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المصطلحات الواردة بالدليل
فيما يلي التعريفات الخاصة ببعض العبارات المستخدمة في هذا المستند:
م

العبــــــارة

الوصف

1

التصويت التراكمي

أسلوب تصويت الختيار أعضاء مجلس اإلدارة يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد
األسهم التي يملكها  ،بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من
يختارهم من المرشحين دون وجود أي تكرار لهذه األصوات  ،ويزيد هذا األسلوب
من فرص حصول مساهمي األقلية على تمثيل لهم في مجلس اإلدارة عن طريق
األصوات التراكمية لمرشح واحد .

1

التابع

الشخص الذي يسيطر على شخص آخر أو يسيطر عليه ذلك الشخص اآلخر أو
يشترك معه في كونه مسيطرا على من قبل شخص ثالث  ،وفي أي مما سبق تكون
السيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر .

1

شخص ذو عالقة

يتعلق بكبار التنفيذيين أو عضو مجلس اإلدارة أو مساهم فرد يمتلك نسبة كبيرة من
األسهم  ،أي من اآلتي بيانهم:
الزوج والزوجة أو األوالد القصر (يشار إليهم مجتمعين
بـ"عائلة الفرد")
أي شركة تكون للفرد أو ألي من أفراد عائلته أو ألكثر
من فرد منهم مجتمعين  ،أو تكون للفرد وألي من أفراد
عائلته أو ألكثر من فرد منهم مجتمعين  ،أي مصلحة في
رأسمالها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بما يتيح لهم
القدرة على:
• التصويت أو السيطرة على أصوات بنسبة تساوي أو تزيد على
 %1.في الجمعية العمومية فيما يتعلق بكل أو معظم الوسائل
• أو تعيين أو عزل أعضاء مجلس اإلدارة المالكين لغالبية حقوق
التصويت في اجتماعات مجلس اإلدارة فيما يتعلق بكل أو معظم
المسائل .
يقصد بـ"شخص ذي عالقة" فيما يتعلق بشركة تملك نسبة كبيرة من األسهم:
أي شركة أخرى تكون تابعة لها  ،أو قابضة لها  ،أو
تابعة زميلة لها تملكها الشركة األم نفسها
أي شركة يكون أعضاء مجلس إدارتها معتادين على
التصرف وفقا لتوجيهات أو تعليمات الشركة التي تملك
نسبة كبيرة من األسهم .
أي شركة تكون للشركة التي تملك نسبة كبيرة من
األسهم  ،وأي شركة أخرى ورد تعريفها في الفقرة (أ)
أو(ب) مجتمعتين  ،أي مصلحة في رأسمالها سواء
بشكل مباشر أو غير مباشر بما يتيح لهم القدرة على:
• التصويت أو السيطرة على أصوات بنسبة تساوي أو تزيد على
 %1.في الجمعية العمومية فيما يتعلق بكل أو معظم الوسائل

النسخة األولى
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م

العبــــــارة

الوصف

1

حقوق التصويت

1

الشخص المرخص له

• أو تعيين أو عزل أعضاء مجلس اإلدارة المالكين لغالبية حقوق
التصويت في اجتماعات مجلس اإلدارة فيما يتعلق بكل أو معظم
المسائل .
جميع حقوق التصويت المرتبطة بأسهم شركة ويمكن ممارستها من خالل الجمعية
العمومية
شخص مرخص له من الهيئة بممارسة أعمال األوراق المالية

1

المجلس

مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين

7

لجان مجلس اإلدارة

اللجان التي يتم تعيينها من قبل مجلس إدارة الشركة.

1

الهيئة

هيئة السوق المالية شاملة حيثما يسمح النص ،أي لجنة ،أو لجنة فرعيه ،او موظف،
أو وكيل يمكن ان يتم تفويضه للقيام بأي وظيفة من وظائف الهيئة.

1

نظام الشركات
السعودي

1.

الرئيس

تم إصدار قانون الشركات السعودي بالمرسوم الملكي رقم م 1/المؤرخ  11ربيع
الثاني 1111هـ الموافق  1.يوليو  ، 1111وتعديالته
رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين

11

الشركة

شركة الخطوط السعودية للتموين ("التموين"" ،الشركة")

11

السيطرة

11

مساهم كبير

القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر بشكل مباشر أو غير مباشر ،
منفردا أو مجتمعا مع قريب أو تابع  ،من خالل أي من اآلتي( :أ) امتالك نسبة
تساوي  %1.أو أكثر من حقوق التصويت في شركة( .ب) حق تعيين  %1.أو
أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري ؛ وتفسر كلمة "المسيطر" وفقا لذلك.
شخص يملك  %1أو أكثر من أسهم المصدر

11

مساهمو األقلية

11

المساهمين في الجمعية
العمومية

11

أصحاب المصالح

كل شخص له مصلحة مع الشركة مثل :المساهمين ،العاملين  ،الدائنين  ،العمالء ،
الموردين ،المجتمع.

17

الحصص

الحصة في أي شركة (أينما يتم دمجها) أو الحصة في أي هيئة غير مدرجة بسجل
الشركات  ،ويشمل تعريف " الحصة" كل سند مالي يتمتع بمواصفات األسهم بما في
ذلك الصكوك.

11

عضو مجلس اإلدارة

بالنسبة إلى الشركة المساهمة  ،فهي تشمل عضوا في مجلس اإلدارة وفيما يتعلق
بأي شركة أخرى فهي تشمل أي مدير أو غيره من كبار التنفيذيين الذين قاموا
بوضع وتنفيذ القرارات اإلستراتيجية للشركة.

11

موظف

فيما يتعلق بالشخص  ،يشمل عضو مجلس إدارة شركة  ،أو مدير الشركة أو
الشريك في شركة تضامن  ،أو أي فرد اخر يعمل بموجب عقد عمل  ،أو عقد
خدمات ويتم وضع خدماته في تصرف أو تحت سيطرة ذلك الشخص.

1.

تداول

النظام اآللي لتداول األسهم السعودية

11

الجهاز اإلداري

مجموعة من األفراد الذين يتخذون القرارات اإلستراتيجية  ،ويعتبر مجلس إدارة
الشركة المساهمة الجهاز اإلداري لها.

النسخة األولى

المساهمين الذين يمثلون فئة غير مسيطرة على الشركة بحيث ال يستطيعون التأثير
عليها.
تتألف الجمعية العمومية من كافة المساهمين الذين يمتلكون حصص في الشركة.
يتولى المساهمون ممارسة حقوقهم في اجتماع الجمعية العمومية.
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م

العبــــــارة

الوصف

11

العضو المستقل

عضو مجلس اإلدارة الذي يتمتع باالستقاللية التامة ومما ينافي االستقاللية على
سبيل المثال ال الحصر.
أن يكون مالكا لما نسبته  %1أو أكثر من أسهم الشركة
أو أي شركة من مجموعتها .
أن يكون ممثال لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما
نسبته  %1أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من
مجموعتها .
أن يكون من كبار التنفيذيين خالل العامين الماضيين في
الشركة أو في أي شركة من مجموعتها .
أن تكون له صلة القرابة من الدرجة األولى مع أي من
أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في أي شركة من
مجموعتها .
أن تكون له صلة القرابة من الدرجة األولى مع أي من
كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من
مجموعتها .
أن يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن
مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها .
أن يكون موظفا خالل العامين الماضيين لدى أي من
األطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من
مجموعتها كالمحاسبين القانونيين وكبار الموردين  ،أو
أن يكون مالكا لحصص السيطرة لدى أي من تلك
األطراف خالل العامين الماضيين

11

ال ُمصدر

11

األشخاص القضائية

11

األوراق المالية ذات
العالقة

الشخص الذي يصدر أوراقا مالية أو يعتزم إصدارها
المستثمرين هم األشخاص القضائيين والذي يتولون التصرف نيابة عن اآلخرين -
على سبيل المثال يجب على صناديق االستثمار اإلفصاح في تقاريرها السنوية عن
سياسات التصويت الخاصة بها والتصويت الفعلي وكذلك سبل التعامل مع أي
تضارب مادي في المصالح التي قد تؤثر على ممارسة الحقوق األساسية في ما
يتعلق باستثماراتهم.
يقصد بها في الئحة االندماج واالستحواذ:
األوراق المالية للشركة المعروض عليها التي تم تقديم
العرض بشأنها أو التي تتمتع بحقوق التصويت.
أسهم رأس المال للشركة المعروض عليها والعارض.
األوراق المالية للعارض التي تتمتع – بشكل أساسي –
بالحقوق نفسها ألي أوراق مالية سيتم إصدارها كثمن
للعرض.
األوراق المالية للشركة المعروض عليها والعارض التي
تتمتع بحقوق اكتتاب أو تحويل ألي من األوراق المالية

النسخة األولى
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م

العبــــــارة

الوصف

11

اإلدراج

17

العضو غير التنفيذي

11
11

الشخص
يوم

عملية إدراج األوراق المالية في السوق  ،أو حيث يسمح سياق النص بذلك  ،تقديم
طلب التسجيل وقبول اإلدراج .
عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغا إلدارة الشركة أو ال يتقاضى راتب
شهريا أو سنويا منها .
أي شخص طبيعي  ،أو اعتباري تقر له أنظمة المملكة بهذه الصفة.
يوم عمل في المملكة العربية السعودية طبقا أليام العمل الرسمية.

المذكورة أعاله.

النسخة األولى
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 0المقدمة
يجب أن يتحمل مجلس إدارة ("المجلس") شركة الخطوط السعودية للتموين (الشركة) مسئولية اإلشراف على
إدارة الشركة وشئون األعمال التجارية  ،كما يجب أن يتولى اتخاذ جميع القرارات الرئيسية المتعلقة بالسياسة
العامة للشركة  ،وعلى هذا النحو فقد اعتمد المجلس هذا القانون إلدارة الشركات  ،جنبا إلى جنب مع النظام
األساسي وعقد التأسيس للشركة ومواثيق بعض لجان المجلس الذي يوفر السلطة وأفضل الممارسات إلدارة
الشركة.

 0.0الغرض
 1.1.1يعتبر هذا المستند بمثابة دليل إدارة الحوكمة لشركة الخطوط السعودية للتموين ،حيث يقدم مبادئ توجيهية
إلدارة فعالة في محاولة لتعزيز قيمة طويلة األجل للمساهمين.
 1.1.1وقد تم وضع دليل إدارة الحوكمة على أساس النظام األساسي  /لوائح الشركات والمبادئ التوجيهية لإلدارة
الرشيدة الخاصة بهيئة السوق المالية (وقد تم اتخاذ بعض المبادئ التوجيهية إدارة الحوكمة في االعتبار عند
وضع هذا الدليل لضمان وجود هيكل حوكمة فعال لشركة الخطوط السعودية للتموين بما يتواكب مع
متطلبات هيئة السوق المالية).

 9.0الهدف من إدارة الحوكمة
 1.1.1تتطلع الشركة لتحقيق أعلى معايير السلوك األخالقي وذلك من خالل؛ أن تفعل ما تقول وإعداد تقرير
بالنتائج مع تحري الدقة والشفافية  ،والحفاظ على االمتثال الكامل للقواعد والقوانين واللوائح التي تحكم
أعمال الشركة.
 1.1.1يقوم مجلس اإلدارة بتقديم القيادة المركزية للشركة ووضع أهدافها وتطوير االستراتيجيات التي توجه
األنشطة القائمة لتحقيق هذه األهداف  ،يجب أن يتولى مجلس اإلدارة تشكيل الخطوط المستقبلية للشركة
وحماية أصولها وسمعتها  ،كما سيتم النظر في مدى اتصال قراراتهم بـ "أصحاب المصلحة المعنيين"
واإلطار التنظيمي للشركة.
 1.1.1هذا ويجب على مجلس اإلدارة استخدام المهارة والحرص عند ممارسة مهامهم  ،مع تأدية واجباتهم على
نحو قائم على الثقة ،و يجب أن يكون مجلس اإلدارة مسئوال أمام المساهمين عن أداء الشركة ،كما يمكن
عزلهم من منصبهم من قبل المساهمين.

 2.0ما هي إدارة الحوكمة؟
 1.1.1من إحدى أكثر االتجاهات نفوذا اآلن في عالم سريع التغير هو حقيقة أن الشركات وقياداتها تواجه بشكل
متزايد مشكلة االستقالل بين منظمتهم وبين المساهمين فيها .ونتيجة لهذه المواجهة فقد تم تحدي الدور
التقليدي األساسي للعمل بوصفه " ُمدر للربح"؛ حيث يجب أن يتخطى األداء الجيد لألعمال مرحلة كونه
مجرد األداء المالي الذي يرتكز على الربح.
 1.1.1يمثل هذا االتجاه تحوال للسلطة من داخل إلى خارج المنظمة  ،مع إحداث تغيرا في ثقافة وأولويات مجلس
اإلدارة  .وكما صرح أصحاب المصلحة الخارجيين على نحو أكثر من أي وقت مضى حول طريقة إدارة
قادة األعمال لشركاتهم  ،فإن هؤالء القادة مطالبون بإثبات من خالل أفعالهم وقراراتهم بأنهم جزء من
المجتمع وليس فقط أداة تنتمي لالقتصاد.
 1.1.1تعتبر إدارة الحوكمة نظاما "للضوابط والتوازنات"  ،تم تصميمه لخلق توازن دقيق بين مصالح مختلف
أصحاب المصلحة المعنيين في المنظمة (المساهمين واإلدارة والموظفين والعمالء والموردين والمجتمع
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ككل) ،وعلى هذا النحو فإن حوكمة الشركات ال تقتصر على المسائل القانونية واحترام اللوائح أو إدارة
المخاطر  ،بل انتشارها في جميع أنحاء الشركة.
 1.1.1استخدام عبارة "إدارة الحوكمة" تعني حرفيا تطبيق هذا المفهوم في أوسع معانيه نحو توجيه وإدارة
الشركة وخلق قيمة للمساهمين وبالنسبة لآلخرين ،فقد تعني إدارة الحوكمة ببساطة تنفيذ نظم المراقبة لمنع
تضارب المصالح وغيرها من التصرفات غير الالئقة.

 4.0استخدام الدليل
 1.1.1يستخدم هذا الدليل كمرجعية للمساهمين ومجلس اإلدارة واللجان التابعة لمجلس اإلدارة  ،بحيث يتم
الرجوع إلى الجزء ذي العالقة من هذا الدليل لالسترشاد به.
 1.1.1ينبغي القيام بعملية مراجعة دورية لهذا الدليل ،وذلك بهدف تقييم مدى مالءمته وقابليته للتطبيق ،أوحاجته
إلى التعديل وفقا للتغيرات التي قد تطرأ في الشركة أوالبيئة المحيطة بها.

 5.0مراقب الدليل
 1.1.1مراقب هذا الدليل هو رئيس شؤون الشركة .يجب أن يتم توجيه كافة االستفسارات واألمور المتعلقة بهذا
الدليل سواء اللغة المستخدمة  /المحتويات أو تنفيذه أو نطاق العمل أو األهداف وغيره إلى مراقب الدليل.
إن مسؤولية الحفاظ على الدليل ومحتوياته وتوزيعه كليا أو جزئيا ،باإلضافة إلى تحديثه وتنفيذه على نحو
صحيح هي من صالحيات مراقب الدليل.

 6.0حق اإلطالع على الدليل
 1.1.1إن للمساهمين ومجلس اإلدارة واللجان التابعة لمجلس اإلدارة أحقية االطالع على هذا الدليل ،كما أنه من
المهم أن تظل هذه الوثيقة بمثابة ملكية خاصة للشركة .يمكن للشركة نشر ملخص لهذا الدليل في موقع
الشركة على شبكة اإلنترنت.

 1.0الموافقة على الدليل
 1.7.1يجب أن يتم الموافقة على محتويات دليل إدارة الحوكمة من قبل مجلس اإلدارة وذلك قبل وضعه قيد
التنفيذ ،وأن يتم تفعيل هذا المستند والمستجدات الخاصة به من قبل مراقب الدليل بدءا من التاريخ الذي تم
تحديده والموافقة عليه.

 8.0تنفيذ الدليل
 1.1.1يتولى مراقب الدليل مسؤولية التأكد من تنفيذ وااللتزام بدليل إدارة الحوكمة  ،يمكن لمراقب الدليل تفويض
مسؤولية تنفيذ دليل إدارة الحوكمة وفقا لما هو وارد بهذا الدليل إلى شخص مختص في التعامل مع دليل
إدارة الحوكمة.

 2.0تحديث الدليل
 1.1.1يهدف هذا الدليل إلى أن يكون بمثابة وثيقة حية .إنه من المتوقع أن يتطلب الدليل إلى إجراء تعديالت و
إضافات إليه عند الضرورة.
 1.1.1يجب أن يُحسن التصرف في حالة مواجهة قضية لم يتم تناولها في هذا الدليل .كما يجب أن يتم تضمين
كيفية معالجة الحالة في دليل إدارة الحوكمة.
 1.1.1يجب أن تتم كافة التعديالت والتحديثات على هذا الدليل وفقا إلجراءات التحديث الواردة في هذا الجزء.
النسخة األولى
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 01.0نطاق الدليل
 1.1..1يقدم هذا المستند إطارا إلدارة الشركة بشكل فعال في محاولة لتعزيز قيمة طويلة األجل للمساهمين.
يتناول اإلطار عدة قضايا تتعلق بالحوكمة والمبادئ الرئيسية وقد تم تقسيمه إلى األقسام التالية :
المساهمين والمبادئ التوجيهية للجمعية العمومية – تتناول المبادئ التوجيهية مناقشة
غرض ومسئوليات وهيكل وعمليات الجمعية العمومية للمساهمين.
المبادئ التوجيهية لمجلس اإلدارة – تتناول المبادئ التوجيهية مناقشة عدة قضايا تتعلق
بالحوكمة والمبادئ الرئيسية بما في ذلك مسئوليات المجلس ومؤهالت عضو مجلس
اإلدارة ومسئولياته وهيكل مجلس اإلدارة والعمليات التشغيلية الخاصة به واللجان التابعة
للمجلس والوصول إلى اإلدارة ووجود مستشارين مستقلين .فضال عن التعويضات المقدمة
لعضو مجلس اإلدارة وتوجيهه وتقييم وتعاقب اإلدارة مع تقييم أداء المجلس والعالقات مع
المساهمين.
ميثاق لجنة المراجعة (^)  -يناقش غرض ومسئوليات وهيكل والعمليات التشغيلية للجنة
المراجعة بمجلس اإلدارة .
ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت (^)  -يناقش غرض ومسئوليات وهيكل والعمليات
التشغيلية للجنة الترشيح والمكافآت بمجلس اإلدارة .
مدونة قواعد السلوك واألخالق  -يناقش السياسات التي تتصل بالمعايير القانونية
واألخالقية في السلوك والتي من المتوقع أن يمتثل لها أعضاء مجلس اإلدارة والمسئولين
التنفيذيين والموظفين في شركة الخطوط السعودية للتموين أثناء تأدية مهامهم ومسئولياتهم
بالنيابة عن الشركة.
اإلفصاح  -يناقش هذا القسم متطلبات اإلفصاح التي يجب على الشركة أدائها وفقا للقواعد
السارية والقوانين واللوائح.
تضارب المصالح  -يناقش هذا القسم المسائل المتعلقة بتضارب المصالح بين أعضاء
مجلس اإلدارة فضال عن عملية التداول من الداخل.
ميثاق اللجنة التنفيذية (*)  -يناقش غرض ومسئوليات وهيكل والعمليات التشغيلية للجنة
التنفيذية بمجلس اإلدارة لتسهيل العمليات التشغيلية للشركة .
(^) لجان إلزامية حسب هيئة السوق المالية
(*) لجان مقترحة حسب الممارسات الرائدة

 00.0صيانة الدليل وتكرار معدل المراجعة
 1.11.1يجب أن يتم مراجعة واعتماد الدليل على فترات منتظمة لتعكس التغييرات التي قد تطرأ في الشركة
أوالبيئة المحيطة بها.
 1.11.1يتناول الجدول التالي معدل تكرار المراجعة ومسؤولية أداء المراجعة ومسؤولية اتخاذ الموافقة:
المراجعة
دليل إدارة الحوكمة
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رئيس شؤون الشركة
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 09.0إجراءات التحديث
 1.11.1يتم عمل التعديالت بالدليل كنتيجة لسبب أو مجموعة من األسباب التالية التي لها تأثير مباشر على أعمال
الشركة:
التغيرات في القوانين السعودية
التغيرات في لوائح هيئة سوق المال
التغيرات في عقد تأسيس الشركة
التغيرات في هيكل مجلس اإلدارة
 1.11.1يتم طلب تحديث الدليل (اإلضافة  /اإللغاء  /التعديل) فقط من قبل مستخدم الدليل أو من قبل مراقب
الدليل .يجب أيضا أن يلقي طلب التغيير  /التحديث الضوء على أثر التغييرات المقترحة.
 1.11.1سوف يتم تحديث هذا الدليل للتأكد من التصريح بكافة التغييرات وتوثيقها سواء أن تلك التغييرات مؤقتة
أو دائمة وكذلك التأكد من أن محتويات الدليل تعكس باستمرار الممارسات الحالية في الشركة.
 1.11.1سوف تتم عملية التحديثات فقط من خالل طلب تحديث الدليل.
 1.11.1سوف يتم منح الموافقة المبدئية والنهائية ألية تغييرات وفقا للمبدأ التوجيهي لمعدل تكرار الصيانة
والمراجعة الوارد في هذا الجزء.
 1.11.1بمجرد الحصول على الموافقة ،سوف يتم إعادة طلب تحديث الدليل إلى مراقب الدليل ليتم تسجيله في
سجل ضبط تحديثات الدليل الوارد في هذا الجزء.
 7.11.1سوف يتم إصدار كافة التغييرات المؤقتة في صيغة مذكرة مستقلة مع إتباع نفس اإلجراء الخاص
بتحديث الدليل مع إشارة تدل على األجزاء ذات الصلة المتأثرة في هذا الدليل.
 1.11.1يجب أن يتم االحتفاظ بالحد األدنى من التغييرات المؤقتة وسوف يتم تفعيلها لمدة ال تتجاوز شهرا واحدا
وإال يتطلب األمر إعادة إصدار مذكرة محدثة بالتغييرات المؤقتة.

 02.0سجل مراقبة عمليات التحديث
 1.11.1يجب وضع أي متغيرات تطرأ على هذا الدليل مؤرخة ومتسلسلة.
 1.11.1يتم إدخال تاريخ إجراء التحديث إلى جانب رقم التغيير في كل صفحة من صفحات دليل إدارة الحوكمة.
 1.11.1يتولى مراقب الدليل التحقق من معرفة جميع الموظفين بالتحديثات ورقم آخر إصدار من إصدارات
الدليل وتاريخ بدء التطبيق.
 1.11.1يجب االستعانة بالجدول اآلتي وتوقيعه إلجراء جميع التحديثات على الدليل.
تاريخ هذا اإلصدارxxx/xx/xx :
اإلصدار
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 04.0حقوق التأليف والنشر
 1.11.1هذا الدليل ومحتوياته هو لالستخدام الداخلي ويتم التعامل معه بسرية .يمكن للشركة نشر ملخص لهذا
الدليل في موقع الشركة على شبكة اإلنترنت.

 05.0مزايا إدارة الحوكمة الحسنة
 1.11.1تدور إدارة الحوكمة حول تطوير وصيانة ومراقبة والسيطرة على هياكل وإجراءات الشركات لضمان
عملية المساءلة ،والشفافية والنزاهة والمسئولية التي تعتبر جزءا ال يتجزأ في عملية صنع القرارات في
الشركات.
 1.11.1إن إدارة الحوكمة الجيدة ليست مجرد تجنب الصدمات المالية  ،وال ضرورة التركيز على اآلثار السلبية
لضعف إدارة الحوكمة  ،بل يجب وضع المزايا اإليجابية للحوكمة الجيدة قيد االعتبار بشكل رئيسي
للشركة.
 1.11.1الشركات التي تعتمد على مستوى عال من الشفافية والمساءلة واإلنصاف سوف يؤدي هذا إلى دفعها
دفعة قوية ومستمرة لألداء الجيد وخلق قيمة طويلة المدى.
 1.11.1ويمكن للشركات التي تمارس الحوكمة الجيدة جني مزايا مختلفة مثل :
التخفيف من المخاطر




المراقبة الفعالة لمجلس اإلدارة تؤدي إلى الحد من سوء اإلدارة واالحتيال.
الضوابط الداخلية القوية تؤدي إلى تحسين سالمة البيانات المالية.
غرس ثقافة التقيد.

كسب الثقة في تداول :



تعزيز الثقة في تداول من خالل إدارة الحوكمة  ،يؤدي إلى ارتفاع سعر السهم /
انخفاض تكلفة رأس المال والحصول على تجميع أوسع لرأس المال.
تحسين إدارة الحوكمة تجذب كبار المستثمرين وتحفظ ثقة المساهمين في الشركة.

تحسين الميزة التنافسية:
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يمكن لمجلس اإلدارة المؤهل تأهيال جيدا ولديه مساحة من اإلطالع أن يتجاوز مرحلة
اإلشراف وتقديم المساهمات ذات القيمة المضافة إلى اإلستراتيجية مع توفير
التوجيهات الفعالة لإلدارة.
الرقابة الصارمة لمجلس اإلدارة لخالفة منصب الرئيس  /عمليات إدارة المواهب
يضمن لألفراد المالئمين شغل األماكن المناسبة لهم في الوقت المناسب.
المعلومات الدقيقة المنبثقة من الرقابة الداخلية القوية من شأنها أيضا أن تساهم في
اتخاذ اإلدارة أفضل القرارات.
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المساهمين والمبادئ التوجيهية
للجمعية العمومية
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 9المساهمين والمبادئ التوجيهية للجمعية العمومية
 0.9الغرض
 1.1.1تتناول النقاط التالية مناقشات حول المساهمين والمبادئ التوجيهية للجمعية العمومية.

 9.9الحقوق العامة للمساهمين
 1.1.1يجب أن يتم وضع كافة حقوق المساهمين المتصلة باألسهم ،وعلى وجه الخصوص الحقوق اآلتية:
الحصول على عائد من األرباح التي تم الموافقة علي توزيعها.
الحصول على حصة من أصول الشركة في حالة التصفية.
يكون لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التأسيسية والتحويلية وتحسب
األصوات في الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية على أساس صوت واحد
لكل سهم .وال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة االشتراك في التصويت على قرارات الجمعية
التي تتعلق بإبراء ذمتهم عن مدة إدارتهم.
تشجع الشركة حضور جميع المساهمين الذين يملكون ( )1.سهما على األقل في رأسمال
الشركة اجتماعات الجمعية العامة ومناقشة ومحاسبة مجلس اإلدارة عن أدائه وإذا تعذر
حضور المساهم شخصيا للمساهم أن يوكل عنه – كتابة – مساهما آخر من غير أعضاء
مجلس اإلدارة ومن غير موظفي الشركة في حضور اجتماع الجمعية العامة وإدراج
صوت المساهم ويفضل أن يكون التوكيل مثبتا لصوت الموكل في الموضوع المعروض
في جدول األعمال قبل تسليمه للوكيل وال تفرض الشركة ذلك ويشترط أن يتم تقديم هذه
التوكيالت إلى إدارة الشركة قبل ثالثة ( )1أيام عمل على األقل من التاريخ المحدد
الجتماع الجمعية العامة.
اتخاذ أي إجراءات تجاه أسهمهم.
مراقبة أعمال مجلس اإلدارة والقرارات فضال عن الحق في إثارة أية مطالبات بالمساءلة
ضد أي من أعضاء مجلس اإلدارة .
تقديم االستفسارات والحصول على معلومات بشأن عمليات الشركة التشغيلية دون التسبب
في اإلضرار بمصالح الشركة  ،و ال يجب أن تشكل تعارض مع قوانين ولوائح هيئة سوق
المال.
يجب إتاحة أي معلومات من شأنها تمكين المساهمين من ممارسة حقوقهم بشكل صحيح،
على أن تكون تلك المعلومات كاملة ودقيقة  ،كما يجب توفير المعلومات وتحديثها لهم على
أسس متكررة وضمن الفترة الزمنية المحددة وفقا لعقد الشركة  ،وال يجب أن يتم ممارسة
التضارب ذو الصلة بالمساهمين وذلك بشأن توفير المعلومات.

 2.9تيسير حقوق المساهمين وإتاحة المعلومات لهم
 1.1.1يجب دمج عقد الشركة ولوائحها  ،فضال عن السياسات واإلجراءات الداخلية مع ضمان ممارسة
المساهمين لحقوقهم القانونية.
 1.1.1يجب على الشركة إتاحة جميع المعلومات التي تُمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم بشكل كامل .ويجب
أن تكون هذه المعلومات كافية وصحيحة ودقيقة  ،كما يلزم تحديثها وعرضها بانتظام للمساهمين باإلضافة
إلى ذلك يجب على الشركة تنفيذ وسيلة فعالة لالتصال مع مساهميها وال يجب على الشركة التفضيل بين
أحد المساهمين أو آخر في إعطاء هذه المعلومات.
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 4.9حقوق المساهمين المتعلقة باجتماعات الجمعية العمومية
 1.1.1تعقد الجمعية العمومية العادية على األقل مرة في السنة في غضون األشهر الستة التالية لنهاية السنة
المالية للشركة.
 1.1.1تعقد اجتماعات أخرى للجمعية العمومية كلما دعت الحاجة إلى ذلك وفقا لما يقرره مجلس اإلدارة  ،أو بناء
على طلب مراجع حسابات مستقل أو المساهمين الذين يمثلون ما ال يقل عن  ٪ 1من رأس مال الشركة.
 1.1.1يجب على الشركة نشر إخطارات اجتماع الجمعية العمومية في تداول ومواقع اإلنترنت الرسمية للشركة
والجريدة الرسمية وفي الصحيفة اليومية التي يتم توزيعها في موقع المكتب الرئيسي للشركة ،وذلك بخمسة
وعشرين ( )11يوما ع لى األقل قبل الموعد المتفق عليه النعقاد االجتماع .يجب أن يحتوي اإلشعار على
جدول أعمال االجتماع .يجب استخدام الوسائل الحديثة ذات التقنية العالية مثل رسائل البريد اإللكتروني
والفاكس في التواصل مع المساهمين.
 1.1.1يجب على المساهمين ممارسة حقوقهم في التصويت في الجمعية العمومية  ،وإخطارهم بالقواعد التي تحكم
االجتماعات وإجراءات التصويت من خالل إخطارات اجتماع الجمعية العمومية.
 1.1.1يجب على المجلس تشجيع وتسهيل المشاركة للمساهمين على أوسع نطاق ممكن في اجتماعات الجمعية
العمومية وذلك بتحديد أنسب وقت ومكان لعقد االجتماع.
 1.1.1يجب إعداد جدول أعمال لكل اجتماع يعقده المجلس مع األخذ في االعتبار الموضوعات التي يرغب
المساهمين في مناقشتها خالل االجتماع ،كما إن المساهمين الذين يمتلكون أسهم تمثل  ٪ 1أو أكثر لهم
الحق في إضافة بند أو أكثر في جدول األعمال ليتم مناقشته في االجتماع.
 7.1.1للمساهمين الحق في مناقشة أي بند من بنود جدول األعمال في االجتماع فضال عن توجيه أسئلة إلى
مجلس اإلدارة ومدقق الحسابات الخارجي خالل االجتماع .يجب على المجلس والمراجع الخارجي الرد
على تلك األسئلة مع إعداد اإلجابات الخاصة بهم ما لم تخل تلك اإلجابات بمصلحة الشركة.
 1.1.1يجب أن يتم دعم كافة األمور التي يتم تناولها في االجتماع بالمعلومات الكافية لتمكين المساهمين من اتخاذ
القرار الصحيح المتعلق ببند محدد يتم مناقشته خالل االجتماع.
 1.1.1يجب إتاحة محضر الجلسات للمساهمين ،كما يجب إرسال نسخة منه إلى هيئة سوق المال خالل مدة
أقصاها 1.أيام من تاريخ االجتماع)**( .
 1..1.1يجب أن يتم إخطار تداول على الفور بنتائج اجتماع الجمعية العمومية  ،هذه النتائج هي ذو الطبيعة
إستراتيجية و/أو يكون لها تأثير كبير على عمليات الشركة  ،مثل :االندماجات واالستحواذ وسحب
االستثمارات والقرارات الرئيسية بشأن عقود الموردين واألطراف ذات العالقة  ،والنتائج المالية للشركة
خالل العام  ،والتغييرات في عضوية المجلس الخ)**( .
(**) اعتبارا من 1111/1/11هـ الموافق 1.11/1/1م  -وفقا لقرار رقم  1./1/1.11من هيئة السوق المالية
المؤرخ 1111/1/17هـ الموافق 1.11/11/1.م  ،تعتبر األحكام اإللزامية لجميع الشركات المدرجة في تداول.

 5.9المبادئ التوجيهية للجمعية العمومية العادية
 1.1.1حسب النظام األساسي للشركة – المادة ( ، )11يجوز للمساهم ،إعطاء تفويض كتابي لمساهم آخر بخالف
موظفي الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة لحضور اجتماع الجمعية العمومية نيابة عنه.
 1.1.1يترأس رئيس مجلس اإلدارة ("الرئيس") أو نائب الرئيس في حال غياب الرئيس جميع اجتماعات
الجمعية العمومية العادية .وفي حال غياب الرئيس ونائبه  ،ينتخب المجلس بالتبادل رئيسا لرئاسة هذا
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االجتماع على وجه التحديد  ،كما يعين الرئيس سكرتيرا لالجتماعات يقوم باالحتفاظ بكل محاضر اجتماع
الجمعية العمومية التي تعرض أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد األسهم التي يمتلكها كل واحد
منهم ،سواء بالحضور شخصيا أو بالوكالة وعدد األصوات المخصصة والقرارات المتخذة أثناء
االجتماعات ،فضال ع ن عدد األصوات الموافقة والمعارضة ،مع تقديم ملخصا وافيا للمناقشة التي جرت
في االجتماع.
 1.1.1سوف تتولى الجمعية العمومية مناقشة البنود المدرجة فقط في جدول أعمال االجتماع.
 1.1.1ومن المتوقع أن يحضر كافة أعضاء مجلس اإلدارة الجمعية العمومية السنوية للمساهمين.
 1.1.1تقدم اجتماعات الجمعية العمومية فرصة للمساهمين الفرديين لاللتقاء والتواصل مع المجلس لوضع منظور
أفضل لتفهم عمليات الشركة وآفاقها.
 1.1.1عقب كل اجتماع للجمعية العمومية ،يجب أن يتم إرفاق محاضر االجتماعات في سجل خاص ،والذي
يكون موقعا َ من رئيس المجلس وسكرتير المجلس في االجتماع.
 7.1.1اجتماعات الجمعية العمومية العادية لن تكون صالحة إال إذا حضرها مساهمون يمثلون ما ال يقل عن
نصف رأس مال الشركة  ،وإذا لم يتحقق هذا النصاب في االجتماع األول ،يتم إرسال إشعارا لعقد اجتماع
ثان في غضون  1.يوما من االجتماع السابق .ويعتبر االجتماع الثاني صحيحا بغض النظر عن عدد
األسهم الممثلة في االجتماع.
 1.1.1يجب مناقشة ومعالجة جميع األمور ذات الصلة بالشركة في اجتماع الجمعية العمومية العادية  ،باستثناء
التي تدخل في نطاق اختصاص اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية .وفيما يلي المهام والمسئوليات
النموذجية للجمعية العمومية العادية:
انتخاب وفصل أعضاء مجلس اإلدارة
مراجعة تقرير مجلس اإلدارة عن أنشطة وأداء الشركة.
مراجعة تقرير مراقب الحسابات المستقل.
الموافقة على البيانات المالية السنوية للشركة.
الموافقة على توزيع األرباح على المساهمين (أرباح األسهم).
الموافقة على تعيين مراقب حسابات مستقل وصرف مكافأة له.
الموافقة على صرف أسهم كمكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة والمسئولين التنفيذيين  ،على
سبيل المثال أسهم ممتازة .
 1.1.1يتم اعتماد قرارات الجمعية العمومية العادية أثناء االجتماع بأصوات األغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في
االجتماع ،واألغلبية تتمثل في ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع.

 6.9الجمعية العمومية غير العادية
 1.1.1تعقد الجمعية العمومية غير العادية كلما دعت الحاجة وفي بعض األحيان وفقا لما يحدده مجلس اإلدارة .
 1.1.1وفيما يلي المهام والمسئوليات النموذجية للجمعية العمومية غير العادية:
تعديالت على لوائح أو عقد الشركة وغيرها من المستندات اإلدارية المماثلة للشركة.
المعامالت االستثنائية ،بما في ذلك بيع الشركة وعمليات الدمج و االقتناء.
تعديالت على هيكل رأس مال الشركة.
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أي ة تغييرات في الشركات التي من شأنها أن تؤدي إلى تخفيض األسهم أو إتالف مصالح
المساهمين.
 1.1.1يجوز اعتماد قرارات حول بعض المسائل خالل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والتي تدخل أساسا
في نطاق اختصاصات الجمعية العامة العادية.
 1.1.1الجمعية العمومية غير العادية لن تكون صالحة إال إذا حضرها مساهمون يمثلون ما ال يقل عن نصف
رأس مال الشركة .وإذا لم يتحقق هذا النصاب في االجتماع األول ،يتم إرسال إشعارا لعقد اجتماع ثان في
غضون  1.يوما من االجتماع السابق .ويعتبر االجتماع الثاني صحيحا في حالة حضور عدد من
المساهمين الذين يمثلون ربع رأس مال الشركة على األقل.
 1.1.1يجب اعتماد القرارات من الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي األصوات من األسهم الممثلة في
االجتماع ،ولكن إذا كان القرار يتعلق بزيادة أو تخفيض رأس المال  ،أو لتمديد مدة الشركة أو بحل الشركة
قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها الداخلي أو لدمج الشركة مع شركة أو مؤسسة أخرى  ،تكون
القرارات سارية المفعول فقط إذا تم اعتمادها بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع.
 1.1.1إذا تم طلب عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين من قبل المساهمين (أو المساهم)  ،يجب أن
تتضمن المعلومات المقدمة على أسماء المساهمين (أو المساهم) الذين طالبوا بانعقاد االجتماع وتوضيح
كمية وفئة (نوع) األسهم المملوكة من قبلهم  /قبله.
 7.1.1عند قرار مجلس اإلدارة لرفض انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين يجب إبداء أسباب
الرفض لألشخاص أو الشخص الذي طالب بانعقاد االجتماع  ،في غضون ثالثة أيام بعد تاريخ القرار.

 1.9حقوق المساهمين وصالحيات التصويت
 1.7.1من حق كل مساهم المشاركة والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية للشركة ،كما يجب تجنب أي
إجراء من شأنه أن يعيق حق التصويت ،وعلى الصعيد اآلخر يجب على الشركة تسهيل حقوق المساهمين
في التصويت.
 1.7.1يجب استخدام أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت النتخاب أعضاء مجلس اإلدارة .يزيد أسلوب
التصويت التراكمي من فرص حصول مساهمي األقلية على تمثيل لهم في مجلس اإلدارة.
 1.7.1األصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية تحتسب كصوت واحد لكل سهم .باإلضافة إلى ذلك ال
يمكن ألعضاء مجلس اإلدارة التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمتهم عن مدة عضويتهم.

 8.9حقوق توزيع أنصبة األرباح للمساهمين
 1.1.1متابعة المجلس لسياسة توزيع األرباح على أن تكون عادلة لمصالح الشركة ومصالح المساهمين .يجب
تبليغ المساهمين بهذه السياسة في اجتماعات الجمعية العمومية وتدوينها في تقرير مجلس اإلدارة .
 1.1.1يجب أن تعلن الجمعية العمومية توزيعات األرباح المقترحة وتاريخ الدفع .الحق في الحصول على أرباح،
سواء نقدا أو أسهم ممنوحة ،هو للمساهمين المسجلين في مركز إيداع األوراق المالية عند نهاية التداول في
يوم انعقاد الجمعية العمومية.
 1.1.1حسب النظام األساسي للشركة – المادة ( ، )11فقد تم تحديد سياسة توزيع األرباح وأنها تأخذ بعين
االعتبار المتطلبات المذكورة في الفقرات أدناه .
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 1.1.1حسب النظام األساسي للشركة – المادة ( ، )11يتعين على مجلس اإلدارة في كل سنة تجنيب  ٪1.من
األرباح الصافية لتكوين االحتياطي النظامي  ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ
االحتياطي المذكور نصف رأس المال.
 1.1.1حسب نظام الشركات – المادة ( ، )111يجب أن تستخدم االحتياطي القانوني للوفاء بخسائر الشركة أو
زيادة رأسمالها .إذا كان االحتياطي يتجاوز نصف رأس مال الشركة ،قد يعقد االجتماع الدوري العام
لتوزيع هذه الزيادة (كأرباح) بين المساهمين.
 1.1.1حسب نظام الشركات – المادة ( )117والنظام األساسي للشركة – المادة ( ، )11يجب أن يحدد النظام
الرئيسي للشركة النسبة المئوية لتوزيع األرباح الصافية بين المساهمين بعد خصم االحتياطي النظامي
والتعاقدي  ،شريطة أال تقل النسبة عن  ٪1من رأس المال.
 7.1.1يتم تقرير األرباح في اجتماع مجلس إدارة الشركة بعد اعتماد التقارير المالية للفترة المالية (ربع سنوي أو
سنوي)  ،كما يمكن توزيع األرباح كدفعة واحدة أو على عدة دفعات.

 2.9إصدار النتائج السنوية والربع سنوية للمساهمين
 1.1.1يجب على الشركة أن تعلن بياناتها المالية المرحلية والسنوية فور موافقة مجلس اإلدارة  ،هذه النتائج
المالية ال تنشر للمساهمين أو غيرهم قبل اإلعالن لدى هيئة السوق المالية .
 1.1.1يجب أن تتم الموافقة على القوائم المالية السنوية وللشركة من قبل مجلس اإلدارة وتوقيعه من رئيس
مجلس اإلدارة  ،والرئيس التنفيذي والرئيس المالي ( )CFOقبل إصدارها وتداولها على المساهمين.
 1.1.1ستقوم الشركة بتقديم التقارير (ربع سنوية) عن البيانات المالية لهيئة السوق المالية وتعلن للمساهمين
بمجرد الموافقة عليها وذلك خالل مدة ال تتجاوز  11يوما من نهاية الفترة المالية التي تتعلق بها  ،ومع ذلك
فهذه النتائج المالية ال تنشر للمساهمين أو غيرهم قبل اإلعالن لدى هيئة السوق المالية .
 1.1.1على الشركة تقديم البيانات المالية السنوية لهيئة السوق المالية وتعلن للمساهمين بمجرد الموافقة عليها
وذلك خالل مدة ال تتجاوز  1.يوما من نهاية الفترة المالية السنوية التي تتعلق بها  ،كما يجب تقديم
البيانات المالية إلى هيئة السوق المالية  ،وتعلن للمساهمين في فترة ال تقل عن  11يوما قبل تاريخ اجتماع
الجمعية العمومية السنوي.
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 2المبادئ التوجيهية لمجلس اإلدارة
 0.2الغرض
 1.1.1إن المسئولية الرئيسية للمجلس هو توفير الحوكمة الفعالة على شئون الشركة لمصلحة مساهميها وإيجاد
توازن بين مصالح عمالئها والموظفين والموردين ومجتمعاتها المحلية  ،وفي جميع اإلجراءات التي تم
اتخاذها من قبل المجلس  ،يتوقع أن يقوم أعضاء مجلس اإلدارة بممارسة القرارات الخاصة باألعمال وفقا
لما يعتقدون أنها في مصلحة الشركة .عند تنفيذ هذا االلتزام  ،قد يعتمد أعضاء مجلس اإلدارة على أمانة
ونزاهة كبار المدراء التنفيذيين في الشركة ومستشاريها ومراقب الحسابات.

 9.2هيكل مجلس اإلدارة

مجلس اإلدارة

سكرتير مجلس اإلدارة

اللجنة التنفيذية (*)

لجنة الترشيحات
والمكافآت (^)

لجنة المراجعة (^)

الرئيس التنفيذي

إدارة المراجعة الداخلية

(^) لجان إلزامية حسب هيئة السوق المالية
(*) لجان مقترحة حسب الممارسات الرائدة
تطبيق هذه اللجان يعود لقرار مجلس اإلدارة بما تراه مناسبا
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 2.2األدوار الرئيسية لمجلس اإلدارة
الوظائف التالية هي األنشطة المشتركة المتكررة للمجلس في االضطالع بمسئولياته .وتنشأ هذه الوظائف ليتم اتخاذها
كدليل مع اإلدراك أن المجلس قد يحيد عن هذا الدليل  ،حسب االقتضاء  ،نظرا للظروف :
 1.1.1القيادة والتوجيه
تحديد الرؤية والقيم للمنظمة  ،وضمان تحقيقها والتمسك بها.
تحديد اتجاه األعمال.
التأكد من وضوح المسئوليات واالتصاالت داخل الشركة مع رصد أنشطتها.
خلق مناخ إيجابي من شأنه تعزيز التحدي البناء للعمل.
استعراض تكوين وأداء وخطط خالفة المناصب بالمجلس دوريا.
تعيين و فصل الرئيس (رئيس المجلس)  ،إذا لزم األمر.

 1.1.1الموافقة على التوجهات اإلستراتيجية وأهداف الشركة ومتابعة تنفيذها
وضع الخطط اإلستراتيجية الرئيسية وتحديد األهداف اإلستراتيجية والنتائج المطلوبة.
دفع عملية تطوير خطط العمل ،و توفير التحدي ال َبنـاء وضمان فعاليته.
الموافقة على خطة العمل السنوية والموازنات المتعلقة باإليرادات والنفقات الرأسمالية
وكذلك اعتماد اإلستراتيجية المالية التي تدعم تحقيق أهداف الشركة.
وضع إطار لعملية الموافقة على السياسات واإلجراءات مع استعراضها دوريا لتحقيق
أهدافها المرجوة في العمل.
التأكد من إدارة جميع األصول بكفاءة وفعالية واستخدام رأس المال بشكل صحيح  ،وذلك
للمحافظة على سالمة واستدامة الشركة وأصولها على المدى الطويل.
اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية وعمليات الشراء والبيع.
تحديد أهداف األداء الواجب تحقيقها واإلشراف على تنفيذها و كذلك األداء الكلي للشركة.
مراجعة واعتماد الهيكل التنظيمي والوظيفي للشركة على أساس دوري.

 1.1.1إدارة المخاطر
اإلشراف على تنفيذ سياسات وإجراءات إدارة المخاطر.
تحديد المخاطر الرئيسية الناشئة في نطاق أعمال الشركة وضمان تنفيذ النظم المالئمة
إلدارة تلك المخاطر  ،بما في ذلك االتفاق على حجم المخاطر و نسبة تح ُملها.
المساهمة في استعراض وتقييم المخاطر اإلستراتيجية وتلقي تقارير منتظمة عن هذه
المخاطر وإبرازها.
التأكد من ترسيخ الثقافة اإليجابية الخاصة بإدارة الفرص والتهديدات والشكوك في جميع
أنحاء الشركة.
تحديد السياسات واإلجراءات واتخاذ القرارات بشأن جميع المسائل التي قد ينشأ عنها
مخاطر مالية كبيرة للشركة أو غيرها من المخاطر أو تلك المخاطر التي قد تثير
الموضوعات المادية للمبادئ الموضوعة.
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توضيح في وثيقة إستراتيجية مدى قدرة الشركة على تحديد وإدراك المخاطر الكبيرة بشكل
استباقي والتي قد تواجه الشركة عند تحقيق أهدافها من خالل استراتيجيات وخطط
أعمالها.

 1.1.1إطار عمل هيكلة الضوابط الداخلية و رصد فعليتها (**)
متابعة سياسة تضارب المصالح لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا و
المساهمين حيث تشمل هذه السياسة أي صورة من صور اإلساءة سواء في استخدام أصول
الشركة أو سوء السلوك الناتج من معامالت األطراف ذات الصلة.
التأكد من مدى كفاية أنظمة الشركة المالية والمحاسبية ،بما في ذلك نظم إعداد التقارير
المالية.
ضمان تنفيذ الرقابة الداخلية و المتعلقة بإدارة المخاطر من خالل التحديد العام للمخاطر
الجوهرية التي تواجه الشركة وتقديمها بطريقة تتسم بالشفافية.
يضع المجلس إطارا للقواعد واإلشراف لتفويض المسؤوليات  ،وتجنب تفويض
المسؤوليات مثل هذه لفترة زمنية غير محدودة أو غير محدودة السلطات.
االستعراضات السنوية والدورية لقياس مدى فعالية الرقابة الداخلية للشركة.
يقوم المجلس بإجراء االستعراض السنوي لكفاءة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة .على
الرغم من تنفيذ ذلك عن طريق لجنة المراجعة نيابة عن المجلس ،فإنه لن يعفي المجلس
من مسؤوليته في هذا الصدد.
(**)  -اعتبارا من 1.11/1/1م  -حسب القرار رقم  1.11-11-1من هيئة السوق المالية
والمؤرخ 1111/11/1هـ الموافق 1.11/1./1.م  ،هذه األحكام اإللزامية لجميع
الشركات المدرجة في تداول .
 1.1.1مراقبة األداء
استعراض ومراقبة األداء دوريا في ما يتعلق بالخطط والموازنات والرقابة والقرارات.
الحصول على معلومات عن األداء والنظر فيها وذلك فيما يتعلق بآراء العمالء وأصحاب
المصلحة وقياسها مقابل المنظمات واألنشطة المماثلة.
 1.1.1إعداد التقارير حول أداء الشركة
الحصول على تأكيد بإجراء الشئون المتعلقة باألعمال بصورة قانونية ووفقا للمعايير
المتعارف عليها والمحددة إلعداد التقارير واألداء واالستقامة.
التأكد من امتثال الشركة لكافة المتطلبات التنظيمية ذات الصلة.
يقوم المجلس بمراجعة التقارير الدورية من لجان المجلس  ،اإلدارة التنفيذية  ،المدقق
الداخلي ومراجعي الحسابات الخارجيين لتقييم األداء وتعديل الفروقات.
الحصول على معلومات األداء والنظر في تقييمات أصحاب المصلحة والمقارنة مع
المنظمات المماثلة.
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 7.1.1االلتزام
تحديد وقت االجتماعات وااللتزام بحضورها.
إظهار االلتزام عند قراءة الوثائق قبل االجتماعات وتقييم المعلومات المقدمة من إدارة
الشركات.
تقديم مساهمات فعالة في عملية صنع القرار.
االلتزام باستمرار لمراقبة وحماية سمعة الشركة والعمل بشكل وثيق من أجل تعزيز ذلك.
 1.1.1إدارة الحوكمة (**)
متابعة مجلس اإلدارة لنظام إدارة الحوكمة داخل الشركة  ،على أن ال يتعارض مع القوانين
واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية والهيئات التنظيمية األخرى ؛ ورصد مدى فاعليتها
وتعديلها كلما اقتضت الضرورة.
(**)  -اعتبارا من 1.11/1/1.م  -حسب القرار رقم 1.11-1.-1م من هيئة السوق المالية
المؤرخ 1111/1/17هـ الموافق 1.11/11/1.م  ،وهذه األحكام إلزامية لجميع الشركات
المدرجة في تداول.
 1.1.1الدور الدبلوماسي
الترويج للشركة في المناسبات واالجتماعات الرئيسية األخرى  ،وإنشاء عالقات بناءة
وتتسم بالجودة مع الشركاء الرئيسيين الحاليين والمحتملين وأصحاب المصلحة المعنيين
على المستوى الداخلي والخارجي وفقا لما يقتضيه األمر.
مراقبة وحماية سمعة الشركة والعمل على تعزيزها.
 1..1.1اإلدارة التنفيذية والترتيبات ذات الصلة
تعيين (وإذا لزم األمر ،عزل) الرئيس والموافقة على راتبه والمزايا وشروط العمل
الخاصة به.
التأكد من تمثيل المجلس في تعيين كبار الموظفين اآلخرين.
التأكد من وجود سياسات ونظم مالئمة للتوظيف والتطوير واالحتفاظ بالموظفين
ومكافأتهم.
رصد وإدارة تضارب المصالح المحتمل في اإلدارة وأعضاء المجلس والمساهمين  ،بما
في ذلك احتمال إساءة استخدام أصول الشركة وسوء المعاملة في المعامالت مع األطراف
ذات الصلة.
وضع سياسات بشأن تقييم اإلدارة العليا للشركة والتأكد من تواجد واستخدام السياسات
المالئمة ذات الصلة بتقييم الموظفين اآلخرين من قبل اإلدارة العليا.
تقييم األداء العام وفعالية المجلس واتخاذ القرارات في المسائل المتعلقة بحوكمة الشركة.
استعراض خطط خالفة المناصب وبرامج التطوير اإلداري لإلدارة العليا.
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 11.1.1إعداد التقارير
التأكد من سالمة نظم إعداد التقارير المحاسبية والمالية التابعة للشركة ،بما في ذلك
المراجعة المستقلة من قبل مراقب الحسابات ،والتأكد من تواجد النظم المناسبة للرقابة،
وعلى وجه الخصوص ،نظم رصد المخاطر والضوابط المالية واالمتثال للقانون.
اإلشراف على عملية اإلفصاح وتبليغ النتائج.
يقوم المجلس بمناقشة وإقرار البيانات المالية للشركة وضمان صحتها قبل رفعها إلى
المساهمين.
ومن مهامه ألداء الدور الرقابي يُخول المجلس التحقيق في أي أمر يوجه انتباهه إليه مع تمكينه
الكامل من اإلطالع على كافة الدفاتر والسجالت واألبنية وموظفي الشركة  ،وكذلك سلطة
االحتفاظ بمستشار قانوني و مراقب الحسابات أو استشاريين من الخارج أو تكبد نفقات أخرى
لهذا الغرض والتي تتحمل الشركة دفعها .كما يجوز للمجلس االجتماع أيضا مع المصرفيين في
البنوك االستثمارية التابعة للشركة أو المحللين الماليين بها  ،كما يجوز لمجلس اإلدارة أن
يطلب االجتماع مع أي مسئول أو موظف في الشركة أو المستشار القانوني الخارجي للشركة
و مدققي الحسابات الخارجيين وكذلك االجتماع مع أي لجنة من لجان المجلس .يجب على
المجلس استخدام السلطة التقديرية للتأكد من عدم تشتيت هذا االتصال لعمليات الشركة التشغيلية
كما يجب نسخ أي مراسالت خطية إلى الرئيس.
 11.1.1عضوية مجلس اإلدارة (**)
متابعة وتنفيذ مجلس اإلدارة لسياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس اإلدارة بعد موافقة
الجمعية العامة للمساهمين عليها.
(**)  -اعتبارا من 1.11/1/1.م  -حسب القرار رقم  1.11-1.-1من هيئة السوق المالية
المؤرخ 1111/1/17هـ الموافق 1.11/11/1.م  ،وهذه األحكام اإللزامية لجميع الشركات
المدرجة في تداول.
 11.1.1أصحاب المصلحة المعنيين
يجب على مجلس اإلدارة وضع سياسة مكتوبة فيما يتعلق بأصحاب المصلحة في الشركة
لحماية حقوقهم .حيث يجب أن تشمل هذه السياسة على وجه الخصوص ما يلي:
وضع آلية لتعويض أصحاب المصلحة في حالة حدوث نقض لحقوقهم القانونية التي تم
وضعها وفقا للقوانين والعقود.
وضع آلية لتسوية المنازعات أو الشكاوى التي قد تنشأ بين الشركة ومساهميها.
ضمان آليات مناسبة إلقامة عالقات قوية مع الموردين والعمالء وضمان سرية المعلومات
المتعلقة بها مع الشركة.
وضع مبادئ السلوك المهني إلدارة الشركة وموظفيها وفقا للمعايير المهنية واألخالقية التي
ينبغي أن تكون بمثابة مبادئ توجيهية للعالقة مع أصحاب المصلحة .كما يجب على
المجلس أيضا أن ينشأ آلية لمراقبة تنفيذ تلك المبادئ والمعايير.
 11.1.1التقيد
يجب على مجلس اإلدارة وضع السياسات واإلجراءات التي تكفل االمتثال للقوانين واللوائح
وقواعد اإلفصاح عن معلومات هامة للمساهمين والدائنين وغيرهم من أصحاب المصلحة
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 4.2مسؤوليات مجلس اإلدارة
 1.1.1مع مراعاة الصالحيات المخولة بموجب القانون إلى الجمعية العمومية للمساهمين  ،يجب أن ينتفع مجلس
اإلدارة بكامل الصالحيات في إدارة الشركة  ،يحتفظ المجلس بالمسئولية المطلقة للشركة حتى في حالة
تأسيس لجان أو تفويض بعض من صالحياته لطرف ثالث .كما يجب على المجلس تجنب التفويضات
العامة أو تجنب التفويضات دون وضع إطار زمني محدد لها.
 1.1.1حسب النظام األساسي للشركة – المادة ( )11مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون
لمجلس اإلدارة أوسع الصالحيات في إدارة الشركة واإلشراف على جميع أعمالها وأموالها وجميع
معامالتها بما في ذلك اتخاذ القرارات وإبرام العقود والدخول في أي استثمار لصالح الشركة وشراء
العقارات واألراضي وكافة أصول الشركة الثابتة والمنقولة وبيعها ورهنها وقبول الرهن وفكه واإلفراغ
واالستالم والتسليم واالستئجار والتأجير والقبض واإلبراء والتنازل وكافة التصرفات األخرى الالزمة
لتحقيق أغراض الشركة  ،كما له الحق في التبرع لألغراض الخيرية وإعطاء وقبول الهبات  ،وتوقيع
عقود تأسيس الشركات التي تشارك بها الشركة وقرارات التعديل إما بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو بيع
وشراء حصص أو دخول وخروج شريك أو تعديل إدارة الشركة أو أغراضها أو أي بند من بنود عقد
التأسيس أمام كاتب العدل وجميع الجهات الرسمية  ،وكذا توقيع االتفاقيات بكافة أنواعها .
 1.1.1ويجوز لمجلس اإلدارة عقد القروض التي تتجاوز آجالها ثالث سنوات  ،وتقديم الضمانات لها  ،مع
مراعاة الشروط التالية عند عقد القروض:ـ
أن يحدد مجلس اإلدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداده.
أن يراعى في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم اإلضرار بالشركة ومساهميها
والضمانات العامة للدائنين.
ويحق لمجلس اإلدارة تفويض من يراه للقيام بواحد أو أكثر من اختصاصاته وصالحياته
الواردة أعاله.
 1.1.1يجب على المجلس االضطالع بمسئولياته ومهامه بمهنية وجدية مع إيالء العناية الواجبة  ،كما يجب أن
تستند قراراته على معلومات كافية من اإلدارة التنفيذية العليا للشركة أو أي مصدر آخر موثوق به.
 1.1.1يمثل عضو المجلس جميع المساهمين ،ويجب أن يلتزم بما هو في مصلحة الشركة وليس لمصلحة
مجموعة من المساهمين يمثلهم أو مجموعة من المساهمين يصوت لصالحهم.
 1.1.1يجب على المجلس وضع السلطات واتخاذ القرارات التي تفوض اإلدارة التنفيذية العليا للشركة من أداء
المهام  ،على أن يتم تحديد إطار زمني لهذه التفويضات .ويجب على المجلس وضع البنود التي تحافظ على
السلطة واتخاذ القرار .يجب على اإلدارة التنفيذية إعداد تقارير دورية إلى المجلس حول األنشطة التي تم
التصريح لهم بتنفيذها.
 7.1.1يجب على المجلس أن يكفل وضع إجراءات للمساعدة في توجيه أعضاء المجلس الجديد فيما يتعلق
بعمليات الشركة وخاصة في الجوانب المالية والقانونية ،كما يجب توفير التدريب لهم إذا لزم األمر.
 1.1.1يجب على المجلس ضمان كفاية المعلومات عن الشركة لجميع أعضاء المجلس بصفة عامة .
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 4اختيار وتأليف رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
 0.4هيكل مجلس اإلدارة وحجم المبادئ التوجيهية
 1.1.1حسب النظام األساسي للشركة – المادة ( ، )11يتألف المجلس من تسعة ( )1أعضاء تعينهم الجمعية
العامة العادية لمدة ال تزيد عن ثالثة سنوات ( )1قابلة للتجديد.
 1.1.1حسب النظام األساسي للشركة – المادة ( ، )11لقد عيّن الشركاء في اجتماع الجمعية التحويلية أول مجلس
إدارة لمدة خمس سنوات كأستثناء تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بإعالن تحول
الشركة.
 1.1.1يتم اختيار رئيس المجلس من خالل التصويت اإليجابي ألغلبية أعضاء مجلس اإلدارة والتي تمثل %11
على األقل.
 1.1.1تتولى الجمعية العمومية للمساهمين مسئولية تعيين أعضاء المجلس لفترة من الفترات وفقا للوائح الشركة
الداخلية .ومع ذلك يجب أن ال تتجاوز هذه الفترة ثالثة ( )1سنوات ،كما يجوز إعادة تعيين نفس األعضاء
في نهاية الفترة ،طالما أنه ال يتعارض مع اللوائح الداخلية للشركة.
 1.1.1يجب أن يكون غالبية أعضاء مجلس اإلدارة من األعضاء غير التنفيذيين )**( .
 1.1.1يجب أن ال يتخذ رئيس مجلس اإلدارة دورا تنفيذيا في الشركة ؛ مثل منصب الرئيس أو نائب الرئيس أو
مدير قسم أو عمليات.
 7.1.1يجب أن ال يقل عدد األعضاء المستقلين في المجلس عن اثنين ( )1أو ثلث مجموع عدد أعضاء المجلس
أيهما أكثر)**( .
(**)  -اعتبارا من عام  - 1..1وفقا لقرار رقم  1..1-11-1من هيئة السوق المالية والمؤرخ 1111/11/11هـ
الموافق 1..1/11/1.م  ،وهذه أحكام إلزامية لجميع الشركات المدرجة في تداول .
 1.1.1في نهاية مدة عضوية المجلس ،بغض النظر عن وسائل إنهاء مدة العضوية ،يجب على الشركة سرعة
إخطار هيئة السوق المالية وتداول باألسباب المؤدية لهذا اإلجراء)**( .
(**)  -اعتبارا من 1111/1/11هـ الموافق 1.11/1/1م  -وفقا لقرار رقم  1./1/1.11من هيئة السوق المالية
المؤرخ 111/1/17هـ الموافق 1.11/11/1.م  ،وهذه األحكام إلزامية لجميع الشركات المدرجة في تداول.
 1.1.1يجب على األعضاء عدم حيازة عضوية المجلس ألكثر من خمس ( )1شركات مدرجة في وقت واحد.

 9.4تعيين أعضاء مجلس اإلدارة
 1.1.1لجنة الترشيحات والمكافآت هي المسئولة عن تحديد األفراد المؤهلين ليصبحوا أعضاء بمجلس اإلدارة ،
والتوصية بالمرشحين لعضوية مجلس اإلدارة إلى المجلس .
 1.1.1يجب أن تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت تنفيذ مراجعة سنوية للمهارات المطلوبة والكفاءات والمؤهالت
الخاصة باألفراد ليتم ترشيحهم للعضوية وكذلك لألعضاء الحاليين .
 1.1.1يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت أيضا مساعدة المجلس في تحديد امتثال كل عضو من أعضاء
المجلس على أساس سنوي لقوانين الشركة الخاصة باألعمال والسلوك واستقاللية كل عضو من األعضاء
وفقا لما يقتضيه األمر بموجب قوانين األوراق المالية المعمول بها و لوائح تداول.
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 2.4مؤهالت عضو مجلس اإلدارة
 1.1.1يجب على األعضاء تلبية متطلبات االستقاللية والخبرة للحد المطلوب بموجب القوانين واألنظمة والقواعد
المعمول بها.
 1.1.1يجب أن يتسم أعضاء مجلس اإلدارة بدرجة عالية من النزاهة والتي تركز على تعزيز القيمة طويلة
األجل للمساهمين.
 1.1.1يجب على أعضاء مجلس اإلدارة االستعداد لتكريس الوقت الكافي لتنفيذ مهامهم ومسئولياتهم على نحو
فعال ،كما يجب عليهم االلتزام بالعمل في عضوية المجلس لفترة زمنية ممتدة أخرى .يجوز ألعضاء
المجلس العمل في مجالس إدارات الشركات العامة بشرط األداء بشكل مسئول لكافة مهامهم ومسئولياتهم.
 1.1.1أهم المهارات التي يجب توافرها في األعضاء :الرؤية والمنظور االستراتيجي والحكم اإلداري الجيد
والقدرة على اإلدارة واإلشراف على المنظمة وكذلك اإللمام بالقانون و  /أو الشئون المالية  ،فضال عن
بعض المعلومات المحددة لمساحة األعمال بالشركة (على سبيل المثال :اإللمام بقطاع الصناعة).

 4.4معايير تأليف المجلس
 1.1.1من إحدى مسئوليات المجلس الهامة ،تقييم واختيار المرشحين للعمل بمثابة أعضاء مجلس اإلدارة  ،يجب
على المجلس السعي للبحث عن أعضاء لديهم خلفيات مهنية متنوعة ويجمعون بين مجموعة واسعة من
التجارب والخبرات مع نزاهة السمعة .يجب أن تتوافر لدى أعضاء مجلس اإلدارة الخبرة في المواقف
التي تتسم بدرجة عالية من المسئولية ،وأن يتولوا القيادة في الشركات أو المؤسسات التابعين لها ويتم
اختيارهم على أساس المساهمات التي يمكن تقديمها إلى المجلس.
 1.1.1يجـب أن يشمل التقييم أيضا مسائل تتعلق بالحكم والتنوع والسن والمهارات مثل تفهم نظام عمل الشركات
المالية واالستثمارية والخلفية الدولية وغيرها  -كل ذلك في سياق تقييم احتياجات المجلس المدركة في هذا
الشأن وفي الوقت المناسب .يجب على األعضاء الفرديين التمتع بالسمات الشخصية والتي تشمل النزاهة
والمسئولية والحكم بعد اإلط الع واإللمام بالنواحي المالية والثقة المدروسة ومعايير األداء على أعلى
مستوى .تتألف المجالس الفعالة من أفراد من ذوي الخبرة في مجاالت تخصصهم والتي يتم االستفادة من
معلوماتهم وخلفيتهم وقراراتهم في الشركة  ،ويجب أن يتمتع أعضاء المجلس بالقدرة والرغبة في تعلم
أعمال الشركة والتعبير عن وجهات نظرهم الشخصية.
 1.1.1يجب أن تشمل العوامل التي يجب أخذها في االعتبار من قبل لجنة الترشيح واألجور والمجلس خالل
استعراضه للمرشحين المحتملين ما يلي :
إذا كان المرشح قد أبدى سلوك يشير إلى التزامه بأعلى المعايير األخالقية والقيم ذات
الصلة بها.
إذا كان المرشح لديه خبرة واسعة في األعمال أو المنظمات الحكومية أو غير الربحية أو
لديه خبرة مهنية تشير إلى قدرة المرشح على تقديم مساهمة كبيرة وفورية في مناقشات
المجلس واتخاذ القرار في مجموعة من القضايا المعقدة.
إذا كان المرشح لديه مهارات خاصة وخبرة وخلفية والتي من شأنها أن تضيف إلى وتكمل
مجموعة من الخبرات والمهارات والخلفيات ألعضاء مجلس اإلدارة القائمين.
إذا كان المرشح ناجحا في مجال عمله والذي يظهر قدرته على اتخاذ األحكام الهامة
والحساسة بناء على طلب المجلس.
إذا كان المرشح سيتولى مراعاة وموازنة المصالح المشروعة وشئون المساهمين
وأصحاب المصلحة اآلخرين على نحو فعال ومستمر وبشكل مناسب عند التوصل إلى
قرارات.
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إذا كان المرشح قادرا على تخصيص وقت كاف والقدرة على أداء مهامه كعضو مجلس
إدارة .
هذا وينطوي تطبيق هذه العوامل على ممارسة إصدار القرارات والتي ال يمكن قياسها بأي
شكل من األشكال الحسابية أو الروتينية

 5.4أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين
 1.1.1في جميع األوقات يجب أن يتألف المجلس من أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين عن اإلدارة وجميع
الكيانات التي لها عالقة مادية باألعمال مع الشركة ("المدير غير التنفيذي") ،وبناء عليه يجب أن يكون
عضوين على األقل أو ثلث األعضاء (أيهما أعلى) من المدراء المستقلين.
 1.1.1يعتبر أعضاء مجلس اإلدارة كأعضاء مستقلين عن إدارة الشركة ،كما جرت العادة أن يكون المدراء غير
التنفيذيين مستقلين عن أي مصلحة أو عالقة يمكن (أو يمكن أن ينظر إليها على) لها أن تتداخل مع قدرة
المدير على العمل الدائم لما فيه مصلحة الشركة ،وعالوة على ذلك فإن المدراء غير التنفيذيين على هذا
النحو ال يكون لهم دور قانوني مستقل عن المدراء اآلخرين.
 1.1.1بما أنه يتوقع االستقاللية في الرأي عند اتخاذ القرار من جميع المدراء غير التنفيذيين في الشركة  ،فيجب
مراجعة التعريف المذكور أعاله بانتظام حتى يمكن للمدراء غير التنفيذيين تلبية مفهوم االستقاللية من
خالل عمليات الشركة ذات الصلة بتضارب المصالح وتقييم األعضاء.
 1.1.1للحفاظ على االستقاللية ،قد ال يقبل العضو أي استشارات أو خدمات استشارية أو رسوم تعويضية أخرى
من الشركة (باستثناء رسوم األعضاء) ،أو أن يكون *"شخص تابع" للشركة أو أي من شركاتها التابعة.
(*) هو أي شخص يعرف كمسئول أو موظف أو أي شخص آخر قد يملك  ٪ 1أو أكثر من التصويت على
األوراق المالية في الشركة أو أي من شركاتها التابعة.

 6.4المدة الزمنية للعضوية
 1.1.1وفقا للمادة  11من قانون الشركات ،يجب على الجمعية العمومية العادية تعيين أعضاء مجلس إدارة لمدة
محددة في الالئحة الداخلية للشركة ،والتي ال تتجاوز ثالث سنوات.
 1.1.1بناء على ذلك يجب أن يتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد ،ويجوز إعادة
انتخاب العضو المنتخب من قبل في المجلس عند انتهاء فترة العضوية ،كما يجب عدم وضع حدود على
عدد الفترات المحددة للعضوية أو سن إلزامي للتقاعد .تحدد مدة عضوية مجلس اإلدارة وفقا لتقديرها بناء
على توصيات لجنة الترشيح والمكافآت بالمجلس.

 1.4التقاعد من مجلس اإلدارة
 1.7.1وفقا للمادة  11من قانون الشركات  ،يتعين على النظام الداخلي للشركة تحديد مسألة التقاعد من منصب
عضو مجلس اإلدارة ولكن يجوز للجمعية العمومية العادية  -في أي وقت – فصل كل أو أي من أعضاء
مجلس اإلدارة حتى لو كانت لوائح الشركة تنص على خالف ذلك  ،دون المساس بحق العضو المفصول
لتحميل الشركة المسئولية إذا تم فصله دون مبرر مقبول أو في وقت غير مناسب.

 8.4االستقالة
 1.1.1يجب أن يتم تفعيل استقالة العضو من مجلس اإلدارة اعتبارا من الوقت الذي يتم إبالغها إلى المجلس  ،أو
أي وقت آخر يتفق عليه.
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 1.1.1يجب على أعضاء مجلس اإلدارة تقديم استقالتهم في حال وجود أي تغييرات كبيرة في مسئولياتهم
الشخصية  ،بما في ذلك التغيير في مسئولياتهم الرئيسية التي تؤثر بشكل فعال على المجلس أو أي من
لجانه ،ومن المتوقع أن يقدم أعضاء مجلس اإلدارة استقالتهم في وقت التقاعد أو االستقالة من الشركة.

 2.4إنهاء عضوية المجلس
 1.1.1حسب النظام األساسي للشركة  -المادة ( ، )1.تنتهي عضوية المجلس بإنتهاء مدته أو بإنتهاء صالحية
العضو لها وفقا ألي نظام أو تعليمات.
 1.1.1كما أن إنهاء عضوية مجلس اإلدارة تتم وتكون نافذة المفعول في الحاالت التالية:
إذا ثبت لمجلس اإلدارة أن العضو قد أخل بواجباته بطريقة تضر بمصالح الشركة ،
شريطة أن يرتبط بموافقة الجمعية العامة العادية.
عدم حضور أي عضو أكثر من ثالثة اجتماعات متتالية دون عذر يقبله مجلس اإلدارة .
إذا أعلن العضو اإلفالس أو اإلعسار أو توصل إلى تسوية مع دائنيه أو توقف عن دفع
ديونه.
إذا أصيب بمرض عقلي.
إذا ثبت أن العضو قد ارتكب عمال فيه تعدي على الصدق واألخالق  ،أو أدين بأعمال
احتيال وغش.

 01.4الحدود المفروضة على عضوية مجلس اإلدارة
 1.1..1يجب على كل شخص يعمل كعضو في مجلس اإلدارة تكريس الوقت واالهتمام الالزم لتحقيق التزاماته
كعضو  ،وتشمل االلتزامات الرئيسية الحضور المناسب في اجتماع المجلس واستعراض المواد
التحضيرية بشكل كافي .ومن المتوقع أيضا حضور أعضاء مجلس اإلدارة الجتماعات الجمعية
العمومية للمساهمين.
 1.1..1باإلضافة إلى ذلك  ،وفقا للمادة ( )11من قانون الشركات  ،يجب على عضو مجلس اإلدارة امتالك
أسهم في الشركة " ال تقل قيمتها عن عشرة آالف لاير"  ،في غضون ثالثين يوما من تاريخ تعيين
العضو ويجب أن تودع هذه األسهم في أحد البنوك التي يحددها وزير التجارة .ووفقا للوائح هيئة السوق
المالية "ال يجب ألعضاء المجلس حيازة عضوية مجلس اإلدارة ألكثر من ( )1خمس شركات مدرجة
في وقت واحد".
 1.1..1يجب السماح أيضا ألعضاء مجلس اإلدارة بامتالك مشتريات الشركة من تأمينات المدراء والموظفين
بشكل معقول بالنيابة عنهم  ،لالستفادة من التعويض إلى أقصى حد تسمح به قوانين صالحيات تأسيس
الشركة والوثائق التنظيمية لها.
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 5عمليات مجلس اإلدارة التشغيلية
 0.5الفصل بين مهام رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركة
 1.1.1يقوم الرئيس بصفته رئيسا للمجلس بأداء دورا محوريا في ضمان إدارة فعالة للشركة ويكون مسئوال عن قيام
المجلس بعمله على نحو فعال  ،إن الفصل بين دور الرئيس التنفيذي للشركة ورئيس مجلس اإلدارة هو وسيلة
لضمان التوازن المناسب للصالحيات  ،وزيادة المسئوليات والرفع من قدرة المجلس على اتخاذ قرار مستقل
وبالتالي تحقيق توازن بين السلطة والوظائف والرقابة  ،ويهدف الفصل بين األدوار للحفاظ على فاعلية رئيس
المجلس في مراقبة عمليات المجلس التشغيلية  ،ويمكن أن يتعرض هذا الدور الرقابي للضعف إذا قام رئيس
المجلس بممارسة مهام الرئيس التنفيذي للشركة إلى جانب مهامه في آن واحد.

 9.5دور رئيس مجلس اإلدارة
 1.1.1حسب النظام األساسي للشركة – المادة ( ، )11يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسا  ،ويختص رئيس
المجلس بكافة صالحيات المجلس الواردة في المادة ( )11من النظام األساسي للشركة كتمثيل الشركة في عالقتها
مع الغير وأمام القضاء وكافة المحاكم واللجان القضائية وكتاب العدل  ،وكافة الجهات الرسمية وغير الرسمية ،
وله حق المدافعة والمرافعة والتوقيع على عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها وكافة قرارات تعديالتها
وغيرها من العقود وااللتزامات والصكوك واالفراغات وفتح الحسابات لدى البنوك والسحب واإليداع واالستثمار
وقفل الحسابات وتصفيتها وفتح االعتمادات المستندية والتوقيع أمام كاتب العدل وأمام الجهات الرسمية التي يقرها
مجلس اإلدارة  ،وكل ما من شانه تصريف أمور الشركة وتحقيق أغراضها وكافة ما يعهد إليها به المجلس  ،كما
له الحق في تفويض أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو الغير في كل او بعض هذه الصالحيات  ،ويعين
مجلس اإلدارة سكرتيرا من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم ويختص بتسجيل وقائع اجتماعات المجلس
واإلعداد لتلك االجتماعات وتحدد مكافأته وفقا للقرار الصادر بتعيينه وال تزيد مدة رئيس المجلس أو السكرتير
عضو مجلس اإلدارة عن مدة عضوية كل منهم في المجلس ويجوز دائما إعادة تعيين سكرتير المجلس عضوا
مجلس اإلدارة  ،أما رئيس المجلس فيجوز تجديد فترة رئاسته للمجلس.
 1.1.1يجب على رئيس المجلس تولي مسئولية ريادة المجلس وضمان كفاءة تنفيذ كافة مسئولياته في الشركة ككل.
 1.1.1يتوقع أن يقوم رئيس المجلس بتنفيذ المسئوليات التالية:
التأكد من تقديم المجلس القيادة والرؤية الالزمة للشركة.
التأكد من مشاركة المجلس في وضع أهداف واستراتيجيات وسياسات التابعة للشركة.
ضمان وجود نظام رقابة داخلية كافية لمتابعة وتحقيق أهداف وغايات الشركة.
توجيه مناقشات المجلس نحو استخدام الوقت بفاعلية لمعالجة القضايا الهامة التي تواجه الشركة.
التأكد من تمكين أعضاء المجلس وتحفيزهم على القيام بدورهم المطلوب في االجتماعات.
التأكد من توافر الفرص الكافية ألعضاء المجلس للتعبير عن وجهة نظرهم.
التأكد من توفير معلومات كافية صحيحة وفورية ألعضاء مجلس اإلدارة .
التأكد من إدراج كافة األحكام والقرارات في محاضر االجتماعات على نحو صحيح.
المشاركة في  -من خالل لجنة الترشيح واألجور -استمرارية التطوير للمجلس ككل واألعضاء
بصفة فردية.
مراقبة قانون إدارة الحوكمة للشركات.
الدعوة الجتماع مجلس اإلدارة عند االقتضاء.
 1.1.1كما يتحمل الرئيس أيضا مسئولية وضع عالقة عمل صحيحة بين المجلس والرئيس التنفيذي للشركة  .كما هو
متوقع يقوم رئيس مجلس اإلدارة بما يلي لتسهيل هذه العالقة:
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أن يكون نقطة وصل رئيسية بين مجلس اإلدارة والرئيس.
أن يحافظ على اإللمام بالقضايا الرئيسية من قبل الرئيس التنفيذي للشركة بشأن جميع المسائل
والتي قد تكون موضع اهتمام أعضاء مجلس اإلدارة .
استعراض  -مع الرئيس التنفيذي للشركة واإلدارة العليا وفقا لتوصيات الرئيس  -التقدم المحرز
في المبادرات والقضايا الهامة التي تواجه الشركة بشكل دوري.
تقديم التوجيهات للرئيس التنفيذي للشركة.
المشاركة في عملية تقييم"الرئيس".
المشاركة في  -من خالل لجنة الترشيح واألجور  -عملية التقييم السنوية لمجلس اإلدارة وأعضاء
مجلس اإلدارة .

 2.5التوجيه والتعليم المستمر ألعضاء مجلس اإلدارة
 1.1.1يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة للمجلس تقديم عرض تعريفي ألعضاء مجلس اإلدارة الجدد والذي
سيت ضمن عروضا من قبل اإلدارة العليا بشأن خطط الشركة اإلستراتيجية والشئون المالية والمحاسبية الرئيسية
وإدارة المخاطر وعمليات الشركة التشغيلية ومدونة قواعد السلوك وهيكلها اإلداري وسياساتها وأنشطتها الرئيسية
والمسئولين التنفيذيين في الشركة و مدققي الحسابات الداخلية والخارجية بالشركة .باإلضافة إلى ذلك ،سوف يشمل
العرض التعريفي زيارات إلى بعض الفروع الرئيسية وسوف يتم توفير كتيب للمعلومات األساسية لكل عضو
جديد من أعضاء مجلس اإلدارة يشمل نسخا من مذكرة وعقد التأسيس ومقتطفات من السياسات ذات الصلة
وكذلك الملخص التنفيذي لخطة الشركة وغيرها من المعلومات األساسية.
 1.1.1يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة للمجلس العمل أيضا على إتاحة برامج التعليم المستمر و  /أو
جلسات إحاطة بشأن الموضوعات التي من شأنها أن تساعدهم في أداء مهامهم ،كما يجب أيضا تشجيع جميع
أعضاء المجلس على المشاركة في برامج التعليم المستمر المناسبة على نفقة الشركة لمساعدتهم في تنفيذ مهامهم
ومسئولياتهم.

 4.5دور الرئيس التنفيذي للشركة
 1.1.1توفير االتصال المطلوب بين أعضاء مجلس اإلدارة و فريق اإلدارة العليا التنفيذية.
 1.1.1تزويد المجلس ورئيسه بالمعلومات الكافية ألداء مسئولياتهم.
 1.1.1مساعدة أعضاء مجلس اإلدارة في وضع االتجاه االستراتيجي للشركة لزيادة اإليرادات والربحية.
 1.1.1تقديم المشورة والتوجيه واإلرشاد  ،مع السماح لفريق اإلدارة التنفيذية بأداء الخطط واإلجراءات الرئيسية  ،بما
يتفق مع السياسات الموضوعة في هذا الشأن.
 1.1.1تطوير  -بالتنسيق مع فريق اإلدارة التنفيذية  -الخطط المتكاملة لإلستراتيجيات واألعمال التي تعمل على تحسين
حصتها في السوق وربحية الشركات القائمة أو الجديدة.
 1.1.1إجراء استعراض استراتيجي ألداء الشركة على أساس منتظم لتحديد مدى تحقيق الشركة ألهدافها قصيرة وطويلة
األجل (سواء كانت مالية أو غير مالية) على النحو الذي يحدده المجلس.
 7.1.1مراجعة النتائج التشغيلية للشركة والمشاريع المشتركة  ،ومقارنتها مع األهداف المحددة  ،ومتابعتها لضمان اتخاذ
التدابير المناسبة لتصحيح أية نتائج غير مرضية.
 1.1.1وضع واالحتفاظ بنظام فعال لالتصاالت في جميع أنحاء المنظمة لضمان تحديد وإدراك المسئوليات والسلطات
والمساءلة لجميع الرؤساء
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 1.1.1تمثيل الشركة مع كبار العمالء والكيانات الحكومية والشركاء في المشاريع المشتركة والمجتمع المالي و كذلك
تمثيل الشركة مع العامة.
 1..1.1المشاركة في أنشطة تطوير األعمال مع عمالء رفيعي المستوى وتعزيز اسم وصورة الشركة المعروفة.

 5.5سكرتير مجلس اإلدارة
 1.1.1يجب على أعضاء مجلس اإلدارة تعيين سكرتير للمجلس من بين أعضائه أو من خارج المجلس ،كما يجب تحديد
مهامه وسلطاته ومكافأته.
 1.1.1يؤدي سكرتير المجلس عدة أدوار تشمل :
ضمان إتباع إجراءات المجلس واستعراضها بشكل منتظم.
متابعة قرارات المجلس وتقديم تقرير إلى الرئيس والمجلس حول أي صعوبة واجهته.
دعم رئيس مجلس اإلدارة واألعضاء بمعلومات عن مسئولياتهم.
إعداد وتوزيع مسودة لمحاضر اجتماعات المجلس.
ضمان تدفق المعلومات الجيدة داخل المجلس وبين المجلس واإلدارة التنفيذية.
أداء أي دور آخر يكلفه به رئيس المجلس.
 1.1.1تحدد مكافأة سكرتير المجلس وفقا للقرار الصادر بتعيينه وال تزيد مدة رئيس المجلس أو سكرتير المجلس عضو
مجلس اإلدارة عن مدة عضوية كل منهم في المجلس ويجوز دائما إعادة تعيين سكرتير المجلس.

 6.5اجتماعات مجلس اإلدارة
 1.1.1يجتمع المجلس ( )1مرات في السنة على األقل بدعوة كتابية من رئيسها تسلم باليد أو الفاكس أو بريد االلكتروني
(على األقل سبعة ( )7أيام قبل تاريخ االجتماع) .يجب على رئيس المجلس عقد اجتماع للمجلس إذا طلب منه ذلك
( ) 1اثنين من أعضاء المجلس  ،تعقد الجلسة في الشركة أو أي مكان آخر يحدده المجلس  ،يجوز لمجلس اإلدارة
إصدار قراراته  ،في حال الضرورة  ،من خالل األصوات الفردية من قبل أعضائها عن طريق برقية أو فاكس ،
ما لم يطلب اثنين ( )1من أعضائها كتابة أن ينعقد اجتماع المجلس لمناقشة التصويت  ،وينبغي أن يعرض القرار
للمجلس في أول اجتماع الحق للموافقة عليه.
 1.1.1يتم تفويض ا إلدارة اليومية للشركة إلى الرئيس  ،حيث يتولى تفويض فريق كبار التنفيذيين باإلدارة .يحتفظ
المجلس بصالحيات تتعلق باإلستراتيجية العامة والمسائل ذات الصلة بالسياسات وهيكل رأس مال الشركة وإعالن
األرباح وغيرها من القضايا الرئيسية التي تؤثر على الشركة .ال يستلزم األمر اتخاذ كل قرار من قبل أعضاء
مجلس اإلدارة في اجتماع المجلس .قد ال يتطلب بالضرورة اجتماع أعضاء المجلس معا في مكان واحد التخاذ
القرارات .كما يتم قبول االجتماعات عن طريق الفيديو أو التوصيالت الهاتفية أو أي شكل آخر من أشكال
المعلوماتية التي قد يوافق أعضاء مجلس اإلدارة على استخدامها.
 1.1.1يجب األخذ في االعتبار القرار الدوري الموقع من قبل أغلبية ثلثي أعضاء المجلس على األقل حتى يمكن
صياغة قرار أعضاء المجلس كما لو كان قد تم في اجتماع المجلس .يجب على سكرتير الشركة إرسال إشعارات
باجتماعات المجلس إلى جميع األعضاء .كما يجب أن تتضمن التقارير السنوية بيان بعدد اجتماعات المجلس التي
عقدت خالل فترة إعداد التقرير والذي يمكن أن يحضرها عضو مجلس اإلدارة  ،وعدد االجتماعات التي لم
يحضرها عضو مجلس اإلدارة فعليا .ال يجب أن يعتبر التغيب عن اجتماع (اجتماعات) المجلس عذرا ألعضاء
مجلس اإلدارة لإلعفاء من أداء مهامهم نحو الشركة فيما يتعلق بالنظر في المسائل واتخاذ القرار بشأنها.
 1.1.1يجب عل ى المدراء غير التنفيذيين االجتماع بشكل خاص في جلسات تنفيذية دورية دون مشاركة اإلدارة خالل
السنة .المدراء غير التنفيذيين هم من غير الموظفين التنفيذيين العاملين بالشركة  ،بما في ذلك أعضاء مجلس
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اإلدارة غير المستقلين بموجب عالقة المواد أو القانون السابق أو عضوية األسرة أو ألي سبب آخر ،ويجب
على األعضاء غير التنفيذيين تعيين واحد منهم كمدير لتولي قيادة الجلسات التنفيذية.
 1.1.1يجب أن يترأس رئيس المجلس االجتماعات ويتولى مسئولية تنسيق اإلدارة الشاملة وسير عمل المجلس .في غياب
الرئيس ،سينتخب المجلس بالتبادل الرئيس لرئاسة هذا االجتماع على وجه التحديد.

 1.5مواد وعروض مجلس اإلدارة
 1.7.1يجب توزيع المعلومات والبيانات الواجب إدراكها من قبل المجلس لتفهم العمل مكتوبة إلى المجلس قبل اجتماع
مجلس اإلدارة  .يجب على اإلدارة أن تبذل كل محاولة لمعرفة أن هذه المواد موجزة قدر اإلمكان و تقدم
المعلومات المطلوبة .وكقاعدة عامة  ،يجب إرسال عرضا حول موضوع محدد سلفا قبل موعد االجتماع ألعضاء
المجلس بحيث يمكن تركيز االجتماع على األسئلة التي قد يثيرها المجلس حول هذا الموضوع في المناسبات التي
يكون فيها الموضوع حساس جدا وال يمكن عرضه على الورق  ،فيجب مناقشة العرض في االجتماع.
 1.7.1يجب أن يتم منح مجلس اإلدارة المعلومات الكافية لممارسة مهام إدارة الحوكمة بشكل تام .و قد تأتي هذه
المعلومات من مجموعة مصادر متنوعة ،بما في ذلك تقارير اإلدارة والمراقبة الشخصية ومقارنة األداء مقابل
الخطط الموضوعة وتقارير محللين األمن والمقاالت المنشورة حول األعمال المختلفة ،وغيرها.

 8.5الحضور واالجتماعات
 1.1.1من المتوقع حضور أعضاء مجلس اإلدارة الجتماع الجمعية العمومية للشركة واجتماعات المجلس واجتماعات
اللجان واللجان الفرعية التي تخدمها وقضاء الوقت الالزم واالجتماع بشكل دوري وفقا للضرورة لالضطالع
بمسئولياتهم بشكل صحيح بما في ذلك االستعداد قبل االجتماع.
 1.1.1يجب على جميع أعضاء المجلس حضور ما ال يقل عن نصف اجتماعات المجلس في غضون السنة التقويمية
بشرط أال يقل عدد الحاضرين عن ثالثة ،ما لم تنص لوائح الشركة على نسبة أو عدد أكبر.
 1.1.1قد يقوم رئيس ونائب رئيس المجلس بدعوة واحد أو أكثر من أعضاء اإلدارة العليا للشركة للحضور في اجتماعات
المجلس بشكل منتظم ويمكن أن تشمل الدعوة مسئولين وموظفين آخرين بالشركة من وقت آلخر حسب االقتضاء
في ظل هذه الظروف.

 2.5النصاب القانوني للمجلس
 1.1.1يجب أن يحضر اجتماع مجلس اإلدارة ما ال يقل عن نصف أعضاء مجلس اإلدارة  ،شريطة أن ال يقل عدد
الحاضرين عن أربعة ( ، )1ما لم تنص لوائح الشركة على نسبة أو عدد أكبر  ،كذلك قد يمنح عضو المجلس
تفويض إلى أي عضو آخر لحضور اجتماع مجلس اإلدارة نيابة عنه.
 1.1.1وفقا للمادة ( )11الفقرة ( ، )11.1ال يكون اجتماع المجلس صحيحا إال إذا حضره أربعة ( )1أعضاء على األقل
 ،وفي حالة إنابة عضو مجلس اإلدارة عضوا آخر في حضور اجتماعات المجلس يتعين ان تكون اإلنابة طبقا
للضوابط اآلتية-:
ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات االجتماع.
أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة.
ال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت بشأنها.
 1.1.1وتصدر قرارات المجلس باألغلبية المطلقة ألصوات األعضاء الحاضرين والممثلين وفي حالة تساوي األصوات
يرجح الرأي الذي فيه الرئيس.
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 01.5محاضر االجتماعات
 1.1..1وفقا للمادة  11من قانون الشركات ،سيتم تسجيل أي مداوالت وقرارات للمجلس في المحاضر ،وسوف يتم
تدوين هذه المحاضر في سجل خاص ،ويوقع عليه كل من رئيس و سكرتير المجلس.
 1.1..1يتم تدوين اجتماعات المجلس بترقيم تسلسلي على المحاضر  ،حيث يجب أن تعكس سير األحداث في كل اجتماع
مجلس اإلدارة  ،على أن تتضمن أسماء وألقاب األشخاص الحاضرين في اجتماع مجلس اإلدارة وجدول أعمال
االجتماع  ،والكلمات الفعلية التي تم تناولها في القرارات والقضايا واآلراء وعدد األصوات التي تمنح لقرار معين
واآلراء المعارضة .يجب تعيين الشخص الذي يقوم بإعداد المحاضر من قبل سكرتير المجلس.
 1.1..1يتم التوقيع من قبل جميع أعضاء المجلس الحاضرين على محضر االجتماع في حالة استخدام وسائل االتصاالت
عن بعد مثل مؤتمرات عبر الهاتف /الفيديو ،وتكون موقعة من جميع أعضاء المجلس يشاركون في اجتماع مجلس
اإلدارة هذا  ،كما يجب أيضا أن يتناول المحضر بذكر أعضاء المجلس الغير الحاضرين شخصيا ولكن عبر
وسائل أخرى ،مع اإلعالن عن تصويتهم في المحضر.

 00.5عقد االجتماعات
 1.11.1يجب على رئيس مجلس اإلدارة تحديد مستوى الشكليات المطلوبة في كل اجتماع من اجتماعات المجلس مع
الحفاظ على لياقة اجتماعات مجلس اإلدارة  ،وفي كل األحوال يجب تطبيق القواعد العامة التالية:
يجب التأكد من إلمام جميع األعضاء بما تناوله االجتماع.
يجب على رئيس مجلس اإلدارة االحتفاظ أيضا برقابة كافية لضمان االعتراف بسلطة الرئيس
بحيث يمكن إعادة مستوى الشكليات عندما يتطلب األمر تحقيق بعض التطورات.
حرص رئيس مجلس اإلدارة على تفهم القرارات بشكل صحيح وتسجيلها تسجيال جيدا.
تأكد رئيس مجلس اإلدارة من االنتهاء من القرارات والمناقشات ،مع وضع قرار رسمي معقول
لتسجيل االستنتاجات التي تم التوصل إليها.

 09.5خطط التعاقب  /تطوير اإلدارة
 1.11.1يجب على مجلس اإلدارة أيضا إلى جانب أداء مسئولياته بفاعلية اإلشراف على تخطيط التعاقب والتنمية
اإلدارية ،وبناء عليه يتطلب األمر االلتزام بالمبادئ التوجيهية التالية:
يجب على الرئيس التنفيذي للشركة إعداد تقرير سنوي بشأن تخطيط التعاقب والتنمية اإلدارية
لتقديمها إلى المجلس.
باإلضافة إلى ذلك  ،يجب أن تتوافر توصيات من قبل رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
للشركة في كافة األوقات بشأن الشخص الذي سيتولى خالفة المنصب في حال عجزه عن مباشرة
عمله بشكل غير متوقع.
يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت مساعدة مجلس اإلدارة في اختيار وتطوير وتقييم
المرشحين المحتملين لشغل الوظائف التنفيذية ،بما في ذلك الرئيس التنفيذي للشركة واإلشراف
على وضع الخطط الخاصة بتعاقب مناصب المسئول التنفيذي.
يجب أيضا على رئيس مجلس اإلدارة  -القائم  -في جميع األوقات حيازة إجراءات سرية مكتوبة
لنقل مسئولياته بشكل فعال في الوقت المناسب في حالة حدوث عجز مفاجئ له أو لها أو في حالة
مغادرة العمل  ،بما في ذلك توصياته  /توصياتها حول ترتيبات لفترة طويلة بشأن تعاقب
المنصب .ويجب على الرئيس التنفيذي للشركة استعراض هذا اإلجراء بصفة دورية مع لجنة
الترشيحات والمكافآت.
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يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت طلب التوصيات والتقييمات الخاصة بالرئيس التنفيذي
للشركة فيما يتعلق بالخلفاء المحتملين لتولي مناصب اإلدارة العليا.

 02.5اإلطالع على اإلدارة والمستشارين المستقلين
 1.11.1في نطاق أداء دوره الرقابي  ،يخول مجلس اإلدارة التحقيق في أي أمر يوجه انتباهه إليه مع إمكانية اإلطالع
الكامل على جميع الدفاتر والسجالت والمرافق وموظفي الشركة وإمكانية االحتفاظ بمحامي أو مراجعي حسابات
أو مستشارين من خارج الشركة.
 1.11.1يجوز لمجلس اإلدارة طلب أي مسئول تنفيذي أو أي موظف في الشركة أو أي من فروعها  ،وكذلك المحامي
القانوني الخارجي للشركة و مراقب الحسابات التابعين للشركة لالجتماع مع المجلس أو أي لجنة من لجان
المجلس  ،كما يقوم المجلس باستخدام السلطة التقديرية للتأكد من أن هذا االتصال لم يؤثر على العمليات التجارية
للشركة وإمكانية نسخ أي مراسالت خطية إلى الرئيس التنفيذي للشركة.

 04.5تقييم مجلس اإلدارة
 1.11.1سوف يتولى مجلس اإلدارة إجراء تقييم ذاتي سنوي لتحديد مدى فاعلية عمل المجلس ولجانه .يجب على لجنة
الترشيح واألجور التابعة للمجلس اإلشراف على التقييم الذاتي السنوي للمجلس والذي يشمل تقييما لألداء ومدى
التزام كل فرد من أعضاء المجلس مقابل أنشطة المجلس .يجب أن يكون هذا التقييم عامال هاما في تحديد مدة
عضوية أعضاء مجلس اإلدارة  ،فضال عن المهارات والصفات المطلوبة في المرشحين المحتملين لعضوية
المجلس.

 05.5تقييم الرئيس التنفيذي للشركة
 1.11.1يجب على المجلس تقييم الرئيس التنفيذي للشركة على أدائه مقابل األهداف المحددة من قبل المجلس (بما في ذلك
نتائج األعمال وتحقيق اإلستراتيجية وغيرها).
 1.11.1يجب تماشي معايير تقييم الرئيس التنفيذي للشركة مع مصلحة المساهمين على المدى الطويل.
 1.11.1يتم ت قييم الرئيس التنفيذي للشركة مقابل مجموعة من نظرائه وأن يعتمد جزء كبير من التعويض اإلجمالي
للرئيس على األداء.

 06.5العالقات مع المساهمين
 1.11.1يجب على مجلس اإلدارة وضع واإلشراف والمشاركة في برنامج عادل يتعلق بالمساهمين.
 1.11.1يجب على مجلس اإلدارة معاملة جميع المساهمين على قدم المساواة من حيث اإلطالع على المعلومات.
 1.11.1يجب على رئيس مجلس اإلدارة الحفاظ على االتصال مع كبار المساهمين بشكل كافي لفهم القضايا والشواغل ،
مع ضرورة ضمان توصيل آراء المساهمين إلى المجلس ككل .ال يجب استخدام أيا من تلك المبادئ التوجيهية
لتجاوز المتطلبات العامة للقانون للتعامل مع المساهمين على قدم المساواة في اإلطالع على المعلومات.
 1.11.1يجب على رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركة وغيرهم من األعضاء المفوضين وموظفي إدارة
العالقات مع المستثمرين مواصلة الحوار مع ممثلي المؤسسات وغيرهم من المساهمين فيما يتعلق باستراتيجيات
األعمال طويلة األجل واألداء المالي وإدارة الحوكمة للشركات من أجل إقامة تفاهم متبادل لألهداف.
 1.11.1يجب على الشركة العمل على برنامج منظم لعالقات المستثمرين ،استنادا إلى اإلعالنات الرسمية والمنشورات
المتعلقة باألحداث الهامة والنتائج المالية وفقا للقوانين والقواعد واألنظمة المعمول بها.
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 1.11.1يجب على الشركة تعيين موظف مسئول عن العالقات العامة وعالقات المساهمين والتي تتمثل مسؤوليته في
توفير المعلومات و اإلجابة على االستفسارات الواردة من المسئولين في تداول والمساهمين والمستثمرين من
المؤسسات.
 7.11.1كما يجب أيضا نشر معلومات عن الشركة بما في ذلك النتائج الجزئية والكاملة والمنبثقة عن البيانات المالية على
مدار العام وغيرها من اإلعالنات الرئيسية والتي سيتم نشرها على موقع الشركة.

 01.5لجان مجلس اإلدارة
 1.17.1قام المجلس بإنشاء اللجان التالية لمساعدته في االضطالع بمسئولياته المتعلقة بالرقابة :
لجنة المراجعة.
لجنة الترشيحات والمكافآت.
اللجنة التنفيذية.
 1.17.1يكون تشكيل اللجان التابعة لمجلس اإلدارة وفقا لإلجراءات العامة التي وضعها المجلس واإلشارة إلى مهام
ومدة وصالحيات كل لجنة  ،والطريقة التي ينتهجها المجلس لرصد أنشطتها .يجب أن تخطر اللجنة المجلس
بأنشطتها أو نتائجها أو القرارات بشفافية كاملة .يتولى مجلس اإلدارة متابعة أنشطة هذه اللجان متابعة دورية
وذلك لضمان تنفيذ األنشطة الموكلة إلى هذه اللجان على نحو صحيح .كما يجب أن يعتمد مجلس اإلدارة القوانين
الداخلية لجميع لجان المجلس.
 1.17.1يجب تعيين عدد كاف من األعضاء غير التنفيذيين لمجلس اإلدارة في اللجان التي تتناول أنشطة قد تنطوي على
تضارب في المصالح  ،مثل التأكد من سالمة التقارير المالية وغير المالية واستعراض الصفقات المبرمة من
جانب األطراف ذات الصلة والترشيح لعضوية المجلس وتعيين المدراء التنفيذيين وتحديد األجور.
 1.17.1قد تنشأ لجان أخرى من وقت آلخر عن طريق التصويت اإليجابي ألغلبية المجلس.
 1.17.1يتم وصف غرض ومسئوليات كل لجنة في الميثاق ذو الصلة باللجان.
 1.17.1يتم تعيين أعضاء لجان المجلس بناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت وقد يمكن عزلهم من قبل
المجلس وفقا لتقديره.
 7.17.1يجب على أعضاء اللجان اإلجماع بين االستقالل والخبرة والمتطلبات األخرى إلى المدى المطلوب بموجب
القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها.
 1.17.1ال يحق ألي فرد من غير أعضاء اللجنة حضور اجتماعات اللجنة  ،ولكن قد يحضر آخرون بناء على دعوة من
اللجنة.
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 6ميثاق لجنة المراجعة
 0.6الغرض
 1.1.1مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين ("الشركة ") هي الهيئة اإلدارية العليا التي تعمل على
ضمان إدارة الشركة والحفاظ على السياسات والضوابط الداخلية لما يلي:
حماية أصول الشركة.
التسجيل الصحيح للمعامالت واألحداث القائمة.
إعداد معلومات مالية صحيحة وموثقة.
اإلشراف ورقابة المخاطر على مستوى المؤسسة إلدارة عمليات الشركة.
 1.1.1يجب أن تكون الجوانب المذكورة أعاله مستقلة ومراجعة بشكل دوري من قبل مراقب الحسابات و
المدققين الداخلين.
 1.1.1لزيادة تعزيز المهام وضمان موضوعيتها واستقاللها ،قام مجلس اإلدارة بإنشاء لجنة المراجعة ("اللجنة").
إن الغرض الرئيسي منها هو مراقبة شؤون الشركة ومتابعتها نيابة عن مجلس اإلدارة في:
كفاية وسالمة نظم الرقابة الداخلية  ،والمحاسبة المالية والتقارير والسياسات واإلجراءات
وفعالية مهام مراجعة المراجعة الداخلية ومراقب الحسابات.
االلتزام بتطبيق المتطلبات القانونية والتنظيمية وسياسات وإجراءات الشركة المعتمدة.
كفاية وسالمة السياسات واإلجراءات فيما يتعلق بسالمة وأمن موجودات الشركة ،و نزاهة
البيانات المالية للشركة.
أداء وظيفة مراجعة حسابات الشركة من قبل المراجعة الداخلية و مراقب الحسابات
واستقاللهما.
التأسيس واإلشراف على إيجاد إطار عمل لتحديد هوية اإلدارة ومراجعة المخاطر ،بما في
ذلك اتفاق قدرة المخاطر والتسامح ،أيضا تحديد المخاطر الرئيسية ألعمال الشركة
وضمان تنفيذ نظم مالئمة إلدارة تلك المخاطر.
المساهمة في استعراض وتقييم المخاطر اإلستراتيجية وتلقي تقارير منتظمة عن هذه
المخاطر الناشئة.
التأكد من وجود ثقافة إدارة الفرص والتهديدات في الشركة.
كما وأن "لجنة المراجعة" مسئولة عن إعداد ونشر تقرير اللجنة السنوي إلى مجلس اإلدارة
والتقارير األخرى المطلوبة منها وذلك بموجب القواعد التطبيقية والقوانين واللوائح.
 1.1.1كما وأنه ينبغي التأكد والتشدد بأن واجبات "لجنة المراجعة" تقوم بمساعدة مجلس اإلدارة في الدور
الرقابي ،وان في نهاية المطاف يخفف ذلك على مجلس اإلدارة عن مسئولياتها نحو المساهمين.

 9.6مسؤوليات لجنة المراجعة
لجنة المراجعة تتحمل المسؤوليات التالية:
 1.1.1الرقابة الداخلية والسياسات المحاسبية
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المراجعة مع إدارة الشركة ومراقب الحسابات و المراجعة الداخلية ،والسياسات
واإلجراءات العامة للشركة وضمان كفاية المبادئ والممارسات المحاسبية المالية التي
تطبقها الشركة.
النظر في فعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة ،بما في ذلك رقابة وأمان المعلومات.
فهم نطاق مراقب الحسابات و المراجعة الداخلية في استعراض المراقبة الداخلية على
التقارير المالية،ومراجعة تقارير النتائج والتوصيات الهامة جنبا إلى جنب مع ردود
اإلدارة.
المراجعة والتعليق على أي جديد أو تغيير لإلجراءات والسياسات القائمة المتخذة من قبل
اإلدارة.
 1.1.1مراجعة مراقب الحسابات والبيانات المالية
يجب على لجنة المراجعة تقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة بشكل سنوي بتعيين و عزل
وأجور مراقب الحسابات  ،و ال بد من تقديم أي توصية فيما يتعلق باستقالليتها أو أي شيء
من هذا القبيل .
مراجعة وتأكيد استقاللية مراقب الحسابات عن طريق الحصول على بيانات من مراقب
الحسابات بشأن العالقات بين مراقب الحسابات والشركة ،ويشمل ذلك خدمات غير
مراجعة الحسابات ،ومناقشة العالقات مع مراجعي الحسابات.
مراجعة تقارير مراقب الحسابات والعمل على دعم مراقب الحسابات حيثما أمكن لتوفير
روابط اتصال بديلة بين مراجعي مراقب الحسابات ومجلس اإلدارة عند الحاجة.
اإلشراف على الترتيبات الالزمة الستكمال البيانات المالية الخاصة بنهاية العام و مقارنتها
مع خطة مراجعة الحسابات الخاصة بالمراجعة الخارجية (مقترح نطاق مراجعة الحسابات
والنهج)؛ بما في ذلك تنسيق الجهود لمراجعة الحسابات مع وظيفة المراجعة الداخلية.
القيام بالمراجعة والتدقيق مع مراقب الحسابات للبيانات المالية التي تمت مراجعتها فيما
يتعلق بمنهج مراجعة الحسابات  ،والتسويات المحاسبية  ،وتقديم توصيات لتحسين
الضوابط الداخلية وغيرها من أي نتائج لعملية مراجعة الحسابات إلى مجلس اإلدارة .
القيام بدراسة السياسات المحاسبية المتبعة  ،وتقديم الرأي والتوصيات إلى مجلس اإلدارة .
القيام باستعراض وتقييم مؤهالت وأداء مراقب الحسابات ومدى استقالليته سنويا ،بما في
ذلك استعراض وتقييم الشريك الرئيسي مع مراعاة آراء إدارة الشركة ومراجعي الحسابات
الداخلية ،وتقديم استنتاجاتها إلى مجلس اإلدارة كما يجب أن تؤكد لجنة المراجعة درجة
التناوب العادية لشريك المراجعة كما هو مطلوب بموجب القوانين المعمول بها وتنظر في
درجة التناوب العادية للشركة التي تقوم بمراجعة الحسابات الخارجية نفسها لضمان
استمرار استقاللية المراجع التي يتعين القيام بها.
استعراض الشروط والمواصفات وكذلك المكافآت عن أي مراجعة خاصة  /مهمة
استشارية تم القيام بها من قبل مراقب الحسابات.
يتم عقد لقاء منفصل وعلى أساس منتظم مع مراجعي مراقب الحسابات لمناقشة أي مسائل
خاصة مع "لجنة المراجعة" أو مراقب الحسابات يعتقد أنه ينبغي أن تناقش بصورة خاصة
وسرية.
مراجعة ومتابعة تعليقات مراقب الحسابات على البيانات المالية ومتابعة اإلجراءات
المتخذة بشأنها.
مراجعة القوائم المالية السنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة  ،وإبداء الرأي
والتوصيات فيما يتعلق بذلك.
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القيام باالستعراض مع اإلدارة ومراقب الحسابات عن مدى تأثير المبادرات التنظيمية
والمحاسبة على البيانات المالية للشركة.
تقديم تقارير منتظمة إلى مجلس اإلدارة ألي قضايا قد تنشأ فيما يتعلق بجودة أو سالمة
البيانات المالية للشركة  ،ومدى امتثال الشركة للمتطلبات القانونية أو التنظيمية  ،وأداء
واستقاللية مراقب الحسابات للشركة .
 1.1.1المراجعة الداخلية
التأكد من أن الشركة تحدد غرض وسلطة ومسئولية نشاط المراجعة الداخلية تحديدا رسميا
لتوفير وعرض التقييمات الجارية لعمليات الشركة وإدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية
بالتنسيق مع اإلدارة العليا و"لجنة المراجعة".
الموافقة على التعويضات السنوية ،وتقييم األداء وتعديل راتب مدير المراجعة الداخلية بما
يتماشى مع تعويض الشركة وسياسة التحفيز.
تقديم التوصية إلى رئيس مجلس اإلدارة في تعيين وإقالة مدير المراجعة الداخلية.
اإلشراف على نشاط المراجعة الداخلية و مراجعة ميثاقها ونطاقها والكفاءة واالستقاللية
والموضوعية واألداء وخطة العمل .القيام بمراجعة نتائج المراجعة الداخلية مع مدير
المراجعة الداخلية على أساس ربع سنوي ،أو عند الحاجة ،واإلطالع على تقارير
المراجعة الداخلية الدورية والسنوية.
القيام باستعراض موجز لجميع تقارير المراجعة الداخلية ،بما في ذلك ردود و تعليقات
اإلدارة واالستثناءات التي تمت مالحظتها ومتابعة تنفيذ التدابير واإلجراءات التصحيحية
فيما يتعلق بالتعليقات الواردة في تقرير مراجعة الحسابات.
اإلشراف على نشاط المراجعة الداخلية في الشركة لضمان مدى فعاليتها في تنفيذ نشاطها
والواجبات التي يحددها مجلس اإلدارة .
ينبغي أن يكون لدى "لجنة المراجعة" السلطة النهائية الستعراض والموافقة على خطة
المراجعة السنوية وجميع التغييرات الرئيسية للخطة التابعة للمراجعة الداخلية.
ضمان عدم وجود قيود غير مب ررة ،واالستعراض ،و االتفاق على االستبدال ،التعيين ،أو
فصل مدير المراجعة الداخلية.
استعراض أداء مدير المراجعة الداخلية بما ال يقل عن مرة واحدة سنويا ،و االتفاق على
التعويضات السنوية وتعديل الراتب ،إذا لزم األمر.
استعراض مدى فعالية نشاط المراجعة الداخلية ،بما في ذلك االمتثال للمعايير الدولية
المنبثقة من جمعية المدققين الداخليين والمختص بتنظيم الممارسة المهنية للمراجعة
الداخلية.
على أساس منتظم ،يتم عقد لقاء منفصل مع مدير المراجعة الداخلية لمناقشة أيا من
المسائل ذات الطابع الخاص.
 1.1.1التقيد
استعراض لمدى فعالية نظام الرصد و مدى االمتثال للقوانين واللوائح  ،ونتائج التحقيق
والمتابعة (بما في ذلك أي إجراءات تأديبية) في حالة حدوث أية حالة من حاالت عدم
االمتثال.
استعراض نتائج أية فحوصات تم القيام بها من قبل الجهات التنظيمية ذات العالقة  ،وأية
مالحظات للمراجع.
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استعراض عملية التواصل ونشر قواعد السلوك لموظفي الشركة  ،ورصد االمتثال لذلك.
الحصول على تحديثات منتظمة من اإلدارة والمستشار القانوني للشركة فيما يتعلق بمسائل
التقيد.
واجب لجنة المراجعة هو تقديم تقارير دورية إلى مجلس اإلدارة .
 1.1.1إدارة المخاطر
اإلشراف وتعزيز إطار الشركة إلدارة المخاطر.
تحديد ورصد مخاطر الشركة الرئيسية و العمل على تقييم إدارتها ومواءمة أنشطة إدارة
المخاطر مع أهداف السياسات العامة التابعة للشركة.
التأكد من أن تؤخذ المخاطر ضمن حدود الحكمة  ،مع األخذ بعين االعتبار أهداف وحجم
الشركة  ،حجم العمل  ،المعدالت طويلة وقصيرة األمد .
ضمان وضع سياسات وإجراءات خطية واإلبقاء عليها لتحديد ورصد وقياس ومراقبة
جميع المخاطر الرئيسية المرتبطة بعمليات الشركة وأهدافها.
الموافقة على سياسات وإجراءات إدارة المخاطر والتي تحدد المستويات المالئمة للموافقة
من خالل الرصد والمراقبة المناسبة ،ووضع حدود إلدارة المخاطر وتحديد المخاطر كذلك
تحديد متطلبات تقديم التقارير من وجهة نظر اإلدارة.
تلقي نتائج االستعراض السنوي لتنفيذ سياسات وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة من
قبل المدقق الداخلي،وتقديم توصيات من أجل التغيير في حال حدوث أية مشاكل مع اإلدارة
أو مشاكل مع منهجيات قياس الداخلي.
توفير الرقابة اإلدارية والحيطة لمتابعة أية إجراءات إدارية مطلوبة من المناطق التجارية
ذات الصلة .ضمان أن يتم تضمين منتدى "صورة كبيرة" ،تحليل المخاطر المستقبلية
وبعد النظر في االتجاهات.
إجراء تقييم ناقد لإلستراتيجيات التجارية للشركة والخطط الموضوعة من منظور
المخاطر.
يتم مناقشة السياسات فيما يتعلق بتقييم المخاطر وإدارة المخاطر التي من الممكن أن
تتعرض لها الشركة ومراجعة الخطوات التي تتخذها إدارة الشركة لرصد ومراقبة
التعرض للمخاطر المالية.
مراجعة وتقييم مخاطر األنشطة الرئيسية على أساس دوري.
مراجعة أي مطالبات قانونية على الشركة.
مراجعة خطة عمل الشركة لالستمرارية.
 1.1.1ضوابط وأدوات رقابة تقنية المعلومات
يجب على اللجنة البحث واالستعراض مع اإلدارة ومراجع الحسابات الخارجي والمراجع
الداخلي:
فعالية ونقاط الضعف في الضوابط وأنظمة الرقابة في نظام معلومات الشركة.
أي نتائج وتوصيات ذات صلة من قبل مراجعي الحسابات الخارجيين والمراجع الداخلي
جنبا إلى جنب مع ردود اإلدارة عليها  ،بما في ذلك جدول زمني لتنفيذ التوصيات على
الضوابط وأدوات الرقابة  ،بما في ذلك أي مخاطر كبيرة متعلقة بهذه الضوابط الرئيسية.
حالة وكفاية نظم المعلومات اإلدارية وغيرها من تكنولوجيا المعلومات.
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وتستعرض اللجنة مع المراجع الداخلي والمراجع الخارجي تنسيق جهود المراجعة لضمان
تغطية كاملة لنظام الضوابط ومجاالت الخطر الرئيسية ذات الصلة التي تسيطر عليها.
 7.1.1مهام تقديم التقارير
إعداد تقارير منتظمة إلى مجلس اإلدارة عن أنشطة لجنة المراجعة والقضايا والتوصيات
ذات الصلة.
توفير وسيلة اتصال مفتوحة بين المدقق الداخلي ،ومراقب الحسابات ،ومجلس اإلدارة .
تحضير وتقديم تقرير سنوي للمساهمين  ،واصفا هيكلية اللجنة  ،والمسؤوليات  ،وكيف
خرج بها  ،وأية معلومات أخرى مطلوبة  ،بما في ذلك الموافقة على الخدمات غير
مراجعة الحسابات.
مراجعة أي تقارير أخرى تتصل بمسؤوليات اللجنة الصادرة عن الشركة.
 1.1.1مهام أخرى
تنفيذ أنشطة أخرى ذات صلة على النحو المطلوب من قبل المجلس.
متابعة المخالفات المادية والمالية واألخالقية أو القانونية  ،وأية انتهاكات خطيرة لسياسات
الشركة أو انتهاك لألحكام القانونية أو أية مخالفة لمدونة قواعد السلوك  ،والتي أبرزها
المدقق الداخلي أو أي موظف آخر.
توجيه واإلشراف على أي تحقيقات خاصة ،حسب االقتضاء ،بشأن المسائل المتصلة
بالبيانات المالية للشركة ،والضوابط الداخلية ،واالمتثال للقوانين أو أخالقيات األعمال
التجارية.
مراجعة جميع القضايا الهامة التي تدخل في نطاق ميثاق لجنة المراجعة  ،بما في ذلك أية
تغييرات في المبادئ المحاسبية  ،مع اإلدارة ومراقب الحسابات ،قبل اتخاذ أي قرار بشأن
تقديم التقارير و الممارسات الواجب إتباعها من قبل الشركة  ،وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى
المجلس.
استعراض وتقييم مدى كفاية الميثاق للجنة المراجعة سنويا  ،وطلب موافقة المجلس على
التعديالت المقترحة ،وضمان اإلفصاح حسب مقتضى الحال والذي قد يكون مطلوبا
بموجب القانون أو اللوائح.
المراجعة مع اإلدارة لعوائد ضريبة الزكاة  /والقضايا الضريبية.
مراجعة البيانات المالية الفصلية والسنوية للشركة  ،بما في ذلك أية تأثر على البنود غير
عادية.
التأكد من أنه قد تم تنفيذ جميع المسؤوليات الواردة في هذا الميثاق سنويا.
تقييم أداء لجنة المراجعة وأعضائها على أساس منتظم.
يحق للجنة المراجعة والتي لديها السلطة توكيل محام مستقل وغيرهم من المستشارين ،
وذلك بما تراه ضروريا للقيام بمهامها.
وضع إجراءات لالحتفاظ  ،وتلقي ومعالجة الشكاوى التي تتلقاها الشركة بشأن المحاسبة ،
والضوابط المحاسبية الداخلية أو مسائل المراجعة  ،بما في ذلك إجراءات لتقديم المخاوف
بشأن المحاسبة أو التدقيق من قبل العاملين في الشركة وغيرها من المسائل المشكوك بها.
تكون لجنة المراجعة متاحة في جميع األوقات لتلقي االقتراحات واألسئلة أو توصيات من
مراجعي الحسابات الخارجيين ،المدقق الداخلي واإلدارة التنفيذية.
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 2.6هيكل لجنة المراجعة
 1.1.1يجب أن تتكون لجنة المراجعة من ثالثة ( )1أعضاء على األقل من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين
يتم اختيارهم من قبل مجلس اإلدارة  ،كما يجب أن تتضمن لجنة المراجعة مختص بالشؤون المالية
والمحاسبية.
 1.1.1يتم تعيين أعضاء "لجنة المراجعة" من قبل المجلس بناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت ،
ويمكن إزالته وفقا لتقدير المجلس.
 1.1.1ضمن الجمعية العامة ،على المساهمين إعتماد قوانين تعيين كل من رئيس وأعضاء "لجنة المراجعة"
وإعتماد مدة تعيينهم واإلجراءات الواجب إتباعها من قبل اللجنة بناء على توصية من أعضاء مجلس
اإلدارة .
 1.1.1يجب أال تزيد فترة عضوية "لجنة المراجعة" عن مدة عضوية مجلس اإلدارة  .كما يجب أن تنتهي
عضوية عضو لجنة المراجعة  ،إذا كان أحد أعضاء مجلس اإلدارة  ،في حال انتهاء مدة عضويته في
المجلس أو استقالته الطوعية من عضوية "لجنة المراجعة"  ،وغير عضو مجلس اإلدارة تنتهي عضويته
عن طريق االستقالة الوظيفية أو في نهاية مدة عضوية اللجنة ويجوز لمجلس اإلدارة إزالة عضو من
أعضاء لجنة المراجعة بأغلبية األصوات.
 1.1.1أن يكون أحد األعضاء بمثابة رئيس اللجنة يتم تعيينه من قبل مجلس اإلدارة أو إذا لم يتم أي تعيين من
هذا القبيل فيتم اختياره بالتصويت اإليجابي ألغلبية اللجنة.
 1.1.1ينبغي على العضو عدم القيام بأي عمل فني أو إداري في الشركة حتى وان كانت ذات طبيعة استشارية.
 7.1.1على العضو أال يكون لديه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العمل أو العقود المبرمة لحساب الشركة.
 1.1.1يجب على لجنة المراجعة تعيين سكرتير للجنة للحفاظ على سجالت اإلجراءات والقرارات  ،كما يمكن
للسكرتير أن يكون واحدا من أعضاء اللجنة أو أن يكون من خارج مجلس اإلدارة  ،إذا كان السكرتير
ليس عضوا في اللجنة فليس له أي حقوق في التصويت.
 1.1.1سكرتير اللجنة مسئول عن ما يلي:
االحتفاظ بسجالت كاملة من اجتماعات اللجنة لغرض إصدار التقارير حول أداء اللجنة
لمجلس اإلدارة .
تعميم قرارات اللجنة إلى األطراف المعنية.
التنسيق مع اإلدارات المعنية بشأن قرار اللجنة القانونية والتي تستلزم االمتثال واإلجراءات
التنظيمية.
إنشاء آلية لتتبع ومتابعة قرارات اللجنة.
تنفيذ أي مهام أو مسؤوليات أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة أو أي من أعضائها.

 4.6مسؤوليات أعضاء لجنة المراجعة
 1.1.1يجب على األعضاء بذل كل جهد لحضور جميع اجتماعات اللجنة والمشاركة بفعالية في المناقشات .كما
يجب إبالغ الرئيس كتابيا في حالة غيابهم.
 1.1.1يجب على األعضاء الحفاظ على أسرار الشركة المكتسبة من خالل أداء واجباتهم  ،ويجب أال تنشر
معلومات سرية للمساهمين من الجمعية العامة أو إلى أي طرف آخر  ،في مثل هذه الحاالت يجب أن يتم
عزل العضو من منصبه ويتحمل مسئولية األضرار المالية الناجمة.
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 1.1.1يجب على أعضاء لجنة المراجعة عدم تنفيذ أي عمل تنفيذي في الشركة حتى عن طريق االستشارات.
 1.1.1يحب على األعضاء االستمرار في األداء الجيد في تنفيذ واجباتهم ومسؤولياتهم ،ويجب تحديثها في المجال
الخاص بها لصالح الشركة.
 1.1.1يجب على األعضاء أن يكونوا صادقين ومستقلين في أداء عملهم .
 1.1.1يجب على األعضاء عدم المشاركة في أي المهن التي يمكن أن تنتهك مدونة السلوك للشركة أو مبادئه.
 7.1.1يجب على األعضاء أال يقبل أي المهن التي هي عرضة إلى تضارب المصالح مع الشركة  ،وتلك التي قد
تمنعهم من تنفيذ مهامهم بشكل موضوعي.
 1.1.1األعضاء مطالبين بالكشف عن جميع العمليات الشخصية وطبيعتها التي يتم تنفيذها مع الشركة  ،وأي
عالقة شخصية مع مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

 5.6أعمال لجنة المراجعة
 1.1.1يجب على اللجنة أن تعتمد جدول أعمال سنوي في االجتماع األول لكل سنة  ،وفي كل اجتماع يجب عليها
تحديد موعد االجتماع الذي يليه  ،كما يجب أن يحقق غالبية أعضاء "لجنة المراجعة" النصاب القانوني.
يكون لكل عضو في "لجنة المراجعة" صوت واحد  ،ويتم اتخاذ القرار عن اللجنة عند حضور أغلبية
األعضاء لالجتماع وبلوغ النصاب القانوني  ،وفي حالة تعادل األصوات يكون صوت الرئيس كسارة
التعادل.
 1.1.1يجب على "لجنة المراجعة" االجتماع أربعة ( )1مرات على األقل خالل كل سنة مالية ،كما يمكن زيادة
هذا العدد وفقا للضرورة أو عند الطلب من قبل مجلس اإلدارة  ،وما لم يوجه المجلس بخالف ذلك يتعين
على "لجنة المراجعة" أن تجتمع في مركز للشركة.
 1.1.1ال يحق ألحد غير أعضاء "لجنة المراجعة" حضور اجتماعاتها  ،ولكن يجوز لغير العضو الحضور في
حال وجود دعوة من قبل اللجنة.
 1.1.1يتم إعداد جدول األعمال لكل اجتماع من قبل رئيس لجنة المراجعة  ،كما تعمم على كل األعضاء قبل
موعد االجتماع كل ما كان ذلك ممكنا.
 1.1.1يتولى رئيس "لجنة المراجعة" كل اجتماعات اللجنة  ،كما توثق جميع قرارات وتوصيات "لجنة المراجعة"
ضمن سجل خاص مخصص لهذا الشأن يتم توقيعها من قبل رئيس اللجنة وسكرتير المجلس.
 1.1.1على كل من رئيس وأعضاء لجنة المراجعة الحضور شخصيا خالل اجتماع اللجنة  ،كما وأنه ال تقبل
تمثيل الرئيس أو أحد أعضاء اللجنة عبر أية وكالة.
 7.1.1يجب على "لجنة المراجعة" االجتماع وفقا لما يحدده رئيس اللجنة ،أو بناءا على طلب أي اثنين من
أعضائها.
 1.1.1يجب أن تتخذ قرارات "لجنة المراجعة" بأغلبية األصوات.
 1.1.1يجب على "لجنة المراجعة" تقديم تقرير موجز إلى مجلس اإلدارة يتضمن مالحظاتها والتوصيات الهامة
بشأن المسائل المعتبرة ضمن اجتماعات لجنة المراجعة.
 1..1.1ال يكون اجتماع "لجنة المراجعة" نافذا إال إذا حضر رئيس اللجنة وعضو آخر أو أي ثالثة أعضاء من
اللجنة  ،ويجب على لجنة المراجعة االجتماع عند دعوة رئيس اللجنة أو أي عضوين من أعضاء اللجنة.
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عند إرسال دعوة حضور االجتماع يجب إرفاق مسودة جدول األعمال  ،وأن تسلم يدويا أو ترسل إلى
األعضاء إلكترونيا أو بأي طريقة أخرى قبل أربعة ( )1أيام على األقل من موعد انعقاد االجتماع إال في
حال التنازل من قبل جميع األعضاء  ،وكما أنه وفي حال غياب الرئيس تنتخب اللجنة رئيس بديل
لالجتماع القائم.
 11.1.1أي عضو مجلس إدارة وليس من ضمن أعضاء "لجنة المراجعة" يمكنه أن يحضر بصفة مراقب ،خالل
أعمال اللجنة ما لم تكن أعمال تنفيذية/خاصة.
 11.1.1يمكن دعوة ممثلي اإلدارة لحضور أي أو كل اجتماعات "لجنة المراجعة"  ،ويتم دعوتهم من خالل
سكرتير المجلس بتوجيه من رئيس اللجنة.
 11.1.1في حالة الطوارئ أو في حاالت خارجة عن إرادة اللجنة حيث ال يمكن أن تعقد فيها "لجنة المراجعة"
اجتماعها  ،يمكن للجنة المراجعة اتخاذ قراراتها عن طريق التداول.
 11.1.1يجب على "لجنة المراجعة" االحتفاظ ومسك سجل تدون فيها المالحظات والتوصيات التي أقرت من
خالل جلسات اجتماعاتها وتقديم تقرير بشأنها إلى مجلس اإلدارة .
 11.1.1خالل أداء دورها الرقابي ،فإن "لجنة المراجعة" مخولة للتحقيق في أي أمر تم التوجيه به مع إمكانية
الوصول الكامل إلى جميع الدفاتر والقوائم ،و المرافق والسجالت وموظفي الشركة مع الصالحية لطلب
أي مشورة خارجية،من مراجعي الحسابات أو المستشارين  ،و تحمل أي مصاريف أخرى لهذا الغرض
ويتم دفعها على نفقة الشركة .كما يجوز للجنة طلب أي مسئول تنفيذي أو موظف في الشركة أو من
فروعها ،أو طلب المحامي القانوني للشركة  ،و مدققي حسابات الشركة لالجتماع مع اللجنة أو أي
عضو من أعضاء اللجنة.
 11.1.1يجب على "لجنة المراجعة" تقييم أدائها سنويا ،ويجب تقديم تقرير بالنتائج إلى مجلس اإلدارة  ،ويتضمن
التقييم أداء والتزام كل عضو اتجاه أنشطة اللجنة.
 17.1.1يتم توثيق اجتماعات اللجنة على النحو التالي:
تحديد تاريخ ومكان االجتماع  ،وأسماء الحضور والغائبين وملخص المناقشات التي جرت
في االجتماع وقراراتهم والتوصيات ذات الصلة يجب أن تسجل.
يجب إعداد مسودة للمحضر من قبل سكرتير اللجنة خالل سبعة ( )7أيام عمل بعد كل
اجتماع  ،ويتم إرسالها إلى جميع أعضاء اللجنة للمراجعة  ،وتقدم التعليقات من قبل
أعضاء اللجنة خالل أسبوع من تاريخ استالم المسودة.
سكرتير اللجنة يعدل المحضر بناء على تعليقات األعضاء ويرسل المرفقة مع هذه
التعليقات إلى الرئيس.
يعد سكرتير اللجنة المحضر النهائي وفقا لتوصيات الرئيس ويرسله إلى أعضاء اللجنة
موقعة من قبل الرئيس والسكرتير .
أن تظل نسخة موقعة من المحضر مع المرفقات والمستندات ذات الصلة والمراسالت في
ملف خاص.

 6.6أجور اللجنة
 1.1.1يحق لكل عضو من أعضاء اللجنة التعويضات أدناه:
بدل حضور لكل اجتماع.
التعويض السنوي.
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 1.1.1يحق ألعضاء اللجنة الذين يقيمون خارج موقع الشركة الرسمي أن يدفع لهم جميع النفقات التي تكبدوها
لحضور االجتماع  ،على أن تكون هذه النفقات معقولة ومقبولة العرف وفقا لمعايير األعمال مثل السفر
والوجبات  ،وأماكن اإلقامة وغيرها من النفقات التي تكبدها خصيصا ألغراض العمل .
 1.1.1على مجلس اإلدارة التقديم واإلفصاح للجمعية العامة عن التقارير المقدمة والمكافآت والمدفوعات األخرى
التي أدخلت على أعضاء اللجنة.

 1.6السلطة
 1.7.1للجنة المراجعة دور في استعراض وتقديم المشورة دون اتخاذ أي قرارات عملية  ،تقوم لجنة المراجعة
بتقديم براهين على وجود نهج بناء وتقديم الدعم والمناهج االستشارية.
 1.7.1لتحقيق األهداف يأذن للجنة المراجعة القيام بالمهام التالية:
القيام بأداء الواجبات والمهام المحددة والمنصوص عليها في الميثاق وذلك بناء على
توجيهات وموافقة مجلس اإلدارة  ،للتحقيق في أي من نشاطات الشركة.
دعوة مراقب الحسابات للحصول على معلومات وتوضيحات الخاصة بشؤون مراجعة
حسابات الشركة دون وضع قيود إلدارة الشركة والموظفين على جميع المستويات
للوصول إلى التقارير أو المعلومات الخاصة بالشؤون المالية للشركة ،ما يراه ضروريا
من الوفاء بمسؤولياتها .
يجب الوصول إلى استنتاجات وتوصيات قبل اتخاذ أي إجراءات تصحيحية لمجلس اإلدارة
وعدم إصدار أي توجيهات إلدارة الشركة في هذا الصدد ويقوم مجلس اإلدارة إما بقبول
وتنفيذ التوصيات أو المشورة المقدمة من قبل لجنة المراجعة أو تقديم المشورة للجنة
المراجعة لوجود انحرافات في اقتراحات اللجنة.
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ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت
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 1ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت
قامت جمعية المساهمين العامة بناءا على توصية من مجلس اإلدارة  ،بإعتماد قواعد تعيين أعضاء لجنة
الترشيحات والمكافآت ،مكافآتهم ،ومدة تعيينهم.
يجب على المجلس وبناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت والنظام األساسي للشركة تحديد شكل ومبلغ
التعويض لألعضاء واعتمادها في اجتماع الجمعية العمومية  ،كما تقوم اللجنة بإجراء مراجعة سنوية
لتعويضات األعضاء.

 0.1الغرض
 1.1.7الغرض األساسي من لجنة الترشيحات والمكافآت ("لجنة") مجلس اإلدارة ("مجلس") الخطوط السعودية
للتموين("شركة") هو مساعدة المجلس في:
تحديد األفراد المؤهلين ليصبحوا أعضاء في مجلس اإلدارة  ،وتوصية المجلس باألعضاء
المرشحين باالجتماع السنوي المقبل لجمعية المساهمين العامة.
توصية مجلس اإلدارة باألعضاء المرشحين لكل لجنة من المجلس.
اإلشراف على تقييم المجلس والمدراء التنفيذيين.
اإلشراف على جميع المسائل المتعلقة بالرئيس التنفيذي ومسئول التعويضات.
مراجعة خطط خالفة المجلس.
تقييم أداء المجلس في:







أجور المدراء التنفيذيين وسياسات التحفيز
إجماليات أجور اإلدارة العليا
التوظيف في الخطوط السعودية للتموين ،تمديد العقود  ،وسياسات إنهاء العقود
لإلدارة العليا
أنظمة الحوافز
ترتيبات التقاعد
أطر مكافأة المدراء

 1.1.7من خالل مهامها  ،يجب أن تتمكن لجنة الترشيحات والمكافآت من التواصل المباشر بموارد الشركة وما
يتطلب ذلك من حفاظ على عالقات عمل فعالة مع اإلدارة.

 9.1مسؤوليات اللجنة
 1.1.7المهام التالية يجب أن تكون أنشطة متكررة ومشتركة للجنة في أداء وظيفتها .كما أن هذه المهام تستخدم
كدليل مع التنويه بأن الشركة قد ال تتبعه تحت ظروف معينة.
 1.1.7مسؤوليات التعيين :
تقوم اللجنة بمساعدة المجلس في تحديد األفراد المؤهلين ليصبحوا أعضاء المجلس ،
والتوصية إلى المجلس باألعضاء المرشحين لخوض االنتخابات الجتماع الجمعية العامة
السنوية للمساهمين  ،كما ال يجوز للجنة وفقا لتقديرها النظر في األفراد المقترحين من قبل
الشركاء واإلدارة.
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المراجعة السنوية للمهارات المطلوبة والمناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف
للقدرات والكفاءات المطلوبة لمثل هذه العضوية  ،بما في ذلك الوقت المطلوب لممارسة
أنشطة المجلس.
تقوم اللجنة بإعادة النظر في تكوين كل لجنة من المجلس وتوصية مجلس اإلدارة للموافقة
على أعضاء كل لجنة.
تقوم اللجنة بمساعدة المجلس في اختيار وتطوير وتقييم المرشحين المحتملين لشغل وظائف
المدراء التنفيذيين  ،بما في ذلك الرئيس  ،واإلشراف على وضع الخطط لخالفة المسئول
التنفيذي.
تقوم اللجنة بمتابعة البرامج التوجيهية لألعضاء الجدد.
تقوم اللجنة بتطوير وتوصية المجلس للموافقة على عملية التقييم الذاتي السنوي للمجلس ،
وتتولى اإلشراف على التقييم الذاتي السنوي للمجلس.
تقوم اللجنة بمساعدة المجلس بشكل سنوي في تحديد امتثال كل عضو ومدير تنفيذي مع
قواعد ولوائح السلوك واألخالق للشركة ويجب اإلبالغ إلى المجلس عن أي انتهاكات
للوائح.
مراجعة هيكلية كل من رئيس و أعضاء مجلس اإلدارة بما يتضمن الحجم والمكافآت
والمهارات والمعرفة والخبرة كما بتوصية المغايرات المناسبة بهذا الشأن.
تحديد نقاط القوة والضعف في مجلس اإلدارة والتوصية بالحلول التي تتوافق مع مصلحة
الشركة.
التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين وعدم وجود أي تضارب في المصالح
في حالة عمل أحد أعضاء المجلس عضوا في مجلس إدارة شركة أخرى.
 1.1.7مسؤوليات تحديد التعويضات والمكافآت:
وضع سياسات واضحة بشأن تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسئولين
التنفيذيين (الرئيس التنفيذي  ،الرئيس المالي ورؤساء وحدات األعمال) بما يتناسب مع
معايير األداء عند وضع هذه السياسات.
تتحمل اللجنة المسئولية المباشرة للتوصية على شكل ومبالغ مكافآت األعضاء  ،يجب على
اللجنة أن تسعى إلى جذب وتحفيز  ،واالحتفاظ باألعضاء ذوي االستقامة العالية والقدرات
المتفوقة في التركيز لتحسين قيمة أسهم الشركاء على المدى البعيد.
يجب على اللجنة مراجعة وتوصية المجلس على مستوى المكافآت للموظفين التنفيذيين ،
بما في ذلك الرئيس  ،وكذلك استعراض واقتراح خطة المكافآت للموظفين.
اللجنة يمكنها تعيين استشاريين لتحديد التعويضات والمكافآت بما تراه ضروريا للقيام
بأعمالها  ،وتكون المسؤولة عن الموافقة على الرسوم ذات الصلة.
التوصية لمجلس اإلدارة لتعيين أعضاء المجلس وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة،
واللجنة تكفل بعدم ترشيح أي شخص قد أدين من قبل في أي جريمة مخلة بالشرف أو
األمانة لهذه العضوية.
يجب على اللجنة القيام بأنشطة أخرى يتم إسنادها من المجلس من وقت آلخر.
يجب على اللجنة استعراض وتقييم مدى كفاية هذا الميثاق سنويا والتوصية بأي تغييرات
مقترحة على المجلس للموافقة عليه.
وفقا للمادة  71من قانون الشركات وبالتوافق مع المادة ( )11من قانون الشركة  ،يتعين على
النظام الداخلي للشركة تحديد طريقة مكافأة األعضاء  ،وقد تتكون هذه األجور من الراتب
المحدد ،أو نسبة معينة من األرباح ،أو من مزيج من اثنين أو أكثر من هذه الفوائد ، .ومع
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ذلك  ،تلك المكافأة تمثل نسبة مئوية معينة من أرباح الشركة  ،ويجب أال تتجاوز ٪ 1.
من األرباح الصافية بعد خصم المصاريف واالستهالك  ،وهذه االحتياطيات على النحو
الذي تحدده الجمعية العمومية وفقا ألحكام هذا القانون أو الالئحة الداخلية للشركة  ،وبعد
توزيع أرباح ال تقل عن  ٪ 1من رأس مال الشركة على المساهمين كما وأن وأي انتهاك
لتحديد األجور يعد الغي وباطل  ،و يستحق كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مكافات
سنوية تقدر ب  1......لاير لكل عضو ،كما يتسحق أعضاء اللجان المنبثقة من
المجلس مكافأت سنوية تقدر ب  1......لاير الى جانب المكافات األصلية الممنوحة
ألعضاء المجلس عالوة على بدل حضور اجتماعات المجلس او الجان بمعدل (1...
لاير) لكل جلسة ،وفي كل االحوال ،يجب ان ال تتجاوز هذه المخصصات (1......
لاير ) في السنة لكل عضو.
وفقا للمادة  71من قانون الشركات  ،يقوم مجلس اإلدارة برفع تقريره إلى الجمعية العادية
في االجتماع العادي حيث يجب أن تتضمن بيان شامل عن جميع المبالغ التي تلقتها اإلدارة
خالل السنة المالية بشكل مكافآت  ،سهم في األرباح  ،رسوم الحضور  ،مصروفات ،
وغيرها من الفوائد  ،فضال عن المبالغ التي تلقاها كل من المدراء بصفتهم مسئولين أو
مدراء تنفيذيين للشركة  ،أو في إطار الخدمات التقنية واإلدارية واالستشارية.
األعضاء من هم من موظفي الشركة ال تتم مكافآتهم عن خدماتهم كأعضاء  ،وأما
األعضاء من هم ليسوا بموظفي الشركة ال يتم تضمينهم في أي تنسيقات استشارية للشركة
دون الحصول على موافقة مسبقة من لجنة الترشيحات والمكافآت  .كما ال يجوز لألعضاء
الذين يعملون في" لجنة المراجعة" بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الحصول على
تعويضات عن توفير خدمات استشارية محاسبية ،قانونية ،استثمارية أو مالية للشركة.
كذلك يتعين على الشركة أال تساهم في المنظمات الخيرية التي ينتمي إليها العضو.
يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت أن تكون مسؤولة عن تقييم وتوصية مستوى
التعويض للموظفين التنفيذيين  ،بما فيهم الرئيس  ،وتقدم اللجنة تقرير التعويض السنوي
للمجلس للموافقة عليه.

 2.1هيكل اللجنة
 1.1.7تتكون اللجنة من أعضاء ال يقل عددهم عن ثالثة ( )1أعضاء من المجلس.
 1.1.7يعين كل من رئيس وأعضاء اللجنة من قبل المجلس  ،ويمكن إزالتهم من قبل المجلس وفقا لتقديرها.
 1.1.7يكون أحد األعضاء بمثابة رئيس اللجنة .يعين رئيس اللجنة من قبل المجلس  ،أو إذا لم يتم تعيينه من قبل
المجلس يتم اختياره من خالل التصويت أو اتفاق أعضاء المجلس.
 1.1.7يجب أال تزيد فترة عضوية "لجنة الترشيحات والمكافآت" عن مدة عضوية مجلس اإلدارة  .كما يجب أن
تنتهي عضوية عضو لجنة الترشيحات والمكافآت  ،إذا كان أحد أعضاء مجلس اإلدارة  ،في حال انتهاء
مدة عضويته في المجلس أو استقالته الطوعية من عضوية " لجنة الترشيحات والمكافآت"  ،وغير عضو
مجلس اإلدارة تنتهي عضويته عن طريق االستقالة الوظيفية أو في نهاية مدة عضوية اللجنة ويجوز
لمجلس اإلدارة إزالة عضو من أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بأغلبية األصوات.

 4.1عمليات اللجنة
 1.1.7يجب أن تجتمع اللجنة في األوقات التي يحددها رئيسها ،أو بناء على طلب أي اثنين من أعضائها.
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 1.1.7يجب أن تجتمع اللجنة على األقل مرتين ( )1في السنة لكي تتم المراجعة الدورية بما يتضمن الحجم
والمكافآت والمهارات والمعرفة والخبرات المطلوبة.
 1.1.7ال يحق ألحد غير أعضاء اللجنة حضور اجتماعاتها ،ولكن يجوز لغير العضو الحضور في حال وجود
دعوة من اللجنة.
 1.1.7يتم إعداد جدول أعمال كل اجتماع من قبل رئيس اللجنة وتعميمها على كل األعضاء قبل موعد االجتماع
متى ما كان ذلك ممكنا  ،تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها أو أي عضوين .كما تكون الدعوة
مصحوبة بجدول أعمال االجتماع وتسلم باليد أو ترسل إلى األعضاء إلكترونيا أو بأي طريقة أخرى في
فترة ال تقل عن خمسة عشر ( )11يوما قبل تاريخ االجتماع إال إذا تغيرت بالتراضي من جميع األعضاء
 ،وفي حال غياب الرئيس ،تنتخب اللجنة رئيس لرئاسة ذلك االجتماع.
 1.1.7الرئيس يتولى الرئاسة عند حضوره في جميع اجتماعات اللجنة.
 1.1.7النصاب القانوني يتكون من الغالبية العظمى ألعضاء المجلس  ،ويكون لكل عضو في اللجنة صوت واحد.
يتم اتخاذ القرار عن اللجنة عند حضور أغلبية األعضاء لالجتماع وبلوغ النصاب القانوني  ،وفي حالة
تعادل األصوات يكون صوت الرئيس كسارة التعادل.
 7.1.7يجب على اللجنة مسك سجل توثق فيها النقاط األساسية والتي نوقشت ضمن جلساتها حيث تقديم تقرير
بشأنها إلى المجلس.
 1.1.7يتم توثيق اجتماعات اللجنة على النحو التالي:
تحديد تاريخ ومكان االجتماع  ،وأسماء الحضور والغائبين وملخص المناقشات التي جرت
في االجتماع وقراراتهم والتوصيات ذات الصلة يجب أن تسجل.
يجب إعداد مسودة للمحضر من قبل سكرتير اللجنة خالل سبعة ( )7أيام عمل بعد كل
اجتماع  ،ويتم إرسالها إلى جميع أعضاء اللجنة للمراجعة  ،وتقدم التعليقات من قبل
أعضاء اللجنة خالل أسبوع من تاريخ استالم المسودة.
سكرتير اللجنة يعدل المحضر بناء على تعليقات األعضاء ويرسل المحضر مع التعليقات
إلى الرئيس.
يعد سكرتير اللجنة المحضر النهائي وفقا لتوصيات الرئيس ويرسله إلى أعضاء اللجنة
موقعة من قبل الرئيس والسكرتير .
أن تظل نسخة موقعة من المحضر مع المرفقات والمستندات ذات الصلة والمراسالت في
ملف خاص.
 1.1.7في أداء الدور الرقابي  ،اللجنة مخولة للتحقيق في أي أمر يوجه انتباهه إليها مع إمكانية الوصول الكامل
إلى جميع البيانات والقوائم  ،والمرافق والسجالت وموظفي الشركة مع الصالحية لطلب أي مشورة
خارجية  ،من مراجعي الحسابات أو المستشارين  ،و تحمل أي مصاريف أخرى لهذا الغرض ويتم
دفعها على نفقة الشركة .كما يجوز للجنة طلب أي مسئول تنفيذي أو موظف في الشركة أو من فروعها
،أو طلب المحامي القانوني للشركة ،ومدققي حسابات الشركة لالجتماع مع اللجنة أو أي عضو من
أعضاء اللجنة.
 1..1.7يجب على اللجنة أن تقيم أدائها سنويا  ،ويجب تقديم تقرير النتائج إلى المجلس .كما يتضمن التقييم أداء
والتزام كل عضو اتجاه أنشطة اللجنة.

 5.1أجور اللجنة
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 1.1.7يحق لكل عضو من أعضاء اللجنة التعويضات أدناه:
بدل حضور لكل اجتماع.
التعويض السنوي.
 1.1.7يحق ألعضاء اللجنة الذين يقيمون خارج موقع الشركة الرسمي أن يدفع لهم جميع من النفقات التي
تكبدوها لحضور االجتماع  ،على أن تكون هذه النفقات معقولة ومقبولة العرف وفقا لمعايير األعمال مثل
السفر والوجبات  ،وأماكن اإلقامة وغيرها من النفقات التي تكبدها خصيصا ألغراض العمل .
 1.1.7على مجلس اإلدارة التقديم واإلفصاح للجمعية العامة عن التقارير المقدمة والمكافآت والمدفوعات األخرى
التي أدخلت على أعضاء اللجنة.
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ميثاق اللجنة التنفيذية
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 8ميثاق اللجنة التنفيذية
 0.8الغرض
 1.1.1الغرض الرئيسي من اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين  ،هو لمساعدة
المجلس في أداء األنشطة والمهام كما فوضت إليه من قبل مجلس اإلدارة  ،من أجل تسهيل عمليات
الشركة .

 9.8مسؤوليات اللجنة
 1.1.1يجب أن تكون المهام التالية لألنشطة المشتركة المتكررة للجنة عند أداء مسؤولياتها  ،تم وضع تلك المهام
كدليل مع تفهم إمكانية حياد الشركة عن هذا الدليل نظرا لظروف معينة :
يجب على اللجنة مساعدة المجلس في أداء األنشطة والمهام المفوضة إليها من قبل مجلس
اإلدارة  ،من أجل تسهيل عمليات الشركة بشكل سلس.
تتولى اللجنة مساعدة المجلس في وضع أهداف الشركة االستراتيجية الرئيسية
واستراتيجيات االستثمار  ،ويقوم المجلس بالموافقة عليها.
إن اللجنة تساهم في تيسير تحديد ووضع الرؤية والمهام الخاصة للمجلس.
تضع اللجنة خطة عمل على أساسها تساعد المجلس في تحديد رؤية الشركة ورسالتها و
اتجاه األعمال.
تضع األهداف الرئيسية واالهداف االستراتيجية التي تساهم في تحقيق النتائج المطلوبة من
الشركة.
تقوم اللجنة بمساعدة المجلس في إجراء استعراض استراتيجي ألداء الشركة بشكل منتظم
لتحديد ما إذا كانت الشركة حققت أهدافها على المدى القصير والطويل.
وتشارك اللجنة بالمراجعة والموافقة على جميع القرارات االستثمارية الرئيسية  ،وذلك
تمشيا مع استراتيجيات الشركة المعتمدة.
تكون اللجنة مسؤولة عن تشكيل أو إعادة تشكيل أي مشروع مشترك أو شراكة بما في
ذلك النفقات المرتبطة بالمشروع.
تساعد اللجنة بتطوير استثمارات الشركة كالقيام بزيادة حصتها في السوق وتحقيق أقصى
قدر من الربح لألعضاء أو المساهمين.
على اللجنة تعزيز وتطوير التقنيات والدعم الفني للشركة.
على اللجنة مسؤولية إدارة عالقات البائعين مع الموردين الرئيسيين.
تكون اللجنة مسؤولة عن وضع العمليات التجارية والسياسات واإلجراءات التنفيذية
الواجب اتباعها أثناء تنفيذ العمليات اليومية في الشركة  ،وينبغي على اللجنة أيضا مراقبة
اإللتزام بهذه اإلجراءات  ،وتحديد المعوقات التي تمنع االلتزام بهذه السياسات واإلجراءات
 ،وتقديم خطط العمل التي تساهم على التغلب على هذه المعوقات.
على اللجنة رصد تطور العام للموظفين من خالل ضمان التدريب المنتظم وتطوير
المهارات العامة.
على اللجنة استكشاف وسائل تطور األعمال بطريقة فعالة من حيث التكلفة والفعالية وتلبي
رضا العمالء.
على اللجنة أن تتكفل يسالمة التنسيق وتبادل المعلومات واآلراء بين كبار المسؤولين
التنفيذيين ومدراء اإلدارات الرئيسية.
على اللجنة تحديث خالفة المناصب بشكل دوري لضمان تحقيق متطلبات العمل .
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ينبغي على اللجنة مراقبة أداء الرئيس التنفيذي واإلدارة التنفيذية فيما يتعلق بتنفيذ خطة
العمل التي وضعها المجلس.
تستعرض اللجنة قدرة الشريك التجاري المشارك في المشاريع التي تقوم بها الشركة
الخطوط السعودية للتموين إن وجد.
تحديد استراتيجية االستثمار والسياسات االستثمارية خاضعة لموافقة المجلس والمبادئ
التوجيهية  ،بما في ذلك السياسات والمبادئ التوجيهية بشأن فئات األصول  ،و توزيع
األصول  ،واالستثمارات المحظورة والتقييم.
مراجعة اقتراحات عن استثمارت جديدة ورصد امتثال هذه االستثمارات بالسياسات
واإلجراءات االستثمارية.
النظر فيما إذا كان االستثمار المقترح هو مفيد لألطراف ذات العالقة  ،ويتطلب اهتماما
خاصا  ،واستعراض موافقة المجلس.
مراجعة واعتماد المعايير بشكل دوري أو أجهزة القياس األخرى التي تستخدمها الشركة
لمراقبة أداء استثماراتها.
مراجعة معالجة الزكاة أو الضرائب واستعراض قضايا االمتثال بالزكاة أو الضرائب
المرتبطة بالصفقات االستثمارية.
استعراض المعالجة المحاسبية واإلفصاح عن كل معاملة استثمارية والتأكد من أن يتم
التقييم وفقا لمعيار المحاسبة المقبولة.
المراقبة المستمرة ألداء مستشاري االستثمار في الشركة  ،واتخاذ القرار باالحتفاظ أو
انهاء خدمتهم حسب ما يروه مناسبا.
تقييم النتائج االستثمارية بشكل دوري وتقديم التقارير الالزمة لمجلس اإلدارة  ،بما في
ذلك:





مراجعة توصيات اإلدارة التنفيذية.
مراجعة مكونات المحفظة اإلستثمارية الحالية والمستقبلية.
التأكد من التزام القائمين على إدارة االموال بالسياسة اإلستثمارية.
مراجعة قرارات الشراء والبيع.

تنفيذ مسؤوليات أخرى تتعلق باألنشطة االستثمارية للشركة أو بالسياسات أو مسائل أخرى
كما يجوز للمجلس من وقت آلخر تعيين أعضاء الجنة.
يجوز للّجنة إجراء تحقيقات أو دراسات للمسائل الداخلية في الشركة حسب نطاق اللجنة و
مسؤولياتها .وتعيين على نفقة الشركة مستشار قانوني مستقل أو مستشارين آخرين حسبما
تراه ضروريا لتحسين أدائها .ويمكن للرئيس التنفيذي  ،بعد المناقشة مع اللجنة باستبقاء أو
إنهاء أي مستشار معيّن من قبل اللجنة لمساعدة الشركة على اتمام مسؤولياتها  ،بما في
ذلك سلطة الموافقة على الرسوم أو تحمل تعويضات أخرى أو شروط أخرى لالحتفاظ به
 ،وهذه الرسوم أو غيرها تعوض من قبل الشركة.
تشارك اللجنة المجلس في الصالحيات والسلطات والموافقة على األنشطة باستثناء ما يلي:
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تقوم اللجنة بأداء أنشطة أخرى للمجلس يراها مناسبة ،حسب رغبته.

 2.8هيكل اللجنة
 1.1.1يجب أن ال يقل عدد أعضاء اللجنة التنفيذية عن  1أعضاء من المجلس.
 1.1.1يعين أعضاء اللجنة من قبل مجلس اإلدارة  ،ويمكن اعفاءهم من قبل المجلس وفقا لتقديراتها .
 1.1.1يكون أحد األعضاء بمثابة رئيسا للجنة .
 1.1.1يجب أن ال تتجاوز مدة إدارة اللجنة المدة المخصصة لمجلس اإلدارة  ،على أن تنتهي عضوية أعضاء
اللجنة إذا كان عضو بالمجلس  ،عند انتهاء عضويته في المجلس او استقالته الطوعية من عضوية اللجنة.

 4.8العمليات التشغيلية للجنة
 1.1.1يجب أن تجتمع اللجنة أربع مرات سنويا على األقل  ،وأحيانا يشترط رئيس اللجنة  ،أن الفترة الفاصلة بين
اجتماعين يجب اال تتجاوز أربعة أشهر .
 1.1.1ال يحق ألحد غير أعضاء اللجنة حضور اجتماعاتها  ،ولكن البعض اآلخر قد يحضر بناء على دعوة من
اللجنة .
 1.1.1يتم إعداد جدول أعمال لالجتماعات من قبل رئيس اللجنة كلما كان ذلك ممكنا  ،واالبالغ بالتعاميم على كل
األعضاء قبل موعد االجتماع .
 1.1.1على رئيس اللجنة أن يتولى رئاسة جميع إجتماعات اللجنة عندما يكون موجودا .
 1.1.1يجب أن يشكل غالبية أعضاء اللجنة نصابا قانونيا  ،يكون لكل عضو في اللجنة صوت واحد  ،ويجوز
ألغلبية األعضاء الحاضرين في االجتماع حين يكتمل النصاب القانوني العمل بالنيابة عن اللجنة  ،في حالة
تعادل األصوات  ،يكون صوت الرئيس هو المرجح .
 1.1.1يجب على اللجنة االحتفاظ بمحاضر اجتماعاتها وتقديمها إلى المجلس.و قد تجتمع اللجنة عن طريق الهاتف
أو مؤتمر الفيديو  ،ويمكن اتخاذ موافقة خطية جماعية التمام اإلجراءات .
 7.1.1يمكن للجنة اإلطالع على أي من دفاتر وسجالت الشركة  ،كما يجوز تعيين أي مراجع أو مستشار قانوني
 ،على حساب الشركة  ،ويمكن للجنة طلب أي مسئول أو موظف في الشركة حضور اجتماعات اللجنة
وتقديم أي معلومات متاحة عن الشركة .
 1.1.1يجب على اللجنة تقييم أدائها سنويا  ،كما يجب تقديم تقرير بالنتائج الى المجلس  ،يجب أن يتضمن تقييم
اللجنة ألداء ومدى التزام كل عضو تجاه أنشطة اللجنة .

النسخة األولى

الصفحة  61من 75

 92ديسمبر 9102

شركة الخطوط السعودية للتموين
دليل إدارة الحوكمة

مدونة قواعد السلوك واألخالق
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 2مدونة قواعد السلوك واألخالق
 0.2الغرض
 1.1.1تحتوي مدونة قواعد السلوك واألخالق ("المدونة") على السياسات التي تتصل بالمعايير القانونية
واألخالقية في السلوك المتوقع من المدراء والمسئولين التنفيذيين والموظفين في شركة الخطوط السعودية
للتموين ("الشركة") االمتثال بها أثناء أداء مهامهم ومسئولياتهم نيابة عن الشركة.
 1.1.1تهدف هذه المدونة إلى إلقاء الضوء على مجموعة المخاطر األخالقية لتوجيه مجلس اإلدارة ("المجلس")
واإلدارة وتقديم الدليل للموظفين لمساعدتهم على التعرف والتعامل مع القضايا األخالقية  ،فضال عن توفير
آليات لإلبالغ عن السلوك غير األخالقي ،والمساعدة على تعزيز ثقافة النزاهة والمساءلة.
 1.1.1وال يمكن ألي قانون أو سياسة استباق كل حالة من الحاالت المتوقع ظهورها  ،وكما تتوقع الشركة أن
يؤدي كل المدراء والمسئولين التنفيذيين والموظفين العمل بصدق ونزاهة لتمكنهم من اتخاذ قرار مهني
مستقل وردع المخالفات في تنفيذ جميع المهام والمسؤوليات نيابة عن الشركة.

 9.2تضارب المصالح
 1.1.1ال يجب أن يكون لدى أعضاء مجلس اإلدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة  ،في الصفقات أو العقود
المبرمة لحساب الشركة  ،إال بتصريح من الجمعية العمومية للمساهمين على أن يجدد سنويا  ،ومع ذلك
يجب استثناء الصفقات التي تتم عن طريق المناقصات العامة من هذه القيود إذا قدم عضو مجلس اإلدارة
أفضل عرض.
 1.1.1يجب أن يعلن العضو للمجلس أي مصلحة شخصية قد تكون لديه في صفقات العقود المبرمة لحساب
الشركة ،ويجب تسجيل هذا اإلعالن في محضر اجتماع المجلس ،على أن ال يشارك العضو المستفاد في
التصويت على القرار الواجب اتخاذه في هذا الصدد سواء أثناء انعقاد مجلس اإلدارة أو الجمعية العمومية.
 1.1.1يجب على رئيس المجلس إبالغ الجمعية العمومية للمساهمين التي تعقد الصفقات والعقود في حالة أن
عضو من األعضاء لديه مصلحة شخصية  ،وترفق هذه البالغات مع تقرير خاص من مراجع حسابات
مستقل.
 1.1.1ال يحق لعضو مجلس اإلدارة  ،دون الحصول على ترخيص من الجمعية العمومية للمساهمين  ،المشاركة
في أي عمل يتسم بالمنافسة مع تلك الشركة أو االنخراط في أي من األنشطة التجارية التي تقوم بها الشركة
 على أن يجدد الترخيص سنويا  -وإال يكون للشركة الحق في المطالبة بتعويضات منه أو النظر فيالعمليات التي تم تنفيذها لحسابه الخاص على أنها تمت لحساب الشركة.
 1.1.1ال يحق ألعضاء مجلس اإلدارة اإلفصاح للمساهمين من خارج الجمعية العمومية للمساهمين أو ألطراف
ثالثة عن أسرار تخص الشركة تم معرفتها بحكم عضويتهم؛ وإال يمكن للشركة فصلهم وتحميلهم مسئولية
األضرار.
 1.1.1ال يحق للشركة منح القروض النقدية على اإلطالق ألي من أعضاء مجلس إدارتها أو تقديم ضمان فيما
يتعلق بأي قرض إلى أحد أعضاء المجلس مع أطراف ثالثة ،باستثناء البنوك والشركات االئتمانية األخرى.

 2.2الفرص المتاحة أمام الشركة
 1.1.1يحظر على أعضاء مجلس اإلدارة والمسئولين التنفيذيين والموظفين ما يلي:
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االستحواذ على الفرص الموجودة ألنفسهم بشكل شخصي والتي يتم اكتشافها من خالل
استخدام ممتلكات الشركات أو المعلومات أومن خالل مناصبهم ؛
استخدام ممتلكات أو معلومات الشركة أو مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية و التنافس مع
الشركة.

 4.2المعلومـــات السريــــــــة
 1.1.1يجب على أعضاء مجلس اإلدارة والمسئولين التنفيذيين والموظفين الحفاظ على سرية المعلومات المودعة
لديهم من قبل الشركة أو عمالئها  ،إال عندما يؤذن اإلفصاح عنها أو التكليف بها بشكل قانوني .كما تشمل
"المعلومات السرية" جميع المعلومات غير المعلنة والتي قد تكون مفيدة للمنافسين ،أو ضررا على الشركة
أو عمالئها ،إذا تم اإلفصاح عنها.

 5.2المعاملة العادلة
 1.1.1على أعضاء مجلس اإلدارة والمسئولين التنفيذيين والموظفين السعي إلى التعامل بعدل مع عمالء الشركة
والموردين والمنافسين والموظفين .ولكن ال يجب االستفادة من أي شخص من خالل التستر والتالعب
وإساءة استخدام المعلومات السرية ،أو تحريف وقائع مادية  ،أو القيام بأي تصرف آخر من أشكال المعاملة
غير العادلة.

 6.2توفير الحماية واالستخدام السليم ألصول الشركة
 1.1.1على أعضاء مجلس اإلدارة والمسئولين التنفيذيين والموظفين حماية أصول الشركة وضمان كفاءة
استخدامها  ،حيث أن السرقة واإلهمال واإلهدار لها تأثير مباشر على ربحية الشركة.
 1.1.1يجب أن تستخدم جميع أصول الشركة ألغراض تجارية مشروعة.

 1.2االحتفاظ بالسجالت والتقارير
 1.7.1يجب على أعضاء مجلس اإلدارة والمسئولين التنفيذيين والموظفين عكس معامالت الشركة بدقة في
دفاترها وحساباتها وسجالتها وتقاريرها  ،كما يجب الحفاظ على نظام مالئم للرقابة الداخلية وضوابط
اإلفصاح لتعزيز االمتثال للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها في الشركة.
 1.7.1يحظر تزوير أي سجل من سجالت الشركة .يجب أن تتسم جميع التقارير أو الوثائق أو المراسالت
المصرح بها أو التي تم التكليف بها رسميا لإلفصاح عنها للجمهور باالكتمال والوضوح والدقة  ،على أن
تتاح في التوقيت المناسب مع إمكانية استيعاب المعلومات الواردة بها.

 8.2التواصل
 1.1.1تنتهج الشركة سياسة واضحة للتواصل مع المساهمين والموظفين وأصحاب المصلحة اآلخرين .تلتزم
الشركة بعرض المعلومات بشفافية ونزاهة وفي التوقيت المناسب.

 2.2االمتثال للقوانين والقواعد واللوائح
 1.1.1يجب على أعضاء مجلس اإلدارة والمسئولين التنفيذيين والموظفين االمتثال للقوانين والقواعد واللوائح
المعمول بها في الشركة.
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 01.2اإلبالغ عن السلوك غير القانوني أو غير األخالقي
 1.1..1يجب على أعضاء مجلس اإلدارة والمسئولين التنفيذيين والموظفين تعزيز السلوك األخالقي  ،كما يجب
تشجيع الموظفين على التحدث مع المشرفين والمدراء أو غيرهم من الموظفين عند تواجد شك حول
أفضل مسار للعمل في حالة معينة.
 1.1..1يجب على أعضاء مجلس اإلدارة والمسئولين التنفيذيين والموظفين اإلبالغ عن انتهاكات القوانين
والقواعد واألنظمة أو هذه المدونة إلى الموظف المسئول عن إدارة الحوكمة واالمتثال بالشركة أو إلى
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بالمجلس .سيتم التحقيق في االنتهاكات مع اتخاذ اإلجراءات المناسبة
من قبل الموظفين المسئولين أو المجلس وفقا لما تقتضيه الضرورة.
 1.1..1ال تسمح الشركة بتوقيع جزاء على التقارير المقدمة بحسن نية.

 00.2عمليات التداول داخل الشركة
 1.11.1ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة والمسئولين التنفيذيين والموظفين بالشركة وأعوانهم تداول أي أوراق
مالية للشركة خالل الفترات التالية:
خالل  11أيام قبل نهاية الربع المالي وحتى تاريخ إعالن ونشر البيانات المالية المؤقتة
للشركة.
خالل  1.يوما قبل نهاية السنة المالية وحتى تاريخ إعالن البيانات المالية األولية السنوية
للشركة أو حتى إعالن البيانات المالية النهائية السنوية للشركة ،أيهما أقصر.

 09.2الحماية البيئية المستدامة
 1.11.1يجب على أعضاء مجلس اإلدارة والمسئولين التنفيذيين والموظفين السعي للحفاظ على البيئة لألجيال
المقبلة من خالل فرض التوازن بين النمو االقتصادي وتحسين األداء البيئي بشكل مستمر وكذلك
المسؤولية االجتماعية.

 02.2المسئولية االجتماعية للشركة
 1.11.1يجب على أعضاء مجلس اإلدارة والمسئولين التنفيذيين والموظفين إتباع سياسة واضحة تتعامل مع
ممارسات التوظيف والصحة والسالمة المهنية ،وإشراك المجتمع فضال عن العالقات مع العمالء
والموردين.

 04.2الهبات والتبرعات
 1.11.1يحظر على أعضاء مجلس اإلدارة والمسئولين التنفيذيين والموظفين عرض أو طلب أو قبول الهدايا
والهبات ذات الصلة بأعمال الشركة ،ومع ذلك يتم قبول وسائل الترفيه والهدايا التي ال تقدر بقيمة نقدية
والتي تنشأ في نطاق الضيافة العادية في الشركات.
 1.11.1يسمح بالتبرعات ألغراض سياسية أو اجتماعية فقط في نطاق حدود القوانين المحلية وبشفافية كاملة.

 05.2التعديالت واإلعفاءات
 1.11.1يجب أن يتم إدخال أية تعديالت أو إعفاءات من هذه المدونة من قبل المجلس فقط بناء على توصية من
لجنة الترشيحات والمكافآت  ،وإذا تم تنفيذ أو منح تعديل أو إعفاء من هذه المدونة يجب اإلفصاح عن
هذا التعديل أو اإلعفاء بشكل يتالءم مع القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها في الشركة.
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 06.2المسئولية
 1.11.1يتحمل كافة أعضاء مجلس اإلدارة والمسئولين التنفيذيين والموظفين مسئولية التعرف على القوانين
واللوائح ذات الصلة بما في ذلك مدونة قواعد السلوك واألخالق.
 1.11.1في جميع حاالت العمل التي يظهر خاللها عدم اكتمال أو وضوح متطلبات القانون أو مدونة قواعد
السلوك واألخالق وبناء عليه يجب على كل عضو أو مسئول تنفيذي أو موظف استخدام حسن التقدير
والحس السليم .وإذا لزم األمر  ،طلب المشورة من إدارة الشركة أو المستشار القانوني أو الموظف
المسئول عن إدارة الحوكمة للشركات واالمتثال.
 1.11.1من المتوقع التزام جميع أعضاء مجلس اإلدارة والمسئولين التنفيذيين والموظفين بما ورد في مدونة
قواعد السلوك واألخالق سواء بشكل عملي أو معنوي .ولن يتم التسامح في أية انتهاكات ترتكب ضد هذا
القانون.
 1.11.1قد يؤدي عدم االمتثال إلى فرض عقوبات تأديبية بما في ذلك إنهاء الخدمة.
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 01اإلفصاح
 0.01الغرض
 1.1.1.يجب على الشركة االلتزام بالقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها بشأن اإلفصاح  ،كما يجب أن تتسم
جميع التقارير أو الوثائق أو المراسالت المصرح بها أو التي تم التكليف بها رسميا لإلفصاح عنها
للجمهور باالكتمال والوضوح والدقة  ،على أن تتاح في التوقيت المناسب مع إمكانية استيعاب المعلومات
الواردة بها.
 1.1.1.يجب على الشركة االمتناع عن الكشف عن أية معلومات محددة إلى المحللين الماليين أو المؤسسات
المالية أو أطراف أخرى قبل اإلفصاح عن تبادل هذه المعلومات بوجه عام وذلك لضمان اإلفصاح بشكل
عادل لجميع أصحاب المصلحة في ذات الوقت.
 1.1.1.يجب على الشركة أن تتولى تنفيذ المتطلبات التالية لإلفصاح أو اإلخطار.

 9.01اإلفصاح حول التطورات الهامة
 1.1.1.يجب على الشركة إخطار هيئة سوق المال والجمهور دون تأخير حول أي تطورات رئيسية في مجال
نشاطها الغير معروف للجمهور وقد يكون لها تأثير على أصول ومطلوبات الشركة أو الوضع المالي أو
على المسار العام لألعمال والذي قد:
يؤدي إلى حدوث تحركات كبيرة في أسعار األوراق المالية المدرجة.
يؤدي إلى حدوث حركة كبيرة في أسعار األوراق المالية المدرجة أو يؤثر تأثيرا كبيرا على
قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وذلك في حالة امتالك الشركة أدوات دين مدرجة.
 1.1.1.يجب أن تشمل التطويرات الهامة المشار إليها أعاله والتي تفصح عنها الشركة على سبيل المثال ال
الحصر ما يلي:
شراء األصول طويلة األجل  ،بسعر يعادل أو يزيد عن  ٪ 1.من صافي األصول الحالية
للشركة.
أي دين خارج سياق العمل المعتاد  ،بمبلغ يعادل أو يزيد عن  ٪ 1.من القيمة الدفترية
لصافي أصول الشركة.
أي خسائر تعادل أو تزيد عن  ٪ 1.من القيمة الدفترية لصافي أصول الشركة.
أي تغيير ملحوظ في بيئة إنتاج الشركة أو التجارة بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر
إتاحة الموارد وإمكانية الحصول عليها.
أي تغييرات في تكوين أعضاء مجلس اإلدارة أو المسئولين التنفيذيين للشركة.
أي إجراءات قانونية كبيرة (حيث يعادل المبلغ المستخدم أو يزيد عن  ٪ 1من القيمة الدفترية
لصافي األصول الحالية للشركة).
الزيادة أو النقصان في إجمالي األصول للشركة تعادل أو تتجاوز .٪ 1.
الزيادة أو النقصان في إجمالي أرباح الشركة تعادل أو تتجاوز .٪ 1.
الدخول في عقد إيراداته مساوية أو تزيد على  %1من إجمالي إيرادات الشركة أو اإلنهاء
الغير متوقع لذلك العقد.
أي صفقة تتم بين الشركة وشخص ذو صلة بالشركة (خارج سياق العمل العادي للشركة).
أي انقطاع في أي من النشاطات الرئيسية للشركة أو شركاتها التابعة.
 1.1.1.بناءا على قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ( )1.11-11-1بتاريخ 1111/1/11هـ الموافق
1.11/11/11م والذي سيتم تطبيقه ابتداء من 1111/1/1هـ الموافق 1.11/7/1م  ،يجب على الشركة
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اإلعالن فورا عند بلوغ خسائرها المتراكمة  %1.فأكثر من رأس مالها  ،على أن يتضمن اإلعالن مقدار
الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال واألسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر مع اإلشارة
في اإلعالن إلى أنه سيتم تطبيق إجراءات وتعليمات هيئة السوق المالية عليها.
 1.1.1.يجب أن يتم إرسال اإلخطار المشار إليه أعاله قبل ساعتين على األقل من فترة التداول األولى للمعلومات
بعد تنفيذ التطوير المطلوب.

 2.01اإلفصاح ذو الصلة بالمعلومات المالية
 1.1.1.يجب الموافقة على البيانات المالية المؤقتة والسنوية من قبل مجلس اإلدارة وتوقيعها من قبل عضو
مفوض من مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركة ومدير الشئون المالية قبل إصدارها وتوزيعها على
المساهمين واألطراف الثالثة.
 1.1.1.يجب أن يتم إيداع الحسابات المؤقتة والسنوية وتقرير عضو المجلس لدى هيئة السوق المالية فور موافقة
مجلس اإلدارة .
 1.1.1.يجب على الشركة تقديم بياناتها المالية المؤقتة إلى هيئة السوق المالية واإلعالن عنها للمساهمين (التي
يجب أن يتم إعدادها واستعراضها وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين) بمجرد الموافقة عليها وخالل فترة ال تتجاوز  11يوما من نهاية الفترة المالية التي تتعلق بها.
 1.1.1.يجب على الشركة تقديم البيانات المالية السنوية إلى هيئة السوق المالية واإلعالن عنها للمساهمين (التي
يجب أن يتم إعدادها واستعراضها وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين) بمجرد الموافقة عليها وخالل فترة ال تتجاوز  1.يوما بعد نهاية الفترة المالية السنوية التي
تتعلق بها.
 1.1.1.يجب على الشركة تقديم البيانات المالية السنوية إلى هيئة السوق المالية واإلعالن عنها للمساهمين خالل
فترة ال تقل عن  11يوما قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للمساهمين بالشركة.
 1.1.1.يتم اإلعالن عبر موقع تداول عن القوائم المالية األولية أو السنوية فور اعتمادها من مجلس اإلدارة
والمحاسب القانوني.
 7.1.1.يتم تحميل البيانات المالية والتي تشمل قائمة المركز المالية  ،قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية عبر
التطبيقات االلكترونية في موقع تداول بمجرد االنتهاء من نشر اإلعالن.
 1.1.1.يتم إرسال ملف  pdfللقوائم المالية األولية أو السنوية والمعتمدة من قبل المراجع الخارجي ورئيس مجلس
اإلدارة وعضو مجلس اإلدارة المفوض والمدير المالي إلى هيئة السوق المالية (إدارة اإلفصاح المستمر)
مع مراعاة االلتزام بتعبئة نماذج اإلفصاح ذات العالقة.
 1.1.1.يتم نشر اإلعالن والقوائم المالية األولية أو السنوية عبر موقع الشركة االلكتروني وذلك بعد إعالنها
للمساهمين في موقع تداول مع مراعاة أنظمة وزارة التجارة في ما يتعلق بتقرير مجلس اإلدارة والقوائم
المالية السنوية.
 1..1.1.يتم إرسال خطابا رسميا إلى هيئة السوق المالية مرفقا به القوائم المالية األولية أو السنوية وتقرير مجلس
اإلدارة المعتمد مع مراعاة إرفاق نماذج اإلفصاح المعتمدة من رئيس مجلس اإلدارة والعضو المفوض.

 4.01تقرير مجلس اإلدارة
 1.1.1.يجب على المصدر أن يرفق بقوائمه المالية السنوية تقريرا صادرا عن مجلس اإلدارة يتضمن عرضا
لعملياته خالل السنة المالية األخيرة ،وجميع العوامل المؤثرة في أعمال المصدر ،التي يحتاج إليها
المستثمر ليتمكن من تقويم أصول المصدر وخصومه ووضعه المالي .ويجب أن يشتمل تقرير مجلس
اإلدارة على اآلتي:
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وصف ألنواع النشاط الرئيسة للمصدر وشركاته التابعة ،وفي حالة وصف نوعين أو أكثر
من النشاط يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال المصدر التجارية وإسهامه
في النتائج.
وصف لخط وقرارات المصدر المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للمصدر ،أو توسعة
أعماله ،أو وقف عملياته) والتوقعات المستقبلية ألعمال المصدر وأي مخاطر يواجهها.
خالصة على شكل جدول أو رسم بياني ألصول المصدر وخصومه ونتائج أعماله في
السنوات المالية الخمس األخيرة أو منذ التأسيس أيهما أقصر.
تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات المصدر ولشركاته التابعة.
إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات
أعلنها المصدر.
إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين.
اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية المصدر فيها ونشاطها الرئيسي  ،والدولة
المحل الرئيس لعملياتها ،والدولة محل تأسيسها.
تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.
وصف لسياسة المصدر في توزيع األرباح.
وصف ألي مصلحة في فئة األسهم التي لها األحقية في التصويت تعود ألشخاص عدا
أعضاء مجلس إدارة المصدر وكبار التنفيذيين وأقرباءهم أبلغوا المصدر بتلك الحقوق
بموجب المادة ( )11من هذه القواعد ،وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المالية
األخيرة.
وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة
المصدر وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين المصدر أو أي من شركاته
التابعة ،وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة.
المعلومات المتعلقة بأي قروض على المصدر (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير
ذلك) وكشف بالمديونية اإلجمالية للمصدر والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعها المصدر
سدادا لقروض خالل السنة .وفي حال عدم وجود قروض على المصدر ،عليه تقديم إقرار
بذلك.
وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق
اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرها أو منحها المصدر خالل السنة المالية مع إيضاح أي
عوض حصل عليه المصدر مقابل ذلك.
وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية
تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب ،أو حقوق مشابهة أصدرها أو منحها المصدر.
وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب المصدر ألي أدوات دين قابلة لالسترداد،
وقيمة األوراق المالية المتبقية ،مع التمييز بين األوراق المالية المدرجة التي اشتراها
المصدر وتلك التي اشترتها شركاته التابعة.
عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عُقدت خالل السنة المالية األخيرة ،وسجل حضور كل
اجتماع موضحا فيه أسماء الحاضرين.
وصف ألي صفقة بين المصدر و أي طرف له عالقة.
معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود يكون المصدر طرفا فيها أو كانت فيها مصلحة ألحد
أعضاء مجلس إدارة المصدر أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو ألي شخص ذي عالقة
بأي منهم ،وإن لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل فعلى المصدر تقديم إقرار بذلك.
بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة المصدر أو أحد كبار
التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
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بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي المصدر عن أي حقوق في األرباح.
بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي
مستحقات أخرى  ،مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.
بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي المصدر.
إقرارات بما يلي:
 أن سجالت الحسابات أُعدمت بالشكل الصحيح.
 أن نظام الرقابة الداخلية أُعدم على أسس سليمة ونُفّر بفاعلية.
 أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.
 1.1.1.وفي حال تعذر إصدار أيا مما سبق  ،يجب أن يحتوى التقرير على إقرار يوضح سبب ذلك.
المعلومات الواجب اإلفصاح عنها بموجب الئحة حوكمة الشركات.
إذا كان تقرير المحاسب القانوني يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية  ،وجب أن
يوضح تقرير مجلس اإلدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها.
في حال توصية مجلس اإلدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعين من
أجلها  ،يجب أن يحتوى التقرير على ذلك  ،مع بيان أسباب التوصية باالستبدال.
بيان بقيمة أي استثمارات منفذه أو أي احتياطيات أخرى تم إعدادها لصالح العاملين في
الشركة  ،وتشمل البيانات ما يلي:




االحتفاظ بدفاتر محاسبية سليمة.
سالمة تصميم نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه على نحو فعال.
عدم وجود شكوك كبيرة حول قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة عاملة.

في حالة التعثر في إعداد أي من البيانات المذكورة أعاله  ،يجب أن يتضمن التقرير بيان
لتوضيح األسباب المؤدية لذلك.
في حالة اإلعداد الجيد لتقرير مدققي الحسابات الخارجيين حول الحسابات السنوية ذات
الصلة  ،وطلب هيئة السوق المالية الحصول على معلومات إضافية  ،يجب أن يشمل تقرير
أعضاء مجلس اإلدارة هذه المعلومات على النحو الذي تم تقديمه إلى هيئة السوق المالية.
إذا قام مجلس اإلدارة بالتوصية بتغيير مراقب الحسابات فيجب أن يتم التغيير قبل مرور
أكثر من ثالث سنوات مالية متتالية  ،ويجب أن يتضمن التقرير بيانا في هذا الشأن واألسباب
المؤدية لهذه التوصية.

 5.01اإلفصاح بشأن إدارة الحوكمة
 1.1.1.يجب على الشركة اإلفصاح عن المعلومات المادية المتعلقة بسياسات وإجراءات إدارة الحوكمة للشركات.
 1.1.1.يجب على الشركة اإلفصاح على وجه التحديد عن ما يلي :
تنفيذ أحكام هذه الالئحة وكذلك األحكام التي لم تنفذ  ،والمبررات لعدم تنفيذها.
أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا في مجلس إدارتها.
تشكيل مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو التالي* :عضو مجلس إدارة تنفيذي ،
أو*غير تنفيذي *،أو عضو مجلس إدارة مستقل.
وصف موجز لالختصاصات وواجبات اللجان الرئيسية للمجلس مثل لجنة المراجعة  ،ولجنة
الترشيحات والمكافآت  ،مشيرا إلى أسمائهم وأسماء رؤسائها ،وأسماء أعضائها ،ومجموع
االجتماعات كل منها.
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تفاصيل التعويض والمكافأة المدفوعة لكل مما يلي:



رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة .
أعلى خمسة مسؤولين تنفيذيين حصلوا على أعلى المكافآت والتعويضات من الشركة ،
ويدرج الرئيس التنفيذي والرئيس المالي إذا لم يكونو ضمن الخمسة األوائل.

ألغراض هذه الفقرة " ،التعويض والمكافأة" يعني الرواتب والبدالت واألرباح وأي دفعات
مماثلة ؛ العالوات السنوية والدورية المتعلقة األداء ؛ خطط الحوافز طويلة أو قصيرة األجل
 ،وأية حقوق أخرى عينية.
أي عقوبة أو جزاء أو قيد وقائي مفروض على الشركة من قبل الهيئة أو أي جهة إشرافية أو
تنظيمية أخرى أو قضائية.
نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة.
(**) – يفعل اعتبارا من تقرير مجلس اإلدارة األول الصادر من قبل الشركة  ،بعد التاريخ الذي
صدر بموجبه هذا القرار من قبل هيئة السوق المالية  -وفقا لقرار رقم  1..1-11-1تاريخ
1111/11/11هـ الموافق 1..1/11 / 1.م  ،وهذه األحكام إلزامية لجميع الشركات المدرجة
في تداول.

 6.01اإلفصاح بشان سياسات المسئولية االجتماعية
 1.1.1.يجب على الشركة اإلفصاح عن سياسات وإجراءات المسئولية االجتماعية للشركات ذات الصلة بالموظفين
والمجتمع والبيئة على األقل مرة في السنة.

 1.01اإلخطارات ذات الصلة باألسهم
 1.7.1.يجب على الشركة إخطار هيئة السوق المالية والجمهور دون تأخير عن المعلومات التالية :
أي تغييرات مقترحة في رأس مال الشركة.
أي تغيير هام يطرأ على حيازة أو هوية األشخاص الذين يمتلكون أكثر من  ٪ 1من األوراق
المالية المدرجة للشركة.
أي قرار لإلعالن عن أو التوصية أو دفع أرباح أو إلجراء أية توزيعات أخرى على
المساهمين.
أي قرار بعدم اإلعالن عن أو التوصية أو دفع أرباح كان من المتوقع اإلعالن عنها أو
التوصية أو دفعها في المسار العادي لألحداث.
أي قرارات للمطالبة أو إعادة شراء أو سحب أو استرداد أو طرح اقتراح بشراء أي من
األوراق المالية الخاصة بها والمبلغ اإلجمالي لهذه األوراق المالية.
أي قرار يتعلق بعدم السداد ،بشأن أدوات الدين المدرجة.
أي تغيير في حقوق ملحقة بأي فئة من األوراق المالية المدرجة أو أي أوراق مالية قابلة
للتحويل.

 8.01متفرقات
 1.1.1.يجب على الشركة إخطار هيئة السوق المالية على الفور بما يلي:
أي تغيير في اللوائح الداخلية للشركة أو موقع مكتبها الرئيسي
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أي تغيير في مراقب الحسابات التابع لها
تقديم أي التماس بإنهاء الشركة أو اتخاذ أمر بإنهاء الشركة أو تعيين مصف للشركة
وشركتها القابضة أو أي من الشركات التابعة لها بموجب لوائح للشركات  ،أو البدء في أي
إجراءات في نطاق لوائح اإلفالس.
إصدار قرار من قبل الشركة ،أو أي من الشركات التابعة لها التي سيتم غلقها أو تصفيتها ،أو
عند وقوع حدث أو إنهاء فترة زمنية تفرض على الشركة التصفية أو اإلغالق.
اتخاذ أي حكم قضائي أو أمر أو إعالن من قبل محكمة أو هيئة قضائية مختصة  ،سواء في
المحكمة االبتدائية أو االستئناف  ،والتي قد تؤثر سلبا على استخدام الشركة ألي جزء من
األصول التي تمثل القيمة اإلجمالية بها مبلغ يزيد عن  ٪ 1من القيمة الدفترية لصافي أصول
الشركة  ،أوفي حالة إدراك الشركة انخفاض النسبة المئوية لألسهم المدرجة والتي يتحكم بها
الجمهور أو عدد من المساهمين المطلوبة من قبل هيئة السوق المالية عن الحد األدنى
للمستويات المطلوبة.

 2.01تقديم المستندات إلى هيئة السوق المالية
 1.1.1.ترسل الشركة فور صدورها نسخ من التعميمات المرسلة إلى المساهمين وجميع الوثائق المتعلقة بتولي
الشركة وعمليات الدمج والعروض وإشعارات االجتماعات والتقارير واإلعالنات أو غيرها من الوثائق
األخرى المشابهة إلى هيئة السوق المالية.

 01.01أجور وتعويضات المدراء والمسئولين التنفيذيين
 1.1..1.يجب على الشركة التأكد من رغبة الشركة أو أي من شركاتها التابعة في دفع أجور أو تعويضات للمدير
أو المدير المتوقع بالشركة أو أي من المسئولين التنفيذيين بها وكذلك أجور أو تعويضات أي مدير أو
مدير متوقع في أيا من الشركات التابعة من خالل :
يتم إرسال تفاصيل كاملة ومكتوبة لألجور أو التعويضات المقترحة إلى جميع المساهمين قبل
انعقاد الجمعية العمومية للمساهمين ،حيث تخضع هذه المقترحات للتصويت خالل االجتماع.
يتم الموافقة مسبقا على الشروط الخاصة باألجر أو التعويض من قبل مساهمي الشركة في
الجمعية العمومية  ،حيث لن يشترك المدير أو المسئول التنفيذي المعني باألمر في التصويت
على هذه الشروط وفقا لما تقتضيه الظروف.

 00.01اإلخطارات ذات الصلة بالمساهمين األساسيين
 1.11.1.يجب على الشخص ذو الصلة باألحداث التالية إخطار الشركة وهيئة السوق المالية في نهاية يوم التداول
عن وقوع أي من األحداث التالية:
في حالة أن هذا الشخص كان مالكا أو أصبح مالك ،أو لديه مصلحة في  ٪ 1أو أكثر في أي
فئة من فئات األسهم القابلة لالقتراع أو سند تحويل الديون
زيادة أو انخفاض الملكية أو المصلحة الخاصة بالشخص المشار إليه أعاله بنسبة  ٪ 1أو
أكثر من أسهم أو أدوات دين الشركة.
أن يصبح المدير أو كبير التنفيذيين بالشركة من المالكين أو المنتفعين بأي حقوق في أسهم أو
سندات الدين بالشركة (أو أي من الشركات التابعة لها).
زيادة أو انخفاض ملكية أو مصلحة أي من المدراء أو المسئولين التنفيذيين بالشركة بنسبة
 ٪ 1.أو أكثر في األسهم أو سندات الدين المملوكة لهم في هذه شركة (أو أي من الشركات
التابعة لها)  ،أو بنسبة  ٪ 1أو أكثر من األسهم أو سندات الدين في الشركة (أو أي من
الشركات التابعة لها) أيهما أقل.
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 1.11.1.عند احتساب إجمالي عدد األسهم التي ينتفع بها شخص ما  ،فإن هذا الشخص يعتبر منتفع في أي سهم
من األسهم المملوكة أو المسيطر عليها أي من األشخاص التالية:
الزوج (الزوجة) أو طفل قاصر.
شركة يتم السيطرة عليها (حيث يمتلك الشخص المذكور  %1.أو أكثر من صالحية
التصويت أوفي حالة اعتياد الشركة أو مدرائها التصرف وفقا لتوجيهات هذا الشخص).
أشخاص أخرى قام باالتفاق معها على أداء األعمال مقابل االستحواذ على حصة في أسهم
الشركة.
 1.11.1.يجب أن يكون اإلخطار المشار إليه أعاله وفقا للنموذج المعد من قبل هيئة السوق المالية على أن يحتوي
على المعلومات التالية على األقل:
أسماء األشخاص المالكين أو لهم الحق في بيع األسهم أو سندات الدين المطروحة للبيع.
تفاصيل الملكية أو االنتفاع.
تفاصيل أي قروض أو دعم مالي تلقاه هذا الشخص من أطراف أخرى.
هدف الملكية أو االنتفاع
 1.11.1.في حالة حدوث تغيير في أهداف الملكية أو المصلحة التي تم اإلفصاح عنها سابقا  ،فإن الشخص المعني
يجب على الفور إخطار الشركة وهيئة السوق المالية بهذا التغيير .كما يجب عدم طرح أي أسهم أو
سندات دين في الشركة للبيع إال بعد انتهاء ( )1.أيام من تاريخ هذا اإلخطار.
 1.11.1.دون اإلخالل بأحكام هذه المادة  ،ال يجب على الشخص الذي أصبح مالكا أو منتفعا بنسبة  %1.أو
أكثر في أي فئة من فئات األسهم القابلة لالقتراع أو سندات الدين القابلة للتحويل البيع دون موافقة الهئية
المالية.
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 00الموافقة
تم مراجعة دليل إدارة الحوكمة من قبل رئيس شؤون الشركة .كما تمت الموافقة على دليل إدارة الحوكمة من
قبل مجلس اإلدارة أثناء إجتماعهم الذى تم عقده في تاريخ:

المستند
دليل إدارة الحوكمة
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تاريخ اإلصدار

المعتمد

المراجع
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رئيس شؤون الشركة

مجلس اإلدارة

النسخة األولى

األستاذ/

األستاذ/

التوقيع:

التوقيع:

التاريخ:

التاريخ:

الصفحة  75من 75

 92ديسمبر 9102

