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 أولا:ًالتعاملًمعًتعارضًالمصالحًوصفقاتًاألطرافًذويًالعالقة
 الودية الطرق عبر معها تتعامل التي األطراف مع تنشأ قد مشكلة أو خالف أي حل إلى القابضة فتيحي مجموعة شركة تسعى
 آلت حال يف المصالح أصحاب تعويض مع اإلمكان، قدر الشركة لمصلحة وطبقا   بها المعمول والقوانين اللوائح مع يتناسب وبما
 هذه مثل يف بالفصل المعنية أو القضائية الجهات وقرارات لتقدير وفقا   -اهلل سمح ال– القضائي المسار إلى الخالفات هذه

 :التالية وبالطرق الوسائل عبر ومعالجتها الواردة الشكاوى تلقي ويتم .الخالفات

 
 :والعاملين التنفيذية واإلدارة اإلدارة لمجلس بالنسبة (1

 

 اإلجراءات إليها المحال الجهة المخالفة نوع

 المستشار – الموظفين شئون العمل مخالفات شكاوى
 للشركة القانوني

 لعملا ونظام الشركة للوائح طبقا   المخالفة مع التعامل يتم
 السعودي والعمال

 ئحلوا بمخالفة متعلقة شكاوى
 بالشركة الخاصة الحوكمة

 هيئةام ونظ الشركة للوائح طبقا   ومعالجته األمر دراسة يتم والمكافآت الترشيحات لجنة
 المالية السوق

  

 :للمساهمين بالنسبة (2

 إدارة وليمسئ مع الشخصية المقابالت أو الهاتف أو اإليميل أو الفاكس أو الخطابات عبر المساهمين شكاوى تلقي يتم( أ
لوب تعامل أس منها على سبيل المثالوتتمثل الشكاوى هنا في بعض األمور  .بالشركة المالية اإلدارة أو المساهمين شئون

 إدارة شئون المساهمين، عدم صرف أرباح، عدم تلبية طلب معلومات )حساسة من وجهة نظر اإلدارة التنفيذية(.

 أو يةالمال اإلدارة أو المساهمين شئون سواءا  ) المختصة اإلدارة عبر ودراستها الشكوى ملخص كتابة أو مناقشة تتم( ب
 .أيام عمل 10وبحيث ال تتعدى  ممكنة فترة أقصر خالل عليها والرد( اإلدارة مجلس

  

 :للموردين بالنسبة (3

 اإلدارة يمسئول مع الشخصية المقابالت أو الهاتف أو اإليميل أو الفاكس أو الخطابات عبر الموردين شكاوى تلقي يتم (أ
وب التعامل تأخر السداد أو أسل منها على سبيل المثالوتتمثل الشكوى هنا في بعض األمور  (.والتجارية المالية) التنفيذية

 مع اإلدارة التجارية أو المالية.
( التجارية مدير اإلدارة أو المالية اإلدارةمدير  سواءا  ) المختصة اإلدارة عبر ودراستها الشكوى ملخص كتابة أو مناقشة تتم (ب

 .ممكنة فترة أقصر خالل عليها والرد
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 :للعمالء بالنسبة (4

 لمبيعاتا مسئولي مع الشخصية المقابالت أو الهاتف أو اإليميل أو الفاكس أو الخطابات عبر العمالء شكاوى تلقي يتم( أ
و الخدمة جودة البضاعة المباعة أ منها على سبيل المثالوتتمثل الشكاوى هنا في بعض األمور  .والمبيعات التسويق إدارة أو

 المقدمة أو أسلوب تعامل البائعين مع العمالء.

 .ممكنة رةفت أقصر خالل عليها والرد والمبيعات التسويق إدارة عبر ودراستها الشكوى ملخص كتابة أو مناقشة تتم( ب

 
 :مشروعة غير داخلية ممارسات عن خارجها أو الشركة داخل من للمبلغين بالنسبة (5

يمكن أن يتواصل المبلغون من داخل الشركة أو خارجها مع مجلس اإلدارة عبر سكرتير لجنة الترشيحات والمكافآت بشكل مباشر 
لى أو أعمال الشركة. وعإن كانت لديهم شكوى أو دليل ضد ممارسات داخلية غير مشروعة من شأنها التأثير سلبا  على سمعة 

تتمثل و  سكرتير اللجنة رفع جميع الشكاوى والتبليغات إلى رئيس اللجنة، الذي يقوم بتوجيه سكرتير اللجنة لما يجب فعله بشأنها.
هذه الشكاوى في بعض األمور منها على سبيل المثال إساءة استغالل أصول الشركة، أو عدم األمانة ألحد الموظفين، أو سوء 

 ،يات أحد الموظفين، أو ممارسة أو مشاركة أحد أعضاء المجلس أو اإلدارة التنفيذية في أي عمل من شأنه منافسة الشركةأخالق
   .دون إبالغ الشركة أو الحصول على موافقتها المسبقة على ذلك أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله

 

 :اإلدارة بمجلس المرتبطة المصالح تعارض (6
 اعليه والموافقة ،هم الخارجيعمل نشاطات عناألعضاء  إبالغمع وجوب  المجلس، داخل المصالح تعارض تجنبيجب  (1

 األنظمة سبح فيها، تعمل التي الرئيسية وأنشطتها الشركة مصالح مع وتتعارض أهمية ذات تعد كانت إذا المجلس، قبل من
 ألساسيةا االختصاصات إحدى المصالح تعارض مدى في والتحكم المراقبة تعد حيث. لوائح من المجلس يصدره وما والقواعد
 .اإلدارة لمجلس

 اشرةمب) مصلحة أي له كانت حال في سنويا   يجدد العامة الجمعية من ترخيص على اإلدارة مجلس عضو يحصل أن يجب  (2
 خصيةش مصلحة من له بما المجلس إبالغ عليه يجب كما .الشركة لحساب تتم التي والعقود األعمال في( مباشرة غير أو
وال يجوز  .منه رسمي بخطاب أو االجتماع، محضر في التبليغ هذا يثبت بحيث الشركة، لحساب تتم التي والعقود األعمال في

للعضو ذي المصلحة االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في اجتماع مجلس اإلدارة أو في الجمعية 
 مصلحة فيهاويكون لعضو المجلس التي تتم لحساب الشركة لألعمال والعقود الترخيص ضوابط )مع مراعاة  العامة.

 (الحق لهازامي إلوأي تعديل  م2019مايو  27بتاريخ  والصادرة من هيئة السوق المالية

ركة عن أي تعاقد أو تعامل بين الش -بالسوق على موقع تداول-تأخير، يتم إبالغ إدارة الحوكمة بالهيئة، والجمهور دون أي   (3
وطرف ذي عالقة أو أي ترتيب يستثمر بموجبه كال  من الشركة وطرف ذي عالقة في أي مشروع أو أصل، في حال كان 

 مالي إيرادات الشركة وفقا  ألخر قوائم مالية سنوية مراجعة. من إج %1حجم التعاقد أو التعامل مساويا  أو يزيد على 

أن يشترك في أي عمل من  -بغير ترخيص من الجمعية العامة للمساهمين يجدد كل سنة-ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة   (4
  شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.
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لحة وله فيها مص-لجمعية العامة على األعمال والعقود التي ستبرمها الشركة معه إذا حصل عضو المجلس على موافقة ا  (5
وجب على الشركة اإلعالن في السوق بموقع تداول عند توقيع العقد مع عضو المجلس في حال  -مباشرة أو غير مباشرة

 ألخر قوائم مالية سنوية مراجعة. من إجمالي إيرادات الشركة وفقا   %1كان حجم التعاقد أو التعامل مساويا  أو يزيد على 

 المالية التقارير :مثل المصالح بتعارض المتعلقة الموضوعات في النظر عند االستقالل، متطلبات مراعاة المجلس على ينبغي  (6
  .التنفيذيين وكبار األعضاء وترشيح الداخلية المراقبة إجراءات المالية، وغير

 لقرارا في العضو هذا مشاركة عدم يجب فإنه المجلس، أعضاء ألحد( دائم أو مؤقت) مهم مصالح تعارض أي وجود تبين إذا (7
 . التعارض بهذا المتعلق

 مجلس أعضاء ألحد يكون التي والعقود األعمال عن -انعقادها عند- العامة الجمعية اإلدارة مجلس رئيس يبلغ أنيجب   (8
  .التبليغ بهذا خاص القانوني المحاسب من صادر تقرير إرفاق مع ،)مباشرة أو غير مباشرة( مصلحة اإلدارة

 مع نهمم واحد أي يعقده قرض أي تضمن أن أو إدارتها، مجلس ألعضاء نوع أي من نقدية قروض تقديم عن الشركة تمتنع  (9
  .الغير

( الشراء عند أنفسهم عن بالتعريف قاموا إذا) أسرتهم وأفراد المنبثقة واللجان الشركة إدارة مجلس وأعضاء رئيس يحصل (10
 :آلتيا في السياسة هذه وتتلخص. وعائالتهم لموظفيها الشركة إدارة من المعتمدة الخصومات سياسة مزايا نفس على
 .الخصم بةنس بنفس العمالء من الكثير ويتمتع التجارية، العالمات بعض عدا البضائع غالبية على %40 خصم نسبة -(أ

 .الخاصة العروض حال في العمالء بها يتمتع التي الخصم نسب نفس -(ب
  .أخرى خصومات أو عروض أية مع -أعاله– الخصومات نسبة تسري ال -(ج

 
  البد من اإلفصاح عن النقاط اآلتية أيضًا في تقرير مجلس اإلدارة السنوي: (7
يضاح أي شروط تفضيلية من عدمه وصف أي صفقة بين الشركة وأي طرف ذي عالقة (أ  .تفصيال  وا 

باشرة( )مباشرة أو غير مأعمال أو عقود تكون الشركة طرفا  فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة  ةمعلومات تتعلق بأي  (ب
ذا لم  ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم، وا 

 ديم إقرار بذلك.توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل فعلى الشركة تق

 
  :والعاملين بالشركة التنفيذية باإلدارة المرتبطة المصالح تعارض (8

 ارة،باإلد موظف أي بها يقوم خارجية عمل أنشطة ةأي عن واإلبالغ التنفيذية اإلدارة داخل المصالح تعارض تجنب يجب (1
. الرئيسية هاأنشطت نفس في والعمل الشركة مصالح مع وتتعارض أهمية، ذات تعد كانت إذا المجلس، قبل من عليها والموافقة
 .المجلس يعتمدها التي والقواعد األنظمة حسب

 والمعايير نظمةاأل به تقضي ما وفق وذلك مصالح تعارض لديهم وليس مستقلين الخارجيين الحسابات مراقبو يكون أن يجب (2
 وما حكمها،ت التي لألنظمة وفقا الحاالت تلك ومعالجة عنه اإلفصاح يجب فإنه التعارض هذا مثل وجود حالة وفي المهنية،
 .الشركة مصلحة يحقق
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ال يجوز للموظف تولي منصب مدير في شركة أخرى تتعارض مصالحها مع الشركة أو تعمل في نفس أنشطتها الرئيسية،     (3
 .والمكافآت الترشيحات لجنة وعلى الموظف إخطار رئيسه بأي تعارض للمصالح قد يظهر حتى تتم دراسته وعالجه من خالل

ال يجوز للموظف تولي منصب عضو مجلس إدارة شركة أخرى تتعارض مصالحها مع الشركة أو تعمل في نفس أنشطتها     (4
لترشيحات ا الرئيسية، وعلى الموظف إخطار رئيسه بأي تعارض للمصالح قد يظهر حتى تتم دراسته وعالجه من خالل لجنة

 .والمكافآت

 -عوديينس كانوا إن- الرئيسية الشركة ألنشطة مشابه أو -سعوديين غير كانوا إن– آخر نشاط ممارسة للموظفين زيجو  ال (5
 ظهري قد للمصالح تعارض بأي رئيسه إخطار الموظف وعلى. الشركة مصالح مع تعارضا   يسبب قد األمر هذا أن حيث
 .األمر ومعالجة بدراسة والمكافآت الترشيحات لجنة تقوم حتى

 هذه لخصوتت. وعائالتهم لموظفيها الشركة إدارة من المعتمدة الخصومات سياسة بمزايا وعائالتهم الشركة موظفو يتمتع( 6
 :اآلتي في السياسة

 .الخصم بةنس بنفس العمالء من الكثير ويتمتع التجارية، العالمات بعض عدا البضائع غالبية على %40 خصم نسبة -(أ
 .الخاصة العروض حال في العمالء بها يتمتع التي الخصم نسب نفس -(ب
  .أخرى خصومات أو عروض أية مع -أعاله– الخصومات نسبة تسري ال -(ج

 
  :كبار المساهمينب المرتبطة المصالح تعارض (9

 بالغإعليهم و الحاالت التي تؤدي إلى تعارض مصالحهم مع مصالح الشركة،  تجنبمن الضروري على كبار المساهمين  (1
تعاقدات قاموا هم أو أحد أقاربهم أو أي من شركاتهم التابعة بإبرامها مع الشركة حتى تتم الموافقة  ةأي عنمجلس إدارة الشركة 

 عليها من قبل مجلس اإلدارة.

يجب على الشركة اإلعالن في السوق بموقع تداول عند توقيع العقد عن هذه التعاقدات في حال كان حجم التعاقد أو التعامل  (2
 من إجمالي إيرادات الشركة وفقا  ألخر قوائم مالية سنوية مراجعة. %1مساويا  أو يزيد على 

 هذه تلخصوت. وعائالتهم لموظفيها الشركة إدارة من المعتمدة الخصومات سياسة بمزايا وعائالتهم كبار المساهمين يتمتع (3
 :اآلتي في السياسة

 .الخصم بةنس بنفس العمالء من الكثير ويتمتع التجارية، العالمات بعض عدا البضائع غالبية على %40 خصم نسبة -(أ
 .الخاصة العروض حال في العمالء بها يتمتع التي الخصم نسب نفس -(ب
  .أخرى خصومات أو عروض أية مع -أعاله– الخصومات نسبة تسري ال -(ج

 
 :وقبول الهدايا العمل مجامالت  (10

 وحفالت ونقد غذائية ووجبات هدايا) عمل مجامالت على الحصول الشركة موظفي من موظف أي يلتمس أن يجب ال( 1
 يوجد نأ يمكن األمر هذا أن حيث معها، للعمل تسعى أو الشركة مع تتعامل التي الجهات أو األشخاص من( إلخ ترفيهية،
   .المجامالت تلك متلقي جانب من الشخصي الحرج أو بااللتزام شعورا   يولد ربما ألنه المصالح، في تعارضا  

 .لهم مجامالت أية تقديم أو للشركة، الخارجيين المراجعين من مجامالت أية قبول يجوز ال (2
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 بدوي بشكل -معها تتعامل أن يمكن أو الشركة مع تتعامل- جهة أو شخص ألي مجامالت تقديم الشركة لموظفي يجوز ال (3
 .اآلخرين قرارات على التأثير منها الهدف وكأن مبررة غير أو مالئمة غير صورة في

( ال يجوز ألي من أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين قبول الهدايا من أي شخص له تعامالت تجارية مع الشركة، إذا 4
 كان من شأن تلك الهدايا أن تؤدي إلى تعارض في المصالح.

 

 :أحكام عامة  (11

ت التي قد تؤدي إلى تعارض في المصالح أو عند وقوع هذا يلتزم األطراف ذوي العالقة باإلفصاح الدائم عن الحاال (أ
 التعارض.

التأكيد على أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المساهمين وكبار التنفيذيين وغيرهم من العاملين في الشركة بضرورة تجنب  (ب
حه ات ولوائالحاالت التي تؤدي إلى تعارض مصالحهم مع مصالح الشركة، والتعامل معها وفقا  ألحكام نظام الشرك

 التنفيذية.

ج(  يجب على الشركة إبالغ الهيئة والجمهور من دون أي تأخير عند تعاقد الشركة أو تعاملها مع أي طرف ذي عالقة في 
من إجمالي إيرادات الشركة وفقا  ألخر قوائم مالية سنوية  %1حال كان حجم التعاقد أو التعامل مساويا  أو يزيد على 

 مراجعة.
 

 اإلخاللًبسياسةًتعارضًالمصالحثانياا:ً
 يتخذ مجلس إدارة الشركة اإلجراءات التالية في حال اإلخالل بسياسة تعارض المصالح من قبل أي طرف ذي عالقة:

 
  إخالل من قبل عضو مجلس إدارة: (أ

إذا ثبت لمجلس اإلدارة تعمد العضو اإلخالل بسياسة تعارض المصالح بعد مناقشته بشأن هذا اإلخالل، يتم مناقشة األمر في 
واتخاذ ما يلزم من قرارات سواءا : توجيه اإلنذار للعضو  -دون مشاركة عضو المجلس المخل بهذه السياسة–اجتماع مجلس إدارة 

إصالح حالة التعارض خالل مدة زمنية محددة يتم خاللها تجميد عضويته في مجلس اإلدارة، بعدم تكرار هذا الخرق وتوجيهه ب
أو أن يطلب من العضو تعويض الشركة عن الخسائر التي لحقت بها جراء هذا التعارض في المصالح، أو أن يطلب من العضو 

زل العضو، أو غيرها من القرارات تبعا  للحالة، أو أن يقدم استقالته من عضوية مجلس اإلدارة، أو التوصية للجمعية العامة بع
بعض أو كل ما سبق من إجراءات وقرارات، ثم إبالغ إدارة الحوكمة بهيئة السوق المالية بهذا الخرق المتعمد لسياسة تعارض 

 المصالح، وما اتخذه مجلس اإلدارة من قرارات، وتنفيذ ما يصدر عن الهيئة من توصيات في هذا الشأن. 
 

 الل من قبل اإلدارة التنفيذية والعاملين بالشركة: إخ (ب
التحقيق معه عد بتعارض المصالح اإلخالل بسياسة أحد التنفيذيين أو العاملين بالشركة تعمد للجنة الترشيحات والمكافآت إذا ثبت 

ح حالة وتوجيهه بإصالا الخرق بعدم تكرار هذ للموظفبشأن هذا اإلخالل، يتم اتخاذ ما يلزم من قرارات سواءا : توجيه اإلنذار 
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تعويض الشركة عن الخسائر التي لحقت بها  ه، أو أن يطلب منه عن العملالتعارض خالل مدة زمنية محددة يتم خاللها إيقاف
 ارات تبعا  أو غيرها من القر أن تقرر اللجنة إنهاء خدماته، ، أو ه تقديم استقالتهجراء هذا التعارض في المصالح، أو أن يطلب من

لخرق بهذا امجلس اإلدارة في تقريرها الدوري المقدم للمجلس للحالة، أو بعض أو كل ما سبق من إجراءات وقرارات، ثم إبالغ 
 . في هذا الصدد من قرارات اللجنة تهالمتعمد لسياسة تعارض المصالح، وما اتخذ

 
  إخالل من قبل كبار المساهمين:ج( 

اقشة بعد مناقشته بشأن هذا اإلخالل، يتم منتعارض المصالح اإلخالل بسياسة أحد كبار المساهمين إذا ثبت لمجلس اإلدارة تعمد 
بإصالح  وتوجيههبعدم تكرار هذا الخرق  للمساهمواتخاذ ما يلزم من قرارات سواءا : توجيه اإلنذار  ،األمر في اجتماع مجلس إدارة

تعويض الشركة عن الخسائر التي لحقت بها جراء هذا التعارض في  هحالة التعارض خالل مدة زمنية محددة، أو أن يطلب من
 قرارات، ثم إبالغ إدارة الحوكمة بهيئة السوقإجراءات و المصالح، أو غيرها من القرارات تبعا  للحالة، أو بعض أو كل ما سبق من 

ارات، وتنفيذ ما يصدر عن الهيئة من المالية بهذا الخرق المتعمد لسياسة تعارض المصالح، وما اتخذه مجلس اإلدارة من قر 
 توصيات بهذا الشأن. 

 

 :ثالثاا:ًتجنبًتعارضًالمصالح
 :يجب على عضو مجلس اإلدارةأ( 
 .ممارسة مهامه بأمانة ونزاهة، وأن يقدم مصالح الشركة على مصلحته الشخصية، وأال يستغل منصبه لتحقيق مصالح خاصة( 1
بالغ( 2 المجلس بحاالت التعارض التي قد تؤثر في حياده عند نظر الموضوعات المعروضة  تجنب حاالت تعارض المصالح، وا 

على المجلس، وعلى مجلس اإلدارة عدم إشراك هذا العضو في المداوالت، وعدم احتساب صوته في التصويت على هذه 
 .الموضوعات في اجتماعات مجلس اإلدارة وجمعيات المساهمين

 .وعدم إفشائها إلى أي شخصات الصلة بالشركة وأنشطتها، ذالحفاظ على سرية المعلومات ( 3
 

 :يحظر على عضو مجلس اإلدارةب( 

التصويت على قرار مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إذا كانت له مصلحة ( 1
 .غير مباشرة فيها أو مباشرة

من أي من أصول الشركة أو معلوماتها أو الفرص االستثمارية  -مباشر أو غير مباشربشكل -الستغالل أو االستفادة ( ا2
المعروضة عليه بصفته عضوا  في مجلس اإلدارة، أو المعروضة على الشركة، ويشمل ذلك الفرص االستثمارية التي تدخل 

جل المجلس الذي يستقيل أل ضمن أنشطة الشركة، أو التي ترغب الشركة في االستفادة منها، ويسري الحظر على عضو
 .والتي علم بها في أثناء عضويته بمجلس اإلدارة -بطريق مباشر أو غير مباشر-استغالل الفرص االستثمارية 
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 رابعاا:ًإفصاحًالمرشحًعنًتعارضًالمصالح
 المصالح، تعارضعلى من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حاالت 

 وفق اإلجراءات المقررة من الهيئة، وتشمل:
 .إبرام عقد أو وجود تعامل بينه وبين الشركة التي يرغب في الترشح لمجلس إدارتها( 1

 .اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله( 2

 

 خامساا:ًمنافسةًالشركة
لس اإلدارة في االشتراك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، إذا رغب عضو مج

 :المنصوص عليها في المادة )الثانية والسبعين( من النظام؛ فيجب مراعاة ما يلي

ثبات هذا اإلبالغ في محضر اجتماع مجلس اإلدارة ،إبالغ مجلس اإلدارة باألعمال المنافسة التي يرغب في ممارستها (1  .وا 

عدم اشتراك العضو صاحب المصلحة في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس اإلدارة وجمعيات  (2
 المساهمين

 .عضو المجلسإبالغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها باألعمال المنافسة التي يزاولها قيام رئيس مجلس اإلدارة ب (3
الحصول على ترخيص الجمعية العامة العادية للشركة للعضو في ممارسة األعمال المنافسة، على أن يجدد هذا الترخيص  (4

 .سنويا  
 

 سادساا:ًمفهومًأعمالًالمنافسة
 :ليييدخل في مفهوم االشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله ما 

نشأة م تأسيس عضو مجلس اإلدارة لشركة أو مؤسسة فردية أو تملكه نسبة مؤثرة ألسهم أو حصص في شركة مساهمة أو (1
 ة أو مجموعتها. تزاول نشاطا  من نوع نشاط الشرك أخرى،

ركة ش ، أو تولي إدارة مؤسسة فردية منافسة أوأو مجموعتها منافسة للشركةأو منشأة قبول عضوية مجلس إدارة شركة  (2
 منافسة أيا  كان شكلها ونوعها. 

و للشركة أ شركة أو منشأة أخرى منافسةل ،أو مستترةكانت ظاهرة أو ما في حكمها، حصول العضو على وكالة تجارية  (3
 مجموعتها.
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 سابعاا:ًرفضًتجديدًالترخيص
 اموالسبعين( و)الثانية والسبعين( من نظإذا رفضت الجمعية العامة تجديد الترخيص الممنوح بموجب أحكام المادتين )الحادية 

لة تحددها خالل مه، فعلى عضو مجلس اإلدارة تقديم استقالته حوكمة الشركات واألربعين( من الئحة سادسةوالمادة )ال الشركات،
ال الجمعية العامة وفيق ة أو تعضويته في المجلس منتهية، وذلك ما لم يقرر العدول عن العقد أو التعامل أو المنافسعدت ، وا 
 لنظام الشركات ولوائحه التنفيذية قبل انقضاء المهلة المحددة من قبل الجمعية العامة.أوضاعه طبقا  

 

 إجراءاتًالتعديلثامناا:ً
من قبل مدير اإلدارة التي تطلب  -(1ملحق رقم )-يعبأ نموذج "طلب تعديل الئحة السياسات" وفقا  للنموذج المرفق  (أ

 التعديل.
بداء المالحظات بالتنسيق مع المسئول القانوني في الشركة.يرسل النموذج  (ب  لمدير شئون المساهمين للمراجعة وا 
 يرسل النموذج بعد ذلك ألعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت للمراجعة والموافقة على العرض على مجلس اإلدارة. (ج
 عند موافقة المجلس، يقوم مدير شئون المساهمين بتحديث الالئحة. (د

 نشر الالئحة بعد التعديل والتعميم على األطراف ذوي العالقة.هـ(  يتم 
 

 

ًتحديثات:ًتاسعااً

مجلس ويكون لعضو الالتي تتم لحساب الشركة لألعمال والعقود الترخيص ضوابط بما ورد من فقرات إلزامية اعاة مر  -1
 .الحق لهازامي إلوأي تعديل  م2019مايو  27والصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ  مصلحة فيها

ي أحد فروع فأو منافسة الشركة افسة الشركة نمبضوابط يتعلق فيما من تعديل بالئحة حوكمة الشركات ورد ما مراعاة  -2
 .(واألربعين السادسةالفقرة الثالثة من المادة ) النشاط الذي تزاوله

 

 


