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CONFLICTOF INTEREST POLICY 
 

NAYIFAT FINANCE COMPANY 

 

 سياسة تنظيم تعارض المصالح 

 شركة النايفات للتمويل

 

PURPOSE 
 

The purpose of this conflict of interest policy (this 

“Policy”) is to protect the interest Nayifat Finance 

Company (the “Company”) when it is contemplating 

entering into a transaction or arrangement that might 

benefit the private interest of an employee, officer, 

director and/or board member of the Company and 

provide the Company with a procedure which, if 

observed, will allow a transaction to be treated as valid 

and binding even though an employee, officer, director 

and/or board member has or may have a conflict of 

interest with respect to the Transaction. This Policy is 

intended to supplement but not replace any applicable 

law or regulation in the Kingdom of Saudi Arabia. 

 

 الغرض: 

الغرض من سياسة تنظيم تعارض المصالح هذه )ويُشار إليها هنا بـ 

هنا بـ  )ويُشار إليها شركة النايفات للتمويل"( هو حماية مصالح السياسة"

 ترتيب من شأنهأو دخول في عملية تجارية ال كانت "( في حالالشركة"

أن يحقق منفعة شخصية للموظف أو المسئول أو المدير أو عضو مجلس 

لى إإدارة الشركة، وأن توفر للشركة إجراءاً يهدف ـ في حال إتباعه ـ 

عارض وجود تاحتمال ، حتى في حال اعتبار العملية التجارية ملزمة ونافذة

الدارة بشأن في مصلحة الموظف أو المسئول أو المدير أو عضو مجلس ا

لمطبقة األنظمة واللوائح ال تحل محل اأن هذه السياسة . العملية التجارية

 في المملكة العربية السعودية وإنما تعتبر مكملة لها. 

 

 

DEFINITIONS  
 

In line with CMA Corporate governance "Responsible 

Person" means any person serving as employee, officer, 

director or member of the Board of Directors of the 

Company, as well as a person known by the Company 

to be the beneficial owner of more than 5% of the 

Company's common stock (a "5% shareholder”) and 
an entity in which the Company is a beneficial owner of 
more than 5% of its common stock (a “5% 
shareholder”).  
 
Executive Director: a member of the Board who is a full 
time member of the executive management team of 
the Company and participates in its daily activities.  
 
Non-Executive Director: a member of the Board who is 
not a full-time member of the management team of the 
Company and does not participate in its daily activities.  
Independent Director: a non-executive member of the 
Board who enjoys complete independence in his/her 
position and decisions and none of the independence 
affecting issues stipulated in Article 20 of the CMA 
Corporate Governance Regulations apply to him/her.  
 
 
Executive Management or Senior Executive: persons 
responsible for managing the daily operations of the 
Company, and proposing and executing strategic 
decisions, such as the Chief Executive Officer (CEO) and 
his/her delegates and the Chief Financial Officer (CFO).  

 التعريفات: 

 أو مديراً  أو مسئولهو أي شخص يعمل موظفاً أو : "المسئول"الشخص 

شركة بأنه عضواً بمجلس إدارة الشركة، أو هو الشخص المعروف لدى ال

 من إجمالي أسهم%( 5)على خمسة في المائة  تزيدمالك مستفيد لنسبة 

 ة فيهأو أي كيان تكون الشرك"(شريك بنسبة خمسة في المائةالشركة )"

 ً ا على خمسة في المائة من إجمالي أسهمه زيدمستفيداً لنسبة تمالكا

 "(.شريك بنسبة خمسة في المائة)"

 

 

 ارة داال فيالذي يكون متفرغاً دارة اإلبمجلس عضو  :التنفيذي  لعضو ا

  .لهاعمال اليومية األ فيللشركة ويشارك التنفيذية 

 

 رةالدايكون متفرغاً  ال الذيمجلس إدارة عضو  :التنفيذي غيرالعضو 

 لها .عمال اليومية في األيشارك  الالشركة و

 االستقالليةيتمتع ب تنفيذي   غير مجلس إدارةعضو  :ستقلالمالعضو 

 لاإلستقالأي من عوارض  يهعل والتي تنطبق، تهمركزه وقرارا في هالتام

ألئحة حوكمة الشركات هيئة  ة العشرين من لمادا فيصوص عليها المن

 سوق المال

 

دارة عمليات بهم إ لمنوطشخاص ااأل :التنفيذيين أو كبار  التنفيذية دارةاإل

 س، كالرئيوتنفيذها األستراتيجيةالشركة اليومية، واقرتاح القرارات 

 المالي. المديرو هونواب التنفيذي



                              Conflict of Interest Policy 

Page 6 of 12 
 

Version 4.0 – Dec 2021 

"Family Member" means a spouse, parent, stepparent, 

child, stepchild, sibling, mother-in-law, father-in-law, 

son-in-law, daughter-in-law, brother-in-law, sister-in-

law, or anyone sharing the same household of a 

Responsible Person.  

 
 

Related Parties: 

 

 A. Substantial Shareholders of the company. 

 B. Board members of the Company or any of its 

affiliates and their relatives.  

C. Senior Executives of the Company or any of its 

affiliates and their relatives. 

 D. Board members and Senior Executives of 

Substantial Shareholders of the company. 

 E. Entities other than companies, owned by a Board 

member or any Senior Executive or their relatives.  

F. Companies in which a Board member or a Senior 

Executive or any of their relatives is a partner.  

G. Companies in which a Board member or a Senior 

Executive or any of their relatives is a member of its 

Board of directors or is one of its Senior Executives. 

H. Joint stock companies in which a member of the 

Board or a Senior Executive or any of their relatives 

owns (5%) or more, subject to the provisions of 

paragraph (D) of this definition.  

I. Companies in which a Board member or a Senior 

Executive or any of their relatives has influence on 

their decisions even if only by giving advice or 

guidance. 

 J. Any person whose advice or guidance influence the 

decisions of the Company, the Board and the Senior 

Executives. 

 K. Holding companies or affiliates. 

)Please refer to related party policies and 

procedures) 

 

“Interest” means a business transaction in which a 

person has directly or indirectly a share, concern, or 

responsibility, which, in view of all the circumstances, 

is substantial enough that it would, or reasonably could, 

affect a Responsible Person’s or Family Member’s 

judgment with respect to transactions to which the entity 

is a party. This includes all forms of compensation. 

 

“Transaction” means any agreement or relationship 

involving the sale or purchase of goods, services, or 

rights of any kind. 

 

“Company” means Nayifat Finance Company 

(“NAYIFAT”). 

ج هو الزوج أو الزوجة، أو األب، أو زوجة األب أو زو "عضو األسرة":

و الحماة، األم، أو الطفل، أو أبن الزوج أو الزوجة، أو الشقيق، أو الحمى أ

ت، أو والد الزوج أو الزوجة، أو الصهر، أو زوجة األبن، أو زوج األخ

أو أخت الزوج أو الزوجة، أو أي شخص يعيش في مسكن واحد مع 

  .المسئولشخص ال

 : العالقة ذو االطراف

 
 .الشركة في المساهمينكبار  أ. 

  .مإدارة الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربه مجلس  أعضاء  .ب

  .مالشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربه في لتنفيذيينكبار ا. ج

 في المساهمينلدى كبار التنفيذيين وكبار اإلدارة سجلمأعضاء  .د
  .الشركة

أو  مجلس اإلدارةلعضو  لمملوكةا –الشركات  غيرمن  – منشآتلاه. 
  .أو أقاربهم التنفيذيينأحد كبار 

 ينالتنفيذيأو كبار  مجلس اإلدارةيكون أي من أعضاء  التيالشركات  .و
 .أو أقاربهم شريكاً فيها

 ين التنفيذيأو كبار  اإلدارة مجلسيكون أي من أعضاء  التيالشركات  .ز
  10 .فيها التنفيذيينإدارتها أو من كبار  في مجلسأو أقاربهم عضواً 

أو االدارة  مجلسفيها أي من أعضاء  يملك التي المساهمةشركات . ح
 فيرد %أو أكثر، مع مراعاة ما و 5 أو أقاربهم ما نسبت التنفيذيينكبار 

 .د من هذا التعريف الفقرة

 يينالتنفيذأو كبار  اإلدارة سمجلمن أعضاء  ألييكون  التيالشركات  .ط
 .التوجيةأو  النصحقراراتها ولو بإسداء  في تأثيرأو أقاربهم 

قرارات الشركة  في تأثيروتوجيهات  لنصائحهأي شخص يكون  .ي 
  التنفيذيين إدارتها وكبار  مجلسوأعضاء 

  .الشركات القابضة أو التابعة للشركة.ك

 
 

 لتياوالتوجيهات  النصائحي من هذا التعريف ، ط  الفقرتينمن  نى ويستث

 .ذلك في هبشكل مهني من شخص مرخص لتقدَّم 

 العالقة( ذو الى السياست المتعلقة االطراف)الرجاء الرجوع 

 

 التجارية التي يكون فيها لشخص ما ـ بشكلالعملية هي  "المصلحة ":

كافة  مباشر أو غير مباشر ـ حصة أو مصلحة أو مسئولية يُنظر إليها ـ في

ن الظروف واألحوال ـ على أنها من األهمية بمكان بحيث قد أو يمكن أ

ً وبشكل معقول على  المسئول أو عضو األسرة  حكم الشخصتؤثر فعليا

ً فيها، بما في ذلك كافة أشبشأن العقود واألعمال التي ي كال كون طرفا

 التعويض.

ً  ":عملية التجارية"ال  شراء أو ويُعنى بها أي اتفاقية أو عالقة تتضمن بيعا

 لسلع أو خدمات أو حقوق من أي نوع.

  شركة النايفات للتمويلهي  :"الشركة"
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CONFLICT OF INTERESTS & INDEPENDANCE CRITERIA 
 

All Responsible Persons of the Company should be 

reliable in avoiding a conflict of interest with regard to 

the Company's interests. A "conflicts of interest" exists 

whenever an individual's private interests interfere or 

conflict in any way, or appear to interfere or conflict, 

with the interests of the Company.  

 

 : معايير االستقاللية و تعارض المصالح 

ية يتعين على كافة األشخاص المسئولين في الشركة أن يتحلوا بالمصداق

لتجنب أي تعارض للمصالح بشأن مصالح الشركة. يعتبر "تعارض 

ـ ا ـ بأي طريقة  لمصلحة المصالح" أمراً واقعاً متى ما تداخلت أو تعارضت 

 الشخصية للفرد أو بدا تداخلها أو تعارضها مع مصالح الشركة. 

A conflict of interest may arise when a Responsible 

Person, or a member of his or her family, receives 

improper personal benefits, financial or otherwise, as a 

result of his or her position in the Company, whether 

received from the Company or a third party. A 

Responsible Person of the Company should not nor 

should any Family Member of him/her have an interest 

or investment in any company, subcontractor or entity, 

which is doing business with the Company or its 

subsidiaries unless it has been FULLY DISCLOSED 

(including the nature of the interest in the subject 

company and the particulars of the work/service to be 

received by or supplied to the Company) and approved 

in writing by the Board of Directors of the Company. 

 

Notwithstanding that a potential conflict of interest has 

been disclosed and approved, a Responsible Person shall 

not be permitted to work on or participate in any 

Transaction involving companies in which he has an 

interest as described herein. Such participation will 

result in the disqualification of the subject company and 

may give rise to disciplinary actions up to and including 

termination. The Responsible Person must adhere to the 

following guidelines:  

 

(a) Disclose the outside activities, financial interests or 

relationships that may present a possible conflict of 

interest or the appearance of a conflict. 

 

(b) Avoid actions or relationships which might conflict 

or appear to conflict with the Responsible Person’s 

duties or responsibilities or which may cause others to 

question either the Responsible Person’s loyalty to the 

Company or the impartiality of the Responsible Person’s 

actions or decisions on behalf of the Company. 

ينشأ تعارض المصالح في حال قيام شخص مسئول، أو عضو في أسرته  

 لالستغالأو أسرتها، بتحقيق منفعة شخصية أو مالية أو غيرها، نتيجة 

ة أو وقعه أو موقعها داخل الشركة، وسواء تحققت هذه المنفعة من الشركم

من آخرين. ويجب على الشخص المسئول في الشركة أو اي من أفراد 

 في أي شركة أو استثمارأسرته/أسرتها أال يكون له مصلحة شخصية أو 

ً مع الشركة أو  ً تجاريا  إحدىمقاول من الباطن أو كيان يزاول نشاطا

 )بما في ذلك اإلفصاح عن ذلك بشكل كاملشركاتها التابعة ما لم يتم 

كيان الباطن أو المن مقاول الاإلفصاح عن طبيعة المصلحة في الشركة أو 

ها إلى وبيانات وتفاصيل العمل/الخدمة التي تم أو سيتم تقديم عالقةال يذ

 الشركة كتابة على ذلك. إدارةالشركة( وموافقة مجلس 

 

وبغض النظر عن ضرورة اإلفصاح عن أي حاالت محتملة لتعارض 

أن  لمسئولاالمصالح وخضوعها للموافقة، إال أنه يُحظر على الشخص 

ا يجريها لشركات يكون له فيهعملية تجارية أو أن يدخل في أي  يشارك

 مصلحة شخصية وذلك على النحو الذي تم تفصيله في هذه السياسة. وفي

وقد ة، ، فإنه يتم إبطال تأهل الشركة ذات الصلالعملية حال دخوله في هذه

لى ع. ويتعين العملفي ذلك إنهاء  تؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية بما

 الشخص المسئول االلتزام بالتعليمات التالية:

 

التي  عن األنشطة الخارجية، والمصالح المالية أو العالقات إلفصاحا)أ( 

 في في المصالح أو لظهور شبهة تعارض تشكل تعارضاً محتمالً يمكن أن 

 .المصالح

أو العالقات التي قد تتعارض أو يُشتبه في  اإلجراءاتتجنب )ب( 

 تعارضها مع واجبات أو مسئوليات الشخص المسئول، أو تلك اإلجراءات

ء عالمات استفهام حول وال إثارةأو العالقات التي قد تدفع باآلخرين 

 حيادية اإلجراءات أو القرارات حولالشخص المسئول إزاء الشركة أو 

 التي يصدرها نيابة عن الشركة. 

 

Independence Criteria & Conflict of Interest within 

the Board of Directors 

 

The following provisions shall apply to the members of 

the board of directors: 

(a) A board member shall not, without a prior 

authorization from the General Assembly, to be renewed 

each year, have any interest (whether directly or 

 اإلدارة:تعارض المصالح داخل مجلس معايير االستقاللية و  

 تسري األحكام التالية على أعضاء مجلس اإلدارة:

 

ـ بغير ترخيص ُمسبق من الجمعية  اإلدارةال يجوز لعضو مجلس )أ( 

العامة يُجدد كل عام ـ أن تكون له مصلحة )مباشرة أو غير مباشرة( في 

األعمال أو العقود التي تتم لحساب الشركة، ويستثنى من ذلك األعمال التي 
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indirectly) in the Company’s business or transactions. 

The activities to be performed through general bidding 

shall constitute an exception where a Board member is 

the best bidder. 

 

(b) A board member shall not, without a prior 

authorization from the General Assembly, to be renewed 

each year, participate in any activity that would compete 

with the Company’s commercial activities, or trade in 

any branch of the activities carried out by the Company. 

 

(c) if the General Assembly rejects granting the 
authorization, the member of the Board shall resign 
within a period specified by the General Assembly; 
otherwise, his/her membership in the Board shall be 
deemed terminated, unless he/she decides to 
withdraw from such contract, transaction or competing 
venture or regularize his/her situation in accordance 
with the Companies Law and its Implementing 
Regulations prior to the end of the period set by the 
General Assembly. 
 

(d) It is not permissible for the Company to grant a cash 

loan to its board members or guarantee any loan held by 

one of them with third parties. 

 

(e) the Company will not contribute to charitable 

organizations with which a Director is affiliated. 

 

(f) The Chairman and members of the Board of 

Directors shall be responsible for their actions vice-

versa the Company, the shareholders and others, in 

respect of all acts of fraud, misuse of power and for 

every violation of the law or this Policy.  

Nayifat Corporate Governance Manual with regards 

to Committee Members and Independency 

 

Disclosure of Conflicts of Interest by the Nominee 

 
A person who desires to nominate himself/herself for the 

membership of the Board shall disclose to the Board or 

the General Assembly any cases of conflicts of interest, 

including: 

1) having direct or indirect interest in the contracts and 

businesses entered into for the benefit of the Company 

in which he/she desires to be nominated to the Board. 

2) Engaging in business that may compete with the 

Company or any of its activities. 

 

 

 

 

 

صاحب العرض  اإلدارةتتم بطريق المنافسة العامة إذا كان عضو مجلس 

 األفضل. 

 

ـ بغير ترخيص ُمسبق من الجمعية  اإلدارةلس ال يجوز لعضو مج)ب( 

لشركة العامة يُجدد كل عام ـ أن يشترك في أي معاملة من شأنها منافسة ا

ه في أعمالها التجارية أو أن يتاجر في أحد فروع النشاط الذي تزاول

 الشركة.

 ديةاحلن ايدتاملوجب امخيص برح التنجمعية العامة ملإذا رفضت ا)ج( 

ن يربعالدة السادسة والمان من نظام الشركات وايوالثانية والسبعن يوالسبع

 مهلة خالل هتقديم استقالت اإلدارة سلجعضو م ى، فعلالالئحةمن هذه 

ما  تهية، وذلكنم سلجملا يف عضويتهعُدت  وإالالعامة،  الجمعية تحددها

ً  هافسة أو توفيق أوضاعلمنيقرر العدول عن العقد أو التعامل أو ا لم  طبقا

بل من ق المحددة المهلةقبل انقضاء  التنفيذية هظام الشركات ولوائحنل

 .العامة الجمعية

 

و أن ، أإدارتهايجوز للشركة أن تقدم قرضاً نقدياً ألعضاء مجلس  ال)د( 

 الغير. نأحدهم ميحصل عليه تضمن أي قرض 

يرية )ه( ال يجوز للشركة ان تبادر بما يخص المؤسسات/ او الجمعيات الخ

 التي تكون ذات صلة او ارتباط بأحد أعضاء مجلس اإلدارة.

أن يكونوا مسئولين دارة الشركة إعلى رئيس وأعضاء مجلس )و( يجب 

عن تصرفاتهم تجاه الشركة والمساهمين والغير فيما يخص أعمال 

 اسة.االحتيال وسوء استعمال السلطة وجميع مخالفات النظام أو هذه السي

 ليةفي استقالحة حوكمة شركة النايفات بما يتعلق الرجوع لالئ ءالرجا (

 )عضاء اللجانأ

 

 المصالح تعارض عن المرشح إفصاح

 للمجلس يفصح أن اإلدارة مجلس لعضوية نفس ترشيح في يرغب من على

 اإلجراءات وفق المصالح تعارض حاالت أي من عن العامة وللجمعية

 وتشمل: ، الهيئة من المقررة

 تتم التي والعقود األعمال في مباشرة غير أو مباشرة مصلحة ( وجود1

 .إدارتها لمجلس الترشح في التي يرغب الشركة لحساب

 فروع أحد في منافستها أو الشركة، منافسة شأن من عمل في ( اشتراك2

 . الذي تزاول النشاط
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ULEND platform 
 
As per SAMA instructions, the participation of related 

parties and company employees will not be permitted in 

the financing opportunities offered through the ULEND 

platform. 

The Company may not participate in investment 

opportunities through the ULEND platform. 

 
Criteria of Competing with the Company 

 

Without prejudice to Articles (71) and (72) of the 

Companies Law, if a member of the Board desires to 

engage in a business that may compete with the 

Company or any of its activities, the following shall be 

taken into account: 

1) Notifying the Board of the competing businesses 

he/she desires to engage in and recording such 

notification in the minutes of the Board meeting. 

2) The conflicted member shall abstain from voting on 

the related decision in the Board meeting and General 

Assemblies.  

3) the chairman of the Board informing the Ordinary 

General Assembly, once convened, of the competing 

businesses that the member of the Board is engaged in, 

after the Board assesses the board member's competition 

with the company's business or if he/she is in 

competition with one of the branch activities that it 

conducts in accordance standards issued by the Ordinary 

General Assembly upon a proposal from the Board and 

published on the company’s website, provided that such 

businesses are assessed on annual basis.  

4) Obtaining an authorization of the Ordinary General 

Assembly of the Company for the member to engage in 

the competing business.  

 

Concept of the Competing Businesses 

  

The following shall be deemed a participation in any 

business that may compete with the Company or any of 

its activities:  

1) The Board members’ establishing a company or a sole 

proprietorship or the ownership of a controlling 

percentage of shares or stakes in a Company or any other 

entity engages in business activities that are similar to 

the activities of the Company or its group.  

2) Accepting membership in the Board of a company, an 

entity that competing with the Company or its group, or 

managing the affairs of a competing sole proprietorship 

or any competing company of any form, except the 

company’s affiliates. 

3) The Board member’s acting as an overt or covert 

commercial agent for another company or entity 

competing with the Company or its group.  

 منصة يوليند:

 

ال يُسمح بمشاركة األطراف حسب تعليمات البنك المركزي السعودي، 

ن ملمطروحة افي الفرص التمويلية  موظفي الشركةبما فيهم ذات العالقة 

 .خالل منصة يولند

خالل منصة  ي الفرص االستثماريةف  عدم السماح للشركة بالمشاركة

 .يولند

 

 لشركةعضو مجلس اإلدارة ل ومعايير منافسة ضوابط

 عضو رغب ذا، إالشركات نظام من 72، 71 المادة في ورد ما مراعاة مع

 تهامنافس أو الشركة، منافسة شأن من عمل في االشتراك في اإلدارة مجلس

 :يلي ما مراعاة فيجب ، تزاول الذي النشاط فروع أحد في

 

 ممارستها، في يرغب التي المنافسة باألعمال اإلدارة مجلس إبالغ( 1

 .اإلدارة مجلس اجتماع محضر في اإلبالغ هذا وإثبات

 الذي القرار على التصويت في المصلحة صاحب العضو اشتراك عدم( 2

 .المساهمين وجمعيات اإلدارة مجلس في الشأن هذا في يصدر

 عقادهاان عند العادية العامة الجمعية بإبالغ اإلدارة مجلس رئيس قيام( 3

 مجلس تحقق بعد وذلك المجلس، عضو يزاولها التي المنافسة باألعمال

 أحد في منافستها أو الشركة ألعمال المجلس عضو منافسة من اإلدارة

 للشركة العامة الجمعية تصدرها معايير وفق تزاول الذي النشاط فروع

 ة،للشرك اإللكتروني الموقع في وتنشر اإلدارة مجلس اقتراح على بناءً 

 .سنوي بشكل األعمال هذه من التحقق يتم أن على

 يسمح للشركة العادية العامة الجمعية من ترخيص على الحصول( 4

 .المنافسة األعمال بممارسة للعضو

 

 

 

 

 

 المنافسة أعمال مفهوم

 أو الشركة منافسة شأن من عمل أي في االشتراك مفهوم في يدخل

 :يلي ما تزاول الذي النشاط فروع أحد في منافستها

 نسبة تملك أو فردية مؤسسة أو لشركة اإلدارة مجلس عضو ( تأسيس1

ً  تزاول أخرى، منشأة أو شركة في أوحصص ألسهم مؤثرة  نوع من نشاطا

 .مجموعتها أو الشركة نشاط

 أو للشركة منافسة منشأة أو شركة إدارة مجلس عضوية ( قبول2

ً  منافسة شركة أو منافسة فردية إدارة مؤسسة تولي أو مجموعتها،  كان أيا

 .الشركة تابعي عدا فيما شكلها،

 أو كانت ظاهرة حكمها، في ما أو تجارية وكالة على العضو ( حصول3

 .مجموعتها أو للشركة منافسة أخرى أو منشأة لشركة مستترة،
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Rejection to Granting Authorization  

 

If the General Assembly rejects granting the 

authorization pursuant to Articles (72) of the Companies 

Law and Article (46) of CMA Corporate Governance 

Regulations , the member of the Board shall resign 

within a period specified by the General Assembly; 

otherwise, his/her membership in the Board shall be 

deemed terminated, unless he/she decides to withdraw 

from competing the Company or regularize his/her 

situation in accordance with the Companies Law and its 

Implementing Regulations prior to the end of the period 

set by the General Assembly. 

 الترخيص منح رفض

عين والسب الثانية المادة بموجب الترخيص منح العامة الجمعية رفضت إذا

ى فعل من الئحة الهيئة، واألربعين السادسة الشركات والمادة نظام من

، العامة الجمعية مهلة تحددها خالل استقالت تقديم اإلدارة مجلس عضو

عن  العدول يقرر لم ما وذلك منتهية، المجلس في عضويت ُعدت وإال

ً  أوضاعه توفيق أو الشركة منافسة يذية التنف ولوائح الشركات لنظام طبقا

 .العامة الجمعية قبل من المهلة المحددة انقضاء قبل

 

 

 

Examples of Conflict of Interest cases 

For purposes of this Policy, each of the following 

circumstances shall be deemed to create a Conflict of 

Interest:  

 

a) Outside Interests: 

 A contract or Transaction between the 

Company and a Responsible Person or Family 

Member.  

 A contract or Transaction between the 

Company and an entity in which a Responsible 

Person or Family Member has an Interest.  

 

 

(b) Outside Activities: 

 A Responsible Person competing with the 

Company in the rendering of services or in any 

other contract or Transaction with a third party. 

This occurs through the following: 

 The Board members’ establishment of a 

company or a sole proprietorship or the 

ownership of a controlling percentage of shares 

in a Company or any other entity which engages 

in business activities that are similar to the 

activities of the Company or its group.  

 Accepting membership in the Board of a 

company, an entity that is competing with the 

Company or its group, or managing the affairs 

of a competing sole proprietorship or any 

competing company of any form. 

 A Responsible Person’s having an Interest in an 

entity that competes with the Company in the 

provision of services or in any other contract or 

Transaction with a third party.  

 

 

 

 

 

  

 أمثلة لحاالت تعارض المصالح: 

 منالتالية حالة  كالً من الظروفهذه السياسة ـ  أغراضـ ألجل تعتبر

 حاالت تعارض المصالح:

 :مصالح خارجية)أ( 

  ة تجارية بين الشرك عمليةأو عقد  إبرامينشأ التعارض في حال

 وشخص مسئول أو عضو أسرة.

  اتفاقية أو صفقة تجارية بين  إبرامينشأ التعارض في حال

الشركة وكيان يكون للشخص المسئول أو عضو األسرة 

 مصلحة فيه.

 أنشطة خارجية:)ب( 

  ينشأ التعارض في حال قيام شخص مسئول بمنافسة الشركة في

مع  عملية تجاريةأو منافسة الشركة في عقد تقديم خدمات أو 

 ويتم ذلك عن طريق: .الغير

 تملكهدارة لشركة أو مؤسسة فردية أو الا سلجعضو م ستأسي 

شأة أخرى، نشركة أو م فيأو حصص  لألسهمنسبة مؤثرة 

 .موعتهاجاط الشركة أو متزاول نشاطاً من نوع نش

  افسة للشركة أو نشأة منإدارة شركة أو م سجلمقبول عضوية

افسة أو شركة نجموعتها، أو تولي إدارة مؤسسة فردية مم

 جارية أو ماتوكالة  ىحصول العضو عل ا.افسة أياً كان شكلهنم

شأة أخرى نرة، لشركة أو متحكمها، ظاهرة كانت أو مست في

 .جموعتهامافسة للشركة أو نم

  ينشأ التعارض في حال أن يكون للشخص المسئول مصلحة

أو ينافس شخصية في كيان ينافس الشركة في تقديم الخدمات 

 الشركة في أي عقد أو معاملة تجارية أخرى مع الغير.
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(c) Gifts, Gratuities and Entertainment 

 

A Responsible Person accepting gifts, entertainment or 

other favors from any individual or entity that:  

 does or is seeking to do business with, or is a 

competitor of the Company; or  

 under circumstances where it might be inferred 

that such action was intended to influence or 

possibly would influence the Responsible 

Person in the performance of his or her duties.  

 

For the purpose of this Policy the following shall be 

excluded: 

 Entertainment such as business meals and the 

like (accepted business practice) which have a 

nominal value of USD 200 or less. 

 Token gifts which are typically exchanged as a 

formality or custom such as pens, pencils, 

paperweights, ties, scarf and the like which may 

include the company logo, and which have a 

nominal value are not allowed. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

The above circumstances are for illustration purposes 

and shall not be considered as the only circumstances 

that might be deemed to create a Conflict of Interest.  

 

 

 :ترفيهوال إلكرامياتالهدايا وا)ج( 

 

ت أو أي مميزا ترفيهينشأ التعارض في حال قبول شخص مسئول هدايا أو 

 أخرى من أي شخص أو كيان: 

  أو يعتبر  القيام بعمل تجاري مع الشركةيقوم أو يسعى إلى

 منافساً للشركة؛ أو

   د قأنه التأثير أو يمكن االستدالل أن القصد منه يقوم بإجراء

على شخص مسئول خالل تأديته  يؤثر بالفعل

 لواجباته/لواجباتها.

 

 

 ة يستثنى ما يلي:وألجل الغرض من هذه السياس

  الترفيه الذي جرى العرف التجاري على قبوله مثل وجبات

 أقل. العمل وما شابه ذلك مما تبلغ قيمته مائتي دوالر أمريكي أو

  الهدايا الرمزية التي يجري تبادلها على نحو غير مسموح

اعتيادي مثل أقالم الحبر وأقالم الرصاص وثقاالت الورق 

 واألوشحة وما شابه ذلك.طات العنق )خزفيات( ورب

 

نها عد حاالت تعارض المصالح السابق ذكرها مجرد أمثلة توضيحية إال أت

 بالضرورة ال تغطي جميع المواقف األخرى المحتمل حدوثها. 
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CONFIDENIALITY  

 

Each Responsible Person shall exercise care not to 

disclose confidential information acquired in connection 

with such status or information the disclosure of which 

might be adverse to the interests of the Company. 

Furthermore, a Responsible Person shall not disclose or 

use information relating to the business.  

 
 

REVIEW OF POLICY 
 

(a) Each new Responsible Person shall annually review 

a copy of this Policy and to acknowledge in writing that 

he or she has abided by it.  

 

(b) Each Responsible Person shall quarterly complete a 

disclosure form identifying any relationships, positions 

or circumstances in which the Responsible Person is 

involved that he or she believes could contribute to a 

Conflict of Interest arising. Any such information 

regarding business interests of a Responsible Person or 

a Family Member shall be treated as confidential and 

shall generally be made available only to the CEO and 

the CFO or other employees who, due to the nature of 

the disclosure, are required to be made aware of it, 

except to the extent additional disclosure is necessary in 

connection with the implementation of this Policy.  

 

(c) This Policy shall be reviewed annually by the 

members of the Board of Directors. Any changes to this 

Policy shall be adopted by a resolution of the Board and 

communicated immediately to all Responsible Persons. 

 

  

  

 السرية:

 

لعدم اإلفصاح عن  وعناية كل جهد يبذلأن  مسئول يتعين على كل شخص

 والتي في الشركة كشخص  مسئول أي معلومات سرية يمتلكها بحكم موقعه

 على ذلك مصالحها. وعالوةب يمكن أن يتسبب اإلفصاح عنها في اإلضرار

لق فإنه يتعين على الشخص المسئول عدم إفشاء أو استخدام معلومات تتع

 بأنشطة الشركة لغرض تحقيق منفعة شخصية له أو ألحد أفراد أسرته.

 

 مراجعة السياسة:

ة يتعين على كل شخص مسئول أن يراجع سنوياً نسخة من هذه السياس)أ( 

 .قد التزم بهابأنه خطياً يقر وعليه أن 

 لباستكماع سنوي بعلى كل شخص مسئول أن يقوم بشكل ريتعين )ب( 

عن أي عالقات أو مواقف أو  فصاحنموذج اإلفصاح الذي يتضمن اإل

مالبسات ذات صلة شخصية به يمكن أن تؤسس لنشوء حالة تعارض 

رية مصالح. كما يتعين التعامل مع المعلومات المتعلقة بالمصالح التجا

فقط  يتاح االطالع عليهاسرية، وعلى أن للشخص المسئول بقدر من ال

 المدير المالي أو أي موظفين آخرين يتطلب األمرو للرئيس التنفيذي

اإلفصاح  باستثناءضرورة علمهم بها بحسب طبيعة اإلفصاح وذلك 

 اإلضافي الذي يلزم ألجل تنفيذ هذه السياسة.

 

 

 
 سنوياً،الشركة مراجعة هذه السياسة  إدارةمجلس أعضاء يجب على )ج( 

إبالغ واعتماد أي تغييرات في هذه السياسة بقرار من المجلس وعلى أن يتم 

 كافة األشخاص المسئولين بحدوث أي تغييرات بها في حينه

 


