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  المصالحتعارض  التعامل مع سياسة

 شركة الزوردي

 )"الشركة"(

 

 

 الغرض -1

 ىوتطبيقها عل، اإلفصاح عنها وآليات وقوعها الواقعة أو المحتملحاالت تعارض المصالح واألحكام المعنية بالتعامل مع وضع الضوابط 

 المصالح تعارض وكذلك كيفية التعاطي مع حاالت ركةالشهم مع تتعامال في مختلفاسة يهذه الس جميع األطراف ذات العالقة المشمولين بنطاق

ي تطرح أو من الممكن أن تطرح حالة تعارض مصالح، وذلك بغية الحفاظ على حقوق والمقاولين الت الموردينمع  تعامالت الشركةفي 

ية مع مراعاة أحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذ، ومصالحها والحفاظ على بيئة عمل سليمة تحقق أعلى مستويات الشفافية والنزاهةالشركة 

 .ىولوائح هيئة السوق المالية ونظام الشركة األساس

واإلدارة التنفيذية وموظفيها والعاملين بها والقائمين عليها، على تحديد  الزورديتحررت هذه السياسة من أجل مساعدة مجلس اإلدارة شركة 

واإلجراءات الالزمة إلدارة  الزورديالحاالت التي تؤدي إلى وجود تعارض أو تضارب محتمل في المصالح، فضال عن تحديد ألية شركة 

 .رديالزوفافية المتعقلة بالعمليات التشغلية لشركة التضاربات بشكٍل مناسب وفقًا للمتطلبات القانونية وأهداف المساءلة والش

 

، يجري التعامل مع حاالت تعارض المصالح وصفقات أو تعامالت األطراف ذوي العالقة وفقاً لألحكام الواردة في هذه بناًء على ما سبق

 السياسة.

 نطاق التطبيق -2

 : لياألطراف ذوي العالقة المعددين فيما ي اسة على كل منيتنطبق هذه الس

 

 .الشركة في المساهمين كبار )أ

 .وأقاربهم التابعة شركاتها من أي أو الشركة إدارة مجلس أعضاء)ب

 .وأقاربهم التابعة شركاتها من أي أو الشركة في التنفيذيين كبار )ج

 .الشركة في المساهمين كبار لدى التنفيذيين وكبار اإلدارة مجلس أعضاء )د

 .أقاربهم أو التنفيذيين كبار أحد أو اإلدارة مجلس لعضو المملوكة الشركات غير من المنشآت )ه

 .شريكاً فيها أقاربهم أو التنفيذيين كبار أو اإلدارة مجلس أعضاء من أي يكون التي الشركات )و

 .فيها التنفيذيين كبار من أو إدارتها مجلس في عضواً  أقاربهم أو التنفيذيين كبار أو اإلدارة مجلس أعضاء من أي يكون التي الشركات )ز

 ما مراعاة مع أكثر، أو % 5  نسبته ما أقاربهم أو التنفيذيين كبار أو اإلدارة مجلس أعضاء من أي فيها يملك التي المساهمة شركات )ح

 .التعريف هذا من  )د( الفقرة في ورد

 . التوجيه أو النصح بإسداء ولو قراراتها في تأثير أقاربهم أو التنفيذيين كبار أو اإلدارة مجلس أعضاء من ألي يكون التي الشركات )ط

 .تنفيذييها وكبار إدارتها مجلس وأعضاء الشركة قرارات في وتوجيهاتهتأثير لنصائحه  يكون شخص أي )ي

 .للشركة التابعة أو القابضة الشركات )ك

 .ذلك له في مرخص شخص من مهني بشكل تقدَّم التي والتوجيهات النصائح التعريف هذا من )ي(و )ط( الفقرتين من ويستثنى

 

 

 :التعريفات

ما لم يحدد لها معنى مختلف في سياق استخدامها، على أن يعتبر على المعاني الموضحة لها في ما يلي،  اآلتيةتدل الكلمات والعبارات 

 في كل ما لم يرد له تعريف:  ىاألساساإلصدار األخير من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية هو المرجع 
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 األطراف المعنيينالوضع أو الموقف الذي يتأثر، أو من المحتمل أن تتأثر به حيادية أداء أو قرار " المصالح أو تعارض تضارب" -

 اسة عند تأديتهم ألعمالهم أو تعامالتهم مع الشركة و/أو أصحاب المصالح اآلخرين. يهذه السب

معني بسياسة تضارب المصالح بما في ذلك أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان " هو أي طرف أو ذو العالقة الطرف المعني" -

والموظفين وأصحاب المصالح )الموردين، المتعاقدين، المقاولين، والمقاولين من المنبثقة عنه، اإلدارة التنفيذية وكبار التنفيذيين 

 الشركة. لشركة ولديه مصالح شخصية تتضارب مع مصالح أو أي طرف آخر يمتلك سلطة في االباطن(، 

 هم زوجة الطرف المعني أو والديه أو ابنه أو زوجة ابنه أو أخيه أو أخته أو زوجة أخيه أو زوج أخته. "األقاربأفراد العائلة أو  " -

" 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

" في الشركة هي أي مصالح مالية من أي نوع، التي تُعد في جميع الحاالت كبيرة بدرجة كافية لتؤثر المادية أو المصلحة المالية"

في الطرف المعني أو تقدير أفراد العائلة فيما يتعلق بالمعامالت التي تُعد الشركة طرفًا  –أو من شأنها أن تؤثر تأثيًرا معقواًل  –

 . بها

" هي أي اتفاقية أو عالقة تشمل بيع المنتجات أو الخدمات أو شراءهما أو منح أو استالم قرًضا أو منحةً أو العقد أو المعاملة" -

 عقدًا أو معاملةً مالية. الشركةنواع أخرى من العالقات المالية، بينما ال يُعد إعطاء الهدايا إلى طرف معني لدي تأسيس أي أ

 

 االفتراضات األساسية -3

وفي كافة  همفي تأديتهم لمهام  بقيم الشفافية والنزاهة ومراعاة مصالح الشركة االلتزاميفترض ممن تنطبق عليهم هذه السياسة  -أ

 تعامالتهم. 

تعد هذه السياسة جزءاً ال يتجزأ من الوثائق التي تربط الشركة بالموظفين سواء كانت تلك الوثائق قرارات تعيين أو عقود عمل، أو  -ب

 الوثائق التي تربط الشركة بعقود مقاوالت أو توريد أو عقود خدمات أو غيرها. . 

 راء في المملكة العربية السعودية. تطبق هذه السياسة مع مراعاة كافة األنظمة واللوائح المرعية اإلج -د

 

 المراجع المطبقة -4

 جميع األنظمة واللوائح ذات العالقة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ومنها على سبيل التعداد ودون حصر: 

 ه،  23/2/1441ه والمعدل بتاريخ  28/01/29تاريخ  3رقم م/ نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي -

ه والمعدلة  16/5/1438( وتاريخ 2017-16-8ة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب الرقم )الئحة حوكم -

 ه.  15/9/140بتاريخ 

الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة الصادرة عن مجلس هيئة  -

  ه  15/9/1440ه والمعدل بتاريخ  16/1/1438( وتاريخ 2016-127-8قم )السوق المالية بموجب القرار ر

 النظام األساسي للشركة.  -

   

 حاالت تعارض المصالح -5

 ةالسياسهذه  تنطبق عليهبه حيادية أداء أو قرار من  تأثرت، أو من المحتمل أن تأثرالوضع أو الموقف الذي  إن تضارب المصالح هو -5.1

 وتُعتبر الحاالت التالية بمثابة تضارب في المصالح ألغراض هذه السياسة: ،اآلخرينعمالهم أو تعاملهم مع أصحاب المصالح أل تأديتهمعند 

االقسام أو العاملين، )أو أي من أفراد عائلة المذكورين(  رؤساءأن يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو المديرين التنفيذين أو  -

 سواء لتوريد منتجات أو خدمات. الشركةفي إحدى تعامالت  طرفًا في تعاقد أو مشارًكا

 

االقسام أو العاملين )أو أي من أفراد عائلة المذكورين(  رؤساءامتالك أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو المديرين التنفيذين أو  -

التنفيذي أو  والمديردارة وأي شركة أخرى يكون عضو مجلس اإل الشركةمصالح مالية مادية في إحدى التعامالت القائمة بين 

مديًرا أو مسؤواًل أو وكياًل أو شريًكا أو مساعدًا أو موظفًا أو ممثل قانوني  -المسؤول أو العامل، أو أي من أفراد عائلة المذكورين

 .فيها

 

االقسام أو العاملين )أو أي من أفراد عائلة المذكورين( بالمشاركة أو  رؤساءأو  نقيام عضو مجلس اإلدارة أو المديرين التنفيذي -

 الشركة. امتالكهم مصالح مالية مادية في أي أعمال أو مشروعات من شانها أن تنافس 
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البند  في األشخاص ذو العالقة المعرفينأي من في جميع تعامالت الشركة مع المصالح  تضارب أو ازدواجية تتوفر حالة  بشكل عام، -5.2

، ماليتهاأو أعمالها و/أو أعماله، و/أو مقرراتها ومقررات مجلس إدارتها و/على التأثير القدرة  لذين لديهمالتالي أو غيرهم من األشخاص ا

  التعداد:على سبيل ذلك بما في 

األطراف ذوي العالقة إذا كان هناك مصلحة مالية موجودة أو محتمل وجودها أو اهتمامات أخرى ظهرت أو قد تظهر على  -

 موضوعيهم و/أو قدرتهم على تأدية مسؤولياتهم تجاه الشركة. تضعف و

 

من أي نوع شخصية  خدمةً لمكاسبالزوردي التجارية أو اإلدارية أو غيرها من قرارات شركة فرصة للتأثير على إذا تقدمت  -

 كانت. 
 

ة أو مكانة الشخص ذو العالقلمكانته  مباشرة نتيجةً غير مباشرة أو منفعة شخصية  أسرة األشخاص ذوي العالقةأحد أفراد إذا تلقى  -

 في الشركة. 

.لصالح أي من األشخاص ذوي العالقة الزورديشركة  مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في نشاط يتنافس مع أنشطة إذا توافرت  -

  

ُعِرفت المصلحة الغير مباشرة في الئحة "الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة 

عالقة، جراء من ذوي الأشخاص بشكل غير مباشر التي يتقاضاها المحقة  غير المتمثلة بالمنفعة الماليةمباشرة الالمدرجة" بأنه  المصلحة غير 

 .ةعقود وتعامالت  مع أو لحساب الشركأعمال و

 

 تجنب تعارض المصالح .6

 تشدد على أعضاء مجلس إدارتها وباقي األشخاص ذوي العالقة، والمصالحعلى تجنب  الحاالت التي تؤدي إلى تعارض  الشركةتحرص 

خصية، الش استغالل مناصبهم لتحقيق المنافعوعدم الشخصية،  ممصالح الشركة على مصلحته وتقديمبأمانة ونزاهة،  مممارسة مهامه )أ(على 

عند النظر في الموضوعات المعروضة  متجنب حاالت تعارض المصالح، وإبالغ المجلس بحاالت التعارض التي قد تؤثر في حيادهو )ب( 

الموضوعات في  عدم إشراك هذا العضو في المداوالت، وعدم احتساب صوته في التصويت على هذهوعلى المجلس، وعلى مجلس اإلدارة 

 الحفاظ على سرية المعلومات ذات الصلة بالشركة وأنشطتها وعدم إفشائها إلى أي شخص. واجتماعات مجلس اإلدارة وجمعيات المساهمين 

 

 اإلفصاح عن تعارض المصالح .7

  :عالقتهم باألتى يلتزم جميع أعضاء مجلس اإلدارة ومنسوبي الشركة باإلفصاح والتبليغ عن

أو منشأة لها فائدة أو تقدم أي خدمات للشركة أو أي من شركاتها التابعة أو تتحصل على أي فائدة أو تستقبل أي  نشاط تجاريأي  -أ

 خدمات منها.

 منفعة من الشركة او شركاتها التابعة. ةخدمة أو أي تتلقى أيأي مصلحة مع عميل أو أي منشأة أخرى   -ب

 تستفيد من أي إجراءات يقوم بها عضو مجلس اإلدارة أو الموظف. نشاط تجاري، عميل أو أي منشأة أخرى في وضع يجعلها  -ت

 المصالح المباشرة وغير المباشرة لعضو مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأي من أقاربهم وتابعيهم أو تقديم إقرار بنفي ذلك.  -ث

أعضاء مجلس اإلدارة أو ألي قريب من هؤالء التفاصيل الكاملة ألي عقد أو ترتيب يكون فيه رئيس الشركة أو المدير المالي أو ألحد  -ج

 مصلحة جوهرية ويكون مهماً لعمل الشركة أو تقديم إقرار ينفي ذلك.

عند تعاقد الشركة أو تعاملها مع طرف ذي عالقة على أن يشمل إبالغ الهيئة والجمهور من دون تأخير بذلك التعاقد أو التعامل، إذا  -ح

 من إجمالي إيرادات الشركة وفقاً آلخر قوائم مالية مدققة. %1أو يزيد على  كان هذا التعاقد أو التعامل مساوياً 
 

 الداخلية اإلجراءات

ً  ممن يمتلكون المديرعضو اللجنة أو إلدارة أو عضو مجلس ا  على .أ  اإلدارة جلسمفي اجتماعات  الحاضرينو المصالحفي تعارضا

قرار أو ي أتخاذ الى امجلس اإلدارة أو اللجنة شروع  قبل المصالحفي بالتعارض المتعلقة  المادية الوقائع المعلومات وكافة عن اإلبالغ 

عضاء . إذا علم أفي محضر االجتماع المعلومات المشار إليها وتُسجل، المصالحفي تضارب  تنطوي علىأو معاملة  عقد يتعلق بأياجراء 

 بذلكقة متعلالاآلخرين، يجب اإلفصاح عن الحقائق الموظفين رؤساء األقسام أو يتعلق بأحد مجلس اإلدارة بوجود تضارب في مصالح 

 .ألغراض اإلفصاحكضيف اجتماع مجلس اإلدارة عند دعوته لحضور  من قِبل عضو المجلس أو الشخص المعني
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تعارض أو أو معاملة تتضمن  ألي مسألةمجلس اإلدارة أو اللجنة  في مناقشات المصالحفي تضارب الشخص الذي لديه  يشاركال  .ب

وال  ئلة،األس اإلجابة عناإلفصاح عن الحقائق المادية واال ألغراض  لتلك المناقشاتالسماح له باالستماع ال يجوز و  ،تضارب للمصالح

ج خارأو  سواء أثناءبهذه المسألة فيما يتعلق للتاثير على أعضاء المجلس أو اللجنة   شخصيال نفوذه هذا الشخص ممارسة يحاول

 .االجتماع

ن أالعتقاد بالمجلس أو اللجنة، بسبب ا جتماعاحضور  االمتناع عن ينويالذي لجنة ا عضومدير أو ال فصح عضو مجلس اإلدارة أويُ  .ج

واألمور ذات  جميع الحقائقعن تتعارض مع مصالحه إلى رئيس االجتماع إجراًء بشأن مسألة قرار أو ستتخذ مجلس اإلدارة أو اللجنة 

ُم بتضارب المصالح،  الصلة  في االجتماع وتسجيله في محضر االجتماع. هذا اإلفصاحرئيس االجتماع ويُقد ِ

حيث ي االجتماع فيتم 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 

 التواجدوز له وال يجالتي تتضمن تعارض في المصالح أو المعاملة  العقدعلى التصويت  المصالحفي تضارب  الذي لديه طرفال يجوز لل .ه

 نونيةالقا طرفال هلية ذلكأعدم  دونتو ،(التصويت سري فيهافي األحوال التي ال يكون )إال  التصويتداخل غرفة االجتماعات أثناء 

إعادة  النتخابات كمسؤول أولديه تضارب في المصالح عند ترشحه ل الشركةعضو مجلس إدارة يعتبر . في محضر االجتماع للتصويت

 .وتنطبق عليه هذه المادة  انتخابه كعضو مجلس اإلدارة

ك في وال يشتر الشركةال يجوز أن يكون لعضو مجلس اإلدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب  .و

إال بترخيص مسبق من الجمعية العامة العادية أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله  أي عمل من شانه منافسة الشركة

 يجدد سنوياً.

د المصالح فيما يتعلق بأي عقفي تضارب ممن لديهم و أ الشركةأعضاء في مجلس إدارة  ممن ليسوااصاحب المصلحة  صاألشخافصح يُ  .ز

ي فأو من ينوب عنه بشأن أي تضارب له  عالتاب القسمو معاملة غير خاضعة إلجراءات مجلس اإلدارة أو اللجنة إلى مشرفهم أو رئيس أ

تضارب ب الشخص صاحب المصلحةفور علم هذا اإلفصاح فيما يتعلق بأي عقد أو معاملة، ويتم  المصلحةالشخص صاحب لدى المصالح 

 قد أو المعاملة.تعافي هذا ال الشركةعن اتخاذ أي إجراء قد يؤثر على مشاركة  الشخص صاحب المصلحة مصالح، ويمتنعال

 محتمل تضاربالشخص الذي لديه المصالح، يلتزم في وجود تضارب بهناك وضوًحا تاًما للشخص صاحب المصلحة  يكنإذا لم  .ح

 وأاإلدارة العليا  أخطار ا كان هناك ما يبررالذي يحدد ما إذوأو من ينوب عنه،  القسمأو رئيس  المشرفإلى المالبسات باإلفصاح عن 

 يخضع لهذه السياسة.بوجود تضارب في المصالح اإلدارة مجلس 

ال يجوز ألي عضو أن يسيء استخدام أو يستفيد، بشكل مباشر أو غير مباشر، من أي من أصول الشركة أو معلوماتها أو الفرص  .و

نشطة التي تقع ضمن أ االستثماريةالتي تعرض على الشركة أو بصفته عضوا في مجلس اإلدارة. ويشمل ذلك الفرص  االستثمارية

منها. ويمتد هذا الحظر إلى المدير الذي يستقيل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أن يستخدم  تفادةاالسالشركة أو التي ترغب الشركة في 

 الفرص االستثمارية التي يرغب الزوردي باستخدامها، والتي جاءت إلى علمه خالل عضويته في المجلس.

 غير مباشرة فيها آلية الترخيص في األعمال والعقود التي يكون لعضو مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو

 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 لتلبية 

 المتعاقدين والمتعاملين وكانت هذه األعمال والعقود احتياجاته الشخصية إذا تمت بنفس األوضاع والشروط التي تتبعها الشركة مع عموم

 ضمن نشاط الشركة المعتاد.

 : إجراءات الحصول على الترخيصثانيا

من نظام الشركات، ال يجوز أن يكون لعضو مجلس اإلدارة أي مصلحة مباشرة أو غير  -( 1فقرة )  -وفقاً للمادة الحادية والسبعين .أ

أو أن ينافس الشركة  مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب شركة الزوردي وال يشترك في أي عمل من شانه منافسة الشركة 

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

يبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها عن األعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة  .ب

 .تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجيأو غير مباشرة فيها، ويرافق التبليغ 
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( من المادة الحادية والسبعين من 1لعامة العادية أو غير العادية الحق في تفويض صالحية الترخيص الواردة في الفقرة )للجمعية ا .ج

 نظام الشركات إلى مجلس إدارة الشركة، على أن يكون التفويض وفقاً للشروط التالية:

إيرادات الشركة  من %1أقل من  –لسنة المالية أو مجموع األعمال والعقود خالل ا –أن يكون إجمالى مبلغ العمل أو العقد  .1

 ماليين لاير سعودي. 5أقل من وفقاً آلخر قوائم مالية مراجعة على أن يكون 

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

شركة مع تبعها الأن ال يتضمن العمل أو العقد شروطاً تفضيلية لعضو مجلس اإلدارة وأن يكون بنفس األحكام والشروط التي ت .3

 عموم المتعاملين والمتعاقدين.

–بموجب ترخيص مهني  –أن ال يكون العقد أو العمل من ضمن األعمال والعقود االستشارية التي يقوم بها عضو المجلس  .4

المساهمة  تلصالح الشركة وفق المادة الثالثة من الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركا

 المدرجة.

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

 الواحدة.

( 1) تكون مدة التفويض بحد أقصى سنة واحدة من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية على تفويض صالحيتها الوردة في الفقرة .ه

 من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات إلى مجلس إدارة الشركة أو حتي نهاية دورة مجلس اإلدارة المفوض، أيهما أسبق.

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

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

يجوز الحصول على ترخيص الحق من الجمعية العامة العادية في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لعضو مجلس  .ح

د تحقق أي من اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، إال أنه يجب أن يكون الترخيص مسبقاً من الجمعية العامة العادية عن

 الحالتين االتيتين في العمل أو العقد:

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

 أن يتضمن العمل أو العقد شروطاً تفضيلية. .2

 دويجوز للشركة )على الرغم من تحقق أي من الحالتين المشار إليهما أعاله( الدخول في العمل أو العقد على أن يكون العمل أو العق .ط

مشروطاً بموافقة الجمعية العامة العادية بحيث ال يكون على الشركة أي أثر أو مساءلة قانونية في حال عدم موافقة الجمعية العامة 

 العادية حيال العمل أو العقد.

 المصلحة غير المباشرةثالثا: 

التي تتم لحساب الشركة يمكن أن تحقق فوائد إذا كانت األعمال والعقود 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. %5اإلدارة أو أي من أقاربه ما نسبته لشركة مساهمة يملك فيها عضو مجلس  .3

 يملك فيها عضو مجلس اإلدارة أو أي من أقاربه أو يديرونها. –من غير الشركات  –لمنشاة  .4

 في مجلس إدارتها أو من كبار تنفيذييها. لمنشاة أو شركة يكون العضو أو أي من أقاربه عضواً  .5

 يمثلها عضو مجلس اإلدارة.لشخصية اعتبارية 

 

 اإلفصاح عن تعارض المصالح من قبل المرشح .8

فق و –على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حاالت تعارض المصالح 

 اإلجراءات المقررة من الهيئة، وتشمل:
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 والعقود التي تتم لحساب الشركة التي يرغب في الترشح لمجلس إدارتها.وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال  -

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

 

 مفهوم األعمال المنافسة .9

 الذي تزاوله ما يلي: يدخل في مفهوم االشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط

تأسيس عضو مجلس اإلدارة لشركة أو مؤسسة فردية أو تملكه نسبة مؤثرة ألسهم أو حصص في شركة أو منشأة أخرى، تزاول  -

 نشاطاً مماثال ألنشطة الزوردي أو مجموعتها.

دية منافسة أو شركة منافسة قبول عضوية مجلس إدارة شركة أو منشأة منافسة لالزوردي أو مجموعتها، أو تولي إدارة مؤسسة فر -

 لالزوردي، أياً كان شكلها.

حصول العضو على وكالة تجارية أو ما في حكمها، ظاهرة كانت أو مستترة، لشركة أو منشأة أخرى منافسة لالزوردي أو  -

 مجموعتها.

 

 االنخراط في األعمال المنافسة  .10

ما لم يحصل على إذن مسبق يجدد سنويا من ، منافسة أعمال الشركةى ال يجوز للمدير أن يشارك في أي عمل من شأنه أن يكون قادرا عل

 خالفاتاألضرار التي قد تلحق بها نتيجةً للم بالتعويض المناسب عنويكون للشركة حق المطالبة ، الجمعية العامة العادية التي تسمح له بذلك

 . أمام السلطة القضائية المختصة 

يخضع للترخيص تنافس أعمال الشركة التي قد  ممارسة عضو مجلس اإلدارة أو انخراطه باألعمالإن مع عدم اإلخالل بما ورد أعاله، 
الشركات عن الشركة إخطار مجلس إدارة  الجمعية العامة للمساهمين، وبالتالي ينبغي على عضو مجلس اإلدارة المتعارضمن  المسبق

إلدارة  يقوم رئيس مجلس اتبعاً لذلك  .مجلس اإلدارةفي محضر اجتماع  اإلفصاحتدوين هذا على أن يتم ، المنافسة التي يرغب المشاركة فيها
غية مناقشتها ب المشاريع المنافسة التي يشارك فيها أعضاء المجلسحول التعارض الواقع مع تعداد بإبالغ الجمعية العامة العادية، حالما تعقد، 

  .كل سنةللشركة  مجلس اإلدارة المتعارض بشأن األعمال المزاحمة ويجدد الترخيص الممنوح لعضوالترخيص بها. والتصويت على 

إذا رفضت الجمعية العامة تجديد الترخيص الممنوح لمدير أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي معاملة أو عقد يتم على أما 

فترة تحددها الجمعية العامة؛ فعلى المدير تقديم حساب شركة الزوردي أو المشاركة في أعمال تتنافس مع شركة الزوردي، في غضون 

نافسة ماستقالته خالل مهلة تحددها الجمعية العامة، وإال ُعدت عضويته في المجلس منتهية، وذلك ما لم يقرر العدول عن العقد أو التعامل أو ال

 ة من قبل الجمعية العامة.أو تصويب أوضاعه طبقاً لنظام الشركات ولوائحه التنفيذية قبل انقضاء المهلة المحدد

 

 القروض والضمانات  .11

فيما يتعلق  الشركةأو الحصول على ضمان من  الشركةال يجوز ألي مدير الحصول على أي نوع من التمويل، مثل القروض النقدية من 

 بقرض دخله المدير مع أطراف ثالثة، باستثناء البنوك وغيرها من الشركات االئتمانية.

 

 قبول الهدايا .12

يؤدي قبول الهدايا  تجارية مع الشركة. يجوز ألي من أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين قبول الهدايا من أي شخص له تعامالتال 

والمزايا األخرى من األفراد أو الهيئات إلى تضارب المصالح أو ازدواجيتها عند قيام الطرف الُمقِدم للهدايا/الحفاوة/المزايا  واإلكراميات

 .أداء واجباتهفي ظل ظروف قد يُستدل منها أن هذا الفعل بقصد به التأثير في الطرف المعني أو قد يؤثر فيه عند  بتقدميها

 

 استخدام أصول الشركة .13

ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة استخدام أصول الشركة وممتلكاتها لمصلحة شخصية ألنها قد تشكل تعارضا فعليا أو محتمال في المصالح. 

 .استغالل موظفي الشركة أو معداتها أو مرافقها لمصالح أخرى غير مصالح الشركة ويشمل ذلك

 

 التبرعات  .14
 ال تساهم الشركة في المنظمات الخيرية التي ينتمي إليها العضو إال بموافقة المجلس.
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 السرية .15

 عليها فيما يتعلق باإلفصاحُحِصَل عدم اإلفصاح عن المعلومات السرية التي الحذر بمدير ومسؤول وموظف عضو مجلس إدارة وكل يتوخى 

 أعضاء مجلس اإلدارةباإلضافة إلى ذلك، يلتزم   .الزورديضر بمصالح شركة تقد والذي  المحتملةعن تضارب المصالح أو التضاربات 

أو استخدامها لمصلحتهم أو استفادتهم  الزورديشركة المديرون والمسؤولون والموظفون بعدم اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بأعمال و

 استفادتهم الشخصية.و لمصلحة أي من أفراد العائلة لتحقيق أالشخصية 

 

 سياسةمراجعة ال .16

 

بالدراية التامة كتابةً واإلقرار ويُطلب منهم مراجعتها عضو مجلس إدارة ومدير ومسؤول وموظف إلى كل  سياسةقدم نسخة من هذه التُ  .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

 ستشاريأو ا كمدير الحاالت العملأنها يمكن أن تساهم في تضارب المصالح، وقد تشمل هذه العالقات أو المواقف أو  فيها أو يعتقد شاركيُ 

 تتعلق بالمصالح وماتأي معلسوف تُعامل و ،الشركةنشاط تجاري قد يقدم سلع أو خدمات أي أو ملكية  ،للشركةتابعة  أخرىلشركة 

مجلس اإلدارة  رئيسل عام شكلٍ بوتُتاح سرية ب عائلتهد أو موظف أو أحد أفرا مسؤولأو مدير عضو مجلس إدارة أو ي التجارية أل

ومات عن المزيد من المعل الذي يجعل اإلفصاح وذلك بخالف القدر، فقط ة لمعالجة تضارب المصالحعينالتنفيذي وأي لجنة مُ  والرئيس

  .الشركات واي قوانين ذات الصلة، ومتطلبات نظام سياسةفيما يتعلق بتنفيذ هذه ال ضروريًا

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

 الموظفين.

 

 . سياسة تعارض المصالحعدم االلتزام ب .17

 

 يعرض المخالف للعقوبات على النحو التالي: وعدم اإلفصاح مخالفة لهذه السياسة أي إن 

 يرتب عليهم، عن إبالغ مجلس إدارة الشركة عن حالة التضارب همأو تقاعس بأحكام هذه السياسة ذوي العالقةاألشخاص  إخالل إن -1

للشركة أو أي طرف معني أن  ويكونتعويض الشركة عن األضرار التي لحقت بها، فضالً عن ، النظاميةالعقوبات التي تفرضها الجهات 

ه ل يطالب أمام الجهة القضائية المختصة بإلغاء العقد الذي ينطوي عليه تعارضاً في المصالح، وإلزام العضو بدفع أية أرباح أو منافع تحققت

طالبة أمام الجهات إن منافسة أحد األشخاص المشاركون في أحد أنشطة الشركة أو المتاجرة فيها، يمنح الشركة الحق في الم من ذلك.

 القضائية بالتعويض المناسب، ما لم يكن لديه تفويض مسبق من الجمعية العامة يسمح له بذلك.

أي عقد تمويل مالي )قرض( تبرمه الشركة أو تضمنه لصالح أحد األشخاص المشاركون، ويحق للشركة مطالبة العضو المخالف أمام  يلغى

 .ضرر قد يلحق به الجهة القضائية المختصة بتعويض عن أي

 

 

 

 

 

 المراجعة من قبل التوصية من قبل الموافقة من قبل تاريخ االعتماد
مراجعتها من  /إعدادها

 قبل
 اسم السياسة

العامة غير العادية ةالجمعي  

م2022يونيو  30  
سياسة تعارض المصالح  إدارة الحوكمة المدير المالي / الرئيس التنفيذي لجنة المراجعة مجلس اإلدارة

 -3النسخة -
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 تعارض المصالحلتزام بسياسة التعهد باال

 

أقر أنا، __________________، بصفتي عضو في مجلس إدارة ________________ ,او مجلس مديرين ، أو عضو 

 لجنة، أو من كبار التنفيذيين__________________   بأن مهامي و واجباتي ينبغي أن تتضمن ما يلي:

 رأي مستقل فيما يخص جميع األمور اإلستراتيجية بما في ذلك  المشاركة وبصورة منتظمة في اجتماعات مجلس اإلدارة، وتقديم

 سياسة الشركة ومسؤوليتها ومواردها ... إلخ.

 .العمل والتصرف بحسن نية مع بذل أقصى جهد من أجل الحرص على مصلحة الشركة 

 .أن أضمن أن يتم إعطاء األولوية لمصالح الشركة في حالة تعارض المصالح 

نه وفقا  ألفضل معايير حوكمة الشركات، ينبغي على عضو مجلس اإلدارة/مجلس المديرين أن:كما أنني أقر أيضا  بأ  

(i)  وجه السرعة مجلس اإلدارة/المديرين وبشكل مكتوب عن أي تعارض حقيقيأ كان أو محتمل في المصالح. على العضويبلغ 

(ii)  مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لصالح الحصول على موافقة المجلس بما لعضو مجلس اإلدارة من مصلحة مباشرة او غير

 الشركة.

 الحصول على موافقة الجمعية العامة حسب ما تقتضيه اللوائح واألنظمة.

 

بمجرد أن يقوم عضو ما بإخطار مجلس اإلدارة باحتمالية حدوث تعارض في المصالح، فإن األمر بعد ذلك سيكون متروكا  لرئيس 

ية التعامل مع ذلك. هذا يمكن أن يكون من خالل:مجلس اإلدارة التخاذ قرار بكيف  

الطلب من عضو مجلس اإلدارة الذي لديه تعارض المصالح بعدم المشاركة في المناقشة الخاصة بالصفقات التي له طرف فيها وأن  -1

 يمتنع عن التصويت على القرار فيما يتعلق في ذلك.

درة قاعة المجلس أثناء المناقشات الخاصة بالصفقات التي له طرف الطلب من عضو مجلس اإلدارة الذي لديه تعارض مصالح مغا

 فيها.

 

 اإلسم:

 

 التوقيع:

 

 التاريخ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Page 9 of 12 
 

 اإلقرار واإلفصاح لنماذج أمثلة 

 إقرار عضو مجلس اإلدارة 1-1

)"الشركة"(، أقر بأن واجباتي أنا، _________________________________ بصفتي عضوا في مجلس إدارة شركة "الزوردي للمجوهرات" 

 تشمل، في جملة أمور، ما يلي:

 تعارض المصالح

  ة بما في ذلك السياسة والمساءل االستراتيجيةالمشارکة في اجتماعات مجلس اإلدارة علی أساس منتظم وإبداء الرأي المناسب في جميع األمور

 والموارد وما إلی ذلك.

 لتزام بما يحقق مصلحة الشركة.العمل بحسن نية مع العناية الواجبة واإل 

 .التأكد من إعطاء األولوية لمصالح الشركة في حالة تعارض المصالح 

 :ووفقا ألفضل معايير حوكمة الشركات 

 اإلفصاح أمام مجلس اإلدارة عن أي تعارض حقيقي أو محتمل في المصالح. -

ات عالقة بمجرد علمها والحصول على الموافقات إخطار مجلس اإلدارة فورا وبصورة رسمية بأي معاملة مقترحة مع أطراف ذ -

 وفقا لسياسة تعارض المصالح لدى مجلس اإلدارة قبل الدخول في المعاملة التي يشارك فيها طرف ذي عالقة.

ويمكن  عه.التعامل موبمجرد قيام العضو بإخطار المجلس بالتعارض المحتمل في المصالح، يعود األمر إلى رئيس مجلس اإلدارة التخاذ قرار بشأن كيفية 

 أن يكون ذلك من خالل مطالبة عضو المجلس المتعارض بعدم المشاركة في المناقشة واالمتناع عن التصويت على القرار أو مطالبة عضو المجلس

 المتعارض بمغادرة قاعة المجلس أثناء المناقشات والتصويت على المسألة.

ال ينبغي أن يشارکوا في المناقشات حول المعامالت التي يکونون فيها طرفا متعارضا وأن يمتنعوا  ومن المفهوم أن أعضاء مجلس اإلدارة المتعارضين

 عن التصويت علی هذه المسائل بعد إخطار المجلس.

 .ةفي جميع الحاالت، عندما يصوت مجلس اإلدارة على قضية فيها مدير لديه تعارض محتمل في المصالح، يجب أن يتم كل التصويت بطريقة سري

 كما أقر بأنني قرأت وفهمت سياسة قواعد السلوك الخاصة بالشركة وأنني سوف ألتزم بمتطلباتها.

  السرية

و ة أقد يحصل المدير أثناء عمله لصالح الشركة، على معلومات سرية و / أو حساسة؛ وهو ما يعني أي معلومات يتم الحصول عليها )سواء كانت خطي

قبل أو نيابة عن الشركة بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، أي معلومات تتعلق بالمشاريع أو العمليات أو المنهجيات شفويا أو بأي وسيلة أخرى( من 

 أو األنظمة أو الخطط أو النوايا، ، والتسعير، واألسرار التجارية، وفرص السوق، أو األعمال التجارية أو الشؤون المالية.

 ة حصرية للشركة، ومن المهم أن يتم الحفاظ عليها بأقصى قدر من الثقة. وبالتالي، فإنني أتعهد بأنني لن:أدرك أن هذه المعلومات هي ملكي

 .أكشف عن المعلومات السرية و / أو الحساسة عن الشركة، سواء أكنت أو لم أخدم في المجلس 

 ر مباشر.استخدم المعلومات السرية و / أو الحساسة بشكل غير صحيح، سواء بشكل مباشر أو غي 

 .اإلفصاح عن هذه المعلومات التي قد تؤثر على سمعة الشركة وصورتها 

 .أن أضع نفسي في وضع يمكن فيه لبعض األشخاص االستفادة من الكشف عن معلومات سرية و / أو حساسة 

  س.عليها خالل فترة خدمتي في المجلاإلستفادة أو محاولة اإلستفادة من المعلومات التي ال يمكن للجمهور الوصول إليها والتي تم الحصول 

 النزاهة واألعمال السليمة

سات ح مع الممارأتعهد بالعمل وااللتزام بأعلى شکل من أشکال النزاهة والعناية واالجتهاد ومعايير األعمال األخالقية طوال خدمتي مع الشرکة ولن أتسام

 تي تتعامل مع الشرکة. وعالوة على ذلك، أتعهد بما يلي:غير األخالقية من الموظفين أو المدراء أو األطراف الثالثة ال

 .اتخاذ القرارات بحسن نية لغرض مناسب 

 .عدم وجود مصلحة شخصية جوهرية في موضوع القرار 

 .اتخاذ الخطوات الالزمة إلبالغ نفسي بموضوع القرار إلى الحد الذي أعتقد أنه معقول 

 ا في مصلحة الشركة.تحمل مسؤولية اإليمان بأن القرارات التي أتخذه 

  إنني أدرك أهمية اتباع دليل حوكمة الشركات وأتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعالي، وأن أدرك أن اإلجراءات التأديبية المناسبة بما في

 ذلك اإلحالل المحتمل لمنصبي من اإلدارة قد تحدث في حالة حدوث انتهاك.

 

  االسم 

  التوقيع

  التاريخ
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 المستقلين إقرار المدراء 1-2

 :التاريخ

 إلى: مجلس اإلدارة

 السادة األعزاء؛

أنا ____________________ أشهد هنا بأنني عضو غير تنفيذي ومستقل في شركة الزوردي للمجوهرات، شركة مدرجة في هيئة 

( من الئحة 1عليه في المادة رقم )السوق المالية السعودي، وإقر بالمتثال لجميع معايير المدير غير التنفيذي والمستقل كما هو منصوص 

 .حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية

ارة دوذلك للتأكيد على أنه وحتى تاريخ هذه الشهادة لم يكن لدي أي عالقة مالية جوهرية للمعامالت مع الشركة أو وسطائها أو مدرائها أو اإل

اتفاقية/اتفاقيات استشارية مع شركة أزوردي للمجوهرات لتقديم الخدمات  -إن وجد–ء العليا أو شركتها القابضة وشركاتها التابعة باستثنا

 .االستشارية المالية والتشغيلية. وتخضع هذه االتفاقية للتجديد السنوي للجمعية العامة

ؤوال شرة وأيضا لم أكن مسأقر بأنني لست مرتبطا باألشخاص الذين يشغلون مناصب إدارية على مستوى مجلس اإلدارة أو تحت المجلس  مبا

الثالث  تتنفيذيا للشركة في السنتين الماليتين السابقتين مباشرة؛ أنا لست شريكا وال تنفيذياً، ولم أكن شريكا أو مسؤوال تنفيذيا خالل السنوا

 :السابقة، مما يلي

 .شركة التدقيق الخارجي أو الداخلي التي لها ارتباط مادي مع الشركة •

 .سسات( القانونية واالستشارية التي لها عالقة جوهرية مع الشركةالشركة )المؤ •

ة من كما أنني لم أكن موردا ألية مواد أو مزوداً لخدمة أو عميالً أو مؤجراً أو مستأجراً لدى الشركة كما لم أمتلك في الشركة خمسة بالمائ

 .أسهم الشركة المصدرة

 اإلدارةوالتي تنص على قواعد التعامل مع أعضاء مجلس  الطرح وااللتزامات المستمرةعد ( من قوا69أنا ملتزم بما ورد في الماردة رقم )

 .( "اإلخطارات المتعلقة بأسهم الشركة"68فترات محدودة، والمادة ) خاللفي أسهم الشركة 

 .الشركات الصادرة عن الهيئة( من الئحة حوكمة 43أنا أقر بالتزامي بجميع معايير سياسة تضارب المصالح المنصوص عليها في المادة )

 .( والذي يمثل قائمة بأسماء الشركات المساهمة السعودية التي أشغل فيها عضو مجلس إدارة1مرفق طيه ملحق رقم )

أتعهد بأن أسعى للحصول على موافقة مسبقة من مجلس اإلدارة والجمعية العامة وفقا لمتطلبات حوكمة الشركات، في حالة حدوث أي عالقات 

 .معامالت جوهريةأو 

  االسم 

  التوقيع

  التاريخ

 

 

 1ملحق رقم 

 أقرار بعضوية مجلس إدارة الشركات التالية في المملكة العربية السعودية

 

 اسم الشركة القطاع الشكل القانوني المنصب من تاريخ إلى تاريخ
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 إقرار المدراء لعدم تضارب المصالح 1-3

 :التاريخ

 اإلدارةإلى: مجلس 

 

أنا، السيد ____________________، المنصب ____________________ في شركة الزوردي للمجوهرات مصر / المملكة 

 رالعربية السعودية بموجب هذا اإلقرار أؤكد للرئيس التنفيذي بأن ليس لدي أي عالقة عمل أو أي أنشطة قد تولد مصلحة مالية مباشرة أو غي

في تضارب المصالح أثناء عملي وفي التعامل مع زبائن الشركة ومورديها ومقدمي خدماتها وموظفيها أو إدارتها العليا. مباشرة أو قد تتسبب 

 )يرجى اإلشارة أدناه حسب االقتضاء، في حالة وجود أي تضارب في المصالح(

عالقة مالية أو عالقة عمل أو معاملة مع الشركة أو وحتى تاريخ هذه الشهادة لم يكن لدي أي  20وذلك للتأكد من أنه خالل السنة المالية __

 ممورديها أو مزودي الخدمة أو عمالئها أو موظفيها أو كبار موظفي اإلدارة والتي قد تؤدي إلى تضارب المصالح أو التحيز أو إساءة استخدا

 .أصول الشركة أو مواردها

د أو مزود خدمة أو موظف أو مؤجر أو مستأجر للشركة أو أشخاص يشغلون كما أقر بأنني لست على عالقة قرابة بأي عميل أو وكيل أو مور

 .مناصب إدارية في الشركة. وإذا كان هذا هو الحال، فقد قمت باإلفصاح عن تلك العالقة أدناه

 .أنا أقر بامتثالي والتزامي بجميع معايير سياسة تضارب المصالح ومدونة قواعد السلوك الصادرة عن الشركة

 

( قائمة المعامالت المالية / التجارية أو العالقات واإلفصاح عن أية أطراف ذات عالقة تربطني بهم أية عالقات أو مصالح قد 1ملحق )يمثل ال

 .تولد تضارب المصالح، أوا تحيزاً أو تؤثر بالقرارات التجارية واألحكام أثناء العمل، وممارستي لواجباتي ومسؤولياتي

صاح عن والحصول المسبق على موافقة اإلدارة العليا ممثلة بالرئيس التنفيذي إذا وعندما تظهر أية حاجة إلبرام مثل وأتعهد بأنني سأقوم باإلف

 ةتلك العالقات أو المعامالت، سواء كانت جوهرية أو غير جوهرية. كما أدرك أن فشلي في القيام بذلك يعرضني لتحمل كامل المسؤولية المدني

اك أو ضرر للشركة نتيجة لهذه العالقة / المعامالت من تاريخ الدخول في هذه العالقة / المعامالت. وعالوة على ذلك أو الجنائية من أي انته

 .أدرك أن الشركة تحتفظ الشركة بحقوقها القانونية في التعويض عن أي أضرار مالية

 'شكرا لكم

  االسم 

  التوقيع

  التاريخ
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 المصالحإقرار تضارب 

 

 

ية عاملة تجارأقر بموجب ما ورد أدناه أنه إذا كان لدي أو لدى أي من أفراد عائلتي وأقاربي وأصدقائي الشخصيون أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو م

ات أثناء العمل وممارسة واجبأو عالقة تجارية أو أي أنشطة قد تولد مصالح مالية مباشرة أو غير مباشرة أو قد تتسبب في تضارب المصالح أو التحيز 

 إلدارة و /الوظيفة مع عمالء الشركة، ومورديها، ومقدمي الخدمات، وموظفيها أو اإلدارة العليا، بأنني سأقوم باإلفصاح عن ذلك التضارب إلى مجلس ا

 .أو اإلدارة العليا

 

ضارب المصالح أو العالقات أو تؤثر علىأدائي لواجباتي فيما يتعلق بأعمال لذا فإنني أود اإلفصاح عن المعامالت التالية / المحتملة التي قد تنطوي على ت

 - :الشركة

 

 :رسمية، عالقات تجارية و / أو مصالح خاصة معامالت أ( العمالء / األشخاص / الشركات الذين / لديهم

 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

 

 

 ب( وصف موجز للمعامالت، والعالقات بين واجباتي الوظيفية التي تنطوي على العمالء / األشخاص / الشركات المذكورة في البند )أ( أعاله:

 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

 

 

  االسم 

  التوقيع

  التاريخ

 

 

 


