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  رسالة من رئیس مجلس اإلدارة

على قناعة أن في إمكاننا تحقیق الحوكمة الفاعلة عبر إتباع ) "الشركة(" وشركاهالحكیر نحن في شركة فواز عبد العزیز 

ن عمل مجلس اإلدارة یكمل ویعزز ومن الثوابت لدینا أ. في العململى وتعاونى لتزام نھج تكاإالقیادة وومبادئ أصول 

بأھمیة دور عنایة خاصھ مجلس یولى اللذلك . ") العضو المنتدب("عضو مجلس اإلدارة المنتدب للتنفیذ ویدعم عمل 

أن یكونوا القدوة في االلتزام بالقواعد القانونیة  مسؤولیتھمالتنفیذیین ، لیس فقط من منظور العضو المنتدب وكبار 

ً لوالمتطلبات النظا ً لدورھم في التشجیع على العمل طبقا أو " نظام الحوكمة("الشركة  نظام حوكمةمیة، ولكن أیضا

، الشركة نظام حوكمةولبلوغ ھذه الغایات یضمن . في األعمال الیومیةتنظیمى عتمادھا كمحرك إو) "الدلیل"أو  "الوثیقة"

تأسیس قیمة المساھمین وإرساء الركائز الصحیحة لعملیة ، اللتین نعتقد جازمین بأنھما أھم جزء في مسؤولیةالشفافیة وال

ة، وتمكین مؤسستنا من تحدید المخاطر ذات العالقة بمختلف جوانب لیعاة والفیالشفاففى إطار من صنع القرارات 

  . أسس من القواعد والمعاییر السلیمھااللتزام، وبالتالي وضع أولویات مواجھتھا على 

تصدر لدراسة واستعراض الخطط واإلجراءات التي تھم شركتنا، ونضمن أن  قویةساء أسس وعبر العمل معا، یمكننا إر

أما دوري كرئیس لمجلس اإلدارة، . على أسس رشیده مسؤولیةقراراتنا في جمیع مجاالت اإلستراتیجیة واألداء وال

ولقیادة جھد تحسین الوعي لضمان العمل بموجب ھذه اإلجراءات واستدامتھا ومراقبتھا،  مسؤولیةفیضعني في قلب ال

  . المستمر بالمعاییر واألداء في كل أعمالنا

ّ من خالل . ، منذ نشأتھا أحد المزایا والمقومات الھامةالشركةیعتبر مستوى الثقة الذي بنتھ   ومعروف أن الثقة ال تبنى إال

، وألھمیتھا في صنع القرار لدینا ال لشركةافالحوكمة الجیدة ھي ما نسعى إلیھ ونركز علیھ في . لعمل السلیماإتقان األداء و

ً عملیاً نرضى إال أن تكون حوكمة حقیقیة  ً وتطبیقا ً نظریا   .  إطارا

نا قد أولینا بنظام كما أن. المختلفةالحوكمة متطلبات ، ولجانھ واإلدارة  مجلسألحكام حوكمھ لمرجعیة اتوضح ھذه الوثیقة 

تجعلنا متأكدین أن الساعات التي قضیناھا داخل للدرجة التى  فردي والجماعيحوكمھ الشركة عنایة خاصة لتقییم األداء ال

  . ألقصى حد وآتت أكلھا ولم تضع سدىالعمل قد إستفادت منھا الشركة 

ً سیھذا و نظام الحوكمةقر مجلس اإلدارة وقد أ حتى یتمكن شركاؤنا األنترنت على موقع الشركة بشبكة كون متاحا

  . عتمدناھا ألنفسناإییر التي وضعناھا وومساھمونا من فھم المعا

  .التوفیق يوهللا من وراء القصد و ھو ول

  مجلس اإلداره رئیس                                                                                                             

  حكیرالفواز بن عبد العزیز 
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   المقدمة والغرض .1

ً تبدأ الحوكم ً وفاعال ً بعملھ وملتزما ً ومشغوال   . ة الفعالة بمجلس إدارة یكون مستقال

إجراءات ممارسة العمل ومراقبة ، بأسس وضع معاییر وسیاسات سلوكیات والشركةمجلس إدارة الوثیقة  تزود ھذه

ة التي تضمن خدمة ، وفي نفس الوقت تحدید آلیات المحافظة علیھا نافذة بالكیفی منسوبو الشركة بھاالمجلس ولتزام إ

ّ . مصالح الشركةودعم  س الوفاء بالتزامات حوكمة الشركة القانونیة تقع على كاھل أعضاء مجل مسؤولیةوحیث أن

أفضل یعتمد ، و") الھیئة("یة سوق المالالوأنظمة ھیئة بقوانین وقواعد ویلتزم إدارة الشركة، والذي بدوره یقر 

الخاص  الحوكمةنظام إطار عمل وضع نظام حوكمة الشركة متضمنا ً فقد تضمنھا الحوكمة، تالممارسات التي 

  . بالشركة

ى النھج الذي یمتد إلى مستویات التنفیذ الناجح للممارسات الجیدة التي ترسمھا الحوكمة، یعتمد علالشركة تدرك أن إن 

 مسؤولیةتكامل والالیؤسس لثقافة  عملیم إطار قدبل ویتعداھا إلى تبالمتطلبات القانونیة، فقط لتزام أبعد من مجرد اإل

  . وسیاسات ممارسة النشاط الفاعلة

فى شركة العلیھا مالمح المسؤولیات واإلجراءات الضروریة التي ترتكز ھذا الدلیل یرسم وبوضوح حدود وإن 

  . على الوجھ األكمل ممارسة اعمالھا

ً ألفضل ممارسات ضمان ھذا الدلیل وسیتم مراجعتھ بشكل سنوي ل الشركةإدارة أقر مجلس وقد  حوكمة بقائھ مرجعا

  . الشركات

ً بأصول  كجزء من  الشركةبھذه الوثیقة على موقع  الشركة الوارد نظام حوكمةالشفافیة، سیتم نشر اإلفصاح ووعمال

  . مسؤولیةوالصراحة والعمل ب إلتزامھا بالوضوح
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   نظام حوكمة الشركة .2

  

  نظام حوكمة الشركة) : 1(الشكل رقم 

ً للعالقات یعتبر    . تعرفھ الھیاكل واإلجراءاتتحدده ونظام حوكمة الشركات عادة نظاما

ّ األول ھو من دفع رأس المال إلى الثاني من أجل تحقیق عائد على استثمار  تقوم العالقة بین المساھمین واإلدارة على أن

أساس منتظم وبشفافیة، بالتقاریر المالیة  وھذه العالقة تتطلب أن یحرص المدراء على تزوید المساھمین،  على. المساھمین

  . والتشغیلیة التي توضح موقف الشركة

لتمثیل مصالحھم، والمھمة األساسیة لھذه الھیئة ھي توفیر التوجیھ ) مجلس اإلدارة(یختار المساھمون أیضا ھیئة إشرافیة 

ارة الشركة للمساءلة من قبل مجلس اإلدارة ویخضع التنفیذیون في إد.  الستراتیجي لمن یتولون إدارة الشركة ومراقبتھما

بصفتھ الھیئة اإلشرافیة، والتي ھي بدورھا تخضع للمساءلة أمام المساھمین من خالل االجتماع السنوي العام للجمعیة 

  . العمومیة

ھم  إن المساھمین. إن المظھر الخارجي لحوكمة الشركة، من جھة أخرى، یركز على العالقات بین الشركة ومساھمیھا

وأن ھذه المصلحة قد تنشأ من خالل النظام أو العقد، أو . الشركةمصالح في  مفراد أو المؤسسات التي یكون لدیھأولئك األ

  . عن طریق العالقات االجتماعیة أو الجغرافیة
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  ھیكل حوكمة الشركة .3

 الھیكل التنظیمي لحوكمة الشركة .3.1

Executive Management

Shareholders / Owners

Board of Directors

Secretary of the Board

Governance 
Officer Managing Director

Corporate 
Governance 
Committee

Nomination and 
Remuneration 

Committee

Audit 
Committee

Chief Executive Officer Chief Financial 
Officer

Internal 
Audit

Shareholders 
Relations 

Management

 

  

  ةالھیكل التنظیمى لحوكمة الشرك): 2(رقم الشكل 

یعتمد الھیكل التنظیمي الموضح ، و لشركةبمثابة إطار عمل منظومة الحوكمة باھیكل حوكمة الشركة یعتبر 

  . وفقا لطبیعة نشاط وحجم الشركة حوكمة الشركاتمجال أعاله الممارسات العالمیة الرائدة في 

التفصیل والوصف الكامل  مكونات الھیكل التنظیمي، بینما سیرد مسؤولیاتفیما یلي مقدمة مختصرة ألدوار و

  . في األقسام التالیة من ھذا الدلیللھا 

   المسؤولیاتاألدوار و .3.2

  المساھمون  .3.2.1

لذلك، یجب أن . تلتزم الشركة بتوفیر كل المعلومات التي تمكن المساھمین من ممارسة حقوقھم بشكل كامل

إضافة . بطریقة منظمة إلى المساھمینتكون ھذه المعلومات كافیة ودقیقة ویجري تحدیثھا بانتظام وتقدیمھا 

عدم تفضیل مساھم على آخر في فعالة في االتصال بمساھمي الشركة تضمن إلى ذلك، تعتمد  وتطبق طریقة 

  . إعطاء ھذه المعلومات
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والمساھم المعني ھنا ھو أي فرد أو مجموعة أو مؤسسة تمتلك حصة واحدة أو أكثر في الشركة، والتي 

ّ من حق كل مساھم. باسمھاتصدر شھادة األسھم  أن یحضر  سھم فأكثر 20یملك  ویكفل النظام األساسي أن

ب أي إجراء قد یمنع المساھمین من نجتلذلك، ی. وأن یشارك ویصوت في اجتماعات الجمعیة العمومیة

بل على العكس، یجب تسھیل آلیات حقوق المساھمین . ممارسة أي حق من حقوقھم، بما فیھا حق التصویت

  . لتصویتفي ا

  مجلس اإلدارة .3.2.2

الرئیسیة  مسؤولیةوال. ینتخب مجلس اإلدارة من قبل المساھمین لإلشراف على إدارة أعمال وشئون الشركة

الشركة وضمان أنھا تدار في مصلحة المساھمین ككل، مع أخذ مصالح إستمراریة للمجلس ھي ضمان 

  . المستفیدین اآلخرین في الحسبان

   المراجعةلجنة  .3.2.3
اإلشراف في كل ما  مسؤولیاتھي مساعدة مجلس اإلدارة في الوفاء ب المراجعةالرئیسي للجنة  إن الغرض

الداخلیة، والتقاریر المالیة وعموما االلتزام بالقوانین قابة المحاسبة المالیة والمراجعة وأنظمة الر: یتعلق بأمور

المعتمد من قبل الشركة القیات العمل میثاق سلوكیات وأخواألنظمة المطبقة على أعمال الشركة، وااللتزام ب

المخاطر التي قد تواجھ الشركة، مساعدة مجلس اإلدارة في استقراء والسیاسات ذات العالقة باإلضافة إلى 

َّ تحدید ومراقبة المخاطر الرئیسیة وتقییم إدارتھا وكیفیة درئھا   . ومن ثم

  والمكافآت  الترشیحاتلجنة  .3.2.4
إشرافھ على  مسؤولیاتھو مساعدة مجلس اإلدارة في الوفاء ب والمكافأت الترشیحاتالغرض الرئیسي للجنة 

المؤھلین لیصبحوا أعضاء في مجلس اإلدارة والتوصیة بتعیینات المرشحین تحدید : كل ما یتعلق بأمور 

األعضاء في مجلس اإلدارة كي ینتخبھم المساھمون، والتوصیة بتعیینات أعضاء مجلس اإلدارة لكل لجنة من 

المجلس واإلشراف على كل األمور ذات العالقة بتعویضات أعضاء المجلس والمدراء التنفیذیین،  لجان

   .والمراجعة الدوریة إلستقاللیة أعضاء المجلس 

  الحوكمةلجنة  .3.2.5
إشرافھ على كل ما  مسؤولیاتالغرض الرئیسي من لجنة حوكة الشركة ھو مساعدة مجلس اإلدارة في الوفاء ب

ً ألفضل الممارسات واألسالیب العالمیة، یتعلق بااللتزام بأ نظمة حوكمة الشركة وضمان العمل طبقا

مستشار ، وتعتبر لجنة الحوكمة بمثابة م الشركة بقواعد الحوكمة المقررة المراجعة الدوریة لمدى إلتزاو

  .الحوكمة المنوط بھا  مسؤولیاتفي تنفیذ المجلس 
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   العضو المنتدب .3.2.6

للشركة عن ضمان التشغیل الفعال والكفء  المسؤولالتنفیذي إلدارة عضو مجلس اھو  العضو المنتدب

العضو والغرض الرئیسي من دور . بالنظام األساسي والسیاسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارةإلتزامھا و

عضو مجلس  یلتزمو. ھو توفیر قناة الربط المطلوبة بین مجلس اإلدارة وفریق اإلدارة التنفیذي المنتدب

مجلس بشكل منتظم ویكون لھ حق التصویت في أي اقتراع تقره الجتماعات التنفیذى بحضور إ اإلدارة

 . جتماعات مجلس اإلدارةإ

   المدیر التنفیذى .3.2.7
متثالھا للقوانین المعمول بھا إلیة وكفاءة العملیات في الشركة وعن ضمان فعا ولئالتنفیذي مس المدیر

بمثابة حلقة لشركة لالتنفیذي  المدیر، ویعتبر فق علیھا المجلس والعضو المنتدب واالتى ستراتیجیة اإلو

  .من الجانب اآلخر اإلدارة التنفیذیةومن جانب ضو المنتدب المجلس والعاألتصال بین كل من 

  :التنفیذي ما یلي المدیرولیات ئمسواجبات وأھم تشمل وبشكل أكثر تحدیدا ، 

 یجري رصدھا وإدارتھار شركة والتأكد من أن ھذه المخاطتقییم المخاطر الرئیسیة لل. 

  ا الصحیحمفي مكانھوانھما نظم المعلومات اإلداریة والرقابة الداخلیة كل من فعالیة ضمان. 

 أخالقیةبصورة قانونیة ونھا من القیام بأنشطتھا تمكلتأكد من أن الشركة لدیھا نظم مناسبة ا. 

 للشركةجتماعیة ولیة اإلئالمسباأللتزام ظ على مستویات عالیة من افحاللتأكد من ا. 

 وتوافر سلطة الموظفین ، ة من العدد والكفاءات المناسبحیازة ضمان تنظیم الشركة بشكل مناسب و

 .تیجیة المعتمدةسترامن تحقیق اإلالشركة  قتضاء لتمكینحسب اإلالتعیین ، وإنھاء خدمات 

 ھالالمعتمدة السنویة وازنة لتأكد من أن نفقات الشركة ھي ضمن الما. 

 لتوریدات ا، والتحقق من إستمرار ن یوكالءھا وموردیھا الرئیسیلشركة واأنشطة ووعات رمشتابعة م

مستمر ومتوازن وفقا لخطط الشركة ومواسم البیع المختلفة خالل العام ، وضمان توفیر معلومات  بشكل

 .للشركة العضو المنتدب و اإلدارة التنفیذیةستمرة وكافیة لكل من متابعة م

 بما إطالع دائم بمعلومات األداء على وجھ صحیح ومتكامل على مجلس الواإلدارة كل من لتأكد من أن ا

 .ومن ثم ترشید القرارات األداریةصحیحة ، الوصول ألحكام وتقدیرات یمكن من 

  خطط أداء الشركة الحالي وتتضمن العضو المنتدب مجلس اإلدارة ولكل من دوریة تشغیلیة تقدیم تقاریر

 .المحددة سابقاً تحقیق األھداف 
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 الصادرة  حوكمة الشركاتالئحة مع ممارسات الشركة متثال إمن أكد ت، وال ةتنفیذ نظام حوكمة الشرك

 .عن ھیئة السوق المالیة

  اإلفصاح العام من قبل الشركةضمان سالمة. 

 جداول أعمال المجلسوضع فى اركة شمالالعضو المنتدب ، بالتنسیق مع رئیس مجلس اإلدارة و. 

  ستثنائیة للمجلس عند االقتضاءإجتماعات الدعوة إلطلب. 

 جتماع د تاریخ ووقت ومكان اإلتحدیالمشاركة فى العضو المنتدب ، بالتنسیق مع رئیس مجلس اإلدارة و

 .جدول أعمال االجتماعوضع بنود السنوي للمساھمین و

  لمناقشة مواضیع ة وطلب المثول رووالضلجان التابعة للمجلس عند االقتضاء التماعات جإحضور

 .جلسعلى النحو الذي یحدده الممحددة 

 تشجیع جمیع العاملین لتنفیذ أنشطتھم وفقا لجمیع القوانین المعمول بھا و، الشخصیة فى قدوة  أن یكون

  .والصحة ، بما في ذلك السیاسات البیئیة والسالمةالعمل المعتمدة بالشركة سیاسات ووالمعاییر 

   المدیر المالى .3.2.8
في  ولئسمللشركة  ، ویكون التنفیذي لمدیر فى المستوى التنظیمى واإلدارى التابع لالمدیر المالي یعتبر 

في  العضو المنتدبالتنفیذي والمدیر لمساعدة للشركة ستراتیجي تطویر التخطیط المالي اإلعن المقام األول 

كما یساعد المدیر  .ستراتیجیات المالیة وفقا لذلك مواءمة اإلو الشركة الكلیة ،ستراتیجیة إ اتتجاھإتحدید 

تحلیل ، وموزانة الإدارة بذات الصلة فیذي بشأن جمیع المسائل االستراتیجیة والتكتیكیة التن المدیرالمالى 

أیضا عن  ئولالمدیر المالي مس .تمویل جدیدة ، وتأمین مصادر التنبؤ المالى ، و )ائدالعو(منافع التكالیف وال

من أجل ال رأس المأسھم من الدیون والتمویلى األفضل مزیج التحدید و التمویلى ،ھیكل الاإلشراف على 

  .لى مستوى مقبولتقلیل المخاطر إ

  :ولیات المدیر المالي ما یلي ئمسواجبات وأھم تشمل وبشكل أكثر تحدیدا ، 

  لشركة وتقدیم توصیات لالتنفیذي  دیرللمھامة الالتشغیلیة المعلومات المالیة و توفیرأدوات ونظم تطویر

 .العملیاتستراتیجیة واإل ل منكمستوى ى للتنفیذ عل

 ةكعضو في اإلدارة التنفیذیو یة جارالمشاركة في وضع السیاسات الت. 

 متابعة تنفیذ الموازنةتنسیق تطویر و. 

 وضع خطط العمل والتوقعات المالیة. 
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  ستراتیجیة الشركة طویلة األجلإو،  الفعلى مقارنة بكل من الموازنة السنویة تقییم األداء التنظیمي. 

 الشركةأصول حمایة و، المالیة لتحقیق األھداف االستراتیجیة والشركة  في جمیع أنحاءاألداء ز یحفت. 

 األنشطة المالیة وكذلك العالقات المصرفیةاإلشراف على االستراتیجیات و. 

 اإلشراف على تخطیط التدفقات النقدیة و ضمان توافر األموال حسب الحاجة. 

  إدارة األصولستثمار وإلالنقدیة واعلى اإلشراف. 

 المحاسبیةوالسجالت جمیع النظم السلیمة لدارة لضمان اإلبالشركة لشؤون المالیة اإلشراف على إدارة ا. 

  اإلجراءات المالیةو، الرقابة الداخلیة بضوابط إلتزام سلیم ضمان. 

  جمیع الوظائف المالیةفى تنفیذ القانونیة والتنظیمیة قواعد اإللتزام بالضمان. 

  اإلدارة التنفیذیة، الرئیس التنفیذي و و المنتدبالتقاریر المالیة الدوریة للمجلس ، العضتقدیم. 

  البیانات المالیة في نھایة السنةوسنوى نھایة الشھر ، ربع ال دنعالى قفال الماإلاإلشراف على. 

  نوي دقة وسالمة وموثوقیة المعلومات الواردة في البیانات المالیة وتقریر مجلس اإلدارة السضمان

واعد قفقا للتعلیمات والالشركات المدرجة ونات المطلوبة من اإلعالوكذلك االفصاحات والبیانات و

 .السوق المالیة ھیئةالصادرة عن 

  وعضو مجلس اإلدارة  التنفیذي المدیرشركة باالشتراك مع السنویة للالبیانات المالیة المرحلیة وتوقیع

 .األخرىتوزیعھا على المساھمین واألطراف قبل صدورھا و

 الزكاة/ إقرارات الضرائب السلیم و تنسیق عملیات التدقیق القانوني.  

  سكرتیر مجلس اإلدارة .3.2.9
 االستشارة مقومات لھ تتوفر المجلس أن ضمان فى اإلدارة مجلس رلسكرتی الرئیسیة المسؤولیات جوھر تتثمل

 ذلك، إلى إضافة .الشركة تجاه التزاماتھ نفذ المجلس أن تعكس المجلس وقائع سجالت أن وضمان المناسبة

 یتصرف لذلك، وفقا .الھامة التنظیمیة المتطلبات بكل تلتزم الشركة أن ضمان على المجلس سكرتیر یساعد

 ، التنظیمیة الشروط حول الكبار التنفیذیین والمدراء اإلدارة مجلس ألعضاء كمستشار غالبا مجلسال سكرتیر

 تحت الوظیفیة مسؤولیات اإلدارة مجلس سكرتیر ویباشر .الشركة بأعمال صلة ذات والقوانین واللوائح

  .المنتدب العضو إشراف تحت واإلداریة اإلدارة لمجلس المباشر اإلشراف
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   مةمسؤول الحوك .3.2.10

تتمثل المھمة األساسیة لمسؤول الحوكمة فى التأكد من إلتزام الشركة بكافة مواد الئحة حوكمة الشركات 

الصادرة عن ھیئة السوق المالیة ، وكذا التأكد من التطبیق الفعال لنظام الحوكمة الخاص بالشركة ، 

ً أو كلما دعت الحاجة لذ -ومراجعتھ وتحدیثھ بصفة دوریة منتظمة  وإعداد تقریر سنوى لمجلس  -لك سنویا

  . عن ممارسات الحوكمھ ومدى إلتزامھا بالقواعد والتعلیمات واللوائح المقررهدارة اإل

  عالقات المساھمین قسم  .3.2.11

باإلضافة إلى الوفاء  الشركة عن بناء عالقات خاصة مع شركاء مسؤوالیعتبر قسم عالقات المساھمین 

، یةسوق المالالاالتصال مع كل المساھمین وھیئة قنوات إعداد ووضع باحتیاجاتھم ومتطلباتھم، بما في ذلك 

  . ات العمومیةجتماعات الجمعیإتنسیق لباإلضافة 

   ةالداخلیالمراجعة  .3.2.12
ھو مساعدة المجلس واإلدارة في تحقیق حوكمة شركة فعالة، وإدارة مخاطر  ةالداخلی المراجعةدور وظیفة 

موضوعیة ومستقلة ومھنیة تتمشى مع قیم  إستشاریةیم ضمان وخدمات العمل والمراقبة الداخلیة من خالل تقد

ً لفحص وتقییم العملیات وتحدید مكامن . الشركة وأخالق المراجعة المھنیة ومعاییرھا ً مستقال كما تقدم تقییما

لرقابة عن تقییم نظام ا المراجعةریر إلى لجنة اتقالمراجعة الداخلیة تقدم ، و الشركةالمخاطر التي قد تواجھ 

  .  ھا بفرص التحسین الممكنةونقاط الضعف وتوصیات الداخلیة بالشركة

  اإلدارة  .3.2.13
توجھ الوھذا یتضمن التوصیة ب. الشركةتسییر األعمال الیومیة لدى  مسؤولیةالتنفیذیة اإلدارة تتولى 

خالل إدارة  عتماد من قبل مجلس اإلدارة ومن ثم ترجمة ذلك إلى أعمال وأنشطة منللشركة لإلستراتیجي اال

  . لتحقیق أھدافھاإلخ .... ، العملیات ، المالیة ، الموارد البشریة : وأقسام الشركة المختلفة
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   نظام حوكمھ الشركةالمبادئ الرئیسیة ل .4

  القیادة  .4.1
، أي ضمان ستمراریتھا إ عن مسؤوالیكون بأكملھ  شركة مجلس فعالالأصول القیادة یترأس من منطلق 

  . على المدى البعید نموھاالشركة و نجاح

التنفیذیة إلدارة  مسؤولیةالولشركة أعضاء المجلس فیما بین قیادة ا مسؤولیاتیكون ھناك توزیع واضح ل

ً، بل كل شيء محكوم داخل أطر ھاأعمال   . ، إذ ال یتمتع أي شخص بسلطات غیر مقیدة في اتخاذ القرار منفردا

  . كل األمور الخاصة بدورهفى دة المجلس وضمان فاعلیتھ  عن قیامسؤوالرئیس المجلس یكون 

ً على الدور  مواجھة تحدیاتھم  أعضاء المجلس غیر التنفیذیینعضاء المجلس ، یجب على ألالتكاملى تاكیدا

  . بروح بناءة والمساعدة في وضع وتطویر االقتراحات الداعمة لإلستراتیجیة

  الفاعلیة  .4.2
ولجانھ بتوازن مناسب في المھارات والخبرات واالستقاللیة والمعرفة أن یتمتع أعضاء المجلس یراعى 

  . ھ بفاعلیةمسؤولیاتبالشركة، كل بالقدر الذي یمكنھ من تحقیق واجباتھ و

  . عند تعیین أعضاء جدد بالمجلسیتم إتباعھا  یةشفاففى إطار من ال ةرسمیوضع قواعد وإجراءات 

  . ھم بفاعلیةمسؤولیاتوقت الكافي للشركة لتحقیق جمیع أعضاء المجلس الالتأكید على تخصیص 

صیغة وجودة مناسبة لتمكینھ من فى بالمعلومات وبصفة دوریة تزوید المجلس بطریقة مناسبة الحرص على 

  . تحقیق واجباتھ

  . بشكل فردي عضاءهأوأدائھ وأداء لجانھ لفعالیة یلتزم المجلس بالتعھد بتقییم سنوي 

  المساءلة  .4.3
ً والمجلس تیقدم  ً متوازنا ً قییما   . ، ویُساءل عن ذلكھا المستقبلیة عن موقف الشركة وتوقعاتواقعیا

  . تطبیق أنظمة سلیمة إلدارة المخاطر والرقابة الداخلیة، ویُساءل عن ذلكتكون من مسؤولیة المجلس 

 المراجعة، اخلیة الرقابة الد، إدارة المخاطر ، تقاریر ال: الالزمة لكل منرسمیة الترتیبات المجلس الیؤسس 

  . واالحتفاظ بعالقة مناسبة مع مراجع الشركة، ویُساءل عن ذلكالداخلیة ، 
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  المكافأة  .4.4
الجودة لتحقیق وتحفیزھم  لیھمكافیة لجذب أصحاب الكفاءة واإلبقاء عال المكافأتمستویات یتم تصمیم 

تقرن كما یجب أن . رضدفع أكثر مما ھو ضروري لھذا الغمع تجنب المطلوبة إلدارة الشركة بنجاح، 

السماح ویحظر  .الشركةالجماعى والفردى بداء بمستویات األ، واإلدارة التنفیذیة  العضو المنتدب مكافأت

  . ألي مدیر في أن یقرر مكافأتھ الشخصیة

  الحوار مع المساھمین  .4.5
ھذا الصدد  وفي. حوار مع المساھمین یعتمد على التفھم المشترك لألھدافالمجلس مسؤول عن بناء یكون 

  . ضمان الحوار المقبول مع المساھمین مسؤولیةیتحمل المجلس ككل 

كبار مواضیع التواصل مع أن یضمن أن كل أعضاء المجلس على علم بجمیع المجلس یجب على رئیس 

  . المساھمین

  . فعالةالعملیة وكافة الطرق الیجب على المجلس أن یتواصل مع رأي المساھمین ب
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  إلفصاح والشفافیة سیاسة ا .5

  الغرض  .5.1
إن الغرض من سیاسة اإلفصاح والشفافیة ھو ضمان أن یتأكد مجلس اإلدارة من تنفیذ اإلفصاح المناسب 

والدقیق حول كل األمور الجوھریة ذات العالقة بالشركة، بما في ذلك الموقف المالي، وأداء وحوكمة 

  . الشركة

   األطار العام للسیاسة  .5.2
الشركة  مسؤولىھذا یعني أن . ھذه السیاسة بأقصى حد من اإلفصاح القانونيموجب الشركة بزم تتل

سیتناولون مسائل إنشاء المعلومات واإلدارة واإلفصاح مع افتراض أن اإلفصاح مسموح بھ، ما لم یسبب 

ً إلى المصالح الرئیسیة الموضحة أدناه، مع مراعاة أن لیس ھناك أي إلغاء لمصل حة نشر المعلومات ضررا

  . عامة لصالح اإلفصاح

بضمان عدم نشر المعلومات التي قد یلحق نشرھا ضررا بالشركة أكثر من نفعھا إن تم  الشركةتلتزم 

اإلفصاح عن المعلومات في  العضو المنتدبولھذا الغرض، طبقا لھذه السیاسة، یوقف . اإلفصاح عنھا

  : المواقف التالیة

 سبب اإلفصاح أذى خطیر للتطویر الفعال أو تقدیم خدماتفي الحاالت التي یكون من المحتمل أن ی 

  . جدیدة

  في الحاالت التي یشكل فیھا اإلفصاح انتھاكا لمزیة مھنیة قانونیة أو أیة عالقة مالیة أخرى یقرھا النظام

 . األساسي للشركة

 على صحة أو سالمة أي شخص طبیعي ً  . في الحاالت التي قد یشكل اإلفصاح خطرا

  للمركز التجاري والقانوني أو التنافسي في الحاالت ً أو  للشركةالتي یسبب فیھا اإلفصاح أذى خطیرا

ً غیر عادل أو خسارة ألي شخص أو معلومات تم الحصول علیھا من  أي طرف ثالث أو یسبب مكسبا

 . طرف ثالث بثقة وتحتوي على أسرار تجاریة محمیة بموجب القانون

 غیر مبرر على خصوصیة شخص ما أو في الحاالت التي في الحاالت التي یشكل فیھا اإلفصا ً ح تعدیا

عالقة مھما كانت بالمركز الرسمي أو تنفیذیة ولكن لیس لھا  الشركةتكون فیھا المعلومات عن 

 . الواجبات الرسمیة للشركة

   والعادلاإلفصاح الواضح  .5.3

  . ة ولیست مضللةتكون جمیع حاالت اإلفصاح التي تقوم بھا واضحة وعادلتلتزم الشركة بأن 



  
 

 م2013یونیة                                                               20                                                 نظام الحوكمة

یجب أن تتم حاالت اإلفصاح إلى الجمھور عن أیة معلومات أو تطورات جوھریة مطلوبة على األقل قبل 

  . ساعتین من بدایة مدة التداول

  التزام اإلفصاح عن التطورات الجوھریة  .5.4

والتي ال عن أیة تطورات جوھریة في محیط نشاطھا والجمھور بدون تأخیر ھیئة البإبالغ  الشركةتلتزم 

تكون معروفة عامة والتي قد یكون لھا تأثیر على األصول والمطلوبات أو المركز المالي أو على السیاق 

  : والتي قد التابعةأو شركاتھا  الشركةالعام لعمل 

  أسعار األوراق المالیة المدرجة، أو  تأثیر علىتؤدي إلى 

  ات الدیونفي مواجھة التزاماتھا تجاه أدو الشركةتؤثر على مقدرة .  

لومات الخاصة بالتطویر أو اإلستحواذات المستقبلیة في المععلى أي مستثمر  حصول حتمالیةم إیتقییتعین 

  . عتبار عند اتخاذ قرارات استثماراتھعین األ

أن تفصح عنھا على سبیل المثال ال  الشركةتشمل التطورات الجوھریة المشار إلیھا أعاله والتي یجب على 

  : يالحصر ما یل

  الشركةمن صافي أصول % 10أیة عملیة لشراء أو بیع أصل من األصول بسعر یساوي أو أكثر من .

  ): حیثما یكون مناسبا(على المعلومات التالیة  الشركةیجب أن یحتوي إفصاح 

  . تفاصیل العملیة والشروط واألطراف المعنیة وطریقة التمویل -

 . وصف العمل موضوع العملیة -

 . یة لثالث سنوات لألصل موضوع العملیةالمعلومات المال -

 . وعملیاتھا الشركةأسباب العملیة واآلثار المتوقعة على  -

 . بیان استخدام األرباح -

من صافي أصول % 10وقیمتھ تساوي أو تزید عن نسبة  للشركةأي دین خارج السیاق العادي  -

 . الشركة

 . ةالشركمن صافي أصول % 10أیة خسائر تساوي أو تزید عن نسبة  -

توفر : ، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصرالشركةأي تغییر ھام في بیئة إنتاج أو نشاط  -

 . الحصول علیھا مسؤولیةالموارد و

 . للشركة العضو المنتدبأیة تغییرات في تركیب مجلس اإلدارة أو  -

صافي  من% 5أیة دعاوى قانونیة ھامة حیث تكون القیمة المشمولة تساوي أو تزید عن نسبة  -

 . الشركةأصول 

 %. 10یساوي أو یزید عن نسبة  الشركةالزیادة أو النقصان في صافي أصول  -
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 %. 10یساوي أو یزید عن نسبة  الشركةالزیادة أو النقصان في مجمل ربح  -

% 5الدخول في أي عقد أو اإلنھاء غیر المتوقع ألي عقد مع العائدات یساوي أو یزید عن نسبة  -

 . ركةالشمن مجمل عائدات 

 الشركةأو أي ترتیب تستثمر من خاللھ  ) ذو عالقة(وأي طرف معني  الشركةأیة عملیة بین  -

 .  والطرف المعني في أي مشروع أو أصل أو یقدم تمویال لذلك

 . وشركاتھا الفرعیة للشركةأي توقف في األنشطة الرئیسیة  -

  اإلفصاح عن المعلومات المالیة  .5.5

  من قبل األعضاء وتوقیعھا من قبل المدیر المفوض  للشركةوالسنویة  ولیةعتماد القوائم المالیة األإیجب

والمدیر المالي قبل إصدارھا وتعمیمھا على المساھمین  العضو المنتدبمن مجلس اإلدارة ومن 

  . واألطراف األخرى

  ورا بعد ف یةسوق المالالیجب تقدیم القوائم المالیة المؤقتة والسنویة وتقریر مجلس اإلدارة إلى ھیئة

  . عتمادھا من أعضاء المجلسإ

  ومن خالل تطبیقاتھا االلكترونیة، باإلعالن عن أن ھیئة سوق المال تتلقى قوائمھا المالیة  الشركةتلتزم

السنویة والمؤقتة فورا بعد اعتمادھا من أعضاء المجلس، وأنھا تلتزم عدم نشر تلك القوائم المالیة إلى 

  .  تداولإعالنھا في طراف أخرى قبل المساھمین أو أ

 التي یجب إعدادھا ومراجعتھا ( ولیةاھمین عن قوائمھا المالیة األھیئة وتعلن إلى المسالد ییجب تزو

فور ) SOCPA(والمراجعیین  سبینطبقا للمعاییر المحاسبیة الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحا

رة المالیة المشمولة في تلك القوائم یوما بعد نھایة الفت 15الموافقة علیھا وخالل فترة ال تزید عن 

  . المالیة

  التي (تزوید ھیئة سوق المال وتعلن إلى المساھمین عن قوائمھا المالیة السنویة  الشركةكما یجب على

الھیئة السعودیة للمحاسبین یجب إعدادھا ومراجعتھا طبقا للمعاییر المحاسبیة الصادرة عن 

یوما بعد نھایة فترة ) 40(الل فترة ال تتجاوز األربعین فور اعتمادھا وخ )SOCPA(والمراجعیین 

  . السنة المالیة المشمولة في تلك القوائم المالیة

  تزوید ھیئة سوق المال وأن تعلن إلى المساھمین عن ھذه القوائم المالیة السنویة في  الشركةوعلى

 . للشركةجمعیة العمومیة السنوي یوما تقویمیة قبل تاریخ الدعوة النعقاد اجتماع ال 25موعد ال یتجاوز 

 ي یراجع القوائم المالیة، وأي شریك لھ لقواعد ولوائح الھیئة ذكد من التزام المحاسب القانوني الأالت

أسھم أو أوراق مالیة للمصدر أو أي من تابعیھ،  السعودیة للمحاسبین القانونیین في ما یتعلق بملكیة أي

  .وأي شریك أو موظف في مكتبھ يبما یضمن استقاللیة المحاسب القانون
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  اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة  .5.6

ضمن قوائمھا المالیة السنویة تقریرا صادرا عن مجلس اإلدارة بما في ذلك مراجعة تأن ت الشركةتلتزم 

التي  الشركةأثناء السنة المالیة الماضیة وعن كل العوامل الھامة التي تؤثر على أعمال  الشركةعملیات 

وفي ھذا الصدد یجب أن یحتوي . للشركةوالمركز المالي  المسؤولیاتالمستثمر لتقییم األصول، و یحتاجھا

  : تقریر مجلس اإلدارة على األقل ما یلي

  في حال وصف نشاطین أو أكثر، یجب تضمین . وشركاتھا الفرعیة للشركةوصف األنشطة الرئیسیة

  . تجاریة التي تعزى إلیھبیان یعطي لكل نشاط أرباحھ ومساھمتھ في النتائج ال

  بما في ذلك أیة إعادة تنظیم، أو توسع في العمل، أو (الشركةوصف الخطط والقرارات الھامة لدى

 . الشركةوأیة مخاطر تواجھ   الشركة، والتوقعات المستقبلیة في أعمال )الشركةتوقف في عملیات 

  تائج أعمالھا على مدى ون الشركةملخص، على شكل جدول أو رسم بیاني، ألصول ومطلوبات

 . السنوات الخمسة الماضیة أو من حین تأسیسھا، أیھما أقصر

  وشركاتھا الفرعیة الشركةتحلیل جغرافي لمجمل عائدات . 

  للشركةإیضاح ألیة فروق جوھریة في نتائج التشغیل للسنة السابقة أو أي توقع معلن . 

 عن ھیئة المحاسبین السعودیة، واسم الشركة  إیضاح ألیة اختالفات عن المعاییر المحاسبیة الصادرة

، وأعمالھا الرئیسیة، وبلد عملیاتھا الرئیسیة الشركةالفرعیة ورأسمالھا والنسبة المئویة التي تملكھا فیھا 

 . وبلد التأسیس

 تفاصیل األسھم الصادرة أدوات الدین لكل شركة فرعیة . 

  الشركةوصف لسیاسة توزیع األرباح لدى . 

 والمدراء الشركةغیر مدراء (ائدة في فئة أسھم التصویت التي یمتلكھا األشخاص وصف ألیة ف ،

بممتلكاتھا، مع أي تغییر في تلك المصالح أثناء السنة  الشركةالذین قاموا بإبالغ ) التنفیذیین وأقاربھم

 . المالیة الماضیة

 ومدرائھا،   الشركةتتاب وصف ألیة مصلحة واألوراق المالیة المبنیة على التعاقد، ووصف لحقوق اك

أو أیة شركات فرعیة لھا، مع أي  الشركةومدرائھا التنفیذیین الكبار وأقاربھم في األسھم أو أدوات دین 

 . تغییر في تلك المنافع أو الحقوق أثناء السنة المالیة الماضیة

  ن مجمل دیون ، وبیا)سواء المسددة عند الطلب أو غیر ذلك( الشركةالمعلومات ذات العالقة بقروض

وفي حال عدم . كتسدید للقروض أثناء العام الشركةوشركاتھا الفرعیة مع أیة مبالغ تدفعھا  الشركة

 . بأن تقدم البیان المناسب الشركة، تلتزم للشركةوجود قروض مسددة 

 أو  وصف لفئات وأعداد أیة أدوات دین قابلة للتحویل، وأیة أوراق مالیة مبنیة على التعاقد، أو ضمانات

 الشركةأثناء العام المالي، مع التعویض المستلم من قبل  الشركةحقوق مماثلة صادرة أو ممنوحة من 

 . بالمقابل
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  وصف ألي حقوق تحویل أو حقوق اكتتاب بموجب أدوات الدین القابلة للتحویل، واألوراق المالیة

 . الشركةلممنوحة من المبنیة على التعاقد، أو الضمانات أو الحقوق المماثلة الصادرة أو ا

  ألي أدوات دین مستردة وقیمة تلك األموال غیر  الشركةوصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من

وتلك المشتراة من قبل شركاتھا  الشركةالمسددة، والتمییز بین تلك األموال المدرجة المشتراة  من قبل 

 . الفرعیة

  ة المالیة الماضیة وسجل حضور كل اجتماع مع المنعقدة أثناء السن مجلس اإلدارةعدد اجتماعات

 . توضیح أسماء الحضور

  وأي طرف معني الشركةوصف ألیة عملیة بین  . 

  العضو المنتدبو الشركةطرفا ویكون فیھا مدیر  الشركةالمعلومات ذات العالقة بأي عقد تكون فیھا 

 . وأي شخص مرتبط بأي منھم كان أو یكون معنیا بشكل جوھري

  عن أي راتب أو  الشركةب عضو منتدبترتیب أو اتفاق یتنازل بموجبھ أي مدیر أو وصف ألي

 . تعویض

 عن أي حقوق في توزیع األرباح الشركةوصف ألي ترتیب أو اتفاق یتنازل بموجبھ أي مساھم ب . 

 ى بیان بقیمة أیة دفعة نظامیة غیر مسددة لحساب الزكاة و ضریبة الدخل أو األتعاب أو أیة تكالیف أخر

 . مع وصف مختصر وأسباب ذلك

  الشركةبیان یخص قیمة أیة استثمارات تنشأ أو أیة تحفظات تنشأ لفائدة موظفي. 

  الشركة تلتزم ّ  :  اإلعالن بأن

 . المحافظة على الدفاتر المحاسبیة المناسبة -

 . من حیث التصمیم وفعالیة التنفیذ المراجعةسالمة نظام الرقابة الداخلیة و -

 . د دیون ھامة تقید القدرة على استمرار عمل وأنشطة الشركةضمان عدم وجو -

  ملخص مختصر یتناول واجبات وقوانین اللجان الرئیسیة بالمجلس، بما في ذلك أسماء أعضائھا

 . والرئیس مع مجموع اجتماعاتھا

 نتائج المراجعة السنویة وإجراءات الضوابط الداخلیة للشركة . 

 ساھمة وغیر المساھمة األخرى التي یمارس فیھا أعضاء المجلس ذكر المجلس ألسماء الشركات الم

عملھم كأعضاء مجلس وتصنیف أعضاء المجلس فیما إذا كانوا أعضاء مجلس تنفیذیین أو غیر 

 . تنفیذیین أو مستقلین

 یجب أن یتضمن تقریر المجلس تفاصیل التعویض والمكافأة المدفوعة إلى : 

 . كل عضو من أعضاء المجلس والرئیس -

ویجب تضمین وذكر ما . أسماء أكبر خمسة مدراء تنفیذیین تلقوا أكبر مكافأة وتعویض من الشركة -

 . والمدیر المالي لیسا ضمن األعضاء الخمسة الكبار العضو المنتدبإذا كان 
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أي غرامات مفروضة على الشركة من قبل ھیئة سوق المال، مع تضمین الھیئات النظامیة  -

وھذا یشمل على سبیل المثال ال الحصر، . قضائیة ضمن تقریر المجلسأو الھیئات ال/األخرى و

 . العقوبات والغرامات أو أي قیود حظر

  إذا كان تقریر المراجع الخارجي یتضمن تحفظات على القوائم المالیة السنویة ذات العالقة ، یجب أن

 .  ةواألسباب وأي معلومات لھا عالق التحفظاتیتضمن تقریر أعضاء المجلس تلك 

  ،في حال أوصى أعضاء المجلس بأنھ یجب تغییر المراجعین الخارجیین قبل نھایة المدة المعینین لھا

 . یجب أن یحتوي التقریر على بیان بذلك الخصوص وأسباب تلك التوصیة

 عدد اجتماعات المجلس المنعقدة أثناء السنة المالیة الماضیة وسجل حضور كل اجتماع. 

  یوضح وفي حال عدم إمكانیة ً ٍ من البیانات المذكورة أعاله، یجب أن یتضمن التقریر بیانا إعداد أي

 . األسباب التي حالت دون ذلك

  اإلفصاح حول حوكمة الشركة  .5.7
وعلى وجھ . تلتزم الشركة باإلفصاح عن المعلومات الجوھریة حول سیاسات حوكمة الشركة وإجراءاتھا

  : التحدید، تلتزم الشركة باإلفصاح عما یلي

 وزیع السلطة بین المساھمین والمدراء التنفیذیین وأعضاء المجلست .  

 سیاسات تعیین المجلس . 

 المصالح عارضت . 

 عدد اجتماعات المجلس المنعقدة سنویا . 

  أھداف الشركةأي تغییر في  . 

 نظام تصویت المساھمین . 

  االجتماعیة للشركة مسؤولیةاإلفصاح حول سیاسات ال .5.8

یتھا االجتماعیة واإلجراءات ذات العالقة تجاه مسؤول، مرة كل سنة، عن سیاسات تلتزم الشركة باإلفصاح

  . الموظفین والمجتمع الذي تنشط فیھ ومن أجلھ وتجاه حمایة البیئة

  اإلفصاح إلى الھیئات النظامیة  .5.9
  : یلتزم المجلس باإلفصاح عما یلي إلى الھیئات النظامیة المحددة

  تداولك اإلنھاء إلى الھیئة ووجوب اإلفصاح فورا عن أسباب ذلإنھاء مدة منصب عضو المجلس، مع .  
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  القابلة للتحویل المتعلق بملكیة حصص كبیرة من األسھم أو أدوات الدین اإلشعار  .5.10

اإلدراج الصادرة عن ھیئة  اعد، ووفقا لقوعلى أى شخص  التالیةالحاالت من تنطبق واحدة أو اكثر عندما 

  : بحدوث الحالة ذات العالقة ھیئة في نھایة یوم التداولالو الشركةبإبالغ  سوق المال، یجب علیھ أن یقوم

  في امتالك نسبة ً أو أكثر من أیة فئة من فئات األسھم المتمتعة بحقوق % 5أنھ أصبح المالك أو راغبا

  . الشركةالتصویت أو أدوات الدین القابلة للتحویل ب

  الشركةاألسھم أو أدوات الدیون القابلة للتحویل لدى  أو أكثر من% 1زیادة ملكیتھ أو نقصانھا بنسبة . 

  ب عضو منتدبأنھ عضو بمجلس اإلدارة أو یحتل منصب ً وأصبح مالك أو صاحب  الشركةكبیرا

 .  الشركةمصلحة في أي حقوق في األسھم أو أدوات الدیون القابلة للتحویل ب

 اإلدارة أو كبار المدیرین التنفیذیین  الزیادة أو النقصان  في ملكیة أو مصلحة أي من أعضاء مجلس

، أو بنسبة الشركةأو أكثر في األسھم أو أدوات الدین القابلة للتحویل التي یمتلكھا في % 50بنسبة 

 . ، أیھما أقلالشركةن القابلة للتحویل بأو أكثر من األسھم أو أدوات الدی% 1

 للتحویل التي یكون الشخص فیھا معنیا،  ألغراض حساب العدد الكلي لألسھم أو أدوات الدیون القابلة

یعتبر ذلك الشخص معنیا في أي أسھم أو وثائق دیون قابلة للتحویل یمتلكھا أو یتحكم فیھا أي من 

 : األِشخاص المذكورین أدناه

 . أحد أقارب ذلك الشخص -

 الشركة التي یدیرھا ذلك الشخص؛ أو  -

عھم للحصول على مصلحة أو أي أشخاص آخرین اتفق معھم ذلك الشخص على التصرف م -

 . الشركةممارسة حقوق التصویت في أسھم 

  إن اإلشعار المشار إلیھ أعاله ال بد أن یكون متوافقا مع الصیغة المعدة من قبل ھیئة سوق المال ویجب

  : أن یحتوي على المعلومات التالیة على األقل

المعنیة أو أدوات الدیون القابلة  أسماء األشخاص الذین یمتلكون أو لھم الحق في التصرف باألسھم -

  . للتحویل

 . تفاصیل عملیة الملكیة -

تفاصیل أیة قروض أو دعم مالي لعملیة الملكیة التي استلمھا ذلك الشخص من أي أشخاص  -

 و .آخرین

 . ھدف الملكیة -

  في حال حدوث أي تغیر في الملكیة أو ھدف المصلحة الذي تم اإلفصاح عنھ في السابق، یلتزم

وھیئة سوق المال عن ذلك التغییر ویجب أن ال یتصرف بأیة  الشركةالمعني بأن یبلغ فورا الشخص 

  .  أیام من تاریخ ذلك اإلشعار) 10(إال بعد مرور عشرة  الشركةأسھم أو وثائق دیون قابلة للتحویل ب
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  أو  %10مع عدم اإلخالل بشروط ھذه المادة، فإن الشخص الذي أصبح مالكا أو لھ مصلحة في نسبة

أكثر في أیة فئة من فئات أسھم التصویت أو أدوات الدین القابلة للتحویل، یجب أن ال یتصرف بذلك 

ویجوز لھیئة سوق المال أن تفرض حزمة قیود معینة على ذلك التصرف . دون موافقة ھیئة سوق المال

  . وتحدید طریقتھا في ذلك

  المتعلق باألوراق المالیة  اإلبالغ .5.11

  : الغ ھیئة سوق المال والجمھور، ودون أدنى تأخیر بالمعلومات التالیةبإب الشركةتلتزم 

  الشركةأي تغییر مقترح في رأس مال .  

  أي قرار یصدر أو توصیة تصدر أو أرباح توزع أو مساھمات أخرى تدفع إلى مالكي األوراق المالیة

 . المدرجة

 التي یمكن توقع إصدارھا أو التوصیة أي قرار بعدم إصدار أو عدم التوصیة بإصدار أو دفع األرباح و

 . بإصدارھا أو دفعھا في السیاق العادي لألحداث

  أي قرار باستدعاء أو إعادة شراء أو سحب أو استعادة أو اقتراح شراء أي من األوراق المالیة والمبلغ

 . الكلي وقیمتھا

 یلأي قرار بعدم الدفع بخصوص أدوات الدیون أو أدوات الدیون القابلة للتحو . 

  أي تغییر في الحقوق المرتبطة بأیة فئة من األسھم المدرجة أو أدوات الدیون القابلة للتحویل المرتبطة

 . بتلك األسھم

  لغة اإلعالنات واإلشعارات والنشرات  .5.12

  عند الحاجة یتم لعربیة، وا باللغة الشركةتكون جمیع اإلعالنات واإلشعارات والتقاریر الصادرة عن

ٍ من    .ك إلى اللغة اإلنجلیزیةلذترجمة أي

 وفي حالة   .تكون اللغة العربیة ھي اللغة المعتمدة في توضیح وتفسیر اإلعالنات واإلشعارات والتقاریر

   .النص العربي قدماإلنجلیزي، یوجود أي تعارض بین النص العربي والنص 

  تقدیم الوثائق إلى ھیئة سوق المال  .5.13

المال من التعامیم المرسلة إلى المساھمین وكل المستندات ذات  بإرسال نسخ إلى ھیئة سوق الشركةتلتزم 

العالقة بعملیات االستحواذ واالندماج والعروض وإشعارات االجتماعات والتقاریر واإلعالنات أو الوثائق 

  . األخرى المماثلة، وذلك فورا بعد إصدارھا
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  أحكام متفرقة .5.14

إن قانون الشركات السعودي، باإلضافة إلى قوانین وفقا ألنظمة حوكمة الشركات لدى ھیئة سوق المال، ف

  : اإلدراج، تلتزم الشركة بأن تبلغ الجمھور فورا عما یلي

 أي تغییر في عقد تأسیس الشركة أو مقر مركزھا الرئیسي .  

 أي تغییر في المراجعین الخارجیین . 

 وشركتھا المالكة أو أي  لشركة،یذ أي حل للشركة أو تعیین مصفي لتقدیم أي التماس لحل الشركة، وتنف

 . من شركاتھا الفرعیة بموجب قانون الشركات، أو البدء في أیة دعاوى تحت أنظمة ولوائح اإلفالس

  إصدار قرار من الشركة أو الشركات الزمیلة لھا بوجوب حلھا أو تصفیتھا أو وقوع أي حدث أو إنھاء

 . للمدة الزمنیة التي تتطلب وضع الشركة في التصفیة أو الحل

  إصدار أي حكم أو قرار أو أمر أو إعالن من قبل أي محكمة اختصاص، سواء المحكمة االبتدائیة أو

محكمة االستئناف، قد یؤثر تأثیرا سلبیا على استفادة الشركة من أي جزء من أصولھا التي تمثل في 

 . من صافي أصول الشركة% 5مجملھا قیمة تزید عن نسبة 

 عمومیة وجدول أعمالھاالدعوة إلنعقاد الجمعیة ال . 
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  دلیل عمل مجلس اإلدارة  .6

  مقدمة .6.1
ة اتخاذ  ي عملی رأي المستقل والموضوعي ف ع ال یمكن تلخیص الدور الذي یلعبھ مجلس اإلدارة في كونھ منب

  . قرارات الشركة وممارسة اإلشراف على أداء وأنشطة اإلدارة

س إدارة  و مساعدة أعضاء مجل دلیل ھ ذا ال ي تحمل شرالإن الغرض من ھ دیم مسؤولیاتكة ف اءة وتق ھم بكف

س إدارة  اتھم لمجل ذه التوقعات الشركةرؤاھم وتوقع ع ھ ي التعامل م اعلیتھم ف ى تحسین ف ذا ف. والعمل عل ھ

  : یبین الجوانب والمجاالت التي یجب على أعضاء المجلس التركیز علیھا عند أداء مھامھمإذن الدلیل 

  ملیات الشاملةالع  مطابقة القانون/االلتزام  األداء

o  ى ضمان استدامة الشركة عل
ا  ز موقفھ د وتعزی دى البعی الم

  المالي 

o  ز ة المرك ع وحمای تیعاب وض اس
  المالي للشركة 

o  تأسیس رؤیة الشركة
  ومھمتھا ومعیارھا األخالقي 

o   دفع اإلدارة نحو إرساء قواعد
  إستراتیجیة الشركة 

o  انوني زام الق ة االلت ب ومراقب طل
ي ذ ا ف امي بم زام والنظ ك االلت ل

انون  بیة والق اییر المحاس بالمع
المة  حة والس اري والص التج

  المھنیة والمعاییر البیئیة 

o  ب توى المناس ویض المس تف
  من الصالحیات لإلدارة 

o  ة اعتماد خطة العمل والمیزانی
  وسیاسات الشركة 

  o  إثبات القدرة على القیادة  

o  الموافقة على مؤشرات األداء
  الرئیسیة 

  o ة  ؤولیةمستحمل ال ي العالق ف
ع  دبم ي  العضو المنت ا ف بم

ھ  ن یخلف ھ وم ك تعیین ذل
أة  یم األداء والمكاف وتقی

  . والفصل
o  ة ركة / مراقب یم أداء الش تقی

ھ، واإلدارة  س نفس والمجل
  والمشاریع الرئیسیة 

    

o  ل ار عم ى إط راف عل اإلش
ة  اطر ومراقب إدارة المخ

  مخاطر العمل 

o ار ة والتق اریر المالی اد التق یر اعتم
ة األخرى  ائق العام السنویة والوث

  التقاریر الحساسة / 

  

o  ة مراقبة تطور الصناعة وبیئ
  التشغیل 

o  ال ام فع ود نظ مان وج ض
ذا  ل ھ ة وعم وابط الداخلی للض

  النظام كما ھو متوقع لھ

o  المراجعین یة ب التوص
  للجمعیة

o  ا ي أغفلتھ ب الت د الجوان تحدی
ا  ك إدارتھ ي ذل ا ف ركة بم الش

  ونظام المسائلة 

  o  ة االت الفعال مان االتص ض
اھمین  ركاء والمس ع الش م

  اآلخرین
o  از ة إنج اد ومراقب اعتم

مالیة،  اریف الرأس المص
ات  ال وعملی وإدارة رأس الم
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  ملیات الشاملةالع  مطابقة القانون/االلتزام  األداء

ي  رف ف تحواذ والتص االس
  أسھم الشركة

  المجلس  مسؤولیات) : 1(الجدول رقم 

  قواعد العمل .6.2
 ً ال بالتصویت فیما  –و مجلس إدارة بصفتك عض –تنص قواعد العمل على أنك إذا اتخذت قرارا یتعلق بأعم

ام ي . الشركة وحققت عددا من المتطلبات المحددة، تعتبر حققت واجبك في التصرف بحرص واھتم ا یل وفیم

  : المتطلبات المعینة  المطلوب استیفاؤھا

 أن یكون اتخاذك للقرار مبني على نیة حسنة لغرض مناسب .  

 في موضوع القرار أن ال تكون لك مصلحة شخصیة مادیة . 

  ًأن تكون التزمت إتباع خطوات إقناع ذاتك بصواب القرار إلى الحد الذي تعتبره المناسب تماما . 

 أن القرار یصب في مصلحة الشركة ً  . أنك تعتقد جازما

  مجلس اإلدارة  مسؤولیاتأدوار و .6.3
  : مجلس اإلدارة مسؤولیاتفیما یلي واجبات و

  اتالمسؤولیاألدوار العامة و .6.3.1
الل  دم اإلخ ع ع الحیاتم روریة  بص الحیات الض ل الص س إدارة الشركة بك ع مجل ة، یتمت ة العمومی الجمعی

وض بعضا من  مسؤولیةوتكمن ال. إلدارة الشركة و أنشأ اللجان أو ف ى ل س حت دى المجل القصوى للشركة ل

ث ى طرف ثال الحیاتھ إل ب . ص ان لتجن در اإلمك س اإلدارة بق عى مجل ن یستحسن أن یس دار لك االت إص وك

  .المدة شرعیة عامة أو غیر محددة

 ة للشركة ي المصلحة  العام ون ف ر یك ذ كل أم د بتنفی س اإلدارة كل الشركاء، ویتعھ ل عضو مجل . یمث

 .الح تعیینھ في مجلس اإلدارةفالعضو ال یمثل مصالح مجموعة بعینھا أو من صوتوا لص

  ى ھا إل وب تفویض الحیات المطل س اإلدارة الص دد مجل راء یح اذ أي إج ة وإجراءات اتخ اإلدارة التنفیذی

ى . وصالحیة ھذا التفویض ا إل رار حیالھ ي ترجع صالحیات اتخاذ الق ور الت ویجب أن یقرر أیضا األم

ده س اإلدارة وح ة . مجل ول ممارس ة ح اریر دوری س تق ى المجل دم إل ة أن تق ى اإلدارة التنفیذی وعل

 .الصالحیات التي یتم التفویض بھا

 ر  اسي للشركةارة مفوض بموجب النظام األسمجلس اإلد ا أكث ون آجالھ ي تك بإبرام صفقات القروض الت

  . من ثالث سنوات، وبیع أو رھن عقار الشركة، أو إسقاط دیون الشركة

  تحدید وإدارة المخاطر الرئیسیة  .6.3.2
 یحدد المجلس ویراجع مع اإلدارة مخاطر العمل الرئیسیة التي قد تواجھھا الشركة .  



  
 

 م2013یونیة                                                               30                                                 نظام الحوكمة

 مجلس تنفیذ األنظمة المناسبة ویتخذ اإلجراءات الضروریة إلدارة تلك المخاطریضمن ال .  

  ع ذه المخاطر ورف یجوز للمجلس أن یفوض لجنة واحدة أو أكثر في استالم تقییم وردود اإلدارة حول ھ

 .التوصیات والتقاریر للمجلس

  عتماد أسلوب التخطیط االستراتیجي إ .6.3.3
 د یلتزم المجلس باالجتماع مع اإلدا ب التخطیط االستراتیجي للشركة ذات الصلة بتحدی رة لمناقشة جوان

 .التوجھات المستقبلیة والفرص المتاحة والمخاطر بشكل مشترك

  یتولى المجلس مراجعة واعتماد اإلستراتیجیة الكلیة التي وضعتھا اإلدارة لعمل الشركة . 

  تقییم واعتماد القرارات المالیة  .6.3.4
 ائج المالیة والتشغیلیة للشركةیتولى المجلس مراجعة النت .  

 یتولى المجلس مراجعة وتقییم واعتماد مخصصات الموارد الرئیسیة واالستثمارات الرأسمالیة .  

 یتولى المجلس مراجعة وتقییم واعتماد میزانیة الشركة والتوقعات .  

  حوكمة الشركة نظام وضع  .6.3.5
 لشركةیحدد المجلس األسلوب الواجب إتباعھ لتحقیق مقاصد حوكمة ا . 

 االجتماعیة مسؤولیةیتولى المجلس المراجعة الدوریة ألھداف وسیاسات الشركة ذات العالقة بال .  

  تخطیط تعاقب الوظائف القیادیةتقییم اإلدارة التنفیذیة و .6.3.6
  نویة ألداء ة س س مراجع ري المجل دبیج و المنت دیین  العض ى الم ل عل و األفض ركة نح ادة الش ي قی ف

  . القصیر والبعید

 ى ا بعل یط تعاق ول تخط نوي ح ر س داد تقری س إع ركة ،  لمجل ة بالش ائف القیادی ع الوظ ة الم مراجع

 . ألي خطط تطویریة یتم التوصیة بھا لھؤالء األفرادالمستمرة 

  دور رئیس مجلس اإلدارة  .6.3.7
اءة من  مسؤولیةینصب محور  ادرات البن س وتسھیل اإلسھامات والمب ادة المجل ي قی س اإلدارة ف رئیس مجل

ل ل ك س اإلدارة قب اء مجل ھ  أعض ة واجبات ر ممارس ل عب ھ كك ي أداء وظائف س ف ة المجل مان فاعلی لض

  . ھمسؤولیاتو

ة  س فاعل ى جعل اجتماعات المجل ً عل ادرا ون ق س اإلدارة أن یك رئیس مجل ة ل وذات أحد المؤھالت الجوھری

  : بلوغ ذلك عبر كونأثر على واقع الشركة، وی

  جتماع یخصص الوقت الكافي لكل بند من بنود جدول األعمالمناسب لال) أجندة(وضع جدول أعمال. 

 اإلدارة الفعالة لتدفق المعلومات بالقدر الكافي إلى المجلس من أجل دعم أجندة جدول األعمال 

 ل كل / إدارة مناقشات المجلس وضمان التوصل إلى النتائج ا بوضوح من قب رارات وفھمھ  األعضاءالق

  . وتسجیلھا بشكل مناسب
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مل  ؤولیاتاتش راز  لمس توجب إب فة تس ذه الص س، وھ م المجل مي باس دث الرس ھ المتح رئیس كون رى لل األخ

ً كثیرة ذه المواقف أن . القدرة على القیادة تحت الظروف الصعبة أحیانا ل ھ وفي بعض األحوال، تستدعى مث

ع ضمن  ة تق ك المھم دبال مسؤولیاتینبري الرئیس للتحدث علنا باسم  الشركة حتى لو كانت تل  عضو المنت

  . األساسیة

ین اإلدارة والمجلس ة . إضافة إلى ذلك، یعتبر الرئیس حلقة الوصل الرئیسیة ب ون العالق ك یوجب أن تك وذل

ین  دبب و المنت ت العض ول الوق ة ط ة حیوی رئیس عالق ون . وال ب أن یك ة، یج ة فعال ذه العالق ون ھ وألن تك

  . قوامھا التعاون المشترك والثقة واالحترام المتبادل

ور  العضو المنتدبیجب تشجیع  ھ لمناقشة المسائل الحساسة أو األم س ودفع یس المجل على االستفادة من رئ

ً بأول دبفإذا كانت عالقة العمل جیدة، یضمن . الھامة للشركة أوال رئیس  العضو المنت رة ال االستفادة من خب

ع  وعلى ضوء ما تتمخض عنھ مناقشة. وذلك بطلب رأیھ الموضوعي والمستقل دبالمسائل م ، العضو المنت

  . قد یرى الرئیس ضرورة رفعھا للدراسة والتقییم على مستوى مجلس اإلدارة

ع أي  ة الشركة م ي عالق دور الرئیسي ف ة السنویة ولعب ال ومن مھام الرئیس أیضا إدارة االجتماعات العام

ً إلدارة تلك اإلجتم من أصحاب المصالح بالشركة   .اعاتأو تفویض من یراه مناسبا

ي  ذي آخر ف س اإلدارة وأي منصب تنفی یس مجل ین منصب رئ ع ب ع الجم ّ نظام الشركة یمن یجب مراعاة أن

  . العضو المنتدبنصب الشركة، مثل م

   العضو المنتدبدور  .6.4
ة مسؤوال العضو المنتدبیعتبر  زام ومطابق  أمام رئیس مجلس اإلدارة عن التشغیل الفعال للشركة وعن االلت

ع من كل  األداء مع نصوص ا م النظام األساسي للشركة وعقد تأسیسھا، باإلضافة إلى السیاسات المتفق علیھ

  : العضو المنتدبوفیما یلي العناصر الرئیسیة المكونة لمركز . المجلس

 بشكل بناء عن ھذه العملیة مسؤوالوسیكون المجلس . ھ االستراتیجي للشركةوضع قواعد وتوثیق التوج 

  . تمادھاوعن مراجعة الخطة واع

  ؤثر لى المجلس عإطالع د ت أوضاع السوق والتقنیات والمسائل التنظیمیة والتوجھات السائدة فیھ والتي ق

  . على أھداف الشركة

 دفع الشركة نحو اعتماد معاییر األداء العالیة والمستدامة .  

 توفیر بیئة عمل جاذبة تضمن المحافظة على الموھوبین وأھل الكفاءة .  

 شركة بعدالة وشفافیة ونزاھةضمان تعامل ال .  

  مثل اعتماد األمور المالیة(التوقیع على أي مستندات قد یطلبھا القانون (  
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  ة حسب توجیھات دوائر التنظیمی ة ال ضمان سالمة موقف الشركة تجاه األمور الھامة للمجتمع والحكوم

  . المجلس

 بناء صورة إیجابیة عن الشركة .  

 المساھمین التواصل المنتظم والفعال مع كل .  

  س وتحمل ل المجل وضع الخطة التشغیلیة السنویة والمیزانیة المالیة وتقدیمھا للمراجعة واالعتماد من قب

  . عن تحقیق ما یعتمد فیھما مسؤولیةال

 بناء عالقات عمل متینة مع مجلس اإلدارة .  

 یر والبعیدتوظیف وتدریب وتطویر منسوبي الشركة بما یحقق أھداف الشركة على المدیین القص .  

 ضمان وضوح األھداف لجمیع الموظفین والتركیز على تحقیقھا .  

 ضمان أن ھناك معاییر أداء واضحة ومناسبة ووجود آلیات لقیاس ھذه المعاییر .  

  من ب وض ت المناس ي الوق غیلیة للشركة ف ات التش ق المھم من تحقی ي تض راءات الت ذ اإلج ع وتنفی وض

  . ةالحدود الموضوعة لھا في المیزانی

 تقدیم المشورة للمجلس حول المسائل التشغیلیة ووضع خطط تشغیلیة مناسبة .  

  دور اإلدارة  .6.5
  : اإلدارة مسؤولیاتفیما یلي 

  خاصة بالعمل برامجالتوصیة بالتوجیھ االستراتیجي وترجمة الخطة اإلستراتیجیة إلى .  

 ركةإدارة الموارد البشریة والمادیة والمالیة للشركة لتحقیق أھداف الش . 

 ة وإطار  مسؤولیةتحمل ال ة ذات العالق وانین واألنظم الیومیة لمطابقة التزام الشركة والعمل بموجب الق

 . عمل االلتزام

 وضع أطر عمل وتنفیذ وإدارة مخاطر الشركة والمراقبة الداخلیة . 

 وضع وتنفیذ وتحدیث السیاسات واإلجراءات 

  التشغیلیة للشركةالتنبھ بالتوجھات الھامة في الصناعة والبیئة . 

  تقدیم المعلومات للمجلس 

 التصرف كقناة وصل بین المجلس والشركة . 

  العالقة بین اإلدارة والمجلس  .6.6
ا . مسؤولیاتتعتبر العالقة بین اإلدارة والمجلس عالقة ھامة ویجب دعمھا بفصل واضح لل زم اإلدارة بم وتلت

  : یلي

 مسؤولیةتحمل ال .  

 لمفوضةالعمل ضمن إطار الصالحیات ا . 
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 التمتع بمستوى مناسب من المھارة والموارد . 

 تنفیذ مؤشرات األداء الرئیسیة بما یحقق أھداف الشركة . 

 . لكن في جمیع األوقات یبقى المجلس ھو المسیطر

  تفویض الصالحیات  .6.7
ھ وضع مسؤولیةحیث أن للمجلس ال  المطلقة عن كل اإلجراءات والقرارات التي تصدرھا الشركة، یجب علی

ي وسیاسات  ال، قواعد السلوك المھن ى سبیل المث السیاسات المحددة المناسبة  لتوجیھ السلوك التنظیمي، عل

ى تأسیس اإلجراءات . إدارة المخاطر وسیاسات الرواتب س إل في تحقیق أھداف ھذه السیاسات، یحتاج المجل

ولضمان أن خط . سات واإلجراءات عن تقییم كفاءة وفاعلیة السیامسؤوالوالضوابط لتنفیذ السیاسات ولیكن 

ة  مسؤولیةال م عملی بین المجلس واإلدارة تم رسمھ بوضوح، یجب على المجلس أن یضع السیاسات التي تحك

  . تفویض الصالحیات

ى  جراءات باسم ونیابة عن الشركة بصراحة ووضوحتنحصر صالحیة الدخول في االلتزامات أو اتخاذ إ عل

الزم  مسؤولال یبدو متوافقا مع فكرة فریق اإلدارة اللكن ھذا الوضع . عاتق المجلس الذي یتمتع بالتفویض ال

یكات أو  ل الش ى ك ع عل ولى التوقی س أن یت ب للمجل ن الممكن أو المناس یس م ال بسالسة، إذ ل لتسییر األعم

ین ومن الواضح أن تفویض الصالحیات ھو اآللیة المناسبة لتم. الموافقة على كل صغیرة وكبیرة في العمل ك

أن . وغیره من كبار الموظفین الكبار في الشركة من تسییر العمل العضو المنتدب س ب ر المجل ك، یق ع ذل وم

ى . المرتبطة بذلك مسؤولیةتفویض صالحیاتھ ال یعني إعفائھ من ال ً، عل ذا ویض ناف ولتكون فعالة وتجعل التف

  : الوثیقة

 أن تكتب بلغة بسیطة .  

 بھا الشركة أو من المتوقع أن تشارك بھا أن تغطي مجال األنشطة التي تعمل . 

 أن تكون مناسبة لتسھیل وسالسة التشغیل الفعال للشركة . 

 أن تھدف إلى تمكین اإلدارة بالقدر المناسب التخاذ القرارات التشغیلیة المتوقعة منھا . 

 ا یتع ق أن تحدد بوضوح سقف الصالحیات الممنوحة لكل مستوى من مستویات اإلدارة، خصوصا م ل

 . بالمصروفات التي یوضع لھا میزانیة والنفقات التي ال یوضع لھا میزانیة

 ھمسؤولیاتأن تتضمن نص تبلیغ محتوى التفویض لجمیع الموظفین لضمان علم كل واحد ب . 

  م د ت ة وق ة لضمان أن التفویضات مناسبة وحدیث ة والمراجع أن تجد الدعم باإلشراف المناسب والمتابع

 . االلتزام بھا

 ورات أ ا لتط ات ومالئمتھ تمراریة التفویض مان اس تظم لض اس من ى أس ة عل عة للمراجع ون خاض ن تك

 . األوضاع في الشركة
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س  مسؤولیاتھ ومسؤولیاتویجوز للمجلس أن یوضح  ا المجل اإلدارة من خالل بیان األمور التي یتصرف فیھ

ي  ام الت ى أداء لوحدة  في وثیقة مماثلة، حیث أن دور المجلس ھو تنفیذ المھ ا لنفسھ واإلشراف عل یحتفظ بھ

إلدارة ا ل ویض بھ م التف ي ت ام اإلدارة الت ة . مھ األمور المتروك ركة ب ي الش ن ف ان یعل دار بی ن إص ا یمك كم

  .لتصرف المجلس وتلك التي تم تفویض اإلدارة بصالحیاتھا

  التفویض بالصالحیات ھیكل  .6.8
س ل الحیات مجل ویض بالص لطة التف ب  ،اإلدارة س ى یج ع أوالت ب م دى ان تتناس ا ل ق علیھ اطر المتف لمخ

ة والظروف األخرى و. الشركة وض ویجب التعبیر عن التفویضات في ظل الظروف المالی د تف الصالحیة ق

  : من أجل

 الدخول في التزامات إستراتیجیة .  

 تحمل التكالیف المرتبطة بإجراءات العمل الرئیسیة وعملیات التشغیل العادیة للشركة . 

 ركة بالمصاریف الرأسمالیةالتزام الش . 

 الدخول في االلتزامات التعاقدیة، مثال، عقود اإلیجار والضمانات . 

 االلتزام بدفع المكافآت . 

  آت ات والمكاف ب والترقی دمات والروات اء الخ ات وإنھ مل التعیین ي تش ور الت ول األم رارات ح اذ الق اتخ

 . والتدریب والتعاقد مع المقاولین والتوظیف المؤقت

 ع أو إنھاء الدعاوىرف . 

 تنفیذ العملیات المحددة ذات العالقة بالخزینة . 

 التفویض بالدفع . 

  تكوین وتنظیم مجلس اإلدارة  .6.9
ة أداء  مان فعالی بیل ض ى س س اإلدارة ف ھ ومجل ة مصالح لمھام اھمى الشركھ خدم ھ یراعى، مس دم : فإن ع

وا  هعضاءمن أیتطلب سیطرة عضو واحد أو مجموعة صغیرة من األعضاء، ال  ا أن یكون ي جمیع راء ف خب

ق ، كل ما یخدم الشركة تركیز االھتمامات على  ،جمیع المجاالت ار الفری بذل المجھود من أجل تحدید واختی

ا، واستدامة  ي تحین لھ دیاتھا واستغالل الفرص الت ة تح ي مواجھ المناسب من الموظفین لمساعدة الشركة ف

ب  ن كث ل ع تقبلھا والعم مان مس ع الشركة وض ة م ة اإلدارة التنفیذی ق القیم ي وتحقی دیم اإلشراف الحقیق وتق

  . المضافة للشركة

  عدد أعضاء مجلس اإلدارة  .6.9.1

 تزید ال لمدة العادیة العامة تعیینھم الجمعیة أعضاء) 9(تسعة  من مؤلف إدارة مجلس الشركة إدارة یتولى
سنوات على األكثر تبدأ ) 5(دارة خمس ومع ذلك یجوز أن تكون مدة أول مجلس إ سنوات،) 3(ثالث  عن
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.  من النظام األساسى للشركة 17المادة   .من تاریخ القرار الوزارى الصادر بإعالن تأسیس الشركة
 :ویراعى

  مجلس اإلدارة من غیر التنفیذیین أعضاءأن تكون غالبیة .  

  أعضاء 3مجلس اإلدارة المستقلین یكون عدد أعضاء . 

  س إیكون أن ال ي آن  الشركةدارة عضو مجل ر من خمس شركات مساھمة ف س إدارة ألكث عضو مجل

 . واحد

  اختیار أعضاء مجلس اإلدارة  .6.9.2

ى أسماء جمیع المرشحین لعضویة مجلس اإلدارة تستعرض لجنة الترشیحات والمكافأت  والرفع بالتوصیات إل

ة ومن ثم ا بغرض اختیار األعضاء الذي سینضمون للمجلس من بینھماإلدارة مجلس  ع بالتوصیات للجمعی لرف

  .  العامھ للتصویت على إختیار وتعیین أعضاء المجلس 

  مؤھالت أعضاء مجلس اإلدارة  .6.9.3
س  ون المجل ؤوالیك ة مس ن مراجع و ا ع ن ھ ي م ا ف وب توفرھ ا الشخصیة المطل ة والمزای ارات المطلوب لمھ

ل س كك ة المجل ى تركیب افة إل س اإلدارة باإلض و بمجل یم م. عض ذا التقی مل ھ اء یش اء كأعض ؤھالت األعض

ات  یاق حاج ي س رة ف ارات والخب ر والمھ ارف والعم وع المع ة وتن ارات تعددی ى اعتب افة إل تقلین، باإلض مس

  . المجلس

ا عن عشرة آالف لایر ً في أسھم الشركة ال تقل قیمتھ ادة ( .ویجب أن یمتلك عضو مجلس اإلدارة حصصا الم
   ) .من النظام األساسى للشركة 18

  أعضاء مجلس اإلدارة ستقاللیة إ

ین  د وتعی ن تحدی رض م س اإلدارةالغ اء مجل مل  أعض س یش مان أن المجل و ض تقلین ھ اءالمس  أعض

وم  ھ غی یس علی م ل ركة، وأن الحك ریة للش لحة الحص ة للمص امھم بفاعلی ل أحك ة أفض تطیعون ممارس یس

  . تضارب المصالح 

ةھو عضو م" المستقل العضو"فإن  المالیةسوق الوفقا لھیئة و ع باستقاللیة كامل ذي یتمت س اإلدارة ال . جل

  : وكمثال، فإن األمور التالیة تشكل انتھاكا لھذه االستقاللیة

 امتالكھا لمصلحة مھیمنة في الشركة أو في أیة شركة أخرى ضمن مجموعة تلك الشركة/متالكھإ .  

  َل ة شركة/ عمِ ً بالشركة أو أی ذیا ً تنفی دیرا ك  عملت أثناء السنتین الماضیتین م أخرى ضمن مجموعة تل

  . الشركة

 ھي قریب من الدرجة األولى لعضو بمجلس إدارة الشركة أو أیة شركة أخرى ضمن مجموعة تلك / ھو

  . الشركة
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 ھي قریب من الدرجة األولى لمدراء تنفیذیین كبار في الشركة أو أیة شركة أخرى ضمن مجموعة / ھو

  . تلك الشركة

  ة شرك/ ھو س إدارة ألی ینھي عضو مجل س /ة ضمن مجموعة الشركة المع ا كعضو مجل ة بھ المعین

  . إدارة

  ة شركة من / إذا كان ھو ة ألی ة أو شركة زمیل ً لدى شركة زمیل ھي ، أثناء السنتین الماضیتین، موظفا

ھ  ان لدی یین، أو إذا ك وردین الرئیس ارجیین أو الم راجعین الخ ل الم ا، مث اء / مجموعتھ دیھا ، أثن ل

  . مصلحة مھیمنة في ذلك الطرف السنتین الماضیتین،

  السمات الواجب توفرھا في أعضاء مجلس اإلدارة 

ة  در مناسب من المعرف من األھمیة بمكان أن یتمتع أعضاء مجلس اإلدارة العاملون في لجنة المراجعة بق

ة األخرى اریر المالی ة ودالالت التق وائم المالی ك، ی. والقدرة على فھم محتویات الق ى ذل ادة عل جب أن وزی

ارات إضافیة  ة مھ یضع األعضاء الشاغلون لمناصب معینة المھارات الخاصة بالمجلس الحالي وتحدید أی

ار ین االعتب ة بع ون مطلوب رة تك ن  . أو خب ً م ا ویتھ مزیج ون عض ن أن تك ة، یستحس ة نوعی ن ناحی وم

  :مؤھالت ذات عالقة بالتخصصات التالیة

 القانون .  

  المحاسبیة المالیة، بما في ذلك الخلفیة.  

 التسویق .  

 عملیات التشغیل الخاصة بأنشطة الشركات .  

 المجاالت الرئیسیة التي تعمل فیھا الشركة .  

 حوكمة الشركات  .  

  الموارد البشریة  

 إدارة المخاطر .  

 األعمال المصرفیة .  

ماء المرشحین للتعی ة أس د دراس ا عن س اإلدارة تقییمھ ى مجل ب عل ي یج مات الت ف للس ي وص ا یل ین فیم

  . كأعضاء فیھ

  السمات الشخصیة 

ة وال ؤولیةالنزاھ ة : مس و المھنی امالت العض ي تع یة ف وة الشخص ة وق ة والنزاھ ة العالی اییر األخالقی المع

  . والشخصیة والرغبة في اتخاذ القرارات واالستعداد لتحمل تبعات المساءلة عنھا
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ة ى المعرف ي عل م المبن ة وال: الحك ذكاء والحكم مات ال ار بص داء إظھ ع إب ذة، م رارات المتخ ي الق ر ف تفكی

ر عن التحفظات وعدم التصویت  ة والتعبی ئلة الثاقب ھ األس االستعداد لمناقشة المسائل بدقة وعمق، وتوجی

  . لصالح ما یعترض علیھ

ة األمور المالی ام ب تقراء : اإللم ة واس دفقات النقدی دخل والت وائم ال ات، وق م المیزانی راءة وفھ ى ق درة عل الق

  . ت المعدالت المالیة والمؤشرات األخرى لتقییم أداء الشركةدالال

رام اآلخر، والصراحة مسؤوالأن یكون ثابتا و: الثقة الناضجة ع احت ع اآلخرین، م ي التعامل م ا ف  وداعم

  . واالنفتاح على آراء اآلخرین والرغبة في اإلصغاء لھا

  . لعالیة لنفس العضو ولآلخرینتاریخ اإلنجازات التي تعكس المعاییر ا: المعاییر العالیة

  الكفاءات الرئیسیة 

ة بة والمالی ي : المحاس ات ف ق بالتوجھ ا یتعل ة الشركات، خصوصا فیم ة ومالی بة المالی ي المحاس رة ف الخب

  . أسواق الدین واألسھم، بجانب إدراك كنھ الضوابط المالیة الداخلیة

  . مجاالت والبیئة التي تحتضن أعمال الشركةالخبرة في تقییم ومراقبة المخاطر في ال: إدارة المخاطر

ة  رة العملی یحقق : الخب دیر س ھ كم ى أن دلیل عل دیم ال دة وتق ل الجی رارات العم اذ ق ي اتخ ل ف جل حاف س

  . الواجبات بنیة حسنة وبالطریقة التي تكون في مصلحة الشركة

ركات: اإلدارة ي إدارة الش رة ف ي ال. الخب ام وف كل ع ات اإلدارة بش م توجھ ا وفھ ط فیھ ي تنش االت الت مج

  . أعمال الشركة

  . القدرة على االستجابة والعمل في زمن قیاسي أثناء سیادة األزمات القصیرة والطویلة: ألزماتإدارة ا

ي : التكنولوجیا/ الصناعة ا ف ا، بم ا أعمالھ دیر الشركة فیھ ي ت ي المجاالت الت ارات ف دة والمھ الخبرة الفری

  . ات ذات العالقة بأعمال الشركةذلك العلوم والتصنیع والتقنی

  . الخبرة في األسواق العالمیة، والمسائل العالمیة وأعراف وممارسات األعمال األجنبیة: األسواق العالمیة

ادة ھ : القی ع ب ٍ یتمت ال زي ع جل أداء تحفی ك بس م ذل ة، ودع ارات الالزم تالك المھ ادة وام ون القی م فن فھ

  . الموھوبون عادة
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ھ : والرؤیة الثاقبةروح اإلستراتیجیة  دیم مخرجات بصیرة استراتیجیھ والتوجی ى تق درة عل ارات والق المھ

ا یتحدى   رارات اإلستراتیجیة وطرح م عبر تشجیع العملیات اإلبداعیة وفھم التوجھات الرئیسیة وتقییم الق

ً لرؤیتھا   . الشركة شحذا

  لتزام تجاه الشركة اإل

د ت والجھ زام بالوق: الوق ي االلت ة ف ویة لالرغب ات عض اء بمتطلب روري للوف د الض ذل الجھ  انجت وب

س اإلدارة . المجلس ي كل اجتماعات مجل ویتوقع ممن لھ التزام حق تجاه الشركة، الحضور والمشاركة ف

دائم للمساعدة . واجتماعات لجان المجلس التي ھو عضو فیھا ً االستعداد ال ك السمات أیضا ومن ضمن تل

اع والمش ل اجتم یر لك ي التحض د ف إلدارة عن ور ل ي الحض ة ف داء الرغب ة، وإب ن جھ ة، م ھ بفاعلی اركة فی

  . الطلب لتقدیم النصح واالستشارة

ؤثر : الوعي والوعي المستمر ي ت ة الت ة واسعة بالمسائل الھام امتالك أو أن یكون راغبا في تطویر معرف

ركة  ى الش وق(عل ات الس ا ومعلوم ناعة والتكنولوجی ك الص ي ذل ا ف س ، وأدوار أ)بم اء المجل عض

  ). بما في ذلك المبادئ القانونیة العامة التي توجھ أعضاء المجلس(ھم مسؤولیاتو

ات أخرى ل ك: التزام ى العم درة عل ة األخرى، الق ات الحالی ي ظل االلتزام وف ك  عض ي ذل ا ف اءة، بم بكف

  . اإلعداد الجتماعات المجلس وحضور االجتماعات والرغبة في عمل ذلك

   العملفریق تعزیز 

وارد : موازنة المجلس دعم الم ق ل س كفری ا المجل ي یحتاجھ رة الت ارات والخب ة والمھ المساھمة في الموھب

  . الحالیة وتقدیم الموھبة للحاجات المستقبلیة

وع رق : التن نس والع وع الج الل تن ن خ رات م ور والخب زز المنظ د تع ة ق س بطریق ي المجل اھمة ف المس

ة  والخلفیة واألصل الجغرافي، والخبرة ة(المھنی ر الربحی ام والخاص وقطاع المؤسسات غی ). القطاع الع

  . لكن، یجب أن ال یعتمد تعیین المرشح على ھذه العوامل لوحدھا

تقاللیة یة: االس دات السیاس ن التعقی ة م وعیة خالی ر موض ة نظ دم وجھ ا . یق ن موظف م یك ون ول وأن ال یك

ً س خالل السنتین األخیرتین قبل إنضمامھ للمجل بالشركة ا ان موظف ین أعضاء أسرتھ أحد ك ، ولیس من ب

ین  یس من ب ا أن ل ب، كم ي الماضي القری ة ف دم للشركة تعویضات جوھری بالشركة، ولم یستلم من أو یق

  . أعضاء أسرتھ أحد استلم من أو قدم للشركة تعویضات جوھریة في الماضي القریب
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  أعضاء مجلس اإلدارة مكافأة  .6.10
ل  توى وھیك ون مس ب أن یك أةمیج س اإلدارة  كاف اء مجل راد أعض ذب األف ة  لج ة ومعقول بمخصصات كافی

  . الموھوبین والحفاظ علیھم من أجل الوفاء بھذه األدوار

ي تصمیم أعضاء المجلس یجب إبراز العالقة الواضحة بین أداء الشركة ومكافأة  ون ف ب أن یك ك یتطل ، وذل

دفع  ً ل ا وواضحا افزا كافی ل ح ا یمث أة م ة المكاف د العضاء اسیاس ل األم و الطوی ة النم ن أجل متابع اني م للتف

ین ھیكل . ونجاح الشركة، ضمن إطار عمل مناسب ز واضح ب اك تمیی ومن المھم أیضا للشركة أن یكون ھن

  . مكافأة وراتب عضو المجلس التنفیذىوھیكل  أعضاء المجلس غیر التنفیذیین مكافأة

لایر سعودي وذلك فى إطار ما نصت  200,000رة بمبلغ وقد حددت المكافأة السنویة ألعضاء مجلس اإلدا

 كمكافأة الباقي من%) 5( عن تزید ال نسبة یخصص" من النظام األساسى للشركة 42المادة علیھ 

وذلك بعد ، وبحدود مانص علیھ نظام الشركات أو التعلیمات الصادرة في ھذا الشأن اإلدارة مجلس ألعضاء

 .%)5( تعادل توزیع دفعة للمساھمینو نظامي، احتیاطي لتكوین ةالصافی األرباح من %)10(تجنیب 

  جتماعات مجلس اإلدارة إ .6.11
  جتماع مجلس اإلدارة والجدول الزمني إعدد مرات  .6.11.1

با ذلك األعضاء رأى كلما المجلس یجتمع ات الستیفاء مناس اتھم متطلب ذلك ، كأعضاء ھممسؤولیاتو واجب ا وك  م

  .للشركة األساسي النظام في الموضحة بالطریقة رئیسھ طلب على بناء عادة المجلس ویجتمع .العمل حاجة تملیھ

رئیس على یجب للشركة، األساسي النظام في وارد شرط بأي اإلخالل عدم ومع ھ ال اد دعوة توجی  المجلس النعق

   .اإلدارة مجلس أعضاء من أكثر أو اثنان عضوان ذلك منھ طلب إذا

ون اع ویك س اجتم اً  المجل ره اإذ قانونی ا حض ل ال م ن یق ف ع دد نص اء ع ى ،األعض ل ال أن عل دد یق ؤالء ع  ھ

   .أربعة عن الحاضرین

ة بتصویت المجلس قرارات تصدر ین أو الحاضرین األعضاء األغلبی ادل حال وفي .الممثل  یكون األصوات تع

   .المرجح الصوت ھو الرئیس صوت

تم د ی اء تزوی بقا األعض داول مس ة بج وائم زمنی اكن وق ادانع بأم ات ق ة االجتماع یھمو .النظامی ى الحرص عل  عل

تم التي وجدت، إن اللجان، واجتماعات المجلس اجتماعات حضور م ی ا إبالغھ ا .بھ زام یستوجب كم  تجاه االلت

اء ضروریا كان كلما واالجتماع الشركة لخدمة الضروري الوقت األعضاء یوظف أن الشركة  ھممسؤولیاتب للوف

   .المناسبة بالطریقة
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  االجتماع مدة  .6.11.2

 أن یجب األحوال كل فيو .بحثھا المطلوب للمسائل المناسب االھتمام لتعطي كافیة االجتماع مدة تكون أن یجب

   .المناسبة بالتفاصیل االھتمام محور ھي التي األمور كافة لیغطي الكفایة فیھ بما طویال االجتماع یكون

  جدول أعمال االجتماع  .6.11.3
رئیس یضع السنة بدایة وفي .للمجلس اعاجتم كل أعمال جدول الرئیس یضع ً  ال اً  جدوال  األعمال لمواضیع  زمنی

   ).للتوقعات تستجیب التي للدرجة( العام أثناء مناقشتھا المطلوب

 في حرا عضو كل ویكون .األعمال جدول على تضمینھا یرى التي األجندة اقتراح في بالحریة عضو كل یتمتع

ذلك، .االجتماع ذلك أعمال جدول على لیست ھي التي اضیعالمو للمجلس اجتماع كل في یرفع أن د ل  وضع عن

داول ال ج اع، أعم ب االجتم ى یج رئیس عل یق ال ع التنس كرتیر م س س وو اإلدارة مجل دب العض د المنت  أي لتحدی

ود إضافة طلب حال في أما .اھتماماً  المجلس قرار أو/و المجلس یولیھا أن تتطلب األمور ال، جدول إلى بن  األعم

   .مكتوبة أوراق أو تقاریر تقدیم إلى اإلدارة تحتاج دق

ا المجلس إلى الھامة المستندات بتقدیم یسمح أن إلى األعمال جدول یحتاج قد با یكون وحیثم  اإلدارة حضور مناس

   .األعمال جدول بنود من معین بند لمناقشة

  إدارة مناقشات قاعة مجلس اإلدارة  .6.11.4
   :ضمان الرئیس مسؤولیة من یكون

 للمسائل ومفتوحة منظمة المناقشة تكون نأ.   

 األعضاء كل مشاركات تسھیل.  

 الدراسة من تستحق الذي القدر المسائل كل إعطاء.  

 األجندة عن وبعیدة ضروریة غیر أمور إلى المناقشات جر عدم.  

ة دون ولكن االجتماع على بالسیطرة االحتفاظ علیھ ذلك أجل ومن التوازن، یضمن أن الرئیس على یجب  الھیمن

رئیس وعلى .المناقشات على وعي، وبشكل یسمح، أن ال أن ن  التوافق حصول حتى المسائل مناقشات تمضي ب

   .علیھا المتفق النتیجة تلخیص على قادرا یكون أن أو الواسع

   :یلي ما تقریر الرئیس على یجب نتائج، أي ظھور وعدم اآلراء في وتباعد انشقاق حدوث حال في

 إضافیة معلومات إلى بحاجة األعضاء نكا إذا فیما.   

 معین موضوع حول قرار اتخاذ تأجیل في خاصة فوائد ھناك كانت إذا فیما.  

 الخارجیة أو اإلضافیة االستشارة على الحصول تم إذا فیما.  

 الموقف ھذا وإدارة التدخل الرئیس على یجب خطیر، اتفاق عدم المواقف أبدت إن  ً   .الحل إلى وصوال
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  المواد على المجلستوزیع  .6.11.5

تم د ی اء تزوی دول األعض ال بج ل أعم ائق مفص دة والوث رارات المؤی ة والق ا المقترح ل تقریب ل قب اع ك ن اجتم  م

  .كافي بوقت المجلس اجتماعات

ب ى یج اءاأل عل وا أن عض ة یقوم ذه بمراجع واد ھ ل الم اع قب اءو .االجتم ذین األعض دیھم ال ود ل ون بن  یقترح

   .االجتماعات تلك قبل بھا الرئیس إبالغ علیھم المستقبلیة، المجلس اجتماعات من أي أعمال جدول في  تضمینھا

ل االستفسار بذلك یتقدم أن علیھ یجب األعمال، جدول بنود من بند أي حول استفسارات عضو أي لدى كان إذا  قب

   .المقرر المجلس اجتماع من أسبوع

ب ى یج رد اإلدارة عل ى ال ارات عل اء استفس س أعض ل المجل اع قب س اجتم رر، المجل ع المق ع وتوزی  ردود جمی

   .اإلدارة مجلس أعضاء كل على إلدارةا

  أعضاء مجلس اإلدارة لالجتماعات ستعدادإ .6.11.6

ل المقدمة المجلس أوراق وتحلیل قراءة االستعداد یتضمن  توضیح لطلب المناسبة الخطوات واتخاذ االجتماع قب

ة ائل أی ت أوراق أو مس ى ویجب .واضحة لیس تالم األعضاء عل ل المجلس أوراق اس اع قب س اجتم ت المجل  بوق

تمكن كافي ة من لل ة المستندات ودراسة مراجع د أي ومتابع ود من بن ة ذات البن ة تشمل أن ویجب .العالق  الرزم

   :یلي ما المستلمة

 یلي ما تشمل التي المؤیدة واألوراق األعمال جدول:   

ؤثر التي الرئیسیة لألحداث تقییم على صین والذي التنفیذي للمدیر التشغیلي التقریر -  ذ العمل على ت  من

   .األخیر االجتماع

  .االستراتیجي واألداء الرئیسیة المؤشرات على یركز الذي المالي األداء تقریر - 

  .المعلومات من المزید أو نقاش أو قرار اتخاذ تحتاج محددة مسائل أوراق - 

  حضور اإلدارة لالجتماعات .6.11.7

ا مجاالت مختلف واستعراض اإلدارة مجلس اجتماعات في الشركة دارةإ مشاركة المتوقع من  یتھامسؤولو عملھ

   .الشركة بأعمال أعمق معرفة مقومات وتكوین األمور مجریات على اإلطالع من األعضاء لتمكین

  محاضر وأجندة االجتماعات .6.11.8
رارات مناقشتھا، یتم التي المسائل سجل المحاضر تعتبر  لجان اجتماعات عن الناشئة اتواإلجراء المتخذة والق

ا على الحرص یجب ونظامیة قانونیة وكمتطلبات .والمجلس المجلس ا، توفیرھ ر وحفظھ  السجل المحاضر تعتب

   .بواجبھ للوفاء منھ مطلوب ھو ما نفذ المجلس أن ببیان یتعلق ما لكل األھمیة الجوھري
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ة واضحة المحاضر تكون أن یجب ر ومنظم ا .غامضة وغی وي ال أن یجب كم دة معلومات على تحت ر زائ  غی

دور حرفیة حوارات تسجیل على وال ضروریة رارات المحاضر توضح أن یجب .االجتماعات في ت  المجلس ق

   .المجلس قرارات على اإلجماع طبیعة وتعكس االجتماع سیاق في تصدر التي اللجان أو

اء أخذت التي المالحظات من المحضر اإلدارة مجلس سكرتیر یعد اع، أثن دم االجتم  محضر كل من مسودة ویق

   .مطلوبة تكون قد مناسبة تعدیالت أي وتحدید المحضر مسودة بمراجعة الرئیس ویقوم ، الرئیس لمراجعة

د ھذا یكون أن ویجب .األعضاء جمیع على عادة المراجعة المسودة تعمیم یتم ة بع رئیس مراجع ورا، ال  على أو ف

الل األغلب ع من أسبوع خ رئ توقی ودة یسال ب .للمس وم أن ویج ة األعضاء یق ة بمراجع ودة دقیق  المحضر لمس

   .المحضر اعتماد قبل االھتمام جوانب كل وتغطیة سجلت التي بالوقائع القناعة لضمان

  لجان مجلس اإلدارة .6.12
ة على كثب عن واإلطالع الوقوف اإلدارة مجلس ألعضاء اللجان تتیح ة المسائل كاف  الشركة تواجھ التي الھام

ا أكبر دربق د مم ھ المجلس یستطیع ق رر اجتماع أي في بأكمل ذلك .للمجلس مق ر ل ة وسیلة اللجان تعتب  في فعال

   .االھتمام وذات المحددة األمور من قدر ألكبر المفصلة للدراسة والسماح المدیرین بین العمل عبء توزیع

  فاعلیة اللجان  .6.12.1

 اللجان جعل في  لإلسھام اتخاذھا المجلس یستطیع التي الخطوات من العدید ھناك اللجان، دور عن النظر بغض

   :عبر ذلك ویتأتى ملموسة، فاعلیة ذات

 لجنة لكل وموثق رسمي عمل میثاق واعتماد وضع.   

 ین الي وبشكل – للجان مناسبین أعضاء تعی ز یكون مث ة عضویة على التركی  من عدد تضم بحیث اللجن

   .المطروحة المسائل مع بالتعامل عالقة ھمول الخبرة ذوي من أعضاء وتضم المجلس أعضاء

 المجلس یطلبھا التي اإلفادات وتقدم ترد بأن اللجان من المنتظم الطلب.   

 المستقلة المھنیة االستشارات على بیسر الحصول یمكنھا اللجان أن ضمان.   

 أنشطتھا كافة في المطلقة الشفافیة باعتماد اللجان مطالبة.   

 مناسب اإلداري دعمال على اللجان حصول ضمان.   

ة تبقى وأن المجلس حاجات تخدم أن ھو اللجان تكوین من األساسي الغرض ا أداء في فاعل ا المحددة وظائفھ  لھ

   .أجلھا من قامت والتي
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  األمور اإلداریة  .6.13
  أداء وتقییم المجلس  .6.13.1

ة بغرض ألدائھ سنویاً  تقییماً  اإلدارة مجلس یجري ة مدى معرف ھ المجلس فاعلی ذ في ولجان اء األعمال تنفی  والوف

د ضوئھا وعلى ،األعضاء كل آراء یتلقى أن المجلس على یجب ذلك، وفي .الشركة تجاه بااللتزامات ر یع  تقری

   .مالیة سنة كل نھایة بعد للنقاش وإخضاعھ المجلس ألداء السنوي التقییم

د التي المجاالت لىع وتحدیداً  للشركة، المجلس قدمھا التي اإلسھامات على التقییم یركز أن یجب  أو المجلس یعتق

  .فیھا أداؤه یحسن أن للمجلس الممكن من الشركة إدارة

ا )سنویا المثال، سبیل على( الدوریة بالمراجعة یقوم أن المجلس على فاعلیتھ، ولتقییم ا أنجزه لم  استوفي إذا وفیم

   .ھمسؤولیات متطلبات

ي الطرق وإحدى س یمكن الت یم للمجل اخالل من نفسھ تقی یم ھي ھ ل أنشطتھ تقی اق مقاب ھ میث ا .عمل ع فبینم  یراج

ذه بتكلیف الفائدة تزید أن یحتمل ككل، نفسھ المجلس ة الممارسة  ھ ة مختصة لجھ یم فمؤسسة .خارجی  األداء تقی

ة ون ال الخارجی لة تك اً  منفص ب، عاطفی ل فحس تتناول ب وع س داً  الموض ن بعی ز ع اد أو التحی ى االعتم رة عل  فك

ورة لفا متص ى إضافة .س ك، إل إن ذل رأي ف ام المجال یفسح الخارجي ال ة أم ذھا اآلراء مختلف مناقش ین وأخ  بع

    .االعتبار

  سریة أعمال المجلس  .6.13.2
 إال االجتماعات، في المتداولة والمعلومات اإلدارة  مجلس وقرارات للمداوالت المطلقة بالسریة األعضاء یحتفظ

   .عام بشكل المعلومات عن الشركة كشفت إذا

  تعامل المجلس مع األطراف األخرى .6.13.3

ع الشركة عن نیابة االتصاالت تتم أن یجب للشركة، المنتدب العضو بھا یوجھ التي الحاالت عدا فیما  األطراف م

دى المعینین الممثلین قبل من األخرى  من الشركة بخصوص استفسار أي المجلس عضو استلم وإذا .الشركة ل

نھم ویطلب التعلیق عدم علیھا /علیھ یجب الرسمیة، االجتماعیة تاالتصاال ذلك في بما ثالثة، أطراف  استدعاء م

   .للشركة المنتدب العضو

  وشغرھاإنھاء عضویة المجلس  .6.14
اء المجلس عضویة تنتھي ھ بانتھ اء أو مدت ا العضو صالحیة بإنتھ ا لھ  فى ساریة تعلیمات او نظام ألى وفق

ین أن للمجلس زجا المجلس أعضاء أحد مركز شغر وإذا ، المملكة ا یع  على الشاغر المركز فى "عضوا مؤقت

 ھبط وإذا سلفھ مدة الجدید العضو ویكمل لھا إجتماع أول فى العادیة العامة الجمعیة على التعیین ھذا یعرض ان
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ة العامة الجمعیة دعوة وجبت  اإلجتماع لصحة الالزم النصاب عن اإلدارة مجلس أعضاء عدد  اقرب فى العادی

    .األعضاء من الالزم العدد لتعیین ممكن وقت

  الجددمجلس ال اءضعأتعریف  .6.15
زود اء اإلدارة ت دد األعض تندات الج ات بالمس ة والمعلوم فتلل الالزم ركة عری طتھا بالش ا وأنش اعدھم وبم  یس

 دارةوإ المحاسبیة والمسائل الھامة، المالیة والجوانب اإلستراتیجیة، الشركة بخطط االلمامو ھممسؤولیاتب بالقیام

   :یلي بما الجدد األعضاء دیتزو لمناسبا من یكونو  .بھا الخاصة السلوك وقواعد التزامھا، وبرامج المخاطر،

 الكبار منافسیھا مع الشركة ومقارنات الشركة عمل بمجال الخاصة المعلومات على تحتوي التي المادة.   

 المقررة المجلس اجتماعات من جزءً  نھاشئو تشكل ما عادة والتي والمواقع، ، ھالوحدات میدانیة زیارات.   

 ة ة مراجع س، قانونی رة للمجل ي م نة ف ى الس ل، عل ایا األق یة والقض ي الرئیس ي الت ت ھ راء تح ام اإلج  أم

  .الشركة حوكمة وأمور المحاكم

  المستشارون الخارجیون  .6.16
د بسلطة المجلس یتمتع ع التعاق راء م ا المستشارین، أو الخب ا المستشار ذلك في بم ا المستقل، نونيالق  رأى كلم

   .موافقتھ على الحصول أو بالشركة منتدبال عضوال استشارة دون مناسبا، لكذ المجلس

   .المستشارین لھؤالء المناسبة التعویضات المجلس ویقر

  عقد وإدارة اجتماعات الجمعیة العمومیة السنویة  .6.17
اعو .الشركة مساھمي تجاه تنصب اإلدارة لمجلس الرئیسیة مسؤولیةال ام السنوي االجتم ة الع ة للجمعی  العمومی

ور من مجموعة على والوقوف الشركة أداء لمناقشة المساھمین مع المجلس حولھ یجتمع الذي المنبر یمثل  األم

م فالشركاء .الشركاء موافقة تتطلب التي ذین ھ دمون ال ال، رأس یق ذلك الم م من ل دوا أن المھ ذا یعق  االجتماع ھ

   .العالقة ذات واألمور الشركة أداء لمناقشة

  سكرتیر مجلس اإلدارة  .6.18
   .تعیینھ إعادة ویجوز .راتبھ ویحدد وسلطاتھ واجباتھ ویقرر للمجلس )سكرتیر( أمین اإلدارة مجلس یعین

وفر المجلس أن ضمان ھو الرئیسیة ھمسؤولیات جوھر لكن معینة، مھام عن مسؤوال المجلس سكرتیر یكون  تت

ھ ات ل ارة مقوم بة االستش مان المناس جالت أن وض ائع س س وق س المجل س أن تعك ذ المجل ھ نف اه التزامات  تج

ركة افة .الش ى إض ك، إل اعد ذل كرتیر یس س س ى المجل مان عل ات أن ض ة الھیئ زم الحاكم ل تلت ات بك  المتطلب

ة ة التنظیمی ا .الھام ذلك، وفق رف ل كرتیر یتص س س ا المجل ار غالب اء كمستش س ألعض دراء اإلدارة مجل  والم

   .الشركة بنشاط الصلة ذات قوانینوال القواعدو التنظیمیة، الشروط حول الكبار تنفیذیینال
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  سكرتیر المجلس  ؤولیةدور ومس .6.18.1

   :یلي بما یقوم أن المجلس سكرتیر على یجب وواجباتھ، ھمسؤولیاتب للوفاء

  دعم أعضاء المجلس 

ذا في واجباتھ تشمل أن ویجب .المجلس أعضاء دعم في وقتھ معظم یقضي أن المجلس سكرتیر على یجب  ھ

   :یلي ما المجال

  تنظیم اجتماعات المجلس  

رغم وعلى .المجلس اجتماعات تنظیم عن مسؤوال المجلس سكرتیر یكون  من المجلس اجتماعات أن من ال

   :مثل والتنظیمیة اإلداریة األمور كل مع یتعامل المجلس سكرتیر فإن مطلقة، بصورة الرئیس مسؤولیة

 المجلس اجتماعات قویمت إعداد.   

 األعمال جدول وضع في الرئیس مساعدة. 

 المناقشة محل تكون التي والجوھریة اإلجرائیة بالمسائل الخاصة العروض وضع.  

 المجلس اجتماعات قاعات لمناقشات نموذجیة ملخصات إعداد.  

 اإلدارة مجلس أعضاء كل إلى المجلس اجتماعات إشعارات إرسال.  

 اإلدارة مجلس أعضاء على لتصویتا اقتراع وزیعت.  

 وا لم الذین أولئك خصوصا والمكتملة المكتوبة اإلدارة مجلس أعضاء آراء جمع  بأنفسھم حاضرین یكون

  .االجتماع في

 المجلس رئیس إلى المكتوبة اآلراء إرسال.  

اع ضمان في یساعد أن المجلس سكرتیر على یجب ذلك، إلى إضافة ا .سالمجل اجتماع إجراءات إتب  وجنب

ى ب إل ع جن رئیس، م وب ال كرتیر من مطل س س دون أن المجل ودة ی س اجتماعات محضر مس ن .المجل  وم

   :یلي بما حدیثا تعیینھم تم الذین األعضاء تعریفو تبلیغ أیضاً  مھامھ

 المجلس عملیات تنظم التي الشركة إجراءات.   

 الشركة ومدراء التنظیمي الھیكل.  

 للشركة الداخلیة الوثائق.  

 الصادرة المجلس وقرارات العمومیة للجمعیة العام السنوي االجتماع قرارات.  

 بواجباتھم المناسب للوفاء األعضاء من المطلوبة المعلومات توفر.  

  تمكین المجلس من الوصول إلى المعلومات 
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ایحتاج التي المعلومات على الحصول في األعضاء مساعدة في الرئیسي الدور المجلس سكرتیر یلعب  ونھ

ا كل إلى والكامل المناسب الوصول إمكانیات لألعضاء المجلس سكرتیر ویوفر .السلیم القرار صنع في  مم

   :یلي

 المجلس اجتماعات محضر.   

 المنتدب العضو علیھا ویوافق یعتمدھا التي القرارات 

 المنتدب العضو من الصادرة الوثائق 

 لخارجيا المراجع یعدھا التي والتقاریر االجتماعات محاضر.  

 المالیة الوثائق.  

   المساھمینحمایة حقوق 

   العمومیة للجمعیة العام السنوي لالجتماع الترتیب

كرتیر یلعب س س ا دورا المجل ي ھام یم ف اع تنظ نوي االجتم ام الس ة الع ة للجمعی ا .العمومی ي وفیم ض یل  بع

   :الجانب ھذا في یلعبھا التي األدوار

 العمومیة للجمعیة العام يالسنو باالجتماع المساھمین إبالغ.   

 المساھمین قائمة إعداد ضمان.  

 ام السنوي االجتماع أثناء اإلجرائیة األسئلة على الرد ة الع ة للجمعی ات وحل العمومی ة ذات الخالف  العالق

  .العمومیة للجمعیة العام السنوي االجتماع وإدارة بإعداد

 الشركاء إلى العمومیة للجمعیة العام السنوي االجتماع نتائج تقریر توصیل.  

 مان اظ ض ر االحتف اص بالمحض ائج الخ ویت بنت ر التص اع ومحض نوي االجتم ام الس ة الع  للجمعی

  .العمومیة

 العمومیة للجمعیة العام السنوي لالجتماع التسجیل بإجراءات االلتزام ضمان.  

  اإلفصاح عن المعلومات والشفافیة 

ا دورا المجلس سكرتیر یلعب دب العضوو المجلس مساعدة في ھام اء على المنت اتھم الوف  حیث من بالتزام

اح ات اإلفص ة بالمعلوم ى الجوھری اس عل ب أس ى مناس اھمى إل ركة مس داولو الش ا .ت من وھن  دور یتض

   :التالیة المھام المعلومات عن لإلفصاح بالنسبة المجلس سكرتیر

 یةالضرور المعلومات عن واإلفصاح باإلجراءات تلتزم الشركة أن ضمان.   

 الشركة وثائق حفظ ضمان.  

 المساھمین إلى إرسالھا قبل الوثائق نسخ توثیق.  
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 العالقة ذات للقوانین طبقا المعلومات إلى المساھمین كل قبل من المقید غیر الوصول ضمان.  

  مؤھالت سكرتیر مجلس اإلدارة  .6.18.2

د ار عن كرتیر اختی س، س ب المجل ى یج س عل ث أن المجل ن یبح خص ع ؤھالت ش ا بم ھ راتومھ ام تؤھل  للقی

ھ ي .بواجبات ك وف اج ذل س یحت ى المجل یم إل ح تقی ن المرش ث م یم حی ره ، التعل ة الخب فات ،العملی ة الص  المھنی

   :المجلس لسكرتیر الرئیسیة المؤھالت یلي فیما .للعمل الوظیفي الوصف وثیقة ضوء على ومھاراتھ

 جیدة اتصال ومھارات بحضور یتمتع.   

 المالیة األوراق نونوقا الشركات قانون یفھم.  

 اإلجماع ویحقق الوسیط دور لعب على بالقدرة یتمتع.  

 الشركة أعمال یفھم 

 وإبداعیا مرنا ویكون للظروف وفقا یعمل.  

 لإلدارة المبكر اإلنذار وتقدیم األفق في تلوح التي المؤشرات استقراء على یقدر.  

  ة سكرتیر مجلس اإلدارةاستقاللی .6.18.3

ات، جمیع في مساھمیھاو الشركة مصالح یخدم بما دوماً  یتصرف أن اإلدارة لسمج سكرتیر مھمة أن حیث   األوق

 مسؤوال المجلس سكرتیر یكون وبھذا .األخرى واألطراف اإلدارة تمارسھ الذي والتأثیر النفوذ من حمایتھ یجب

   .المجلس إدارة وتحت المجلس عن
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  سیاسة وإجراءات العضویة فى مجلس اإلدارة  .7

 مھمقد .7.1
) الشروط(مع ما تتضمنھ من بیان للمعاییر  تتضح أھمیة سیاسة وإجراءات العضویة في مجلس اإلدارة

الواجب توافرھا لدى مرشحى العضویة لمجلس إدارة الشركة ، بإعتبار أن مجلس اإلدارة ھو المنوط بھ 

  .بیقوضع نظام للحوكمة وتوفیر البیئة المالئمة لتطبیقة ومن ثم متابعة ورقابة التط

 تعریفات .7.2
  شروط عضو مجلس اإلدارة المستقل

  ) :على سبیل المثال ال الحصر(یشترط فى عضو مجلس اإلدارة الذى یتمتع باإلستقاللیة التامة األتى 

 .٪ أو أكثر من أسھم الشركة أو أي شركة من مجموعتھا5أن یكون ال یملك ما نسبتھ  .1

ً لشخص ذي صفة إعتباریة یملك ما .2 ٪ أو أكثر من أسھم الشركة أو أي شركة 5نسبتھ  أن ال یكون ممثال

 .من مجموعتھا

 .لم یكن خالل العامین الماضیین من كبار التنفیذیین في الشركة أو في أي شركة من مجموعتھا .3

ٍ من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في أي شركة من  .4 لیس لھ صلة قرابة من الدرجة األولى بأحد

 .مجموعتھا

 .ة من الدرجة األولى بأحد كبار التنفیذیین في الشركة أو في أي شركة من مجموعتھالیس لھ صلة قراب .5

 .لیس عضو مجلس إدارة في شركة من مجموعة الشركة المرشح لعضویة مجلس إدارتھا .6

ً خالل العامین الماضیین لدى أحد األطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من  .7 لم یكن موظفا

انونیین وكبار الموردین، ولم یملك حصص سیطرة لدى أحد تلك األطراف مجموعتھا كالمحاسبین الق

  .خالل العامین الماضیین

  شروط عضو مجلس اإلدارة غیر التنفیذي

 :یشترط فى عضو مجلس اإلدارة غیر التنفیذى األتى

 .أن یكون غیر متفرغ إلدارة الشركة .1

ً من الشركة .2 ً شھریا أو سنویا   .أن ال یكون یتقاضى راتبا

  رباء من الدرجة األولىاألق

  .األب واألم والزوج والزوجة واألوالد
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  أصحاب المصالح

كل شخص لھ مصلحة مع الشركة مثل المساھمین ، والعاملین ، والدائنین، والعمالء ، والموردین ، 

  .والمجتمع

  مساھمو األقلیة

 .أثیر علیھاالمساھمون الذین یمثلون فئة غیر مسیطرة على الشركة بحیث ال یستطیعون الت

  السیاسة العامة .7.3
السیاسة العامة للعضویة فى مجلس إدارة الشركة ھى اإلختیار بین األخوة المرشحین من مساھمى الشركة 

اردة في تعمیم وزارة التجارة الشروط الوالمتقدمین لعضویة المجلس عن طریق المفاضلة بینھم على أساس 

وزارة التجارة والصناعة رقم تعمیم  ھـ وكذلك18/6/1412وتاریخ  222/9362/3245رقم 

ً لما ینص علیھ نظام الشركات والنظام األساسي 26/12/1420وتاریخ  322/205/3800 ھـ ووفقا

  .للشركة ، والئحة حوكمة الشركات وقواعد التسجیل واإلدراج الصادرتین عن مجلس ھیئة السوق المالیة

  العضویة فى مجلس اإلدارة) شروط(معاییر  .7.4
یر العضویة فى مجلس إدارة الشركة فى إطار الشروط الواردة في تعمیم وزارة التجارة رقم معای دتتحد

ھـ وكذلك تعمیم وزارة التجارة والصناعة رقم 18/6/1412وتاریخ  222/9362/3245

ً لما ینص علیھ نظام الشركات والنظام األساسي 26/12/1420وتاریخ  322/205/3800 ھـ ووفقا

. ة الشركات وقواعد التسجیل واإلدراج الصادرتین عن مجلس ھیئة السوق المالیة للشركة ، والئحة حوكم

  :وفقا لما یلى

 آالف عشرة االسمیة عن قیمتھا تقل ال الشركة أسھم من لعدد مالكا اإلدارة مجلس عضو یكون أن یجب .1

 ى أحدف العضو تعیین تاریخ من یوما )30(ثالثین  خالل األسھم ھذه وتودع لایر) 10,000(لایر

الغرض، وتخصص ھذه االسھم لضمان مسؤولیة  والصناعة لھذا التجارة وزیر یعینھا التي البنوك

 مسؤولیةأعضاء مجلس اإلدارة وتظل غیر قابلة للتداول إلى أن تنقض المدة المحددة لسماع دعوى ال

دم عضو مجلس من نظام الشركات أو إلى أن یفصل فى الدعوى المذكورة ، وإذا لم یق) 76(فى المادة 

من نظام الشركات ، مادة ) 68(مادة . اإلدارة أسھم الضمان فى المیعاد المحدد لذلك بطلت عضویتھ
 .من النظام األساسى للشركة) 18(

ً على مؤھل علمي یسمح لھ بآداء  .2  .ھ في المجلسمسؤولیاتأن یكون حاصال
 .  ابھھأن یكون ممن لھ الخبرة الكافیة فى مجال عمل الشركة أومجاالت مش .3
 .أن یكون من ذوى المعرفة بنظام الشركات والقواعد واللوائح والتعامیم ذات الصلة بنشاط الشركة .4
 .أن تكون لدیھ القدرة على قراءة وتحلیل المیزانیات العمومیة والمعرفة بالحسابات والمالیة .5
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 .أن یكون لدیھ الحافز والوقت الكافي للمساھمة فى توجیھ أعمال وسیاسات الشركة .6
أن یكون ممن یتمتع باإلستقاللیة فى الفكر والشجاعة فى تقدیم آراءه الخاصة فى األمور اإلستراتیجیة  .7

 .والتجاریة فى مجال نشاط الشركة
 .أن یكون من ذوى العلم والمعرفة والمداومة على التعلم .8
 .یة إنتخابھأن یكون لدیھ إلتزام بخدمة الشركة كعضو مجلس إدارة لدورة كاملة على األقل منذ بدا .9

 .أن یتمتع باالخالق واإلستقامة واألمانة والمصداقیة .10
 .أن ال یكون قد تم إدانتھ بجریمة مخلة بالشرف واالمانھ .11
 .أن ال یكون قد صدر ضده قرارا من ھیئة السوق المالیة .12
 .أن ال یكون لھ أى تضارب فى المصالح مع الشركة .13
ى األعمال والعقود التى تتم لحساب الشركة ، أن ال یكون لھ أى مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة ف .14

ویستثنى من ذلك األعمال التي تتم بطریق المناقصات العامة إذا كان عضو مجلس االدارة صاحب 

 .من نظام الشركات) 69(مادة . العرض األفضل 
ً بأى عمل من شأنھ منافسة الشركة أو أن یتاجر فى أحد فروع النشاط الذى تز .15 اولھ أن ال یكون مشتركا

 .من نظام الشركات) 70(مادة . الشركھ
 .أن ال یكون عضو مجلس إدارة فى أكثر من خمسة شركات مساھمھ مدرجھ  .16
اإللتزام بكافة المواد والبنود الخاصة بالعضویة فى مجلس إدارة الشركات المساھمة الواردة بنظام  .17

 .الشركات ولوائح ھیئة السوق المالیة
أن یرشح لعضویة مجلس اإلدارة كل ) مسبقة من الجھات ذات االختصاص إال بموافقة كتابیة( ال یجوز .18

 .من شغل نفس المركز في شركة صفیت أو تم عزلھ في شركة أخرى

 .الموافقة على إجراء المقابلـة الشخصیـة مع لجنـة الترشیحات والمكافآت بالشركة .19

  إجراءات العضویة فى مجلس اإلدارة .7.5
ب الترشح لعضویة المجلس ، وإعتماد فترة تقدیم طلبات الترشح موافقة مجلس اإلدارة على فتح با .1

وجدول أعمال الجمعیة العمومیة العادیة للتصویت على تعیین أعضاء مجلس اإلدارة متى إقتضت 

 .القواعد أو ظروف الحال لذلك

ة ، جدول أعمال الجمعیة العمومیة العادی: العرض على وزارة التجارة والصناعة للموافقة على كل من .2

أو ) تحدد(وصیغة األعالن عن دعوة مساھمى الشركة للترشیح ألعضاء مجلس اإلدارة لدورتھ 

 ).تحدد(إلستكمال المدة المتبقیة من الدورة الحالیة 

أو إلستكمال المدة ) تحدد(االعالن عن دعوة مساھمى الشركة للترشح لعضویة مجلس اإلدارة لدورتھ  .3

 ).تحدد(المتبقیة من الدورة الحالیة 

 :على األخوة مساھمى الشركة الراغبین فى الترشح لعضویة مجلس إدارة الشركة القیام بما یلى .4



  
 

 م2013یونیة                                                               51                                                 نظام الحوكمة

  إلدارة الشركة برغبة المساھم في ترشیح نفسـھ واستعداده للقیام ) إخطار(التقدم بطلب

 .بالمسؤولیات المنوطة بعضویـة المجلس

  فى إطار الشروط الواردة في والصناعـة تعبئة نموذج السیرة الذاتیـة الصادر من وزارة التجارة

ھـ وكذلك تعمیم وزارة 18/6/1412وتاریخ  222/9362/3245رقم تعمیم وزارة التجارة 

ھـ ، وكذلك تعبئة نموذج 26/12/1420وتاریخ  322/205/3800التجارة والصناعة رقم 

الصادر  4/2359قم حسب تعمیم الھیئة ر) 3(السیرة الذاتیة الصادر من ھیئة السوق المالیـة رقم 

 . ھـ  ، والممكن الحصول علیھما من موقع الوزارة والھیئة 12/04/1431بتاریخ 

 على المرشحین تقدیم طلباتھم للشركة باحدى الطرق التالیة: 

 - الشركةبنایة : بالعنوان التالى ) عنایة لجنة الترشیحات والمكافأت(الحضور لمقر الشركة   . أ

 ) .الشمیسي سابقاً (ة أمام مدینة الملك سعود الطبی

 .عنایة لجنة الترشیحات والمكافأت 11411الریاض  359ب .بالبرید السریع ص  . ب

 nrc@alhokair.com.saبالبرید األلكترونـى   . ت

 .4357268 - 01: على الفاكس رقم  . ث

  مؤھالتھ وخبراتھ في مجال أعمال الشركةإرفاق صور من. 

  باألعمال واالنجازات الھامة والكبیرة التي حققھا المرشح في عضویاتھ في ً ً منفصال تقدیم سجال

مجالس اإلدارات التي شغلھا أو في الوظائف التنفیذیة واالداریـة العلیـا التي تقلدھـا خالل عشر 

 .سنوات سابقـة، والعمل الحالى

 ھا وفتراتھا وخطاب موثق من كل شركة إرفاق بیان بمجالس إدارات الشركات التي تولى عضویت

یشتمل على فترة العضویـة وعدد جلسات كل دورة ونسبة حضور العضو لتلك الجلسات واللجان 

وملخص النتائج المالیة التي  المنبثقة من المجلس المشترك فیھـا العضـو ونسبة حضوره بھـا،

 .ة من سنوات الدورةحققتھا الشركات التى تولى عضویة مجالس إداراتھا خالل كل سن

 إرفاق بیان بالشركات المساھمة التي ال یزال یتولى عضویتھا. 

 إرفاق بیان بالشركات التي یشترك في إدارتھا أو ملكیتھا وتمارس أعمال شبیھة بأعمال الشركة. 

  السجل التجاري للشركات والمؤسسات العـائلـة لألفراد و /إرفـاق صـورة بطاقـة الھویة الوطنیة

 .م االتصال الخاصة بالمرشح وثالث صور شمسیة شخصیة لھوأرقا

 یتعین على المرشح أن یقدم ترجمة عربیة معتمدة ألیة وثائق أو مستندات مكتوبة بلغة أجنبیة. 

 .دراسة الطلبات من قبل لجنة الترشیحات والمكافآت الخاصـة بالشركة .5

 .ترتیب المقابالت الشخصیـة لمن یقع علیھم االختیار المبدئـي .6
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عرض تقریر لمجلس اإلدارة یتضمن توصیة لجنة الترشیحات والمكافات بالمرشحین المؤھلین  .7

ً بھ عدد المتقدمین للعضویة ، ومن وقع علیھم اإلختیار المبدئى للمقابالت  للعضویة ، وموضحا

 .الشخصیة ، ومبررات التوصیة باالعضاء المؤھلین لشغل العضویة

صویت على تعیین أعضاء مجلس اإلدارة الشاغریین وفقا لتوصیات الدعوة لجمعیة عمومیة عادیة للت .8

مجلس اإلدارة ولجنة الترشیحات والمكافات ، وذلك بعد الحصول على موافقة الجھات المختصھ على 

 .ذلك
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 لجان مجلس اإلدارة  .8

 لجنة المراجعة .8.1
  مھام لجنة المراجعة ومسؤولیاتھا .8.1.1

اخلیة فاعل ، ھو أحد المسؤولیات المناطة بمجلس اإلدارة ، وتتمثل المھمة األساسیة إن وجود نظام رقابة د

للجنة المراجعة فى التحقق من كفایة نظام الرقابة الداخلیة وتنفیذه بفاعلیة، وتقدیم أى توصیات لمجلس اإلدارة 

والمستثمرین بكفاءة من شأنھا تفعیل النظام وتطویره بما یحقق أغراض الشركة ویحمى مصالح المساھمین 

  :ویشمل نطاق عمل اللجنة القیام بكل األعمال التى تمكنھا من تحقیق مھامھا ، ومنھا  .عالیة وتكلفة معقولة

اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلیة في الشركة ، والتحقق من مدى فاعلیتھا في تنفیذ األعمال  - 1

 .والمھمات التي حددھا لھا مجلس اإلدارة

 .الرقابة الداخلیة ووضع تقریر مكتوب عن رأیھا وتوصیاتھا في شأنھ دراسة نظام - 2

 .دراسة تقاریر المراجعة الداخلیة ومتابعة تنفیذ اإلجراءات التصحیحیة للملحوظات الواردة فیھا - 3

اإلشراف على عملیات التقصى ذات العالقة بالغش أو األخطاء التى تقع فى الشركة ، أو أى أمور ترى  - 4

 .تقصیھااللجنة أھمیة 

 .التوصیة لمجلس اإلدارة بتعیین المحاسبین القانونیین وفصلھم وتحدید أتعابھم، والتأكد من استقاللیتھم - 5

متابعة أعمال المحاسبین القانونیین ، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي یكلفون بھا  - 6

 .أثناء قیامھم بأعمال المراجعة

 .القانوني وأبداء ملحوظاتھا علیھا دراسة خطة المراجعة مع المحاسب - 7

 .دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالیة ومتابعة ما تم في شأنھا - 8

دراسة القوائم المالیة األولیة والسنویة قبل عرضھا على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصیة في  - 9

 .شأنھا

 .توصیة لمجلس اإلدارة في شأنھادراسة السیاسات المحاسبیة المتبعة وإبداء الرأي وال - 10

   .ما یستجد من أعمال یقوم مجلس اإلدارة بإسنادھا للجنة وفق ما یرتبط وطبیعة عملھا - 11

  تشكیل لجنة المراجعة والشروط الواجب توافرھا فى عضو اللجنة .8.1.2

 أعضاء ، ویجوز ةثالث) 3( لجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة ، وتشكل منلحدى اإتكون لجنة المراجعة  - 1

،  عضویینأن یكون من بینھم أعضاء من مجلس اإلدارة غیر التنفیذیین ، شریطة أال یزید عددھم عن 

 :باللجنة أن یتوافر فیھ ما یلي" ویشترط فیمن یعین عضوا
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سھم ، وأال یملك أكثر ) 100(أن یكون من مساھمى الشركة المالكیین لعدد من األسھم ال یقل عن   ـ أ

 .من أسھم الشركة% 5من 

 .یكون من أعضاء مجلس اإلدارة التنفیذیینأال   ـ ب

أن ال یجمع إلى جانب عضویتھ فى لجنة المراجعة عضویة أى لجنة أخري منبثقة عن مجلس   ـ ت

  .اإلدارة

لدیھ تأھیل علمى مالئم وإلمام بالجوانب المالیة  -على األقل  -أحد أعضاء اللجنة أن یكون یتعین  - 2

 :ك كما یلي، وذل والمحاسبیة وبطبیعة أعمال المنشأة

درجة الدكتوراة فى المحاسبة أو ما یعادلھا، وخبرة عملیة فى مجال المحاسبة والمراجعة ال تقل   ـ أ

عن سنتین ، تخفض إلى سنة إذا كان حاصال على زمالة الھیئة السعودیة للمحاسبیین القانونیین أو 

 ، )أو(أى تأھیل مھنى مماثل تعتمده الھیئة 

أو ما یعادلھا ، وخبرة عملیة فى مجال المحاسبة والمراجعة ال تقل درجة الماجستیر فى المحاسبة   ـ ب

عن خمس سنوات ، تخفض إلى ثالث سنوات إذا كان حاصال على زمالة الھیئة السعودیة 

 ،) أو(للمحاسبیین القانونیین أو أى تأھیل مھنى مماثل تعتمده الھیئة 

ة فى مجال المحاسبة والمراجعة ال تقل درجة البكالوریوس فى المحاسبة أو ما یعادلھا وخبرة عملی  ـ ت

عن سبع سنوات ، تخفض إلى خمس إذا كان حاصال على زمالة الھیئة السعودیة للمحاسبیین 

 .القانونیین أو أى تأھیل مھنى مماثل تعتمده الھیئة

  تعیین أو إعفاء أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضویتھم .8.1.3

ة المراجعة ، یعین مجلس اإلدارة أعضاء اللجنة مع مراعاة الشروط الواجب توافرھا فى أعضاء لجن - 1

وعلى مجلس اإلدارة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتمكین اللجنة من القیام بالمھام  .وذلك لمدة ثالث سنوات 

المناطة بھا بما فى ذلك إطالع اللجنة ، وبدون أى قیود على كافة البیانات والمعلومات والتقاریر 

  .یر ذلك من األمور التى تري اللجنة أھمیة االطالع علیھاوالسجالت والمراسالت أو غ

  .أخرىیجوز إعادة تعیین العضو فى اللجنة لدورة  - 2

 :یجوز إعفاء أى عضو من أعضاء اللجنة بقرار من المجلس فى الحاالت التالیة - 3

  .طلب العضو إعفاءه من عضویة اللجنة  ـ أ

الذى یعتبره المجلس مضرا بأھداف  إساءة استخدام العضو لمنصبة فى اللجنة أو سوء التصرف ـ  ب

  .وسمعة الشركة بصفة عامة واللجنة بصفة خاصة

  .جتماعات متتالیة دون عذر یقبلھ مجلس اإلدارةإتغیب العضو عن حضور ثالث  ـ  ت
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عند انتھاء مدة العضو ، أثناء مدة عمل اللجنة ، بسبب الوفاة أو اإلستقالة أو العجز أو اإلعفاء، یعین  - 4

لشغل المنصب الشاغر فى اللجنة وذلك أخذا فى األعتبار الشروط الواجب توفرھا  المجلس عضو أخر

ویعتبر كل من العضو الذى شغر منصبھ فى اللجنة والعضو الذى یعین لمواصلة فترة  .فى عضو اللجنة

   .خدمة العضو الذى شغر منصبة فى اللجنة ، قد خدما لفترة دورة كاملة

  أسلوب عمل لجنة المراجعة .8.1.4

للجنة الئحة العمل الخاصھ بھا ، وتقدم لمجلس اإلدارة إلعتمادھا، وتستمد الئحة لجنة المراجعة تعد ا - 1

 .موادھا من النظام األساسى للشركة والنظم والتشریعات المقننة بالمملكة

تعد اللجنة خطة عمل سنویة تشمل وصفا لألعمال التى ستقوم بھا خالل السنة القادمة على شكل برامج  - 2

فیھا التكلفة التقدیریة والمدة الالزمة إلنجاز كل برنامج وترفع ھذه الخطة إلى المجلس  عمل تقدر

 .إلعتمادھا

تتضمن ما قامت بھ من أعمال ونتائجھا ، بما فى ذلك ما  تقاریر دوریة إلى مجلس اإلدارةتقدم اللجنة  - 3

ام الرقابة الداخلیة فى تبین للجنة من انحرافات أو أخطاء أو نقاط ضعف مھمة فى تصمیم أو تنفیذ نظ

الشركة ، وأن یتضمن التقریر ما تراه اللجنة من توصیات لمعالجة أوجھ القصور بما یمكن من تطویر 

  .نظام الرقابة الداخلیة فى الشركة وتفعیلھ

یتعین أن تكون اللجنة على حذر عند إعداد تقاریرھا من احتمال حدوث أعمال غیر نظامیة متعمدة ، أو  - 4

و أخطاء فى التقاریر المالیة التى تعدھا المنشأة ، وأن تكون اللجنة متیقظة للفرص أو وجود غش أ

الحاالت التى قد تسمح بحدوث ھذه العملیات، ویتعین على اللجنة إذا ما تبین لھا أي من ھذه الحاالت 

 .حیالھا النظر فى مدى الحاجة لإلستئناس برأي إستشارى لدراسة الحالة وتقدیم ما یراه من مقترحات

  إختصاصات رئیس اللجنة ونائبھ وأمین اللجنة .8.1.5

یختار أعضاء اللجنة من بینھم رئیسا لمدة عضویة اللجنة ، ویتولى رئیس اللجنة اإلشراف على إنجاز  - 1

  :اللجنة لمھامھا ولھ على األخص ما یلي

ل األعمال دعوة اللجنة لإلنعقاد وتحدید وقت وتاریخ ومكان كل اجتماع من اجتماعات اللجنة وجدو  ـ أ

  .وذلك بالتنسیق مع اعضاء اللجنة

 .رئاسة اجتماعات اللجنة ـ  ب

  .رفع نتائج أعمال اللجنة وتوصیاتھا لمجلس اإلدارة ـ  ت

إعداد موازنة اللجنة وخطة عملھا ومشروعاتھا على المدى القصیر والطویل بالتنسیق مع أمین  ـ  ث

  .عد اعتمادھا من اللجنةاللجنة ، وعرضھا على اللجنة تمھیدا لرفعھا لمجلس اإلدارة ، ب



  
 

 م2013یونیة                                                               56                                                 نظام الحوكمة

إعداد تقاریر دوریة عن أنشطة اللجنة بالتنسیق مع أمین اللجنة وعرضھا على اللجنة تمھیدا لرفعھا   ـ ج

  .لمجلس اإلدارة ، بعد اعتمادھا من اللجنة

  .تمثیل اللجنة أمام المجلس وأى جھة أخرى تستدعي ذلك  ـ ح

یة اللجنة یقوم بمعاونة الرئیس فى أداء مھامھ یختار أعضاء اللجنة من بینھم نائبا للرئیس لمدة عضو - 2

 .ویحل مقامھ عند غیابھ

یحضر أمین اللجنة الذى تعینھ اللجنة وتحدد أتعابھ اجتماعات اللجنة ، دون أن یكون لھ حق فى  - 3

التصویت ، ویعد محاضر االجتماعات ویبلغ مواعید الجلسات وجدول االعمال لألعضاء ویقوم بكافة 

الخاصة باللجنة ، ویراعى عند اختیار امین اللجنة ان یكون لدیھ التأھیل العلمى  االعمال االداریة

والخبرة العملیة التى تمكنھ من القیام بالمھام المناطة بھ ، ویلتزم امین اللجنة بالمحافظة على اسرار 

  .الشركة واالمتناع عن ممارسة اى نشاط قد یكون متعارضا مع مصلحة الشركة

  نة المراجعةتحدید أتعاب لج .8.1.6

وعضو لایر سعودى  5000بقیمة على بدل حضور من أعضاء مجلس اإلدارة یحصل عضو اللجنة  .1

 .عن كل اجتماع لایر سعودى  15000بقیمة على بدل حضور اللجنة من غیر أعضاء مجلس اإلدارة 

اللجنة  بدالت الحضور التى تم صرفھا ألعضاءللجمعیة العامة عن السنوى یفصح تقریر مجلس اإلدارة  .2

  .خالل العام

 لجنة الترشیحات والمكافأت .8.2

  ومسؤولیتھا لجنة الترشیحات والمكافأتمھام  .8.2.1

تتمثل المھمة األساسیة للجنة الترشیحات والمكافأت فى تحدید األفراد المؤھلین والمرشحین لیكونوا أعضاء 

مجلس اإلدارة فى وضع نظام  بمجلس اإلدارة وتنطبق علیھم الشروط الالزمة للعضویة ، وكذلك مساعدة

ویشمل نطاق عمل اللجنة القیام بكل األعمال التى   .حاكم سلیم وبناء السیاسات واالجراءات الالزمة لذلك

  :تمكنھا من تحقیق مھامھا ، ومنھا

ً للسیاسات والمعاییر المعتمدة ، والتأكد من  - 1 التوصیة لمجلس اإلدارة بالترشیح لعضویة المجلس وفقا

 .أي شخص سبق إدانتھ بجریمة مخلة بالشرف واألمانة عدم ترشیح

المراجعة السنویة لالحتیاجات المطلوبة من المھارات المناسبة لعضویة مجلس اإلدارة وإعداد وصف  - 2

للقدرات والمؤھالت المطلوبة لعضویة مجلس اإلدارة، بما في ذلك تحدید الوقت الذي یلزم أن 

 .مجلس اإلدارة  یخصصھ العضو ألعمال

 .راجعة ھیكل مجلس اإلدارة ورفع التوصیات في شأن التغییرات التي یمكن إجراؤھام - 3
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 .تحدید جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتھا بما یتفق مع مصلحة الشركة - 4

التأكد بشكل سنوي من استقاللیة األعضاء المستقلین، و عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو  - 5

 .یة مجلس إدارة شركة أخرىیشغل عضو

وضع سیاسات واضحة لتعویضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیین، یراعى عند  - 6

 .وضعھا استخدام معاییر ترتبط باألداء

   .ما یستجد من أعمال یقوم مجلس اإلدارة بإسنادھا للجنة وفق ما یرتبط وطبیعة عملھا - 7

  روط الواجب توافرھا فى عضو اللجنةتشكیل لجنة الترشیحات والمكافأت والش .8.2.2

،  أعضاء) 3(حدى اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة ، وتشكل اللجنة من إتكون لجنة الترشیحات والمكافأت 

 :باللجنة أن یتوافر فیھ ما یلي" ویشترط فیمن یعین عضوا

 .سھم) 100(أن یكون من مساھمى الشركة المالكیین لعدد من األسھم ال یقل عن  .1

 .یكون لدیھ تأھیل علمى مالئم وإلمام بالجوانب اإلداریة ، وبطبیعة أعمال المنشأة أن .2

  تعیین أو إعفاء أعضاء لجنة الترشیحات والمكافأت ومدة عضویتھم .8.2.3

مع مراعاة الشروط الواجب توافرھا فى أعضاء لجنة الترشیحات والمكافأت ، یعین مجلس اإلدارة  - 1

وعلى مجلس اإلدارة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتمكین اللجنة  . أعضاء اللجنة وذلك لمدة ثالث سنوات

من القیام بالمھام المناطة بھا بما فى ذلك إطالع اللجنة ، وبدون أى قیود على كافة البیانات والمعلومات 

  .والتقاریر والسجالت والمراسالت أو غیر ذلك من األمور التى تري اللجنة أھمیة االطالع علیھا

  .أخرىة تعیین العضو فى اللجنة لدورة یجوز إعاد - 2

 :یجوز إعفاء أى عضو من أعضاء اللجنة بقرار من المجلس فى الحاالت التالیة - 3

  .طلب العضو إعفاءه من عضویة اللجنة  ـ أ

إساءة استخدام العضو لمنصبة فى اللجنة أو سوء التصرف الذى یعتبره المجلس مضرا بأھداف   ـ ب

  .صفة خاصةوسمعة الشركة بصفة عامة واللجنة ب

  .تغیب العضو عن حضور ثالث اجتماعات متتالیة دون عذر یقبلھ مجلس اإلدارة  ـ ت

عند انتھاء مدة العضو ، أثناء مدة عمل اللجنة ، بسبب الوفاة أو اإلستقالة أو العجز أو اإلعفاء، یعین  - 4

ب توفرھا المجلس عضو أخر لشغل المنصب الشاغر فى اللجنة وذلك أخذا فى األعتبار الشروط الواج

ویعتبر كل من العضو الذى شغر منصبھ فى اللجنة والعضو الذى یعین لمواصلة  .فى عضو اللجنة

  .فترة خدمة العضو الذى شغر منصبة فى اللجنة ، قد خدما لفترة دورة كاملة
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  أسلوب عمل لجنة الترشیحات والمكافأت .8.2.4

عتمادھا، وتستمد الئحة لجنة الترشیحات تعد اللجنة الئحة العمل الخاصھ بھا ، وتقدم لمجلس اإلدارة إل - 1

 .والمكافات موادھا من النظام األساسى للشركة والنظم والتشریعات المقننة بالمملكة 

تعد اللجنة خطة عمل سنویة  تشمل وصفا لألعمال التى ستقوم بھا خالل السنة القادمة على شكل برامج  - 2

نجاز كل برنامج وترفع ھذه الخطة إلى المجلس عمل تقدر فیھا التكلفة التقدیریة والمدة الالزمة إل

 .إلعتمادھا

تقدم اللجنة تقاریر دوریة إلى مجلس اإلدارة تتضمن ما قامت بھ من أعمال ونتائجھا ، بما فى ذلك ما  - 3

، أو لجانھ الفرعیھ مجلس اإلدارة تشكیل تبین للجنة من انحرافات أو أخطاء أو نقاط ضعف مھمة فى 

ا تراه اللجنة من توصیات لمعالجة أوجھ القصور بما یمكن من تطویر ھیكل وأن یتضمن التقریر م

 .عملھم وتفعیلولجانھ مجلس اإلدارة 

یكون للجنة الترشیحات والمكافأت الحق فى االستعانة بمكاتب الخبرة واالستشاریین ومدیرى  - 4

  .االستبیانات وخالفھم ممن تري الحاجة الیھم

  مین اللجنةإختصاصات رئیس اللجنة ونائبھ وأ .8.2.5

یختار أعضاء اللجنة من بینھم رئیسا لمدة عضویة اللجنة ، ویتولى رئیس اللجنة اإلشراف على إنجاز  - 1

  :اللجنة لمھامھا ولھ على األخص ما یلي

دعوة اللجنة لإلنعقاد وتحدید وقت وتاریخ ومكان كل اجتماع من اجتماعات اللجنة وجدول األعمال   ـ أ

  .وذلك بالتنسیق مع اعضاء اللجنة

 .رئاسة اجتماعات اللجنة ـ  ب

  .رفع نتائج أعمال اللجنة وتوصیاتھا لمجلس اإلدارة ـ  ت

إعداد موازنة اللجنة وخطة عملھا ومشروعاتھا على المدى القصیر والطویل بالتنسیق مع أمین  ـ  ث

  .اللجنة ، وعرضھا على اللجنة تمھیدا لرفعھا لمجلس اإلدارة ، بعد اعتمادھا من اللجنة

ریة عن أنشطة اللجنة بالتنسیق مع أمین اللجنة وعرضھا على اللجنة تمھیدا لرفعھا إعداد تقاریر دو  ـ ج

  .لمجلس اإلدارة ، بعد اعتمادھا من اللجنة

  .تمثیل اللجنة أمام المجلس وأى جھة أخرى تستدعي ذلك  ـ ح

ھامھ یختار أعضاء اللجنة من بینھم نائبا للرئیس لمدة عضویة اللجنة یقوم بمعاونة الرئیس فى أداء م - 2

 .ویحل مقامھ عند غیابھ



  
 

 م2013یونیة                                                               59                                                 نظام الحوكمة

یحضر أمین اللجنة الذى تعینھ اللجنة وتحدد أتعابھ اجتماعات اللجنة ، دون أن یكون لھ حق فى  - 3

التصویت ، ویعد محاضر االجتماعات ویبلغ مواعید الجلسات وجدول االعمال لألعضاء ویقوم بكافة 

ن اللجنة ان یكون لدیھ التأھیل العلمى االعمال االداریة الخاصة باللجنة ، ویراعى عند اختیار امی

والخبرة العملیة التى تمكنھ من القیام بالمھام المناطة بھ ، ویلتزم امین اللجنة بالمحافظة على اسرار 

  .الشركة واالمتناع عن ممارسة اى نشاط قد یكون متعارضا مع مصلحة الشركة

  تحدید أتعاب لجنة الترشیحات والمكافأت .8.2.6

وعضو لایر سعودى  5000بقیمة على بدل حضور من أعضاء مجلس اإلدارة یحصل عضو اللجنة  - 1

 .عن كل اجتماع لایر سعودى  15000بقیمة على بدل حضور اللجنة من غیر أعضاء مجلس اإلدارة 

بدالت الحضور التى تم صرفھا ألعضاء اللجنة للجمعیة العامة عن السنوى یفصح تقریر مجلس اإلدارة  - 2

  .خالل العام

 وكمةلجنة الح .8.3

  مھام لجنة الحوكمة ومسؤولیاتھا .8.3.1

إشرافھ  مسؤولیاتمجلس في إنجاز الالغرض من لجنة حوكمة الشركة التابعة لمجلس اإلدارة ھو مساعدة إن 

 وأفضل الممارساتالصادره عن ھیئة السوق المالیة حوكمة الشركة قواعد وممارسات التي تتعلق بااللتزام ب

ویشمل نطاق عمل اللجنة  .حوكمة الشركة مسؤولیاتلشركة في تنفیذ ل بالعضو المنتدالعالمیة، ومساعده 

  :القیام بكل األعمال التى تمكنھا من تحقیق مھامھا ، ومنھا

التأكد من سھولة حصول المساھمین على المعلومات وممارستھم لكافة حقوقھم المنصوص علیھا في  - 1

 .الئحة حوكمة الشركات

ارة لكافة البیانات المنصوص علیھا في قواعد التسجیل واإلدراج التأكد من تضمین تقریر مجلس اإلد - 2

 .والئحة حوكمة الشركات

التأكد من قیام مجلس اإلدارة بوظائفھ األساسیة وإلتزامھ بجمیع مسئولیاتھ ، مع التأكید على توافر جمیع  - 3

 .الشروط الواجبة في تكوین المجلس وأعضاؤه بصفة دائمة وعدم اإلخالل بھا

قیام جمیع لجان المجلس بعملھا ودورھا المنوط بھا أداؤه ، مع إقتراح تشكیل لجان جدیدة في  التأكد من - 4

  . حالة الحاجة لذلك
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  تشكیل لجنة الحوكمة والشروط الواجب توافرھا فى عضو اللجنة .8.3.2

أعضاء ، ویجوز  ثالثة) 3( لجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة ، وتشكل منلحدى اإ الحوكمةتكون لجنة  - 1

باللجنة أن " ون من بینھم أعضاء من مجلس اإلدارة غیر التنفیذیین ، ویشترط فیمن یعین عضواأن یك

 :یتوافر فیھ ما یلي

سھم ، وأال ) 100(أن یكون من مساھمى الشركة المالكیین لعدد من األسھم ال یقل عن   ـ أ

 .من أسھم الشركة% 5یملك أكثر من 

 .أال یكون من أعضاء مجلس اإلدارة التنفیذیین  ـ ب

قواعد وتعلیمات حوكمة لدیھ تأھیل علمى مالئم وإلمام ب -على األقل  - أحد أعضاء اللجنة أن یكون یتعین  - 2

طبیعة الشركات الصادرة عن الھیئة والممارسات العالمیة الرائده فى مجال الحوكمة وفق ما یتفق و

 . الشركةأعمال 

  تعیین أو إعفاء أعضاء لجنة الحوكمة ومدة عضویتھم .8.3.3

، یعین مجلس اإلدارة أعضاء اللجنة  الحوكمةالشروط الواجب توافرھا فى أعضاء لجنة  مع مراعاة - 1

وعلى مجلس اإلدارة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتمكین اللجنة من القیام بالمھام  .وذلك لمدة ثالث سنوات 

والتقاریر المناطة بھا بما فى ذلك إطالع اللجنة ، وبدون أى قیود على كافة البیانات والمعلومات 

  .والسجالت والمراسالت أو غیر ذلك من األمور التى تري اللجنة أھمیة االطالع علیھا

 .أخرى اتتعیین العضو فى اللجنة لدوریجوز إعادة  - 2

 :یجوز إعفاء أى عضو من أعضاء اللجنة بقرار من المجلس فى الحاالت التالیة - 3

  .طلب العضو إعفاءه من عضویة اللجنة  ـ أ

عضو لمنصبة فى اللجنة أو سوء التصرف الذى یعتبره المجلس مضرا بأھداف إساءة استخدام ال ـ  ب

  .وسمعة الشركة بصفة عامة واللجنة بصفة خاصة

  .تغیب العضو عن حضور ثالث اجتماعات متتالیة دون عذر یقبلھ مجلس اإلدارة ـ  ت

جز أو اإلعفاء، یعین نتھاء مدة العضو ، أثناء مدة عمل اللجنة ، بسبب الوفاة أو اإلستقالة أو العإعند  - 4

المجلس عضو أخر لشغل المنصب الشاغر فى اللجنة وذلك أخذا فى األعتبار الشروط الواجب توفرھا 

ویعتبر كل من العضو الذى شغر منصبھ فى اللجنة والعضو الذى یعین لمواصلة فترة  .فى عضو اللجنة

  .لةخدمة العضو الذى شغر منصبة فى اللجنة ، قد خدما لفترة دورة كام
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  أسلوب عمل لجنة الحوكمة .8.3.4

 الحوكمةتعد اللجنة الئحة العمل الخاصھ بھا ، وتقدم لمجلس اإلدارة إلعتمادھا، وتستمد الئحة لجنة  - 1

 .موادھا من النظام األساسى للشركة والنظم والتشریعات المقننة بالمملكة

ة القادمة على شكل برامج خطة عمل سنویة تشمل وصفا لألعمال التى ستقوم بھا خالل السنتعد اللجنة  - 2

عمل تقدر فیھا التكلفة التقدیریة والمدة الالزمة إلنجاز كل برنامج وترفع ھذه الخطة إلى المجلس 

 .إلعتمادھا

تقدم اللجنة تقاریر دوریة إلى مجلس اإلدارة تتضمن ما قامت بھ من أعمال ونتائجھا ، بما فى ذلك ما  - 3

مات حوكمة الشركات الصادرة عن الھیئة ونظام حوكمة الشركة عدم إلتزام بقواعد وتعلیتبین للجنة من 

یحقق اإللتزام ، وأن یتضمن التقریر ما تراه اللجنة من توصیات لمعالجة أوجھ القصور بما الخاص 

  .الكامل بممارسات الحوكمة وفقا لقواعدھا المقررة وافضل الممارسات العالمیة الرائدة

 .تعانة بمكاتب الخبرة واالستشاریین وخالفھم ممن تري الحاجة الیھمالحق فى االسالحوكمة یكون للجنة  - 4

  إختصاصات رئیس اللجنة ونائبھ وأمین اللجنة .8.3.5

یختار أعضاء اللجنة من بینھم رئیسا لمدة عضویة اللجنة ، ویتولى رئیس اللجنة اإلشراف على إنجاز  - 4

  :اللجنة لمھامھا ولھ على األخص ما یلي

دید وقت وتاریخ ومكان كل اجتماع من اجتماعات اللجنة وجدول األعمال دعوة اللجنة لإلنعقاد وتح  ـ أ

  .وذلك بالتنسیق مع اعضاء اللجنة

 .رئاسة اجتماعات اللجنة ـ  ب

  .رفع نتائج أعمال اللجنة وتوصیاتھا لمجلس اإلدارة ـ  ت

إعداد موازنة اللجنة وخطة عملھا ومشروعاتھا على المدى القصیر والطویل بالتنسیق مع أمین  ـ  ث

  .عتمادھا من اللجنةإیدا لرفعھا لمجلس اإلدارة ، بعد نة ، وعرضھا على اللجنة تمھاللج

إعداد تقاریر دوریة عن أنشطة اللجنة بالتنسیق مع أمین اللجنة وعرضھا على اللجنة تمھیدا لرفعھا   ـ ج

  .لمجلس اإلدارة ، بعد اعتمادھا من اللجنة

  .لكتمثیل اللجنة أمام المجلس وأى جھة أخرى تستدعي ذ  ـ ح

یختار أعضاء اللجنة من بینھم نائبا للرئیس لمدة عضویة اللجنة یقوم بمعاونة الرئیس فى أداء مھامھ  - 5

 .ویحل مقامھ عند غیابھ
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یحضر أمین اللجنة الذى تعینھ اللجنة وتحدد أتعابھ اجتماعات اللجنة ، دون أن یكون لھ حق فى  - 6

سات وجدول االعمال لألعضاء ویقوم بكافة التصویت ، ویعد محاضر االجتماعات ویبلغ مواعید الجل

ختیار امین اللجنة ان یكون لدیھ التأھیل العلمى إاالعمال االداریة الخاصة باللجنة ، ویراعى عند 

والخبرة العملیة التى تمكنھ من القیام بالمھام المناطة بھ ، ویلتزم امین اللجنة بالمحافظة على اسرار 

  .نشاط قد یكون متعارضا مع مصلحة الشركة الشركة واالمتناع عن ممارسة اى

  تحدید أتعاب لجنة الحوكمة .8.3.6

وعضو لایر سعودى  5000بقیمة على بدل حضور من أعضاء مجلس اإلدارة یحصل عضو اللجنة  .1

 .عن كل اجتماع لایر سعودى  15000بقیمة على بدل حضور اللجنة من غیر أعضاء مجلس اإلدارة 

بدالت الحضور التى تم صرفھا ألعضاء اللجنة للجمعیة العامة عن ى السنویفصح تقریر مجلس اإلدارة  .2

 .خالل العام
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  میثاق أخالقیات وسلوكیات العمل .9

  مقدمة .9.1
 – الناس حیاة المالیین منھام على تأثیر مباشر و لھ أن العمل الذي نقوم بھ نحن نؤمن فى الشركة

ان نعمل جنبا الى جنب كل  فعلینا جمیعا -وذویھم الكرام ءالزمالوالمساھمین و شركاءالالعمالء و

 الوظائف في إدارةفى   من خالل المساعدةوذلك   "عالم متغیر في ناجحین الناس نجعل"حتى  یوم

  .بیئة عمل جیدة 

المستثمرین والمساھمین و والزمالء وعمالئنا والموردین شركائنا ووالء لكسب ثقة كل یومونسعى 

وفقا  عملنا وذلك من خالل  أداء، ومع بعضنا البعض، التي نعمل فیھالمجتمعات اوالحكومات و

 واالستقامة، والعمل الجماعي، والحرص، وااللتزام، للمساءلة ووفقا للقیم األساسیة لمواثیق السلوك

  .في الحیاة

  :أنب وعدناب عن طریق الوفاء ونحن نقوم بذلك

  ینمسؤولنكون 

  .ونفعل عن ما نقول مسؤولینبعضنا البعض و أنفسناأفعالنا و ابقاء عن 

  للموظفین نظھر االحترام

 أوجھ التعاونوالحفاظ على  في الشركة عن طریق اقامة جمیع األفرادحقوق وكرامة ولكافة 

  .المستمرة والرحیمة والمنصفة والعادلة

  دائما حریصین

  .خرونالتى قد ال یطرحھا اآل ةوفى سبیل ذلك فإننا نطرح العدید من االسئل والبیئة أنفسنا فھم نحو

  نتصرف بنزاھة

حتى  المیثاق ابدا عنأن ال نخرج ھو صحیح و لفعل ماقوة الشخصیة شجاعة و من خالل إظھار

ً أو عندما یكون   .ال یحظى بشعبیة صعبا

  ملتزمون دائما

ة فأھمی یعوقنا أیة عقبات وال مثابرین ومواظبین، ونكون أولویات العمل فى تركیز على ونبقى

ھدف  نحن ونقدم من حدد، فمن خالل العمل نلمساعدة الناس ال یمكن الحیاد عنھ  وما نقوم بھ العمل

للرفاھیة   فالعمل أمر ضروري. للمساھمة في المجتمع مواھبنا لتطبیق لنا ویسمح. لحیاتنا ومعنى

  . أحالمنا تحقیق التي یمكننا من خاللھا فھو الوسیلة. المالیة
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 وسوف. وظائفنا عند أداء والنزاھة الصالحةواألمانة الحكم  ممارسةنحو  ؤولیةجمیعا المس ونتحمل

  .واالمانة العادل التعاملاستمرار نجاح الشركة وسمعتھا فى  ھذه المعاییر على تساعد

  

  موظفیننا المسؤولیة تجاه

  .وظروف توظیف عادلة بیئة عمل آمنةولتقدیم  الموظفین من اجل احترام

  لعمالء والموردینا المسؤولیة تجاه

المنتجات وللقدرة على توفیر التطویر والبحث المستمر  العمل من خالل والحفاظ على للحصول

حین ننفذ  ،البیئیة والسالمة و الرعایة  الجودة بشأن توقعات العمالءالحلول التي تلبي والخدمات و

  .أخالقیات العمل دائما أعلى مستوى من

  مساھمینا المسؤولیة تجاه

  .مستدامةمتمیزة و للحصول على عوائد والسعي المساھمین استثمارات یةلحما

  المسؤولیة تجاه المجتمع

 وضروریات  وعادات، مظھرین االلتزام بقوانین في مجتمعنا العمل بصفتنا عضوا مسؤوال إدارة

  .التى نتواجد بھا المختلفةالبلدان 

  الغرض .9.2
األساس ف .الموظفین لجمیعالسلوك األخالقي ة واألساسی سیاساتناعلى  من جدید یؤكد ھذا المیثاق

  :السلوك الشخصي ، والمتمثلة فىعمل، فضال عن المعاییر األساسیة لل یتكون منمیثاقنا ل

 ھ كذلك و التقید بروح المیثاق، بما في ذلك نشاطاتنا في واالخالص األمانة ِ  .نص

 مثل ھذه الصراعات ظھور حتى أو، الشركةمصالح المصالح الشخصیة و بین الصراع تجنب. 

 العمل في نطاق التي تم الحصول علیھا سریة المعلومات مراعاة. 

 على قد تنعكس األنشطة التيتجنب الحفاظ على سمعتنا، و ً  .الموظفین عكسیا

 الشركة أصول في التعامل مع النزاھة.  

  الھدف .9.3
النزاھة، ض لألمانة، والتفویمعنى  وتنفیذ فھم في الموظفین ھذا المیثاق لمساعدة لقد أعدت الشركة

  :ومعاییر عالیة من السلوك ، ومنھا
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 سلوك الموظفین عملھا، ویتم تحدیدھا من قبل قیمة  أصولھا سمعة الشركة ونزاھتھا ھو أكثر. 

 تجنب المواقف التي وذلك ل الشخصیة والمھنیة شؤونھ تدبیر عضو من الموظفین یجب على كل

الشركة اجبھ تجاه وو المصلحة الذاتیة رب بینوجود تضا شبھة حتى أو تضارب قد تؤدي إلى

 .عمالئھا وموردیھاو

 من أجل ، لتحقیق مكاسب خاصة، مباشرة أو غیر مباشرة ، الشركة  ال یجب أستغالل مركز

حد الموظفین، أو ألى فرد في فوائد أل أو امتیازات أو للحصول على، الشخصیة دفع المصالح

  .أو أي شخص آخر، عائلتھ

  النطاق .9.4

 كل قضیة  قد تثار واالجراءات المھنیة وال یغطي الممارسات  من ھذا المیثاق مدى واسعیغطي 

  .جمیع الموظفین فى الشركة لتوجیھ یضع مبادئ أساسیةولكنھ 

، ولكن یجب االمتثال للمیثاق أو الئحة داخلیة بالشركة ،  سیاسة أى  معالمیثاق فى حال تعارض 

علیھم أن  ھذه التنازعات عن الموظفین العمل أي أسئلةاو كان لدى  عرف محلياذا تنازع مع 

  .الموقف كیفیة التعامل مع عنالخاص بھم  المشرفیسئلوا 

، وذلك حتى وبما فیـھ إلجراءات تأدیبیـة معاییر ھذا المیثاقأولئك الذیـن ینتھكون وسوف یخضع 

 یؤدي إلـى یخالف أو حیث قد في وضع الموظفین إذا كان أحد أفرادو. الخدمة أو انتھاء عملھم

  من ھذا المیثاق )5.19( القسم اإلرشادات الموضحـة فيھذا المیثاق، ینبغـي اتباع  مخالفة

  االمتثال للقوانین والقواعد واألنظمة .9.4.1

یجب . لمجموعةل المعاییر االخالقیة الذي تقوم علیھ ھو األساس، نصا وروحا،  االلتزام بالمیثاق

القیام بدور  الموظفینیجب على جمیع و، القوانین واألنظمةب قیدمراعاة والت الموظفین على جمیع

ً لالمتثال  على درایة ب كونھ في فعلى اإلبالغ ، ویجب واللوائح المعمول بھا لجمیع القوانینوضمانا

لجنة / الرئیس التنفیذى للمراجعة الداخلیة  إلى بھا االنتھاكات أو االنتھاكات المشتبھ فورا عن

  .یر مجلس اإلدارة سكرت/ المراجعة 

 وثائق خاصة  أي ینبغي ان ال یتلف او یغیر أى من الموظفین حكومىتحرى او تحقیق  أي خالل

او یحاول ان یؤدى  ، الحكومىممستجوب او المحقق مضللة لل أو یدلى ببیانات یكذب أو، الشركةب

نقل  تأخیر أو لیلتض، أو إعاقة  /و  ان یعجز عن تقدیم معلومات دقیقة بعضو آخر في الموظفین

  .السجالت أو المعلومات
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  تعارض المصالح .9.4.2

 یحدث. مجلس االدارة وافق علیھا إال إذاممنوع منعا باتا،  ھذا المیثاق في ظل تضارب المصالح 

بأي شكل ، مصلحة شخصیة لفرد -أو تبدو وكأنھا تتعارض - تتعارضعندما "  تضارب المصالح"

 بما في ذلك طبیعة الظروف، على التضارب وجود ویعتمد. الشركة مصالح مع، من األشكال

 عندما یقوم أحد تضارب المصالح ویمكن ان یحدث موقف . المشتركةاألھمیة النسبیة للمصلحة و

 علیھ او علیھا القیام بعمل تجعل من الصعب التي قد لھ مصالح باتخاذ اجراءات أوالموظفین 

فرد أو، عندما یقوم أحد الموظفین أیضا لحتضارب المصاینشأ  قد .وفعال بشكل موضوعي الشركة

  .لمنصبھ او منصبھا فى الشركة نتیجة غیر الئقة منافع شخصیة، بتلقى من أفراد أسرتھ

تضارب في  تتسبب فى احداث مصلحة  قد أو نشاط كل سرد لیس من العملي على الرغم من أنھ

 وتوضح، تضارب المصالح  یھاحاالت خاصة قد ینشأ فلأمثلة ، فإن االمثلة التالیة ھى المصالح

  .ھذه المصالح فیما یتعلق بتضاربالشركة سیاسة 

  مصالح في شركات أخرى

مصلحة  الحصول على أي أو وامتالكا اكتساب أفراد أسرھم أو، ال یمكن للموظفین العمل

 إقامة عالقات عمل مع تسعى إلى التي تقیم او مؤسسة من مؤسسات العمل مالیة في أي

بشكل كامل كتابة  ھذه المصالح یتم االفصاح عن) أ( ما لم، للمجموعة منافسان تكوأوالشركة 

او  مدیرال بإخطارالرئیس التنفیذي للشركة یقوم ) ب(و, الرئیس التنفیذي للشركة  إلى

لن  تجاه الشركة عضو الموظفین واجبات التوصل إلى أن حیث انھ تم المسؤول أو الموظف

 بمصلحة تتأثر التي یمكن أن اتخاذ القرارات أو التسبب في اذاتخ تستدعیھ او تستدعیھا الى

  .خالف ذلكب متاحة  أن المصلحة أو من ھذا القبیل،

  التوظیف من قبل شركات أخرى

 أي فيأو  -أو شركاء أواستشاریین  كمدیرین للعمل قبول عرض بالعمل أو الموظفین ال یقوم

مؤسسة اعمال تدیر  لدى أي  -النتماءا العمل أو شكل آخر من أشكال أي أو منصب إداري

أو أوالوظیفة  تم االفصاح عن ھذا المنصبی )أ( ما لم، للشركة  منافس عمل كبیر مع او ھى 

الرئیس التنفیذي للشركة یقوم ) ب(و الرئیس التنفیذي للشركة كتابة إلى االنتماء بالكامل

  .مسموح أو االنتماءفة اوالوظی مثل ھذا المنصب التوصل إلى أن أنھ تم الشخص بإعالم

  ممارسة األعمال التجاریة مع الشركات ذات العالقة

أو أو اسرتھا،  أسرتھ مع فرد من افراد الشركة بالنیابة عن ال یجوز للموظفین القیام باألعمال

 دون عالقة عمل أو لدیھ مصلحة معھا أو أحد أفراد األسرة ھو أو ھي تجاریة والتى منظمة
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 اعتبارھا التي من الممكناألعمال  أو.  المذكورة أعاله المیثاق عاییروفقا لم الكشف عنھا

التعامالت  مثل ھذه الكشف عن یتم) أ( ما لم، تضارب محتمل في المصالح ھامة من حیث

 بإعالمالرئیس التنفیذي للشركة یقوم ) ب(و الرئیس التنفیذي للشركة كتابة إلى التجاریة

  .جائزة الصفقة ذهھ التوصل إلى أن أنھ تم الموظفین

  تقدیم التقاریر إلى أحد أفراد العائلة المباشرین

المباشرین  أحد أفراد أسرتك إذا كان بشكل واضحیوجد  تضارب في المصالح وجود حتمالإ

 العاملین أو ینبغي على الموظفینوال  معك عالقة تبعیة مباشرة في، والشركة في یعمل أیضا

التوظیف او  التأثیر على في وضع یمكن من أن تكون أو ،تقریر إلىاو ال االشراف المباشر

  .عائلیة عالقة لدیھم معھشخص ما تقییمات ل مھام العمل او

  العالقة مع الموردین والعمالء

ضد ایة  لمساعدة للدفعالموردین أو طلب االعمالء و تبرعات من أن یطلب ال ینبغي ألحد

أو  حصول على االموال او البضائعالتماس الوكذلك التحایل نحو . الشركةفى  أحداث

.  الشركة عمل أو الحصول علىأو زیادة  من اجل الحفاظ علىغیر المسموح بھا  خدماتال

على إن عالقات العمل مع الشركة تقوم اجماال  والباعة موردیھایفھم  أن ترغب الشركة فيو

  .الخاصة بالشركة احتیاجات العمل تلبیة قدرتھم بتنافسیة على

  المكافآتالرسوم و

نشر مقاالت وعقد ندوات، و إلقاء محاضرات، قد یقوم الموظفین او العاملین  بموافقة مسبقةب

أتعاب مقابل  أو مكافأت تدفع لھم یمكن أن مماثلآخر   أي نشاط المشاركة في في الكتب أو

  .وتقاسمھا تسدیدات أو أتعاب أو مكافأت أي الكشف عن، فالبد من ومع ذلك. ذلك

  العموالتالرشاوي و

 أو رشاوى أو تلقيأوإعطاء  أو طلب  ال یقوموا  بتقدیمالموظفین  ان العمال و ینبغي على

  .الدعاوى القضائیة إلى یمكن أن تؤدي أعمال إجرامیةحیث ان ھذ االعمال ھى  عموالت

  العطایا واالمتیازات والترفیھ والسلف والدفعات

  الشركة تسلمھا  الموظفین  . أ

أو سلف أو دفعات أو أتعاب أو  أي عطایا طلب أو قبولوظفین المال یجوز للعمال و

) عمل واضح غرضحتى مع وجود ( رحالت أوأو عطالت  أو امتیازاتخدمات 

و أ) مؤسسات اإلقراض من العرف وفقا لشروط القروض التقلیدیة غیر(أو قروض 
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القیام  تسعى إلى أعمال تقوم او منظمة شخص أو أي من غیرھا من االمتیازات

 أي شيء ذو قیمة قبول فال یجوز ألحد. للشركةھو منافس  أو، بأعمال تجاریة مع

ھذه  في تطبیقو .أعمال منظمة أو شخص أي إلى أطراف ثالثة إحالة في مقابل

  :السیاسة

 العادیة والتى االذواق االجتماعیة المعتادة أو المجامالت قبول یجوز للموظفین 

 المتعارف علیھا الممارسات التجاریةب بطةالمرت لایر 300 أقل من تبلغ قیمتھا

 .أفراد أسرھمألنفسھم و

 سندات , مدخرات ( ما یعادل النقدیة أو النقدیةاالموال  ال یجوز ابدا قبول

وسائل ال ینبغي قبول باإلضافة الى انھ ، مبلغ بأي )الخ...أوراق المالیة، 

 .أي ظرف من الظروف تحت  المذكورة أعاله الترفیھ

  أو التي قام بھا موظفي الشركةالمدفوعة   . ب

لموظف یعمل لدى  ان تمنح فوائد ھذا المیثاقیشكل انتھاكا ل أنھ العلم على الموظفین

ھذا ل صاحب العملاو معرفة  موافقة ھذا المنح  دون وذلك إذا تم  شركة أخرى

 العمل بشؤون صاحب ما یتعلق في ھذا الشخص سلوك التأثیر فيبقصد و الشخص

  .ھذه السیاسةانتھاكا ل بشكل عام  فترة االعیاد في الموسمیة الھدایاوال تعتبر . 

  :المعاییر التالیة جمیع إذا استوفت وتستثنى الممارسات المھنیة المقبولة

 معین غرض تجاري ھناك. 

 غل رشوة أو دفعا محدودة وفي صورة ال یتم تفسیرھا بأنھ وھي ذات قیمة. 

 المقبولة عمومار األخالقیة المعاییالسارى و مخالفة للقانون لیست. 

 مسؤول أو او ال مدیرال الشركة أو یحرج لن الحقائق الكشف العلني عن

 .الموظف

 بال ً  أو السریة تعویضاتال  أو غیرھا من عموالت سریةلن یسمح ابدا

 .جریمة جنائیة تكونوالتى ربما  المدفوعات

  الدینیة / المساھمات السیاسیة 

أي حزب  إلى من أي نوع تقدیم مساھماتفى  الشركة موالأ ال یحق للموظفین إستخدام

، قومیة حكومة في أي مكتب أي، أو صاحب، أي مرشح ل إلى أو أو لجنة دیني أو سیاسي
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 تقیید استخدام األموال  بأي شكل من األشكال بھذه السیاسة  ولیس المقصود .محلیة أودولیة 

  .سیاسیة أو دینیة لتقدیم تبرعات الشخصیة

 وافق علیھا، اال إذا الشركة سیاسة مسألةممنوع باعتباره   تضارب المصالح،  خرى ومرة أ

  إن طرحت أیة، لذلك واضحاً  قد ال یكون دائما التضارب في المصالح. العضو المنتدب

الذي  عضو في الموظفین أي وینبغي على. لك المباشر المشرف،  علیك التشاور مع أسئلة

 أو الرجوع إلىالیھ   جذب انتباه المشرف تضارب محتملعلى درایة بتضارب او  یصبح

  .من ھذا المیثاق 15-4 القسم اإلجراءات المذكورة في

  مكافحة غسیل األموال .9.4.3

من  تم الحصول علیھا التي مصدر األموال إلخفاء المعامالت المالیة استخدام أو، غسیل األموال 

غسیل  إذا اشتبھوا في إدارتھم إبالغ فینیجب على الموظ .غیر المشروع ، النشاط اإلجرامي خالل

  .المنظمةأو خدمات  المتعلقة بمنتجات األموال

  االموال الشخصیة .9.4.4

 اإلحراج وذلك لتجنب أموالھم  الشخصیة وإدارة في حدود دخلھم الموظفین من المتوقع أن یعیش

مقابل أرصدة  تكتابة شیكاولیس  لحسابات بنكیة االمتالك السلیم وھذا یشمل. إلى الشركةو شخصیا

 ومشورة خدماتوتتوفر  ضعف اإلدارة المالیة ھو دلیل على اإلفراط في االقتراض. غیر كافیة

  .المالیة والمساعدة االرشاد في حاجة إلىالذین ھم  الموظفین الشركة لجمیع

  مشاركة المعلومات/ تداول  .9.4.5

 أو استخدام ر العامةغی المادیة فرص الحصول على المعلومات الذین لدیھم للموظفین ال یسمح

 اجراء األعمال، باستثناء ألي غرض آخـر أو تداول األسھـم المعلومات ألغراض مشاركـة ھذه

. فـي السوق المفتوحـة معامالت األوراق المالیـةجمیع " تجارة"یشمل المصطلح   .الخاصـة بنا

المعلومات  ستخدامالو .سریة معلوماتالشركة  عن غیر العامة جمیع المعلومات وینبغـي اعتبار

 قرار االستثمارن قد یتخذون الذیعلى االخرین  المالیة أو الشخصیة من اجل المنفعة غیر العامة

یمكن أن للقانون و انتھاك ھى أیضا فحسب، بل غیر أخالقیة ھذه المعلومات لیست على أساس

  .عقوبات مدنیة وجنائیةتؤدي إلى 

 خدمات/ منتجات  تطویر :، على سبیل المثال ال الحصرىالمعلومات المادیة غیر العامة تشتمل عل 

، العمالء أو الموردین مع العقود الھامة، واألرباح، و تقاریر أو تصورات المبیعات جدیدة ھامة

 فھذه. عملیات الدمج المحتملة أو واالستحواذ ظھورھمبیع   أو  األوراق المالیةشراء لوخطط 

أخرى  شركة العلم بأن أیضا یمكن ان تشمل  شركة أخرى الة في ح غیر العامة المعلومات المادیة
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ل  الخدمات الممتلكات أو السلع أو لبیعلھا  مھم للحصول على عقدھى فـى مفاوضات  تدخل أو قد

، یجب علیھم لموظفین مثل ھذه المعلوماتل الحاالت التي یكون فیھا ففي ھذه .من قبل الشركة أو

 أو للمجموعـة بیع األوراق المالیـة أو شراء جیع اآلخرین علىتش أو بیع أو االمتناع عن شراء

لعامة  المعلومات تم الكشف عن ھذه حتـى، یكون الحالقد  كما، شركة أخرىل األوراق المالیة

, في ظل ھذه الظروف ورقة مالیة بیع أو شراء  مدى مالءمة حول إذا أثیرت أیة  أسئلة. الناس

سكرتیر مجلس / لجنة المراجعة / إلدارة المراجعة الداخلیة  علیك االتصال بالرئیس التنفیذى

  .اإلدارة

  تساوى الفرص .9.4.6

أو  ممتلكات من خالل استخدام التي یتم اكتشافھا الشخصیة استغالل الفرصمن  الموظفین یمنع

عضو من   ال یجوز ألي. العضو المنتدب موافقة الخطیة منال بدون وضع الشركة أو معلومات

وال یحق ألى  مكاسب شخصیة لتحقیق الشركة ممتلكات أو معلومات او وضع  اماستخد الموظفین

  واجبب مدینون الموظفین .  مباشر أو غیر مباشر مع الشركة بشكل تنافسال عضو من الموظفین

  .عندما تأتى الفرصة لفعل ذلك بمصالحھا المشروعة للمضي قدما تجاه الشركة 

  خصومات الموظفین .9.4.7

 خصومات مشتركـة ما لـم تكن خصوماتحصول علـى مواقعھـم لل ستخدامعدم ا على الموظفین

أن  من جانب اإلدارة، ومن المتوقع مصرح بھا صراحة أو الموظفیـنتتاح لجمیع متفـق علیھا، و

  .المحدد خصمبال فیما یتعلق العمل ذات الصلة بقواعد یلتزم  الموظفین

  المنافسة واإلنصاف في المعاملة .9.4.8

األداء من خالل المنافسـة بأمانـة واعتدال، ونسعـى للحصول علـى مزایا تنافسیة إلى  ونحـن نسعى

 سرقة یحظر غیر قانونیة ، فإنھ أو غیر أخالقیة ممارسات تجاریة من خالل أبدا ، ولیسالراقى

، موافقة المالك من دون تم الحصول علیھا تجاریة التي معلومات سریة، وحیازة المعلومات السریة

. شركات أخرى وھو أمر ممنوع لدى من قبل موظفین سابقین او حالین ب فى ھذا الكشفالتسب أو

، والمنافسیـن، الشركة عمالءالتعامل بنزاھـة مع و حترام الحقوقالالسعى  الموظفین وعلى 

 من خالل ألي شخص بعدم االستفادة غیر العادلة وعلى الموظفین االلتزام. والموردین والموظفین

ممارسة  أو أي، الحقائق المادیة تحریف المعلومات السریة،إلخفاء، وإساءة استخدام االتالعب، و

  .تعامل غیر عادل متعمدة
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  التمییز والمضایقات .9.4.9

، ونحن ملتزمون بشدة بتوفیر  القوى العاملة للمجموعة ھو مصدر قوة ھائل للمجموعة التنوع في

 مضایقات أو غیر قانوني أي تمییز لن نتساھل فىالتوظیف و في جمیع جوانب الفرص المتساویة

  .من أي نوع

  الصحة والسالمة .9.4.10

الموظفین مسؤولیـة الحفاظ  جمیعویتحمل   آمنة وصحیة بیئة عمل تسعى الشركة جاھدة لتوفیر

واالبالغ الصحة قواعد وممارسات السالمة و مـن خالل اتباعوذلك  آمن وصحـي موقع عمـل علـى

ظروف غیر السلیمة من ال أوأو الممارسات  غیر اآلمنةات المعدأو اإلصابات أو  الحوادث عن

  . عنف وسلوك تھدیدي أو سلوكیات غیر مسموح بھا

 خطر محتمل على أو سالمةال لوائح أومن أي خرق لأل عن إدارتھم إبالغ ویجب على الموظفین

  .مواقع العمل أوأوالعمالء أو األصول  موظفینا وسالمة أمن

  المخدرات والكحولیات .9.4.11

غیـر  المواد الخاضعـة للرقابـة وغیرھا مـن المخدرات غیر المشروعـة حیـازة ر استخدام أویحظ

ً و االستخـدام غیر المصرح بھ، بما فـي ذلك المصرح بھا ً باتا یعتبر للعقاقیـر الطبیـة الممنوع منعا

  .)ةالعربیـة السعودی فـي المملكـةحكـم االعدام ( القانون یعاقب علیھا جریمـة جنائیـة

التى توفرھا  المركبات أو تشغیل العملالبقاء في العمل  أو  عدم الحضور إلى وعلى الموظفین

  .طبیا غیر المصرح بھاالمخدرات  وأ/وتحت تأثیر الكحول وھم  الشركة

  حمایة البیئة .9.4.12

بما في ذلك القوانین المحلیھ والدولیة الخاصة بحمایة البیئة  االمتثال لجمیعب سوف تقوم الشركة

  .والمواد الخطرة من النفایات الصلبة والتخلص النقل والتخزینب تتعلقالتى  لقوانینا

  المسؤولیة االجتماعیة .9.4.13

جمیع البلدان التشریعات الوطنیة لفي إطار و مسؤولة اجتماعیا التصرف بطریقة تھدف الشركة الى

  .دعم عمالئناو فى إطار منظومة من إیجاد الوظائف التى نوجد بھا 

مسؤولیتنا  تلبیة الذي یمكننا من خاللھ  بشكل مربح ھو األساستنمیة أعمالنا و  ى إدارةقدرتنا عل

 التى من خاللھا تستطیع الشركة واألنشطة السبل بفعالیة الیجاد نسعى اكثر وسوف. االجتماعیة

  .التي نعمل فیھاالمجتمعات المجتمع و ودائم على أثر إیجابي أن یكون لھا وموظفینا
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  حفظ السجالت .9.4.14

العمل  اتخاذ قرارات من أجلعن المعلومات  والدقیق صادقواالبالغ ال تسجیـل یستلزم الشركة

 والفعلي العدد الحقیقي عن، یتعین اإلبالغ فعلـى سبیل المثال. السلیمة والمسؤولـة على أساس رشید 

لك علیك ، وفى سبیل ذ أو ال مشروعة غیرة معین نفقة ما إذا كانتمن  لساعات العمل ، والتأكد

قوائم المالیة والحسابات والالمستندات والسجالت  لحفاظ على، واالمشرف الخاص بك الرجوع إلى

وبما یتفق  معامالت الشركة على نحو مالئم، وبما یعكس معقولال بالتفصیلالخاصة بالشركة 

  .الشركة للضبط والرقابة الداخلیة نظام متطلبات التوثیق المعمول بھا وكذلكو

غیر  تشخیصاتال أوالتخمین، المستھجنة، و التصریحات، المبالغة تجنب ى الموظفینیتعین عل

الداخلیة، ، والمذكرات البرید اإللكتروني ینطبق أیضا على ھذا. یساء فھمھا یمكن انالتي المناسبة 

فى  الشركة وفقا لسیاسات أو اتالف السجالت ان یتم االحتفاظ وینبغي دائما. تقاریر الرسمیةوال

 التحقیق أو مستندات للتقاضي/ حال طلب سجالت  في. حتفاظ بالسجالت والقوانین ذات الصلة اال

الرئیس التنفیذى إلدارة المراجعة الداخلیة ولجنة الحوكمة وسكرتیر  یرجى الرجوع إلى الحكومي

  .مجلس اإلدارة

  السریة .9.4.15

، إال عمالئھا أو ل الشركةمن قب المعلومات الموكلة إلیھم المحافظة على سریة یجب على الموظفین

أو  والمفوض قانونا بموجب القوانین الرئیس التنفیذي للشركة من قبلعنھا  الكشفب یصرحعندما 

او  للمنافسین قد تكون مفیدة العامة التي جمیع المعلومات غیر معلومات السریةوتشمل ال. اللوائح

  .الكشف عنھاا إذا تم عمالئھ أو ملحقة للضرر بالشركة

دخول غیر ال بحمایتھا من معلومات سریة إمكانیة الحصول على الذین لدیھم الموظفین یلتزم

  :و مصرح بھ

 الشركة من خارج ألشخاص الكشف عن ھذه المعلومات عدم .) ً أعمال  عند مناقشةكن حذرا

على تنصت ال ادراك احتمالیة .یمكن سماع المحادثات  حیث في األماكن العامة الشركة

 )ةالخلوی الھواتف

 الشركة من خارج أشخاص لصالح أو لمنفعة شخصیة ھذه المعلومات عدم استخدام. 

 الحاجة إلى المعرفة"على اساس  إال غیرھم من الموظفین مشاركة ھذه المعلومات مع عدم."  

. الشركة خارج المعلومات السریة قبل نشر العضو المنتدب خطیة من ویلزم الحصول على موافقة

منتجات وخدمات  مصادقات على،  ، مراجع الشركةللنشراألوراق الفنیة الخطب و وھذا یشمـل

  .السریة أخرى بموجب التزام من شركات ومعلومات تلقتھا الشركة، أخرى 
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 . الشركة تؤؤل إلى أو الخدمـة تم إنشاؤھا  علـى مدى الوظیفـة  الشركةخاصـة  ب معلومات أي

 أو عند التقاعد خدمتك أو عملك انتھاء بعد ـىحت سریـة المعلومات الحفاظ علـى ویستمر واجب

معلومات السریـة ، والملموسةالخطیـة وال جمیـع الملكیات، ویجب اعادة الخدمـة أو إنھاء الوظیفـة

  .الخدمة العمل أو من األخیر في الیوم قبل أو الى الشركة

  الحمایة واالستخدام السلیم ألصول الشركة .9.4.16

 سرقةالكفاءة استخدامھا من  وضمان أصول الشركة حمایة العمل على یتعین على الموظفین

ً عن .الشركة على ربحیة لھا تأثیر مباشروالتى  والنفایاتواالھمال والمخلفات   ویجب االبالغ فورا

غیر لالشركة  ال ینبغي أن تستخدم أصولو .للتحقیق فیھامشتبھ فیھ  أو سرقة احتیال  حادث أي

  .الشركة اعمال

  برید اإللكتروني، والبرید الصوتي واإلنترنتاستخدام خدمات ال

بعدم  ویلتزم الموظفین. ألغراض العمل وخدمات االنترنت أنظمة البرید اإللكتروني تقدم

مثل شخص آخر، مسیئة ل أو مھینة معلومات قد تكون أي، وإرسال، أو تحمیل الوصول

 رسالة أي أو، خالقیةاأل االفتراءات، والرسوم الكرتونیة، والنكات، جنسیة فاضحة رسائل

  . تحرش اعتبارھا بأنھا أخرى یمكن

 ممتلكات، ومعلومات الكمبیوتر )البرید الصوتي بما في ذلك( الموظفین رسائل وتعتبر

 تحتفظ الشركة لنفسھا بحق، یمنعھ المیثاق ما لم. للخصوصیة مع عدم وجود توقعات الشركة

    .راض مھنیةألغ عند الضرورةالكشف عن ھذه المعلومات الوصول و

  .الشركة الخروج من، وذلك حتى اإلجراءات التأدیبیة یؤدي إلى ومخالفة ھذه السیاسات

  معلومات خاصة

تشتمل على الخاصة والتى  أصول الشركة على المعلومات الموظفین بحمایة یشتمل التزام

 التجاریةعالمتنا  اسم بما في ذلك، العالمات التجاریة لدى الشركة سبیل المثال ال الحصر

وثائق العمیل وخطط التسویق، /قوائم واألسرار التجاریة و وحقوق الطبع والشعارات

بیانات وتقاریر مالیة غیر  أي، الراتبمعلومات والسجالت ووالتصمیمات، وقواعد البیانات 

االستخدام من أجل   المتقدمة وغیرھا من الموادالشركة  وطوابع، وأدلة، والقرطاسیة معلنة

، المعلومات قیمة قد یدمر ھذه المعلوماتل  االستخدام او التوزیع  غیر المصرح بھ. التجاري

 غیر قانوني كما یمكن أن یكون. تفاقیاتتشكل خرقا لال أو، التنافسى موقف الشركةویضر 

  . أو جنائیة عقوبات مدنیة ویؤدي إلى

  :ھي الخاصة تناول المعلوماتب فیما یتعلق المبادئ التوجیھیة للشركة



  
 

 م2013یونیة                                                               74                                                 نظام الحوكمة

 إلى الحاجة "على أساس  فقط الشركة مع موظفین المعلومات الخاصة ینبغي مناقشة

 ".المعرفة

 الشخصیة،  الكشف عن المعلومات  مختصة  ذو صالحیة شخص ما یقرر عالنیة ما لم

 مع التزامن اال في اطار الشركة أي شخص خارج الىال ینبغى ان یتم الكشف فإنھ 

 .العضو المنتدب التي أعدھا المنفذة السریة إفشاءاتفاقیة 

  في، على سبیل المثال، الشخصیةللكشف غیر المتعمد عن المعلومات كن دائما متنبھا 

 .وغیرھم العمالء والموردین طبیعیة معال عالقات العمل أو االجتماعیة المحادثات

 خاضعة  مثل ھذه المعلوماتمام تكون   من أطراف ثالثة المعلومات السریة ال تقبل

  .العضو المنتدب المكتوبة التي أعدھاق السریة تفاال

 فیما یتعلقالحصول على معلومات تنافسیة وبیئة الفي حالة تیقظ  لل الموظفین یجب ان یبقى

 قانونیة التي ھي بالوسائل فقط القیام بذلك یجب على الموظفینمنافسیھا، والشركة و أسواقب

 غیر الالئق غیر األخالقى أو الحصول المشاركة في عدم ویتحتم على الموظفین .وأخالقیة

 العضو المنتدب إلى فوراویحال أى خرق لذلك  .خاصة بشخص آخر معلومات شخصیة على

  .للشركة

  المدفوعات لموظفي الحكومة .9.4.17

 أو الحكومات المسؤولین في إلى، مباشرة أو غیر مباشرة، أي شيء ذي قیمة إعطاء تمنع الشركة

غیر  یمنع منعا باتا دفع مبالغ. أعمال أو االحتفاظ بھا صول علىمن أجل الح المرشحین السیاسیین

  .لمسؤولین حكومیین مشروعة

  إلزامیة میثاق السلوك المھني واألخالق .9.4.18

الرئیس التنفیذي للشركة والرئیس  للموظفین اال من قبل من ھذا المیثاق تنازل أي ال یجوز عمل

  .التنفیذى للمراجعة الداخلیة 

  غیر قانوني أو غیر أخالقي اإلبالغ عن أي سلوك .9.4.19

المالئمین  الموظفین أوغیرھم من والمدیرین المشرفین الجراء محادثات مع الموظفین یتم تشجیع

أفضل مسار  ریب حولالملحوظ، وعندما تكون في  أو غیر األخالقي غیر المیثاقي السلوك حول

، واألنظمة والقواعد للقوانین اإلبالغ عن االنتھاكات الموظفین وعلى جمیع. في حالة معینة للعمل

من قبل  سوء تصرف بسبب تقاریر عن  االنتقامفإنھ یمتع  الشركة سیاسةوبحسب .ھذا المیثاق أو

 التحقیقات الداخلیة الموظفین فيیتعاون  ومن المتوقع أن. قدمھا الموظفین بحسن نیة  اآلخرین
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تقدیم تقریر  مسؤولیة، تتحمل انتقاماً  تاو شھدتم االنتقام منك  قدأنھ  إذا كنت تعتقد. لسوء السلوك

  .دارةاإلإلى  ذلك عن

  االمتثال للمعاییر واإلجراءات .9.4.20

  التفسیر

سكرتیر مجلس اإلدارة / لجنة المراجعة / یكون الرئیس التنفیذى إلدارة المراجعة الداخلیة  

 وتقدم. تطرح األسئلة  عندما المیثاق تفسیر وتطبیق توجیھات بشأنأیة  مسؤولین عن اعطاء

  .كتابةَ  األسئلة

  حوكمة الشركات والمساءلة

 المساھمین اإلدارة مسؤوال أمام مجلس، ویكون  الحوكمة مستویات عالیة منب  تلتزم الشركة

داخل الشركة ، ویتابع  الحوكمة فعالیة ممارسات ومسؤول عن نشاطات الشركة عن وغیرھم

  .األنظمة المطبقة  جمیع في التوصیات الواردة لجمیع الشركة المدیرون التزام

  تقاریر عن عدم االمتثال

في  تصرف غیر الئق أو انتھاكات للمیثاث من المشتبھ فیھا جمیع الحاالت ینبغي اإلبالغ عن

سكرتیر مجلس / لجنة المراجعة / الرئیس التنفیذى إلدارة المراجعة الداخلیة  إلى الشركة 

 قد ینتھك أو قد انتھك أحد الموظفین أنمدیر یرى  أو مسؤولأو  موظف یجوز ألي. اإلدارة

، وفي بعض األحیان لھم حق الموظفین.  األمر اإلبالغ عن ھذا قانون معیار أي قانون أو

تم و .االخالل بمعاییر ھذا المیثاق التي تم فیھا للحاالت الشركة للفت انتباه، التزاما قانونیا

 یعانوا من أیة إجراءات تأدیبیة بأنھم لنالتأكید على أن ھؤالء الذین اختاروا تعریف انفسھم  

 للتحقیق الشركة واجب ضوء في إلى الحد الممكن الحفاظ على السریة وسیتم. انتقامیة أو

سوف تشرع  وفور تلقى االھتمام . في الشركة تصرف غیر الئق عن تقریر اى بشكل تام فى

سألة یكون للرئیس التنفیذى في ھذه الموالقرار  مناسب  تحقیقالمراجعة الداخلیة للشركة فى 

قضایا تعامل مع سكرتیر مجلس اإلدارة وال/ لجنة المراجعة / إلدارة المراجعة الداخلیة 

 وقد یخضع، وتقییم المواقف المعلومات الالزمةجمع المناسب ل الفرد یختارواولھم أن  محددة

 الشركة ملزمة تكون، قد في حاالت خاصة، وإلجراءات تأدیبیة المیثاق كل من یخالف ھذا

  .المناسبین مسؤولي إنفاذ المیثاق الى االنتھاكاتباحالة  

  طلب الحصول على استثناء

 اال ان البعض االخر یسمح التطبیق الصارم یتطلب في المیثاق المعاییر في حین أن بعض

 بالكشف عن  تضارب المصالح الفرعیة حل، قد یتم على سبیل المثال. باالستثناءات
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ً على الموظفین. یع األطراف المعنیةلجم التضارب  الذین یعتقدون باستحقاقھم وینبغي اوال

ھناك ما  یوافق على أن المشرف المباشر إذا كان. رؤسائھم المباشرینب ستثناء االتصاللال

  .استثناء للحصول على العضو المنتدب طلبا الى یقدم یجوز لھ او لھا أن، ستثناءاال یجیز

  المحدودیة

 ال یمكن ألى شيء مذكور صراحة او ضمنیا فى المیثاق، واسعة المیثاق  عاییرم في حین أن

  .اتباعھا الموظفینتعتقد الشركة ان على التى  السیاسات واإلجراءات تمثیل جمیع

االلتزام بالتوجیھات ، ینبغي قد یحدث  أو للمیثاق قد حدثما  انتھاكا یشتبھ في أن إذا كان

  :التالیة

 على یجب أن نكون  ,الحلول السلیمة من أجل التوصل إلى. الحقائق تأكد  أن لدیك كافة

 .قدر اإلمكانب  تماما علم

 غیر  ل یبدوھما ھو المطلوب منى القیام بھ على وجھ التحدید؟ : وجھ االسئلة لنفسك

 والبدائل، محدد تواجھھسؤال  من التركیز على ھذا سوف یمكنك؟ غیر الئق أخالقي أو

غیر  غیر أخالقي أو یبدو شيء، وإذا كان ھناك والحس العام كمكح استخدم .التي لدیك

 .الئق

 مسؤولیة مشتركة، فإن ھناك في معظم الحاالت. بك الخاصوالدور  توضیح المسؤولیة .

ھذه ومناقشة في الوصول الى اخرین مشتركین  قد یساعدك ھذا ؟  زمالئك ھل تم ابالغ

 .المشكلة

 لجمیع المواقف التوجیھ األساسي ھذا ھوف المشرف الخاص بك المشكلة مع ناقش . 

 مناقشة  مسألة   یكون من المناسب قد ال حیث في حالة. مدراء الشركة طلب المساعدة من

، بسؤالك المشرف تقرب الىبال تشعر بالراحة حیث ال أوالمشرف الخاص بك   ما مع

/ المراجعة  لجنة/ الرئیس التنفیذى إلدارة المراجعة الداخلیة یتوجھ الموظف إلى 

 .العضو المنتدبسكرتیر مجلس اإلدارة أو 

 إذا كان وضعك. انتقام من ودون خوف ثقة في أخالقیةأیة إنتھاكات  یمكنك اإلبالغ عن 

ً وال تسمح الشركة، وسوف سریة ھویتك أن تبقى یتطلب  یكون الجھل بھویتك محمیا

  .خالقیةاأل االنتھاكاتالخاصة ب حسن النیة لتقاریر الموظفین ضد من أي نوع بانتقام
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  االعتراف واإلفصاح .9.5

) ستة(من الموظفین المنضمین الجدد ، والموظفین الحالیین على الدرجات الوظیفیة  الشركة تطلب

  :لیشھدوا بأنھم واإلفصاح االعتراف بیان التوقیع علىوما ھو أعلى 

  الشركة؛طوال خدمتھم ب بھ تماما وسوف یلتزمون فھمون المیثاقی  . أ

 ؛مفھوم من قبل أولئك الذین یقومون باالدارة المیثاق نأ سیضمنون  . ب

 ؛المیثاق تفسیر المشورة والتوجیھ بشأن سیقدمون  . ت

 المیثاق؛ متطلباتون  ویشجعدعمون وسی  . ث

 .كل عام، على أن یتم تجدید توقیعھم  قبولھم للمیثاق على حدة یوقعون وسوف  . ج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 

 م2013یونیة                                                               78                                                 نظام الحوكمة

  تعارض المصالحسیاسة تنظیم  .10

  مةالسیاسة العا .10.1

یحظر تعارض المصالح ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة والمساھمین مع مصلحة الشركة 

وتنشأ حالة تعارض المصالح بشكل عام عندما تكون  ."إال بترخیص من الجمعیة العامة یجدد سنویا

أو  العضو المنتدبالمصلحة الخاصة لعضو مجلس اإلدارة أو  -أو حتى عندما یبدو أن  - ،  

مع مصلحة الشركة ، أو عندما تتأثر كفایة وموضوعیة  - بأى شكل من األشكال–المساھم تتداخل 

فى إتخاذ القرار بالمصلحة الشخصیة ، أو عندما یحصل أحد  العضو المنتدبعضو المجلس أو 

أو المساھم على مزایا خاصة نتیجة لموقعة  العضو المنتدبأقارب عضو مجلس اإلدارة أو 

   .بالشركة 

 إلجراءات التنفیذیةا .10.2

  أن تكون لھ  –بغیر ترخیص من الجمعیة العامة یجدد كل سنة  –ال یجوز لعضو مجلس اإلدارة

في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ، وتستثنى من ) مباشرة أو غیر مباشرة ( مصلحة 

حب العرض ذلك األعمال التي تتم بطریق المنافسة العامة إذا كان عضو مجلس اإلدارة صا

وعلى عضو مجلس اإلدارة أن یبلغ المجلس بما لھ من مصلحة شخصیة في األعمال . األفضل 

والعقود التي تتم لحساب الشركة ، ویثبت ھذا التبلیغ في محضر االجتماع، وال یجوز للعضو ذي 

ویبلغ رئیس مجلس . المصلحة االشتراك في التصویت على القرار الذي یصدر في ھذا الشأن

دارة الجمعیة العامة عند انعقادھا عن األعمال والعقود التي یكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة اإل

 .، ویرفق بھذا التبلیغ تقریر خاص من المحاسب المیثاقي مصلحة شخصیة فیھا

 

  أن یشترك في  –بغیر ترخیص من الجمعیة العامة یجدد كل سنة  –ال یجوز لعضو مجلس اإلدارة

افسة الشركة، أو أن یتجر فى أحد فروع النشاط الذي تزاولھ وإال كان للشركة أي عمل من شأنھ من

 .أن تطالبھ بالتعویض أو أن تعتبر العملیات التى باشرھا لحسابھ الخاص قد أجریت لحسابھا

 

  ال یجوز للشركة تقدیم قرض نقدي من أي نوع ألعضاء مجلس إدارتھا بدون موافقة الجمعیة

قرض یعقده واحد منھم مع الغیر، ویستثنى من ذلك البنوك وغیرھا من العامة أو أن تضمن أي 

  .شركات االئتمان
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  ال یجوز ألعضاء مجلس االدارة أن یذیعوا الى المساھمین في غیر اجتماعات الجمعیة العامة أو

إلى الغیر ما وقفوا علیھ من اسرار الشركة بسبب مباشرتھم إلدارتھا وإال وجب عزلھم ومساءلتھم 

 .التعویضعن 

  ال یجوز الجمع بین عمل مراقب الحسابات واإلشتراك في تأسیس الشركة أو عضویة مجلس

االدارة أو القیام بعمل فني او إداري في الشركة ولو على سبیل االستشارة، كما ال یجوز أن یكون 

" یبالدیھ أو قر" ألحد مؤسسي الشركة أو ألحد أعضاء مجلس إدارتھا او موظفا" المراقب شریكا

كل عمل مخالف لحكم ھذه الفقرة ویلزم " لھ إلى الدرجة الرابعة بدخول الغایة، ویقع باطال

 .المخالف بأن یرد إلى وزارة المالیة واإلقتصاد الوطني ما قبضھ من الشركة

 

  تلتزم الشركة باألعمال التي یجریھا مجلس االدارة في حدود إختصاصھ كما یسأل عن تعویض ما

   .عن األفعال غیر المشروعة التي تقع من أعضاء المجلس في إدارة الشركة ینشأ من الضرر

 

  یسأل أعضاء مجلس االدارة بالتضامن عن تعویض الشركة أو المساھمین أو الغیر عن الضرر

الذي ینشأ عن اساءتھم تدبیر شؤون الشركة أو مخالفتھم أحكام نظام الشركات أو نصوص نظام 

 . اسة وكل شرط یقضي بغیر ذلك یعتبر كأن لم یكنالشركة أو نصوص ھذه السی

 

  تقع المسؤولیة على جمیع اعضاء مجلس االدارة اذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماعھم، أما

القرارات التي تصدر بأغلبیة اآلراء فال یسأل عنھا المعارضون متى أثبتوا إعتراضھم صراحة في 

جتماع الذي یصدر فیھ القرار سببا لالعفاء من محضر اإلجتماع وال یعتبر الغیاب عن حضور اال

  .المسؤولیة إال إذا ثبت عدم علم الغائب بالقرار او عدم تمكنھ من االعتراض علیھ بعد علمھ بھ

 

  للشركة ان ترفع دعوى المسؤولیة على أعضاء مجلس االدارة بسبب األخطاء التي تنشأ عنھا

مة العادیة رفع ھذه الدعوى وتعین من ینوب عن أضرار لمجموع المساھمین وتقرر الجمعیة العا

الشركة في مباشرتھا واذا حكم بشھر افالس الشركة كان رفع الدعوى المذكورة من اختصاص 

ممثل التفلیسة واذا انقضت الشركة تولى المصفي مباشرة الدعوى بعد الحصول على موافقة 

 . الجمعیة العامة العادیة

 

 ر تنقضي دعوى المسؤولیة المقررة للشركة بموافقة الجمعیة العامة فیما عدا حالتي الغش والتزوی

العادیة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من مسؤولیة إدارتھم وفي جمیع األحوال ال تسمع 

  .الدعوى المذكورة بعد انقضاء سنة على تلك الموافقة
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 ء مجلس اإلدارة إذا كان لكل مساھم الحق في رفع دعوى المسؤولیة المقررة للشركة على أعضا

من شأن الخطأ الذي صدر منھم إلحاق ضرر خاص بھ وال یجوز للمساھم رفع الدعوى المذكورة 

اال اذا كان حق الشركة في رفعھا ال زال قائما ویجب على المساھم أن یخطر الشركة بعزمھ على 

   .ما لحقھ من ضررواذا رفع المساھم الدعوى المذكورة فال یحكم لھ إال بقدر . رفع الدعوى

 

  على األقل من رأس المال ان یطلبوا الى ھیئة حسم منازعات % 5للمساھمین الذین یمثلون

الشركات التجاریة األمر بالتفتیش على الشركة اذا تبین لھم من تصرفات اعضاء مجلس االدارة 

ن تأمر باجراء وللھیئة المذكورة ا. او مراقبي الحسابات في شؤون الشركة ما یدعو الى الریبة

التفتیش على ادارة الشركة على نفقة الشاكین، وذلك بعد سماع اقوال اعضاء االدارة والمراقبین 

واذا ثبت صحة . في جلسة خاصة، ولھا عند االقتضاء ان تفرض على الشاكین تقدیم ضمان

لجمعیة العامة الشكوى جاز للھیئة المشار الیھا ان تأمر بما تراه من اجراءات تحفظیة، وان تدعو ا

التخاذ القرارات الالزمة، كما یجوز لھا في حالة الضرورة القصوى ان تعزل اعضاء مجلس 

 .االدارة والمراقبین وأن تعین مدیرا مؤقتا تحدد سلطتھ ومدة مھمتھ
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  سیاسة التداول بناء على معلومات داخلیة .11

  مقدمة .11.1

وتھدف . والمفتوحة لتداول األوراق المالیة من قبل الجمھورشركة بمبادئ األسواق العادلة التلتزم 

  : ھذه السیاسة إلى تعریف وتحدید موقف الشركة وقواعدھا فیما یتصل بالتالي

 منع تداول األوراق المالیة من قبل المطلعین على أسرار الشركة. 

 الحفاظ على سریة معلومات المطلعین على أسرار الشركة.  

  من نظام سوق المال على وجھ الخصوص والسعي إلى تحقیق أفضل  50التقید بشرط المادة

 . الممارسات

المترتبة على  مسؤولیةأي شخص ینتھك ھذه األنظمة سوف یخضع للمساءلة الشخصیة ویتحمل ال

نحن نأخذ التزامنا بجدیة، كذلك . أي إخالل أو انتھاك، بما في ذلك احتمال مواجھة عقوبات جنائیة

ومع . وموظفینا، لمنع مخالفات تداول األشخاص المطلعین على أسرار الشركةالتزام شركائنا 

وضع اعتبار لشدة العقوبات التي یمكن أن تفرض على المخالف شخصیا وعلینا كشركة، وضعنا 

ً في مساعدة  ھذه السیاسة واعتمدناھا لحكم تداول المطلعین على أسرار الشركة ولتكون مرجعا

أي انتھاك لھذه السیاسة أو أي من سیاسات الشركة األخرى . ارم بالتزامناالجمیع لضمان التقید الص

  . یمكن أن تعرض أي منسوب للشركة إلى اإلجراءات التأدیبیة، بما في ذلك إنھاء الخدمة

یتكم في االستیعاب التام وااللتزام باألنظمة مسؤولال یقصد بھذه السیاسة أن تكون بدیال عن 

  . التداول بموجب معرفة بواطن أمور وأسرار الشركة والتعلیمات المطبقة على

التواصل من إذا كانت لدیكم أي استفسارات فیما یتصل بھذه السیاسة أو القانون المطبق، یرجى 

س سكرتیر مجلباإلتصال أو  shareholder@alhokair.com.sa البرید اإللكتروني خالل

 .333تحویلة  +966114350000: الرقم على اإلدارة

  تعریفات .11.2

 ونكالشخص المطلع على أسرار الشركة یعني أیاً ممن ی : 

  عضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار المدراء التنفیذیین أو أي موظف آخر مطلع على أسرار

  . وبواطن أمور الشركة



  
 

 م2013یونیة                                                               82                                                 نظام الحوكمة

 أو / ل عالقة عائلیة والشخص الذي یحصل على معلومات حول أسرار داخلیة من خال

من خالل قریب، بما في ذلك من أي شخص ذي عالقة بالشخص الذي یحصل على 

 . المعلومات

  الشخص الذي یحصل على معلومات سریة داخلیة من خالل عالقة عمل، بما في ذلك

 : الحصول على المعلومات

 الشركةمن طرف ذي عالقة ب -

 المعلومات؛ أو من أي شخص لدیھ عالقة عمل مع شخص حاصل على  -

  .من أي شخص منتسب ألعمال شخص یحصل على المعلومات -

  شخص یحصل على معلومات سریة داخلیة من خالل عالقة تعاقدیة، بما في ذلك

 : الحصول على معلومات

 الشركةمن طرف ذي عالقة ب -

 من أي شخص لدیھ عالقة عمل مع شخص حاصل على المعلومات -

  أمور وأسرار الشركة تعني المعلومات التي تستوفي معلومات الشخص المطلع على بواطن
 : التالي

 المعلومات المتصلة بالورقة المالیة؛ -

المعلومات السریة التي لم یتم اإلفصاح عنھا للجمھور، والتي ھي غیر متاحة للعامة بأي  -

 صورة؛ 

ي یمكن للشخص العادي، في ظل طبیعة ومحتویات تلك المعلومات، أن یعرف التالمعلومات  -

أن اإلفصاح عنھا أو جعلھا متاحة للجمھور قد یكون لھ تأثیر جوھري على قیمة 

 . الورقة المالیة

ومثل ھذه المعلومات یشمل، على سبیل المثال ال الحصر، النتائج المالیة الدوریة للشركة،  -

أرباح األسھم المراد اإلعالن عنھا، خطة األعمال أو التوقعات، أي خطة لتوسع 

الیة جدیدة أو دین جدید أو إعادة شراء األوراق المالیة المطروحة، رئیسي، ورقة م

األنباء عن اندماج مرتقب، االندماج أو االستحواذ، اكتساب أو بیع استثمارات ھامة، 

ً أو المھدد برفعھا، اإلفالس  التعرض لمخاطر كبیرة نسبة إلى الدعاوى المرفوعة فعال

ییرات في اإلدارة العلیا، كسب عمیل ھام، الوشیك أو مشاكل السیولة النقدیة، التغ
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التغییرات في تقدیرات األرباح، اإلنھاء المبكر لعقد امتیاز ھام، التغییرات في توقعات 

 . الشركة، أي تغیر في السیاسات أو الخطط أو العملیات الخاصة بالشركة

 یتأثر سعرھا أو قیمتھا  فیما یتعلق بالمعلومات الداخلیة تعني أي ورقة مالیة قد : الورقة المالیة

ویجب أن تكون . بصورة جوھریة إذا تم اإلفصاح عن المعلومات أو أصبحت في علم الجمھور

 . الورقة المالیة التي تتعلق بھا المعلومات الداخلیة ورقة مالیة متداولة في سوق األسھم

ة بشكل مباشر تداوال بموجب معرفة ببواطن األمور إذا أثرت المعرف تداول ورقة مالیةیشكل 

 .شر في تداول تلك الورقة المالیةأو غیر مبا

 یكون الشخص في وضع من یتداول بشكل مباشر في ورقة : التداول المباشر لورقة مالیة

 : مالیة في أي من الحالتین التالیتین

 إذا قام بتنفیذ تداول في الورقة المالیة لصالح أي حساب تكون لھ فیھ مصلحة؛ أو   . أ

 . لألسعار لتداول الورقة المالیةإذا قدم عرضا   . ب

 یعتبر الشخص في وضع من یتداول بشكل غیر مباشر في : التداول غیر المباشر لورقة مالیة

 :ورقة مالیة في أي من الحاالت التالیة

 إذا نفذ تداوال كوكیل لشخص آخر؛   . أ

ً تربطھ بھ عالقة تعاقدیة؛ أو   . ب ً أو شخصا  إذا رتب تداوال یكون احد أطرافھ قریبا

إذا رتب لوكیلھ أو أي شخص آخر یعمل بالنیابة عنھ أو بموجب توجیھھ للتداول في   . ت

 . األوراق المالیة ذات العالقة

 الزوج، الزوجة واألطفال القصر:  لقریبا 

 حظر اإلفصاح عن المعلومات الداخلیة .11.3

  یحظر على الشخص المطلع أن یفصح عن أى معلومات داخلیة ألى شخص آخر ، وھو یعلم

ر بھ أن یعلم أن ھذا الشخص اآلخر من الممكن أن یقوم بالتداول فى السھم بناء على أو یجد

 .تلك المعلومات الداخلیة

  یحظر على أى شخص غیر مطلع أن یفصح ألى شخص آخر عن أى معلومات داخلیة حصل

علیھا من شخص مطلع ، وكان یعلم أو یجدر بھ أن یعلم أن ذلك الشخص اآلخر الذى تم 

  .ھ من الممكن أن یقوم بالتداول فى السھم بناء على المعلومات الداخلیةاإلفصاح ل



  
 

 م2013یونیة                                                               84                                                 نظام الحوكمة

 حظر التداول بناء على معلومات داخلیة .11.4

 یحظر على الشخص المطلع التداول بناء على معلومات داخلیة. 

  یحظر على الشخص غیر المطلع التداول بناء على معلومات داخلیة إذا حصل على ھذه

 .یعلم أو یجدر بھ أن یعلم أن ھذه المعلومات داخلیة المعلومات من شخص آخر وھو

  حظر تعامالت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیین .11.5

ال یجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفیذیین أو أي شخص ذي عالقة بأي منھم التعامل في 

  : أي أوراق مالیة للشركة خالل الفترات اآلتیة

 ربع السنوي المالي وحتى تاریخ إعالن ونشر النتائج األولیة فترة عشرة أیام قبل إنتھاء ال

 . للشركة

  فترة عشرین یوما قبل انتھاء السنة المالیة وحتى تاریخ اإلعالن المبدئي للنتائج السنویة للشركة

 .، أو اإلعالن النھائي للنتائج السنویة للشركة ، أیھما أقصر 

 التبلیغ واإلفصاح .11.6

 اإلدارة اإلفصاح من قبل رئیس مجلس .11.6.1

یجب على رئیس مجلس اإلدارة إشعار الجمعیة العمومیة، عند اجتماعھا، بالنشاطات والعقود التي 

یكون ألي عضو في المجلس مصلحة شخصیة فیھا وأن یرفق مع ھذا اإلشعار تقریرا خاصا یعد 

 . من قبل مراجع الشركة

 اإلفصاح من قبل أعضاء مجلس اإلدارة، كبار التنفیذیین  .11.6.2

 لعملیاتین اإلفصاح عن التفاصیل التالیة ن جمیع أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفیذییطلب م

 :الخاصة بھم وأفراد عائالتھم إلى سكرتیر مجلس اإلدارة اإلحتفاظ باألوراق المالیة للشركة

  بالشركة في تاریخ االلتحاقالمحتفظ بھا األوراق المالیة للشركة 

 مارس من كل سنة 31االحتفاظ بھا كما في تاریخ  األوراق المالیة للشركة التي یتم 

على سكرتیر مجلس اإلدارة أن یقدم للرئیس التنفیذي والعضو المنتدب للشركة تفاصیل التعامالت 

 . في األوراق المالیة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیین
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 ھیئة سوق المال/ اإلفصاح إلى تداول .11.6.3

صح عن المعلومات المستلمة من سكرتیر المجلس إلى سوق یجب على الشخص المفوض أن یف

 .أو ھیئة سوق المال حسب ما ھو مطلوب من وقت إلى آخر/ األسھم و

 حفظ السجالت من قبل سكرتیر مجلس اإلدارة .11.6.4

یجب على سكرتیر المجلس أن یحفظ السجالت الخاصة بالعملیات التي تتم من قبل أعضاء مجلس 

 .سنوات من تاریخ تنفیذھا 5لمدة تصل إلى  دارة وكبار التنفیذییناإل

  عقوبة المخالفة .11.7

  أي عضو في مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفیذیین یخالف شروط نظام سوق المال أو لوائح

أو قانون الشخص المطلع على أسرار الشركة، سوف یكون / اإلدراج أو التعلیمات األخرى و

 . أو الشركة/ وعرضة للعقوبات التي تفرضھا ھیئة سوق المال 

  من  80أي انتھاك یتم إثباتھ لھذه السیاسة قد یؤدي إلى إنھاء الخدمة للموظف بموجب المادة

أو غیر نقدیة عن / قانون العمل، بدون مكافأة نھایة الخدمة باإلضافة إلى أي تعویضات نقدیة و

ھیئة سوق األضرار وكذلك العقوبات األخرى المفروضة بموجب القانون المدني أو لوائح 

  . المال أو قواعد اإلدراج أو أي نظام آخر مطبق

 اإلبالغ عن إنتھاك السیاسة .11.8

على كل موظف یصل إلى علمھ انتھاك ھذه السیاسة من قبل موظف زمیل أو شخص مطلع على 

على یجب علیھ أن یبلغ عن ھذه المخالفة ) حسب التعریف أعاله(بواطن أمور وأسرار الشركة 

إلتصال على سكرتیر مجلس أو ا shareholder@alhokair.com.sa البرید اإللكتروني

  .333تحویلة  +966114350000على الرقم اإلدارة 

  

  

  

  



  
 

 م2013یونیة                                                               86                                                 نظام الحوكمة

  دلیل المساھمین .12

 الحقوق العامة للمساھمین .12.1

  : شركة جمیع الحقوق المتعلقة بالسھم، وخاصةالیخول لمساھمي 

 ي الحصة من األرباح القابلة للتوزیع؛ الحق ف  .أ 

 الحق في الحصة من أصول الشركة عند التصفیة؛   .ب 

الحق في حضور الجمعیة العمومیة والمشاركة في المداوالت والتصویت على القرارات ذات   .ج 

 الصلة؛ 

 .الحق في التصرف في األسھم  .د 

 أعضاء مجلس اإلدارة؛ضد  مسؤولیةمجلس اإلدارة، وتقدیم مطالبات ال مراقبة أعمالالحق في   .ه 

الحق في االستفسار والوصول إلى المعلومات دون اإلخالل بمصالح الشركة وبطریقة ال   .و 

 تتعارض مع قانون سوق المال ولوائحھ التنفیذیة؛ 

الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات المتصلة بالتغییرات األساسیة للشركة، بعد اإلحاطة   .ز 

على النظام األساسي للشركة أو المستندات النظامیة المماثلة  التعدیالت) 1: الكافیة،  في مثل

العملیات غیر العادیة، بما فیھا تحویل جمیع أو ) 3التصریح باسھم إضافیة؛ و) 2للشركة؛ 

  .جزء كبیر من األصول

الحق في المشاركة بفاعلیة والتصویت في اجتماعات الجمعیة العمومیة، وأن یفاد بالقواعد، بما   .ح 

 : اءات التصویت التي تحكم اجتماعات الجمعیة العمومیةفیھا إجر

  یجب تزوید المساھمین بصورة كافیة، وفي الوقت المناسب، بالمعلومات المتصلة بتاریخ

ومكان وأجندة االجتماعات العامة، باإلضافة إلى المعلومات الكاملة والمناسبة الخاصة 

 . بالمواضیع المراد إقرارھا في االجتماع

 تاح للمساھمین الفرصة لتوجیھ األسئلة إلى مجلس اإلدارة، بما فیھا األسئلة یجب أن ت

المتعلقة بالمراجعة الخارجیة، وإدراج المواضیع في أجندة االجتماعات العامة، واقتراح 

 .وفقا للنظام رات، مع مراعاة الحدود المعقولةالقرا

شیح وانتخاب أعضاء ثل ترالحق في المشاركة في اتخاذ قرارات حوكمة الشركة الھامة، م  .ط 

 .مجلس اإلدارة



  
 

 م2013یونیة                                                               87                                                 نظام الحوكمة

 تسھیل ممارسة المساھمین لحقوقھم والوصول إلى المعلومات .12.2

یجب إتاحة جمیع المعلومات التي تمكن المساھمین من الممارسة الصحیحة لحقوقھم، على أن تكون 

لمواعید ویجب تقدیم المعلومات وتحدیثھا بصفة منتظمة ضمن ا ، مثل ھذه المعلومات شاملة ودقیقة

وال یجوز أن  ،فاعلیة في التواصل مع المساھمین المقررة؛ وعلى الشركة استخدام أكثر الوسائل

 . یشوب  المعلومات المقدمة للمساھمین أي تضارب أو تعارض

 حقوق المساھمین المتصلة بالجمعیة العمومیة .12.3

إذ یفرض . اھمینیمیز قانون الشركات السعودي بین االجتماعات العادیة وغیر العادیة للمس  .أ 

القانون عقد اجتماع  عادي واحد على األقل للجمعیة العمومیة مرة في السنة، بحیث ال یتجاوز 

 . تاریخ عقده مدة ستة أشھر بعد نھایة السنة المالیة للشركة

وعلى مجلس اإلدارة دعوة . یجب أن تجتمع الجمعیة العمومیة عند طلب مجلس اإلدارة  .ب 

اع وفقا لطلب من المراجع أو عدد من المساھمین تمثل حصصھم ما الجمعیة العمومیة لالجتم

 . من حقوق أسھم رأس المال% 5ال یقل عن 

) بعشرین(یجب اإلعالن عن موعد انعقاد الجمعیة العامة ومكانھ وجدول أعمالھا قبل الموعد   .ج 

ً على األقل، ونشر الدعوة في موقع السوق وموقع الشركة اإللكتروني وفي صحیفتی ن یوما

 .وینبغي استخدام وسائط التقنیة الحدیثة لالتصال بالمساھمین. واسعتي االنتشار في المملكة

یجب أن تتاح للمساھمین فرص المشاركة الفعالة والتصویت في الجمعیة العمومیة؛ كما یجب   .د 

 . إحاطتھم علما بالقواعد التي تحكم االجتماعات وإجراءات التصویت

ة لتسھیل المشاركة ألكبر عدد من المساھمین في الجمعیة یجب اتخاذ الترتیبات الالزم  .ه 

العمومیة، بما في ذلك، من بین أمور أخرى، مراعاة أن یكون كل مكان ووقت االنعقاد 

 . مناسبین

یتعین على مجلس اإلدارة، عند إعداد أجندة الجمعیة العمومیة، أن یأخذوا في الحسبان   .و 

ا في تلك األجندة؛ بما في ذلك حق المساھمین المواضیع التي یرغب المساھمون في إدراجھ

 . من أسھم الشركة في إضافة بند أو أكثر إلى األجندة عند إعدادھا% 5الذین یملكون أكثر من 

یخول للمساھمین مناقشة المواضیع المدرجة في األجندة الخاصة بالجمعیة العمومیة وطرح   .ز 

وعلى مجلس اإلدارة . مراجع الخارجياألسئلة ذات الصلة بھا على أعضاء مجلس اإلدارة وال

والمراجع الخارجي اإلجابة على األسئلة المطروحة من قبل المساھمین باألسلوب والكیفیة التي 

 . ال تضر بمصالح الشركة
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ویجب أن تكون المواضیع المقدمة في الجمعیة العمومیة مدعومة بالمعلومات الصحیحة   .ح 

 . راراتوالكافیة لتمكین المساھمین من اتخاذ الق

عشرین سھما فما فوق حضور الجمعیة العمومیة شخصیا، أو ) 20(یحق لكل مساھم یملك   .ط 

تعیین أي مساھم آخر بشرط أال یكون عضوا في مجلس اإلدارة أو موظفا في الشركة لحضور 

الجمعیة العمومیة نیابة عنھ بموجب توكیل خطي ومعتمد من قبل الغرفة التجاریة والصناعیة 

 . أو بنك محلي

  التوكیل المعتمد یجب أن یسلم إلى الشركة، على األقل، قبل ثالثة أیام من تاریخ انعقاد أصل

، الریاض 359. ب. إدارة عالقات المستثمرین؛ ص: جھة التسلیم(الجمعیة العمومیة 

 +). 966 1 4357268: ، فاكس11411

 اقة إثبات الھویة، على كل مساھم راغب في حضور الجمعیة العمومیة، أو وكیلھ، إبراز بط

والمستندات التي تؤید ملكیة األسھم، مع الحرص على أھمیة الحضور بساعة على األقل 

 . قبل بدایة مداوالت الجمعیة إلكمال إجراءات التسجیل

ً فقط في حال اكتمال النصاب القانوني، أي إذا حضره   .ي  یكون اجتماع الجمعیة العمومیة قانونیا

 . نصف رأس مال الشركةمساھمون یمثلون على األقل 

اجتماع ثان یعقد خالل ثالثین یوما بعد اإلعالن عن ال ھذا النصاب، یتم في حال عدم اكتم

ویعتبر . یوما من تاریخ االجتماع الثاني 25قبل اإلعالن یكون وھذا . تاریخ االجتماع السابق

 . لة فیھاالجتماع الثاني قانونیا ومكتمل النصاب بغض النظر عن عدد األسھم الممث

ً فقط إذا حضره مساھمون یمثلون على األقل نصف رأس   .ك  یكون االجتماع غیر العادي قانونیا

 . مال الشركة

في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في االجتماع األول، یتم إرسال إشعار بعقد االجتماع 

ً ومكتمل النصاب ویكون االجتماع الثاني قانون. الثاني خالل ثالثین یوما من االجتماع السابق یا

  . القانوني إذا حضره عدد من المساھمین یمثلون على األقل ربع رأس مال الشركة

یتم اتخاذ القرارات في الجمعیة العمومیة غیر العادیة بأغلبیة ثلثي أصوات األسھم الممثلة في 

دة الشركة، الى تمدید م وأولكن إذا كان القرار یعود إلى زیادة أو خفض رأس المال، . االجتماع

لى حل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في لوائحھا الداخلیة، أو یتصل باندماج الشركة في إ وأ

شركة أخرى أو مصنع آخر، فإن مثل ھذا القرار یكون صالحا فقط إذا تم تبنیھ بأغلبیة ثالثة 

 . أرباع أصوات األسھم الممثلة في االجتماع
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دیة ألجل تعدیل النظام األساسي للشركة، باستثناء التعدیالت تعقد الجمعیات العمومیة غیر العا  .ل 

 : التالیة

  حرمان المساھمین من أي من حقوقھم األساسیة كمساھمین في الشركة؛ 

  التعدیالت التي تؤدي إلى زیادة االلتزامات المالیة ألي من المساھمین؛ 

  التعدیالت التي تتعارض مع أھداف الشركة؛ 

 رسمي للشركة من المملكة العربیة السعودیة إلى بلد أجنبي؛ وتحویل مقر المكتب ال 

 تغییر جنسیة الشركة . 

یجب أن یمكن المساھمون من اإلطالع على محضر اجتماع الجمعیة العمومیة؛ وبموجب   .م 

 10القانون، على الشركة تزوید السلطات المعنیة بنسخة من محضر االجتماع خالل عشرة 

 . اجتماع للمساھمینأیام بعد  تاریخ انعقاد أي 

 . ویتم إبالغ سوق األسھم فورا بنتائج المترتبة على انعقاد الجمعیة العمومیة  .ن 

 حقوق التصویت .12.4

وعلى الشركة أن . یعتبر التصویت حقا أساسیا للمساھم، لذلك یجب أن ال یحرم منھ بأي طریقة  .أ 

لتمكین المساھم  تتجنب اتخاذ أي إجراء یعیق االستفادة من حق التصویت؛ بل علیھا أن تسعي

 .وتسھل علیھ ممارسة ھذا الحق

وتستخدم طریقة في تصویت الجمعیة العمومیة لترشیح أعضاء مجلس اإلدارة، تعتمد الشركة   .ب 

 .إبتداء من الدورة الرابعة لمجلس اإلدارة التصویت التراكمي

ً لھ في حضور الجمعیة العم  .ج  ومیة،  یجوز للمساھم أن یسمي ویعین خطیا أي مساھم آخر ممثال

 . بشرط أال یكون ذلك الممثل عضوا في مجلس اإلدارة أو موظفا في الشركة

مثال صنادیق  –المستثمرون الذین یمثلون شخصیات قانونیة ویعملون نیابة عن الغیر   .د 

یجب علیھم اإلفصاح في تقاریرھم السنویة عن سیاسات التصویت لدیھم،  –االستثمار 

ع أي تضارب جوھري للمصالح التي قد تؤثر على والتصویت الفعلي، وطرق التعامل م

 . ممارسة الحقوق األساسیة فیما یتصل باستثماراتھم
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 حق المساھمین في أرباح األسھم القابلة للتوزیع .12.5

على مجلس اإلدارة أن یضع سیاسة واضحة فیما یتعلق بأرباح األسھم، بطریقة تحقق مصلحة   .أ 

ساھمین علما بتلك السیاسة أثناء الجمعیة المساھمین ومصالح الشركة؛ وینبغي إحاطة الم

 . العمومیة واإلشارة إلى ذلك في تقریر مجلس اإلدارة

وتكون أحقیة األرباح سواءً . تقر الجمعیة العامة األرباح المقترح توزیعھا وتاریخ التوزیع  .ب 

مالیة األرباح النقدیة أو أسھم المنحة لمالكي األسھم المسجلین بسجالت مركز إیداع األوراق ال

 .في نھایة تداول یوم انعقاد الجمعیة العامة

 وزیع األرباحتسیاسة  .12.5.1

 العمومیة المصروفات جمیع خصم بعد السنویة الصافیة الشركة أرباح تتمثل السیاسة العامة لتوزیع

  : اآلتي بنظامھا االساسى على الوجھا لما ھو مدرج وفق األخرى والتكالیف

 العادیة العامة للجمعیة ویجوز نظامي، احتیاطي تكوینل الصافیة األرباح من %)10(یجنب   .أ 

  . المال رأس نصف المذكور االحتیاطي بلغ متى التجنیب ھذا وقف

 من نسبة تجنیبوبموافقة الجمعیة العامة العادیة  اإلدارة مجلسللشركة بتوصیة من  یجوز  .ب 

  .ةاتفاقى یخصص لدعم المركز المالى للشرك احتیاطي لتكوین الصافیة األرباح

 . المدفوع المال رأس من %)5( تعادل یجوز بعد ذلك توزیع دفعة للمساھمین  .ج 

 اإلدارة مجلس ألعضاء كمكافأة الباقي من%) 5( عن تزید ال نسبة تقدم ما بعد یخصص  .د 

  .أو التعلیمات الصادرة في ھذا الشأن ةشركاألساسي للنظام الوبحدود مانص علیھ 

   .كحصة إضافیة من االرباحویوزع الباقى بعد ذلك على المساھمین 
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  سیاسة المساھمة اإلجتماعیة للشركة .13

وشركاه المساھمة في دعم القیم والمفاھیم االجتماعیھ وإدراكا  الشركةإنطالقا من حرص شركة فواز عبدالعزیز 

وایمانا من  ألھمیة التعاون والتكامل مع البیئة الداخلیة والخارجیھ للشركة من خالل المساھمھ في خدمة المجتمع

مجلس إدارة الشركة وإدارتھا التنفیذیة في تحسین ممارسة المسؤولیة االجتماعیھ وتنمیة وتطویر ھذه الثقافة 

لتعزیز المصلحة العامة فقد التزمت الشركة بوضع استراتیجیھ وسیاسة تنظیمیھ لرصد وضمان اإللتزام بالمعاییر 

  .االجتماعیھ و الدولیھ في ھذا الشأن 

  سیاسة المساھمة اإلجتماعیة للشركةمحاور  .13.1

 التوظیف و التدریب .13.1.1

االستثمار في المجتمع عن طریق تقدیم الدعم والمساندة لبرامج تطویر و تدریب أبناء الوطن ، 

 .والسبق فى تبني توجیھات وزارة العمل في توظیف المرأه وتھیئة المناخ المناسب لذلك 

  الفعالیات والمؤتمرات التعلیمیھ .13.1.2

في رعایة الفعالیات التعلیمیھ والمھنیة عن طریق المشاركة بالمؤتمرات واألنشطة إضافة  المساھمة

 .لیوم المھنة لتخریج أبناء الوطن لسوق العمل 

  البیئة المناسبة للموظفین .13.1.3

تقدیم بیئة عمل مثالیة للموظفین تتوائم مع المعاییر الدولیھ والقواعد المھنیھ وتنسجم مع تطالعات 

 :قبلیھ ، وبخاصة التركیز فى النقاط التالیھالشركة المست

 التأمین الصحي الشامل للموظفین. 

  تطبیق آلیة تنظیمیھ لتقدیم القروض المیسرة للموظفین المحتاجین. 

  المناخ المالئم لممارسة المھام الوظیفیھ. 

  الحمالت والفعالیات الصحیة .13.1.4

نظمھا العدید من المؤسسات الصحیة في حمالت التبرع بالدم ، والتي ی –بشكل دورى  –المشاركة 

 .، ومنھا مستشفى الملك فیصل التخصصي 

  المحافظة على البیئة .13.1.5

ة للتعاقد مع الموردین الذین یقدمون لى مواردھا ، وإعطاء میزة تفاضلیاإلھتمام بالبیئة والمحافظة ع

  .منتجات تحافظ على البیئة
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  التعاون مع الھیئات الحكومیھ و األھلیھ .13.1.6

الدعم و المساندة للھیئات الحكومیھ و األھلیھ لتنمیة القیم و المفاھیم اإلسالمیة و تقدیم كامل 

  .اإلجتماعیة 

  مساعدة الجمعیات التعاونیھ و الخیریھ .13.1.7

 .دعم و تقدیم المساعدات العینیھ و النقدیھ للجمعیات التعاونیھ و المكاتب الخیریھ 
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  اإلدارة تقییم فاعلیة مجلس - )1( لحقالم

   ضعیف= نادرا =  1

   تحت المتوسط= أحیانا =  2

   متوسط= بعض الوقت =  3

   فوق المتوسط= معظم الوقت =  4

ٍ تماما= طول الوقت =  5    مرض

  السلوك
  التقدیرات

  5  4  3  2  1  ال ینطبق

  : وضع اإلستراتیجیة – 1

یدعم جمیع أعضاء مجلس اإلدارة إستراتیجیة الشركة وقیمھا، 

  كنھم من وضع االتجاه العام من القمة مما یم

            

  : اإلستراتیجیة – 2

یكون لدى كل أعضاء مجلس اإلدارة تفھم واضح حول العمل 

الرئیسي للشركة، وتوجیھ إستراتیجیتھا، ومواردھا المالیة 

  . والبشریة الضروریة لتحقیق ھذه األھداف

            

  : إدارة اجتماعات ومناقشات المجلس – 3

جتماعات المجلس على المناقشة عالیة الجودة والمناقشات تشجع ا

  القویة 

            

  : إدارة عالقات المجلس الداخلیة – 4

یتخذ أعضاء المجلس القرارات بموضوعیة وتعاون بأفضل 

ون بشكل جماعي عن مسؤولمصالح الشركة ویشعرون أنھم 

  . تحقیق النجاح التنظیمي

            

  : اآلخرین إدارة عالقات المجلس مع – 5

یتصل المجلس بفاعلیة مع كل مساھمي الشركة ویطلب 

  . انطباعھم
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  : امتالك أعضاء المجلس للمھارات – 6

یعترف أعضاء المجلس بالدور المتوقع منھم ومن زمالئھم بلعبھ 

  . ویكون لدیھم المھارات والخبرة المناسبة لذلك الدور

            

  : رد الفعل على األحداث – 7

یب المجلس بإیجابیة وبطریقة بناءة لألحداث من أجل یستج

  . المساعدة على اتخاذ القرارات الفعالة وتنفیذھا وتشجیع الشفافیة

            

  : الرئیس  – 8

یشجع أسلوب قیادة الرئیس واالتجاه العام على اتخاذ القرار 

  . الفعال والمناقشة البناءة وضمان أن المجلس یعمل كفریق

            

  : عضو المنتدبقة الرئیس والعال – 9

بشكل جید معا وكذلك مھاراتھم  العضو المنتدبیعمل الرئیس و

  . المختلفة وخبرتھم تكمل بعضھا البعض

            

  : الحضور واالشتراك في االجتماعات – 10

یحضر جمیع أعضاء المجلس ویشاركون في االجتماعات 

  . بفاعلیة

            

   :القنوات المفتوحة لالتصال – 11

لدى المجلس قنوات اتصال مفتوحة مع اإلدارة التنفیذیة 

  . واآلخرین

            

  : عمل المخاطر والمراقبة آطر – 12

توجھ المجلس لمراجعة المخاطر في المؤسسة مفتوح ومحل 

  . اھتمام وینظر لنقاط التعلم من األحداث، أكثر من إلقاء اللوم

            

  : كوینالت – 13

یھ مزیج من المھارات لضمان أقصى حجم المجلس مناسب ولد

  . حد من الفاعلیة
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  : المیثاق – 14

 المسؤولیاتالشروط المرجعیة للمجلس مناسبة، مع األدوار و

  . المحددة بوضوح، مما یضمن التعامل مع المسائل الصحیحة

            

  : لجان المجلس – 15

رھا لقد تم إنشاء لجان المجلس بالطریقة السلیمة، وتنفذ أدوا

  . المفوضة لھا وتقدم تقریر واضح وكامل إلى المجلس

            

  : العضو المنتدب – 16

كقناة مناسبة لتقدیم المعلومات إلى  العضو المنتدبیتصرف 

  . أعضاء المجلس غیر التنفیذیینالمجلس ویدعم رئیس المجلس و

            

  : مساھمة العضو المنتدب – 17

  . تنفیذيوكفي المجلس  وضكعالعضو المنتدب الفعالة مساھمة 

            

  : أعضاء المجلس غیر التنفیذیین – 18

في تطویر اإلستراتیجیة  أعضاء المجلس غیر التنفیذیینمساھمة 

  . ومراقبة أداء اإلدارة فعالة مما یوفر الدعم والتحدي

            

  : االجتماعات واإلدارة – 19

الجودة یجتمع المجلس غالبا بشكل كاف، ومع المعلومات ذات 

والتفاصیل المناسبة، وأن بنود جدول األعمال تكون مشمولة 

  . بالشكل الصحیح في الوقت المخصص لھا

            

  : مناسبة المعلومات – 20

استالم المعلومات في الوقت الكافي بما یسمح بالنظر المناسب 

  . فیھا، مع نطاق للملخص اإلضافي إذا كان ضروریا

            

  : عمالبنود جدول األ – 21

یشمل جدول أعمال دورة المجلس كل األمور الھامة بالنسبة 

للشركة، بحیث یعطى التفضیل واألولویة وتشمل النظر في شھرة 

  . الشركة، وتعزیزھا والمخاطر المحیطة بھا
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  : اجتماع الجمعیة العمومیة – 22

  تستفید الشركة أقصى استفادة من اجتماع الجمعیة العمومیة 

            

  : المساھمون الخارجیون – 23

حدد المجلس مساھمیھ الخارجیین وضمن أن الشركة لدیھا 

  . مستوى عال من االتصال بھم

            

  : إدارة المخاطر – 24

یستخدم المجلس عملیة منظمة وفعالة في إدارة المخاطر، ویأخذ 

  . في الحسبان أنشطة الشركة واتساع الوظائف في األعمال

            

  : المستمر دریبالت – 25

مستمر والتعلیم التدریب الیتلقى أعضاء المجلس حث حول 

  . لتحقیق حاجات تطویرھم

            

  : تخطیط التعاقب – 26

  . یوجد تخطیط مناسب للتعاقب ألعضاء المجلس

            

  : تقییم األداء – 27

  . یخضع أعضاء المجلس بشكل فردي إلى تقییم األداء السنوي
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  نموذج السیرة الذاتیة لمرشح لعضویة المجلس - )2(لحق رقم الم

نموذج السیرة الذاتیة للمرشح لعضویة مجلس إدارة شركة مساھمة مدرجة فى  -) 3(نموذج ھیئة السوق المالیة رقم 
  )تداول(السوق المالیة السعودیة 

  تعلیمات ملء النموذج

 .دارة الشركةیُستكمل ھذا النموذج من قبل المرشح لعضویة مجلس إ  .1

اإلدارة العامة لإلشراف  –یرسل النموذج فور حصول الشركة على موافقة الجھات المختصة إلى ھیئة السوق المالیة  .2

ومن ثم یرسل بالبرید المسجل  cgd@cma.org.sa: ، والبرید اإللكتروني01 279 7205: فاكس –على السوق 

  .ھیئة السوق المالیة 11311الریاض  – 220022ب . ص: إلى العنوان البریدي

 

  بیانات شركة المساھمة المراد الترشح لعضویة مجلس إدارتھابیانات شركة المساھمة المراد الترشح لعضویة مجلس إدارتھا .1

  اســـم الشركـة

  نشاط الشركة

  طبیعة وصفة العضویةطبیعة وصفة العضویة .2

  عضو غیر تنفیذي    عضو تنفیذي    )ضع ( صفــة العضویة
عضو    

  مستقل

  ممثل عن شخصیة اعتباریة    بصفتھ الشخصیة    )ضع ( العضویة طبیعة

            : اسم الشخصیة االعتباریة          

  البیانات الشخصیة للمرشح أو الممثلالبیانات الشخصیة للمرشح أو الممثل  ..33

   الـــمـھـنـــة   االسم الرباعي

  الجـنسـیــــــة
تاریخ  

  المیالد
   البریديالعنوان   

  :مكان العمل

  

  

   ھاتـــف المكتب  :االسم الوظیفي

    الـــــــجــوال

    الـــفـــاكــس
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رقـــم 
  الــھویـــــة

  

عدد األسھم التي یمتلكھا في الشركة المراد الترشح لعضویة مجلس 
  إدارتھا

  

  

  المؤھالت العلمیة والخبرات العملیةالمؤھالت العلمیة والخبرات العملیة .4

  :مجلس اإلدارةالمؤھالت العلمیة للمرشح لعضویة 

تاریخ   التخصص  المؤھل  م
  الحصول علیھ

1        

2        

3        

  عدد سنوات الخبرة وتفاصیلھاعدد سنوات الخبرة وتفاصیلھا  ..55

  مجاالت الخبرة  سنوات الخبرة

    

    

یتحمل الشخص المرشح لعضویة مجلس اإلدارة المسؤولیة تجاه ھیئة السوق المالیة بشأن صحة البیانات : مالحظة
  الواردة في النموذج

  :مرشح لعضویة مجلس اإلدارةتوقیع ال
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  ):):للمرشح أو الممثلللمرشح أو الممثل((المصالح المرتبطة بالشركة بالتفصیل المصالح المرتبطة بالشركة بالتفصیل  .6

  ال   نعم       ھل یوجد مصالح للمرشح أو الممثل بشكل مباشر أو غیر مباشر مع الشركة؟       ) أ(

  :إذا كانت اإلجابة نعم، اذكر التفاصیل الكاملة

  ال   نعم       ھل یشترك المرشح في أي عمل من شأنھ منافسة الشركة؟       ) ب(

  :إذا كانت اإلجابة نعم، اذكر التفاصیل الكاملة

  ::أو اللجان المنبثقة منھاأو اللجان المنبثقة منھا) ) مدرجة أو غیر مدرجةمدرجة أو غیر مدرجة((العضویة الحالیة في مجالس إدارات شركات مساھمة أخرى العضویة الحالیة في مجالس إدارات شركات مساھمة أخرى   ..77

  النشاط الرئیس  اسم الشركة  م

  صفة العضویة

تنفیذي، غیر تنفیذي، (
  )مستقل

  عضویة اللجان

1          

2          

3          

 

یتحمل الشخص المرشح لعضویة مجلس اإلدارة المسؤولیة تجاه ھیئة السوق المالیة بشأن صحة البیانات : مالحظة
 الواردة في النموذج

 

  المرشح لعضویة مجلس اإلدارة

  :ــماالســــ

  :التوقیــع

  :التاریـــخ
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  تقییم الفاعلیة الشخصیة ألعضاء مجلس اإلدارة - )3(الملحق 

   ضعیف= نادرا =  1

   تحت المتوسط= أحیانا =  2

   متوسط= بعض الوقت =  3

   فوق المتوسط= معظم الوقت =  4

ٍ تماما= طول الوقت =  5    مرض

  

   .................................................................................   : الذي یجري تقییمھعضو المجلس سم إ

  السلوك
  التقدیرات

  5  4  3  2  1  ال ینطبق

  : وضع اإلستراتیجیة – 1

لدى عضو المجلس تفھم واضح لألعمال الرئیسیة للشركة 

  .ویشارك في وضع األھداف اإلستراتیجیة

            

  : تمكین األداء – 2

في ضمان توفر الموارد المالیة والبشریة  العضویساعد 

  الضروریة للشركة لتحقیق األھداف

            

  : وضع وتطبیق القیم – 3

معاییر وقیم الشركة مما یساعده على المشاركة في  العضویدعم 

  . وضع االتجاه العام من القمة

            

  : إظھار الشجاعة والنزاھة – 4

ش ومتحدیا بشكل بناء والقیادة لیكون رابط الجأ العضواستعداد 

  القدوة في األمور األخالقیة

            

  : حضور اجتماعات المجلس – 5

  . االجتماعات بانتظام العضویحضر 
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  : اإلعداد المناسب – 6

  األمور مسبقا بشكل مناسب قبل االجتماعات العضویعد 

            

  : المشاركة الفعالة – 7

ي المناقشات القویة أثناء وبین مشاركة فعالة ف العضویشارك 

  . اجتماعات المجلس

            

  : العضو المنتدبمشاركة  – 8

دون لشركة لمصالح الأفضل نحو بوضوح  العضو المنتدبیعمل 

  . المختلفةھ مسؤولیاتأى تضارب فى 

            

  : الشخصیة مسؤولیةال – 9

  . الشخصیة للتشجیع على نجاح العمل مسؤولیةال العضویظھر 

            

  : عمل المخاطر والمراقبةآطر  - 10

  . بناءو قوىفي مراجعة المخاطر في المؤسسة  العضونھج 

            

  : رد الفعل على األخبار السیئة – 11

إیجابي وبناء على األخبار السیئة مما  العضویكون رد فعل 

  . بشفافیھیشجع ویفتح االتصاالت 

            

  : فھم المشاركة الفردیة – 12

بالدور الذي من المتوقع أن یلعبھ كل زمیل من  ضوالعیقر 

  . زمالءه

            

  : مھارات أعضاء المجلس – 13

  . بمارات وخبرات مناسبة لدوره العضوتمتع 

            

  : فھم العمل – 14

  . جھدا كي یعرف العمل العضویبذل 

            

  : لدوره ومسؤولیاتھالوقت الكافي  – 15

  . ره فى عضویة المجلسلدوالوقت الكافي  العضویكرس 
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  : المرونة – 16

بتغییر وتعزیز النواحي اإلیجابیة للتغییر لدى  العضویتوقع 

  . اآلخرین

            

  : التأثیر الشخصي – 17

بالتأثیر طالبا فھم وجھات نظر اآلخرین  العضواتصال 

  . التأثیر كلما كان مناسبا/ والتفاوض

            

  : إظھار فطنة العمل – 18

القرارات السلیمة ویمارس الحكم الجید في مناقشة  العضورر یق

  . بنود جدول أعمال المجلس

            

  : التطویر المھني – 19

  . تجاه التطور المھني المستمر مسؤولیةلل العضوتحمل 

            

  : مع اإلدارة التنفیذیة المدیرعالقات  – 20

ة ومع قنوات اتصال مفتوحة مع اإلدارة التنفیذی العضولدى 

  . اآلخرین كلما كان ذلك ممكنا

            

  : إدارة العالقات مع اآلخرین على المستوى الخارجي – 21

منفتح على االتصال من المساھمین الرئیسیین  العضو

  . والمساھمین اآلخرین كلما كان ذلك ممكنا لدوره في المجلس

            

  : إدارة الشركةالتنسیق مع  – 22

  . الشركة إدارةن ذلك ممكنا من دعم كلما كا العضویستفید 

            

  : العضو المنتدبالتنسیق مع  – 23

،  العضو المنتدبویتصل مع ) غیر التنفیذى(العضو یستشیر 

  . عندما یكون ذلك مھما ومناسبا
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  المراجعةتقییم فاعلیة لجنة  - )4(الملحق 

   ضعیف= نادرا =  1

   تحت المتوسط= أحیانا =  2

   متوسط= ض الوقت بع=  3

   فوق المتوسط= معظم الوقت =  4

ٍ تماما= طول الوقت =  5    مرض

  السلوك
  التقدیرات

  5  4  3  2  1  ال ینطبق

  : فھم أھداف العمل الرئیسیة – 1

بفھم جید للمخاطر المختلفة  المراجعةیتمتع كل أعضاء لجنة 

  . الكامنة في أعمال الشركة

            

  : ت المناسبةالتركیز على المجاال – 2

على األسئلة الصحیحة وفعالة في تجنب  المراجعةتركز لجنة 

  . التفاصیل الدقیقة

            

  : التفاعل مع المراجعین الخارجیین – 3

مع المراجعین الخارجیین بخصوص  المراجعةلجنة تتواصل 

  .  نطاق العمل، ونتائج المراجعة واألمور الھامة األخرى

            

  : ةالداخلی لمراجعةاالتفاعل مع  – 4

 المراجعةعمل متابعة درجة مناسبة من  المراجعةتظھر لجنة 

  . ونتائجھ ةالداخلی

            

  : فھم المسائل المالیة الرئیسیة – 5

تفھم جید للمسائل المالیة الرئیسیة، بما في  المراجعةلدى لجنة 

  . ذلك الدخل والسیاسات المحاسبیة الھامة والعملیات المعقدة

            

  : مستویات التأكیدات المختلفةفھم  – 6

المختلفة عند حصولھا التفاعل بین المصادر  المراجعةتفھم لجنة 

            



  
 

 م2013یونیة                                                               104                                                 نظام الحوكمة

  . على تأكید بخصوص أى من أمور الشركة التى تتابعھا

  : تفعیل المناقشة – 7

على درجة عالیة من المناقشات  المراجعةتشجع اجتماعات لجنة 

  . اإلیجابیة

            

  : الفعل على األخبار السیئة رد – 8

بشكل إیجابي وبناء لألخبار السیئة من  المراجعةتستجیب لجنة 

  . أجل تشجیع الشفافیة المستقبلیة

            

  : إیجابیة رئیس اللجنة  – 9

تشجیع االجتماعات الفعالة نحو بشكل مرضي اللجنة  سیعمل رئی

  .االداریة المختلفة مع المستوى 

            

  : العضو المنتدبعمل صریحة ومفتوحة مع عالقة  – 10

العضو مع مباشرة وإیجابیة عالقة  المراجعةلدى أعضاء لجنة 

  . المنتدب

            

  : قنوات االتصال المفتوحة – 11

ین مسؤولقنوات اتصال مفتوحة مع ال المراجعةلدى لجنة 

  . المسائلتفھم وحل بالشركة مما یسھل 

            

  : یجابياإلتأثیر ال – 12

دورھا و المراجعةھناك توازن مناسب بین دور المراقبة للجنة 

  . فى تدعیم حوكمة الشركة

            

  : العملیات   

  : أعضاء بمھارات وخبرة مناسبة – 13

من أعضاء بمزیج من المھارات والخبرة  المراجعةتتكون لجنة 

  . المناسبة، بما في ذلك الخبرة المالیة

            

  : وضوح الدور – 14

  . في مواجھة المجلس ككلاللجنة جد شروط واضحة لدور یو
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  : إدارة المخاطر مسؤولیاتالوضوح ل – 15

واضحة بالنسبة لدورھا الذي یتعلق بإدارة  المراجعةلجنة 

  . المخاطر

            

  : جدول األعمال السنوي المنظم والمناسب – 16

مع یوجد جدول أعمال سنوي منظم لألمور المطلوب تضمینھا 

  . التركیز على المجاالت الصحیحة

            

  : العدد الكافي من االجتماعات والوصول إلى الموارد – 17

عدد وطول مدة االجتماعات والوصول إلى الموارد یكون كافیا 

  . بإنجاز واجباتھا المراجعةبما یسمح للجنة 

            

  : المعلومات الھامة والمناسبة والدقیقة – 18

دقیقة وھامة ومناسبة ویتم استالمھا قبل  راجعةالمأوراق لجنة 

  . وقت كافي من عقد االجتماعات

            

األشخاص المناسبین الذین یتم دعوتھم لحضور  – 19
  : االجتماعات

یطلب من اإلدارة التنفیذیة واآلخرین بحضور االجتماعات 

  . ومواضیع معینة كلما كان ذلك ممكنا ومناسبا

            

اعات بوقت كافي قبل انعقاد اجتماعات عقد االجتم – 20
  : المجلس

بوقت كافي قبل انعقاد اجتماعات  المراجعةعقد اجتماعات لجنة 

  . المجلس مما یسمح بحل المسائل المطروحة

            

  : الحضور والمشاركة في االجتماعات – 21

ویشاركون بفاعلیة في  المراجعةیحضر جمیع أعضاء لجنة 

  . االجتماعات

            

  : المسؤولیاتالوقت الكافي وااللتزام بتنفیذ  – 22

الوقت الكافي وااللتزام بالوفاء  المراجعةلدى جمیع أعضاء لجنة 

            



  
 

 م2013یونیة                                                               106                                                 نظام الحوكمة

  . ھممسؤولیاتب

  : التعلیم والتدریب المستمر – 23

أنشطة تطویر شخصیة مستمرة  المراجعةینفذ أعضاء لجنة 

  . لتحدیث مھاراتھم ومعرفتھم

            

عات الخاصة مع المراجعین الداخلیین االجتما – 24
  : والخارجیین

ولیس رئیسھا فقط مع  المراجعةعقد االجتماعات الخاصة للجنة 

  . الداخلي المراجعةالمراجعین الخارجیین و

            

   "صافرة اإلنذار"فى سیاسة الدور الخاص  – 25

الموضوعة ضمن سیاسة ما جراءات اإلب المراجعةإبالغ لجنة 

وتنفیذ دورھا لإلبالغ عن المخالفات ، " رة اإلنذاربصاف"یعرف 

  . المحدد بالنسبة لذلك

            

للجنة  السنوىتحمل مسؤولیة محتوى التقریر  – 26
  : المراجعة

 اللجنةالمسؤولیة الكاملة لمحتوى تقریر  المراجعةتتحمل لجنة 

وتقوم بإدارة القرارات بفاعلیة حول حاالت اإلفصاح  السنوى

  .ھاالواردة فی

            

  

  



  
 

 م2013یونیة                                                               107                                                 نظام الحوكمة

  والمكافآت رشیحاتتقییم فاعلیة لجنة الت - )5(الملحق 

   ضعیف= نادرا =  1

   تحت المتوسط= أحیانا =  2

   متوسط= بعض الوقت =  3

   فوق المتوسط= معظم الوقت =  4

ٍ تماما= طول الوقت =  5    مرض

  السلوك
  التقدیرات

  5  4  3  2  1  ال ینطبق

  : ةفھم أھداف العمل الرئیسی – 1

فھم جید بأھداف  الترشیحات والمكافأتلدى جمیع أعضاء لجنة 

العمل للشركة وبرامج الموارد البشریة الموسعة للشركة 

واالستفادة من ھذا الفھم أثناء مناقشات اللجنة حول سیاسة 

  . الترشیحات والمكافأت

            

  : تقییم النتائج المحتملة من القرارات – 2

بشكل مفصل كل نواحي  المكافأتالترشیحات وتفھم لجنة 

بالشركة وتقیم النتائج المستقبلیة  الترشیحات والمكافأتسیاسات 

  . المحتملة من القرارات

            

  : فھم المخاطر المحتملة – 3

في التأثیر السلوكي على  الترشیحات والمكافأتتنظر لجنة 

أعضاء مجلس اإلداره وبخاصة العضو المنتدب واإلدارة 

  . والموظفین اآلخرین والذي ینشأ عن السیاسات وتنفیذھا التنفیذیة

            

  : التوجھ ألھداف األداء التنفیذیة الفردیة وتقییم األداء – 4

 الترشیحات والمكافأت، تفھم لجنة المحددة بالنظر إلى المكافآت 

والموظفین العضو المنتدب واإلدارة التنفیذیة أسس تقییم أداء 

للتعامل مع نواحي المكافأة لألداء الذي واستعدادھم اآلخرین 
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  . یكون تحت التوقع

  : نوعیة التفاعل مع اإلدارة – 5

بالمبادرات الخاصة بوضع  الترشیحات والمكافأتتحتفظ لجنة 

واإلصغاء إلیھا وتقدیم  الترشیحات والمكافأتسیاسة وھیاكل 

  . اإلدارةمجلس االقتراحات ووضعھا أمام 

            

 الترشیحات والمكافأتة الحوار مع لجنة نوعی – 6
  : والمستشارین الخارجیین

فعالة في ضمان حصولھا على  الترشیحات والمكافأتتعتبر لجنة 

االستشارة من مدیر الموارد البشریة أو المستشارین الخارجیین 

  . المستقلین وفھمھا

            

  : التركیز على المنظورات المختلفة للمستثمر – 7

مع المساھمین وتتوقع ردود  الترشیحات والمكافأتنة تتشاور لج

وھي  الترشیحات والمكافأتأفعال على التغییرات في سیاسة 

على علم بعاطفة المساھمین بالشركة والشركاء اآلخرین فیما 

  . بالشركة التنفیذیین كبار یتعلق بمكافآت 

            

  : قوة الحوار – 8

بالطریقة التي  المكافأتالترشیحات ویتم إدارة اجتماعات لجنة 

یشارك كل األعضاء في ھذه المناقشة . تشجع على قوة المناقشة

  . بفاعلیة

            

  : قراراتالاتخاذ القدرة على  – 9

قد تكون تخاذ قرارات على إ الترشیحات والمكافأتلجنة قدرة 

إلى اإلدارة، إذا اعتبر ھذا " أخبار سیئة"غیر مرغوبة وتقدیم 

لى ضوء قرارات الشركة، أو الفرد أو أدائھ على أنھ ضروري ع

  . أو مناسبا في سیاق المعاییر الحالیة ألفضل الممارسات

            

  : اللجنة رئیسإیجابیة  – 10

على االجتماعات  الترشیحات والمكافأتلجنة رئیس شجع ی
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  . الفعالة ومشاركة كل األعضاء في االجتماعات

  : العملیات 

  : المرجعیة وضوح الشروط – 11

 الترشیحات والمكافأتیوجد شروط مرجعیة واضحة لدى لجنة 

والتي تحدد دور اللجنة وعالقتھا بالمجلس ككل، وأن ھذه 

الشروط متوفرة لدى المساھمین واألطراف المعنیة األخرى، 

  . الترشیحات والمكافأتوالتي تلتزم بھا لجنة 

            

  : بةاألعضاء بالمھارات والخبرة المناس – 12

من أفراد بمجموعة  الترشیحات والمكافأتیتكون أعضاء لجنة 

مناسبة من الخبرات والمھارات بما في ذلك معرفة العمل بھیاكل 

الموارد البشریة والمكافآت التي یتم استخدامھا عادة في الشركات 

المماثلة وإطار عمل الموارد البشریة والمكافآت المطبق 

  . بالشركة

            

  : لیم والتدریب المستمرالتع – 13

بتنفیذ  الترشیحات والمكافأتالتزام كل عضو من أعضاء لجنة 

  . تطور شخصي منتظم لتحدیث معرفتھ ومھاراتھ

            

  : جدول األعمال السنوي المنظم والمناسب – 14

یوجد جدول أعمال سنوي منظم یوضح توقیت القرارات الھامة 

لسماح ألعضاء لجنة تخاذھا من أجل اإوالعملیات المطلوب 

  . باتخاذ تلك القرارات الترشیحات والمكافأت

            

  : االجتماعاتعدد وتوقیتات  – 15

یوجد عدد كاف من االجتماعات بمدة كافیة مما یسمح للجنة 

وأن جمیع . باإلنجاز التام لواجباتھا الترشیحات والمكافأت

حاضرین في كل  الترشیحات والمكافأتأعضاء لجنة 

  . اعاتاالجتم

            

              : الوصول إلى المعلومات الھامة والدقیقة والمناسبة – 16
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بمعلومات كاملة  الترشیحات والمكافأتتزوید أعضاء لجنة 

ودقیقة وكافیة قبل كل اجتماع مما یسمح لھم بمحاكاة المسائل 

  . الرئیسیة للمناقشة وإصدار القرار

  : الوصول إلى المستشارین الخارجیین – 17

وصول مباشر إلى المستشارین  الترشیحات والمكافأتلدى لجنة 

الخارجیین، سواء قامت بتعیین رسمي لمستشاریھا المستقلین 

وإلى التقاریر الھامة التي قد تؤدي إلى نتیجة ألیة عالقة أخرى 

  . قد تكون لدیھم مع اإلدارة

            

الترشیحات غیر األعضاء إلى اجتماعات لجنة دعوة  – 18
  : لمكافأتوا

یتم دعوة اإلدارة التنفیذیة وغیر األعضاء لحضور اجتماعات 

لتقدیم معلومات أو مواضیع ھامة  الترشیحات والمكافأتلجنة 

  . ولكنھم ال یحضروا بشكل رسمي 

            

للجنة  السنوىمحتوى التقریر  مسؤولیةتحمل  – 19
  : الترشیحات والمكافأت

الكاملة لمحتوى  مسؤولیةلا الترشیحات والمكافأتتتحمل لجنة 

وتقوم بإدارة القرارات  السنوى الترشیحات والمكافأتتقریر 

  .بفاعلیة حول حاالت اإلفصاح الواردة فیھا
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  حوكمةالتقییم فاعلیة لجنة  - )6(الملحق 

   ضعیف= نادرا =  1

   تحت المتوسط= أحیانا =  2

   متوسط= بعض الوقت =  3

   المتوسط فوق= معظم الوقت =  4

ٍ تماما= طول الوقت =  5    مرض

  السلوك
  التقدیرات

  5  4  3  2  1  ال ینطبق

  : فھم أھداف العمل الرئیسیة – 1

لدى جمیع أعضاء لجنة حوكمة الشركة فھم جید بالمخاطر 

  . المختلفة الكامنة في أنشطة الشركة

            

  : التركیز على المجاالت المناسبة – 2

المجاالت المرتبطھ بالحوكمھ كة على تركز لجنة حوكمة الشر

  . بفعالیھ

            

  : الحوكمة مسؤولنوعیة التفاعل مع  – 3

الحوكمة بخصوص نطاق  مسؤولحوكمة مع اللجنة تتواصل 

نظام الشركة الخاص و یةسوق المالالالعمل، وااللتزام بنظام ھیئة 

  . ذات الصلة األمور الھامة األخرىللحوكمھ و

            

ولجنة  المراجعةلجنة (التفاعل مع لجان المجلس نوعیة  – 4
  ): الترشیحات والمكافأت

  . المجلسمع لجان حوكمة درجة مناسبة من التعاون التبدي لجنة 

            

  : فھم المسائل الرئیسیة لحوكمة الشركة – 5

حوكمة فھم جید بالمسائل الرئیسیة لحوكمة الشركة، اللدى لجنة 

واإلفصاح وقوانین الشفافیة،  بما في ذلك قوانین اإلدراج

  . والسیاسات واإلجراءات المالیة والتقاریر المالیة
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  : قوة المناقشة – 6

من المناقشات فعالة حوكمة على نوعیة التشجع اجتماعات لجنة 

  . اإلیجابیة

            

  : رد الفعل على األخبار السیئة – 7

ر السیئة من حوكمة بشكل إیجابي وبناء لألخباالتستجیب لجنة 

  . أجل التشجیع على الشفافیة المستقبلیة

            

  : اللجنة سیرئإیجابیة  – 8

بشكل مقبول في ظل تشجیع االجتماعات اللجنة  سیعمل رئی

الفعالة، مع مستوى مناسب من المشاركة في االجتماعات 

  . الخارجیة الرسمیة

            

  : العضو المنتدبعالقة عمل صریحة ومفتوحة مع  – 9

العضو مع مباشرة وإیجابیة عالقة  الحوكمةلدى أعضاء لجنة 

  .المنتدب

            

  : قنوات االتصال المفتوحة – 10

تصال مفتوحة مع المسؤولین بالشركة إقنوات  الحوكمةلدى لجنة 

  .المسائلتفھم وحل مما یسھل 

            

  : یجابياإلتأثیر ال 11

 ھادورالحوكمة و رقابة اإللتزام بقواعدھناك توازن مناسب بین 

  .الشركةبحوكمة النشر ثقافة فى 

            

  : أعضاء بمھارات وخبرة مناسبة – 12

حوكمة من أعضاء بمزیج من المھارات والخبرة، التتكون لجنة 

  .  بما في ذلك الخبرة بالقانون والخبرة المالیة

            

  : وضوح الشروط المرجعیة – 13

وعالقتھا  الحوكمةجنة لتحدد دور یوجد شروط مرجعیة واضحة 

بالمجلس ككل، وأن ھذه الشروط متوفرة لدى المساھمین 
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  .لجنةالواألطراف المعنیة األخرى، والتي تلتزم بھا 

  : االلتزام بحوكمة الشركة مسؤولیاتالوضوح بالنسبة ل – 14

 مسؤولیاتیتعلق بااللتزام بفیما حوكمة اللجنة دور وضوح 

  . مقررةال حوكمة الشركةوقواعد 

            

  : جدول األعمال السنوي المنظم والمناسب – 15

یوجد جدول أعمال سنوي منظم لألمور المطلوب تغطیتھا مع 

  . ذات الصلة بالحوكمةالتركیز على المجاالت 

            

  : عدد كافي من االجتماعات والوصول إلى الموارد – 16

رد مما كفایة عدد وطول مدة االجتماعات والوصول إلى الموا

  . حوكمة باإلنجاز الكامل لواجباتھاالیسمح للجنة 

            

  : المعلومات الدقیقة والھامة والمناسبة – 17

حوكمة دقیقة وھامة ومناسبة وتم استالمھا بوقت الأوراق لجنة 

  . كاف قبل االجتماعات

            

  : دعوة األشخاص المناسبین لحضور االجتماعات – 18

فیذیة واألِشخاص اآلخرین بحضور یطلب من اإلدارة التن

  . االجتماعات والمواضیع الھامة كلما كان ذلك ممكنا

            

عقد االجتماعات بوقت كاف قبل انعقاد اجتماعات مجلس  – 19
  : اإلدارة

حوكمة بوقت كاف قبل انعقاد اجتماعات العقد اجتماعات لجنة 

  . مجلس اإلدارة مما یسمح بحل المسائل المطروحة

            

  : الحضور والمشاركة في االجتماعات – 20

حوكمة ویشاركون بفاعلیة في الیحضر جمیع أعضاء لجنة 

  . االجتماعات

            

  : المسؤولیاتالوقت الكافي وااللتزام بتنفیذ  – 21

حوكمة الوقت الكافي وااللتزام بالوفاء اللدى كل أعضاء لجنة 
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  . ھممسؤولیاتب

  : المستمرالتعلیم والتدریب  – 22

أنشطة التطویر الشخصي على حوكمة العضاء لجنة یحرص أ

  . المستمر لتحدیث مھاراتھم ومعرفتھم

            

مسؤول الحوكمة ولجان مجلس االجتماعات الخاصة مع  – 23
  : اإلدارة

حوكمة ، ولیس رئیسھا فقط، الجتماعات الخاصة للجنة نعقاد اإلإ

 المراجعةلجنة (جلس عن حوكمة الشركة ولجان الم مسؤولمع ال

  ). الترشیحات والمكافأتولجنة 

            

  : الحوكمةللجنة  السنوىتحمل مسؤولیة محتوى التقریر  – 24

 اللجنةالمسؤولیة الكاملة لمحتوى تقریر  الحوكمةتتحمل لجنة 

وتقوم بإدارة القرارات بفاعلیة حول حاالت اإلفصاح  السنوى

  .الواردة فیھا

            

  


