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 سياسة تعارض المصالح
  مقدمة أوال:

كل من أعضاء  المحتملة معإلى حماية مصالح الشركة من خالل تنظيم تعارض المصالح  لسياسةتهدف هذه ا 
  العالقة.المساهمين والجهات ذات  الشركة،موظفي  التنفيذيين،كبار  اإلدارة،مجلس 

  نطاق تعارض المصالح ثانيا:
كبار التنفيذيين أو موظفي الشركة مع يحدث تعارض المصالح عندما تتعارض مصلحة خاصة بعضو المجلس أو 

المجلس أو كبار التنفيذيين أو موظفي الشركة  يمكن أن ينشأ التعارض عندما يقوم عضو  للشركة.المصلحة العامة 
ينشأ تعارض المصالح عندما  بموضوعية وفعالية. كمالمهامهم  هممصالح تحول دون أدائباتخاذ قرارات أو لديهم 

بتلقي منافع شخصية نتيجة  الشركة أو أحد أفراد عائلتهم أو موظفيكبار التنفيذين المجلس أو  أي من أعضاءيقوم 
  الشركة. في لموقعهم
 كثر شيوعا بتعارض المصالح:ال الحاالت التالية ُتعتبر 
 االرتباط بعمل آخر (1

ال بموافقة كتابية من رئيس إ بعمل آخروال يسمح له االرتباط  بالشركة،يخصص الموظف وقته للعمل 
 على أن ال تشمل الموافقة على ممارسة العمل تعارضا فعليا أو محتمال مع مصالح الشركة. الشركة،

 االستثمار (2
أن يكون لمن يعمل لصالح الشركة أو عائلته مصلحة استثمارية مع منافس حالي أو محتمل أو مع موردي 

تحصل منه على مصلحة ذا ا لتعارض المصالح إناالستثمار موطيعد الشركة أو مقاوليها أو عمالئها. و  
 جوهرية.

 عالقة ال والطراف ذويوجود مصلحة مع الطراف المتعاقدة مع الشركة  (3
 الشركة،أو فائدة بين من يعمل لصالح الشركة أو أحد األطراف المتعاقدة مع  مصلحة مباشرةإن وجود 

فراد عائلته أو أحد أسم إبء أبرم العقد باسمه أو سواء كان موضوع التعاقد توريد مواد أو تنفيذ أعمال سوا
ا يمكن أن ينشأ تعارض المصالح عند إساءة التصرف الناتج عن كم .تمثل تعارضًا في المصالحلحسابه 

شروط خاصة عند تعاملهم مع الشركة. وتعريف بإعطائهم أفضلية أو   عالقةي الذو األطراف التعامالت مع 
  األطراف ذوي العالقة كما يلي :

في الشركة  كبار التنفيذيين -

أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم -
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كبار التنفيذيين في الشركة أو أي من شركاتها التابعة  -

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى كبار المساهمين في الشركة  -

التنفيذيين أو أقاربهممن غير الشركات المملوكة لعضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار  –المنشآت  -

الشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم شريكاً فيها -

الشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم عضواً في مجلس إدارتها  -

أو من كبار التنفيذيين فيها .

هم ما نسبته بأو أقارفيها أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين شركات المساهمة التي يملك  -

.%( أو أكثر5)

الشركات التي يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم تأثير في قرارتها لو  -

بإسداء النصح أو التوجيه

الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وكبار تنفيذيها. تقراراأي شخص تكون لنصائحه أو توجيهاته تأثير في  -

 أو التابعة للشركة الشركات القابضة  -

 لوالء لألقارب ا (4
  .أن يكون لمن يعمل لصالح الشركة دور في اتخاذ القرار بتعاقد الشركة مع شركة تجارية تعود لقريب له

 المنافسة  (5
حد أنشطة في أ عملأو شركة تزاول أو ت للشركة،منافسة  ىلشركة أخر اك في عمل أو تقديم خدمة ن االشتر إ

 يكون موطنا فعليا أو محتمال لتعارض المصالح في الشركة.أن شأنه  الشركة من
 تقديم أو ضمان القروض (6
أو ضمان تلك القروض المبرمة  دارة أو مساهميهاألعضاء مجلس اإل عد تقديم الشركة ألي نوع من القروضي  

 من مظاهر تعارض المصالح. الغير مظهراً  مع
  الهدايا (7

قرارته ويمكن لصالحها يمكن أن تؤثر في  المقدمة من األطراف التي تتعامل معها الشركة لمن يعمل الهداياإن 
 أن تحدث تعارض في المصالح فعليا أو محتمال.

 استخدام أصول وممتلكات الشركة  (8
ألغراض شخصية يمكن أن يظهر تعارض في المصالح، كاستغالل  اإن استخدام أصول الشركة وممتلكاته

استخدام المعلومات التي حصل ساءة إة أو لغير مصالح الشركام الشركة، أو موظفيها أو مرافقها أوقات دو 
 لتحقيق مصالح شخصية. عليها بطبيعة عمله
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 عن تعارض المصالح  اإلفصاح ثالثا:
باإلفصاح عن أي حاالت تعارض مصالح  وموظفي الشركةأعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين  يلتزم

الدخول أو المشاركة في أي نشاط يتعارض بشكل مباشر أو غير كما يجب عليهم تجنب  .محتملةفعلية أو 
 الشركةمباشر مع مصالح 

  دارة: تعارض المصالح في مجلس اإلرابعا 
وأن يقدم مصلحة الشركة على مصلحته  ونزاهة،دارة ممارسة مهامه بأمانة يجب على عضو مجلس اإل (1

 وأن ال يستغل منصبه لتحقيق مصالح خاصة. الشخصية،
صلحة جدد كل سنة( أن تكون له أي مبغير ترخيص من الجمعية العامة  ي  )دارة ال يجوز لعضو مجلس اإل (2

تابعة، ويستثنى أي من شركاتها الاب الشركة أو لعقود التي تتم لحسعمال وامباشرة أو غير مباشرة في األ
 عمال التي تتم بطريق المنافسة العامة إذا كان عضو المجلس صاحب العرض األفضل. األ من ذلك

أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة شخصية تجنب تعارض المصالح، و  دارة عضو مجلس اإليجب على  (3
حضر االجتماع، وال يجوز للعضو ويثبت هذا التبليغ في مفي  األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة 

 القرار الذي يصدر في هذا الشأن. في التصويت علىشراك االالمصلحة  صاحب
ي من أعضاء ألعمال والعقود التي يكون انعقادها عن األ دارة الجمعية العامة عندبلغ رئيس مجلس اإلي    (4

 التبليغ تقرير خاص من المحاسب القانوني.رفق بهذا وي   فيها،مصلحة دارة مجلس اإل
عمل جدد كل سنة( أن يشترك في أي دارة )بغير ترخيص من الجمعية العامة ي  ال يجوز لعضو مجلس اإل (5

وفي حالة رفض الجمعية  .الشركة فروع النشاط الذي تزاوله في أحديتاجر من شأنه منافسة الشركة أو أن 
دارة تقديم استقالته خالل مهلة تحددها الجمعية عضو مجلس اإل ىفعلترخيص الممنوح، العامة تجديد ال
ال ع   العقد أو التعامل أو المنافسة  هية، وذلك ما لم يقرر العدول عندت عضويته في المجلس منتالعامة، وا 

 المحددة من قبل الجمعية العامة. ةأوضاعه قبل انتهاء المد صحيحأو ت
والعقود التي يكون  لألعمالمستقال  الجمعية العامة بنداً الشركة أن تدرج ضمن جدول أعمال يجب على  (6

ويشمل البند اسم العضو صاحب المصلحة ، دارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيهالعضو مجلس اإل
 يحق ، ويتم التصويت في الجمعية العامة على كل بند على حده، والوطبيعة وشروط ومدة وقيمة التعامل

 للعضو صاحب المصلحة التصويت على هذا البند.
-3- 



  سياسة تعارض المصالح
 

إذا كان هذا  عالقة،يجب على الشركة إبالغ الهيئة والجمهور عند حدوث تعاقد أو تعامل مع طرف ذو  (7
% من إجمالي إيرادات الشركة وفقا ألخر قوائم مالية سنوية 1التعاقد أو التعامل مساويا أو يزيد عن 

 مراجعة.
دارة أو أن تضمن أي قرض ا من أي نوع ألي من أعضاء مجلس اإليجوز للشركة أن تقدم قرضا نقدي ال (8

 يعقده مع الغير.
أو أصول الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر من أي من  االستفادةدارة لى عضو مجلس اإليحظر ع (9

دارة، أو المعروضة على روضة عليه بصفته عضوا في مجلس اإلمعلوماتها  أو الفرص االستثمارية المع
الشركة، ويشمل ذلك الفرص االستثمارية التي تدخل ضمن أنشطة الشركة، أو التي ترغب الشركة في 
االستفادة منها، ويسرى الحظر على عضو المجلس الذي يستقيل ألجل استغالل الفرص االستثمارية  التي 

 دارة.بمجلس اإل همنها والتي علم بها أثناء عضويت ترغب الشركة في االستفادة
 داخلية.على معلومات  التداول بناءً دارة أعضاء مجلس اإليحظر على  (11
 المالية.دارة التداول خالل فترات الحظر المحددة من قبل هيئة السوق يحظر على أعضاء مجلس اإل (11
 في دارة إبالغ هيئة السوق المالية والشركة عندما يصبح مالكا أو له مصلحةيجب على عضو مجلس اإل (12

%( أو 51، وكذلك عند حدوث تغيير في ملكيته أو مصلحته بنسبة )دينأي من حقوق أسهم أو أدوات 
لكها في الشركة وأيضا عند تغيير هدف التملك الذي سبق تالدين التي يمدوات أأو سهم األأكثر من 

 االفصاح عنه.
بالشركة وأنشطتها وعدم المحافظة على سرية المعلومات ذات الصلة دارة على أعضاء مجلس اإل جبي (13

 إفشائها إلى أي شخص.
دارة أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من غب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس اإلعلى من ير  (14

حاالت تعارض المصالح مثل وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب 
ها أو اشتراكه في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو يرغب في الترشح لمجلس إدارتالشركة التي 

 وله.اتز  ذيمنافستها في أحد فروع النشاط ال
 كبار التنفيذيين تعارض المصالح لخامسا : 

 دارة اإلاالمتناع عن الدخول في أي تعامالت خاصة مع الشركة إال بموافقة مجلس  (1
 دارة اإلعن المشاركة في أي أعمال من شأنها منافسة الشركة إال بموافقة مجلس  االمتناع (2
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 االمتناع عن استغالل وضعهم الوظيفي في الشركة لتحقيق أي مصلحة أو منفعة او مكاسب شخصية  (3
السرية أو استخدام تلك المعلومات لتحقيق مصالح و أعن المعلومات غير العامة فصاح اإلاالمتناع عن  (4

 خصية.ش
 ضمن نشاط وعملتقع  شخصية البالمحافظة على أصول الشركة وعدم استخدامها ألي مصلحة االلتزام  (5

 الشركة.
 داخلية.على معلومات  كبار التنفيذيين التداول بناءً على يحظر  (6
 المالية.كبار التنفيذيين التداول خالل فترات الحظر المحددة من قبل هيئة السوق  على يحظر (7
إبالغ هيئة السوق المالية والشركة عندما يصبح مالكا أو له مصلحة في أي من يجب على كبار التنفيذيين  (8

%( أو أكثر من 51حقوق أسهم أو أدوات دين، وكذلك عند حدوث تغيير في ملكيته أو مصلحته بنسبة )
 ذي سبق االفصاح عنه.الدين التي يملكها في الشركة وأيضا عند تغيير هدف التملك الدوات أأو سهم األ

هدايا من أي شخص له تعامالت تجارية مع الشركة، إذا كان من شأن تلك الهدايا أن تؤدي عدم قبول   (9
 إلى تعارض في المصالح.

 سادسا : تعارض المصالح لموظفي الشركة 
منافسة أعمال الشركة، وعدم الدخول يلتزم موظفي الشركة بعدم المشاركة أو المتاجرة في أعمال من شأنها  (1

 دارةاإلفي تعامالت مع الشركة إال بموافقة مجلس 
 يلتزم موظفي الشركة بالمحافظة على أصول الشركة ومرافقها وممتلكاتها (2
 ص له تعامالت تجارية مع الشركة هدايا من أي شخأي بعدم قبول يلتزم موظفي الشركة  (3
 المعلومات السرية التي يطلعوا عليها بحسب طبيعة عملهميلتزم موظفي الشركة بعدم إفشاء  (4
 أحكام عامة  : سابعا

نظمة األيحب أن يكون مراجعي الحسابات مستقلين وليس لديهم تعارض مصالح وذلك وفقا لما تقتضي به 
 لألنظمةعنه ومعالجة تلك الحاالت وفقا فصاح اإليجب نه إفالتعارض هذا والمعايير المهنية، وفي حالة وجود مثل 

 الشركة.يحقق مصالح  التي تحكمها، وبما
 ثامنا: إدارة وتنظيم تعارض المصالح

 دارة الرئيسية لمجلس اإل االختصاصاتالمصالح أحد  إدارة تعارضإن  (1
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تعارض في للنظر في المسائل التي من المحتمل أن تنطوي على يجوز للمجلس تكليف لجنة المراجعة  (2
 .المصالح

وي على تعارض نطيال يكون الشخص في حالة تعارض المصالح إال إذا قرر المجلس أن هذا التعامل   (3
 المصالح.في 

تعارض مصالح، يلتزم صاحب المصلحة  دارة ان الحالة المعروضة تنطوي علىإذا قرر مجلس اإل (4
 المجلس.المتعارضة بتصحيح وضعه وبجميع االجراءات التي يقررها  

 على مخالفي هذه الالئحة  إيقاع العقوباتدارة صالحية لمجلس اإل (5
أحكام هذه الالئحة على أن ال يتعارض ذلك مع األنظمة السارية والنظام  المخول بتفسيرالمجلس هو  (6

 األخرىنظمة واألللشركة ساسي األ
 النشر والتعديل تاسعا:

وتنشر  الشركة،ويبلغ بها جميع موظفي  اإلدارة،ن تاريخ اعتمادها من قبل مجلس م هذه السياسةيتم العمل بموجب 
 التعديالت الالزمة على هذه السياسة.جراء إيتولى المجلس  اإللكتروني.على موقع الشركة 

 تاريخ االعتماد  واالعتماد لمراجعة ا عداد اإل السياسة سم إ

 م 15/1/2018 اإلدارة مجلس أمين سر المجلس  سياسة تعارض المصالح 
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  لمصالحرض اتعاذج افصاح عن ونم

   
 تعهد 

  
على إطلعت بأنني  --------------بصفتي و ----------------------الموقع أدناه / نا أ رقأ

عن  حوكمة الشركات الصادرهالئحة   نلمنبتقة مكة الصناعات الكهربائية ارلخاصة بشالمصالح رض اسياسة تعا
 بما يلى : م زلتوا قفأواعليه ء بنا، وفهمتها ولمالية هيئة السوق ا

   
قعي  وم نم فيدا مستة رمباش رغية أو رمباشبطريقة شخصية ح باعدم الحصول على أي مكاسب أو أر - أ

 في الشركة  . 
   

ستغاللها أو اشخصية ض ارألغاردها مو أو  أصولهاكة أو رلشاخص تت ماومعلأي  خدام ستا عدم   - ب
 لخاصة. المنفعتي 

   
 لتالية :ت المنشآاطات أو النشامصلحة في ر أو ستثماالي لك  أو متأيخه بأنني رتا نمرا عتباح االفصاكما أود ا

 ___________________________________ 
 ___________________________________ 
___________________________________ 

   
ر ، ستثمات ، اتفاقيات ، اتيبارتأي في ة رمباش رغية أو رمباش بطريقة ركًا مشاست  لذلك  أؤكد أنني  لىإضافة إ

 نه ع والذي قد يترتبكة رلشامع ط له نشاف طر، أو أي  العمالء ، أو موردينلا نمأي مع  رآخط نشاأو أي 
 منفعة شخصية لي. أو مصلحة 

   
 .....................................................  قيعولتا
 هـ يخ ....../...../........... رلتاا
 م ....../...../........... قفاولما
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