
           تعزيز ال�سلوك املهني والقيم الأخالقية

• معايري وحمددات ال�سلوك املهني والقيم الأخالقية.
اأع�ساء جمل�س  التزام  ان  املالية، حيث  بياناتها  ال�سركة و�سالمة  امل�ستثمر يف نزاهة  ثقة  يعزز من  ال�سركة  والقيم الخالقية داخل  املهني  ال�سلوك  ثقافة  تر�سيخ  اإن 
الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة العاملني بال�سركة بال�سيا�سات واللوائح الداخلية واملتطلبات القانونية والرقابية ، يوؤدى الى حتقيق م�سالح كافة الطراف ذات العالقة 
بال�سركة وب�سفة خا�سة امل�ساهمني وذلك دون تعار�س يف امل�سالح وبدرجة عالية من ال�سفافية، وي�سمل اإطار حوكمة ال�سركة املعتمد من جمل�س الإدارة على جمموعة 
من املحددات واملعايري التي تتناول تر�سيخ مبداأ التزام كل ع�سو من اأع�ساء جمل�س الإدارة، والإدارة التنفيذية بكافة القوانني والتعليمات ومتثيل جميع امل�ساهمني 
واللتزام مبا يحقق م�سلحة ال�سركة وم�سلحة امل�ساهمني وم�سلحة اأ�سحاب امل�سالح الآخرين ولي�س م�سلحة جمموعة حمددة فقط كما يت�سمن عدم ا�ستخدام ع�سو 
جمل�س الإدارة اأو الإدارة التنفيذية النفوذ الوظيفية للمن�سب من اأجل حتقيق م�سلحة خا�سة اأو اأي ماآرب �سخ�سية له اأو لغريه وكذلك عدم ا�ستغالل اأ�سول وموارد 
ال�سركة لتحقيق م�سالح �سخ�سية، والعمل على ا�ستخدام تلك الأ�سول واملوارد بال�سكل الأمثل لتحقيق اأهداف ال�سركة، كما قامت ال�سركة  بو�سع نظام حمكم واآلية 
وا�سحة متنع اأع�ساء جمل�س الإدارة واملوظفني من ا�ستغالل املعلومات التي اطلعوا عليها بحكم موقعهم مل�سلحتهم ال�سخ�سية، ف�ساًل عن حظر الإف�ساح عن معلومات 
وبيانات تخ�س ال�سركة اإل يف احلالت التي ي�سمح بها  القانون، والتاأكيد على و�سع الإجراءات التي تنظم العمليات مع الأطراف ذات العالقة، واأن يكون  هناك ف�سل 
وا�سح بني م�سالح ال�سركة وتلك املرتبطة بع�سو جمل�س الإدارة، وذلك من خالل قيام جمل�س الإدارة بو�سع اآليات لتغليب م�سالح ال�سركة على م�سالح اأع�سائها واأن 
يلتزم ع�سو جمل�س الإدارة بالإف�ساح اإلى جمل�س الإدارة عن اأي م�سالح م�سرتكة له مع ال�سركة �سواء ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر، كما يحظر على ع�سو جمل�س الإدارة 
ال�سرتاك يف مناق�سة اأو اإبداء الراأي اأو الت�سويت على اأي مو�سوعات تعر�س على جمل�س الإدارة يكون له فيها م�سلحة م�سرتكة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة مع ال�سركة، 
كما انه ميكن للعاملني بال�سركة اأن يبلغوا داخليَا عن �سكوكهم حول اأي ممار�سات غري �سليمة اأو اأمور تثري الريبة يف التقارير املالية اأو اأنظمة الرقابة الداخلية اأو اأي 
اأمور اأخرى، وال�سركة ت�سمح باإجراء حتقيق م�ستقل وعادل لأى م�ساألة تعر�س عليها مع �سمان منح املُبلغ ح�َسن النية ال�سرية التي تكفل حمايته من اأي رد فعل �سلبي اأو 

�سرر قد يلحقه نتيجة اإبالغه عن تلك املمار�سات.

• �سيا�سات واآليات احلد من حالت تعار�س امل�سالح. 
قام جمل�س ادارة ال�سركة بو�سع �سيا�سات واآليات ب�ساأن احلد من حالت تعار�س امل�سالح واأ�ساليب معاجلتها والتعامل معها، وذلك �سمن اإطار حوكمة ال�سركة اآخذا 

فـي العتبار ما ورد بقانون ال�سركات.
وقد بينت ال�سيا�سات انه يتعني على ع�سو جمل�س الإدارة اأن يبلغ جمل�س الإدارة مبا له من م�سلحة �سخ�سية يف الأعمال والعقود التي تتم حل�ساب ال�سركة، واأن يثبت 

هذا التبليغ يف حم�سر الجتماع ول يجوز للع�سو ذي امل�سلحة ال�سرتاك يف الت�سويت على القرار الذي ي�سدر يف هذا ال�ساأن.
كما انه على رئي�س جمل�س الإدارة تبليغ اجلمعية العامة عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد اأع�ساء جمل�س الإدارة م�سلحة �سخ�سية فيها، ويرفق بهذا 

التبليغ تقرير خا�س من مراقب احل�سابات.  




