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 املصا�ح �عارض الئحة
 

 مقدمة  :
 

 جميع �� األخالقية والقيم واملصداقية هة�اوالن باألمانة يتح�� �ش�ل تتصرف أن م��ا تتطلب ال�ي املهنية باملمارسات اعمالها �� الشركة �م�لت  

 واألعمال، ومجتمع وا�جمهور، ا�حكومية، واألجهزة فية،ااالشر  وا�جهات واملنافس�ن، والعمالء واملوظف�ن، املساهم�ن مع و�عامال��ا أعمالها

 وف وعادلة مفتوحة بمنافسة �سمح ماب
ً
  .مت�افئة تنافسية لشروط قا

 التنفيذية، واإلدارة اإلدارة، مجلس أعضاء من �ل مع املصا�ح �عارض تنظيم خالل منماي��ا،حلتعز�ز تلك القيم و  هذه الالئحةوتأ�ي 

 ، الشركة وسياسات ولوائح السار�ة واألنظمة الضوابط وفق ،  العالقة ذات وا�جهات واملساهم�ن واملوظف�ن،

 

 حوكمة الئحة ع�� اإلطالع و�عد .ولوائحة و�عليماتھ املالية السوق  نظامو�عديالتھ ،و  الشر�ات نظام ع�� اإلطالع �عدو�ناء ع�� ما تقدم و 

وضع سياسة مكتو�ة ووا�حة للتعامل مع حاالت �عارض رر مجلس إدارة الشركة ـــق  شركةلل اآلسا��ي النظام ع��و�عديال��ا و  الشر�ات

 املصا�ح الواقعة أو املحتمل وقوعها وال�ي يمكن أن تؤثر  �� أداء أعضاء مجلس االدارة أو االدارة التنفيذية أو غ��هم من العامل�ن ��

  -وذلك ع�� النحو التا�� : الشركة عند �عاملهم مع الشركة أو مع أ�حاب املصا�ح االخر�ن 

 

 أهداف الالئحة  : األو�� املادة
 

  تنظيمها او  املصا�ح �عارض من وا�حد باملنع معها املتعامل�ن ثقة نيل إ��هذه الالئحة  ��دف  -
ً
 تنظيم ع�� �عمل كما املتبعة، لالنظمة وفقا

 وٕادار��ا الشركة ومصا�ح ال�خصية املصا�ح ب�ن �عارض أي عن والكشفافها أهد و رسال��ا لتحقيق الشركة أصول  و موارد استخدام

 .بفاعلية

 ة األعمال أو اتخاذاالقتصادية �� إدار  ع�� األسس  يؤثر  أن يمكن نوع أي للمصا�ح من �عارض أي وجود ��دف هذه الالئحة ا�� تفاديكما  -

 ، ع�� قرارا��ا  يؤثر  ال  الشركة ع�� إدارتھ بما للمصا�ح �عمل �عارضالقرارات، و إذا وجد أي 

 و  -
ً
ه الشركة، اجتع�� أداء واجباتھ الشركة  ح��خٍص �عمل لصاألي هنية ملأو العائلية، أو اال�خصية ا�ح صملاتأث�� تفادي ��دف ا�� أيضا

ّحصَل من خ
َ
  .ع�� م�اسٍب ع�� حساب الشركة ح�صاملتلك ا اللأو أن يت

 ��دف كما  -
ً
 هذه السياسة إ�� �عز�ز عملية آليات الرقابة الداخلية للشركة أيضا

ً
ومنع حاالت �عارض املصا�ح وضبطها والتعامل معها وفقا

 .لهذه السياسة مما �عزز حقوق املساهم�ن
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 :ذلك �غ�� النص سياق يقض لم ما م��ا �ل أمام املو�حة املعا�ي أدناه الواردة والعبارات بال�لمات يقصد الالئحة، هذه أح�ام تطبيق لغرض

  ا�خاصة بالشركة املصا�ح �عارض الئحة : الالئحة

 .) سعودية مساهمة شركة (ا�خليج للتدر�ب والتعليم  شركة: الشركة

  ا�خليج للتدر�ب والتعليم شركة  إدارة مجلس : املجلس

 بالقوائم ا دارة السنوي إل جلس امتقر�ر  : املجلس تقر�ر
ً
 لعمليات الشركة خاملالذي تصدره الشركة مرفقا

ً
السنة  لاللية، و�تضمن التقر�ر عرضا

 ملالية االخ��ة  ا

 السعودية املالية السوق  هيئة : الهيئة

 .السعودية املالية السوق  شركة : تداول 

 ألم، أو ألب، أو األشقاء، واألخوات اإلخوة .نزلوا وإن وأوالدهم األوالد،  .علوا وإن وا�جدات واألجداد، واألمهات، اآلباء، :القرابة صلة أو األقارب

 .والزوجات األزواج .وأوالدهم

 :العالقة ذوو  األطراف

 .الشركة �� املساهم�ن كبار .أٔ 

 .وأقار��م التا�عة شر�ا��ا من أي أو الشركة إدارة سمجل أعضاء .ب

 .وأقار��م التا�عة شر�ا��ا من أي أو الشركة �� فيذي�ننالت كبار .ج

 .الشركة �� املساهم�ن كبار لدى فيذي�ننالت وكبار اإلدارة سمجل أعضاء .د

 .أقار��م أو  فيذي�ننالت كبار أحد أو اإلدارة سمجل لعضو اململوكة – الشر�ات غ�� من – شآتنامل .ه

  أقار��م أو فيذي�ننالت كبار أو اإلدارة سمجل أعضاء من أي ي�ون  ال�ي الشر�ات .و
ً
 .ف��ا شر��ا

  أقار��م أو فيذي�ننالت كبار أو اإلدارة سمجل أعضاء من أي ي�ون  ال�ي الشر�ات .ز
ً
 .ف��ا فيذي�ننالت كبار من أو إدار��ا سمجل �� عضوا

 �� ورد ما مراعاة مع أك��، أو)  % ٥ھ ( �سبت ما أوأقار��م فيذي�ننالت كبار أو اإلدارة سمجل أعضاء من أي ف��ا يملك ال�ي املساهمة شر�ات .ح

 .التعر�ف هذا من )د( الفقرة

 .ھالتوجي أو �حنال بإسداء ولو قرارا��ا �� تأث�� أقار��م أو فيذي�ننالت كبار أو اإلدارة سمجل أعضاء من ألي ي�ون  ال�ي الشر�ات .ط

 .فيذي��انت وكبار إدار��ا سمجل وأعضاء الشركة قرارات �� تأث�� ھوتوج��ات ھصائحنل ي�ون  �خص أي .ي

 .للشركة التا�عة أو القابضة الشر�ات .ك
 

 .واملجتمع واملوردين، والعمالء، والدائن�ن، والعامل�ن، املساهم�ن، مثل الشركة مع مص�حة لھ �خص �ل :املصا�ح أ�حاب

 . ل�حقائق إخفاء أو غموض، أو لبس، ف��ا ليس يةجل  بصورة وإيضاحاها املصا�ح �عارض عن اإلعالن :اإلفصاح
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 �عر�ف �عارض املصا�ح  : الثانية املادة
 

 املسؤول أو أداء موضوعية واستقاللية قرار أو  ا حيادتتأثر ف��الذي �حالة أو االوضع أو املوقف أنھ ب "�عارض املصا�ح" �عر�ف مكني

مص�حة �خصية مادية أو معنو�ة ��مھ �خصيا أو سبب �أعضاء مجلس االدارة أو االدارة التنفيذية أو غ��هم من العامل�ن بالشركة ) (

باعتبارات �خصية مباشرة أو غ�� مباشرة أو بمعرفتھ باملعلومات ال�ي  للمسؤوليةأحد أقار�ھ أو أصدقاءه املقر��ن أو عندما يتأثر أداؤه 

  -صا�ح  فع�� أو محتمل وذلك ع�� النحو التا�� :امل�� تعارض ال هذاوقد يكون   تتعلق بالقرار 

  :فع��ال صا�حامل �عارض

 أو  مباشرة خاصة، منفعة أو فائدة، أو مص�حة، ع�� حصولھ فيھ يتأكد وضع �� ال�خص ف��ا يكون  ال�ي الواقعية أو القانونية ا�حالة ��

 .وحياد ونزاهة بموضوعية ومسؤوليا��ا، وظيفتھ مهام أداء ع�� قدرتھ ع�� تؤثر أو لغ��ه، أو لھ مباشرة، غ��

 :حتملامل صا�حامل �عارض

، فيھ ت��جح أو يحتمل، وضع �� ال�خص ف��ا يكون  ال�ي الواقعية أو القانونية ا�حالة ��
َ
 فائدٍة، أو مص�حٍة، ع�� ا�حاصل بمظهر يبدو أو ش��ة

 .وحياد ونزاهة بموضوعية ومسؤوليا��ا، وظيفتھ مهام أداء ع�� قدرتھ ع�� تؤثر أو  لغ��ه، أو لھ مباشرٍة، غ��ِ  أو مباشرةٍ  خاصٍة، منفعٍة  أو
 

 املصا�ح �عارض حاالت : ةلثالثا املادة
 

ينشأ ع��ا �عارض �� املصا�ح قد ال�ي  حاالتا��عض  سنو�ح الالئحة هذهحاالت �عارض املصا�ح عديدة واليمكن حصرها ومن خالل 

د نالواقعة أو املحتمل وقوعها وال�ي يمكن أن تؤثر �� أداء أعضاء مجلس االدارة  أو االدارة التنفيذية أو غ��هم من العامل�ن بالشركة  ع

 من صورة بأي خاصة فردية مص�حة تتداخل عندما يحدث املصا�ح �عارض إنحيث �عاملهم مع الشركة أو مع أ�حاب املصا�ح االخر�ن ، 

  ، الشركة مصا�ح مع الصور 
 

 :ي�� ماع�� سبيل املثال ال ا�حصر  �� املصا�ح   التعارض حاالت ومن
 

 غ�� أو مباشر �ش�ل يؤثر قد �شاط أو عمل أي �� مهنية أو تنظيمية مص�حة أو �خصية مص�حة لھ أو �شاط بأي صلة لھأن يكون  .١

 .التا�عة شر�ا��ا أحد أو الشركة تجاه ومسؤولياتھ واجباتھ تأدية �� قدرتھ ع�� أو املسئول  أو العضو ذلك قرارات موضوعية ع�� مباشر

 .الشركة مع التعامل عن تبحث او الشركة من حالية خدمات �ستقبل أو خدمات تقدم منشأة أو تجاري  �شاط �� امللكية أو االستثمار .٢

 موقعھ من مستفيدا مباشرة غ�� أو مباشرة بطر�قة ذلك �ان سواء آخر طرف أي من �خصية م�اسب ع�� يحصل أو يتلقىأن  .٣

 . الشركة شئون  إدارة �� ومشاركتھ

 من سلف أو قروض ع�� ا�حصول ، أو  الشركة إدارة �� مجلس كعضو املرء ملنصب نتيجة ماتابال��  أوضمانات قروض ع�� ا�حصول  .٤

 يمكن ال�ي املالية واملؤسسات املصارف باستثناء ا�خدمات تقديم �� الشركة مع تتنافس أو منتجات أو خدمات تقدم جهات أو أفراد

 .عادية بصورة والسلفيات القروض تلك مثل ع�� م��ا ا�حصول 

 نطاق �� تقع ال أخرى  أهداف أو ا�خاصة ملنفعتھ استغاللها أو �خصية مص�حة ألي املختلفة مواردها أو الشركة موجودات استخدام .٥

 .الشركة وعمل �شاط

 بنفسھ مباشر، غ�� أو مباشر بالشركة �ش�ل ا�خاصة العمل �عالقات صلة لها قيمة ذات أخرى  أشياء أو ايا أو أكرامياتهد أي قبول  .٦

 .ومسئولياتھ لواجباتھ العام أدائھ �� التأث�� بنية عليھ عرضتأقار�ھ، من أي أو زوجتھ بواسطة أو
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 .للشركة العامة ا�جمعية من مسبقة موافقة بدون  الشركة ا�شطة مع تناف��ي �شاط ممارسة .٧

 .التا�عة شر�ا��ا أو الشركة بأعمال تتعلق خدمات نظ�� مشبوهة أخرى  مبالغ أى أو ، والعموالت الرشاوى  قبول  .٨

 .الغ�� ملص�حة أو ال�خصية ملص�حتھ الشركة ��  نفوذه أو الوظيفية لسلطتھ املوظف إستغالل أو استعمال .٩

ا �عت�� ال�ي املعلومات إعطاء أو رسرااأل  إفشاء .١٠
ً
 خالل منأو  ا�خدمة تركھ �عد ولو ، الوظيفة بحكم عل��ا يطلع وال�ي ، للشركة خاًصا مل�

 .بذلك الالزمة املوافقة ع�� ا�حصول  دون وذلك   معها مص�حة لھ  ما �جهة أو لھ الوظيفة توفرها ال�ي السر�ة املعلومات من االستفادة

 مص�حة ف��م أو فيھ لھ أطرف أو طرف مع)   عام �ش�ل ع��ا املعلن واملزايدات واملناقصات العقود �ستث�ى  ( العقود إبرام أو التفاوض .١١

 .ا�خدمات أو السلع من نوع أي لشراء مص�حة ف��ا لھ لشراكة أو لنفسھ سواء

  إستناد ممتل�ات أو  معدات أو مواد أي ءاشر  عملياتالقيام � .١٢
ً
 عنھ ينتج للشركة تأج��ها أو بيعها �غرض الشركة داخل من معلومات إ�� ا

 .�� املصا�ح �عارض

 �� تؤثر قد آخر�ن مع باالش��اك أو لوحده قرار فيھ سيتخذ الذي املوضوع مع املباشرة غ�� أو املباشرة املالية غ�� أو املالية املصا�ح .١٣

 .مسئولياتھ ممارسة ح�ن موضوعيتھ

 املستقبل �� قيامها   املتوقع أو حاليا، القائمة الشركة عمل عالقات مع مناسب غ�� �ش�ل التعارض شأنھ من �شاط أو سلوك ممارسة .١٤

 .آخر طرف أي مع

 نظ�� خارجية جهات من م�افآت أو رواتب قبول  أو  الشركة بإدارة تتعلق خدمات أو استشارات تقديم نظ�� جهة أي من مبالغ أي قبول  .١٥

 . العالقة هذه مثل عن بال�امل اإلفصاح أو اإلعالن تم قد يكن لم ما الشركة قبل من اآلجر مدفوعة خدمات

 .الشركة و��ن بينھ للمصا�ح �عارض فيھ يكون  ال�ي  املهنية أو التجار�ة اآلعمال �� املشاركةمن خالل  .١٦

 .للشركة التأج�� أو ءراالش أو  بالبيع مادية معامالت �� الدخول ب املادية اإلستفادة خالل من .١٧

 ٠ معها للتعامل �س�� أو الشركة مع تتعامل جهة أي نفقة ع�� أقار�ھ أحد أو للموظف ممتل�ات إ�شاء أو إصالح .١٨

 .عائلتھ داأفر  أحد أو املوظف من مطلو�ة فوات�� قيمة بدفع الشركة مع للتعامل �س�� أو تتعامل جهة أي قيام .١٩

 منافسة خدمات تقدم أو للشركة منتجات أو خدمات تقدم مؤسسة أو شركة أي �� ملكية أي ع�� أسرتھ أفراد أحد أو ال�خص حصول  .٢٠

 تلك �� حصتھ تز�د وال ل�جمهور  علنا أسهمها تباع عامة مساهمة شركة �� االستثمارات هذه �انت إذا إال الشركة، تقدمها ال�ي ل�خدمة

 بال�امل اإلعالن ف��ا يتم ال�ي ا�حاالت باستثناء املؤسسة أو الشركة بتلك ا�خاصة والسندات اآلسهم من باملائة واحد �سبة عن الشركة

 . املص�حة تلك عن

 أي مع املنافع تلك مثل ع�� م��ا ل�حصول  الس�� أو منفعة ع�� م��ا وا�حصول  مؤسسة أي لدى مستشار أو موظف أو كمسئول  العمل .٢١

 مثل عن بال�امل اإلفصاح أو اإلعالن تم قد يكن لم ما ا�خدمات تقديم �� الشركة تنافس أو للشركة منتجات تبيع أو خدمات تقدم جهة

 . العالقات هذه

 اآلغراض خالف أغراض ألي للشركة التا�عة واآلجهزة املعدات أو املواد أو ف��ا للعامل�ن الفع�� باالستخدام آلخر�ن السماح أو القيام .٢٢

 . ذلك عن بال�امل اإلفصاح أو اإلعالن تم قد يكن لم ما الشركة مصا�ح تخدم ال�ي

 كآفة اآلوقات �ل �� ال�جالت وتو�ح �عكس أن و�جب اآلوقات �افة �� ��ا التقيد ينب�� ال�ي ال�حيحة املحاسبة وأساليب نظم مخالفة .٢٣

 ا�حسابات بدفاتر سليمة بصورة م�جلة واملصروفات واإليرادات واملطالبات اآلصول  �افة تكون  أن يجب كما دقيق �ش�ل اآلصول 

 .التا�عة شر�ا��ا من أي أو بالشركة ا�خاصة



 

 
7 

 

 التنفيذي�ن وكبار اإلدارة مجلس عضاءأاملتعلقة ب املصا�حأح�ام �عارض  : را�عةال املادة
 

 واألنظمة الشر�ات ونظام الهيئة من الصادرة التنفيذية واللوائح املالية السوق  هيئة بنظام التنفيذي�ن وكبار اإلدارة مجلس أعضاء يل��م .١

 .اإلتباع واجبة األخرى 

 حاالت أي م��م أي لدى يوجد ال بأنھ كما يل��مون  ، ئحة الال ��ذه بالشركة عالقة لھ ومن التنفيذي�ن وكبارة اإلدارة مجلس أعضاء يل��م .٢

 .ع��ا يف�ح يتم لم محتملة أو فعلية �عارض مصا�ح

 ال�ي املجموعة مصا�ح يحقق ما وليس عموما ةكالشر  مص�حة بما يحقق بالقيام و�ل��م ، املساهم�ن جميع اإلدارة مجلس عضو يمثل .٣

 . اإلدارة مجلس �� �عيينھ ع�� صوتت ال�ي أو يمثلها

 اإلفصاح عبء و�قع ال�خصية، مصا�حهم عن والتبليغ باإلفصاح بالشركة عالقة لھ ومن التنفيذي�ن وكبار اإلدارة مجلس أعضاء يل��م .٤

 .األع�� اإلدار�ة ل�جهة كتابھ اإلفصاح و�كون  ، يواجهها الذي ال�خص ع�� محتملة أو فعلية مصا�ح �عارض حالة وجود عن

 مص�حة ألي املختلفة مواردها أو  الشركة موجودات إستخدام �عدم الشركة العامل�ن وجميع التنفيذي�ن وكبار اإلدارة مجلس أعضاء يل��م .٥

 الشركة، وعمل �شاط نطاق �� تقع ال أخرى  أهداف أو خاصة ملنفعة استغاللها أو �خصية

 الشركة مصا�ح وايقدم وأن ونزاهة، بأمانة ممهامه ممارسة الشركة العامل�ن وجميع التنفيذي�ن وكبار اإلدارة مجلس أعضاء ع�� يجب .٦

 .خاصة مصا�ح لتحقيق مص��امن وا�ستغل وأال ال�خصية، ممص�ح�� ع��

 نظر عند محياده �� تؤثر  قد ال�ي التعارض بحاالت املجلس وإبالغ املصا�ح، �عارض حاالت تجنب اإلدارة مجلس أعضاء ع�� يجب .٧

 وعدم املداوالت، �� الذي لديھ حالة �عارض �� املصا�ح العضو  إشراك عدم اإلدارة مجلس وع�� املجلس، ع�� املعروضة املوضوعات

 .املساهم�ن وجمعيات اإلدارة مجلس اجتماعات �� املوضوعات هذه ع�� التصو�ت �� صوتھ احتساب

 : التالية ا�حاالت �� املالية السوق  وهيئة ةكالشر  إشعار التنفيذي�ن وكبار اإلدارة مجلس أعضاء ع��يجب  .٨

 .ةكبالشر  خاصة دين أدوات أو  أسهم حقوق  من فيھ مص�حة لھ أو  يملكھ ما �� وذلك �عيينھ عند •

  يصبح عندما •
ً
 كة .بالشر  ا�خاصة للتحو�ل القابلة الدين أدوات أو أسهم حقوق  أي �� مص�حة ھل أو مال�ا

 ةكالشر  �� يمتلكها ال�ي للتحو�ل القابلة الدين أدوات أو األسهم من ��كأ أو (50 %) بنسبة مص�حتھ أو ملكيتھ �� �غي�� حدوث عند •

 .ةكبالشر  ا�خاصة للتحو�ل القابلة الدين أدوات أو أسهم من ��كأ أو (1 %) بنسبة أو ،

  اإلفصاح عنھ سبق الذي التملك هدف �غي�� عند •

 �عارض أي وجود وعدم االدارة، مجلس �� املستقل�ن األعضاء استقاللية من سنوي  �ش�ل التأكد وامل�افآت ال��شيحات يجب ع�� �جنة .٩

 .أخرى  شركة إدارة مجلس عضو�ة �شغل العضو �ان إذا مصا�ح ألعضاء املجلس

��خيص الشركة إال ب �حساب تمت ال�ي والعقود غ�� مباشرة، �� األعمال أو  ص�حة مباشرةي مأ  اإلدارة مجلسعضو ل أن يكون ال يجوز  .١٠

 للالعادية  العامة ا�جمعيةمن 
ً
 من لھ بما املجلس أن يبلغ  اإلدارة مجلس وع�� عضوضوابط ال�ي تضعها ا�جهة املختصة  . ووفقا

ز لهذا ، وال يجو االجتماع  التبليغ �� محضر  هذا و�ثبت الشركة، تتم �حساب ل�يل والعقود ا�� األعما مباشرة أو غ�� مباشرةمص�حة 

 جلسم و�جب ع�� رئيسالتصو�ت ع�� القرار الذي يصدر �� هذا الشأن �� مجلس االدارة وجمعيات املساهم�ن ،العضو  االش��اك �� 

مباشرة أو ص�حة ة ماإلدار  مجلس أعضاء ألحد يكون  ال�ي والعقود األعمال عن ا�عقادها عندالعادية  العامة تبليغ ا�جمعية ة اإلدار 

  .مراجع حسابات الشركة ا�خار�� من تقر�ر  التبليغ ف��ا،و�رفق ��ذا غ�� مباشرة
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تقع املسؤولية عن األضرار الناتجة من االعمال والعقود املشار ال��ا �� الفقرة العاشرة من هذه املادة ع�� العضو صاحب املص�حة  .١١

الفقرة أو إذا ثبت من العمل أو العقد ، وكذلك ع�� أعضاء مجلس االدارة ، إذا تمت تلك االعمال أو العقود باملخالفة ألح�ام تلك 

 أ��ا غ�� عادلة ، أو تنطوي ع�� �عارض مصا�ح وت�حق الضرر باملساهم�ن .

ُ�عفى أعضاء مجلس اإلدارة املعارضون للقرار من املسؤولية م�ى أثبتوا أع��اضهم صراحة �� محضر االجتماع ، وال �عد الغياب عن  .١٢

 لإلعفاء من ا
ً
ملسؤولية إال إذا ثبت أن العضو الغائب لم �علم بالقرار أو لم يتمكن من حضور االجتماع الذي يصدر فيھ القرار سببا

 االع��اض عليھ �عد علمھ بھ . 

 شركة �� منافسة الشركة، أو أن يكون مديرا أو عضو مجلس إدارة ھي عمل من شأنأ أن �ش��ك ��  اإلدارة مجلسعضو لال يجوز  .١٣

وإال �ان للشركة أن تطالبة  .تزاولھ الذي النشاط فروع �� أحد  ينافس الشركة أن أو  الشركة، �شاط  أو تزاول نفس ًكة الشر  تنافس

 أمام ا�جهة القضائية بالتعو�ض املناسب ، 
ً
 و �سمح لھ القيام بذلك ، العادية  العامة ا�جمعيةترخيص من ع�� مالم يكن حاصال

ً
وفقا

 للضوابط ال�ي تضعها ا�جهة املختصة . 

 أي ع�� مإطالعه إ�� ا�حاجة الظروف اقتضت وإذا و�جانھ املجلس باجتماعات تتعلق وثائق أية تداول   اإلدارة مجلس عضاءإل  يجوز  ال  .١٤

 . فقط الشركة مقر �� ذلك و�كون  عل��ا اإلطالع خطًيا وايطلب أن مفله الشركة وثائق من وثائق

 إذا الشركة �حساب تتم ال�ي والعقود األعمال �� العامة ا�جمعية أو اإلدارة مجلس قرار ع�� التصو�ت اإلدارة مجلس عضو ع�� يحظر .١٥

 .ف��ا مباشرة غ�� أو مباشرة مص�حة لھ �انت

 أصول  من أي من مباشر غ�� أو مباشر �ش�ل  االستفادة أو االستغالل بالشركة التنفذي�ن وكبار اإلدارة، مجلس أعضاء ع�� يحظر .١٦

 تدخل ال�ي االستثمار�ة الفرص ذلك ويشمل الشركة، �ع� املعروضة أو م �عل� املعروضة االستثمار�ة الفرص أو معلوما��ا أو  الشركة

 الفرص استغالل ألجل �ستقيل الذيس املجل عضو �ع� ا�حظر ويسري  �ا،�م االستفادة �� الشركة ترغب ال�ي أو الشركة، أ�شطة ضمن

 .اإلدارة سبمجل ھعضو�ت اءنأث ��ا َعِلم وال�ي �ا�م االستفادة �� الشركة ترغب ال�ي – مباشر غ�� أو مباشر بطر�ق – االستثمار�ة

 .داخلية معلومات ع�� بناءً  التداول  بالشركة التنفذي�ن وكبار اإلدارة، مجلس أعضاء ع�� رظيح .١٧

 .املالية السوق  هيئة من املقررة رظا�ح ت��اف خالل التداول  بالشركة التنفذي�ن وكبار اإلدارة، مجلس أعضاء ع�� رظيح .١٨

 . للمساهم�ن العمومية ا�جمعيات اجتماعات �حضور  املساهم�ن عن توكيالت أية قبول  اإلدارة مجلس عضو ع�� يحظر .١٩
 

 لشركة أح�ام �عارض املصا�ح املتعلقة با:  ةخامسا� املادة
 

 ذي وطرف الشركة من ھ �لبموجب ترتيب �ستثمر  أي أو  عالقة ذي طرف أي و��ن بي��ا صفقة أي عن اإلفصاح الشركة ع��يجب  .١

 تمو�ال  لھ .  يقدم أو  أصل أو  مشروع أي ��  عالقة

 .عالقة ذي طرف أي و��ن  بي��ا صفقة ألي بوصف اإلدارة مجلس تقر�ر  تضم�ن الشركة ع�� يجب  .٢

 ف��ا ، و تك عقود أو  أعمال ألي  اإلدارة مجلس تقر�ر  تضم�نالشركة يجب ع��  .٣
ً
 أعضاء ألحد مص�حة ف��ا تكون  أو ن الشركة طرفا

 هذا من عقود أو  أعمال توجد لم وإذا م��م ،ص ذي عالقة بأي �خ يأل  ا�� أو أو للمدير املعضو املنتدب الشركة أو للرة إدا مجلس

 م إقرار بذلكتقدي الشركة فع�� القبيل

  العامة ا�جمعية أعمال جدول  ضمن تدرج أن ةكالشر  ع�� .٤
ً
  بندا

ً
 اإلدارة مجلس لعضو يكون  ال�ي والعقود األعمال ع�� للموافقة مستقال

 االتجار أو ةكالشر  �شاط منافسة شأنھ من �شاط �� اإلدارة مجلس عضو ةكمشار  ع�� للموافقة أو ف��ا، مباشرة غ�� أو مباشرة مص�حة
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 ل� ( التعامل وقيمة ومدة وشروط وطبيعة التعامل صاحب العضو اسم ا�جمعية ع�� العرض ويشمل ، ةكالشر  �شاط فروع أحد ��

 السعودية الهيئة عن الصادرة النماذج وفق والعقود األعمال هذه عن ا�خاص ا�حسابات مراجع تقر�ر ارفاق مع ) حده ع�� �عامل

 . حده ع�� املصا�ح �عارض حاالت من حالة ل� ع�� العامة ا�جمعية �� التصو�ت و�تم ، القانوني�ن للمحاسب�ن

٥.  
ً
 نقديا

ً
 ويستث�ى ر�ن،عقده أحدهم مع اآلخ� ض قر  أي تضمن أن أو  ر��امن أي نوع ألعضاء مجلس إدااليجوز للشركة أن تقدم  قرضا

 دارةاإل  مجلس عضو  إن �ان موظف��ا مع �� معامال��ا تتبعهاال�ي  و�الشروط، وأغراضها حدودها وغ��ها �� اإلس�ان قروض ذلك من

 �� الشركة . اموظف

 

 الشركةب عامل�نأح�ام �عارض املصا�ح املتعلقة بال : ةسسادال املادة
 

 : باال�ي ةكالشر العامل�ن ب  يل��م

 . اإلدارة مجلس بموافقة إال وأ�شط��ا أعمالها��  ةكالشر  منافسة شأ��ا من أعمال �� يتاجروا أو واك�شار  آال .١

 . وممتل�ا��ا مرافقها و ةكالشر  أصول  استخدام �سيئوا آال .٢

 . اإلدارة مجلس موافقة بدون  ةكالشر  مع �عامالت أي �� يدخلوا آال .٣

 السر�ة املعلومات عن يف�حوا وآال ، �خصية ألغراض ةكبالشر  خاصة معلومات من ومسؤوليا��م أيد��م تحت ما استخدام �سيئوا آال .٤

 .ةكالشر  �� العمل واكتر  وإن ، آخر�ن ألطراف عملهم بحسب عل��ا يطلعوا ال�ي العامة وغ��

 أو ��ا، اإلضرار أو ةكالشر  مصا�ح اهدار إ�� تؤدي أن شأ��ا من وال�ي ةكالشر  مع يتعاملون  اطراف من القر�ا��م او لهم الهدايا يقبلوا آال .٥

 .املانحة ل�جهة خاصة منافع تحقيق

 مع عائال��م أفراد أو هم تر�طهم مص�حة أي أو ة،كالشر  خارج �شغلو��ا مناصب أي عن تابًياك رؤسا��م إبالغ ةكبالشر  العامل�ن جميع ع�� .٦

 . معها للتعامل �س�� أو  ةكالشر  مع تتعامل جهة أي أو تجار�ة مؤسسات أو ات�شر 

 فرادال أ العمالءأو مع بتعاملهم يتعلق فيما ، ال�خصية مصا�حهم ف��ا تتعارض أوضاع أي تجنب عائل��م وأفراد بالشركة العامل�ن ع�� يجب .٧

 العمل، �� منافس��ا أومعها  للتعامل �س�� أو الشركة مع تتعامل جهة أي أو ؤسساتامل أو شر�اتال أو

 : للعامل�ن بالشركة  املصا�ح �عارض حاالت لبعض التوضيحية اآلمثلة �عض ي�� فيما  .٨

 .الغ�� ملص�حة أو ال�خصية ملص�حتھ الشركة �� نفوذه أو الوظيفية لسلطتھ املوظف استغالل أو استعمال .أٔ 

 بقصد سواء ا�خدمة تركھ �عد ولو ، وظيفتھ بحكم عل��ا يطلع وال�ي ، للشركة خاًصا ملك اه�عت��  ال�ي املعلومات إعطاء أو اآلسرار إفشاء .ب

 . مادية م�اسب تحقيق بدون  أو ، عائلتھ أفراد من ألي أو لھ مباشرة غ�� أو مباشرة مادية م�اسب تحقيق

 أو مباشرة مص�حة لھ الو�الة أو الوالية أو بالوصاية املشمول  �ان م�ى أجر بدون  أو بأجر الو�الة أو الوصاية أو الوالية بأعمال القيام .ج

 . الشركة مع للتعامل �س�� أو تتعامل جهة أي مع مباشرة غ��

 . الر�ح بقصد للشركة تأج��ها أو بيعها �غرض الشركة داخل من معلومات إ�� استنادا ممتل�ات أو معدات أو مواد أي شراء .د

 . السوق  �� الشركة أسهم ع�� أثر إحداث إ�� يؤدي فعل أو قول  بأي القيام .ه

 رئيسھ إبالغ املوظف ع�� يتع�ن فإنھ ا�خصوص هذا و�� ، الشركة مع التعامل إ�� �س�� أو تتعامل جهة أي من خدمات أو هدايا قبول  .و

  ذلك ع�� اآلمثلة ومن ، ا�جهة بتلك عالقة لھ �خص مع الشركة لدى عائلتھ أفراد أحد أو �خصًيا يتلقاها ال�ي الهدايا جميع عن املباشر

 . معها للتعامل �س�� أو الشركة مع تتعامل جهة أي نفقة ع�� عائلتھ أفراد أحد أو للموظف ممتل�ات إ�شاء أو إصالح •
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  معها للتعامل سع��ا أو الشركة مع ا�جهة تلك �عامل �سبب قيمة ذات أشياء أو ملبالغ جهة أي من عائلتھ أفراد أحد أو املوظف �سلم •

 أو  السيارات مثل الشركة مع للتعامل �س�� أو تتعامل جهة أي تملكها ملرافق جهة أي من عائلتھ أفراد أحد أو املوظف استعمال •

 . إ�خ ..... امل�اتب

 . معها للتعامل �س�� أو الشركة مع تتعامل أي جهة من مخفضة بفائدة أو فائدة بدون  لقروض عائلتھ أفراد أحد أو املوظف �سلم •

 .ذلك إ�� وما ا�خدم توف�� مثل عائلتھ أفراد أحد أو للموظف الشركة مع تتعامل جهة أي تقدمها ال�ي ال�خصية ا�خدمات •

 .عائلتھ أفراد أحد أو املوظف من مطلو�ة فوات�� قيمة بدفع الشركة مع للتعامل �س�� أو تتعامل جهة أي قيام •

 

 املصا�ح �عارضحاالت  عن اإلفصاح:  ة السا�ع املادة
 

  : التالية ال�خصية مصا�حهم عن والتبليغ باإلفصاح الشركة �� املسئول�ن وكبار اإلدارة مجلس أعضاء جميع يل��م

 : �� ملكية أو استثمار �� مص�حة أي .١

 أداء عن تبحث أو الشركة من فائدة أي ع�� تتحصل أو التا�عة شر�ا��ا من أي أو للشركة خدمات أي تقدم منشأة أو تجاري  �شاط •

 .التا�عة شر�ا��ا من أي أو الشركة مع خدمة

 . التا�عة شر�ا��ا أو الشركة من منفعة أي أو خدمة �ستقبل أخرى  منشأة أي أو عميل مع مص�حة أي •

 . املسئول  أو اإلدارة مجلس عضو ��ا يقوم إجراءات أي من �ستفيد يجعلھ �شاط أي •

 . ذلك بنفي إقرار تقديم أو وتا�ع��م أقار��م من وأي التنفيذي�ن وكبار اإلدارة مجلس لعضو املباشرة وغ�� املباشرة املصا�ح  .٢

 . الشركة ورئيس  اإلدارة مجلس ألعضاء املق��حة أو ا�حالية للعقود م�خص  .٣

 هؤالء من قر�ب ألي أو اإلدارة مجلس أعضاء ألحد أو املا�� املدير أو الشركة رئيس فيھ يكون  ترتيب أو عقد ألي ال�املة التفاصيل  .٤

 .ذلك ينفي إقرار تقديم أو الشركة ألعمال مهما و�كون  جوهر�ة مص�حة

 

 املصا�ح �عارض بحاالت ا�خاصة اإلقرارات : ةثامنال املادة
 

 تتعارض ال�ي ا�حاالت لتوضيح ذلك املجلس طلب ما م�ى اإلدارة ملجلس الالزمة اإلقرارات بتقديم ومسئول��ا الشركة إدارة مجلس أعضاء يل��م

 أو �شاط أي ممارسة املسئول  أو العضو ع�� �حظرو  .�شأنھ الالزمة التوج��ات ع�� وا�حصول  الشركة مصا�ح مع ال�خصية املصا�ح ف��ا

 .للشركة العمومية ا�جمعية موافقة �عد إال الشركة مصا�ح مع التعارض من نوعا مضمونا أو شكال عل��ا ي��تب قد �خصية مص�حة أي

 

 الصلة ذات األطراف معامالت إجازة شروط : تاسعةال املادة
 

 .رفضها أو للمجلس ورفعها عل��ا واملوافقة املعاملة بدراسة تقوم ال�ي املراجعة جنة� ع�� صلة ذات أطرف مع معامالت أي عرض يتم .١

 املعاملة شروط ذلك �� بما الدراسة محل املعاملة عن �املة معلومات ع�� الصلة ذات اآلطراف ملعامالت دراس��ا عند ال�جنة تحصل .٢

 .باملعاملة املع�ى الصلة ذو والطرف ، الشركة م��ا �ستفيد سوف ال�ي املزاياو  املعاملة إتمام من الهدفو 

 التالية العناصر  أخرى  أمور  عدة ب�ن من  تحدد أن عل��ا رفضها، أو الصلة ذي الطرف معاملة ع�� املوافقة أمر �� ال�جنة تنظر عندما  .٣

 : للمعاملة املالئمة ا�حدود ��
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 .ف��ا مشارك غ�� الصلة ذا الطرف أن لو ستختلف الشروط تلك �انت وهل للشركة؟ بالنسبة عادلة املعاملة شروط هل •

 ؟ املعاملة هذه مثل ت��م الشركة جعلت بالعمل تتعلق أسباب أية هناك هل •

 اإلدارة؟ مجلس عضو استقاللية �عوق  الصلة ذي الطرف معاملة هل •

 أو اإلدارة مجلس أعضاء من عضو ألي بالنسبة املناسب غ�� املصا�ح �عارض أنواع من نوعا �ش�ل الصلة ذي الطرف معاملة هل •

 بالشركة؟ تنفيذي مدير أي

 باملعاملة، وعالقتھ م��ا الصلة ذي الطرف ع�� �عود ال�ي الفائدة مدى االعتبار �� اآلخذ مع جوهر�ة الصلة ذي الطرف معاملة هل •

 الظروف جميع ضوء ع�� الشركة ملستثمري  بالنسبة املعاملة وأهمية املعاملة مبلغ وقيمة ببعضهم الصلة ذات اآلطراف وعالقات

 .الذكر سابقة

 خاصة و�صفة ذلك، ع�� املطبقة واللوائح والقواعد النظم نصت ما إذا الصلة ذات اآلطراف معامالت عن اإلفصاح عامة بصفة ينب��  .٤

 معامالت �انت إذا أنھ ع�� املالية السوق  هيئة وضع��ا ال�ي واإلدراج الت�جيل قواعد تنص العادية، اإلجراءات إتباع عن فضال فإنھ

 من البد بالشركة ما�� مدير أو تنفيذي رئيس أو اإلدارة مجلس عضو مع مباشرة غ�� أو مباشرة بصورة ت��م الصلة ذات اآلطراف

 .املساهم�ن إ�� يقدم الذي املجلس تقر�ر �� املعامالت تلك مثل عن اإلفصاح

 

 املصا�ح أ�حاب مع العالقة تنظيم سياسة : ةعاشر ال املادة
 

 مع يتعارض ال بما الودية الرضائية بالطرق  معها التعامل ذات اآلطراف مع تنشأ قد ال�ي واملشا�ل ا�خالفات �افة حل إ�� الشركة �س��

( ال سمح القضائي املسار إ�� ا�خالفات تلك آلت إذا فيما معها املصا�ح أ�حاب �عو�ض يتم ح�ن �� أمكن ما قدر ومص�ح��ا ولوائحها أنظم��ا

ا هللا )
ً
      ، بخصوصها والشرعية النظامية اإلجراءات استنفاذ �عد وذلك وأح�ام قرارات من القضائية وال�جان ا�جهات من يصدر ملا وفق

ا يتم فإنھمن قبل الشركة   الودية املعا�جة بجانب يتعلق فيما أما
ً
 : ي�� ملا وفق

 

 : 
ً
  :العاملون املخالفات ا�خاصة باوال

 : طر�ق عن عامل�نال ش�اوى  تلقي يتم -

 ( �جنة صوت املوظف )  واملق��حات الش�اوى �جنة التظلمات و أو واملوارد البشر�ة  اإلدار�ة الشئون  قسمأو   املباشر  الرئيس

 : �نعاملال ش�اوى  معا�جة طر�قة -

ب صاحثم عرضها ع�� ف��ا ومن بداء الرأي لدراس��ا وأ االدارة املختصة وإحال��ا ا��بت�جل الشكوى  ى او الش� تلقي املسؤول عن يقوم

 تخاذ قرار �شأ��ا إل الصالحية
ً
 الشركة الداخلية ونظام العمل والعمال السعودي . إلنظمة ولوائح طبقا

 

 : الش�اوي ا�خاصة ب
ً
  :املساهمون ثالثا

 : طر�ق عن املساهم�ن ش�اوى  تلقي يتم -

أو من   بالشركة واملق��حات الش�اوى  صندوق أو من خالل   للشركة اإللك��و�ي ال��يد خالل منأو    ال��قية أو الهاتفية أو ال��يدية ا�خطابات

 موقع تلقي ش�اوي املساهم�ن ��يئة السوق املالية خالل 

 : املساهم�ن ش�اوى  معا�جة طر�قة -
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 صاحبثم عرضها ع�� ف��ا ومن بداء الرأي وإ لدراس��ا االدارة املختصةعرضها ع�� بت�جل الشكوى و  ى او الش� تلقي املسؤول عن يقوم

 للوائح تخاذ قرار �شأ��اإل الصالحية
ً
 هيئة السوق املالية .الشركة و وأنظمة  طبقا

 

  : 
ً
  :العمالءالش�اوي ا�خاصة برا�عا

 : طر�ق عن العمالء ش�اوى  تلقي يتم -

  للشركة �خصًيا يحضر الذي مندو�ھ أو العميلأو من خالل  للشركة اإللك��و�ي ال��يد خالل من أو ال��قية أو الهاتفية أو ال��يدية ا�خطابات

 : العمالء ش�اوى  �� النظر -

بداء الرأي ف��ا ومن ثم عرضها ع�� صاحب وإلدراس��ا  وعرضها ع�� االدارة املختصةبت�جل الشكوى  ى او الش� تلقي املسؤول عن يقوم

 لالنظمة واللوائح املعمول ��ا �� الشركة .  قرار �شأ��اتخاذ إلالصالحية 
ً
 وفقا

 

 : 
ً
  :املوردون الش�اوي ا�خاصة ب خامسا

 : طر�ق عن املوردين ش�اوى  تلقي يتم -

 . للشركة �خصًيا يحضر الذي املورد مندوبأو من خالل   للشركة اإللك��و�ي ال��يد خالل من أو  ال��قية أو الهاتفية أو ال��يدية ا�خطابات

 : املوردين ش�اوى  �� النظر -

بداء الرأي ف��ا ومن ثم عرضها ع�� صاحب وإبت�جل الشكوى وعرضها ع�� االدارة املختصة لدراس��ا  ى او الش� تلقي املسؤول عن يقوم

 لالنظمة واللوائح املعمول ��ا �� الشركة . إلالصالحية 
ً
 تخاذ قرار �شأ��ا وفقا

 

 : 
ً
  :التا�عة الشر�اتالش�اوي ا�خاصة بسادسا

  : طر�ق عن التا�عة الشر�ات ش�اوى  تلقي يتم -

 . للشركة اإللك��و�ي ال��يد خالل من أو  ال��قية أو الهاتفية أو ال��يدية ا�خطابات

 : شر�ات التا�عة ال ش�اوى  �� النظر -

بداء الرأي ف��ا ومن ثم عرضها ع�� صاحب وإبت�جل الشكوى وعرضها ع�� االدارة املختصة لدراس��ا  ى او الش� تلقي املسؤول عن يقوم -

 لالنظمة واللوائح املعمول ��ا �� الشركة . إلالصالحية 
ً
 تخاذ قرار �شأ��ا وفقا

 

 الشركةالسر�ة ب علوماتا�حفاظ ع�� امل : شرعحاديةا� املادة
 

خاصة  سر�ة معلومات اية افشاء اآلخر�ن املصا�ح وا�حاب وموظف��ا بالشركة التنفذي�ن وكبار اإلدارة، مجلس أعضاء ع�� رظيح .١

 أن ��دف �انت جهة ألي واإلفشاء املرخص غ�� االستخدام من وحماي��ا م��م أي يتلقاها ال�ي املعلومات سر�ة ع�� واملحافظة الشركةب

 املالية السوق  ع�� ع��ا اإلفصاح خالل من الشركة معلومات ع�� وا�حصول  الوصول  �� مت�افئة بفرص السوق  �� فااألطر  �افة تتمتع

 خارج سر�ة معلومات أى عن اإلفصاح �عدها أو بالشركة خدمتھ مدة خالل سواء السابقة فار طاال  من ألى يحق وال تداول، السعودية

 .   األنظمة بمقت��ى ذلك منھ طلب إذا أو ، اإلدارة مجلس من بتفو�ض إال الشركة

 أي تحقيق أجل من مركزها أو معلوما��ا، أو الشركة ممتل�ات استخدام أثناء لهم تظهر ال�ي الفرص استغالل املجلس ألعضاء يجوز  ال .٢

 .الشركة خارج جهات أو أ�خاص ألي أو لهم �خصية م�اسب
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 باألطراف أو  بالشركة، املتعلقة ا�خاصة واملعلومات السر�ة، املعلومات سر�ة ع�� ا�حفاظ �� اآلمانة بواجب االل��ام املجلس أعضاء ع�� .٣

 املجلس كأعضاء مناص��م بحكم عل��ا يطلعون  ال�ي املعلنة غ�� املعلومات جميع اإلدارة مجلس أعضاء يصون  أن بد وال . معها املتعاملة

 .  سر�ة كمعلومات معها والتعامل

 كعضو  منصبھ بحكم عل��ا يطلع أو املجلس، عضو إ�� ��ا �عهد ال�ي املعلنة غ�� املعلومات جميع "السر�ة املعلومات : �عبارة يقصد .٤

 �عمال��ا أو  بالشركة تضر قد ال�ي أو املنافسون، �ستغلها قد ال�ي املعلنة غ�� املعلومات  ا�حصر ال املثال سبيل ع��  بي��ا ومن باملجلس

 :مثل ع��ا أف�ح ما إذا

 اآلبحاث ومعلومات التسو�ق، أو باملبيعات ا�خاصة برامجها أو خططها أو التوقعات أو للشركة، املا�� املركز عن السر�ة املعلومات •

 .اآلسهم وتقسيم واالستحواذ الدمج �عمليات املتعلقة املعلومات عن فضال التطو�ر أو

 املشروعات �� شر�ا��ا أو ومورد��ا الشركة، عمالء عن معلومات أو أخرى، شر�ات مع متوقعة صفقات أي عن السر�ة املعلومات •

 .سر���ا ع�� با�حفاظ مل��مة الشركة تكون  وال�ي املش��كة،

 املجلس،وما وأعضاء ومدير��ا الشركة موظفي ب�ن تتم وال�ي ، الشركة بأعمال املتعلقة واملداوالت املناقشات عن السر�ة املعلومات •

 .قرارات من �شأ��ا يتخذ

 

 وعدم مخالف��ا  بالسياسة االل��ام : عشر يةثانال املادة
 

ِ  حيث
ّ
عد السياسة هذه إن

ُ
�  

ً
 جلسم أعضاء جميع ع��فيجب لصا�حها،  العامل�ن باأل�خاص الشركة تر�ط ال�ي الوثائق من يتجزأ ال جزءا

،  ��ا تتعلق إجراءات أو  تفس��ات و�أية ف��ا ورد بما ��امـــواالل الالئحة هذه ع�� االطالع بالشركة العامل�ن و�ل التنفيذي�ن واملدراءاالدارة 

 يتحتم و�التا�� حدو��ا، املحتمل اآلخرى  املواقف جميع �غطي ال أ��ا أال املواقف من للعديد سلوكية معاي�� تضع السياسة هذه أن من �الرغمو 

 غ�� سلوك أنھ يبدو قد ما وتجنب ، السياسة هذه ونص روح مع تتما��ى بصورة أنفسهم تلقاء من التصرف اإلدارة مجلس أعضاء جميع ع��

 للمطالبة وا�حقوقية ا�جنائية القضايا ورفع ، الالئحة هذه مخالفي ع�� ءاتجزاا� إيقاع صالحية الشركة إدارة ملجلسحيث أن  .مالئم

  إنحيث ، ��ا العآلقة ذوي  جميع ما�� ـــــال عدم عن تنجم قد ال�ي رار ضباأل 
َ
 املخالف �عرض ��ا الواردة واالل��امات هذه الالئحة  أح�ام مخالفة

 :التا�� التفصيل ع�� وذلك الصلة، ذات والوثائق األنظمة �� الواردة ل�جزاءات
 

 : بالنسبة 
ً
 عضاء مجلس االدارة إل اوال

 فإنھ الشركة؛ بمصا�ح مصا�حھ بارتباط املجلس ُ�شعر ولم ، السياسة هذه بأح�ام االل��ام �� اإلدارة مجلس عضو قاأخف حال �� .١

  يتحمل
ً
 .أصا��ا الذي الضرر  عن الشركة و�عو�ض الرقابية، ا�جهات من تفرض عقو�ة أي ذلك �� بما املخالفة تلك آثار منفردا

ف إذا .٢
ّ
خل

َ
 بإبطال املختصة القضائية ا�جهة أمام املطالبة مص�حة ذي ل�ل أو للشركة جاز  مص�حتھ، عن اإلفصاح عن املجلس عضو ت

 .ذلك من لھ تحققت منفعة أو ر�ح أي بأداء العضو إلزام أو  املص�حة، ع�� املنطوي  العقد

  ينشأ ف��ا املتاجرة أو  الشركة �شاطات ألحد املجلس عضو منافسة إنَّ  .٣
ً
 بالتعو�ض القضائية ا�جهات أمام تطالبھ أن للشركة حقا

  يكن لم ما املناسب
ً
 .بذلك القيام لھ �سمح سنة، �ل يجدد العادية، العامة ا�جمعية من سابق ترخيص ع�� حاصال

 السادسة واملادة الشر�ات نظام من والسبع�ن والثانية والسبع�ن ا�حادية املادت�ن بموجب ال��خيص حنم العامة ا�جمعية رفضت إذا .٤

 ُعدت وإال العامة، ا�جمعية تحددها مهلة خالل ھاستقالت تقديم اإلدارة سمجل عضو �فع� ،حوكمة الشر�ات  الئحة من واألر�ع�ن
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  ھأوضاع توفيق أو افسةنامل أو التعامل أو العقد عن العدول  يقرر  لم ما وذلك ��ية،نم ساملجل �� ھعضو�ت
ً
ھ ولوائح الشر�ات ظامنل طبقا

 .العامة ا�جمعية قبل من املحددة املهلة انقضاء قبل فيذيةنالت

  يقع .٥
ً
 القضائية ا�جهة أمام املخالف العضو  مطالبة للشركة و�حقُّ  املجلس، عضو لصا�ح تضمنھ أو الشركة ت��مھ قرض عقد أّي  باطال

 .العامل�ن تحف�� برامج ضمن ملوظف��ا الشركة تقدمها ال�ي القروض من القرض يكن مالم ضرر، من ي�حقها قد ما بتعو�ض املختصة
 

 

 

 

 : بالنسبة للعامل�ن بالشركة 
ً
 ثانيا

 يتحمل فإنھ الشركة؛ بمصا�ح مصا�حھ بارتباط الشركة �شعر ولم السياسة، هذه بأح�ام االل��ام �� الشركة موظف أخفق حال �� .١

 
ً
 .الرقابية ا�جهات من تفرض عقو�ة أي ذلك �� بما املخالفة تلك آثار منفردا

  تأديبية، بإجراءات تقوم أن فعلية، مصا�ح �عارض عن اإلفصاح �� أخفق قد املوظف أن لد��ا ثبت م�ى للشركة يحق .٢
ً
 ألنظمة وفقا

 . التعارض ذاله امل�ححة اإلجراءات اتخاذ �� ا�حقُّ  الهو  بالشركة، العمل

ف إذا .٣
ّ
 بإبطال املختصة القضائية ا�جهة أمام املطالبة مص�حة ذي ل�ل أو للشركة مص�حتھ، جاز عن اإلفصاح عن الشركة موظف تخل

 . ضرر  من ��ا �حق عما الشركة �عو�ض أو ذلك، من لھ تحققت منفعة أو ر�ح أي بأداء املوظف إلزام أو  املص�حة، ع�� املنطوي  العقد

 .تنفيذه �� لھ موافق��ا عدم الشركة قررت "مص�حة" ع�� املنطوي  املشروع �� امل��ي ع�� أصرَّ  م�ى املوظف عقد ُين�ى .٤
 

 : 
ً
 لمتعامل�ن مع الشركة بالنسبة لثالثا

  يتحمل فإنھ السياسة؛ هذه بأح�ام االل��ام �� الشركة مع املتعامل أخفق حال ��
ً
 من تفرض عقو�ة أي ذلك �� بما املخالفة تلك آثار منفردا

 .  أصا��ا الذي الضرر  عن الشركة و�عو�ض الرقابية، ا�جهات

 

 بالشركة املتعلقة واإلجراءات السياسات : عشر ةلثالثا املادة
 

  -اال�ي : وفق ا�حكومية وا�جهات الهيئات تصدرها ال�ي والتعاميم والقوان�ن اإلجراءات بتنفيذ الشركة تل��م 

 التجارة كوزارة املصا�ح وأ�حاب بالشركة العالقة وذات املختصة ا�جهات من الصادرة واآلنظمة التعاميم جميع ومتا�عة رصد  .١

 .وغ��ها من الوزارات ذات الصلھ  العمل ووزارة ا�خارجية ووزارة الداخلية ووزارة املالية ووزارة املالية السوق  وهيئة والصناعة

 العمل تنظيم والئحة العمل وإجراءات ��ا ا�خاصة اللوائح بجميع للشركة الداخ�� اإللك��و�ي ال��يد ع�� الداخلية التعاميم إصدار .٢

 العمل تخص ال�ي الهامة املعلومات جميع ع�� العامل�ن بإطالع ا�جودة متطلبات وفق وتقوم العامة اإلدار�ة والقرارات التعاميم وجميع

 .اإللك��و�ي بر�دهم خالل من معرفتھ ��مهم ما جميع ع�� ا�جدد العامل�ن بإطالع وتقوم

 جميع ع�� وإفصاح تامة �شفافية املساهم�ن وغ�� املساهم�ن استفسارات جميع ع�� االن��نت ع�� الشركة موقع خالل من اإلجابة .٣

 . للضرر  الشركة مص�حة �عرض ال بما تخصهم ال�ي واملوضوعات اآلمور 

 .املصا�ح أ�حاب يطرحها ال�ي اآلسئلة ع�� واإلجابة واإلنجازات املعلومات عن اإلفصاح ثقافة �شر .٤

 مستحقات سداد ذلك �� بما التعاقدية الشروط بجميع واملدين�ن الدائن�ن من العالقة أ�حاب مع املوقعة العقود وفق الشركة تل��م .٥

 .بالشركة العامل�ن حقوق  سداد وكذلك تأخ�� دون  موعدها �� الغ��
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 مراعاة مع محدد زم�ي جدول  ووفق بذلك املختصة اآلقسام مطالبات خالل من منتظمة بصورة بحقوقها باملطالبة الشركة تقوم .٦

 .الشركة مع �عقود املرتبطة التا�عة والشر�ات بالشركة املسئول�ن جميع قبل من ��ا االل��ام يتم وال�ي املمنوحة االئتمان سياسات

 وتحصيل بالصرف ا�خاصة الصالحيات وتطبق وتل��م الفع�� اآلداء مع ومقارن��ا السنو�ة التخطيطية املوازنات بإعداد الشركة تل��م .٧

 .لذلك املنظمة الداخلية والقوان�ن باللوائح جاء ما وفق اإليرادات

 والسنو�ة الر�عية اللقاءات خالل ومن التا�عة الشر�ات مع الدور�ة واالجتماعات الداخلية الدور�ة االجتماعات خالل من الشركة تقوم .٨

 .تنفيذها ومتا�عة بالشركة ا�جودة وسياسة والقوان�ن واللوائح باإلجراءات االل��ام ع�� بالتأكيد

 

  املصا�ح �عارض تنظيمب فيما يتعلق  اإلدارة مجلس مسئولياتاملادة الرا�عة عشر  : 
 

 أعضاء �عامالت أو الغ�� مع الشركة �عامالت يخص فيما الشركة إدارة مجلس قرر  اذا إال مصا�ح �عارض حالة �� ال�خص يكون  ال .١

 العام املدير أو التنفيذي الرئيس مع راالقر  صالحية وتكون  ، مصا�ح �عارض ع�� وي طتن ا�حالة أن الشركة �� التنفيذي�ن وكبار املجلس

 .الشركة موظفي با�� بخصوص

  اإلدارة ملجلس يجوز  .٢
ً
 قد الذي املصا�ح �عارض عن املسئولية من األعفاء – حدة ع�� حالة �ل �شأن – يقرر  أن التقدير�ة لسلطتھ وفقا

  ينشأ
ً
 يتعلق ما سواء ، الشركة مع عملھ سياق �� ينشأ قد الذي أو ، املعتادة تھقراراو  ال�خص �شاطات سياق �� آلخر ح�ن من عرضا

 .الشركة مصا�ح مع يتوافق بما وجھ أكمل ع�� التصرف �� بواجبھ القيام عن �عيقھ بمصا�ح أو مالية بمصا�ح

 يقررها ال�ي ءاتااإلجر  و�جميع وضعھ بت�حيح املتعارضة املص�حة صاحب يل��م ، مصا�ح �عارض ا�حالة أن اإلدارة مجلس يقرر  عندما .٣

 .لذلك املنظمة ءاترااالج واتباع اإلدارة مجلس

 .عل��ا الالزمة التعديالت ءاواجر  بموج��ا والعمل الالئحة هذه تنفيذ من التأكد اإلدارة مجلس يتو�� .٤

 .األخرى  واالنظمة للشركة األسا��ي والنظام السار�ة االنظمة مع ذلك يتعارض ال أن ع�� الالئحة هذه أح�ام تفس�� �� املخول  هو املجلس .٥

 

 اإلشراف ع�� تطبيق السياسة   : عشر ةخامسا� املادة
 

تقوم �جنة املراجعة باالشراف ع�� تنفيذ هذه السياسة من خالل مراجعة ا�حاالت واملعامالت والعقود ال�ي تتم مع أطراف ذات عالقة 

 أو ال�ي من املحتمل أن تنطوي ع�� حالة �عارض مصا�ح والرفع بأي توصيات تراها مناسبة ا�� مجلس االدارة . 
 

 أعتماد الالئحة والعمل ��ا  : عشر ةسادسال املادة
 

 يعملو  االلك��و�ي، الشركة موقع ع�� وتنشر ، االطراف ذات العالقة جميع ��ا و�بلغ .االدارة جلسم من قرار بموجب الالئحة هذه أعتماد يتم

  ��ا 
ً
 . اإلدارة مجلس من اقرارها تار�خ منأعتبارا
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