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سياسة التعامل مع تعارض املصالح وصفقات األطراف ذوي العالقة لشركة أسواق عبد هللا
العثيم

الباب األول :أحكام تمهيدية
ً
أوال :تعريفات :يقصد بالكلمات والعبارات أدناه املعاني املوضحة أمام كل منها ،ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:










الشركة :شركة أسواق عبد هللا العثيم" ،شركة مساهمة عامة سعودية".
الهيئة :هيئةة السةوق املاليةة التةس تأسسةج بمو ة “نظةام السةوق املاليةة" الصةادر باملرسةوم امللكةي رقةم (م  )03وتةارخ 1121 6 2ه ة ويةا الهيئةة التةس
تشرف على تنظيم ومراقبة السوق املالية السعودية.
السوق :السوق املالية السعودية.
املساهمون :كل من يمتلك أسهما فا شركة أسواق عبد هللا العثيم.
مجلس اإلدارة :مجلس إدارة شركة أسواق عبد هللا العثيم
جمعية املساهمين :معية تشكل من مساهمس الشركة بمو أحكام نظام الشركات ونظام الشركة األساس.
األقارب أو صلة القرابة:
 الباء ،واألمهات ،واأل داد ،والجدات وإن علوا.
 األوالد ،وأوالدهم وإن نزلوا.
 األخوة واألخوات األشقاء ،أو ألب ،أو ألم.
 األزواج والزو ات.
اإلدارة التنفيذية أو كبار التنفيذيين:
األشخاص املنوط بهم إدارة عمليات الشركة اليومية واقتراح القرارات االستراتيجية وتنفيذها ،كالرئيس التنفيذي ونوابه واملدير املالا.

 أصحاب املصالح :كل شخص له مصلحة مع الشركة كالعاملين ،والدائنين ،والعمالء ،واملوردين ،واملجتمع.
 كبار املساهمين :كل من يملك ما نسبته ( )%5أو أكثر من أسهم الشركة أو حقوق التصوخج فيها.
 شخص :أي شخص طبيعا ،أو اعتباري تقر له أنظمة اململكة العربية السعودية بهذه الصفة.
 األطراف ذو العالقة:
أ) كبار املساهمين فا الشركة.
ب) أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم.
ج) كبار التنفيذيين فا الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم.
د) أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى كبار املساهمين فا الشركة.
ه) املنشآت-من غير الشركات-اململوكة لعضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين أو أقاربهم.
و) الشركات التس يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم شرخكا فيها.
ز) الشركات التس يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم عضوا فا مجلس إدارتها أو من كبار التنفيذيين فيها.
ح) شةةركات املسةةاهمة التةةس يملةةك فيهةةا أي مةةن أعضةةاء مجلةةس اإلدارة أو كبةةار التنفيةةذيين أو أقةةاربهم مةةا نسةةبته ( )%5أو أكثةةر ،مةةع مراعةةاة مةةا ورد فةةا
الفقرة (د) أعاله.
ط) الشركات التس يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم تأثير فا قراراتها ولو بإسداء النصح أو التو يه.
ي) أي شخص يكون لنصائحه وتو يهاته تأثير فا قرارات الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وكبار تنفيذييها.
 شركة تابعة :أي شركة أخرى تسيطر عليها الشركة.
 يوم :يوم تقوخمس ،سواء أكان يوم عمل أم ال.
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سياسة التعامل مع تعارض املصالح وصفقات األطراف ذوي العالقة لشركة أسواق عبد هللا
العثيم
ً
ثانيا :أهداف السياسة:
تهدف هذه السياسة إلى وضع إطار قانوني فعال للتعامل مع حاالت تعارض املصالح وصفقات األطراف ذوي العالقة من خالل تنظيم تعارض
املصالح ،وتبين القواعد واملعايير املنظمة لضمان االلتزام بأفضل املمارسات فيما يتعلق بحماية الشركة ومساهميها من أي أعمال أو صفقات قد
ينطوي عليها نوعا من التضليل سعيا لتحقيق مطال ومنافع شخصية دون اعتبار ملصلحة الشركة ،وتهدف كذلك إلى اإل راءات النظامية والسليمة
التس يج اتخاذها عند حاالت تعارض املصالح ،مع بيان اإل راءات الوا اتخاذها من قبل األطراف ذوي العالقة باملصلحة وبما يسمح بمنافسة
مفتوحة وعادلة وفقا لشروط تنافسية متكافئة.
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ُ
تراعا الشركة فا كل تعامالتها مع الجميع بأن تكون قائمة على أسس نظامية عادلة ،وتحرص على توخا العدالة واإلنصاف سواء فا
تعامالتها مع عمالئها من موردين وعمالء أو شركائها أو مساهميها أو موظفيها ،وبما يسمح بمنافسة مفتوحة وعادلة وفقا لشروط تنافسية
متكافئة.
يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة وكبار املساهمين وكبار التنفيذيين وغيرهم من العاملين فا الشركة بتجن الحاالت التس تؤدي إلى تعارض
مصالحهم مع مصالح الشركة والتعامل معها وفقا ألحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية وأي لوائح أخرى منظمة لها.
ال تغنس هذه السياسة عن الر وع لألنظمة واللوائح ذات الصلة ،كنظام الشركات ونظام السوق املالية ولوائحه ،والنظام األساس س
للشركة ،وال يعتد بعدم اإلملام بتلك األنظمة سببا لإلعفاء من املسئولية وااللتزام باإل راءات املنظمة للتعامل مع حاالت تعارض
املصالح.
يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين وموظفي الشركة وممن له عالقة بالشركة باإلفصاح والتبليغ عن
مصالحهم الشخصية ،وخقع ع ء اإلفصاح عن و ود حالة تعارض مصالح قائمة أو محتملة على الشخص صاح املصلحة وخكون
اإلفصاح كتابة ملجلس اإلدارة ووفق األنظمة واإل راءات املرعية.
يج على أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة وشركاتها التابعة وموظفيها تجن الدخول أو املشاركة فا أي
نشاط يتعارض بشكل مباشر أو غير مباشر مع مصالح الشركة ،والقيام باستكمال اإل راءات املنظمة لذلك والحصول على املوافقات
الالزمة خطيا.
يحظر على عضو مجلس اإلدارة التصوخج على بند مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وبند إبراء ذمة عضو املجلس أثناء انعقاد الجمعية
العامة السنوخة.
يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين و ميع موظفي الشركة بعدم استخدام مو ودات الشركة أو مواردها
املختلفة ألي مصلحة شخصية أو استغاللها ملنفعة خاصة أو أهداف أخرى ال تقع فا نطاق نشاط وعمل الشركة ،كما يتم املحافظة
على أصول الشركة امللموسة وغير امللموسة من التلف والضرر والضياع والسرقة وإساءة االستخدام.
يحظر على أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة وشركاتها التابعة التداول بأسهم الشركة بناء على معلومات
داخلية.
يحظر على أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة وشركاتها التابعة أو أي شخص ذي عالقة بأي منهم التداول
بأسهم الشركة خالل فترات الحظر املقررة من هيئة السوق املالية.
تتخذ الشركة قراراتها بناء على أسس اقتصادية تلبس مصالحها فا املقام األول.
يحظر على أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة وشركاتها التابعة وموظفيها وأصحاب املصالح الخرخن إفشاء
أية معلومات سرخة عن أداء وأعمال وخطط الشركة واملحافظة على سرخة املعلومات التس يتلقاها أي منهم وحمايتها من االستخدام غير
املرخص واإلفشاء ألي هة كانج ،بهدف أن تتمتع كافة األطراف فا السوق بفرص متكافئة فا الوصول والحصول على معلومات
الشركة من خالل اإلفصاح عنها عبر السوق املالية السعودية تداول ،وال يحق ألي من األطراف السابقة سواء خالل مدة خدمته
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بالشركة أو بعدها اإلفصاح عن أي معلومات سرخة خارج الشركة إال بتفوخض من مجلس اإلدارة ،أو إذا طل منه ذلك بمقتض ى
األنظمة ،كما يحظر استخدام أية معلومات سرخة لتحقيق أي مكاس شخصية ألي منهم أو لجهات أخرى خارج الشركة.
يج على الشركة اإلفصاح ومن دون أي تأخير عن أي صفقة بينها وبين أي طرف ذي عالقة أو أي ترتي تستثمر بمو به كل من الشركة
وطرف ذي العالقة فا أي مشروع أو أصل أو يقدم تموخال له إذا كانج هذه الصفقة أو الترتي مساوخة أو تزخد على ( )%1من إ مالا
إيرادات الشركة وفقا لخر قوائم املالية سنوخة مرا عة.
يعد الشخص له مصلحة فا أي أسهم أو أدوات دين قابلة للتحوخل يملكها أو يسيطر عليها أي من أقرباء ذلك الشخص ،شركة يسيطر
عليها ذلك الشخص ،وأي أشخاص آخرون يتصرفون باالتفاق مع ذلك الشخص للحصول على مصلحة أو ممارسة حقوق التصوخج فا
أسهم وأدوات الدين القابلة للتحوخل الخاصة بالشركة.
يحظر على أعضاء مجلس اإلدارة ،وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين و ميع موظفي الشركة قبول أية هدايا أو منافع أو خدمات أو أي
ش سء آخر ذو قيمة من هة أخرى أو شخص خالفا لسياسة الهدايا املتبعة فا الشركة ،حتى ال تؤثر على موضوعية قرارات ذلك
الشخص أو املوظف أو على قدراته فا تأدية وا باته ومسئولياته ،وكي ال تؤدي إلى إهدار مصالح الشركة أو اإلضرار بها ،أو تحقيق منافع
شخصية أو منافع خاصة للجهة املانحة ،وخحدد مجلس اإلدارة املبلغ الذي يعتبر غير ذي قيمة ألغراض تطبيق هذا البند.

الباب الثالث :األحكام املتعلقة بأعضاء مجلس االدارة
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ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فا األعمال والعقود التس تتم لحساب الشركة إال بترخيص من
الجمعية العامة ووفقا للضوابط التس تضعها الجهة املختصة ،على أن يحدد العضو صاح املصلحة للمجلس طبيعة تلك املصلحة
ومداها واملعنيين بها والفائدة املالية أو غير املالية املتوقع الحصول عليها بشكل مباشر أو غير مباشر.
إذا رغ عضو مجلس اإلدارة فا االشتراك فا عمل من شأنه منافسة الشركة ،أو منافستها فا أحد فروع النشاط الذي تزاوله فيج
عليه ما يلا:
أ) إبالغ مجلس اإلدارة باألعمال املنافسة التس يرغ فا ممارستها ،وإثبات هذا اإلبالغ فا محضر ا تماع مجلس اإلدارة.
ب) عدم اشتراك العضو صاح املصلحة فا التصوخج على القرار الذي يصدر فا هذا الشأن فا مجلس اإلدارة و معيات املساهمين.
ج) الحصول على ترخيص من الجمعية العامة العادية للشركة يسمح للعضو بممارسة األعمال املنافسة.
أن يقوم رئيس مجلس اإلدارة بإبالغ الجمعية العامة عند انعقادها باألعمال املنافسة التس يزاولها العضو وذلك بعد تحقق مجلس اإلدارة
من منافسة العضو ألعمال الشركة أو منافستها فا أحد فروع نشاطها ،على أن يتم التحقق من هذه األعمال بشكل سنوي.
يدخل فا مفهوم األعمال املنافسة تأسيس عضو مجلس اإلدارة لشركة أو مؤسسة فردية أو تملكه نسبة مؤثرة ألسهم أو حصص فا
شركة أو منشأة أخرى تزاول نشاطا من نوع نشاط الشركة أو مجموعتها ،قبول عضوخة مجلس إدارة شركة أو منشأة منافسة للشركة أو
مجموعتها ،أو تولا إدارة مؤسسة فردية منافسة أو شركة منافسة أيا كان شكلها ،حصول العضو على وكالة تجارخة أو ما فا حكمها ظاهرة
كانج أو مستترة لشركة أو منشاة أخرى منافسة للشركة أو مجموعتها.
ُ
إذا رفضج الجمعية العامة منح الترخيص ،فعلى عضو املجلس تقديم استقالته خالل مهلة تحددها الجمعية العامة ،وإال عدت
عضوخته فا املجلس منتهية ،وذلك ما لم يقرر العدول عن العقد أو التعامل أو املنافسة أو توفيق أوضاعه طبقا لنظام الشركات ولوائحه
التنفيذية قبل انقضاء املهلة التس تحددها الجمعية العامة.
على الشركة أن تدرج ضمن دول أعمال الجمعية العامة بندا مستقال للموافقة على األعمال والعقود التس يكون لعضو مجلس اإلدارة
مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ،أو للموافقة على مشاركة عضو مجلس اإلدارة فا نشاط من شأنه منافسة نشاط الشركة أو اإلتجار
فا أحد فروع نشاط الشركة.
يج على الشركة أن تضمن فا تقرخر مجلس اإلدارة السنوي وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة ،وأي معلومات تتعلق بأي
أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا فيها ،وفيها أو كانج فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير املالا أو
ألي شخص ذي عالقة بأي منهم ،بحيث تشمل أسماء املعنيين باألعمال والعقود ،وطبيعة هذه األعمال أو العقود وشروطها ومدتها
ومبلغها ،وإذا لم تو د أعمال أو عقود فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك ضمن التقرخر السنوي.
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يمثل عضو مجلس اإلدارة ميع املساهمين ،وخلتزم بالقيام بما يحقق مصلحة الشركة عموما وليس ما يحقق مصالح املجموعة التس
يمثلها أو التس صوتج على تعيينه فا مجلس اإلدارة.
ما عدا ما أستثنس بمو األنظمة واللوائح الصادرة من الجهات املختصة فأنه ال يجوز للشركة أن تقدم قرضا من أي نوع إلى أي من
أعضاء مجلس اإلدارة أو املساهمين ،أو أن تضمن أي قرض يعقده أي منهم مع الغير.
على عضو مجلس اإلدارة إشعار الشركة وإبالغ هيئة السوق املالية ووفقا للنماذج املخصصة من الهيئة بأي من الحاالت التالية:
أ) عندما يصبح مالكا أو له مصلحة فيما نسبته ( )%5أو أكثر من أي فئة من فئات أسهم الشركة ذات األحقية فا التصوخج أو أدوات
الدين القابلة للتحوخل الخاصة بالشركة خالل فترة ال تتجاوز نهاية ثالث يوم تداول يلا تنفيذ الصفقة أو وقوع الحدث الذي أدى إلى
تحقق هذه امللكية أو املصلحة ،وأن يضمن اإلشعار قائمة باألشخاص الذين يكون لهم مصلحة فا األسهم أدوات الدين القابلة
للتحوخل التس يملكونها أو يسيطرون عليها.
ب) عند حدوث أي تغير على قائمة األشخاص املشار إليها فا الفقرة (أ) أعاله ،سواء أكان ذلك نتيجة وقوع حدث يستلزم إضافة شخص
لتلك القائمة أو استبعاد أي من األشخاص الذين سبق تضمينهم فيها ،وذلك خالل فترة ال تتجاوز ثالث يوم تداول يلا وقوع الحدث
الذي أدى إلى التغير ذي الصلة.

الباب الرابع :األحكام املتعلقة بكبار التنفيذيين
على كبار التنفيذيين فا الشركة ما يلا:
االمتناع عن املشاركة فا أي أعمال من شأنها منافسة الشركة فا أعمالها وأنشطتها.
.1
االمتناع عن استغالل وضعهم الوظيفي فا الشركة لتحقيق أي مصلحة أو منفعة أو مكاس شخصية.
.2
االمتناع عن اإلفصاح عن املعلومات غير العامة أو السرخة ،أو استخدام أي من تلك املعلومات لتحقيق مصالح شخصية.
.0
االلتزام بعدم التداول بأسهم الشركة التس يملكها خالل فترات حظر التعامالت الربع سنوخة والسنوخة ،حس ما تقرره الجهات
.1
املختصة.
االلتزام بعدم إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها وممتلكاتها.
.5
إشعار الشركة وإبالغ هيئة السوق املالية فا الحاالت التالية:
.6
أ) عند تعيينه ،وذلك فيما يملكه أو له مصلحة فيه من حقوق أسهم أو أدوات دين خاصة بالشركة.
ب) عندما يصبح مالكا أو له مصلحة فا أي حقوق أسهم أو أدوات الدين القابلة للتحوخل الخاصة بالشركة.
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سياسة التعامل مع تعارض املصالح وصفقات األطراف ذوي العالقة لشركة أسواق عبد هللا
العثيم
الباب الخامس :األحكام املتعلقة بموظفي الشركة
يلتزم موظفو الشركة باآلتي:
أال يشاركوا أو يتا روا فا أعمال من شأنها منافسة الشركة فا أعمالها وأنشطتها إال بموافقة مجلس اإلدارة.
.1
أال يسيئوا استخدام أصول الشركة ومرافقها وممتلكاتها.
.2
أال يدخلوا فا أي تعامالت مع الشركة بدون موافقة مجلس اإلدارة.
.0
أال يسيئوا استخدام ما تحج أيديهم ومسؤولياتهم من معلومات خاصة بالشركة ألغراض شخصية ،وأال يفصحوا عن املعلومات
.1
السرخة وغير العامة -التس يطلعوا عليها بحس عملهم -ألطراف آخرخن ،وإن تركوا العمل فا الشركة.
أال يقبلوا الهدايا لهم أو ألقربائهم من أطراف يتعاملون مع الشركة والتس من شأنها أن تؤدي إلى إهدار مصالح الشركة أو اإلضرار بها،
.5
أو تحقيق منافع خاصة للجهة املانحة.
على ميع العاملين بالشركة إبالغ رؤسائهم كتابيا عن أي مناص يشغلونها خارج الشركة ،أو أي مصلحة تربطهم هم أو أقاربهم مع
.6
شركات أو مؤسسات تجارخة أو أي هة تتعامل مع الشركة أو تسعى للتعامل معها.
أن يتجن العاملون وأقاربهم أي أوضاع تتعارض فيها مصالحهم الشخصية ،فيما يتعلق بتعاملهم مع املقاولين واملوردين والتجار وأي
.7
أفراد أو شركات أو مؤسسات أخرى تتعامل أو تسعى للتعامل مع الشركة أو أحد منافسيها فا العمل.

الباب السادس :أحكام عامة أخرى
.1

.2
.0
.1
.5
.6
.7
.8

يج أن يكون مرا عا حسابات الشركة القانونيون مستقلين وليس لديهم تعارض مصالح وذلك وفق ما تقض س به األنظمة واملعايير
املهنية ،وفا حالة و ود مثل هذا التعارض فإنه يج اإلفصاح عنه ومعالجة تلك الحاالت وفقا لألنظمة التس تحكمها ،وبما يحقق
مصلحة الشركة.
ال يجوز ألي طرف ذو عالقة أن يتخذ من والئه للشركة أو من رغبته فا تحقيق الربح ذريعة ملخالفته سياسات الشركة واألنظمة السارخة.
يحظر التمييز بين املوظفين أو املساهمين أو املدراء أو املسؤولين أو العمالء أو املوردين.
ُيسمح للموردين واملقاولين باملنافسة للحصول على عمل مع الشركة بدون تفرقة وخكون التقييم ملا فيه تحقيق ملصلحة الشركة
وتحقيق قيمة مضافة لها.
تلتزم الشركة بالوفاء بجميع التزاماتها مع املوردين واملقاولين فورا وبإنصاف وفا املقابل تتوقع منهم القيام باألمر نفسه.
يحظر على املدراء واملوظفين نس مزايا غير عادلة من خالل التالع أو اإلخفاء أو إساءة استخدام معلومات سرخة أو تحرخف وقائع مادية أو
غيرها من ممارسات التعامل غير العادل.
تتبع إدارة املرا عة ملجلس االدارة وختم اإلشراف عليها وتحديد أعمالها من خالل لجنة املرا عة املنبثقة من املجلس وفقا لالئحة حوكمة
الشركات والئحة عمل لجان مجلس اإلدارة.
تعين الجمعية العامة للشركة مرا ع الحسابات بناء على توصية من لجنة املرا عة للمجلس بتعيينه ،وتتجن اإلدارة التنفيذية
التوصية بتعيين املحاس القانوني.

الباب السابع :مسئوليات وصالحيات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية تجاه السياسة
 .1إدارة تعارض املصالح أحد االختصاصات الرئيسة ملجلس اإلدارة وتخضع ميع العقود واألعمال التس بها ألحد األطراف مصلحة للجنة
املرا عة بالشركة لتدقيقها والتأكيد على سالمتها.
 .2يجوز للمجلس تكوخن لجان محددة أو تكليف أحد لجانه املعنية للنظر فا املسائل التس من املحتمل أن تنطوي على تعارض مصالح مع
مراعاة متطلبات استقاللية تلك اللجان.
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العثيم
.0

.1

.5
.6
.7
.8

ال يكون الشخص فا حالة تعارض مصالح إال إذا قرر مجلس إدارة الشركة فيما يخص تعامالت الشركة مع الغير أو تعامالت أعضاء
املجلس وكبار التنفيذيين فا الشركة أن الحالة تنطوي على تعارض مصالح ،وتكون صالحية القرار مع الرئيس التنفيذي بخصوص باقا
موظفي الشركة.
يجوز ملجلس اإلدارة وفقا لسلطته التقديرخة أن يقرر – بشأن كل حالة على حدة – اإلعفاء من املسئولية عن تعارض املصالح الذي قد
ينشأ عرضا من حين لخر فا سياق نشاطات الشخص وقراراته املعتادة ،أو الذي قد ينشأ فا سياق عمله مع الشركة ،سواء ما يتعلق
بمصالح مالية أو بمصالح تعيقه عن القيام بوا به فا التصرف على أكمل و ه بما يتوافق مع مصالح الشركة.
عندما يقرر مجلس اإلدارة أن الحالة تعارض مصالح ،يلتزم صاح املصلحة املتعارضة بتصحيح وضعه وبجميع اإل راءات التس يقررها
مجلس اإلدارة واتباع اإل راءات املنظمة لذلك.
ملجلس إدارة الشركة صالحية إيقاع الجزاءات على مخالفي هذه السياسة ،ورفع القضايا الجنائية والحقوقية للمطالبة باألضرار التس قد
تنجم عن عدم التزام ميع ذوي العالقة بها.
يعتمد مجلس اإلدارة هذه السياسة ،وخبلغ بها ميع املعنيين واملنطبقة عليهم السياسة بالشركة ،وتكون نافذة من تارخ اعتمادها
ونشرها.
يقوم مجلس اإلدارة بالتأكد من تنفيذ هذه السياسة والعمل بمو بها وإ راء التعديالت الالزمة عليها.

الباب الثامن :نموذج إقرار خاص بسياسة تعارض املصالح
أقر وأتعهد أنا ..................................................................وبصفتس ........................................بأننس قد اطلعج على سياسة تعارض املصالح الخاصة
بشركة أسواق عبد هللا العثيم ،وبناء عليه ألتزم بما يلا:
 )1عدم الحصول على أي مكاس أو أرباح شخصية بطرخقة مباشرة أو غير مباشرة مستفيدا من موقعا كعضو مجلس إدارة أو موظف فا الشركة
أو بكوني طرف ذو عالقة بالشركة.
 )2عدم استخدام أي معلومات تخص الشركة أو أصولها أو مواردها ألغراض س الشخصية أو استغاللها ملنفعتس الخاصة.
 )0اإلفصاح للمجلس وللجمعية العامة عند و ود حاالت تعارض مصالح أو أعمال منافسة وفق اللوائح واألنظمة.
إضافة إلى ذلك أؤكد أننس لسج مشاركا بطرخقة مباشرة أو غير مباشرة فا أي ترتيبات أو اتفاقيات أو استثمار أو أي نشاط آخر مع أي من البائعين،
أو املوردين ،أو أي طرف له نشاط مع الشركة والذي قد يترت عنه مصلحة أو منفعة شخصية لا.

التوقيع .....................................................
التاريخ  .........../..../......م
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