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 المقدمة .1

واألخالقي في تافة باتلتزام بتطبيق معايير السرررررلوك المهني "(  stc)" الشرررررركة"/ " شررررررتة اتتاررررراتت التويتيةتلتزم 

أعمالها، ويجب على تافة موظفي الشررررررررتة التقيد بمعلى المعايير األخالقية والمهنية في العمل بغض النظر عن المتان 

 .والظروف

  الغرض .2

إن الغرض من هذا المسرررررتند هو تمديد معايير السرررررلوك المهني واألخالقي التي ينبغي على جميل أعإلرررررا  مجل  ا دار  

 .عن متان وظروف العمل فيذية والموظفين اتلتزام بها في تافة مهام عملهم بغض النظروا دار  التن

 نطاق التطبيق .3

تنطبق هذه السررياسررة على جميل أعإلررا  مجل  ا دار  وا دار  التنفيذية وجميل موظفي الشرررتة بشررتل عام وتتم الموافقة 

ويخإلررررل تل موظف ينتهك هذا الميااق لءجرا ات التمديبية على أية اسررررتانا ات وارد  بها من قبل رمي  مجل  ا دار . 

الوارد  في تممة الجزا ات المعتمد  للشرتة وقد تشمل الجزا ات على الفال من العمل مل امتمال تعرض هذا الموظف 

 للمالمقة القإلامية المدنية أو الجنامية أو غيرها.

مام بممتويات هذا الميااق وان يتعاملوا معه تجز  اسرراسرري من وتطالب الشرررتة جميل الموظفين ان يتونوا على إماطة وإل

اعمالهم اليومية. وينطبق هذا الميااق أيإلرررا على جميل أعإلرررا  مجل  إدار  الشررررتة وتذلك على المنتدبين من الشررررتات 

تلتزام بمتابعة تنفيذ التي تمالها أو موظفي شرتة من العاملين في الخارج وتقوم إدار  الموارد البشرية بالتنسيق مل إدار  ا

 وتطبيق السياسة، وتقوم إدار  الموارد البشرية بالمراجعة الدورية للسياسة.

 تعريفاتلا .4

 

 المصطلح التعريف

 السياسة سياسة معايير السلوك المهني واألخالقي
 الشرتة "stcشرتة اتتااتت التويتية "

تل سلوك يتماشى مل السياسات الخااة بالشرتة والقوانين التي 
 تخإلل لها 

 سلوك مهني

 معايير للعمل لمنظمةالمبادئ األساسية ا

 الشرتا  التجاريين جميل األطراف التي تتعامل معها الشرتة في أنشطتها التجارية
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 معايير السلوك المهني واألخالقي .5

السلوك المهني واألخالقي في تل أفعالنا وأقوالنا يساعدنا على اتخاذ القرار الاميح وتمال قيمنا إن التزامنا بمعلى معايير 

 ومبادمنا األسا  لمعايير السلوك المهني واألخالقي. وتبنى قيمنا على المبادئ التالية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السياسات العامة. 6

 .تممل مسؤولية اتلتزام بقواعد السوك المهني واألخالقي يتعين على تل فرد من العاملين في الشرتة 6.1

يلتزم أعإلا  مجل  ا دار  وا دار  التنفيذية باتلتزام بتافة القوانين والتعليمات وتمايل جميل المساهمين في  6.2

تافة القرارات التي يتم اتخاذها بما يمقق مالمة الشرتة ومالمة المساهمين ومالمة أاماب الماالح 

 اآلخرين ولي  مالمة مجموعة ممدد  فقط. 

الشرتة لتمقيق ماالح شخاية والعمل على استخدام تلك األاول بالشتل األمال  عدم استغالل أاول موارد 6.3

 لتمقيق أهداف الشرتة. 

تقل مسررؤولية ا بالع عن المخالفات على الموظفين وتافة أاررماب الماررالح بال اسررتانا  اإلبالغ عن المخالفات:  6.4

الممتمل أن يؤدي إلرررر. ويقوم الموظفين  في مال تم مالمظة أمر غير اررميح أو غير نمن، غير أخالقي، أو من

سلوك المهني واألخالقي وعن المخالفات  شتل فوري عن امتمال انتهاك معايير ال سار ب وأاماب الماالح باتستف

   أو الجزا ات الخااة بذلك.

شريعات في الدول وتعني امترامنا للمجتمل والبيمة التي نعمل بها، والتزامنا   بالقوانين والت

التي نعمل بها، وأن نلتزم بمعلى المعايير األخالقية والمهنية في تعاملنا مل الغير سوا  من 

 .يريها أو شرتا ها التجاريين أو الغعمال  الشرتة أو مورد

 

 

 

 

 

 

 

 

 االحترام

الشرررررررتة والتزاماتها وايراداتها وتعني أنا نلتزم بوجوب أن تعت  السررررررجالت أاررررررول  

 بموجب المالية واتلتزامات القرارات تافة وماررراريفها بدقة ووإلررروم ومل مراعا  اتخاذ

 بالتفويض. الخطية والتوتيالت التفويض سياسة

 

 

النزاهة واألمانة 

 المالية

على بيمة عمل وتعني أننا نهتم بتشرررجيل اقافة اتمترام المتبادل لءرا  المختلفة وأننا نشرررجل  

مبنية على اسرررتقطاب األفراد ذوي التفا   والتنوي في المهارات المختلفة مل التزامنا بمراعا  

 تمييز أو تميز. والعدالة بين تافة األشخاص بدون المساوا 

التنوع وتكافؤ 

 الفرص

أو ا اابات أننا نإلمن توفير بيمة عمل نمنة لموظفينا ومجتمعنا خالية من مسببات الموادث 

 أو األمراض أو عوامل قد تؤدي إلى ا إلرار با نسان من نامية الامة أو السالمة العامة.

 

 

 الصحة والسالمة
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لقيمة، تؤمن الشررتة أن اتمترام مق طبيعي لجميل اتفراد، وأن موظفي الشررتة هم ماردر ا اآلخرين: احترام 6.5

شرتة هي  شجيل والتقدير تجاه مختلف األفراد واآلرا  والقدرات والمواهب في ال سلوب ينم عن الت لذا فمن التعامل بم

 . من المبادئ األساسية للتعامل داخل الشرتة بما في ذلك امترام نرا  اآلخرين

الالمق في وقررت العمررل من خالل على تررافررة الموظفين الظهور بررالمظهر المهني الزي والمظهر أثناااا العماا :   6.6

 .المفاظ على المعايير المقبولة لالعتنا  بالمظهر الشرررخاررري والظهور بالشرررتل المهني المناسرررب في جميل األوقات

على جميل المدرا  مسرررررررؤولية الرقابة والممافظة على المظهر الالمق والمناسرررررررب للعمل في ا دارات التابعة لهم. 

مالية بإدار  الموارد البشرررررررية عن جميل المخالفات المتعلقة بالمظهر المناسررررررب في ويجب إبالع قسررررررم العالقات الع

 العمل. 

إن تعارض المارررالح من األمور التي تنتهك نزاهة الشررررتة، لذا يجب على جميل أعإلرررا   :تعارض المصاااالح 6.7

ين والتشريعات ذات مجل  ا دار  وا دار  التنفيذية وموظفي الشرتة اتلتزام بسياسة تعارض الماالح والقوان

الالة. يلتزم أعإلا  مجل  ا دار  وأعإلا  ا دار  التنفيذية بما يلي من إجرا ات للتعامل مل ماتت تعارض 

 الماالح:

  يلتزم أعإلا  مجل  ا دار  بإبالع مجل  ا دار  بما له من مالمة شخاية في اتعمال والعقود التي تتم

مإلر اتجتماي وت يجوز لعإلو مجل  ا دار  ذي المالمة لمساب الشرتة ويابت هذا التبليغ في م

 اتشتراك في التاويت على القرار الذي يادر في هذا الشمن   

  يجب أن يتون هناك فال واإلح بين ماالح الشرتة وماالح أعإلا  مجل  ا دار  وا دار  التنفيذية مل

 اتلتزام في تافة األموال بتغليب مالمة الشرتة. 

 

  يلتزم أعإلا  مجل  ا دار  وا دار  التنفيذية با فاام إلى مجل  ا دار  عن أي ماالح مشترتة لهم مل

 الشرتة سوا  بشتل مباشر او غير مباشر. 

  عدم استخدام أعإلا  مجل  ا دار  وأعإلا  ا دار  التنفيذية للنفوذ الوظيفي لمناابهم من أجل تمقيق

 مالمة شخاية خااة له أو لغيره. 

 )للمزيد، يرجى اتطالي على سياسة تعارض الماالح.( 

 

وردين والمنافسرررين وتشرررمل مسرررؤولية قيام الشررررتة بمدا  أعمالها بارررور  أخالقية جميل العمال  والمسررراهمين والم

 والمنظمين.

تلتزم الشررررررررتة بمدا  أعمالها بارررررررور  أخالقية مل جميل العمال  والمسررررررراهمين والموردين  :الهدايا والترفيه 6.8

والمنافسررين. وتقوم الشرررتة باختيار المنتجات والخدمات على أسررا  السررعر والجود  والمنفعة، وبالمقابل تتوقل 

المعايير عند شرررا  منتجاتها وخدماتها مل مراعا  الميادية والموإلرروعية  الشرررتة من جميل عمالمها اتباي نف 

بعيدا عن التمايرات الخارجية في جميل التعامالت التجارية، وقد يتم استخدام الهدايا الرمزية والخدمات والترفيه 

 الماتت التالية: لتقوية العالقات التجارية أو الدعاية وا عالن، إت أنه يمظر قبول او تقديم الهدايا في
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  ت يجوز تقديم أو قبول هدية أو خدمة أو وسرررريلة ترفيه إذا تانت  لزام أو تبدو  لزام المتلقي بقبول أمر ما أو

  .يمتن تاورها تمماولة للتماير على المتم السليم

 املة تجارية. يمظر على موظفي الشررررررررتة تقديم أو قبول أي مبالغ نقدية أو ما يعادلها عندما يتعلق األمر بمع

تما يمظر على الموظفين تقديم وعود أو قروض أو اسررتامارات من أي نوي تانت دون اتلتزام التام بسررياسررة 

 التفويض وما يرتبط بها من متطلبات مفظ السجالت

  وعلى موظفي الشررررررررتة عند التعامل التجاري مل الممالين أو الموظفين أو المسرررررررؤولين المتوميين أوت فهم

السرررررررارية وتذلك العادات والتقاليد المملية وعدم عرض او قبول هدايا تخالف القوانين السرررررررارية أو القوانين 

 العادات والتقاليد. 

  ت يمق ألي موظف أو أي من أقاربه أو ألي وتيل أو أي من اقاربه عرض أو قبول أو تلقي هدية أو وسررررريلة

 ترفيه من العمال  أو الموردين إذا تانت:

 ونات هدايا يمتن استبدالها بالنقد.نقدية أو توب •

  ت تتال م مل األعراف التجارية. •

 دينار تويتي أو ما يعادلها(. 100مبالغ في قيمتها )تبلغ أو تزيد عن  •

يمتن تفسرريرها تمتافم  مقابل معاملة تجارية أو رشررو  أو دفعة مخالفة للقوانين النافذ  بما في ذلك رشررو   •

 موظفي المتومة.

     أن تسبب إمراجا للشرتة أو تإلعف الاقة بالشرتة في مال تم التشف عنها.يمتن  •

تراعي الشررررتة المنافسرررة المر  والعادلة والمفتومة في العمل التجاري،  :االلتزامات تجاه العمالا والمنافساااين 6.9

ة وتمارب اتمتتار مما يعني اتلتزام بالتناف  أخالقيا وبما يتماشررررررى مل القوانين التي تدعم المنافسررررررة التجاري

والتجار  غير المشررررروعة. وتقوم الشرررررتة با عالن والترويي والتسررررويق لمنتجاتها وخدماتها بمسررررلوب واقعي 

 .وأمين يتسم بالشفافية

يجب على تل موظف في الشرتة التمتد من عدم وجود بيانات مزور  أو مإلللة عمدا في  :الدفاتر والسجالت 6.10

)سرررجالت دفترية أو التترونية(، فالتارررنيف الخاطع المتعمد للمعامالت  سرررجالت الشررررتة أيا تانت ارررورتها

الخاارررة بالمسرررابات واألقسرررام أو الفترات المماسررربية تعتبر مخالفات للقانون وهذا الميااق، لذلك يجب تدعيم 

 تافة المعامالت بمسررتندات دقيقة مل ما يناسرربها من تفاارريل وتسررجيلها في المسررابات الاررميمة خالل الفتر 

 .المماسبية المناسبة

  على جميل الموظفين التقيد بجميل الإلررررروابط المتعلقة بمطالبات اررررررف نفقات العمل ومطالبات الدفل واسرررررتخدام

 .البطاقات اتمتمانية التابعة للشرتة والتعامالت المالية األخرى

  .سجالت ألي غرض تانيمنل تدوين المبالغ النقدية أو غيرها من األاول في سجالت غير معتمد  أو خارج ال

: يمظر على أعإلا  مجل  ا دار  وا دار  التنفيذية وموظفي الشرتة استغالل المعلومات أمن المعلومات 6.11  7

التي اطلعوا عليها بمتم منارربهم لماررلمتهم الشررخاررية، تما يمظر ا فاررام عن أية معلومات أو بيانات نخص 

لءفاررام أو وفق متطلبات قانونية. ويجب على جميل موظفي ومسررؤولي الشرررتة إت في الماتت التي يسررمح بها 

الشرررررتة ا لمام واتباي إلرررروابط أمن المعلومات المعتمد  في الشرررررتة )يرجى الرجوي لسررررياسررررة أمن المعلومات 

 المعتمد  لمزيد من التفاايل(. وفيما يلي بعض السياسات ذات الالة بممن المعلومات: 

 لجميل أجهز  التمبيوتر وتافة المعلومات التي تمملها األجهز  التابعة للشرتة وتذلك  تعتبر الشرتة هي المالك

  .أي معلومات أو مواد تتعلق بالشرتة على جهاز التمبيوتر الشخاي للموظف أو أي جهاز نخر
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   أي على جميل الموظفين اسررتخدام البرامي والواامق المرخاررة وفقا تتفاقيات الترخيص مل مراعا  عدم نسرر

برنامي دون موافقة اررريمة من الجهة الماررنعة. ويجب على تل موظف الممافظة على سرررية جميل تلمات 

 . السر المرتبطة بشبتات الشرتة

  تل موظف مسرررررررؤول عن ممتوى رسرررررررامل البريد ا لتتروني الارررررررادر  منه. وما لم يتن هناك إذن خاص

اه الوظيفي أو مع لومات اتتاررال الخااررة بالعمل عند اسررتخدام واررريح، ت يمق ألي موظف اسررتخدام مسررمو

 ا ألغراض شخاية ت تتعلق بالعمل.البريد أو البريد ا لتتروني أو غيره

  يجب على جميل الموظفين والمسرررؤولين في الشررررتة التمتد من اسرررتخدام أنظمة معلومات الشررررتة وشررربتاتها

لشررررتة بما في ذلك لوامح أنظمة المعلومات وأدواتها بارررور  تتوافق مل القوانين المملية ولوامح وسرررياسرررات ا

 ومتطلبات مماية وتممين البيانات واتستالم وا رسال وغيرها من األمور ذات العالقة.

  )تعتبر السررررررجالت والمعلومات على اختالف اررررررورها )مسررررررتندات، عقود، بريد التتروني، اقراص مدمجة

رات وعمليات التشرررغيل، ويجب إدارتها بطريقة ممتلتات هامة للشررررتة بارررفتها عناارررر ميوية تتخاذ القرا

سررليمة للممافظة على قيمتها تاملة. وفي تل يوم، يقوم الموظف بإنشررا  سررجالت جديد  ويتم امتمانه على هذه 

 الممتلتات الإلرورية ألدا  األعمال في الشرتة.

 همال يمتن أن يوفر إن سو  استخدام أو سو  إدار  أو متى التشف عن تلك الممتلتات عن عمد أو بسبب ا 

للجهات األخرى ميز  تنافسررية تؤار سررلبا على الشرررتة أو متانتها العامة أو تؤدي إلى تتاليف إدارية ت داعي 

 لها. 

  تشرررررررمل المعلومات السررررررررية: األسررررررررار التجارية، والمعرفة الفنية، وسرررررررجالت الموظفين، وخطط العمل

ج الفعلي، ومخططات واسرررررتراتيجيات التسرررررويق والمبيعات والمقترمات، ومعلومات السرررررعة ا نتاجية وا نتا

وبيانات العمال  وقوامم اتسررررعار، أو اتسررررتراتيجيات وخطط ا نشررررا  وبيانات الموردين، ووسررررامل النشرررراط 

 .التجاري ومعلومات البمث والتطوير والبيانات المالية وبيانات أدا  الشرتة

 لومات السرررررررية مل مالمظة أن معلومات الشرررررررتة تل موظف في الشرررررررتة مسررررررؤول عن مماية تافة المع

مخااة فقط ألدا  األعمال وت يمتن التشف عنها إت إذا اقتإلى ذلك مالمة العمل في الشرتة. ت تناقش 

تلك المعلومات مل اشررررخاص خارج الشرررررتة بما في ذلك أفراد أسرررررتك. وت تترك السررررجالت أو المسررررتندات 

طالي عليها وت تناقش أو تتعامل مل بيانات الشررررررتة في األماتن العامة السررررررية في أماتن يمتن ل خرين ات

 بميث يمتن سماي المماداة أو يمتن أن تتعرض لخطر التشف.

  تمترم الشررررررررتة جميل اتسررررررررار التجارية ومقوق النشرررررررر والتمليف والعالمات التجارية وبرا ات اتختراي

إذن المالك أو إذا تان اتسررررتخدام مسررررموما به إلررررمن  المملوتة للجهات األخرى، وما لم يتم الماررررول على

 .القانون، فإن نس  تلك المواد قد يعد انتهاتا للقانون وهذا الميااق

  تتناول سرررية البيانات مماية البيانات الشررخاررية وهي أي معلومات للتعريف عن شررخص ما بشررتل مباشررر أو

غير مباشررررر مال المعلومات الشررررخاررررية أو الوظيفية أو الطبية أو المالية أو التعليمية أو التدريبية. وتقل على 

بموجب قوانين وتشرررريعات الدول ذات جميل الموظفين مسرررؤولية التمتد من اتلتزام بمتطلبات سررررية البيانات 

 الررررررررررعررررررررررالقررررررررررة وبررررررررررمرررررررررروجررررررررررب لرررررررررروامررررررررررح وإلررررررررررررررررروابررررررررررط الشررررررررررررررررررتررررررررررة. 

 ويجب أيإلا على الموظفين ا ماطة بالسياسات والإلوابط ذات الالة.
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: إن مماية األفراد والبيمة جز  ت يتجزأ من مبادئ واهداف الشرررررررتة، فالبيمة لها اعتبارها في حماية البيئة 6.12 8

ت التي تتخذها الشرتة. لذلك، يجب على تل موظف ومسؤول في الشرتة ان يإلمن تقيود جميل الخطوات والقرارا

 .جميل المنتجات والعمليات بمعلى المعايير البيمية التي تمددها القوانين المتومية ولوامح الشرتة أيهما أشد

عاطي المواد المحظورة في موقع العم  6.13  9 ية م :ت مة عمل خال ن المواد الممظور  تلتزم الشررررررررتة بتوفير بي

لإلرررمان مماية ارررمة وسرررالمة وأمن موظفيها وتذلك أدا  مهامها الوظيفية ومماية تافة الذين يتعاملون مل مواقل 

الشررررررتة وممتلتاتها. إن تعاطي المواد الممظور  يؤار سرررررلبا على ا نتاجية واتلتزام بسررررراعات العمل والسرررررالمة 

  .المهنية

أو توزيل أو إخفا  أو نقل أو تانيل المخدرات أو المشروبات التمولية أو العقاقير يمظر استخدام أو تملك أو بيل  10

المخدر  التي تقتإلرررري واررررفة طبية أو وسررررامل تعاطي المخدرات في مرافق تابعة للشرررررتة أو في مرتبات تابعة 

  .للشرتة، سوا  في مقر العمل أو عند أدا  عمل يخص الشرتة خارج المواقل التابعة لها

بب  يتعرض يه بمنه يعمل تمت تماير التمول أو المخدرات أو أنه غير تمق للعمل بسررررررر الموظف الذي يابت عل

تعاطي المواد الممظور   جرا ات تمديبية تاررل إلى وتشررمل الفاررل من العمل بما يتماشررى مل متطلبات القوانين 

 .المملية

شررررررخاررررررية في أي وقت من األوقات داخل مقر تمتفظ الشرررررررتة بالمق، وفق القانون، في تفتيش تافة المتعلقات ال

 .العمل، بميث تشمل ودون أن تقتار على المتاتب والطاوتت وأجهز  التمبيوتر والسيارات والخزانات وغيرها

 

للمفاظ على سررالمة وأمن الموظفين، فإنه يمظر ممل األسررلمة بما فيها األسررلمة  :العنف في موقع العم   6.14 11

النارية والذخير  والمتفجرات وأدوات إشررعال المرامق إلى المرافق التابعة للشرررتة أو في المرتبات التابعة لها، وتذلك 

دات المتطرفة أو غير الالمقة سررروا  لن تتهاون الشررررتة تجاه التاررررفات العدامية أو التهديد بالعنف ويشرررمل ذلك التهدي

 .تانت تهديدات لفظية أو بدنية أو التخويف أو ا تراه

تمث الشررررررتة جميل الموظفين على ا بالع عن التاررررررفات التي تخالف قواعد السرررررلوك المهني  :اإلبالغ 6.15  12

 واألخالقي المشار اليها في هذا المستند. 

ردين والمسررررراهمين التفإلرررررل بمالمظاتهم أو التبليغ عن التجاوزات دون أدنى باسرررررتطاعة جميل الموظفين والعمال  والمو

خشررية من التعرض لالنتقام أو المإلررايقة أو الامر، ويمتنهم في نف  الوقت طلب المشررور  من لجنة التدقيق مال وجود أي 

 .مشاتل مالية أو ممتملة

تعلق بهذا الميااق وأيإلررررا إبدا  المقترمات لتطوير هذا تم توفير الوسررررامل التالية للتبليغ واتسررررتفسررررار عن أي تجاوزات ت

  .الميااق

اناديق الشتاوى واتقترامات: تتوفر هذه الاناديق في مواقل الشرتة ومقرها الرميسي، ويمتن الماول على مختلف 

 استمارات التبليغ واتقترامات واتستفسارات عبر افمة اتنترنت الداخلية للشرتة.
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إرسرررال البالع سرررياسرررة وإجرا ات ا بالع عن المخالفات عن طريق في  الوارد تفاررريلها عن المخالفات يمتن اتبالعتما 

على العنوان التالي: السررالمية، موجه الى رمي  مجل  اتدار  تتابيا  او Speak.Up@stc.com.kwبالبريد ا لتتروني 

 . علما بمنه يمتن الماول على  21، الدور  stc، مجمل أولمبيا، برج شاري الخليي العربي

ومل مراعا  خاررروارررية ومارررالح جميل األفراد، سررروف تقوم لجنة التدقيق بالتمقيق في أي سرررلوك قد يؤار على سرررمعة 

جرا  أي الشررررررتة أو يخالف سرررررلوك العمل األخالقي، وعلى جميل الموظفين التعاون مل أعإلرررررا  اللجنة المذتور  عند إ

 .تمقيق

 :سياسة عدم االنتقام 6.16 13

على موظفي الشرررررتة عدم الشررررعور بمي قلق تجاه تعرإلررررهم لالنتقام عند قيامهم بالتبليغ عن تجاوزات أخالقية أو 

 سوا  باللفظ أو التتابة -قانونية قام بها اآلخرون. وتذلك يجب مالمظة أن توجيه اتهامات زامفة وعبارات مشينة 

 .المخالفات أمور ممظور  بشتل قاطلمول تلك  -

بمسن  -ولن تتهاون الشرتة في التعامل مل أي سلوك يشير إلى الرغبة في اتنتقام أو الماق األذى بمي شخص قام 

بالتبليغ عن تجاوزات اابتة أو مشررررتوك فيها لهذا الميااق. وسرررروف تقوم الشرررررتة باتخاذ إجرا ات تمديبية قد  - نية

 ن العمل إلد أي موظف يتون له دور في أي عمل انتقامي.تال إلى مد الفال م

 جعة السياسةامر .7

إن الهدف من تطوير إجرا ات رسمية لمراجعة السياسة هو التمتد من أن تافة التعديالت أو ا إلافات أو المذف من 

 .السياسة قد تم توايقها واعتمادها بشتل مناسب قبل التطبيق

أو عند الإلرور . ويتولى مجل  ا دار  مسؤولية اعتماد  دوريتقوم إدار  الموارد البشرية بمراجعة السياسة باور  

 .التعديالت والتي تعت  أي مستجدات على القواعد واللوامح والقوانين ذات الالة

النسررررخة وتاريخها والقسررررم يوإلررررح الجدول التالي المعلومات التي يجب اتمتفاظ بها عند تعديل السررررياسررررة مال رقم 

)األقسررررررام( المعدلة )تما ورد في قاممة الممتويات( ورقم الاررررررفمة التي تم بها التعديل، المذف أو ا إلررررررافة وذلك 

 لسهولة رجوي أعإلا  مجل  ا دار  لما تم على السياسة من تعديالت واعتمادها:

 التصديق * رقم الصفحة القسم تاريخ النسخة رقم النسخة رقم

1      

2      

3      

4      

 رقم وتاريخ محضر اجتماع مجلس اإلدارة الذي تم فيه اعتماد التعديالت* 
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