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سياسة تعارض المصالح

اإلصدار:

 .1المقدمة
تلتزم شركة المدار للتمويل واالستثمار (المشار إليها فيما يلي بـ"الشركة") بإدارة ومعالجةة حةات
تعارض المصالح المحتملة (كما هو معرف في البند السابع من هةاا المسةتند) بشةك فعةا لمةمان
التطبيق الفعا للعمليا التشغيلية واإلدارية والتأكد من اكتشاف والتعام مع كافة حات تعارض
المصالح في الوق المناسب.
 .2الغرض
يهدف هاا المستند (ويشار اليه فيما بعد بـ "السياسة") إلى ممان تطبيق اإلجراءا المناسبة
تكتشاف حات تعارض المصالح الجوهرية والتعام معها بشك فعا  ،والتأكد من أن مجلس
اإلدارة يقوم بالتعام مع حات تعارض المصالح القائمة والمحتملة والمتوقعة وأن كافة
القرارا يتم اتخااها بما يحقق مصالح الشركة.
تومح هاه السياسة أسس التعام وإدارة حات تعارض المصالح وتتممن ما يلي:
تحديد آليا وأنظمة مناسبة لتجنب حات تعةارض المصةالح والحةد منهةا وومةع اإلجةراءا
المناسبة لمعالجتها والتعام معها.
تحديةةد إجةةراءا اإلفصةةال صةةن المصةةالح المشةةتركة م ةع الشةةركة سةةواء بشةةك مباشةةر أو يةةر
مباشر.
تعد هاه السياسة بمثابة جزء ت يتجزأ من التزام الشركة الكام بالنزاهة والعدالة في التعام مع
أصحاب المصالح.
 .3نطاق التطبيق
تسري هاه السياسة صلى الشركة والشركا التابعة لها وصلى مجلس اإلدارة واإلدارة التنفياية،
بما ت يخالف قواصد ومعايير السلوك المهني بالشركة والك في الحات التي يؤثر فيها تعارض
المصالح صلى مصالح الشركة وأصحاب المصالح واتطراف اا العالقة .من األهمية أن يدرك
جميع موظفي الشركة المختصين متطلبا هاه السياسة وتعليما هيئة أسواق الما والقواصد
القانونية والتعليما اا الصلة مع دقة اتلتزام بها .وفي حا تعارض بنود هاه السياسة مع أي
من التعليما أو القوانين والصادرة صن الجها الرقابية اا الصلة ،تسري تلك أحكام القوانين
والتعليما صلى أحكام هاه السياسة.
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.4

تعريفات
المصطلح

التعريف

المجلس

مجلس اإلدارة

اللجنة

لجنة التدقيق

الهيئة

هيئة أسواق المال

السياسة
أصحاب المصالح

.5

اإلصدار:

سياسة تعارض المصالح
كل شخص له مصلحة مع الشركة مثل العاملين ،والدائنين ،والموردين ،والعمالء،

والوكالء ،ومقدمي الخدمات للشركة

مسؤولية تطبيق السياسة
يتةولى أصمةةاء مجلةةس اإلدارة واإلدارة التنفيايةة مسةةؤولية اتلتةةزام بهةةاه السياسةة ويتةةولى أمةةين سةةر
مجلس اإلدارة مسؤولية متابعة إجراءا تطبيق هاه السياسة واتحتفةاظ بنسةم مةن نمةااف اإلفصةال
صن المصالح وتحةدي السةج الخةاه بهةا نيابةة صةن مجلةس اإلدارة .يعتبةر محتةوي هةاه السياسةة،
بخةةالف األجةةزاء التةةي سةةيتم نشةةرها صلةةى موقةةع اإللكترونةةي للشةةركة ،معلومةةا سةةرية تسةةتخدام
الشركة فقط.
يتم اتحتفاظ بهاه السياسة فةي صةورة ملةف يةر قابة للتعةدي وت يجةوز نسةخه أو نشةره ألطةراف
خارجية دون الحصو صلى موافقة كتابية من مجلس اإلدارة.
تقةةدم الطلبةةا الخاصةةة بنشةةر نسةةم الكترونيةةة مةةن هةةاه السياسةةة لوشةةخاه المفومةةين باتصتمةةاد
كمجلس اإلدارة ولجنة التدقيق وأمين سر المجلس.

.6

مفهوم تعارض المصالح
من المحتم أ ن ينشأ تعارض المصالح نتيجة لتنوع األنشطة التي تقوم بها الشركة أو بسبب
التعارض بين مصالح الشركة أو المساهمين وأصحاب المصالح أو أصماء مجلس إدارة الشركة
أو اإلدارة التنفياية .وصلى سبي المثا  ،صندما تدخ الشركة في صالقة صم مع شركة مملوكة
ألحد أصماء مجلس اإلدارة.
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.7

اإلصدار:

األطراف التي تتعارض مصالحها مع مصلحة الشركة
األطراف المحتملة هي األشخاه أو الجها المحتم أن ينشأ بينهم وبين الشركة حات
لتعارض المصالح بحكم منصبهم الوظيفي أو درجة القرابة مع أصماء مجلس اإلدارة واإلدارة
التنفياية أو ملكيتهم ومناصبهم الوظيفية في شركا أخري ،وفيما يلي أمثلة صن هاه األطراف
وصن كيفية إمكانية تعرض مصالحهم مع الشركة:.
أ .الشركة وأصماء مجلس اإلدارة.
ب .الشركة واإلدارة التنفياية.
 .الشركة والشركا التابعة أو الزميلة.
 .الشركة وأي من الشركا التي يملك فيها أي من أصماء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفياية
حصة في األسهم تتجاوز  %5من رأسما الشركة.
ف .الشركا التي يشغ فيها أي من أصماء مجلس اإلدارة وظيفة تنفياية.
ل .أقارب أصماء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفياية حتى الدرجة الثانية.

.8

األدوار والمسؤوليات
يلتزم أصماء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفياية أثناء المشاركة في معامال أو صقود أو استثمارا
خاصة لحسابهم الشخصي سواء مع الشركة أو الغير بالتحقق من التزامهم بأحكام هاه السياسة،
ويومح هاا الجزء األدوار والمسؤوليا الخاصة بالتعام مع حات تعارض المصالح:
 8.1مجلس اإلدارة
أ .يلتزم مجلس اإلدارة بممان اتباع الشركة ألفم معايير السلوك المهني.
ب .يتولى مجلس اإلدارة كام المسؤولية صن تطبيق المعايير واآلليا
حدو تعارض المصالح أو الحد من الك .

المالئمة لتجنب

 .ت ينبغي لعمو مجلس اإلدارة أو أحد أصماء اإلدارة التنفياية أو أزواجهم أو أقاربهم
حتى الدرجة الثانية أن يكون لهم مصلحة مباشرة أو ير مباشرة في العقود
والتصرفا التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إت إاا كان الك بترخيه يصدر صن
الجمعية الع امة العادية ويجدد بشك سنوي ويستثنى من الك األصما التي تتم بطريقة
المنافسة العامة إاا كان صمو مجلس اإلدارة صاحب العرض األفم .
 .يقوم ك أصماء مجلس اإلدارة بتعبئة النمواف الملحق بالسياسة صند البدء في تنفيا هاه
السياسة .
ف .يقوم صمو مجلس اإلدارة باإلفصال إلى مجلس اإلدارة صن أي مصالح مشتركة له مع
الشركة سواء بشك مباشر أو ير مباشر صلى أن يقوم بالتبليغ خال السنة وت يجوز
لعمو مجلس اإلدارة اي المصلحة اتشتراك في التصوي صلى القرار الاي يصدر في
هاا الشأن.
Page 5 of 17

تاريخ اإلصدار  :مايو 2016

سياسة تعارض المصالح

اإلصدار:

ل .ت يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أو ألي من أصماء المجلس ،أن يجمع بين صموية
مجلس إدارة شركتين متنافستين ،أو أن يشترك في أي صم من شأنه منافسة الشركة أو
أن يتاجر لحسابه أو لحساب يره في أحد فروع النشاط الاي تزاوله الشركة والك طبقا ً
لما هو وارد في صقد التأسيس والنظام األساسي ،وإت كان لها أن تطالبه بالتعويض أو
باصتبار العمليا التي زاولها لحسابه كأنها أجري لحساب الشركة ،ما لم يكن الك
بموافقة من الجمعية العامة يجدد بشك سنوي.
خ .ت يجوز للشركة ان تقدم تسهيال ائتمانية و /أو قروض ألحد أصماء مجلس إدارتها
أو أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية أو الشركا التابعة لهم أو أن تممن أي
قرض يعقده أحدهم مع الغير ،مالم يكن هناك تفويض من الجمعية العامة العادية
للشركة ،وك تصرف يتم بالمخالفة لالك ت ينفا في مواجهة الشركة ،والك دون إخال
بحقوق الغير حسن النية.
د .يتولى مجلس اإلدارة مسؤولية مراجعة حات المصالح المحتملة الخاصة بأي من
أصماء مجلس اإلدارة وتحديد إجراءا التعام معها.
ا .يقوم مجلس اإلدارة بالتحقق من صدم استغال أي من األطراف المحتملة ألصو
وموارد الشركة أو السلطا الممنوحة لهم في المعامال لتحقيق مصالح شخصية.
ر .يمتنع صمو مجلس اإلدارة صن المشاركة في أي مناقشة أو التصوي تتخاا أي قرار
يتعلق بأي تعامال أو أصما أو صقود قد تنطوي صلى مصلحة مباشرة أو ير مباشرة
تؤثر صلى قدرته واستقالليته في إبداء رأيه أو تولي المهام المسندة إليه.
 8.2اإلدارة التنفيذية
أ .يمتنع أصماء اإلدارة التنفياية صن المشاركة في أي قرارا أو مهام تنطوي صلى أي
مصالح مشتركة مع الشركة سواء بشك مباشر أو ير مباشر مما قد يؤثر سلبا ً صلى
قدرتهم في تولي المهام المسندة إليهم بالشك الاي يممن تحقيق مصالح الشركة،
ويلتزم أصماء اإلدارة التنفياية بتنفيا كافة بنود هاه السياسة.
ب .ت يجوز للشركة ان تقدم تسهيال ائتمانية للرئيس التنفياي أو أقاربه حتى الدرجة
الثانية أو أن تممن أي قرض يعقده مع الغير ،مالم يكن هناك تفويض من الجمعية
العامة العادية للشركة ،وك تصرف يتم بالمخالفة لالك ت ينفا في مواجهة الشركة،
والك دون إخال بحقوق الغير حسن النية.
 .يلتزم أصماء اإلدارة التنفياية بعدم القيام بأي صم لجها خارجية سواء بأجر أو بدون
أجر دون الحصو صلى موافقة مسبقة من مجلس إدارة الشركة وبعد التحقق من أن تلك
األصما لن تؤدي إلى حدو حالة من حات تعارض المصالح تؤثر صلى قدرته صلى
تولي المهام المسندة إليه.
 .يلتزم أصماء اإلدارة التنفياية بعدم شغ صموية مجلس إدارة شركا أخري إت بعد
التحقق من أنه لن تنشأ أي حات تعارض المصالح مما قد يؤثر صلى قيامه بتولي
المهام المسندة إليه بالشك الاي يممن مصالح الشركة.
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 8.3إدارة اإللتزام
أ .تتولى إدارة اإللتزام مسؤولية تقديم اتستشارا الالزمة لمجلس اإلدارة واإلدارة
التنفياية حو مدي إمكانية حدو أي من حات تعارض المصالح في موقف أو
معاملة محددة والك بناء صلى طلب المجلس أو اإلدارة التنفياية أو اإلدارا المختلفة
بالشركة.
ب .تقوم إدارة اإللتزام بإجراءا خاصة للتحقق من مدي كفاية األنظمة واآلليا
صلى اكتشاف حات تعارض المصالح المحتملة.

وقدرتها

 .تقوم إدارة اإللتزام بإبالغ مجلس اإلدارة واإلدارة التنفياية ومختلف إدارا الشركة بأي
قرارا أو قوانين أو تعليما بشأن حات تعارض المصالح وإجراءا التعام معها.
 .تعرض إدارة اإللتزام صلى مجلس اإلدارة واإلدارة التنفياية نتائج الدراسا والتوصيا
المقترحة حو اآللية المثلى للتعام مع حات تعارض المصالح الفعلية أو المحتملة.
 8.4التدقيق الداخلي
أ .تتولى إدارة التدقيق الداخلي بالتنسيق مع أمين سر المجلس مسؤولية متابعة تنفيا سياسة
تعارض المصالح وكافة تعديالته المستقبلية .
ب .تلتزم إدارة التدقيق الداخلي بإصداد تقرير يقدم لمجلس اإلدارة صن المالحظا المرتبطة
بحات تعارض المصالح والتي تم اإلشارة إليها ممن تقارير التدقيق الداخلي.
 8.5الجمعية العامة للشركة
أ .يبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة صند انعقادها صن األصما والعقود التي يكون
ألحد أصماء مجلس اإلدارة مصلحة شخصية فيها ،ويرفق بهاا التبليغ تقرير خاه من
مراقب الحسابا .
ب .ينبغي صلى صمو مجلس اإلدارة الحصو صلى ترخيه من الجمعية العامة للشركة
يجدد سنويا ً صن أي صم من شأنه منافسة الشركة أو المتاجرة في أحد فروع النشاط
الاي تزاوله الشركة طبقا ً لما هو وارد في صقد التأسيس والنظام األساسي للشركة أو في
حا وجود مصلحة مباشرة أو ير مباشرة في األصما أو العقود التي تتم لحساب
الشركة باستثناء األصما التي تتم بطريقة المنافسة العامة إاا كان صمو مجلس اإلدارة
صاحب الع رض األفم (والك حسب نظام العم داخ الشركة بحسب تطبيق السياسة
الداخلية بشأن تعليما لجنة المناقصا المركزية).
 .9إجراءات التعامل مع حاالت تعارض المصالح
فيما يلي إجراءا التعام مع حات تعارض المصالح
 10.1اإلفصال صن تعارض المصالح
ينبغي صلى ك صمةو مةن أصمةاء مجلةس اإلدارة واإلدارة التنفيايةة اإلفصةال للشةركة صةن
كافة مصالحه وصالقاته التي قد تؤثر صلى قدرته صلى تولي المهةام المسةندة إليةه صنةد تعيينةه
بالشركة ،ويجب تسجي جميع المصالح المفصح صنها في سج خاه يتم اتحتفةاظ بةه مةن
قب أمين سر المجلس.
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يتوجةةب صلةةى أصمةةاء مجلةةس اإلدارة واإلدارة التنفيايةةة القيةةام بمراجعةةة وتحةةدي النمةةواف
الخاه باإلفصال بشك سنوي ،وكالك اإلفصال فورا ً صن أي تغييرا مةن شةأنها أن تةؤدي
إلةةى حةةدو أي مةةن حةةات تعةةارض المصةةالح .وينبغةةي أن يشةةم إفصةةال أصمةةاء مجلةةس
اإلدارة واإلدارة التنفياية صن المصالح المشتركة مع الشركة صلى ما يلي:
أ .المناصب الوظيفية في الشركا أو الجها األخري.
ب .العموية في مجالس إدارة شركا أخري.
سةا أو مةوردًا
 .تملك أسهم بشةك مباشةر أو يةر مباشةر فةي أي شةركة تعةد صمةيالً أو مناف ً
رئيسيا ً للشركة أو أي من الجها التي قد تتعام مع الشركة بأي طريقة أخري.
 .صلة القرابة حتى الدرجةة الثانيةة مةع أي مةن أصمةاء مجلةس اإلدارة أو اإلدارة التنفيايةة
للجها الرئيسية التي تتعام معها الشركة.
ف .أي مصةةالح أخةةري يمكةةن اصتبارهةةا اا صةةلة بالمهةةام المسةةندة إلةةيهم كأصمةةاء مجلةةس
اإلدارة.
يقوم مجلس اإلدارة بشك دوري بمراجعة ما يلي:
أ .أي تغييرا

في اإلفصال صن حات تعارض المصالح.

ب .أي حات تعارض للمصالح نشأ أو تم اإلفصةال صنهةا باإلمةافة إلةى ملخةه يومةح
اإلجراءا التي تم اتخااها في هاا الشأن.
يجب اإلبالغ صن كافة حات تعارض المصالح التةي تكةون اإلدارة التنفيايةة طرفًةا فيهةا إلةى
أمين سر المجلس والاي يقوم بدوره بعرمها صلى مجلةس اإلدارة ،وتسةج حةات تعةارض
المصالح المشةتركة مةع الشةركة سةواء بشةك مباشةر أو يةر مباشةر مةمن التقريةر السةنوي
الخاه بالك.
 10.2الكشف صن حات تعارض المصالح والتعام معها
تقوم الشركة بتطبيق اإلجراءا التالية كحد أدنى والك إلكتشاف حات تعارض المصالح
والتعام معها :
أ .تطبيق إجراءا فعالة للتحكم في صملية تدفق المعلوما والك للحد من األمةرار التةي
قد يتعرض لها المساهمين أو أصحاب المصالح في حا وقوع أي من حات تعةارض
المصالح.
ب .تطبيةةق أنظمةةةة رقابيةةةة مناسةةةبة لتحديةةةد ومتابعةةة مشةةةاركة أصمةةةاء مجلةةةس اإلدارة فةةةي
صمةةةوية مجةةةالس اإلدارة وأصمةةةاء اإلدارة التنفيايةةةةة أكثةةةر مةةةن شةةةركة والمصةةةةالح
الخارجية لوصماء.
 .التأكد من اإلفصال صن المصالح المشتركة مع الشركة في الوق المناسب دون تأخير.
 .اإلفصال للمساهمين أو أصحاب المصالح بومول وشةفافية مةا يتةيح لهةم فرصةة اتخةاا
القرار بنا ًء صلى معرفة بالمعلوما المتاحة.
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ف .التأكد م ن الحصةو صلةى تةرخيه مسةبق مةن الجمعيةة العامةة فةي الحةات التةي نةه
صليها القانون والمومحة في القسم رقم  8من هاه السياسة.
يةر سةليمة
ل .ومع آلية للعاملين بالشركة لإلبالغ صةن أي شةكوكهم حةو أي ممارسةا
مةةع ومةةع الترتيبةةا المناسةةبة التةةي تسةةمح بةةإجراء تحقيةةق مسةةتق وصةةاد مةةع مةةمان
حماية المبلغ
خ .ومع اآلليا المناسبة لتسهي قيام أصحاب المصالح من خارف الشركة بةإبالغ مجلةس
ير سليمة.
اإلدارة صن أي ممارسا
إاا اقتمى األمةر ،قةد يطلةب مجلةس اإلدارة مةن أحةد أصمةاء اإلدارة التنفيايةة أو المةوظفين
المعنيين بالتوقف صن العم صلى معاملة معينة أو إدارة معاملةة قةد تسةبب حالةة مةن حةات
تعارض المصالح المحتملة.
 10.3الفص في المهام
صند الحاجة ،تقرر الشركة اتخاا اإلجراءا الالزمة للرقابة صلى و/أو الفص بةين المةوظفين
و/أو قطاصةةا العم ة التةةي تتةةولى أنشةةطة تتعلةةق بالمسةةاهمين وأصةةحاب المصةةالح الةةاين قةةد
تتعارض مصالحهم ،أو في الحات التي قةد تتعةارض فيهةا مصةلحة الشةركة و /أو أصةحاب
المصالح مع مصالح الشةركة .ولةالك فقةد تةم تصةميم هةاه اتجةراءا لمنةع مشةاركة أصمةاء
مجلةس اإلدارة أو اإلدارة التنفيايةة أو المةةوظفين فةي الخةةدما أو األنشةطة فةةي الحةات التةةي
تحد فيها هاه المشاركة من قدرتهم صلى التعام مع حات تعارض المصالح.
إاا تسةةبب وجةةود أي شخصةةين فةةي وظيفتةةين فةةي وقةةوع أو احتمةةا وقةةوع أي مةةن حةةات
تعةةارض المصةةالح ،تقةةوم الشةةركة باتخةةاا اإلجةةراءا الالزمةةة للفص ة بةةين تلةةك الوظةةائف أو
التأكد من إدارتها من قب مدراء مختلفين.
 10.4المعلوما الداخلية
يحظر صلى أصماء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفياية والموظفين استغال المعلوما التي
اطلعوا صليها بحكم موقعهم لمصلحتهم الشخصية فمالً صن حظر اإلفصال صن أي
معلوما أو بيانا تخه الشركة إت في الحات التي يسمح بها لإلفصال وفقا ً للقانون
والتعليما الصادرة صن الجها الرقابية.
يمع مجلس اإلدارة نظام محكم لتباد المعلوما بين اإلدارا المختلفة داخ الشركة بما
يقيد إمكانية اتطالع صلى المعلوما للموظفين المعنيين الاين تتطلب طبيعة صملهم
الحصو صلى تلك المعلوما بما يتفق مع مصالح العمالء ومصالح الشركة.
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 10.5التحقيق في حات تعارض المصالح
يقوم مجلس اإلدارة بمناقشة أي حات محتملة لتعارض المصالح والتي لم يتم اإلفصال
صنها سواء من قب أحد أصماء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفياية ،ويتغيب صمو مجلس
اإلدارة المعني حمور اتجتماع المقرر فيه مناقشة تلك الحات الخاصة به.
في حا وجود شكوك أو تساؤت حو أي معاملة محتملة فيما يتعلق بتعارض المصالح
يتوجب صلى أمين سر المجلس صرض المعاملة صلى مجلس اإلدارة لمراجعتها
والتصديق صليها قب الدخو في العالقة أو المعاملة المشكوك في أمرها.
قد يقوم مجلس اإلدارة في بعض الحات بتشكي لجنة من بين أصمائه أو تكليف لجنة
المخ اطر والتدقيق أو الغير بالتحقيق في حات تعارض المصالح التي لم يتم اإلفصال
صنها ورفع تقرير بشأنها إلى مجلس اإلدارة.
 10.6المعامال مع األطراف اا

العالقة

ت يجوز تقديم معاملة أو معامال تفميلية ألي طرف اي صالقة أو منحه أي امتيازا
ير متاحة لوطراف األخري من أصحاب المصالح ،ويتم اإلفصال صن المعامال مع
األطراف اا العالقة بالتقرير السنوي للشركة .كما يجب اتلتزام في أي معاملة تتم مع
طرف اي صالقة بسياسة التعام مع األطراف اا العالقة الخاصة بالشركة.
 10.7تسجي حات تعارض المصالح
يقوم أمين سر مجلس اإلدارة باتحتفاظ بسج لإلفصال صن أي مصالح مشتركة مع
الشركة سواء بصورة مباشرة أو ير مباشرة كما هو مومح بنمواف السج المومح
بالملحق  3من هاه السياسة.
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اإلصدار:

مراجعة السياسة
سيتم تحدي السياسة بصةورة دوريةة متةى مةا اقتمة الحاجةة بحسةب اإلجةراءا الةواردة فةي هةاا
البند.
سةةتقوم لجنةةة التةةدقيق بمراجعةةة السياسةةة بصةةورة سةةنوية أو صنةةد المةةرورة .ويتةةولى مجلةةس اإلدارة
مسؤولية اصتماد التعديال والتي تعكس أي مستجدا صلى القواصد واللوائح والقةوانين اا الصةلة.
أو حسب ما تراه الشركة مناسبا ً شريطة اتلتزام بالقواصد القانونية.
يومح الجدو التالي المعلوما التي يجب اتحتفاظ بها والطريقة التي ستتبع صنةد صمة أي تعةدي
صلى السياسة .مث رقم النسخة وتاريخها والقسم (األقسام) المعدلة (كما ورد فةي قائمةة المحتويةا )
ورقم الصفحة التي تم بها التعدي  ،الحاف أو اإلمافة:
رقم

رقم النسخة

تاريخ النسخة

القسم

1
2
3
4
5
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الملحق  : 1آلية اإلفصاح والتعامل مع حاالت تعارض المصالح
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الملحق  : 2نموذج التحقق من اإلستقاللية واإلفصاح عن المصالح
القواعد العامة للنموذج

أ.
ب.
.
.
ف.

ينطبق هاا النمواف صلى أصماء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفياية بالشركة.
يتم تعبئة هاا النمواف من قب أصماء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفياية صند التعيين.
يةةتم تعمةةيم هةةاا النمةةواف حتةةى يةةتم تحديثةةه مةةن قب ة أصمةةاء مجلةةس اإلدارة واإلدارة التنفيايةةة والةةك
بصورة سنوية خال شهر ديسمبر من ك صام.
ً
يتم تحدي ها النمواف مةن قبة صمةو مجلةس اإلدارة أو اإلدارة التنفيايةة فةورا فةي حةا وجةود أي
تغير في البيانا الواردة بهاا النمواف أو فةي حةا حةدو أي تغييةر قةد يةؤدي إلةى وقةوع أي حالةة
من حات تعارض المصالح.
في حا صدور أية تشريعا أو تعليمةا تتعلةق بتعةارض المصةالح ،يةتم تحةدي هةاا النمةواف مةن
قب أمين السر صلى أن يتم اصتماده من قب رئةيس مجلةس اإلدارة وتحديةد رقةم النسةخة المحدثةة مةن
النمواف لالستدت صلى تلك التعديال .
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نموذج التحقق من االستقاللية واإلفصاح عن المصالح
اتسم________________________________________________ :
الصفة /المسمى الوظيفي______________________________________ :
التاريم_______________________________________________ :
م
.1

نعم

البيان
هل تشغل حالياً أو شغلت فيما سبقق أي مناصب

تنفييةبة فب

شركات أخرى؟ يرجب ككبر الشبركات والمنصب

الب فيف فب

بنببد اضةحببا فب حببا اضجا ببة بببن م ويرجب اضشببارى أل ب أي
حاالت ت ارض مصالح محتملة مع تلك الشركات.
.2

هل تشبغل حاليباً وحب ية م لبا أ ارى شبركات أخبرى؟ يرجب
ككر الشركات ف بند اضةحا ف حا اضجا ة بن م ويرجب
اضش ببارى ألب ب أي ح بباالت ت ببارض مص ببالح محتمل ببة م ببع تل ببك
الشركات.

.3

هل لدةك صلة ق ار ة من الدرجة األول أو الثانيبة مبع أي مبن
أوحب ببال م لب ببا اض ارى أو القيب ببا يين ف ب ب أي مب ببن األ ب ب ار
الرئيس ببية الت ب ب تت ام ببل مب ببع الشب ببركة؟ يرجب ب ككب ببر الشب ببركات
وصلة الق ار ة ف بند اضةحا فب حبا اضجا بة ببن م ويرجب
اضشارى أل أي حاالت ت ارض مصالح محتملة.

.4

هببل تملببك أس ب م أو حص ب

ف ب رأش مببا شببركات مت املببة

مببع الشببركة ك ميببل أو م ب ر رئيس ب أو منببافا ش ب ل مقاشببر
أو غيببر مقاشببر؟ يرج ب ككببر الشببركات ف ب بنببد اضةحببا ف ب
حببا اضجا ببة بببن م ويرج ب اضشببارى أل ب أي حبباالت ت ببارض
مصالح محتملة مع تلك الشركات.
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ه لديك أي مصلحة أخري مشتركة مع الشركة سواء بشك مباشر أو ير مباشر (يرجى التوميح)
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
.......................................................
أؤكةةد وفق ةا ً لمعلومةةاتي أن المعلومةةا الةةواردة أصةةاله كاملةةة وصةةحيحة ،كمةةا أتعهةةد بتحةةدي المعلومةةا
الالزمة والمطلوبة مباشرة ً في حا حدو أي تغيةر قةد ينشةأ صنةه تعةارض للمصةالح ممةا قةد يةؤثر سةلبا ً
صلى اسةتقالليتي أو قةدرتي صلةى تةولي المهةام المسةندة إلةي بالطريقةة األمثة لتحقيةق أهةداف الشةركة مةع
التزامي بمراجعة البيانا الواردة بهاا النمواف وتحديثها بشك سنوي.

االسم_______________________________ :
الصفة /المسمى الوظيفي____________________ :
التوقيع______________________________ :
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