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&
الفصل االول :السياسة العامة
&
املادة االوىل :تعارض املصاحل
&
&
 .1حىدث "تعارض املصاحل" عندما تتعارض املصلحة الشخصية 
احلاصة bاىي شلك من االشاكل مع مصاحل
الرس كة ،وإننا نتوقع &
لںى bمىا حىقق املصلحة العليا Q
Q
املوظفںى واملسؤو  

للرس كة.
دامىا أن يترصف اكفة
 .2تتضمن الوظائف الرئيسية حمل bلس االدارة وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية Q
علهىا ،ومن
واالرساف العام 
ذلك "وضع سياسة مكتوبة 

احملتمهل للك من
ومعاحلة حاالت تعارض املصاحل
وواحصة تنظم تعارض املصاحل
b
الرسكة عند تعاملهم مع Q
العاملںى ىڡ Q
الرس كة أو مع
أعضاء bحملس االدارة واالدارة التنفيذية أو غرىمه من
 


الرس كة ومر 
خرںى ،ويشمل ذلك استخدام أصول Q
اال  
الناحى عن
أحصاب املصاحل
افهڡا ،وإساءة الترصف 
&
اال  Q
حساص ذوي العالقة"
التعامالت مع
&
االطراف ذات العالقة ،فنص نظام Q
احلهة Q
الرس اكت
لتنظمى تعامالت
 .3وضعت b
الترس يعية ذات العالقة ضوابط 
&
Q
احلمعية
الصادر عن وزارة التجارة
بغرى رىخيص من b
واالستامىر عىل أنه ال  bحىوز الحد من أعضاء bحملس االدارة 
&  Q
العامة & bاىن يكون هل مصلحة )سواء اكنت Q
الىى تمى حلساب Q
االمعال والعقود 
الرس كة،
ىڡ
ة(
مبارس
غرى
أو
ة
مبارس



&


الىى تمى بطريقة املنافسة العامة اذا اكن عضو bحملس االدارة صاحب العرض
ويستثىى من ذلك تلك االمعال 
&  Q
&
االفضل ،وعىل عضو bحملس االدارة إبالغ احمل bلس bمىا هل من مصلحة Q
مبارسة ىڡ االمعال و العقود
مبارسة أو غرى
 
الىى تمى حلساب Q
الرس كة ،ويثبت هذا التبليغ  ىڡ 
حمرص 

الشرىاك ىڡ
االجامىع  ،وال  bحىوز للعضو ذي املصلحة ا



التصويت  
احلمعية العامة أو  ىڡ 
اجامىع bحملس االدارة ،ويبلغ رئيس
الحىاذ القرار الذي يصدر ىڡ هذا الشأن ىڡ b
&
&
االمعال والعقود 
احلمعية العامة عند انعقادها عن
الىى يكون الحد أعضاء bحملس االدارة مصلحة
bحملس االدارة b


Q
احلسااىت ،وإذا حىلف عضو احمل bلس عن االفصاح
تقررى خاص من مراجع
b
حسصية فهىا ،ورىفق bهىذا التبليغ 
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احلهة القضائية 
عن مصلحته جاز Q
احملتصة bاىبطال العقد أو إلزام
للرس كة أو للك ذي مصلحة املطالبة أمام b
&

العضو bاىداء أي bرحى أو منفعة حىققت من ذلك.


 .4عىل عضو bحملس االدارة "بشلك عام" االمتناع عن استغالل منصبه ىڡ أي معل من شأنه حىقيق املنفعة
مبارس أو غرى Q
الشخصية هل بشلك Q
مبارس يتعارض مع املصلحة العامة Q
للرس كة أو من املمكن أن يؤدي إىل
ذلك.
&
 
يشرىك ىڡ أي معل من شأنه منافسة
احلمعية العامة أن
بغرى رىخيص من b
 .5ال  bحىوز الحد أعضاء bحملس االدارة 
 

Q
الرس كة أو ان يتجر ىڡ أحد فروع النشاط الذي  رىاوهل Q
االشرىاك ىڡ
الرسكة وإذا رغب عضو bحملس االدارة ىڡ

 
Q

يىل:
معل من شأنه منافسة الرسكة أو منافسهىا ىڡ أحد فروع النشاط الذي رىاوهل فيجب مراعاة ما 
&


اممرسهىا ،وإثبات هذا االبالغ  ىڡ 
حمرص 

اجامىع bحملس
الىى رىغب ىڡ
أ( إبالغ bحملس االدارة bاىالمعال املنافسة 
االدارة.



ب( عدم 
اشرىاك العضو صاحب املصلحة ىڡ التصويت عىل القرار الذي يصدر ىڡ هذا الشأن ىڡ bحملس

املسامهںى.
االدارة bومحعيات
احلمعية العامة عند انعقادها bاى &المعال املنافسة 
الىى  رىاوهلا عضو احمل bلس.
ج( قيام رئيس bحملس االدارة bاىبالغ b

&
احلمعية العامة Q
للرسكة يسمح للعضو bمىمارسة االمعال املنافسة.
د( احلصول عىل رىخيص مسبق من b
 
 .6يدخل ىڡ مهڡوم 
االشرىاك ىڡ أي معل من شأنه منافسة Q
منافسهىا ىڡ أحد فروع النشاط الذي  رىاوهل
الرسكة أو





يىل:
ما 
مؤرىة &الهسم أو حصص ىڡ Q
 &اىسيس عضو bحملس االدارة Qلرس كة أو مؤسسة فردية أو مىلكه نسبة Q
الرس كة أو

منشأة أخرى  رىاول نشاطا من نوع نشاط Q
الرس كة.
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Q
Q
توىل إدارة مؤسسة فردية أو Qرس كة منافسة
قبول عضوية bحملس إدارة رس كة أو منشأة منافسة للرس كة ،أو 
أاى اكن شلكها.



حصول العضو عىل 
واكهل  bحىارية أو ما ىڡ حمكها ظاهرة اكنت أو 
مسترىة Qلرسكة أو منشأة أخرى منافسة

Q
للرس كة.

&
ال  bحىوز Q

.7
املسامهںى فهىا أو
للرسكة أن تقدم قروضا نقدية من أي نوع الي عضو من أعضاء bحملس االدارة أو
ويستثىى من ذلك احلاالت الواردة ىڡ املادة  73من نظام Q

الرس اكت.
الغرى،
أن تضمن أي قرض يعقده واحد مهىم مع 



املسامهںى حلضور 
ملسامهںى.
احلمعية العامة ل
حىظر عىل عضو احمل bلس قبول توكيالت عن
.8
اجامىعات b
&

اهلدااى من أي  Q

حسص هل تعامالت bحىارية مع
التنفيذيںى قبول
ال  bحىوز الي من أعضاء bحملس االدارة وكبار
.9


Q
اهلدااى أن تؤدي إىل تعارض ىڡ املصاحل.
الرسكة ،إذا اكن من شأن تلك

مبارس أو غرى Q
حىظر عىل عضو bحملس االدارة االستغالل أو االستفادة بشلك Q
مبارس من أي من أصول Q
الرس كة
.10

االستامىرية املعروضة عليه بصفته عضوا ىڡ bحملس االدارة ،أو املعروضة عىل Q
Q
الرس كة ويشمل
معلوماهىا أو الفرص
أو

&

الىى رىغب Q
Q

الرس كة ىڡ االستفادة مهىا ويرسي احلظر عىل العضو الذي يستقيل الجل استغالل
ذلك الفرص االستامىرية 

Q
Q
الىى رىغب Q
Q
الرس كة  ىڡ االستفادة مهىا 

والىى عمل bهىا أثناء عضويته ىڡ

الفرص االستامىرية -بطريق مبارس أو غ رى مبارس -
bحملس االدارة.
&
التنفيذيںى bومحيع 
موظىڡ Q
  .11

Q
واالستامىر وهيئة السوق
الرس كة bاىنظمة وزارة التجارة
يلرىم أعضاء bحملس االدارة وكبار

&
&
لواحىها التنفيذية ذات العالقة وكذلك bاى Q
لترس يعات واللواحى الصادرة من أي bهحة نظامية حمتصة هلا
املالية و
مبارس أو غرى Q
ارتباط Q
مبارس بتعارض املصاحل.
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املادة الثانية :الغرض


ان الغرض من هذه السياسة هو 
احملتمهل والفعلية وكيفية
تقدمى إرشادات حول حىديد حاالت تعارض املصاحل




التقدرى ،وتعتمد Q
الرس كة ىڡ
التعامل مهعا ،ومىكن bحىنب تعارض املصاحل ىڡ معظم احلاالت bاىالستمرار ىڡ اممرسة حسن


السلمى &العضاء bحملس 
وموظفهىا وأعضاء اللجان املنبثقة عن احمل bلس bحىنبا ملنع وقوع العديد
إدارهىا
الواقع عىل

التقدرى 

من حاالت تعارض املصاحل.
املادة الثالثة :انطباق السياسة
واملوظفںى وأعضاء اللجان املنبثقة عن احمل bلس ىڡ Q

الرس كة ) ويشار هلم هنا فامى بعد
 bحىب أن مىثل أعضاء bحملس االدارة

bاىمس "أفراد Q

الرس كة"( مىوذجا حىتذى به بتحقيق أرفع
املهىى من حيث الشلك واملضمون عىل حد

مستواىت السلوك 
 
اسواء ،وتطلب Q

الىى تتعارض أو قد تتعارض فهىا مصاحلهم
الرس كة من اكفة

موظفهىا وأفراد عائالهىم bحىنب املواقف 


الشخصية مع مصاحل Q

عائالهىم مصاحل مالية أو bحىارية
لملوظفںى أو أفراد
الرس كة  ،وقد ينشأ تعارض املصاحل هذا إذا اكن

الىى تمى حلساب Q
الرسكة مع املقاو  


املوردںى أو أي Qرس اكت أو مؤسسات أخرى أو مع bهحات تتعامل
لںى أو
ىڡ الصفقات 
&
الرس كة   ،
مبارس أو غرى Q
الرسكة أو تسىع للتعامل مهعا بشلك Q
االطراف تنافس Q
مع Q
وحىص bاىلذكر
مبارس أو أن تكون هذه
 
الحهڡا ىڡ هذه السياسة:
سرىد
النقاط التالية عىل وجه التحديد إىل جانب السياسة العامة وما 

Q

توىل مناصب )مثل عضوية bحملس االدارة أو غرىها من
الىى يسىع فهىا أفراد الرس كة إىل 
 .1ىڡ احلاالت 

فعىل أو حمتمل لملصاحل ،فانه  bحىب عليه
املناصب االدارية أو االستشارية( ومىكن أن حىلق ذلك تعارض 
 
بنيهىم ىڡ العمل أو
إخطار الرئيس التنفيذي أو bحملس االدارة )امك ينطبق( bاىلوقائع والظروف املتعلقة

املشاركة بطريقة أخرى ىڡ أمعال هكذه ،ويقوم الرئيس التنفيذي أو bحملس االدارة أو من يمى تلكيفه بذلك

بتحديد وجود أي تعارض ىڡ املصاحل.
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املوظفںى أو أعضاء اللجان املنبثقة عن bحملس Q


احلاليںى
الرس كة
 .2إن استغالل أحد أعضاء bحملس االدارة أو
السابقںى &الي من املعلومات الرسية أو 


واملوردںى أو غرىها من
احلاصة أو التقنية أو معلومات العمالء
أو
علهىا خالل فرىة العمل لدى Q

للتأثرى عىل التعامالت التجارية احلالية
الرس كة 
الىى يمى احلصول 
املعلومات 
مرىة  bحىارية  Q
أو 
املقرىحة بغرض احلصول عىل  
حسصية أو إفادة أطراف خارجية أو إحلاق 
الرصر بطريقة

أخرى bاى Qلرس كة سواء أاكن ذلك خالل فرىة العمل ىڡ Q
الرسكة أو بعد رىهكا يعد تعارضا ىڡ املصاحل واممرسة

تقيمى 
معل غرى الئقة ،وستتخذ Q
الرسكة االجراءات 
احملاطر
الرصورية )مثل إجراء املزيد من التحقيقات أو 

احملتمهل( ملتابعة مثل هذه احلاالت للتعارض ىڡ املصاحل أو اممرسات العمل غرى الالئقة  
واحىاذ االجراءات

& &
املناسبة ضد أي من أفراد Q
السابقںى 


والحىة قواعد السلوك 
ينهىك هذه اللواحى
احلاليںى أو
املهىى.
الرسكة



التنفيذيںى
املوظفںى أو أعضاء اللجان املنبثقة من bحملس االدارة أو كبار
 .3حىظر عىل أعضاء bحملس االدارة أو
bاى Qلرس كة التداول بناء عىل معلومات داخلية.

احملتمهل لتعارض املصاحل الواردة 
 .4تتخذ Q
أداىه.
التدابرى الالزمة الكتشاف احلاالت
الرس كة

املادة الرابعة :متطلبات االفصاح عن تعارض املصاحل


يلرىم اكفة املسؤو  
واملوظفںى وأعضاء احمل bلس واللجان املنبثقة عن احمل bلس bاىالفصاح عن حاالت تعارض املصاحل
لںى
&
للرسكة ،امك هو &
والقوانںى املطبقة وعن احلاالت املذكورة 
أداىه Q

مالمى ،واحلصول عىل موافقة الرئيس
حسب االنظمة

التنفيذي أو bحملس إدارة Q
فعىل أو حمتمل ىڡ املصاحل:
الرسكة عند b
طلهىا عىل احلاالت التالية سواء أاكن تعارض 


مصلحهىم )مصلحة مالية أو عالقة  Q
حسصية( ىڡ Q
 bحىب أن يفصح اكفة أفراد Q

الرس كة املعنية
الرس كة عن طبيعة


تلقهىا من قبل Q
الىى 

الرسكة)املراد التعامل مهعا( أو
سيمى 
)املراد التعامل مهعا( وتفاصيل العمل/احلدمة/املواد 


ويستثىى من ذلك
فعىل أو حمتمل ىڡ املصاحل،

تقدمىها هلا حيث مىكن أن ينشأ عن هذه العالقة تعارض 
Q
Q
السلىى املسموح به هو “امللكية الرىامكية ملوظف أو احد افراد
االستامىرات السلبية املسموح bهىا) ،االستامىر  b
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 Q

والىى تكون متاحة للبيع أو مطروحة
عائلته حلصص غرى مسيطرة ىڡ رس كة أقل من  %5من رأس املال املصدر( 
االستامىر السلىى املسموح به عىل أهسم Q
Q
Q
واالستامىرات
الرس اكت املسامهة العامة
للتداول العام ،ويقترص استثناء
b
الىى ال يوجد فهىا تعارض مصاحل مع أمعال Q

الرس كة.






الرس كة عن أي منصب يتولوه أو أي مشاركة  Q
 bحىب أن يفصح اكفة أفراد Q
حسصية ىڡ Qرس كة خارجية سواء أاكنت
عهىا تعارض فعىل أو حمتمل لملصاحل وذلك ىڡ 
خارهحا ممكن أن ينشأ 
داخل اململكة أو b
حاهل وجود أي نوع


بںى Q
الرس  
من أنواع املشاركة أو التعامل  
كتںى.

الرسكة عن أي 
 bحىب أن يفصح اكفة أفراد Q
حاهل قد تنطوي عىل تعارض حمظور ىڡ املصاحل وأن حىصلوا عىل

احلاهل  ،
وحىضع اكفة هذه
موافقة الرئيس التنفيذي أو bحملس االدارة )أو من يمى تفويضه بذلك( عىل تلك

املسؤوهل عن املوظف أو املسؤول ،وقد تتطلب هذه االفصاحات عند
وتقيمى االدارة
االفصاحات ملراجعة 
علهىا أو 
وحىب عىل املوظف تعبئة مىوذج
رفهصاb  ،
احلاجة قرارا من الرئيس التنفيذي أو bحملس االدارة لملوافقة 

 Q


اىڡ مثل الرئيس التنفيذي أو إىل منصب ىڡ قمس
جديد للتعارض ىڡ املصاحل ىڡ حال انتقاهل إىل منصب ارس 


تغيرى منصبه،
املشرى اىت والعقود ،أو أي منصب آخر حىتمل وجود تعارض ىڡ املصاحل فيه خالل  30يوما من 
&
ويتحمل رئيس املوظف مسؤولية امصن تعبئة املوظف لالفصاح الاكمل حسب االصول.



وفقا لقواعد التسجيل واالدراج الصادرة عن هيئة السوق املالية:



الىى  bحىب عىل Q
الرسكة االفصاح 

عهىا ،عىل سبيل املثال ال احلرص،
تتضمن التطورات b
احلوهرية 
الرس كة وطرف ذي عالقة أو أي رىتيب يستثمر bمىوجبه لك من Q
بںى Q
أي صفقة  
الرس كة وطرف ذي
عالقة ىڡ أي Q
مرسوع أو أصل أو يقدم مىويال هل ،إذا اكنت هذه الصفقة أو الرىتيب مساوي أو

الرس كة وفقا الخر &
 رى يد عىل ) (%1من bإمحاىل إرىادات Q
قوامى مالية سنوية مراجعة
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&
b  حىب عىل Q
تقررىا صادرا عن أعضاء bحملس االدارة يتضمن
الرس كة أن رىفق بقوامىها املالية السنوية 
&

املؤرىة ىڡ أمعال Q
خرىةb ،ومحيع العوامل Q
الرس كة ،
الىى حىتاج
اال
لعملياهىا خالل السنة املالية
عرضا



Q
إلهىا املستثمر ليتمكن من 
تقررى
املاىلb  ،
وحىب أن يشتمل 
تقومى أصول الرس كة وخصوهما ووضهعا 

االىى:
bحملس االدارة عىل 
بںى Q
 .1وصف &الي صفقة  
الرسكة وطرف ذي عالقة.
&
 .2معلومات تتعلق & bاىي أمعال أو عقود تكون Q
وفهىا اكنت مصلحة الحد أعضاء bحملس
الرس كة طرفا فهىا ،
&
الرس كة أو للرئيس التنفيذي أو املدرى املاىل أو &الي  Q
إدارة Q
حسص ذي عالقة bاىي مهىم bحىيث تشمل أامسء


ومدهىا 
نيںى bاى &المعال أو العقود وطبيعة هذه االمعال أو العقود Qورسوهطا 
املع  
ومبلهعا ،وإذا مل توجد امعال
أو عقود من هذا القبيل فعىل Q
الرسكة 
تقدمى إقرار بذلك.





واجباهىم bمىا حىقق
صالحياهىم وتنفيذ
التنفيذيںى اممرسة
 bحىب عىل أعضاء bحملس االدارة وكبار
مصلحة Q
الرسكة.




أداىه عىل أي  Q
عندما تنطبق واحدة أو Q
أكرى من احلاالت املذكورة 
حسص )سواء أاكن فردا ىڡ

الرس كة أو مستثمرا حمتمال(  bحىب عىل ذلك الشخص أن يشعر Q
Q
الرسكة وهيئة السوق املالية ىڡ
هىاية يوم التداول bحىدوث 
احلاهل ذات العالقة:

&

 .1عندما يصبح مالاك أو هل مصلحة فامى نسبته  %5أو أك Qرى من أي فئة من فئات أهسم Q
الرس كة ذات االحقية ىڡ

القابهل للتحويل 
التصويت أو أدوات  
احلاصة bاى Qلرسكة.
الدںى
 .2عند حدوث زاىدة أو نقص ىڡ ملكية أو مصلحة الشخص املشار إليه أعاله بنسبة  %1أو Q
أكرى من أهسم


القابهل للتحويل 
Q
الرسكة أو أدوات  
احلاصة bاى Qلرسكة.
الدںى
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التنفيذيںى bاى Qلرسكة مالاك أو هل مصلحة ىڡ أي حقوق أهسم أو
 .3عندما يصبح عضو bحملس االدارة أو أحد كبار

القابهل للتحويل 
أدوات  
احلاصة bاى Qلرس كة.
الدںى
 .4عند حدوث زاىدة أو نقص ىڡ ملكية أو مصلحة أي من أعضاء bحملس االدارة ىڡ Q
الرس كة ،أو أحد كبار


&

لدهىا ،بنسبة  %50أو Q
الىى مىتلهكا ىڡ Q


االهسم أو أدوات  
الرسكة ،أو
أكرى من
التنفيذيںى 

الدںى القابهل للتحويل 

بنسبة  %1أو Q
القابهل للتحويل ،أهىا أقل 
أكرى من أهسم Q
الرسكة أو أدوات  
احلاصة bاى Qلرسكة.
الدںى

 يمى االشعار املشار إليه أعاله وفقا للنموذج الذي أعدته اهليئة ،عىل أن يتضمن معلومات ال تقل عن اال  ىى:
&
&
 &

اال  Q
املالكںى لالهسم أو ذوي االحقية ىڡ الترصف فهىا.
حساص
 أامسء
 تفاصيل معلية التملك. تفاصيل أي دمع مادي من  Qحسص آخر لعملية التملك أو قروض التمويل.
 بيان اهلدف من التملك.





عىل الشخص ذي العالقة bاىحلدث ىڡ 
تغيرى هدف التملك الذي سبق االفصاح عنه إشعار اهليئة فورا
حاهل 

&

االهسم أو أدوات   
Q

التغيرى ،وال  bحىوز هل الترصف ىڡ أي من
مىص )(10
بذلك

الدںى احلاصة bاىلرسكة إال بعد 
أاىم من اى  
لتغيرى.
رحى االشعار bاى 
&
مع عدم االخالل bاىحاكم هذا املطلب ،ال  bحىوز للشخص الذي يصبح مالاك أو هل مصلحة فامى نسبته  %10أو
&


Q
القابهل للتحويل 
االهسم أو أدوات  
احلاصة bاى Qلرسكة الترصف ىڡ أي مهىا إال
أكرى من أي فئة من فئات
الدںى

وحىوز للهيئة فرض قيود معينة عىل ذلك الترصف وحىديد طريقته.
بعد موافقة اهليئة عىل ذلكb  ،
&
اال  Q
حساص
وضعت قواعد التسجيل واالدراج الصادرة عن هيئة السوق املالية فرىات حلظر التداول عىل
&
&
نتاحى Q

الرسكة املالية ،واملتضمنة أنه "ال  bحىوز العضاء bحملس االدارة او
املطلعںى خالل أوقات معينة قبل Qنرس 
التنفيذيںى أو أي  Q
للرسكة خالل 
حسص ذي عالقة & bاىي مهىم التعامل ىڡ أي أوراق مالية Q

الفرىات التالية:
كبار
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&
ونرس &
حىى اى  
رحى اعالن Q
 .1خالل ) (15يوما تقومىيا السابقة لهىاية ربع السنة املالية 
القوامى املالية االولية بعد
حڡهصا Q
للرس كة.
&

رحى إعالن &
حىى اى  
 .2خالل ) (30يوما تقومىيا السابقة لهىاية السنة املالية 
القوامى املالية االولية بعد حڡهصا أو
&
القوامى املالية السنوية املراجعة Q
للرسكة.




علهىا أفراد Q
الرس كة الجراءات
يعرض عدم االفصاح عن هذه املصاحل واحلصول عىل املوافقات املطلوبة 
&
للرسكة 
واالنظمة الداخلية Q
احملتصة bمىسائل تعارض
انضباطية تصحيحية bمىا يتفق مع نظام العمل السعودي
املصاحل ،وقد مىتد 
بعهصا إىل bهحات قضائية ورقابية أعىل.


عىل الرمع من قيام الشخص bاىالفصاح عن التعارض احملتمل ىڡ املصاحل واحلصول عىل املوافقة عليه ،فال  bحىوز


هل العمل أو املشاركة ىڡ أي صفقة هل مصلحة فهىا امك هو حمدد ىڡ هذه الوثيقة دون احلصول عىل املوافقات
&
&

االطراف ذات العالقة ،ويؤدي عدم  
املطلوبة واتباعه لسياسة Q
االلرىام
الرس كة واالنظمة املطبقة ىڡ التعامل مع
بذلك اىل  
احىاذ إجراءات  &اىديبية قد تصل إىل اهىاء 
احلدمات.

حاهل تعارض يكون أحد 
معاحلة 
 ىڡ حال اكتشاف 
الرسكة طرفا فهىا ،فعىل Q
موظىڡ Q
حاهل التعارض وهلا
الرسكة b


&

استدىع االمر:
إن
ذلك
سبيل
ىڡ


وغرى ذلك يمى 

تعييهىم من قبل
 .1تشكيل bحلنة فامى يتعلق فامى يتعلق ذلك بكبار
التنفيذيںى أو أعضاء bحملس االدارة 
للرس كة وذلك الجراء التحقيق ىڡ 
الرئيس التنفيذي Q
حاهل التعارض.

&
شأهىا التحقق من 
 
الىى من 

احلاهل كامسع أقوال االطراف
 .2يكون للجنة الصالحيات الالزمة ىڡ احىاذ االجراءات 
 

حلاهل وحىوه
املتصهل bاى
ذوي العالقة واالطالع عىل املستندات
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&
&



ونتاحىه وتوصيات
الىى مى اتباهعا ىڡ التحقيق b
 .3تقوم اللجنة bاىعداد 
تقررى bاىحلاهل يتضمن وصف هلا واالجراءات 
اللجنة ورىفع التقررى مع اكفة املستندات Q
والواىئق الدامعة هل للجنة التنفيذية أو من تفوضه الصدار قرار فهىا،

وذلك وفق ما  bحى  رىه نظام العمل والعمال السعودي.
املادة 
احلامسة :االقرار
الرس كة قراءة bمحيع السياسات الواردة أعاله بعناية واالقرار بهڡمها واملوافقة عىل  
 bحىب عىل اكفة أفراد Q
االلرىام bهىا وعدم
&

واملوظفںى وأعضاء اللجان املنبثقة عن احمل bلس
وحىب أن يوقع اكفة أعضاء bحملس االدارة
االخالل bاىي بند من بنودهاb  ،
عىل النموذج 
احلاص بتعارض املصاحل  ىڡ ال Qرسكة مرة واحدة لك عام )أو عند 
الرصورة( ،أنظر امللحق )أ(.

الثاىى :حمالفة السياسة
الفصل 
املادة السادسة :
أمثهل عىل أمعال تشلك حمالفة لسياسة Q
الرس كة املتعلقة بتعارض املصاحل
حسصية أو عالقات عائلية أو عالقات  Q
الرس كة عن مصاحل  Q
 عدم افصاح أفراد Q
حسصية مع مقاو  
لںى أو مزودي

الرس كة أو أحد Qرس 
خدمات أو مواد يتعاملون أو سوف يتعاملون مع Q
الزميهل.
اكهىا التابعة أو







 &


املوظفںى الي منصب ىڡ Qرسكة أخرى قد ينشأ عنه تعارض ىڡ املصاحل دون االفصاح عن ذلك املنصب،
توىل


&
اال 
مثهل عىل ذلك شغل منصب عضو bحملس إدارة أو مسؤول أو موظف أو مستشار أو ممثل لدى أي
ومن
خارىح يتعامل مع Q
الرسكة أو يسىع للتعامل مهعا.
طرف  b
التنافس Q
الرس كة ،وأن يتجر ىڡ أحد فروع النشاط الذي  رىاوهل Q
املبارس مع Q
احلمعية
بغرى رىخيص من b
الرس كة 

العامة  bحىدد لك عام.
هل مصلحة ىڡ منشأة تنافس Q
الرس كة.


الرس كة لتحقيق منفعة  Q
الوظيىڡ واستعمال نفوذه ىڡ Q
للغرى.
استغالل املوظف ملركزه
حسصية هل أو 
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&
تعترى ملاك خاصا Q
االرسار أو إعطاء املعلومات 
للرس كة ،
الىى
افشاء
علهىا bحىمك وظيفته ،ولو بعد رىكه
b
والىى يطلع 


&

مبارسة أو غرى Q
احلدمة سواء بقصد حىقيق ماكسب مادية Q

مبارسة هل أو الحد من افراد عائلته ،أو بدون حىقيق
ماكسب مادية.







& Q

هدااى أو أنشطة رى فهىية دون االفصاح 
املوظفںى أو املسؤو  

تؤرى bاىي
عهىا حيث
لںى أو أفراد
استالم
عائالهىم 
تؤرى عىل قرارات العملb ،اىالضافة اىل ذلك ،أن يقوم 
شلك من االشاكل أو يبدون أهىا Q
مسؤوىل
موظىڡ أو


تؤرى بشلك مب Qارس أو غرى Q
مبارس عىل معل وقرارات Q
Q
هدااى أو أنشطة رى فهىية قد Q
الرسكة 
الرس اكت واالفراد
بتقدمى 
الذںى يتعاملون مع Q

الرس كة.
&
&
&
واال bهحزة التابعة Q

لال  
للرس كة الي
لملوظفںى أو املواد أو املعدات
الفعىل
الستخدام
اى
خرںى
القيام أو الامسح
b

&
الىى  حىدم مصاحل Q

الرسكة مامل يكن قد مى االعالن أو االفصاح الاكمل عن ذلك.
أغراض خالف االغراض 
&





وحىب أن تعكس وتوحص
ينبىع التقيد bهىا ىڡ اكفة االوقات  b
الىى 
حمالفة نظم وأساليب احملاسبة الصحيحة 
&
&
&

واالرىادات
السجالت ىڡ لك االوقات اكفة االصول بشلك دقيق امك  bحىب أن تكون االصول واملطالبات 

احلسااىت 
مسجهل بصورة سليمة 
احلاصة bاى Qلرس كة.
بدفارى
واملرصوفات
b

املادة السابعة :
أمثهل عىل أمعال ال تشلك حمالفة لسياسة Q
الرس كة املتعلقة بتعارض املصاحل

الرس كة ىڡ شؤون مدنية تطوعية )مثل 
وموظىڡ Q
وغرىها( امم ال Q
احلدمات 
تؤرى سلبا
مسؤوىل
 مشاركة
االجامىعية 



&
السلمى لعمل املوظف أو الصورة العامة Q

وعالقهىا مع احلكومة.
للرسكة
عىل االداء 


والذںى يشغلون مناصب أو يعملون لدى Qرس كة خارجية ال تتعامل مع Q
أفراد Q
الرس كة  
الرس كة وال تسىع للتعامل
مهعا وال مىثل ذلك تعارض فعىل أو حمتمل ىڡ املصاحلQ ،برسط عدم استخدام املعلومات 
احلاصة bاى Qلرس كة وال


التعدي عىل 
وقهىا ،وbمىوجب 
كتاىى من صاحب الصالحية bاى Qلرس كة.
ترصحى  b
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 &

معقوهل مثل وجبة معل عادية وما حمكها.
املوظفںى النشطة رى فهىية
 قبول

الرسكة أو Qرس 
لملوظفںى ىڡ Qرس اكت خارجية ال تتعامل وال تسىع للتعامل مع Q
اكهىا التابعة
 وجود مصاحل مالية
 

فعىل
أو الزميهل وال مىثل ذلك تعارض 
أو حمتمل  ىڡ املصاحل ،وذلك bمىوجب 
كتاىى من صاحب الصالحية bاى Qلرسكة.
ترصحى  b

عائهل مسؤوىل أو 
 أن يكون &الفراد 
موظىڡ Q
الرس كة مصاحل مالية ىڡ Qرس اكت خارجية ال تتعامل وال تسىع للتعامل



مهعا وال مىثل تعارضا فعليا أو حمتمال ىڡ املصاحل.
الفصل الثالث :االفصاح
املادة الثامنة :تعبئة بيان االفصاح
&
&
يتوفر بيان افصاح وإقرار املوظف )مىوذج تعارض املصاحل 
احلاص bاى Qلرس كة ،ملحق )أ( الذي يعد من االمور االساسية
لدى إدارة املوارد Q
البرس ية بغرض االفصاح عن املصاحل أو املناصب أو أنشطة املوظف أو أحد أفراد أرسته املطلوب
عهىا bمىوجب سياسة تعارض املصاحل 
االفصاح 

وحىب عىل اكفة
املوظفںى تعبئة بيان االفصاح واالقرار
احلاصة bاى Qلرس كةb  ،

والتوقيع عليه ىڡ احلاالت التالية:
 .1عند التوظيف.
 .2عندما يقوم املوظف أو أحد أقاربه bاى Q
ستامىر أو شغل منصب يتطلب االفصاح عنه من خالل مىوذج تعارض
Q
السلىى" امك هو حمدد أعاله(.
املصاحل – امللحق )أ( )مالحظة :ال يشمل ذلك "االستامىر  b
الرس كة أو منصب ىڡ قمس 
b  .3حىب أن يقوم املوظف عند تقلده منصب Qإرس اىڡ ىڡ Q
املشرى اىت والعقود أو أي

 
منصب آخر حىتمل أو ينطوي عليه تعارض فعىل أو حمتمل  ىڡ املصاحل بتعبئة مىوذج جديد خالل  
ثالثںى يوما

تغيرى منصبه ،امك تتحمل إدارة املوظف مسؤولية التأكد من تعبئة املوظف لالفصاح الاكمل حسب
من 
&
االصول.

رمڡ الوثيقة

اى  
رحى 
االعامىد


رمڡ االصدار

اى  
رحى االصدار


رمڡ الصفحة

2018- 6

2018م

1.0

18 – sep -2018

17 - 14

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ :ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ


 .4عندما تبلغ احلصص الرىامكية مللكية املوظف و/أو أفراد ارسته ىڡ Qرسكة ذات أهسم متاحة للبيع أو للتداول

Q
فعىل أو حمتمل ىڡ املصاحل.
العام نسبة  %5أو أكرى من رأس املال املصدر ومىكن أن ينشأ عنه تعارض 


b  .5حىب أن يقوم املوظف بتعبئة بيان االفصاح واالقرار والتوقيع عليه ىڡ احلاالت املذكورة ىڡ هذه السياسة
وحىديثه عند 
الرصورة.
الرساىن واى  
رحى النفاذ
املادة التاسعة:

 .1يعمل bهىذه السياسات من اى  

احلمعية العامة.
رحى
إجازهىا من b
احلمعية العامة
 .2إن إجراء أي تعديالت عىل هذه السياسة من صالحية bحملس االدارة bمىوجب تفويض من b
&
&

احلهات ذات العالقة.
لملسامهںى ،عىل أن تكون تلك التعديالت bمىا يتوافق مع االنظمة واللواحى من b
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املادة Q
العارسة:ضبط الوثيقة

اعامىد السياسة
االدارة املعنية:
صاحب
الصالحية:
التوصيات:
التوقيع :
اى  
رحى 
االعامىد:
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الفصل الرابع :ملحق
امللحق)أ( -مىوذج 
اسرىشادي حول تعارض املصاحل Q
للرس كة
بيان إفصاح وإقرار
املوظفںى وأعضاء bحملس االدارة وأعضاء اللجان املنبثقة عن احمل bلس )أفراد Q

الرس كة( تعبئة بيان
 bحىب عىل اكفة
تعارض املصاحل هذا لدى 
تعييهىم وحىديث هذا البيان عند 

املوظفںى إشعار إدارة املوارد
الرصورة ،امك  bحىب عىل
&


Q
b
فعىل أو حمتمل ىڡ املصاحل.
تعارض
دوث
حى
تسبب
قد
أمور
ي
اى
البرس ية ىڡ احلال b

االمس-------------------------------------------------------------------- :

الوظيىڡ أو االداري---------------------------------------------- :
املسىم

خارىح مىثل تعارضا ىڡ املصاحل مع وظيفتك ىڡ Q
الرس كة؟


 .1هل لديك معل  b
ال ----نعم  ----رى bىح االيضاح----------------------------------------------------------------------------------------- :
--------------------------------------------------------.2

هل لديك أي تعارض آخر ىڡ املصاحل مع وظيفتك ىڡ Q
الرس كة؟



.3

ال ----نعم -----رى bىح االيضاح------------------------------------------------------------------------------------ :

-------------------------------------------------------&
مىكن إضافة صفحات إضافية إذا لزم االمر.

التوقيع   -------------------------------
التارحى -----------------------------


اى  
اى  
رحى 
رحى االصدار
رمڡ االصدار
االعامىد
رمڡ الوثيقة
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