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 -1الهدف من السياسة:
تهدف هذه املوجهات إلي مساعدة الشركة السعودية لتمويل املساكن على تعزيز األطر العامة للحوكمة واإلدارة الفاعلة و إلى أن يكون التعامل مع
األطراف ذوي العالقة ضمن أطار منظومة من القيم واملبادئ و السياسات بما يعزز االنضباط والنزاهة والشفافية واملوضوعية والكفاءة والوالء
والفاعلية وأن ترسيخ هذه املبادئ السلوكية واألخالقية من شأنه تحقيق رؤية ورسالة الشركة وحماية سمعتها والتأكد من ممارسة مبادئ اإلدارة
الرشيدة.
ً
ً
ً
ان الشركة تدرك ان التعامالت مع األطراف ذوي العالقة قد تمثل تعارضا محتمال أو فعليا في املصالح  ،كما أن الشركة تدرك بأن هنالك حاالت
تتفق فيها تعامالت األطراف ذوي العالقة مع مصالح الشركة حيث أن هنالك بعض الخدمات واملنتجات ذات طبيعة أو جودة غير متوفرة او ال
يمكن الحصول عليها بظروف وشروط مماثلة كتلك التي يمكن الحصول عليها من تعامالت تتم بشكل حر ونزيه ومماثل مع أطراف ذات عالقة.
كما أن الشركة تدرك بأنه قد توجد حاالت تقدم فيها الشركة تعامالت مع أطراف ذوي عالقة على أساس حر ونزيه وبشروط مماثلة لتلك الخدمات
املقدمة ألطراف مستقلة وليست ذات عالقة بالشركة.
لكل من مساهمي الشركة ومجلس اإلدارة ولجان الشركة املنبثقة عن مجلس االدارة وكبار التنفيذيين
ان املبادئ واإلجراءات التي تنظم املعامالت ٍ
تهدف إلى وضع املبادئ واإلجراءآت التي من شأنها تنظيم التعامالت بين الشركة واألطراف ذوي العالقة من املساهمين  ،مجلس اإلدارة واللجان
املنبثقة عنه  ،كبار التنفيذيين ومنسوبي الشركة السعودية لتمويل املساكن وذلك بما يتوافق مع النظام األساس للشركة واألنظمة واللوائح
املطبقة على الشركة من الجهات الرقابية مع تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة في هذا املجال.

 -2التعريفات واملصلحات املستخدمة:
التابع :هو الشخص الذي يسيطر على شخص آخر ،أو يسيطر عليه ذلك الشخص اآلخر أو يشترك معه في كونه مسيطرا عليه من قبل شخص
ثالث سواء كانت السيطرة مباشرة أو غير مباشرة
السيطرة/املسيطر :القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر،بشكل مباشر أو غير مباشر ,منفردا أو مجتمعا مع قريب أو تابع من
خالل أي من األتي:
 -1امتالك نسبة تساوي % 30أو أكثر من حقوق التصويت في الشركة
 -2حق تعيين % 30أو أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري بالشركة.
شخص :أي شخص طبيعي أو اعتباري تقر له أنظمة اململكة بهذه الصفة
الشركة املساهمة :هي الشركة التي يتم تداول أسهمها في سوق األسهم السعودية
الشركة غيراملساهمة :هي الشركة التي اليتم تداول أسهمها في سوق األسهم السعودية.
املشروعات املشتركة :هو ترتيب بين شخصين أو أكثر ألغراض تجارية تتعلق باعمال يقومون بتنفيذها أو يرغبون في تنفيذها باملشاركة فيما بينهم
السيطرة املشتركة :هي املشاركة التعاقدية املتفق عليها للسيطرة على نشاط اقتصادي معين
كبارالتنفيذيين :األشخاص املنوط بهم إدارة عمليات الشركة اليومية واقتراح القرارات االستراتيجية وتنفيذها كالر ئيس التنفيذي ونوابه واملدير
املالي.
األقارب أو صلة القرابة:
 األباء واالمهات واالجداد والجدات وإن علو األوالد وأوالدهم وإن نزلوا اإلخوة واألخوات األشقاء أو ألب أو ألم وأوالدهم األزواج والزوجاتكباراملساهمين :كل من يمتلك مانسبته (%) 5أو أكثر من أسهم الشركة أو حقوق التصويت فيها
املعاملة بين اطراف مستقلة املصالح (القيمة السوقية العادلة)  :هي معاملة بين طرفين ذوي عالقة أو شركتين زميلتين يتم تنفيذها كما لو كان
هذين الطرفين ليسا ذوي عالقة بحيث تنتفي أي شكوك حول تعارض املصالح وقد تكون في بعض األحيان معاملة بين طرفين ليسا ذي عالقة
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بطريقة أخرى أو بين شركتين زميلتين وعالوة على ذلك ينبغي أن يكون السعر املتفق عليه لهذه املعاملة بين األطراف ذات العالقة ضمن قيمة
عادلة يتحقق فيها مصلحة الشركة.

 -3تعريف األطراف ذوي العالقة:
الطرف ذو العالقة هو شخص ذو الصفة الطبيعية أو االعتبارية له عالقة وارتباط بالشركة املعنية ويشمل ذلك ما نص عليه باألنظمة واللوائح
الصادرة من الجهات الرقابية كالبنك املركزي السعودي وهيئة السوق املالية أو أي جهة تنظيمية أو رقابية أخري على الشركة :
 -1عضو مجلس االدارة أو اللجان املنبثقة عنه أو أي من شركاتهم التابعة أو أقربائهم..
 -2عضو اإلدارة العليا وكبار التنفيذيين أو أي من شركاتهم التابعة أو أقربائهم.
 -3أي شخص يملك أو يسيطر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على( ٪)5أو أكثر من رأس املال أو حقوق التصويت في الشركة  ،وأي
كيان يملك فيه ذلك الشخص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ( ٪ )5أو أكثر من رأس املال أو حقوق التصويت أو يسيطر عليها .
 -4أي شخص يملك أو يسيطر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على (٪) 5أو أكثر من أي نوع من األوراق التي تمنح حاملها الحق في
الحصول على نصيب من أرباح أو دخل الشركة .
 -5أي كيان تملك فيه الشركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (٪) 5أو أكثر من األسهم أو الحصص أو حقوق التصويت أو تسيطر
عليها
 -6القريب حتى الدرجة الثانية من األصول أو الفروع أو زوج أو زوجة أي من االشخاص املذكورين في الفقرات من ( )1إلي (.)4
 -7أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى كبار املساهمين في الشركة.
 -8املنشآت -من غير الشركات -اململوكة لعضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين وأقربائهم.
 -9الشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين شريكا بها.
 -10الشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقربائهم عضوا في مجلس إدارتها أو من كبار التنفيذيين
فيها.
 -11شركات املساهمة التي يملك فيها أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقربائهم مانسبته (%) 5أو أكثر .
 -12الشركات التي يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقربائهم تأثير في قراراتها ولو باسداء النصح أو التوجيه (
يستثنى من ذلك النصائح التي تقدم بشكل منهي من شخص مرخص له(.
 -13أي شخص يكون لنصائحه وتوجيهاته تأثير في قرارات الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وكبار تنفيذيها (يستثنى من ذلك النصائح التي
تقدم بشكل منهي من شخص مرخص له).

 -4السياسات واإلجراءات املتعلقة بالتعامالت مع األطراف ذوي العالقة
تقض ي سياسة الشركة السعودية لتمويل املساكن االلتزام بكافة األنظمة واللوائح املنظمة ملعامالت األطراف ذوي العالقة بما في ذلك االرشادات
والقواعد واللوائح التنظيمية ألنظمة ولوائح التمويل الصادرة عن البنك املركزي السعودي و هيئة السوق املالية ومعايير املحاسبة املالية الصادرة
من الهيئة السعودية للمحاسبيين القانونيين .ويشمل ذلك – وال يقتصر على – اإللتزام بما يلي:
 -1ال يجوز للشركة أن تتحمل تعرضا لطرف ذي عالقة إال على أساس تجاري وبعد الحصول على ضمان كاف بحيث ال تتجاوز نسبة التمويل
ً
٪ 60من قيمة الضمان على األكثر .وإذا زاد مبلغ التمويل على  ( 500،000خمس مائة ألف ريال ) يجب أن يكون قرار منح التمويل مبنياعلى
موافقة من مجلس اإلدارة باألجماع.
ً
 -2ال يجوز للشركة أن تتحمل تعرضالطرف ذي عالقة بنسبة  %10أو أكثر من رأس مالها املدفوع واحتياطياتها اال بعد الحصول على خطاب
من البنك املركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك .وفي جميع األحوال ،ال يجوز أن يزيد مجموع التعرضات لأللطراف ذات العالقة على 50
٪من رأس مال شركة التمويل املدفوع واحتياطياتها ..
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ً
ال يجوز للشركة أن تتحمل تعرضا لطرف ذي عالقة يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر ٪25أو أكثر من األسهم أو الحصص أو حقوق
التصويت أويسيطر عليها ،أو تملك الشركة فيه بشكل مباشر أو غير مباشر ٪25أو أكثر من األسهم أو الحصص أوحقوق التصويت أوتسيطر
عليها.
ً
ال يجوز للشركة أن تتحمل تعرضا ألي من موظفيها ال يعد طرفا ذا عالقة بما يزيد على مجموع رواتب أربعة أشهر ،اال من خالل برامج تمويلية
تنظمها الشركة ملوظفيها ويقرها مجلس إدارة الشركة بعد الحصول على خطاب من البنك املركزي يتضمن عدم ممانعته على تلك البرامج.
دون اإلخالل بالحق العام والخاص اللذين تقررهما األنظمة  ،يعد كل عضو مجلس إدارة بالشركة أو مراقب حسابات خارجي حصل على
ً
ً
التمويل بما يخالف أي حكم من أحكام الفقرات أعاله  ،معزوال من تاريخ حصوله على التمويل ويعد عقد التمويل في هذه الحالة باطال.
يجب املوافقة أو املصادقة على جميع معامالت األطراف ذات العالقة وفقا لهذه السياسة من قبل مجلس اإلدارة والجمعية العامة.

 -5اإلشعار /اإلخطار بوجود معاملة محتملة لطراف ذي عالقة
• يجب على الرئيس التنفيذي أو أي عضو مجلس إدارة إخطار لجنة املراجعة أو ادارة املراجعة الداخلية أو ادارة اإللتزام بالشركة  ،بأسرع
وقت ممكن حول أي معاملة محتملة (قبل الشروع فيها) مع أي طرف ذي عالقة.
وعلى الرغم من أن هذه السياسة تتطلب تقديم إخطار وإشعار بكافة معامالت األطراف ذوي العالقة املحتملة  ،إال أنه يجب على أعضاء
مجلس اإلدارة واملسؤولين التنفيذيين إيالء اهتمام خاص للعالقات التي تقع خارج اطار سياق العمل االعتيادي  ،مثل توظيف أفراد من
العائلة املباشرين واملعامالت غير االعتيادية ألحد أو كال الطرفين  ،واملعامالت التي تقدم وفقا ألحكام وشروط تفضيلية أكثر من املعامالت
املتوفرة للعامة من الناحية التجارية.
• يجب أن تحدد لجنة املراجعة بالتشاور مع اإلدارة املالية واإلدارات املتخصصة األخرى كإدارة املراجعة الداخلية  ،إدارة اإللتزام  ،واإلدارة
القانونية بالشركة فيما إذا كانت املعاملة أو العالقة املحتملة تعتبر معاملة مع أطراف ذات عالقة وتتطلب االلتزام بهذه السياسة و /أو
اإلفصاح عنها  ،وبأنها تخضع للقواعد والضوابط املقررة من الجهات التنظيمية واإلشرافية كالبنك املركزي و هيئة السوق املالية و معايير
املحاسبة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبيين القانونيين.
• معامالت األطراف ذوي العالقة التي تتضمن أحد املساهمين أو أعضاء مجلس اإلدارة أو املرشحين ملنصب عضو مجلس إدارة و/أو أفراد
عائلتهم املباشرين تتم احالتها إلى مجلس اإلدارة للموافقة عليها وذلك بعد التوصية بها من لجنة املراجعة ،ومن ثم عرضها على الجمعية
العامة للشركة للموافقة عليها .
• يجب دراسة ومراجعة معامالت االطراف ذوي العالقة التي تتطلب موافقة املجلس من قبل لجنة املراجعة بالشركة قبل ارسالها إلى مجلس
اإلدارة للقرار بشأنها  ،حيث يعنى مجلس اإلدارة أو من يفوضه ( كاللجنة التنفيذية ) في مراجعة العملية والتحقق من املنفعة التجارية
ً
للشركة استنادا على كافة الوثائق والدراسات الالزمة لذلك  ،وتصدر لجنة املراجعة قرارها وتوصيتها ملجلس اإلدارة فيما اذا كان التعامل
ً
ً
املحتمل جاء حرا ونزيها و بناء على سعر عادل (مثال :سعر السوق  ) Market Value / Priceمتى كان التحقق من ذلك ممكنا.
• يجب أن يتم توثيق التعامالت مع ذوي العالقة بعقود واتفاقيات موثقة ومعتمدة من صاحب الصالحية  ،وتتولى إدارة الشركة عملية إعداد
ومراجعة هذه العقود وحفظها بشكل آمن  ،و يتم عرضها على املراجع الخارجي أو أي جهة رقابية أو إشرافية ترغب في اإلطالع عليها وفحصها.
• تقوم الشركة باإلفصاح عند تعاقدها أو تعاملها مع أي طرف ذي عالقة ،على أن يشمل ذلك إبالغ الجهات الرقابية من دون أي تأخير بذلك
ً
ً
التعاقد أو التعامل  ،إذا كان هذا التعاقد أو التعامل مساويا أو يزيد عل  %1من إجمالي إيرادات الشركة وفقا آلخر قوائم مالية سنوية
مراجعة.
• يجب اإلفصاح عن جميع التعامالت والعقود مع األطراف ذوي العالقة بالقوائم املالية للشركة ويتم اإلبالغ عنها واملوافقة عليها وترخيصها
من الجمعية العامة – يجدد كل عام ً -
بناء على تقرير مستقل من املراجع الخارجي للشركة.
• اليجوز أن يكون لعضو مجلس اإلدارة – بغير ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل عام – أي مصالح مباشرة أو غير مباشرة في األعمال
والعقود التي تتم لحساب الشركة  ،وعلى عضو مجلس اإلدارة أن يبلغ املجلس بما له من مصلحة شخصية في األعمال و العقود التي تتم
لحساب الشركة  ،ويثبت هذا التبليغ في محضر االجتماع  ،واليجوز للعضو ذي املصلحة االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في
هذا الشأن في الجمعية العامة أو في اجتماع املجلس  ،ويبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة عند انعقادها عن االعمال والعقود التي
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يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة شخصية فيها ،ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من مراجع الحسابات الخارجي ،وإذا تخلف عضو
املجلس عن اإلفصاح عن مصلحته جاز للشركة أو لكل ذي مصلحة املطالبة أمام الجهة القضائية املختصة بإبطال العقد أو إلزام العضو
بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك .
• يتم إعداد قائمة باالطراف ذوي العالقة واالحتفاظ بها من قبل اإلدارة املالية حيث يجب على جميع األفراد واملنشأت املوصوفة كأطراف ذات
عالقة إرسال كافة املعلومات املطلوبة إلى اإلدارة املالية فيما يتعلق بالتعامالت القائمة وكذلك اإلشعار فور ظهور تعامل جديد من طرف ذي
عالقة .ترسل اإلدارة املالية إلى األطراف ذات العالقة بشكل دوري ( سنوي على األقل) خطابات للمصادقة على مبالغ العمليات والتعامالت
التي تمت بين جميع األطراف ذات العالقة وكذلك املصادقة على مبالغ التعامالت و العمليات بين الشركة وأي من أعضاء مجلس اإلدارة
وذلك خالل السنة املالية املنتهية و عرضها على لجنة املراجعة ومن ثم يقوم رئيس املجلس بالتبليغ عنها و عرضها على الجمعية العامة
للمصادقة واملوافقة عليها وبشكل سنوي.

 -6املهام واملسؤوليات فيما يتعلق بتنفيذ السياسة:
ً
أوال :الجمعية العامة:
املصادقة واملوافقة على التعامالت بين الشركة واألطراف ذوي العالقة الواردة بالقوائم املالية للشركة حسب التبليغ الصادر من رئيس
مجلس اإلدارة خالل السنة املالية املنتهية واملؤيد بتقرير املراجع الخارجي املستقل.
ً
ثانيا :مجلس اإلدارة:
 -1التوصية للجمعية العامة باملصادقة على التعامالت الواردة بالقوائم املالية التي تمت مع األطراف ذوي العالقة خالل السنة املالية
املنتهية.
 -2تقييم ومتابعة املخاطر الناشئية أو املحتملة عن التعامالت مع األطراف ذوي العالقة.
 -3التأكد من أن جميع التعامالت مع األطراف ذات العالقة تمت ً
بناء على أساس حر ونزيه وبالقيمة العادلة.
ً
ثالثا :اللجنة التنفيذية:
 -1دراسة وتقييم التعامالت املحتملة مع األطراف ذوي العالقة مع األخذ في اإلعتبار املالءمة املوضوعية واملنفعة املتوقعة للتعامالت
املقترحة ً
بناء على الدراسات الالزمة للتثبت من املنفعة التجارية والقيمة العادلة للتعامالت املقترحة وذلك قبل الشروع فيها.
 -2تبني ومراجعة السياسات واإلجراءآت الرقابية املتعلقة بالتعامالت مع األطراف ذوي العالقة بما يحقق اإللتزام باألنظمة واللوائح ذات
الصلة.
 -3التأكد والتحقق من أن مستوى املخاطر املرتبط بتعامالت األطراف ذوي العالقة يتفق مع سياسة املخاطر بالشركة.
ً
رابعا :لجنة املراجعة:
 -1اإلشراف على اإلجراءآت الرقابية املطبقة فيما يتعلق بتعامالت األطراف ذوي العالقة.
 -2إبالغ املجلس بشأن أي مخاطر ناشئة عن تعامالت األطراف ذوي العالقة القائمة أو املحتملة وأي مسائل تتعلق بعدم اإللتزام
باإلجراءآت الرقابية املفروضة من الجهات التنظيمية فيما يتعلق بالتعامالت مع األطراف ذوي العالقة أو متابعتها بالشركة.
 -3التأكد من اإلفصاح املالئم لتعامالت األطراف ذوي العالقة بالقوائم املالية وانها تمت بشكل حر ونزيه وبالقيمة العادلة.
ً
خامسا :إدارة املراجعة الداخلية:
 -1مراجعة تعامالت األطراف ذوي العالقة للتأكد من اإللتزام بالسياسات واإلجراءآت املطبقة بالشركة وذلك من خالل خطة
املراجعة الداخلية السنوية.
 -2اإلبالغ عن أي تجاوزات في السياسات لإلدارة التنفيذية ولجنة املراجعة.
ً
سادسا :إدارة االلتزام:
 -1خلق الوعي وثقافة اإلبالغ والنشر عن أهمية االلتزام باملبادئ التنظيمية والرقابية ملعامالت االشخاص ذوي العالقة.
 -2تثقيف املوظفين حول تنفيذ هذه السياسات واإلجراءات.
 -3تقديم املشورة إلى مجلس اإلدارة ولجنة املراجعة واللجنة التنفيذية والرئيس التنفيذي وإدارة املراجعة الداخلية وإدارات الشركة األخرى
حول األمور املتعلقة بمعامالت االشخاص ذوي العالقة
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 -4توجيه اإلدارات بالشركة باإلجراءات القانونية والنظامية الالزم اتباعها خالل أي عملية مع طرف ذو عالقة.
 -5مراجعة العقود واالتفاقيات مع االشخاص ذو العالقة قبل اعتمادها .
 -6التواصل والرد على الجهات الرقابية حول أي استعالمات تتعلق باالفصاح عن معامالت االشخاص ذوي العالقة.
ً
سابعا :اإلدارة املالية:
 -1اقتراح التحديثات بالتشاور مع إدارة االلتزام ومدير عام املراجعة الداخلية ومدير إدارة املخاطر على سياسات معامالت األطراف ذات
العالقة وتقديم التوصيات بشأنها للحصول على املوافقة املبدئية من الرئيس التنفيذي لتتم مراجعتها الحقا من قبل اللجنة التنفيذية
واملوافقة عليها من مجلس اإلدارة.
 -2حضور اجتماعات لجنة املراجعة واللجنة التنفيذية (إذا تمت دعوته) للتركيز على املسائل التي تقع ضمن نطاق إجراءات معامالت
األطراف ذوي العالقة بغرض توضيح وتحديد املعامالت التي يتم عرضها على لجنة املراجعة واللجنة التنفيذية ومجلس اإلدارة إلبداء
رأيهم حيالها بموجب السياسة.
 -3التأكد من سالمة واكتمال تسجيل جميع عمليات األطراف ذات العالقة.
 -4ضمان توثيق معامالت األطراف ذات العالقة وانها تمت على أساس حر و نزيه وبناءا على القيمة العادلة وانه تمت املوافقة عليها
واالفصاح عنها بشكل مالئم لجميع األطراف املعنية بموجب السياسات املحاسبية املطبقة واملتعلقة بتعامالت األطراف ذوي العالقة.
 -5التعاون مع إدارة االلتزام في تقييم املعامالت املحتملة لتحديد ما اذا كانت تقع ضمن نظاق إجراءات معامالت األطراف ذوي العالقة.
 -6اإلعداد واالحتفاظ بقائمة األطراف ذوي العالقة وتحديثها استنادا إلى املعلومات املستلمة من األطراف املشار اليها.

 -7املخاطراملرتبطة بالتعامالت مع األشخاص ذوي العالقة:

ً
ً
تعد املخاطر في القطاع املالي أعلى من القطاعات األخرى ،وأكثر تعقيدا وأصعب فهما عند املستثمرين ،وفي بعض األحيان عند أعضاء مجلس
اإلدارة و تتحمل املؤسسات املالية التزامات مختلفة تجاه عمالءها ،وقد يؤدي حجم التزامات املؤسسة املالية واملخاطر التي تواجهها عند اقترانها
بأنظمة ضعيفة للرقابة الداخلية إلى أزمات مالية .كما أن عدم التخطيط واإلدارة بشكل مناسب ملعامالت االشخاص ذوي العالقة قد يؤدي إلى
حدوث مواقف ال تتوافق مع لوائح وقواعد الجهات الرقابية،األمر الذي يؤثر على قدرة الشركة على النمو أو املنافسة سواء كان ذلك على املدى
القصير أو البعيد أو حتى مساءلة الشركة وإدارتها قضائيا لذا فان االلتزام بتطبيق هذه السياسات واإلجراءآت وإدارة املخاطر املتعلقة بتعامالت
األطراف ذوي العالقة يشكل ضمانة أساسية لحسن سير االعمال املالية بالشركة وتحقيق األغراض واألهداف التي من أجلها تم انشاؤها وتأسيسها.
ً
وبناء عليه يجب النظر في األنواع املختلفة ألساليب إدارة املخاطر بحيث ال تقتصر االرشادات على معالجة حاالت االشخاص ذوي العالقة
واألنشطة املرتبطة بها فحسب ،بل يجب أن تدعم الرقابة الداخلية لضمان االلتزام بالسياسات الخاصة بالشركة حيث أن ذلك يرتبط بمخاطر
االلتزام ومخاطر السمعة ولكنها التقتصر عليها.

 -8مراجعة وتعديل هذه السياسة:

ً
ً
يعمل بهذه السياسة اعتبارا من تاريخ اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة ،ويقوم املجلس بمراجعة هذه السياسية من فترة إلى أخرى وفقا ملا تقتضيه
الحاجة ،وال تعدل هذه السياسة إال بموافقة املجلس.

 -9النشر:
يتم نشر هذه السياسة من خالل تسليم نسخ منها ألعضاء مجلس اإلدارة وألعضاء اللجان املنبثقة عنه ولإلدارة التنفيذية بالشركة كما تنشر على
موقع الشركة اإللكتروني وذلك ليتمكن األطراف ذات العالقة من االطالع على هذه السياسة أو من خالل أي وسائل أخرى للنشر يراها مجلس
اإلدارة مناسبة.
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