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 :املادة األولى: التمهيد

    ودليل الحوكمة الخاص بالشركة  ( من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية84)تطبيقا ألحكام املادة  
ً
وبناءا

جميع أصحاب    والتي تطبق على  نماء للكيماوياتلشركة    "اإلبالغ عن املمارسات املخالفة  عداد “سياسةإ  تماملراجعة  قتراح لجنة  على إ

  املصالح بما فيهم العاملین بالشركة وجميع الشركات التابعة لشركة نماء للكيماويات.

 

ة وموظفيها وعملياتها وسجالتها،  جميع املوظفین بالشركة بعدم الكشف عن أي معلومات سرية خاصة بالشرك  بإلزاميقض ي املبدأ العام  

  إال أنه إ
ً
 مل ستثناءا

ً
الشفافية يجب على أي موظف بالشركة يكتشف معلومات تنطوي على ممارسات مخالفة جسيمة  دأ  بمن ذلك وتطبيقا

الشركة ا  إداخل  املعلومات   لى اإلدارة املختصة مع ضمان حقه، وفقإلبالغ مباشرة عن هذه 
ً
محددة، بعدم وجود أي رد فعل    آلليات   ا

 نتقامية تجاه املوظف الذي قام بالتبليغ. إ

 

 ريفاتالتع  املادة الثانية:

 بخالف ذلك: النص  قيقض سيا ما ما لهضحة أمامو املعاني امل  والعبارات التاليةمات ليقصد بالك

 .اإلبالغ عن املمارسات املخالفة  سياسة: السياسة

 .: شركة نماء للكيماوياتالشركة

 : مجلس إدارة شركة نماء للكيماوياتأو "املجلس""  "مجلس اإلدارة

االساس : هو عضو مجلس  العضو نظامها   ألحكام 
ً
وفقا للشركة  العامة  الجمعية  قبل  املعین من    ياإلدارة 

ً
كان مستقال و غیر  أ، سواء 

 أو غیر تنفيذي. ينسحب هذا التعريف ليشمل العضو
ً
 لعضو سابق  مستقل، تنفيذيا

ً
 لفترة خلفه.   إالبديل املعین خلفا

ً
 كماال

 .مجلس هيئة السوق املاليةالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الئحة الحوكمة: 

 ه.28/01/1437 وتاريخ( 3نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/ :نظام الشركات

 : هيئة السوق املالية  الهيئة

 كل شخص له مصلحة في الشركة، كالعاملین والدائنین والعمالء واملوردين واملجتمع. أصحاب املصالح: 

 طويلة أو قصیرة التحفیزية والخطط املرتبطة باألداء، السنوية أو  الدورية واملكافآت حكمها، في وما واألرباح والبدالت املبالغ املكافآت:

 لغرض اإلدارة  مجلس عضو عن  الشركة تتحملها التي املعقولة الفعلية النفقات واملصاريف باستثناء  أخرى،  عينية  مزايا وأي  األجل،

 .عمله تأدية

 

 األهداف: املادة الثالثة:

و الخوف وتشجيعه على اإلفصاح  بالغ عن املمارسات املخالفة دون أن يشعر بالحرج أتشجيع املوظف على اإل   السياسة إلىهذه    تهدف

الكشف واإلفصاح عنها قد يكون له ن عدم د بالنفع على الشركة ومنسوبيها وإاملمارسات من خالل توضيح اإليجابيات التي تعو عن تلك 

اإل   ثرأ جرد خدمة  فصاح عن املمارسات املخالفة ليس مشركة واملوظفین على حد سواء. واإل ضرار بمصالح العكس ي وسلبي يؤدي إلى 

يعتبر مخالفة قد تعرض  ن التستر عن أي معلومات وممارسات مخالفة  الجميع وأ  لتزام على واجب إيقدمها املوظف للشركة وإنما هي  

 لى املساءلة.املوظف املتستر إ
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ابعةاملادة   :نطاق التطبيق: الر

 من  التنفيذية اإلدارة يصدر عن  قد بما اإلدارة مجلس الشركة( في  العاملون  فيهم بمن( املصالح أصحاب إبالغ تيسیر .أ

تثیر املرعية والقواعد واللوائح األنظمة تخالف ممارسات أو تصرفات  الرقابة أنظمة أو املالية القوائم في الريبة أو 

 .بشأنها الالزم التحقيق وإجراء تكن،  لم أم مواجهتهم في املمارسات والتصرفات أ تلك أكانت سواء غیرها، أو الداخلية

غیرها املراجعة لجنة في مستقل بعضو املباشر االتصال بتيسیر اإلبالغ إجراءات سرية على الحفاظ .ب  اللجان من أو 

 .املختصة

 .معها والتعامل املصالح أصحاب بالغات أو شكاوى  بتلقي مختص شخص تكليف .ت

 .الشكاوى  لتلقي إلكتروني بريد أو هاتف تخصيص .ث

 . زمة ألصحاب املصالحتوفیر الحماية الال  .ج

خاوف املمارسات املالية الخاطئة أو اإلحتيال لى إدارة الشركة وتشمل هذه امل موظفي الشركة من رفع مخاوفهم إ ین  تمك .ح

ائية عمال الجن ار املتعلقة بالصحة والسالمة واأل خطي القوانین واألنظمة السارية واأل لتزامات املقررة فوعدم اإلمتثال لإل

 كاب أي من األفعال املتقدم ذكرها. ت في إر الشروع    وسوء التصرف غیر األخالقي أو 

 

 :السريةالخامسة: املادة 

لى الحد الذي ال يؤدي الى لشخص املبلغ عدم الكشف عن هويته إتلتزم الشركة بالتعامل مع جميع حاالت التبليغ بسرية تامة وتضمن ل

املبلغ من تقديم الدليل إلثبات املمارسات املخالفة عندما يطلب ن السرية ال تعفي املوظف يق في املمارسات املبلغ عنها. إال أإعاقة التحق

 منه ذلك.

  

 :صحة التبليغ :السادسةاملادة 

حقق من صحة ما تم اإلبالغ عنه.  إال  بالغ بجدية وحزم وتتخذ جميع اإلجراءات الالزمة والتحقيقات املطلوبة للتتتعامل الشركة مع أي إ

  بحقه دعاءات املوظف فإن الشركة تقوم بتوقيع الجزاء املناسب قات التي أجرتها الشركة عدم صحة إ التحقيه في حال تبین من خالل أن

 جراء ضده. ملوظف املبلغ حسن النية فال يتم إتخاذ أي إما إذا كان اأو لغرض كيدي. أنه قام باإلبالغ عن سوء نية إذا ما تبین أ

و أنشطة مخالفة لألنظمة لغ عنها تنطوي على أفعال جنائية أاملبن بعض املمارسات إالتي تجريها الشركة    تالتحقيقا ذا تبین من خالل إ

بالغ الجهات الرسمية عليها إ  بدورها يتوجب بالغ الجهات املختصة بالشركة والتي  من يقوم بالتحقيق إ  اململكة فعلىوالقوانین والسارية في 

 املخالفات املبلغ عنها. 

 

 :إجراءات االفصاح: السابعةاملادة 

ستقاللية في التحقيق والتعامل معها بشكل حساس وجدي ويتم التعامل مع البالغات تضع الشركة آلية لتلقي البالغات بما يضمن اإل 

 حسب املخاطر التي تشكلها.  

ل عدم رغبته إبالغ  زمة وبإمكانه أيضا في حاال تخاذ اإلجراءات البإمكانه إبالغ رئيسه املباشر إلالعاملین في الشركة   أحدوفي حال كان املبلغ 

إ البالغ  بتقديم  إلى  رئيسه  أرئيس  املراجعة  لجنة  أو رئيس  بالشركة  الداخلية  املراجعة  للشركةدارة  القانوني  أو   )إن وجد(  و املستشار 

   و البريد االلكتروني املخصص لتلقي البالغات.بإمكانه أيضا إستخدام الهاتف أ
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 السياسة: : مراجعة  الثامنةاملادة 

للمراجعة الدورية بغرض تطويرها وتحديثها بما يتماش ى مع األنظمة واللوائح ذات العالقة ووفق ما يراه املجلس وال    هذه السياسةتخضع  

 يجوز إجراء أي تعديل عليها إال بتوصية من مجلس اإلدارة.

 

 :: النفاذ والنشرالتاسعةاملادة 

على  ها من مجلس اإلدارة. تنشر هذه السياسة  قرار إعتمادها و إفيذ من تاريخ  ي تعديالت الحقة عليها( حیز التنأ)و  هذه السياسيةتدخل 

اإل للشركةاملوقع  واملوظفین  لتمكین  لكتروني  املصالح  املساهمین  من    وأصحاب   طالع  اإل والجمهور 
ً
ووفقا نظامية    يأل   عليها  متطلبات 

 تفرضها جهة االختصاص.   

 


