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  تضارب المصالح سياسة

واهدفها تضارب مع مصالحها قد  الألمور التيجميع ل التام لتحقيق إهدفها ومصالحها من خالل االدراكللمجوهرات  الزورديشركة  تسعى
  .مظهر من مظاهر التضارب في المصالحبشكٍل مناسٍب، وكذلك علمها بأي  ة تلك المورإداربما يمكنها من 

على  قائمين عليها،وموظفيها والعاملين بها والواإلدارة التنفيذية  الزورديشركة  مجلس اإلدارةمساعدة من أجل  سياسةهذه ال تحررت تم
إلدارة الالزمة اإلجراءات و الزورديشركة  أليةفضال عن تحديد  ،في المصالحمحتمل  التي تؤدي إلى وجود تضارب حاالتال تحديد

  .الزورديالتشغلية لشركة عمليات الب قلةعالمتللمتطلبات القانونية وأهداف المساءلة والشفافية ا مناسب وفقً  ات بشكلٍ ضاربالت

"، صاحب المصلحة الشخص"بـ  سياسةفي هذه ال المصالحفي  اتضاربً يوجد لديه الذي  طرفيُشار إلى ال :تضارب المصالحتعريف  . 1
  :سياسةألغراض هذه ال المصالح في تضارب بمثابةالتالية  وتُعتبر الحاالت

 طرفًا(أو أي من أفراد عائلة المذكورين)  ،ينالعاملأو روئساء االقسام  وأ نالتنفيذيين المدير  وأ مجلس اإلدارة أي من أعضاء أن يكون  .أ
  خدمات. وأمنتجات  سواء لتوريد الزورديشركة تعامالت  إحدىفي  اأو مشاركً  تعاقدفي 

(أو أي من أفراد عائلة المذكورين) مصالح  ينالعاملروئساء االقسام أو أو  المديرين التنفيذينأو  أي من أعضاء مجلس اإلدارةامتالك   .ب
أو التنفيذي المدير عضو مجلس اإلدارة أو  يكونأخرى  شركةوأي  الزورديبين شركة  القائمة تتعامالالإحدى مالية مادية في 

  .بها ممثل قانونيأو  فًاأو موظا مساعدً أو  اأو شريكً  أو وكيًال  مسؤوًال أو  امديرً  - ، أو أي من أفراد عائلة المذكورينأو العامل المسؤول

أو بالمشاركة (أو أي من أفراد عائلة المذكورين)  ينأو العاملروئساء االقسام أو التنفيذي  ينالمديرقيام عضو مجلس اإلدارة أو   .ج
  .الزورديتنافس شركة من شانها أن مصالح مالية مادية في أي أعمال أو مشروعات امتالكهم 

 القدرة همأي من التابعين لشركة الزودري ولديلدى  مصالحازدواجية في الشكل تُ أو  تضارب وجودخرى إلى األحاالت بعض القد تؤدي 
مجلس اإلدارة ل احال وجودهالحاالت هذة اإلفصاح عن جميع ويجب ، أو شؤونها المالية الزورديشركة التجارية لنشطة األفي على التاثير 

بشأن مسار العمل الذي ينبغي أن  هاتخاذااللزام  قرارلتحديد اإلجراء أو الوذلك ، حسب االقتضاء، اإلدارة التنفيذية أو رؤساء األقسام وأ
صحاب المصلحة في شركة أل مصالح الشخصيةوال الزورديشركة  مصالحبمّس ي أو بما ال يتعارض التابعين تتخذه الشركة أو األفراد

  .الزوردي

ها يتتضارب المصالح أو ازدواجإلى والمزايا األخرى من األفراد أو الهيئات  واإلكرامياتيؤدي قبول الهدايا  :حفاوةوالواإلكراميات الهدايا 
المعني أو قد  طرفالفي التأثير به بقصد  يُستدل منها أن هذا الفعلفي ظل ظروف قد بتقدميها المزايا /الحفاوة/م للهداياقدِ عند قيام الطرف المُ 

ذات قيمة  بتقديم أشياء الحفاوةأو  الضئيلةأو الرمزية قيمة ذات الاألشياء واجباته أو واجباتها، وهذا ال يحول دون قبول  ءعند أدافيه يؤثر 
  .الزورديشركة  لدىالتي ال تتعلق بأي معاملة أو نشاط معين ورمزية أو ضئيلة 

  :التعريفات . 2

  .سياسةفي الجزء األول من هذه الُوِصفَْت أي حاالت هي " تضارب المصالح"  .أ

هم في الشركة أو أي مأو عميل  الزورديشركة لدى و مجلس إدارة ضيعمل كمدير أو موظف أو ع طرفأي هو المعني"  طرف"ال  .ب
  .الزورديتتضارب مع مصالح شركة  شخصيةخر يمتلك سلطة في الشركة ولديه مصالح آ طرف

 هم زوجة الطرف المعني أو والديه أو ابنه أو زوجة ابنه أو أخيه أو أخته أو زوجة أخيه أو زوج أخته. "األقاربأو  أفراد العائلة "  .ج
" اآلباء، واألمهات، واألجداد، والدات وإن علوا،  يُقصد باألقارب كما هو معرف في المادة األولى من الئحة حوكمة الشركاتو

  .ألم، األزواج والزوجات"دهم وأن نزلوا، واإلخوة واألخوات األشقاء، أو ألب أواألوالد، وأوال

أو من  –تؤثر ل يةكافبدرجة كبيرة  الحاالتأي مصالح مالية من أي نوع، التي تُعد في جميع  هي "المصلحة المالية المادية" في الشركة  .د
  بها. اأفراد العائلة فيما يتعلق بالمعامالت التي تُعد الشركة طرفً تقدير المعني أو  طرفالفي  –شأنها أن تؤثر تأثيًرا معقوًال 

تأسيس  وأ منحةً أو قرًضا أو استالم أو منح ا مهءتشمل بيع المنتجات أو الخدمات أو شرا ةو عالقأأي اتفاقية هي "العقد أو المعاملة"   .ه
 .مالية أو معاملةً دًا عق الزورديشركة طرف معني لدي ، بينما ال يُعد إعطاء الهدايا إلى أنواع أخرى من العالقات المالية أي

 :الداخلية اإلجراءات . 3

عن  جتماعات المجلسفي ا الحاضرينو المصالحفي  اتضاربً  ممن يمتلكون المديرعضو اللجنة أو إلدارة أو عضو مجلس ا  يُفصح  .أ
قد أو معاملة اعتأي في باتخاذ بقرار أو اجراء مجلس اإلدارة أو اللجنة شروع  قبل المصالحفي تضارب المتعلقة بال كافة الحقائق المادية

. إذا علم أعضاء مجلس اإلدارة بوجود تضارب في هذه الحقائق في محضر االجتماع وتُسجل، المصالحفي تضارب  تنطوي على
من ِقبل عضو المجلس أو الشخص  بذلكمتعلقة الاآلخرين، يجب اإلفصاح عن الحقائق  الموظفينرؤساء األقسام أو يتعلق بأحد مصالح 
  .ألغراض اإلفصاحكضيف اجتماع مجلس اإلدارة عند دعوته لحضور  المعني
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مجلس أن العتقاد با المجلس أو اللجنة، بسبب جتماعاعدم حضور  ينويالذي لجنة ا عضومدير أو ال عضو مجلس اإلدارة أوفصح يُ   .ب
 واألمور ذات الصلة جميع الحقائقعن تتعارض مع مصالحه إلى رئيس االجتماع إجراًء بشأن مسألة قرار أو ستتخذ اإلدارة أو اللجنة 

ُم بتضارب المصالح،    في االجتماع وتسجيله في محضر االجتماع. هذا اإلفصاحرئيس االجتماع ويُقدِّ

أو معاملة تتضمن تضارب  ألي مسألةمجلس اإلدارة أو اللجنة  اتفي مناقش المصالحفي تضارب الشخص الذي لديه  يشاركال   .ج
 وال يحاول األسئلة، اإلجابة عنالمادية واإلفصاح عن الحقائق  اال ألغراض لتلك المناقشاتالسماح له باالستماع ال يجوز و  ،للمصالح

  .االجتماع خارجأو  أثناءسواء بهذه المسألة فيما يتعلق للتاثير على أعضاء المجلس أو اللجنة   شخصيال نفوذه هذا الشخص ممارسة

حيث في االجتماع يتم التصويت عليها قد أو المعاملة التي اعتفيما يتعلق بالعن التصويت  المصالحفي تضارب الذي لديه  طرفال يمتنع  .د
  .التصويتحضور النصاب القانوني لغرض تحديد عند ال يحتسب صوتة 

وال يجوز له التي تتضمن تعارض في المصالح قد أو المعاملة تعاعلى الالتصويت  المصالحفي تضارب  الذي لديه طرفال يجوز لل  .ه
 للتصويت القانونية طرفهلية ذلك الأالتصويت سري، وتُسجل عدم  لم يكن التصويت، وذلك ماداخل غرفة االجتماعات أثناء د وجتال

لديه تضارب في المصالح عند ترشحه  الزورديعضو مجلس إدارة شركة يكون ولغرض هذه الفقرة، . في محضر االجتماع
 النتخابات كمسؤول أو إعادة انتخابه كعضو مجلس اإلدارة.ل

وال  الزورديال يجوز أن يكون لعضو مجلس اإلدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب شركة   .و
إال بترخيص مسبق من الجمعية أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله  يشترك في أي عمل من شانه منافسة الشركة

 ً   .العامة العادية يجدد سنويا

المصالح فيما في تضارب ممن لديهم و أ الزورديأعضاء في مجلس إدارة شركة  ممن ليسوا اصاحب المصلحة صاألشخافصح يُ   .ز
أو من ينوب عنه بشأن التابه له  القسمو معاملة غير خاضعة إلجراءات مجلس اإلدارة أو اللجنة إلى مشرفهم أو رئيس أيتعلق بأي عقد 

صاحب  الشخصفور علم هذا اإلفصاح فيما يتعلق بأي عقد أو معاملة، ويتم  صاحب المصلحة الشخصلدى المصالح في أي تضارب 
في هذا  الزورديعن اتخاذ أي إجراء قد يؤثر على مشاركة شركة  صاحب المصلحة الشخص مصالح، ويمتنعالبتضارب  المصلحة

 قد أو المعاملة.تعاال

 محتمل تضاربالشخص الذي لديه المصالح، يلتزم في وجود تضارب ب المصلحةصاحب  للشخصوضوًحا تاًما هناك  يكنإذا لم   .ح
 أواإلدارة العليا  أخطار ا كان هناك ما يبررالذي يحدد ما إذوأو من ينوب عنه،  القسمأو رئيس  مشرفالإلى المالبسات باإلفصاح عن 

  يخضع لهذه السياسة.بوجود تضارب في المصالح اإلدارة مجلس 

  في األعمال والعقود التي يكون لعضو مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيهاآلية الترخيص  . 4

 ً   أوال: األعمال والعقود التي ال تتطلب ترخيصا

ال تُعد من قبيل المصلحة التي يجب الحصول على ترخيص الجمعية العامة فيها األعمال والعقود التي تتم مع عضو مجلس اإلدارة 
الشخصية إذا تمت بنفس األوضاع والشروط التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاقدين والمتعاملين وكانت هذه األعمال لتلبية احتياجاته 

  والعقود ضمن نشاط الشركة المعتاد.

  ثأنيا: إجراءات الحصول على الترخيص

س اإلدارة أي مصلحة مباشرة أو غير من نظام الشركات، ال يجوز أن يكون لعضو مجل - ) 1فقرة (  - وفقاً للمادة الحادية والسبعين  .أ
أو أن ينافس   وال يشترك في أي عمل من شانه منافسة الشركة الزورديمباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب شركة 

 الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله إال بترخيص مسبق من الجمعية العامة العادية.

عامة العادية عند انعقادها عن األعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء المجلس مصلحة يبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية ال  .ب
 مباشرة أو غير مباشرة فيها، ويرافق التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي.

لمادة الحادية والسبعين من ) من ا1ة العادية أو غير العادية الحق في تفويض صالحية الترخيص الواردة في الفقرة (للجمعية العام  .ج
 نظام الشركات إلى مجلس إدارة الشركة، على أن يكون التفويض وفقاً للشروط التالية:

% من إيرادات الشركة 1أقل من  –أو مجموع األعمال والعقود خالل السنة المالية  –أن يكون إجمالى مبلغ العمل أو العقد  . 1
 ماليين لایر سعودي. 5وفقاً آلخر قوائم مالية مراجعة على أن يكون أقل من 

 أن يقع العمل أو العقد ضمن نشاط الشركة المعتاد. . 2

ع أن ال يتضمن العمل أو العقد شروطاً تفضيلية لعضو مجلس اإلدارة وأن يكون بنفس األحكام والشروط التي تتبعها الشركة م . 3
 عموم المتعاملين والمتعاقدين.
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–بموجب ترخيص مهني  –أن ال يكون العقد أو العمل من ضمن األعمال والعقود االستشارية التي يقوم بها عضو المجلس  . 4
لصالح الشركة وفق المادة الثالثة من الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات 

 درجة.المساهمة الم

) أعاله التي يكون له مصلحة فيها خالل السنة المالية 1يتحمل عضو مجلس اإلدارة مسؤولية حساب التعامالت الواردة في الفقرة (  .د
  الواحدة.

) 1تكون مدة التفويض بحد أقصى سنة واحدة من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية على تفويض صالحيتها الوردة في الفقرة (  .ه
  الحادية والسبعين من نظام الشركات إلى مجلس إدارة الشركة أو حتي نهاية دورة مجلس اإلدارة المفوض، أيهما أسبق. من المادة

  يُحظر على آي من أعضاء مجلس اإلدارة التصويت على بندي التفويض وإلغاء التفويض في الجمعية العامة العادية.  .و

 إلى الشروط الواردة أعاله.للجمعية العامة العادية الحق في إضافة شروط أخرى   .ز

يجوز الحصول على ترخيص الحق من الجمعية العامة العادية في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لعضو مجلس   .ح
اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، إال أنه يجب أن يكون الترخيص مسبقاً من الجمعية العامة العادية عند تحقق أي من 

 التين االتيتين في العمل أو العقد:الح

 أن يقع العمل أو العقد خارج نشاط الشركة المعتاد. . 1

 أن يتضمن العمل أو العقد شروطاً تفضيلية. . 2

ويجوز للشركة (على الرغم من تحقق أي من الحالتين المشار إليهما أعاله) الدخول في العمل أو العقد على أن يكون العمل أو   .ط
بموافقة الجمعية العامة العادية بحيث ال يكون على الشركة أي أثر أو مساءلة قانونية في حال عدم موافقة الجمعية العقد مشروطاً 

 العامة العادية حيال العمل أو العقد.

  المصلحة غير المباشرة: ثالثا

إذا كانت األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة يمكن أن تحقق فوائد ألغراض تطبيق هذه السياسة، تُعد المصلحة غير مباشرة 
  :على سبيل المثال ال الحصر –مالية للفئات التالية 

 ألقارب عضو مجلس اإلدارة. . 1
 لشركة تضامن أو توصية بسيطة أو مسؤولية محدودة يكون أي من أعضاء مجلس إدارتها أو أقاربه شريكاً فيها أو مديربها. . 2
 % أو أكثر من إجمالى أسهمها العادية.5ساهمة يملك فيها عضو مجلس اإلدارة أو أي من أقاربه ما نسبته لشركة م . 3
 يملك فيها عضو مجلس اإلدارة أو أي من أقاربه أو يديرونها. –من غير الشركات  –لمنشاة  . 4
 ذييها.في مجلس إدارتها أو من كبار تنفي لمنشاة أو شركة يكون العضو أو أي من أقاربه عضواً  . 5
  لشخصية اعتبارية يمثلها عضو مجلس اإلدارة. . 6

 :السرية . 5

عليها فيما يتعلق ُحِصَل عدم اإلفصاح عن المعلومات السرية التي بالحذر مدير ومسؤول وموظف عضو مجلس إدارة وكل يتوخى 
  .الزورديضر بمصالح شركة تقد والذي  المحتملةباإلفصاح عن تضارب المصالح أو التضاربات 

المديرون والمسؤولون والموظفون بعدم اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بأعمال أعضاء مجلس اإلدارة وباإلضافة إلى ذلك، يلتزم  
 استفادتهم الشخصية.لتحقيق و لمصلحة أي من أفراد العائلة أأو استخدامها لمصلحتهم أو استفادتهم الشخصية  الزورديشركة 

  :سياسةمراجعة ال . 6

بالدراية التامة كتابةً واإلقرار ويُطلب منهم مراجعتها مدير ومسؤول وموظف عضو مجلس إدارة وإلى كل  سياسةمن هذه القدم نسخة تُ   .أ
  .بها

حاالت عالقات أو مواقف أو فيه اذا ما كان هناك حدد يُ سنوي مدير ومسؤول وموظف نموذج إفصاح عضو مجلس إدارة وكل  يقدم  .ب
أو  كمدير الحاالت العملأنها يمكن أن تساهم في تضارب المصالح، وقد تشمل هذه العالقات أو المواقف أو  فيها أو يعتقد شاركيُ 

أي سوف تُعامل و ،الزورديشركة لنشاط تجاري قد يقدم سلع أو خدمات أي أو ملكية  ،الزوردي تابعة لشركة أخرىلشركة  استشاري
 عام شكلٍ بوتُتاح سرية ب عائلتهد أو موظف أو أحد أفرا مسؤولمدير أو عضو مجلس إدارة أو ي تتعلق بالمصالح التجارية أل وماتمعل

عن  الذي يجعل اإلفصاح وذلك بخالف القدر، فقط ة لمعالجة تضارب المصالحعينالتنفيذي وأي لجنة مُ  رئيسمجلس اإلدارة وال رئيسل
   .، ومتطلبات نظام الشركات واي قوانين ذات الصلةةسياسفيما يتعلق بتنفيذ هذه ال ضروريًاالمزيد من المعلومات 

 إبالغها إلى، يجب سياسة، وعند إجراء أي تغييرات في هذه العلى أساس سنوي من قِبل أعضاء مجلس اإلدارة سياسةهذه التُراجع   .ج
  جميع الموظفين.


