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 الصناعیة ش.ع.م  Gatesشركة  
 سیاسة تضارب المصالح وإجراءات اإلفصاح

 بشكل عام 

أنھا تتداخل) بأي   للموظف (أو حتى یبدو  المالیة  المصالح عندما تتداخل المصالح الشخصیة أو االجتماعیة أو  ینشأ تضارب 
لشركة   مصلحة  أفضل  یحقق  بما  التصرف  على  قدرتھ  مع  األشكال  من  یلي    Gatesشكل  فیما  إلیھا  (یُشار  ش.ع.م  الصناعیة 

على أساس ما یصب في مصلحة    Gatesفین االضطالع بمسؤولیاتھم تجاه شركة  یجب على جمیع الموظ  ” أو “الشركة”).Gatesبـ“
یجب أال یكون للمدیرین والمسؤولین والموظفین مصلحة مالیة مع عمالء  الشركة، بغض النظر عن االعتبارات أو العالقات الشخصیة.

ا في ملكیة األسھم أو األوراق المالیة أو السندات أو  وتتمثل أكثر أنواع المصالح المالیة شیوعً  أو موردیھا أو منافسیھا.  Gatesشركة  
أخرى.  أو عالقة  ائتماني  مباشرة من خالل صندوق  أو غیر  مباشرة  أو حصة  الشراكة  أو حصة  النقدیة  المصلحة   األوراق  تكون  قد 

ي المصالح مع مسؤولیات الموظف المالیة مشكلة إلى الحد الذي تمثل فیھ تضاربًا محتمالً في المصالح أو تبدو وكأنھا تضارب محتمل ف
بشكل عام، لن ینشأ تضارب المصالح من امتالك أسھم أو أوراق مالیة في شركات عامة ذات ملكیة واسعة، مثل  .Gatesتجاه شركة  

أو یسیطر علیھا. القرارات  الموظف  یتخذ  أال  نیویورك ولندن، شریطة  تداولھا في بورصات  یتم  التي  یجب على أعضاء مجلس  تلك 
 إلدارة أداء واجباتھم االئتمانیة كأعضاء مجلس إدارة في الشركة. ا

ومسؤولیھا    Gatesتحدد ھذه الوثیقة إجراءات اإلفصاح عن تضارب محتمل في المصالح وتنطبق على جمیع مدیري شركة  
 یجب اإلفصاح عن جمیع حاالت تضارب المصالح وحلھا وفقًا لھذه اإلجراءات.  وموظفیھا.

 وبةاإلفصاحات المطل

من أجل الحصول    Gatesیجب علیك اإلفصاح عن أي تضارب محتمل في المصالح إلى إدارة الشؤون القانونیة في شركة  
  على قرار بشأن ما إذا كانت الشركة تعتقد بوجود تضارب في المصالح أم ال.

 معامالت الشركة  1.1

بالتأثیر على المعاملة وقد تؤدي المعاملة إلى تحقیق یتعین علیك اإلفصاح عن معاملة الشركة إذا كنت في منصب یسمح لك  
مكسب شخصي لك، أو لزوجتك، أو شقیقك، أو والدك، أو نسیبك، أو ابنك، أو أحد أفراد أسرتك، أو صدیق شخصي مقرب لك (أي  

 على سبیل المثال، یجب اإلفصاح عن معاملة الشركة إذا:  شخص من ھذا القبیل، "الطرف ذو الصلة").

)i( فید، مالیًا أو غیر ذلك، من المعاملة؛ كنت ستست 

)ii(  أو كان طرف المعاملة طرفًا ذا صلة؛ أو 

)iii(  .كان لدیك، أو لدى طرف ذي صلة، حصة مالیة أو ملكیة في الطرف المقابل للمعاملة  
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 قرارات التوظیف  2.1

 یتعین علیك أیًضا اإلفصاح عن أي مما یلي:

)i(  یتعلق بطرف ذي عالقة أو التأثیر علیھ؛ كنت في منصب یسمح لك باتخاذ أو قرار توظیف 

)ii(  یتلقى أو  علیھا  تشرف  أو  تدیرھا  التي  األعمال  مجموعة  في  منصب  بشأن  للدراسة  الصلة  ذو  الطرف  یخضع 
 توجیھات منك بطریقة أخرى؛ أو

)iii(  .تُنشئ عالقة رومانسیة مع مرؤوس أو فرد في الشركة یأخذ أو قد یأخذ توجیھات منك 

 األنشطة خارج الشركة  3.1

لیس لدیھا أي مصلحة في منع الموظفین من المشاركة في األنشطة القانونیة خارج ساعات    Gatesعلى الرغم من أن شركة  
العمل، إال أنھ یجب على الموظفین التأكد من أن أنشطتھم الخارجیة ال تتعارض مع مسؤولیاتھم تجاه الشركة أو تتداخل معھا، أو تنعكس  

 ى سبیل المثال، بدون موافقة الشركة، ال یجوز لك عموًما: عل . Gatesبشكل سیئ على شركة 

االنخراط في مھنة حرة أو أداء عمل مدفوع األجر أو غیر مدفوع األجر لآلخرین في مجال مصلحة مماثل لشركة   •
Gates  أو في منافسة معھا؛ 

 بالشركة؛ استخدام معلومات الشركة السریة أو الخاصة لتحقیق مكاسب شخصیة أو إلحاق الضرر  •

استخدام أصول الشركة أو العمالة لالستخدام الشخصي، باستثناء االستخدام العرضي المسموح بھ بموجب سیاسات  •
 الشركة؛ أو 

 االستحواذ على أي حصة في ممتلكات أو أصول من أي نوع بغرض بیعھا أو تأجیرھا للشركة. •

 مسؤولیات اإلبالغ

یجب علیك إكمال النموذج المرفق أدناه في الملحق   التضارب المحتمل في المصالح لمشرفك.مطلوب منك أوالً أن تفصح عن  
مشرفك. مع  ومراجعتھ  ("النموذج")  المحدد. أ  المكان  في  النموذج  على  التوقیع  علیھ/علیھا  فیجب  مشرفك،  وافق  یوافق  إذا  لم  إذا 

 ). Gatesم النموذج إلى قسم الشؤون القانونیة في شركة مشرفك، فیجب علیك عدم المشاركة في النشاط (وال تحتاج إلى تقدی

، والحصول على تصریح من إدارة  compliance@gates.comإذا وافق مشرفك، یجب علیك تقدیم النموذج الموقع إلى  
  المشاركة في النشاط. قبل Gatesالشؤون القانونیة في شركة 

یجب على المشرفین التأكد من أن مرؤوسیھم المباشرین على درایة بإجراء ھذا اإلفصاح والتأكد من أن قسم الشؤون القانونیة 
  قد قام بتخلیص حاالت تضارب المصالح المحتملة.  Gatesفي شركة 

أكید علیھا كجزء من عملیة بالحق في مطالبة الموظفین بإعادة الكشف عن جمیع حاالت التضارب أو إعادة الت  Gatesتحتفظ  
قد تشمل ھذه العملیة اإلقرار بالتضاربات والكشف عنھا باستخدام السیاسة التقنیة أو الوسائل  اإلفصاح السنویة عن تضارب المصالح.

 اإللكترونیة األخرى، على النحو الذي تحدده الشركة. 
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 یرجى استكمال الملحق أ باللغة اإلنجلیزیة 
APPENDIX A 

Conflict of Interest Disclosure Form 
 

Instructions: Please fill out each section of the form and submit it to compliance@gates.com. 
 

SECTION I – Employee’s Information 

 
SECTION II – Details of the Potential Conflict of Interest 

A. Complete if you selected “Company Transaction” 

 
B. Complete if you selected “Employment” 

Disclosure Date  

Employee Name  

Employee Job Title and Location  

What is the potential conflict of interest? 
(Select the type of conflict and complete the 
required details below) 

Company Transaction Employment  
Activities Outside The Company  

Describe the proposed transaction. What is 
transaction value?  Duration?  Location of 
performance? 

 
 
 
 

Do you have a personal interest in the 
transaction, or does a Related Party have an 
interest in the transaction?  Please explain. 

 

What is your relationship with the Related 
Party, if applicable? 

 

Will you be responsible for the oversight, 
administration or financial approvals of the 
transaction?  Please explain. 

 

Will a competitive bidding process be used to 
select the counterparty? 

 

Describe the potential conflict (e.g. hiring 
decision, reporting relationship).  
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C. Complete if you selected “Activities Outside The Company” 

 
SECTION III – Resolving the Conflicts 

         
 
______________________________   
Employee’s Signature      
Date:        
        

Approved by: 
         
______________________________   ______________________________ 
Employee’s Supervisor     Gates Law Department 
Date:        Date: 
 

Who is the Related Party? And what is your 
relationship with the Related Party, if 
applicable? 

 

Describe the Activities.   

Will the Activities involve any Gates’ 
customer, supplier or competitor? 

 

Confirm that no activities will be done during 
your working hours with Gates. 

 

Confirm that you will not use Gates’ 
resources, labor or assets (e.g., Gates-issued 
computer, confidential information, etc.) for 
the activities. 

 

What steps can be taken in order resolve or 
prevent the conflict? 
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