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أوال: نظرة عامة:

مــن مســؤوليات ومهــام مجلــس ادارة شــركة ذيــب لتأجيــر الســيارات )»الشــركة«( وفقــًا لمتطلبــات الحوكمــة 
الشــركات، أنــه يتعيــن علــى المجلــس وضــع سياســة مكتوبــة وواضحــة للتعامــل مــع حــاالت تعــارض المصالــح » 
ــر فــي أداء أعضــاء مجلــس اإلدارة أو اإلدارة  السياســة« الواقعــة أو المحتمــل وقوعهــا التــي يمكــن أن تؤث
التنفيذيــة أو غيرهــم مــن العامليــن فــي الشــركة عنــد تعاملهــم مــع الشــركة أو مــع أصحــاب المصالــح اآلخريــن. 
ويشــترط أن تتضمــن هــذه السياســة المتطلبــات المنصــوص عليهــا فــي الئحــة الحوكمــة ونظــام الشــركات 
ولوائحــه التنفيذيــة. وانطالقــًا مــن هــذه المهــام تــم اعــداد هــذه السياســة للتعامــل مــع حــاالت تعــارض 
المصالــح وصفقــات األطــراف ذوي العالقــة ومعالجتهــا؛ وذلــك وفــق نظــام الشــركات ولوائــح هيئــة الســوق 

الماليــة »الهيئــة« ونظــام الشــركة األســاس وكافــة األنظمــة والتعليمــات ذات العالقــة.
وُتعــد التعاريــف و«قائمــة المصطلحــات المســتخدمة فــي لوائــح الهيئــة وقواعدهــا« مرجــع أساســي لمــا يــرد 

فــي هــذه الالئحــة مــن مصطلحــات غيــر معّرفــة.

ثانيًا: الغرض من السياسة:

تهدف هذه السياسة الى:

ــن  ــار التنفيذي ــار المســاهمين وكب ــالغ اعضــاء مجلــس اإلدارة واعضــاء اللجــان المنبثقــة عــن المجلــس وكب • إب
والعامليــن فــي الشــركة ومراجعــي الحســابات، والمستشــارين وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن حســب مــا تقتضيــه 
الحاجــة )ويشــار إلــى كل طــرف فيهــم بـــ »الشــخص المعنــي«( بضــرورة  تجنــب الحــاالت التي تــؤدي إلى تعارض 

مصالحهــم مــع مصالــح الشــركة، والتعامــل معهــا وفقــًا ألحــكام الحوكمــة والمتطلبــات النظاميــة.
• بيــان السياســات واإلجــراءات التــي تنظــم تعــارض المصالــح لــكٍل مــن مســاهمي الشــركة ومجلــس اإلدارة 
ولجــان الشــركة وكبــار التنفيذييــن، والموظفيــن ومراجعــي الحســابات، والمستشــارين وأصحــاب المصلحــة 

اآلخريــن. 
ــات النظاميــة ووفقــًا ألهــداف  • مســاعدة »الشــخص المعنــي« للتعامــل مــع حــاالت التعــارض وفقــًا للمتطلب

الشــفافية التــي تطبقهــا الشــركة فــي عملياتهــا.
• االلتزام باألنظمة و اللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

• ترسيخ سلوكيات وأخالق العمل المطلوبة.
• بيــان إجــراءات واضحــة لإلفصــاح عــن تعــارض المصالــح، والحصــول علــى الترخيــص والموافقــة الالزمــة قبــل 

بــدء األعمــال التــي قــد ينشــأ عنهــا تعــارض المصالــح.
• تقديم أمثلة توضيحية لحاالت تعارض المصالح تتناسب مع طبيعة نشـاط الشركة.

وفيمــا يلــي علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر حــاالت تعــارض المصالــح أو حــاالت يمكــن أن ينشــأ عنهــا تعــارض 
المصالح:

1. استغالل المنصب والمركز الوظيفي في الشركة لتحقيق مصالح خاصة.
2. عندمــا يقــوم »الشــخص المعنــي« بأعمــال أو تكــون لــه مصالــح قــد تجعــل مــن الصعــب عليــه أداء عملــه فــي 

الشــركة بموضوعيــة وفعاليــة وعلــى نحــو مســتقل وان يقــدم مصلحــة الشــركة علــى اي مصلحــة.
3. عدم الحفاظ على سرية المعلومات غير العامة وإفشائها  أو استغاللها لتحقيق مصالح شخصية.

4.  اســتخدام »الشــخص المعنــي« المعلومــات ذات الصلــة بالشــركة وأنشــطتها او فــرص االعمــال التــي يحصــل 
عليهــا أثنــاء عملــه فــي الشــركة للحصــول علــى منافــع شــخصية أو لتحقيــق فوائــد لطــرف ثالــث.

5. أخذ مقابل مادي نظير تقديم استشارات إلى شركة أخرى منافسة للشركة.
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6. قيــام »الشــخص المعنــي« بإنشــاء او المشــاركة بصــورة مباشــرة او غيــر مباشــرة فــي شــركة تمــارس نشــاط 
مشــابه او منافس لنشــاط الشــركة.

7. اتخاذ »الشخص المعني« قرار أو الدخول في تعامل أو عملية شراء لصالح شركة له مصلحة فيها.
8. قبــول أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن الهدايــا مــن أي شــخص لــه تعامــالت تجاريــة مــع الشــركة، إذا 

كان مــن شــأن تلــك الهدايــا أن تــؤدي إلــى تعــارض فــي المصالــح. 
9. كمــا يعتبــر تعــارض مصالــح علــى عضــو المجلــس وكبــار  التنفيذييــن الــذي يســتقيل ألجــل اســتغالل الفــرص 
االســتثمارية – بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر – التــي ترغــب الشــركة فــي االســتفادة منهــا والتــي َعِلــم بهــا 

أثنــاء عضويتــه بمجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة.

ثالثًا: تطبيق السياسة:

تطبق هذه السياسة على أصحاب المصالح المذكورين أدناه:

أ.   كبار المساهمين في الشركة الذين يكون مالكًا )%5( أو أكثر من رأس مال الشركة.
ب.  أعضاء مجلس إدارة الشركة واللجان وأعضاء مجلس إدارة أي من شركاتها التابعة وأقاربهم.

ج.  كبار التنفيذيين في الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم.
د.   أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى كبار المساهمين في الشركة.

هـ. المؤسسات الفردية المملوكة لعضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين أو أقاربهم.
و.  الشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم شريكا فيها.

ز.  الشــركات التــي يكــون أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو كبــار التنفيذييــن أو أقاربهــم عضــوًا فــي مجلــس 
إدارتهــا أو مــن كبــار التنفيذييــن فيهــا.

ح.  الشــركات المســاهمة التــي يملــك فيهــا أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو كبــار التنفيذييــن أو أقاربهــم مــا 
نســبته )%5( أو أكثــر .

ط. أي شــخص يكــون لنصائحــه وتوجيهاتــه تأثيــر فــي قــرارات الشــركة وأعضــاء مجلــس إدارتهــا وكبــار تنفيذيها. 
ويســتثنى مــن هــذا التعريــف النصائــح والتوجيهــات التــي تقــدَّم بشــكل مهنــي مــن شــخص مرخــص لــه فــي 

ذلــك.
ي. موظفي الشركة.

ك.  مراجع الحسابات ومستشاري الشركة.

رابعًا: ارشادات تعارض المصالح فيما يلي:

أ( تعارض المصالح المرتبط بكبار المساهمين:

ــار المســاهمين وأقربائهــم الذيــن يملكــون %5 فمــا  1. تخضــع كافــة المعامــالت والعقــود التــي تتــم مــع كب
فــوق مــن أســهم الشــركة بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة لــذات الشــروط التــي تخضــع لهــا المعامــالت التــي 

تتــم مــع الغيــر.
2. يتــم اإلفصــاح عــن كافــة المعامــالت التــي تتــم مــع كبــار المســاهمين وأقربائهــم الذيــن يملكــون %5 فمــا 

فــوق مــن أســهم الشــركة بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة حســب األنظمــة.
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ب(  تعارض المصالح المرتبط بمجلس اإلدارة:

1. المصلحة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة:

1.1 ال يجــوز لعضــو مجلــس إدارة الشــركة أن تكــون لــه أي مصلحــة )مباشــرة أو غيــر مباشــرة( فــي األعمــال 
والعقــود التــي تتــم لحســاب الشــركة إالّ بترخيــص مــن الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة ووفقــًا للضوابــط 

التــي تضعهــا الجهــة المختصــة.
2.1 علــى عضــو مجلــس اإلدارة أن يبلــغ المجلــس بمــا لــه مــن مصلحــة شــخصية فــي األعمــال والعقــود التــي 
ــغ فــي محضــر االجتمــاع، وال يجــوز للعضــو ذي المصلحــة االشــتراك  ــت هــذا التبلي ــم لحســاب الشــركة، ويثب تت
فــي التصويــت علــى القــرار الــذي يصــدر فــي هــذا الشــأن ســواءً فــي مجلــس اإلدارة أو جمعيــات المســاهمين 

فــي حــال كان العضــو ذي المصلحــة مســاهمًا. 
3.1 يبلــغ رئيــس مجلــس اإلدارة الجمعيــة العامــة العاديــة عنــد انعقادهــا عــن األعمــال والعقــود التــي يكــون 
ألحــد أعضــاء المجلــس مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فيهــا، ويرافــق التبليــغ تقريــر خــاص من مراجع حســابات 

الشــركة الخارجــي.
4.1 تقــع المســؤولية عــن األضــرار الناتجــة مــن األعمــال والعقــود المشــار إليهــا أعــاله علــى العضــو صاحــب 
المصلحــة مــن العمــل أو العقــد، وكذلــك علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة، إذا تمــت تلــك األعمــال أو العقــود 
بالمخالفــة ألحــكام تلــك الفقــرة أو إذا ثبــت أنهــا غيــر عادلــة، أو تنطــوي علــى تعــارض مصالــح وتلحــق الضــرر 

بالمســاهمين. 
5.1 ال ُتعــّد مــن قبيــل المصلحــة المباشــرة وغيــر المباشــرة التــي يجــب الحصــول علــى ترخيــص الجمعيــة العامــة 
العاديــة فيهــا األعمــال والعقــود التــي تتــم لتلبيــة االحتياجــات الشــخصية إذا تمــت بنفــس األوضــاع والشــروط 
التــي تتبعهــا الشــركة مــع عمــوم المتعاقديــن والمتعامليــن وكانــت هــذه األعمــال والعقــود ضمــن نشــاط 

الشــركة المعتــاد.
6.1 للجمعيــة العامــة العاديــة الحــق فــي تفويــض صالحيــة الترخيــص الــواردة فــي الفقرة 1 من المــادة الحادية 

والســبعين مــن نظــام الشــركات إلــى مجلــس إدارة الشــركة، علــى أن يكــون التفويض وفقًا للشــروط التالية:
• أن يكــون إجمالــي مبلــغ العمــل أو العقــد أو مجمــوع األعمــال والعقــود خــالل الســنة الماليــة هــو أقــل 
مــن %1 مــن إيــرادات الشــركة وفقــًا آلخــر قوائــم ماليــة مراجعــة علــى أن يكــون أقــل مــن 10 مالييــن ريــال 
ســعودي. و يتحمــل عضــو مجلــس اإلدارة مســؤولية حســاب التعامــالت التــي يكــون لــه مصلحــة مباشــرة 

أو غيــر مباشــرة فيهــا خــالل الســنة الماليــة الواحــدة.
• أن يقع العمل أو العقد ضمن نشاط الشركة المعتاد.

• أال يتضمــن العمــل أو العقــد شــروطًا تفضيليــة لعضــو مجلــس اإلدارة وأن تكــون بنفــس األوضــاع 
والمتعاقديــن. المتعامليــن  عمــوم  مــع  الشــركة  تتبعهــا  التــي  والشــروط 

• أال يكــون العمــل أو العقــد مــن ضمــن األعمــال والعقــود االستشــارية التــي يقــوم بهــا عضــو المجلــس 
بموجــب ترخيــص مهنــي لصالــح الشــركة.

7.1 تكــون مــدة التفويــض بحــد أقصــى ســنة واحــدة مــن تاريــخ موافقــة الجمعيــة العامــة العادية علــى تفويض 
صالحيتهــا الــواردة فــي الفقــرة 1 مــن المــادة 71 مــن نظــام الشــركات إلــى مجلــس إدارة الشــركة أو حتــى 

نهايــة دورة مجلــس إدارة الشــركة المفــوض، أيهمــا أســبق.
8.1 ُيحظــر علــى أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة التصويــت علــى بنــدي التفويــض وإلغاء التفويــض في الجمعية 

العامــة العادية.
9.1 للجمعيــة العامــة العاديــة الحــق فــي إضافــة اي مــن الشــروط الــواردة فــي هــذه السياســة إلــى الشــروط 

الــواردة أعاله.  
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10.1 ُتعــّد المصلحــة غيــر مباشــرة إذا كانــت األعمــال والعقــود التــي تتــم لحســاب الشــركة يمكــن أن تحقــق 
فوائــد ماليــة أو غيــر ماليــة للفئــات التاليــة – علــى ســبيل المثــال ال الحصــر : 

نزلــوا، والــزوج  الوالديــن وإن علــوا، واألوالد وإن  باألقــارب  )وُيقصــد  اإلدارة  • ألقــارب عضــو مجلــس 
واإلخــوة(. والزوجــة 

• لشــركة تضامــن أو توصيــة بســيطة أو مســؤولية محــدودة يكــون أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو 
أقاربــه شــريكًا فيهــا أو مــن مديريهــا

• لشــركة مســاهمة يملــك فيهــا عضــو مجلــس اإلدارة أو أي مــن أقاربــه متفرقيــن أو مجتمعيــن مــا 
نســبته %5 أو أكثــر مــن إجمالــي أســهمها العاديــة.

• لمنشأة – من غير الشركات – يمتلك فيها عضو مجلس اإلدارة أو أي من أقاربه أو يديرونها.
• لمنشــأة أو شــركة يكــون العضــو أو أي مــن أقاربــه عضــوًا فــي مجلــس إدارتهــا أو مــن كبــار تنفيذيهــا 

فيمــا عــدا تابعــي الشــركة.
• لشخصية اعتبارية يمثلها عضو مجلس اإلدارة.

ــح الترخيــص بالعقــد  ــه مــن الجمعيــة العامــة( من ــوح ل 11.1 إذا رفــض مجلــس اإلدارة )بموجــب التفويــض الممن
او االعمــال فعلــى عضــو مجلــس اإلدارة تقديــم اســتقالة خــالل مهلــة يحددهــا مجلــس اإلدارة، وإال ُعــدت 
عضويتــه فــي المجلــس منتهيــة، وذلــك مــا لــم يقــرر العــدول عــن العقــد أو التعامــل أو توفيــق أوضاعــه طبقــًا 

لنظــام الشــركات ولوائحــه  التنفيذيــة قبــل انقضــاء المهلــة المحــددة مــن قبــل مجلــس اإلدارة
12.1 إذا رفضــت الجمعيــة العامــة منــح الترخيــص بموجــب المادتيــن )71( و)72( مــن نظــام الشــركات والمــادة )46( 
مــن الئحــة الحوكمــة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة، فعلــى عضــو مجلــس اإلدارة تقديــم اســتقالته خــالل 
مهلــة تحددهــا الجمعيــة العامــة، وإال ُعــدت عضويتــه فــي المجلــس منتهيــة، وذلــك مــا لــم يقــرر العــدول عــن 
العقــد أو التعامــل أو المنافســة أو توفيــق أوضاعــه طبقــًا لنظــام الشــركات ولوائحــه التنفيذيــة قبــل انقضــاء 

المهلــة المحــددة مــن قبــل الجمعيــة العامــة.

2. منافسة الشركة:

1.2 ال يجــوز لعضــو مجلــس اإلدارة بغيــر ترخيــص مــن الجمعيــة العامــة ووفقــًا للضوابــط التــي تضعهــا الجمعيــة 
العامــة أن يشــترك فــي أي عمــل مــن شــأنه منافســة الشــركة، أو أن يتجــر فــي أحــد فــروع النشــاط الــذي 

تزاولــه. 
2.2 يبلــغ رئيــس مجلــس اإلدارة الجمعيــة العامــة عنــد انعقادهــا باألعمــال المنافســة التــي يزاولهــا عضــو 
المجلس، وذلــك بعــد تحقــق مجلــس اإلدارة مــن منافســة عضــو المجلــس ألعمــال الشــركة أو منافســتها فــي 
أحــد فــروع النشــاط الــذي تزاولــه وفقــًا معاييــر تصدرهــا الجمعيــة العامــة بنــاء علــى اقتــراح المجلــس وُتنشــر 

فــي الموقــع اإللكترونــي للشــركة، علــى أن يتــم التحقــق مــن هــذه األعمــال بشــكل ســنوي.
3.2 يدخــل فــي مفهــوم االشــتراك أي عمــل مــن شــأنه منافســة الشــركة أو منافســتها فــي أحــد فــروع 

النشــاط الــذي تزاولــه مــا يلــي:
• تأســيس عضــو مجلــس اإلدارة لشــركة أو تملكــه نســبة مؤثــرة ألســهم أو حصــص فــي شــركة أو منشــأة 

أخــرى، تــزاول نشــاطًا مــن نــوع نشــاط الشــركة أو أي مــن مجموعتهــا.
• قبول عضوية مجلس إدارة شركة منافسة للشركة أو مجموعتها.

• حصــول العضــو علــى وكالــة تجاريــة أو مــا فــي حكمهــا، ظاهــرة كانــت أو مســتترة، لشــركة أو منشــأة 
أخــرى منافســة للشــركة أو مجموعتهــا.

• ينبغــي علــى المجلــس مراعــاة متطلبــات االســتقاللية وحــاالت تعــارض المصالــح وفقــًا لمــا وردت 
باللوائــح الصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة، وذلــك عنــد تعييــن المستشــارين المالييــن والقانونييــن 

الحســابات. ومراجعــي 
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4.2 إذا رفضــت الجمعيــة العامــة منــح الترخيــص بموجــب المــادة )72( مــن نظــام الشــركات والمــادة )46( مــن 
الئحــة الحوكمــة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة، فعلــى عضــو مجلــس اإلدارة تقديــم اســتقالته خــالل 
مهلــة تحددهــا الجمعيــة العامــة، وإال ُعــدت عضويتــه فــي المجلــس منتهيــة، وذلــك مــا لــم يقــرر العــدول عــن 
المنافســة أو توفيــق أوضاعــه طبقــًا لنظــام الشــركات ولوائحــه التنفيذيــة قبــل انقضــاء المهلــة المحــددة مــن 

قبــل الجمعيــة العامــة.

3. فترات الحظر:

1.3 يمتنــع أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أعضــاء لجنــة المراجعــة وأي شــخص لــه عالقــة بــأي منهــم عــن التعامــل 
فــي أي أوراق ماليــة للشــركة خــالل الفتــرات التاليــة: 

- خــالل فتــرة الـــ )15( يومــًا التقويميــة الســابقة لنهايــة الربــع المالــي وحتــى تاريــخ اإلعــالن عــن القوائــم 
الماليــة المرحليــة المراجعــة للشــركة.

- خــالل الـــ )30( يومــًا التقويميــة الســابقة لنهايــة الســنة الماليــة وحتــى تاريــخ اإلعــالن عــن النتائــج 
للشــركة. الماليــة 

- فتــرات الحظــر المشــار إليهــا أعــاله تســري )حيثمــا ينطبــق )علــى ذلــك العضــو المســتقيل )أثنــاء فتــرة 
الحظــر( وأي شــخص ذي عالقــة بــأٍيّ منهــم.

ت( تعارض المصالح المرتبط باإلدارة التنفيذية وموظفي الشركة:

1. يتعيــن علــى موظفــي الشــركة عنــد انضمامهــم للشــركة االفصــاح عــن تعــارض المصالــح،  أو فــي حــال نشــوء 
مصلحــة لــه فــي األعمــال والعقــود التــي تجــري لصالــح الشــركة،  والتبليــغ  عــن علمــه بواقعــة تتضمــن مصلحــة 
لمــن يعمــل لصالــح الشــركة لــم يفصــح عنهــا،  ومتــى علــم الموظــف أن قريبــه يعمــل تحــت إشــرافه أو يخضــع 
لتوجيهاتــه، أو أن أحــدًا مــن أفــراد عائلتــه، أو أقاربــه يعمــل فــي الشــركة او  لــه مصلحــة فــي األعمــال أو 

العقــود التــي تبــرم لحســاب الشــركة أو أنــه عميــل أو مــوّرد للشــركة.
2. يجــب أن يتــم إبــالغ مجلــس اإلدارة عــن أي أنشــطة عمــل خارجيــة يقــوم بهــا أي مســؤول تنفيــذي بــاإلدارة، 

ويجــب أخــذ موافقــة المجلــس عليهــا، وأن يتــم اإلفصــاح عنهــا حســب األنظمــة ذات العالقــة.
3.  فــي حــال أراد المســؤول التنفيــذي أو الموظــف القيــام بهــذا األمــر، عليــه عــرض األمــر علــى الرئيــس 
التنفيــذي للشــركة لدراســة األمــر وتقييمــه والتوصيــة بشــأنه لمجلــس إدارة الشــركة تمهيــدًا إلصــدار القــرار 

المناســب بشــأنه.
4.  يتعيــن علــى موظــف الشــركة إشــعاَر المديــر المباشــر متــى َعلــَم الموظــف أن قريــب لــه يعمــُل تحــت 
إشــرافه، أو يخضــع لتوجيهاتــه ويجــب أالَّ يســتأثر الموظــف منفــردًا بقــرارٍ مــن شــأنه تعييــن، أو تقييــم أداء، أو 

ترقيــة ذلــك القريــب.
5. يمتنع كبار التنفيذيين وجميع الموظفين بالشركة عن التالي:

- المشاركة في أعمال شركات منافسة مباشرة او من خالل أي فرد ذي عالقة بهم. 
- الدخول في أي معامالت مع الشركة بدون موافقة مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة للمساهمين 

بالنســبة لكبار التنفيذيين التي يتطلب نظامًا الحصول على موافقة الجمعية العامة عليها.
- يمتنــع كبــار التنفيذيــن وأي شــخص ذي عالقــة بــأي منهــم عــن التعامــل فــي أي أوراق مالية للشــركة 

خــالل الفتــرات التالية: 
• خــالل فتــرة الـــ )15( يومــًا التقويميــة الســابقة لنهايــة الربــع المالــي وحتــى تاريــخ اإلعــالن عــن 

للشــركة.  المراجعــة  المرحليــة  الماليــة  القوائــم 
• خــالل الـــ )30( يومــًا التقويميــة الســابقة لنهايــة الســنة الماليــة وحتــى تاريــخ اإلعــالن عــن النتائــج 

الماليــة للشــركة. 
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• فتــرات الحظــر المشــار إليهــا اعــاله تســري )حيثمــا ينطبق(علــى ذلــك التنفيــذي المســتقيل )أثنــاء 
فتــرة الحظــر( وأي شــخص ذي عالقــة بــأٍيّ منهــم.

ث( تعارض المصالح المرتبط بالمراجع الخارجي والداخلي والمستشارين:

1. يجب أن يكون مراجعو الحسابات الخارجيين للشركة مستقلين.
2. ينبغــي المحافظــة علــى اســتقاللية المراجــع الداخلــي وتقديم الدعم الكافي له للقيــام بأعمال المراجعة 

الداخليــة علــى أن يتبــع المراجــع الداخلــي وظيفيــًا إلى لجنــة المراجعة وإداريًا إلــى الرئيس التنفيذي.
3. ينبغــي علــى المجلــس مراعــاة متطلبــات االســتقاللية وحــاالت تعــارض المصالــح وفــق ما نصت عليــه األنظمة 
واللوائــح والتعليمــات الصــادرة مــن الجهــات الرقابيــة وذلــك عنــد تعييــن المستشــارين المالييــن والقانونييــن 

ومراجعــي الحســابات.

ج( تعارض المصالح المرتبط  بالمرشح لعضوية مجلس االدارة:

علــى مــن يرغــب فــي ترشــيح نفســه لعضويــة مجلــس اإلدارة أن يفصــح للمجلــس وللجمعيــة العامــة عــن أي 
مــن حــاالت تعــارض المصالــح – وفــق اإلجــراءات المقــررة مــن الهيئــة –، وتشــمل: 

1.  وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
2. اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

خامسًا: اإلفصاح عن حاالت تعارض المصالح:

)أ( علــى »الشــخص المعنــي« صاحــب المصلحــة الــذي يقــع فــي حالــة تعــارض مصالــح فعليــة أو محتملــة، أو 
الــذي ال يكــون متأكــدًا مــن وقوعــه فــي حالــة تعــارض مصالــح فعليــة أو محتملــة، اإلفصــاح كتابــة إلــى مجلــس 
اإلدارة أو أميــن ســر مجلــس إدارة الشــركة عــن طبيعــة تعــارض المصالــح الفعليــة أو المحتملــة التــي يواجههــا.
)ب( اإلفصــاح يجــب أن يتــم فــورا بعــد أن يــدرك »الشــخص المعنــي« أنــه فــي حالــة تعــارض مصالــح فعليــة أو 

محتملــة، وأن يتــم بصــورة تفصيليــة مــزودة بالحقائــق المناســبة. 
)ت( يقــوم مجلــس اإلدارة مــن خــالل لجنــة المراجعــة بمراجعــة كل حــاالت تـــعارض المصالـــح التــي تــم اإلفصــاح 
ــح،  عنهــا وفقــا للفقــرة )أ( أعــاله أو التــي تــم معرفتهــا عــن طريــق قائمــة اســتقصاء خاصــة بتعــارض المصالـ
ويـــحدد ما إذا كانت كـــل حـــالة على حـــدة تستـــدعى الحصول على معلومـــات إضافيـــة أم ال. وفي حالـــة طلب 

الحصــول علــى تلـــك المعلومــات، يجــب علــى الشــخص صاحــب المصلحــة تقديــم تلــك المعلومــات فــورًا.
)ث( يجــب علــى المجلــس أو أميــن ســر المجلــس عنــد التأكــد مــن وجــود حالــة تعــارض مصالــح فعليــة أو محتملــة 

أن يقــوم فــورًا بتقديــم توجيهــات كتابيــة معينــة يجــب أن يلتــزم بهــا الشــخص صاحــب المصلحــة.
)ج( تقــوم الشــركة باإلفصــاح عنــد تعاقدهــا أو تعاملهــا مــع طــرف ذي عالقــة، علــى أن يشــمل ذلــك إبــالغ 
الهيئــة والجمهــور مــن دون أي تأخيــر بذلــك التعاقــد أو التعامــل، إذا كان هــذا التعاقــد أو التعامــل مســاويًا 
أو يزيــد عــل %1 مــن إجمالــي إيــرادات الشــركة وفقــًا آلخــر قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة، إال فــي الحــاالت التــي 
يكــون لعضــو مجلــس اإلدارة فيهــا مصلحــة حيــث يتطلــب األمــر موافقــة المجلــس وموافقــة مــن الجمعيــة 

حســب النظــام.
)ح( كما ستقوم الشركة بتضمين تقرير مجلس االدارة على ما يلي:

1. وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة. 
2. معلومــات تتعلــق بــأي اعمــال او عقــود تكــون الشــركة طرفــًا فيهــا، و فيهــا او كانــت فيهــا مصلحــة 
ألحــد أعضــاء مجلــس االدارة او أو لكبــار التنفيذييــن فيهــا أو ألي شــخص ذي عالقــة بــأي فيهــم، بحيــث 
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تشــمل أســماء المعينيــن باألعمــال أو العقــود، وطبيعــة هــذه األعمــال أو العقــود وشــروطها ومدتهــا 
ومبلغهــا، وإذا  لــم توجــد أعمــال او عقــود مــن هــذا القبيــل ســتقوم الشــركة بتقديــم إقــرار بهــذا الشــأن.

سادسًا: السلوك المهني  وأخالقيات العمل

ب( القيم والمبادئ

1. االلتزام باألنظمة والقواعد واللوائح الحكومية السارية
األنظمــة  بجميــع  االلتــزام  إدارتهــا ومســؤوليها وموظفيهــا  الشــركة وأعضــاء مجلــس  علــى  يتعيــن   1.1
والقواعــد واللوائــح الســارية فــي أي نطــاق تمــارس الشــركة فيــه عملهــا. وفيمــا يتعلــق باألفــراد الــذي 
يكــون لديهــم استفســارات حــول ظــروف معينــة يمكــن أن تشــتمل علــى تصــرف غيــر قانونــي أو حــول أنظمــة 
معينــة قــد تنطبــق علــى نشــاطاتهم، فيتعيــن عليهــم التشــاور مــع مشــرفهم المباشــر أو لجنــة التعــارض 

فــي المصالــح وأخالقيــات العمــل أو لجنــة المراجعــة اعتمــادا علــى طبيعــة الحالــة.

2. التعامل العادل
1.2 علــى كل موظــف أو مســؤول أو عضــو مجلــس إدارة أن يبــذل كل جهــد ممكــن لغــرض التعامــل بصــورة 
عادلــة مــع العمــالء  والدائنيــن والمســاهمين والموردين والمنافســين والموظفيــن الحكوميين وموظفي 
ــة مــن أي  ــر عادل الشــركة وال يحــق ألي عضــو مجلــس إدارة أو مســؤول أو موظــف االســتفادة بصــورة غي
شــخص مــن خــالل التالعــب بالمعلومــات الســرية أو إخفائهــا أو إســاءة اســتخدامها، بمــا فــي ذلــك علــى 
ســبيل المثــال ال الحصــر المعلومــات الحساســة مــن حيــث المنافســة وتحريــف الحقائــق الماديــة أو أيــة 

ممارســة أخــرى للتعامــل غيــر العــادل.

3. المعلومات السرية
1.3 مــع األخــذ باالعتبــار أيــة اتفاقيــة أخــرى أو التــزام قانونــي آخــر مثــل اتفاقيــات عــدم اإلفصــاح الموقعــة 
مــع الشــركة، يلتــزم كل عضــو مجلــس إدارة ومســؤول وموظــف فــي الشــركة بحمايــة المعلومــات الســرية 
للشــركة والعمــالء والمورديــن والمســاهمين، والموظفيــن مــن الزمــالء واألطــراف األخــرى التــي أفصحــت 

عــن معلومــات ســرية للشــركة.
2.3 تتكــون المعلومــات الســرية مــن المعلومــات الخاصــة والمعلومــات التــي ال تتوفــر عمومــا للعمــوم، 
ــال ال الحصــر،  ــزة بالمنافســة.  وقــد تتضمــن المعلومــات الســرية علــى ســبيل المث وتوفــر لمســتخدمها مي
األســاليب والمنتجــات )فعليــة أو مقــررة(، واألســرار التجاريــة، والمعــادالت، والمــوارد وقواعــد البيانــات، 
األســعار،  وقوائــم  الماليــة،  والبيانــات  الموظفيــن،  وشــئون  الداخليــة،  للمكاتــب  التنظيميــة  والهيــاكل 
وأســاليب التســعير، والشــروط التجارية، والبيانات والمعلومات الفنية، والتســويق، واألبحاث والممارســات 
التســويقية، وخطــط العمــل، والتوقعــات المســتقبلية وقوائــم العمــالء/ الزبائــن، والمعلومــات الشــخصية 
والماليــة. ويمكــن أن تكــون المعلومــات الســرية بــأي شــكل وفــي أي وســيط ســواء خطيــة أو محسوســة. 
كمــا يمكــن أن تكــون المعلومــات الخاصــة معلومــات قــد يتــم اكتشــافها أو تطويرهــا أو تحســينها مــن قبــل 
موظــف أو مســؤول او عضــو مجلــس إدارة يتصرفــون علــى أســاس فــردي أو بصــورة مشــتركة مــع أي 

أشــخاص آخريــن أثنــاء العمــل مــع الشــركة أو االرتبــاط معهــا.
3.3 عنــد إنهــاء عقــد عمــل الموظــف أو المســؤول أو ارتبــاط عضــو مجلــس اإلدارة أو المستشــار، يتعيــن عليــه 

أن يعيــد للشــركة جميــع المعلومــات الســرية أو الخاصــة التــي فــي حوزتــه أو تحــت ســيطرته.
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4. عالقات الموظفين وعدم التمييز
1.4 تحظر الشــركة التمييز بناءً على عرق الفرد أو ســاللته أو أصله أو جنســه أو دينه أو حالته االجتماعية أو 
عمــره أو عجــزه إلــى الحــد المشــمول فــي األنظمــة الســارية فــي دولــة التوظيــف ذات الصلــة، وأي أســاس 
آخــر محمــي بموجــب هــذه األنظمــة. وتنطبــق هــذه السياســة علــى جميــع موظفــي الشــركة ومســؤوليها 
وأعضــاء مجلــس إدارتهــا وأي جهــة أخــرى قــد يكونــون علــى اتصــال بهــا فــي ســياق أدائهــم ألعمالهــم أو 

ارتباطهــم بالشــركة أو فــي أي بيئــة عمــل ســواء فــي مبانــي الشــركة أو فــي بيئــات أخــرى تتصــل بالعمــل.
5. البيئة والسالمة والصحة

1.5 تلتــزم الشــركة بالقيــام بأعمالهــا مــن خــالل التقيــد بجميــع األنظمــة واللوائــح والتراخيــص الســارية الخاصــة 
بالبيئــة، وأماكــن العمــل بطريقــة تتضمــن أعلــى مســتويات االهتمــام بســالمة وراحــة موظفيهــا وعمالئهــا 
والعمــوم. ولذلــك، تتوقــع الشــركة مــن جميــع الموظفيــن والمســؤولين وأعضــاء مجلــس اإلدارة التقيــد 

الصــارم باألنظمــة واللوائــح الســارية ذات الصلــة بالصحــة والســالمة فــي مــكان العمــل.
2.5 إذا مــا اشــتمل عمــل الموظــف أو المســؤول علــى االلتــزام بــأي مــن أنظمــة الصحــة والســالمة، فــإن مــن 
مســؤولية الموظــف أو المســؤول أن يكــون مطلعــا علــى األنظمــة واللوائــح ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك 
حفــظ الدفاتــر. ويتعيــن علــى الموظفيــن أو المســؤولين الذيــن لديهــم استفســارات حــول المتطلبــات التــي 

تنطبــق علــى أعمالهــم االتصــال بقســم عالقــات الموظفيــن بشــأن ذلــك.
3.5 يتعيــن علــى جميــع الموظفيــن والمســؤولين وأعضــاء مجلــس اإلدارة رفــع تقاريــر فوريــة عــن أية مخاطر 
محتملــة علــى صحــة اإلنســان إلــى قســم عالقــات الموظفيــن. ويتعيــن رفــع هــذه التقاريــر فــي أقــرب فرصــة 
ممكنــة بعــد حــدوث هــذه المخاطــر أو االشــتباه بهــا.  وينبغــي التقيــد بأيــة أنظمــة ولوائــح مرعيــة تتعلــق 

بمتطلبــات رفــع التقاريــر خــالل الفتــرات الزمنيــة المحــددة.
4.5 ينبغــي علــى الموظــف أو المســؤول أو عضــو مجلــس اإلدارة عــدم الحضــور إلــى العمــل أو العمــل إذا 

كان واقعــا تحــت تأثيــر العقاقيــر غيــر المصــرح بهــا أو غيــر المشــروعة أو الكحــول.

ب( أصول الشركة

1.  استخدام وحماية أصول الشركة
1.1 ال يجــوز اســتخدام أصــول الشــركة لتحقيــق مكاســب شــخصية أو أليــة أغــراض عمــل خــالف أعمــال الشــركة. 

وهــذا يتضمــن األصــول الماديــة وغيــر الماديــة.
واألجهــزة  اآللــي،  الحاســب  أجهــزة  مثــل  المعــدات  الماديــة،  األصــول  علــى  األمثلــة  بعــض  تتضمــن   2.1
اإللكترونيــة، والمســتلزمات، والمركبــات والهواتــف وآالت التصويــر واألثــاث. ومــن األمثلــة على األصول غير 
ماديــة حقــوق الملكيــة الفكريــة، مثــل المعرفــة الفنيــة، ومعلومــات بــراءات االختــراع المعلقــة، واألســرار 
ــر اســم الشــركة  التجاريــة أو أيــة معلومــات أخــرى أو خاصــة )ســواء كانــت مطبوعــة أو إلكترونيــة(. ويعتب
وأي اســم وعالمــة تجاريــة وعالمــة خدمــة وشــعار أو اســم تجــاري مصاحــب لــه أو أي مــن منتجاتــه أصــوال 
ذات قيمــة للشــركة ال يجــوز اســتخدامها مــن قبــل الموظفيــن لتحقيــق مكاســب شــخصية أو ألي أغــراض 

عمــل خــالف أعمــال الشــركة.
اإلجــراءات  اتخــاذ  عــن ضمــان  اإلدارة والمســؤولون والموظفــون مســؤولين  أعضــاء مجلــس  يكــون   3.1
المناســبة لحمايــة أصــول الشــركة علــى نحــو مالئــم. كمــا يتعيــن عليهــم اتخــاذ التدابيــر المناســبة لضمــان 
االســتخدام الفعــال ألصــول الشــركة، حيــث أن الســرقة واإلهمــال والتلــف عناصــر قــد يكــون لهــا تأثيــر مباشــر 

علــى ربحيــة الشــركة.
4.1 مــا لــم يتــم النــص علــى خــالف ذلــك فــي اتفاقيــة التوظيــف واالتفاقيــات األخــرى بيــن الشــركة أو 
الموظــف أو المســؤول أو عضــو مجلــس اإلدارة، يســتخدم كل موظــف أو مســؤول أو عضــو مجلــس إدارة 

ــة توظيفــه أو ارتباطــه مــع الشــركة.  أجهــزة الشــركة فــي األغــراض المنصــوص عليهــا فــي اتفاقي
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5.1 يكــون اســتخدام أجهــزة الحاســب المكتبيــة أو المحمولــة وأي حســاب بريــد إلكترونــي للشــركة خاضعــا 
للفحــص مــن قبــل الشــركة أو بالنيابــة عنهــا وينبغــي أن يقتصــر بشــكل رئيــس على أعمال الشــركة الرســمية.  
ويضمــن كل موظــف أو مســؤول أو عضــو مجلــس إدارة االســتخدام المالئــم للبريــد اإللكترونــي للشــركة 

مــن حيــث إرســال البريــد اإللكترونــي، الــرد، إعــادة التوجيــه، مجموعــات األخبــار، وكلمــات الســر، والصيانــة.
2. إزالة األجهزة من مباني الشركة

1.2 لحمايــة أصــول الشــركة الماديــة، ينبغــي الحصــول علــى موافقــة اإلدارة علــى إزالــة أيــة أجهــزة غيــر 
محمولــة مــن مبانــي الشــركة وغيــر مخصصــة الســتخدام الموظفيــن.

2.2 عنــد إنهــاء عقــد الموظــف أو المســؤول أو انتهــاء مــدة عضويــة عضــو مجلــس اإلدارة أو فــي أي 
وقــت بنــاء علــى طلــب الشــركة، يتعيــن عليــه أن يعيــد إلــى الشــركة جميــع األجهــزة و/أو ممتلــكات الشــركة 
األخــرى، بمــا فــي ذلــك أجهــزة الحاســب اآللــي والوثائــق والوســائط المغناطيســية، وجميع المــواد األخرى 

العائــدة للشــركة أو تتعلــق بنشــاطاته أثنــاء عملــه أو ارتباطــه بالشــركة.

ب( سياسات الهدايا

1.  تلقي الهدايا والمعاملة الخاصة في العمل
1.1 يعتبــر بنــاء عالقــات قويــة مــع العمــالء أمــرا ضروريــا لعمــل الشــركة.  كمــا تعتبــر إقامــة عالقــات اجتماعيــة 
مــع العمــالء والمورديــن جــزءا ال يتجــزأ مــن بنــاء هــذه العالقــات.  ويتعيــن ممارســة المنطــق الســليم 
واالحتــكام إلــى األحــكام الســليمة عنــد تقديــم أو قبــول دعــوات تنــاول الطعــام والهدايــا والضيافــة 
والترفيــه. وفــي حيــن أن الظــروف تختلــف مــن فــرد آلخــر، إال أن المبــدأ الغالــب فيمــا يتعلــق بالهدايــا يتطلــب 
مــن الموظفيــن عــدم تقديــم أو قبــول أي شــيء ذي قيمــة يمكــن أن يفهــم بأنــه يشــكل التزامــا مــن 
جانــب الطــرف المتلقــي )ســواء كان موظفــا فــي الشــركة أو عميــال( بالتصــرف بشــكل مخالــف لمصلحــة جهــة 
عملــه، أو يشــوه الغايــة والموضوعيــة لمشــاركة الفــرد. ويتحمــل كل موظــف مســؤولية التأكــد مــن أن 
ــن تبنــي سياســة حــذرة فــي  ــا يعــد أمــرا مناســبا فــي الظــروف الســائدة.  ويتعي ــول الهداي تقديــم أو قب

حالــة الشــك.
2.1 يتعيــن علــى الموظفيــن عــدم طلــب أيــة هدايــا أو خدمــات أو قبولهــا ســواء ألنفســهم أو ألشــخاص 
آخريــن بــدون أغــراض مشــروعة للعمــل.  كمــا يتعيــن عليهــم عــدم طلــب أو قبــول أيــة قــروض )خــالف 
القــروض التقليديــة بأســعار الســوق مــن مؤسســات اإلقــراض( مــن أي شــخص أو جهــة ترتبــط بعمــل أو 

تســعى لالرتبــاط بعمــل مــع الشــركة أو تعتبــر منافســا لهــا.  وتطبيقــا لهــذه السياســة:
أ(  فــي حالــة تعــذر تجنــب اســتالم الهديــة لعمــل مشــروع أو أســباب اجتماعيــة تقليديــة )مثــل شــهر 
رمضــان المبــارك، األعيــاد، اليــوم الوطنــي(، فإنــه يتعيــن إبــالغ مديــر إدارة المــوارد البشــرية عــن أيــة 
هديــة تتجــاوز قيمتهــا 100 ريــال ســعودي، وتعتبــر هــذه الهديــة ملــكا للشــركة محفوظــة لــدى تلــك 

اإلدارة.
ب( فــي حالــة اقتضــى األمــر تقديــم هديــة لعمــل مشــروع أو مناســبات اجتماعيــة تقليديــة )مثــل هدايــا 
رمضــان أو هدايــا تحمــل العالمــة التجاريــة للشــركة(، فإنــه يتعيــن الموافقــة مســبقا علــى هــذه الهدايــا 

مــن قبــل الرئيــس التنفيــذي، وتســجيلها وتوثيقهــا علــى النحــو المناســب.
ت( يتعيــن تطبيــق مقيــاس صــارم وخــاص فيمــا يتعلــق بالهدايــا والخدمــات والخصومــات والترفيــه أو 

اعتبــارات أيــا كان نوعهــا مــن المورديــن.
ــال: أســهم أو أشــكال أخــرى مــن األوراق الماليــة(  ــدا بتلقــي هدايــا معادلــة النقــد )مث ث( ال يســمح أب

بأيــة قيمــة.
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2. تقديم الخدمات والهدايا والضيافة 
1.2 يمكــن تقديــم الهدايــا والخدمــات والضيافــة لآلخريــن علــى نفقــة الشــركة فقــط فــي حالــة وفائهــا 

بالمعاييــر التاليــة:
أ(  تتوافق مع ممارسات العمل المعتادة في الشركة.

ب( ذات قيمة غير مرتفعة ويتعذر تفسيرها بأنها رشوة أو مكافأة.
ت(  ال تنتهك األنظمة السارية والمقاييس األخالقية.

ث( ال يلحق اإلفصاح عنها للعموم األذى أو الضرر بسمعة الشركة أو الموظف.
2.2 يجــب وضــع ســجالت محاســبية ووثائــق مســاندة دقيقــة تبيــن الهدايــا والخدمــات والضيافــة المقدمــة 
لآلخريــن، بمــا فــي ذلــك النــص المناســب وبشــكل واضــح ووصفــي.  ويتعيــن على األقســام وضع السياســات 

واإلجــراءات للموافقــة مقدمــا علــى الهدايــا والخدمــات ذات القيــم النقديــة غيــر االعتياديــة.
3.2 يتــم تطبيــق قواعــد صارمــة عنــد قيــام موظفــي الشــركة بأعمــال مــع الجهــات الحكوميــة والموظفيــن 
الحكومييــن. ويتعيــن علــى الموظفيــن بالنظــر للطبيعــة الحساســة لهــذه العالقــات، االطــالع علــى هــذه 
الهدايــا  تقديــم  قبــل  بهــا  والتقيــد  الشــركة  الصلــة وسياســات  األنظمــة ذات  السياســة وعلــى جميــع 

للموظفيــن الحكومييــن.
3. الرشاوى والعموالت

1.3 يحظــر بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة تقديــم أو دفــع أو طلــب أو قبــول رشــاوى أو عمــوالت بــأي 
شــكل مــن األشــكال.  وقــد تكــون الرشــوة دفعــة ماليــة أو عرضــا أو وعــدا بأمــر ذا قيمــة )بغــض النظــر عــن 
الكميــة(.  ويحظــر علــى  الشــركة أو أي شــخص يمثلهــا أو يتصــرف بالنيابــة عنهــا أن يقــوم بتقديــم رشــوة 
لموظــف حكومــي أو فــرد خــاص لإلبقــاء علــى عمــل أو الحصــول علــى ميــزة عمــل غيــر ســليمة أو ألي ســبب 

آخــر. والموظــف الحكومــي هــو موظــف يعمــل فــي الحكومــة، بمــا فــي ذلــك 
العامليــن فــي الجهــات الحكوميــة، وأفــراد العائلــة المالكــة الذيــن يمارســون نشــاطات تجاريــة، وموظفــي 

المؤسســات الدوليــة العامــة.
2.3 ينبغــي االلتــزام بأنظمــة مكافحــة الرشــاوى والفســاد فــي المملكــة العربيــة الســعودية والــدول 

األخــرى التــي )1( تعمــل فيهــا الشــركة، ) 2( ترتبــط الشــركة بعالقــات عمــل مــع مؤسســات فيهــا.
3. قــد يــؤدي عــدم االلتــزام بأنظمــة مكافحــة الرشــاوى والفســاد إلــى اتخــاذ إجــراءات تأديبيــة أو إنهــاء 
الخدمــة أو إقامــة دعــاوى قانونيــة ربمــا تــؤدي إلــى عقوبــة الســجن. وقــد يــؤدي اإلخفــاق فــي التصــرف 
نحــو حــاالت الرشــاوى والفســاد المشــتبهة إلــى تحميــل المســؤولية للموظــف والشــركة علــى الســواء.

سابعًا: اإلشراف على تطبيق وحاالت مخالفة السياسة:

)أ( يتولــى مجلــس اإلدارة تفســير السياســة واإلشــراف عليهــا والتأكــد مــن تنفيذهــا والعمــل بموجبهــا 
وإجــراء التعديــالت الالزمــة عليهــا.

تقــوم لجنــة المراجعــة بمراجعــة الحــاالت والتعامــالت المقتــرح ان تجريهــا الشــركة مــع األطــراف ذوي  )ب( 
العالقــة، وتقديــم مرئياتهــا حيــال ذلــك إلــى المجلــس.

)ت( ال يكــون الشــخص فــي حالــة تعــارض مصالــح إال إذا قــرر مجلــس إدارة الشــركة أن الحالــة تنطــوي علــى 
تعــارض مصالــح وذلــك فيمــا يخــص تعامــالت الشــركة مــع الغيــر أو تعامــالت أعضــاء المجلــس واإلدارة 

التنفيذيــة. وتكــون للرئيــس التنفيــذي صالحيــة القــرار فيمــا يخــص موظفــي الشــركة.
)ث( للشــركة الحــق فــي إيقــاع الجــزاءات علــى مخالفــي هــذه الالئحــة مــن موظفي الشــركة وفقا لسياســة 
المخالفــات والجــزاءات المعتمــدة، كمــا يحــق لهــا إحالــة جميــع المخالفيــن- مــن موظفيهــا اومــن غيرهــم- 
للجهــات المختصــة لمطالبــة بالتعويــض عــن األضــرار التــي قــد تنجــم عــن عــدم التزامهــم بأحــكام هــذه 

السياســة.
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ثامنًا: أحكام ختامية:

)أ( يتــم اعتمــاد هــذه السياســة بموجــب قــرار مــن مجلــس اإلدارة ويمكــن تعديلهــا حســب الضــرورة وفقــا 
ألحكامهــا، وتســري اعتبــاًرا مــن تاريــخ موافقــة مجلــس اإلدارة عليهــا. وفيمــا يخــص البنــود المتعلقــة 
باإلفصــاح عــن تعــارض المصالــح للجمهــور وهيئــة الســوق الماليــة و فتــرات الحظــر فيتــم العمــل بهــا اعتبــارًا 

مــن تاريــخ االدراج والبــدء بتــداول أســهم الشــركة فــي الســوق الماليــة الســعودية »تــداول«.
)ب( يقــوم المجلــس بمراجعــة هــذه السياســة مــن فتــرة إلــى أخــرى كجــزء مــن مراجعــة فاعليــة حوكمــة 

الشــركة أو عنــد صــدور تعليمــات أو لوائــح جديــدة تتعلــق بالسياســة.
)ت( تلغــي هــذه السياســة وتحــل محــل كل مــا يتعــارض معهــا مــن إجــراءات أو قــرارات أو لوائــح داخليــة 
للشــركة.  تعتبــر هــذه الالئحــة مكملــة لــكل التعليمــات واألنظمــة المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية والتــي تحكــم حــاالت تعــارض المصالــح، باإلضافــة إلــى النظــام األســاس للشــركة.
)ث( ســوف يتم نشــر وتعميم هذه السياســة على أعضاء مجلس االجارة واإلدارة  التنفيذية والموظفين 

بالشــركة، لبيــان تأكيدهــم االطــالع وفهــم جميع المواد المنصوص عليها في السياســة.


