
 

 

 

 

 

 
 

  املصاحل تعارضالئحة 
 لشركة جمموعة الطيار للسفر

 

 (شركة سعودية مساهمة ) 

 
 

 

 



 

 

 

 املصالح تعارضالئحة 

 

 :رئيس مجلس إلادارة 

 هـ وتعديالته  22/30/5031في املؤرخ 6/م رقم امللكي باملرسوم الصادر الشركات بعد إلاطالع على نظام

 .هـ واللوائح والتعليمات التابعة له 32/36/5121 وتاريخ 03 /م رقم امللكي باملرسوم لصادرا املالية السوق  وبعد إلاطالع نظام

 هـ 25/35/5121وتاريخ  2336-252-5وبعد إلاطالع على الئحة حوكمة الشركات الصادرة بموجب القرار رقم 

 وبعد إلاطالع على النظام ألاساس ي لشركة مجموعة الطيار للسفر

 لحاالت تعا
ً
 رض املصالح وتنظيما

 :أصدرنا الالئحة آلاتي نصها 
 

  : ألاولى  املادة

 :ذلك بغير النص سياق يقض لم منها ما كل أمام املوضحة املعاني أدناه الواردة والعبارات بالكلمات يقصد الالئحة، هذه أحكام تطبيق لغرض

 :الالئحة 

 الئحة تعارض املصالح 

 :الشركة 

 (.ة مساهمة سعودية شرك) شركة مجموعة الطيار للسفر 

 :املجلس 

 مجلس إدارة الشركة

 :اللجنة التنفيذية 

مساعدته في تحمل مسؤولياته أمام املساهمين والجهات ألاخرى في ألامور الخاصة باإلشراف على إحدى لجان املجلس املشكلة لغرض 

تظمة وعمل التوصيات الالزمة للمجلس عند الحاجة إلادارة التنفيذية ومراجعة ومراقبة أعمال الشركة والشركات التابعة لها بصفة من

 .إلى ذلك أو اتخاذ القرارات املفوضة بها من مجلس إلادارة لها

 :تقرير املجلس 

 .التقرير السنوي ملجلس إلادارة

 :الهيئة 

 هيئة السوق املالية السعودية

 :تداول 

 .شركة السوق املالية السعودية

 :ألاقرباء من الدرجة ألاولى 



 

 

 وألام والزوج والزوجة وألابناءألاب 

 :ألاطراف ذات الصلة 

 :أي طرف

  يشغل حاليا أو كان يشغل خالل العامين املاضيين منصب عضو مجلس إدارة أو كان من بين أفراد إلادارة العليا بالشركة ، أو

 .كان مرشحا لعضوية مجلس إدارة الشركة

  أو أكثر من أسهم الشركة %1شخص أو مؤسسة أو شركة من املساهمين الذين يملكون. 

 يكون له صلة قرابة من الدرجة ألاولى مع أي طرف من ألاطراف سالفة الذكر. 

  يكون شخص أو مؤسسة أو شركة يسيطر عليها أو يقع عليه تأثير ملموس من جانب أي فرد أشير إليه في النقاط الثالث

 .السابقة

 شركة تأثير هام فيهايكون مؤسسة أو شركة تابعة أو مؤسسة أو شركة يكون لل 

 املراجعون الخارجيون أو املوردون الرئيسيون أو العمالء الرئيسيون أو املساهمين. 
 

 :معامالت ألاطراف ذات الصلة 

سيكون ل أو املعامالت أو الترتيبات أو العالقات التي كانت الشركة أو شركاتها التابعة لها أو ال تزال أو ستكون طرفا فيها، والتي كان أو ال يزا

لألطراف ذات الصلة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وال ينطبق التعريف سالف الذكر على املعامالت أو الترتيبات أو العالقات غير الهامة 

ريال سعودي لكي ينطبق  2330333033وبالتالي فإن مثل هذه املعامالت أو الترتيبات أو العالقات ينبغي أن تتضمن مبالغ تفوق قيمتها 

 .ا التعريف السابقعليه

 :السكرتارية 

 .سكرتارية مجلس إدارة الشركة

 املصالح تعارض

 أداؤه يتأثر حين أو أقاربه، أحد أو شخصيا تهمه معنوية أو مادية شخصية مصلحة بسبب املسئول  قرار حياد فيها يتأثر قد التي الحالة

 .مباشرة غير أو مباشرة شخصية باعتبارات للمسئولية

 ملصالحا تعارض حاالت

 املسائل واملواضيع املتخذة من قبل أعضاء مجلس إلادارة تؤثر على حيادية اتخاذ القرار
 

 : أصحاب املصالح

 .كل شخص له مصلحة مع مجموعة الطيار مثل املساهمين، والعاملين، والدائنين، والعمالء، واملوردين، واملجتمع

 : إلافصاح

ية ليس فيها لبس، أو غموض، أو إخفاء للحقائق إلاعالن عن تعارض املصالح وإيضاحاها بصورة
ّ
 .جل

 
 

 



 

 

 املصالح تعارض حاالت  : الثانية املادة

إن تعارض املصالح . يتحتم على كل عضو من أعضاء مجلس إلادارة ليس فقط تجنب تعارض املصالح، بل شبهة وجود تعارض للمصالح

 املصالح في التعارض مصالح الشركة أو مع أي من شركاتها، وينشأ يحدث عندما تتداخل مصلحة فردية خاصة بأي صورة من الصور مع

التابعة سلك أو  الشركات أو الشركة في منسوبيه أو من كبار املسئولين أي أو لجانه من لجنة أي عضو أو إلادارة مجلس عضو أن ثبت ما متى

 :اتبع أحد املواضيع أو املسائل التالية على سبيل املثال ال الحصر 

ن أي شخص طبيعي أو اعتباري بشكل مباشر أو غير مباشر، بنفسه أو بواسطة زوجته أو أي من أعضاء أسرته حتى الدرجة قبول م .5

الثالثة، أو عن طريق شريك أو عامل لديه أو تحت إمرته، أي هدية أو أشياء أخرى ذات قيمة عرضت عليه بنية التأثير في أدائه العام 

 .أو فرصة عمل يحصل عليها لواجباته ومسئولياته مقابل خدمة

 على مباشر غير أو مباشر بشكل قد يؤثر نشاط أو عمل أي في مهنية أو تنظيمية مصلحة أو شخصية مصلحة له أو نشاط بأي صلة له .2

 .التابعة شركاتها أحد أو الشركة تجاه ومسؤولياته واجباته تأدية قدرته في على أو املسئول  أو العضو ذلك قرارات موضوعية

  غير مباشرة أو مباشرة بطريقة ذلك سواء كان آخر طرف أي من شخصية مكاسب على يحصل أو ىيتلق .0
ً
 ومشاركته من موقعه مستفيدا

 .الشركة شئون  إدارة في

 نطاق في تقع ال أخرى  أهداف أو ملنفعته الخاصة استغاللها أو شخصية مصلحة ألي املختلفة مواردها أو الشركة موجودات استخدام .1

 .الشركة وعمل نشاط

 املصالح املالية أو غير املالية املباشرة أو غير املباشرة مع املوضوع الذي سيتخذ فيه قرار لوحده أو باالشتراك مع آخرين قد تؤثر في .1

 .موضوعيته حين ممارسة مسئولياته

 .املشاركة في ألاعمال التجارية أو املهنية يكون فيه تعارض للمصالح بينه وبين الشركة .6

 .كزه لتأمين مزايا أو امتيازات غير مبرره لنفسه أو أقاربهاستخدام مر  .1

التفاوض أو إبرام العقود ـ يستثنى العقود واملناقصات واملزايدات املعلن عنها بشكل عام ـ مع طرف أو أطرف له فيه أو فيهم مصلحة  .3

 .سواء لنفسه أو لشراكة له فيها مصلحة لشراء أي نوع من السلع أو الخدمات

 .قروض أو ضمانات بالتزامات نتيجة ملنصب املرء كعضو املجلس الحصول على .9

 .ممارسة أي نشاط تنافس ي ما لم تأذن الجمعية العامة له بذلك .53

ممارسة سلوك أو نشاط من شأنه التعارض بشكل غير مناسب مع عالقات عمل الشركة القائمة حاليا،  أو املتوقع قيامها في  .55

 .املستقبل مع أي طرف آخر

 .والت أو أي مبالغ أخرى مشبوهة نظير خدمات تتعلق بإدارة عمل الشركة أو شركاتها التابعةقبول العم .52

 .املواقف التي تحصل فيها الشركة على منتجات وخدمات ذات طبيعة أو كمية أو جودة غير متاحة من مصادر أخرى  .50

 لشروط مماثلة لت .51
ً
لك التي يتم التعامل بها مع ألاطراف ألاخرى ذات تزويد الشركة ألاطراف ذات الصلة باملنتجات أو الخدمات طبقا

 .الصلة

 . قبول أي مبالغ من أي جهة نظير تقديم استشارات أو خدمات تتعلق بإدارة الشركة .51
 

 

 



 

 

 إلادارة مجلس في املصالح تعارض  : الثالثة املادة

 من إال بترخيص الشركة تتم لحساب التي والعقود ألاعمال في مباشرة غير أو مباشرة مصلحة أية املجلس لعضو يكون  أن يجوز  ال .5

 صاحب املجلس كان عضو إذا العامة املنافسة بطريق التي تتم ألاعمال ذلك من ويستثنى ، سنة كل يجدد العادية العامة الجمعية

 في التبليغ اهذ ويثبت ، تتم التي والعقود ألاعمال في شخصية مصلحة من له بما يبلغ املجلس أن املجلس عضو وعلى ألافضل العرض

 املجلس حضور جلسات املصلحة ذي للعضو يجوز  وال ، القانوني املحاسب من خاص تقرير التبليغ بهذا ويرفق اجتماع املجلس محضر

 املنافسة باألعمال املجلس إبالغ العضو على كما يتعين ، بشأنه يصدر الذي التصويت أو املوضوع بذات املتعلقة املداوالت فيها تتم التي

 الجلسات املصلحة صاحب العضو حضور  عدم وبالتالي املجلس اجتماع في محضر وإثباته الشركة نشاط فروع أحد في الاتجار وعن

باألعمال  انعقادها عند العادية الجمعية بإبالغ املجلس رئيس ويقوم ، الشأن بهذا يصدر الذي القرار التصويت على فيها يتم التي

 العادية الجمعية موافقة على الشركة والحصول  نشاط فروع أحد في اتجاره وعن املجلس أعضاء من أي   أو وهو يزاولها التي املنافسة

 .سنوًيا املوافقة هذه وتجدد ألاعمال بهذه العضو قيام على

 . العمومية للمساهمين الجمعيات اجتماعات لحضور  املساهمين عن توكيالت أية قبول  إلادارة مجلس عضو على يحظر .2

 . الغير مع واحد منهم يعقده قرض أي تضمن أن أو إدارتها مجلس ألعضاء نوع أي من نقدًيا قرًضا تقدم أن شركةلل يجوز  ال .0

 . املختصة الجهات عن تصدر التي والقرارات التعليمات بكل علًما املجلس يحاط .1

 ال كما التعويض، عن عزلهم ومساءلتهم وجب وإال الشركة أسرار من عليه وقفوا ما الغير إلى يذيعوا أن إلادارة مجلس ألعضاء يجوز  ال .1

 وثائق من وثائق أي على إطالعه إلى الحاجة الظروف وإذا اقتضت ولجانه املجلس باجتماعات تتعلق وثائق أية تداول  للعضو يجوز 

 . فقط الشركة مقر في ذلك عليها ويكون  إلاطالع خطًيا يطلب أن فله الشركة

 الدورية والتقارير والخطابات واملذكرات ولجانه املجلس اجتماعات أعمال كجداول  بها ألاعضاء تزويد يتم التي الوثائق جميع تعتبر .6

ا والدراسات
ً
 .للشركة ملك

 
 

  املصالح تعارض عن إلافصاح :الرابعة  املادة

 :التالية مصالحهم الشخصية عن والتبليغ باإلفصاح الشركة في املسئولين وكبار إلادارة مجلس أعضاء جميع يلتزم

 :في  ملكية أو استثمار في مصلحة أي .5

 عن تبحث الشركة أو فائدة من أي على تتحصل أو التابعة شركاتها من أي أو للشركة خدمات أي تقدم منشأة أو تجاري  نشاط 

 .التابعة شركاتها من أي أو الشركة مع خدمة أداء

 التابعة شركاتها أو كةالشر  من منفعة أي أو خدمة تستقبل أخرى  منشأة أي أو عميل مع مصلحة أي. 

 املسئول  أو إلادارة عضو مجلس بها يقوم إجراءات أي من تستفيد يجعله أي نشاط. 

 .ذلك بنفي إقرار أو تقديم وتابعيهم أقاربهم من وأي التنفيذيين وكبار إلادارة مجلس لعضو املباشرة وغير املباشرة املصالح .2

 .الشركة ورئيس دارةإلا  مجلس ألعضاء املقترحة أو الحالية للعقود ملخص .0

 هؤالء من قريب ألي أو مجلس إلادارة أعضاء ألحد أو املالي املدير أو الشركة رئيس فيه يكون  ترتيب أو عقد ألي الكاملة التفاصيل .1

  ويكون  جوهرية مصلحة
ً
 .ذلك ينفي إقرار تقديم أو الشركة ألعمال مهما



 

 

  عليها يترتب قد شخصية ةمصلح أي أو نشاط أي ممارسة املسئول  أو العضو على يحظر .1
ً
  شكال

ً
  أو مضمونا

ً
 مع التعارض من نوعا

 .للشركة العمومية الجمعية موافقة بعد إال الشركة مصالح
 

 املصالح تعارض بحاالت الخاصة إلاقرارات :  الخامسة املادة

 تتعارض التي الحاالت لتوضيح ذلك طلب املجلس ما متى إلادارة ملجلس الالزمة إلاقرارات بتقديم ومسئوليها الشركة إدارة مجلس أعضاء يلتزم

 :يلي  ما الحصر ال املثال سبيل على ذلك صور  ومن .بشأنه الالزمة على التوجيهات والحصول  الشركة مصالح مع الشخصية املصالح فيها

 العالقات في إطار تتم التي كاريةالرمزية والتذ الهدايا عدا بالشركة، الخاصة العمل بعالقات صلة لها قيمة ذات هدايا استالم أو تقديم .5

 .للشركة الرسمية

 خدمات تقدم أو منتجات للشركة أو خدمات تقدم مؤسسة أو شركة   أي في ملكية أي على أسرته أفراد أحد أو الشخص حصول  .2

  أسهمها تباع عامة شركة مساهمة  في الاستثمارات هذه كانت  إذا إال الشركة، تقدمها التي للخدمة منافسة
ً
 تزيد وال للجمهور  علنا

 فيها يتم التي الحاالت باستثناء املؤسسة أو الشركة  بتلك الخاصة والسندات من ألاسهم باملائة واحد نسبة الشركة عن تلك في حصته

 .املصلحة تلك بالكامل عن إلاعالن

 أي مع املنافع تلك مثل على نهاللحصول م السعي أو منفعة على منها والحصول  مؤسسة أي لدى مستشار أو موظف أو العمل كمسئول  .0

 عن بالكامل إلافصاح أو إلاعالن تم قد يكن لم ما الخدمات في تقديم الشركة تنافس أو للشركة  منتجات تبيع أو خدمات تقدم جهة

 .العالقات هذه مثل

 باستثناء الخدمات في تقديم الشركة  مع تتنافس أو منتجات أو خدمات تقدم جهات أو أفراد من سلف أو قروض على الحصول  .1

 .عادية بصورة والسلفيات تلك القروض مثل على منها الحصول  يمكن التي املالية واملؤسسات املصارف

 .بذلك الالزمة املوافقة على الحصول  ودون  الشركة  نطاق خارج بالشركة  تتعلق سرية معلومات كشف .1

 ألاغراض خالف أغراض التابعة للشركة ألي وألاجهزة املعدات أو ملوادا أو فيها للعاملين الفعلي باالستخدام آلخرين السماح أو القيام .6

 .ذلك عن إلافصاح بالكامل أو إلاعالن تم قد يكن لم ما الشركة  مصالح تخدم التي

 بالكامل إلافصاح إلاعالن أو قد تم يكن لم ما الشركة  قبل من ألاجر مدفوعة خدمات نظير خارجية جهات من مكافآت أو رواتب قبول  .1

 .العالقة هذه مثل عن

ألاوقات  كل في السجالت تعكس وتوضح أن ويجب ألاوقات كافة في بها التقيد ينبغي التي الصحيحة املحاسبة وأساليب نظم مخالفة .3

 الحسابات بدفاتر سليمة بصورة مسجلة واملصروفات وإلايرادات ألاصول واملطالبات كافة تكون  أن يجب كما دقيق بشكل ألاصول  كآفة

 .التابعة شركاتها أي من أو بال شركة  اصةالخ

 شروط إجازة معامالت ألاطراف ذات الصلة :  السادسة املادة

يتم عرض أي معامالت مع أطرف ذات صلة على اللجنة التنفيذية التي تقوم بدراسة  املعاملة واملوافقة عليها ورفعها للمجلس أو  .5

 .رفضها

 :مالت ألاطراف ذات الصلة على معلومات كاملة عن املعاملة محل الدراسة بما في ذلكتحصل اللجنة التنفيذية عند دراستها ملعا .2

 شروط املعاملة. 



 

 

 الشروط املطبقة على أطراف أخرى غير ذات صلة أو باملوظفين بصفة عامة. 

 الهدف من إتمام املعاملة. 

 املزايا التي سوف تستفيد منها الشركة ، والطرف ذو الصلة املعنى باملعاملة. 

ندما تنظر اللجنة التنفيذية في أمر املوافقة على معاملة الطرف ذي الصلة أو رفضها، عليها أن تحدد ـ من بين عدة أمور أخرى ـ ع .0

 :العناصر التالية في الحدود املالئمة للمعاملة 

 شارك فيهاهل شروط املعاملة عادلة بالنسبة للشركة؟ وهل كانت تلك الشروط ستختلف لو أن الطرف ذا الصلة غير م. 

 هل هناك أية أسباب تتعلق بالعمل جعلت الشركة تبرم مثل هذه املعاملة ؟ 

 هل معاملة الطرف ذي الصلة تعوق استقاللية عضو مجلس إلادارة؟ 

  هل معاملة الطرف ذي الصلة تشكل نوعا من أنواع تعارض املصالح غير املناسب بالنسبة ألي عضو من أعضاء مجلس إلادارة

 نفيذي بالشركة؟أو أي مدير ت

  هل معاملة الطرف ذي الصلة جوهرية مع ألاخذ في الاعتبار مدى الفائدة التي تعود على الطرف ذي الصلة منها وعالقته

باملعاملة، وعالقات ألاطراف ذات الصلة ببعضهم وقيمة مبلغ املعاملة وأهمية املعاملة بالنسبة ملستثمري الشركة على ضوء 

 .الذكرجميع الظروف سابقة 

ينبغي بصفة عامة إلافصاح عن معامالت ألاطراف ذات الصلة إذا ما نصت النظم والقواعد واللوائح املطبقة على ذلك، وبصفة  .1

خاصة فإنه فضال عن إتباع إلاجراءات العادية، تنص قواعد التسجيل وإلادراج التي وضعتها هيئة السوق املالية على أنه إذا كانت 

الصلة تبرم بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع عضو مجلس إلادارة أو رئيس تنفيذي أو مدير مالي بالشركة البد معامالت ألاطراف ذات 

 .من إلافصاح عن مثل تلك املعامالت في تقرير املجلس الذي يقدم إلى املساهمين
 

 عالقات العمل مع أعضاء مجلس إلادارة وإلافصاح عنها: املادة السابعة 

رض املصالح فإن أي ترتيبات مالية من أجل الحصول على سلع أو خدمات ال تتم بين عضو املجلس والشركة للحد من مخاطر تعا .5

ومجلس إدارة الشركة " للجنة التنفيذية " إال بإذن مسبق من الجمعية العمومية  وعلى كل عضو من أعضاء املجلس إلافصاح 

أو املجلس للبت فيها  وبعد القيام بعملية "اللجنة التنفيذية  "عن أي مصالح مالية أو شخصية في أي عقد أو صفقة تدرسها 

واملجلس ينبغي على العضو املعني ـ ما لم تطلب منه " اللجنة التنفيذية " إلافصاح تلك وإلاجابة عن أية تساؤالت قد تطرحها 

ما طلب منه ذلك بينما يقوم باقي الامتناع عن التصويت على املوضوع، ومغادرة الاجتماع إذا  –اللجنة أو املجلس خالف ذلك 

أو املجلس بمناقشة ألامر والتصويت عليه، وينبغي توثيق هذه إلاجراءات بصورة مالئمة في محضر " اللجنة التنفيذية " أعضاء 

جد من بذلك وبما يست" لجنة املكافآت والترشيحات " بإخطار " اللجنة التنفيذية " الاجتماع املعني بهذا الشأن، ويجب أن تقوم 

 .تطورات في هذا الشأن

الترتيبات أو الصفقات التي اعتمدها املجلس والتي تتضمن مصلحة ألحد أعضائه يجب إلافصاح عنها للمساهمين أثناء الجمعية  .2

 .العامة مع ذكر تفاصيل كافية عن ألامر إلى جانب إعداد املراجع الخارجي لتقرير خاص عن نفس املوضوع

 
 



 

 

 

  الشركة  ملنسوبي املصالح تعارض امنظ : الثامنة  املادة

 املقاولين مع بتعاملهم يتعلق فيما ، الشخصية مصالحهم تتعارض فيها أوضاع أي عائلتهم تجنب وأفراد بالشركة يجب على العاملين 

 جميع وعلى لعمل،ا في منافسيها أو الشركة مع تسعى أو تتعامل أخرى  مؤسسات أو أو شركات أفراد وأي والتجار واملشتركين واملوردين

 أو مع شركات عائالتهم أفراد أو تربطهم مصلحة أي أو الشركة، خارج يشغلونها مناصب أي عن كتابًيا رؤسائهم بالشركة إبالغ العاملين

 :  حاملصال تعارض حاالت لبعض ألامثلة التوضيحية بعض يلي وفيما معها، للتعامل تسعى أو الشركة مع تتعامل جهة أي أو تجارية مؤسسات

 .الغير ملصلحة أو الشخصية ملصلحته الشركة في نفوذه أو الوظيفية لسلطته املوظف استغالل أو استعمال .5

ا تعتبر التي املعلومات إعطاء أو ألاسرار إفشاء .2
ً
 سواء الخدمة تركه ولو بعد ، وظيفته بحكم عليها يطلع والتي ، للشركة خاًصا ملك

 . مادية مكاسب تحقيق أو بدون  ، عائلته أفراد من ألي أو له مباشرة غير أو مباشرة مادية مكاسب تحقيق بقصد

 مباشرة مصلحة له أو الوكالة الوالية أو بالوصاية املشمول  كان متى أجر بدون  أو بأجر الوكالة أو الوصاية أو الوالية بأعمال القيام .0

 . الشركة مع للتعامل تسعى أو تتعامل جهة أي مع مباشرة غير أو

 . الربح بقصد تأجيرها للشركة أو بيعها بغرض الشركة داخل من معلومات إلى استنادا ممتلكات أو معدات أو وادم أي شراء .1

 . السوق  في الشركة أسهم على أثر إحداث إلى يؤدي فعل أو قول  بأي القيام .1

 إبالغ املوظف على ه يتعينفإن الخصوص هذا وفي ، الشركة مع التعامل إلى تسعى أو تتعامل جهة أي من خدمات أو هدايا قبول  .6

 ومن ، الجهة عالقة بتلك له شخص مع لدى الشركة عائلته أفراد أحد أو شخصًيا يتلقاها التي الهدايا جميع عن املباشر رئيسه

 :  ذلك على ألامثلة

 معها تسعى للتعامل أو الشركة مع تتعامل جهة أي نفقة على عائلته أفراد أحد أو للموظف ممتلكات إنشاء أو إصالح . 

 للتعامل سعيها أو مع الشركة الجهة تلك تعامل بسبب قيمة ذات أشياء أو ملبالغ جهة أي من عائلته أفراد أحد أو املوظف تسلم 

 . معها

 أو السيارات مثل مع الشركة للتعامل تسعى أو تتعامل جهة أي تملكها ملرافق جهة أي من عائلته أفراد أحد أو املوظف استعمال 

 . إلخ ..... املكاتب

 مخفضة بفائدة أو فائدة بدون  لقروض عائلته أفراد أحد أو املوظف تسلم . 

 ذلك إلى وما توفير الخدم مثل عائلته أفراد أحد أو للموظف الشركة مع تتعامل جهة أي تقدمها التي الشخصية الخدمات. 

 أفراد عائلته أحد أو املوظف من مطلوبة فواتير قيمة بدفع الشركة مع للتعامل تسعى أو تتعامل جهة أي قيام. 
 

 

   املصالح أصحاب مع العالقة تنظيم سياسة :  التاسعة املادة

 مع يتعارض ال بما الرضائية الودية بالطرق  معها التعامل ذات ألاطراف مع تنشأ قد التي واملشاكل الخالفات كافة حل إلى الشركة تسعى

 ملا وفًقا القضائي املسار إلى الخالفات تلك آلت إذا معها فيما املصالح أصحاب تعويض تمي حين في أمكن ما قدر ومصلحتها ولوائحها أنظمتها

 يتعلق فيما أما ، بخصوصها والشرعية النظامية إلاجراءات استنفاذ بعد وأحكام وذلك قرارات من القضائية واللجان الجهات من يصدر

 :يلي  وفًقا ملا يتم فإنه الودية املعالجة بجانب



 

 

 :  ون العامل  .1

 :  إلى الشركة منسوبي شكاوى  توجه 

 املباشر الرئيس. 

 إلادارية الشئون  قسم . 

 3 واملقترحات الشكاوى  صندوق  طريق عن أو مباشرة الصالحية صاحب 

 :  لآلتي العاملين شكاوى  تصنف

 أخذ بعد إلادارية ر الشئون مدي قبل من الخدمة بشروط الخاصة املسائل في العاملين بشئون  الخاصة العاملين شكاوى  في النظر يتم 

 .العتماده لصاحب الصالحية املقترح الحل رفع ويتم الداخلية واملراجعة القانوني املستشار مشورة

 ألاعمال وتنفيذ بإجازة الخاصة املسائل في النظر . 

 تقديم تاريخ من قصاها أسبوعينأ مدة خالل العاملين على الرد ويتم وتنفيذها ألاعمال بأداء الخاصة الشكاوى  في الشركة إدارة تنظر

 3 الشكوى 

 3اللجنة التنفيذية قبل من فيها النظر يتم بالشركة الخاصة املكافآت والترشيحات الئحة بمخالفات الخاصة الشكاوى 

 : املساهمون   .2

 طريق عن املساهمين شكاوى  تلقي يتم  : 

 3 البرقية أو الهاتفية أو البريدية الخطابات 

 3 للشركة إلالكتروني البريد خالل من رسائل 

 3 بالشركة واملقترحات الشكاوى  صندوق  

 3 ألاسهم بقسم للشركة يحضرون الذين املساهمين شكاوى  

 3 للمساهمين تقدم التي الاستبيانات خالل من الشكاوى  

  املساهمين  شكاوى  معالجة طريقة: 

ألاسهم، واملستشار  قسم من رئيس كل بلق من الرأي بإبداء فيها النظر يتم و  الشكوى  رقم يقوم قسم ألاسهم بتسجيل 

 .، واملدير املالي الداخلي القانوني، واملراجع

 . الصالحية صاحب من والرد الشكوى  معالجة اعتماد يتم 

 .شئون املساهمين مدير املتابعة مع اجتماعات خالل من ومتابعتها ألاسهم بقسم املعالجات سجل في املعالجة تسجيل يتم 

 جميع على نتائجها ويتم نشر الشركة نماذج برنامج طريق عن املكتسبة الخبرات نظام في ووضعها الشكوى  تلخيص يتم 

 . مستقبال تكرارها وتالفي منها والاستفادة العاملين

 : العمالء  .3

 طريق عن العمالء شكاوى  تلقي يتم  : 



 

 

 . البرقية أو الهاتفية أو البريدية الخطابات 

 . للشركة إلالكتروني البريد خالل من رسائل 

 . للشركة شخصًيا يحضر الذي العميل أو مندوبه 
 

 العمالء شكاوى  في النظر : 

 .العمالء شكاوى  سجل بتسجيل الشكاوى املقدمة من العمالء في شكاوى العمالء قسم يقوم 

 .مدير املبيعات  إلى حلها الشكوى ومقترح بعرض م شكاوى العمالء يقوم قسم 
 

 : املوردون   .4

 طريق عن ملوردينا شكاوى  تلقي يتم  : 

 . البرقية أو الهاتفية أو البريدية الخطابات 

 . للشركة إلالكتروني البريد خالل من رسائل 

 . للشركة شخصًيا يحضر الذي املورد مندوب 
 

 املوردين شكاوى  في النظر : 

 الشئون  مدير إلى لهاح الشكوى ومقترح بعرض ويقوم املوردين شكاوى  سجل في املوردين شكاوى  بتسجيل التدقيق قسم يقوم 

 . إلادارية

 عن التأخير والتسليم، ومخالفات الاستالم مخالفات خالل من املورد مع داخلية مشكلة حل تتطلب التي الشكاوى  حالة في 

  .الغير مستحقات سداد إجراء بتطبيق املالية إلادارة رئيس أخرى، يقوم مخالفات العقد، وأي بنود مخالفة أو التوريد،

 :  التابعة الشركات .5

 إلادارة مجلس سكرتير خالل من التابعة الشركات شكاوى  تلقي يتم. 

 مجلس رئيس على أو عرضها املناسب إلاجراء التخاذ إلادارة مجلس سكرتير قبل من وتحليلها تصنيفها مع الشكاوى  تسجيل يتم 

 . بالشركة الاختصاص ذات للجهة لتحويلها إلادارة

 في املناسبة والحلول  تقديم املقترحات مع عمل أيام ثالثة خالل فيها بالنظر بالشكوى  املعنية جهةوال إلادارة مجلس سكرتير يقوم 

 .ذلك

  الشكوى  معالجة نتائج على الصالحية صاحب إطالع يتم. 
 

 السرية واستخدام معلومات الشركة: املادة العاشرة 

أو مركزها من أجل تحقيق   ام ممتلكات الشركة أو معلوماتها،ال يجوز ألعضاء املجلس استغالل الفرص التي تظهر لهم أثناء استخد .5

 .أي مكاسب شخصية لهم أو ألي أشخاص أو جهات خارج الشركة

على أعضاء املجلس الالتزام بواجب ألامانة في الحفاظ على سرية املعلومات السرية، واملعلومات الخاصة املتعلقة بالشركة، أو  .2

د أن يصون أعضاء مجلس إلادارة جميع املعلومات غير املعلنة التي يطلعون عليها بحكم مناصبهم وال ب. باألطراف املتعاملة معها 



 

 

وبالتالي ال يحق ألي عضو من أعضاء املجلس سواء خالل مدة خدمته كعضو . كأعضاء املجلس والتعامل معها كمعلومات سرية

إذا طلب منه ذلك بمقتض ى القانون ، بتفويض من املجلس، أباملجلس أو بعدها، إلافصاح عن أي معلومات سرية خارج الشركة إال 

. 

جميع املعلومات غير املعلنة التي يعهد بها إلى عضو املجلس، أو يطلع عليها بحكم منصبه كعضو " املعلومات السرية: يقصد بعبارة  .0

ا املنافسون، أو التي قد تضر بالشركة أو باملجلس ومن بينها ـ على سبيل املثال ال الحصر ـ املعلومات غير املعلنة التي قد يستغله

 :بعمالئها إذا ما أفصح عنها مثل

  املعلومات السرية عن املركز املالي للشركة، أو التوقعات أو خططها أو برامجها الخاصة باملبيعات أو التسويق، ومعلومات ألابحاث

 .سيم ألاسهمأو التطوير فضال عن املعلومات املتعلقة بعمليات الدمج والاستحواذ وتق

  املعلومات السرية عن أي صفقات متوقعة مع شركات أخرى، أو معلومات عن عمالء الشركة، ومورديها أو شركائها في

 .املشروعات املشتركة، والتي تكون الشركة ملتزمة بالحفاظ على سريتها

 ين موظفي الشركة ومديريها وأعضاء املجلس، املعلومات السرية عن املناقشات واملداوالت املتعلقة بأعمال الشركة ، والتي تتم ب

 .وما يتخذ بشأنها من قرارات

 الالتزام بالسياسة واملساءلة: املادة الحادية عشر 

و على جميع أعضاء املجلس واملدراء التنفيذيين وكل العاملين بالشركة الاطالع على هذه الالئحة والالتزام بما ورد فيها وبأية تفسيرات أ

 .بها إجراءات تتعلق

بالرغم من أن هذه السياسة تضع معايير سلوكية للعديد من املواقف أال أنها ال تغطي جميع املواقف ألاخرى املحتمل حدوثها، وبالتالي 

يتحتم على جميع أعضاء مجلس إلادارة التصرف من تلقاء أنفسهم بصورة تتماش ى مع روح ونص هذه السياسة السياسة، وتجنب ما 

 .غير مالئم قد يبدو أنه سلوك
 

 السياسات وإلاجراءات املتعلقة بالشركة  :  املادة الثانية عشر 

 :تلتزم الشركة بتنفيذ إلاجراءات والقوانين والتعاميم التي تصدرها الهيئات والجهات الحكومية وفق آلاتي 

مينات الاجتماعية في جميع العقود تشترط على املوردين واملتعاقدين معها تقديم شهادة مصلحة الزكاة والدخل وشهادة من التأ  .5

 .التي تبرمها معهم وفق ما جاء بالتعاميم الصادرة بهذا الشأن

رصد ومتابعة جميع التعاميم وألانظمة الصادرة من الجهات املختصة وذات العالقة بالشركة وأصحاب املصالح  كوزارة التجارة  .2

 .الوطني ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة العمل والصناعة وهيئة السوق املالية ووزارة املالية والاقتصاد

إصدار التعاميم الداخلية عبر البريد إلالكتروني الداخلي للشركة بجميع  اللوائح الخاصة بها وإجراءات العمل والئحة تنظيم العمل  .0

على جميع املعلومات الهامة التي تخص  وجميع التعاميم والقرارات إلادارية العامة وتقوم وفق متطلبات الجودة بإطالع العاملين

 .العمل وتقوم بإطالع العاملين الجدد على جميع ما يهمهم معرفته من خالل بريدهم إلالكتروني

إلاجابة من خالل موقع الشركة على الانترنت على جميع استفسارات املساهمين وغير املساهمين بشفافية تامة وإفصاح على جميع  .1

 .تي تخصهم  بما ال يعرض مصلحة الشركة للضرر ألامور واملوضوعات ال



 

 

 .نشر ثقافة إلافصاح عن املعلومات وإلانجازات وإلاجابة على ألاسئلة التي يطرحها أصحاب املصالح .1

تلتزم الشركة وفق العقود املوقعة مع أصحاب العالقة من الدائنين واملدينين بجميع الشروط التعاقدية بما في ذلك سداد  .6

 .في موعدها دون تأخير وكذلك سداد حقوق العاملين بالشركةمستحقات الغير 

تقوم الشركة باملطالبة بحقوقها بصورة منتظمة من خالل مطالبات ألاقسام املختصة بذلك ووفق جدول زمني محدد مع مراعاة  .1

 .عة املرتبطة بعقود مع الشركةسياسات الائتمان املمنوحة والتي يتم الالتزام بها من قبل جميع املسئولين بالشركة والشركات التاب

تلتزم الشركة بإعداد املوازنات التخطيطية السنوية ومقارنتها مع ألاداء الفعلي وتلتزم وتطبق الصالحيات الخاصة بالصرف وتحصيل  .3

 .إلايرادات وفق ما جاء باللوائح والقوانين الداخلية املنظمة لذلك

ية والاجتماعات الدورية مع الشركات التابعة ومن خالل اللقاءات الربعية تقوم الشركة من خالل الاجتماعات الدورية الداخل .9

 .والسنوية بالتأكيد على الالتزام باإلجراءات واللوائح والقوانين وسياسة الجودة بالشركة ومتابعة تنفيذها
 

 

 تعديل الالئحة : الثالثة عشر املادة

 .ى أول جمعية بعد التعديليتم تعديل هذه الالئحة بموجب قرار من املجلس وتعرض عل

 العمل بالالئحة : الرابعة عشر املادة

 .م31/30/2352إجازتها من الجمعية العامة املنعقدة بتاريخ اقرارها من قبل مجلس إلادارة و يعمل بهذه الالئحة من تاريخ 
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