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امــــــعـــمـــــتقدی

الشركة التونسیة البنكلتصرف في تضارب المصالح في اطار التزام باوضع سیاسة خاصة ندرجی
بالممارسات المهنیة التي تتطلب التحّلي باألمانة والنزاهة والمصداقیة والقیم األخالقیة في جمیع األعمال 
والتعامالت مع المساهمین والموظفین، والحرفاء، وجمیع االطراف ذوي العالقة، بما یسمح بمنافسة مفتوحة 

وعادلة وفقًا لشروط تنافسیة متكافئة.
في مجال الشركة التونسیة للبنكمنالمعتمدة التصرفهذه السیاسة بمثابة صیاغة لمبادئ وقواعد تعتبرو 

. المصالحبتضاربالمرتبطةالمخاطرفيوالتحكمالوقایة

.لهاة مكّملوانما لقوانین واألنظمة الجاري بها العملعن ابدیالً وال یمكن اعتبار هذه السیاسة 
بهدف الى ذلكقتضت الحاجةكلما ااوتطویرهاوتعدیلهالسیاسةهبمراجعة هذللبنكالشركة التونسیة قوم تو 

في هذا المجال.الجاري بها العمل یةنو والقانالتنظیمیةرات تغیّ المواكبة 

االولالباب 
تضارب المصالحمفھوم

أو المصالح هي الحالة التي تتأثر فیها موضوعیة واستقاللیة قرار موظف أو عضو مجلس إدارة ضاربت
بمصلحة شخصیة مادیة أو معنویة تهمه شخصیا أو تهم احد أقاربه أو عضو من اعضاء االدارة العامة 

تتعلق بالقرار.أو غیر مباشرة أو بمعرفته بالمعلومات التي مباشرة عندما یتأثر أداؤه باعتبارات شخصیة 

اعتزام البنك الدخول في عملیة تجاریة وجود مصالح مختلفة أو متضاربة بمناسبة عند التضاربیحدث و
:علي سبیل المثال تضارب المصالحشمل یو . مع احد األطراف ذوي العالقة

عالقة البنك مع الحرفاء.
 او موظفین أو احدى العامةةدار اعضاء في اإلأعضاء في مجلس إدارة البنك أو عالقة الحرفاء و

تمتلك بشكل مباشر أو غیر مباشر معنویةأي شخص طبیعي أو شخصیة الشركات التابعة أو 
البنك أو لدیه القدرة علي السیطرة والتأثیر الواضح علي نتائج اخذ القرار داخل مؤثرة في سلطة

.المساهمیناعضاء مجلس االدارة او تصویت 
دى الشركات التابعة او مزودي البنكعالقة الحرفاء مع اح.
 وذلك في اطار اسداء خدمات بنكیةتابعین للبنكاو اكثر حریفینعالقة.
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الثانيالباب 
تضارب المصالحقواعد سیاسة

القسم االول
مجال التطبیق

كل تطّبق هذه السیاسة على جمیع اعضاء مجلس االدارة واالدارة العامة للبنك وجمیع الموظفین وعلى 
العالقة المباشرة أو غیر المباشرة ويذكل االطرافولشركة التونسیة للبنكالشركات التابعة لمجمع ا

.بالبنك
لثانيالقسم ا

دافـــاالھ

تضارب المصالح الى :في مجال الشركة التونسیة للبنكتهدف سیاسة 

والموضوعیة والحیادیة.المساواتترسیخ معامالت قوامها .1
والنزیه.احترام قیم واخالقیات العمل الشفاف .2
.العمومثقة البنك و ن معمتعاملیالحرفاء وكل الالمحافظة على ثقة كل .3
تغلیب المصلحة العلیا للبنك قبل المصالح الشخصیة المباشرة او الغیر مباشرة ..4
تغلیب مصلحة الحریف دون المس من مصالح البنك. .5
.عند أخذ القراراتالموضوعیة والحرفیةمبادئرات الذاتیة وتغلیب تأثیالنأي عن كل االغراءات وال.6
المصالحفيالحاالت او الوضعیات التي تؤدي او من شانها ان تؤدي الى تعارضحدوث تفادي.7

.التصدي لهامع العمل على

القسم الثالث
المبادئ العامة

عضو من اعضاء مجلس االدارة او تحدید اذا كان وذلك عبر سعى البنك الى تفادي تضارب المصالحی

البنك او مزود او اي شخص من ذوي العالقة :اي موظف من موظفي 

یسعى الى تحقیق ربح مادي على حساب الحریف

 عض بخدمات او القیام بلاسدائھعند مخالفة لمصالح الحریف او مصالح البنك لدیھ مصلحة

.لحساب الحریفالعملیات

خر بھدف الحصول آعلى حساب حریف او مجموعة من الحرفاء یب مصلحة حریف یسعى الى تغل

.او اي مقابل اخرعلى مقابل مالي او  مادي

اي نوع من انواع االرباح بخالف االرباح والفوائد العادیة الراجعة للبنك صول علىیسعى الى الح

.مقابل الخدمات المسداة
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الثالثالباب 
المرتبطة بسیاسة تضارب المصالحالواجبات

القسم االول
اعضاء مجلس االدارة واللجان المنبثقة عنھ واجبات

وتقدیمها على أي مصلحة للشركة التونسیة للبنك بتغلیب المصلحة العلیا یلتزم أعضاء مجلس اإلدارة 
تتعارض مع مصلحة البنك.

یلتزم كل عضو بمجلس اإلدارة و كل عضو باللجان المنبثقة عنه بـ :  و 

.تجّنب القیام بأعمال قد ینشأ عنها تضارب في المصالح مع مصالح البنك
 امام أي مصلحة اساسا ومصلحة الحریف القیام بواجباته بكل شفافیة ونزاهة وتغلیب مصلحة البنك

متعارضة بما فیها مصالحه المباشرة.
لغایات مهنیة استغاللها التي یجبفظة على سریة المعلومات التي یحصل العلم له بها و المحا

بحتة.
 .عدم استعمال ممتلكات البنك لقضاء مصالح شخصیة مباشرة او غیر مباشرة
 لإلدارة التصرفحصر دوره في مراقبة اعمالفي االمور الیومیة للبنك و المباشر عدم التدخل

.العامة
 بنكالمصلحةیحققبكل ما من شانه ان بالقیاموااللتزام المساهمینجمیعمصالحالدفاع على

تعیینهعلىصوتتالتيأویمثلهاالتيالمؤسسةاحد المساهمین أو مصالحیحققماولیسعموما
.اإلدارةمجلسفي

تهم العضومعنویةأومادیةبمصلحةواالستقاللیةالموضوعیةفیهتتأثرقراراتاالمتناع عن اتخاذ
أومباشرةغیرمباشرة أوشخصیةباعتباراتأداءهیتأثرعندماأوأقاربهاحدتهمأوشخصیا
.بالقرارتتعلقالتيبالمعلوماتبمعرفته

 متأتیة من ذوي العالقةهدایاأوهباتعليالحصولاالمتناع عن.

ذوياألعضاءوامتناعالمجلسأمامالمعروضةاألمورفيالمصالحفيتعارضأيعناإلفصاح
ویجبالتصویتعنواالمتناعبهاالخاصةالمناقشاتفياالشتراكعنالمتعارضةالمصالح

.الجلسةمحضرفيذلكإثبات

مجلس اإلدارة للقیام بأي عمل قد ینجّر عنه تضارب في المصالح ترخیصىالحصول مسبقا عل
.المطلوبالترخیصعلىالتصویتفيیشاركأنیهمه االمرلمنولیسمع مصالح البنك
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الثانيالقسم 
الموظفیناعضاء االدارة العامة وواجبات

:موظفعضو من اعضاء االدارة العامة وكل كلعلى
تضارب بین مصالحه الشخصیة وبین مسؤولیاته أو عمل ینتج عنهمتناع عن القیام بأي نشاطإلا-1

.بالبنكومهامه الوظیفیة
.او مصلحة الحریفله تأثیر سلبي على مصلحة البنكعن القیام بأي نشاطاالمتناع-2
استخدام وظیفته بصورة مباشرة أو غیر مباشرة للحصول على مكاسب مالیة أو أي االمتناع عن-3

.أو لطرف له به عالقةشيء ذي قیمة لمصلحة خاصة به 
.العالقةالحرفاء او أي طرف من ذوي متأتیة من هدایاأوهباتىعلالحصولاالمتناع عن -4
ألغراضالاهاجمعیجوزالوالتي االلتزام بواجب السریة عند معالجة المعلومات المتعلقة بالحرفاء- 5

منجمعتالذيللغرضو ضروریامنهاكانماحدودفيواستغاللها وواضحةومحّددةمشروعة
.أجله

یحصل المتمیزة وذات داللة والمتعلقة بالسوق المالیة والتياستغالل أو توظیف المعلوماتعدم -6
لنفسه أو لغیره بشكل امتیازاتأو كوسیلة لتحقیق منافع شخصیةبالبنكعلیها أثناء تأدیته لمهامه 

وذلك قبل معرفة العموم بهذه المعلومات.مباشر أو غیر مباشر
عن البنك وعدم المساهمة في أخذ القرار اإلفصاح عن وجود عالقة شخصیة مع أي جهة خارجیة-7

في كل ما یتعلق بالعالقة التي تربط البنك بالجهة المعنیة بهذه العالقة.
تعامالته رئیس المباشر خطیًا وبشكل فوري في حال تضارب مصالحه مع أي شخص فيالإعالم -8

او مصالح للبنك، أو إذا نشأ التضارب بین المصلحة الشخصیة والمصلحة العامةالبنكمع 
، أو تثیر شكوكًا حول الموضوعیة ، أو تعرض الموظف إلى ضغوط تتعارض مع مهامهالحریف

التي یجب أن یتعامل بها، مع إیضاح طبیعة العالقة وكیفیة التضارب، وعلى الرئیس المباشر 
جب . وفي جمیع األحوال یمصالحفي الللحیلولة دون حصول تضارب اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

.اتالتعارضهعند معالجة هذومصلحة الحرفاء للبنكالمصلحة العامةأوًال و أساساً مراعاة
كل حاالت تضارب رؤسائه المباشرین او االدارة العامة او اي هیكل رقابي داخل البنك بابالغ -9

.بهاإلیهالعلمبلوغبمجردالمصالح 

الثالثالقسم 
كـــبنالاتــواجب

اتخاذ جملة من االجراءات العملیة قصد تفادي تضارب المصالح وذلك عبر :بالتونسیة للبنكالشركة تلتزم 



سیاسة الشركة التونسیة للبنك في مجال تضارب المصالح
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7

مع تفعیل الرقابة على االطراف ذات الصلة.هیاكل البنكبینضمان استقاللیة القرار .1
مع اجتناب الحاالت التي تؤدي الى تضارب المصالحاجراءات ناجعة قصد تراتیب داخلیة و وضع .2

.بصفة سریعة وعادلةضمان الفصل فیها 
حفظ الوثائق والمعلومات الحساسة والدقیقة وخاصة المتعلقة بالسوق المالیة وحصر استعمالها لدى .3

اشخاص محدودین ولغایات مهنیة بحتة.
أھدافأوخاصةأوشخصیةمصلحةلخدمةالمختلفةمواردهأوالبنكممتلكاتاستخداممنع.4

البنك.وعملنشاطنطاقفيتقعالأخرى

القراراتأي من العملیات التجاریة او منع االشخاص الذین لهم مصلحة مباشرة او غیر مباشرة في .5
التي تؤدي الى تضارب المصالح من المشاركة في اخذ القرار.

200المبرمة حسب مقتضیات الفصل والتعهداتااللتزاماتواالتفاقیات وكل العملیات اخضاع .6

الى الترخیص الوجوبي والمسبق لمجلس ادارة البنك.م.ش.ت
الجلسةعلىعرضهاو من قبل مجلس االدارة فیهاالترخیصتماتفاقیةبكلالحساباتمراقبياعالم .7

غیرمصلحةلهكانتأوالعملیةفياشتركالذيباألمرلمعنيمع منع ا، علیهاللمصادقةالعامة
.واألغلبیةالنصابحسابفيأسهمهتحتسبوالالتصویتفيیشاركأنفیهامباشرة

یعدون التقاریر المتعلقة قاموا بالتبلیغ عن حاالت تضارب المصالح او الذین حمایة األفراد الذین .8
بتضارب المصالح.

احكام سیاسة البنك في مجال تضارب المصالح.ن یخالففرض اجراءات تأدیبیة على كل م.9

رابعالباب ال
المصالحتعارضلحاالتامثلة

إالالتي تنطوي او یمكن ان تنطوي على تضارب في المصالح المواقفمنلعددامثلةالسیاسةهذهتضع 
بالبنكالعالقةذوياالطرافعلىویتحتمحدوثها،المحتملاألخرىالمواقفجمیعتغطىالبالضرورةأنها

هذهیخالفسلوكأنهیبدوقدماوتجنبالسیاسة،هذهمعتتماشىبصورةأنفسهمتلقاءمنالتصرف
.السیاسة

:التعارضحاالتعلىمثلةأ
لجانهمنلجنةأيعضوأواإلدارةمجلسعضوأنحالةفيمثالً المصالحفيالتعارضینشأ

اً كمشار التابعةاتكشر احدى الوأموظفي البنكمنعضو من اعضاء االدارة العامة او أي أيأو
أوعملأيفيمهنیةأوتنظیمیةمصلحةأوشخصیةمصلحةلهأونشاط،بأيصلةلهأوفي
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أوالموظفأوالعضوذلكقراراتموضوعیةعلىمباشرغیرأومباشربشكلیؤثرقدنشاط
التونسیة للبنك.ةكالشر تجاهومسئولیاتهواجباتهتأدیةفيقدراتهعلى

اعضاء االدارة العامة أحدأواإلدارةمجلسعضوأنحالةفيأیضاً المصالحفيالتعارضینشأ
بطریقةذلكانكسواءآخرطرفأيمنشخصیةمكاسبعلىیحصلأویتلقىاو أي موظف

.اخذ القرارفيتهكومشار موقعةمنمستفیداً مباشرةغیرأومباشرة
مادیةمعامالتفيالدخولخاللمنالمتأتیة المادیةاالستفادةعندالمصالحفيالتعارضینشأقد

للبنك.التأجیرأوالشراءأوبالبیع
فياألقرباءأواألبناءتعیینفيلوظیفة امناالستفادةخاللمنالمصالحفيالتعارضینشأ

.معهامصلحةلهمالجهةأولهالوظیفةتوفرهاالتيالسریةالمعلوماتمنواالستفادة،الوظائف
مجلسفعضو،جهةكثر بأالشخصارتباطحالفيتكونالمصالحتعارضصورإحدىمن

تعارضحالةیواجهقدبنكللخدماتةكالشر هذهوتقدماو ینوبها ...ةكشر لدىیعملالذياالدارة
.مصالح

المصالحتعارضامثلةمن(من الحرفاء ، المزودین...)الموظفعلیهایحصلالتيالهدایا.
بنكالمنحالیةخدماتتستقبلأوخدماتتقدمؤسسةمأوتجارينشاطفيالملكیةأواالستثمار

.همعالتعاملعنتبحثاو
عضوكالشخصلمنصبنتیجةمن البنكضماناتأوتفاضلیة بشروط قروضعلىالحصول

او كعضو في االدارة العامة او غیره. بنكالإدارةفيمجلس
الجمعیةمجلس ادارة البنك او منمسبقةموافقةبدونالبنكانشطةمعيتنافسنشاطممارسة

.العامة
بنكالبأعمالتتعلقخدماتنظیرمشبوهةأخرىمبالغي أأو،والعموالتالرشاوىقبول.
أوالشخصیةلمصلحتهبنكالفينفوذهأوالوظیفیةلسلطتهالموظفستغاللاأواستعمال

.الغیرلمصلحة
بحكمعلیهایطلعوالتي،بنكللخاًصاملًكاتعتبرالتيالمعلوماتإعطاءأواألسرارإفشاء

.الخدمةهكتر بعدولو،الوظیفة
إلىإستناداً ممتلكاتأومعداتأوموادأيشراءعملیاتمصالحتعارضعلىتنطويقد

.لهتأجیرهاأوبیعهابغرضالبنكداخلمنمعلومات
معتتعاملجهاتأوأشخاصمنلهدایااألقاربأحدقبولحالة المصالحتعارضعنهینتجقد

.الموظفتصرفاتعلىالتأثیربهدفبنكال
أوبنكالمعتتعاملجهةأينفقةعلىعائلتهأفرادأحدأوللموظفممتلكاتإنشاءأوصالحا

٠معهللتعاملتسعى
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الجهةتلكتعاملبسببقیمةذاتأشیاءأولمبالغجهةأيمنعائلتهأفرادأحدأوظفالمو تسلم
٠معهاللتعاملسعیهاأوالبنكمع
أحدأوالموظفمنمطلوبةفواتیرقیمةبدفعالبنكمعللتعاملتسعىأوتتعاملجهةأيقیام

.عائلتهأفراد

سادسالباب ال
احكــــام سیاسة تعارض المصالح

االولالقسم 
االحكام الخاصة

ویتم في ھذه الحالة .باألمرفي المصالح على عاتق الشخص المعني یكون واجب التصریح بوجود تضارب

منینشأقدالذيالمصالحلتعارضالمساھمة في اخذ القرار أو المشاركة فیھ تفادیااي طرف مناعفاء

سواء،البنكمععملھسیاقفيینشأقدالذيأو،المعتادةوقراراتھالشخصنشاطاتسیاقفيآلخرحین

معیتوافقبماوجھأكملعلىالتصرففيبواجبھالقیامعنتعیقھبمصالحأومالیةاالمر بمصالحیتعلق

.الشركة التونسیة للبنكمصالح

عند واحالتھافي حاالت تضارب المصالح التي بلغت الى علمھا بالنظروالتأجیر التعییناتوتختص لجنة

.التأكد الى انظار مجلس االدارة للبت فیھا

والتأجیر ان تدعو الھیكل الدائم لمراقبة االمتثال واالدارة العامة التخاذ التدابیر التعییناتللجنةویمكن 

التصحیحیة الالزمة بغیة تفادي او الحد من حاالت تضارب المصالح وذلك عبر مراجعة االجراءات 

المعتمدة داخل البنك او/و تدعیم االعمال الرقابیة في ھذا المجال. 

المتبعة للتصریح والتبلیغ عن حاالت تضارب المصالح واالجراءات سیاسة الوالتأجیر تحدد لجنة التعییناتو

الواجب اعتمادھا لمتابعة القرارات التعدیلیة المتخذة في الغرض.

المتعارضةالمصلحةفان صاحبمصالحفي التعارضتنضوي على الحالةأنمجلس االدارةقرریعندما

لتعارض المصالح كیفما ورد ضمن ھذه السیاسة ظمةالمناالجراءاتوإتباعوضعھبتصحیحالزمكون می

أو غیرھا من القوانین والتراتیب الجاري بھا العمل.
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الثانيالقسم 
االحكام العامة

وتكوناإللكترونيموقععلىوتنشر،بنكالموظفي جمیعبھاویبلغ،السیاسةھذهاإلدارةمجلسیعتمد

.موقعنشرھا بالتاریخمننافذة

كلما علیھاالالزمةالتعدیالتوإجراءبموجبھاوالعملسیاسةالھذهتنفیذمندكالتأاإلدارةمجلسیتولىو

اقتضى االمر ذلك.

2017فیفري 15
مجلـــــــس االدارةعن

ناجیة الغربي


