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التعر يفات:
k
املعاىى 
االتية عىل 
املوحصة أماهما ما مل يقتض السياق خالف ذلك:
تدل الملكات والعبارات

الرساكت الصادر *اىملرسوم امللىك رمڡ )م (3/واى  
الرس اكت :نظام Z
نظام Z
رحى 1437/1/28هـ.

نظام السوق املالية :نظام السوق املالية الصادر *اىملرسوم امللىك رمڡ )م (3/واى  
رحى  1424/6/2هـ

قواعد التسجيل واالدراج :قواعد التسجيل واالدراج الصادرة عن *حملس هيئة السوق املالية.
اهليئة :هيئة السوق املالية.
السوق :السوق املالية السعودية.
*حملس االدارة* :حملس إدارة Zرسكة إم آي إس.
لتنظمى العالقات 
الرساكت :قواعد لقيادة Z
حومكة Z
احملتلفة  
بںى *حملس االدارة
الرس كة

وتوجهىها تشتمل عىل آليات 
واملسامهںى وأحصاب املصاحل ،وذلك بوضع قواعد وإجراءات خاصة لتهسيل معلية  


التنفيذيںى
واملدرى  ںى
احىاذ




العداهل
املسامهںى وأحصاب املصاحل وحىقيق
علهىا بغرض محاية حقوق
القرارات وإضفاء طابع الشفافية واملصداقية 
<

والتنافسية والشفافية ىڡ املالية وبيئة االمعال.
<
ﱠ
الرس اكت ونظام Z
الرس كة *مىوجب أحاكم نظام Z
تشلك من مسامهى Z

الرسكة االساس.
املسامهںى* :محعية
*محعية

 <
ً
متفرغا الدارة Z
الرسكة وال يشارك ىڡ االمعال اليومية هلا.
العضو التنفيذي :عضو *حملس االدارة الذي يكون
 <
ً
متفرغا الدارة Z
الرسكة وال يشارك ىڡ االمعال اليومية هلا.
الغرى التنفيذي :عضو *حملس االدارة الذى ال يكون
العضو 

العضو املستقل :عضو *حملس إدارة غرى تنفيذي يتمتع *اىالستقالل التام ىڡ مركزه وقراراته ،وال تنطبق عليه أي من
ً
علهىا نظاما.
عوارض االستقالل املنصوص 
 <
اال  Z
الرس كة اليومية 
حساص املنوط *هىم إدارة معليات Z
،واقرىاح القرارات
التنفيذيںى:
االدارة التنفيذية أو كبار


املاىل.
االسرىاتيجية وتنفيذها ،اكلرئيس التنفيذي ونوابه 
واملدرى 
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<
االقارب أو 
تاىل
ال
من
أي
تشمل
ابة:
ر
الق
صهل

<
<
k
واحلدات وإن علوا.
 اال *اىء ،واالهمات ،واالجداد* ،<
 االوالد ،وأوالدمه وإن  رىلوا.<
<
<
<
 االخوة واالخوات االشقاء ،أو الب ،أو الم ،وأوالدمه.<
 االزواج والزوجات.Z
الرساكت القابضةZ :رس كة مسامهة أو ذات مسؤولية حمدودة هىدف إىل السيطرة عىل Zرساكت أخرى مسامهة أو ذات
الرس اكت التابعة ،وذلك *اىمتالك Z
أكرى من نصف رأس مال تلك Z
مسؤولية حمدودة تدىع Z
الرس اكت أو *اىلسيطرة عىل
تشكيل *حملس 
إدارهىا.
حسص :أي  Z
Z
طبيىع ،أو اعتباري تقر هل أنظمة اململكة *هىذه الصفة.
ص
حس

<
التاىل:
االطراف ذوو العالقة :تشمل أي من 
املسامهںى ىڡ Z
الرسكة.
 كبار 
الرسكة أو أي من Zرس 
 أعضاء *حملس إدارة Zوأقارهىم.
اكهىا التابعة
*
الرسكة أو أي من Zرس 
التنفيذيںى ىڡ Z
وأقارهىم.
اكهىا التابعة
 كبار*
 
املسامهںى ىڡ Z

الرسكة.
التنفيذيںى لدى كبار
 أعضاء *حملس االدارة وكبار 
 املنشآت ـــ من غرى Zالرساكت ـــ اململوكة لعضو *حملس االدارة أو أحد كبار التنفيذي  ںى أو
أقارهىم.
*
ً
Z


أقارهىم Zرس ياك فهىا.
الىى يكون أي من أعضاء *حملس االدارة أو كبار
التنفيذيںى أو *
 الرس اكت ً 
Z


أقارهىم عضوا ىڡ
الىى يكون أي من أعضاء *حملس االدارة أو كبار
التنفيذيںى أو *
 الرس اكت *حملس 

التنفيذيںى فهىا.
إدارهىا أو من كبار
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Z


أقارهىم
الىى مىلك فهىا أي من أعضاء *حملس االدارة أو كبار
التنفيذيںى أو *
 رساكت املسامهة 
نسبته ) (%5أو Z
أكرى ،مع مراعاة ما ورد ىڡ الفقرة )د( من هذا التعريف.
<
< 
Z


أقارهىم اى ثرى ىڡ
الىى يكون الى من أعضاء *حملس االدارة أو كبار
التنفيذيںى أو *
 الرس اكت قرار اهىا ولو *اىسداء النصح أو التوجيه.
<
 أي  Zالرسكة وأعضاء *حملس 
وتوجهىاته  <اى ثرى ىڡ قرارات Z
إدارهىا وكبار
حسص يكون لنصاحىه



التنفيذيںى.
الرساكت القابضة أو التابعة Z
 Zللرس كة.
<
النصاحى والتوجهىات  ًّ
همىى من  Z


ويستثىى من هذه التعريفات تلك
حسص مرخص هل


الىى تقدم بشلك 

ىڡ ذلك.
احمل* موعة :فامى يتعلق بشخص ،
تعىى ذلك الشخص ولك اىبع هل.
ً
k

اىبع :الشخص الذي يسيطر عىل  Z
االخر ،أو 
يشرىك معه ىڡ كونه مسيطرا
حسص آخر ،أو يسيطر عليه ذلك الشخص
عليه من قبل  Z
مبارس أو غرى Z
حسص Zاىلث ،وىڡ أي امم سبق تكون السيطرة بشلك Z
مبارس.

والدائنںى ،والعمالءّ ،
أحصاب املصاحل :لك من هل مصلحة مع Z


واملور  
دںى ،واحمل* تمع.
اكلعاملںى ؛
الرسكة؛
املسامهںى :لك من مىتلك ما نسبته ) (%5أو Z
أكرى من أهسم Z

الرسكة أو حقوق التصويت فهىا.
كبار
<

االهسم 
الىى
اىمك :أسلوب تصويت الختيار أعضاء *حملس االدارة مىنح لك مسامه قدرة تصويتية بعدد
التصويت الرى 

<
Z
Z
ملرحس واحد أو تقسيمها  
مىلهكا؛ *حىيث حىق هل التصويت *هىا
بںى من  حىتارمه من املرحس  ںى دون تكرار هلذه االصوات.
ً
ً
التأثرى ىڡ أفعال أو قرارات  Z
مبارس أو غرى Z
حسص آخر ،بشلك Z
مبارس ،منفردا أو *حمتمعا
حصة السيطرة :القدرة عىل  

مع قريب أو اىبع ،من خالل أي امم يىل - :امتالك نسبة  %30أو Z
أكرى من حقوق التصويت ىڡ Zرس كة.

تعيںى %30أو Z
 حق  احلهاز االداري.
أكرى من أعضاء *
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<
الذںى يتخذون القرارات 
للرس كةُ ،وي ّعد *حملس إدارة Z
االسرىاتيجية Z
االفراد  
احلهاز
احلهاز االداري* :حمموعة
الرسكة هو *
*
االداري هلا.
<
واال *راىح وما ىڡ حمكها ،واملاكفآت الدورية أو السنوية املرتبطة *اى <الداء ،

التحفرى ية
واحلطط
املاكفآت :املبالغ والبدالت

 <

الىى تتحملها Z
املعقوهل 
الفعلية
واملصاريف
النفقات
ستثناء
اى
أخرى،
عينية
ااى
ز
م
وأي
جل،
اال
قصرىة أو طويهل
الرس كة
*



<
من عضو *حملس االدارة لغرض اىدية معهل.
تقوىمى ،سواء أاكن يوم معل أم ال.
يوم :يوم  
<
الفصل االول :الغرض
<
املادة االوىل :مىهيد
<
<

االطراف ذات العالقة قد 
وتعىط
املصاحل
ىڡ
فعليا
أو
حمتمال
تعارضا
ثل
مى
معامالت
ن
اى
تدرك Zرسكة أم آي إس *


ومسامههىا ،إال أن Z
الرسكة تستند إىل اعتبارات أخرى غرى حىقيق مصاحل Z
ظاهراى * <اىن قرارات Z
الرسكة
الرسكة
انطباعا


<
<
االطراف ذات العالقة أو ال تتفق مع مصاحل Z
ومسامههىا ،ويشتمل
الرس كة
تدرك *اىن هناك حاالت تتفق فهىا معامالت

الىى قد حىصل فهىا Z

الرس كة عىل منتجات أو خدمات ذات طبيعة
ذلك عىل سبيل املثال ال احلرص أي من احلاالت 



علهىا من صفقات
الىى مىكن احلصول 
أو مكية أو جودة غرى متوفرة بهسوهل من مصادر أخرى أو بظروف اممثهل لتلك 

عىل أساس حر  
مستقهل ليست ذات عالقة *اى Zلرسكة.
ورى يه مع أطراف
الرسكة وجود حاالت تقدم فهىا Z
امك تدرك Z
الرسكة منتجات أو خدمات <الطراف ذات عالقة عىل أساس حر  
ورى يه
<

وبرسوط 
Z
مستقهل ليست ذات عالقة *اى Zلرس كة.
اممثهل لتلك املقدمة الطراف
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<

الثاىى :تعريف معامالت االطراف ذات العالقة
الفصل 
املادة الثانية :التعر يف
<
االطراف ذات عالقة :ىه حىويل موارد أو خدمات أو  
الرىامات  
بںى أطراف ذات عالقة بغض النظر عن
معامالت

<

تقدرىه هلذا التحويل ،وقد تكون معامالت االطراف ذات عالقة ذات طبيعة متكررة أو غرى متكررة.
وجود مقابل مى 
الطرف ذو عالقة :هو  Z
حسص )بصفته الطبيعية أو االعتبارية( أو منشأة رىتبط *اى Zلرس كة – و ملزيد من التفاصيل يمى

الرجوع للتعريفات الواردة ىڡ صدر هذه السياسة.




طرفںى ذوي عالقة أو Zرس  
بںى  
معامهل  
املعامهل  
كتںى
العادهل( :ىه
مستقهل املصاحل )القيمة السوقية
بںى اطراف
 إن


زميلتںى يمى تنفيذها امك لو اكن  
هذںى
تنتىڡ أي شكوك حول تعارض املصاحل ،وقد
الطرفںى ليسا ذوي عالقة* ،حىيث 
<


بںى  
معامهل  

بںى Zرس  
طرفںى ليسا ذي عالقة بطريقة أخرى أو  
تكون ىڡ بعض االحيان
زميلتںى ،وعالوة عىل ذلك
كتںى
  <
االطراف ذات العالقة مصن قيمة 

عادهل يتحقق فهىا مصلحة
ينبىع أن يكون السعر املتفق عليه هلذه املعامهل بںى

Z
الرس كة.
<
الفصل الثالث:السياسات واالجراءات املتعلقة *مىعامالت االطراف ذات العالقة
<
املادة الثالثة :املعامالت العامة الطراف ذات العالقة
بيان السياسة العامة:
<
<
<

الرسكة  
تقىص سياسة Z
 .1
االلرىام باكفة االنظمة واللواحى املنظمة ملعامالت االطراف ذات العالقة *مىا ىڡ ذلك

<
االرشادات والقواعد واللواحى التنظيمية احمللية والدولية ذات العالقة واملطبقة ،مثل هيئة السوق املالية


القانونيںى أو أي *هحات أخرى ذات عالقة.
لملحاسبيںى
ومعايرى احملاسبة املالية الصادرة من اهليئة السعودية

<
تقىص سياسة Z
 .2
الرسكة بوجوب املوافقة أو املصادقة عىل *محيع معامالت االطراف ذات العالقة وفقا هلذه

 
واحلمعية العامة امك هو موحص ىڡ هذه السياسة.
السياسة من قبل *حملس االدارة *



اى  
اى  
رحى 
رمڡ الصفحة
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 <

حمتمهل الطراف ذات عالقة* ،حىيث  *حىب عىل أي مسؤول تنفيذي أو عضو *حملس
معامهل
 .3االخطار بوجود
<


حمتمهل )قبل Z
الرسوع
معامهل
إدارة إخطار *حملس االدارة أو من يفوضه بذلك* ،اىرسع وقت ممكن حول أي

فهىا( مع أطراف ذات العالقة ،وعىل الرمع من أن هذه السياسة تتطلب 
تقدمى إخطار باكفة معامالت
<


احملتمهل ،إال أنه يتوجب عىل أعضاء *حملس االدارة واملسؤو  
التنفيذيںى إيالء 
اهامىم
لںى
االطراف ذات العالقة

العائهل Z

املبارس  ںى
الىى تقع خارج اطار سياق العمل االعتيادي ،مثل توظيف أفراد من
خاص للعالقات 
<
الىى تقدم وفقا <الحاكم Zورسوط تفضيلية Z

الطرفںى ،واملعامالت 
الك
أو
حد
ال
واملعامالت غرى االعتيادية
أكرى

<

وحىب 
تقدمى إخطار عن اكفة معامالت االطراف ذات العالقة من
من املعامالت املتوفرة للعامة ىڡ السوق*  ،
<
خالل 
الىى تستخدمه Z
االطراف ذات العالقة 
الرسكة  -امللحق بهىاية هذه
معامالت
عن
االخطار
وذج
مى

السياسة.
وعىل *حملس االدارة توجيه االدارة التنفيذية *اىالجراءات القانونية والنظامية الالزم اتباهعا خالل العملية.
<

 .4حىديد معامالت االطراف ذات العالقة ،حيث يتوجب عىل *حملس االدارة أو من يفوضه *اىلتشاور مع االدارة




معامهل مع أطراف ذات عالقة وتتطلب  
االلرىام
تعترى
املعامهل أو العالقة
املالية حىديد فامى إذا اكنت
احملتمهل *

عهىا 
*هىذه السياسة و/أو االفصاح 
بوصهڡا معامالت أطراف ذات عالقة حىضع لقواعد هيئة السوق املالية

لملحاسبيںى
معايرى احملاسبة الصادرة من اهليئة السعودية
املطبقة وأنظمة السوق املالية السعودية )تداول( أو 

فستمى 


معامهل أطراف ذات عالقة 

إحاهل
املعامهل أو العالقة تشلك
القانونيںى املطبقة ،وإذا مى حىديد أن

العامىدها مع  رىويده باكفة Z
املعامهل إىل صاحب الصالحية 
التقيمى 
)مىى اكن ذلك
الواىئق والدراسات وطريقة 
<
االطراف ذات العالقة بعد التحقق من وجود املنفعة التجارية Z
للرسكة والتحقق
ممكنا( حيث تمى معامالت
من أهىا مىت بناء عىل السعر العادل )مثال سعر السوق أو أي حمددات أخرى( مىى اكن ذلك ممكنا ومىكن
التحقق منه.

رمڡ الوثيقة
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<
<
االطراف ذات العالقة ،حيث تمى 
إحاهل معامالت االطراف
 .5املراجعة واملوافقة أو املصادقة عىل معامالت
Z


املسامهںى أو أعضاء *حملس االدارة أو املرحس  ںى ملنصب عضو *حملس إدارة
الىى تتضمن أحد
ذات العالقة 
عائلهىم Z
و/أو أفراد 
علهىا وذلك بعد التوصية *هىا من *حلنة املراجعة ،ومن
املبارس  ںى إىل *حملس االدارة لملوافقة 
احلمعية العامة Z
Zمى 
علهىا.
عرهصا عىل *
للرسكة لملوافقة 

الىى تتطلب موافقة احمل* لس من قبل *حلنة املراجعة
*  .6حىب دراسة ومراجعة معامالت االطراف ذات العالقة 

*اى Zلرسكة قبل ارساهلا إىل *حملس االدارة لملوافقة ع لهىا ،حيث 
يعىى *حملس االدارة أو من يفوضه ىڡ مراجعة

للرسكة ووجود اكفة Z
العملية والتحقق من املنفعة التجارية Z
الواىئق والدراسات الالزمة لذلك ،وحىدد *حلنة
املراجعة فامى اذا اكنت العملية بناء عىل سعر عادل )مثال سعر السوق( مىى اكن التحقق من ذلك ممكنا.
 .7وبشلك عام وبعد احلصول عىل املوافقة عىل العملية من صاحب الصالحية  *حىب أن يمى توثيق العالقة بعقود
واتفاقيات موثقة ومعتمدة من صاحب الصالحية ،وتتوىل إدارة Z
الرس كة معلية إعداد ومراجعة هذه العقود،
Zمى يمى 
عرهصا عىل *حملس االدارة.
احلمعية العامة – أي مصاحل Z
مبارسة أو غرى
بغرى رىخيص من *
 .8ال  *حىوز أن يكون لعضو *حملس االدارة – 
<  Z
الىى تمى حلساب Z
االمعال والعقود 
الرسكة ،وعىل عضو *حملس االدارة أن يبلغ احمل* لس *مىا هل مصلحة
مبارسة ىڡ

 <
Z
الىى تمى حلساب Z
الرس كة ،ويثبت هذا التبليغ  ىڡ 
حمرص 
االمعال و العقود 
ىڡ
صية
حس
االجامىع ،وال  *حىوز للعضو




 
احلمعية العامة أو  ىڡ 
اجامىع
ذي املصلحة
االشرىاك ىڡ التصويت عىل القرار الذي يصدر ىڡ هذا الشأن ىڡ *
<

الىى يكون الحد
احمل* لس ،ويبلغ رئيس *حملس االدارة *
احلمعية العامة عند انعقادها عن االمعال والعقود 
Z
احلسااىت ،وإذا
تقررى خاص من مراجع
*
أعضاء *حملس االدارة مصلحة حسصية فهىا ،ورىفق *هىذا التبليغ 


رمڡ الوثيقة
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 حىلف عضو احمل* لس عن االفصاح عن مصلحته جاز Z
احلهة
للرسكة أو للك ذي مصلحة املطالبة أمام *
<

القضائية 
احملتصة *اىبطال العقد أو إلزام العضو *اىداء أي *رحى أو منفعة حىققت هل من ذلك.
<

*  .9حىب االفصاح عن *محيع معامالت االطراف ذات العالقة للجمعية العامة للحصول عىل
موافقهىا أو
<
<
علهىا وفقا لالنظمة واللواحى املعمول *هىا.
املصادقة 
بںى Z
 .10تتطلب املادة ) (40من قواعد التسجيل واالدراج االفصاح للجمهور عن أي صفقة  
الرسكة وطرف ذو
الرسكة والطرف ذو العالقة ىڡ أي Z
عالقة أو أي رىتيب يستثمر *مىوجبه لك من Z
مرسوع أو اصل أو يقدم هل

الرس كة وفقا kالخر <
مىويال اذا اكنت هذه الصفقة أو الرىتيب مساوية أو  رى يد عن  %1من *إمحاىل إرىادات Z
قوامى

مالية مراجعة.
<
املادة الرابعة :االحتفاظ <
بقامىة *اىالطراف ذات العالقة
 .1يمى إعداد <
قامىة *اى <الطراف ذات العالقة واالحتفاظ *هىا من قبل االدارة املالية  
وأمںى رس *حملس االدارة.
<
املؤههل 

بوصهڡا أطراف ذات عالقة إرسال اكفة املعلومات املطلوبة إىل
*  .2حىب عىل *محيع االفراد واملنشأت
<
االطراف ذات العالقة واالمتثال  
لاللرىامات املفروضة
وحملس االدارة أو من يفوضه لتحديد
االدارة املالية *
<
<
االطراف ذات العالقة وذلك من خالل النموذج 
*مىوجب االجراءات 
احلاص *اىالخطار
احلاصة *مىعامالت
بعالقة مع أطراف ذات العالقة.
<
 .3رىسل االطراف ذات العالقة إخطار إىل *حملس االدارة أو من يفوضه فور هطور تعامل جديد ذي عالقة.
*  .4حىب إعداد <
قامىة *اىلتعامالت والعقود *اى <الطراف ذات العالقة وحى Z
ديهىا من قبل االدارة املالية  
وأمںى رس
*حملس االدارة بشلك سنوي )أو عند احلاجة(.
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<
<
خطااىت لملصادقة عىل
 .5رىسل االدارة املالية إىل االطراف ذات العالقة بشلك دوري ) سنوي عىل االقل(
*
<
االطراف ذات العالقة Z
الىى مىت  

والرسكة.
بںى *محيع
مبالغ العمليات 
<
وحملس االدارة
 .6تقوم االدارة املالية بعرض تفصيل التعامالت مع االطراف ذات العالقة إىل *حلنة املراجعة *
خالل السنة.
بںى Z
خطااىت لملصادقة عىل مبالغ تلك العمليات  
الرس كة واكفة أعضاء *حملس
 .7تقوم االدارة املالية *اىصدار
*
االدارة وذلك خالل السنة املالية 
املنهىية ،امك يقوم  
أمںى رس *حملس االدارة *اىعداد خطاب * *حىميع التعامالت
الىى مىت  

بںى أعضاء *حملس االدارة وال Zرسكة ويقوم رئيس *حملس االدارة *اىلتوقيع عليه ومن Zمى يعرض عىل

علهىا وبشلك سنوي.
*
احلمعية العامة لملصادقة 
<
<

الفصل الرابع :الصالحيات واالدوار واملسؤوليات ىڡ معامالت االطراف ذات العالقة
املادة 
احلامسة :مقدمة
<
 .1تتطلب اكفة املعامالت مع االطراف ذات العالقة احلصول عىل املوافقة املسبقة من الرئيس التنفيذي/
*حملس االدارة Z
للرس كة.
<
*  .2حىب االفصاح عن *محيع معامالت االطراف ذات العالقة بعد ذلك إىل *حملس االدارة واملوافقة/املصادقة
واحلمعية العامة.
علهىا من قبل *حملس االدارة *

<
املادة السادسة :مراجعة معامالت االطراف ذات العالقة
*  -1حىب إعداد دراسة جدوى Z
احلدوى واملنفعة التجارية عىل
املرسوع/العملية من قبل االدارة املعنية تتضمن *
املعامهل ىڡ <



املعامهل 
املقرىحة Z
القوامى املالية Z
Z
للرس كة
وآاىر االفصاح عن هذه
وعداهل
الرس كة وأيضا استقاللية



معامهل طرف ذي عالقة ،
عند النظر ىڡ املوافقة عىل
ويمى رفع توصية االدارة املعنية إىل االدارة املالية والرئيس
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علهىا ومن Zمى رفهعا *اىلتوصية إىل صاحب الصالحية لدر 
اسهىا واملوافقة
التنفيذي واالدارة القانونية لملصادقة 
علهىا.

<
<
االقل 

اممثهل أو أفضل من تلك
املعامهل عىل
 -2ال تمى املوافقة عىل معامالت االطراف ذات العالقة إال اذا اكنت



مستقهل )أي مع أطراف ليست ذات عالقة( أو 
تقدمى
علهىا ىڡ الصفقات مع أطراف
الىى مىكن احلصول 

تفسرى مكتوب حلالف ذلك.

<
االطراف ذات الطبيعة املتكررة 
 -3أن تقوم االدارة املالية واالدارة املعنية *مىراجعة *محيع معامالت
والىى  رى يد



مواصهل أو تعديل أو إلغاء االتفاقية ،عىل أن يمى رفع املوضوع باكمهل إىل
اتفاقيهىا عن عام واحد لتحديد إما
 <

اىى.
*حملس االدارة الحىاذ القرار الهى 
<
<
مرسوطة *اى  حىاذ Z
االطراف ذات العالقة Z
الرسكة أو الطرف ذي العالقة الي
 -4قد تكون املوافقة عىل معامالت
<
وحملس االدارة مناسبة اكي
أو للك االجراءات االضافية التالية ،أو إجراءات أخرى رىاها الرئيس التنفيذي *
يىل:
امم 


االستقاهل من املنشأة املتضمنة ىڡ معامالت أطراف ذات عالقة مع
 الطلب من الطرف ذي العالقة
Z
تغيرى منصبه فهىا بشلك ال يشلك تعارضا لملصاحل.
الرسكة أو 
 Z
مبارس ىڡ املفاوضات حول Zرسوط معامالت
 التأكد من عدم مشاركة الطرف ذي العالقة بشلك
<
<
<


واال  Z
بںى Z
احلارية  
حساص أو املنشآت االخرى املتضمنة ىڡ
الرس كة
االطراف ذات العالقة أو ىڡ العالقة *
<
االطراف ذات العالقة والتصويت عىل القرارات ىڡ هذا 
احلصوص.
معامالت

 
 طلب توثيق املعلومات املتعلقة *مىعامالت أطراف ذات العالقة ،وأن يمى 
تقدمى
الىى تعكس
التقاررى 
<
طبيعة ومبلغ معامالت االطراف ذات العالقة إىل *حملس االدارة أو من يفوضه بشلك دوري.
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<

 طلب امتالك Z
الرس كة للحق ىڡ اهىاء معامالت االطراف ذات العالقة عن طريق إعطاء فرىة حمددة
*اىخطار مسبق.

الىى 
  -5ىڡ املعامالت 
/حلنة املراجعة* /حملس االدارة/مسامه
تمص طرف ذي عالقة اكلرئيس التنفيذي أو عضو ىڡ *


أو غرىمه ،فيجب امتناع الطرف ذي العالقة احملدد من التصويت أو  
املعامهل
احىاذ القرار *اىملوافقة عىل
املعنية.
احلمعية العامة
املادة السابعة* :
<

السنة/الفرىة املنقضية ،حسب ما
 -1احلصول عىل معلومات حول املعامالت لالطراف ذات العالقة خالل
<
واملعايرى املعمول *هىا.
تقره االنظمة

<
علهىا.
 -2مراجعة معامالت االطراف ذات العالقة واملوافقة/املصادقة 
املادة الثامنة* :حملس االدارة
<
االطراف ذات العالقة *ومحيع التعديالت 
علهىا،
املقرىحة و/أو
 -1إصدار املوافقة عىل التعامالت مع

التغيرىات 
احلمعية العامة *هىذه التعامالت.
وإبالغ *
<

 -2متابعة 

ومعامالهىا.
احملتمهل
احملاطر الناشئة عن االطراف ذات العالقة
<
تقيمى *محيع معامالت االطراف ذات العالقة بشلك اكف من االدارة التنفيذية .
 -3امصن 
<
 -4التأكد من أن *محيع املعامالت مع االطراف ذات العالقة تمى بناء عىل السعر العادل و*مىا فهىا مصلحة
Z
الرس كة.
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املادة التاسعة* :حلنة املراجعة
<
Z -1
االرساف عىل االجراءات الرقابية فامى يتعلق *مىعامالت االطراف ذات العالقة.
<
<
 -2اال Zرساف عىل تنفيذ االرشادات 
احلاصة *اىالطراف ذات العالقة وفقا للقواعد واللواحى التنظيمية املطبقة.
<
االطراف ذات العالقة <

احملتمهل وأي أوجه قصور
القامىة أو
 -3إبالغ احمل* لس بشأن أي حماطر اىشئة عن معامالت
<

مالحظة فامى يتعلق *اىالجراءات الرقابية العامة املفروضة عىل حىديد معامالت االطراف ذات العالقة

ومتابعهىا.
<

 -4التأكد من االفصاح <
االطراف ذات العالقة 
وأهىا مىت بناء عىل السعر العادل ىڡ السوق عند
املالمى لعمليات
إماكنية التحقق من ذلك.
املادة Z
العارسة :الرئيس التنفيذي
<
الرئيس التنفيذي هو املسؤول Z
االطراف ذات العالقة ىڡ Z
الرس كة
املبارس عن  رىاهة سياسات وإجراءات


متغرىات 
مقرىحة عىل السياسات
تقيمى أي 
واحملاطر املتعلقة *هىا ،امك يتوىل الرئيس التنفيذي أيضا مسؤولية 
<
علهىا بشلك <

مبدىى 
)ليمى
واملصادقة
الصهل
ذات
والصالحيات
العالقة
ذات
اف
ر
ط
اال
واالجراءات ومعامالت


علهىا من قبل احمل* لس(
املوافقة 
وكذلك من همام ومسؤوليات الرئيس التنفيذي:
<
 -1مراجعة معامالت االطراف ذات العالقة .
<
 -2معلية مراقبة وضع السياسات وإجراءات االطراف ذات العالقة.
 -3التأكد من أن االدارة قامت *اىلدراسات الالزمة للتثبت من املنفعة التجارية والسعر العادل لعمليات
<
االطراف ذات العالقة قبل Z
الرسوع فهىا.
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<

تبىى سياسات وإجراءات معامالت االطراف ذات العالقة والتأكد من أن هذه السياسات اكفية
 -4


ومعقوهل.
وشامهل

 -5
تقدمى الدمع لالدارة ىڡ تنفيذ هذه السياسة.
<
وتطورى وتنفيذ االجراءات الرقابية وسالمة وحصة معامالت االطراف ذات العالقة.
 -6متابعة

<
 -7التأكد من أن مستوى 
االطراف ذات العالقة تتفق مع سياسة حماطر Z
الرس كة.
احملاطر املرتبطة *مىعامالت
لملوظفںى ىڡ هذا 
 -8
احلصوص.
تقدمى التوجيه
 
املادة احلادية Z
عرس :االدارة املالية
االلرىام ومدرى عام املراجعة الداخلية ومدرى إدارة 
 -1
اقرىاح التحديثات *اىلتشاور مع مسؤول  
احملاطر عىل


<
وتقدمى التوصيات 
سياسات معامالت االطراف ذات العالقة 
بشأهىا للحصول عىل املوافقة املبدئية من
الرئيس التنفيذي 
علهىا من قبل *حملس االدارة(.
)ليمى املوافقة 
اجامىعات *حلنة املراجعة )إذا مىت دعوته( للرى  
 -2حضور 
كرى عىل املسائل 
الىى تقع مصن نطاق إجراءات

<
<

االطراف ذات العالقة 
معامالت
ديد
وحى
توضيح
بغرض
العالقة،
ذات
اف
ر
ط
اال
معامالت
الىى  *حىب عىل

<
وحملس االدارة إبداء ر أهىم حياهلا *مىوجب إجراءات معامالت االطراف ذات العالقة.
*حلنة املراجعة *
<
 -3التأكد من سالمة 
واكامىل تسجيل *محيع معليات االطراف ذات العالقة.
<
واهىا مىت عىل أساس  رى يه ً
االطراف ذات العالقة 
وبناء عىل سعر عادل وانه مى
 -4امصن توثيق معامالت
<
عهىا بشلك <
علهىا واالفصاح 
مالمى *حلميع االطراف املعنية *مىوجب السياسات احملاسبية املطبقة
املوافقة 
<
واملتعلقة *مىعامالت االطراف ذات العالقة.
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تقيمى املعامالت املزمع الدخول فهىا لتحديد اذا ما اكنت تقع مصن نطاق
 -5املساعدة مع إدارة
االلرىام ىڡ 
<
إجراءات معامالت االطراف ذات العالقة.
<
< <
االطراف ذات العالقة وحى Z
ديهىا استنادا إىل املعلومات املستملة من االطراف املشار
 -6إعداد واالحتفاظ بقامىة
الهىا.
<
<
 -7تنسيق معلية *محع 
االخرى 
احلاصة *مىعامالت االطراف ذات
البيااىت واملعلومات *اىلتنسيق مع االدارات
وحملس االدارة.
وحلنة املراجعة *
العالقة ليمى ارساهلا اىل الرئيس التنفيذي *
عرس :إدارة  
املادة الثانية Z
االلرىام
<
 -1خلق الوىع وثقافة االبالغ عن أمهية  
التوجهىية ملعامالت االطراف ذات العالقة من خالل
االلرىام *اىملبادئ


ورش العمل والدورات التدريبية إذا لزم االمر.

املوظفںى حول تنفيذ هذه السياسات واالجراءات.
 -2توزيع هذا الدليل وتثقيف
<

ومدرى عام
املاىل 
 -3اقرىاح التحديثات عىل سياسات معامالت االطراف ذات العالقة *اىلتشاور مع 
املدرى 
املراجعة الداخلية ومدرى إدارة 
وتقدمى التوصيات 
احملاطر 
بشأهىا للحصول عىل املوافقة املبدئية من الرئيس

علهىا من قبل *حملس االدارة(.
التنفيذي )لملوافقة 
 -4
وحلنة املراجعة والرئيس التنفيذي وإدارة املراجعة الداخلية وإدارات
تقدمى املشورة إىل *حملس االدارة *
<
<
<
Z
الرسكة االخرى حول االمور املتعلقة *مىعامالت االطراف ذات العالقة.
<
<

 -5حىديد معامالت االطراف ذات العالقة واالبالغ عن Zآاىر عدم االفصاح عن معامالت االطراف ذات
العالقة.
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 -6توجيه االدارة *اىالجراءات القانونية والنظامية الالزم اتباهعا خالل أي معلية مع طرف ذو عالقة.
<
االطراف ذات العالقة قبل 
اعامىدها.
 -7إعداد ومراجعة العقود واالتفاقيات مع
<
 -8الرد عىل أي استعالمات تتعلق *اىالفصاح عن معامالت االطراف ذات العالقة.
املادة الثالثة Z
عرس :إدارة املراجعة الداخلية
<
 -1تمى مراجعة معامالت االطراف ذات العالقة من قبل إدارة املراجعة الداخلية )كجزء من خطة املراجعة
<
لالطراف ذات العالقة ىڡ Z
الداخلية السنوية( للتأكد من  
الرسكة واالفصاح
االلرىام *اىلسياسات واالجراءات


عهىا.
 -2متابعة  
االلرىام *اىالرشادات واالبالغ عن أي 
وحلنة
انهىاك أو إساءة لملعلومات إىل الرئيس التنفيذي *
املراجعة.
الفصل 
تنظمى العالقة مع أحصاب املصاحل
احلامس :
k
املادة الرابعة Z
لتنظمى العالقة مع أحصاب املصاحل
عرس  :االليات 
<
الرس كة السياسات واالجراءات 
تضع Z
الىى تنظم 

الواحصة 
موظفںى
عالقهىا باكفة االطراف ذات العالقة *هىا من

<
<
وموردںى ومعالء وخالفه * ،مىا يكفل حقوق Z


الرسكة واكفة هذه االطراف ،وتشلك االنظمة والعقود املصدر
ومسامهںى
<

االساس ىڡ حىديد حقوق وواجبات اكفة أحصاب املصاحل ،وتعمل Z
الرس كة عىل حىديد وإيضاح هذه العقود ،وحقوق

 <
االداء ،وحدود املسؤولية وطريقة تسوية 
احلالفات 

الىى قد
التقصرى ىڡ
املتعاقدںى وطريقة أداءها ،وتبعات
وواجبات


k
تنشأ من جراء تنفيذ هذه العقود بشلك يكفل محاية أحصاب املصاحل مع Z
الرسكة من خالل االليات التالية:

 -1آليات تعويض أحصاب املصاحل ىڡ حال 
انهىاك حقوهڡم:
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<
 

Z
  
الىى تقرها االنظمة ذات العالقة وحىددها
 أن يكون االخالل اى *حىا عن عدم وفاء الرس كة *اىلرىاماهىا العقود.

 تسىع Zالرسكة جاهدة إىل حىديد مقدار 
الرصر الذي وقع عىل أحصاب املصاحل ،والدخول ىڡ نقاش
<
االطراف 
املترصرة لبحث إماكنية الصلح واالتفاق عىل آلية و*مىبلغ التعويض بشلك
ومفاوضات مع
ودي.
 وجوب إثبات الرسكة أو *حىمك من *هحات الفصل 
حاهل االخالل ،سواء *اىقرار Z
احملتصة.
 تسىع Zميىى مناسب <  -اى  
توفرى غطاء  <اى 
مںى طرف Zاىلث -امك رىاه مناسبا مىى أمكن ذلك
الرس كة عىل 

<
لتعويض أحصاب املصاحل عن اال رصار.
<
k
  Z
خرںى ال يلزم Z

لال  
الرس كة *اىية تبعات مالية أو
الىى ينتج عنه رصر
 إن ترصفاتاملوظفںى ىڡ الرسكة 
معنوية  ،إال اذا اكن هذا الشخص ملكف رمسيا من قبل Z
الرس كة *اىلقيام *هىذا العمل دون إخالل *مىا
فوض به.

بںى Z
الىى قد تنشأ  

الرسكة وأحصاب املصاحل:
 -2آليات تسوية الشاكوى أو احلالفات 
 

 تسىع Z
لتضمںى عقودها
الرس كة
الىى *حى *نهىا
واتفاقياهىا مع أحصاب املصاحل تغطية لاكفة *
احلوانب النظامية 



حمتمهل.
وحىنب أحصاب املصاحل الوقوع ىڡ خالفات
*

 تسىع Z

الىى قد تنشأ عن تنفيذ هذه
الرس كة
لتضمںى عقودها مع أحصاب املصاحل أسلوب تسوية احلالفات 
العقود.
<

 تسىع Zخالفاهىا مع أحصاب املصاحل *اىالساليب الودية ملكا اكن ذلك ممكنا.
الرس كة لتسوية
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الرس كة *اىتباع أساليب تسوية 
تلرىم Z
 احلالفات املذكورة ىڡ العقود املوقعة.
 تتضمن إجراءات Z
املوظفںى الداخلية.
الرسكة الداخلية إجراءات التعامل مع شاكوى
 تتضمن إجراءات Zالرسكة الداخلية إجراءات التعامل مع شاكوى العمالء.
 تسىع Zالرس كة لقياس مدى رضا العمالء ووضعت االجراءات للتعامل مع شاكوى العمالء وحلها للوصول
إىل رضا العمالء.
<
الفصل السادس :إدارة 
احملاطر 
املرىتبة عىل معامالت االطراف ذات العالقة
<
عرس :إدارة 
احملاطر 
املادة 
احلامسة Z
املرىتبة عىل معامالت االطراف ذات العالقة
<
وحلان احمل* لس  
معاحلة أنشطة معامالت االطراف ذات العالقة
الذںى يعملون عىل *
*  -1حىب أن تكون االدارة *
عىل دراية *اى <النواع 
احملتلفة لملخاطر.
<


 
الىى قد تنشأ حيث أن معامالت االطراف ذات العالقة حى ىط
 -2امك  *حىب أن يكونوا عىل دراية *اىحملاطر احملتمهل 
احلهات التنظيمية ومسامهى Z
*مىتابعة 
الرس كة.
واهامىم *

<
 -3قد يؤدي عدم التخطيط واالدارة بشلك مناسب ملعامالت االطراف ذات العالقة إىل حدوث مواقف تنطوي
<
يؤرى عىل قدرة Z
االمر الذي Z
الرس كة عىل النمو أو املنافسة سواء
عىل مشالك مع اهليئات التنظيمية احمللية،


مسائهل Z
القصرى أو البعيد أو 
وإدارهىا قضائيا.
الرس كة
حىى
اكن ذلك عىل املدى

 <
االنواع 
احملتلفة <الساليب إدارة 
احملاطر ،فيجب أن ال تقترص االرشادات 
احلاصة *مىعامالت
*  -4حىب النظر ىڡ
<
<
<

معاحلة حاالت االطراف ذات العالقة واالنشطة املرتبطة *هىا حڡسب ،بل  *حىب
االطراف ذات العالقة عىل *
االلرىام *اىلسياسات 
أن تدمع الرقابة الداخلية لامصن  
احلاصة *اى Zلرس كة.
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<
االلرىام 
 -5رىتبط 
االطراف ذات العالقة *مىخاطر  
وحماطر السمعة و 
لكهىا ال
احملاطر احملددة املرتبطة *مىعامالت
علهىا.
تقترص 
<
الفصل السابع :إجراءات االفصاح عن معامالت االطراف ذات العالقة
املادة السادسة Z
عرس :املسؤولية
<

ومعامالهىم ،وستدمع االدارة املالية *حملس
يتوىل *حملس االدارة مسؤولية االفصاح املناسب عن االطراف ذات العالقة
<

توىل هذه املسؤولية ،وتتوىل االدارة املالية مسؤولية االحتفاظ بسجل االطراف ذات العالقة ومعامالت
االدارة ىڡ 
<
<
< 
االطراف ذات العالقة لامصن االفصاح املناسب 
وغرىها من االنظمة واللواحى ىڡ
عهىا *مىوجب
املعايرى احملاسبية املطبقة 

<
<
القوامى املالية االولية والسنوية.

<
املادة السابعة Z
القوامى املالية
عرس :االفصاح ىڡ
<
 <
الىى  حىص <

 *حىب  Z
 
القوامى املالية
تفسرى الرس كة ىڡ قوامىها املالية عن تعامالهىا مع االطراف ذات العالقة خالل الفرىة 
<
<
وغرىها ممن االنظمة واللواحى ذات العالقة.
وفق
املعايرى احملاسبية املطبقة 

Z
الىى  *حىب االفصاح 

عهىا
املادة الثامنة عرس :املعامالت اهلامة 
<
االطراف ذات العالقة الواجب االفصاح 
عهىا حمل* لس
يىل بعض أنواع )عىل سبيل املثال ال احلرص( من معامالت
فامى 
علهىا:
االدارة *
واحلمعية العامة القرارها أو املصادقة 
Z -1رساء أو بيع السلع .
Z -2رساء أو بيع ممتلاكت وأصول أخرى.
تقدمى أو تلىڡ 
 -3
احلدمات.

 -4اال  *حىارات .
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 -5حىويالت *مىوجب اتفاقيات رىخيص.
الرس كة أو من قبل Z
االلرىامات نيابة عن Z
 -6تسوية  
الرسكة *اىلنيابة عن الطرف ذي العالقة.
الرساىن واى  
املادة التاسعة Z
رحى النفاذ
عرس:

يعمل *هىذه السياسات من اى  

احلمعية العامة ،امك أن إجراء أي تعديالت عىل هذه السياسة
رحى
إجازهىا من *

لملسامهںى ،عىل أن تكون تلك التعديالت *مىا
احلمعية العامة
من صالحية *حملس االدارة *مىوجب تفويض من *
<
<
احلهات ذات العالقة.
يتوافق مع االنظمة واللواحى الصادرة من *
املادة Z
العرسون:ضبط الوثيقة

اعامىد السياسة
االدارة املعنية:
صاحب الصالحية:
التوصيات:
التوقيع :
اى  
رحى 
االعامىد:
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الفصل الثامن:ملحق
ملحق)!( -مىوذج االخطار بعالقة مع أطراف ذات عالقة
املوضوع :إفصاح عن طرف ذي عالقة
االمس:
بصفته:

ﺃ( عضو *حملس إدارة ىڡ Zرس كة إم آي إس.

داخىل ىڡ Zرس كة إم آي إس.
ﺏ( مراجع


مدرى رئيس ىڡ Zرس كة إم آي إس.
ﺕ( 

ﺙ( منشأة مسيطرة عىل ىڡ Zرس كة إم آي إس..

ﺝ( ممثل Zلرس كة مسيطرة عىل Zرس كة ىڡ Zرس كة إم آي إس..

غرى ذلك )رى *ىح حىديد طبيعة العالقة( .......................................
ﺡ( 



املعامهل(
)يمى Zرسح طبيعة

التوقيع:

التارحى:
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