلس اإلدارةبإبالغات اإللتزام عشرة :   ثالثةاملادة ال



 
 

 
 11 من 10 صفحة
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عن  الخاصة بكل عضو من أعضائه ومن أعضاء اإلدارة التنفيذية تبليغ أعضاء املجلس ويتعين على مجلس اإلدارة تنظيم عمليات 

 ، مع مراعاة ما يلي:حاالت تعارض املصالح املباشرة والغير مباشرة

، وذلك و  بإبالغاتوضع سجل خاص  (1
ً
 لإلفصاحات املطلوبة أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتحديثه دوريا

ً
فقا

 بموجب نظام الشركات ونظام السوق املالية ولوائحهما التنفيذية. 

 إتاحة االطالع على السجل ملساهمي الشركة دون مقابل مالي. (2

 إلدارة لدى امانة سر مجلس اإلدارة.حفظ تبليغات السادة أعضاء مجلس ا (3

 

 للجمعية مجلس اإلدارة بتبليغ رئيساإللتزام عشرة :  رابعةاملادة ال

الخاصة بكل عضو من أعضائه ومن  تبليغ الجمعية العامة للمساهمين بتبليغات أعضاء املجلس ومجلس اإلدارة رئيس يتعين على 

عن حاالت تعارض املصالح والعقود والتعامالت مع األطراف ذات العالقة والتى لهم مصلحة فيها مباشرة  أعضاء اإلدارة التنفيذية

 ، مع مراعاة ما يلي:أوغير مباشرة 

 لإلفصاحات املطلوبة  بإبالغات رئيسوضع سجل خاص  (1
ً
، وذلك وفقا

ً
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتحديثه دوريا

 السوق املالية ولوائحهما التنفيذية. بموجب نظام الشركات ونظام 

 إتاحة االطالع على السجل ملساهمي الشركة دون مقابل مالي.  (2

 توزع نسخة من تبليغ رئيس مجلس اإلدارة على املساهمين الحاضرين للجمعية العامة السنوية. (3

ساهمين الحاضرين للجمعية يرفق تقرير املراجع الخارجي عن العقود والتعامالت مع األطراف ذات العالقة ويوزع للم (4

 السنوية.

 

 : اإلقرارات الخاصة بحاالت تعارض املصالحعشرة  الخامسةاملادة 

مجلس إدارة الشركة ومنسوبيها بتقديم اإلقرارات الالزمة لمجلس اإلدارة متى ما طلب المجلس ذلك لتوضيح ء يلتزم أعضا

والحصول على التوجيهات الالزمة بشأنها. ومن صور ذلك على الحاالت التي تتعارض فيها المصالح الشخصية مع مصالح الشركة 

   سبيل المثال ال الحصر ما يلي:

والتذكارية التي تتم في  عدا الهدايا الرمزية ذات قيمة لها صلة بعالقات العمل الخاصة بالشركة هداياتقديم أو استالم  (1

 . إطار العالقات الرسمية للشركة

للشركة أو تقدم أي ملكية في أي شركة أو مؤسسة تقدم خدمات أو منتجات حصول الشخص أو أحد أفراد أسرته على  (2

عامة تباع أسهمها  مساهمةاالستثمارات في شركة  هذهإال إذا كانت  ، خدمات منافسة للخدمة التي تقدمها الشركة

 علنا للجمهور. 
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منها على مثل  للحصول أو مستشار لدى أي مؤسسة والحصول منها على منفعة أو السعيموظف العمل كمسئول أو   (3

تلك المنافع مع أي جهة تقدم خدمات أو تبيع منتجات للشركة أو تنافس الشركة في تقديم الخدمات ما لم يكن قد تم 

 .اإلعالن أو اإلفصاح بالكامل عن مثل هذه العالقات

 كشف معلومات سرية تتعلق بالشركة خارج نطاق الشركة ودون الحصول على الموافقة الالزمة بذلك. (4

أو السماح آلخرين باالستخدام الفعلي للموظفين أو المواد أو المعدات واألجهزة التابعة للشركة ألي أغراض  القيام  (5

  صالح الشركة.خالف األغراض التي تخدم م

اإلعالن أو اإلفصاح  ر من قبل الشركة ما لم يتم نظير خدمات مدفوعة األج جهات خارجيةقبول رواتب أو مكافآت من  (6

 ه العالقة. بالكامل عن مثل هذ

 

 عشرة : التعديالت على السياسة السادسةة املاد

 بناًء على توصية لجنة 
ً
 املراجعة.يجوز ملجلس اإلدارة املوافقة على أي تعديالت على هذه السياسات في أي وقت يراه مناسبا

 


