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    دـــتمهی  
بمبادئ  والمقصودمجموعة فتیحي القابضة. شركة الخاصة ب حوكمةمبادئ الیتناول هذا الدلیل 

مصالح  بین وتوازن حمایة أفضل تحققتكفل و  التي واإلجراءات والنظم اعدالقو " :الشركات حوكمة
ویتضمن  ."غیرهم من أصحاب المصالح اآلخرینو  ،أعضاء مجلس اإلدارة والمدیرین والمساهمین

، والمقرضین اآلخرین، والبنوك ،والعمالء ،أصحاب المصالح اآلخرین كل من الموظفین، والموردین
  والمجتمع. 

  وم حوكمة الشركات على قیم أساسیة مثل الشفافیة، والمساءلة، وتحمل المسئولیة والعدالة.ویرتكز مفه

بالالئحة االسترشادیة  الواردة للنصوص مكملةتعد هذه القواعد والمعاییر المذكورة بهذا الدلیل و 
  .السعودیةلحوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هیئة السوق المالیة 

 من وضع هذه القواعد والمعاییر أن تسعى مجموعة فتیحي القابضة الهدف فإن أخرى، جهة منو 
 للمناخللشركة فقط وٕانما  لیس عدیدة مصالح من تحققهس لما بها وااللتزام القواعد هذه تطبیقل

  . العامي االستثمار 

ضة مجموعة فتیحي القاب داخلهذا الدلیل الجمع بین مبادئ التوجیه والمراقبة ل ناراعینا في إعدادوقد 
وقواعد التسجیل ، شركةللوالنظام األساسي  ،ومواد أو فقرات وردت بنظام الشركات السعودي

 ،والئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هیئة السوق المالیة في المملكة العربیة السعودیة ،واإلدراج
  .األنظمة األخرى ذات العالقةو  ،وهیئة السوق المالیةوالصناعة وتعامیم وزارة التجارة 

خطة اعتماد تم ی، و المتضمنة في هذا الدلیل القواعد والمعاییرت جمعیة مساهمي الشركة وقد اعتمد
وبما یتناسب مع  ،عند التطبیق إذا اقتضت الضرورةوأخرى لتعدیل أو إضافة بعض الجوانب  ،تنفیذلل

  لعربیة السعودیة.والقوانین واللوائح الصادرة عن الجهات الرسمیة المعنیة بالمملكة ا الظروف المحیطة

یتم العمل من قوي بناء نظام أن تعمل قواعد ومعاییر هذا الدلیل على  الشركةیأمل مجلس إدارة و 
كما یوصي بتحدیث  المستمر.الرقي سبل  شركةیهیئ لل، بالشكل الذي لتوجیه الشركة ومراقبتهاخالله 
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  ة. حدوث تعدیل أو صدور لوائح أو قوانین ذات عالق دالدلیل دوریًا عن
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  اتـتعریف
كل منها ما لم یقض سیاق النص  امیقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة أم

  بغیر ذلك.

  مجموعة فتیحي القابضة شركة الشركة:

  یقصد به دلیل قواعد ومعاییر الحوكمة الخاصة بمجموعة فتیحي القابضة.  الدلیل:

والمعاییر االسترشادیة المنظمة إلدارة الشركات المساهمة الئحة القواعد  الئحة حوكمة الشركات:
  .، وتعدیالتها الالحقةوالصادرة عن هیئة السوق المالیة

اإلفصاح للجهات ذات الصلة عن المعلومات المالیة، والتنظیمیة واإلحصائیة، بحیث  الشفافیة:
  .الشركةیم أداء ییمكنهم تق

عدادها لإلجابة على تساؤالت واستفسارات مجلس اإلدارة واستالتنفیذیة التزام اإلدارة  :المساءلة
بمعلومات واضحة، ودقیقة، ومالئمة. والتزام مجلس اإلدارة بذلك أیضا أمام المساهمین والجهات 

  األخرى ذات الصلة.

  معاملة الجهات ذات الصلة بعدل، وأخذ مصالحهم بعین االعتبار. العدل:

 هـ وتعدیالته٢٢/٣/١٣٨٥المؤرخ في  ٦م الملكي رقم م/النظام الصادر بالمرسو  نظام الشركات:
  .الالحقة

، م٠١/١٢/١٩٩٧هـ الموافق ٠١/٠٨/١٤١٨في النظام الصادر  :شركةللالنظام األساسي  
  .الالحقة وتعدیالته

هـ واللوائح ٢/٦/١٤٢٤) وتاریخ ٣٠النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ نظام السوق المالیة:
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  رة التابعة له.والتعلیمات الصاد

الهیئة المنشأة بموجب "نظام السوق المالیة" الصادر بالمرسوم الملكي رقم  هیئة السوق المالیة:
 هـ.٢/٦/١٤٢٤) وتاریخ ٣٠(م/

وهو الجهة الموكل لها إدارة الشركة بما یحقق  مجموعة فتیحي القابضة، مجلس إدارة شركة المجلس:
  مصالح المساهمین بعدل.

  مجموعة فتیحي القابضة. لس إدارة شركةرئیس مج الرئیس:

 .الذین یختارهم المساهمونشركة مجموعة فتیحي القابضة أعضاء مجلس إدارة  األعضاء:

  .اإلدارة اللجان المنبثقة عن مجلس اللجان:

  اإلدارة التنفیذیة ممثلة بالرئیس التنفیذي ونوابه ومدراء العموم، ومن في حكمهم. اإلدارة:

لشركة بما في ذلك ا اتیاستراتیجعن تنفیذ  أي شخص طبیعي یدیر ویكون مسئوالً  كبار التنفیذیین:
  الرئیس التنفیذي ونوابه والمدیر المالي.

هـ ٢/٦/١٤٢٤وتاریخ  ٣٠عرف نظام السوق المالیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ السیطرة:
ممارسة تأثیر فاعل على أعمال  السیطرة بأنها "اإلمكانیة أو القدرة المباشرة أو غیر المباشرة على

وقرارات شخص آخر. "كما أن قائمة المصطلحات الواردة في لوائح هیئة السوق المالیة وقواعدها 
هـ ٢٠/٨/١٤٢٥وتاریخ  )٢٠٠٤- ١١- ٤(الصادرة عن مجلس هیئة السوق المالیة بموجب القرار رقم 

ثیر على أفعال أو قرارات شخص م عرفت السیطرة بأنه "نظام القدرة على التأ٤/١٠/٢٠٠٤الموافق 
آخر من خالل االمتالك المباشر أو غیر المباشر، منفردًا أو مجتمعًا مع قریب أو مشارك، لنسبة 

  من حقوق التصویت في شركة." %٣٠تساوي أو تزید على 

  
عضو مجلس اإلدارة الذي یتمتع باالستقاللیة التامة. ومما ینافي االستقاللیة على  العضو المستقل:

  سبیل المثال ال الحصر أي من اآلتي:
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أن یكون مالكًا لما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة  )١
 من مجموعتها.

أن یكون ممثًال لشخص ذي صفة اعتباریة یملك ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر  )٢
 من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها.

ین خالل العامین الماضیین في الشركة أو في أي شركة أن یكون من كبار التنفیذی )٣
 من مجموعتها.

أن تكون له صلة قرابة من الدرجة األولى مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في  )٤
 الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.

أن تكون له صلة قرابة من الدرجة األولى مع أي من كبار التنفیذیین في الشركة أو  )٥
 جموعتها.في أي شركة من م

أن یكون عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن مجموعة الشركة المرشح لعضویة  )٦
 مجلس إدارتها.

أن یكون موظفًا خالل العامین الماضیین لدى أي من األطراف المرتبطة بالشركة أو  )٧
بأي شركة من مجموعتها كالمحاسبین القانونیین وكبار الموردین، أو أن یكون مالكًا 

 أي من تلك األطراف خالل العامین الماضیین.لحصص سیطرة لدى 
  
 

عضو مجلس اإلدارة الذي ال یكون متفرغًا إلدارة الشركة، أو ال یتقاضى راتبًا  العضو غیر التنفیذي:
  شهریًا أو سنویًا منها.

  
  األب واألم والزوج والزوجة واألبناء. األقرباء من الدرجة األولى:

  
ع الشركة مثل المساهمین، والعاملین، والدائنین كل شخص له مصلحة م أصحاب المصالح:

  والعمالء، والموردین، والمجتمع.
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  مجلس اإلدارة - ١
  :واجتماعاته تكوین مجلس اإلدارة     ١/١

(وال یزید عن إحدى عشر) مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء  الشركةیتولى إدارة  )١
   .في الدورة الواحدة ث سنواتتعینهم الجمعیة العامة للمساهمین لمدة ال تزید عن ثال

بشكل منتظم بخالف  ويربع سن - على األقل–یعقد مجلس اإلدارة اجتماعًا واحدًا  )٢
وذلك طبقًا لما تقتضیه الظروف. ویجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من  ،االجتماعات األخرى

رئیس المجلس، وعلى رئیس المجلس أن یدعو إلى االجتماع متى طلب إلیه ذلك اثنان 
  ألعضاء. من ا

الخبرة  يینبغي أن یضم مجلس اإلدارة في عضویته عددًا كافیًا من األعضاء ذو  )٣
والمؤهالت المالئمة، لیكون هناك تنوع في اآلراء والخبرات. وعلى الرغم من أن النظام 

طبقًا - عدد أعضاء المجلس سبعة، إال أنه یجوز للمجلس األساسي ینص على أن 
یوصي للجمعیة أن  -وظروفها الشركةأ على حجم أنشطة للتطورات والتغیرات التي تنش

والذي یتمتع  ،بزیادة عدد أعضاء المجلس إلى العدد الذي یراه كافیاً  غیر العادیةالعامة 
  .عضواً  ١١وال یزید عن  ٣. ال یقل عدد األعضاء عن بالخبرات والمهارات الالزمة

بحیث ال و ر التنفیذیین؛ یجب أن تكون أغلبیة أعضاء مجلس اإلدارة من األعضاء غی )٤
ویقصد بـ"غیر التنفیذیین"  أعضاء المجلس. ثلثعن  المستقلینیقل عدد األعضاء 

أو ال یتقاضون  الشركةمناصب المدیرین التنفیذیین بأعضاء المجلس الذین ال یشغلون 
یساهم وجود أعضاء مستقلین في المجلس في زیادة فعالیته و  .الشركةتبات من مر 

  .واستقالله
الحوكمة عن طریق لجنة المجلس حمل مجلس اإلدارة مسئولیة ترشیح أعضاء یت )٥

الترشیحات والمكافآت، وملء مقاعده الشاغرة أثناء الفترات الزمنیة التي تفصل بین و 
  االجتماعات السنویة للمساهمین.

یتمتع المساهمون دائمًا في اجتماعاتهم العامة بالحق في عزل كل أو بعض أعضاء  )٦
حق مراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤولیة على ولهم  رة.مجلس اإلدا

  .ئهأعضا
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"هیئة السوق المالیة" و"تداول" فور تعیین أعضاء جدد، أو انتهاء عضویة  الشركةتخطر  )٧
  .مع توضیح السببأي من أعضاء مجلس اإلدارة 

حقوقهم تسهیل ممارسة المساهمین لویجب على مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة  )٨
وحصولهم على المعلومات، وحقوقهم أثناء انعقاد جمعیات الشركة، وحقوق التصویت، 
وحقوق المساهمین في أرباح األسهم، والحق في الحصول على نصیب من موجودات 
الشركة عند التصفیة، وحق التصرف في األسهم، وحق مراقبة أعمال مجلس اإلدارة 

لس، كما وفرت اإلدارة التنفیذیة للمساهمین ورفع دعوى المسؤولیة على أعضاء المج
جمیع المعلومات التي ُتمكنهم من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، بحیث تكون هذه 
المعلومات وافیة ودقیقة، ومحدثة بطریقة منتظمة وفي المواعید المحددة، وبدون تمییز 

   بینهم.
  
  :اجتماعات المجلس  ٢/١
نصف عدد أعضاء المجلس  -أصالة–إال إذا حضره ال یكون اجتماع المجلس صحیحًا   - )١

في حضور اجتماعات المجلس على األقل، وفي حال إنابة عضو مجلس اإلدارة عضوًا آخرًا 
  -یتعین أن تكون اإلنابة طبقًا للضوابط اآلتیة:

ال یجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ینوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات  -أ)
  االجتماع.

  اإلنابة ثابتة بالكتابة. أن تكون -ب)
ال یجوز للنائب التصویت على القرارات التي یحظر النظام على المنیب التصویت  - ج)

  بشأنها.
تصدر قرارات المجلس بأغلبیة أراء األعضاء الحاضرین أو الممثلین، وٕاذا تساوت األصوات   - )٢

  فیرجح من كان بجانبه صوت الرئیس.
، ما لم یطلب (بالتمریر) ق عرضها بین األعضاء متفرقینللمجلس أن یصدر قرارات بطری  - )٣

المجلس للمداولة فیها، وتعتبر ساریة المفعول في حال  اً اجتماع -كتابةً -أحد األعضاء 
  التوقیع علیها من جمیع األعضاء.

یجب اإلفصاح في التقریر السنوي عن عدد اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة منه ونسبة   - )٤
  عضو فیها على حدة.مشاركة كل 



  
    

  م٤/٢٠١٦ –مجموعة فتیحي القابضة  –قواعد ومعاییر الحوكمة دلیل 
 10 

طالع علیها، أو لالكافة الموضوعات التي یجب أن تعرض علیه،  یحدد المجلس مقدماً   - )٥
   دراستها أو اتخاذ قرار حیالها.

مناقشتها لعضو المجلس اقتراح إدراج موضوع أو أكثر ضمن جدول األعمال أو أحد بنوده ل  - )٦
  اعتمادها من قبل المجلس.و 

االعتبار المواضیع التي یثیرها في  أعمال اجتماعات المجلس، آخذاً  یحدد الرئیس جدول  - )٧
وترسل الموضوعات إلى األعضاء قبل االجتماع  .عقب التشاور معهم األعضاء واإلدارة

  حتى یتسنى لهم دراستها واالستعداد الجید لالجتماع.) أیام على األقل ٣(بوقٍت كاٍف 
االجتماع حال انعقاده، وفي حال اعتراض أي  یجب أن یقر مجلس اإلدارة جدول أعمال  - )٨

عضو على الموضوعات الواردة بجدول األعمال، یتم إثبات تفاصیل هذا االعتراض في 
  محضر االجتماع. 

  مسئولیة إدارة اجتماعات المجلس. یةبصفة رئیس(أو من ینیبه) تقع على الرئیس   - )٩
ویمكن أن یضاف لها تسجیالت  یتم توثیق وحفظ محاضر اجتماعات المجلس مفصالً   - )١٠

  صوتیة، ویراعى عند التوثیق ما یلي:

الدقة في كتابة محاضر اجتماعات المجلس بالحرص الدائم على أن تعكس بوضوح  -أ
  كافة القضایا التي تم طرحها خالل اجتماعاته والقرارات التي تم اتخاذها في حینه.

صویت التي تمت خالل لعملیات الت وجوب أن تتضمن تلك المحاضر رصدًا دقیقاً  -ب
 هذه االجتماعات بما فیها حاالت االمتناع عن التصویت.

  :هدف مجلس اإلدارة    ٣/١
العمل على تنمیة حقوق المساهمین إلى الحد األقصى على المدى البعید، وتحقیق عائدات كافیة 

  فئاتهم بعدل.كل على استثماراتهم، والمحافظة على مصالحهم، والتعامل مع 

  
  
  :وظائف األساسیة وواجبات مجلس اإلدارةال    ٤/١

اإلدارة یحصلون علیها من عملهم، على أسس مبنیة على معلومات مجلس اإلدارة یؤدي أعضاء 
أو أیة مصادر موثوقة أخرى، ویتصرفون بمسئولیة، وحسن نیة، وجدیة، واهتمام.  ،للشركةالتنفیذیة 

یة للشركة، والرقابة الفعالة على ستراتیجاالأمام المساهمین عن التوجهات  ونالمجلس مسئولأعضاء و 
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  اإلدارة، خاصة فیما یلي:
  

واإلشراف على تنفیذها، لشركة، ات االستراتیجیة واألهداف الرئیسیة لالتوجهتحدید  )أ
  ومن ذلك:

الشاملة وخطط العمل الرئیسیة وسیاسة إدارة المخاطر ومراجعتها االستراتیجیات وضع  ·
 .وتوجیهها

واستراتیجیاتها وأهدافها المالیة وٕاقرار المیزانیات  سمالي األمثل للشركةتحدید الهیكل الرأ ·
  .السنویة

  .فیهااإلشراف على النفقات الرأسمالیة الرئیسة، وتملك األصول والتصرف  ·
  مراقبة التنفیذ واألداء الشامل بالشركة.و  وضع أهداف األداء ·
  واعتمادها.المراجعة الدوریة للهیاكل التنظیمیة والوظیفیة بالشركة  ·

  
  اإلشراف الكامل على أنظمة وضوابط الرقابة الداخلیة، وخاصة ما یلي:    ب)

  وتحدید أهدافها وواجباتها. الداخلیة، تكوین إدارة مستقلة تعنى بالقیام بدور الرقابة ·
مراقبة ومعالجة حاالت تعارض المصالح المحتملة لكل من األعضاء واإلدارة  ·

استخدام أصول الشركة ومرافقها، وٕاساءة التصرف والمساهمین ویشمل ذلك إساءة 
  الناتج عن التعامالت مع األطراف ذوي العالقة.

التأكد من سالمة األنظمة المالیة والمحاسبیة بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد  ·
  التقاریر المالیة المنشورة.

مراقبة إدارة التأكد من تطبیق أنظمة الرقابة المناسبة، وعلى وجه الخصوص أنظمة  ·
وذلك من خالل تحدید التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة  ،المخاطر

  .وطرحها بشفافیة
 باالستقالل التام عن اإلدارات المالیة ىتحظ ،وحدة إداریة تعنى بإدارة المخاطرتكوین  ·

ف وتبلیغ تثقی المستقلة وتتولى هذه الوحدة .شركةلل تقاریر المالیةالالتي تتولى إعداد 
  .اإلداراتمختلف المعنیین بمستوى المخاطر في  الشركةموظفي 
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  .الشركةبالمراجعة السنویة لفاعلیة إجراءات الرقابة الداخلیة  ·

  
اإلشراف العام على قواعد ومعاییر الحوكمة ومراقبة مدى فاعلیتها وتعدیلها عند   )ج

ظام حوكمة الشركات لنمع أحكام الالئحة االسترشادیة ال یتعارض بما و الحاجة، 
  الصادر عن هیئة السوق المالیة السعودیة.

وضع سیاسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح من أجل حمایتهم وحفظ   د)
  اآلتي:  -بوجه خاص–حقوقهم. ویجب أن تغطي هذه السیاسة 

آلیات تعویض أصحاب المصالح في حال انتهاك حقوقهم التي تقرها األنظمة وتحمیها  ·
  قوق.الح

  آلیات تسویة الشكاوى أو الخالفات التي تنشأ بین الشركة وأصحاب المصالح. ·
آلیات مناسبة إلقامة عالقات جیدة مع العمالء والموردین والمحافظة على سریة  ·

  المعلومات المتعلقة بهم.
قواعد السلوك المهني للمدیرین والعاملین في الشركة بحیث تتوافق مع المعاییر المهنیة  ·

وتنظم العالقة بینهم وبین أصحاب المصالح، على أن یضع مجلس القیة السلیمة واألخ
  اإلدارة آلیات مراقبة تطبیق هذه القواعد وااللتزام بها.

  .مساهمة الشركة االجتماعیة ·

 ،ألنظمة واللوائحباالشركة  التزاموضع السیاسات واإلجراءات التي تضمن   هـ)
  اهمین.واإلفصاح عن المعلومات الجوهریة للمس

  
  توجیه السیاسات واإلجراءات الرئیسة للموارد البشریة وعلى وجه الخصوص:  د)

ومراجعة األداء واإلحالل لكبار التنفیذیین بما في  البدالتو  متیازاتالتعیین وتحدید اال ·
  ذلك اإلشراف على خطط التعاقب الوظیفي.

 .لموارد البشریةاألمور اإلداریة لاإلشراف العام على  ·
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  دة النظام ومراقبة ممارسته:جو   هـ)

یقوم المجلس بقیادة عملیة تطویر النظام، والتأكد من جودته، وممارسته، وتحدیثه، 
  بما یلي: - على وجه الخصوص- یستلزم القیام سوهذا 

  مراقبة مدى فعالیة النظام وتعدیله متى دعت الحاجة. ·
  اإلشراف على إجراءات اإلفصاح واإلبالغ. ·
التقید باألنظمة والقوانین الساریة، بما في ذلك النظام األساسي التأكد من االلتزام و  ·

  .شركةلل
  .الشركةمراقبة االلتزام بقواعد سلوك وآداب العمل في  ·
من الناحیة  الشركةاعتماد اللوائح والقواعد التنفیذیة التي تعمل على حمایة مصالح  ·

  ، وتفعیلها.غهایتبلالمالیة، والتأكد من 

  

  :تفویض الصالحیات  و)
، وٕاجراءات اتخاذ القرار ومدة التنفیذیة یحدد المجلس الصالحیات التي یفوضها لإلدارة

وترفع  التفویض. كما یحدد المجلس الموضوعات التي یحتفظ المجلس بصالحیة البت فیها.
  اإلدارة التنفیذیة تقاریرًا دوریة عن ممارستها للصالحیات المفوضة. 

  
  :والتصریح السریة  ز)

بالسریة  - بعد انتهاء مدة العضویة ىحت–ء المجلس واللجان المنبثقة یلتزم أعضا
ویكون العضو مسئوًال بشكل مباشر عن تبعات التامة للمعلومات والمداوالت 

من مسبق التصریح عن أیة معلومات تخضع لبند السریة دون الحصول على إذن 
من ینوب عن أي لرئیس المجلس والرئیس التنفیذي (أو ویحق  مجلس اإلدارة.رئیس 

المسموح الموضوعات عن التصریح الصحفي  - دون بقیة أعضاء المجلس–منهما) 
  .باإلفصاح عنها
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  مسئولیات مجلس اإلدارة:  ٥/١
مــــع مراعــــاة اختصاصــــات الجمعیــــة العامــــة للمســــاهمین، یتــــولى مجلــــس إدارة الشــــركة جمیــــع   -)١

ورهــا والتصــرف فــي أصــولها ، وتصــریف أمالصــالحیات الالزمــة إلدارتهــالــه كافــة الســلطات و 
الشــراء وقبولـه ودفــع الـثمن والــرهن وفـك الــرهن والبیـع واإلفــراغ وممتلكاتهـا وعقاراتهـا، ولــه حـق 
، علـــــى أن یتضـــــمن محضـــــر مجلـــــس اإلدارة وحیثیـــــات قـــــراره وقـــــبض الـــــثمن وتســـــلیم المـــــثمن

  للتصرف في أصول وممتلكات وعقارات الشركة مراعاة الشروط التالیة: 
  د المجلس في قرار البیع األسباب والمبررات له.أن یحد -أ)    
  أن یكون البیع مقاربًا لثمن المثل. -ب)    
  وبضمانات كافیة. -حاالت الضرورة إال في-أن یكون البیع حاضرًا  -ج)    

  أال یترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحمیلها بالتزامات أخرى.  -د)
  

والقـــروض  -مهمـــا بلغـــت مـــدتها-ومؤسســـات التمویـــل الحكـــومي عقـــد القـــروض مـــع صـــنادیق   -)٢
التجاریة التي ال تتجاوز آجالهـا نهایـة مـدة الشـركة، مـع مراعـاة الشـروط التالیـة لعقـد القـروض 

  التي تتجاوز آجالها ثالث سنوات: 
  أن یحدد مجلس اإلدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكیفیة سداده.  -أ)    

روط القــرض والضــمانات المقدمــة لــه عــدم اإلضــرار بالشــركة أن ُیراعــى فــي شــ -ب)
  ومساهمیها والضمانات العامة للدائنین. 

  
القیام  ه الحق فيحق الصلح والتنازل والتعاقد وااللتزام واالرتباط باسم الشركة ونیابًة عنها، ول  -)٣

وفــي - للمجلــسبكافــة األعمــال والتصــرفات التــي مــن شــانها تحقیــق أغــراض الشــركة، ویكــون 
حق إبراء ذمة مدیني الشركة من التزاماتهم طبقًا لما یحقـق مصـلحتها،  -الحاالت التي یقدرها

  على أن یتضمن محضر مجلس اإلدارة وحیثیات قراره مراعاة الشروط التالیة:
  أن یكون إبراء الذمة بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدین كحد أدنى.  -أ)      

  محدد كحد أقصى لكل عام للمدین الواحد.   أن یكون اإلبراء لمبلغ -ب)  
  أن یكون اإلبراء حقًا للمجلس ال یجوز التفویض فیه.  -ج)  

واحدًا أو أكثر من أعضائه أو من  -في حدود اختصاصهو - مجلس أن یوكل نیابًة عنه لول
  الغیر في اتخاذ إجراء أو تصرف معین أو القیام بعمل أو أعمال معینة.
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وبخاصة الجوانب المالیة  الشركةعریف أعضاء المجلس الجدد بعمل وضع إجراءات لت  - )٤

  والقانونیة فضًال عن تدریبهم إن لزم األمر.
  
  یة.ستراتیجالتصدیق على السیاسات واألهداف اال  - )٥
 
  .شركةللالتصدیق على التعدیالت في اللوائح الداخلیة والهیكل التنظیمي   - )٦
  
  نیة والقروض.التصدیق على التسهیالت االئتما  - )٧
 
  .شركةالتصدیق على الموازنة التخطیطیة لل  - )٨
 
  .شركةمراجعة التقاریر واإلحصاءات الدوریة لل  - )٩
 

  .القوائم المالیة للشركةالتصدیق على   - )١٠
 

  .الشركةاإلشراف والتصدیق على التغیرات الجوهریة في نظام   - )١٢
 

محلیًا أو إنشاء فروع أو دمجها أو إلغائها  من الشركةرات الجوهریة في نظام یإعداد التغی  - )١٣
  .خارجیاً 

  
  .شركةللرئیس التنفیذي التحدید اختصاصات وصالحیات   - )١٤
  

أن یشكل لجنة أو أكثر یمنحها بعض اختصاصاته أو یعهد إلیها بمراقبة سیر للمجلس   - )١٥
الخبراء ویجوز للجنة أن تستعین بمن تراه من وتنفیذ قرارات المجلس.  بالشركةالعمل 

والمختصین في األعمال المحالة إلیها، وأن تدعوهم لحضور اجتماعاتها دون أن یكون لهم 
  صوت معدود.

  
یضع مجلس اإلدارة الالئحة الخاصة بتنظیم أعمال واجتماعات اللجان واختیار رئیس   - )١٧
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رئیس وأعضاء اللجان وتثبت في محاضر یوقع علیها رئیس اللجنة واألعضاء. ویصدر 
  عضو مجلس اإلدارة المنتدب القرارات التنفیذیة الالزمة ألعمال اللجان.س اإلدارة أو مجل

  
  تقدیم النصائح الضروریة للرئیس التنفیذي وكبار التنفیذیین وتقییم مستوى أدائهم.  - )١٨
  

المقارنة بالشركات المثیلة وغیرها من الشركات بصفة دوریة مع  شركةمراجعة األداء المالي لل  - )١٩
  لمنافسة.ا

  
بعیدة المدى وتوجیهها وٕاقرارها وتقییمها ومقارنتها بخطط الشركات  الشركةمراجعة استراتیجیة   - )٢٠

  المثیلة والمنافسة.
  

عملیات بیع استثمارات أو استحواذ أو من  الشركةمراجعة األعمال الرئیسیة التي تقوم بها   - )٢١
هم، وتحدید االستثمارات الجوهریة، والموافقة ، والتوصیة بتوزیع أرباح األستغییرات استراتیجیة

  .الشركةعلى التسهیالت االئتمانیة التي تحصل علیها 
  

  یلتزم مجلس اإلدارة بتطبیق أعلى قدر ممكن من المعاییر األخالقیة.   - )٢٢
  

واجب بذل العنایة  ، وال یشملشركةلل أعضاء المجلس ببذل العنایة الالزمة والوالءیلتزم   - )٢٣
طالما أن أعضاء ة ارتكاب األخطاء الناتجة عن أخطاء التقدیر أو الحكم أثناء العمل الالزم

المجلس ال یهملون إهماًال جسیمًا في أداء واجباتهم، ویتحرون الدقة المطلوبة في أداء 
  واجباتهم.

  
، وحضور اجتماعات مجلس اإلدارة الشركةویتوقع من كل عضو من األعضاء فهم أنشطة   - )٢٤

المنبثقة التي یكون عضوًا فیها، ومراجعة واستیعاب كل ما یرسل إلیه من مطبوعات  واللجان
  . أو معلومات قبل عقد االجتماعات، والمشاركة بموضوعیة وفاعلیة في االجتماعات

  
یتجنب المجلس إصدار تفویضات عامة أو غیر محددة المدة بحیث تظل المسؤولیة النهائیة   - )٢٥
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آخرین للقیام  اً حتى وٕان شكل لجانًا أو فوض جهات أو أفرادعن الشركة على المجلس 
  ببعض أعماله.

  
یجب أن یلتزم عضو مجلس اإلدارة بالقیام بما یحقق مصلحة الشركة عمومًا ولیس ما یحقق   - )٢٦

التي یمثلها أو التي صوتت على تعیینه في مجلس اإلدارة، وللشركة التأكد  الشركةمصالح 
  تي تراها مناسبة.من ذلك عبر الوسائل ال

  
كتابة قبل قبوله والترشیحات والمكافآت  یتعین على عضو المجلس إخطار لجنة الحوكمة  - )٢٧

منصب فیها. كما یجب على عضو المجلس أي لعضویة مجلس إدارة شركة أخرى أو 
المجلس فور حدوث أي تغیر في المعلومات التي صرح بها عند بدایة سكرتیر إخطار 

: تغیر الوظیفة، معلومات عائلیة جدیدة كأسماء على سبیل المثالدارة (عضویته لمجلس اإل
  الزوجات واألبناء، إلخ).

  
  
  :والتداول فیها فیما یتعلق باإلفصاح عن ملكیة األسهم التزامات أعضاء مجلس اإلدارة  ٦/١
قوق عندما یصبح عضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفیذیین مالكًا أو له مصلحة في أي ح  - )١

  أسهم أو أدوات دین للشركة.
عند حدوث أیة زیادة أو نقص في ملكیة أو مصلحة أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو   - )٢

) أو أكثر من األسهم التي یمتلكها في الشركة (أو %٥٠أحد كبار التنفیذیین فیها، بنسبة (
 تابعیه) أیهما أقل) أو أكثر من أسهم الشركة (أو أي من %١و بنسبة (أ .أي من تابعیه)

من أسهم أو  ) أو أكثر%١بنسبة (أو أكثر من أسهم الشركة.  %٥عندما یكون مالكًا لـ
  .أدوات الدین القابلة للتحویل

ذات - ) أو أكثر من األسهم %١٠ال یجوز لمن یصبح مالكًا أو له مصلحة في ما نسبته (  - )٣
  ة الهیئة على ذلك.التصرف في أي منها إال بعد موافق - األحقیة في التصویت

بأي  ال یجوز ألعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفیذیین أو أي شخص ذي عالقة  - )٤
  منهم التداول في أسهم الشركة خالل الفترات اآلتیة:

الربع السنوي المالي وحتى تاریخ إعالن ونشر السابق لنهایة یوم تقویمي  )١٥(خالل الـ  ) ١
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  للشركة.بعد فحصها النتائج األولیة 
إعالن القوائم المالیة السنة المالیة وحتى تاریخ  تقویمیًا السابقة لنهایةیومًا ) ٣٠خالل الـ(  ) ٢

  (المدققة النهائیة ولیست األولیة للربع الرابع)للمصدر.  السنویة
  
على عضو مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیین بالشركة والموظفین التداول بناءًا على یحظر   - )٥

تتوفر لدیهم بحكم عملهم بالشركة، أو القیام بأي عمل أو تصرف آخر الستغالل  معلومات
وعلیهم الحفاظ على سریة كافة البیانات غیر  ،المعلومات الداخلیة أو نقلها إلى آخرین

  .المعلنة
  
بناءًا على معلومات داخلیة (المعلومات الهامة التي لم  التداول المطلع یحظر على الشخص  - )٦

وكما ورد من تعریفات بالئحة سلوكیات  -  فصاح عنها وغیر معلومة للمساهمینیسبق اإل
  ویعنى بالشخص المطلع أیًا ممن یأتي بیانه: .)السوق الصادرة عن هیئة السوق المالیة

موظف لدى الشركة ذو عالقة بالمعلومات  عضو مجلس إدارة، أو مسؤول تنفیذي، أو  -)أ
  .الداخلیة

  داخلیة من خالل عالقة عائلیة.مات شخص یحصل على معلو    -)ب
  شخص یحصل على معلومات داخلیة من خالل عالقة عمل أو عالقة تعاقدیة.  - )ج

  
یحظر على الشخص غیر المطلع التداول بناءًا على معلومات داخلیة إذا حصل على هذه   - )٧

  .أن هذه المعلومات داخلیة - أو یجدر به أن یعلم-من شخص آخر وهو یعلم  المعلومات
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  :معاییر عضویة مجلس اإلدارة  ٧/١

  شروط العضویة:    )١

ال تقل قیمتها االسمیة  الشركةیجب أن یكون عضو مجلس اإلدارة مالكًا لعدد من أسهم   أ)
في وتودع هذه األسهم خالل ثالثین یومًا من تاریخ تعیین العضو  ،عن عشرة أالف لایر

الغرض، وتخصص هذه األسهم لضمان  أحد البنوك التي یعینها وزیر التجارة لهذا
مسؤولیة أعضاء مجلس اإلدارة وتظل غیر قابلة للتداول إلى أن تنقضي المدة المحددة 

) من نظام الشركات، أو إلى ٧٦لسماع دعوى المسؤولیة المنصوص علیها في المادة (
أن یفصل في الدعوى المذكورة، وٕاذا لم یقدم عضو مجلس اإلدارة أسهم الضمان في 

مراقبة أعمال المجلس ویجوز لمساهمي الشركة  لمیعاد المحدد لذلك بطلت عضویته.ا
ولذلك الغرض تقوم إدارة شئون المساهمین  .ئهرفع دعوى المسئولیة على أعضاو 

سهمًا كضمان عضویة لكل عضو من اعضاء  ١٠٠٠بالشركة بالطلب من تداول رهن 
انتهاء فترة العضویة أو صالحیتها،  المجلس ودون أي استثناء. وال یفك الرهن إال بعد

 من وخالل الشركة أیضًا عبر تداول.

  
تنتهي عضویة المجلس بانتهاء مدته، أو بانتهاء صالحیة العضو لها وفقًا ألي نظام    ب)

أو تعلیمات ساریة في المملكة، ویجوز للجمعیة العامة في كل وقت عـزل جمیع 
مركز أحد أعضاء المجلس أثناء مدة أعضاء مجلس اإلدارة أو بعضهم، وٕاذا شغر 

الشاغر على أن یعرض هذا التعیین  مقعدعضوًا في ال -مؤقتاً - العضویة یعین المجلس 
ویكمل العضو  هذا التعیین. في أول اجتماع لها إلقرارللمساهمین على الجمعیة العامة 

حة الجدید مدة سلفه، وٕاذا نقص عدد أعضـاء مجلس اإلدارة عن النصاب الالزم لص
اجتماعـاته وجـبت دعوة الجمعـیة العامة العادیـة في أقــرب وقت ممكن النتخاب العدد 

  الالزم من األعضاء.
  

یجب  -بأي من طرق انتهاء العضویة- مجلس اإلدارة عند انتهاء عضویة أحد أعضاء   ج)
  على الشركة أن تخطر الهیئة والسوق فورًا مع بیان األسباب التي دعت إلى ذلك.
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    :لعضویة مجلس اإلدارة المهارات والمؤهالت المطلوبة    )٢

في حمایة مكتسبات  للمساهمةمناسب من المؤهالت والمهارات والمعرفة والخبرة، قدر   أ)
  وازدهارها. الشركة

المؤهالت والمهارات والخبرات الالزمة لقیام  -مجتمعین- أن تتوفر في األعضاء   ب)
لیة، ععلى نحو متوازن بین األعضاء، لتحقیق الفا المجلس بواجباته، وأن تكون موزعة

وتوفیر الخبرة الكافیة للمجلس. ولیس من الضروري أن تتوفر في كل عضو من 
  األعضاء كافة المهارات المطلوبة.

التصور اإلداري الجید، ، و يستراتیجالمنظور االو أن یتوفر لدى األعضاء بعد النظر،   ج)
اإلحاطة بالجوانب القانونیة والمالیة، ومعرفة بأعمال و القدرة على اإلدارة واإلشراف، و 

كما أن على كل عضو أن یوفر الوقت الكافي  ونشاطاتها بصفة خاصة. الشركة
  والموضوعات المسندة إلیه من مجلس اإلدارة.  الشركةلمتابعة أمور 

ثناء هذا وقت التقدم للترشح، ویمكن است(میالدیًا) ال یقل سن المرشح عن ثالثین عامًا   )د
متطلبات طبقًا لالشرط في حال كان المرشح ممثًال عن شركة أو جهة مستثمرة، و 

  .الشركةاألنظمة، وظروف 
یجب أن یتمتع المرشح لعضویة المجلس بخبرة وكفاءة في إدارة الشركات و/أو النواحي   )هـ

. ا التشغیليالمالیة و/أو القانونیة والعملیة التي یمكن أن تستفید منها الشركة في نشاطه
یعمل المجلس على إیجاد مرشحین تتوفر فیهم معاییر العضویة، إضافة إلى من و 

  .یترشح بطرق أخرى
توفیر عى ایر من بین المرشحین، و العامة للمساهمین أعضاء المجلس تختار الجمعیة   )و

 قبل اجتماع الجمعیة - قدر اإلمكان-معلومات كافیة عن المرشحین في وقت مبكر 
كما یتم عمل  .المساهمون الراغبون في االطالع علیها قبل موعد الجمعیة حتى یتمكن
لیتم توزیعها على المساهمین لمرشحین الخاصة باللسیر الذاتیة وافیة خالصة 
  .(في الغالب تكون ضمن تقریر المجلس المطبوع) أثناء انعقاد الجمعیة الحاضرین

ویتم تحدید  الشركةبعضویة مجلس إدارة یتم إخطار المرشحین المختارین بفوزهم رسمیًا   )ز
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ومع أعضاء المجلس السابق للتعرف  الشركةموعد لهم لالجتماع مع كبار التنفیذیین ب
خاصة النواحي المالیة - والموضوعات الهامة التي تجب معرفتها  الشركةعلى أنشطة 

تعریفهم و  ،تعریفهم بما هو مطلوب منهم خالل المرحلة القادمةعالوة على  - واإلداریة
  الشركة.ولوائح نظم و  ،والنظام األساسيطبقًا لقواعد هیئة السوق المالیة  همبالتزامات

ال یجوز ألي من أعضاء مجلس اإلدارة الجمع بین عضویة أكثر من خمس شركات   )ح
  مساهمة في آن واحد.

فینبغي علیها (أي أنه عضو ذو صفة اعتباریة) إذا كان عضو مجلس اإلدارة شركة   )ط
خطاب تفویض للتمثیل بمجلس اإلدارة  من خالل ،الشركةدید ممثلها بمجلس إدارة تح

وال تلك الشركة. لالرئیس التنفیذي أو المدیر العام أو یكون موقعًا من رئیس مجلس إدارة 
    یحق لها التصویت على اختیار أعضاء آخرین في مجلس اإلدارة.

  

  :أعضاء مجلس اإلدارةمكافآت     )٣

بالتوصیة إلى مجلس اإلدارة بقیمة المكافآت  الترشیحات والمكافآتو لحوكمةاتقوم لجنة  )١
لكي  - شركةطبقًا للنظام األساسي لل- والبدالت والمزایا التي یمكن أن تمنح ألعضاء المجلس 

التوصیة یقوم مجلس اإلدارة بمناقشة التوصیة وٕاقرارها في حال الموافقة علیها. عالوة على 
عضو المنتدب والرئیس التنفیذي واألعضاء اآلخرین التنفیذیین مقابل للبالمقابل اإلضافي 

 .الشركةخدماتهم بصفتهم مدیرین أو موظفین ب

من باقي صافي الربح  %١٠تتكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة من نسبة ال تزید عن  )٢
من رأس المال  %٥بعد تجنیب االحتیاطي النظامي واالحتیاطیات األخرى وتوزیع نسبة 

) لایر للعضو ٢٠٠,٠٠٠مدفوع على األقل على المساهمین وبحد أقصى ال یزید عن (ال
الواحد، إضافة إلى بدل حضور وبدل انتقال وفقًا لما تحدده األنظمة والقرارات والتعلیمات 

  .المرعیة في المملكة
عندما ترغب الشركة أو أي من شركاتها التابعة دفع تعویضات أو مكافآت لعضو مجلس  )٣

حالي أو مقترح أو أحد كبار التنفیذیین أو أي عضو مجلس إدارة حالي أو مقترح ألیة  إدارة
  شركة تابعة فإنه یجب على الشركة أن تتأكد من اآلتي:
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إرسال تفاصیل كتابیة كاملة ألیة تعویضات أو مكافآت مقترحة إلى جمیع  -أ)
ضات والمكافآت التي تطرح فیها التعویمین قبل انعقاد الجمعیة العمومیة المساه

  .(وذلك عبر ذكرها إلزامیًا في التقریر السنوي المنشور) للتصویت علیها

الموافقة على شروط التعویضات والمكافآت مسبقًا من مساهمي الشركة في جمعیة  -ب)
عمومیة ال یكون لعضو مجلس اإلدارة المعني أو ألحد كبار التنفیذیین، حسبما 

  على هذه الشروط.تكون الحالة، حق التصویت فیها 

  :مهام ومسئولیات رئیس مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي    )٤

    مهام ومسئولیات رئیس مجلس اإلدارة:

عالوة على و  لیة أعمال المجلس.عللتأكد من تطبیق النظام وفا يبدور رئیسالمجلس یقوم رئیس 
الرئیس على أن یكون المسئولیات الشاملة المناطة باألعضاء اآلخرین یحدد المجلس اختصاصات 

  منها المسئولیات التالیة:

التأكد من إدراج كافة الموضوعات ذات العالقة باهتمامات المجلس على جدول أعمال  )أ
 .المجلس

 إدارة اجتماعات المجلس. )ب

  التأكد من تنفیذ القرارات الصادرة عن المجلس.) ج

  .ة ومهام المجلسالتأكد من مشاركة األعضاء في أنشط) د 

  قیام بدور فاعل في كل أعمال المجلس.ال ـ)ه 

التأكد من تزوید األعضاء بالمعلومات والبیانات ذات العالقة في الوقت المناسب،  )و
  باإلضافة إلى تزویدهم بموجز تعریفي عن المواضیع المهمة.

  .الشركةالتأكد من حصول األعضاء على التعریف والتهیئة المناسبین لشئون  )ز

تواصل المستمر مع المساهمین، والتأكد من عرض كافة الجوانب التي المحافظة على ال ح)
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  تهم المساهمین على المجلس.

  یم أداء المجلس وأعضائه.یتققیادة  ط)

   :والرئیس التنفیذيالمجلس الفصل بین دور كل من رئیس ضرورة 

للصالحیات  أن یتم الفصل بین دور كل من الرئیس والرئیس التنفیذي، لضمان التوازن السلیم یجب
وال یجوز لشخص واحد الجمع بین منصب رئیس مجلس  وى المسئولیة واستقاللیة المجلس.ورفع مست

والبد أن یسعى مجلس اإلدارة  اإلدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئیس التنفیذي أو المدیر العام.
  دائمًا لتحقیق هذا األمر.

  

    مسئولیات أعضاء مجلس اإلدارة المستقلین:

یقوم و  ن مع األعضاء اآلخرین في تحمل المسئولیات والتزامات العضویة.و اوى األعضاء المستقلیتس
في المجاالت التي یتوقع (أكثر من النصف)  عدد كاف من األعضاء المستقلینالمجلس بتكلیف 

  فیها حدوث تعارض في المصالح، ومنها:

   سالمة التقاریر المالیة وغیر المالیة. )أ
  مع األطراف ذوي العالقة.مراجعة العملیات  )ب
  ترشیح األعضاء وكبار التنفیذیین. )ت
  ، والتعویضات لكبار التنفیذیین.االمتیازاتیم األداء، وتحدید یتق )ث
  یم أداء المجلس وتحدید مكافآته.یتق )ج
  ة مثل التملك.یمقترحات العملیات الرئیس )ح
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  :المصالح تعارض سیاسة   ٨/١

 التي األطراف مع تنشأ قد مشكلة أو خالف أي لح إلى القابضة فتیحي مجموعة شركة تسعى
 لمصلحة وطبقاً  بها المعمول والقوانین اللوائح مع یتناسب وبما الودیة الطرق عبر معها تتعامل
 المسار إلى الخالفات هذه آلت حال في المصالح أصحاب تعویض مع اإلمكان، قدر الشركة

 هذه مثل في بالفصل المعنیة أو القضائیة اتالجه وقرارات لتقدیر وفقاً  - اهللا سمح ال– القضائي
  .الخالفات

  :التالیة وبالطرق الوسائل عبر ومعالجتها الواردة الشكاوى تلقي ویتم

  
  :والعاملین التنفیذیة واإلدارة اإلدارة لمجلس بالنسبة

  

 اإلجراءات إلیها المحال الجهة المخالفة نوع

 – الموظفین شئون العمل مخالفات شكاوى
 القانوني رالمستشا

 الشركة للوائح طبقاً  المخالفة مع التعامل یتم
 السعودي والعمال العمل ونظام

 بمخالفة متعلقة شكاوى
 الخاصة الحوكمة لوائح

 بالشركة

 الحوكمة لجنة
 والمكافآت والترشیحات

 الشركة للوائح طبقاً  ومعالجته األمر دراسة یتم
 المالیة السوق وهیئة

   

  :للمساهمین بالنسبة

 المقابالت أو الهاتف أو اإلیمیل أو الفاكس أو الخطابات عبر المساهمین شكاوى تلقي یتم) أ
  .بالشركة المالیة اإلدارة أو المساهمین شئون إدارة مسئولي مع الشخصیة

 شئون سواءاً ( المختصة اإلدارة عبر ودراستها الشكوى ملخص كتابة أو مناقشة تتم) ب
  .ممكنة فترة أقصر خالل علیها والرد) اإلدارة مجلس أو یةالمال اإلدارة أو المساهمین

   

  :للموردین بالنسبة

 المقابالت أو الهاتف أو اإلیمیل أو الفاكس أو الخطابات عبر الموردین شكاوى تلقي یتم )أ
  ).والتجاریة المالیة( التنفیذیة اإلدارة مسئولي مع الشخصیة
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 المالیة اإلدارة سواءاً ( المختصة اإلدارة عبر ستهاودرا الشكوى ملخص كتابة أو مناقشة تتم )ب
  .ممكنة فترة أقصر خالل علیها والرد) التجاریة أو
  :للعمالء بالنسبة

 المقابالت أو الهاتف أو اإلیمیل أو الفاكس أو الخطابات عبر العمالء شكاوى تلقي یتم) أ
  .والمبیعات التسویق إدارة أو المبیعات مسئولي مع الشخصیة

 علیها والرد والمبیعات التسویق إدارة عبر ودراستها الشكوى ملخص كتابة أو مناقشة تتم) ب
  .ممكنة فترة أقصر خالل

  
  :مشروعة غیر داخلیة ممارسات عن خارجها أو الشركة داخل من للمبلغین بالنسبة

 یمكن أن یتواصل المبلغون من داخل الشركة أو خارجها مع مجلس اإلدارة عبر سكرتیر لجنة
الحوكمة والترشیحات والمكافآت بشكل مباشر إن كانت لدیهم شكوى أو دلیل ضد ممارسات داخلیة 
غیر مشروعة من شأنها التأثیر سلبًا على سمعة أو أعمال الشركة. على أن یكون سكرتیر اللجنة 

جنة، غیر سكرتیر مجلس اإلدارة. وعلى سكرتیر اللجنة رفع جمیع الشكاوى والتبلیغات إلى رئیس الل
  الذي یقوم بتوجیه سكرتیر اللجنة لما یجب فعله بشأنها.

  
  :اإلدارة بمجلس المرتبطة المصالح تعارض

 لألعضاء، الخارجیة العمل نشاطات عن واإلبالغ المجلس، داخل المصالح تعارض تجنب یجب     )١
 وأنشطتها كةالشر  مصالح مع وتتعارض أهمیة ذات تعد كانت إذا المجلس، قبل من علیها والموافقة
 المراقبة تعد حیث. لوائح من المجلس یصدره وما والقواعد األنظمة حسب فیها، تعمل التي الرئیسیة
  .اإلدارة لمجلس األساسیة االختصاصات إحدى المصالح تعارض مدى في والتحكم

یتم إعالم الهیئة والجمهور عن أي صفقة بین الشركة وطرف ذي عالقة أو أي ترتیب یستثمر  - )٢
  بموجبه كل من الشركة وطرف ذي عالقة في أي مشروع أو أصل أو یقدم تمویًال له.

أن  - بغیر ترخیص من الجمعیة العامة لمساهمین یجدد كل سنة-) ال یجوز لعضو مجلس اإلدارة ٣
  یشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن یتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

  
  
  
  
  



  
    

  م٤/٢٠١٦ –مجموعة فتیحي القابضة  –قواعد ومعاییر الحوكمة دلیل 
 26 

  
  
 بتعارض المتعلقة الموضوعات في النظر عند االستقالل، متطلبات مراعاة المجلس على يینبغ     )٤

 وكبار األعضاء وترشیح الداخلیة المراقبة إجراءات المالیة، وغیر المالیة التقاریر: مثل المصالح
  .التنفیذیین

 عدم یجب نهفإ المجلس، أعضاء ألحد) دائم أو مؤقت( مهم مصالح تعارض أي وجود تبین إذا     )٥
  .التعارض بهذا المتعلق القرار في العضو هذا مشاركة

 في سنویاً  یجدد العامة الجمعیة من مسبق ترخیص على اإلدارة مجلس عضو یحصل أن یجب )٦
. الشركة لحساب تتم التي والعقود األعمال في) مباشرة غیر أو مباشرة( مصلحة أي له كانت حال
 لحساب تتم التي والعقود األعمال في شخصیة مصلحة من له بما المجلس إبالغ علیه یجب كما

وال یجوز للعضو ذي  .منه رسمي بخطاب أو االجتماع، محضر في التبلیغ هذا یثبت بحیث الشركة،
المصلحة االشتراك في التصویت على القرار الذي یصدر في هذا الشأن في اجتماع مجلس اإلدارة 

  أو في الجمعیة العامة.

 التي والعقود األعمال عن - انعقادها عند-  العامة الجمعیة اإلدارة مجلس رئیس یبلغ أن ینبغي )٧
 المحاسب من صادر تقریر إرفاق مع فیها، شخصیة مصلحة اإلدارة مجلس أعضاء ألحد یكون

  .التبلیغ بهذا خاص القانوني

 أي ضمنت أن أو إدارتها، مجلس ألعضاء نوع أي من نقدیة قروض تقدیم عن الشركة تمتنع )٨
  .الغیر مع منهم واحد أي یعقده قرض

 بالتعریف قاموا إذا( أسرتهم وأفراد المنبثقة واللجان الشركة إدارة مجلس وأعضاء رئیس یحصل) ٩
 لموظفیها الشركة إدارة من المعتمدة الخصومات سیاسة مزایا نفس على) الشراء عند أنفسهم عن

  :اآلتي في السیاسة هذه وتتلخص. وعائالتهم
 من الكثیر ویتمتع التجاریة، العالمات بعض عدا البضائع غالبیة على %٤٠ خصم نسبة -)أ

  .الخصم نسبة بنفس العمالء
  .الخاصة العروض حال في العمالء بها یتمتع التي الخصم نسب نفس -)ب
   .أخرى خصومات أو عروض أیة مع - أعاله– الخصومات نسبة تسري ال - )ج
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   نقاط اآلتیة أیضًا في تقریر مجلس اإلدارة السنوي:البد من اإلفصاح عن ال) ١٠

  صفقة بین الشركة وأي طرف ذي عالقة. ةوصف أی )أ
أعمال أو عقود تكون الشركة طرفًا فیها، وفیها أو كانت فیها  ةمعلومات تتعلق بأی  )ب

مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئیس التنفیذي أو للمدیر المالي أو 
قة بأي منهم، وٕاذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبیل ألي شخص ذي عال

 فعلى الشركة تقدیم إقرار بذلك.
  

   :التنفیذیة باإلدارة المرتبطة المصالح تعارض

 یقوم خارجیة عمل أنشطة أي عن واإلبالغ التنفیذیة اإلدارة داخل المصالح تعارض تجنب یجب )١
 مع وتتعارض أهمیة، ذات تعد كانت إذا المجلس، قبل من علیها والموافقة باإلدارة، موظف أي بها

  .المجلس یعتمدها التي والقواعد األنظمة حسب. الرئیسیة أنشطتها نفس في والعمل الشركة مصالح

 ما وفق وذلك مصالح تعارض لدیهم ولیس مستقلین الخارجیین الحسابات مراقبو یكون أن یجب )٢
 عنه اإلفصاح یجب فإنه التعارض هذا مثل وجود حالة وفي المهنیة، والمعاییر األنظمة به تقضي

  .الشركة مصلحة یحقق وما تحكمها، التي لألنظمة وفقا الحاالت تلك ومعالجة

ال یجوز للموظف تولي منصب مدیر في شركة أخرى تتعارض مصالحها مع الشركة أو تعمل      )٣
ض للمصالح قد یظهر حتى تتم في نفس أنشطتها الرئیسیة، وعلى الموظف إخطار رئیسه بأي تعار 

  دراسته وعالجه من خالل لجنة الحوكمة.
ال یجوز للموظف تولي منصب عضو مجلس إدارة شركة أخرى تتعارض مصالحها مع الشركة      )٤

أو تعمل في نفس أنشطتها الرئیسیة، وعلى الموظف إخطار رئیسه بأي تعارض للمصالح قد یظهر 
  .والترشیحات والمكافآت لجنة الحوكمةحتى تتم دراسته وعالجه من خالل 

 الشركة ألنشطة مشابه أو - سعودیین غیر كانوا إن– آخر نشاط ممارسة للموظفین یجوز ال )٥
 وعلى. الشركة مصالح مع تعارضاً  یسبب قد األمر هذا أن حیث -سعودیین كانوا إن-  الرئیسیة
 والترشیحات الحوكمة نةلج تقوم حتى یظهر قد للمصالح تعارض بأي رئیسه إخطار الموظف
  .األمر ومعالجة بدراسة والمكافآت

 لموظفیها الشركة إدارة من المعتمدة الخصومات سیاسة بمزایا وعائالتهم الشركة موظفو یتمتع) ٦
  :اآلتي في السیاسة هذه وتتلخص. وعائالتهم



  
    

  م٤/٢٠١٦ –مجموعة فتیحي القابضة  –قواعد ومعاییر الحوكمة دلیل 
 28 

  
 من ثیرالك ویتمتع التجاریة، العالمات بعض عدا البضائع غالبیة على %٤٠ خصم نسبة -)أ

  .الخصم نسبة بنفس العمالء
  .الخاصة العروض حال في العمالء بها یتمتع التي الخصم نسب نفس -)ب
   .أخرى خصومات أو عروض أیة مع - أعاله– الخصومات نسبة تسري ال - )ج

  
  :العمل مجامالت

 ووجبات هدایا( عمل مجامالت على الحصول الشركة موظفي من موظف أي یلتمس أن یجب ال) ١
 تسعى أو الشركة مع تتعامل التي الجهات أو األشخاص من) إلخ ترفیهیة، وحفالت ونقد ائیةغذ

 بااللتزام شعوراً  یولد ربما ألنه المصالح، في تعارضاً  یوجد أن یمكن األمر هذا أن حیث معها، للعمل
    .المجامالت تلك متلقي جانب من الشخصي الحرج أو

  .لهم مجامالت أیة تقدیم أو للشركة، الخارجیین مراجعینال من مجامالت أیة قبول یجوز ال )٢

 أن یمكن أو الشركة مع تتعامل-  جهة أو شخص ألي مجامالت تقدیم الشركة لموظفي یجوز ال )٣
 على التأثیر منها الهدف وكأن مبررة غیر أو مالئمة غیر صورة في یبدو بشكل - معها تتعامل
  .اآلخرین قرارات
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    :ضاء المجلسمستوى التزام أع  ٩/١

على األعضاء أن یكرسوا وقتًا كافیًا لالضطالع بمسئولیاتهم، بما في ذلك التحضیر مسبقًا  )١
لجمیع اجتماعات المجلس، واللجان، وحضور اجتماعات المجلس، واللجان واالشتراك في 

  االجتماعات الخاصة لبحث موضوع بعینه، أو أي موضوع طارئ. 
متعددة مثل العمل في عدة مجالس إدارات في شركات  ال یكون لعضو المجلس ارتباطات )٢

  .)لعضویة مجلس اإلدارة المهارات والمؤهالت المطلوبة( فقرةطبقًا لما ورد في  أخرى
أو رئیس لجنة أن یكرس قدرًا من الوقت  على عضو المجلس الذي یضطلع بمنصب الرئیس )٣

  أكثر من األعضاء اآلخرین لخدمة المجلس أو اللجنة.

  

    :راءات ضمان التزام عضو المجلسإج  ١٠/١

(تجاه المؤسسات  یتعین على المرشحین لعضویة المجلس اإلفصاح عن التزاماتهم الخارجیة )١
  .هاباإلضافة إلى اإلبالغ عن أي تغییر فی ،، ومدتهاوالشركات األخرى)

مهام ألداء یلتزم عندئذ بتكریس الوقت الالزم  ،في المجلسعضوًا عند إبالغ العضو باختیاره  )٢
  .الموكلة إلیهالعمل 

في التقریر السنوي الصادر للجمعیة العامة -اإلفصاح مجلس اإلدارة یجب على  )٣
  .المنبثقة عن سجل حضور كل عضو الجتماعات المجلس، ولجانه -للمساهمین

  

  :یم أداء مجلس اإلدارةیتق  ١١/١

  یم:یعملیة التق

  یمًا ذاتیًا ألدائه بصورة منتظمة. ییجري المجلس تق )١
  .أداء أعضاء المجلس یمیلتقمعاییر جب وضع ی )٢
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  یم.ییتولى الرئیس قیادة عملیة التق )٣
جهة یم أداء المجلس بمشاركة بارزة من األعضاء المستقلین، ویمكن االستعانة بییتم تق )٤

  یم.یللمساعدة في التقخارجیة 
  .ؤسائهاور  اعنه وأعضائهانه المنبثقة یم المجلس، وكل لجییشمل التق )٥
یم، ویقوم المجلس بمناقشة، جوانب الضعف والقوة، ومعالجتها بما ینتائج التقیعرض الرئیس  )٦

  .الشركةیتفق مع مصلحة 

  

  یم:یمعاییر التق

  المجلس واللجان: 

  یم للمجلس واللجان ما یلي:یتشمل معاییر التق

  الفعالیة في الوفاء بالمسئولیات. -أ

  الصلة. یم العالقة مع اإلدارة والمساهمین واألطراف ذاتیتق -ب

المناقشات والمشاركات في المجلس/اللجنة في إدارة األعمال بما في ذلك جودة اعلیة ف - ج
  االجتماعات.

  سلوب القیادي للرئیس أو اللجنة.األاعلیة ف-د

  االهتمام بحضور الجلسات والمشاركة الفعالة. - هـ

  األعضاء:
  كل عضو من األعضاء ما یلي:تقییم تشمل معاییر 

  .الشركةوأعمال  في أعمال المجلس/اللجانإلجمالیة االمساهمة  -أ



  
    

  م٤/٢٠١٦ –مجموعة فتیحي القابضة  –قواعد ومعاییر الحوكمة دلیل 
 31 

  االلتزام بتوقیت حضور اجتماعات المجلس ولجانه. -ب

  المشاركة الفعالة في األعمال. - ج

  حسن التعامل مع األعضاء واإلدارة. -د

  .الشركةالمعرفة بأنشطة الرغبة في تطویر المهارات الذاتیة و  - هـ

  تنسیق مع المجلس والجهات الخارجیة والمساهمین.القدرة على االتصال الفعال وال -و

  

  یم:یالتق اعتبارات

مقارنة باألهداف المحددة من واإلدارة التنفیذیة أداء الرئیس التنفیذي  یمییتم تقبشكل سنوي  )١
 تحقیق استراتیجیةمدى إسهام كل منهم في قبل المجلس بما في ذلك النتائج التشغیلیة و 

 .الشركة
  .التقییم المطلوب للمساعدة فياالستعانة بجهات استشاریة مستقلة  لمجلس اإلدارةیمكن  )٢
الرئیس التنفیذي متوافقة مع المصالح طویلة المدى أداء یم یأن تكون معاییر تقالبد  )٣

وأن في الشركات األخرى،  ئهوأن یتم تقییمه مقارنة بمجموعة مماثلة من نظرا ،للمساهمین
 ه السنوي.یمیبنتائج تق وناً یكون جزء كبیر من إجمالي مكافآته مره

، وله الحق في إعفائه من منصبه الرئیس التنفیذيأداء یم یتعیین ومتابعة وتقیقوم المجلس ب )٤
 . عند الضرورة

التنفیذیة،  ومراجعة أداء الرئیس التنفیذي، واإلدارة یمیإجراءات محددة لتقیضع مجلس اإلدارة  )٥
 .ویتم اإلفصاح عنها

  إعادة تعیینه. عملیةس التنفیذي بمكافآته و أداء الرئی یمیربط تقیتم  )٦
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  :مكافآت مجلس اإلدارة تحدید  ١٢/١

   األهداف:

تحفیز الستقطاب و یجب أن تكون مكافآت األعضاء متناسبة مع مصالح المساهمین، وكافیة  )١
بكلفة اقتصادیة منافسة مقارنة العمل بالشركة، و الستمرار في على االمتمیزة الكوادر 
في ، مع تفادي المبالغة الشركات المماثلةازات والمكافآت المتعارف علیها باالمتیبمعدالت 

  تلك المكافآت والتعویضات والرواتب. رفع مستویات 
یجوز أن تكون مكافآت األعضاء متنوعة حسب االلتزامات التي تقع على عاتق كل منهم  )٢

 (مثال ذلك العضویة أو رئاسة اللجان).

  

  فصاح عنها:المكافآت واإلتحدید إجراءات 

یتم االلتزام باللوائح المتبعة في تحدید مكافآة أعضاء المجلس والتي تم تفصیلها مسبقًا في  )١
  الفقرة الخاصة بمكافآت مجلس اإلدارة. 

الترشیحات و الحوكمةتتم مراجعة سیاسة العضویة والمكافآت لألعضاء من قبل لجنة  )٢
الستقالل  اً لمتعلق بمكافآته ضمان، على أال یشترك عضو المجلس في القرار اوالمكافآت

  .العضو وحیاده
 بتلك المقررةالمجلس، توخیًا للحذر والحیطة ینبغي مقارنة المكافآت المقررة ألعضاء  )٣

  ألعضاء مجالس الشركات المماثلة.
وٕاتمام حسب فاعلیة المشاركة ونسبة الحضور  تقییمللمكافآت عناصر یمكن أن تكون  )٤

كما یمكن تحدید أتعاب خاصة نظیر القیام بأنشطة  .الموضوعات المناط بها العضو
  إضافیة.

مضمون سیاسة یتم اإلفصاح بالتفصیل في التقریر السنوي للجمعیة العامة العادیة عن  )٥
، مع ذكر تفصیل عن المكافآت والتعویضات المدفوعة لكل المكافآت التي یتبعها المجلس

  من اآلتي كل على حدة:
  .أعضاء مجلس اإلدارة )١
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من كبار التنفیذیین ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعویضات من الشركة، خمسة  )٢
یقصد و  یضاف إلیهم الرئیس التنفیذي والمدیر المالي إن لم یكونا من ضمنهم.

الرواتب واألجور والبدالت واألرباح وما في  :المكافآت والتعویضات"" بمصطلح
اء، والخطط التحفیزیة قصیرة أو الدوریة أو السنویة المرتبطة باألد حكمها، والمكافآت
 مزایا عینیة أخرى." ةطویلة األجل، وأی

  
  

  المساهمین: شئون  ١٣/١

  .الشركةب المساهمین شئونعن  یرتبط بالمجلس مباشرة ویكون مسئوالً  موظفاً اإلدارة ن تعی )١
تعتبر المناقشات داخل اجتماع الجمعیة العامة عنصرًا هامًا للتفاعل بین المجلس  )٢

  ن.والمساهمی

یتم استخدام القنوات التقلیدیة واإللكترونیة لالتصال والتفاعل مع المساهمین واألطراف  )٣
األخرى ذات الصلة، علمًا بأن التقاریر السنویة والتصریحات الصحفیة تعتبر من اآللیات 

  والوسائل الرئیسة لالتصال.

  

  

  سكرتیر مجلس اإلدارة ومسئولیاته:  ١٤/١

  تكون من أهم مسئولیاته ما یلي: إلدارةیتم تعیین سكرتیر لمجلس ا

  ضمان االلتزام بالقواعد واإلجراءات التي یضعها مجلس اإلدارة ومراجعتها بشكل منتظم. )١
  یتمتع سكرتیر المجلس بالصالحیات الالزمة التي تساعده على أداء مهام منصبه. )٢
یذیة من ناحیة أعضاء المجلس من ناحیة وبین اإلدارة التنفالقیام بدور حلقة الوصل بین  )٣

   أخرى.
 توفیر المعلومات المطلوبة ألعضاء مجلس اإلدارة. )٤

 .التنسیق لعقد اجتماعات المجلس ولجانه المنبثقة والجمعیات العامة للمساهمین )٥
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مسئولیة حفظ وحمایة سجالت مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة یتحمل سكرتیر المجلس  )٦
 كما یقتضي النظام.

ت التي تتطلبها هیئة السوق المالیة والجهات الرقابیة في إرسال المعلومات والبیانا )٧
المواعید المقررة وطبقًا للنظام خاصة فیما یتعلق بالنتائج المالیة والتقاریر المالیة السنویة 

  والفصلیة.
عن كافة  - ممثًال في رئیس المجلس–یكون سكرتیر المجلس مسئوًال أمام مجلس اإلدارة  )٨

 واجباته المناطة به.

  

  :تعیین أعضاء اللجان ودورات تعاقبهم  ٥١/١

، وال تتعدى مدة دورة اللجنة دورة تجدید عضویة اللجنة ورئاستها بصفة دوریة یمكن أن یتم )١
  .مجلس اإلدارة

 - في وقت واحد- رئاسة أو عضویة عدد كبیر من اللجان في عضو واحد یشترك أال فضل ی )٢
  ي یشترك في عضویتها.عضو التركیز في أعمال اللجنة التللكي یتسنى لوذلك 

 

  االستشارات الخارجیة األخرى لمجلس اإلدارة:  ٦١/١

في الالزمة المشورة لحصول على یجوز للمجلس التعاقد مع مستشارین خارجیین مستقلین ل )١
الحصول على رأي مستقل في  - أي من لجانه المنبثقةأو - المواضیع التي یرغب المجلس 

 نیة الشركة.أتعابهم من میزا تسدیدبشأنها. ویتم 

الدراسات التحلیلیة واالستشارات المقدمة من حصول على تاح للمجلس إمكانیة التیجب أن  )٢
أیة شروط قد تؤدي إلى تعارض مهم في دون ، وغیرهماالستشاریین والمحللین، والوسطاء، 

 .المقدمة یؤثر على سالمة وصحة الدراسات أو االستشاراتبشكل  المصالح

من ضمن  یفهكلویقوم بت - یتبع المجلس مباشرة–ستشارًا قانونیًا مستقًال یقوم المجلس بتعیین م )٣
  .بالتحقیق في الممارسات الخاطئة المحتملة من قبل المدراء التنفیذیینمسئولیاته 
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     الترشیحات والمكافآتالحوكمة و لجنة  - ٢  
  
  
  لجنة:التشكیل   ١/٢

(لجنة  یحات والمكافآت"الترشالحوكمة و یشكل مجلس اإلدارة لجنة تسمى "لجنة   )١
  .الحوكمة)

قواعد اختیار أعضاء  - بناءًا على اقتراح من مجلس اإلدارة–تصدر الجمعیة العامة   )٢
 هذه اللجنة ومدة عضویتها وأسلوب عملها.

لمدة ال  مجلس اإلدارةیختارهم  أعضاء ةال یقل عن ثالث يعدد فردُتشكَّل اللجنة من   )٣
مراعاة أن یكون رئیس اللجنة عضو مجلس إدارة تجاوز مدة عضویة المجلس، مع 

 مستقل لضمان استقاللیة عمل اللجنة.
 

  
 ومسئولیاتها ما یلي: "الحوكمةلجنة "تشمل مهمات   ٢/٢
 

التأكد من التزام الشركة بكافة متطلبات نظام الحوكمة الخاص بالشركة وجمیع األنظمة  )أ
 واللوائح الصادرة عن الجهات المعنیة بهذا الصدد.

فع تقاریر دوریة لمجلس اإلدارة عن الجوانب أو النقاط التي ال یتم االلتزام بها وبیان ر  )ب
 أسلوب عالجها أو استكمالها.

العمل على تحدیث الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة عند صدور تعدیالت أو لوائح  )ت
 ل.تنظیمیة جدیدة، مع إخطار أعضاء المجلس واللجان والمدراء التنفیذیین بهذا التعدی

التأكد من توزیع الئحة الحوكمة على كافة أعضاء المجلس وأعضاء اللجان المنبثقة  )ث
 وأعضاء اإلدارة التنفیذیة، وتوضیح ما جاء بها عند الطلب.

التوصیة لمجلس اإلدارة بالترشیح لعضویة المجلس وفقًا للسیاسات والمعاییر المعتمدة  )ج
  مخلة بالشرف واألمانة. مع مراعاة عدم ترشیح أي شخص سبق إدانته بجریمة

المراجعة السنویة لالحتیاجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضویة مجلس اإلدارة  )ح
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وٕاعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضویة مجلس اإلدارة. بما في ذلك تحدید 
 الوقت الذي یلزم أن یخصصه العضو ألعمال مجلس اإلدارة.

 فع التوصیات في شأن التغییرات التي یمكن إجراؤها.مراجعة هیكل مجلس اإلدارة ور  )خ

تحدید جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتها بما یتفق مع مصلحة  )د
 الشركة.

التأكد بشكل سنوي من استقاللیة األعضاء المستقلین، وعدم وجود أي تعارض مصالح  )ذ
 إذا كان العضو یشغل عضویة مجلس إدارة شركة أخرى.

ع سیاسات واضحة لتعویضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیین، وض )ر
 ویراعى عند وضع تلك السیاسات استخدام معاییر ترتبط باألداء.

  
  لجنة الحوكمة: أسلوب عمل  ٣/٢
 

 مرات سنویًا على األقل (مرة واحدة ربعیًا على األقل) ٤تجتمع اللجنة  )١

تضمینه  مت أعضاء المجلس والمدیرین التنفیذیین یتتعد لجنة الحوكمة تقریرًا عن مكافآ )٢
  في تقریر مجلس اإلدارة السنوي للمساهمین وطبقًا لمتطلبات هیئة السوق المالیة.

بعد أن تقوم لجنة الحوكمة بدراسة طلبات المرشحین لعضویة المجلس تقوم بعرض  )٣
لعامة للمساهمین أسماء من تنطبق علیهم المواصفات والمهارات المطلوبة على الجمعیة ا

 لالختیار من ضمنهم.

 تقدم لجنة الحوكمة إلى مجلس اإلدارة تقریرًا سنویًا عما یلي: )٤

  نتائج اإلشراف على مستوى أداء مجلس اإلدارة. )أ
 تقییم سیاسات حوكمة الشركات التي تتبعها الشركة وتوصیاتها بشأنها. )ب

  .ذاتهامراجعة سنویة ألداء لجنة الحوكمة  )ت
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  ة وٕادارة المخاطرجعلجنة المرا - ٣
  
  لجنة:ال وأسلوب عمل تشكیل  ١/٣
  

 يوتتكون من عدد فرد التنفیذیین، من غیر أعضاء مجلس اإلدارةالمراجعة لجنة یتم تشكیل  )١
لمدة ال تجاوز مدة عضویة المجلس. ومن بین  مجلس اإلدارةیختارهم أفراد  ةال یقل عن ثالث

نة المالیة التالیة، ودراسة المالحظات والتقاریر لجنة ترشیح المحاسب القانوني للسالمهام أهم 
التي یقدمها ذلك المحاسب. وتعمل اللجنة ویتم اختیارها وفق الضوابط التي حددتها الجمعیة 

 .شركةللالعامة العادیة 
  ضرورة استقاللیة رئیس اللجنة. )٢
بالشئون المالیة عضو واحد على األقل مختص  أعضاء اللجنة یكون بینینبغي أن  )٣

قواعد  - بناءًا على اقتراح من مجلس اإلدارة-  شركةلللمحاسبیة. وتصدر الجمعیة العامة وا
 اختیار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضویتهم وأسلوب عمل اللجنة.

رشح لجنة المراجعة أسماء خمسة من المحاسبین القانونیین المرخص لهم بمراجعة حسابات ت )٤
سابات الشركات بكفاءة وفعالیة وذلك لكي توجه الشركات ممن لدیهم القدرة على مراجعة ح

  .الشركةلهم الدعوة لمراجعة حسابات 
مالیة  سنوات ثالث انتهاء قبل القانوني المحاسب باستبدال اإلدارة مجلس توصیة حال في )٥

 .باالستبدال التوصیة یتضمن تقریر المجلس للجمعیة أسباب أن متتالیة، یجب

  .بشكل عام لمام بالجوانب المالیةاإلو باالستقاللیة ة لجنة المراجعالبد أن یتمتع عضو  )٦
یتم تعریف أعضاء لجنة المراجعة الجدد باألنشطة المالیة بالشركة فور تعیینهم بما في ذلك  )٧

  الموظفین المالیین واألنظمة المالیة.
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  :لجنة المراجعةاجتماعات   ٢/٣

والمراجع الداخلي والمدراء  یحضر اجتماعات لجنة المراجعة كل من المراجعین الخارجیین )١
 المالیین المعنیین، وذلك بناءًا على دعوة مسبقة من لجنة المراجعة.

) اجتماعات سنویة على األقل لمناقشة العدید من الموضوعات منها ٤تعقد لجنة المراجعة ( )٢
  مناقشة التقاریر المالیة، والتوصیة لمجلس اإلدارة باعتماد القوائم المالیة للنشر، إلخ.

  
  
  مهمات ومسئولیات لجنة المراجعة:   ٣/٣

  
اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلیة في الشركة؛ من أجل التحقق من مدى فاعلیتها في  )١

  تنفیذ األعمال والمهمات التي حددها لها مجلس اإلدارة.
 الداخلیة ووضع تقریر مكتوب عن رأیها وتوصیاتها في شأنه. المراجعةدراسة نظام  )٢

ر المراجعة الداخلیة ومتابعة تنفیذ اإلجراءات التصحیحیة للملحوظات الواردة دراسة تقاری )٣
 فیها.

ین وفصلهم وتحدید أتعابهم، ویراعى یالتوصیة لمجلس اإلدارة بتعیین المحاسبین القانون )٤
 عند التوصیة بالتعیین التأكد من استقاللیتهم.

نطاق أعمال المراجعة التي  متابعة أعمال المحاسبین القانونیین، واعتماد أي عمل خارج )٥
 یكلفون بها أثناء قیامهم بأعمال المراجعة.

 دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وٕابداء الملحوظات علیها (إن وجدت). )٦

(إن  شأنهابدراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالیة ومتابعة ما تم  )٧
 .وجدت)

سنویة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وٕابداء الرأي دراسة القوائم المالیة األولیة وال )٨
 والتوصیة بشأنها. 

 دراسة السیاسات المحاسبیة المتبعة وٕابداء الرأي والتوصیة لمجلس اإلدارة بشأنها. )٩

 ذلك النظام المحاسبي من الناحیتین النظریة والتطبیقیة. يقییم نظام الرقابة الداخلیة بما فت )١٠
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 .شركةللختارة من العملیات المالیة إجراء االختبارات على عینة م )١١
 مراجعة والتأكد من استقاللیة المراجعیین الخارجیین. )١٢

 دراسة وحل أیة مشاكل یواجهها المراجعون الخارجیون أثناء عملیات المراجعة. )١٣

 اإلشراف على عالقة الشركة بالمراجعین الخارجیین. )١٤

  
 

  :الخارجیة المراجعة  ٤/٣

من قبل مراجع خارجي أو أكثر مستقل بغرض إبداء الرأي  شركةللالقوائم المالیة تتم مراجعة  )١
ونتائج أعمالها  للشركةحول ما إذا كانت القوائم المالیة ككل تظهر بعدل المركز المالي 

  وتدفقاتها النقدیة.
تقوم لجنة المراجعة باإلشراف على أعمال المراجعة الداخلیة ومتابعة أعمال المراجع  )٢

 الخارجي. 

اعتماد الموافقة على اجتماعات المجلس المتعلقة بالخارجیون ر المراجعون یحضینبغي أن  )٣
  .، إال إذا طلب المجلس غیر ذلكالقوائم المالیة األولیة والسنویة

  ومنها: ،المالئمة للتأكد من استقاللیة المراجعین المعاییرتضع لجنة المراجعة  )٤

إذا طرأت أیة ظروف قد تؤثر في ي تغییر المراجع الخارجیجوز للجنة المراجعة  التعاقب: -أ
 ٥سنوات بشكل منفصل أو  ٣تزید عن  ، ومن ذلك تقدیم الخدمة لفترة طویلةتهاستقاللی

أو أن یتم ، الشركةوجود شریك أو شركاء للمراجع تم تعیینهم في أو  سنوات مع مراجع آخر،
كون من شأنها والتي ربما ی تكلیف المراجع الخارجي بأعمال خارج نطاق أعمال المراجعة

  .التعارض مع نطاق أعمال المراجعة التي یقوم بها المراجع الخارجي لصالح الشركة

یتم اإلفصاح عن المبالغ المدفوعة  :همالمبالغ المدفوعة للمراجعین خالف أتعاب -ب
التي تم تكلیف و - الخارجیة للمراجعین مقابل الخدمات غیر المتعلقة بعملیات المراجعة 

  (إن وجدت).  - ات بها أثناء قیامهم بأعمال المراجعةمراجعي الحساب
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  االستثمارلجنة  - ٤
  

ركة مـع تتمثل المهمة األساسیة لهذه اللجنة في وضـع األسـس واألطـر العامـة لالسـتثمار بالشـ  ١/٤
تحدیـــد ضـــوابط االســـتثمار ومســـتویات المخـــاطرة وتقیـــیم الفـــرص االســـتثماریة ومـــن ثـــم التقـــدم 

  بتوصیة لمجلس اإلدارة في هذا الخصوص. 
  
   وتشمل مهام لجنة االستثمار ما یلي:  ٢/٤
  

وضــع األســس واألطــر العامــة لالســتثمار بالشــركة مــع تحدیــد ضــوابط االســتثمار ومســتویات  )١
 المخاطرة. 

جــدوى الفــرص االســتثماریة بمــا یتناســب مــع توجهــات الشــركة ومــن ثــم التقــدم بتوصــیة  تقیــیم )٢
 لمجلس اإلدارة في هذا الخصوص.

  
ســــتراتیجیة مــــع اتتضــــمن الفــــرص االســــتثماریة الشــــراء أو االنــــدماج أو الــــدخول فــــي شــــراكات   ٣/٤

 شركات أخرى. 
  

تاجـــت لـــذلك، وذلـــك ضـــمن للجنـــة الحـــق فـــي االســـتعانة بمكاتـــب خارجیـــة لالستشـــارة متـــى اح  ٤/٤
  المیزانیة المعتمدة لها. 
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  اللجنة التنفیذیة - ٥
  
  

  : سنة میالدیة واحدة تجدد بناءًا على قرار من مجلس اإلدارة.مدة اللجنة التنفیذیة -١/٥
  

   المهام الرئیسیة للجنة التنفیذیة كما یلي:   -٢/٥
یم اللـــوائح واالســـتراتیجیات العامـــة للعمـــل ووضـــع األهـــداف والخطـــط التشـــغیلیة مراجعـــة وتقیـــ      )أ

  والموازنة السنویة تمهیدًا العتمادها من مجلس اإلدارة.
تحدیـــد الخطـــة المســـتقبلیة والموازنـــات العامـــة والصـــالحیات اإلداریـــة العتمادهـــا مـــن مجلـــس    )ب

  اإلدارة.

وفــق لــوائح الشــركة واســتنادا إلــى الخطــط ریر دوریــة والحصــول علــى تقــا اإلشــراف علــى التنفیــذ   )ج
واالســتراتیجیات واألهــداف المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة بطریقــة فاعلــة تعكــس متغیــرات 

  بوضع ومتابعة المعاییر األدائیة التنفیذیة. العمل

دراسـة ومراجعــة عملیـات شــراء األصــول والمصـاریف التشــغیلیة وطلبــات االقتـراض مــن البنــوك    )د
  ضمانات البنكیة ومن ثم رفعها إلى مجلس اإلدارة إلقرارها.وال

تشكیل فریـق العمـل الـالزم وبنـاء الهیاكـل اإلداریـة والتنظیمیـة بمـا فـي ذلـك االختیـار والتعیـین     )ه
والفصــل فــي المســتویات التنفیذیــة ولهــا أیضــا الحــق فــي إیكــال تلــك المهــام إلــى المــدیر 

  التنفیذي.
 خرى یكلف بها من قبل مجلس االدارة.أم مها ةالقیام بأی    )و

 یتم إعادة صیاغة المهام مّرة أخرى بعد سنة من تاریخ تأسیسها.    )ي
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  الخارجیین اللجنة أعضاء -٣/٥

 التنفیذي الجھاز أو اإلدارة مجلس أعضاء غیر من خارجیة بخبرات االستعانة التنفیذیة للجنة یمكن
ً  وذلك للمجموعة   التالیة: لمعاییرا من ثةثال لتوافر وفقا

  
 بھا. معترف جامعة من األعمال إدارة في ماجستیر على حاصالً  یكون أن أ)

 والقیادة. اإلدرة مجال في سنوات خمسة خبرة لدیھ یكون أن ب)
 بالمملكة. الجنسیات متعددة شركة في قیادي منصب شغل قد یكون أن ج) 

 اإلدارة. مجلس من أعضاء ةثالث من ترشیحھ تم یكون أن د)

 

 التنفیذیة اللجنة أعمال تقییم  -٤/٥

 ثالثةیتـم اطـالع مجلس اإلدارة على أعمـال ومنجـزات وٕانتاجیـة اللجنة التنفیذیــة كـل        )أ
  أشهر.

  

 التنفیذیة اللجنة في العضویة تهاءان  -٥/٥

  تنتهي عضویة عضو اللجنة التنفیذیة في الحاالت التالیة:
 ت الجمعیة العمومیة إعفاء العضو من العضویة ألي سبب من األسباب.إذا قرر        )أ

 اهللا) أو االستقالة. قدر في حال الوفاة (ال   )ب

  في حال اإلصابة بمرض یقعد عضو اللجنة التنفیذیة عن العمل.     )ج

 بالشرف أو األخالق أو األمانة. ثبوت القیام بما ُیخل في حال      )د

  روج من الشركة اختیاریًا. في حال الخ     )ه
  

 التنفیذیة اللجنة عضویة حقوق  -٦/٥
بالمهام الموكلة إلیه أو من المتخصصین إن أمكن وأن  المهتمینمن  العضو أن یكون )أ

على  قدر اإلمكان قادر  تكون لدیه الرغبة والوقت الكافي للعمل فیها، وأن یكون
  .كفریق أعضاء اللجنة العمل مع 

اللجنة تعیین مستشارین خارجیین كاعضاء في اللجنة، وذلك حسب  ج) یحق لرئیس
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  المعاییر المشار إلیها في البند ( ثالثًا).
  .التصویتحقَا متساویًا في  اللجنة التنفیذیة یملك أعضاء   د) 

  
  

  التنفیذیة اللجنة عضو التزامات  -٧/٥
  ضویته بالشركة والتي منها ما یلي: یلتزم عضو اللجنة التنفیذیة بجمیع االلتزامات المترتبة على ع

 الحرص على حضور اجتماعات اللجنة التنفیذیة بشكل دائم ومنتظم.        )أ                  
ــــق       )ب                  ــــة مــــع أعضــــاء اللجنــــة التنفیذیــــة لحســــن إدارة الشــــركة وتحقی المشــــاركة الفعال

  أهدافها.
همة في إعداد خطط وبرامج ومشروعات الشركة ومتابعتهـا واإلشـراف علـى المسا      )ج                 

  تنفیذها.
  القیام بجمیع الواجبات واالختصاصات المنصوص علیها في هذا النظام.      )د                 
  المحافظة على أسرار الشركة وعدم إفشائها.       )ه                 

  اللجنة اجتماعات  -٨/٥
  .اجتماعًا سنویاً  ٤٠نة بحد ادنى اللجْعِقد تَ       )أ

  أقل نصاب النعقاد اللجنة هو النصف + واحد من أعضاء المجلس.   )ب

بمدینــة  لمجموعـةیكـون المقـر الـدائم الجتماعــات اللجنـة التنفیذیـة فـي المقــر الرئیسـي ل   )ج
  جدة.

ذا تطلبـت مصـلحة الشـركة یمكن عقد اإلجتماع في أي مكان آخر غیر المقـر الـدائم إ   )د
  ذلك باقتراح أحد األعضاء وموافقة رئیس اللجنة التنفیذیة.

) صــباحًا فــي المكــان المقــرر لالجتمــاع ویســتمر انعقــادة ١٠یبــدأ االجتمــاع الســاعة (    )ه
 طوال الفترة التي یستغرقها مناقشة المواضیع المطروحة للبحث.

إذا تطلــب األمـر ذلـك بقـرار مـن رئـیس اللجنــة یمكـن تمدیـد مـدة االجتمـاع إلـى یـومین     )و
  التنفیذیة. 
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 اللجنة قرارات  -٩/٥

 .١تكون قرارات اللجنة بالتصویت بأغلبیة النصف +       )أ

یـتم تـرجیح حالة عدم الحصـول علـى األغلبیـة المقـررة ألي سـبب مـن األسـباب في    )ب
 التخاذ القرار.  الكّفة لرئیس اللجنة التنفیذیة

 االجتماعات أجندة   -١٠/٥

 .سكرتیر اللجنةیتم تحضیر أجندة االجتماع من قبل       )أ

  یتم قبول المواضیع المطروحة للبحث حتى منتصف الشهر الذي یـتم فیـه االجتمـاع   )ب
وفي حـال تقـدیم موضـوع أو أكثـر بعـد هـذا التـاریخ وحتـى بدایـة االجتمـاع یـتم تأجیلـه 

 لموضوع مستعجًال وطارئًا.لالجتماع التالي ما لم یكن ا

ألعضاء اللجنة التنفیذیة والجهـات  سكرتیر اللجنةیتم إرسال أجندة االجتماع بواسطة    )ج
األخرى في الشركة ذات العالقة والصلة بالمواضیع المطروحة علـى أجنـدة االجتمـاع 
ء قبل موعد االجتماع بأسبوع بواسطة البرید اإللكتروني أو الفاكس الخـاص باألعضـا

  حتى یتسنى ألعضاء اللجنة االطالع والتحضیر لالجتماع.
 إرسال محضر اجتماع اللجنة خالل یومین  - 

 التنفیذیة اللجنة أعضاء حضور بدل     -١١/٥
  كما یلي: یبلغ بدل حضور اجتماعات اللجنة التنفیذیة الشهریة والمتابعة      )أ

م، مع صرف هذه ٧/١١/٢٠١٥للعضو عن الجلسة الواحدة اعتبارًا من  لایر ١٥٠٠مبلغ 
  البدالت بنهایة كل ربع مالي للشركة.

  

 التنفیذیة اللجنة اجتماعات توثیق      -١٢/٥

یـــتم تـــرقیم محاضـــر اجتماعـــات اللجنـــة التنفیذیـــة بأرقـــام مسلســـلة واإلشـــارة إلـــى تـــاریخ       )أ
 االجتماع .

مســــئوًال عــــن إعــــداد تعــــین اللجنــــة التنفیذیــــة ســــكرتیرًا للمجلــــس (أمــــین الســــر) یكــــون    )ب
محاضــــر اجتماعــــات اللجنــــة والقــــرارات التــــي تتخــــذها فــــي اجتماعاتهــــا وبعــــد توزیــــع 
المحاضــر والقــرارات علــى األعضــاء ومــوافقتهم علیهــا یقــوم أمــین الســر بتســجیلها فــي 
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ســــجل تخصصــــه الشــــركة لهــــذا الغــــرض ویحــــتفظ بهــــا فــــي مركزهــــا الرئیســــي وتعتبــــر 
ــًا لمــا اتخذتــه اللجنــة إذا تــم توقیعهــا مــن المحاضــر والقــرارات صــحیحة وســجًال حق یقی

رئــیس وأعضــاء اللجنــة ومــن أمــین الســر، كمــا یقــوم أمــین الســر أیضــًا بتســجیل كــل 
  التوكیالت التي یعطیها أي من أعضاء اللجنة في هذا السجل.

یـتم إرســال صــورة مـن محضــر اإلجتمــاع الرســمي لمجلـس اإلدارة، ویرفــق بــه ملخــص    )ج
  ات والقرارات والتعلیمات التي تم اتخاذها في االجتماع.یتضمن أهم التوصی

 

 الخارجیة والجهات الشركة في التنفیذي بالجهاز االستعانة   -١٣/٥

یحق للجنة التنفیذیـة االسـتعانة بـأي عضو/أعضـاء مـن الجهـاز التنفیـذي فـي الشـركة       )أ
 لمناقشة المواضیع المطروحة للبحث.

التعاقد مع إحدى الجهات الخارجیة المستقلة (اإلداریة والمالیة والتسویقیة) یحق للجنة التنفیذیة    )ب
  وذلك إلثراء مناقشة المواضیع المطروحة للبحث والحصول على رأي مهني محاید.

  

 اللجنة سكرتیر  -١٤/٥

یعین األعضاء سكرتیرًا للجنة یقوم بتسجیل وقائع اجتماعات اللجنة وصیاغة محاضر االجتماعات 
  .ة حالة تنفیذ التوصیات والقراراتومتابع
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  إدارة المراجعة الداخلیة  - ٦

  
  :الداخلیة المراجعةأهداف وواجبات إدارة   ١/٦
  
مـن القیـادات  ویكـون لـذلك، متفـرغ تتـولى إدارة المراجعـة الداخلیـة جهـة مسـتقلة أو مسـئول )١

 بشـكل مباشـر مـعیقـوم باالتصـال والتشـاور  كمـا ،مجلـس اإلدارة مباشـرة ویتبـع بهـا، اإلداریـة
  المراجعة. لجنة اجتماعات كافة ویحضر اإلدارة، رئیس مجلس

المراجعــة الداخلیــة وتحدیــد صــالحیاته  إدارة یقــوم رئــیس مجلــس اإلدارة بتعیــین وعــزل مــدیر )٢
  المالیة. ومعاملته

یجــب أن تكــون لمــدیر المراجعــة الداخلیــة الصــالحیات الالزمــة التــي تمكنــه مــن القیــام بعملــه  )٣
  وجه.على أكمل 

 إقرار اختصاصات عملیة المراجعة الداخلیة. )٤
 الداخلیة یكفي لقیامها بمهامها.المراجعة دراسة ما إذا كان تنظیم واستقاللیة إدارة  )٥
دراسة النتائج التي توصلت إلیها عملیة المراجعة الداخلیة فیما یتعلق بإدارة المخاطر والرقابة  )٦

 لشركات والتحقیقات الهامة.الداخلیة وٕاعداد التقاریر المالیة وحوكمة ا
مراجعــة مــدى التقــدم الــذي تــم إحــرازه فــي بــرامج المراجعــة الداخلیــة، ومــا تــم التوصــل إلیــه مــن  )٧

 نتائج هامة، وخطط العمل التصحیحیة حیال اكتشافات المراجعة الداخلیة.
جنـة وٕالـى ل اإلدارة، مجلـس ویقدمـه إلـى سـنوي ربـع تقریـراً  الداخلیـة المراجعـة إدارة یعـد مـدیر )٨

 لنشـاطها، وكـذلك عـن المنظمـة والقواعـد القـانون بأحكـام التـزام الشـركة مـدى المراجعـة عـن
  ومعاییر الحوكمة. بتنفیذ قواعد التزامها مدى

 إدارة وصــالحیات یصــدر مجلــس اإلدارة قــرارًا واضــحًا ومفصــًال تحــدد فیــه أهــداف ومهــام )٩
  الداخلیة واسم مدیرها ومعاونیه. المراجعة

 وسائل ونظم وٕاجراءات إدارة المخاطر في الشركة، راجعة الداخلیة قواعد تقییمتضع إدارة الم )١٠
 سلیم. نحو على بها الحوكمة قواعد حتى یتم تطبیق
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تصـــور دراســـة  تضـــع إدارة المراجعـــة الداخلیـــة نظـــم وٕاجـــراءات المراجعـــة الداخلیـــة بنـــاءًا علـــى )١١
مجلـس اإلدارة ومراقبـي  اریروتق بآراء ذلك في یستعان أن على الشركة، للمخاطر التي تواجه
 .بشكل دوري المخاطر تلك الشركة، مع تحدیث ومتابعة وتقییم الحسابات ومدیري

 ضمان سالمة وفاعلیة نظم الرقابة الداخلیة عند إعداد التقاریر المالیة. )١٢
دراسة مدى فاعلیة عملیة تحدید المخاطر الهامة لنشاط الشركة وتقییمها وٕاعداد التقاریر  )١٣

 لوب إدارة الشركة لتلك المخاطر، ورفع التوصیات لمجلس اإلدارة بهذا الصدد.عنها، وأس
إعداد تقاریر اإلفصاح المتعلقة بالرقابة الداخلیة التي یتم استعراضها في تقریر مجلس  )١٤

 هیئة السوق المالیة. للوائحاإلدارة الذي یقدم للمساهمین وفقًا 
ارجیین من أجل دراسة مدى كفاءة نظم الرقابة التعاون مع اإلدارة التنفیذیة والمراجعین الخ )١٥

الداخلیة في الشركة، بما فیها الرقابة على نظم المعلومات التي تعتمد على استخدام أجهزة 
 الحاسب اآللي وفاعلیتها وتأمینها ومدى مالءمة برامجها.

م الرقابة التعاون مع المراجعین الخارجیین لدراسة نطاق ونتائج مراجعتهم لتقییم اإلدارة لنظ )١٦
 الداخلیة على التقاریر.
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  ات العامةتصویت المساهمین في الجمعی - ٧
  إجراءات التصویت:  ١/٧

یقرر المجلس اإلجراءات المناسبة لتنظیم اجتماعات الجمعیة العامة والتصویت على المواضیع  )أ
  المدرجة على جدول األعمال.

الجمعیة العامة معاملة كافة المساهمین  یجب عند اتخاذ اإلجراءات والعملیات المتعلقة باجتماع )ب
  على قدم المساواة، ومن تلك اإلجراءات ما یلي:

  اإلشعار المبكر بوقت كاف عن موعد ومكان انعقاد اجتماع الجمعیة العامة. )١
بما في ذلك المعلومات  بأحكام وأسالیب التصویت الخاصة بالجمعیة العامة،التعریف  )٢

 القتراح إضافة بند على جدول األعمال. يوفیر الوقت الكافالمتعلقة بالتصویت بالوكالة. وت

) على األقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو %٥یسمح للمساهمین المالكین لنسبة ( )٣
  أكثر إلى جدول أعمال الجمعیة العامة عند إعداده.

من أجل  ؛والتصویت اإللكتروني ،استخدام تقنیة االجتماعات عبر االتصال عن بعد یمكن )٤
(وتقدم تداول هذه  كین المساهمین من المشاركة في اجتماعات الجمعیة العامة بسهولةتم

 .الخدمة مقابل أتعاب)

على تصویت الفي شكل إیجابي وفاعل ینبغي إعطاء المساهمین الفرصة للمشاركة ب )٥
إلى جانب  ،بقواعد وٕاجراءات التصویت، مع ضرورة إعالمهم العامة اتالجمعیموضوعات 

 ما یلي:

(من خالل  .بجدول أعمال وتاریخ ومكان انعقاد الجمعیة العامةیف المساهمین تعر  -أ
 النشر على تداول والجرائد وموقع الشركة والجریدة الرسمیة)

توجیه األسئلة إلى المجلس واالقتراح قبل وقت كاف لالفرصة للمساهمین إتاحة  -ب
حسب  قیود محددةدراج بنود في جدول أعمال الجمعیة العامة بشرط أن یخضع ذلك لإب

 .وكذلك هیئة السوق المالیة رؤیة المجلس والمحاسب القانوني
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ینوب مساهم آخر توكیل عبر أو  شخصیاً عند حضورهم یدلي المساهمون بأصواتهم  -ت
متساویة ولها  - الحاضرة أو الممثلة–وجمیع األصوات ، في حال تعذر حضورهم عنهم

 نفس الحقوق.

س اإلدارة أو من ینوب عنه في حال غیابه، یرأس الجمعیة العمومیة رئیس مجل -ث
ویحرر  واثنین من المساهمین لجمع وفرز األصوات،ویعین الرئیس سكرتیرًا لالجتماع و 

باجتماع الجمعیة محضرًا یتضمن أسماء المساهمین الحاضرین أو الممثلین وعدد 
ارات التي األسهم في حیازتهم باألصالة أو بالوكالة وعدد األصوات المقررة لها والقر 

اتخذت وعدد األصوات التي وافقت علیها أو خالفتها وخالصة وافیة للمناقشات التي 
 محاضردارت في االجتماع، وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في 

 األصوات. يرئیس الجمعیة وسكرتیرها وجامع ایوقعه

الجمعیة على  بتالوة خالصة قرارات ونتائج - أو من ینیبه–قوم رئیس الجمعیة ی - ج
 الذین حضروا االجتماع. مسمع المساهمین 

العامة  اتاجتماعات الجمعیالبد أن یحرص جمیع أعضاء المجلس واللجان على حضور  )٦
  وذلك على النحو التالي:ونجاحها لضمان فعالیتها 

  رئاسة اجتماع الجمعیة العامة.المجلس أو من ینیبه یتولى رئیس  -أ

اجتماعات الجمعیة العامة المجلس ورؤساء اللجان حضور جمیع أعضاء یفضل  -ب
وخاصة األعضاء الذین یتولون رئاسة اللجان المختلفة، للرد على استفسارات المساهمین 

  .أثناء المناقشات التي قد تطرأ

العامة للرد على  اتاجتماعات الجمعیون الخارجیون المراجعیجب أن یحضر  - ج
  .وائم المالیةالمتعلقة بالقاستفسارات المساهمین 
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  أسالیب تصویت المساهمین:  ٢/٧

تحتسب األصوات في الجمعیات العامة العادیة وغیر العادیة على أساس صوت واحد لكل  )١
سهم، ومع ذلك ال یكون ألي مساهم باألصالة أو بالنیابة أو بالصفتین معًا عدد من 

الجمعیة العادیة  من مجموع أسهم الشركة وذلك بالنسبة لقرارات %٢٠األصوات یتجاوز 
وغیر العادیة للشركة المتعلقة بتعیین وعزل أعضاء مجلس اإلدارة ومراقبي الحسابات وتعدیل 

  النظام األساسي للشركة. 
تصدر قرارات الجمعیة العامة غیر العادیة بأغلبیة ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع إال إذا  )٢

و بإطالة مدة الشركة أو بحلها قبل انقضاء كان القرار متعلقًا بزیادة أو خفض رأس المال أ
المدة المحددة في نظامها أو بإدماج الشركة في شركة أو مؤسسة أخرى، فال یكون القرار 

  صحیحًا إال إذا صدر بأغلبیة ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع.
تي تتعلق ال یجوز ألعضاء مجلس اإلدارة االشتراك في التصویت على قرارات الجمعیة ال )٣

 بإبراء ذمتهم من المسئولیة عن إدارتهم.

یفوض عضو مجلس اإلدارة عضو مجلس إدارة آخر، وال یجوز له تفویض أي مساهم  )٤
 .عادي

  

  :صالحیات تصویت الجمعیة العامة  ٣/٧

من ناحیة اشتراكهم حقوق المساهمین تحافظ الئحة الحوكمة والنظام األساسي للشركة على یجب أن 
یكون للمساهمین الحق في التصویت على و  .أثناء انعقاد الجمعیات العامةالتصویت في اإلیجابي 

  المواضیع التي تختص بها الجمعیة العامة وخاصًة ما یلي:كافة 

  انتخاب األعضاء وٕاعفائهم. )١
  .رفع أو خفض رأسمال الشركة وطریقة القیام بهاعتماد  )٢
  .الشركةأو عقد تأسیس أي تعدیالت بالنظام األساسي  )٣
على  االستحواذ، االندماج أو الشركةبیع  ،بما فیها نقل األصول ،لصفقات االستثنائیةا )٤

  شركات أخرى.
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  فیة تجنیبها وتوزیعها.كیتوزیع األرباح، و  )٥
قد یؤثر سلبًا على قیمة السهم أو یزعزع مصالح الشركة في سیاسة مقترح أي تغییر  )٦

 المساهمین.

  

  التصویت بالوكالة:   ٤/٧

ن یوكل عنه مساهمًا آخرًا من غیر أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة في للمساهم أ  ١/٤/٧
یجوز و  حضور الجمعیة العامة، طبقًا لضوابط التوكیالت التي أقرتها وزارة التجارة والصناعة.

  للمساهمین التصویت بالوكالة وفق القواعد المعتمدة في هذا الشأن. 

وذلك وفق الشروط التي  .لتصویت أیضًا بالوكالةیجوز ا ،في حال وجود أسهم مرهونة  ٢/٤/٧
  المجلس.بل قِ من  وبما ال یتعارض مع القواعد المعتمدة في هذا الشأن ،یحددها الراهن

  في الجمعیة العامة ومنها:بالوكالة الضوابط المنظمة للتصویت تحدد الشركة  ٣/٤/٧

وكالة تفویض نظامیة تنص  وكالة شرعیة أوصك على  اً یتم قبول التصویت بالوكالة بناء -أ
صراحة على تفویض حق التصویت المطلق للوكیل ما لم ُینص في الوكالة على خالف 

  ذلك.

الوكالء إلى موكلیهم من المساهمین عند وجود أي تعارض البد أن یرجع المساهمون  -ب
المساهمین قبل علیهم أن یفصحوا أو یعبروا عن أیة اقتراحات لموكلیهم في المصالح، و 

  .التصویت

توزیع كروت تصویت على المساهمین الحضور للتصویت على بنود جدول یتم  - ج
في صندوق شفاف ومغلق، یفتح  - بعد تعبئة بیاناتها- األعمال، ثم یتم تجمیع هذه الكروت 

وتحت إشراف مندوب وزارة التجارة – العامة بمعرفة عضوي لجنة الجمع والفرز في الجمعیة
حتى یتم جمع وفرز األصوات وتقدیم النتائج لرئیس  - السوق المالیةوممثل هیئة  والصناعة

  الجمعیة إلعالنها على مسمع المساهمین الحضور.
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یتم تصمیم كارت التصویت بما یتوافق مع متطلبات وزارة التجارة والصناعة وهیئة السوق  -د
  المالیة. 

من  ؛صویت اإللكترونيوالت ،استخدام تقنیة االجتماعات عبر االتصال عن بعد یمكن - هـ
  .أجل تمكین المساهمین من المشاركة في اجتماعات الجمعیة العامة بسهولة

  

  التصویت التراكمي:  ٥/٧

من  ألعضاء مجلس اإلدارةالعامة أسلوب التصویت التراكمي عند اختیار الجمعیة  یتم اتباع )١
اهم (أو من یمثله) تصویت سري مباشر یقوم به المسعبارة عن هذا األسلوب و بین المرشحین، 

ومن خالله ُیْمَنح كل مساهم قدرة تصویتیة بعدد األسهم التي  ،عند اختیار أعضاء مجلس اإلدارة
یملكها، بحیث یحق له التصویت بها لمرشح واحد أو تقسیمها بین من یختارهم من المرشحین، 

لعدد األسهم  دون وجود أي تكرار لهذه األصوات، وبحیث یكون ما أعطاه من أصوات مساویاً 
 التي یملكها. 

ال یجب أال یتجاوز عدد من یرشحهم عدد أعضاء مجلس اإلدارة المزمع انتخابهم، وٕاال تستبعد  )٢
بطاقات التصویت التي تخل بهذا الشرط بحیث یصبح تصویت المساهم ملغیًا لجمیع المرشحین 

  وكأنه لم یكن.
و من ینوب عنه) عدد األسهم التي ال یجوز أن یزید عدد األصوات التي یمنحها المساهم (أ )٣

یمتلكها، فإذا ما تجاوزت هذا الحد فإنه یتم تخفیض األصوات الزائدة بالنسبة والتناسب بین 
المرشحین الذین صوت لصالحهم. أما إذا كان عدد األصوات التي استخدمها المساهم أقل من 

صوات الخاصة األیة لزیادة عدد األسهم التي یمتلكها، فإنه لن یتم استخدام األصوات المتبق
  بالمرشحین الذین قام بالتصویت لهم.

بعد فرز األصوات، یتم عمل ترتیب تنازلي لألصوات التي حصل علیها المرشحون، ویعتبر  )٤
  المرشحون المتصدرون في قائمة الترتیب قد تم انتخابهم بالفعل.

من المستقلین. (حتى  ینبغي أن یوضع في االعتبار أن یكون ثلث أعضاء المجلس على األقل )٥
  وٕان حصلوا على أصوات أقل من المرشحین غیر المستقلین)

أو أقل من عدد أعضاء مجلس اإلدارة  المرشحین لعضویة المجلس مساویاً  إذا كان عدد )٦
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المطلوب انتخابه، فإنه یتم في هذه الحالة انتخاب جمیع المرشحین بالتزكیة دون اللجوء إلى 
   عملیة التصویت.
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  التعاقب الوظیفي/التطویر اإلداري خطة - ٨
  

  على خطة التعاقب الوظیفي.اإلدارة یشرف مجلس  )١
  

یتولى المجلس مسئولیة التأكد من وجود الخطط المناسبة للتعاقب الوظیفي فیما یتعلق  )٢
من أجل الحفاظ على القدرات والمهارات والخبرات المجلس ، وأعضاء التنفیذیة باإلدارة

  المطلوبة.
  

  مجلس التأكد من وجود خطط التطویر اإلداري المناسبة.یجب على ال )٣
  

 .والتطویر اإلداري خطة التعاقب الوظیفيیقوم األعضاء المستقلون بالدور األكبر عند تحدید  )٤
 

  یمكن االستعانة ببعض الجهات االستشاریة للمساعدة في رسم وتنفیذ هذه الخطط )٥
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  األرباح توزیعسیاسة  - ٩
  
لشركة ضمان توفیر السیولة الالزمة للوفاء بكافة النفقات التشغیلیة یأتي على قمة أولویات ا )١

واالستثماریة للشركة، مع األخذ في االعتبار الظروف السائدة في الشركة، وأنماط االستثمار 
المستقبلي، ونمو الشركة والمناخ االقتصادي، وكذلك حجم السیولة المتاحة، واالحتیاجات المالیة 

 ستثماریة المتاحة.للشركة، والفرص اال

  
یتم توزیع األرباح سنویًا في حال أوصى مجلس اإلدارة بذلك ووافقت الجمعیة العامة لمساهمي  )٢

(خالل ستة أشهر من انتهاء العام المالي المقر صرف  وطریقته الشركة على هذا التوزیع
وفات ، ومن ثم توزع أرباح الشركة الصافیة السنویة بعد خصم جمیع المصر األرباح عنه)

 - العمومیة والتكالیف األخرى على الوجه التالي:

 
) من األرباح الصافیة لتكوین احتیاطي نظامي، ویجوز للجمعیة العادیة %١٠یجنب ( - )١

  وقف هذا التجنب متى بلغ االحتیاطي المذكور نصف رأس المال.
  ) من األرباح لتكوین احتیاطیات أخرى.%١یجوز للجمعیة العامة تجنیب ( - )٢
   .) من رأس المـال المدفوع%٥یوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمین تعادل ( - )٣
) من هذا النظام ویوزع ٢١، وفقًا للمادة (تخصیص بعد ما تقدم مكافأة مجلس اإلدارة - )٤

  الباقي بعد ذلك على المساهمین كحصة إضافیة في األرباح.
  
 
ة أسمائهم في سجالت مركز الحفظ المركزي وذلك یعتمد توزیع األرباح على المساهمین المدرج )٣

 في نهایة جلسة تداول یوم انعقاد الجمعیة العامة التي أقرت التوزیع.  
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  التصفیة  -١٠
  
  
عند انتهاء مدة الشركة وفي حالة حلها قبل األجل المحدد تقرر الجمعیة العامة غیر العادیة   ١/١٠

لتصفیة وتعین مصفیًا أو أكثر وتحدد صالحیتهم وأتعابهم، بناءًا على اقتراح مجلس اإلدارة طریقة ا
وتنتهي سلطة مجلس اإلدارة بانقضاء الشركة، ومع ذلك یستمر قائمًا على أعضاء مجلس إدارة 
الشركة إلى أن یتم تعیین المصفي، وتبقى ألجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي ال یتعارض مع 

  اختصاصات المصفین.
  
یقوم المصفي بتحدید الحصة في الشركة، لى نسبة ما یمتلكه المساهم من أسهم بناءًا ع  ٢/١٠

 ،المستحقة لكل مساهم من مساهمي الشركة من إجمالي موجودات الشركة بعد تسدید مستحقات الغیر
   والنظامیة الخاصة بهذا األمر. وبالتزام كافة اللوائح القانونیة

  
مال المدفوع في أي وقت خالل السنة المالیة وجب إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس ال  ٣/١٠

على أي مسئول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبالغ رئیس مجلس اإلدارة، وعلى 
یومًا من علمه  ١٥خالل –رئیس المجلس إبالغ إبالغ المجلس فورًا بذلك، وعلى مجلس اإلدارة 

یومًا من تاریخ علمه بالخسائر، لتقرر  ٤٥تماع خالل دعوة الجمعیة العامة غیر العادیة لالج - بذلك
إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة  - وفقًا ألحكام النظام–زیادة رأسمال الشركة أو تخفیضه  إما

  الخسائر إلى ما دون رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل األجل المحدد في نظامها األساسي.
  
إذا لم تجتمع الجمعیة العامة غیر العادیة خالل الفترة المحددة  تعد الشركة منقضیة بقوة النظام ٤/١٠

في الفقرة السابقة، وٕاذا اجتمعت وتعذر علیها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زیادة رأس 
یومًا من صدور قرار الجمعیة بزیادة رأس  ٩٠المال ولم یتم االكتتاب في كل زیادة رأس المال خالل 

   المال. 
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  إلفصاحا  -١١
  :مقدمة  ١/١١

ذا أهمیة بالغة، المتعلقة بأعمال الشركة أمرًا سیاسة لإلفصاح عن معلومات یعد تحدید  ١/١/١١
یكون هكذا اإلفصاح، و عملیة دد ماذا یفصح عنه، ولمن، وكیف، ومتى، ومن المسئول عن تح الكونه
    لإلفصاح.ومفصلة مرجعیة ومنهجیة واضحة الشركة لدى 

  
عملیة عن لتكون مسئولة  لجنة تابعة للجنة الحوكمة والترشیحات والمكافآتشكیل تمكن ی ٢/١/١١

في التعامل مع  الشركةوسیاسة  ،اتهاوصالحی اومسؤولیاتهها تحدید مهامتم یو  اإلفصاح،
  وكیفیة الرد علیها. وتوقعات السوق اإلشاعات

  
  
  :المعلومات المفصح عنها  ٢/١١
  
على األقل من ساعة  نصفئة والجمهور دون تأخیر (قبل یجب على الشركة أن تبلغ الهی  - )١

أول فترة تداول في السوق تلي وقوع التطورات) بأیة تطورات مهمة تندرج في إطار نشاطها 
وال تكون معرفتها متاحة لعامة الناس وتؤثر على أصولها وخصومها أو على وضعها المالي 

  دي إلى تغیر كبیر في سعر السهمأو على المسار العام ألعمالها، والتي یمكن أن تؤ 
  
على   سبیل –ومن ضمن هذه التطورات المهمة والتي یجب على الشركة اإلفصاح عنها   - )٢

  اآلتي: - المثال ال الحصر
من صافي األصول  %١٠شراء أصل طویل األجل بسعر یساوي أو یزید على  )١

ستهالكها سنة الحالیة للشركة. وتشمل األصول طویلة األجل أصوًال تتجاوز قیمة ا
  مالیة واحدة وأیة أصول أخرى ال یتوقع تحویلها إلى نقد خالل سنة واحدة.  

من  %١٠أیة مدیونیة خارج إطار النشاط العادي للشركة بمبلغ یساوي أو یزید على  )٢
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  القیمة الدفتریة لصافي أصول الشركة.
  شركة.من القیمة الدفتریة لصافي أصول ال %١٠أیة خسائر تساوي أو تزید على  )٣
 - على سبیل المثال ال الحصر-أي تغییر كبیر في بیئة إنتاج وتجارة الشركة یشمل  )٤

  وفرة الموارد وٕامكانیة الحصول علیها.
 أیة تغییرات في تشكیل أعضاء مجلس إدارة الشركة.تغیر الرئیس التنفیذي و  )٥

 %٥أیة دعوى قضائیة كبیرة إذا كان المبلغ موضوع الدعوى یساوي أو یزید على  )٦
  ن القیمة الدفتریة لصافي األصول الحالیة للشركة.  م

  .%١٠الزیادة أو النقصان في صافي أصول الشركة بما یساوي أو یزید على  )٧
  .%١٠الشركة بما یساوي أو یزید على  إجمالي أرباحالزیادة أو النقصان في  )٨
 أیة صفقة بین الشركة وشخص ذي صلة (خارج إطار النشاط العادي للشركة). )٩

ة بین المصدر وطرف ذي عالقة أو أي ترتیب یستثمر بموجبه كل أي صفق )١٠
 من المصدر وطرف ذي عالقة في أي مشروع أو أصل أو یقدم تمویًال له.

  أي انقطاع في أي من النشاطات الرئیسیة للمصدر أو شركاته التابعة.  )١١
  
الصلة وفي  كما یتم اإلفصاح عن كل ما تتطلبه لوائح هیئة السوق المالیة والجهات ذات  - )٣

األوقات المحددة لذلك وعبر الوسائل المصرح بها. ومن هذه المتطلبات على سبیل المثال 
  ولیس الحصر ما یلي:

  مواعید اجتماعات المساهمین وجداول االجتماعات. )١
 والمجاالت التي تعمل فیها. التابعةشركات الالمعلومات األساسیة عن  )٢

ائجها بالصیغة المطلوبة وفي األوقات وعبر التقاریر المالیة السنویة والفصلیة ونت )٣
 الوسائل المحددة لذلك، فور إقرارها من مجلس اإلدارة.

 
  یجب على الشركة إبالغ الهیئة دون تأخیر باآلتي: )٤

  أي تغییر مقترح في رأس المال. )١
من أسهم  %٥أي تغییر ملحوظ في ملكیة أو هویة المالكین لما یزید على  )٢

  الشركة.
رباح أو التوصیة بإعالنها أو دفع حصص منها أو إجراء أي قرار إلعالن أ )٣

  توزیعات أخرى على حاملي األوراق المالیة المدرجة.
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  أي تغییر في النظام األساسي أو المقر الرئیسي للشركة. )٤
  أي تغییر للمحاسب القانوني. )٥
تقدیم عریضة تصفیة، أو صدور أمر تصفیة أو تعیین مصف للشركة أو أي  )٦

عة لها بموجب نظام الشركات، أو البدء بأیة إجراءات بموجب من الشركات التاب
   أنظمة اإلفالس.

صدور قرار من الشركة أو أي من شركاتها التابعة بالحل أو التصفیة، أو وقوع  )٧
  حدث هام أو انتهاء فترة زمنیة تستوجب وضع الشركة تحت التصفیة أو الحل.

جهة قضائیة صاحبة اتخاذ حكم أو قرار أو إعالن أو أمر من محكمة أو  )٨
اختصاص یمكن أن یؤثر سلبًا على استغالل الشركة ألي جزء من أصولها، 

 من القیمة الدفتریة لصافي أصول الشركة. %٥تزید قیمتها اإلجمالیة على 

من صافي األصول  %١٠شراء أصل طویل األجل بسعر یساوي أو یزید على  )٩
تتجاوز قیمة استهالكها  الحالیة للشركة. وتشمل األصول طویلة األجل أصوالً 

  سنة مالیة واحدة وأیة أصول أخرى ال یتوقع تحویلها إلى نقد خالل سنة واحدة.  
أیة مدیونیة خارج إطار النشاط العادي للشركة بمبلغ یساوي أو یزید على  )١٠

  من القیمة الدفتریة لصافي أصول الشركة. %١٠
ة لصافي أصول من القیمة الدفتری %١٠أیة خسائر تساوي أو تزید على  )١١

 الشركة.

على سبیل المثال ال - أي تغییر كبیر في بیئة إنتاج وتجارة الشركة یشمل  )١٢
  وفرة الموارد وٕامكانیة الحصول علیها. - الحصر

 في تشكیل أعضاء مجلس إدارة الشركة.أو تعیین للرئیس التنفیذي أو أي تغییر  )١٣

  .%١٠ید على الزیادة أو النقصان في صافي أصول الشركة بما یساوي أو یز  )١٤
  .%١٠الشركة بما یساوي أو یزید على  إجمالي أرباحالزیادة أو النقصان في  )١٥
 خارج إطار النشاط العادي للشركة).أیة صفقة بین الشركة وشخص ذي صلة ( )١٦

 ملكیة حصص كبیرة من األسهم، كما یلي: )١٧

  
یجب على الشخص ذي العالقة بالحدث أن یقوم بإشعار الشركة والهیئة في نهایة 

  وم التداول الذي تحققت فیه أي من الحاالت اآلتیة:ی



  
    

  م٤/٢٠١٦ –مجموعة فتیحي القابضة  –قواعد ومعاییر الحوكمة دلیل 
 60 

) أو أكثر من %٥عندما یصبح الشخص مالكًا أو له مصلحة في ما نسبته ( )أ
  أو أدوات دین قابلة للتحویل إلى أسهم.  ،األسهم ذات األحقیة في التصویت

عند حدوث زیادة أو نقص في ملكیة أو مصلحة الشخص المشار إلیه في الفقرة  )ب
أو أدوات الدین القابلة ) أو أكثر من أسهم الشركة %١نف ذكرها بنسبة () اآلأ(

 للتحویل.

عندما یصبح عضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفیذیین للمصدر مالكًا أو له  )ت
 مصلحة في أي حقوق أسهم أو أدوات دین للشركة.

عند حدوث أیة زیادة أو نقص في ملكیة أو مصلحة أي من أعضاء مجلس  )ث
) أو أكثر من األسهم %٥٠الشركة أو أحد كبار التنفیذیین فیها، بنسبة (إدارة 

) أو أكثر من أسهم %١التي یمتلكها في الشركة (أو أي من تابعیه)، أو بنسبة (
  أیهما أقل.أو أدوات الدین القابلة للتحویل 

عند حساب العدد اإلجمالي لألسهم التي یكون ألي شخص مصلحة فیها، یعد  )ج
لحة في أسهم یملكها أو یسیطر علیها أي من األشخاص اآلتي الشخص له مص

  بیانهم:
  زوج ذلك الشخص أو أوالده القصر. .١
 شركة یسیطر علیها ذلك الشخص  .٢

أي أشخاص آخرین اتفق ذلك الشخص معهم للحصول على مصلحة في  .٣
 أسهم الشركة.

 
ة، على أن وفقًا للنموذج المعد من قبل الهیئ -المشار إلیه عالیاً - یكون اإلشعار  )ح

  یتضمن معلومات ال تقل عن اآلتي:
  أسماء األشخاص المالكین لألسهم أو ذوي األحقیة في التصرف فیها. .١
  تفاصیل عن عملیة التملك. .٢
تفاصیل عن أي دعم مادي من شخص آخر لعملیة التملك أو قروض  .٣

  تمویل.
بیان الهدف من التملك. وعلى الشخص ذي العالقة بالحدث في حال تغیر  .٤

لتملك الذي سبق اإلفصاح عنه، إشعار الشركة والهیئة فورًا بهذا هدف ا
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التغیر، وال یجوز له التصرف بأسهمه في الشركة إال بعد مضي عشرة أیام 
  من تاریخ اإلشعار بالتغییر.

  
  

  :تعریف المعلومات المراد اإلفصاح عنها "المعلومات الهامة"  ٣/١١

 ةوأی النظامیةات التي تفرضها المتطلبات كل المعلوم یقصد بالمعلومات الهامة  ١/٣/١١
         معلومات یتوقع ةإضافة إلى أی السهم،إلى تغیر ملحوظ في قیمة یمكن أن تؤدي معلومات 

  .المستثمرینعلى قرارات كبیر أن یكون لها تأثیر  - وألسباب معقولة- 

طلبات معلومات تتجاوز المت ةاإلفصاح طواعیة عن أیدارة الشركة یمكن إل  ٢/٣/١١
، مع تقییم تطوعي موافقة مسبقة من مجلس اإلدارةبالطبع البد أن یحصل هذا اإلفصاح ال. و النظامیة

  .األمر إن كان یحتاج إلى موافقة من هیئة السوق المالیة في البدایة قبل اإلعالن أو اإلفصاح عنه

  

  :سریة المعلومات الهامة  ٤/١١

قد تشكل خطرًا على وضعها أو المعلومات الهامة التي  بیاناتالباإلفصاح عن یجب أال تقوم الشركة 
وفي هذه الحالة تقدم الشركة طلبًا  التنافسي، ما لم یترتب على عدم اإلفصاح تضلیل المستثمرین.

إلى هیئة السوق المالیة للحصول على إعفاء من اإلفصاح عن أحداث أو معلومات معینة فور 
على أن یتضمن بیانًا بالمعلومات المطلوبة واألسباب التي حدوثها. ویتم تقدیم الطلب بسریة تامة 

لموظفین إذا دعت بعض اكما یمكن اإلفصاح عنها لتدعو إلى عدم اإلفصاح عنها في ذلك الوقت. 
  .وفي أضیق نطاق الحاجة
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  :األطراف ذات الصلة المستهدفة  ٥/١١

تقدیم المعلومات الضروریة یتطلب والتي الجهات المنظمة للسوق والمجتمع االستثماري،  هاب قصدیُ 
  .أسهم الشركةیم االستثمار في یلتق اله

  

  لإلفصاح: اإلرشادات العامة  ٦/١١

من المبادئ اإلرشادیة لضمان فعالیة وتأثیر التواصل، ومن الرسمیون للشركة بعدد  ونالمتحدثلتزم ی
  :ما یلي هذه المبادئضمن 

أو أمور تتطلبها الجهات الرسمیة في المملكة  تقوم الشركة باإلفصاح عن أیة تطوراٍت هامة )١
  العربیة السعودیة، وبالشكل الذي یتماشى مع سریة المعلومات الهامة.

تمتنع الشركة عن اإلفصاح االنتقائي "للمعلومات الهامة" حتى ال یكون هناك تفضیل  )٢
  على أخرى. لمجموعة بعینها من المجتمع االستثماري

عن المعلومات  - وفي أضیق نطاق قدر المستطاع- كة یمكن اإلفصاح داخل حدود الشر  )٣
  السریة (غیر الصالحة لإلفصاح). 

  عبر المتحدثین الرسمیین للشركة. یتم التواصل مع المجتمع االستثماري )٤
اإلشاعات أو التوقعات المالیة المنشورة عنها إال إذا كانت تلك   یجب أال تتفاعل الشركة مع )٥

ثر سلبًا وبشكل كبیر على أعمال وأنشطة الشركة أو تنال األمور غیر الصحیحة یمكن أن تؤ 
  من سمعتها. كما أنها لن تحاول التأثیر على أراء أو استنتاجات المحللین.

لتتجنب الظهور على أنها تفصح على  توقیتًا ثابتًا ومالئمًا لإلفصاح تحددتحاول الشركة أن  )٦
  نحٍو انتقائي.

ن أن المعلومات الهامة السریة یمكن أن تتسرب یجب على مجلس اإلدارة األخذ في الحسبا )٧
في أي وقٍت - بشكل جزئي أو كلي. وفي حال إذا ما تسربت تلك المعلومات الهامة السریة 

فسیكون على الشركة أن تقوم باإلفصاح والنشر الكاملین للمجتمع  - ومن دون قصد
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  االستثماري.
تتواصل فیه خارجیًا؛ حیث أنه من  تتواصل الشركة مع موظفیها داخلیًا في نفس الوقت الذي )٨

  المهم أن یعلم الموظفون بما یجري في شركتهم قبل الصحف ووسائل اإلعالم.  
 تسعى الشركة دائمًا لضمان وصول رسالتها عبر القنوات المتعددة. )٩

  

  :الشركةاإلفصاح على مستوى   ٧/١١

لمهنیة أو األنظمة واللوائح مع عدم اإلخالل بمتطلبات اإلفصاح التي تتطلبها المعاییر ا ١/٧/١١
  عن المعلومات التالیة: الشركةیجب أن تفصح  ،والتعلیمات المعتمدة

(إن كان ممكنًا،  یجاد قیمة مضافة للمساهمین.المتبعة إل وخالصة الخطة ،الشركةأهداف  )١
  وذلك تبعًا لحساسیة األهداف أو الخطط الموضوعة)

  المساهمین الرئیسیین وحقوق التصویت. )٢
 .مخاطر المحتملةالأهم  )٣

 حاالت التعارض التي تعرض مصالح المساهمین إلى خطورة كبیرة. )٤

 لخ). إ ،عالمجتم الموردین، ،عالقات األطراف ذات الصلة (العمالء )٥

  ویتولى المجلس تنفیذ متطلبات اإلفصاح المذكورة أعاله خالل الفترة التي یحددها المجلس. 

  

  اإلفصاح المتعلق بالمجلس:  ٨/١١

  فصاح عن المعلومات التالیة:یتم اإل

  أسماء األعضاء، ومختصر عن مؤهالت وخبرات كل منهم. )١
(اإلفصاح عن  الشركةأیة مصالح هامة في المعامالت، أو األمور ذات األثر على  )٢

 .استقاللیة األعضاء)

  المجلس.المنبثقة عن جان اللعدد وهیكل، ونطاق المسئولیات الخاصة ب )٣
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عما إذا كان جمیع الشركة ، فیجب أن تفصح الشركةطر في في حال وجود مساهم واحد مسی )٤
 .إذا كان هناك شك حول ذلك األمر المساهمین ممثلین بصورة عادلة في المجلس

  

  :أعضاء مجلس اإلدارة تقییموالتعویضات و  المكافآتاإلفصاح عن  ٩/١١
مضمون سیاسة  یتم اإلفصاح بالتفصیل في التقریر السنوي للجمعیة العامة العادیة عن  ١/٩/١١

، مع ذكر تفصیل عن المكافآت والتعویضات المدفوعة لكل من اآلتي المكافآت التي یتبعها المجلس
  كل على حدة:

  أعضاء مجلس اإلدارة )١
خمسة من كبار التنفیذیین ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعویضات من الشركة، یضاف إلیهم  )٢

المكافآت " یقصد بمصطلحن ضمنهم. و الرئیس التنفیذي والمدیر المالي إن لم یكونا م
الدوریة أو  الرواتب واألجور والبدالت واألرباح وما في حكمها، والمكافآت :والتعویضات"

مزایا عینیة  ةالسنویة المرتبطة باألداء، والخطط التحفیزیة قصیرة أو طویلة األجل، وأی
  أخرى."

  
 یم بكل وضوح وشفافیةیالتقتائج ونالتعویضات المكافآت و یجب أن یتم اإلفصاح عن   ٢/٩/١١ 

  للمساهمین.

  

  

  اإلفصاح المتعلق بالمساهمین:  ٣/١١

  عن المعلومات التالیة:ینبغي أن یفصح المساهمون 

اإلفصاح عن االئتالفات والتحالفات التي تؤدي إلى استئثار مجموعة من المساهمین بدرجة  )١
  .موٕاجمالي عدد أسهمهال تتفق  الشركةمعینة من السیطرة على 

/ عن (سیاسات - قدر اإلمكان- اإلفصاح  الشركةیطلب من المؤسسات العامة المستثمرة في  )٢
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 .توجهات) التصویت لدیهم

إخطار الشركة  - %٥إذا تعدت نسبة مساهمته في أسهم الشركة عن -على أي مساهم  )٣
   وتعبئة النموذج المعتمد لذلك والذي یوضح بیان مساهمته.

  
  ضوابط اإلفصاح:  ٤/١١

  بع الضوابط التالیة عند اإلفصاح:تَّ تُ  یجب أن
   
اإلفصاح عن التطورات المهمة والمستجدة التي تتخلل فترة نشر یتم  التوقیت:  ١/٤/١١

على  نصف ساعة(عبر موقع تداول) قبل التقاریر الدوریة بشكل فوري لكافة المشاركین في السوق 
  .مباشرة عقب انتهاء جلسة التداول أوالتي تلي وقوع التطورات التداول جلسة األقل من بدایة 

  
  یجب أن تكون كافة المعلومات التي تم اإلفصاح عنها دقیقة وكافیة. الدقة:  ٢/٤/١١
  
عن طریق أوًال  ،یتم اإلفصاح عن المعلومات للمساهمین كافةً  طرق اإلفصاح:  ٣/٤/١١

لتقاریر أو التعامیم أو االموقع الرسمي لتداول على اإلنترنت، ثم بعد ذلك یمكن اإلفصاح عنها عبر 
  عبر وسائل اإلعالم.كأخبار صحفیة أن یتم نشرها كما یمكن  ،كترونیةاإللالنشرات 

  
یجب اإلفصاح عن المعلومات التي  سریة المعلومات المؤثرة على سعر السهم:  ٤/٤/١١

بسریة سهم. أما المعلومات األخرى التي یتم حجبها فیجب التعامل معها التؤثر على سعر یمكن أن 
. ویجب أن أو خارجها الشركةتامة، بما في ذلك حجبها عن كل من یمكنه االستفادة منها داخل 

مع البیانات والمستندات التي یتسلمونها ضمن المجلس واللجان واإلدارة التنفیذیة یتعامل أعضاء 
  .التامةنطاق مهامهم بالسریة 

  
مات داخلیة ألي شخص آخر، یحظر على الشخص المطلع أن یفصح عن أیة معلو   ٥/٤/١١

یقوم بالتداول في الورقة المالیة  الممكن أن وهو یعلم أو یجدر به أن یعلم أن هذا الشخص اآلخر من
  للشركة بناءًا على تلك المعلومات الداخلیة.
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یحظر على أي شخص غیر مطلع أن یفصح ألي شخص آخر عن أیة معلومات   ٦/٤/١١

وكان یعلم أو یجدر به أن یعلم أن ذلك الشخص اآلخر داخلیة حصل علیها من شخص مطلع، 
اإلفصاح له من الممكن أن یقوم بالتداول في الورقة المالیة ذات العالقة بالمعلومات  الذي تم
 الداخلیة.

  
  
  :الشركةاإلفصاح عن نظام إدارة   ٥/١١

 .العام لإلدارة (إن كان ممكنًا) عن السیاسات المتعلقة بالنظام الشركةتفصح  )١

المنعقدة واللجان المنبثقة عدد اجتماعات المجلس عن بصفة خاصة  الشركةتفصح ا كم )٢
  .كلما كان باإلمكان الشركةأهداف وكذلك عن وتعارض المصالح، ، سنویاً 

  
  
  مع األنظمة األخرى: مبادئ الحوكمةتعارض   ٦/١١

بات النظامیة أو المتطل شركةللمواد النظام األساسي  إحدىمع الحوكمة عندما تتعارض مبادئ 
  األخرى، یقترح المجلس التعدیالت المطلوبة واعتمادها من خالل القنوات النظامیة.

  

  وصیغة المعلومات المفصح عنها:توقیت ال  ٧/١١

  :اعتیادیة توقیت وصیغة المعلومات التي غالبًا ما یفصح عنها بصورةنوضح فیما یلي 

جمعیة ونموذج تفویض الحضور دعوة الیتم تحمیل ، اجتماع الجمعیة العامة السنوي ·
وتداول ویتم النشر  الخاص بالشركة لكترونياإللموقع على اوشروط عضویة المجلس 

  .بجریدتین محلیتین وجریدة أم القرى.
، یتم اإلعالن عنها على موقع تداول في غضون فترة السماح الربعیةالتقاریر السنویة و  ·

منها لكترونیة إنسخة تحمیل  بعد ذلك یتم وبالصیغة التي تحددها هیئة السوق المالیة، ثم
 .وعلى موقع وزارة التجارة والصناعة للشركة لكترونياإللموقع على ا
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 .إلى ذلك یفصح عنها كلما دعت الحاجة ،الرسائل الموجهة للمساهمین ·

یفصح عنها كلما دعت  ،والموردین ،والعمالء ،الرسائل اإلخباریة الموجهة للموظفین ·
 .إلى ذلك الحاجة

 ،وتتم عن طریق الهاتف إلى ذلك، یفصح عنها كلما دعت الحاجة ،التصریحات الصحفیة ·
 لكترونیة.اإلأو الرسائل  ،أو المؤتمرات الصحفیة

  .إلى ذلك یفصح عنها كلما دعت الحاجة ،الدعائیة والترویجیة األنشطة ·

  
یت اإلفصاح عن توقفیما یتعلق ب الجهات ذات الصلةمتطلبات هیئة السوق المالیة و وفیما یلي 

  :الهامة المعلوماتبعض 

یتم تزوید الهیئة بنسخة معتمدة مـن القـوائم المالیـة األولیـة للشـركة وٕاعـالن النتـائج للمسـاهمین  ·
  الربع سنویة. المالیة من نهایة الفترة خمسة عشر یوًما تتجاوز خالل فترة ال

تـزود الهیئـة  الشـركة أن  لـىیجـب أن یعتمـد مجلـس اإلدارة القـوائم المالیـة السـنویة، وینبغـي ع ·
 فتـرة ال تتجـاوز وخـالل فـور اعتمادهـا وذلـك السـنویة المالیـة قوائمهـا عـن للمسـاهمین وتعلـن
 السنویة.  المالیة من نهایة الفترة یوًما أربعین

 خالل مـدة السنویة المالیة القوائم هذه عن للمساهمین وتعلن الهیئة على الشركة أن تزود یجب ·

 .السنویة العمومیة الجمعیة انعقاد تاریخ یوًما قبل وعشرین عن خمسة تقل ال

  
   :لجنة اإلفصاح  ٨/١١

تشكل لجنة منبثقة منها تسمى یمكن أن یمكن أن تقوم لجنة الحوكمة بإعداد عملیة اإلفصاح، كما 
  :یلي نأو بعض ممفي عضویتها كل كون یلجنة اإلفصاح، 

  (رئیس اللجنة)ة یكون عضوًا بلجنة الحوكمعضو من مجلس اإلدارة 
  مدیر عام اإلدارة المالیة (عضو)

  (عضو) مدیر شئون المساهمین
  مدیر إدارة العالقات العامة (عضو)

  ن حسب طبیعة القرارات ومواضیعها إذا دعت الحاجة (عضو)و آخر 
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  :مراحل اإلفصاح  ٩/١١

من أساسیة اإلفصاح عن طریق مراحل بعد اعتماد المجلس لعملیة اإلفصاح عن أمر معین، یتم 
  :ضمنها ما یلي

  .المعلومات المراد اإلفصاح عنهاوتجهیز وصیاغة ومراجعة جمع  )١
 مع اإلدارة التنفیذیة بشأن اإلفصاح عن هذه المعلومات.التنسیق  )٢

  . اإلفصاح بالوسائل النظامیة وفي الوقت المحدد وللفئات المستهدفة )٣

  
  :شركةلل المتحدثون الرسمیون  ١٠/١١
م المجتمع االستثماري، ویحدد اإلدارة المتحدثین الرئیسیین عنه أمایحدد مجلس  ١/١٠/١١

ما یكون المتحدثون الرسمیون وغالبًا . صالحیاتهم والموضوعات التي یمكنهم اإلفصاح عنها
صرح لهم باإلفصاح هم أعضاء مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي وبعض كبار التنفیذیین الم

   عن أمور بعینها.
  
للمجلس أن یحدد أسماءًا بعینها من داخل المجلس أو خارجه تكون من مهماتهم یمكن  ٢/١٠/١١

أو طویلة سواءًا لفترة  -بشكل عام أو عن أمور معینة-اإلفصاح أمام الجمهور االستثماري 
  لفترة محددة. 

  
أن یقوم باستبعاد بعض المتحدثین أو ضم  - في أي وقت یتراءى له- یجوز للمجلس  ٣/١٠/١١

  .الممنوحة للمتحدثین الرسمیین صالحیاتالتعدیل یمكنه  ، كماآخرین
  
أمام الجمهور  الشركةال یجوز ألي فرد أو جماعة أو جهة أن تتحدث رسمیًا عن  ٤/١٠/١١

  من مجلس اإلدارة بذلك. كتابياالستثماري دون أن یكون لدیها تصریح 
  



  
    

  م٤/٢٠١٦ –مجموعة فتیحي القابضة  –قواعد ومعاییر الحوكمة دلیل 
 69 

جهة ما بأن  فرد أوح لأن یصر یجوز لرئیس مجلس اإلدارة وكذلك الرئیس التنفیذي  ٥/١٠/١١
في أمور بعینها، على أن یعرض هذا األمر لالعتماد الحقًا من  الشركةتتحدث رسمیًا عن 

  له.تاٍل مجلس اإلدارة في أول اجتماع 
  

  :فترة الصمت    ١١/١١

فترًة صمت ربع سنویة (من نهایة كل  الشركةاإلفصاح االنتقائي تحدد حتى یتم تجنب  ١/١١/١١
وفي أثناء تلك الفترة لن یعلق المتحدثون  ،)والسنویة ى وقت إصدار النتائج الربعیةربع من السنة إل

  الرسمیون على وضع العملیات الربع سنویة أو النتائج المتوقعة.

أو اتصاالٍت مع  ،اجتماعاتٍ  ونالرسمی ونلن یعقد المتحدث ،فترة الصمت في أثناءو  ٢/١١/١١
عن مناقشة أیة مسائل متعلقة متنعون وسی ،اإلعالموسائل أو  ،المجتمع االستثماري أو ،المحللین
 اتأو مشارك . ویستثنى من ذلك إجراء نقاشاتمع أي فرد أو جهة خارجیة واألداء المالي باألرباح

واألداء المالي  في اجتماعات ومؤتمرات أو محادثات هاتفیة عن معلومات غیر متعلقة باألرباح
  .للفترة

  

  :قبلیةالمعلومات المست    ١٢/١١

توقعات عن األرباح المستقبلیة وغیرها من النتائج المالیة. ولكنها عن تقدیم  الشركةتمتنع  ١/١٢/١١
یم المعقول یمستقبلیٍة كافیٍة لتمكنهم من التقومعلومات  توقعاتب تزود المجتمع االستثماريیمكن أن 

"المعلومات تحت بند نفة بشرط أال تكون هذه المعلومات مص ،وتوقعات أدائها المستقبلي شركةلل
  .قابلة لإلفصاح)الالهامة" (غیر السریة 

معتمدة من مجلس لم تكن  ما ،لألرباح المستقبلیةالمعلومات تتطرق هذه یجب أن ال  ٢/١٢/١١
  اإلفصاح.الحوكمة أو لجنة ومصرح باإلفصاح عنها من جانب لجنة  ،اإلدارة أو إحدى لجانه المنبثقة

وقعات بأرقام المشتریات أو المبیعات تعلى المعلومات المستقبلیة  ههذمل تشتیمكن أن  ٣/١٢/١١
  .أو المخزون أو التكالیف أو المصروفات أو المشاریع أو األنشطة الجدیدة
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  :مع اإلشاعاتعامل الت    ١٣/١١

توقعات الرد علیها أو على عدم یتجسد في مع اإلشاعات عامل للتأفضل السبل إن  ١/١٣/١١
هي "عدم التعلیق على اإلشاعات  الشركةیوضح المتحدثون الرسمیون بأن سیاسة  السوق. ویجب أن

حتى ال تمنح أي جهة أو أي شخص الفرصة لتحقیق مكاسب خاصة أو توقعات السوق". وذلك 
إذا كانت تلك اإلشاعات یمكن أن . إال أو خطئهااإلشاعة سواءًا بالبیع أو الشراء إذا ما علم بصحة 

  أو تنال من سمعتها.  الشركةكبیر على أعمال وأنشطة  تؤثر سلبًا وبشكل
  
یجب على مجلس اإلدارة األخذ في الحسبان أن المعلومات الهامة السریة یمكن أن  ٢/١٣/١١

خالل فترة –تتسرب بشكل جزئي أو كلي. وفي حال إذا ما تسربت تلك المعلومات الهامة السریة 
وم باإلفصاح والنشر الكاملین للمجتمع أن تق الشركةفسیكون على  - دون قصدبو  الصمت

  االستثماري.

أن تصدر بیانًا  الشركةمن أو الجهات ذات الصلة  هیئة السوق المالیةأما إذا طلبت  ٣/١٣/١١
لجنة  ستقومف ،الشركةتداول أسهم تذبب ملحوظ في ات التي تسببت في عن تلك اإلشاع توضیحیاً 

عبر  للرد على تلك اإلشاعاتلة وتقرر القیام باستثناء في المسأ لجنة اإلفصاح بالنظر الحوكمة أو
  .تلك اإلشاعاتمؤكدًة أو نافیًة  ،المستمرین إعالن شامل لجمهور

  
  :المالیینالتواصل مع المحللین     ١٤/١١

   
یقوم المتحدثون الرسمیون باإلفصاح عن المعلومات المصرح باإلفصاح عنها، وفي حال  ١/١٤/١١

البد ف ،إعالميعن معلومات هامة خالل اجتماع عمومي أو فردي أو مؤتمر اإلعالن  الشركةأرادت 
بالوسائل التي تحددها هیئة السوق المالیة (على موقع تداول) و لجمهور المستثمرین  أوالً من اإلفصاح 

 شركةوالجهات ذات الصلة. كما ینبغي بعد ذلك تحمیل هذه األخبار الهامة على الموقع الرسمي لل
  .الجمهور االستثماري لیطلع علیها
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بشكل قد  - إال في حال خطئهم- بالتعلیق على تقاریر المحللین المالیین  الشركةلن تقوم  ٢/١٤/١١
یضلل الجمهمور االستثماري، وفي نطاق المعلومات المفصح عنها بالفعل مسبقًا لجمهور 

   المستمرین.
  
بتحمیل تقاریر المحللین  الشركةتقوم ولعدم التأثیر على الجمهور االستثماري ال یجب أن  ٣/١٤/١١

  .المالیین على موقعها اإللیكتروني
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 تقریر مجلس اإلدارة:    ١٥/١١
  
 اإلدارة مجلس عن صادًرا تقریًرا السنویة المالیة بقوائمها الشركة أن ترفق على یجب ١/١٥/١١

 والتي الشركة أعمال على رةالمؤث العوامل وجمیع األخیرة، المالیة السنة لعملیاتها خالل عرًضا یتضمن

  المالي. ووضعها وخصومها الشركة أصول من تقویم لیتمكن المستثمر یحتاجها
 من اعتماده فور الهیئة إلى اإلدارة ترسل التقریر السنوي لمجلس یجب على الشركة أن ٢/١٥/١١

   .٨نموذج مع  اإلدارة مجلس
  
للهیئة خالل المهلة الزمنیة المحددة إلرسال یرفق بالتقریر السنوي لمجلس اإلدارة ویرسل  ٣/١٥/١١

تقریر مجلس اإلدارة السنوي (نموذج اإلفصاح عن مدى االلتزام بالئحة حوكمة الشركات) ویعتمد من 
  العضو المفوض والرئیس التنفیذي للشركة.

  
ص یجب اإلعالن عن القوائم المالیة السنویة وخالصة وافیة من تقریر مجلس اإلدارة والن ٤/١٥/١١

 یوم قبل تاریخ انعقاد الجمعیة العامة السنویة. ٢٥الكامل لتقریر مراقب الحسابات بما ال یقل عن 

  
 ما یلي:اإلدارة  سیجب أن یتضمن تقریر مجل     ٥/١٥/١١

  
 من أكثر أو نوعین وصف حالة وفي ومجموعته، للمصدر الرئیسة النشاط ألنواع وصف )١

 في وٕاسهامه التجاریة الشركة أعمال حجم على رهوتأثی نشاط بكل بیان إرفاق النشاط یجب

 .النتائج
 
 توسعة أو الشركة، هیكلة إعادة ذلك في الشركة المهمة (بما وقرارات لخطط وصف )٢

 .وأیة مخاطر تواجهها الشركة ألعمال المستقبلیة عملیاتها) والتوقعات أو وقف أعمالها،

  
 للسنوات أعمالها كة ونتائجالشر  وخصوم ألصول بیاني رسم أو جدول شكل على خالصة )٣

 .أقصر أیهما التأسیس، منذ أو األخیرة المالیة الخمس
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 .المملكة خارج التابعة شركاتها إیرادات وٕاجمالي الشركة إیرادات إلجمالي جغرافي تحلیل )٤

  
 توقعات أیة أو السابقة السنة نتائج عن التشغیلیة النتائج في جوهریة ألیة فروقات إیضاح )٥

 كة.من الشر  معلنة

  
 للمحاسبین السعودیة الهیئة عن الصادرة المحاسبة معاییر عن اختالف ألي إیضاح )٦

 .القانونیین

  
 محل والدولة لعملیاتها، الرئیسي المحل والدولة الرئیس، ونشاطها تابعة شركة كل اسم )٧

 .تأسیسها

  
 .تابعة شركة لكل الصادرة الدین وأدوات األسهم عن تفاصیل )٨

  
 .األرباح توزیع في الشركة لسیاسة وصف )٩
 

 (عدا ألشخاص تعود التصویت في األحقیة ذات األسهم فئة في ألیة مصلحة وصف )١٠

 بإبالغ القصر) قاموا وأوالدهم وأزواجهم التنفیذیین وكبار الشركة مجلس إدارة أعضاء

 تغییر وأي قواعد التسجیل واإلدراج، هذه من الثالثین المادة الحقوق بموجب الشركة بتلك

 .األخیرة المالیة السنة خالل قوقالح تلك في

  
 الشركة إدارة مجلس ألعضاء تعود اكتتاب وحقوق خیار وحقوق مصلحة ألیة وصف )١١

 من أي أو الشركة دین أدوات أو أسهم في القصر وأوالدهم وأزواجهم وكبار التنفیذیین

 .ألخیرةا المالیة السنة خالل الحقوق تلك أو المصلحة تلك في تغییر التابعة، وأي شركاتها

  
 أو الطلب عند السداد واجبة كانت الشركة (سواء على قروض بأیة المتعلقة المعلومات )١٢

 الشركة دفعتها للمصدر ومجموعته وأیة مبالغ اإلجمالیة بالمدیونیة ذلك)، وكشف غیر

 إقرار الشركة، فعلیها تقدیم على قروض وجود عدم حال لقروض خالل السنة. وفي سداًدا

 .بذلك
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خیار أو مذكرات  حقوق وأیة أسهم، إلى للتحویل قابلة دین أدوات أیة وأعداد تلفئا وصف )١٣

حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالیة مع 
 ذلك. مقابل الشركة إیضاح أي عوض حصلت علیه

  
 أو أسهم، إلى للتحویل قابلة دین أدوات بموجب اكتتاب أو تحویل ألیة حقوق وصف )١٤

 .الشركة منحتها أو مشابهة أصدرتها حقوق أو حقوق، شهادات أو حقوق خیار،

  
 لالسترداد، قابلة دین ألیة أدوات الشركة جانب من إلغاء أو شراء أو استرداد ألي وصف )١٥

 اشترتها التي المدرجة المالیة األوراق بین التمییز مع المتبقیة، المالیة وقیمة األوراق

  رتها شركاتها التابعة.التي اشت وتلك الشركة
 

كل  حضور وسجل األخیرة، المالیة السنة خالل عقدت التي اإلدارة مجلس اجتماعات عدد )١٦
 اجتماع.

 
 وصف ألي صفقة بین المصدر وطرف ذي عالقة. )١٧

  
جوهریة  مصلحة فیه توجد كانت أو وتوجد فیه طرًفا الشركة تكون عقد بأي تتعلق معلومات )١٨

ذي  شخص ألي أو المالي للمدیر أو التنفیذي للرئیس أو ةالشرك إدارة مجلس أعضاء ألحد
 .بذلك إقرار فعلى الشركة تقدیم القبیل هذا من عقود توجد لم وٕاذا منهم، عالقة بأي

  
كبار  أحد أو الشركة إدارة مجلس أعضاء أحد بموجبه تنازل اتفاق أو ألیة ترتیبات بیان )١٩

  .تعویض أو راتب أي التنفیذیین عن
 

  .في األرباح أیة حقوق عن الشركة مساهمي أحد بموجبه تنازل اتفاق أو تیباتألیة تر  بیان )٢٠
 

أیة  أو رسوم أو ضرائب أو أیة زكاة لسداد المستحقة النظامیة المدفوعات بقیمة بیان )٢١
  أسبابها. وبیان لها موجز وصف مع مستحقات أخرى،
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 الشركة. موظفي لمصلحة تم إنشاؤها أخرى احتیاطیات أو أیة استثمارات بقیمة بیان )٢٢

 
 :یلي بما إقرارات )٢٣

  .بالشكل الصحیح أعدتت الحسابات أن سجال ·
  .د على أسس سلیمة ونّفذ بفاعلیةعأن نظام الرقابة الداخلیة أ ·
  .یوجد أي شك یذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطھ الأنھ  ·

  لك.وفي حال تعذر إصدار أي مما سبق، یجب أن یحتوي التقریر على إقرار یوضح سبب ذ
 

 وطلبت السنویة، المالیة القوائم على تحفظات یتضمن القانوني المحاسب تقریر كان إذا )٢٤

 تم كما المعلومات تلك اإلدارة مجلس تقریر یوضح أن یجب إضافیة، الهیئة معلومات

 .تقدیمها للهیئة
 

مالیة  سنوات ثالث انتهاء قبل القانوني المحاسب باستبدال اإلدارة مجلس توصیة حال في )٢٥
 .باالستبدال التوصیة أسباب بیان مع ذلك، على التقریر یحتوي أن متتالیة، یجب

  
یجب أن یتضمن تقریر مجلس اإلدارة النقاط المنصوص علیها في المادة التاسعة  )٢٦

(اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة) الواردة بالئحة حوكمة الشركات والتي تنص على 
 ما یلي:

  
  ذه الالئحة واألحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك.ما تم تطبیقه من أحكام ه  -أ)

أسماء الشركات المساهمة التي یكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوًا في مجالس   -ب)
  إدارتها.

تكوین مجلس اإلدارة وتصنیف أعضائه على النحو اآلتي: عضو مجلس إدارة تنفیذي،   - ج)
  قل.أو عضو مجلس إدارة غیر تنفیذي، أو عضو مجلس إدارة مست

وصف مختصر الختصاصات لجان مجلس اإلدارة الرئیسیة ومهماتها مثل لجنة    - د)
الترشیحات والمكافآت، مع ذكر أسماء هذه اللجان ورؤسائها الحوكمة و المراجعة، ولجنة 

  وأعضائها وعدد اجتماعاتها.
  تفصیل عن المكافآت والتعویضات المدفوعة لكل من اآلتي كل على حدة: - هـ)
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  س اإلدارةأعضاء مجل )١
خمسة من كبار التنفیذیین ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعویضات من الشركة،  )٢

 یضاف إلیهم الرئیس التنفیذي والمدیر المالي إن لم یكونا من ضمنهم.

أیة عقوبة أو جزاء أو قید احتیاطي مفوض على الشركة من الهیئة أو من أي جهة  )٣
 اض هذه الفقرة، یقصد بمصطلحوألغر إشرافیة أو تنظیمیة أو قضائیة أخرى. 

الرواتب واألجور والبدالت واألرباح وما في حكمها،  :المكافآت والتعویضات""
الدوریة أو السنویة المرتبطة باألداء، والخطط التحفیزیة قصیرة أو طویلة  والمكافآت
 مزایا عینیة أخرى." ةاألجل، وأی

 لداخلیة بالشركة.نتائج المراجعة السنویة لفاعلیة إجراءات الرقابة ا )٤
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  :أخرىاالستحواذ على شركات االندماج و     ١٦/١١

  :إعالم المساهمین   ١/١٦/١١

الخاصة باالندماج أو االستحواذ بمجرد  إبالغ المساهمین عن الصفقات االستثنائیةأن یتم یجب 
  إتمامها دون تأخیر.

  :أو االستحواذ االندماجعملیات قیود   ٢/١٦/١١

إجراءات قد تعوق نجاح االندماج، إال إذا طلب القیام بأیة متنع اإلدارة عن یجب أن ت  ١/٢/١٦/١١
  منها المجلس ذلك أو من خالل الجمعیة العامة.

كوسیلة لاللتفاف والتحایل بغرض أو االستحواذ االندماج سیاسة یجب استخدام ال  ٢/٢/١٦/١١
  لة.ءالمساأعضاء المجلس عند ذمة تبرئة 

  :أو االستحواذ رة في إجراءات االندماجدور مجلس اإلدا  ٣/١٦/١١

یجب على المجلس دراسة عملیات االندماج أو االستحواذ بشكل تفصیلي دقیق من جمیع الجوانب 
  التخاذ القرار السلیم. ولهذا الغرض علیه القیام بالكثیر من اإلجراءات من ضمنها ما یلي:

 یحدد صادر عن هیئة السوق المالیة والذيتم الرجوع إلى دلیل االندماج واالستحواذ الی ١/٣/١٦/١١
  .أو االستحواذ علیهاالسیاسات المنظمة لالندماج مع شركات أخرى 

في تفادي السیطرة المطلقة الدور األكبر ، ینبغي أن یكون ألعضاء المجلس المستقلین ٢/٣/١٦/١١
  بل بعض األطراف.من قِ الشركة على 

  التزام المساهمین:  ٤/١٦/١١

هیئة حدده تالمساهمین المستوى الذي من  متضامنةمجموعة شخص أو  ةحصجمالي إ بلوغ في حال
(عرض إلزامي أو  للشركة سهم المتبقیةاأل، فإنهم یلتزمون بتقدیم عرض لشراء السوق المالیة

  .اختیاري)
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  لتــواصلا -١٢

  
الفقرة السابقة  تحت، ویندرج هذا التواصل تم التواصل مع األطراف األخرى غیر المجتمع االستثماريی

  .الموظفین والعمالء والموردیناإلفصاح، وتشمل سیاسة التواصل كل من الخاصة ب
 
  :التواصل مع الموظفین  ١/٢١
  
 :األهداف  ١/١/١١

أهمیة إدراك  علىقیم الشركة ورؤیتها وأهدافها ومبادراتها، ومساعدتهم لالموظفین استیعاب  )١
 الدور الذي یقومون به في هذا المجال.

 .في االجتماعاتوبناء حس االنتماء للشركة من خالل المشاركة  ،ز الموظفینتحفی )٢

بالقرارات والتوجهات الجدیدة للشركة، والتي سبق اإلعالن عنها بالفعل إخطار الموظفین  )٣
  .للمجتمع االستثماري

 
 
 :نطاق التواصل مع الموظفین  ٢/١/١٢

 لخ.إ لویات..یة واألو ستراتیجالرؤیة واال –یة ستراتیجالتغیرات اال )١

 .، والسیاسات واإلجراءات، إلخحوكمة الشركةنظام مثل األساسیة، نظمة األالتغیرات في  )٢

 التعدیالت في اللوائح الداخلیة. )٣

جغرافیة جدیدة أو وتطویر النشاط إلى مناطق  االستحواذمثل االندماج و  –خطط التوسع  )٤
 منتجات جدیدة.

 .كل التنظیمي وما یطرأ علیه من تعدیالت، والهیالتغیرات اإلداریة الداخلیة الهامة )٥

 .، إلخمزایا الموظفین، عقود العمالء والموردین، وااللتزامات االجتماعیةثل م –أخرى  )٦
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 :األدوار والمسئولیات  ٣/١/١٢

، الموارد البشریة، وٕادارة ینالمدراء المباشرین للموظف تقع مسئولیة التواصل مع الموظفین على كل من
 .بالشركة ةفیذیالتن اإلدارةو 
 
 :المعلوماتوسائل إیصال   ٤/١/١٢

ووسائل  البرید اإللكتروني الداخلي،االجتماعات بالموظفین، و یمكن استخدام العدید من الوسائل منها 
أو تلك  واإلذاعیة الداخلیة، والتعامیم الموزعة على كافة الموظفین التواصل االجتماعي اإللیكترونیة،

اإلدارة عات الموجهة للموظفین، أو من خالل االتصال الشخصي من أو عبر المطبو  ،المعلقة
  بالشركة. التنفیذیة

  
 :التواصل مع العمالء    ٢/١٢
  

 :هدافاأل  ١/٢/١٢

خدمة العمالء بالتواصل مع العمالء شخصیًا أو عبر الهاتف، قسم تقوم إدارة التسویق والمبیعات و 
 علىوبهذا یمكنها التعرف  ت السلع المعروضة.لتوضح لهم الخدمات أو البضائع الجدیدة أو ممیزا

اعتراضاتهم واقتراحاتهم وأرائهم التي تساعد على تنمیة أعمال الشركة وزیادة والء العمالء للشركة. 
  .ومن خالل هذا التواصل یسعى جمیع العاملین إلى إرضاء العمالء قدر المستطاع

 
 :نطاق التواصل مع العمالء  ٢/٢/١٢

المنتجات الجدیدة، والتغیرات التي قد تطرأ على خالل تواصلهم مع الشركة على  یتعرف العمالء من
  .، واألسعار الجدیدة، إلخوالفروع التي تم أو سیتم افتتاحها ،الخدمات

 
 :األدوار والمسئولیات  ٣/٢/١٢

خدمة العمالء بعد التنسیق مع قسم إدارة التسویق والمبیعات و تضطلع بدور التواصل مع العمالء 
  إلدارة التنفیذیة في هذا الشأن.ا
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 :وسائل توصیل المعلومات  ٤/٢/١٢

ٕاعالنات الصحف والمجالت وٕاعالنات الطرق والتلیفزیون و عبر عدة وسائل منها رسائل الجوال، 
ومواقع والمطبوعات التي تصدرها الشركة، والبرید المباشر، والموقع اإللیكتروني للشركة، والرادیو، 

  إلخ.اعي، التواصل االجتم
  
  
 :التواصل مع الموردین    ٣/١٢

بالتواصل مع الموردین فیما یتعلق المشتریات بالتنسیق مع اإلدارة التنفیذیة ٕادارة التجاریة و دارة اإلتقوم 
بالشكل الذي یساعد على تدعیم أواصر التعاون وخفض أسعار السلع والخدمات التي تقوم الشركة 

شروط الدفع أیضًا. ویمكن إلدارة أحكام و الخارج، كما یمكنها تحسین بشرائها محلیًا أو استیرادها من 
المشتریات تحقیق هذه األهداف عبر إیضاح بعض مالمح الخطة االستراتیجیة المتعلقة بالتوسع في 

. ویتم التواصل من خالل المراسالت أنشطة جدیدة أو افتتاح فروع أو القیام بحمالت ترویجیة
  .بالمملكة أو بالمعارض الخارجیة التي تتم من وقت آلخر مع الموردینواالتصاالت والمقابالت 
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  المسئولیة االجتماعیة -١٣
  
 

 نقدم لعمالئنا أرقى المنتجات وأرفع مستویات الخدمة التي تتوفر فیها أعلى معدالت األمان. )١

 لنا.ال نقبل أیة ممارسات غیر مشروعة في العمل وننتهج الشفافیة والنزاهة في كل أعما )٢

 نوفر بیئة عمل آمنة لكافة العاملین بشركات المجموعة. )٣

السعودیین، ومن خالل التبرعات والشباب وطننا من خالل توظیف الفتیات خدمة نساهم في  )٤

 النقدیة والمساهمات الخیریة.

، في مختلف لموظفین على أیدي مدربین معتمدینبتقدیم دورات تدریبیة لنقوم بشكل دائم  )٥

 المجاالت.

 والصحیة لكافة موظفي الشركة.والنفسیة بشكل كبیر بالظروف اإلنسانیة  نهتم )٦

قامت الشركة بتجهیز ملعب ریاضي للعاملین بجوار سكن الموظفین في جدة، كما أنها ترعى  )٧

 البطوالت الریاضیة التي یشترك فیها موظفو الشركة.أغلب 

أخالقیة إحدى أهدافها خدمة استثمارات هي ترى الشركة أن استثمارها في المشروعات الطبیة  )٨

 المجتمع.

یمكن أن تحدد الشركة نسبة معینة من صافي أرباحها السنویة من أنشطتها الرئیسیة لإلنفاق  )٩

 على مشاریع ومبادرات المسئولیة االجتماعیة.

  


