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 3صفحة    20التعديل 

 

 مقدمة:

ئحة ال سيما ال  ،يهدف مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات ألارضية الى الالتزام  بلوائح وأنظمة هيئة السوق املالية  

وزارة التجارة وإلاستثمار ولوائحهما التنفيذية راج ونظام الشركات الصادر عن  حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والاد

 .باإلضافة الى النظام ألاساس للشركة

 اهمينواملس التنفيذية وإلادارة إلادارة مجلس أعضاء من لكل واملحتملة الفعلية املصالح تعارض حاالت معالجة سياسةإن  

لكافة املساهمين وأصحاب املصالح والجهات أي تعارض مصالح تهدف الى تطبيق إجراءات واضحة ومحددة لإلفصاح عن 

وكذلك الحد منها وتنظيم جميع أعمالها ، الرقابية  في الشركة السعودية للخدمات ألارضية بما في ذلك العاملين فيها ، 

 بما نصت عل
ً
من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية  الثالثة وألاربعون يه أحكام املادة وذلك إلتزاما

الواردة في نظام الشركات  عن تعارض املصالح  دون إخالل بقواعد التسجيل وإلادراج وبما يتفق مع متطلبات إلافصاح

 ونظام السوق املالية ولوائحهما التنفيذية .

 ى تطبيق هذه السياسات ووضعها موضع التنفيذ فور إعتمادها بقرار صادر من املجلس.يهدف مجلس إلادارة ال  
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 4صفحة    20التعديل 

 

 املادة ألاولى: التعامل مع تعارض املصالح وصفقات ألاطراف ذوي العالقة:

تعامل ، يجري ال وأنظمة ولوائح هيئة السوق املالية والنظام ألاساس للشركة مع مراعاة أحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية

 لألحكام 
ً
الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة مع حاالت تعارض املصالح وصفقات أو تعامالت ألاطراف ذوي العالقة وفقا

 عن هيئة السوق املالية.

 :سياسة تعارض املصالحأحكام عامة ل: الثانية املادة 

رض املصالح الواقعة أو املحتمل وقوعها التي يمكن أن تؤثر في للتعامل مع حاالت تعا تتضمن هذه السياسة إجراءات واضحة 

ع أصحاب املصالح أداء أعضاء مجلس إلادارة أو إلادارة التنفيذية أو غيرهم من العاملين في الشركة عند تعاملهم مع الشركة أو م

 إلاجراءات التالية:تتضمن هذه السياسة و آلاخرين، 

 التى  الحاالت وكبار املساهمين وكبار التنفيذيين وغيرهم من العاملين في الشركةأعضاء مجلس إلادارة تجنب إجراءات  (1

 ألحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية تؤدي إلى تعارض مصالحهم مع مصالح الشركة،
ً
النظام و  والتعامل معها وفقا

  . ألاساس للشركة

  نشاط الشركة.تقديم أمثلة توضيحية لحاالت تعارض املصالح تتناسب مع طبيعة  (2

الترخيص أو املوافقة الالزمة قبل بدء ألاعمال التي قد  ىإجراءات واضحة لإلفصاح عن تعارض املصالح، والحصول عل (3

  تنشأ عنها تعارض في املصالح.

  إلالزام باإلفصاح الدائم عن الحاالت التي قد تؤدي إلى تعارض في املصالح أو عند وقوع هذا التعارض. (4

   باالمتناع عن التصويت أو املشاركة في اتخاذ القرار عند وجود تعارض في املصالح.إلالزام  (5

إجراءات واضحة عند تعاقد الشركة أو تعاملها مع طرف ذي عالقة، على أن يشمل ذلك إبالغ الهيئة والجمهور  (6

 
ً
من إجمالي  %1أو يزيد على من دون أي تأخير بذلك التعاقد أو التعامل، إذا كان هذا التعاقد أو التعامل مساويا

 آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة.
ً
   إيرادات الشركة وفقا

  إلاجراءات التي يتخذها مجلس إلادارة إذا تبين له إلاخالل بهذه السياسة. (7

 :: تجنب تعارض املصالحالثالثة املادة 

 :العمل على الالتزام بما يلي   يجب على عضو مجلس إلادارة (1

بأمانة ونزاهة، وأن يقّدم مصالح الشركة على مصلحته الشخصية، وأن ال يستغل منصبه ممارسة مهامه  (أ

 لتحقيق مصالح خاصة.
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 5صفحة    20التعديل 

 

تجنب حاالت تعارض املصالح، وإبالغ املجلس بحاالت التعارض التي قد تؤثر في حياده عند النظر في املوضوعات  (ب

في املداوالت، وعدم احتساب صوته في املعروضة على املجلس ، وعلى مجلس إلادارة عدم إشراك هذا العضو 

 .التصويت على هذه املوضوعات في اجتماعات مجلس إلادارة وجمعيات املساهمين

 الحفاظ على سرية املعلومات ذات الصلة بالشركة وأنشطتها وعدم إفشائها إلى أي شخص. (ت

 

  :عند وجود تعارض مصالح ما يلي   ُيحظر على عضو مجلس إلادارة (2

قرار مجلس إلادارة أو الجمعية العامة في ألاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إذا كانت له التصويت على  (أ

 مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.

الاستغالل أو الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من أي أصول الشركة أو معلوماتها أو الفرص الاستثمارية  (ب

 في مجلس إلا 
ً
دارة، أو املعروضة على الشركة، ومشمل ذلك الفرص الاستثمارية التي املعروضة عليه بصفته عضوا

تدخل ضمن أنشطة الشركة، أو التي ترغب الشركة في الاستفادة منها، ومسري الحظر على عضو املجلس الذي 

التي و  يستقيل ألجل استغالل الفرص الاستثمارية بطريق مباشر أو غير مباشر التي ترغب الشركة في الاستفادة منها

 َعِلم بها أثناء عضويته بمجلس إلادارة.

 :عن تعارض املصالح لعضوية مجلس إلادارة أو اللجان التابعة له : إفصاح املرشحالرابعة املادة 

أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من أو اللجان التابعة لها على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس إلادارة 

 ، املجلس والجهات الرقابية ) هيئة السوق املالية ، وزارة التجارة وإلاستثمار(وفق إلاجراءات املقررة من  حاالت تعارض املصالح 

 على سبيل املثال ال الحصر على ما يلي: وتشمل

  التي تتم لحساب الشركة التي يرغب في الترشح ملجلس إدارتها.وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في ألاعمال والعقود  (1

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

 .(1)امللحق  تعبئة النماذج الخاصة باإلفصاح عن تعارض املصالح (3

 تعبئة النماذج املعتمدة من الجهات الرقابية.  (4

 :منافسة الشركة :سة الخاماملادة 

واملادة السادسة وألاربعون من الئحة حوكمة الشركات الصادرة مع مراعاة ما ورد في املادة الثانية والسبعين من نظام الشركات، 

إذا رغب عضو مجلس إلادارة في الاشتراك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع عن هيئة السوق املالية ، 

 مراعاة ما يلي:الالتزام ب النشاط الذي تزاوله، فيجب
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 6صفحة    20التعديل 

 

  إبالغ مجلس إلادارة باألعمال املنافسة التي يرغب في ممارستها، وإثبات هذا إلابالغ في محضر اجتماع مجلس إلادارة. (1

 تعدم اشتراك العضو صاحب املصلحة في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس إلادارة وجمعيا (2

  املساهمين.

  قيام رئيس مجلس إلادارة بإبالغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها باألعمال املنافسة التي يزاولها عضو املجلس . (3

الحصول على ترخيص مسبق من الجمعية العامة العادية للشركة يسمح للعضو بممارسة ألاعمال املنافسة، على أن  (4

د هذا الترخيص  .يجدَّ
ً
 سنويا

 :: مفهوم أعمال املنافسةالسادسةاملادة 

 مفهوم الاشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله ما يلي:يندرج ضمن 

تأسيس عضو مجلس إلادارة لشركة أو مؤسسة فردية أو تملكه نسبة مؤثرة ألسهم أو حصص في شركة أو منشأة أخرى،  (1

 من نوع نشاط الشركة أو مجموعتهاتزاول 
ً
  .الوارد في نظام الشركة ألاساس نشاطا

قبول عضوية مجلس إدارة شركة أو منشأة منافسة للشركة أو مجموعتها، أو تولي إدارة مؤسسة فردية منافسة أو شركة  (2

 كان شكلها.
ً
  منافسة أيا

مستترة، لشركة أو منشأة أخرى منافسة للشركة أو حصول العضو على وكالة تجارية أو ما في حكمها، ظاهرة كانت أو  (3

  مجموعتها.

 : : رفض تجديد الترخيصالسابعة املادة 

إذا رفضت الجمعية العامة تجديد الترخيص املمنوح بموجب املادتين الحادية والسبعين والثانية والسبعين من نظام الشركات 

عضو مجلس إلادارة تقديم  ى، فعلالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية من السادسة وألاربعون واملادة 

استقالته خالل مهلة تحددها الجمعية العامة، وإال ُعدت عضويته في املجلس منتهية، وذلك ما لم يقرر العدول عن العقد أو 

 لنظام الشركات ولوائحه 
ً
التنفيذية قبل انقضاء املهلة املحددة من قبل الجمعية التعامل أو املنافسة أو توفيق أوضاعه طبقا

 العامة.

 : قبول الهدايا: الثامنة املادة 

 نم كان إذا الشركة، مع تجارية تعامالت له شخص أي من الهدايا قبول  التنفيذيين وكبار إلادارة مجلس أعضاء من ألي يجوز  ال

 املصالح.  في تعارض إلى تؤدي أن الهدايا تلك شأن
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 7صفحة    20التعديل 

 

 املادة التاسعة : تأثير تعارض املصالح على إستقالل عضو مجلس إلادارة :

، يتنافي مع إلاستقالل ة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية ممع مراعاة ما نصت عليه املادة العشرون من الئحة حوك

 : ما يلي ملثال ال الحصر الالزم توفره في عضو مجلس إلادارة املستقل في حال وجود تعارض مصالح  على سبيل ا

 ملا نسبته خمسة في املائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة  (1
ً
أن يكون مالكا

  قرابة مع من يملك هذه النسبة.

 لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في املائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من  (2
ً
ركة أسهم شأن يكون ممثال

  من مجموعتها. أخرى 

أن تكون له صلة  أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس إلادارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها. (3

  قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.

 . املرشح لعضوية مجلس إدارتهاأن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة  (4

 خالل العامين املاضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من  (5
ً
أن يعمل أو كان يعمل موظفا

 لحصص سيطرة لدى أي من تلك ألاطراف خالل 
ً
مجموعتها، كمراجعي الحسابات وكبار املوّردين، أو أن يكون مالكا

  العامين املاضيين.

 مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في ألاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة. أن تكون له (6

 مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكافأة عضوية مجلس إلادارة أو أي من لجانه. ىأن يتقاض  (7

  أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة. (8

 

 : عن حاالت تعارض املصالح اإلفصاح بإلالتزام :  العاشرةاملادة 

يلتزم مجلس إلادارة باإلفصاح املستمر وبحسب ما تقتضيه ألانظمة عن جميع تعامالت الشركة وتعاقداتها مع ألاطراف 

 ذات العالقة ، مع مراعاة ما يلي: 

عن حاالت تعارض املصالح مع  يلتزم مجلس إدارة الشركة وإلادارة التنفيذية باإلفصاح وبكل شفافية ووضوح  (1

 ها مع مراعاة ما نصت عليه قواعد التسجيل وإلادراج.وفور وقوع أصحاب املصلحة

لتقارير االخاصة بحاالت تعارض املصالح وأصحاب املصلحة في  املعلومات يلتزم مجلس إلادارة باإلفصاح عن كافة (2

والقوائم املالية الربعية أو السنوية لجمهور املساهمين وتقرير مجلس إلادارة السنوي ، دون التفرقة بين املساهمين 

 من حملة ألاوراق املالية. 
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 8صفحة    20التعديل 

 

ت قيح وغير مضلل، وفي الو أن يكون إلافصاح للمساهمين واملستثمرين من دون تمييز، وبشكل واضح وصح (3

وذلك لتمكين املساهمين وأصحاب املصالح من ممارسة حقوقهم عل أكمل  املناسب وعلى نحو منتظم ودقيق

  وجه.

 يذ وطرف الشركة من كل بموجبه يستثمر ترتيب أي أو عالقة ذي وطرف الشركة بين صفقة إلافصاح عن أي (4

  يقدم أو أصل أو مشروع أي في عالقة
ً
( % 1) على تزيد أو مساوية الترتيب أو الصفقة هذه كانت ا إذ له  تمويال

  الشركة إيرادات  إجمالي من
ً
  . مراجعة سنوية مالية قوائم ألخر وفقا

إلافصاح في تقرير مجلس إلادارة عن جميع التعاقدات والتعامالت التي أبرمتها الشركة مع ألاطراف ذات العالقة  (5

 بأي مبلغ كان. 

إلافصاح في القوائم املالية عن جميع التعاقدات والتعامالت التي أبرمتها الشركة مع ألاطراف ذات العالقة بأي  (6

 مبلغ كان. 

إلافصاح للجمعية العامة عن جميع تعاقدات الشركة وتعامالتها مع ألاطراف ذات العالقة والحصول على  (7

 إعتمادها.

تبليغ رئيس املجلس بتعاقدات الشركة وتعامالتها مع بنسخة من ة تزويد املساهمين في الجمعية العامة السنوي (8

 ألاطراف ذات العالقة. 

تقرير املحاسب القانوني عن التعاقدات والتعامالت مع نسخة من تزويد املساهمين في الجمعية العامة السنوية ب (9

 ألاطراف ذات العالقة. 

درة عن هيئة السوق املالية والخاصة باإلعالنات ونماذج يجب على إدارة الحوكمة والالتزام إتباع التعليمات الصا (11

 .نشر املعلومات وقواعد التسجيل وإلادراج

 : ة عشرة : موافقة مجلس إلادارة على العقود والتعامالت مع ألاطراف ذات العالقة املادة الحادي

التوقيع على العقود والتعامالت بالحصول على موافقة مسبقة من مجلس إلادارة قبل إلادارة التنفيذية  تلتزم  (1

 مع ألاطراف ذات العالقة.

 .لذلك بالتمرير إن دعت الحاجةإصدار قراره جلس إلادارة يجوز مل (2

يمتنع عضو مجلس إلادارة عن التصويت واملناقشة عند مناقشة العقود وألاعمال التى له مصلحةمباشرة أو غير  (3

 مباشرة.

التنسيق مع إدارة املراجعة الداخلية و إلادارة املالية وإلادارات الاخرى للتأكد يجب على إدارة الحوكمة والالتزام  (4

 من عدم وجود تعاقدات مع أطراف ذات عالقة قبل الحصول على موافقة مجلس إلادارة.
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 9صفحة    20التعديل 

 

ن ع يجب على إدارة الحوكمة والالتزام إتباع التعليمات الصادرة عن هيئة السوق املالية والخاصة باإلعالنات (5

 العق
ً
ود والتعامالت مع ألاطراف ذات العالقة وأصحاب املصالح فور صدور قرار املجلس إن تطلب ألامر ووفقا

 ملقتضيات أحكام قواعد التسجيل وإلادراج.

 : عشرة : موافقة الجمعية على العقود والتعامالت مع ألاطراف ذات العالقة  ةالثانياملادة 

بالحصول على موافقة مسبقة من الجمعية العامة للمساهمين يلتزم مجلس إدارة الشركة وإلادارة التنفيذية   (1

 على العقود والتعامالت مع ألاطراف ذات العالقة بشكل سنوي.

بالحصول على ترخيص مسبق  من الجمعية العامة للمساهمين يلتزم مجلس إدارة الشركة وإلادارة التنفيذية  (2

 عضو مجلس إلادارة في أعمال منافسة للشركة بشكل سنوي. على دخول 

التنسيق مع إلادارة املالية إلدراج جميع العقود والتعامالت التى تصنف ضمن يجب على إدارة الحوكمة والالتزام  (3

 حاالت تعارض ضمن جدول أعمال الجمعية العامة السنوية.

ن ع صادرة عن هيئة السوق املالية والخاصة باإلعالناتيجب على إدارة الحوكمة والالتزام إتباع التعليمات ال (4

 نتائج الجمعية ونتائج التصويت على العقود والتعامالت مع ألاطراف ذات العالقة وأصحاب املصالح.

يجب أن تتوافق جميع البيانات املالية في القوائم املالية و الخاصة بالتعامالت مع ألاطراف ذات العالقة  مع  (5

 جمعية العامة للمساهمين.املعروض على ال

 أعضاء مجلس إلادارة: بإبالغاتإلالتزام عشرة :  الثالثةاملادة 

الخاصة بكل عضو من أعضائه ومن أعضاء إلادارة  تبليغ أعضاء املجلس و يتعين على مجلس إلادارة تنظيم عمليات 

 :يلي، مع مراعاة ما عن حاالت تعارض املصالح املباشرة والغير مباشرة التنفيذية

 لإلفصاحات  بإبالغاتوضع سجل خاص  (1
ً
، وذلك وفقا

ً
أعضاء مجلس إلادارة وإلادارة التنفيذية وتحديثه دوريا

 املطلوبة بموجب نظام الشركات ونظام السوق املالية ولوائحهما التنفيذية.

  إتاحة الاطالع على السجل ملساهمي الشركة دون مقابل مالي. (2

 إلادارة بإدارة الحوكمة وإلالتزام.حفظ تبليغات السادة أعضاء مجلس  (3

 :للجمعية مجلس إلادارة بتبليغ رئيسإلالتزام ة عشرة : املادة الرابع

الخاصة بكل عضو من  تبليغ الجمعية العامة للمساهمين بتبليغات أعضاء املجلس و مجلس إلادارة رئيس يتعين على 

عن حاالت تعارض املصالح والعقود والتعامالت مع ألاطراف ذات العالقة والتى لهم  أعضائه ومن أعضاء إلادارة التنفيذية

 :، مع مراعاة ما يليمصلحة فيها مباشرة أوغير مباشرة
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 02صفحة    20التعديل 

 

 لإلفصاحات  بإبالغات رئيسوضع سجل خاص  (4
ً
، وذلك وفقا

ً
مجلس إلادارة وإلادارة التنفيذية وتحديثه دوريا

  لسوق املالية ولوائحهما التنفيذية.املطلوبة بموجب نظام الشركات ونظام ا

  إتاحة الاطالع على السجل ملساهمي الشركة دون مقابل مالي. (5

 حفظ تبليغات رئيس مجلس إلادارة بإدارة الحوكمة وإلالتزام. (6

 توزع نسخة من تبليغ رئيس مجلس إلادارة على املساهمين الحاضرين للجمعية العامة السنوية. (7

ي عن العقود والتعامالت مع ألاطراف ذات العالقة ويوزع للمساهمين الحاضرين يرفق تقرير املراجع الخارج (8

 للجمعية السنوية.

 :وكبار املساهمين أمثلة توضيحية لحاالت تعارض املصالح في مجلس إلادارةة عشرة : الخامساملادة 

وكبار املساهمين على تعامل الشركة مع ما يعرف باألطراف  الحاالت املحتملة لتعارض املصالح في مجلس إلادارةتنطوي 

 ذوو العالقة ومن ألامثلة على ذلك ما يلي: 

 كبار املساهمين في الشركة.  (1

 أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم.  (2

 كبار التنفيذيين في الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم.  (3

 دارة وكبار التنفيذيين لدى كبار املساهمين في الشركة. أعضاء مجلس إلا  (4

 اململوكة لعضو مجلس إلادارة أو أحد كبار التنفيذيين أو أقاربهم.  –من غير الشركات  –املنشآت  (5

 فيها.  (6
ً
 الشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس إلادارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم شريكا

 في مجلس إدارتها أو من  (7
ً
الشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس إلادارة أو كبار  التنفيذيين أو أقاربهم عضوا

 كبار التنفيذيين فيها. 

( أو %5بته )شركات املساهمة التي يملك فيها أي من أعضاء مجلس إلادارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم مانس (8

 أكثر.

الشركات التي يكون ألي من أعضاء مجلس إلادارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم تأثير في قراراتها ولو بإسداء  (9

 النصح أو التوجيه. 

 الشركات القابضة أو التابعة للشركة.  (11

 تعامل الشركة مع أقارب أعضاء مجلس إلادارة بحسب آلاتي:  (11

 لو.آلاباء ، وألامهات ، وألاجداد ، والجدات وإن ع (أ

 ألاوالد ، وأوالدهم وإن نزلوا.  (ب

 إلاخوة وألاخوات ألاشقاء ، أو ألب ، أو ألم ، وأوالدهم.  (ت

 ألازواج والزوجات.  (ث
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 00صفحة    20التعديل 

 

 ة عشرة : أمثلة توضيحية لحاالت تعارض املصالح مع العاملين بالشركة:السادساملادة 

شخاص أو ألمكاسب شخصية ألنفسهم يجب على موظفي الشركة والشركات التابعة لها عدم استغالل مناصبهم لتحقيق 

 املحتملة لتعارض املصالح مع موظفي الشركة بقواعد السلوك املنهي وألامثلة ، وترتبط الحاالت آخرين أو لشركات أخرى 

 املعتمدة من مجلس إلادارة.

 سياسة:الإجراءات إعتماد عشرة :  السابعةاملادة 

  على عاتق مجلس إلادارة. تعارض املصالحتقع مسؤولية تحديث سياسة  (1

  .ورفعها الى لجنة املراجعة / تحديث السياسةتقوم إدارة الحوكمة والالتزام بإعداد  (2

  ترفع لجنة املراجعة توصياتها الى مجلس إلادارة بشأن املوافقة على هذه السياسة. (3

  يعتمد مجلس إلادارة السياسة بقرار يصدر من املجلس. (4

شكل دوري ، والتحقق من توافقها مع أفضل املمارسات ، ومع أحكام نظام السوق ب هذه السياسة تكون مراجعة  (5

 املالية ولوائحه التنفيذية.

 : التعديالت على هذه السياسة: ثامنة عشرةالاملادة 

  يراه وقت أي في على هذا القواعد تغييراتعلى أي  املوافقة للمجلس يجوز 
ً
إعتماده و  املراجعةبناًء على توصية لجنة  مناسبا

  بقرار صادر من املجلس.
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 00صفحة    20التعديل 

 

 نموذج إلافصاح الخاص بعضو مجلس إلادارة عن تعارض املصالح( : 0امللحق )

 

  

 املحترم                                                                    سعادة/ رئيس مجلس إلادارة                                   

 املحترمين                                                                      السادة / أعضاء مجلس إلادارة                          

 ،،،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 

 إلافصاح عن تعارض للمصالحاملوضوع: 

 ملتطلباتباإلشارة الى املوضوع أعاله ، و 
ً
( من الئحة 31( من املادة ) 14(  من نظام الشركات و الفقرة )71) املادة  وفقا

خصوص ألاعمال والعقود التي تتم مع ه، ب27/6/1438وتاريخ  32565حوكمة الشركات وبناًء على القرار الوزاري رقم 

 لىعلسكم املوقر مجفانني أود أن أطلع  ،شركات أخرى ويوجد ألعضاء مجلس الادارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها 

 طبيعة هذه التعامالت والعقود وهي كما يلي : 

 

الفائدة املالية أو الغير  العقد م

 مالية لعضو املجلس

 طبيعة املصلحة ومداها واملعنيين بها

0    

7    

 

 ،،، وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري 

                                                                                                                                       __________________ 

 عضو                                                                                                                                         

 مجلس الادارة

                                                                                                                                    

 


