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المصطلحات الواردة بالدليل
شركة الخطوط السعودية للتموين
دليل إدارة الحكومة

فيما يلي التعريفات اخلا�صة ببع�ض العبارات امل�ستخدمة يف هذا امل�ستند:

م

العبــــــارة

1

الت�صويت الرتاكمي

2

التابع

3

4
5
6
7
8

الو�صف
�أ�سلوب ت�صويت الختيار �أع�ضاء جمل�س الإدارة  مينح كل م�ساهم قدرة ت�صويتية بعدد الأ�سهم التي ميلكها  ،بحيث يحق
له  الت�صويت بها ملر�شح واحد �أو تق�سيمها بني من يختارهم من املر�شحني دون وجود �أي تكرار لهذه الأ�صوات  ،ويزيد هذا
الأ�سلوب من فر�ص ح�صول م�ساهمي الأقلية على متثيل لهم يف جمل�س الإدارة  عن طريق الأ�صوات الرتاكمية ملر�شح واحد .
ال�شخ�ص الذي ي�سيطر على �شخ�ص �آخر �أو ي�سيطر عليه ذلك ال�شخ�ص الآخر �أو ي�شرتك معه يف كونه م�سيطرا على من
قبل �شخ�ص ثالث  ،ويف �أي مما �سبق تكون ال�سيطرة ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر .
يتعلق بكبار التنفيذيني �أو ع�ضو جمل�س الإدارة  �أو م�ساهم فرد ميتلك ن�سبة كبرية من الأ�سهم � ،أي من الآتي بيانهم:
�أ .الزوج والزوجة �أو الأوالد الق�صر (ي�شار �إليهم جمتمعني بـ»عائلة الفرد»)
ب� .أي �شركة تكون للفرد �أو لأي من �أفراد عائلته �أو لأكرث من فرد منهم جمتمعني � ،أو تكون للفرد ولأي من �أفراد عائلته
�أو لأكرث من فرد منهم جمتمعني � ،أي م�صلحة يف ر�أ�سمالها �سواء ب�شكل مبا�شر  �أو غري مبا�شر مبا يتيح لهم القدرة على  :
• الت�صويت �أو ال�سيطرة على �أ�صوات بن�سبة ت�ساوي �أو تزيد على  %30يف اجلمعية العمومية فيما يتعلق بكل �أو معظم الو�سائل
• �أو تعيني �أو عزل �أع�ضاء جمل�س الإدارة  املالكني لغالبية حقوق الت�صويت يف اجتماعات جمل�س الإدارة  فيما يتعلق بكل �أو
معظم امل�سائل .
يق�صد بـ»�شخ�ص ذي عالقة» فيما يتعلق ب�شركة متلك ن�سبة كبرية من الأ�سهم:
�أ� .أي �شركة �أخرى تكون تابعة لها � ،أو قاب�ضة لها � ،أو تابعة زميلة لها متلكها ال�شركة الأم نف�سها
ت�  .أي �شركة يكون �أع�ضاء جمل�س �إدارتها معتادين على الت�صرف وفقا لتوجيهات �أو تعليمات ال�شركة التي متلك ن�سبة
كبرية من الأ�سهم .
ث� .أي �شركة تكون لل�شركة التي متلك ن�سبة كبرية من الأ�سهم  ،و�أي �شركة �أخرى ورد تعريفها يف الفقرة (�أ) �أو(ب)
جمتمعتني �  ،أي م�صلحة يف ر�أ�سمالها �سواء ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر مبا يتيح لهم القدرة على  :
• الت�صويت �أو ال�سيطرة على �أ�صوات بن�سبة ت�ساوي �أو تزيد على  %30يف اجلمعية العمومية فيما يتعلق بكل �أو معظم الو�سائل
• �أو تعيني �أو عزل �أع�ضاء جمل�س الإدارة  املالكني لغالبية حقوق الت�صويت يف اجتماعات جمل�س الإدارة  فيما يتعلق بكل
�أو معظم امل�سائل .

�شخ�ص ذو عالقة

حقوق الت�صويت
ال�شخ�ص املرخ�ص له
املجل�س
جلان جمل�س الإدارة
الهيئة

 9نظام ال�شركات ال�سعودي
 10الرئي�س
 11ال�شركة
 12ال�سيطرة
 13م�ساهم كبري
 14م�ساهمو الأقلية
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جميع حقوق الت�صويت املرتبطة ب�أ�سهم �شركة وميكن ممار�ستها من خالل اجلمعية العمومية
�شخ�ص مرخ�ص له من الهيئة مبمار�سة �أعمال الأوراق املالية
جمل�س �إدارة �شركة اخلطوط ال�سعودية للتموين
اللجان التي يتم تعيينها من قبل جمل�س �إدارة ال�شركة.
هيئة ال�سوق املالية �شاملة حيثما ي�سمح الن�ص�  ،أي جلنة� ،أو جلنة فرعيه ،او موظف� ،أو وكيل ميكن ان يتم تفوي�ضه للقيام
ب�أي وظيفة من وظائف الهيئة.
مت �إ�صدار قانون ال�شركات ال�سعودي باملر�سوم امللكي رقم م 6/امل�ؤرخ  22ربيع الثاين 1385هـ املوافق  20يوليو  ، 1965وتعديالته
رئي�س جمل�س �إدارة �شركة اخلطوط ال�سعودية للتموين
�شركة اخلطوط ال�سعودية للتموين («التموين»« ،ال�شركة»)
القدرة على الت�أثري على �أفعال �أو قرارات �شخ�ص �آخر ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر  ،منفردا �أو جمتمعا مع قريب �أو تابع
 ،من خالل �أي من الآتي�( :أ) امتالك ن�سبة ت�ساوي � %30أو �أكرث من حقوق الت�صويت يف �شركة( .ب) حق تعيني � %30أو
�أكرث  من �أع�ضاء اجلهاز الإداري ؛ وتف�سر كلمة «امل�سيطر» وفقا لذلك   .
�شخ�ص ميلك � %5أو �أكرث من �أ�سهم امل�صدر
امل�ساهمني الذين ميثلون فئة غري م�سيطرة على ال�شركة بحيث ال ي�ستطيعون الت�أثري عليها   .
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م

العبــــــارة

الو�صف

امل�ساهمني يف اجلمعية
15
العمومية

تت�ألف اجلمعية العمومية من كافة امل�ساهمني الذين ميتلكون ح�ص�ص يف ال�شركة .يتوىل امل�ساهمون ممار�سة حقوقهم يف
اجتماع اجلمعية العمومية  .

� 16أ�صحاب امل�صالح

كل �شخ�ص له م�صلحة مع ال�شركة مثل :امل�ساهمني ،العاملني  ،الدائنني  ،العمالء  ،املوردين ،املجتمع.
احل�صة يف �أي �شركة (�أينما يتم دجمها) �أو احل�صة يف �أي هيئة غري مدرجة ب�سجل ال�شركات  ،وي�شمل تعريف « احل�صة»
كل �سند مايل يتمتع مبوا�صفات الأ�سهم مبا يف ذلك ال�صكوك.
بالن�سبة �إىل ال�شركة امل�ساهمة  ،فهي ت�شمل ع�ضوا يف جمل�س الإدارة  وفيما يتعلق ب�أي �شركة �أخرى فهي ت�شمل �أي مدير �أو
غريه من كبار التنفيذيني الذين قاموا بو�ضع وتنفيذ القرارات الإ�سرتاتيجية لل�شركة.
فيما يتعلق بال�شخ�ص  ،ي�شمل ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة � ،أو مدير ال�شركة �أو ال�شريك يف �شركة ت�ضامن � ،أو �أي فرد اخر
يعمل مبوجب عقد عمل � ،أو عقد خدمات ويتم و�ضع خدماته يف ت�صرف �أو حتت �سيطرة ذلك ال�شخ�ص.
النظام الآيل لتداول الأ�سهم ال�سعودية
جمموعة من الأفراد الذين يتخذون القرارات الإ�سرتاتيجية  ،ويعترب جمل�س �إدارة ال�شركة امل�ساهمة اجلهاز الإداري لها.

 17احل�ص�ص  
 18ع�ضو جمل�س الإدارة   
 19موظف
 20تداول
 21اجلهاز الإداري
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ع�ضو جمل�س الإدارة  الذي يتمتع باال�ستقاللية التامة ومما ينايف اال�ستقاللية على �سبيل املثال ال احل�صر.
�أ�.أن يكون مالكا ملا ن�سبته � %5أو �أكرث من �أ�سهم ال�شركة �أو �أي �شركة من جمموعتها .
�أ� .أن يكون ممثال ل�شخ�ص ذي �صفة اعتبارية ميلك ما ن�سبته � %5أو �أكرث من �أ�سهم ال�شركة �أو �أي �شركة من جمموعتها .
ب� .أن يكون من كبار التنفيذيني خالل العامني املا�ضيني يف ال�شركة �أو يف �أي �شركة من جمموعتها .
ت� .أن تكون له �صلة القرابة من الدرجة الأوىل مع �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة  يف ال�شركة �أو يف �أي �شركة من
جمموعتها .
ث� .أن تكون له �صلة القرابة من الدرجة الأوىل مع �أي من كبار التنفيذيني يف ال�شركة �أو يف �أي �شركة من جمموعتها .
ج� .أن يكون ع�ضو جمل�س �إدارة يف �أي �شركة �ضمن جمموعة ال�شركة املر�شح لع�ضوية جمل�س �إدارتها .
ح� .أن يكون موظفا خالل العامني املا�ضيني لدى �أي من الأطراف املرتبطة بال�شركة �أو ب�أي �شركة من جمموعتها كاملحا�سبني
القانونيني وكبار املوردين � ،أو �أن يكون مالكا حل�ص�ص ال�سيطرة لدى �أي من تلك الأطراف خالل العامني املا�ضيني

الع�ضو امل�ستقل

23

املُ�صدر

24

الأ�شخا�ص الق�ضائية

ال�شخ�ص الذي ي�صدر �أوراقا مالية �أو يعتزم �إ�صدارها

املالية

ذات  

امل�ستثمرين هم الأ�شخا�ص الق�ضائيني والذي يتولون الت�صرف نيابة عن الآخرين  -على �سبيل املثال يجب على �صناديق
اال�ستثمار الإف�صاح يف تقاريرها ال�سنوية عن �سيا�سات  الت�صويت اخلا�صة بها والت�صويت الفعلي وكذلك �سبل التعامل
مع �أي ت�ضارب مادي يف امل�صالح التي قد ت�ؤثر على ممار�سة احلقوق الأ�سا�سية يف ما يتعلق با�ستثماراتهم.
يق�صد بها يف الئحة االندماج واال�ستحواذ:
�أ.الأوراق املالية لل�شركة املعرو�ض عليها التي مت تقدمي العر�ض ب�ش�أنها �أو التي تتمتع بحقوق الت�صويت.
خ� .أ�سهم ر�أ�س املال لل�شركة املعرو�ض عليها والعار�ض.
د .الأوراق املالية للعار�ض التي تتمتع – ب�شكل �أ�سا�سي – باحلقوق نف�سها لأي �أوراق مالية �سيتم �إ�صدارها كثمن للعر�ض.
ذ .الأوراق املالية لل�شركة املعرو�ض عليها والعار�ض التي تتمتع بحقوق اكتتاب �أو حتويل لأي من الأوراق املالية املذكورة �أعاله    .
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الأوراق
العالقة

26

الإدراج

عملية �إدراج الأوراق املالية يف ال�سوق � ،أو حيث ي�سمح �سياق الن�ص بذلك  ،تقدمي طلب الت�سجيل وقبول الإدراج .

27
28
29

الع�ضو غري التنفيذي
ال�شخ�ص 
يوم

ع�ضو جمل�س الإدارة  الذي ال يكون متفرغا لإدارة ال�شركة �أو ال يتقا�ضى راتب �شهريا �أو �سنويا منها .
�أي �شخ�ص طبيعي � ،أو اعتباري تقر له �أنظمة اململكة بهذه ال�صفة.
يوم عمل يف اململكة العربية ال�سعودية طبقا لأيام العمل الر�سمية.
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شركة الخطوط السعودية للتموين
دليل إدارة الحكومة

المقدمة

 1املقدمة
يجب �أن يتحمل جمل�س �إدارة (“املجل�س”) �شركة اخلطوط ال�سعودية للتموين (ال�شركة) م�سئولية الإ�شراف على �إدارة ال�شركة و�شئون الأعمال التجارية ،
كما يجب �أن يتوىل اتخاذ جميع القرارات الرئي�سية املتعلقة بال�سيا�سة العامة لل�شركة  ،وعلى هذا النحو فقد اعتمد املجل�س هذا القانون لإدارة ال�شركات ،
جنبا �إىل جنب مع النظام الأ�سا�سي وعقد الت�أ�سي�س لل�شركة ومواثيق بع�ض جلان املجل�س الذي يوفر ال�سلطة و�أف�ضل املمار�سات لإدارة ال�شركة.
 1.1الغر�ض
 1.1.1يعترب هذا امل�ستند مبثابة دليل �إدارة احلوكمة ل�شركة اخلطوط ال�سعودية للتموين ،حيث يقدم مبادئ توجيهية لإدارة فعالة يف حماولة لتعزيز قيمة
طويلة الأجل للم�ساهمني.
 2.1.1وقد مت و�ضع دليل �إدارة احلوكمة على �أ�سا�س النظام الأ�سا�سي  /لوائح ال�شركات واملبادئ التوجيهية للإدارة الر�شيدة اخلا�صة بهيئة ال�سوق املالية
(وقد مت اتخاذ بع�ض املبادئ التوجيهية �إدارة احلوكمة يف االعتبار عند و�ضع هذا الدليل ل�ضمان وجود هيكل حوكمة فعال ل�شركة اخلطوط ال�سعودية للتموين
مبا يتواكب مع متطلبات هيئة ال�سوق املالية).
 2.1الهدف من �إدارة احلوكمة
 1.2.1تتطلع ال�شركة لتحقيق �أعلى معايري ال�سلوك الأخالقي وذلك من خالل؛ �أن تفعل ما تقول و�إعداد تقرير بالنتائج مع حتري الدقة وال�شفافية ،
واحلفاظ على االمتثال الكامل للقواعد والقوانني واللوائح التي حتكم �أعمال ال�شركة.
 2.2.1يقوم جمل�س الإدارة  بتقدمي القيادة املركزية لل�شركة وو�ضع �أهدافها وتطوير اال�سرتاتيجيات التي توجه الأن�شطة القائمة لتحقيق هذه الأهداف
 ،يجب �أن يتوىل جمل�س الإدارة  ت�شكيل اخلطوط امل�ستقبلية لل�شركة وحماية �أ�صولها و�سمعتها  ،كما �سيتم النظر يف مدى ات�صال قراراتهم بـ “�أ�صحاب
امل�صلحة املعنيني” والإطار التنظيمي لل�شركة.
 3.2.1هذا ويجب على جمل�س الإدارة  ا�ستخدام املهارة واحلر�ص عند ممار�سة مهامهم  ،مع ت�أدية واجباتهم على نحو قائم على الثقة ،و يجب �أن يكون
جمل�س الإدارة  م�سئوال �أمام امل�ساهمني عن �أداء ال�شركة ،كما ميكن عزلهم من من�صبهم من قبل امل�ساهمني.
 3.1ما هي �إدارة احلوكمة؟
 1.3.1من �إحدى �أكرث االجتاهات نفوذا الآن يف عامل �سريع التغري هو حقيقة �أن ال�شركات وقياداتها تواجه ب�شكل متزايد م�شكلة اال�ستقالل بني منظمتهم
وبني امل�ساهمني فيها .ونتيجة لهذه املواجهة فقد مت حتدي الدور التقليدي الأ�سا�سي للعمل بو�صفه “ ُمدر للربح”؛ حيث يجب �أن يتخطى الأداء اجليد للأعمال
مرحلة كونه جمرد الأداء املايل الذي يرتكز على الربح.
 2.3.1ميثل هذا االجتاه حتوال لل�سلطة من داخل �إىل خارج املنظمة  ،مع �إحداث تغريا يف ثقافة و�أولويات جمل�س الإدارة  .وكما �صرح �أ�صحاب امل�صلحة
اخلارجيني على نحو �أكرث من �أي وقت م�ضى حول طريقة �إدارة قادة الأعمال ل�شركاتهم  ،ف�إن ه�ؤالء القادة مطالبون ب�إثبات من خالل �أفعالهم وقراراتهم
ب�أنهم جزء من املجتمع ولي�س فقط �أداة تنتمي لالقت�صاد.
 3.3.1تعترب �إدارة احلوكمة نظاما “لل�ضوابط والتوازنات”  ،مت ت�صميمه خللق توازن دقيق بني م�صالح خمتلف �أ�صحاب امل�صلحة املعنيني يف املنظمة
(امل�ساهمني والإدارة واملوظفني والعمالء واملوردين واملجتمع ككل) ،وعلى هذا النحو ف�إن حوكمة  ال�شركات ال تقت�صر على امل�سائل القانونية واحرتام اللوائح
�أو �إدارة املخاطر  ،بل انت�شارها يف جميع �أنحاء ال�شركة.
 4.3.1ا�ستخدام عبارة “�إدارة احلوكمة» تعني حرفيا تطبيق هذا املفهوم يف �أو�سع معانيه نحو توجيه و�إدارة ال�شركة وخلق قيمة للم�ساهمني وبالن�سبة
للآخرين ،فقد تعني �إدارة احلوكمة بب�ساطة تنفيذ نظم املراقبة ملنع ت�ضارب امل�صالح وغريها من الت�صرفات غري الالئقة.
 4.1ا�ستخدام الدليل
 1.4.1ي�ستخدم هذا الدليل كمرجعية للم�ساهمني وجمل�س الإدارة  واللجان التابعة ملجل�س الإدارة   ،بحيث يتم الرجوع �إىل اجلزء ذي العالقة من هذا
الدليل لال�سرت�شاد به.
 2.4.1ينبغي القيام بعملية مراجعة دورية لهذا الدليل ،وذلك بهدف تقييم مدى مالءمته وقابليته للتطبيق� ،أوحاجته �إىل التعديل وفق ًا للتغريات التي قد
تطر�أ يف ال�شركة �أوالبيئة املحيطة بها.
تاريخ الإ�صدار 9 :دي�سمرب 2013
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شركة الخطوط السعودية للتموين
دليل إدارة الحكومة
 5.1مراقب الدليل
 1.5.1مراقب هذا الدليل هو رئي�س �ش�ؤون ال�شركة .يجب �أن يتم توجيه كافة اال�ستف�سارات والأمور املتعلقة بهذا الدليل �سواء اللغة امل�ستخدمة  /املحتويات
�أو تنفيذه �أو نطاق العمل �أو الأهداف وغريه �إىل مراقب الدليل� .إن م�س�ؤولية احلفاظ على الدليل وحمتوياته وتوزيعه كليا �أو جزئي ًا ،بالإ�ضافة �إىل حتديثه
وتنفيذه على نحو �صحيح هي من �صالحيات مراقب الدليل.
 6.1حق الإطالع على الدليل
� 1.6.1إن للم�ساهمني وجمل�س الإدارة  واللجان التابعة ملجل�س الإدارة  �أحقية االطالع على هذا الدليل ،كما �أنه من املهم �أن تظل هذه الوثيقة مبثابة ملكية
خا�صة لل�شركة .ميكن لل�شركة ن�شر ملخ�ص لهذا الدليل يف موقع ال�شركة على �شبكة الإنرتنت.
 7.1املوافقة على الدليل
 1.7.1يجب �أن يتم املوافقة على حمتويات دليل �إدارة احلوكمة من قبل جمل�س الإدارة  وذلك قبل و�ضعه قيد التنفيذ ،و�أن يتم تفعيل هذا امل�ستند
وامل�ستجدات اخلا�صة به من قبل مراقب الدليل بدء ًا من التاريخ الذي مت حتديده واملوافقة عليه.
 8.1تنفيذ الدليل
 1.8.1يتوىل مراقب الدليل م�س�ؤولية الت�أكد من تنفيذ وااللتزام بدليل �إدارة احلوكمة  ،ميكن ملراقب الدليل تفوي�ض م�س�ؤولية تنفيذ دليل �إدارة احلوكمة
وفق ًا ملا هو وارد بهذا الدليل �إىل �شخ�ص خمت�ص يف التعامل مع دليل �إدارة احلوكمة.
 9.1حتديث الدليل
 1.9.1يهدف هذا الدليل �إىل �أن يكون مبثابة وثيقة حية� .إنه من املتوقع �أن يتطلب الدليل �إىل �إجراء تعديالت و �إ�ضافات �إليه عند ال�ضرورة.
 2.9.1يجب �أن ُيح�سن الت�صرف يف حالة مواجهة ق�ضية مل يتم تناولها يف هذا الدليل .كما يجب �أن يتم ت�ضمني كيفية معاجلة احلالة يف دليل �إدارة احلوكمة.
 3.9.1يجب �أن تتم كافة التعديالت والتحديثات على هذا الدليل وفق ًا لإجراءات التحديث الواردة يف هذا اجلزء.
 10.1نطاق الدليل
 1.10.1يقدم هذا امل�ستند �إطارا لإدارة ال�شركة ب�شكل فعال يف حماولة لتعزيز قيمة طويلة الأجل للم�ساهمني .يتناول الإطار عدة ق�ضايا تتعلق باحلوكمة
واملبادئ الرئي�سية وقد مت تق�سيمه �إىل الأق�سام التالية :
 .أامل�ساهمني واملبادئ التوجيهية للجمعية العمومية – تتناول املبادئ التوجيهية مناق�شة غر�ض وم�سئوليات وهيكل وعمليات اجلمعية العمومية للم�ساهمني.
 .باملبادئ التوجيهية ملجل�س الإدارة  – تتناول املبادئ التوجيهية مناق�شة عدة ق�ضايا تتعلق باحلوكمة واملبادئ الرئي�سية مبا يف ذلك م�سئوليات املجل�س
وم�ؤهالت ع�ضو جمل�س الإدارة  وم�سئولياته وهيكل جمل�س الإدارة  والعمليات الت�شغيلية اخلا�صة به واللجان التابعة للمجل�س والو�صول �إىل الإدارة ووجود
م�ست�شارين م�ستقلني .ف�ضال عن التعوي�ضات املقدمة لع�ضو جمل�س الإدارة  وتوجيهه وتقييم وتعاقب الإدارة مع تقييم �أداء املجل�س والعالقات مع امل�ساهمني.
 .جميثاق جلنة املراجعة (^)  -يناق�ش غر�ض وم�سئوليات وهيكل والعمليات الت�شغيلية للجنة املراجعة مبجل�س الإدارة .
.دميثاق جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت (^)  -يناق�ش غر�ض وم�سئوليات وهيكل والعمليات الت�شغيلية للجنة الرت�شيح واملكاف�آت مبجل�س الإدارة .
 .همدونة قواعد ال�سلوك والأخالق  -يناق�ش ال�سيا�سات التي تت�صل باملعايري القانونية والأخالقية يف ال�سلوك والتي من املتوقع �أن ميتثل لها �أع�ضاء جمل�س
الإدارة  وامل�سئولني التنفيذيني واملوظفني يف �شركة اخلطوط ال�سعودية للتموين �أثناء ت�أدية مهامهم وم�سئولياتهم بالنيابة عن ال�شركة.
 .والإف�صاح  -يناق�ش هذا الق�سم متطلبات الإف�صاح التي يجب على ال�شركة �أدائها وفقا للقواعد ال�سارية والقوانني واللوائح.
 .زت�ضارب امل�صالح  -يناق�ش هذا الق�سم امل�سائل املتعلقة بت�ضارب امل�صالح بني �أع�ضاء جمل�س الإدارة  ف�ضال عن عملية التداول من الداخل.
 .حميثاق اللجنة التنفيذية (*)  -يناق�ش غر�ض وم�سئوليات وهيكل والعمليات الت�شغيلية للجنة التنفيذية مبجل�س الإدارة  لت�سهيل العمليات الت�شغيلية لل�شركة .
(^) جلان �إلزامية ح�سب هيئة ال�سوق املالية
(*) جلان مقرتحة ح�سب املمار�سات الرائدة
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� 11.1صيانة الدليل وتكرار معدل املراجعة
 1.11.1يجب �أن يتم مراجعة واعتماد الدليل على فرتات منتظمة لتعك�س التغيريات التي قد تطر�أ يف ال�شركة �أوالبيئة املحيطة بها.
 2.11.1يتناول اجلدول التايل معدل تكرار املراجعة وم�س�ؤولية �أداء املراجعة وم�س�ؤولية اتخاذ املوافقة  :
املراجعة

معدل تكرار املراجعة
كل � 12شهر

دليل �إدارة احلوكمة

م�س�ؤولية املراجعة
رئي�س �ش�ؤون ال�شركة

م�س�ؤولية املوافقة
جمل�س الإدارة

� 12.1إجراءات التحديث
 1.12.1يتم عمل التعديالت بالدليل كنتيجة ل�سبب �أو جمموعة من الأ�سباب التالية التي لها ت�أثري مبا�شر على �أعمال ال�شركة:
 .أالتغريات يف القوانني ال�سعودية
 .بالتغريات يف لوائح هيئة �سوق املال
 .جالتغريات يف عقد ت�أ�سي�س ال�شركة
.دالتغريات يف هيكل جمل�س الإدارة
 2.12.1يتم طلب حتديث الدليل (الإ�ضافة  /الإلغاء  /التعديل) فقط من قبل م�ستخدم الدليل �أو من قبل مراقب الدليل .يجب �أي�ضا �أن يلقي طلب التغيري
 /التحديث ال�ضوء على �أثر التغيريات املقرتحة.
� 3.12.1سوف يتم حتديث هذا الدليل للت�أكد من الت�صريح بكافة التغيريات وتوثيقها �سواء �أن تلك التغيريات م�ؤقتة �أو دائمة وكذلك الت�أكد من �أن حمتويات
الدليل تعك�س با�ستمرار املمار�سات احلالية يف ال�شركة  .
� 4.12.1سوف تتم عملية التحديثات فقط من خالل طلب حتديث الدليل.
� 5.12.1سوف يتم منح املوافقة املبدئية والنهائية لأية تغيريات وفقا للمبد�أ التوجيهي ملعدل تكرار ال�صيانة واملراجعة الوارد يف هذا اجلزء.
 6.12.1مبجرد احل�صول على املوافقة� ،سوف يتم �إعادة طلب حتديث الدليل �إىل مراقب الدليل ليتم ت�سجيله يف �سجل �ضبط حتديثات الدليل الوارد يف
هذا اجلزء.
� 7.12.1سوف يتم �إ�صدار كافة التغيريات امل�ؤقتة يف �صيغة مذكرة م�ستقلة مع �إتباع نف�س الإجراء اخلا�ص بتحديث الدليل مع �إ�شارة تدل على الأجزاء ذات
ال�صلة املت�أثرة يف هذا الدليل.
 8.12.1يجب �أن يتم االحتفاظ باحلد الأدنى من التغيريات امل�ؤقتة و�سوف يتم تفعيلها ملدة ال تتجاوز �شهر ًا واحد ًا و�إال يتطلب الأمر �إعادة �إ�صدار مذكرة
حمدثة بالتغيريات امل�ؤقتة.
� 13.1سجل مراقبة عمليات التحديث
 1.13.1يجب و�ضع �أي متغريات تطر�أ على هذا الدليل م�ؤرخة ومت�سل�سلة.
 2.13.1يتم �إدخال تاريخ �إجراء التحديث �إىل جانب رقم التغيري يف كل �صفحة من �صفحات دليل �إدارة احلوكمة.
 3.13.1يتوىل مراقب الدليل التحقق من معرفة جميع املوظفني بالتحديثات ورقم �آخر �إ�صدار من �إ�صدارات  الدليل وتاريخ بدء التطبيق.
 4.13.1يجب اال�ستعانة باجلدول الآتي وتوقيعه لإجراء جميع التحديثات على الدليل.
تاريخ هذا الإ�صدارxx/xx/xxx :
الإ�صدار

التاريخ

                                 تاريخ الإ�صدار التايلxx/xx/xxx :
ملخ�ص التغيريات
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 14.1حقوق الت�أليف والن�شر
 1.14.1هذا الدليل وحمتوياته هو لال�ستخدام الداخلي ويتم التعامل معه ب�سرية .ميكن لل�شركة ن�شر ملخ�ص لهذا الدليل يف موقع ال�شركة على �شبكة الإنرتنت.
 15.1مزايا �إدارة احلوكمة احل�سنة
 1.15.1تدور �إدارة احلوكمة حول تطوير و�صيانة ومراقبة وال�سيطرة على هياكل و�إجراءات ال�شركات ل�ضمان عملية  امل�ساءلة ،وال�شفافية والنزاهة
وامل�سئولية التي تعترب جز ًءا ال يتجز�أ يف عملية �صنع القرارات يف ال�شركات.
� 2.15.1إن �إدارة احلوكمة اجليدة لي�ست جمرد جتنب ال�صدمات املالية  ،وال �ضرورة الرتكيز على الآثار ال�سلبية ل�ضعف �إدارة احلوكمة  ،بل يجب و�ضع
املزايا الإيجابية للحوكمة اجليدة قيد االعتبار ب�شكل رئي�سي لل�شركة.
 3.15.1ال�شركات التي تعتمد على م�ستوى عال من ال�شفافية وامل�ساءلة والإن�صاف �سوف ي�ؤدي هذا �إىل دفعها دفعة قوية وم�ستمرة للأداء اجليد وخلق قيمة
طويلة املدى.
 4.15.1وميكن لل�شركات التي متار�س احلوكمة اجليدة جني مزايا خمتلفة مثل :
 -1التخفيف من املخاطر
	•املراقبة الفعالة ملجل�س الإدارة  ت�ؤدي �إىل احلد من �سوء الإدارة واالحتيال.
	•ال�ضوابط الداخلية القوية ت�ؤدي �إىل حت�سني �سالمة البيانات املالية.
	•غر�س ثقافة التقيد  .
 -2ك�سب الثقة يف تداول :
	•تعزيز الثقة يف تداول من خالل �إدارة احلوكمة  ،ي�ؤدي �إىل ارتفاع �سعر ال�سهم  /انخفا�ض تكلفة ر�أ�س املال واحل�صول على جتميع �أو�سع لر�أ�س املال.
	•حت�سني �إدارة احلوكمة جتذب كبار امل�ستثمرين وحتفظ ثقة امل�ساهمني يف ال�شركة.
 -3حت�سني امليزة التناف�سية:
	•ميكن ملجل�س الإدارة   امل�ؤهل ت�أهيال جيدا ولديه م�ساحة من الإطالع �أن يتجاوز مرحلة الإ�شراف وتقدمي امل�ساهمات ذات القيمة امل�ضافة �إىل
الإ�سرتاتيجية مع توفري التوجيهات الفعالة للإدارة.
	•الرقابة ال�صارمة ملجل�س الإدارة  خلالفة من�صب الرئي�س  /عمليات �إدارة املواهب ي�ضمن للأفراد املالئمني �شغل الأماكن املنا�سبة لهم يف الوقت املنا�سب.
	•املعلومات الدقيقة املنبثقة من الرقابة الداخلية القوية من �ش�أنها �أي�ضا �أن ت�ساهم يف اتخاذ الإدارة �أف�ضل القرارات.
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المساهمين والمبادئ التوجيهية
للجمعية العمومية

 -2امل�ساهمني واملبادئ التوجيهية للجمعية العمومية

 1.2الغر�ض
 1.1.2تتناول النقاط التالية مناق�شات حول امل�ساهمني واملبادئ التوجيهية للجمعية العمومية  .
 2.2احلقوق العامة للم�ساهمني
 1.2.2يجب �أن يتم و�ضع كافة حقوق امل�ساهمني املت�صلة بالأ�سهم ،وعلى وجه اخل�صو�ص احلقوق الآتية:
 .أاحل�صول على عائد من الأرباح التي مت املوافقة علي توزيعها.
 .باحل�صول على ح�صة من �أ�صول ال�شركة يف حالة الت�صفية.
 .جيكون لكل مكتتب �صوت عن كل �سهم ميثله يف اجلمعية الت�أ�سي�سية والتحويلية وحت�سب الأ�صوات يف اجلمعية العامة العادية واجلمعية العامة غري العادية على
�أ�سا�س �صوت واحد لكل �سهم .وال يجوز لأع�ضاء جمل�س الإدارة اال�شرتاك يف الت�صويت على قرارات اجلمعية التي تتعلق ب�إبراء ذمتهم عن مدة �إدارتهم.
.دت�شجع ال�شركة ح�ضور جميع امل�ساهمني الذين ميلكون (� )20سهم ًا على الأقل يف ر�أ�سمال ال�شركة اجتماعات اجلمعية العامة ومناق�شة وحما�سبة جمل�س
الإدارة عن �أدائه و�إذا تعذر ح�ضور امل�ساهم �شخ�صيا للم�ساهم �أن يوكل عنه – كتابة – م�ساهما �آخر من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومن غري موظفي
ال�شركة يف ح�ضور اجتماع اجلمعية العامة و�إدراج �صوت امل�ساهم ويف�ضل �أن يكون التوكيل مثبت ًا ل�صوت املوكل يف املو�ضوع املعرو�ض يف جدول الأعمال قبل
ت�سليمه للوكيل وال تفر�ض ال�شركة ذلك وي�شرتط �أن يتم تقدمي هذه التوكيالت �إىل �إدارة ال�شركة قبل ثالثة (� )3أيام عمل على الأقل من التاريخ املحدد
الجتماع اجلمعية العامة.
 .هاتخاذ �أي �إجراءات جتاه �أ�سهمهم.
 .ومراقبة �أعمال جمل�س الإدارة  والقرارات ف�ضال عن احلق يف �إثارة �أية مطالبات بامل�ساءلة �ضد �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة .
 .زتقدمي اال�ستف�سارات واحل�صول على معلومات ب�ش�أن عمليات ال�شركة الت�شغيلية دون الت�سبب يف الإ�ضرار مب�صالح ال�شركة  ،و ال يجب �أن ت�شكل تعار�ض 
مع قوانني ولوائح هيئة �سوق املال.
 .حيجب �إتاحة �أي معلومات من �ش�أنها متكني امل�ساهمني من ممار�سة حقوقهم ب�شكل �صحيح ،على �أن تكون تلك املعلومات كاملة ودقيقة  ،كما يجب
توفري املعلومات وحتديثها لهم على �أ�س�س متكررة و�ضمن الفرتة الزمنية املحددة وفقا لعقد ال�شركة  ،وال يجب �أن يتم ممار�سة الت�ضارب ذو ال�صلة
بامل�ساهمني وذلك ب�ش�أن توفري املعلومات.
 3.2تي�سري حقوق امل�ساهمني و�إتاحة املعلومات لهم
 1.3.2يجب دمج عقد ال�شركة ولوائحها  ،ف�ضال عن ال�سيا�سات والإجراءات الداخلية مع �ضمان ممار�سة امل�ساهمني حلقوقهم القانونية.
 2.3.2يجب على ال�شركة �إتاحة جميع املعلومات التي تمُ كن امل�ساهمني من ممار�سة حقوقهم ب�شكل كامل .ويجب  �أن تكون هذه املعلومات كافية و�صحيحة
ودقيقة  ،كما يلزم حتديثها وعر�ضها بانتظام للم�ساهمني بالإ�ضافة �إىل ذلك يجب على ال�شركة تنفيذ و�سيلة فعالة لالت�صال مع م�ساهميها وال يجب على
ال�شركة التف�ضيل بني �أحد امل�ساهمني �أو �آخر يف �إعطاء هذه املعلومات.
 4.2حقوق امل�ساهمني املتعلقة باجتماعات اجلمعية العمومية
 1.4.2تعقد اجلمعية العمومية العادية على الأقل مرة يف ال�سنة يف غ�ضون الأ�شهر ال�ستة التالية لنهاية ال�سنة  املالية لل�شركة.
 2.4.2تعقد اجتماعات �أخرى للجمعية العمومية كلما دعت احلاجة �إىل ذلك وفقا ملا يقرره جمل�س الإدارة � ،أو بناء على طلب مراجع ح�سابات م�ستقل �أو
امل�ساهمني الذين ميثلون ما ال يقل عن  ٪ 5من ر�أ�س مال ال�شركة.
 3.4.2يجب على ال�شركة ن�شر �إخطارات اجتماع اجلمعية العمومية يف تداول ومواقع الإنرتنت الر�سمية لل�شركة واجلريدة الر�سمية ويف ال�صحيفة اليومية
التي يتم توزيعها يف موقع املكتب الرئي�سي لل�شركة ،وذلك بخم�سة وع�شرين ( )25يوما على الأقل قبل املوعد املتفق عليه النعقاد االجتماع .يجب �أن يحتوي
الإ�شعار على جدول �أعمال االجتماع .يجب ا�ستخدام الو�سائل احلديثة ذات التقنية العالية مثل ر�سائل الربيد الإلكرتوين والفاك�س يف التوا�صل مع امل�ساهمني.
 4.4.2يجب على امل�ساهمني ممار�سة حقوقهم يف الت�صويت يف اجلمعية العمومية  ،و�إخطارهم بالقواعد التي حتكم االجتماعات و�إجراءات الت�صويت من
خالل �إخطارات اجتماع اجلمعية العمومية.
 5.4.2يجب على املجل�س ت�شجيع وت�سهيل امل�شاركة للم�ساهمني على �أو�سع نطاق ممكن يف اجتماعات اجلمعية العمومية وذلك بتحديد �أن�سب وقت ومكان
لعقد االجتماع.
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  6.4.2يجب �إعداد جدول �أعمال لكل اجتماع يعقده املجل�س مع الأخذ يف االعتبار املو�ضوعات التي يرغب امل�ساهمني يف مناق�شتها خالل االجتماع ،كما �إن
امل�ساهمني الذين ميتلكون �أ�سهم متثل � ٪ 5أو �أكرث لهم احلق يف �إ�ضافة بند �أو �أكرث يف جدول الأعمال ليتم مناق�شته يف االجتماع.
 7.4.2للم�ساهمني احلق يف مناق�شة �أي بند من بنود جدول الأعمال يف االجتماع ف�ضال عن توجيه �أ�سئلة �إىل جمل�س الإدارة  ومدقق احل�سابات اخلارجي
خالل االجتماع .يجب على املجل�س واملراجع اخلارجي الرد على تلك الأ�سئلة مع �إعداد الإجابات اخلا�صة بهم ما مل تًخل تلك الإجابات مب�صلحة ال�شركة.
 8.4.2يجب �أن يتم دعم كافة الأمور التي يتم تناولها يف االجتماع باملعلومات الكافية لتمكني امل�ساهمني من اتخاذ القرار ال�صحيح املتعلق ببند حمدد يتم
مناق�شته خالل االجتماع.
 9.4.2يجب �إتاحة حم�ضر اجلل�سات للم�ساهمني ،كما يجب �إر�سال ن�سخة منه �إىل هيئة �سوق املال خالل مدة �أق�صاها �10أيام من تاريخ االجتماع)**( .
 10.4.2يجب �أن يتم �إخطار تداول على الفور بنتائج اجتماع اجلمعية العمومية  ،هذه النتائج هي ذو الطبيعة �إ�سرتاتيجية و�/أو يكون لها ت�أثري كبري على
عمليات ال�شركة  ،مثل :االندماجات واال�ستحواذ و�سحب اال�ستثمارات والقرارات الرئي�سية ب�ش�أن عقود املوردين والأطراف ذات العالقة  ،والنتائج املالية
لل�شركة خالل العام  ،والتغيريات يف ع�ضوية املجل�س الخ)**( .
(**) اعتبارا من 1434/2/19هـ املوافق 2013/1/1م  -وفقا لقرار رقم  20/1/2012من هيئة ال�سوق املالية امل�ؤرخ 1434/2/17هـ املوافق 2012/12/30م
 ،تعترب الأحكام الإلزامية جلميع ال�شركات املدرجة يف تداول.
 5.2املبادئ التوجيهية للجمعية العمومية العادية
 1.5.2ح�سب النظام الأ�سا�سي لل�شركة – املادة ( ، )25يجوز للم�ساهم� ،إعطاء تفوي�ض كتابي مل�ساهم �آخر بخالف موظفي ال�شركة و�أع�ضاء جمل�س الإدارة  
حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية نيابة عنه.
 2.5.2يرت�أ�س رئي�س جمل�س الإدارة  («الرئي�س») �أو نائب الرئي�س يف حال غياب الرئي�س جميع اجتماعات اجلمعية العمومية العادية .ويف حال غياب
الرئي�س ونائبه  ،ينتخب املجل�س بالتبادل رئي�سا لرئا�سة هذا االجتماع على وجه التحديد  ،كما يعني الرئي�س �سكرتريا لالجتماعات يقوم باالحتفاظ بكل
حما�ضر اجتماع اجلمعية العمومية التي تعر�ض �أ�سماء امل�ساهمني احلا�ضرين �أو املمثلني وعدد الأ�سهم التي ميتلكها كل واحد منهم� ،سواء باحل�ضور �شخ�صيا
�أو بالوكالة وعدد الأ�صوات املخ�ص�صة والقرارات املتخذة �أثناء االجتماعات ،ف�ضال عن عدد الأ�صوات املوافقة واملعار�ضة ،مع تقدمي ملخ�صا وافيا للمناق�شة
التي جرت يف االجتماع.
� 3.5.2سوف تتوىل اجلمعية العمومية مناق�شة البنود املدرجة فقط يف جدول �أعمال االجتماع.
 4.5.2ومن املتوقع �أن يح�ضر كافة �أع�ضاء جمل�س الإدارة  اجلمعية العمومية ال�سنوية للم�ساهمني.
 5.5.2تقدم اجتماعات اجلمعية العمومية فر�صة للم�ساهمني الفرديني لاللتقاء والتوا�صل مع املجل�س لو�ضع منظور �أف�ضل لتفهم عمليات ال�شركة و�آفاقها.
 6.5.2عقب كل اجتماع للجمعية العمومية ،يجب �أن يتم �إرفاق حما�ضر االجتماعات يف �سجل خا�ص ،والذي يكون موقع َا من رئي�س املجل�س و�سكرتري املجل�س يف االجتماع.
 7.5.2اجتماعات اجلمعية العمومية العادية لن تكون �صاحلة �إال �إذا ح�ضرها م�ساهمون ميثلون ما ال يقل عن ن�صف ر�أ�س مال ال�شركة  ،و�إذا مل يتحقق هذا
الن�صاب يف االجتماع الأول ،يتم �إر�سال �إ�شعارا لعقد اجتماع ثان يف غ�ضون  30يوما من االجتماع ال�سابق .ويعترب االجتماع الثاين �صحيحا بغ�ض النظر عن
عدد الأ�سهم املمثلة يف االجتماع.
 8.5.2يجب مناق�شة ومعاجلة جميع الأمور ذات ال�صلة بال�شركة يف اجتماع اجلمعية العمومية العادية  ،با�ستثناء التي تدخل يف نطاق اخت�صا�ص اجتماعات
اجلمعية العمومية غري العادية .وفيما يلي املهام وامل�سئوليات النموذجية للجمعية العمومية العادية  :
 .أانتخاب وف�صل �أع�ضاء جمل�س الإدارة  
 .بمراجعة تقرير جمل�س الإدارة  عن �أن�شطة و�أداء ال�شركة.
 .جمراجعة تقرير مراقب احل�سابات امل�ستقل.
.داملوافقة على البيانات املالية ال�سنوية لل�شركة.
 .هاملوافقة على توزيع الأرباح على امل�ساهمني (�أرباح الأ�سهم).
 .واملوافقة على تعيني مراقب ح�سابات م�ستقل و�صرف مكاف�أة له.
 .زاملوافقة على �صرف �أ�سهم كمكاف�آت لأع�ضاء جمل�س الإدارة  وامل�سئولني التنفيذيني  ،على �سبيل املثال �أ�سهم ممتازة .

16

تاريخ الإ�صدار 9 :دي�سمرب 2013

الن�سخة الأوىل

 9.5.2يتم اعتماد قرارات اجلمعية العمومية العادية �أثناء االجتماع ب�أ�صوات الأغلبية املطلقة للأ�سهم املمثلة يف االجتماع ،والأغلبية تتمثل يف ثلثي الأ�سهم
املمثلة يف االجتماع.
 6.2اجلمعية العمومية غري العادية
 1.6.2تعقد اجلمعية العمومية غري العادية كلما دعت احلاجة ويف بع�ض الأحيان وفقا ملا يحدده جمل�س الإدارة .
 2.6.2وفيما يلي املهام وامل�سئوليات النموذجية للجمعية العمومية غري العادية:
 .أتعديالت على لوائح �أو عقد ال�شركة وغريها من امل�ستندات الإدارية املماثلة لل�شركة.
 .باملعامالت اال�ستثنائية ،مبا يف ذلك بيع ال�شركة وعمليات الدمج و االقتناء  .
 .جتعديالت على هيكل ر�أ�س مال ال�شركة.
.د�أية تغيريات يف ال�شركات التي من �ش�أنها �أن ت�ؤدي �إىل تخفي�ض الأ�سهم �أو �إتالف م�صالح امل�ساهمني.
 3.6.2يجوز اعتماد قرارات حول بع�ض امل�سائل خالل اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية والتي تدخل �أ�سا�سا يف نطاق اخت�صا�صات اجلمعية العامة العادية.
 4.6.2اجلمعية العمومية غري العادية لن تكون �صاحلة �إال �إذا ح�ضرها م�ساهمون ميثلون ما ال يقل عن ن�صف ر�أ�س مال ال�شركة .و�إذا مل يتحقق هذا
الن�صاب يف االجتماع الأول ،يتم �إر�سال �إ�شعارا لعقد اجتماع ثان يف غ�ضون  30يوما من االجتماع ال�سابق .ويعترب االجتماع الثاين �صحيحا يف حالة ح�ضور
عدد من امل�ساهمني الذين ميثلون ربع ر�أ�س مال ال�شركة على الأقل.
 5.6.2يجب اعتماد القرارات من اجلمعية العمومية غري العادية ب�أغلبية ثلثي الأ�صوات من الأ�سهم املمثلة يف االجتماع ،ولكن �إذا كان القرار يتعلق بزيادة
�أو تخفي�ض ر�أ�س املال � ،أو لتمديد مدة ال�شركة �أو بحل ال�شركة قبل انق�ضاء املدة املحددة يف نظامها الداخلي �أو لدمج ال�شركة مع �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أخرى ،
تكون القرارات �سارية املفعول فقط �إذا مت اعتمادها ب�أغلبية ثالثة �أرباع الأ�سهم املمثلة يف االجتماع.
� 6.6.2إذا مت طلب عقد اجتماع اجلمعية العامة غري العادية للم�ساهمني من قبل امل�ساهمني (�أو امل�ساهم)  ،يجب �أن تت�ضمن املعلومات املقدمة على �أ�سماء
امل�ساهمني (�أو امل�ساهم) الذين طالبوا بانعقاد االجتماع وتو�ضيح كمية وفئة (نوع) الأ�سهم اململوكة من قبلهم  /قبله.
 7.6.2عند قرار جمل�س الإدارة  لرف�ض انعقاد اجتماع اجلمعية العامة غري العادية للم�ساهمني يجب �إبداء �أ�سباب الرف�ض للأ�شخا�ص �أو ال�شخ�ص الذي
طالب بانعقاد االجتماع  ،يف غ�ضون ثالثة �أيام بعد تاريخ القرار.
 7.2حقوق امل�ساهمني و�صالحيات الت�صويت
 1.7.2من حق كل م�ساهم امل�شاركة والت�صويت يف اجتماعات اجلمعية العمومية لل�شركة ،كما يجب جتنب �أي �إجراء من �ش�أنه �أن يعيق حق الت�صويت ،وعلى
ال�صعيد الآخر يجب على ال�شركة ت�سهيل حقوق امل�ساهمني يف الت�صويت.
 2.7.2يجب ا�ستخدام �أ�سلوب الت�صويت الرتاكمي عند الت�صويت النتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة .يزيد �أ�سلوب الت�صويت الرتاكمي من فر�ص ح�صول
م�ساهمي الأقلية على متثيل لهم يف جمل�س الإدارة.
 3.7.2الأ�صوات يف اجلمعيات العامة العادية وغري العادية حتت�سب ك�صوت واحد لكل �سهم .بالإ�ضافة �إىل ذلك ال ميكن لأع�ضاء جمل�س الإدارة  الت�صويت
على قرارات اجلمعية التي تتعلق ب�إبراء ذمتهم عن مدة ع�ضويتهم.
 8.2حقوق توزيع �أن�صبة الأرباح للم�ساهمني
 1.8.2متابعة املجل�س ل�سيا�سة توزيع الأرباح على �أن تكون عادلة مل�صالح ال�شركة وم�صالح امل�ساهمني .يجب تبليغ امل�ساهمني بهذه ال�سيا�سة يف اجتماعات
اجلمعية العمومية وتدوينها يف تقرير جمل�س الإدارة .
 2.8.2يجب �أن تعلن اجلمعية العمومية توزيعات الأرباح املقرتحة وتاريخ الدفع .احلق يف احل�صول على �أرباح� ،سواء نقدا �أو �أ�سهم ممنوحة ،هو للم�ساهمني
امل�سجلني يف مركز �إيداع الأوراق املالية عند نهاية التداول يف يوم انعقاد اجلمعية العمومية.
 3.8.2ح�سب النظام الأ�سا�سي لل�شركة – املادة ( ، )44فقد مت حتديد �سيا�سة توزيع الأرباح و�أنها ت�أخذ بعني االعتبار املتطلبات املذكورة يف الفقرات �أدناه .
 4.8.2ح�سب النظام الأ�سا�سي لل�شركة – املادة ( ، )44يتعني على جمل�س الإدارة  يف كل �سنة جتنيب  ٪10من الأرباح ال�صافية لتكوين االحتياطي النظامي
 ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور ن�صف ر�أ�س املال.
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 5.8.2ح�سب نظام ال�شركات – املادة ( ، )126يجب �أن ت�ستخدم االحتياطي القانوين للوفاء بخ�سائر ال�شركة �أو زيادة ر�أ�سمالها� .إذا كان االحتياطي
يتجاوز ن�صف ر�أ�س مال ال�شركة ،قد يعقد االجتماع الدوري العام لتوزيع هذه الزيادة (ك�أرباح) بني امل�ساهمني.
 6.8.2ح�سب نظام ال�شركات – املادة ( )127والنظام الأ�سا�سي لل�شركة – املادة ( ، )44يجب �أن يحدد النظام الرئي�سي لل�شركة الن�سبة املئوية لتوزيع
الأرباح ال�صافية بني امل�ساهمني بعد خ�صم االحتياطي النظامي والتعاقدي � ،شريطة �أال تقل الن�سبة عن  ٪5من ر�أ�س املال.
 7.8.2يتم تقرير الأرباح يف اجتماع جمل�س �إدارة ال�شركة بعد اعتماد التقارير املالية للفرتة املالية (ربع �سنوي �أو �سنوي)  ،كما ميكن توزيع الأرباح كدفعة
واحدة �أو على عدة دفعات.
� 9.2إ�صدار النتائج ال�سنوية والربع �سنوية للم�ساهمني
 1.9.2يجب على ال�شركة �أن تعلن بياناتها املالية املرحلية وال�سنوية فور موافقة جمل�س الإدارة   ،هذه النتائج املالية ال تن�شر للم�ساهمني �أو غريهم قبل
الإعالن لدى هيئة ال�سوق املالية .
 2.9.2يجب �أن تتم املوافقة على القوائم املالية ال�سنوية ولل�شركة من قبل جمل�س الإدارة  وتوقيعه من رئي�س جمل�س الإدارة   ،والرئي�س التنفيذي والرئي�س
املايل ( )CFOقبل �إ�صدارها وتداولها على امل�ساهمني.
� 3.9.2ستقوم ال�شركة بتقدمي التقارير (ربع �سنوية) عن البيانات املالية لهيئة ال�سوق املالية وتعلن للم�ساهمني مبجرد املوافقة عليها وذلك خالل مدة ال 
تتجاوز  15يوما من نهاية الفرتة املالية التي تتعلق بها  ،ومع ذلك فهذه النتائج املالية ال تن�شر للم�ساهمني �أو غريهم قبل الإعالن لدى هيئة ال�سوق املالية .
 4.9.2على ال�شركة تقدمي البيانات املالية ال�سنوية لهيئة ال�سوق املالية وتعلن للم�ساهمني مبجرد املوافقة عليها وذلك خالل مدة ال تتجاوز  40يوما من
نهاية الفرتة املالية ال�سنوية التي تتعلق بها  ،كما يجب تقدمي البيانات املالية �إىل هيئة ال�سوق املالية  ،وتعلن للم�ساهمني يف فرتة ال تقل عن  25يوما قبل تاريخ
اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوي.
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المبادئ التوجيهية لمجلس اإلدارة

 -3املبادئ التوجيهية ملجل�س الإدارة

 1.3الغر�ض

� 1.1.3إن امل�سئولية الرئي�سية للمجل�س هو توفري احلوكمة الفعالة على �شئون ال�شركة مل�صلحة م�ساهميها و�إيجاد توازن بني م�صالح عمالئها واملوظفني
واملوردين وجمتمعاتها املحلية  ،ويف جميع الإجراءات التي مت اتخاذها من قبل املجل�س  ،يتوقع �أن يقوم �أع�ضاء جمل�س الإدارة  مبمار�سة القرارات اخلا�صة
بالأعمال وفقا ملا يعتقدون �أنها يف م�صلحة ال�شركة .عند تنفيذ هذا االلتزام  ،قد يعتمد �أع�ضاء جمل�س الإدارة  على �أمانة ونزاهة كبار املدراء التنفيذيني
يف ال�شركة وم�ست�شاريها ومراقب احل�سابات.
 2.3هيكل جمل�س الإدارة

(^) جلان �إلزامية ح�سب هيئة ال�سوق املالية
(*) جلان مقرتحة ح�سب املمار�سات الرائدة
تطبيق هذه اللجان يعود لقرار جمل�س الإدارة  مبا تراه منا�سبا
 3.3الأدوار الرئي�سية ملجل�س الإدارة
الوظائف التالية هي الأن�شطة امل�شرتكة املتكررة للمجل�س يف اال�ضطالع مب�سئولياته .وتن�ش�أ هذه الوظائف ليتم اتخاذها كدليل مع الإدراك �أن املجل�س قد
يحيد عن هذا الدليل  ،ح�سب االقت�ضاء  ،نظرا للظروف :
 .أ 1.3.3القيادة والتوجيه
 .بحتديد الر�ؤية والقيم للمنظمة  ،و�ضمان حتقيقها والتم�سك بها.
 .جحتديد اجتاه الأعمال.
.دالت�أكد من و�ضوح امل�سئوليات واالت�صاالت داخل ال�شركة مع ر�صد �أن�شطتها.
 .هخلق مناخ �إيجابي من �ش�أنه تعزيز التحدي الب ًناء للعمل.
 .وا�ستعرا�ض تكوين و�أداء وخطط خالفة املنا�صب باملجل�س دوريا.
 .زتعيني و ف�صل الرئي�س (رئي�س املجل�س) � ،إذا لزم الأمر.
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الن�سخة الأوىل

21

شركة الخطوط السعودية للتموين
دليل إدارة الحكومة

 2.3.3املوافقة على التوجهات الإ�سرتاتيجية و�أهداف ال�شركة ومتابعة تنفيذها
 .أو�ضع اخلطط الإ�سرتاتيجية الرئي�سية وحتديد الأهداف الإ�سرتاتيجية والنتائج املطلوبة.
 .بدفع عملية تطوير خطط العمل ،و توفري التحدي ال َبنـاء و�ضمان فعاليته.
 .جاملوافقة على خطة العمل ال�سنوية واملوازنات املتعلقة بالإيرادات والنفقات الر�أ�سمالية وكذلك اعتماد الإ�سرتاتيجية املالية التي تدعم حتقيق �أهداف ال�شركة.
.دو�ضع �إطار لعملية املوافقة على ال�سيا�سات والإجراءات مع ا�ستعرا�ضها دوريا لتحقيق �أهدافها املرجوة يف العمل.
 .هالت�أكد من �إدارة جميع الأ�صول بكفاءة وفعالية وا�ستخدام ر�أ�س املال ب�شكل �صحيح  ،وذلك للمحافظة على �سالمة وا�ستدامة ال�شركة و�أ�صولها على املدى الطويل.
 .والإ�شراف على النفقات الر�أ�سمالية الرئي�سية  وعمليات ال�شراء والبيع.
 .زحتديد �أهداف الأداء الواجب حتقيقها والإ�شراف على تنفيذها و كذلك الأداء الكلي لل�شركة.
 .حمراجعة واعتماد الهيكل التنظيمي والوظيفي لل�شركة على �أ�سا�س دوري.
� 3.3.3إدارة املخاطر
 .أالإ�شراف على تنفيذ �سيا�سات و�إجراءات �إدارة املخاطر.
 .بحتديد املخاطر الرئي�سية النا�شئة يف نطاق �أعمال ال�شركة و�ضمان تنفيذ النظم املالئمة لإدارة تلك املخاطر  ،مبا يف ذلك االتفاق على حجم املخاطر و ن�سبة تحً ُملها.
 .جامل�ساهمة يف ا�ستعرا�ض وتقييم املخاطر الإ�سرتاتيجية وتلقي تقارير منتظمة عن هذه املخاطر و�إبرازها.
.دالت�أكد من تر�سيخ الثقافة الإيجابية اخلا�صة ب�إدارة الفر�ص والتهديدات وال�شكوك يف جميع �أنحاء ال�شركة.
 .هحتديد ال�سيا�سات والإجراءات واتخاذ القرارات ب�ش�أن جميع امل�سائل التي قد ين�ش�أ عنها خماطر مالية كبرية لل�شركة �أو غريها من املخاطر �أو تلك
املخاطر التي قد تثري املو�ضوعات املادية للمبادئ املو�ضوعة.
 .وتو�ضيح يف وثيقة �إ�سرتاتيجية مدى قدرة ال�شركة على حتديد و�إدراك املخاطر الكبرية ب�شكل ا�ستباقي والتي قد تواجه ال�شركة عند حتقيق �أهدافها من
خالل ا�سرتاتيجيات وخطط �أعمالها.
� 4.3.3إطار عمل هيكلة ال�ضوابط الداخلية و ر�صد فعليتها (**)
 .أمتابعة �سيا�سة ت�ضارب امل�صالح لرئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة  والإدارة التنفيذية العليا و امل�ساهمني حيث ت�شمل هذه ال�سيا�سة �أي �صورة من �صور
الإ�ساءة �سواء يف ا�ستخدام �أ�صول ال�شركة �أو �سوء ال�سلوك الناجت من معامالت الأطراف ذات ال�صلة.
 .بالت�أكد من مدى كفاية �أنظمة ال�شركة املالية واملحا�سبية ،مبا يف ذلك نظم �إعداد التقارير املالية.
 .ج�ضمان تنفيذ الرقابة الداخلية و املتعلقة ب�إدارة املخاطر من خالل التحديد العام للمخاطر اجلوهرية التي تواجه ال�شركة وتقدميها بطريقة تت�سم بال�شفافية.
.دي�ضع املجل�س �إطارا للقواعد والإ�شراف لتفوي�ض امل�س�ؤوليات  ،وجتنب تفوي�ض امل�س�ؤوليات مثل هذه لفرتة زمنية غري حمدودة �أو غري حمدودة ال�سلطات.
 .هاال�ستعرا�ضات ال�سنوية والدورية لقيا�س مدى فعالية الرقابة الداخلية لل�شركة.
 .ويقوم املجل�س ب�إجراء اال�ستعرا�ض ال�سنوي لكفاءة �إجراءات الرقابة الداخلية لل�شركة .على الرغم من تنفيذ ذلك عن طريق جلنة املراجعة نيابة عن
املجل�س ،ف�إنه لن يعفي املجل�س من م�س�ؤوليته يف هذا ال�صدد.
(**)  -اعتبارا من 2012/1/1م  -ح�سب القرار رقم  2011-33-1من هيئة ال�سوق املالية وامل�ؤرخ 1432/12/3هـ املوافق 2011/10/30م  ،هذه الأحكام
الإلزامية جلميع ال�شركات املدرجة يف تداول .
 5.3.3مراقبة الأداء
 .أا�ستعرا�ض ومراقبة الأداء دوريا يف ما يتعلق باخلطط واملوازنات والرقابة والقرارات.
 .باحل�صول على معلومات عن الأداء والنظر فيها وذلك فيما يتعلق ب�آراء العمالء و�أ�صحاب امل�صلحة وقيا�سها مقابل املنظمات والأن�شطة املماثلة.
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� 6.3.3إعداد التقارير حول �أداء ال�شركة
 .أاحل�صول على ت�أكيد ب�إجراء ال�شئون املتعلقة بالأعمال ب�صورة قانونية ووفقا للمعايري املتعارف عليها واملحددة لإعداد التقارير والأداء واال�ستقامة.
 .بالت�أكد من امتثال ال�شركة لكافة املتطلبات التنظيمية ذات ال�صلة.
 .جيقوم املجل�س مبراجعة التقارير الدورية من جلان املجل�س  ،الإدارة التنفيذية  ،املدقق الداخلي ومراجعي احل�سابات اخلارجيني لتقييم الأداء وتعديل الفروقات.
.داحل�صول على معلومات الأداء والنظر يف تقييمات �أ�صحاب امل�صلحة واملقارنة مع املنظمات املماثلة.
 7.3.3االلتزام
 .أحتديد وقت االجتماعات وااللتزام بح�ضورها.
 .ب�إظهار االلتزام عند قراءة الوثائق قبل االجتماعات وتقييم املعلومات املقدمة من �إدارة ال�شركات.
 .جتقدمي م�ساهمات فعالة يف عملية �صنع القرار.
.دااللتزام با�ستمرار ملراقبة وحماية �سمعة ال�شركة والعمل ب�شكل وثيق من �أجل تعزيز ذلك.
� 8.3.3إدارة احلوكمة (**)
متابعة جمل�س الإدارة  لنظام �إدارة احلوكمة داخل ال�شركة  ،على �أن ال يتعار�ض مع القوانني واللوائح ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية والهيئات التنظيمية
الأخرى ؛ ور�صد مدى فاعليتها وتعديلها كلما اقت�ضت ال�ضرورة.
(**)  -اعتبارا من 2013/6/30م  -ح�سب القرار رقم 2012-40-3م من هيئة ال�سوق املالية امل�ؤرخ 1434/2/17هـ املوافق 2012/12/30م  ،وهذه
الأحكام �إلزامية جلميع ال�شركات املدرجة يف تداول.
 9.3.3الدور الدبلوما�سي
 .أالرتويج لل�شركة يف املنا�سبات واالجتماعات الرئي�سية الأخرى  ،و�إن�شاء عالقات بناءة وتت�سم باجلودة مع ال�شركاء الرئي�سيني احلاليني واملحتملني
و�أ�صحاب امل�صلحة املعنيني على امل�ستوى الداخلي واخلارجي وفقا ملا يقت�ضيه الأمر.
 .بمراقبة وحماية �سمعة ال�شركة والعمل على تعزيزها.
 10.3.3الإدارة التنفيذية والرتتيبات ذات ال�صلة
 .أتعيني (و�إذا لزم الأمر ،عزل) الرئي�س واملوافقة على راتبه واملزايا و�شروط العمل اخلا�صة به.
 .بالت�أكد من متثيل املجل�س يف تعيني كبار املوظفني الآخرين.
 .جالت�أكد من وجود �سيا�سات ونظم مالئمة للتوظيف والتطوير واالحتفاظ باملوظفني ومكاف�أتهم.
.در�صد و�إدارة ت�ضارب امل�صالح املحتمل يف الإدارة و�أع�ضاء املجل�س وامل�ساهمني  ،مبا يف ذلك احتمال �إ�ساءة ا�ستخدام �أ�صول ال�شركة و�سوء املعاملة يف
املعامالت مع الأطراف ذات ال�صلة.
 .هو�ضع �سيا�سات ب�ش�أن تقييم الإدارة العليا لل�شركة والت�أكد من تواجد وا�ستخدام ال�سيا�سات املالئمة ذات ال�صلة بتقييم املوظفني الآخرين من قبل الإدارة العليا.
 .وتقييم الأداء العام وفعالية املجل�س واتخاذ القرارات يف امل�سائل املتعلقة بحوكمة ال�شركة.
 .زا�ستعرا�ض خطط خالفة املنا�صب وبرامج التطوير الإداري للإدارة العليا.
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� 11.3.3إعداد التقارير
 .أالت�أكد من �سالمة نظم �إعداد التقارير املحا�سبية واملالية التابعة لل�شركة ،مبا يف ذلك املراجعة امل�ستقلة من قبل مراقب احل�سابات ،والت�أكد من تواجد
النظم املنا�سبة للرقابة ،وعلى وجه اخل�صو�ص ،نظم ر�صد املخاطر وال�ضوابط املالية واالمتثال للقانون.
 .بالإ�شراف على عملية الإف�صاح وتبليغ النتائج.
 .جيقوم املجل�س مبناق�شة و�إقرار البيانات املالية لل�شركة و�ضمان �صحتها قبل رفعها �إىل امل�ساهمني.
.دومن مهامه لأداء الدور الرقابي ُيخول املجل�س التحقيق يف �أي �أمر يوجه انتباهه �إليه مع متكينه الكامل من الإطالع على كافة الدفاتر وال�سجالت
والأبنية وموظفي ال�شركة  ،وكذلك �سلطة االحتفاظ مب�ست�شار قانوين و مراقب احل�سابات �أو ا�ست�شاريني من اخلارج �أو تكبد نفقات �أخرى لهذا الغر�ض 
والتي تتحمل ال�شركة دفعها .كما يجوز للمجل�س االجتماع �أي�ضا مع امل�صرفيني يف البنوك اال�ستثمارية التابعة لل�شركة �أو املحللني املاليني بها  ،كما يجوز
ملجل�س الإدارة  �أن يطلب االجتماع مع �أي م�سئول �أو موظف يف ال�شركة  �أو امل�ست�شار القانوين اخلارجي لل�شركة و مدققي احل�سابات اخلارجيني وكذلك
االجتماع مع �أي جلنة من جلان املجل�س .يجب على املجل�س ا�ستخدام ال�سلطة التقديرية للت�أكد من عدم ت�شتيت هذا االت�صال لعمليات ال�شركة الت�شغيلية
كما يجب ن�سخ �أي مرا�سالت خطية �إىل الرئي�س.
 12.3.3ع�ضوية جمل�س الإدارة (**)
متابعة وتنفيذ جمل�س الإدارة  ل�سيا�سات ومعايري و�إجراءات ع�ضوية جمل�س الإدارة  بعد موافقة اجلمعية العامة للم�ساهمني عليها.
(**)  -اعتبارا من 2013/6/30م  -ح�سب القرار رقم  2012-40-3من هيئة ال�سوق املالية امل�ؤرخ 1434/2/17هـ املوافق 2012/12/30م  ،وهذه الأحكام
الإلزامية جلميع ال�شركات املدرجة يف تداول.
� 13.3.3أ�صحاب امل�صلحة املعنيني
يجب على جمل�س الإدارة  و�ضع �سيا�سة مكتوبة فيما يتعلق ب�أ�صحاب امل�صلحة يف ال�شركة حلماية حقوقهم  .حيث يجب �أن ت�شمل هذه ال�سيا�سة على وجه
اخل�صو�ص ما يلي:
 .أو�ضع �آلية لتعوي�ض �أ�صحاب امل�صلحة يف حالة حدوث نق�ض حلقوقهم القانونية التي مت و�ضعها وفقا للقوانني والعقود.
 .بو�ضع �آلية لت�سوية املنازعات �أو ال�شكاوى التي قد تن�ش�أ بني ال�شركة وم�ساهميها.
 .ج�ضمان �آليات منا�سبة لإقامة عالقات قوية مع املوردين والعمالء و�ضمان �سرية املعلومات املتعلقة بها مع ال�شركة.
.دو�ضع مبادئ ال�سلوك املهني لإدارة ال�شركة وموظفيها وفقا للمعايري املهنية والأخالقية التي ينبغي �أن تكون مبثابة مبادئ توجيهية للعالقة مع �أ�صحاب
امل�صلحة .كما يجب على املجل�س �أي�ضا �أن ين�ش�أ �آلية ملراقبة تنفيذ تلك املبادئ واملعايري.
 14.3.3التقيد
يجب على جمل�س الإدارة  و�ضع ال�سيا�سات والإجراءات التي تكفل االمتثال للقوانني واللوائح وقواعد الإف�صاح عن معلومات هامة للم�ساهمني والدائنني
وغريهم من �أ�صحاب امل�صلحة
 4.3م�س�ؤوليات جمل�س الإدارة
 1.4.3مع مراعاة ال�صالحيات املخولة مبوجب القانون �إىل اجلمعية العمومية للم�ساهمني  ،يجب �أن ينتفع جمل�س الإدارة  بكامل ال�صالحيات يف �إدارة
ال�شركة  ،يحتفظ املجل�س بامل�سئولية املطلقة لل�شركة حتى يف حالة ت�أ�سي�س جلان �أو تفوي�ض بع�ض من �صالحياته لطرف ثالث .كما يجب على املجل�س جتنب
التفوي�ضات العامة �أو جتنب التفوي�ضات دون و�ضع �إطار زمني حمدد لها.
 2.4.3ح�سب النظام الأ�سا�سي لل�شركة – املادة ( )21مع مراعاة االخت�صا�صات املقررة للجمعية العامة يكون ملجل�س الإدارة  �أو�سع ال�صالحيات يف �إدارة
ال�شركة والإ�شراف على جميع �أعمالها و�أموالها وجميع معامالتها مبا يف ذلك اتخاذ القرارات و�إبرام العقود والدخول يف �أي ا�ستثمار ل�صالح ال�شركة و�شراء
العقارات والأرا�ضي وكافة �أ�صول ال�شركة الثابتة واملنقولة وبيعها ورهنها وقبول الرهن وفكه والإفراغ واال�ستالم والت�سليم واال�ستئجار والت�أجري والقب�ض 
والإبراء والتنازل وكافة الت�صرفات الأخرى الالزمة لتحقيق �أغرا�ض ال�شركة  ،كما له احلق يف التربع للأغرا�ض اخلريية و�إعطاء وقبول الهبات  ،وتوقيع
عقود ت�أ�سي�س ال�شركات التي ت�شارك بها ال�شركة وقرارات التعديل �إما بزيادة ر�أ�س املال �أو تخفي�ضه �أو بيع و�شراء ح�ص�ص �أو دخول وخروج �شريك �أو تعديل
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�إدارة ال�شركة �أو �أغرا�ضها �أو �أي بند من بنود عقد الت�أ�سي�س �أمام  كاتب العدل وجميع اجلهات الر�سمية  ،وكذا توقيع االتفاقيات بكافة �أنواعها .
 3.4.3ويجوز ملجل�س الإدارة  عقد القرو�ض التي تتجاوز �آجالها ثالث �سنوات  ،وتقدمي ال�ضمانات لها  ،مع مراعاة ال�شروط التالية عند عقد القرو�ض:ـ
 .أ�أن يحدد جمل�س الإدارة  يف قراره �أوجه ا�ستخدام القر�ض وكيفية �سداده.
 .ب�أن يراعى يف �شروط القر�ض وال�ضمانات املقدمة له عدم الإ�ضرار بال�شركة وم�ساهميها وال�ضمانات العامة للدائنني.
ويحق ملجل�س الإدارة  تفوي�ض من يراه للقيام بواحد �أو �أكرث من اخت�صا�صاته و�صالحياته الواردة �أعاله.
 4.4.3يجب على املجل�س اال�ضطالع مب�سئولياته ومهامه مبهنية وجدية مع �إيالء العناية الواجبة  ،كما يجب �أن ت�ستند قراراته على معلومات كافية من
الإدارة التنفيذية العليا لل�شركة �أو �أي م�صدر �آخر موثوق به.
 5.4.3ميثل ع�ضو املجل�س جميع امل�ساهمني ،ويجب �أن يلتزم مبا هو يف م�صلحة ال�شركة ولي�س مل�صلحة جمموعة من امل�ساهمني ميثلهم �أو جمموعة من
امل�ساهمني ي�صوت ل�صاحلهم.
 6.4.3يجب على املجل�س و�ضع ال�سلطات واتخاذ القرارات التي تفو�ض الإدارة التنفيذية  العليا لل�شركة من �أداء املهام  ،على �أن يتم حتديد �إطار زمني
لهذه التفوي�ضات .ويجب على املجل�س و�ضع البنود التي حتافظ على ال�سلطة واتخاذ القرار .يجب على الإدارة التنفيذية �إعداد تقارير دورية �إىل املجل�س
حول الأن�شطة التي مت الت�صريح لهم بتنفيذها.
 7.4.3يجب على املجل�س �أن يكفل و�ضع �إجراءات للم�ساعدة يف توجيه �أع�ضاء املجل�س اجلديد فيما يتعلق بعمليات ال�شركة وخا�صة يف اجلوانب املالية
والقانونية ،كما يجب توفري التدريب لهم �إذا لزم الأمر.
 8.4.3يجب على املجل�س �ضمان كفاية املعلومات عن ال�شركة جلميع �أع�ضاء املجل�س ب�صفة عامة .
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اختيار وتأليف رئيس وأعضاء
مجلس اإلدارة

 -4اختيار وت�أليف رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة
 1.4هيكل جمل�س الإدارة وحجم املبادئ التوجيهية
 1.1.4ح�سب النظام الأ�سا�سي لل�شركة – املادة ( ، )18يت�ألف املجل�س من ت�سعة (� )9أع�ضاء تعينهم اجلمعية العامة العادية ملدة ال تزيد عن ثالثة �سنوات
( )3قابلة للتجديد.
عي ال�شركاء يف اجتماع اجلمعية التحويلية �أول جمل�س �إدارة ملدة خم�س �سنوات ك�أ�ستثناء تبد�أ
 2.1.4ح�سب النظام الأ�سا�سي لل�شركة – املادة ( ، )18لقد نّ
من تاريخ �صدور قرار وزير التجارة وال�صناعة ب�إعالن حتول ال�شركة.
 3.1.4يتم اختيار رئي�س املجل�س من خالل الت�صويت الإيجابي لأغلبية �أع�ضاء جمل�س الإدارة  والتي متثل  %51على الأقل.
 4.1.4تتوىل اجلمعية العمومية للم�ساهمني م�سئولية تعيني �أع�ضاء املجل�س لفرتة من الفرتات وفقا للوائح ال�شركة الداخلية .ومع ذلك يجب �أن ال تتجاوز
هذه الفرتة ثالثة (� )3سنوات ،كما يجوز �إعادة تعيني نف�س الأع�ضاء يف نهاية الفرتة ،طاملا �أنه ال يتعار�ض مع اللوائح الداخلية لل�شركة.
 5.1.4يجب �أن يكون غالبية �أع�ضاء جمل�س الإدارة  من الأع�ضاء غري التنفيذيني )**( .
 6.1.4يجب �أن ال يتخذ رئي�س جمل�س الإدارة  دورا تنفيذيا يف ال�شركة ؛ مثل من�صب الرئي�س �أو نائب الرئي�س �أو مدير ق�سم �أو عمليات.
 7.1.4يجب �أن ال يقل عدد الأع�ضاء امل�ستقلني يف املجل�س عن اثنني (� )2أو ثلث جمموع عدد �أع�ضاء املجل�س �أيهما �أكرث)**( .
(**)  -اعتبارا من عام  - 2009وفقا لقرار رقم  2008-36-1من هيئة ال�سوق املالية وامل�ؤرخ 1429/11/12هـ املوافق 2008/11/10م  ،وهذه �أحكام
�إلزامية جلميع ال�شركات املدرجة يف تداول .
 8.1.4يف نهاية مدة ع�ضوية املجل�س ،بغ�ض النظر عن و�سائل �إنهاء مدة الع�ضوية ،يجب على ال�شركة �سرعة �إخطار هيئة ال�سوق املالية وتداول بالأ�سباب
امل�ؤدية لهذا الإجراء)**( .
(**)  -اعتبارا من 1434/2/19هـ املوافق 2013/1/1م  -وفقا لقرار رقم  20/1/2012من هيئة ال�سوق املالية امل�ؤرخ 143/2/17هـ املوافق 2012/12/30م
 ،وهذه الأحكام �إلزامية جلميع ال�شركات املدرجة يف تداول.
 9.1.4يجب على الأع�ضاء عدم حيازة ع�ضوية املجل�س لأكرث من خم�س (� )5شركات مدرجة يف وقت واحد.
 2.4تعيني �أع�ضاء جمل�س الإدارة
 1.2.4جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت هي امل�سئولة عن حتديد الأفراد امل�ؤهلني لي�صبحوا �أع�ضاء مبجل�س الإدارة   ،والتو�صية باملر�شحني لع�ضوية جمل�س
الإدارة  �إىل املجل�س .
  2.2.4يجب �أن تتوىل جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت تنفيذ مراجعة �سنوية للمهارات املطلوبة والكفاءات وامل�ؤهالت اخلا�صة بالأفراد ليتم تر�شيحهم للع�ضوية
وكذلك للأع�ضاء احلاليني .
 3.2.4يجب على جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت �أي�ضا م�ساعدة املجل�س يف حتديد امتثال كل ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س على �أ�سا�س �سنوي لقوانني ال�شركة
اخلا�صة بالأعمال وال�سلوك وا�ستقاللية كل ع�ضو من الأع�ضاء وفقا ملا يقت�ضيه الأمر مبوجب قوانني الأوراق املالية املعمول بها و لوائح تداول.
 3.4م�ؤهالت ع�ضو جمل�س الإدارة
 1.3.4يجب على الأع�ضاء تلبية متطلبات اال�ستقاللية واخلربة للحد املطلوب مبوجب القوانني والأنظمة والقواعد املعمول بها.
 2.3.4يجب �أن يت�سم �أع�ضاء جمل�س الإدارة  بدرجة عالية من النزاهة والتي تركز على تعزيز القيمة طويلة الأجل للم�ساهمني.
 3.3.4يجب على �أع�ضاء جمل�س الإدارة  اال�ستعداد لتكري�س الوقت الكايف لتنفيذ مهامهم وم�سئولياتهم على نحو فعال  ،كما يجب عليهم االلتزام بالعمل يف ع�ضوية
املجل�س لفرتة زمنية ممتدة �أخرى .يجوز لأع�ضاء املجل�س العمل يف جمال�س �إدارات ال�شركات العامة ب�شرط الأداء ب�شكل م�سئول لكافة مهامهم وم�سئولياتهم.
� 4.3.4أهم املهارات التي يجب توافرها يف الأع�ضاء :الر�ؤية واملنظور اال�سرتاتيجي واحلكم الإداري اجليد والقدرة على الإدارة والإ�شراف على املنظمة  
وكذلك الإملام بالقانون و � /أو ال�شئون املالية  ،ف�ضال عن بع�ض املعلومات املحددة مل�ساحة الأعمال بال�شركة (على �سبيل املثال :الإملام بقطاع ال�صناعة).
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 4.4معايري ت�أليف املجل�س
 1.4.4من �إحدى م�سئوليات املجل�س الهامة ،تقييم واختيار املر�شحني للعمل مبثابة �أع�ضاء جمل�س الإدارة  ،يجب على املجل�س ال�سعي للبحث عن �أع�ضاء
لديهم خلفيات مهنية متنوعة ويجمعون بني جمموعة وا�سعة من التجارب واخلربات مع نزاهة ال�سمعة .يجب �أن تتوافر لدى �أع�ضاء جمل�س الإدارة  اخلربة
يف املواقف التي تت�سم بدرجة عالية من امل�سئولية ،و�أن يتولوا القيادة يف ال�شركات �أو امل�ؤ�س�سات التابعني لها ويتم اختيارهم على �أ�سا�س امل�ساهمات التي ميكن
تقدميها �إىل املجل�س.
 2.4.4يجـب �أن ي�شمل التقييم �أي�ضا م�سائل تتعلق باحلكم والتنوع وال�سن واملهارات مثل تفهم نظام عمل ال�شركات املالية واال�ستثمارية واخللفية الدولية
وغريها  -كل ذلك يف �سياق تقييم احتياجات املجل�س املدركة يف هذا ال�ش�أن ويف الوقت املنا�سب .يجب على الأع�ضاء الفرديني التمتع بال�سمات ال�شخ�صية
والتي ت�شمل النزاهة وامل�سئولية واحلكم بعد الإطالع والإملام بالنواحي املالية والثقة املدرو�سة ومعايري الأداء على �أعلى م�ستوى .تت�ألف املجال�س الفعالة من
�أفراد من ذوي اخلربة يف جماالت تخ�ص�صهم والتي يتم اال�ستفادة من معلوماتهم وخلفيتهم وقراراتهم يف ال�شركة  ،ويجب �أن يتمتع �أع�ضاء املجل�س بالقدرة
والرغبة يف تعلم �أعمال ال�شركة والتعبري عن وجهات نظرهم ال�شخ�صية.
 3.4.4يجب �أن ت�شمل العوامل التي يجب �أخذها يف االعتبار من قبل جلنة الرت�شيح والأجور واملجل�س خالل ا�ستعرا�ضه للمر�شحني املحتملني ما يلي :
 .أ�إذا كان املر�شح قد �أبدى �سلوك ي�شري �إىل التزامه ب�أعلى املعايري الأخالقية والقيم ذات ال�صلة بها.
 .ب�إذا كان املر�شح لديه خربة وا�سعة يف الأعمال �أو املنظمات احلكومية �أو غري الربحية �أو لديه خربة مهنية ت�شري �إىل قدرة املر�شح على تقدمي م�ساهمة
كبرية وفورية يف مناق�شات املجل�س واتخاذ القرار يف جمموعة من الق�ضايا املعقدة.
 .ج�إذا كان املر�شح لديه مهارات خا�صة وخربة وخلفية والتي من �ش�أنها �أن ت�ضيف �إىل وتكمل جمموعة من اخلربات واملهارات واخللفيات لأع�ضاء جمل�س الإدارة  
القائمني.
.د�إذا كان املر�شح ناجحا يف جمال عمله والذي يظهر قدرته على اتخاذ الأحكام الهامة واحل�سا�سة بناء على طلب املجل�س.
 .ه�إذا كان املر�شح �سيتوىل مراعاة وموازنة امل�صالح امل�شروعة و�شئون امل�ساهمني و�أ�صحاب امل�صلحة الآخرين على نحو فعال وم�ستمر وب�شكل منا�سب عند
التو�صل �إىل قرارات.
 .و�إذا كان املر�شح قادرا على تخ�صي�ص وقت كاف والقدرة على �أداء مهامه كع�ضو جمل�س �إدارة .
هذا وينطوي تطبيق هذه العوامل على ممار�سة �إ�صدار القرارات والتي ال ميكن قيا�سها ب�أي �شكل من الأ�شكال احل�سابية �أو الروتينية
� 5.4أع�ضاء جمل�س الإدارة امل�ستقلني
 1.5.4يف جميع الأوقات يجب �أن يت�ألف املجل�س من �أغلبية �أع�ضاء جمل�س الإدارة  امل�ستقلني عن الإدارة وجميع الكيانات التي لها عالقة مادية بالأعمال مع
ال�شركة (“املدير غري التنفيذي”) ،وبناء عليه يجب �أن يكون ع�ضوين على الأقل �أو ثلث الأع�ضاء (�أيهما �أعلى) من املدراء امل�ستقلني.
 2.5.4يعترب �أع�ضاء جمل�س الإدارة  ك�أع�ضاء م�ستقلني عن �إدارة ال�شركة ،كما جرت العادة �أن يكون املدراء غري التنفيذيني م�ستقلني عن �أي م�صلحة �أو
عالقة ميكن (�أو ميكن �أن ينظر �إليها على) لها �أن تتداخل مع قدرة املدير على العمل الدائم ملا فيه م�صلحة ال�شركة ،وعالوة على ذلك ف�إن  املدراء غري
التنفيذيني على هذا النحو ال يكون لهم دور قانوين م�ستقل عن املدراء الآخرين.
 3.5.4مبا �أنه يتوقع اال�ستقاللية يف الر�أي عند اتخاذ القرار من جميع املدراء غري التنفيذيني يف ال�شركة  ،فيجب مراجعة التعريف املذكور �أعاله بانتظام
حتى ميكن للمدراء غري التنفيذيني تلبية مفهوم اال�ستقاللية من خالل عمليات ال�شركة ذات ال�صلة بت�ضارب امل�صالح وتقييم الأع�ضاء.
 4.5.4للحفاظ على اال�ستقاللية ،قد ال يقبل الع�ضو �أي ا�ست�شارات �أو خدمات ا�ست�شارية �أو ر�سوم تعوي�ضية �أخرى من ال�شركة (با�ستثناء ر�سوم الأع�ضاء)،
�أو �أن يكون *»�شخ�ص تابع» لل�شركة �أو �أي من �شركاتها التابعة.
(*) هو �أي �شخ�ص يعرف كم�سئول �أو موظف �أو �أي �شخ�ص �آخر قد ميلك � ٪ 5أو �أكرث من الت�صويت على الأوراق املالية يف ال�شركة �أو �أي من �شركاتها التابعة.
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 6.4املدة الزمنية للع�ضوية
 1.6.4وفقا للمادة  66من قانون ال�شركات ،يجب على اجلمعية العمومية العادية تعيني �أع�ضاء جمل�س �إدارة ملدة حمددة يف الالئحة الداخلية لل�شركة،
والتي ال تتجاوز ثالث �سنوات.
 2.6.4بناء على ذلك يجب �أن يتم انتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة  ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد ،ويجوز �إعادة انتخاب الع�ضو املنتخب من قبل يف املجل�س
عند انتهاء فرتة الع�ضوية ،كما يجب عدم و�ضع حدود على عدد الفرتات املحددة للع�ضوية �أو �سن �إلزامي للتقاعد .حتدد مدة ع�ضوية جمل�س الإدارة  وفقا
لتقديرها بناء على تو�صيات جلنة الرت�شيح واملكاف�آت باملجل�س.
 7.4التقاعد من جمل�س الإدارة
 1.7.4وفقا  للمادة  66من قانون ال�شركات  ،يتعني على النظام الداخلي لل�شركة حتديد م�س�ألة التقاعد من من�صب ع�ضو جمل�س الإدارة  ولكن يجوز
للجمعية العمومية العادية  -يف �أي وقت – ف�صل كل �أو �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة  حتى لو كانت لوائح ال�شركة تن�ص على خالف ذلك  ،دون امل�سا�س بحق
الع�ضو املف�صول لتحميل ال�شركة امل�سئولية �إذا مت ف�صله دون مربر مقبول �أو يف وقت غري منا�سب.
 8.4اال�ستقالة
 1.8.4يجب �أن يتم تفعيل ا�ستقالة الع�ضو من جمل�س الإدارة  اعتبارا من الوقت الذي يتم �إبالغها �إىل املجل�س � ،أو �أي وقت �آخر يتفق عليه.
 2.8.4يجب على �أع�ضاء جمل�س الإدارة  تقدمي ا�ستقالتهم يف حال وجود �أي تغيريات كبرية يف م�سئولياتهم ال�شخ�صية  ،مبا يف ذلك التغيري يف م�سئولياتهم
الرئي�سية التي ت�ؤثر ب�شكل فعال على املجل�س �أو �أي من جلانه ،ومن املتوقع �أن يقدم �أع�ضاء جمل�س الإدارة  ا�ستقالتهم يف وقت التقاعد �أو اال�ستقالة من ال�شركة.
� 9.4إنهاء ع�ضوية املجل�س
 1.9.4ح�سب النظام الأ�سا�سي لل�شركة  -املادة ( ، )20تنتهي ع�ضوية املجل�س ب�إنتهاء مدته �أو ب�إنتهاء �صالحية الع�ضو لها وفقا لأي نظام �أو تعليمات.
 2.9.4كما �أن �إنهاء ع�ضوية جمل�س الإدارة  تتم وتكون نافذة املفعول يف احلاالت التالية:
 .أ�إذا ثبت ملجل�س الإدارة  �أن الع�ضو قد �أخل بواجباته بطريقة ت�ضر مب�صالح ال�شركة � ،شريطة �أن يرتبط مبوافقة اجلمعية العامة العادية.
 .بعدم ح�ضور �أي ع�ضو �أكرث من ثالثة اجتماعات متتالية دون عذر يقبله جمل�س الإدارة .
 .ج�إذا �أعلن الع�ضو الإفال�س �أو الإع�سار �أو تو�صل �إىل ت�سوية مع دائنيه �أو توقف عن دفع ديونه.
.د�إذا �أ�صيب مبر�ض عقلي.
 .ه�إذا ثبت �أن الع�ضو قد ارتكب عمال فيه تعدي على ال�صدق والأخالق � ،أو �أدين ب�أعمال احتيال وغ�ش.
 10.4احلدود املفرو�ضة على ع�ضوية جمل�س الإدارة
 1.10.4يجب على كل �شخ�ص يعمل كع�ضو يف جمل�س الإدارة  تكري�س الوقت واالهتمام الالزم لتحقيق التزاماته كع�ضو  ،وت�شمل االلتزامات الرئي�سية
احل�ضور املنا�سب يف اجتماع املجل�س وا�ستعرا�ض املواد التح�ضريية ب�شكل كايف .ومن املتوقع �أي�ضا ح�ضور �أع�ضاء جمل�س الإدارة  الجتماعات اجلمعية
العمومية للم�ساهمني.
 2.10.4بالإ�ضافة �إىل ذلك  ،وفقا للمادة ( )68من قانون ال�شركات  ،يجب على ع�ضو جمل�س الإدارة  امتالك �أ�سهم يف ال�شركة “ ال تقل قيمتها عن ع�شرة
�آالف ريال”  ،يف غ�ضون ثالثني يوما من تاريخ تعيني الع�ضو ويجب �أن تودع هذه الأ�سهم يف �أحد البنوك التي يحددها وزير التجارة .ووفقا للوائح هيئة ال�سوق
املالية “ال يجب لأع�ضاء املجل�س حيازة ع�ضوية جمل�س الإدارة  لأكرث من ( )5خم�س �شركات مدرجة يف وقت واحد”.
 3.10.4يجب ال�سماح �أي�ضا لأع�ضاء جمل�س الإدارة  بامتالك م�شرتيات ال�شركة من ت�أمينات املدراء واملوظفني ب�شكل معقول بالنيابة عنهم  ،لال�ستفادة من
التعوي�ض �إىل �أق�صى حد ت�سمح به قوانني �صالحيات ت�أ�سي�س ال�شركة والوثائق التنظيمية لها.
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عمليات مجلس اإلدارة التشغيلية

 -5عمليات جمل�س الإدارة الت�شغيلية

 1.5الف�صل بني مهام رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي لل�شركة
 1.1.5يقوم الرئي�س ب�صفته رئي�سا للمجل�س ب�أداء دورا حموريا يف �ضمان �إدارة فعالة لل�شركة ويكون م�سئوال عن قيام املجل�س بعمله على نحو فعال � ،إن الف�صل
بني دور الرئي�س التنفيذي لل�شركة ورئي�س جمل�س الإدارة  هو و�سيلة ل�ضمان التوازن املنا�سب لل�صالحيات  ،وزيادة امل�سئوليات والرفع من قدرة املجل�س على
اتخاذ قرار م�ستقل وبالتايل حتقيق توازن بني ال�سلطة والوظائف والرقابة  ،ويهدف الف�صل بني الأدوار للحفاظ على فاعلية رئي�س املجل�س يف مراقبة عمليات
املجل�س الت�شغيلية  ،وميكن �أن يتعر�ض هذا الدور الرقابي لل�ضعف �إذا قام رئي�س املجل�س مبمار�سة مهام الرئي�س التنفيذي لل�شركة �إىل جانب مهامه يف �آن واحد.
 2.5دور رئي�س جمل�س الإدارة
 1.2.5ح�سب النظام الأ�سا�سي لل�شركة – املادة ( ، )23يعني جمل�س الإدارة  من بني �أع�ضائه رئي�س ًا  ،ويخت�ص رئي�س املجل�س بكافة �صالحيات املجل�س
الواردة يف املادة ( )21من النظام الأ�سا�سي لل�شركة كتمثيل ال�شركة يف عالقتها مع الغري و�أمام الق�ضاء وكافة املحاكم واللجان الق�ضائية وكتاب العدل ،
وكافة اجلهات الر�سمية وغري الر�سمية  ،وله حق املدافعة واملرافعة والتوقيع على عقود ت�أ�سي�س ال�شركات التي ت�شرتك فيها وكافة قرارات تعديالتها وغريها
من العقود وااللتزامات وال�صكوك واالفراغات وفتح احل�سابات لدى البنوك وال�سحب والإيداع واال�ستثمار وقفل احل�سابات وت�صفيتها وفتح االعتمادات
امل�ستندية والتوقيع �أمام كاتب العدل و�أمام اجلهات الر�سمية التي يقرها جمل�س الإدارة   ،وكل ما من �شانه ت�صريف �أمور ال�شركة وحتقيق �أغرا�ضها وكافة
ما يعهد �إليها به املجل�س  ،كما له احلق يف تفوي�ض �أي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة  �أو الغري يف كل او بع�ض هذه ال�صالحيات  ،ويعني جمل�س الإدارة  
�سكرتريا من بني �أع�ضاء املجل�س �أو من غريهم ويخت�ص بت�سجيل وقائع اجتماعات املجل�س والإعداد لتلك االجتماعات وحتدد مكاف�أته وفقا للقرار ال�صادر
بتعيينه وال تزيد مدة رئي�س املجل�س �أو ال�سكرتري ع�ضو جمل�س الإدارة  عن مدة ع�ضوية كل منهم يف املجل�س ويجوز دائما �إعادة تعيني �سكرتري املجل�س ع�ضوا
جمل�س الإدارة  � ،أما رئي�س املجل�س فيجوز جتديد فرتة رئا�سته للمجل�س.
 2.2.5يجب على رئي�س املجل�س تويل م�سئولية ريادة املجل�س و�ضمان كفاءة تنفيذ كافة م�سئولياته يف ال�شركة ككل.
 3.2.5يتوقع �أن يقوم رئي�س املجل�س بتنفيذ امل�سئوليات التالية:
 .أالت�أكد من تقدمي املجل�س القيادة والر�ؤية الالزمة لل�شركة.
 .بالت�أكد من م�شاركة املجل�س يف و�ضع �أهداف وا�سرتاتيجيات و�سيا�سات التابعة لل�شركة.
 .ج�ضمان وجود نظام رقابة داخلية كافية ملتابعة وحتقيق �أهداف وغايات ال�شركة.
.دتوجيه مناق�شات املجل�س نحو ا�ستخدام الوقت بفاعلية ملعاجلة الق�ضايا الهامة التي تواجه ال�شركة.
 .هالت�أكد من متكني �أع�ضاء املجل�س وحتفيزهم على القيام بدورهم املطلوب يف االجتماعات.
 .والت�أكد من توافر الفر�ص الكافية لأع�ضاء املجل�س للتعبري عن وجهة نظرهم.
 .زالت�أكد من توفري معلومات كافية �صحيحة وفورية لأع�ضاء جمل�س الإدارة .
 .حالت�أكد من �إدراج كافة الأحكام والقرارات يف حما�ضر االجتماعات على نحو �صحيح.
.طامل�شاركة يف  -من خالل جلنة الرت�شيح والأجور  -ا�ستمرارية التطوير للمجل�س ككل والأع�ضاء ب�صفة فردية.
 .ي مراقبة قانون �إدارة احلوكمة لل�شركات.
.كالدعوة الجتماع جمل�س الإدارة  عند االقت�ضاء.
 4.2.5كما يتحمل الرئي�س �أي�ضا م�سئولية و�ضع عالقة عمل �صحيحة بني املجل�س والرئي�س التنفيذي لل�شركة  .كما هو متوقع يقوم رئي�س جمل�س الإدارة  مبا
يلي لت�سهيل هذه العالقة:
 .أ�أن يكون نقطة و�صل رئي�سية بني جمل�س الإدارة  والرئي�س.
 .ب�أن يحافظ على الإملام بالق�ضايا الرئي�سية من قبل الرئي�س التنفيذي لل�شركة ب�ش�أن جميع امل�سائل والتي قد تكون مو�ضع اهتمام �أع�ضاء جمل�س الإدارة .
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 .جا�ستعرا�ض  -مع الرئي�س التنفيذي لل�شركة والإدارة العليا وفقا لتو�صيات الرئي�س  -التقدم املحرز يف املبادرات والق�ضايا الهامة التي تواجه ال�شركة ب�شكل
دوري.
.دتقدمي التوجيهات للرئي�س التنفيذي لل�شركة.
 .هامل�شاركة يف عملية تقييم”الرئي�س».
 .وامل�شاركة يف  -من خالل جلنة الرت�شيح والأجور  -عملية التقييم ال�سنوية ملجل�س الإدارة  و�أع�ضاء جمل�س الإدارة .
 3.5التوجيه والتعليم امل�ستمر لأع�ضاء جمل�س الإدارة
 1.3.5يجب على جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت التابعة للمجل�س تقدمي عر�ض تعريفي لأع�ضاء جمل�س الإدارة  اجلدد والذي �سيت�ضمن عرو�ضا من قبل الإدارة
العليا ب�ش�أن خطط ال�شركة الإ�سرتاتيجية وال�شئون املالية واملحا�سبية الرئي�سية و�إدارة املخاطر وعمليات ال�شركة الت�شغيلية ومدونة قواعد ال�سلوك وهيكلها
الإداري و�سيا�ساتها و�أن�شطتها الرئي�سية وامل�سئولني التنفيذيني يف ال�شركة و مدققي احل�سابات الداخلية واخلارجية بال�شركة .بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،سوف
ي�شمل العر�ض التعريفي زيارات �إىل بع�ض الفروع الرئي�سية و�سوف يتم توفري كتيب للمعلومات الأ�سا�سية لكل ع�ضو جديد من �أع�ضاء جمل�س الإدارة  ي�شمل
ن�سخ ًا من مذكرة وعقد الت�أ�سي�س ومقتطفات من ال�سيا�سات ذات ال�صلة وكذلك امللخ�ص التنفيذي خلطة ال�شركة وغريها من املعلومات الأ�سا�سية.
 2.3.5يجب على جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت التابعة للمجل�س العمل �أي�ضا على �إتاحة برامج التعليم امل�ستمر و � /أو جل�سات �إحاطة ب�ش�أن املو�ضوعات التي
من �ش�أنها �أن ت�ساعدهم يف �أداء مهامهم ،كما يجب �أي�ضا ت�شجيع جميع �أع�ضاء املجل�س على امل�شاركة يف برامج التعليم امل�ستمر املنا�سبة على نفقة ال�شركة
مل�ساعدتهم يف تنفيذ مهامهم وم�سئولياتهم.
 4.5دور الرئي�س التنفيذي لل�شركة
 1.4.5توفري االت�صال املطلوب بني �أع�ضاء جمل�س الإدارة  و فريق الإدارة العليا التنفيذية.
 2.4.5تزويد املجل�س ورئي�سه باملعلومات الكافية لأداء م�سئولياتهم.
 3.4.5م�ساعدة �أع�ضاء جمل�س الإدارة  يف و�ضع االجتاه اال�سرتاتيجي لل�شركة لزيادة الإيرادات والربحية.
 4.4.5تقدمي امل�شورة والتوجيه والإر�شاد  ،مع ال�سماح لفريق الإدارة التنفيذية ب�أداء اخلطط والإجراءات الرئي�سية  ،مبا يتفق مع ال�سيا�سات املو�ضوعة يف
هذا ال�ش�أن.
 5.4.5تطوير  -بالتن�سيق مع فريق الإدارة التنفيذية  -اخلطط املتكاملة للإ�سرتاتيجيات والأعمال التي تعمل على حت�سني ح�صتها يف ال�سوق وربحية
ال�شركات القائمة �أو اجلديدة.
� 6.4.5إجراء ا�ستعرا�ض ا�سرتاتيجي لأداء ال�شركة على �أ�سا�س منتظم لتحديد مدى حتقيق ال�شركة لأهدافها ق�صرية وطويلة الأجل (�سواء كانت مالية �أو
غري مالية) على النحو الذي يحدده املجل�س.
 7.4.5مراجعة النتائج الت�شغيلية لل�شركة وامل�شاريع امل�شرتكة  ،ومقارنتها مع الأهداف املحددة  ،ومتابعتها ل�ضمان اتخاذ التدابري املنا�سبة لت�صحيح �أية
نتائج غري مر�ضية.
 8.4.5و�ضع واالحتفاظ بنظام فعال لالت�صاالت يف جميع �أنحاء املنظمة ل�ضمان حتديد و�إدراك امل�سئوليات وال�سلطات وامل�ساءلة جلميع الر�ؤ�ساء
 9.4.5متثيل ال�شركة مع كبار العمالء والكيانات احلكومية وال�شركاء يف امل�شاريع امل�شرتكة واملجتمع املايل و كذلك متثيل ال�شركة  مع العامة.
 10.4.5امل�شاركة يف �أن�شطة تطوير الأعمال مع عمالء رفيعي امل�ستوى وتعزيز ا�سم و�صورة ال�شركة املعروفة.
� 5.5سكرتري جمل�س الإدارة
 1.5.5يجب على �أع�ضاء جمل�س الإدارة  تعيني �سكرتري للمجل�س من بني �أع�ضائه �أو من خارج املجل�س ،كما يجب حتديد مهامه و�سلطاته ومكاف�أته.
 2.5.5ي�ؤدي �سكرتري املجل�س عدة  �أدوار ت�شمل :
 .أ�ضمان �إتباع �إجراءات املجل�س وا�ستعرا�ضها ب�شكل منتظم.

32

تاريخ الإ�صدار 9 :دي�سمرب 2013

الن�سخة الأوىل

 .بمتابعة قرارات املجل�س وتقدمي تقرير �إىل الرئي�س واملجل�س حول �أي �صعوبة واجهته.
 .جدعم رئي�س جمل�س الإدارة  والأع�ضاء مبعلومات عن م�سئولياتهم.
.د�إعداد وتوزيع م�سودة ملحا�ضر اجتماعات املجل�س.
 .ه�ضمان تدفق املعلومات اجليدة داخل املجل�س وبني املجل�س والإدارة التنفيذية.
 .و�أداء �أي دور �آخر يكلفه به رئي�س املجل�س.
 3.5.5حتدد مكاف�أة �سكرتري املجل�س وفقا للقرار ال�صادر بتعيينه وال تزيد مدة رئي�س املجل�س �أو �سكرتري املجل�س ع�ضو جمل�س الإدارة  عن مدة ع�ضوية كل
منهم يف املجل�س ويجوز دائما �إعادة تعيني �سكرتري املجل�س.
 6.5اجتماعات جمل�س الإدارة
 1.6.5يجتمع املجل�س ( )4مرات يف ال�سنة على الأقل بدعوة كتابية من رئي�سها ت�سلم باليد �أو الفاك�س �أو بريد االلكرتوين (على الأقل �سبعة (� )7أيام قبل
تاريخ االجتماع) .يجب على رئي�س املجل�س عقد اجتماع للمجل�س �إذا طلب منه ذلك ( )2اثنني من �أع�ضاء املجل�س  ،تعقد اجلل�سة يف ال�شركة �أو �أي مكان
�آخر يحدده املجل�س  ،يجوز ملجل�س الإدارة  �إ�صدار قراراته  ،يف حال ال�ضرورة  ،من خالل الأ�صوات الفردية من قبل �أع�ضائها عن طريق برقية �أو فاك�س  ،ما
مل يطلب اثنني ( )2من �أع�ضائها كتابة �أن ينعقد اجتماع املجل�س ملناق�شة الت�صويت  ،وينبغي �أن يعر�ض القرار للمجل�س يف �أول اجتماع الحق للموافقة عليه.
 2.6.5يتم تفوي�ض الإدارة اليومية لل�شركة �إىل الرئي�س  ،حيث يتوىل تفوي�ض فريق كبار التنفيذيني بالإدارة .يحتفظ املجل�س ب�صالحيات تتعلق بالإ�سرتاتيجية
العامة وامل�سائل ذات ال�صلة بال�سيا�سات وهيكل ر�أ�س مال ال�شركة و�إعالن الأرباح وغريها من الق�ضايا الرئي�سية التي ت�ؤثر على ال�شركة .ال ي�ستلزم الأمر اتخاذ
كل قرار من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة  يف اجتماع املجل�س .قد ال يتطلب بال�ضرورة اجتماع �أع�ضاء املجل�س معا يف مكان واحد التخاذ القرارات .كما يتم
قبول االجتماعات عن طريق الفيديو �أو التو�صيالت الهاتفية �أو �أي �شكل �آخر من �أ�شكال املعلوماتية التي قد يوافق �أع�ضاء جمل�س الإدارة  على ا�ستخدامها.
 3.6.5يجب الأخذ يف االعتبار القرار الدوري املوقع من قبل  �أغلبية  ثلثي �أع�ضاء املجل�س على الأقل حتى ميكن �صياغة قرار �أع�ضاء املجل�س كما لو كان
قد مت يف اجتماع املجل�س .يجب على �سكرتري ال�شركة �إر�سال �إ�شعارات باجتماعات املجل�س �إىل جميع الأع�ضاء .كما يجب �أن تت�ضمن التقارير ال�سنوية بيان
بعدد اجتماعات املجل�س التي عقدت خالل فرتة �إعداد التقرير والذي ميكن �أن يح�ضرها ع�ضو جمل�س الإدارة  ،وعدد االجتماعات التي مل يح�ضرها ع�ضو
جمل�س الإدارة  فعليا .ال يجب �أن يعترب التغيب عن اجتماع (اجتماعات) املجل�س عذرا لأع�ضاء جمل�س الإدارة  للإعفاء من �أداء مهامهم نحو ال�شركة فيما
يتعلق بالنظر يف امل�سائل واتخاذ القرار ب�ش�أنها.
 4.6.5يجب على املدراء غري التنفيذيني االجتماع ب�شكل خا�ص يف جل�سات تنفيذية دورية دون م�شاركة الإدارة خالل ال�سنة .املدراء غري التنفيذيني هم من
غري املوظفني التنفيذيني العاملني بال�شركة  ،مبا يف ذلك �أع�ضاء جمل�س الإدارة  غري امل�ستقلني مبوجب عالقة املواد  �أو القانون ال�سابق �أو ع�ضوية الأ�سرة  �أو
لأي �سبب �آخر ،ويجب على الأع�ضاء غري التنفيذيني تعيني واحد منهم كمدير لتويل قيادة اجلل�سات التنفيذية.
 5.6.5يجب �أن يرت�أ�س رئي�س املجل�س االجتماعات ويتوىل م�سئولية تن�سيق الإدارة ال�شاملة و�سري عمل املجل�س .يف غياب الرئي�س� ،سينتخب املجل�س بالتبادل
الرئي�س لرئا�سة هذا االجتماع على وجه التحديد.
 7.5مواد وعرو�ض جمل�س الإدارة
 1.7.5يجب توزيع املعلومات والبيانات الواجب �إدراكها من قبل املجل�س لتفهم العمل مكتوبة �إىل املجل�س قبل اجتماع جمل�س الإدارة  .يجب على الإدارة
�أن تبذل كل حماولة ملعرفة �أن هذه املواد موجزة قدر الإمكان و تقدم املعلومات املطلوبة .وكقاعدة عامة  ،يجب �إر�سال عر�ضا حول مو�ضوع حمدد �سلفا قبل
موعد االجتماع لأع�ضاء املجل�س بحيث ميكن تركيز االجتماع على الأ�سئلة التي قد يثريها املجل�س حول هذا املو�ضوع يف املنا�سبات التي يكون فيها املو�ضوع
ح�سا�س جدا وال ميكن عر�ضه على الورق  ،فيجب مناق�شة العر�ض يف االجتماع.
 2.7.5يجب �أن يتم منح جمل�س الإدارة  املعلومات الكافية ملمار�سة مهام �إدارة احلوكمة ب�شكل تام .و قد ت�أتي هذه املعلومات من جمموعة م�صادر متنوعة ،مبا
يف ذلك تقارير الإدارة واملراقبة ال�شخ�صية ومقارنة الأداء مقابل اخلطط املو�ضوعة وتقارير حمللني الأمن واملقاالت املن�شورة حول الأعمال املختلفة ،وغريها.
 8.5احل�ضور واالجتماعات
 1.8.5من املتوقع ح�ضور �أع�ضاء جمل�س الإدارة  الجتماع اجلمعية العمومية لل�شركة واجتماعات املجل�س واجتماعات اللجان واللجان الفرعية التي تخدمها
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وق�ضاء الوقت الالزم واالجتماع ب�شكل دوري وفقا لل�ضرورة لال�ضطالع مب�سئولياتهم ب�شكل �صحيح مبا يف ذلك اال�ستعداد قبل االجتماع.
 2.8.5يجب على جميع �أع�ضاء املجل�س ح�ضور ما ال يقل عن ن�صف اجتماعات املجل�س يف غ�ضون ال�سنة التقوميية ب�شرط �أال يقل عدد احلا�ضرين عن ثالثة،
ما مل تن�ص لوائح ال�شركة على ن�سبة �أو عدد �أكرب.
 3.8.5قد يقوم رئي�س ونائب رئي�س املجل�س بدعوة واحد �أو �أكرث من �أع�ضاء الإدارة العليا لل�شركة للح�ضور يف اجتماعات املجل�س ب�شكل منتظم وميكن �أن
ت�شمل الدعوة م�سئولني وموظفني �آخرين بال�شركة من وقت لآخر ح�سب االقت�ضاء يف ظل هذه الظروف.
 9.5الن�صاب القانوين للمجل�س
 1.9.5يجب �أن يح�ضر اجتماع جمل�س الإدارة  ما ال يقل عن ن�صف �أع�ضاء جمل�س الإدارة  � ،شريطة �أن ال يقل عدد احلا�ضرين عن �أربعة ( ، )4ما مل تن�ص 
لوائح ال�شركة على ن�سبة �أو عدد �أكرب  ،كذلك قد مينح ع�ضو املجل�س تفوي�ض �إىل �أي ع�ضو �آخر حل�ضور اجتماع جمل�س الإدارة  نيابة عنه.
 2.9.5وفقا للمادة ( )11الفقرة ( ، )12.1ال يكون اجتماع املجل�س �صحيحا �إال �إذا ح�ضره �أربعة (� )4أع�ضاء على الأقل  ،ويف حالة �إنابة ع�ضو جمل�س
الإدارة  ع�ضوا �آخر يف ح�ضور اجتماعات املجل�س يتعني ان تكون الإنابة طبقا لل�ضوابط الآتية-:
 .أال يجوز لع�ضو جمل�س الإدارة  �أن ينوب عن �أكرث من ع�ضو واحد يف ح�ضور ذات االجتماع.
 .ب�أن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة.
 .جال يجوز للنائب الت�صويت على القرارات التي يحظر النظام على املنيب الت�صويت ب�ش�أنها.
 3.9.5وت�صدر قرارات املجل�س بالأغلبية املطلقة لأ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين واملمثلني ويف حالة ت�ساوي الأ�صوات يرجح الر�أي الذي فيه الرئي�س.
 10.5حما�ضر االجتماعات
 1.10.5وفقا للمادة  82من قانون ال�شركات� ،سيتم ت�سجيل �أي مداوالت وقرارات للمجل�س يف املحا�ضر ،و�سوف يتم تدوين هذه املحا�ضر يف �سجل خا�ص،
ويوقع عليه كل من رئي�س و �سكرتري املجل�س.
 2.10.5يتم تدوين اجتماعات املجل�س برتقيم ت�سل�سلي على املحا�ضر  ،حيث يجب �أن تعك�س �سري الأحداث يف كل اجتماع جمل�س الإدارة   ،على �أن تت�ضمن
�أ�سماء و�ألقاب الأ�شخا�ص احلا�ضرين يف اجتماع جمل�س الإدارة  وجدول �أعمال االجتماع  ،والكلمات الفعلية التي مت تناولها يف القرارات والق�ضايا والآراء
وعدد الأ�صوات التي متنح لقرار معني والآراء املعار�ضة .يجب تعيني ال�شخ�ص الذي يقوم ب�إعداد املحا�ضر من قبل �سكرتري املجل�س.
 3.10.5يتم التوقيع من قبل جميع �أع�ضاء املجل�س احلا�ضرين على حم�ضر االجتماع يف حالة ا�ستخدام و�سائل االت�صاالت عن بعد مثل م�ؤمترات عرب
الهاتف /الفيديو ،وتكون موقعة من جميع �أع�ضاء املجل�س ي�شاركون يف اجتماع جمل�س الإدارة  هذا  ،كما يجب �أي�ضا �أن يتناول املح�ضر بذكر �أع�ضاء املجل�س
الغري احلا�ضرين �شخ�صيا ولكن عرب و�سائل �أخرى ،مع الإعالن عن ت�صويتهم يف املح�ضر.
 11.5عقد االجتماعات
 1.11.5يجب على رئي�س جمل�س الإدارة  حتديد م�ستوى ال�شكليات املطلوبة يف كل اجتماع من اجتماعات املجل�س مع احلفاظ على لياقة اجتماعات جمل�س
الإدارة   ،ويف كل الأحوال يجب تطبيق القواعد العامة التالية:
 .أيجب الت�أكد من �إملام جميع الأع�ضاء مبا تناوله االجتماع.
 .بيجب على رئي�س جمل�س الإدارة  االحتفاظ �أي�ضا برقابة كافية ل�ضمان االعرتاف ب�سلطة الرئي�س بحيث ميكن �إعادة م�ستوى ال�شكليات عندما يتطلب
الأمر حتقيق بع�ض التطورات.
 .جحر�ص رئي�س جمل�س الإدارة  على تفهم القرارات ب�شكل �صحيح وت�سجيلها ت�سجيال جيدا.
.دت�أكد رئي�س جمل�س الإدارة  من االنتهاء من القرارات واملناق�شات ،مع و�ضع قرار ر�سمي معقول لت�سجيل اال�ستنتاجات التي مت التو�صل �إليها.
 12.5خطط التعاقب  /تطوير الإدارة
 1.12.5يجب على جمل�س الإدارة  �أي�ضا �إىل جانب �أداء م�سئولياته بفاعلية الإ�شراف على تخطيط التعاقب والتنمية الإدارية ،وبناء عليه يتطلب الأمر
االلتزام باملبادئ التوجيهية التالية:
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 .أيجب على الرئي�س التنفيذي لل�شركة �إعداد تقرير �سنوي ب�ش�أن تخطيط التعاقب والتنمية الإدارية لتقدميها �إىل املجل�س.
 .ببالإ�ضافة �إىل ذلك  ،يجب �أن تتوافر تو�صيات من قبل رئي�س جمل�س الإدارة  والرئي�س التنفيذي لل�شركة يف كافة الأوقات ب�ش�أن ال�شخ�ص الذي �سيتوىل
خالفة املن�صب يف حال عجزه عن مبا�شرة عمله ب�شكل غري متوقع.
 .جيجب على جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت م�ساعدة جمل�س الإدارة  يف اختيار وتطوير وتقييم املر�شحني املحتملني ل�شغل الوظائف التنفيذية ،مبا يف ذلك
الرئي�س التنفيذي لل�شركة والإ�شراف على و�ضع اخلطط اخلا�صة بتعاقب منا�صب امل�سئول التنفيذي.
.ديجب �أي�ضا على رئي�س جمل�س الإدارة   -القائم  -يف جميع الأوقات حيازة �إجراءات �سرية مكتوبة لنقل م�سئولياته ب�شكل فعال يف الوقت املنا�سب يف
حالة حدوث عجز مفاجئ له �أو لها �أو يف حالة مغادرة العمل  ،مبا يف ذلك تو�صياته  /تو�صياتها حول ترتيبات لفرتة طويلة ب�ش�أن تعاقب املن�صب .ويجب
على الرئي�س التنفيذي لل�شركة ا�ستعرا�ض هذا الإجراء ب�صفة دورية مع جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت.
 .هيجب على جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت طلب التو�صيات والتقييمات اخلا�صة بالرئي�س التنفيذي لل�شركة فيما يتعلق باخللفاء املحتملني لتويل منا�صب الإدارة العليا.
 13.5الإطالع على الإدارة وامل�ست�شارين امل�ستقلني
 1.13.5يف نطاق �أداء دوره الرقابي  ،يخول جمل�س الإدارة  التحقيق يف �أي �أمر يوجه انتباهه �إليه مع �إمكانية الإطالع الكامل على جميع الدفاتر وال�سجالت
واملرافق وموظفي ال�شركة و�إمكانية االحتفاظ مبحامي �أو مراجعي ح�سابات �أو م�ست�شارين من خارج ال�شركة.
 2.13.5يجوز ملجل�س الإدارة  طلب �أي م�سئول تنفيذي �أو �أي موظف يف ال�شركة �أو �أي من فروعها  ،وكذلك املحامي القانوين اخلارجي لل�شركة  و مراقب
احل�سابات التابعني لل�شركة لالجتماع مع املجل�س �أو �أي جلنة من جلان املجل�س  ،كما يقوم املجل�س با�ستخدام ال�سلطة التقديرية للت�أكد من �أن هذا االت�صال
مل ي�ؤثر على العمليات التجارية لل�شركة و�إمكانية ن�سخ �أي مرا�سالت خطية �إىل الرئي�س التنفيذي لل�شركة.
 14.5تقييم جمل�س الإدارة
� 1.14.5سوف يتوىل جمل�س الإدارة  �إجراء تقييم ذاتي �سنوي لتحديد مدى فاعلية عمل املجل�س وجلانه .يجب على جلنة الرت�شيح والأجور التابعة للمجل�س
الإ�شراف على التقييم الذاتي ال�سنوي للمجل�س والذي ي�شمل تقييما للأداء ومدى التزام كل فرد من �أع�ضاء املجل�س مقابل �أن�شطة املجل�س .يجب �أن يكون
هذا التقييم عامال هاما يف حتديد مدة ع�ضوية �أع�ضاء جمل�س الإدارة  ،ف�ضال عن املهارات وال�صفات املطلوبة يف املر�شحني املحتملني لع�ضوية املجل�س.
 15.5تقييم الرئي�س التنفيذي لل�شركة
 1.15.5يجب على املجل�س تقييم الرئي�س التنفيذي لل�شركة على �أدائه مقابل الأهداف املحددة من قبل املجل�س (مبا يف ذلك نتائج الأعمال وحتقيق
الإ�سرتاتيجية وغريها).
 2.15.5يجب متا�شي معايري تقييم الرئي�س التنفيذي لل�شركة مع م�صلحة امل�ساهمني على املدى الطويل.
 3.15.5يتم تقييم الرئي�س التنفيذي لل�شركة مقابل جمموعة من نظرائه و�أن يعتمد جزء كبري من التعوي�ض الإجمايل للرئي�س على الأداء.
 16.5العالقات مع امل�ساهمني
 1.16.5يجب على جمل�س الإدارة  و�ضع والإ�شراف وامل�شاركة يف برنامج عادل يتعلق بامل�ساهمني.
 2.16.5يجب على جمل�س الإدارة  معاملة جميع امل�ساهمني على قدم امل�ساواة من حيث الإطالع على املعلومات.
 3.16.5يجب على رئي�س جمل�س الإدارة  احلفاظ على االت�صال مع كبار امل�ساهمني ب�شكل كايف لفهم الق�ضايا وال�شواغل  ،مع �ضرورة �ضمان تو�صيل �آراء
امل�ساهمني �إىل املجل�س ككل .ال يجب ا�ستخدام �أيا من تلك املبادئ التوجيهية لتجاوز املتطلبات العامة للقانون للتعامل مع امل�ساهمني على قدم امل�ساواة يف
الإطالع على املعلومات.
 4.16.5يجب على رئي�س جمل�س الإدارة  والرئي�س التنفيذي لل�شركة وغريهم من الأع�ضاء املفو�ضني وموظفي �إدارة العالقات مع امل�ستثمرين موا�صلة
احلوار مع ممثلي امل�ؤ�س�سات وغريهم من امل�ساهمني فيما يتعلق با�سرتاتيجيات الأعمال طويلة الأجل والأداء املايل و�إدارة احلوكمة لل�شركات من �أجل �إقامة
تفاهم متبادل للأهداف.
 5.16.5يجب على ال�شركة العمل على برنامج منظم لعالقات امل�ستثمرين ،ا�ستنادا �إىل الإعالنات الر�سمية واملن�شورات املتعلقة بالأحداث الهامة والنتائج
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املالية وفقا للقوانني والقواعد والأنظمة املعمول بها.
 6.16.5يجب على ال�شركة تعيني موظف م�سئول عن العالقات العامة وعالقات امل�ساهمني والتي تتمثل م�س�ؤوليته يف توفري املعلومات والإجابة على
اال�ستف�سارات الواردة من امل�سئولني يف تداول وامل�ساهمني وامل�ستثمرين من امل�ؤ�س�سات.
 7.16.5كما يجب �أي�ضا ن�شر معلومات عن ال�شركة مبا يف ذلك النتائج اجلزئية والكاملة واملنبثقة عن البيانات املالية على مدار العام وغريها من الإعالنات
الرئي�سية والتي �سيتم ن�شرها على موقع ال�شركة.
 17.5جلان جمل�س الإدارة
 1.17.5قام املجل�س ب�إن�شاء اللجان التالية مل�ساعدته يف اال�ضطالع مب�سئولياته املتعلقة بالرقابة :
 .أجلنة املراجعة.
 .بجلنة الرت�شيحات واملكاف�آت.
 .جاللجنة التنفيذية.
 2.17.5يكون ت�شكيل اللجان التابعة ملجل�س الإدارة  وفقا للإجراءات العامة التي و�ضعها املجل�س والإ�شارة �إىل مهام ومدة و�صالحيات كل جلنة  ،والطريقة
التي ينتهجها املجل�س لر�صد �أن�شطتها .يجب �أن تخطر اللجنة املجل�س ب�أن�شطتها �أو نتائجها �أو القرارات ب�شفافية كاملة .يتوىل جمل�س الإدارة  متابعة �أن�شطة
هذه اللجان متابعة دورية وذلك ل�ضمان تنفيذ الأن�شطة املوكلة �إىل هذه اللجان على نحو �صحيح .كما يجب �أن يعتمد جمل�س الإدارة  القوانني الداخلية جلميع
جلان املجل�س.
 3.17.5يجب تعيني عدد كاف من الأع�ضاء غري التنفيذيني ملجل�س الإدارة  يف اللجان التي تتناول �أن�شطة قد تنطوي على ت�ضارب يف امل�صالح  ،مثل الت�أكد
من �سالمة التقارير املالية وغري املالية وا�ستعرا�ض ال�صفقات املربمة من جانب الأطراف ذات ال�صلة  والرت�شيح لع�ضوية املجل�س وتعيني املدراء التنفيذيني
وحتديد الأجور.
 4.17.5قد تن�ش�أ جلان �أخرى من وقت لآخر عن طريق الت�صويت الإيجابي لأغلبية املجل�س.
 5.17.5يتم و�صف غر�ض وم�سئوليات كل جلنة يف امليثاق ذو ال�صلة باللجان.
 6.17.5يتم تعيني �أع�ضاء جلان املجل�س بناء على تو�صية من جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت وقد ميكن عزلهم من قبل املجل�س وفقا لتقديره.
 7.17.5يجب على �أع�ضاء اللجان الإجماع بني اال�ستقالل واخلربة واملتطلبات الأخرى �إىل املدى املطلوب مبوجب القوانني والقواعد واللوائح املعمول بها.
 8.17.5ال يحق لأي فرد من غري �أع�ضاء اللجنة ح�ضور اجتماعات اللجنة  ،ولكن قد يح�ضر �آخرون بناء على دعوة من اللجنة.
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ميثاق لجنة المراجعة

 -6ميثاق جلنة املراجعة

 1.6الغر�ض

 1.1.6جمل�س �إدارة �شركة اخلطوط ال�سعودية للتموين («ال�شركة «) هي الهيئة الإدارية العليا التي تعمل على �ضمان �إدارة ال�شركة واحلفاظ على ال�سيا�سات
وال�ضوابط الداخلية ملا يلي:
 .أحماية �أ�صول ال�شركة.
.بالت�سجيل ال�صحيح للمعامالت والأحداث القائمة.
.ج�إعداد معلومات مالية �صحيحة وموثقة.
.دالإ�شراف ورقابة املخاطر على م�ستوى امل�ؤ�س�سة لإدارة عمليات ال�شركة.
 2.1.6يجب �أن تكون اجلوانب املذكورة �أعاله م�ستقلة ومراجعة  ب�شكل دو
ري من قبل مراقب احل�سابات و املدققني الداخلني.
 3.1.6لزيادة تعزيز املهام و�ضمان مو�ضوعيتها وا�ستقاللها ،قام جمل�س الإدارة ب�إن�شاء جلنة املراجعة (“اللجنة”)� .إن الغر�ض الرئي�سي منها هو مراقبة
�ش�ؤون ال�شركة ومتابعتها نيابة عن جمل�س الإدارة  يف:
 .أكفاية و�سالمة نظم الرقابة الداخلية  ،واملحا�سبة املالية والتقارير وال�سيا�سات والإجراءات وفعالية مهام مراجعة املراجعة الداخلية ومراقب احل�سابات.
 .بااللتزام بتطبيق املتطلبات القانونية والتنظيمية و�سيا�سات و�إجراءات ال�شركة املعتمدة.
 .جكفاية و�سالمة ال�سيا�سات والإجراءات فيما يتعلق ب�سالمة و�أمن موجودات ال�شركة ،و نزاهة البيانات املالية لل�شركة.
.د�أداء وظيفة مراجعة ح�سابات ال�شركة من قبل املراجعة الداخلية و مراقب احل�سابات وا�ستقاللهما.
 .هالت�أ�سي�س والإ�شراف على �إيجاد �إطار عمل لتحديد هوية الإدارة ومراجعة املخاطر ،مبا يف ذلك اتفاق قدرة املخاطر والت�سامح� ،أي�ضا حتديد املخاطر
الرئي�سية لأعمال ال�شركة و�ضمان تنفيذ نظم مالئمة لإدارة تلك املخاطر.
 .وامل�ساهمة يف ا�ستعرا�ض وتقييم املخاطر الإ�سرتاتيجية وتلقي تقارير منتظمة عن هذه املخاطر النا�شئة.
 .زالت�أكد من وجود ثقافة �إدارة الفر�ص والتهديدات يف ال�شركة.
 .حكما و�أن “جلنة املراجعة” م�سئولة عن �إعداد ون�شر تقرير اللجنة ال�سنوي �إىل جمل�س الإدارة  والتقارير الأخرى املطلوبة منها وذلك مبوجب القواعد
التطبيقية والقوانني واللوائح.
 4.1.6كما و�أنه ينبغي الت�أكد والت�شدد ب�أن واجبات “جلنة املراجعة” تقوم مب�ساعدة جمل�س الإدارة  يف الدور الرقابي ،وان يف نهاية املطاف يخفف ذلك
على جمل�س الإدارة  عن م�سئولياتها نحو امل�ساهمني.
 2.6م�س�ؤوليات جلنة املراجعة
جلنة املراجعة تتحمل امل�س�ؤوليات التالية:
 1.2.6الرقابة الداخلية وال�سيا�سات املحا�سبية
املراجعة مع �إدارة ال�شركة ومراقب احل�سابات و املراجعة الداخلية ،وال�سيا�سات والإجراءات العامة لل�شركة و�ضمان كفاية املبادئ واملمار�سات املحا�سبية
املالية التي تطبقها ال�شركة.
النظر يف فعالية نظام الرقابة الداخلية لل�شركة ،مبا يف ذلك رقابة و�أمان املعلومات.
فهم نطاق مراقب احل�سابات و املراجعة الداخلية يف ا�ستعرا�ض املراقبة الداخلية على التقارير املالية،ومراجعة تقارير النتائج والتو�صيات الهامة جنبا �إىل
جنب مع ردود الإدارة.
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املراجعة والتعليق على �أي جديد �أو تغيري للإجراءات وال�سيا�سات القائمة املتخذة من قبل الإدارة.
 2.2.6مراجعة مراقب احل�سابات والبيانات املالية
 .أيجب على جلنة املراجعة تقدمي التو�صيات �إىل جمل�س الإدارة  ب�شكل �سنوي بتعيني و عزل و�أجور مراقب احل�سابات  ،و ال بد من تقدمي �أي تو�صية فيما
يتعلق با�ستقالليتها �أو �أي �شيء من هذا القبيل .
 .بمراجعة وت�أكيد ا�ستقاللية مراقب احل�سابات عن طريق احل�صول على بيانات من مراقب احل�سابات ب�ش�أن العالقات بني مراقب احل�سابات وال�شركة،
وي�شمل ذلك خدمات غري مراجعة احل�سابات ،ومناق�شة العالقات مع مراجعي احل�سابات.
 .جمراجعة تقارير مراقب احل�سابات والعمل على دعم مراقب احل�سابات حيثما �أمكن لتوفري روابط ات�صال بديلة بني مراجعي مراقب احل�سابات وجمل�س
الإدارة  عند احلاجة.
.دالإ�شراف على الرتتيبات الالزمة ال�ستكمال البيانات املالية اخلا�صة بنهاية العام و مقارنتها مع خطة مراجعة احل�سابات اخلا�صة باملراجعة اخلارجية
(مقرتح نطاق مراجعة احل�سابات والنهج)؛ مبا يف ذلك تن�سيق اجلهود ملراجعة احل�سابات مع وظيفة املراجعة الداخلية.
 .هالقيام باملراجعة والتدقيق مع مراقب احل�سابات للبيانات املالية التي متت مراجعتها فيما يتعلق مبنهج مراجعة احل�سابات  ،والت�سويات املحا�سبية ،
وتقدمي تو�صيات لتح�سني ال�ضوابط الداخلية وغريها من �أي نتائج لعملية مراجعة احل�سابات �إىل جمل�س الإدارة .
 .والقيام بدرا�سة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة  ،وتقدمي الر�أي والتو�صيات �إىل جمل�س الإدارة .
 .زالقيام با�ستعرا�ض وتقييم م�ؤهالت و�أداء مراقب احل�سابات  ومدى ا�ستقالليته �سنوي ًا ،مبا يف ذلك ا�ستعرا�ض وتقييم ال�شريك الرئي�سي مع مراعاة �آراء
�إدارة ال�شركة ومراجعي احل�سابات الداخلية ،وتقدمي ا�ستنتاجاتها �إىل جمل�س الإدارة  كما يجب �أن ت�ؤكد جلنة املراجعة درجة التناوب العادية ل�شريك
املراجعة كما هو مطلوب مبوجب القوانني املعمول بها وتنظر يف درجة التناوب العادية لل�شركة التي تقوم مبراجعة احل�سابات اخلارجية نف�سها ل�ضمان
ا�ستمرار ا�ستقاللية املراجع التي يتعني القيام بها.
 .حا�ستعرا�ض ال�شروط واملوا�صفات وكذلك املكاف�آت عن �أي مراجعة خا�صة  /مهمة ا�ست�شارية مت القيام بها من قبل مراقب احل�سابات.
.طيتم عقد لقاء منف�صل وعلى �أ�سا�س منتظم مع مراجعي مراقب احل�سابات ملناق�شة �أي م�سائل خا�صة مع “جلنة املراجعة” �أو مراقب احل�سابات يعتقد
�أنه ينبغي �أن تناق�ش ب�صورة خا�صة و�سرية.
 .يمراجعة ومتابعة تعليقات مراقب احل�سابات  على البيانات املالية ومتابعة الإجراءات املتخذة ب�ش�أنها.
.كمراجعة القوائم املالية ال�سنوية قبل عر�ضها على جمل�س الإدارة  ،و�إبداء الر�أي والتو�صيات فيما يتعلق بذلك.
 .لالقيام باال�ستعرا�ض مع الإدارة ومراقب احل�سابات  عن مدى ت�أثري املبادرات التنظيمية واملحا�سبة على البيانات املالية لل�شركة.
 .متقدمي تقارير منتظمة �إىل جمل�س الإدارة  لأي ق�ضايا قد تن�ش�أ فيما يتعلق بجودة �أو �سالمة البيانات املالية لل�شركة  ،ومدى امتثال ال�شركة للمتطلبات
القانونية �أو التنظيمية  ،و�أداء وا�ستقاللية مراقب احل�سابات لل�شركة .
 3.2.6املراجعة الداخلية
 .أالت�أكد من �أن ال�شركة حتدد غر�ض و�سلطة وم�سئولية ن�شاط املراجعة الداخلية حتديد ًا ر�سمي ًا لتوفري وعر�ض التقييمات اجلارية لعمليات ال�شركة و�إدارة
املخاطر ونظام الرقابة الداخلية بالتن�سيق مع الإدارة العليا و»جلنة املراجعة».
 .باملوافقة على التعوي�ضات ال�سنوية ،وتقييم الأداء وتعديل راتب مدير املراجعة الداخلية مبا يتما�شى مع تعوي�ض ال�شركة و�سيا�سة التحفيز.
 .جتقدمي التو�صية �إىل رئي�س جمل�س الإدارة  يف تعيني و�إقالة مدير املراجعة الداخلية.
.دالإ�شراف على ن�شاط املراجعة الداخلية و مراجعة ميثاقها ونطاقها والكفاءة واال�ستقاللية واملو�ضوعية والأداء وخطة العمل .القيام مبراجعة نتائج
املراجعة الداخلية مع مدير املراجعة الداخلية على �أ�سا�س ربع �سنوي� ،أو عند احلاجة ،والإطالع على تقارير املراجعة الداخلية الدورية وال�سنوية.
 .هالقيام با�ستعرا�ض موجز جلميع تقارير املراجعة الداخلية ،مبا يف ذلك ردود و تعليقات الإدارة واال�ستثناءات التي متت مالحظتها ومتابعة تنفيذ
التدابري والإجراءات الت�صحيحية فيما يتعلق بالتعليقات الواردة يف تقرير مراجعة احل�سابات.
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 .والإ�شراف على ن�شاط املراجعة الداخلية يف ال�شركة ل�ضمان مدى فعاليتها يف تنفيذ ن�شاطها والواجبات التي يحددها جمل�س الإدارة .
 .زينبغي �أن يكون لدى “جلنة املراجعة” ال�سلطة النهائية ال�ستعرا�ض واملوافقة على خطة املراجعة ال�سنوية وجميع التغيريات الرئي�سية للخطة التابعة
للمراجعة الداخلية.
 .ح�ضمان عدم وجود قيود غري مربرة ،واال�ستعرا�ض ،و االتفاق على اال�ستبدال ،التعيني� ،أو ف�صل مدير املراجعة الداخلية.
.طا�ستعرا�ض �أداء مدير املراجعة الداخلية مبا ال يقل عن مرة واحدة �سنوي ًا ،و االتفاق على التعوي�ضات ال�سنوية وتعديل الراتب� ،إذا لزم الأمر.
 .يا�ستعرا�ض مدى فعالية ن�شاط املراجعة الداخلية ،مبا يف ذلك االمتثال للمعايري الدولية املنبثقة من جمعية املدققني الداخليني واملخت�ص بتنظيم
املمار�سة املهنية للمراجعة الداخلية.
.كعلى �أ�سا�س منتظم ،يتم عقد لقاء منف�صل مع مدير املراجعة الداخلية ملناق�شة �أيا من امل�سائل ذات الطابع اخلا�ص.
 4.2.6التقيد
 .أا�ستعرا�ض ملدى فعالية نظام الر�صد و مدى االمتثال للقوانني واللوائح  ،ونتائج التحقيق واملتابعة (مبا يف ذلك �أي �إجراءات ت�أديبية) يف حالة حدوث
�أية حالة من حاالت عدم االمتثال.
 .با�ستعرا�ض نتائج �أية فحو�صات مت القيام بها من قبل اجلهات التنظيمية ذات العالقة  ،و�أية مالحظات للمراجع.
 .جا�ستعرا�ض عملية التوا�صل ون�شر قواعد ال�سلوك ملوظفي ال�شركة  ،ور�صد االمتثال لذلك.
.داحل�صول على حتديثات منتظمة من الإدارة وامل�ست�شار القانوين لل�شركة فيما يتعلق مب�سائل التقيد.
 .هواجب جلنة املراجعة هو تقدمي تقارير دورية �إىل جمل�س الإدارة .
� 5.2.6إدارة املخاطر
 .أالإ�شراف وتعزيز �إطار ال�شركة لإدارة املخاطر.
 .بحتديد ور�صد خماطر ال�شركة الرئي�سية و العمل على تقييم �إدارتها ومواءمة �أن�شطة �إدارة املخاطر مع �أهداف ال�سيا�سات العامة التابعة لل�شركة.
 .جالت�أكد من �أن ت�ؤخذ املخاطر �ضمن حدود احلكمة  ،مع الأخذ بعني االعتبار �أهداف وحجم ال�شركة  ،حجم العمل   ،املعدالت طويلة وق�صرية الأمد .
.د�ضمان و�ضع �سيا�سات و�إجراءات خطية والإبقاء عليها لتحديد ور�صد وقيا�س ومراقبة جميع املخاطر الرئي�سية املرتبطة بعمليات ال�شركة و�أهدافها.
 .هاملوافقة على �سيا�سات و�إجراءات �إدارة املخاطر والتي حتدد امل�ستويات املالئمة للموافقة من خالل الر�صد واملراقبة املنا�سبة ،وو�ضع حدود لإدارة
املخاطر وحتديد املخاطر كذلك حتديد متطلبات تقدمي التقارير من وجهة نظر الإدارة.
 .وتلقي نتائج اال�ستعرا�ض ال�سنوي لتنفيذ �سيا�سات و�إجراءات �إدارة املخاطر يف ال�شركة من قبل املدقق الداخلي،وتقدمي تو�صيات من �أجل التغيري يف
حال حدوث �أية م�شاكل مع الإدارة �أو م�شاكل مع منهجيات قيا�س الداخلي.
 .زتوفري الرقابة الإدارية واحليطة ملتابعة �أية �إجراءات �إدارية مطلوبة من املناطق التجارية ذات ال�صلة� .ضمان �أن يتم ت�ضمني منتدى “�صورة كبرية”  ،
حتليل املخاطر امل�ستقبلية وبعد النظر يف االجتاهات.
 .ح�إجراء تقييم ناقد للإ�سرتاتيجيات التجارية لل�شركة واخلطط املو�ضوعة من منظور املخاطر.
.طيتم مناق�شة ال�سيا�سات فيما يتعلق بتقييم املخاطر و�إدارة املخاطر التي من املمكن �أن تتعر�ض لها ال�شركة ومراجعة اخلطوات التي تتخذها �إدارة
ال�شركة لر�صد ومراقبة التعر�ض للمخاطر املالية.
 .يمراجعة وتقييم خماطر الأن�شطة الرئي�سية على �أ�سا�س دوري.
.كمراجعة �أي مطالبات قانونية على ال�شركة.
 .لمراجعة خطة عمل ال�شركة لال�ستمرارية.
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� 6.2.6ضوابط و�أدوات رقابة تقنية املعلومات
 .أيجب على اللجنة البحث واال�ستعرا�ض مع الإدارة ومراجع احل�سابات اخلارجي واملراجع الداخلي:
 .بفعالية ونقاط ال�ضعف يف ال�ضوابط و�أنظمة الرقابة يف نظام معلومات ال�شركة.
 .ج�أي نتائج وتو�صيات ذات �صلة من قبل مراجعي احل�سابات اخلارجيني واملراجع الداخلي جنبا �إىل جنب مع ردود الإدارة عليها  ،مبا يف ذلك جدول زمني
لتنفيذ التو�صيات على ال�ضوابط و�أدوات الرقابة  ،مبا يف ذلك �أي خماطر كبرية متعلقة بهذه ال�ضوابط الرئي�سية.
.دحالة وكفاية نظم املعلومات الإدارية وغريها من تكنولوجيا املعلومات.
 .هوت�ستعر�ض اللجنة مع املراجع الداخلي واملراجع اخلارجي تن�سيق جهود املراجعة ل�ضمان تغطية كاملة لنظام ال�ضوابط وجماالت اخلطر الرئي�سية ذات
ال�صلة التي ت�سيطر عليها.
 7.2.6مهام تقدمي التقارير
 .أ�إعداد تقارير منتظمة �إىل جمل�س الإدارة  عن �أن�شطة جلنة املراجعة والق�ضايا والتو�صيات ذات ال�صلة.
 .بتوفري و�سيلة ات�صال مفتوحة بني املدقق الداخلي ،ومراقب احل�سابات ،وجمل�س الإدارة .
 .جحت�ضري وتقدمي تقرير �سنوي للم�ساهمني  ،وا�صفا هيكلية اللجنة  ،وامل�س�ؤوليات  ،وكيف خرج بها  ،و�أية معلومات �أخرى مطلوبة  ،مبا يف ذلك املوافقة
على اخلدمات غري مراجعة احل�سابات.
.دمراجعة �أي تقارير �أخرى تت�صل مب�س�ؤوليات اللجنة ال�صادرة عن ال�شركة.
 8.2.6مهام �أخرى
 .أتنفيذ �أن�شطة �أخرى ذات �صلة على النحو املطلوب من قبل املجل�س.
 .بمتابعة املخالفات املادية واملالية والأخالقية �أو القانونية  ،و�أية انتهاكات خطرية ل�سيا�سات ال�شركة �أو انتهاك للأحكام القانونية �أو �أية خمالفة ملدونة
قواعد ال�سلوك  ،والتي �أبرزها املدقق الداخلي �أو �أي موظف �آخر.
 .جتوجيه والإ�شراف على �أي حتقيقات خا�صة ،ح�سب االقت�ضاء ،ب�ش�أن امل�سائل املت�صلة بالبيانات املالية لل�شركة ،وال�ضوابط الداخلية ،واالمتثال للقوانني
�أو �أخالقيات الأعمال التجارية.
.دمراجعة جميع الق�ضايا الهامة التي تدخل يف نطاق ميثاق جلنة املراجعة  ،مبا يف ذلك �أية تغيريات يف املبادئ املحا�سبية  ،مع الإدارة ومراقب
احل�سابات ،قبل اتخاذ �أي قرار ب�ش�أن تقدمي التقارير و املمار�سات الواجب �إتباعها من قبل ال�شركة  ،وتقدمي تقرير بهذا ال�ش�أن �إىل املجل�س.
 .ها�ستعرا�ض وتقييم مدى كفاية امليثاق للجنة املراجعة �سنويا  ،وطلب موافقة املجل�س على التعديالت املقرتحة ،و�ضمان الإف�صاح ح�سب مقت�ضى احلال
والذي قد يكون مطلوبا مبوجب القانون �أو اللوائح.
 .واملراجعة مع الإدارة لعوائد �ضريبة الزكاة  /والق�ضايا ال�ضريبية.
 .زمراجعة البيانات املالية الف�صلية وال�سنوية لل�شركة  ،مبا يف ذلك �أية ت�أثر على البنود غري عادية.
 .حالت�أكد من �أنه قد مت تنفيذ جميع امل�س�ؤوليات الواردة يف هذا امليثاق �سنويا.
.طتقييم �أداء جلنة املراجعة و�أع�ضائها على �أ�سا�س منتظم.
 .ييحق للجنة املراجعة والتي لديها ال�سلطة توكيل حمام م�ستقل وغريهم من امل�ست�شارين  ،وذلك مبا تراه �ضروريا للقيام مبهامها.
.كو�ضع �إجراءات لالحتفاظ  ،وتلقي ومعاجلة ال�شكاوى التي تتلقاها ال�شركة ب�ش�أن املحا�سبة  ،وال�ضوابط املحا�سبية الداخلية �أو م�سائل املراجعة  ،مبا يف
ذلك �إجراءات لتقدمي املخاوف ب�ش�أن املحا�سبة �أو التدقيق من قبل العاملني يف ال�شركة وغريها من امل�سائل امل�شكوك بها.
 .لتكون جلنة املراجعة متاحة يف جميع الأوقات لتلقي االقرتاحات والأ�سئلة �أو تو�صيات من مراجعي احل�سابات اخلارجيني ،املدقق الداخلي والإدارة التنفيذية.
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 3.6هيكل جلنة املراجعة
 1.3.6يجب �أن تتكون جلنة املراجعة من ثالثة (� )3أع�ضاء على الأقل من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة  التنفيذيني يتم اختيارهم من قبل جمل�س الإدارة  ،
كما يجب �أن تت�ضمن جلنة املراجعة خمت�ص بال�ش�ؤون املالية واملحا�سبية.
 2.3.6يتم تعيني �أع�ضاء “جلنة املراجعة” من قبل املجل�س بناء على تو�صية من جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت  ،وميكن �إزالته وفقا لتقدير املجل�س.
� 3.3.6ضمن اجلمعية العامة ،على امل�ساهمني �إعتماد قوانني تعيني كل من رئي�س و�أع�ضاء “جلنة املراجعة” و�إعتماد مدة تعيينهم والإجراءات الواجب
�إتباعها من قبل اللجنة بناء على تو�صية من �أع�ضاء جمل�س الإدارة .
 4.3.6يجب �أال تزيد فرتة ع�ضوية “جلنة املراجعة” عن مدة ع�ضوية جمل�س الإدارة  .كما يجب �أن تنتهي ع�ضوية ع�ضو جلنة املراجعة � ،إذا كان �أحد
�أع�ضاء جمل�س الإدارة   ،يف حال انتهاء مدة ع�ضويته يف املجل�س �أو ا�ستقالته الطوعية من ع�ضوية “جلنة املراجعة”  ،وغري ع�ضو جمل�س الإدارة  تنتهي
ع�ضويته عن طريق اال�ستقالة الوظيفية �أو يف نهاية مدة ع�ضوية اللجنة ويجوز ملجل�س الإدارة  �إزالة ع�ضو من �أع�ضاء جلنة املراجعة ب�أغلبية الأ�صوات.
� 5.3.6أن يكون �أحد الأع�ضاء مبثابة رئي�س اللجنة يتم تعيينه من قبل جمل�س الإدارة  �أو �إذا مل يتم �أي تعيني من هذا القبيل فيتم اختياره بالت�صويت
الإيجابي لأغلبية اللجنة.
 6.3.6ينبغي على الع�ضو عدم القيام ب�أي عمل فني �أو �إداري يف ال�شركة حتى وان كانت ذات طبيعة ا�ست�شارية.
 7.3.6على الع�ضو �أال يكون لديه م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف العمل �أو العقود املربمة حل�ساب ال�شركة.
 8.3.6يجب على جلنة املراجعة تعيني �سكرتري للجنة للحفاظ على �سجالت الإجراءات والقرارات  ،كما ميكن لل�سكرتري �أن يكون واحدا من �أع�ضاء اللجنة
�أو �أن يكون من خارج جمل�س الإدارة  � ،إذا كان ال�سكرتري لي�س ع�ضوا يف اللجنة فلي�س له �أي حقوق يف الت�صويت.
� 9.3.6سكرتري اللجنة م�سئول عن ما يلي:
 .أاالحتفاظ ب�سجالت كاملة من اجتماعات اللجنة لغر�ض �إ�صدار التقارير حول �أداء اللجنة ملجل�س الإدارة .
 .بتعميم قرارات اللجنة �إىل الأطراف املعنية.
 .جالتن�سيق مع الإدارات املعنية ب�ش�أن قرار اللجنة القانونية والتي ت�ستلزم االمتثال والإجراءات التنظيمية.
.د�إن�شاء �آلية لتتبع ومتابعة قرارات اللجنة.
 .هتنفيذ �أي مهام �أو م�س�ؤوليات �أخرى يكلفه بها رئي�س اللجنة �أو �أي من �أع�ضائها.
 4.6م�س�ؤوليات �أع�ضاء جلنة املراجعة
 1.4.6يجب على الأع�ضاء بذل كل جهد حل�ضور جميع اجتماعات اللجنة وامل�شاركة بفعالية يف املناق�شات .كما يجب �إبالغ الرئي�س كتابيا يف حالة غيابهم.
 2.4.6يجب على الأع�ضاء احلفاظ على �أ�سرار ال�شركة املكت�سبة من خالل �أداء واجباتهم  ،ويجب �أال تن�شر معلومات �سرية للم�ساهمني من اجلمعية العامة
�أو �إىل �أي طرف �آخر  ،يف مثل هذه احلاالت يجب �أن يتم عزل الع�ضو من من�صبه ويتحمل م�سئولية الأ�ضرار املالية الناجمة.
 3.4.6يجب على �أع�ضاء جلنة املراجعة عدم تنفيذ �أي عمل تنفيذي يف ال�شركة حتى عن طريق اال�ست�شارات.
 4.4.6يحب على الأع�ضاء اال�ستمرار يف الأداء اجليد يف تنفيذ واجباتهم وم�س�ؤولياتهم ،ويجب حتديثها يف املجال اخلا�ص بها ل�صالح ال�شركة.
 5.4.6يجب على الأع�ضاء �أن يكونوا �صادقني وم�ستقلني يف �أداء عملهم .
 6.4.6يجب على الأع�ضاء عدم امل�شاركة يف �أي املهن التي ميكن �أن تنتهك مدونة ال�سلوك لل�شركة �أو مبادئه.
 7.4.6يجب على الأع�ضاء �أال يقبل �أي املهن التي هي عر�ضة �إىل ت�ضارب امل�صالح مع ال�شركة  ،وتلك التي قد متنعهم من تنفيذ مهامهم ب�شكل مو�ضوعي.
 8.4.6الأع�ضاء مطالبني بالك�شف عن جميع العمليات ال�شخ�صية وطبيعتها التي يتم تنفيذها مع ال�شركة  ،و�أي عالقة �شخ�صية مع جمل�س الإدارة  والإدارة التنفيذية.
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� 5.6أعمال جلنة املراجعة
 1.5.6يجب على اللجنة �أن تعتمد جدول �أعمال �سنوي يف االجتماع الأول لكل �سنة  ،ويف كل اجتماع يجب عليها حتديد  موعد االجتماع الذي يليه  ،كما يجب
�أن يحقق غالبية �أع�ضاء “جلنة املراجعة” الن�صاب القانوين .يكون لكل ع�ضو يف “جلنة املراجعة” �صوت واحد  ،ويتم اتخاذ القرار عن اللجنة عند ح�ضور
�أغلبية الأع�ضاء لالجتماع وبلوغ الن�صاب القانوين  ،ويف حالة تعادل الأ�صوات يكون �صوت الرئي�س ك�سارة التعادل.
 2.5.6يجب على “جلنة املراجعة” االجتماع �أربعة ( )4مرات على الأقل خالل كل �سنة مالية ،كما ميكن زيادة هذا العدد وفقا لل�ضرورة �أو عند الطلب من
قبل جمل�س الإدارة   ،وما مل يوجه املجل�س بخالف ذلك يتعني على “جلنة املراجعة” �أن جتتمع يف مركز لل�شركة.
 3.5.6ال يحق لأحد غري �أع�ضاء “جلنة املراجعة” ح�ضور اجتماعاتها  ،ولكن يجوز لغري الع�ضو احل�ضور يف حال وجود دعوة من قبل اللجنة.
 4.5.6يتم �إعداد جدول الأعمال لكل اجتماع من قبل رئي�س جلنة املراجعة  ،كما تعمم على كل الأع�ضاء قبل موعد االجتماع كل ما كان ذلك ممكنا.
 5.5.6يتوىل رئي�س “جلنة املراجعة” كل اجتماعات اللجنة  ،كما توثق جميع قرارات وتو�صيات “جلنة املراجعة” �ضمن �سجل خا�ص خم�ص�ص لهذا ال�ش�أن
يتم توقيعها من قبل رئي�س اللجنة و�سكرتري املجل�س.
 6.5.6على كل من رئي�س و�أع�ضاء جلنة املراجعة احل�ضور �شخ�صيا خالل اجتماع اللجنة  ،كما و�أنه ال تقبل متثيل الرئي�س �أو �أحد �أع�ضاء اللجنة عرب �أية وكالة.
 7.5.6يجب على “جلنة املراجعة” االجتماع وفقا ملا يحدده رئي�س اللجنة� ،أو بناءا على طلب �أي اثنني من �أع�ضائها.
 8.5.6يجب �أن تتخذ قرارات “جلنة املراجعة” ب�أغلبية الأ�صوات.
 9.5.6يجب على “جلنة املراجعة” تقدمي تقرير موجز �إىل جمل�س الإدارة  يت�ضمن مالحظاتها والتو�صيات الهامة ب�ش�أن امل�سائل املعتربة �ضمن اجتماعات
جلنة املراجعة.
 10.5.6ال يكون اجتماع “جلنة املراجعة” نافذا �إال �إذا ح�ضر رئي�س اللجنة وع�ضو �آخر �أو �أي ثالثة �أع�ضاء من اللجنة  ،ويجب على جلنة املراجعة االجتماع
عند دعوة رئي�س اللجنة �أو �أي ع�ضوين من �أع�ضاء اللجنة .عند �إر�سال دعوة ح�ضور االجتماع يجب �إرفاق م�سودة جدول الأعمال  ،و�أن ت�سلم يدويا �أو تر�سل
�إىل الأع�ضاء �إلكرتونيا �أو ب�أي طريقة �أخرى قبل �أربعة (� )4أيام على الأقل من موعد انعقاد االجتماع �إال يف حال التنازل من قبل جميع الأع�ضاء  ،وكما �أنه
ويف حال غياب الرئي�س تنتخب اللجنة رئي�س بديل لالجتماع القائم.
� 11.5.6أي ع�ضو جمل�س �إدارة ولي�س من �ضمن �أع�ضاء “جلنة املراجعة” ميكنه �أن يح�ضر ب�صفة مراقب ،خالل �أعمال اللجنة ما مل تكن �أعمال تنفيذية/خا�صة.
 12.5.6ميكن دعوة ممثلي الإدارة حل�ضور �أي �أو كل اجتماعات “جلنة املراجعة”  ،ويتم دعوتهم من خالل �سكرتري املجل�س بتوجيه من رئي�س اللجنة.
 13.5.6يف حالة الطوارئ �أو يف حاالت خارجة عن �إرادة اللجنة حيث ال ميكن �أن تعقد فيها “جلنة املراجعة” اجتماعها  ،ميكن للجنة املراجعة اتخاذ
قراراتها عن طريق التداول.
  14.5.6يجب على “جلنة املراجعة” االحتفاظ وم�سك �سجل تدون فيها املالحظات والتو�صيات التي �أقرت من خالل جل�سات اجتماعاتها وتقدمي تقرير
ب�ش�أنها �إىل جمل�س الإدارة .
  15.5.6خالل �أداء دورها الرقابي ،ف�إن “جلنة املراجعة” خمولة للتحقيق يف �أي �أمر مت التوجيه به مع �إمكانية الو�صول الكامل �إىل جميع الدفاتر والقوائم،
و املرافق وال�سجالت وموظفي ال�شركة مع ال�صالحية لطلب �أي م�شورة خارجية،من مراجعي احل�سابات �أو امل�ست�شارين  ،و حتمل �أي م�صاريف �أخرى لهذا
الغر�ض ويتم دفعها على نفقة ال�شركة .كما يجوز للجنة طلب �أي م�سئول تنفيذي �أو موظف يف ال�شركة �أو من فروعها� ،أو طلب املحامي القانوين لل�شركة  ،و
مدققي ح�سابات ال�شركة لالجتماع مع اللجنة �أو �أي ع�ضو من �أع�ضاء اللجنة.
 16.5.6يجب على “جلنة املراجعة” تقييم �أدائها �سنويا ،ويجب تقدمي تقرير بالنتائج �إىل جمل�س الإدارة  ،ويت�ضمن التقييم �أداء والتزام كل ع�ضو اجتاه
�أن�شطة اللجنة.
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 17.5.6يتم توثيق اجتماعات اللجنة على النحو التايل:
 .أحتديد تاريخ ومكان االجتماع  ،و�أ�سماء احل�ضور والغائبني وملخ�ص املناق�شات التي جرت يف االجتماع وقراراتهم والتو�صيات ذات ال�صلة يجب �أن ت�سجل.
 .بيجب �إعداد م�سودة للمح�ضر من قبل �سكرتري اللجنة خالل �سبعة (� )7أيام عمل بعد كل اجتماع  ،ويتم �إر�سالها �إىل جميع �أع�ضاء اللجنة للمراجعة ،
وتقدم التعليقات من قبل �أع�ضاء اللجنة خالل �أ�سبوع من تاريخ ا�ستالم امل�سودة.
 .ج�سكرتري اللجنة يعدل املح�ضر  بناء على تعليقات الأع�ضاء وير�سل املرفقة مع هذه التعليقات �إىل الرئي�س.
.ديعد �سكرتري اللجنة املح�ضر النهائي وفقا لتو�صيات الرئي�س وير�سله �إىل �أع�ضاء اللجنة موقعة من قبل الرئي�س وال�سكرتري .
 .ه�أن تظل ن�سخة موقعة من املح�ضر مع املرفقات وامل�ستندات ذات ال�صلة واملرا�سالت يف ملف خا�ص.
� 6.6أجور اللجنة
 1.6.6يحق لكل ع�ضو من �أع�ضاء اللجنة التعوي�ضات �أدناه:
 .أبدل ح�ضور لكل اجتماع.
 .بالتعوي�ض ال�سنوي.
 2.6.6يحق لأع�ضاء اللجنة الذين يقيمون خارج موقع ال�شركة الر�سمي �أن يدفع لهم جميع النفقات التي تكبدوها حل�ضور االجتماع  ،على �أن تكون هذه
النفقات معقولة ومقبولة العرف وفقا ملعايري الأعمال مثل ال�سفر والوجبات  ،و�أماكن الإقامة وغريها من النفقات التي تكبدها خ�صي�صا لأغرا�ض العمل .
 3.6.6على جمل�س الإدارة  التقدمي والإف�صاح للجمعية العامة عن التقارير املقدمة واملكاف�آت واملدفوعات الأخرى التي �أدخلت على �أع�ضاء اللجنة.
 7.6ال�سلطة
 1.7.6للجنة املراجعة دور يف ا�ستعرا�ض وتقدمي امل�شورة دون اتخاذ �أي قرارات عملية  ،تقوم جلنة املراجعة بتقدمي براهني على وجود نهج بناء وتقدمي
الدعم واملناهج اال�ست�شارية.
 2.7.6لتحقيق الأهداف ي�أذن للجنة املراجعة القيام باملهام التالية:
 .أالقيام ب�أداء الواجبات واملهام املحددة واملن�صو�ص عليها يف امليثاق وذلك بناء على توجيهات وموافقة جمل�س الإدارة  ،للتحقيق يف �أي من ن�شاطات ال�شركة.
 .بدعوة مراقب احل�سابات للح�صول على معلومات وتو�ضيحات اخلا�صة ب�ش�ؤون مراجعة ح�سابات ال�شركة دون و�ضع قيود لإدارة ال�شركة واملوظفني على
جميع امل�ستويات للو�صول �إىل التقارير �أو املعلومات اخلا�صة بال�ش�ؤون املالية لل�شركة ،ما يراه �ضروريا من الوفاء مب�س�ؤولياتها .
 .جيجب الو�صول �إىل ا�ستنتاجات وتو�صيات قبل اتخاذ �أي �إجراءات ت�صحيحية ملجل�س الإدارة  وعدم �إ�صدار �أي توجيهات لإدارة ال�شركة يف هذا ال�صدد
ويقوم جمل�س الإدارة  �إما بقبول وتنفيذ التو�صيات �أو امل�شورة املقدمة من قبل جلنة املراجعة �أو تقدمي امل�شورة للجنة املراجعة لوجود انحرافات يف
اقرتاحات اللجنة.
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ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت

 -7ميثاق جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت

قامت جمعية امل�ساهمني العامة بناءا على تو�صية من جمل�س الإدارة   ،ب�إعتماد قواعد تعيني �أع�ضاء جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت ،مكاف�آتهم ،ومدة تعيينهم.
يجب على املجل�س وبناء على تو�صية جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت والنظام الأ�سا�سي لل�شركة حتديد �شكل ومبلغ التعوي�ض للأع�ضاء واعتمادها يف اجتماع
اجلمعية العمومية  ،كما تقوم اللجنة ب�إجراء مراجعة �سنوية لتعوي�ضات الأع�ضاء.
 1.7الغر�ض
 1.1.7الغر�ض الأ�سا�سي من جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت (“جلنة”) جمل�س الإدارة  («جمل�س”) اخلطوط ال�سعودية للتموين(«�شركة») هو م�ساعدة املجل�س يف:
 .أحتديد الأفراد امل�ؤهلني لي�صبحوا �أع�ضاء يف جمل�س الإدارة  ،وتو�صية املجل�س بالأع�ضاء املر�شحني باالجتماع ال�سنوي املقبل جلمعية امل�ساهمني العامة.
 .بتو�صية جمل�س الإدارة  بالأع�ضاء املر�شحني لكل جلنة من املجل�س.
 .جالإ�شراف على تقييم املجل�س واملدراء التنفيذيني.
.دالإ�شراف على جميع امل�سائل املتعلقة بالرئي�س التنفيذي وم�سئول التعوي�ضات.
 .همراجعة خطط خالفة املجل�س.
 .وتقييم �أداء املجل�س يف:
 .ز�أجور املدراء التنفيذيني و�سيا�سات التحفيز
 .ح�إجماليات �أجور الإدارة العليا
.طالتوظيف يف اخلطوط ال�سعودية للتموين ،متديد العقود  ،و�سيا�سات �إنهاء العقود للإدارة العليا        
 .ي�أنظمة احلوافز
.كترتيبات التقاعد
 .ل�أطر مكاف�أة املدراء
 2.1.7من خالل مهامها  ،يجب �أن تتمكن جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت من التوا�صل املبا�شر مبوارد ال�شركة وما يتطلب ذلك من حفاظ على عالقات عمل
فعالة مع الإدارة.
 2.7م�س�ؤوليات اللجنة
 1.2.7املهام التالية يجب �أن تكون �أن�شطة متكررة وم�شرتكة للجنة يف �أداء وظيفتها .كما �أن هذه املهام ت�ستخدم كدليل مع التنويه ب�أن ال�شركة قد ال تتبعه
حتت ظروف معينة.
 2.2.7م�س�ؤوليات التعيني :
 .أتقوم اللجنة مب�ساعدة املجل�س يف حتديد الأفراد امل�ؤهلني لي�صبحوا �أع�ضاء املجل�س  ،والتو�صية �إىل املجل�س بالأع�ضاء املر�شحني خلو�ض االنتخابات
الجتماع اجلمعية العامة ال�سنوية للم�ساهمني  ،كما ال يجوز للجنة وفقا لتقديرها النظر يف الأفراد املقرتحني من قبل ال�شركاء والإدارة.
 .باملراجعة ال�سنوية للمهارات املطلوبة واملنا�سبة لع�ضوية جمل�س الإدارة  و�إعداد و�صف للقدرات والكفاءات املطلوبة ملثل هذه الع�ضوية  ،مبا يف ذلك الوقت
املطلوب ملمار�سة �أن�شطة املجل�س.
 .جتقوم اللجنة ب�إعادة النظر يف تكوين كل جلنة من املجل�س وتو�صية جمل�س الإدارة  للموافقة على �أع�ضاء كل جلنة.
.دتقوم اللجنة مب�ساعدة املجل�س يف اختيار وتطوير وتقييم املر�شحني املحتملني ل�شغل وظائف املدراء التنفيذيني  ،مبا يف ذلك الرئي�س  ،والإ�شراف على
و�ضع اخلطط خلالفة امل�سئول التنفيذي.
 .هتقوم اللجنة مبتابعة الربامج التوجيهية للأع�ضاء اجلدد.
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 .وتقوم اللجنة بتطوير وتو�صية املجل�س للموافقة على عملية التقييم الذاتي ال�سنوي للمجل�س  ،وتتوىل الإ�شراف على التقييم الذاتي ال�سنوي للمجل�س.
 .زتقوم اللجنة مب�ساعدة املجل�س ب�شكل �سنوي يف حتديد امتثال كل ع�ضو ومدير تنفيذي مع قواعد ولوائح ال�سلوك والأخالق لل�شركة ويجب الإبالغ �إىل
املجل�س عن �أي انتهاكات للوائح.
 .حمراجعة هيكلية كل من رئي�س و �أع�ضاء جمل�س الإدارة  مبا يت�ضمن احلجم واملكاف�آت واملهارات واملعرفة واخلربة كما  بتو�صية املغايرات املنا�سبة بهذا
ال�ش�أن.
.طحتديد نقاط القوة وال�ضعف يف جمل�س الإدارة  والتو�صية باحللول التي تتوافق مع م�صلحة ال�شركة.
 .يالت�أكد ب�شكل �سنوي من ا�ستقاللية الأع�ضاء امل�ستقلني وعدم وجود �أي ت�ضارب يف امل�صالح يف حالة عمل �أحد �أع�ضاء املجل�س ع�ضوا يف جمل�س �إدارة
�شركة �أخرى.
 3.2.7م�س�ؤوليات حتديد التعوي�ضات واملكاف�آت:
 .أو�ضع �سيا�سات وا�ضحة ب�ش�أن تعوي�ضات ومكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة  وكبار امل�سئولني التنفيذيني (الرئي�س التنفيذي  ،الرئي�س املايل ور�ؤ�ساء وحدات
الأعمال) مبا يتنا�سب مع معايري الأداء عند و�ضع هذه ال�سيا�سات.
 .بتتحمل اللجنة امل�سئولية املبا�شرة للتو�صية على �شكل ومبالغ مكاف�آت الأع�ضاء  ،يجب على اللجنة �أن ت�سعى �إىل جذب وحتفيز  ،واالحتفاظ بالأع�ضاء
ذوي اال�ستقامة العالية والقدرات املتفوقة يف الرتكيز لتح�سني قيمة �أ�سهم ال�شركاء على املدى البعيد.
 .جيجب على اللجنة مراجعة وتو�صية املجل�س على م�ستوى املكاف�آت للموظفني التنفيذيني  ،مبا يف ذلك الرئي�س  ،وكذلك ا�ستعرا�ض واقرتاح خطة املكاف�آت للموظفني.
.داللجنة ميكنها تعيني ا�ست�شاريني لتحديد التعوي�ضات واملكاف�آت مبا تراه �ضروريا للقيام ب�أعمالها  ،وتكون امل�س�ؤولة عن املوافقة على الر�سوم ذات ال�صلة.
 .هالتو�صية ملجل�س الإدارة  لتعيني �أع�ضاء املجل�س وفقا لل�سيا�سات واملعايري املعتمدة ،واللجنة تكفل بعدم تر�شيح �أي �شخ�ص قد �أدين من قبل يف �أي جرمية
خملة بال�شرف �أو الأمانة لهذه الع�ضوية.
 .ويجب على اللجنة القيام ب�أن�شطة �أخرى يتم �إ�سنادها من املجل�س من وقت لآخر.
 .زيجب على اللجنة ا�ستعرا�ض وتقييم مدى كفاية هذا امليثاق �سنويا والتو�صية ب�أي تغيريات مقرتحة على املجل�س للموافقة عليه.
 .حوفقا للمادة  74من قانون ال�شركات وبالتوافق مع املادة ( )22من قانون ال�شركة  ،يتعني على النظام الداخلي لل�شركة حتديد طريقة مكاف�أة الأع�ضاء
 ،وقد تتكون هذه الأجور من الراتب املحدد� ،أو ن�سبة معينة من الأرباح� ،أو من مزيج من اثنني �أو �أكرث من هذه الفوائد ، .ومع ذلك  ،تلك املكاف�أة متثل
ن�سبة مئوية معينة من �أرباح ال�شركة  ،ويجب �أال تتجاوز  ٪ 10من الأرباح ال�صافية بعد خ�صم امل�صاريف واال�ستهالك  ،وهذه االحتياطيات على النحو
الذي حتدده اجلمعية العمومية وفقا لأحكام هذا القانون �أو الالئحة الداخلية لل�شركة  ،وبعد توزيع �أرباح ال تقل عن  ٪ 5من ر�أ�س مال ال�شركة على
امل�ساهمني كما و�أن و�أي انتهاك لتحديد الأجور يعد الغي وباطل .وعالوة على ذلك ،يجب ان ال تتجاوز هذه املخ�ص�صات  200،000ريال �سعودي يف
ال�سنة لكل مدير وفقا للقرار الوزاري رقم  1071 :امل�ؤرخ 1412/11/2هـ.
.طوفقا للمادة  74من قانون ال�شركات  ،يقوم جمل�س الإدارة  برفع تقريره �إىل اجلمعية العادية يف االجتماع العادي حيث يجب �أن تت�ضمن بيان �شامل عن
جميع املبالغ التي تلقتها الإدارة خالل ال�سنة املالية ب�شكل مكاف�آت � ،سهم يف الأرباح  ،ر�سوم احل�ضور  ،م�صروفات  ،وغريها من الفوائد  ،ف�ضال عن
املبالغ التي تلقاها كل من املدراء ب�صفتهم م�سئولني �أو مدراء تنفيذيني لل�شركة � ،أو يف �إطار اخلدمات التقنية والإدارية واال�ست�شارية.
 .يالأع�ضاء من هم من موظفي ال�شركة ال تتم مكاف�آتهم عن خدماتهم ك�أع�ضاء  ،و�أما الأع�ضاء من هم لي�سوا مبوظفي ال�شركة ال يتم ت�ضمينهم يف
�أي تن�سيقات ا�ست�شارية لل�شركة دون احل�صول على موافقة م�سبقة من جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت  .كما ال يجوز للأع�ضاء الذين يعملون يف” جلنة
املراجعة” بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة احل�صول على تعوي�ضات عن توفري خدمات ا�ست�شارية حما�سبية ،قانونية ،ا�ستثمارية �أو مالية لل�شركة  .
كذلك يتعني على ال�شركة �أال ت�ساهم يف املنظمات اخلريية التي ينتمي �إليها الع�ضو.
.كيجب على جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت �أن تكون م�س�ؤولة عن تقييم وتو�صية م�ستوى التعوي�ض للموظفني التنفيذيني  ،مبا فيهم الرئي�س  ،وتقدم اللجنة
تقرير التعوي�ض ال�سنوي للمجل�س للموافقة عليه.
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 3.7هيكل اللجنة
 1.3.7تتكون اللجنة من �أع�ضاء ال يقل عددهم عن ثالثة (� )3أع�ضاء من املجل�س.
 2.3.7يعني كل من رئي�س و�أع�ضاء اللجنة من قبل املجل�س  ،وميكن �إزالتهم من قبل املجل�س وفقا لتقديرها.
 3.3.7يكون �أحد الأع�ضاء مبثابة رئي�س اللجنة .يعني رئي�س اللجنة من قبل املجل�س � ،أو �إذا مل يتم تعيينه من قبل املجل�س يتم اختياره من خالل الت�صويت
�أو اتفاق �أع�ضاء املجل�س.
 4.3.7يجب �أال تزيد فرتة ع�ضوية “جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت” عن مدة ع�ضوية جمل�س الإدارة  .كما يجب �أن تنتهي ع�ضوية ع�ضو جلنة الرت�شيحات
واملكاف�آت � ،إذا كان �أحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة   ،يف حال انتهاء مدة ع�ضويته يف املجل�س �أو ا�ستقالته الطوعية من ع�ضوية “ جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت» ،
وغري ع�ضو جمل�س الإدارة  تنتهي ع�ضويته عن طريق اال�ستقالة الوظيفية �أو يف نهاية مدة ع�ضوية اللجنة ويجوز ملجل�س الإدارة  �إزالة ع�ضو من �أع�ضاء جلنة
الرت�شيحات واملكاف�آت ب�أغلبية الأ�صوات.
 4.7عمليات اللجنة
 1.4.7يجب �أن جتتمع اللجنة يف الأوقات التي يحددها رئي�سها� ،أو بناء على طلب �أي اثنني من �أع�ضائها.
 2.4.7يجب �أن جتتمع اللجنة على الأقل مرتني ( )2يف ال�سنة لكي تتم املراجعة الدورية مبا يت�ضمن احلجم واملكاف�آت واملهارات واملعرفة واخلربات املطلوبة.
 3.4.7ال يحق لأحد غري �أع�ضاء اللجنة ح�ضور اجتماعاتها ،ولكن يجوز لغري الع�ضو احل�ضور يف حال وجود دعوة من اللجنة.
 4.4.7يتم �إعداد جدول �أعمال كل اجتماع من قبل رئي�س اللجنة وتعميمها على كل الأع�ضاء قبل موعد االجتماع متى ما كان ذلك ممكنا  ،جتتمع اللجنة
بناء على دعوة من رئي�سها �أو �أي ع�ضوين .كما تكون الدعوة م�صحوبة بجدول �أعمال االجتماع وت�سلم باليد �أو تر�سل �إىل الأع�ضاء �إلكرتونيا �أو ب�أي طريقة
�أخرى يف فرتة ال تقل عن خم�سة ع�شر ( )15يوما قبل تاريخ االجتماع �إال �إذا تغريت بالرتا�ضي من جميع الأع�ضاء  ،ويف حال غياب الرئي�س ،تنتخب اللجنة
رئي�س لرئا�سة ذلك االجتماع.
 5.4.7الرئي�س يتوىل الرئا�سة عند ح�ضوره يف جميع اجتماعات اللجنة.
 6.4.7الن�صاب القانوين يتكون من الغالبية العظمى لأع�ضاء املجل�س  ،ويكون لكل ع�ضو يف اللجنة �صوت واحد .يتم اتخاذ القرار عن اللجنة عند ح�ضور
�أغلبية الأع�ضاء لالجتماع وبلوغ الن�صاب القانوين  ،ويف حالة تعادل الأ�صوات يكون �صوت الرئي�س ك�سارة التعادل.
 7.4.7يجب على اللجنة م�سك �سجل توثق فيها النقاط الأ�سا�سية والتي نوق�شت �ضمن جل�ساتها حيث تقدمي تقرير ب�ش�أنها �إىل املجل�س.
 8.4.7يتم توثيق اجتماعات اللجنة على النحو التايل:
 .أحتديد تاريخ ومكان االجتماع  ،و�أ�سماء احل�ضور والغائبني وملخ�ص املناق�شات التي جرت يف االجتماع وقراراتهم والتو�صيات ذات ال�صلة يجب �أن ت�سجل.
 .بيجب �إعداد م�سودة للمح�ضر من قبل �سكرتري اللجنة خالل �سبعة (� )7أيام عمل بعد كل اجتماع  ،ويتم �إر�سالها �إىل جميع �أع�ضاء اللجنة للمراجعة ،
وتقدم التعليقات من قبل �أع�ضاء اللجنة خالل �أ�سبوع من تاريخ ا�ستالم امل�سودة.
 .ج�سكرتري اللجنة يعدل املح�ضر  بناء على تعليقات الأع�ضاء وير�سل املح�ضر مع التعليقات �إىل الرئي�س.
.ديعد �سكرتري اللجنة املح�ضر النهائي وفقا لتو�صيات الرئي�س وير�سله �إىل �أع�ضاء اللجنة موقعة من قبل الرئي�س وال�سكرتري .
 .ه�أن تظل ن�سخة موقعة من املح�ضر مع املرفقات وامل�ستندات ذات ال�صلة واملرا�سالت يف ملف خا�ص.
 9.4.7يف �أداء الدور الرقابي  ،اللجنة خمولة للتحقيق يف �أي �أمر يوجه انتباهه �إليها مع �إمكانية الو�صول الكامل �إىل جميع البيانات والقوائم  ،واملرافق
وال�سجالت وموظفي ال�شركة مع ال�صالحية لطلب �أي م�شورة خارجية    ،من مراجعي احل�سابات �أو امل�ست�شارين  ،و حتمل �أي م�صاريف �أخرى لهذا الغر�ض 
ويتم دفعها على نفقة ال�شركة .كما يجوز للجنة طلب �أي م�سئول تنفيذي �أو موظف يف ال�شركة �أو من فروعها �،أو طلب املحامي القانوين لل�شركة ،ومدققي
ح�سابات ال�شركة لالجتماع مع اللجنة �أو �أي ع�ضو من �أع�ضاء اللجنة.
 10.4.7يجب على اللجنة �أن تقيم �أدائها �سنويا  ،ويجب تقدمي تقرير النتائج �إىل املجل�س .كما يت�ضمن التقييم �أداء والتزام كل ع�ضو اجتاه �أن�شطة اللجنة.
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� 5.7أجور اللجنة
 1.5.7يحق لكل ع�ضو من �أع�ضاء اللجنة التعوي�ضات �أدناه:
 .أبدل ح�ضور لكل اجتماع.
 .ب التعوي�ض ال�سنوي.
 2.5.7يحق لأع�ضاء اللجنة الذين يقيمون خارج موقع ال�شركة الر�سمي �أن يدفع لهم جميع من النفقات التي تكبدوها حل�ضور االجتماع  ،على �أن تكون هذه
النفقات معقولة ومقبولة العرف وفقا ملعايري الأعمال مثل ال�سفر والوجبات  ،و�أماكن الإقامة وغريها من النفقات التي تكبدها خ�صي�صا لأغرا�ض العمل .
 3.5.7على جمل�س الإدارة  التقدمي والإف�صاح للجمعية العامة عن التقارير املقدمة واملكاف�آت واملدفوعات الأخرى التي �أدخلت على �أع�ضاء اللجنة.
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ميثاق اللجنة التنفيذية

 -8ميثاق اللجنة التنفيذية

 1.8الغر�ض

 1.1.8الغر�ض الرئي�سي من اللجنة التنفيذية التابعة ملجل�س �إدارة �شركة اخلطوط ال�سعودية للتموين  ،هو مل�ساعدة املجل�س يف �أداء الأن�شطة واملهام كما
فو�ضت �إليه من قبل جمل�س الإدارة   ،من �أجل ت�سهيل عمليات ال�شركة .
 2.8م�س�ؤوليات اللجنة
 1.2.8يجب �أن تكون املهام التالية للأن�شطة امل�شرتكة املتكررة للجنة عند �أداء م�س�ؤولياتها  ،مت و�ضع تلك املهام كدليل مع تفهم �إمكانية حياد ال�شركة عن
هذا الدليل نظرا لظروف معينة :
1.1يجب على اللجنة م�ساعدة املجل�س يف �أداء الأن�شطة واملهام املفو�ضة �إليها من قبل جمل�س الإدارة   ،من �أجل ت�سهيل عمليات ال�شركة ب�شكل �سل�س.
2.2تتوىل اللجنة م�ساعدة املجل�س يف و�ضع �أهداف ال�شركة اال�سرتاتيجية الرئي�سية وا�سرتاتيجيات اال�ستثمار  ،ويقوم املجل�س باملوافقة عليها.
�3.3إن اللجنة ت�ساهم يف تي�سري حتديد وو�ضع الر�ؤية واملهام اخلا�صة للمجل�س.
4.4ت�ضع اللجنة خطة عمل على �أ�سا�سها ت�ساعد املجل�س يف حتديد ر�ؤية ال�شركة ور�سالتها و اجتاه الأعمال.
5.5ت�ضع الأهداف الرئي�سية واالهداف اال�سرتاتيجية التي ت�ساهم يف حتقيق النتائج املطلوبة من ال�شركة.
6.6تقوم اللجنة مب�ساعدة املجل�س يف �إجراء ا�ستعرا�ض ا�سرتاتيجي لأداء ال�شركة ب�شكل منتظم لتحديد ما �إذا كانت ال�شركة حققت �أهدافها على املدى
الق�صري والطويل.
7.7وت�شارك اللجنة باملراجعة واملوافقة على جميع القرارات اال�ستثمارية الرئي�سية  ،وذلك مت�شيا مع ا�سرتاتيجيات ال�شركة املعتمدة.
8.8تكون اللجنة م�س�ؤولة عن ت�شكيل �أو �إعادة ت�شكيل �أي م�شروع م�شرتك  �أو �شراكة مبا يف ذلك النفقات املرتبطة بامل�شروع.
9.9ت�ساعد اللجنة بتطوير ا�ستثمارات ال�شركة كالقيام بزيادة ح�صتها يف ال�سوق وحتقيق �أق�صى قدر من الربح للأع�ضاء �أو امل�ساهمني.
1010على اللجنة تعزيز وتطوير التقنيات والدعم الفني لل�شركة.
1111على اللجنة م�س�ؤولية �إدارة عالقات البائعني مع املوردين الرئي�سيني.
1212تكون اللجنة م�س�ؤولة عن و�ضع العمليات التجارية وال�سيا�سات والإجراءات التنفيذية الواجب اتباعها �أثناء تنفيذ العمليات اليومية يف ال�شركة  ،وينبغي
على اللجنة �أي�ضا مراقبة الإلتزام بهذه الإجراءات  ،وحتديد املعوقات التي متنع االلتزام بهذه ال�سيا�سات والإجراءات  ،وتقدمي خطط العمل التي
ت�ساهم على التغلب على هذه املعوقات.
1313على اللجنة ر�صد تطور العام للموظفني من خالل �ضمان التدريب املنتظم وتطوير املهارات العامة.
1414على اللجنة ا�ستك�شاف و�سائل تطور الأعمال بطريقة فعالة من حيث التكلفة والفعالية وتلبي ر�ضا العمالء.
1515على اللجنة �أن تتكفل ي�سالمة التن�سيق وتبادل املعلومات والآراء بني كبار امل�س�ؤولني التنفيذيني ومدراء الإدارات الرئي�سية.
1616على اللجنة حتديث خالفة املنا�صب ب�شكل دوري ل�ضمان حتقيق متطلبات العمل   .
1717ينبغي على اللجنة مراقبة �أداء الرئي�س التنفيذي والإدارة التنفيذية فيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل التي و�ضعها املجل�س.
1818ت�ستعر�ض اللجنة قدرة ال�شريك التجاري امل�شارك يف امل�شاريع التي تقوم بها ال�شركة اخلطوط ال�سعودية للتموين �إن وجد.
1919حتديد ا�سرتاتيجية اال�ستثمار وال�سيا�سات اال�ستثمارية خا�ضعة ملوافقة املجل�س واملبادئ التوجيهية  ،مبا يف ذلك ال�سيا�سات واملبادئ التوجيهية ب�ش�أن
فئات الأ�صول  ،و توزيع الأ�صول  ،واال�ستثمارات املحظورة والتقييم.
2020مراجعة اقرتاحات عن ا�ستثمارت جديدة ور�صد امتثال هذه اال�ستثمارات بال�سيا�سات والإجراءات اال�ستثمارية.
2121النظر فيما �إذا كان اال�ستثمار املقرتح هو مفيد للأطراف ذات العالقة  ،ويتطلب اهتماما خا�صا  ،وا�ستعرا�ض موافقة املجل�س.
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2222مراجعة واعتماد املعايري ب�شكل دوري �أو �أجهزة القيا�س الأخرى التي ت�ستخدمها ال�شركة ملراقبة �أداء ا�ستثماراتها.
2323مراجعة معاجلة الزكاة �أو ال�ضرائب وا�ستعرا�ض ق�ضايا االمتثال بالزكاة �أو ال�ضرائب املرتبطة بال�صفقات اال�ستثمارية.
2424ا�ستعرا�ض املعاجلة املحا�سبية والإف�صاح عن كل معاملة ا�ستثمارية والت�أكد من �أن يتم التقييم وفقا ملعيار املحا�سبة املقبولة.
2525املراقبة امل�ستمرة لأداء م�ست�شاري اال�ستثمار يف ال�شركة  ،واتخاذ القرار باالحتفاظ �أو انهاء خدمتهم ح�سب ما يروه منا�سبا.
2626تقييم النتائج اال�ستثمارية ب�شكل دوري وتقدمي التقارير الالزمة ملجل�س الإدارة   ،مبا يف ذلك:
	•مراجعة تو�صيات الإدارة التنفيذية.
	•مراجعة مكونات املحفظة الإ�ستثمارية احلالية وامل�ستقبلية.
	•الت�أكد من التزام القائمني على �إدارة االموال بال�سيا�سة الإ�ستثمارية.
	•مراجعة قرارات ال�شراء والبيع.
2727تنفيذ م�س�ؤوليات �أخرى تتعلق بالأن�شطة اال�ستثمارية لل�شركة �أو بال�سيا�سات �أو م�سائل �أخرى كما يجوز للمجل�س من وقت لآخر تعيني �أع�ضاء اجلنة.
2828يجوز ل ّلجنة �إجراء حتقيقات �أو درا�سات للم�سائل الداخلية يف ال�شركة ح�سب نطاق اللجنة و م�س�ؤولياتها .وتعيني على نفقة ال�شركة م�ست�شار قانوين
م�ستقل �أو م�ست�شارين �آخرين ح�سبما تراه �ضروريا لتح�سني �أدائها .وميكن للرئي�س التنفيذي  ،بعد املناق�شة مع اللجنة با�ستبقاء �أو �إنهاء �أي م�ست�شار
معي من قبل اللجنة مل�ساعدة ال�شركة على امتام م�س�ؤولياتها  ،مبا يف ذلك �سلطة املوافقة على الر�سوم �أو حتمل تعوي�ضات �أخرى �أو �شروط �أخرى
نّ
لالحتفاظ به  ،وهذه الر�سوم �أو غريها تعو�ض من قبل ال�شركة.
2929ت�شارك اللجنة املجل�س يف ال�صالحيات وال�سلطات واملوافقة على الأن�شطة با�ستثناء ما يلي:
	•الإقرار النهائي للموازنة ال�سنوية.
	•املوافقة النهائية على التقارير املالية الدورية.
	•الت�صديق على ا�سرتاتيجيات الأعمال التجارية لل�شركة.
3030تقوم اللجنة ب�أداء �أن�شطة �أخرى للمجل�س يراها منا�سبة ،ح�سب رغبته.
 3.8هيكل اللجنة
 1.3.8يجب �أن ال يقل عدد �أع�ضاء اللجنة التنفيذية عن �  3أع�ضاء من املجل�س.
 2.3.8يعني �أع�ضاء اللجنة من قبل جمل�س الإدارة   ،وميكن اعفاءهم من قبل املجل�س وفقا لتقديراتها .
 3.3.8يكون �أحد الأع�ضاء مبثابة رئي�سا للجنة .
 4.3.8يجب �أن ال تتجاوز مدة �إدارة اللجنة املدة املخ�ص�صة ملجل�س الإدارة   ،على �أن تنتهي ع�ضوية �أع�ضاء اللجنة �إذا كان ع�ضو باملجل�س  ،عند انتهاء
ع�ضويته يف املجل�س او ا�ستقالته الطوعية من ع�ضوية اللجنة.
 4.8العمليات الت�شغيلية للجنة
 1.4.8يجب �أن جتتمع اللجنة �أربع مرات �سنويا على الأقل  ،و�أحيانا ي�شرتط رئي�س اللجنة � ،أن الفرتة الفا�صلة بني اجتماعني يجب اال تتجاوز �أربعة �أ�شهر .
 2.4.8ال يحق لأحد غري �أع�ضاء اللجنة ح�ضور اجتماعاتها  ،ولكن البع�ض الآخر قد يح�ضر بناء على دعوة من اللجنة .
 3.4.8يتم �إعداد جدول �أعمال لالجتماعات من قبل رئي�س اللجنة كلما كان ذلك ممكنا  ،واالبالغ بالتعاميم على كل الأع�ضاء قبل موعد االجتماع .
 4.4.8على رئي�س اللجنة �أن يتوىل رئا�سة جميع �إجتماعات اللجنة عندما يكون موجودا .
 5.4.8يجب �أن ي�شكل غالبية �أع�ضاء اللجنة ن�صابا قانونيا  ،يكون لكل ع�ضو يف اللجنة �صوت واحد  ،ويجوز لأغلبية الأع�ضاء احلا�ضرين يف االجتماع حني
يكتمل الن�صاب القانوين العمل بالنيابة عن اللجنة  ،يف حالة تعادل الأ�صوات  ،يكون �صوت الرئي�س هو املرجح .
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 6.4.8يجب على اللجنة االحتفاظ مبحا�ضر اجتماعاتها وتقدميها �إىل املجل�س.و قد جتتمع اللجنة عن طريق الهاتف �أو م�ؤمتر الفيديو  ،وميكن اتخاذ
موافقة خطية جماعية المتام الإجراءات .
 7.4.8ميكن للجنة الإطالع على �أي من دفاتر و�سجالت ال�شركة  ،كما يجوز تعيني �أي مراجع �أو م�ست�شار قانوين  ،على ح�ساب ال�شركة  ،وميكن للجنة طلب
�أي م�سئول �أو موظف يف ال�شركة ح�ضور اجتماعات اللجنة وتقدمي �أي معلومات متاحة عن ال�شركة .
 8.4.8يجب على اللجنة تقييم �أدائها �سنويا  ،كما يجب تقدمي تقرير بالنتائج اىل املجل�س  ،يجب �أن يت�ضمن تقييم اللجنة لأداء ومدى التزام كل ع�ضو
جتاه �أن�شطة اللجنة .
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دليل إدارة الحكومة

مدونة قواعد السلوك واألخالق

 -9مدونة قواعد ال�سلوك والأخالق

 1.9الغر�ض

 1.1.9حتتوي  مدونة قواعد ال�سلوك والأخالق (“املدونة”) على ال�سيا�سات التي تت�صل باملعايري القانونية والأخالقية يف ال�سلوك املتوقع من املدراء
وامل�سئولني التنفيذيني واملوظفني يف �شركة اخلطوط ال�سعودية للتموين («ال�شركة») االمتثال بها �أثناء �أداء مهامهم   وم�سئولياتهم نيابة عن ال�شركة.
 2.1.9تهدف هذه املدونة �إىل �إلقاء ال�ضوء على جمموعة املخاطر الأخالقية لتوجيه جمل�س الإدارة  («املجل�س») والإدارة وتقدمي الدليل للموظفني
مل�ساعدتهم على التعرف والتعامل مع الق�ضايا الأخالقية  ،ف�ضال عن توفري �آليات للإبالغ عن ال�سلوك غري الأخالقي ،وامل�ساعدة على تعزيز ثقافة النزاهة
وامل�ساءلة.
 3.1.9وال ميكن لأي قانون �أو �سيا�سة ا�ستباق كل حالة من احلاالت املتوقع ظهورها  ،وكما تتوقع ال�شركة �أن ي�ؤدي كل املدراء وامل�سئولني التنفيذيني واملوظفني
العمل ب�صدق ونزاهة لتمكنهم من اتخاذ قرار مهني م�ستقل وردع املخالفات يف تنفيذ  جميع املهام وامل�س�ؤوليات نيابة عن ال�شركة.
 2.9ت�ضارب امل�صالح
 1.2.9ال يجب �أن يكون لدى �أع�ضاء جمل�س الإدارة  �أي م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة  ،يف ال�صفقات �أو العقود املربمة حل�ساب ال�شركة � ،إال بت�صريح
من اجلمعية العمومية للم�ساهمني على �أن يجدد �سنويا  ،ومع ذلك يجب ا�ستثناء ال�صفقات التي تتم عن طريق املناق�صات العامة من هذه القيود �إذا قدم
ع�ضو جمل�س الإدارة  �أف�ضل عر�ض.
 2.2.9يجب �أن يعلن الع�ضو للمجل�س �أي م�صلحة �شخ�صية قد تكون لديه يف �صفقات العقود املربمة حل�ساب ال�شركة ،ويجب ت�سجيل هذا الإعالن يف حم�ضر
اجتماع املجل�س ،على �أن ال ي�شارك الع�ضو امل�ستفاد يف الت�صويت على القرار الواجب اتخاذه يف هذا ال�صدد �سواء �أثناء انعقاد جمل�س الإدارة  �أو اجلمعية
العمومية.
 3.2.9يجب على رئي�س املجل�س �إبالغ اجلمعية العمومية للم�ساهمني التي تعقد ال�صفقات والعقود يف حالة �أن ع�ضو من الأع�ضاء لديه م�صلحة �شخ�صية ،
وترفق هذه البالغات مع تقرير خا�ص من مراجع ح�سابات م�ستقل.
 4.2.9ال يحق لع�ضو جمل�س الإدارة   ،دون احل�صول على ترخي�ص من اجلمعية العمومية للم�ساهمني  ،امل�شاركة يف �أي عمل يت�سم باملناف�سة مع تلك ال�شركة
�أو االنخراط يف �أي من الأن�شطة التجارية التي تقوم بها ال�شركة  -على �أن يجدد الرتخي�ص �سنويا  -و�إال يكون لل�شركة احلق يف املطالبة بتعوي�ضات منه �أو
النظر يف العمليات التي مت تنفيذها حل�سابه اخلا�ص على �أنها متت حل�ساب ال�شركة.
 5.2.9ال يحق لأع�ضاء جمل�س الإدارة  الإف�صاح للم�ساهمني من خارج اجلمعية العمومية للم�ساهمني �أو لأطراف ثالثة عن �أ�سرار تخ�ص ال�شركة مت معرفتها
بحكم ع�ضويتهم؛ و�إال ميكن لل�شركة ف�صلهم وحتميلهم م�سئولية الأ�ضرار.
 6.2.9ال يحق لل�شركة منح القرو�ض النقدية على الإطالق لأي من �أع�ضاء جمل�س �إدارتها �أو تقدمي �ضمان فيما يتعلق ب�أي قر�ض �إىل �أحد �أع�ضاء املجل�س
مع �أطراف ثالثة ،با�ستثناء البنوك وال�شركات االئتمانية الأخرى.
 3.9الفر�ص املتاحة �أمام ال�شركة
 1.3.9يحظر على �أع�ضاء جمل�س الإدارة  وامل�سئولني التنفيذيني واملوظفني ما يلي:
اال�ستحواذ على الفر�ص املوجودة لأنف�سهم ب�شكل �شخ�صي والتي يتم اكت�شافها من خالل ا�ستخدام ممتلكات ال�شركات �أو املعلومات �أومن خالل منا�صبهم ؛
ا�ستخدام ممتلكات �أو معلومات ال�شركة �أو منا�صبهم لتحقيق مكا�سب �شخ�صية و  التناف�س مع ال�شركة.
 4.9املعلومـــات ال�سريــــــــة
 1.4.9يجب على �أع�ضاء جمل�س الإدارة  وامل�سئولني التنفيذيني واملوظفني احلفاظ على �سرية املعلومات املودعة لديهم من قبل ال�شركة �أو عمالئها � ،إال 
عندما ي�ؤذن الإف�صاح عنها �أو التكليف بها ب�شكل قانوين .كما ت�شمل “املعلومات ال�سرية” جميع املعلومات غري املعلنة والتي قد تكون مفيدة للمناف�سني� ،أو
�ضررا على ال�شركة �أو عمالئها� ،إذا مت الإف�صاح عنها.
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 5.9املعاملة العادلة
 1.5.9على �أع�ضاء جمل�س الإدارة  وامل�سئولني التنفيذيني واملوظفني ال�سعي �إىل التعامل بعدل مع عمالء ال�شركة واملوردين واملناف�سني واملوظفني .ولكن ال 
يجب اال�ستفادة من �أي �شخ�ص من خالل الت�سرت والتالعب و�إ�ساءة ا�ستخدام املعلومات ال�سرية� ،أو حتريف وقائع مادية � ،أو القيام ب�أي ت�صرف �آخر من
�أ�شكال املعاملة غري العادلة.
 6.9توفري احلماية واال�ستخدام ال�سليم لأ�صول ال�شركة
 1.6.9على �أع�ضاء جمل�س الإدارة  وامل�سئولني التنفيذيني واملوظفني حماية �أ�صول ال�شركة و�ضمان كفاءة ا�ستخدامها  ،حيث �أن ال�سرقة والإهمال والإهدار
لها ت�أثري مبا�شر على ربحية ال�شركة.
 2.6.9يجب �أن ت�ستخدم جميع �أ�صول ال�شركة لأغرا�ض جتارية م�شروعة.
 7.9االحتفاظ بال�سجالت والتقارير
 1.7.9يجب على �أع�ضاء جمل�س الإدارة  وامل�سئولني التنفيذيني واملوظفني عك�س معامالت ال�شركة بدقة يف دفاترها وح�ساباتها و�سجالتها وتقاريرها  ،كما
يجب احلفاظ على نظام مالئم للرقابة الداخلية و�ضوابط الإف�صاح لتعزيز االمتثال للقوانني والقواعد واللوائح املعمول بها يف ال�شركة.
 2.7.9يحظر تزوير �أي �سجل من �سجالت ال�شركة .يجب �أن تت�سم جميع التقارير �أو الوثائق �أو املرا�سالت امل�صرح بها �أو التي مت التكليف بها ر�سميا
للإف�صاح عنها للجمهور باالكتمال والو�ضوح والدقة  ،على �أن تتاح يف التوقيت املنا�سب مع �إمكانية ا�ستيعاب املعلومات الواردة بها.
 8.9التوا�صل
 1.8.9تنتهج ال�شركة �سيا�سة وا�ضحة للتوا�صل مع امل�ساهمني واملوظفني و�أ�صحاب امل�صلحة الآخرين .تلتزم ال�شركة بعر�ض املعلومات ب�شفافية ونزاهة ويف
التوقيت املنا�سب.
 9.9االمتثال للقوانني والقواعد واللوائح
 1.9.9يجب على �أع�ضاء جمل�س الإدارة  وامل�سئولني التنفيذيني واملوظفني االمتثال للقوانني والقواعد واللوائح املعمول بها يف ال�شركة.
 10.9الإبالغ عن ال�سلوك غري القانوين �أو غري الأخالقي
 1.10.9يجب على �أع�ضاء جمل�س الإدارة  وامل�سئولني التنفيذيني واملوظفني تعزيز ال�سلوك الأخالقي  ،كما يجب ت�شجيع املوظفني على التحدث مع امل�شرفني
واملدراء �أو غريهم من املوظفني عند تواجد �شك حول �أف�ضل م�سار للعمل يف حالة معينة.
 2.10.9يجب على �أع�ضاء جمل�س الإدارة  وامل�سئولني التنفيذيني واملوظفني الإبالغ عن انتهاكات القوانني والقواعد والأنظمة �أو هذه املدونة �إىل املوظف
امل�سئول عن �إدارة احلوكمة واالمتثال بال�شركة �أو �إىل رئي�س جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت باملجل�س� .سيتم التحقيق يف االنتهاكات مع اتخاذ الإجراءات املنا�سبة
من قبل املوظفني امل�سئولني �أو املجل�س وفقا ملا تقت�ضيه  ال�ضرورة.
 3.10.9ال ت�سمح ال�شركة بتوقيع جزاء على التقارير املقدمة بح�سن نية.
 11.9عمليات التداول داخل ال�شركة
 1.11.9ال يجوز لأع�ضاء جمل�س الإدارة  وامل�سئولني التنفيذيني واملوظفني بال�شركة و�أعوانهم تداول �أي �أوراق مالية لل�شركة خالل الفرتات التالية:
خالل � 15أيام قبل نهاية الربع املايل وحتى تاريخ �إعالن ون�شر البيانات املالية امل�ؤقتة لل�شركة.
خالل  30يوما قبل نهاية ال�سنة املالية وحتى تاريخ �إعالن البيانات املالية الأولية ال�سنوية لل�شركة �أو حتى �إعالن البيانات املالية النهائية ال�سنوية لل�شركة،
�أيهما �أق�صر.
 12.9احلماية البيئية امل�ستدامة
 1.12.9يجب على �أع�ضاء جمل�س الإدارة  وامل�سئولني التنفيذيني واملوظفني ال�سعي للحفاظ على البيئة للأجيال املقبلة من خالل فر�ض التوازن بني النمو
االقت�صادي وحت�سني الأداء البيئي ب�شكل م�ستمر وكذلك امل�س�ؤولية االجتماعية.
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 13.9امل�سئولية االجتماعية لل�شركة
 1.13.9يجب على �أع�ضاء جمل�س الإدارة  وامل�سئولني التنفيذيني واملوظفني �إتباع �سيا�سة وا�ضحة تتعامل مع ممار�سات التوظيف وال�صحة وال�سالمة املهنية،
و�إ�شراك املجتمع ف�ضال عن العالقات مع العمالء واملوردين.
 14.9الهبات والتربعات
 1.14.9يحظر على �أع�ضاء جمل�س الإدارة  وامل�سئولني التنفيذيني واملوظفني عر�ض �أو طلب �أو قبول الهدايا والهبات ذات ال�صلة ب�أعمال ال�شركة ،ومع ذلك
يتم قبول و�سائل الرتفيه والهدايا التي ال تقدر بقيمة نقدية والتي تن�ش�أ يف نطاق ال�ضيافة العادية يف ال�شركات.
 2.14.9ي�سمح بالتربعات لأغرا�ض �سيا�سية �أو اجتماعية فقط يف نطاق حدود القوانني املحلية وب�شفافية كاملة.
 15.9التعديالت والإعفاءات
 1.15.9يجب �أن يتم �إدخال �أية تعديالت  �أو �إعفاءات  من هذه املدونة من قبل املجل�س فقط بناء على تو�صية من جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت  ،و�إذا مت
تنفيذ �أو منح تعديل �أو �إعفاء من هذه املدونة يجب الإف�صاح عن هذا التعديل �أو الإعفاء ب�شكل يتالءم مع القوانني والقواعد واللوائح املعمول بها يف ال�شركة.
 16.9امل�سئولية
 1.16.9يتحمل كافة �أع�ضاء جمل�س الإدارة  وامل�سئولني التنفيذيني واملوظفني م�سئولية التعرف على القوانني واللوائح ذات ال�صلة مبا يف ذلك مدونة قواعد
ال�سلوك والأخالق.
 2.16.9يف جميع حاالت العمل التي يظهر خاللها عدم اكتمال �أو و�ضوح متطلبات القانون �أو مدونة قواعد ال�سلوك والأخالق وبناء عليه يجب على كل
ع�ضو �أو م�سئول تنفيذي �أو موظف ا�ستخدام ح�سن التقدير واحل�س ال�سليم .و�إذا لزم الأمر  ،طلب امل�شورة من �إدارة ال�شركة  �أو امل�ست�شار القانوين �أو املوظف
امل�سئول عن �إدارة احلوكمة لل�شركات واالمتثال.
 3.16.9من املتوقع التزام جميع �أع�ضاء جمل�س الإدارة  وامل�سئولني التنفيذيني واملوظفني مبا ورد يف مدونة قواعد ال�سلوك والأخالق �سواء ب�شكل عملي �أو
معنوي .ولن يتم الت�سامح يف �أية انتهاكات ترتكب �ضد هذا القانون.
 4.16.9قد ي�ؤدي عدم االمتثال �إىل فر�ض عقوبات ت�أديبية مبا يف ذلك �إنهاء اخلدمة.
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اإلفصاح

 -10الإف�صاح

 1.10الغر�ض

 1.1.10يجب على ال�شركة االلتزام بالقوانني والقواعد واللوائح املعمول بها ب�ش�أن الإف�صاح  ،كما يجب �أن تت�سم جميع التقارير �أو الوثائق �أو املرا�سالت
امل�صرح بها �أو التي مت التكليف بها ر�سميا للإف�صاح عنها للجمهور باالكتمال والو�ضوح والدقة  ،على �أن تتاح يف التوقيت املنا�سب مع �إمكانية ا�ستيعاب
املعلومات الواردة بها.
 2.1.10يجب على ال�شركة االمتناع عن الك�شف عن �أية معلومات حمددة  �إىل املحللني املاليني �أو امل�ؤ�س�سات املالية �أو �أطراف �أخرى قبل الإف�صاح عن تبادل
هذه املعلومات بوجه عام وذلك ل�ضمان الإف�صاح ب�شكل عادل جلميع �أ�صحاب امل�صلحة يف ذات الوقت.
 3.1.10يجب على ال�شركة �أن تتوىل تنفيذ املتطلبات التالية للإف�صاح �أو الإخطار.
 2.10الإف�صاح حول التطورات الهامة
 1.2.10يجب على ال�شركة �إخطار هيئة �سوق املال واجلمهور دون ت�أخري حول �أي تطورات رئي�سية يف جمال   ن�شاطها الغري معروف للجمهور وقد يكون لها
ت�أثري على �أ�صول ومطلوبات ال�شركة �أو الو�ضع املايل �أو    على امل�سار العام للأعمال والذي قد:
ي�ؤدي �إىل حدوث حتركات كبرية يف �أ�سعار الأوراق املالية املدرجة  .
ي�ؤدي �إىل حدوث حركة كبرية يف �أ�سعار الأوراق املالية املدرجة �أو ي�ؤثر ت�أثريا كبريا على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وذلك يف حالة امتالك ال�شركة �أدوات
دين مدرجة.
 2.2.10يجب �أن ت�شمل التطويرات الهامة امل�شار �إليها �أعاله والتي تف�صح عنها ال�شركة على �سبيل املثال ال احل�صر ما يلي:
 .أ�شراء الأ�صول طويلة الأجل  ،ب�سعر يعادل �أو يزيد عن  ٪ 10من �صايف الأ�صول احلالية لل�شركة.
 .ب�أي دين خارج �سياق العمل املعتاد  ،مببلغ يعادل �أو يزيد عن  ٪ 10من القيمة الدفرتية ل�صايف �أ�صول ال�شركة.
 .ج�أي خ�سائر تعادل �أو تزيد عن   ٪ 10من القيمة الدفرتية ل�صايف �أ�صول ال�شركة.
.د�أي تغيري ملحوظ يف بيئة �إنتاج ال�شركة �أو التجارة مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر �إتاحة املوارد و�إمكانية احل�صول عليها.
 .ه�أي تغيريات يف تكوين �أع�ضاء جمل�س الإدارة  �أو امل�سئولني التنفيذيني لل�شركة.
 .و�أي �إجراءات قانونية كبرية (حيث يعادل املبلغ امل�ستخدم �أو يزيد عن  ٪ 5من القيمة الدفرتية ل�صايف الأ�صول  احلالية لل�شركة).
 .زالزيادة �أو النق�صان يف �إجمايل الأ�صول لل�شركة تعادل �أو تتجاوز .٪ 10
 .حالزيادة �أو النق�صان يف �إجمايل �أرباح ال�شركة تعادل �أو تتجاوز .٪ 10
.طالدخول يف عقد �إيراداته م�ساوية �أو تزيد على  %5من �إجمايل �إيرادات ال�شركة �أو الإنهاء الغري متوقع لذلك العقد.
 .ي�أي �صفقة تتم بني ال�شركة و�شخ�ص ذو �صلة بال�شركة (خارج �سياق العمل العادي لل�شركة).
.ك�أي انقطاع يف �أي من الن�شاطات الرئي�سية لل�شركة �أو �شركاتها التابعة.
 3.2.10بناءا على قرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم ( )2013-48-4بتاريخ 1435/1/15هـ املوافق 2013/11/18م  والذي �سيتم تطبيقه ابتدا ًء من
1435/9/4هـ املوافق 2014/7/1م  ،يجب على ال�شركة الإعالن فورا عند بلوغ خ�سائرها املرتاكمة  %50ف�أكرث من ر�أ�س مالها  ،على �أن يت�ضمن الإعالن
مقدار اخل�سائر املرتاكمة ون�سبتها من ر�أ�س املال والأ�سباب الرئي�سية التي �أدت �إىل بلوغ هذه اخل�سائر مع الإ�شارة يف الإعالن �إىل �أنه �سيتم تطبيق �إجراءات
وتعليمات هيئة ال�سوق املالية عليها.
 4.2.10يجب �أن يتم �إر�سال الإخطار امل�شار �إليه �أعاله قبل �ساعتني على الأقل من فرتة التداول الأوىل للمعلومات بعد تنفيذ التطوير املطلوب.
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 3.10الإف�صاح ذو ال�صلة باملعلومات املالية
 1.3.10يجب املوافقة على البيانات املالية امل�ؤقتة وال�سنوية من قبل جمل�س الإدارة  وتوقيعها من قبل ع�ضو مفو�ض من جمل�س الإدارة  والرئي�س التنفيذي
لل�شركة ومدير ال�شئون املالية قبل �إ�صدارها وتوزيعها على امل�ساهمني والأطراف الثالثة.
 2.3.10يجب �أن يتم �إيداع احل�سابات امل�ؤقتة وال�سنوية وتقرير ع�ضو املجل�س لدى هيئة ال�سوق املالية فور موافقة جمل�س الإدارة .
 3.3.10يجب على ال�شركة تقدمي بياناتها املالية امل�ؤقتة �إىل هيئة ال�سوق املالية والإعالن عنها للم�ساهمني (التي يجب �أن يتم �إعدادها وا�ستعرا�ضها وفقا
ملعايري املحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني) مبجرد املوافقة عليها وخالل فرتة ال تتجاوز  15يوما من نهاية الفرتة املالية التي
تتعلق بها.
 4.3.10يجب على ال�شركة تقدمي البيانات املالية ال�سنوية �إىل هيئة ال�سوق املالية والإعالن عنها للم�ساهمني (التي يجب �أن يتم �إعدادها وا�ستعرا�ضها
وفقا ملعايري املحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني) مبجرد املوافقة عليها وخالل فرتة ال تتجاوز  40يوما بعد نهاية الفرتة املالية
ال�سنوية التي تتعلق بها.
 5.3.10يجب على ال�شركة تقدمي البيانات املالية ال�سنوية �إىل هيئة ال�سوق املالية والإعالن عنها للم�ساهمني خالل فرتة ال تقل عن  25يوما قبل موعد
اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوية للم�ساهمني بال�شركة.
 6.3.10يتم الإعالن عرب موقع تداول عن القوائم املالية الأولية �أو ال�سنوية فور اعتمادها من جمل�س الإدارة واملحا�سب القانوين.
 7.3.10يتم حتميل البيانات املالية والتي ت�شمل قائمة املركز املالية  ،قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية عرب التطبيقات االلكرتونية يف موقع تداول
مبجرد االنتهاء من ن�شر الإعالن.
 8.3.10يتم �إر�سال ملف  pdfللقوائم املالية الأولية �أو ال�سنوية واملعتمدة من قبل املراجع اخلارجي ورئي�س جمل�س الإدارة وع�ضو جمل�س الإدارة املفو�ض 
واملدير املايل �إىل هيئة ال�سوق املالية (�إدارة الإف�صاح امل�ستمر) مع مراعاة االلتزام بتعبئة مناذج الإف�صاح ذات العالقة.
 9.3.10يتم ن�شر الإعالن والقوائم املالية الأولية �أو ال�سنوية عرب موقع ال�شركة االلكرتوين وذلك بعد �إعالنها للم�ساهمني يف موقع تداول مع مراعاة �أنظمة
وزارة التجارة يف ما يتعلق بتقرير جمل�س الإدارة والقوائم املالية ال�سنوية.
 10.3.10يتم �إر�سال خطاب ًا ر�سمي ًا �إىل هيئة ال�سوق املالية مرفق ًا به القوائم املالية الأولية �أو ال�سنوية وتقرير جمل�س الإدارة املعتمد مع مراعاة �إرفاق مناذج
الإف�صاح املعتمدة من رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املفو�ض.
 4.10تقرير جمل�س الإدارة
 1.4.10يجب على امل�صدر �أن يرفق بقوائمه املالية ال�سنوية تقرير ًا �صادر ًا عن جمل�س الإدارة  يت�ضمن عر�ض ًا لعملياته خالل ال�سنة املالية الأخرية ،وجميع
العوامل امل�ؤثرة يف �أعمال امل�صدر ،التي يحتاج �إليها امل�ستثمر ليتمكن من تقومي �أ�صول امل�صدر وخ�صومه وو�ضعه املايل .ويجب �أن ي�شتمل تقرير جمل�س
الإدارة  على الآتي:
1.1و�صف لأنواع الن�شاط الرئي�سة للم�صدر و�شركاته التابعة ،ويف حالة و�صف نوعني �أو �أكرث من الن�شاط يجب �إرفاق بيان بكل ن�شاط وت�أثريه يف حجم
�أعمال امل�صدر التجارية و�إ�سهامه يف النتائج.
2.2و�صف خلط وقرارات امل�صدر املهمة (مبا يف ذلك التغيريات الهيكلية للم�صدر� ،أو تو�سعة �أعماله� ،أو وقف عملياته) والتوقعات امل�ستقبلية لأعمال
امل�صدر و�أي خماطر يواجهها.
3.3خال�صة على �شكل جدول �أو ر�سم بياين لأ�صول امل�صدر وخ�صومه ونتائج �أعماله يف ال�سنوات املالية اخلم�س الأخرية �أو منذ الت�أ�سي�س �أيهما �أق�صر.
4.4حتليل جغرايف لإجمايل �إيرادات امل�صدر ول�شركاته التابعة.
�5.5إي�ضاح لأي فروقات جوهرية يف النتائج الت�شغيلية عن نتائج ال�سنة ال�سابقة �أو �أي توقعات �أعلنها امل�صدر.
�6.6إي�ضاح لأي اختالف عن معايري املحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.
7.7ا�سم كل �شركة تابعة ور�أ�س مالها ون�سبة ملكية امل�صدر فيها ون�شاطها الرئي�سي  ،والدولة املحل الرئي�س لعملياتها ،والدولة حمل ت�أ�سي�سها.
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8.8تفا�صيل الأ�سهم و�أدوات الدين ال�صادرة لكل �شركة تابعة.
9.9و�صف ل�سيا�سة امل�صدر يف توزيع الأرباح.
1010و�صف لأي م�صلحة يف فئة الأ�سهم التي لها الأحقية يف الت�صويت تعود لأ�شخا�ص عدا �أع�ضاء جمل�س �إدارة امل�صدر وكبار التنفيذيني و�أقرباءهم  �أبلغوا
امل�صدر بتلك احلقوق مبوجب املادة  ( )45من هذه القواعد ،و�أي تغيري يف تلك احلقوق خالل ال�سنة املالية الأخرية.
1111و�صف لأي م�صلحة و�أوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأع�ضاء جمل�س �إدارة امل�صدر وكبار التنفيذيني و�أقربائهم يف �أ�سهم �أو �أدوات دين امل�صدر
�أو �أي من �شركاته التابعة ،و�أي تغيري يف تلك امل�صلحة �أو تلك احلقوق خالل ال�سنة املالية الأخرية.
1212املعلومات املتعلقة ب�أي قرو�ض على امل�صدر (�سواء �أكانت واجبة ال�سداد عند الطلب �أم غري ذلك) وك�شف باملديونية الإجمالية للم�صدر وال�شركات
التابعة لها و�أي مبالغ دفعها امل�صدر �سداد ًا لقرو�ض خالل ال�سنة .ويف حال عدم وجود قرو�ض على امل�صدر ،عليه تقدمي �إقرار بذلك.
1313و�صف لفئات و�أعداد �أي �أدوات دين قابلة للتحويل و�أي �أوراق مالية تعاقدية �أو مذكرات حق اكتتاب �أو حقوق م�شابهة �أ�صدرها �أو منحها امل�صدر خالل
ال�سنة املالية مع �إي�ضاح �أي عو�ض ح�صل عليه امل�صدر مقابل ذلك.
1414و�صف لأي حقوق حتويل �أو اكتتاب مبوجب �أدوات دين قابلة للتحويل �أو �أوراق مالية تعاقدية �أو مذكرات حق اكتتاب� ،أو حقوق م�شابهة �أ�صدرها �أو
منحها امل�صدر.
1515و�صف لأي ا�سرتداد �أو �شراء �أو �إلغاء من جانب امل�صدر لأي �أدوات دين قابلة لال�سرتداد ،وقيمة الأوراق املالية املتبقية ،مع التمييز بني الأوراق املالية
املدرجة التي ا�شرتاها امل�صدر وتلك التي ا�شرتتها �شركاته التابعة.
1616عدد اجتماعات جمل�س الإدارة  التي ُعقدت خالل ال�سنة املالية الأخرية ،و�سجل ح�ضور كل اجتماع مو�ضح ًا فيه �أ�سماء احلا�ضرين.
1717و�صف لأي �صفقة بني امل�صدر و �أي طرف له عالقة.
1818معلومات تتعلق ب�أي �أعمال �أو عقود يكون امل�صدر طرف ًا فيها �أو كانت فيها م�صلحة لأحد �أع�ضاء جمل�س �إدارة امل�صدر �أو للرئي�س التنفيذي �أو للمدير
املايل �أو لأي �شخ�ص ذي عالقة ب�أي منهم ،و�إن مل توجد �أعمال �أو عقود من هذا القبيل فعلى امل�صدر تقدمي �إقرار بذلك.
1919بيان لأي ترتيبات �أو اتفاق تنازل مبوجبه �أحد �أع�ضاء جمل�س �إدارة امل�صدر �أو �أحد كبار التنفيذيني عن �أي راتب �أو تعوي�ض.
2020بيان لأي ترتيبات �أو اتفاق تنازل مبوجبه �أحد م�ساهمي امل�صدر عن �أي حقوق يف الأرباح.
2121بيان بقيمة املدفوعات النظامية امل�ستحقة ل�سداد �أي زكاة �أو �ضرائب �أو ر�سوم �أو �أي م�ستحقات �أخرى  ،مع و�صف موجز لها وبيان �أ�سبابها.
2222بيان بقيمة �أي ا�ستثمارات �أو احتياطيات �أن�شئت مل�صلحة موظفي امل�صدر.
�2323إقرارات مبا يلي:

	•�أن �سجالت احل�سابات �أُعدمت بال�شكل ال�صحيح.
	•�أن نظام الرقابة الداخلية �أُعدم على �أ�س�س �سليمة و ُن ّفر بفاعلية.
	•�أنه ال يوجد �أي �شك يذكر يف قدرة امل�صدر على موا�صلة ن�شاطه.

 2.4.10ويف حال تعذر �إ�صدار �أيا مما �سبق  ،يجب �أن يحتوى التقرير على �إقرار يو�ضح �سبب ذلك.
1.1املعلومات الواجب الإف�صاح عنها مبوجب الئحة حوكمة ال�شركات.
�2.2إذا كان تقرير املحا�سب القانوين يت�ضمن حتفظات على القوائم املالية ال�سنوية  ،وجب �أن يو�ضح تقرير جمل�س الإدارة  تلك التحفظات و�أ�سبابها و�أي
معلومات متعلقة بها.
3.3يف حال تو�صية جمل�س الإدارة  با�ستبدال املحا�سب القانوين قبل انتهاء الفرتة املعني من �أجلها  ،يجب �أن يحتوى التقرير على ذلك  ،مع بيان �أ�سباب
التو�صية باال�ستبدال.
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4.4بيان بقيمة �أي ا�ستثمارات منفذه �أو �أي احتياطيات �أخرى مت �إعدادها ل�صالح العاملني يف ال�شركة  ،وت�شمل البيانات ما يلي:
5.5االحتفاظ بدفاتر حما�سبية �سليمة.
�6.6سالمة ت�صميم نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه على نحو فعال.
7.7عدم وجود �شكوك كبرية حول قدرة ال�شركة على اال�ستمرار كمن�ش�أة عاملة.
8.8يف حالة التعرث يف �إعداد �أي من البيانات املذكورة �أعاله  ،يجب �أن يت�ضمن التقرير بيان لتو�ضيح الأ�سباب امل�ؤدية لذلك.
9.9يف حالة الإعداد اجليد لتقرير مدققي احل�سابات اخلارجيني حول احل�سابات ال�سنوية ذات ال�صلة  ،وطلب هيئة ال�سوق املالية احل�صول على معلومات
�إ�ضافية  ،يجب �أن ي�شمل تقرير �أع�ضاء جمل�س الإدارة  هذه املعلومات على النحو الذي مت تقدميه �إىل هيئة ال�سوق املالية.
�1010إذا قام جمل�س الإدارة  بالتو�صية بتغيري مراقب احل�سابات فيجب �أن يتم التغيري قبل مرور �أكرث من ثالث �سنوات مالية متتالية  ،ويجب �أن يت�ضمن
التقرير بيانا يف هذا ال�ش�أن والأ�سباب امل�ؤدية لهذه التو�صية.
 5.10الإف�صاح ب�ش�أن �إدارة احلوكمة
 1.5.10يجب على ال�شركة الإف�صاح عن املعلومات املادية املتعلقة ب�سيا�سات و�إجراءات �إدارة احلوكمة لل�شركات.
 2.5.10يجب على ال�شركة الإف�صاح على وجه التحديد عن ما يلي :
1.1تنفيذ �أحكام هذه الالئحة وكذلك الأحكام التي مل تنفذ  ،واملربرات لعدم تنفيذها.
�2.2أ�سماء ال�شركات امل�ساهمة التي يكون ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة ع�ضوا يف جمل�س �إدارتها.
3.3ت�شكيل جمل�س الإدارة  وت�صنيف �أع�ضائه على النحو التايل* :ع�ضو جمل�س �إدارة تنفيذي � ،أو*غري تنفيذي �*،أو ع�ضو جمل�س �إدارة م�ستقل.
4.4و�صف موجز لالخت�صا�صات وواجبات اللجان الرئي�سية للمجل�س مثل جلنة املراجعة  ،وجلنة الرت�شيحات واملكاف�آت  ،م�شريا �إىل �أ�سمائهم و�أ�سماء
ر�ؤ�سائها ،و�أ�سماء �أع�ضائها ،وجمموع االجتماعات كل منها.
5.5تفا�صيل التعوي�ض واملكاف�أة املدفوعة لكل مما يلي:
	•رئي�س جمل�س الإدارة  و�أع�ضاء جمل�س الإدارة .
	•�أعلى خم�سة م�س�ؤولني تنفيذيني ح�صلوا على �أعلى املكاف�آت والتعوي�ضات من ال�شركة  ،ويدرج الرئي�س التنفيذي والرئي�س املايل �إذا مل يكونو �ضمن
اخلم�سة الأوائل.
6.6لأغرا�ض هذه الفقرة « ،التعوي�ض واملكاف�أة» يعني الرواتب والبدالت والأرباح و�أي دفعات مماثلة ؛ العالوات ال�سنوية والدورية املتعلقة الأداء ؛ خطط
احلوافز طويلة �أو ق�صرية الأجل  ،و�أية حقوق �أخرى عينية.
�7.7أي عقوبة �أو جزاء �أو قيد وقائي مفرو�ض على ال�شركة من قبل الهيئة �أو �أي جهة �إ�شرافية �أو تنظيمية �أخرى �أو ق�ضائية.
8.8نتائج املراجعة ال�سنوية لفاعلية �إجراءات الرقابة الداخلية لل�شركة.
(**) – يفعل اعتبارا من تقرير جمل�س الإدارة  الأول ال�صادر من قبل ال�شركة  ،بعد التاريخ الذي �صدر مبوجبه هذا القرار من قبل هيئة ال�سوق املالية -
وفقا لقرار رقم  2008-36-1تاريخ 1429/11/12هـ  املوافق 2008/11 / 10م  ،وهذه الأحكام �إلزامية جلميع ال�شركات املدرجة يف تداول.
 6.10الإف�صاح ب�شان �سيا�سات امل�سئولية االجتماعية
 1.6.10يجب على ال�شركة الإف�صاح عن �سيا�سات و�إجراءات امل�سئولية االجتماعية لل�شركات ذات ال�صلة باملوظفني واملجتمع والبيئة على الأقل مرة يف ال�سنة.
 7.10الإخطارات ذات ال�صلة بالأ�سهم
 1.7.10يجب على ال�شركة �إخطار هيئة ال�سوق املالية واجلمهور دون ت�أخري عن املعلومات التالية :
�1.1أي تغيريات مقرتحة يف ر�أ�س مال ال�شركة.
�2.2أي تغيري هام يطر�أ على حيازة �أو هوية الأ�شخا�ص الذين ميتلكون �أكرث من  ٪ 5من الأوراق املالية املدرجة لل�شركة.
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�3.3أي قرار للإعالن عن �أو التو�صية �أو دفع �أرباح �أو لإجراء �أية توزيعات �أخرى على امل�ساهمني.
�4.4أي قرار بعدم الإعالن عن �أو التو�صية �أو دفع �أرباح كان من املتوقع الإعالن عنها �أو التو�صية �أو دفعها يف امل�سار العادي للأحداث.
�5.5أي قرارات للمطالبة �أو �إعادة �شراء �أو �سحب �أو ا�سرتداد �أو طرح اقرتاح ب�شراء �أي من الأوراق املالية اخلا�صة بها واملبلغ الإجمايل لهذه الأوراق املالية.
�6.6أي قرار يتعلق بعدم ال�سداد ،ب�ش�أن �أدوات الدين املدرجة.
�7.7أي تغيري يف حقوق ملحقة ب�أي فئة من الأوراق املالية املدرجة �أو �أي �أوراق مالية قابلة للتحويل.
 8.10متفرقات
 1.8.10يجب على ال�شركة �إخطار هيئة ال�سوق املالية على الفور مبا يلي:
�1.1أي تغيري يف اللوائح الداخلية لل�شركة �أو موقع مكتبها الرئي�سي
�2.2أي تغيري يف مراقب احل�سابات التابع لها
3.3تقدمي �أي التما�س ب�إنهاء ال�شركة �أو اتخاذ �أمر ب�إنهاء ال�شركة �أو تعيني م�صف لل�شركة و�شركتها القاب�ضة �أو �أي من ال�شركات التابعة لها مبوجب لوائح
لل�شركات � ،أو البدء يف �أي �إجراءات يف نطاق لوائح الإفال�س.
�4.4إ�صدار قرار من قبل ال�شركة� ،أو �أي من ال�شركات التابعة لها التي �سيتم غلقها �أو ت�صفيتها� ،أو عند وقوع حدث �أو �إنهاء فرتة زمنية تفر�ض على ال�شركة
الت�صفية �أو الإغالق.
5.5اتخاذ �أي حكم ق�ضائي �أو �أمر �أو �إعالن من قبل حمكمة �أو هيئة ق�ضائية خمت�صة � ،سواء يف املحكمة االبتدائية �أو اال�ستئناف  ،والتي قد ت�ؤثر �سلبا
على ا�ستخدام ال�شركة لأي جزء من الأ�صول التي متثل القيمة الإجمالية بها مبلغ يزيد عن  ٪ 5من القيمة الدفرتية ل�صايف �أ�صول ال�شركة � ،أويف حالة
�إدراك ال�شركة انخفا�ض الن�سبة املئوية للأ�سهم املدرجة والتي يتحكم بها اجلمهور �أو عدد من امل�ساهمني املطلوبة من قبل هيئة ال�سوق املالية عن احلد  
الأدنى للم�ستويات املطلوبة.
 9.10تقدمي امل�ستندات �إىل هيئة ال�سوق املالية
 1.9.10تر�سل ال�شركة فور �صدورها ن�سخ من التعميمات املر�سلة �إىل امل�ساهمني وجميع الوثائق املتعلقة بتويل ال�شركة وعمليات الدمج والعرو�ض و�إ�شعارات
االجتماعات والتقارير والإعالنات �أو غريها من الوثائق الأخرى امل�شابهة �إىل هيئة ال�سوق املالية.
� 10.10أجور وتعوي�ضات املدراء وامل�سئولني التنفيذيني
 1.10.10يجب على ال�شركة الت�أكد من رغبة ال�شركة �أو �أي من �شركاتها التابعة يف دفع �أجور �أو تعوي�ضات للمدير �أو املدير املتوقع بال�شركة �أو �أي من
امل�سئولني التنفيذيني بها وكذلك �أجور �أو تعوي�ضات �أي مدير �أو مدير متوقع  يف �أيا من ال�شركات التابعة من خالل :
1.1يتم �إر�سال تفا�صيل كاملة ومكتوبة للأجور �أو التعوي�ضات املقرتحة �إىل جميع امل�ساهمني قبل انعقاد اجلمعية العمومية للم�ساهمني ،حيث تخ�ضع هذه
املقرتحات للت�صويت خالل االجتماع.
2.2يتم املوافقة م�سبقا على ال�شروط  اخلا�صة بالأجر �أو التعوي�ض من قبل م�ساهمي ال�شركة يف اجلمعية العمومية  ،حيث لن ي�شرتك املدير �أو امل�سئول
التنفيذي املعني بالأمر يف الت�صويت على هذه ال�شروط وفقا ملا تقت�ضيه الظروف.
 11.10الإخطارات ذات ال�صلة بامل�ساهمني الأ�سا�سيني
 1.11.10يجب على ال�شخ�ص ذو ال�صلة بالأحداث التالية �إخطار ال�شركة وهيئة ال�سوق املالية يف نهاية يوم التداول عن وقوع �أي من الأحداث التالية:
يف حالة �أن هذا ال�شخ�ص كان مالكا �أو �أ�صبح مالك� ،أو لديه م�صلحة يف  � ٪ 5أو �أكرث يف �أي فئة من فئات الأ�سهم القابلة لالقرتاع �أو �سند حتويل الديون
زيادة �أو انخفا�ض امللكية �أو امل�صلحة اخلا�صة بال�شخ�ص امل�شار �إليه �أعاله بن�سبة � ٪ 1أو �أكرث من �أ�سهم �أو �أدوات دين ال�شركة.
�أن ي�صبح املدير �أو كبري التنفيذيني بال�شركة من املالكني �أو املنتفعني ب�أي حقوق يف �أ�سهم �أو �سندات الدين بال�شركة (�أو �أي من ال�شركات التابعة لها).
زيادة �أو انخفا�ض ملكية �أو م�صلحة �أي من املدراء �أو امل�سئولني التنفيذيني بال�شركة بن�سبة � ٪ 50أو �أكرث يف الأ�سهم �أو �سندات الدين اململوكة لهم يف هذه
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�شركة (�أو �أي من ال�شركات التابعة لها) � ،أو بن�سبة � ٪ 1أو �أكرث من الأ�سهم �أو �سندات الدين يف ال�شركة (�أو �أي من ال�شركات التابعة لها) �أيهما �أقل.
 2.11.10عند احت�ساب �إجمايل عدد الأ�سهم التي ينتفع بها �شخ�ص ما  ،ف�إن هذا ال�شخ�ص يعترب منتفع يف �أي �سهم من الأ�سهم اململوكة �أو امل�سيطر عليها
�أي من الأ�شخا�ص التالية:
 .أالزوج (الزوجة) �أو طفل قا�صر.
 .ب�شركة يتم ال�سيطرة عليها (حيث ميتلك ال�شخ�ص املذكور � %30أو �أكرث من �صالحية الت�صويت �أويف حالة اعتياد ال�شركة �أو مدرائها الت�صرف وفقا
لتوجيهات هذا ال�شخ�ص).
 .ج�أ�شخا�ص �أخرى قام باالتفاق معها على �أداء الأعمال مقابل اال�ستحواذ على ح�صة يف �أ�سهم ال�شركة.
 3.11.10يجب �أن يكون الإخطار امل�شار �إليه �أعاله وفقا للنموذج املعد من قبل هيئة ال�سوق املالية على �أن يحتوي على املعلومات التالية على الأقل:
�أ�سماء الأ�شخا�ص املالكني �أو لهم احلق يف بيع الأ�سهم �أو �سندات الدين املطروحة للبيع.
 .أتفا�صيل امللكية �أو االنتفاع.
 .بتفا�صيل �أي قرو�ض �أو دعم مايل تلقاه هذا ال�شخ�ص من �أطراف �أخرى.
 .جهدف امللكية �أو االنتفاع   
 4.11.10يف حالة حدوث تغيري يف �أهداف امللكية �أو امل�صلحة التي مت الإف�صاح عنها �سابقا  ،ف�إن ال�شخ�ص املعني يجب على الفور �إخطار ال�شركة وهيئة
ال�سوق املالية بهذا التغيري .كما يجب عدم طرح �أي �أ�سهم �أو �سندات دين يف ال�شركة للبيع �إال بعد انتهاء (� )10أيام من تاريخ هذا الإخطار.
 5.11.10دون الإخالل ب�أحكام هذه املادة  ،ال يجب على ال�شخ�ص الذي �أ�صبح مالكا �أو منتفعا بن�سبة � %10أو  �أكرث يف �أي فئة من فئات الأ�سهم القابلة
لالقرتاع �أو �سندات الدين القابلة للتحويل البيع دون موافقة الهئية املالية.
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الموافقة

 -11املوافقة
مت مراجعة دليل �إدارة احلوكمة من قبل رئي�س �ش�ؤون ال�شركة.
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