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: متهيد- 1

1- Preamble:
1.1 The Saudi Arabian Mining Company (Ma’aden)
respects the privacy of everyone who works for
it and therefore does not take an interest in
what people do outside of work. However;
however, the Company believes that personal
interests for those who work for it may conflict,
directly or indirectly, when such a person
practices social, financial or political activities,
and hence may affect his objectivity and loyalty
for the Company; which may lead to conflict of
interest.
1.2 Ma’aden believes in its values and principles
represented in integrity, team work, care,
initiative and achievement. The Conflict of
Interest Policy issued by Ma’aden (Policy)
comes to enhance and protect these values, and
to avoid the impact of personal, family or
professional interests of anyone who works for
the Company on his performance of duties for
the Company or use such interests to gain any
benefits against the interests of the Company.

2. Policy Scope:
2.1 Without superseding or prejudice to the
applicable Rules and Regulations that govern
conflict of interest in the Kingdom of Saudi
Arabia, the Company Articles of Incorporation
and the Company Governance Framework
Manual, this Policy comes effect.
2.2 This Policy shall be applicable to any person
who works for Ma’aden or its subsidiaries,
which are owned wholly or in which Ma’aden
owns a controlling percentage (referred to
collectively or individually in this Policy as “the
Company”), including members of the Board of
Directors, non-executive directors, executive
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) حترتمُ شركة التعدين العربية السعودية (معادن1- 1
 وتَعدُ ما يقوم،خصوصيةَ ك ّل شخصٍ يعمل لصاحلها
 إال،به من تصرفاتٍ خارجَ إطار العمل ليس من اهتمامها
أنَّ الشركةَ ترى أن املصاحل الشخصية ملن يعمل
،ٍ أو مالية،ٍأي أنشطةٍ اجتماعية
ِّ ِلصاحلها أثناءَ ممارسة
ِ بصورةٍ مباشرةٍ أو غري،ُ قد تتداخل،ٍأو سياسية
ْ أو والئهِ للشركةِ مما قد،ِ مع موضوعيته،ٍمباشرة
.ينشأُ معه تعارض يف املصاحل
ِ تُؤمن الشركة بقيمها ومبادئها املتمثلةِ يف النزاهة2- 1
 وتأتي،ِوالعمل اجلماعيِ والعنايةِ واملبادرةِ واإلجناز
سياسة تعارض املصاحل الصادرة عن الشركة
 وذلك لتفادي أن،"السياسة"؛ لتعزيز تلك القيم ومحايتها
ّ أو املهنية ألي،تؤثّر املصلحة الشخصية أو العائلية
شخصٍ يعمل لصاحل الشركة على أداء واجباته جتاه
 أو أن يتَحّصلَ من خالل تلك املصاحل على،الشركة
.مكاسبٍ على حساب الشركة

: نطاق السياسة- 2
 مع عدم اإلخالل مبا جاء يف التشريعات والقوانني1- 2
املعمول بها يف اململكة العربية السعودية اليت حتكُم
 والئحة،  والنظام األساسي للشركة،تعارض املصاحل
 تأتي هذه،اإلطار التنظيمي حلوكمة الشركة
.حتل حملها
َّ  دونَ أن،اا، ًالسياسة استكماال
 تُطبق هذه السياسة على كل شخص يعمل لصاحل2- 2
،اا بالكامل، ٍّ من الشركات اململوكة
 أو أي،معادن
أو متتلك فيها نسبة سيطرةٍ (يشار إليهم جمتمعني أو
 ويشمل ذلك،)"منفردين يف هذه السياسة بـ"الشركة
سياسة تعارض املصاحل

directors, all its Employees and members of
committees emerging from the Board.
2.3 This Policy is considered an integral part of any
documents, whether appointment decisions or
work contracts, connecting the Company with
those who work for it.
2.4 The Company guarantees the contracts
concluded between the Company and external
advisors, contractors or suppliers for the
regulation of conflict of interests in accordance
with the provisions of this Policy.

 ومديري الشركة غري،أعضاء جملس اإلدارة
، ومجيع موظفيها، ومديريها التنفيذيني،التنفيذيني
.وأعضاء اللجان املنبثقة من اجمللس
 تُعدُّ هذه السياسة جزءاً ال يتجزأُ من الوثائق اليت تربط3- 2
الشركة باألشخاص العاملني لصاحلها سواء كانت
.تلك الوثائق قرارات تعيني أو عقود عمل
 تُضّمن الشركة العقود اليت تربمها مع استشارييها4- 2
 نصوصاً تنظم تعارض، ومورديها،اخلارجيني ومقاوليها
.املصاحل مبا يتفق مع أحكام هذه السياسة

: حاالت تعارض املصاحل- 3

3. Situations of Conflict of Interest
3.1 The presence of interest for anyone, working
for the Company in any activity, whether
connected directly or indirectly with Ma’aden
does not mean there is a conflict of interest
between the two parties. Conflict of interest
may arise when a person working for Ma’aden
is asked to give an opinion, take a decision or
an action for the best interest of the Company
and at the same time this person has a personal
interest connected directly or indirectly to the
opinion he has to give or action he has to take,
or he has a commitment to a third party other
than the Company relating to this opinion,
decision or action. Conflict of interest may
include confidentiality breaching, confidence
misuse,
having
personal
gains
and
undermining the loyalty to the Company.
3.2 The following situations represent the most
common situations of conflict of interest:
a.

Engaging in other work:
Company Employee shall devote his time to
the Company work and shall not engage in any
other work without written permission from
the Company, Provided that such permission
to perform another work shall not represent
actual or potential conflict of interest with the
Company.

 ال يعـ وجـود مصـلحةٍ لشــخص يعمـل لصـاحل الشــركة1- 3
يف أي نشاط يتعلـق سـواء بشـكل مباشـر أو غـري مباشـر
. قيـــام تعـــارض يف املصـــاحل بـــني الطـــرفني،بالشـــركة
ولكــن قــد ينشــأ تعــارض املصــاحل عنــدما يطلــب ممــن
 أو،ً أو يتخذ قـرارا،ًيعمل لصاحل الشركة أن يبدي رأيا
 وتكـون لديـه يف نفـس،يقوم بتصرف ملصلحة الشركة
الوقت إمَّا مصـلحة تتعلـق بشـكل مباشـر أو غـري مباشـر
 أو بالتصــرف املطلــوب منــه،بــالرأي املطلــوب منــه إبــدا ه
 أو أن يكـون لديـه التـزام جتـاه طـرف ريخـر غـري،اختاذه
 إذ.الشـــركة يتعلـــق بهـــذا الـــرأي أو القـــرار أو التصـــرف
،تنطــوي حــاالت تعــارض املصــاحل علــى انتهــا ٍ للســرية
، وحتقي ـقٍ ملكاســب شخصــية،وإســاءةٍ الســتعمال الثقــة
.وزعزعةٍ للوالء مع الشركة
 احلاالت األكثـر شـيوعاً لتعـارض، متُثل احلاالت التالية2- 3
:املصاحل
: االرتباط بعمل آخر.أ
 وال،يُكرّس موظف الشركة وقته للعمـل بالشـركة
يُسمح له باالرتباط بعمل ريخر إال مبوافقةٍ كتابيـةٍ مـن
 علــى أن ال تشــكل املوافقــة علــى ممارســة،الشــركة
العمــل اآلخــر تعارضــاً فعلي ـاً أو حمــتمالً مــع مصــاحل
.الشركة
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b. Investment:
Investment relating to a person working for
Ma’aden, who personally or his family has an
investment interest with current or potential
competitor or with any of the Company's
suppliers, contractors, consultants or clients.
Such investment is considered as bearing a
conflict of interest if the person gains a
“substantial interest” linked personally with
him or his family; or the percentage owned by
such person or his family equals or exceeds
more than 5% in a listed Company or 30% in a
non-listed Company.

C. Dealing with Related Parties
Presence of a direct interest or benefit between
a person working for the Company and any
party having contractual relation with the
Company, whether the subject of contracting
being materials procurement, execution of
works, provision of services or consultations.
This shall apply whether such person has
concluded the contract in his name, a name of
one of his family, or being an overt or covert
agent for other organization, being delegate or
representative for a third party or used for his
own interest or for the interest of his family.
D. Relatives Loyalty
A person working for the Company has a role
in taking a decision to facilitate contracting
with a commercial firm belonging to a relative
up to the fourth degree of kin, or has
administrative power over a relative working
in the Company up to the fourth degree of kin.
E. Membership of Board of Directors or
Committees
Non-executive directors, executive directors or
an Employee of the Company connected to any
board of directors whether profitable or nonprofitable or to a committee whether charitable
or professional, that may imply directly or
indirectly actual or potential conflict of interest.

: االستثمار.ب
 أو لعائلتـــه،أن تكـــون ملـــن يعمـ ـلُ لصـــاحل الشـــركة
 أو،ٍ أو حمتمـل،ٍّ
مصلحة اسـتثمارية مـع منـافسٍ حـالي

 أو، أو مقاوليهـــــا،ٍِّ مـــــن مـــــوردي الشـــــركة
مـــــع أي
ًعـــد االســـتثمار موطنـــا
ُّ ُ وي. أو عمالئهـــا،استشـــارييها
لتعـــارض املصــــاحل إذا حتصّـــل منــــه علـــى "مصــــلحة
،ًجوهرية" كأنْ تكون احلصة املرتبطـة بـه شخصـيا
 أو مــا ميلكــه وعائلتــه مــن نســبةٍ تعــادل أو،أو لعائلتــه
 مخسة باملائـة مـن أسـهم شـركةٍ مدرجـة%5 تزيد عن
ٍ ثالثــني باملائــة مــن شــركة%33  أو،يف الســو املاليــة
.غري مدرجة يف السو املالية
: التعامل مع األطراف ذوي العالقة بالشركة.ج
قيـام مصـلحةٍ مباشـرةٍ أو فائـدةٍ بـني مـن يعمـل لصــاحل
، وأحــد األطــراف املتعاقــدة مــع الشــركة،الشــركة
 أو تنفيــذ،ٍســواءك كــان موضــوا التعاقــد توريــد مــواد
 سـواء أبـرم، أو تقـديم خـدمات أو استشـارات،ٍأعمال
 أو، أو باســــم أحــــد أفــــراد عائلتــــه،العقــــد باأــــه
ً أو كــان وكــيالً جتاريـاً ظــاهراً أو مســترتا،حلسـابه
 أو كــان نائب ـاً أو ممــثالً لل ــري أو،عــن منشــأة أخــرى
.مسخراً للتعامل مع ال ري ملصلحته أو مصلحة عائلته
: الوالء لألقارب.د
أن يكــونَ ملــن يعمــل لصــاحل الشــركة دورٌ يف اختــاذ
القرار بتعاقد الشركةِ مع منشأة جتاريـةٍ تعـود لقريـب
 أو أن تكون لـه سـلطة إداريـة،له حتى الدرجة الرابعة
.على قريب حتى الدرجة الرابعة يعمل يف الشركة
: عضوية جملس اإلدارة واللجان.هـ
 أو، أو التنفيـذيني،قد يـرتبط املـدراء غـري التنفيـذيني
بــأي جملــسٍ مـــن جمـــالس
ِّ أحــد العـــاملني بالشـــركة
 أو أحد اللجان اخلرييـةِ أو،اإلداراتِ الرحبيةِ أو غريها
 أو،ً ممــا قــد يكــونُ موطنـاً فعليـاً أو حمــتمال،املهنيـة
حالةً تنُشئُ تعارضاً يف املصاحل بصورةٍ مباشرةٍ أو غـري
.ٍمباشرة
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F. Competing with the Company's Activity
Participating in a work or provision of services
to another competitive entity or to an entity
providing or trading in any of the Company's
activities, partially or fully, may imply, directly
or indirectly, an actual or potential conflict of
interest.

: منافسة أنشطة الشركة.و
 أو تقـديم خدمـةٍ ملنشـأة أخــرى،ٍإنَّ االشـرتا يف عمـل
 أو ملنشــــأةٍ تقــــدمُ أحــــد أنشــــطة،منافســـةٍ للشــــركة
 أو االجتـــار فيـــه جزئيـــاً أو،الشـــركة الـــذي تزاولـــه
 من شأنهِ أن يكون موطناً فعلياً أو حمـتمالً أو،ًكليا
حالةً تنُشئُ تعارضاً يف املصاحل بصورة مباشرة أو غـري
.مباشرة

I.

G. Provision or giving guarantee for loans:
Provision of any sort of loans to the members
of the board of directors of the Company or its
shareholders, or giving guarantee for loans
presented from a third party, may be
considered as manifestation of conflict of
interest; except for the loans and guarantees
granted by the Company in accordance with its
Employees incentive program, approved by
the management.
H. Representing a third party before the
Company
Representing a third party (whether paid or
unpaid) in the dealings in which the Company
is a party may cause conflict of commitment
and loyalty competition. Such representation
or competition may make it difficult for a
person to fulfill his duties. Even if there is no
evidence of difficulty of balancing competing
interests, this may generate an improper
situation, which may undermine confidence
granted to such person to behave correctly.
This includes a person working for the benefit
of the Company, being an agent, a delegate or a
representative of a third party before the
Company or used for dealing with a third
party or for the benefit of a third party or for
himself.
I. Gifts
Gifts presented by a Company’s client to a
person working in the Company or to his
family or to others upon his request may arise
actual or potential conflict of interest. For the
purpose of this Policy, any gift (trivial or
valuable, expensive or cheap, physical or
moral) will be considered an actual conflict of
interest and honesty breaching if such gift is
Conflict of Interest Policy
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: تقديم أو ضمان القروض.ز
أي نــوا مــن القــروض ألعضــاء
َّ ـد تقــديم الشــركة
ُّ يُعـ
َ أو ضـمانِ تلـك، أو مساهميها،جملس إدارة الشركة
 مظهــراً مــن مظــاهر،اــم، القــروض املقدمــة مــن ال ــري
 ويُســــتثنى مــــن ذلــــك القــــروض،تعــــارض املصــــاحل
والضمانات اليت متنحها الشركة وفـق بـرامحت حتفيـز
. واملعتمدة من إدارتها،العاملني فيها
 متثيل الغري أمام الشركة.ح
إن متثيلَ ال ريِ (سواءك بأجرٍ أو ب ريِ أجرٍ) يف التعـامالت
اليت تكون الشركة طرفاً فيهـا قـد يُحـدب تباينـاً يف
 إذ ميكـن ملثـل هـذا،ِ ومنافسةً بني الـوالءات،االلتزام
التمثيــــل أو املنافســــة أن جتعــــل مــــن الصــــعب علــــى
 حتـى إذا مل تقـم دالئـل علـى.الشخص الوفاء بواجباته
 ميكــــن،صـــعوبة املوازنــــة بــــني املصــــاحل املتنافســــة
 مـن،ٍلتعارض املصاحل هذا أن خيلقَ مظهراً غـري الئـق
شأنه أن يُقوّض الثقة املمنوحة يف قـدرة هـذا الشـخص
 كــأن يكــون مــن،علــى التصــرف بشــكلٍ صــحيح
ً أو ممــثال،ً أو نائب ـا،ًيعمــل لصــاحل الشــركة وكــيال
 أو مســـخراً للتعامـــل مـــع،لل ـــري يف مقابلـــة الشـــركة
. أو ملصلحة ذلك ال ري أو حلسابه،ال ري
: اهلدايا.ط
اـدايا املقدمـة مـن متعامـ ٍل مـع الشـرك ِة ملـن،من شأن ا
َيعمل لصاحلها أو لعائلته أو ل ريهِ بطلب منـه أن تُحـدِب
 وألغــراض هــذه.ًتعارض ـاً للمصــاحل فعليــاً أو حمــتمال
 مثين ـةً أو، تُعــد أيُّ هدي ـةٍ (زهيــدةً أو نفيس ـة،السياســة
ً وإخــالال،ً تعارض ـاً فعلي ـا،) مادي ـةً أو معنويــة،رخيصــة
سياسة تعارض املصاحل

presented for performing or omitting a
designated action. In other situations, a gift
value shall not exceed 1,000 Riyals and shall
not be frequent or regular.
J. Privileges:
Privileges presented by a client of the
Company to a person working for the
Company, or to his family or to others upon his
request may raise actual or potential conflict of
interest such as free accommodation in an hotel
or discount in products or services provided to
such person or his family or to whom he
requested that to be given. These privileges are
considered actual conflict of interest if
presented in ad hoc manner and not availed for
others, and if for the purpose of establishing a
relation with the person working for the
benefit of the Company. This shall not include
offers presented through the Company for its
Employees or for the public.
K. Hospitality and Entertainment
Hospitality and entertainment presented by a
client of the Company for a person working in
the Company, or to his family or to others
upon his request may raise actual or potential
conflict of interest. For the purpose of this
Policy, hospitality shall be considered as a
conflict of interest, if occurs in a frequent,
unusual or lavish manner. Entertainment shall
be considered an actual conflict of interest if
unusual or presented out of the formal
relationship with the Company; or if the
inviting person not attended.

ٍباألمانة متى قٌدمت ألداءِ أو لالمتنااِ عن عملٍ مكلـف
ـــب أالا

 ويف غـــري تلـــك احلـــاالت،َبــهِ أو يـــزعمُ ذلـ ـك

 علــى، ألـف ريـال1333 ،اديـة الســوقية،تتجـاوز قيمـة ا
.ًأالا تكون متكررةً أو منتظمة
: االمتيازات.ي
ِمن شأن االمتيـازات املقدمـة مـن متعامـلٍ مـع الشـركة
ْملــن يعمــل لصــاحلها أو لعائلتــه أو ل ــريهِ بطلــب منــه أن
ِ كمــنح،ًتُح ـدِبَ تعارض ـاً للمصــاحل فعلي ـاً أو حمــتمال
 أو حســوماتٍ علــى منتجــاتٍ أو،ٍ إقام ـةٍ جماني ـةٍ بفنــد
.خدماتٍ للشخص أو لعائلته أو ملن يطلب أن تكـون لـه
ٍُعد االمتيازات تعارضاً فعلياً متى ما قُدّمت على وجـه
ُّ وت
 وألجــل عالقــةُ مــن يعمــل،خمصــوصٍ ومل تُــتحَ لل ــري
 أو مل يشـار صـاحب الـدعوة،لصاحل الشركة فيهـا
 ويُسـتثنى مــن ذلــك العـروض الــيت تقــدم،لالمتيـازِ فيــه
. أو تقدم للعامة،عرب الشركة ملنسوبيها
: الضيافة والرتفيه.ك
 والرتفي ـهِ املقــدمني مــن متعام ـلٍ مــع،مــن شــأن الضــيافة
ٍ أو ل ريهِ بطلب، أو لعائلته،الشركةِ ملن يعمل لصاحلها
،ًمنـــه أن تُحـ ـدِبَ تعارضـ ـاً للمصـــاحل فعليـ ـاً أو حمـــتمال
ً تُعــد الضــيافةُ تعارض ـاً فعلي ـا،وألغــراض هــذه السياســة
 أو غـــري،ٍ أو منـــتظم،ٍإذا كانـــت علـــى حنـــوٍ متكـــرر
 ويُعـد الرتفيـه تعارضـاً فعليـاً إذا.ِ  أو تتسـم بالبـذ،ٍمعتاد
 أو قُـ ـدّم باالســـتقالل عـــن العالقـــة،ٍكـــان غـــري معتـــاد
 ومل يشــــار صــــاحب الــــدعوة،الرأيــــة بالشــــركة
.للرتفيهِ فيه

L. Using the Company's Assets and Property:
Using the Company's assets and property for
personal interest, may constitute actual or
potential conflict of interest. This includes
exploiting work hours, Company Employees,
equipment or facilities for interests other than
the Company’s interests or its objectives and
misuse of information gained through the
relation with the Company, for achieving
personal, family or professional gains.
Conflict of Interest Policy
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: استخدام أصول وممتلكات الشركة.ل
إنَّ استخدام أصول وممتلكات الشركة للمصلحة
ًالشخصية من شأنه أنْ يُظِهرَ تعارضاً يف املصاحل فعليا
 أو، كاست الل أوقات دوام الشركة،ًأو حمتمال
 أو منافعها ل ري مصاحل، أو معداتها،موظفيها
 أو إساءةِ استخدامِ املعلومات،الشركة أو أهدافها
املتحصلةِ من خالل عالقةِ الشخصِ بالشركةِ؛
سياسة تعارض املصاحل

 أو، أو مهنية، أو عائلية،لتحقيق مكاسب شخصية
.أيَّ مصاحل أخرى

: املعيار الشخصي- 4

4. Personal Standard
4.1 In many cases, presence of an “interest” may
not create a conflict of interests with the
Company. However if an individual is in
doubt as to whether such interest may lead to
a conflict of interests, actual or potential, or
may be considered as a conflict of interest
with a third party, such person may revert to
his personal standard to have an answer to
such questions.

4.2 Deciding whether an interest may lead to
"conflict of interest" relies on the correct
judgment of answering these self-questions:
 Is it possible that this situation affects any
decision or action I take for the benefit of the
Company?
 Is it possible that this situation affect
adversely on my colleagues’ impression about
me?
 Is it possible that this situation affect
adversely on the impression of the Company's
clients (customers, shareholders, suppliers
and etc.)?
 What if a media publishes a report on the
situation?

"وجود "مصلحة

 ال يع، يف كثري من احلاالت1- 4

 ولكن."للشخص حتققُ "تعارضٍ مع مصاحل الشركة
إذا كان الشخص يف موضع تَرَددٍ فيما إذا كانت تلك
املصلحة قد تؤدي إىل "تعارض يف املصاحل" سواءك كان
 أو ما ميكن أن يُنظر،تعارضاً فعلياً أو حمتمالً أم ال
 فيمكنُ للمعيار،إليه على أنه تعارض مع طرف ثالث
.الشخصي اإلجابة على تلك التسا الت
 يعتمد تقرير ما إذا كانت "املصلحة" قد تؤدي إىل2- 4
ِ"تعارض يف املصاحل" على القرار الصائب بعد إجابة
:ِالنفسِ على األسئلةِ التالية
ٍأي قـرارٍ أو تصـرف
ِّ اذه احلالة أن تؤثر علـى،  هل ميكن
اختذه لصاحل الشركة ؟
اذه احلالة أن تؤثر سـلباً علـى انطبـاا زمـالء،  هل ميكن
العمل ع ؟
اـــذه احلالـــة أن تـــؤثر ســـلباً علـــى انطبـــاا،  هـــل ميكـــن
)... املـــوردين، املســـاهمني،متعـــاملي الشـــركة (العمـــالء
اا؟،حو
 مــاذا لــو نشــرت إحــدى وســائل اإلعــالم خــرباً عــن هــذه
احلالة؟

4.3 If you have any doubt or uncertainty in any
case not stipulated herein, then you have to
disclose such situation that may involve
“interest” according to the provisions of this
Policy.

 يف احلاالت غري،ٍ أو عدم يقني،ٌ إذا كان لديك شك3- 4
 فيتعنيُ على الشخص أنْ يفصحَ عن،املنصوص عليها
 وفقاً ألحكام هذه،"ٍالوضعِ الذي ينطوي على "مصلحة
.السياسة

: االلتزامات- 5

5. Obligations:
5-1 A person working for the Company shall
have the following obligations:
a. To read this Policy and its annexes, and to
adhere to its provisions and any updates
thereto.
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: يلتزمُ من يعمل لصاحل الشركة باآلتي1- 5
 وااللتـــزام، ومالحقهـــا، االطـــالا علـــى هـــذه السياســـة.أ
. وأيَّ حتديثات تُجرى عليها،بأحكامها
سياسة تعارض املصاحل

b. To carry out his duties and obligations
towards the Company independently and
free from any potential conflict between his
interest and the Company's interest. The
interest of the Company in relation to its
works and services shall have priority over
any other interest.
c. To avoid, as far as possible any conflict
between his personal interest and the
Company's interest, in accordance with this
Policy. In any situation that may create a
direct or indirect conflict of interest, whether
actual or potential, he shall act as stipulated
in this Policy.
d. To disclose to the Company in writing, in
accordance with the provisions of this Policy,
any actual or potential "interest" that may
arise directly or indirectly from any
transaction performed by him or connected
with the Company's activities.
e. Not to commence or obtain any action that
may contain interest without obtaining prior
written approval in accordance with the
procedures herein stated.
f. An Employee of the Company shall inform
his direct manager if he discovers that one of
his relatives is working under his supervision
or subject to his instructions. Such Employee
shall not take solely any decision related to
the appointment, evaluation or promotion of
his relative.
g. If a member of the Board of Directors or an
Employee in the Company knows that one of
his relatives or a relative of second degree of
kin has an interest in works or contracts
concluded with the Company, he shall
disclose such fact to the Company.

ٍ أن يقـومَ بأعمــالِ الشــركةِ والتزاماتـهِ جتاههــا علــى حنـو.ب

5.2 Company’s external auditor shall adhere to
independency and objectivity, and performs
his duties in a professional manner and in
accordance to the relevant professional
standards. He shall not disclose any
confidential matters come into his
knowledge as part of his profession. The

 يلتزمُ مراجع احلسـابات اخلـارجيّ للشـركة باالسـتقالل2- 5
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أي تعــارضٍ حمتمــلٍ بــني مصـــاحلها
ِّ مســتقلٍ وخــالٍ مـــن
 وأن يُق ـدّمَ مصــلحة الشــركة يف،ومصــاحله الشخصــية
.أي مصلحةٍ أخرى
ِّ األعمال واخلدمات اخلاصة بها على
 أن يتجنـــ ـبَ قـــــدرَ اإلمكـــــانِ أنْ تتعـــــارض مصـــــلحته.ج
 وف ـقَ مــا هــو،ٍّ مــن مصــاحل الشــركة
الشخصــية مــع أي
 و ـــب عليـــه التصـــرف وفـــق.مـــبني يف هـــذه السياســـة
متطلبات هـذه السياسـة عنـد قيـام حالـة تتضـمن تعـارض
 سـواء بصـورة مباشـرة أو غـري،مصـاحل فعليـة أو حمتملـة
.مباشرة
 أن يُفصـــح للشـــركة خطيــاً عـــن أيِّ "مصـــلحة" فعليــةٍ أو.د
 أو،حمتملةٍ سواءك بصـورةٍ مباشـرة أو غـري مباشـرة نشـأت
ستنشــــأ عــــن أي تعامــــل يقــــوم بــــه أو يــــرتبط بأنشــــطة
. وفقاً ألحكام هذه السياسة،الشركة
 أو أنْ يتحصـل،ٍ أالا يباشرَ أيَّ حالـةٍ تنطـوي علـى مصـلحة.ه
ِعليها قبل أخذ املوافقةِ اخلطيـةِ املسـبقةِ وفـقَ اإلجـراءات
.ِاحملددةِ يف هذه السياسة
ني علــى موظــف الشــركة إشــعارَ املــدير املباشــر متــى
ُ  يــتع.و
 أو خيضــع،عَل ـمَ املوظــف أن قريبــه يعم ـلُ حتــت إشــرافه
 و ــب أالا يســتأثر املوظــف منفــرداً بقــرارٍ مــن.لتوجيهاتــه
. أو ترقيةُ ذلك القريب،ُ أو تقييم،ُشأنه تعيني
 وموظـف الشـركة باإلفصـا متـى، يلتزمُ عضـو اجمللـس.ز
ِ أو قريبـاً لـه مـن الدرجـة،عَلم أن أحـداً مـن أفـراد عائلتـه
الثانيـــةِ لـــه مصـــلحة يف األعمـــال أو العقـــود الـــيت تُــــربم
.حلساب الشركة

 وأن يقــوم بواجباتــه بطريقــة مهنيــة وفــق مــا،واملوضــوعية
 وال يقـوم،تقضي به األنظمة واملعايري املهنية ذات العالقـة
بإفشــاء موضــوعات ســرية قــامَ بــاالطالا عليهــا حبكــم
، ويلتزم أيضاً بأنْ ال يشرت يف تأسـيسِ الشـركة.مهنته
سياسة تعارض املصاحل

external auditor shall not participate in the
incorporation of the Company or to be a
member in its board of directors or to
perform administrative or technical work
for the Company even for consultation
purposes. Company's external auditor shall
not be a partner, an Employee or to be a
relative up to the fourth degree of kin to any
of the Company's partners or directors.
5.3 Any Employee working in Ma'aden shall be
considered in breach of the provisions of
this Policy, if it comes to his knowledge that
an Employee of the Company has
transactions with the Company or has any
interest in the contracts or works concluded
for the Company and this Employee has not
informed the Company about such
transaction or the interest in accordance to
the procedures for "notification of
violations" of the Company.

، أو أن يكـون أحـد مـديريها،أو عضوية جملس إدارتهـا
ٍّ للشـركة ولـو علـى سـبيل
إداري أو ف
ٍّ
ٍأو يقوم بأيِّ عمل
ً وعلـى املراجـع أالا يكـون شـريكاً أو موظفـا.االستشارة
ألي من مؤسسي أو مـديري
ٍّ
أو قريباً حتى الدرجة الرابعة
.الشركة

 يُعدُّ كل من يعمل لصاحل الشركة خمالفاً ألحكام3- 5
هذه السياسة متى ما علم أن أحد العاملني لصاحل
 أو لديه مصلحةٌ يف العقود،الشركة يتعاملُ معها
 ومل يفصح،واألعمال اليت ُتبْرمُ لصاحل الشركة
 وفقاً إلجراءات،للشركة عن ذلك التعامل أو املصلحة
."اإلبالغ عن املخالفات" بالشركة

: إجراءات اإلفصاح- 6

6. Disclosure Procedure:
6.1 “Ma’aden Board of Directors Conflict of
Interest
Manual”
determines
the
procedures and forms which the directors
shall follow.
6.2 “Conflict of Interest Manual for Ma’aden’s
Employees” determines the procedures and
forms, which all Employees shall follow.

ِد "دليل إجراءات سياسة تعارض املصاحل جمللس
ُّ  يُحد1- 6
")إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن
 والنماذج الواجب على عضو،تفاصيل اإلجراءات
.اجمللس اتباعها
 يُحددُّ "دليل إجراءات سياسة تعارض املصاحل ملوظفي2- 6
شركة التعدين العربية السعودية (معادن)" تفاصيل
 والنماذج الواجب على منسوبي الشركة،اإلجراءات

6.3 In accordance to “Ma’aden Board of
Directors Conflict of Interest Manual”,
“Conflict of Interest Manual for Ma’aden’s
Employees” and the “Professional Conduct
Regulation for Contractors and Suppliers”,
any one working for the Company, upon
the start of engagement with the Company
shall submit an undertaking according to
which to disclose any current or potential
personal interests that may have connection
directly or indirectly with the Company's
activities.

.اتباعها
ِ يُقدم من يعمل لصاحل الشركة عند بدايةِ ارتباطه3- 6
،بالشركةِ إقراراً يلتزم مبوجبه بأحكام السياسة
أي مصاحل شخصية قائمة أو
ِّ كما يُفصح فيه عن
متوقعة قد ترتبط بشكل مباشر أو غري مباشر بأنشطة
 وذلك وفقاً ملا حيدده "دليل إجراءات سياسة،الشركة
تعارض املصاحل جمللس إدارة شركة التعدين العربية
 و"دليل إجراءات سياسة تعارض،")السعودية (معادن
املصاحل ملوظفي شركة التعدين العربية السعودية
"للموردين واملقاولني
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 و"قواعد السلو امله،")(معادن
سياسة تعارض املصاحل

6.4 “Notification of Violation” procedures
determine the procedures that should be
followed in the event of discovering any
violation, method of dealing with such
violation and the way to be remedied and
the contact address of persons in charge.

7 Remedy of Conflict of Interest situations
7.1 In all cases, no works or contracts that contain a
direct or indirect interest of any one working
for the Company contradicting with the interest
of the Company shall be approved.
7.2 No member of the Board of Directors shall have
any direct or indirect interest in any works or
contracts concluded for the benefit of the
Company, without having permission from the
General Assembly, renewable annually. This
shall not include any business that is done
through a public tender where the member of
the Board of Director has had the best proposal.
7.3 A Board member shall not have any right to
participate in any business that competes with
the Company or trade in any branch of business
similar to the Company’s business. A member
of Board of Director may not be a director in
any competing company, without permission
from the General Assembly, renewable
annually.
7.4 If the Chairman of the Board of Directors has
an interest in businesses or contracts concluded
for the Company he shall immediately inform
the Board about that and the Board shall
delegate one of its members to present the same
to the General assembly together with the
report of the Auditor.
7.5 The Chairman of the Board of Directors -or his
deputy- shall inform the general assembly
about the businesses or contracts in which a
member of the Board has a personal interest. A
separate item on the general assembly agenda
shall be designated for the discussion/
notifications, showing the name of the person
having the deal, its nature, conditions, duration
Conflict of Interest Policy
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.مع الشركة
 حتدد إجراءات "اإلبالغ عن املخالفات" اإلجراءات4- 6
 وطريقة،الواجب اتباعها حال اكتشاف خمالفة
. وعناوين االتصال باملسئولني، ومعاجلتها،التعامل معها

: معاجلة حاالت تعارض املصاحل- 7
وز يف كل األحوال املوافقة على أيّ من األعمال أو

 ال1- 7

العقود اليت يكون فيها أيِّ مصلحة (مباشرة أو غري
مباشرة) ملن يعمل لصاحل الشركة تتعارض مع مصاحل
.الشركة
وز لعضو جملس اإلدارة – ب ري ترخيص من
دد كل سنة – أن تكون له أي

 ال2- 7

اجلمعية العامة

مصلحة (مباشرة أو غري مباشرة) يف األعمال والعقود
 وتستثنى من ذلك األعمال،اليت جترَ حلساب الشركة
اليت تتم بطريق املنافسة العامة إذا كان عضو جملس
.اإلدارة صاحب العرض األفضل
أي عملٍ من
ِّ وز لعضو جملس اإلدارة أن يشرت يف

 ال3- 7

 أو أنْ يتجرَ يف أحد فروا،شأنه منافسة الشركة
 أو أن يكون عضواً يف جملس،النشاط الذي تزاوله
 مامل يكن حاصالً على،إدارة شركة منافسة
.ًدد سنويا

ترخيص من اجلمعية العامة

 إذا كان لرئيس اجمللس أيّ مصلحةٍ يف األعمال والعقود4- 7
 فيلزمه إبالغ اجمللس،اليت جترَ لصاحل الشركة
 ويفوّض اجمللس أحد أعضائه للعرض على،بذلك
 مرفقاً به تقرير مراجع،اجلمعية العمومية بذلك
.احلسابات
- أو من ينوب عنه-

 يُبلغ رئيس جملس اإلدارة5- 7

اجلمعيةَ العامة عند انعقادها عن األعمال والعقود اليت
يكون ألحد أعضاء جملس اإلدارة مصلحة شخصية
ًالتبلي ات بنداً مستقال/ ويُخَصصُ ملناقشة التبليغ،فيها
ضمن بنود جدول أعمال اجلمعية العامة موضحاً فيه
 وطبيعة وشروط ومدة،اسم العضو صاحب التعامل
سياسة تعارض املصاحل

and amount –each deal separately. The
notifications shall be attached together with the
report of the Auditor on these businesses and
contracts according to the reporting forms (8
and 9), stipulated in (Assurance Review
Standard) issued by the Saudi Organization for
Certified Public Accountants (SOCPA).
7.6 A member of the Board who has an interest
shall not participate in the voting for a decision
concerning contracts and businesses of the
Company in which he has direct or indirect
interest, or if he has a business competing with
these businesses, whether such voting is at the
Board or at the shareholders' assembly. In case
of different businesses and contracts voting
shall be on each conflict of interest event
individually.

ويرفق- كل تعامل على حدة- ومبلغ التعامل
التبلي ات تقرير مراجع احلسابات اخلاص عن/بالتبليغ
) من مناذج9 ،8( هذه األعمال والعقود وفقاً للنموذجني
التقارير الواردة مبعيار (فحص التأكيدات) الصادرة
.ايئة السعودية للمحاسبني القانونيني،عن ا
يف

 ال حيقُ لعضو اجمللس ذو املصلحة االشرتا6- 7

التصويت على القرار الذي يَصْدر بشأن العقود أو
 ولهُ فيها مصلحة،األعمال اليت جترَ لصاحل الشركة
 أو كان منافساً ألنشطة،مباشرة أو غري مباشرة
 أو، سواءك كان التصويت يف جملس اإلدارة،الشركة
 وإذا تعددت األعمال والعقود،مجعيات املساهمني
.فيُصوت على كل حالة تعارض مصاحل على حدة
 ختتص اجلمعية العامة باملوافقة على األعمال أو العقود7- 7

7.7 The General Assembly shall be responsible for
approving businesses and contracts which
contain an interest for a member of the Board
and its decision shall be final. The member
having an interest shall seek the renewal of this
approval annually.

 ويُعد،اليت تتضمن مصلحة ألحد أعضاء جملس اإلدارة

7.8

أي تعارض
ِّ  وعدم وجود،استقاللية األعضاء املستقلني

The
Nomination
and
Remuneration
Committee shall ensure, on an annual basis, the
independence of the independent members and
the absence of any conflict of interest. In case a
Board member also acts as a member of a Board
of Directors of another company, an assurance
should be reached that this other Board is not
practicing a competing activity or trades in one
of the Company's activities, in accordance to the
statements and disclosure forms presented by
the members. The Committee shall check
annually that the General Assembly has
renewed the permission for the member with
interest or competing business.

7.9 The Legal Department shall study the
disclosure forms presented by the Company's
Employees and prepare its report in accordance
with the “Conflict of Interest Manual for
Ma’aden’s Employees”.

Conflict of Interest Policy

10/22

 أو ذو النشاط،ِ وعلى العضو ذو املصلحة،ًقراراها نهائيا
.ًاملنافس جتديد تلك املوافقة سنويا
ٍّ من
 تتأكد جلنة الرتشيحات واملكافآت بشكل سنوي8- 7
ً وإذا كان العضو املرشح يش ل عضوية،مصاحل لديه
 فيلزم التأكد أن ذلك،يف جملس إدارة شركة أخرى
 أو َّأنه،اجمللس ال يقوم بعملٍ ينافس نشاط الشركة
يتجر يف أحد أنشطة الشركة؛ وفقاً ملا يُقدَم للجنة من
 وتتأكد اللجنة، ومناذج إفصا ٍ من األعضاء،بيانات
سنويًا من جتديد موافقة اجلمعية العامة للعضو ذو
.املصلحة أو النشاط املنافس

 ختتصُ اإلدارة القانونية بدراسة ما حيال إليها من مناذج9- 7
 وتعدُ تقريرها وفقاً للتفاصيل،إفصا موظفي الشركة
الواردة يف "دليل إجراءات سياسة تعارض املصاحل
.")ملوظفي شركة التعدين العربية السعودية (معادن

سياسة تعارض املصاحل

7.10 In accordance with the "Authority Matrix" of
the Company, the concerned body shall decide
on the continuity of the transaction, which
contains an interest of the Company's
Employee, which is not contradicting with the
Company's interest and does not result in
damages to the Company or its reputation, if
the value of such transaction is more than Five
Hundred Thousand (500,000) Riyal. In the cases
where the value of the transaction is less than
the said amount, the person with an interest
shall not accept any interest, which may affect
his objective decision or his ability to perform
the duties and responsibilities of his job with
objectivity, fairness and neutrality and without
resulting in any damage to the Company or its
reputation. In all events, any person working
for the benefit of the Company shall disclose to
his direct supervisor and the Legal Department
any interest therein.
7.11 The Employee with an interest shall provide
a prove evidencing the end of the conflict of
interest when such conflict exists or if so
requested by the Company.
7.12 If there is any interest of the CEO of the
Company in the contracts or businesses
concluded for the Company, the Legal
Department shall file its report, mentioned in
clause (7,6) to the Nomination and
Remuneration Committee, which in turn raises
its report to the Board of Directors to decide on
the approval or disapproval of the transaction
in accordance with article 7 of this Policy.

"مصفوفة الصالحيات" للشركة بتقرير االستمرار يف
التعامل الذي يتضمن "مصلحة" ملوظف الشركة غري
ٍ وال يرتتب عليها أيةُ أضرار،متعارضة مع مصلحتها
 وذلك متى زادت قيمة،بالشركة أو تشويه لسمعتها
 ويف،) مخسمائة ألف ريال533.333( هذا التعامل عن
،احلاالت اليت تقل قيمة التعامل فبها عن هذا املبلغ
أي مصلحةٍ من
ِّ فلُيزم الشخص ذو املصلحة عدم قبول
 أو تؤثر على قدرته،شأنها التأثري على قراره املوضوعي
ٍ مبوضوعيةٍ ونزاهة،على أداء مهام وظيفته ومسؤولياتها
َ أو تشوه،ٍ أو تُلحق بالشركة أية أضرار،ٍوحياد
كل من يتعامل لصاحل
ُّ ُ ويف كلِّ األحوال يَلزم،أعتها
 ولإلدارة القانونية،الشركة اإلفصا للمدير املباشر
.عن أية مصلحة
 على املوظف صاحب املصلحة تقديم ما يثبت إنهاء حالة11- 7
 أو يف حال طلب الشركة، يف حال وجوده،التعارض
.ذلك
 إذا كان للرئيس التنفيذي للشركة أيِّ مصلحة يف12- 7
 فرتفع،العقود أو األعمال اليت جترَ لصاحل الشركة
)6- 7( اإلدارة القانونية تقريرها املشار إليها يف الفقرة
ً واليت ترفع تقريرا،للجنة الرتشيحات واملكافآت
جمللس اإلدارة؛ ليقرر مدى املوافقة على تلك الصفقة من
 وفقاً للضوابط الواردة يف املادة السابعة من هذه،عدمه
.السياسة

 تقارير تعارض املصاحل- 8

8. Reports on Cconflict of Interest
8.1 Any disclosure form of the interests of the
members of Board of Directors shall be
deposited at the Nomination and
Remuneration Committee.
8.2 Any disclosure form on the interests of
the Company's Employees or those
dealing with the Company shall be
deposited at the Legal Department.
8.3 Any member of the Board of Directors
shall submit a report upon his joining the
Conflict of Interest Policy

 خيتصُ صاحب الصالحية حسب املنصوص عليه يف13- 7
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 أيّ منوذج إفصا عن مصاحل أعضاء اجمللس يُودا لدى1- 8
.جلنة الرتشيحات واملكافآت
 أو، أيّ منوذج إفصا عن مصاحل موظفي الشركة2- 8
.املتعاملني معها يُودا لدى اإلدارة القانونية
ني على عضو جملس اإلدارة تقديم تقريرٍ عند
ُ  يتع3- 8

سياسة تعارض املصاحل

Board of Directors disclosing any conflict
of interest and shall submit an annual
report about that. He shall also submit a
report about any change in his data, upon
occurrence of any change, a report on the
occurrence of an interest in the businesses
and contracts concluded for the Company
and a report on his knowledge of an
incidence containing an interest of an
Employee of the Company, not disclosed
in accordance to the Violation Notification
Procedures of the Company.
8.4 A Company's Employee shall submit
upon joining the Company a report
disclosing conflict of interest, a report in
case of occurrence of any interest in the
businesses and contracts concluded for
the Company, a report notifying about his
knowledge of an instance containing an
undisclosed interest of a person working
for the Company, a report when an
Employee discovers that one of his
relatives is working under his supervision
or subject to his instructions, or one of his
family up to the second degree of kin has
an interest in the businesses and contracts
concluded for the Company or is an agent
for Ma’aden or a supplier. All those who
are occupying high posts in the Company
and the decision taking Employees (such
as the CEO, VPs, Presidents of the
affiliates and their deputies and directors
of departments dealing with the public
for the benefit of the Company) shall fill
the disclosure form annually.
8.5 The external Auditor of the Company,
upon request of the Chairman of the
Board of Directors, shall submit within his
annual report presented to the General
Assembly, a special report on the
businesses and contracts concluded for
the Company and containing a direct or
indirect interest of a member of the Board
of Directors.

انضمامه جمللس اإلدارة يُوضّح إفصاحاً عن تعارض

8.6 The Internal Audi Department shall issue

 تُصدر إدارة املراجعة الداخلية تقريراً سنوياً يُعرض على6- 8
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 وتقريراً يُحدّب، وتقريراً سنوياً عن ذلك،املصاحل
 وتقرير اً حال نشوء مصلحة،فيه بياناته حال ت ريها
،له يف األعمال والعقود اليت جترى لصاحل الشركة
وتقريراً يبلغ فيه عن علمه بواقعة تتضمن مصلحة ملن
يعمل لصاحل الشركة مل يفصح عنها؛ وفقاً إلجراءات
."اإلبالغ عن املخالفات" بالشركة

 يتعني على موظفي الشركة تقديم تقرير عند4- 8
انضمامهم للشركة يُوضح إفصاحاً عن تعارض
 وتقريراً حال نشوء مصلحة له يف األعمال،املصاحل
 وتقريراً يبلغ فيه،والعقود اليت جترى لصاحل الشركة
عن علمه بواقعة تتضمن مصلحة ملن يعمل لصاحل
 وتقريراً متى علم املوظف أن،الشركة مل يفصح عنها
 أو أن،قريبه يعمل حتت إشرافه أو خيضع لتوجيهاته
 أو أقاربه للدرجة الثانية له،أحداً من أفراد عائلته
مصلحة يف األعمال أو العقود اليت تربم حلساب
 ويطلب من،اا، الشركة أو أنه عميل للشركة أو مورد
 واملوظفني،شاغلي الوظائف القيادية بالشركة
، ونواب الرئيس،أصحاب القرار (كالرئيس التنفيذي
 ومديري، ونوابهم،ور ساء ومديري الشركات التابعة
اإلدارات ذات العالقة بالتعامل مع اجلمهور لصاحل
. تعبئة منوذج اإلفصا السنوي،)الشركة
ً يُقدم مراجع حسابات الشركة اخلارجي تقريراً خاصا5- 8
باألعمال والعقود املربمة لصاحل الشركة واليت تنطوي
،على مصلحة مباشرة أو غري مباشرة لعضو اجمللس
 ويُضمن ذلك مع تقريره،حال طلبِ رئيسِ جملس اإلدارة
.السنوي ألداء الشركة الذي يقدمه للجمعية العمومية

سياسة تعارض املصاحل

annually in accordance to the disclosure
forms, a report to the Board explaining
the transactions containing interests of the
Company's Employees.
8.7 The Company shall inform the Capital
Markets Authority and the public,
without delay (before two hours at least
from the start of trading) about any
substantial
developments
in
the
Company's business, which are not
available to the public, concerning any
transaction between the issuer and related
party; or any arrangement according to
which the issuer and a related party will
invest in any project or asset or finance.
8.8 The "Annual Report of the Board of
Directors" shall include the following:
a. A description of any interest in a class of
voting shares held by persons (other than
the Company's directors of the board, senior
executives and their wives and under-age
children) that have notified the Company of
their holdings and any change in these
holdings during the last fiscal year;
b. A description of any interest, contractually
based securities, options rights and
subscription rights of the Company's
directors of the board, senior executives and
their wives and under-age children in the
shares or debt instruments of the Company
or any of its affiliates, together with any
change to such interest or rights during the
last fiscal year;
c. A description of any transaction between
the Company and any related party;
d. Information related to any businesses or
contracts on which the Company is a party,
or having any interest of any member of the
Board of Directors, the CEO, finance
manager or any related person. If there are
no contracts of this type, the Company shall
provide a declaration thereon.

Conflict of Interest Policy
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جملس اإلدارة يُوضّح تفاصيل الصفقات اليت انطوت
على مصلحة ملوظفي الشركة وفقاً لنماذج اإلفصا
.املودعة لديها
ب على الشركة أن تبلغ هيئة السو املالية واجلمهور

7- 8

من دون تأخري (قبل ساعتني على األقل من بداية فرتة
التداول) بأي تطورات جوهرية تندرج يف إطار نشاط
 وذلك فيما يتعلق، وال تُتا معرفتها للجمهور،الشركة
ٍ أو أي ترتيب،بأي صفقةٍ بني املصدر وطرف ذي عالقة
يستثمر مبوجبه كل من املصدر وطرف ذي عالقة يف
.أي مشروا أو أصل أو يقدم متويالً له

ب أن حيتوي "تقرير جملس اإلدارة السنوي" على

8- 8

:اآلتي
ي مصلحة يف فئة األسهم ذات األحقية يف
ّ وصف أل

.أ

التصويت تعود ألشخاص (عدا أعضاء جملس إدارة
)الشركة وكبار التنفيذيني وأزواجهم وأوالدهم القصر
 وأيِّ ت يري يف تلك، قاموا بإبالغ الشركة بتلك احلقو
.احلقو خالل السنة املالية األخرية
ي مصلحة وأورا مالية تعاقدية وحقو خيار
ّ  وصف أل.ب
وحقو اكتتاب تعود ألعضاء جملس إدارة الشركة
وكبار التنفيذيني وأزواجهم وأوالدهم القصر يف أسهم
،أو أدوات دين للشركة أو أي من شركاتها التابعة
وأي ت يري يف تلك املصلحة أو تلك احلقو خالل السنة
.املالية األخرية
. وصف ألي صفقة بني الشركة وطرف ذو عالقة.ج
 معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة.د
 وفيها أو كانت فيها مصلحة ألحد عضاء،طرفاً فيها
جملس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير
 وإذا مل، أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم،املالي
يوجد عقود من هذا القبيل فعلى الشركة تقديم إقرار
.بذلك

سياسة تعارض املصاحل

9 9. Violation of Policy
9.1 Whereas this Policy is considered as an integral
part of the documentation which connect the
Company with the persons working for its
benefit, therefore, any violation of its provisions
and the obligations provided therein, shall
constitute a violation that whoever commits
such violation shall be liable as per the
sanctions stipulated in the related rules and
regulations as follows:
9.2 Member of the Board of Directors:
a. If a member of the Board of Directors fails to
comply with the provisions of this Policy,
and has not informed the Board about the
connection of his interests with the interests
of the Company, he shall solely bear the
impacts resulting from this violation
including any sanction that may be imposed
by
the
regulatory
authorities
and
compensating the Company for any damage
it may suffer.
b. In case a member of the Board of Directors
fails to disclose any interest, the Company
or any interested party may claim before
any competent judicial authority for the
nullification of the contract containing an
interest or obliging the director to return
any profit or gains resulted thereon.
c. Competing with a business of the Company
or trading in the same, by a director without
permission from the General Assembly,
renewable annually, will establish a right for
the Company to demand compensation
before the judicial authorities.
d. Any loan contract concluded or guaranteed
by the Company for a director shall be
deemed null and void and the Company
may claim compensation before a competent
judicial authority for any damage that may
be inflicted, unless such a loan is provided
by the Company within the Employees'
incentive programs.
9.3 Company Employees
a. If an Employee fails to comply with the
provisions of this Policy and has not
Conflict of Interest Policy
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: خمالفة السياسة- 9
 حيث إنِّ هذه السياسة تُعد جزءاً ال يتجزأ من الوثائق1- 9
،اليت تربط الشركة باألشخاص العاملني لصاحلها
فإن خمالفةَ أحكامها وااللتزامات الواردة بها تعرض
املخالف للجزاءات الواردة يف األنظمة والوثائق ذات
: على التفصيل التالي،الصلة
: عضو جملس اإلدارة2- 9
أ) يف حال أخفق عضو جملس اإلدارة يف االلتزام
 ومل يُشعر اجمللس بارتباط، بأحكام هذه السياسة
مصاحله مبصاحل الشركة؛ فإنه يتحمل منفرداً ريثار
تلك املخالفة مبا يف ذلك أي عقوبة تفرض من اجلهات
. وتعويض الشركة عن الضرر الذي أصابها،الرقابية
،ب) إذا تَخلّف عضو اجمللس عن اإلفصا عن مصلحته
جاز للشركة أو لكل ذي مصلحة املطالبة أمام اجلهة
القضائية املختصة بإبطال العقد املنطوي على
 أو إلزام العضو بأداء أي ربح أو منفعة،املصلحة
.حتققت له من ذلك
ج) إنَّ منافسة عضو اجمللس ألحد نشاطات الشركة أو
املتاجرة فيها ينشأ حقاً للشركة أن تطالبه أمام
اجلهات القضائية بالتعويض املناسب ما مل يكن
حاصالً على ترخيص سابق من اجلمعية العامة
. يسمح له القيام بذلك،دد كل سنة

،العادية

ي عقد قرض تربمه الشركة أو تضمنه
ّ د) يقع باطالً أ
وحيق للشركة مطالبة العضو
ُّ
،لصاحل عضو اجمللس
املخالف أمام اجلهة القضائية املختصة بتعويض ما قد
 مامل يكن القرض من القروض،يلحقها من ضرر
اليت تقدمها الشركة ملوظفيها ضمن برامحت حتفيز
.العاملني
 موظفي الشركة3- 9
أ) يف حال أخفق موظف الشركة يف االلتزام بأحكام

سياسة تعارض املصاحل

informed the Company about any
connection of his interests with the interests
of the Company, he shall solely bear the
impact of such violation including any
sanction that may be imposed by a
regulatory authority.
b. In case an Employee fails to comply with the
provisions for disclosure of conflict of
interests, the Company may impose any
disciplinary actions pursuant to its Work
Rules and may take any remedial
procedures.

 ومل يشعر الشركة بارتباط مصاحله،هذه السياسة

c. In case an Employee fails to disclose any
interest, the Company or any interested
party may claim before any competent
judicial authority for the nullification of the
contract containing an interest or obliging
the Employee to return any profit or gains
resulted thereon.

،ج) إذا ختلّف موظف الشركة عن اإلفصا عن مصلحته

مبصاحل الشركة؛ فإنه يتحمل منفرداً ريثار تلك
املخالفة مبا يف ذلك أي عقوبة تفرض من اجلهات
.الرقابية
ب) حيق للشركة متى ثبت لديها أن املوظف قد أخفق يف
 أن تقوم بإجراءات،اإلفصا عن تعارض مصاحل فعلية
احلق يف
ُّ
اا، و، وفقاً ألنظمة العمل بالشركة،تأديبية
.اذا التعارض، اختاذ اإلجراءات املصححة
جاز للشركة أو لكل ذي مصلحة املطالبة أمام اجلهة
القضائية املختصة بإبطال العقد املنطوي على
 أو إلزام املوظف بأداء أي ربح أو منفعة،املصلحة
 أو تعويض الشركة عما حلق بها،حتققت له من ذلك
.من ضرر

d. The Company shall terminate the contract of
any Employee who insists to continue a
project containing an interest, which the
Company has not approved.
9.4 Persons dealing with the Company
a. If any person dealing with the Company
fails to comply with the provisions of this
Policy, he shall bear solely the impacts
resulting from such violation including any
sanction that may be imposed by the
regulatory authorities and compensating the
Company for any damage that it may suffer.

املنطوي على "مصلحة" قررت الشركة عدم موافقتها
.له يف تنفيذها
 املتعاملني مع الشركة4- 9
أ) يف حال أخفق املتعامل مع الشركة يف االلتزام بأحكام
هذه السياسة؛ فإنه يتحمل منفرداً ريثار تلك املخالفة مبا
 وتعويض،يف ذلك أي عقوبة تفرض من اجلهات الرقابية
.الشركة عن الضرر الذي أصابها

: االعتماد والنفاذ- 11

10 Approval and effectiveness
10.1 This Policy has been issued by the
Resolution of the Board of Directors in its third
Meeting, dated 11/7/1433H, corresponding to
1/6/2012G in accordance with Article (8) of the
Company Governance Framework Charter.
10.2 This Policy shall come into force on
16/07/1433 H corresponding to 06/06/2012 G,
Conflict of Interest Policy
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 أُصدرت هذه السياسة بقرار جملس اإلدارة يف اجتماعه1- 13
م؛2312/6 /1 هـ املوافق1433/ 7/11 الثالث بتاريخ
) الثامنة من الئحة "اإلطار التنظيمي8( وفقاً للمادة
."حلوكمة الشركة
 يُعتمد العمل بهذه السياسة ابتداءك من تاريخ2- 13
 ويسري العمل،م2312/36/36 هـ املوافق1433/37/16
سياسة تعارض املصاحل

and any further amendment thereto shall be
effective on its date.
10.3 The Company management shall be
responsible for the preparation of the "Conflict
of Interests Policy Procedures for Ma’aden
Board of Directors" and "Conflict of Interest
Policy Procedures for Ma’aden Employees" and
these shall come into force upon approval of
the Board of Directors.
10.4 The Company management shall review
annually this Policy and the "Conflict of Interest
Policy Procedures for Ma’aden Board of
Directors" and "Conflict of Interest Policy
Procedures for Ma’aden Employees". The
Company's management shall make any
required amendments on these manuals and
shall refer for approval to the Board of
Directors any amendments on this Policy.
10.5 This Policy shall replace "Part (A)" the
"Conflict of Interest Instructions" of the Conflict
of Interest Instructions, the Code of Conduct"
and the fourth clause of "Employees Manual".
This Policy shall supersede any contradicting
provisions in any document issued by the
Company.
10.6 This Policy has been issued in the Arabic
language and has been translated into English.
In the event of any contradiction between the
two texts, the Arabic version shall prevail.
10.7 For obtaining the latest version of this
Policy, please refer to the copy published on the
Company's intranet.
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.اا ابتداءك من تاريخ ذلك التعديل، بأي تعديل الحق
 ختتص إدارة الشركة بإعداد "دليل إجراءات سياسة3- 13
تعارض املصاحل جمللس إدارة شركة التعدين العربية
 و"دليل إجراءات سياسة تعارض،")السعودية (معادن
املصاحل ملوظفي شركة التعدين العربية السعودية
 ويعتمد العمل بهما بعد موافقة جملس اإلدارة،")(معادن
.عليهما
،اذه السياسة،  تتوىل إدارة الشركة املراجعة السنوية4- 13
و"دليل إجراءات سياسة تعارض املصاحل جمللس إدارة
 و"دليل،")شركة التعدين العربية السعودية (معادن
إجراءات سياسة تعارض املصاحل ملوظفي شركة
 وحتديثها متى لزم،")التعدين العربية السعودية (معادن
ُأي تعديلٍ يطرأ
ِّ  والرفع إىل جملس اإلدارة باعتماد،ذلك
.ِعلى هذه السياسة
 حتلُ هذه السياسة حمل "اجلزء (أ) إرشادات تعارض5- 13
املصاحل" من "إرشادات تعارض املصاحل وأخالقيات
 وتل ي ما،" والفقرة الرابعة من "دليل املوظفني،"املهنة
يتعارض معها من أحكام يف أي وثيقةٍ صادرة من
.الشركة
 أُصدرت هذه السياسة بالل ة العربية وترمجت إىل6- 13
 ويف حال االختالف بني النسختني فإن،االجنليزية
.النسخة العربية هي اليت تسود
 يرجى، للحصول على أحدبِ نسخةٍ من هذه السياسة7- 13
.الرجوا إىل موقع الشبكة الداخلية للشركة

سياسة تعارض املصاحل

ملحق املصطلحات واأللفاظ

Annex for the Terms and expressions
mentioned in the Policy

الواردة يف السياسة تعارض املصاحل

Relative/Relatives: Members of a family
related by blood or marriage up to the fourth
degree of kin;
Second degree of kin relatives: This category
includes children their children and
descending. This degree applied also on the
relatives of the spouses from the second
degree of kin.

 أفراد من األسرة الذين تربطه بهم صلة: األقارب/أقارب
. أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة،الدم
، وأوالدهم وإن نزلوا، هم األوالد:أقارب الدرجة الثانية
الزوجة" من/وتطبق هذه الدرجة على أقارب "الزوج
.الدرجة الثانية
: األقارب حتى الدرجة الرابعة هم:أقارب الدرجة الرابعة

Relatives up to the fourth degree of kin: This
category includes: Relatives of first degree of
kin:
Fathers,
mothers,
grandfathers,
grandmothers and ascendants and the
relatives of the second degree of kin who are:
children, their children and descendants;
relatives of third degree of kin: Brothers,
sisters, halve- brothers and halve sisters from a
father or a mother; and relatives of fourth
degree of kin: uncles, aunts and their children
and maternal uncles and aunts and their
children.

 واجلدات، واألجداد، واألمهات، اآلباء:الدرجة األوىل

Judiciary authorities: Judiciary authorities in
the Kingdom of Saudi Arabia of all levels and
panels.

 جهات القضاء يف اململكة العربية:أمام القضاء

Relevant laws and regulations: Companies
Law promulgated by the Royal Decree No
(M/6) dated 22/3/1385 H, the Saudi Listing
Rules, issued by the Board of the Saudi Capital
Market Authority (CMA) by its decision No 311-2004 dated 20/8/1425H, corresponding to
4/10/2004 and amended by the resolution of
the Board of (CMA) No 1-4-2012 dated
28/2/1433 H, corresponding to 22/01/2012 G
and the Corporate Governance Regulation
issued by the Board of CMA pursuant to the
resolution No 1-212-2006 dated 21/10/1427H,
corresponding to 12/11/2010 G, and the
resolutions of the Ministry of Commerce and
Industry, Ministerial Resolution No (5715),
dated 16/5/1429H, Memos of the Ministry of
Commerce and Industry: Memo of the
Ministry No222/205/3800 dated 26/12/1420H,

 نظام الشركات:األنظمة والوثائق ذات الصلة
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. وأوالدهم وإن نزلوا، األوالد: الدرجة الثانية.وإن علوا
 أو، أو ألب، األخوة واألخوات األشقاء:الدرجة الثالثة
، األعمام والعمات: الدرجة الرابعة. وأوالدهم،ألم
. واخلاالت وأوالدهم، واألخوال،وأوالدهم

.السعودية مبتخلف درجاتها وجلانها
) وتاريخ6/الصادر باملرسوم امللكي رقم (م
 قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة،هـ1385/3/22
عن جملس هيئة السو املالية مبوجب القرار رقم
/4 هـ املوافق1425 /8 /23 وتاريخ2334- 11- 3
 واملعدلة بقرار جملس هيئة السو،م2334 /13
هـ1433/32/28  وتاريخ2312- 4- 1 املالية رقم
 والئحة حوكمة الشركات،م2312/31/22 املوافق
الصادرة عن جملس هيئة السو املالية مبوجب القرار
هـ1427/13/21  وتاريخ2336 - 212 - 1 رقم
 واملعدلة بقرار جملس هيئة،م2336/11/12 املوافق
وتاريخ

2313- 13- 1

رقم

املالية

السو

 وقرارات،م2313/33/16 هـ املوافق1431/33/33
سياسة تعارض املصاحل

No 2366/11 dated 16/9/1410H, No 222/205/3800
dated 26/12/1420H- 10, and the Ministerial
Resolution No (2217) dated 1/11/1423H,
concerning the internal control at joint stock
companies, the principles of the Saudi
Organization for Certified Public Accountants
(SOCPA) , issued by the Board of Directors of
SOCPA by the resolution No 7/2/3 dated
18/11/1997.

)5715(  قرار وزاري رقم:وزارة التجارة والصناعة
 تعليمات وزارة التجارة،هـ1429/ 5 / 16 وتاريخ
 بتاريخ3833/235/222  تعميم وزارة رقم:والصناعة
يف

11/2366

رقم

،هـ1423/12/26

 بتاريخ3833/235/222  رقم،هـ1413/9/16
)2217( والقرار الوزاري رقم- 13 ،هـ1423/12/26
هـ بشأن الرقابة الداخلية يف1423/11/1 وتاريخ
 ومبادئ هيئة احملاسبني، الشركات املساهمة
ايئة مبوجب،القانونيني السعوديني جملس إدارة ا
.م1997/11/18  بتاريخ3/2/7 القرار رقم

Securities: include shares, bonds, debt
instruments, subscription rights, certificates,
units, derivatives, option contracts, put
contracts, long term insurance contract and
any right in any of the aforementioned.

، أدوات الدين، السندات، تشمل األسهم:أوراق مالية
، الوحدات، الشهادات،مذكرة حق االكتتاب
 عقود، العقود املستقبلية، عقود اخليار،املشتقات
 أي حق أو، عقود التأمني طويلة األمد،الفروقات
.مصلحة يف أي مما ورد حتديده

Minor children: Sons and daughters under
the age of 18 according to the Higri calendar,
and this includes any one of them who reaches
the adult age but incompetent such as mad,
insane, negligent and extravagant.
Conflict of interests, conflict: A legal or actual
situation under which a person is actually or
probably having an interest or benefit or
personal benefit, directly or indirectly,
belonging to him or to others, that affects his
capacity to perform his job and duties with
objectivity, fairness and neutrality.

 هم األبناء الذكور أو اإلناب الذين مل:األوالد القصر
 عاماً كاملةً بالتقويم18 يبل وا سن الرشد وهي
 ويدخل يف حكمهم من بلغ منهم وهو فاقد.اجري،ا
. والسفيه، وذو ال فلة، واملعتوه،األهلية كاجملنون
 هي احلالة القانونية أو: التعارض،تعارض املصاحل
الواقعية اليت يكون فيها الشخص يف وضع تتأكد
أو ترتجح فيه شبهة حصوله على مصلحة أو فائدة أو
، له أو ل ريه، مباشرة أو غري مباشرة،منفعة خاصة
أو تؤثر على قدرته على أداء مهام وظيفته
. مبوضوعية ونزاهة وحياد،ومسؤولياتها

Actual conflict of interests: A legal or actual
situation under which a person is ascertained
to have an interest or benefit or personal
benefit, directly or indirectly, belonging to him
or to others, that affects his capacity to perform
his job and duties with objectivity, fairness and
neutrality.

 هي احلالة القانونية أو:تعارض مصاحل فعلي
الواقعية اليت يكون فيها الشخص يف وضع يتأكد
 أو منفعة، أو فائدة،فيه حصوله على مصلحة
 أو تؤثر، له أو ل ريه، مباشرة أو غري مباشرة،خاصة
،على قدرته على أداء مهام وظيفته ومسؤولياتها
.مبوضوعية ونزاهة وحياد

Potential conflict of interests: A legal or actual
situation under which a person is in a situation
Conflict of Interest Policy
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 هي احلالة القانونية أو:تعارض مصاحل حمتمل
 أو،الواقعية اليت يكون فيها الشخص يف وضع حيتمل
سياسة تعارض املصاحل

that probably or there is a great doubt of
having an interest or appears as if having an
interest, a benefit, or a personal benefit,
directly or indirectly for him or for others, that
affects his capacity to perform his job and
duties with objectivity, fairness and neutrality.

 أو يبدو مبظهر احلاصل على،َترتجح فيه شبهة

Dealing: Contracting with the Company
whether the subject of contract is provision of
materials, execution of works, provision of
services or consultations, and whether the
contract is in his name or in the name of one of
his family or for his account or being an overt
or covert trade agent of another firm or have
been representative or delegate for a third
party or used for dealing with a third party for
his benefit or the benefit of his family.

 التعاقد مع الشركة سواءك كان موضوا:التعامل

Annual report of the Board of Directors: A
report issued by the Company accompanying
the financial statements and containing the
Company's transactions during the last fiscal
year and all factors affecting the Company's
business that required by an investor to enable
him to assess the assets of the Company, its
liabilities and financial position.
Option/ Option rights: Any option contract
for ownership or to dispose of any of the
following: (1) securities, (2) cash money (3)
petrol, silver, gold, platinum or palladium (4)
or a certain put option or call option as
indicated in the sub-articles (1), (2) or (3) of this
definition.
Riyal: Saudi Riyal
CEO: The Chief Executive Officer of Ma’aden.

ِ مباشرةٍ أو غري،ٍ أو منفعةٍ خاصة،ٍ أو فائدة،ٍمصلحة
 أو تؤثر على قدرته على أداء مهام، له أو ل ريه،ٍمباشرة
. مبوضوعية ونزاهة وحياد،وظيفته ومسؤولياتها

 أو تقديم خدمات،ٍ أو تنفيذ أعمال،ٍالتعاقد توريد مواد
 أو باسم أحد، سواء أبرم العقد باأه،أو استشارات
ً أو كان وكيالً جتاريا، أو حلسابه،أفراد عائلته
 أو كان نائباً أو،ظاهراً أو مسترتاً عن منشأة أخرى
ممثالً لل ري أو مسخراً للتعامل مع ال ري ملصلحته أو
.مصلحة عائلته
 التقرير الذي تصدره:تقرير جملس اإلدارة السنوي
ً ويتضمن التقرير عرضا،الشركة مرفقاً بالقوائم املالية
 ومجيع،لعمليات الشركة خالل السنة املالية األخرية
العوامل املؤثرة على أعمال الشركة واليت حيتاجها
املستثمر ليتمكن من تقويم أصول الشركة وخصومها
.ووضعها املالي
 أي عقد خيار للتملك أو التصرف:حقوق خيار/خيار
)3( ) عملة نقدية2( ) ورقة مالية1( :بأي من اآلتي
، أو البالديوم، أو البالتني، أو الذهب، الفضة،البرتول
) أو عقد خريا لشراء أو بيع خيار حمدد يف الفقرات4(
.) من هذا التعريف3( ) أو2( ) أو1( الفرعية
. ريال سعودي:ريال
. الرئيس التنفيذي للشركة:الرئيس التنفيذي
، سو األورا املالية احمللية أو الدولية:السوق املالية

Stock Market: Local or international stock
market, being the place or the system where
sellers and purchasers are gathered to deal
with certain type of securities, or a certain
financial asset, where the investors can sale
and purchase a number of shares or bonds
inside the market whether via mediators or the
companies working in this field.
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وهو مكان أو نظام يتم مبوجبه اجلمع بني البائعني
 أو ألصل،واملشرتين لنوا معني من األورا املالية
 حيث يتمكن بذلك املستثمرين من بيع،مالي معني
وشراء عدد من األسهم والسندات داخل السو إما
عن طريق السماسرة أو الشركات العاملة يف هذا
.اجملال
سياسة تعارض املصاحل

 وملحق "املصطلحات، سياسة تعارض املصاحل:السياسة
Policy: Conflict of Interest Policy and the
terms and expressions used in the Conflict of
Interest Policy.
Control / percentage of control: The power to
affect the actions or decisions of another
person, directly or indirectly, severally or
jointly with a relative or affiliate through any
of the following: (a) Owning a percentage
equals to 5%, (b) Owning a percentage of
voting rights in a Company that enables the
control over the decisions, appointment of the
majority of the executive organ. The word
controller is interpreted accordingly.
Person with an interest: Any official, director
or an Employee or a member of a delegated
committee or contractor with direct or indirect
interest.
Person working for the benefit of the
Company/ Employee: Members of the Board
of Directors, members of the committees
derived from the Board, Employees of
Ma’aden and its affiliates, Employees of its
joint ventures, on which Ma’aden has some
control or supervision or effect, and
contractors, suppliers and consultants who
provide services to the Company.
A person working for the benefit of Ma’aden
/ Ma’aden Employees: Members of the Board
of Directors and the committees derived from
the Board and the Employees of Ma’aden.
Person: Any natural or corporate person to
whom the laws of the Kingdom give such
name.
Company/ Ma’aden: Saudi Arabian Mining
Company (Ma’aden) and its wholly owned
subsidiaries and joint ventures over which
Ma’aden has a degree of control or
supervision or effect.
Decision–maker: Any director or other official
who sets out and executes the strategic
decisions for a firm.
Family/ the family of the person: Spouses and
Conflict of Interest Policy
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."واأللفاظ الواردة يف السياسة
 القدرة على التأثري على أفعال:نسبة سيطرة/سيطرة
 بشكل مباشر أو غري،أو قرارات شخص ريخر
 من، منفرداً أو جمتمعاً مع قريب أو تابع،مباشر
.%53 نسبة تساوي

 (أ) امتال:خالل أي من اآلتي

نسبة من التصويت يف شركة

(ب) أو امتال

 وتعيني أكثر،متكنها من السيطرة على القرارات
 وتفسر كلمة املسيطر،من أعضاء اجلهاز اإلداري
.وفقاً لذلك
 أو موظف أو، مدير، كل مسئول:شخص ذو مصلحة
 أو متعاقد لديهم،اا صالحيات مفوضة، عضو جلنة
.مصلحة مباشرة أو غري مباشرة
من يعمل لصاحل/شخص يعمل لصاحل الشركة
 وأعضاء اللجان، أعضاء جملس اإلدارة:الشركة
 وشركاتها، وموظفي معادن،املنبثقة من اجمللس
 وموظفي مشاريعها املشرتكة اليت للشركة،التابعة
، واملقاولني،قدر من السيطرة أو الرقابة أو التأثري عليها
 واالستشاريني الذي يقدمون خدمات،واملوردين
.للشركة
: يعمل لصاحل معادن/شخص يعمل لصاحل معادن
 وأعضاء اللجان املنبثقة من،أعضاء جملس اإلدارة
. وموظفي معادن،اجمللس
 أي شخص طبيعي أو اعتباري تقر له أنظمة:شخص
.اململكة بهذه الصفة
،) شركة التعدين العربية السعودية (معادن:الشركة
 ومشاريعها،اا اململوكة بالكامل، وشركاتها التابعة
املشرتكة اليت يكون للشركة قدر من السيطرة أو
.الرقابة أو التأثري عليها
 أي مدير أو مسئول ريخر من مهامه وضع:صاحب قرار
.وتنفيذ القرارات االسرتاتيجية للمنشأة
 األوالد، الزوج:العائلة/عائلة الشخص/عائلة الفرد
سياسة تعارض املصاحل

.)ًالقصر (ذكوراً وإناثا

minor children (males or females).
Member of the Board of Directors: A member
in the Board of Directors of Ma’aden.

 عضو جملس إدارة شركة التعدين:عضو اجمللس

Client: A person providing to Ma’aden or
Ma’aden provides to him a service or a
product;

. شخص قدم أو يقدم للشركة خدمة أو منتحت:عميل

Third party: Natural or corporate person
dealing with the Company.

 الشخص الطبيعي أو املعنوي املتعامل:طرف ثالث/الغري

Senior executives: Any natural person
manages and responsible for setting and
executing of the strategic decisions of the
Company including the Executive President,
his deputies and the Financial Manager.
Written/in writing: Wherever mentioned it
indicates a readable form, according to the
approved forms, capable of being typed in
paper regardless of the used medium;
Board of Directors: The Board of Directors of
the Company.
Executive manager: Any natural person
manages and responsible for setting and
executing of the strategic decisions of the
Company including the Executive President,
his deputies and the Financial Manager.
Non-executive
manager:
A
appointed in the Board of Directors;

member

Responsibility: Any responsibility, loss,
damage, claim or expenses of any type, sort of
nature, whether direct or indirect or
consequential or others ;
Substantial Interest: For the purposes of this
Policy, substantial interest means an interest
that influences or may influence taking of a
judgment. As a standard criterion: a
shareholder who owns 5% of the shares of a
company with listed securities, or 30% of
shares of a company not listed. This includes
also any person having relation to whom this
definition applies; such as a spouse or minor
children (together “the individual’s family”);
and any company in which the individual or
his family or more than one of his family
jointly, having any interest in its capital,
Conflict of Interest Policy
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.)العربية السعودية (معادن

.مع الشركة
 أي شخص طبيعي يدير ويكون:كبار التنفيذيني
مسئوال عن وضع وتنفيذ القرارات االسرتاتيجية
للشركة مبا يف ذلك الرئيس التنفيذي ونوابه واملدير
.املالي
أن يكون بشكل

 حيثما وردت يع:ًخطيا/ًكتابيا

،  قابل للنسخ على ور، وفقاً للنماذج املعتمدة،مقروء
.مهما كان الوسيط املستخدم
. جملس إدارة الشركة:جملس اإلدارة
 أي شخص طبيعي يدير ويكون مسئوال:مدير تنفيذي
عن وضع وتنفيذ القرارات االسرتاتيجية للشركة مبا يف
.ذلك الرئيس التنفيذي ونوابه واملدير املالي
. هو العضو املعني يف جملس اإلدارة:مدير غري تنفيذي
 أو، أو ضرر، أو خسارة، أي مسؤولية:مسؤولية
 أو مصروفات مهما كان نوعها أو طبيعتها،مطالبة
 أو غري، أو تبعية، أو غري مباشرة،سواء كانت مباشرة
.ذلك
 تعد، ألغراض هذه السياسة:مصلحة جوهرية
املصلحة اجلوهرية هي اليت تؤثر أو من احملتمل أن
 املساهم: وكمعيار حمدد،تؤثر على اختاذ القرار
 من األسهم يف شركة تكون%5 الذي ميتلك نسبة
 من أسهم% 33  أو ما نسبته،أوراقها املالية مدرجة
 ويدخل فيها أيضاً أي شخص ذي.شركة غري مدرجة
عالقة بشخص ينطبق عليه هذا التعريف كالزوج
 وأي شركة تكون،"واألوالد القصر "عائلة الفرد
سياسة تعارض املصاحل

directly or indirectly, that gives them the right
to vote or to control voting rights equal or
more than 5% in the General Assembly in
connection of all or most of the issues, or
appointment or termination of the members of
the Board of Directors, owning the majority of
voting rights in the meeting of the Board of
Directors concerning all or most of the issues.

 أو ألكثر من فرد منهم، أو ألفراد عائلته،للفرد
اا سواء بشكل، أي مصلحة يف رأأا،جمتمعني
:ام القدرة على، مباشر أو غري مباشر مبا يتيح
التصويت أو السيطرة على أصوات بنسبة تساوي أو
 يف اجلمعية العمومية فيما يتعلق بكل%5 تزيد على
 أو تعيني أو عزل أعضاء جملس،أو معظم املسائل
التصويت يف

اإلدارة املالكني ل البية حقو

اجتماعات جملس اإلدارة فيما يتعلق بكل أو معظم
Interest / interest of a person: Direct or
indirect interest, whether material or moral
gained by a person or his direct family or for
the account of his commercial business or for
him;
Professional interest: Direct or indirect
interest, whether material or moral gained
through performing professional tasks
(outside the job scope with Ma’aden) such as
board membership in another firm or
performing consultation services for an entity
other than Ma’aden and alike.
Ma’aden: The Saudi
Company (Ma’aden);

Arabian

Mining

Employee: A person who engages with the
Company by a work contract and works in the
Company and the Company has supervision
power over him or management power,
whether the engagement on limited time work
contracts or unlimited work contracts.
The Capital Market Authority: is the Saudi
Arabian government organization responsible
for regulating the Saudi Arabian capital
markets. It has financial, legal and
administrative independence and reports
directly to the Prime Minister. It's
responsibilities include setting rules and
regulations, making sure they are followed,
operating a committee to settle disputes and
developing the capital markets in Saudi
Arabia.

 أو، هي املصلحة املباشرة: مصلحة الشخص/مصلحة
 اليت تتحصل، ماديةً كانت أو معنوية،غري املباشرة
 أو حلساب أعماله، أو عائلته املباشرة،للشخص
. أو جلهته،التجارية
، أو غري املباشرة، هي املصلحة املباشرة:مصلحة مهنية
 اليت تتحصل من خالل أداء،مادي ًة كانت أو معنوية
مهام مهنية (خارج اإلطار الوظيفي مع معادن) كعضوية
 أو تأدية خدمات استشارية،جملس يف منشأة أخرى
. وحنو ذلك،جلهة غري معادن
.) شركة التعدين العربية السعودية (معادن:معادن
 من يرتبط بعقد عمل مع الشركة والذي يعمل:موظف
،اا عليهم سلطة اإلشراف أو اإلدارة،يف الشركة و
سواء كان ارتباطهم بها عرب عقود عمل حمددة املدة أو
.غري حمددة
" تأسست هيئة السو املالية مبوجب:هيئة السوق املالية
)33/نظام السو املالية" الصادر باملرسوم امللكي رقم(م
 وهي هيئة حكومية ذات.هـ1424/6/2 وتاريخ
استقالل مالي وإداري وترتبط مباشرة برئيس جملس
ايئة اإلشراف على تنظيم وتطوير، وتتوىل ا.الوزراء
 وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات، السو املالية
.الالزمة لتطبيق أحكام نظام السو املالية
"مجيع احلقوق حمفوظة لشركة "معادن
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