
 

 

  دلیل السیاسات واإلجراءات 
   2 من   1 صفحة  سیاسات تضارب المصالح 

 
بأن جمیع المسؤولین، والمدیرین، والموظفین، والمتعاقدین، والوكالء، والجھات الخارجیة الذین   .Spraying Systems Coتؤمن شركة 

یضر بالمصالح التجاریة لشركة   قدیعملون نیابة عنھا یجب أن یؤدوا واجباتھم الیومیة دون وجود أي تضارب خفي في المصالح 
Spraying Systems Co..  

 
أو أن تبدو أنھا متعارضة ظاھریًا،  التعارض المحتمل أو الفعلي بین مصالح الموظف المالیة والشخصیة، قد ینشأ التضارب في المصالح عند

  بشأن العمل. حكم الموظف  عند
 

 التعریفات 
 تنطبق التعریفات التالیة كما ھي مستخدمة في ھذه السیاسة: 

 

أو متوقع، قد یتسبب في قیام الموظف بمنح مصالحھ   یعني أي ظرف، محتمل، أو فعلي، “تضارب المصالح”
متحیًزا في أحكامھ،  األولویة على مصالح الشركة؛ ما قد یتسبب في أن یكون الموظف المالیة أو الشخصیة 

تخاذه لصالح  بظالل من الشك على ما إذا كان أي قرار قد تم ا وقراراتھ، وإجراءاتھ ضد العمل، أو قد یلقي
 أم ال.  الشركة 

 

أو وكیل أو متعاقد تابع لجھة خارجیة یتصرف نیابة عن  یُقصد "بالموظف" أي مسؤول، أو مدیر، أو موظف،
 الشركة. 

 

أنھا   للموظف قد تؤثر، أو قد یعتقد اآلخرون بشكل معقول  تعني "المصلحة المالیة الجوھریة" أي مصلحة مالیة 
یشمل المصطلح صراحة الملكیة أو  للشركة.  إجراء یقوم بھ عند تنفیذ أي أعمال تؤثر، في حكم الموظف أو أي  

  .Spraying Systems Co) من أي حصة شركة تتعامل مع شركة  3ثالثة بالمئة (%  خیار امتالك أكثر من 
 أو أي قرض من أو إلى الشركة المذكورة. 

 
أو   سبیل المثال: التوظیف، أو التعیین في مجلس اإلدارة،ال یجوز ألي مسؤول في الشركة أن یتقلد أي منصب (على 

مع أي شركة أخرى، سواء أكان من  العمل كخبیر استشاري أو مستشار)، أو تكون لھ مصلحة مالیة جوھریة،
ینتج عن ھذا المنصب أو المصلحة، في غیاب موافقة   المحتمل أن یتسبب ھذا في حدوث تضارب مصالح ممكن

 وكبیر مسؤولي االمتثال.  التنفیذيرئیس مجلس اإلدارة 
 

أو العمل  یجب أال یشغل أي موظف آخر أي منصب (على سبیل المثال: التوظیف، أو التعیین في مجلس اإلدارة، 
في أي شركة أخرى تكون شریًكا تجاریًا محتمالً  كخبیر استشاري أو مستشار)، أو تكون لھ مصلحة مالیة جوھریة،

 دون الحصول على موافقة من مكتب كبیر مسؤولي.Spraying Systems Co  أو منافسا لشركة أو فعلیًا
  ). CCO“”االمتثال (

 
أو مصلحة مالیة جوھریة قد   یجب على الموظفین (بخالف أعضاء مجلس اإلدارة) اإلفصاح عن أي منصب خارجي 

ن تضارب المصالح إلى كبیر من خالل تقدیم نموذج اإلفصاح ع  تنتھك، أو ُینظر إلیھا على أنھا تنتھك، ھذا الحظر 
  مسؤولي االمتثال. 

 
 مواقف على تضارب المصالح 

واألشخاص أو الشركات  .Spraying Systems Co قد ینشأ تضارب في المصالح في الحاالت التي تكون فیھا المعامالت جاریة بین شركة 
فرصة لتحقیق مكاسب أو منافع شخصیة كانت في مصلحة الشركة،  والتي تتسنى فیھا  المنظمات التجاریة، وكذلك في العالقات الشخصیة،  أو

  ومكاسب أو منافع مالیة شخصیة ناتجة عن المعلومات الداخلیة المتعلقة بأعمال الشركة. 
 

 المتطلبات 
فور التعرف على وجود تضارب   الموارد البشریة  یجب على الموظف اإلفصاح عن المعاملة إلى الرئیس التنفیذي أو مدیر 

  المعاملة.  ومدیر الموارد البشریة منح موافقة كتابیة من أجل استمرار  وبعد ذلك، یجب على الرئیس التنفیذي  محتمل. 
  



 

 

  دلیل السیاسات واإلجراءات 
   2 من   2 صفحة  سیاسات تضارب المصالح 

 
:  

 
جوھریة أو منصب من قبیل  عن أي مصلحة مالیة   إن الموظفین مطالبون باإلفصاح  : الفوائد المالیة الشخصیة

أو الشریك (على  أو مسؤول، أو موظف، أو مستشار، الذي یتقلده ھذا الموظف  منصب عضو مجلس اإلدارة 
تربطھا عالقات تجاریة أو تتعامل مع شركة   سبیل المثال: الزوج، أو الزوجة، أو أحد األقارب) في أي مؤسسة 

Spraying Systems Co.. 
 

 .Spraying Systems Coفي صفقة تجاریة لشركة  یكون الموظف متورًطاعندما  :فوائد األقارب 
  في تحقیق منفعة ألحد أقارب الموظف. قد تتسبب  والتي

 
في القرارات التي تكون للموظف فیھا  یجب على كل موظف االمتناع عن االنخراط : العالقات الشخصیة 

لشركة   المصلحة الفضلى  قد تجعل ھذا الموظف یتصرف بشكل متحیز أو ضد شخصیة عالقة
Spraying Systems Co.. 

 
أو تمكین شخص  السعي لالستفادة من فرصة عمل الشركة  یجب على كل موظف االمتناع عن : فرص التعاون

 عندما یصل إلى علمھ، أو كان ینبغي أن یعلم بشكل معقول، أن الفرصة آخر من االستفادة من ھذه الفرصة
  ..Spraying Systems Coستكون ذات فائدة لشركة 

 
 الموظف من خالل عملھ في الشركة  المعلومات الداخلیة ھي أي معلومات حصل علیھا : المعلومات الداخلیة

المعلومات الفنیة ذات الملكیة   وھي غیر متاحة للجمھور (على سبیل المثال: بیانات المبیعات الداخلیة أو
أو بطریقة قد   استخدام المعلومات الداخلیة للفائدة الشخصیة یجب على كل موظف االمتناع عن المسجلة).

أي معلومات   یجب على كل موظف أیًضا االمتناع عن إرسال للشركة.  تسبب، أو یبدو أنھا تسبب، ضررا
 بمسؤولیاتھ الرسمیة في الشركة.  داخلیة إلى أي شخص بخالف ما یتعلق

 
االمتناع عن قبول المدفوعات، أو الھدایا، أو وسائل الترفیھ، أو   یجب على كل موظف وشركائھ :العطایا

األعمال التجاریة، ومن ثَمَّ یمكن  التي تتجاوز المجاملة العامة المرتبطة عادةً بممارسة غیرھا من الخدمات
لعموم، في ا أو ترغب في التعامل مع الشركة.  جھة خارجیة یتعامل معھا اعتبارھا التزاًما یتحملھ الموظف تجاه

بقبول الھدایا، وفرص السفر، ووسائل  .Spraying Systems Co تسمح ھذه السیاسة لموظفي شركة 
 250.00األقل من  من شركاء األعمال (على سبیل المثال، الھدایا ذات القیمة الترفیھ غیر الباھظة والمعقولة 

ول النقد أو ما یعادلھ، ومن طلب العطایا في من قب  دوالًرا بموافقة المدیر) ومع ذلك، فإنھم ممنوعون منعًا باتًا
 توجیھ األعمال التجاریة إلى شركة أخرى.  مقابل

 
 االنتقام 

االنتقام من أي موظف یقدم تقریًرا بحسن نیة عن انتھاك مزعوم أو یشارك في تحقیق.  یجب إبالغ  .Spraying Systems Coتحظر شركة 
 قسم الموارد البشریة فوًرا عن أي انتقام مشتبھ.

 
كان   سیخضع أي شخص تثبت الشركة تورطھ في سلوك انتقامي لإلبالغ عن انتھاكات السیاسة للتأدیب بدرجة تصل إلى وتشمل إنھاء الخدمة مھما

 منصبھ أو مسماه الوظیفي. 
 

تقدیمھ  سیتم التعامل مع أي تقاریر عن االنتھاكات على أنھا تمت بحسن نیة طوال عملیة التحقیق.  إذا كشفت عملیة التحقیق عن أن التقریر قد تم
سؤولیة التكالیف التي تتكبدھا الشركة  بسوء نیة، فقد یتعرض الموظف المبلِّغ إلى إجراء تأدیبي یصل إلى ویتضمن إنھاء الخدمة، وقد یتحمل م

 . إلكمال عملیة التحقیق
 


