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  املقدمة .1

  "( الشركة"و "اللجين)" اللجين شركة "(مجلس)" إدارة مجلس يكون  أن يجب
ً

 الشركة إدارة على إلاشراف عن مسؤول

 مجلس اعتمد النحو، هذا وعلى .الشركة بسياسات املتعلقة الرئيسية القرارات جميع يتخذ أن ويجب أعمالها، وشؤون

 ومواثيق للشركة، ألاساس ي والنظام التأسيس عقد إلى باإلضافة ،الحوكمة هذه أن كما .هذه الحوكمة قواعد دليل إلادارة

 .الشركة في الحوكمة ممارسات وأفضل السلطة توفر  إلادارة، ملجلس التابعة اللجان

 في وألاخالقيات السلوك قواعد ومدونة ،إلادارة مجلس عن املنبثقة اللجان ولوائح الحوكمة، دليل بنشر  الشركة وستقوم

 .الطلب عند مكتوبة الوثائق هذه على الحصول  فرصة وتتيح عليها، املساهمين لطالع للشركة نيإلالكترو املوقع

 يجب كما آلخر، وقت من للشركة للحوكمة ألاخرى  والجوانب التوجيهية الجوانب هذه مراجعة إلادارة مجلس على يجب

 الجهات من بها عمول امل القوانين بموجب املطلوب وبالقدر  لتقديره وفًقا ضرورية يجدها التي التغييرات إجراء عليه

 .الرقابية

  الغرض 0-0

 للحوكمة التوجيهية املبادئ توفر  وهي .اللجين بشركة الخاص الشركة حوكمة دليل بمثابة الوثيقة هذه تعتبر 

 .الطويل املدى على املساهمين استثمارات قيمة تعزيز  أجل من للشركة الةالفع  

 لسوق  هيئة عن الصادرة الشركات حوكمة ولوائح الشركات قوانين عل ى بناءً  الشركة حوكمة دليل وضع تم وقد

 يكون  أن لضمان الحوكمة هذه تطوير  عند الاعتبار  في الشركة لحوكمة التوجيهية املبادئ بعض وضع تمو  .املالية

ال حوكمة هيكل اللجين لشركة  .املالية السوق  هيئة متطلبات مع يتماش ى فع 

  وكمةالح مهمة 0-7

 والحفاظ ؛ وشفافية بدقة واملعلومات النتائج عن وإلابالغ ألاخالقية السلوك معايير  أعلى لتحقيق الشركة تطمح

 .الشركة أعمال تحكم التي التنظيمية واللوائح والقواعد للقوانين التام الامتثال على

 الشركة أنشطة توجه التي الاستراتيجيات ووضع أهدافها وتحديد للشركة العليا القيادة باختيار  إلادارة مجلس يقوم

 .وسمعتها أصولها حماية على ويعملون  الشركة مستقبل إلادارة مجلس ويحدد .ألاهداف هذه لتحقيق الجارية

 مجلس أعضاء على يجب كما .التنظيمي وإطارها الشركة بمساهمي قراراتهم ارتباط كيفية اعتبارهم في وسيأخذون 

 الالتزام وسائل أقص ى بتطبيق ملتزمين الشركة تجاه مهامهم ممارسة عند الواجبة لعنايةوا املهارات تطبيق إلادارة

 للجمعية ويمكن الشركة لشئون  أداءهم عن الشركة مساهمي أمام مسؤولين إلادارة مجلس أعضاء ويكون  .وألامانة

 .إلادارة مجلس من عزلهم للمساهمين العامة

 في املعنية ألاطراف مختلف مصالح بين دقيق توازن  ايجاد الى يهدف الشركة تتبعه الذي والتوازنات الضوابط نظام

 ل  الشركة حوكمة فإن النحو، هذا وعلى .(ككل واملجتمع واملوردين والعمالء واملوظفين وإلادارة املساهمين) املنظمة
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 جميع تشمل إنها بل خاطر،امل إدارة أو  التنظيمية واللوائح القواعد احترام أو  القانونية املسائل على فقط تقتصر 

 .الشركة ومسئوليات شئون 

 قيمة وخلق الشركة وإدارة اتجاه على معانيه بأوسع املفهوم تطبيق حرفًيا ُيعني "الحوكمة" عبارة استخدام إن

 املصالح تضارب ملنع املراقبة نظم تنفيذ ببساطة تعني الشركةللشركة حوكمة فإن آلاخرين، إلى وبالنسبة .ملساهميها

 .الالئق غير  السلوكو 

  :الحوكمة هذه مكونات 0-3

 ويتناول  .الطويل املدى على املساهمين قيمة لتعزيز  محاولة في للشركة الفعالة للحوكمة إطاًرا الوثيقة هذه توفر 

  :التالية ألاقسام إلى وينقسم الرئيسية، إلادارة ومبادئ قضايا من العديد إلاطار  هذا

  التوجيهية املبادئ هذه :واملساهمين العامة للجمعية التوجيهية املبادئ .1
ُ
 العامة الجمعية من الغرض ناقشت

 .بها تقوم التي والعمليات ومسؤلياتها الشركة ملساهمي

  :الشركة إدارة ملجلس التوجيهية املبادئ .2
ُ
 الرئيسية واملبادئ القضايا من العديد التوجيهية املبادئ ناقشت

 مجلس عضو  ومسؤوليات إلادارة مجلس عضو  ومؤهالت املجلس مسؤوليات ذلك في بما بالحوكمة املتعلقة

 املستشارين مع والتعامل والتواصل إلادارة ملجلس التابعة واللجان وعملياته إلادارة مجلس وهيكل إلادارة

 .املساهمين مع والعالقات إلادارة، مجلس أداء وتقييم إلادارة مجلس عضو  وتعويضات وأجور  إلادارة

 في للعضوية ومحددة واضحة معايير  وضع تناقش : الادارة مجلس في العضوية وإجراءات معايير و  سياسات .3

 .الادارة مجلس

 العامة الجمعية من تعيينها يتم التي املراجعة لجنة هدف الالئحة هذه تناقش :املراجعة لجنة الئحة .4

 .اللجنة بها تقوم التي والعمليات وهيكلها ومسؤولياتها

  :واملكافآت الترشيحات لجنة الئحة .5
ُ
 ملجلس التابعة واملكافآت الترشيحات لجنة هدف الالئحة هذه ناقشت

 .اللجنة بها تقوم التي والعمليات وهيكلها ومسؤولياتها إلادارة

  :والتطوير الاستثمار  لجنة الئحة .6
ُ
 إلادارة ملجلس التابعة والتطوير  الاستثمار  لجنة هدف الالئحة هذا ناقشت

 .اللجنة بها تقوم التي والعمليات وهيكلها ومسؤولياتها

  : التنفيذية وإلادارة املجلس عن املنبثقة واللجان إلادارة مجلس أعضاء مكافآت الئحة .1
ُ
 مكأفات ناقشت

 .التنفيذية الادارة ومكافات املجلس من املنبثقة واللجان الادارة مجلس أعضاء

ناقش :وألاخالق السلوك قواعد الئحة .8
ُ
 الواجب للسلوكيات وألاخالقية القانونية باملعايير  املتعلقة السياسات ت

 أعضاء عن بالنيابة ومسؤولياتهم واجباتهم تأدية أثناء وموظفيها التنفيذيين مسؤوليها قبل من إليها الامتثال

 .اللجين شركة إدارة مجلس

 والقواعد للقوانين وفقا بها يامالق الشركة على يجب التي إلافصاح متطلبات القسم هذا يناقش :إلافصاح .9

 .بها املعمول  التنظيمية واللوائح
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 وواملسئولين إلادارة مجلس أعضاء بين املصالح بتضارب املتعلقة املسائل القسم هذا يناقش :املصالح تضارب .11

 .داخلية معلومات على بناء التعامل كذلك الشركة في

  :الجيدة الحوكمة ومزايا فوائد 0-4

 لضمان الشركات وإجراءات هياكل ومراقبة ورصد وصيانة تطوير  إلى الحوكمة وضوابط بمبادئ الالتزام يؤدي

 ومبادئ أصول  على بناءً  قرارات اتخاذ عملية من يتجزأ ل  جزءا وتعتبر  واملسؤولية والنزاهة والشفافية املساءلة

 .الحوكمة

 عن الناتجة السلبية آلاثار  على التركيز  ينبغي ل و  ؛ املادية الخسائر  تفادي مجرد ليس الحوكمة بمبادئ ألالتزام إن

 .للشركة الرئيس الشاغل هي الحوكمة فوائد تكون  أن ينبغي بل ،الحوكمة مبادئ بتطبيق الالتزام عدم

 ومستمرة قوية دافعة قوة لديها سيكون  وإلانصاف واملساءلة الشفافية من عال مستوى  تتبنى التي فالشركات

 .الطويل املدى على قيمة لقوخ الجيد ألاداء لتحقيق

 :مثل مختلفة فوائد تجني أن الشركةالجيدة حوكمة تمارس التي للشركات يمكن

 :املخاطر تقليل •

 .والاحتيال إلادارة سوء خطر  من تقلل إلادارة ملجلس الفعالة الرقابة إن -

حسن القوية الداخلية الضوابط -
ُ
 .املالية البيانات دقة ت

 .والتوافق الامتثال ثقافة وتغرس -

  :ألاسهم سوق  في الثقة إكتساب •

 أو  /و السهم سعر  ارتفاع إلى ممايؤدي الشركة حوكمة على بناءً  بالشركة املالية السوق  ثقة تعزيز  -

 .املال رأس من أوسع مجموعة إلى والوصول  املال رأس تكلفة انخفاض

 .الشركة في ميناملساه ثقة على والحفاظ البارزين املستثمرين تجذب الشركةالجيدة حوكمة -

  :التنافسية القدرة تحسين •

  املؤهل إلادارة مجلس -
ً

 إلستراتيجية مضافة قيمة ذات مساهمات يمكن عالية درجة على تأهيال

 .لإلدارة فعالة توجيهات ويقدم الشركة

 توافر  لضمان الشركة في التنفيذية لإلدارة والتعاقب املواهب إدارة عمليات على الصارم إلاشراف -

 .املناسب الوقت في املناسبة ألاماكن لشغل املناسبين ألاشخاص

 اتخاذ في أيضا القوية الداخلية الضوابط من املستمدة الدقيقة املعلومات تسهم أن يمكن كما -

 .أفضل وتشغيلية إدارية قرارات
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 واملساهمين العامة للجمعية جيهيةالتو  املبادئ .7

 :الغرض 7-0

 واملساهمين العامة للجمعية التوجيهية املبادئ يلي فيما سنناقش

  :العامة املساهمين حقوق  7-7

  :التالية الحقوق  وخصوًصا باألسهم، املتعلقة املساهمين حقوق  جميع غرس يجب

 .املوزعة ألارباح من أرباح توزيعات استالم في الحق •

 .تصفيتها حالة في الشركة أصول  من حصته استالم في الحق •

 .قراراتها على التصويت في والحق للمساهمين العامة الجمعية اجتماعات في والتفاعل الحضور  في الحق •

 .أسهمهم تجاه إجراءات أي اتخاذ في الحق •

 نم أي تجاه باملسؤولية مطالبات أية رفع في الحق وكذلك وقراراته إلادارة مجلس أعمال مراقبة في الحق •

 .إلادارة مجلس أعضاء

 شريطة الشركة، بمصلحة إلاضرار  دون  الشركة بعمليات املتعلقة املعلومات وتلقي الاستفسارات طرح في الحق •

 . املالية السوق  لهيئة التنظيمية واللوائح قوانين مع تعارض أي تشكل أل 

 :لهم املعلومات وإتاحة املساهمين حقوق  تسهيل 7-3

 يحقق ما الداخلية وإجراءاتها سياساتها وكذلك الداخلية ولئحتها للشركة ألاساس ي النظام يتضمن أن يجب 2-3-1

 .والنظامي القانوني حقهم املساهمين ممارسة

مِكن التي املعلومات كافة توفير  الشركة على يجب 2-3-2
ُ
 أن وينبغي .كامل بشكل حقوقهم ممارسة من املساهمين ت

 باإلضافة املساهمين إلى منتظم بشكل وتقديمها بانتظام تحديثها ويتم ةودقيق كافية املعلومات هذه تكون 

 مساهم بين تفضيل أي هناك يكون  أل  وينبغي مساهميها، مع للتواصل فعالة طريقة الشركة تطبق أن إلى

 .املعلومات هذه تقديم في آخر  أو 

  :العامة الجمعية باجتماعات املتعلقة املساهمين حقوق  7-4

 املالية السنة لنهاية التالية أشهر  الستة خالل السنة في ألاقل على واحدة مرة العادية العامة لجمعيةا تعقد 2-4-1

 .للشركة

 إلادارة مجلس يحدده الذي النحو  على ذلك إلى الحاجة دعت كلما العامة للجمعية أخرى  اجتماعات تعقد 2-4-2

 رأسمال من ألاقل على %5 يمثلون  الذين ساهمينامل أو  املراجعة جنةل أو الخارجي املراجع طلب على بناء أو 

 .الشركة



 

 م7102 ديسمبر                                                                         الشركة حوكمة دليل                                                                                      11 من 1 صفحة

 الاجتماعات تنظم التي القواعد على ويطلعون  العامة الجمعية في التصويت في حقهم املساهمون  يمارس 2-4-4

 .أعاله املذكورة العامة الجمعية إعالنات خالل من التصويت وإجراءات

 الجمعية اجتماعات في ممكن نطاق أوسع على املساهمين مشاركة وتسهيل بتشجيع إلادارة مجلس يقوم 2-4-5

 .لالجتماع ومكان وقت أنسب تحديد طريق عن العامة

 املساهمون  يود التي املواضيع مراعاة مع اجتماع كل أعمال جدول  بإعداد املجلس يقوم أن وينبغي 2-4-6

 إضافة  الشركة رأسمال من أكثر  أو  %5 تمثل أسهم يملكون  الذين لمساهمينل ويحق .الاجتماع في مناقشتها

 .الاجتماع في ملناقشته ألاعمال جدول  بنود إلى أكثر  أو  بند

 مجلس إلى ألاسئلة توجيه وكذلك الاجتماع في ألاعمال جدول  بنود من بند أي مناقشة للمساهمين يحق 2-4-1

 إلاجابة الخارجي الحسابات ومراجع املجلس على ويتعين .الاجتماع خالل الخارجي الحسابات ومراجع إلادارة

 .الشركة مصلحة على إجاباتهم تؤثر  لم ما ألاسئلة تلك على

 من املساهمين لتمكين كافية بمعلومات الاجتماع في مناقشتها سيتم التي ألامور  جميع مدع يتم أن يجب 2-4-8

 .مناقشته تتم لذيا املحدد بالبند املتعلق الصحيح القرار  اتخاذ

 .املالية السوق  هيئة إلى منها نسخة إرسال ويتم للمساهمين، متاحة الاجتماعات محاضر  تكون  أن يجب 2-4-9

  .العامة الجمعية اجتماع بنتائج فوًرا تداول  موقع على تداول  موقع على املعلومات تحديث ينبغي 2-4-11

  :العادية العامة للجمعية التوجيهية املبادئ 7-5

 كتابي، توكيل بموجب الشركة موظفي أو  إلادارة مجلس أعضاء غير  آخر  مساهم أي توكيل للمساهم يجوز  2-5-1

 .عنه نيابة العامة الجمعية إجتماع لحضور 

 إلادارة، مجلس رئيس غياب حالة وفي . العامة الجمعية اجتماعات جميع إلادارة مجلس رئيس يترأس 2-5-2

 .املحدد الاجتماع ذلك لرئاسة متبادلة بصورة الرئيس إلادارة مجلس ينتخب

 .الاجتماع أعمال جدول  في املدرجة البنود العامة الجمعية تناقش  2-5-3

 .للمساهمين السنوية العامة الجمعية إلادارة مجلس أعضاء جميع يحضر  أن املتوقع من 2-5-4

 فهم لتطوير  إلادارة مجلس مع والتواصل اللقاء فرصة لألفراد تتيح للمساهمين العامة الجمعية اجتماعات 2-5-5

 .وتوقعاتها الشركة لعمليات أفضل

 وعدد املمثلين، أو  الحاليين املساهمين أسماء تظهر  التي العامة للجمعية اجتماع كل بمحاضر  الاحتفاظ يتم 2-5-6

 خصصة،امل ألاصوات وعدد بالوكالة، أو  شخصًيا حضر  سواء .املساهمين من مساهم لكل اململوكة ألاسهم

 في جرت التي للمناقشة شامل ملخص و  واملعارضة، عليها املوافق ألاصوات وعدد املتخذة، والقرارات

 .الاجتماع
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 وأمين إلادارة مجلس رئيس يوقعه خاص سجل في املحضر  إدخال يتم العمومية، للجمعية اجتماع كل بعد 2-5-1

 .الاجتماع سر 

 التي املسائل باستثناء ويعالجها، بالشركة املتعلقة املسائل جميع ةالعادي العامة الجمعية اجتماع يناقش 2-5-9

 الجمعية ومسؤوليات واجبات بعض يلي وفيما .العادية غير  العامة الجمعية اختصاص نطاق ضمن تقع

  :العادية العامة

 .وفصلهم إلادارة مجلس أعضاء انتخاب •

 .ضائهاأع مكافآة وتحديد عملها نطاق وتحديد املراجعة لجنة تعيين •

 .الشركة وأداء  أنشطة عن إلادارة مجلس تقرير  على التصويت •

 . الخارجي املراجع مدقق تقرير  على التصويت •

 .للشركة السنوية املالية القوائم على املوافقة •

 . (ألارباح توزيعات) املساهمين على ألارباح توزيع على املوافقة •

 .وأتعابه املستقل الحسابات مدقق تعيين على املوافقة •

 . إلادارة مجلس أعضاء ومكافآت أجور  على املوافقة •

 .الاجتماع في املمثلة ألاسهم من بالغلبية العادية العامة الجمعية قرارات تعتمد 2-5-11

  :العادية غير  العامة الجمعية 7-6

عقد 2-6-1
ُ
 .إلادارة مجلس يحددها التي ألاوقات وفي الحاجة، دعت كلما العادية غير  العامة الجمعية ت

  :العادية غير  العامة الجمعية ومسؤوليات واجبات بعض يلي فيما 2-6-2

 الشركة إدارة وثائق من وغيرها للشركة ألاساس ي النظام أو  التنظيمية اللوائح على التعديالت إجراء •

 .املماثلة

 .والاستحواذ الدمج وعمليات الشركة بيع ذلك في بما العادية، غير  الصفقات •

 .الشركة رأسمال هيكل على التعديالت إجراء •

 .املساھمين مصالح تضعف أو  امللکیة حقوق  من تقلل الشرکات في تغیيرات أي •

 ضمن ألاولى بالدرجة تقع التي املسائل بشأن قراراتها تعتمد أن العادية غير  العامة للجمعية أيًضا يحق 2-6-3

 .العادية العامة الجمعية اختصاص

 إذا ولكن .الاجتماع في املمثلة ألاسهم أصوات ثلثي بأغلبية العادية غير  العامة الجمعية اتقرار  اعتماد يتم 2-6-5

 املدة انتهاء قبل الشركة حل أو  الشركة مدة تمديد أو  املال رأس في نقصان أو  بزيادة يتعلق القرار  كان
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 إذا إل  املفعول  ساري  يكون  لن أخرى، مؤسسة أو  شركة مع الشركة اندماج أو  الداخلية لوائحها في املحددة

 .الاجتماع في املمثلة ألاسهم من أكثر  أو  أرباع ثالثة بأغلبية اعتماده تم

 :التصويت وحقوق  املساهمين حقوق  7-2

 أي تجنب الشركة على ويجب ،العامة الجمعية اجتماعات في والتصويت املشاركة مساهم كل حق من 2-1-1

 حقوق  تسهيل الشركة على يجب ذلك، من العكس على .لتصويتا في الحق هذا يعيق أن شأنه من إجراء

 .التصويت في املساهمين

 .إلادارة مجلس أعضاء لنتخاب التصويت عند التراكمي التصويت تقنية استخدام ينبغي 2-1-2

 توكيل بموجب الشركة موظفي من أو  إلادارة مجلس أعضاء غير  آخر  مساهم أي توكيل للمساهم يجوز  2-1-3

 .عنه نيابة العامة الجمعية إجتماع لحضور  كتابي،

 املثال، سبيل على - آلاخرين عن بالنيابة يعملون  والذين قضائيون  أشخاص يعتبرون الذين املستثمرون 2-1-4

فصح أن يجب .املالية الصناديق
ُ
 وطرق  الفعلي والتصويت التصويت سياسات السنوية تقاريرها في ت

 .باستثماراتها يتعلق فيما ألاساسية الحقوق  ممارسة على يؤثر  قد املصالح في جوهري  تضارب أي مع التعامل

 :ألارباح توزيعات في املساهمين حقوق  7-8

 الشركة مصالح بين توازن  التي ألارباح بتوزيع يتعلق فيما واضحة سياسة وضع إلادارة مجلس على يجب 2-8-1

 اجتماعات في واضحة بصورة السياسة بهذه ميناملساه إبالغ إلادارة مجلس على ويجب .املساهمين ومصالح

 .السنوي  إلادارة مجلس تقرير  ضمن اإدراجها ويجب العمومية، الجمعية

علن أن ينبغي 2-8-2
ُ
 املسجلين للمساهمين ويحق. سدادها وتاريخ املقترحة ألارباح توزيعات عن العامة الجمعية ت

 التداول  نهاية في وذلك ممنوحة، أسهم أو  نقدا سواء باح،ألار  توزيعات استالم املالية ألاوراق إيداع مركز  في

 .العمومية الجمعية انعقاد يوم في
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  إلادارة ملجلس التوجيهية املبادئ    .3

 :الغرض 3-0

 بين التوازن  وتحقيق مساهميها لصالح الشركة لشئون  فعالة إدارة توفير  هي إلادارة ملجلس الرئيسية املسؤولية إن

 أعضاء من ُيتوقع إلادارة، مجلس يتخذها التي إلاجراءات جميع في .واملجتمع ومورديها وموظفيها عمالئها مصالح

 الالتزام، هذا ولتنفيذ .الشركة مصلحة في معقول  بشكل يعتقدون  فيما أعمالهم في حكمهم ممارسة إلادارة مجلس

 واملراجع الخارجيين ومستشاريها الشركة في التنفيذيين املديرين كبار  ونزاهة أمانة على عتمادالا  إلادارة ملجلس يجوز 

 .الخارجي

  :الرئيسية إلادارة مجلس أدوار  3-7

 دليل إنشاء يتم .بمسؤولياته الوفاء ضمن إلادارة مجلس ينفذها التي املتكررة العامة ألانشطة التالية املهام تتمثل

 :للظروف نظرا الاقتضاء، حسب الحوكمة هذه عن يختلف قد إلادارة مجلس أن إدراك مع الوظائف بهذه

 :والتوجيه القيادة 3-2-1

 .ودعمها تحقيقها من والتأكد الشركة وقيم رؤية تحديد •

 .للشركة الايجابية النتائج تحقيق لضمان •

 .الشركة أنشطة ومراقبة الشركة داخل الواضح والتواصل املساءلة ضمان •

 .الشركة تواجهه الذي البناء التحدي يعزز  إيجابي مناخ خلق •

 ,بإنتظام املوظفين تعاقب خطط و  أدائه و  إلادارة مجلس تشكيل مراجعة •

 .ألامر لزم إذا وعزله إلادارة مجلس رئيس تعيين •

  :تنفيذها ومراقبة الشركة وأهداف الاستراتيجي التوجيه على املوافقة 3-2-2

 .الرئيسية ةالاستراتيجي ألاهداف تحديد •

 .فعاليتها وضمان البناء التحدي وتوفير  ألاعمال، خطط تطوير  على العمل •

 الرأسمالية، والنفقات إلايرادات من لكل التقديرية وازناتوامل السنوية، العمل خطة على املوافقة •

 .الشركة أهداف تحقيق تدعم التي املالية والاستراتيجية

 .أهدافها لتحقيق منتظم بشكل ومراجعتها والخطط السياسات على للموافقة إطار  إعداد •

 على للحفاظ وذلك صحيح، بشكل املال رأس واستخدام وفعالية، بكفاءة ألاصول  جميع إدارة من التأكد •

 .الطويل املدى على وأصولها الشركة واستدامة استمرارية

 .والتصفية الاستحواذ وعمليات الرئيسية، الرأسمالية النفقات على إلاشراف •

 .ككل الشركة أداء وعلى تنفيذها على وإلاشراف تحقيقها يجب التي ألاداء أهداف حديدت •
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 .دوري أساس على للشركة والوظيفي التنظيمي الهيكل واعتماد مراجعة •

 :املخاطر إدارة 3-2-3

 املخاطر  حجم على املوافقة ذلك في بما عليه، وإلاشراف املخاطر  ومراجعة وإدارة لتحديد إطار  وضع •

 .هاوتحمل

 مع للتعامل املناسبة ألانظمة تطبيق وضمان الشركة أعمال عليها تنطوي  التي الرئيسية املخاطر  تحديد •

 .املخاطر تلك

 واملخاطر  املخاطر  هذه عن دورية تقارير  وتلقي االاستراتيجية املخاطر  وتقييم مراجعة في املساهمة •

 .الناشئة

 .الشركة أنحاء جميع في والشكوك ديداتوالته الفرص مع للتعامل إيجابية ثقافة وجود ضمان •

 أخرى  مخاطر  أو  مالية مخاطر  نشوء إلى تؤدي قد التي ألامور  بكافة املتعلقة والقرارات السياسات تحديد •

 .املبدأ حيث من املادية مسائل تثير  التي أو  الشركة، على

 وفهم استباقي بشكل ر املخاط تحديد على قادرون أنهم الاستراتيجية، الوثيقة في إلادارة مجلس يوضح •

 .أعمالها وخطط استراتيجياتها خالل من أهدافها تحقيق أثناء الشركة تواجهها التي الهامة املخاطر 

 :الفعال بشكل ومراقبته ورصده الداخلية الرقابة إطار  وضع 3-2-4

 مينواملساه التنفيذية وإلادارة إلادارة مجلس أعضاء بين املصالح تضارب تغطي مكتوبة سياسة وضع •

 مع ومعامالت صفقات إقامة عن ناتج سلوك سوء وأي الشركة ألصول  استخدام سوء أي يتضمن بما

 .العالقة ذات ألاطراف

 .املالية التقارير  إعداد أنظمة ذلك في بما واملحاسبية، املالية الشركة أنظمة كفاية من كدالتأ •

 الهامة للمخاطر  العام التحديد خالل من املخاطر بإدارة املتعلقة الداخلية الضوابط تطبيق من التأكد •

 .بشفافية وتقدميها الشركة تواجه التي

 .الشركة في الرقابية الاجراءات فعالية من للتأكد الخارجي واملراجع املراجعة لجنة مع املستمر  التواصل •

 .للشركة الداخلية الرقابة لفعالية واملنتظمة السنوية املراجعات •

 :ألاداء مراقبة 3-2-5

 .والقرارات والضوابط وامليزانيات بالخطط يتعلق فيما بانتظام ألاداء ومراقبة مراجعة •

 املصلحة وأصحاب العمالء بتعليقات يتعلق فيما الاعتبار  في وإتخاذها ألاداء معلومات على الحصول  •

 .املماثلة وألانشطة املنظمات مع باملقارنة ذلك وقياس
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  :كةالشر  أداء عن التقارير  إعداد 3-2-6

 والنزاهة وألاداء التقارير  إعداد ملعايير  ووفًقا قانوني بشكل تتم التجارية الشؤون بأن تأكيد على الحصول  •

 .عام بشكل واملقبولة املحددة

 .الصلة ذات التنظيمية املتطلبات بكافة تلتزم الشركة أن من كدأالت •

 :الالتزام 3-2-1

 .الاجتماعات بحضور  والالتزام الالزم الوقت تقديم •

 .الشركات إدارة قبل من املقدمة املعلومات وتقييم مقدًما الوثائق بقراءة الالتزام إبداء •

 القرار صنع عملية في فعالة مساهمات تقديم •

  :الشركة حوكمة 3-2-8

 التنظيمية واللوائح القوانين مع يتعارض أل  على للشركة، حوكمة نظام وضع إلادارة مجلس على يجب

 ألاساس ي والنظام ألاخرى  الرقابية جهاتوال املالية السوق  وهيئة وإلاستثمار  التجارة وزارة عن الصادرة

 .الضرورة عند وتعديلها تطويرها جانب إلى . للشركة

  :للشركة كممثلين للعمل إلادارة مجلس دور  3-2-9

 الجودة وعالية ناءةب عالقات وإقامة ألاخرى، والاجتماعات الرئيسية الفعاليات في الشركة تعزيزموقف •

 .الاقتضاء حسب والخارجية، الداخلية املعنية، والجهات الرئيسيين واملحتملين الحاليين الشركاء مع

 .تعزيزها على والعمل الشركة سمعة وحماية مراقبة •

  :وإلادارية التنفيذية الترتيبات 3-2-11

 واملزايا راتبه واعتماد ألامر، لزم إذا وعزله  املنتدب العضو  أو  / و للشركة التنفيذي الرئيس تعيين •

 .عمله وشروط إليه املمنوحة

لع إلادارة مجلس أن من التأكد •
 
 .آلاخرين الكبار  املوظفين تعيين عند ُمط

 وإلابقاء مهاراتهم وتنمية ومكافأتهم وأجورهم املوظفين لتعيين مناسبة وأنظمة سياسات وجود ضمان •

 .عليهم

 سوء ذلك في بما واملساهمين، إلادارة مجلس وأعضاء إلادارة مصالح في املحتمل التضارب وإدارة مراقبة •

 ألاطراف مع ومعامالت صفقات إقامة عن ناتج سلوك سوء وأي الشركات ألصول  املحتمل الاستخدام

 .العالقة ذات

 املوظفين لتقييم مناسبة سياسات وجود من والتأكد للشركة العليا إلادارة بتقييم تتعلق سياسات وضع •

 .العليا إلادارة قبل من خرينآلا 
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 . واملكأفات الترشيحات لجنة طريق عن كفاءتهم ومدى إلادارة ملجلس العام ألاداء تقييم •

 .العليا لإلدارة إلادارة تطوير  وبرامج التعاقب خطط مراجعة •

 :التقارير إعداد 3-2-11

 واملراجعة التدقيق ذلك يف بما للشركة واملحاسبية املالية التقارير  إعداد نظام سالمة من أكدالت •

 والالتزام املالية والرقابة املخاطر  مراقبة نظم وخاصة، القائمة، املناسبة الرقابة وأنظمة املستقلة

 .بالقانون 

 .والاتصالت إلافصاح عملية على إلاشراف •

 .نشرها قبل للشركة السنوية والربع السنوية املالية النتائج على املوافقة •

 إلى الكامل الوصول  إمكانية مع عليهم تعرض مسألة أي في لتحقيق الرقابي بدوره إلادارة مجلس ويقوم

 الحاجة حسب خارجيين مستشارين تعيين على والقدرة الشركة وموظفي واملرافق وامللفات السجالت جميع

 مسئول  اي مع جتماعالا  إلادارة ملجلس يجوز  كما .الغرض لهذا الشركة ستدفعها التي املصاريف تحمل و 

 مجلس مع جتماعلال  للشركة الخارجي املراجع للشركة،أو  خارجي قانوني مستشار  أو  الشركة، في موظفأو 

 من للتأكد التصرف حرية إلادارة ملجلس تكون  أن ويجب .للمجلس التابعة اللجان من لجنة أي أو  إلادارة

 بنسخه التنفيذي الرئيس تزويد يتم أن يجب وأنه للشركة التجارية العمليات يشتت لن الاتصال هذا أن

 .مكتوبة مراسالت أو  اتصالت أي من

  :إلادارة مجلس عضوية 3-2-12

 إلادارة مجلس لعضوية وصريحة واضحة وإجراءات ومعايير  سياسات وضع إلادارة مجلس على يجب

 .عليها للمساهمين العامة الجمعية موافقة على الحصول  بعد وتنفيذها

  :املصلحة ابأصح 3-2-13

 .حقوقهم لحماية الشركة في املصلحة بأصحاب يتعلق فيما مكتوبة سياسة وضع إلادارة مجلس على يجب

 :يلي ما الخصوص، وجه على السياسة، هذه تشمل أن وينبغي

 املنصوص النحو  على والنظامية القانونية بحقوقهم إلاخالل حالة في املصلحة أصحاب لتعويض آلية •

 .والعقود ينالقوان في عليه

 .فيها املصلحة وأصحاب الشركة بين تنشأ قد التي الشكاوى  أو  املنازعات لتسوية آلية •

 مع الصلة ذات املعلومات سرية وضمان والعمالء املوردين مع قوية عالقات إلقامة مناسبة آليات •

 .الشركة
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 ينبغي التي وألاخالقية املهنية املعايير مع يتفق بما واملوظفين الشركة إلدارة املنهي السلوك مبادئ وضع •

 آلية يضع أن أيضا إلادارة ملجلس وينبغي .املصلحة أصحاب مع للعالقة توجيهية مبادئ بمثابة تكون  أن

 .واملعايير املبادئ تلك تنفيذ لرصد

 :الامتثال 3-2-14

 وإلافصاح التنظيمية واللوائح للقوانين الامتثال تضمن وإجراءات سياسات وضع إلادارة مجلس على يجب

 .آلاخرين املصلحة وأصحاب الرقابية والجهات للمساهمين الهامة املعلومات عن

  :إلادارة مجلس مسؤوليات 3-3

 بالسلطات إلادارة مجلس يتمتع للمساهمين، العامة للجمعية النظام يحددها التي الصالحيات مراعاة مع 3-3-1

 إذا حتى إلادارة مجلس عاتق على للشركة النهائية يةاملسؤول وتقع .الشركة إدارة في الكاملة والصالحيات

 التفويضات يتجنب أن للمجلس وينبغي .ثالث لطرف وصالحياته سلطاته من بعًضا فوض أو  لجان أنشأ

 .محدد زمني إطار  بدون  التفويضات أو  العامة

 .داخليةال التنظيمية ولوائحه للشركة ألاساس ي النظام في إلادارة مجلس مسؤوليات تحديد 3-3-2

 الواجبة، والعناية والجدية املهنية الرعاية تطبيق مع وواجباته بمسؤولياته الوفاء إلادارة مجلس على يجب 3-3-3

 .به موثوق  آخر  مصدر  أي أو  للشركة التنفيذية إلادارة من كافية معلومات إلى قراراته تستند أن يجب كما

 فقط وليس الشركة مصلحة في هو  بما يلتزم أن ويجب املساهمين، جميع إلادارة مجلس عضو  يمثل 3-3-4

 .له صوتوا الذين املساهمين مجموعة أو  يمثلها التي املساهمين مجموعة

 للشركة التنفيذية لإلدارة بتفويضها قرارات ويتخذ وهيئات سلطات ُينش ئ أن إلادارة مجلس على ينبغي 3-3-5

 سلطاته للمجلس تحفظ التي البنود وضع إلادارة مجلس على ويتعين .التفويضات لتلك الزمني إلاطار  ويحدد

 ألانشطة عن إلادارة مجلس إلى دورية تقارير  تقدم أن التنفيذية إلادارة على ويجب .القرارات اتخاذ وحق

 .عليها املصادقة تمت التي

 إلادارة مجلس أعضاء توجيه في للمساعدة الالزمة إلاجراءات وضع من التأكد إلادارة مجلس على يجب 3-3-6

 لزم إذا لهم التدريب توفير  وينبغي .والقانونية املالية الجوانب وخاصة الشركة بعمليات يتعلق فيما الجدد

 .ألامر

 إلادارة مجلس أعضاء لجميع الشركة عن املقدمة املعلومات كفاية من التأكد إلادارة مجلس على يجب 3-3-1

 ومسؤولياتهم مهامهم أداء من لتمكينهم خاص بشكل التنفيذيين غير  إلادارة مجلس وألعضاء عام بشكل

 .سليمة بطريقة
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 :يلي بما القيام للمجلس يجوز  ل  3-3-8

 .سنوات ثالث عن مدتها تزيد قروض في الشركة إشراك •

 .وجدت إن الشركة، ممتلكات رهن أو  بيع •

 أما للشركة، ألاساس ي امالنظ بموجب بها مصرح كانت إذا فقط أعاله املذكورة باألنشطة القيام للمجلس ويجوز 

ن لم إذا
ُ
 تقع ألاعمال هذه تكن لم ما للمساهمين، العامة الجمعية موافقة على الحصول  عليها فيجب كذلك، تك

 .الشركة ألعمال الطبيعي النطاق ضمن
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 إلادارة مجلس في العضوية وإجراءات ومعايير  سياسات  (4
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  إلادارة مجلس في العضوية وإجراءات ومعايير  سياسات .4

 :تمهيد

  وذلك اللجين شركة إدارة مجلس في للعضوية ومحددة واضحة وإجراءات معايير  وضع إلى السياسات هذه تهدف
ً
 تطبيقا

 املالية السوق  هيئة مجلس عن الصادرة الشركات حوكمة لئحة من والعشرين الثانية املادة من (3) الفقرة ألحكام

 .م13/12/2111 املوافق هـ16/18/1438 وتاريخ (2111-16-8) رقم القرار  بموجب

 إلادارة مجلس تكوين 4-0

 مايلي إلادارة مجلس تكوين في يراعى

 للشركة ألاساس ي للنظام وفقا اعضاء تسعة الادارة مجلس أعضاء عدد 4-1-1

 .التنفيذيين غير  ألاعضاء من أغلبيته تكون  أن 4-1-2

  .اعضاء ثالثة عن املستقلين أعضائه عدد ليقل أن 4-1-3

  إلادارة مجلس أعضاء تعيين 4-7

 نظام ينص لم ما انتخابهم إعادة ويجوز  سنوات، ثالث ملدة إلادارة مجلس أعضاء العامة الجمعية تنتخب 4-2-1

 .ذلك غير  على ألاساس الشركة

  .واحد آن في السوق  في مدرجة مساهمة شركات خمس عضوية إلادارة مجلس عضو  ليشغل أن يشترط 4-2-2

 خالل عضويتهم وصفات إلادارة مجلس أعضاء بأسماء املالية السوق  هيئة بإشعار  الشركة إدارة تقوم 4-2-3

 على تطرأ تغييرات وأي -أقرب أيهما- تعيينهم تاريخ من أو  إلادارة مجلس دورة بدء تاريخ من عمل أيام خمسة

 .التغييرات حدوث تاريخ من عمل أيام خمسة خالل عضويتهم

 :إلادارة مجلس عضوية شروط 4-3

 ألاداء تحفيز  إلى بمايؤدي الصالحيات ملنح تؤهله قيادية بمهارات يتمتع بأن وذلك :القيادة على القدرة 4-3-1

 .املهنية وألاخالق بالقيم يدوالتق الفعالة إلادارة مجال في املمارسات أفضل وتطبيق

 ومستوى  ،املناسبة والشخصية ،املهنية واملهارات ،العلمية املؤهالت لديه تتوفر  بأن وذلك :الكفاءة 4-3-2

 أو  ألاقتصاد أو  باإلدارة أو  واملستقبلية الحالية الشركة بأنشطة الصلة ذات العلمية والخبرات التدريب،

 ف ،الحوكمة أو  القانون  أو  املحاسبة
ً
 .والتدريب التعلم في الرغبة عن ضال
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 القرار، اتخاذ في والسرعة وإلادارية والقيادية الفنية القدرات تتوفرلديه بأن وذلك :التوجيه على القدرة 4-3-3

  يكون  وأن ،العمل بسير  املتعلقة الفنية املتطلبات واستيعاب
ً
 والتخطيط الاستراتيجي التوجيه على قادرا

  .لواضحةا املستقبلية والرؤية

 .وفهمهما املالية والتقارير  البيانات قراءة على قادرا يكون  بأن وذلك :املالية املعرفة 4-3-4

 .واختصاصاته مهامه ممارسة عن يعوقه صحي مانع لديه ليكون  بأن وذلك :الصحية اللياقة 4-3-5

 وتوافر  واملكأفات الترشيحات لجنة توصية إلادارة مجلس أعضاء انتخاب عند تراعي أن العامة الجمعية وعلى

 .املادة هذه في ماورد وفق فعال بشكل مهامهم ألداء الالزمة واملهنية الشخصية املقومات

 الشركة إدارة مجلس في العضوية إجراءات 4-4

 الترشيح باب فتح عن لإلعالن للشركة التنفيذية إلادارة مع التنسيق واملكأفات الترشيحات لجنة تتولى 4-4-1

  الشركة إدارة مجلس لعضوية
ً
 .الشركات حوكمة ولئحة الشركات لنظام وفقا

  املجلس لعضوية الترشيح بشأن إلادارة ملجلس توصيتها واملكأفات الترشيحات لجنة تقدم 4-4-2
ً
 للسياسات وفقا

  .أعاله املذكوره واملعايير 

 لدارة إخطار  بموجب هرغبت إعالن الشركة إدارة مجلس لعضوية نفسه ترشيح يرغب من على يجب 4-4-3

 أن ويجب السارية، والقرارات والتعميمات واللوائح ألانظمة في عليها املنصوص واملواعيد املدد وفق الشركة

  بطلبه يرفق
ً
  .العملية وخبراته ومؤهالته، الذاتية سيرته حيث من باملرشح تعريفا

 وتاريخ عدد بيان املساهمة لشركاتا إحدى إدارة مجلس عضوية شغل له سبق الذي املرشح على يجب 4-4-4

  .عضويتها تولى التي الشركات إدارات مجالس

  الترشيح بإخطار  يرفق أن الشركة إدارة مجلس عضوية شغل له سبق الذي املرشح على يجب 4-4-5
ً
 من بيانا

  املجلس عضوية فيها تولى دورة آخر  عن الشركة إدارة
ً
 :التالية املعلومات متضمنا

 الدورة سنوات من سنة كل خالل تمت التي إلادارة مجلس اجتماعات عدد ( أ

 .الاجتماعات ملجموع حضوره ونسبة أصالة، العضو  حضرها التي الاجتماعات عدد (ب

 تلك من لجنة كل عقدتها التي الاجتماعات وعدد العضو، فيها شارك التي الدائمة اللجان (ت

 حضوره ونسبة حضرها، التي الاجتماعات وعدد الدورة، سنوات من سنة كل خالل اللجان

 .الاجتماعات مجموع إلى

 عضوا أو  تنفيذي غير  عضوا أو  تنفيذيأ العضو  كان إذا أي العضوية، صفة توضيح يجب (ث

 .مستقال
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  العضو  كان إذا أي العضوية، طبيعة توضيح يجب (ج
ً
 ممثل أنه أم الشخصية بصفته مترشحا

 .اعتباري  شخص عن

 بالسير  املالية السوق  هيئة بتزويد للشركة التنفيذية إلادارة مع تنسيقبال واملكأفات الترشيحات لجنة تقوم 4-4-6

  الشركة إدارة مجلس لعضوية للمرشحين الذاتية
ً
 مجلس لعضوية للمرشح الذاتية السيرة نموذج”لـ وفقا

 .السعودية املالية السوق  في مدرجة مساهمة شركة إدارة

  .مرشح أي حول  املختصة الجهات من ترد مالحظات أي على الرد واملكأفات الترشيحات لجنة على يجب 4-4-1

  أنفسهم رشحوا من على العامة الجمعية في التصويت يقتصر  4-4-8
ً
 املتقدم وإلاجراءات واملعايير  للسياسات وفقا

  .ذكرها

  املصالح تعارض عن املرشح إفصاح 4-5

 حالت من أي عن العامة وللجمعية للمجلس يفصح أن إلادارة مجلس لعضوية نفسة ترشيح في يرغب من على

 :وتشمل ،-املالية السوق  هيئة من املقررة الاجراءات وفق- املصالح تعارض

 .الشركة لحساب تتم التي والعقود ألاعمال في مباشرة غير  أو  مباشرة مصلحة وجود ( أ

 .تزاوله الذي النشاط فروع أحد في منافستها أو  ،الشركة منافسة شأنه من عمل في اشتراكه ( ب
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 إلادارة مجلس عمليات  (5
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 إلادارة مجلس عمليات .5

  :التنفيذي الرئيس عن إلادارة مجلس رئيس أدوار  فصل 5-0

 عن مسؤول  ويكون  إدارة مجلس رئيس بصفته الشركة حوكمة فاعلية ضمان في لمركزًيا دوًرا يلعب إلادارة مجلس رئيس

 وسيلة هو  التنفيذي والرئيس إلادارة مجلس رئيس أدوار  بين الفصل إن .وفعال كفء بشكل ملهامه إلادارة مجلس تنفيذ

 يؤدي وبالتالي مستقل بشكل قراراته اتخاذ على إلادارة مجلس قدرة وزيادة املساءلة وزيادة للقوة مناسب توازن  لضمان

 مجلس رئيس دور  كفاءة على الحفاظ إلى ألادوار  بين الفصل ويهدف والرقابة والوظائف السلطة بين التوازن  لتحقيق

 نفس في إلادارة مجلس رئيس قام إذا تضعف أن يمكن الوظيفة هذه أن الواضح ومن املجلس عمليات مراقبة في إلادارة

 .التنفيذي الرئيس مهام بممارسة الوقت

  :إلادارة مجلس رئيس دور  5-7

  إلادارة مجلس رئيس يكون  أن يجب 5-2-1
ً

 بكافة الوفاء في نجاحه وضمان رةإلادا مجلس قيادة عن مسؤول

  :التالية املسؤوليات تنفيذ الرئيس من يتوقع أن وينبغي ككل، الشركة عن مسؤوليته

 .للشركة الالزمة والرؤية القيادة يوفر  إلادارة مجلس أن من التأكد •

 .الشركة وسياسات واستراتيجيات أهداف تحديد في يشارك إلادارة مجلس أن من التأكد •

 ,أغراضها تحقيق و  الشركة أهداف بلوغ وراء للسعي كافي رصد وجود ضمان •

 .الشركة وغايات أهداف تحقيق ملتابعة كافية الرقابة وجود من التأكد •

 تواجه التي الهامة القضايا ملعالجة الفع   بشكل الوقت لستخدام إلادارة مجلس مناقشات توجيه •

 .الشركة

 .الاجتماعات في الواجبة همدور  أداء على وتشجيعهم املديرين تمكين ضمان •

 .آرائهم عن للتعبير  إلادارة مجلس ألعضاء الكافية الفرص إتاحة ضمان •

 .املناسب الوقت وفي الكافية باملعلومات إلادارة مجلس أعضاء تزويد ضمان •

 .الشركة وأستراتيجيات أهداف لتحقيق بمسئولياتها املجلس لجان قيام من التأكد •

 لجنة خالل من فردي بشكل إلادارة مجلس وأعضاء ككل للمجلس املستمر  التطوير  في املشاركة •

 .واملكافآت الترشيحات

 .للشركة الحوكمة دليل لئحة مراقبة •

 .الحاجة عند إلادارة مجلس اجتماع انعقاد إلى الدعوة •

 .إلادارة مجلس رئيس باختيار  إلانجازات وسجل وإلانجازات الاختصاصات أساس على إلادارة، مجلس يقوم 5-2-2
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 ،التنفيذي والرئيس إلادارة مجلس بين جيدة عمل عالقة إقامة مسؤولية أيضا إلادارة مجلس رئيس يتحمل 5-2-3

 :يلي بما إلادارة مجلس رئيس يقوم أن املتوقع من العالقة، هذه ولتيسير 

 .التنفيذي سوالرئي إلادارة مجلس بين الرئيسية الاتصال نقطة يكون  أن •

 أعضاء تهم قد التي املسائل جميع تخص التي الرئيسية بالقضايا تام علم على التنفيذي الرئيس إبقاء •

 .إلادارة مجلس

 في املحرز  للتقدم ،العليا ارةإلاد أعضاء من وغيره التنفيذي الرئيس مع نتظمة،م مراجعة اجراء •

 .الشركة تواجه التي الهامة والقضايا املبادرات

 . التنفيذي للرئيس الرقابة توفير  •

 ".التنفيذي الرئيس" تقييم في املشاركة •

 أعضاء وتقييم إلادارة ملجلس السنوية العملية في واملكافآت، الترشيحات لجنة طريق عن املشاركة، •

 .إلادارة مجلس

 :املستمر والتعليم إلادارة مجلس أعضاء توجيه 5-3

 الجدد إلادارة مجلس أعضاء لتوجيه برنامج إلادارة ملجلس التابعة واملكافآت الترشيحات لجنة تقدم 5-3-1

 وإدارة واملحاسبية املالية وشؤونها للشركة، الاستراتيجية الخطط بخصوص العليا إلادارة عرض يتضمن

 إدارتها، وهيكل بها، الخاصة وألاخالق السلوك قواعد لئحةو  وعملياتها، الامتثال، وبرامج املخاطر،

 يشمل أن ويجب . الخارجي واملراجع الداخلي واملراجع التنفيذيين وموظفيها الرئيسية، وممارساتها وسياساتها

 عضو  كل تزويد يتم ذلك، إلى وباإلضافة .إلامكان بقدر  الهامة، الفروع لبعض زيارات أيًضا التوجيه برنامج

 للشركة، ألاساس ي ظاموالن التأسيس عقد من نسخة تتضمن أولية معلومات بمجموعة جديد إدارة مجلس

 .ألاخرى  املناسبة واملعلومات الشركة لخطة التنفيذي واملوجز  الصلة، ذات السياسات من ومقتطفات

 مجلس أعضاء لجميع املستمر  التعليم برامج بتوفير  إلادارة ملجلس التابعة واملكافآت الترشيحات لجنة تقوم 5-3-2

 ويكون  .املستمر والتعليم التوجيه برامج في يشاركوا أن إلادارة مجلس أعضاء جميع على وينبغي .إلادارة

 أعضاء جميع ويقوم إلادارة، مجلس ألعضاء مستمر  التعليم برنامج توفير  عن مسؤول  إلادارة مجلس رئيس

 التي املواضيع بشأن دورية بصفة إلاعالمية التوجيهية الاجتماعات أو  /و املواد بتلقي بموجبه إلادارة مجلس

 التعليم برامج في املشاركة على إلادارة مجلس أعضاء جميع تشجيع يتم كما .واجباتهم تنفيذ ىعل تساعدهم

 .ومسؤولياتهم بواجباتهم القيام على ملساعدتهم الشركة نفقة على املناسب املستمر 
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  :التنفيذي الرئيس دور  5-4

 القائمة أعمالها وربحية السوق  في الشركة حصة تحسن متكاملة وتجارية استراتيجية خطط بوضع القيام 5-4-1

 .التنفيذية إلادارة فريق مع بالتنسيق الجديدة، أو 

 أهدافها تحقق الشركة كانت إذا ما لتحديد منتظم أساس على الشركة أداء إستراتيجية مراجعة إجراء 5-4-2

 .إلادارة مجلس يحددها كما ( مالية غير  أو  مالية كانت سواء) ألاجل وطويلة قصيرة

 من للتأكد ومتابعتها املحددة أهدافها مع ومقارنتها املشتركة واملشاريع للشركة التشغيلية النتائج مراجعة 5-4-3

 .مرضية غير  نتائج أي لتصحيح املناسبة إلاجراءات اتخاذ

 .التنفيذية إلادارة وفريق إلادارة مجلس بين الالزم التواصل توفير  5-4-4

 .مسؤولياتهم لتنفيذ الكافية باملعلومات ورئيسه إلادارة مجلس تزويد 5-4-5

 .والربحية إلايرادات لزيادة للشركة الاستراتيجي التوجه تحديد في إلادارة مجلس مساعدة 5-4-6

 يتفق بما الرئيسية، وإلاجراءات الخطط لتنفيذ التنفيذية إلادارة لفريق وتصريح والتوجيه املشورة تقديم 5-4-1

 .بها املعمول  السياسات مع

 مسؤوليات وإدراك معرفة لضمان عليه والحفاظ املنظمة أنحاء جميع في لالتصالت فعال نظام إقامة 5-4-8

 .التنفيذيين املديرين جميع ومسؤوليات وسلطات

 املالية واملجموعات املشتركة مشاريعها وشركاء الحكومية والهيئات عمالئها كبار  أمام الشركة تمثيل 5-4-9

 .والجمهور 

 التجارية العالمة والصورة اسم وتعزيز  املستوى  رفيعي العمالء مع الشركة أعمال تطوير  أنشطة في اركةاملش 5-4-11

 .للشركة

  :إلادارة مجلس سر  أمين 5-5

 مهامه ويحدد إلادارة مجلس خارج من أو  أعضائه بين من للمجلس سر  أمين بتعيين إلادارة مجلس يقوم 5-5-1

 .وأتعابه وصالحياته

 :منها أدوار  بعدة املجلس سر  أمين يقوم 5-5-2

 .بانتظام ومراقبتها إلادارة مجلس إجراءات اتباع من التأكد •

 أي عن إلادارة ومجلس إلادارة مجلس رئيس إلى التقارير  وتقديم إلادارة مجلس قرارات تنفيذ متابعة •

 .يواجهها صعوبات

 .مسؤولياتهم عن بمعلومات إلادارة مجلس وأعضاء رئيس دعم •
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 .املجلس اجتماعات محاضر  وزيعوت إعداد •

 .التنفيذية وإلادارة إلادارة مجلس وبين إلادارة مجلس داخل للمعلومات الجيد التدفق ضمان •

 .إلادارة مجلس رئيس به يكلفه آخر  دور  بأي القيام •

  :إلادارة مجلس اجتماعات 5-6

 ويحتفظ .ألاول  التنفيذي الفريق طريق وعن التنفيذي الرئيس إلى للشركة اليومية إلادارة تفويض يتم 5-6-1

 الشركة، رأسمال وهيكل العامة، والسياسات الاستراتيجية بالقضايا املتعلقة بالصالحيات إلادارة مجلس

  .الشركة على تؤثر  التي ألاخرى  الرئيسية والقضايا ألارباح، توزيعات وإعالن

 أعضاء یحتاج ل  وقد إلادارة مجلس اجتماع في قرار  كل إلادارة مجلس أعضاء يتخذ ان الضروري  من ليس

 عقد يتم أن املقبول  من أنه حيث ،القرارات لتخاذ واحد مکان في مًعا لالجتماع بالضرورة إلادارة مجلس

 ينص كما التقنية أشكال من ر آخ شكل أي أو  الهاتف روابط أو  الفيديو  مؤتمرات عبر  بعد عن الاجتماعات

 . للشركة ألاساس ي النظام عليه

ع التعميم قرار  5-6-2
َّ
 مجلس أعضاء من ونظاميا صحيحاقرار  يعتبر  ألاقل على إلادارة مجلس أعضاء بأغلبية املوق

 أمين على ويجب الواجب النحو  على تشكيله تم الذي إلادارة مجلس اجتماع في تم قد كان لو  كما إلادارة

 أن وينبغي إلادارة، مجلس أعضاء جميع إلى إلادارة مجلس باجتماعات إخطارات إرسال الادارة مجلس سر

 ،بالتقرير املشمولة الفترة خالل عقدت التي إلادارة مجلس اجتماعات بعدد بيان السنوية التقارير  تتضمن

  .يحضرها لم والتي وكالة أصاله إلادارة مجلس عضو  رهاحض التي الاجتماعات وعدد

 الشركة تجاه واجباتهم من إلادارة مجلس أعضاء يعفي ل  إلادارة، مجلس اجتماعات عن الغياب 5-6-3

 .بشأنها الغائب العضو  يتحفظ مالم بشأنها قرار  واتخاذ فيها النظر  تم التي باملسائل يتعلق فيما

  ويكون  املجلس اجتماعات يرأس إلادارة مجلس رئيس 5-6-4
ً

 وفي .املجلس وأداء العامة رةإلادا تنسيق عن مسؤول

 .الاجتماع بإدارة املجلس رئيس نائب بتفويض غيابه حالة

دة تكون  أن ينبغي  لالجتماع الدعوة إخطارات 5-6-5   عن إلادارة مجلس أعضاء إلى ارسالها ويتم العربية باللغة ُمع 

 يتم العاجلة الحالت وفي جلسامل لعضو املبين العنوان إلى البريد طريق عن أو  إلالكتروني البريد طريق

 املجلس أعضاء إلخطار  النهائي املوعد هو  ليكون  الاجتماع، إلى للدعوة أعاله املذكور  غير  آخر  موعد تحديد

 .الاجتماع ومكان ووقت بتاريخ

 أو تصويت أي ذلك في بما واملداولت املناقشات يشمل أن وينبغي بالتفصيل الاجتماع محضر  إعداد ينبغي 5-6-6

 .إليها الرجوع تسهل وبطريقة أمان في الاجتماعات محاضر  على إلابقاء وينبغي .إليه التوصل تم قرار 
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  :إلادارة مجلس ومواد التوضيحي العرض 5-2

 اجتماع قبل الشركة أعمال لفهم املجلس أعضاء على مكتوبة الهامة والبيانات املعلومات توزع أن يجب 5-1-1

 توفر  و  إلامكان بقدر  شاملة املواد هذه أن من للتأكد جهدها قصارى  تبذل نأ إلادارة على ويجب املجلس

  .الالزمة املعلومات

 هذه تأتي أن ويمكن .كامل بشكل إلادارية وظائفه ملمارسة كافية بمعلومات إلادارة مجلس تزويد ينبغي 5-1-2

 بالخطط ألاداء ومقارنة ية،الشخص والرقابة إلادارة، تقارير  ذلك في بما متنوعة، مصادر  من املعلومات

 . الشركة عن املنشورات مختلف في ومقالتهم املالية ألاوراق محللي وتقارير  والدراسات املوضوعة،

 :والاجتماع الحضور  5-8

 مجلس واجتماعات للمساهمين العامة الجمعية اجتماعات إلادارة مجلس أعضاء يحضر  أن املتوقع من 5-8-1

 يجتمعوا وأن الالزم الوقت يقضوا وأن فيها، يعملون  التي الفرعية واللجان اللجان واجتماعات إلادارة

 .الاجتماع قبل إلاعداد ذلك في بما بمسؤولياتهم للوفاء الضرورة عند متكرر  بشكل

 .السنة في ألاقل مرتين الادارة مجلس يجتمع 5-8-2

 خالل إلادارة مجلس اجتماعات جميع نصف عن يقل ل  ما حضور  إلادارة مجلس أعضاء جميع على يجب 5-8-3

 .أكبر عدد أو  نسبة على للشركة الداخلية التنظيمية اللوائح تنص لم ما ،للشركة املالية السنة

 للشركة العليا إلادارة أعضاء من أكثر  أو  عضو  دعوة إلادارة مجلس رئيس ونائب إلادارة مجلس لرئيس يجوز  5-8-4

 يشمل أن ويمكن إلادارة، ملجلس الدورية الاجتماعات لحضور  الحاجة عند الشركة خارج من اشخاص أو 

 .القائمة الظروف ظل في الاقتضاء حسب آلخر  وقت من وموظفين آخرين أعضاء الاجتماع

  :إلادارة مجلس الجتماعات القانوني النصاب 5-9

 أل  بشرط ألاقل، على إلادارة مجلس أعضاء نصف حضره إذا إل  صحيًحا إلادارة مجلس اجتماع يكون  لن 5-9-1

 لحضور  عضوا يفوض أن إلادارة مجلس لعضو  ويجوز  ،أصالة أعضاء ثالثة عن الحاضرين عدد يقل

 .عنه نيابة إلادارة مجلس اجتماع

  :إلادارة مجلس اجتماعات محاضر  5-01

 سجل في املحاضر  هذه ادراج ويتم الاجتماع، محاضر  في إلادارة مجلس عن ًيصُدر  قرار  أي تسجيل يتم 5-11-1

 .املجلس سر  وأمين إلادارة مجلس رئيس يوقعه خاص

 مسار  تعكس والتي الاجتماعات، محاضر  ترقيم طريق عن إلادارة مجلس اجتماعات تسجيل يتم 5-11-2

 اجتماع في الحاضرين ألاشخاص أسماء وتتضمن إلادارة، مجلس اجتماعات من اجتماع كل في إلاجراءات
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 ألاصوات وعدد بدقة، وآلاراء القضايا وكافة املعتمدة القرارات تماع،الاج أعمال وجدول  إلادارة، مجلس

 . لألعضاء إرساله من أسبوع إنقضاء بعد نافذا املحضر ويعتبر  ،املخالفة وآلاراء معين لقرار  املعطاة

  :إلادارة مجلس اجتماعات إنعقاد 5-00

 إلادارة مجلس اجتماعات من اجتماع لكل الالزمة الشكلية إلاجراءات درجة إلادارة مجلس رئيس يحدد 5-11-1

  :التالية العامة القواعد تطبق حال، أي وعلى .إلادارة مجلس اجتماعات وآداب قواعد على الحفاظ مع

 .ألاعضاء جمیع إلی الاستماع إلادارة مجلس رئیس یضمن •

 لالعتراف إلادارة مجلس رئيس بسلطة الاعتراف لضمان الكافية رةبالسيط أيضا الرئيس يحتفظ •

 .تقدم إحراز  املطلوب من يكون  عندما الشكليات من بدرجة

 .جيد بشكل وتسجيلها صحيح بشكل القرارات فهم على إلادارة مجلس رئيس يحرص •

 ليسج معقول  رسمي قرار  مع واملناقشات، القرارات إنهاء على إلادارة مجلس رئيس يضمن •

 .إليها التوصل يتم التي الاستنتاجات

  :إلادارة مجلس اجتماعات تكرار  5-07

 للوفاء أشهر  ثالثة كل ألاقل على واحدة مرة رسمًيا املجلس يجتمع أن املقرر  من يكون  أن ينبغي 5-12-1

 .بمسؤولياته

  :إلادارية والتنمية املوظفين تعاقب تخطيط 5-03

 تعاقب تخطيط على يشرف أن ملسؤولياته، الفعال التنفيذ خالل يًضا،أ إلادارة مجلس على يتعين 5-13-1

  :التالية التوجيهية باملبادئ الالتزام يجب ذلك، على وبناء .إلادارية والتنمية املوظفين

 إلادارية والتنمية املوظفين لتعاقب التخطيط عن سنوي  تقرير  بإعداد التنفيذي الرئيس يقوم •

 .إلادارة مجلس على لُيعرض

 وتوصية إلادارة مجلس رئيس من توصية ألاوقات جميع في يتوافر  أن ينبغي ذلك، إلى وباإلضافة •

 .متوقع غير  بشكل العمل عن منهما أًيا عجز  حالة في منهما، كل بخليفة التنفيذي الرئيس

 املرشحين وتقييم اختيار  في املجلس بمساعدة إلادارة ملجلس التابعة واملكافآت الترشيحات لجنة تقوم •

 وضع على وإلاشراف التنفيذي، الرئيس منصب ذلك في بما التنفيذيين، املديرين ملناصب املحتملين

 .التنفيذيين املديرين تعاقب خطط

 في ،للتخلي مكتوبة سرية إجراءات ألاوقات، جميع في أيًضا، التنفيذي الرئيس لدى يكون  أن يجب •

 ذلك في بما مفاجئة، مغادرة أو  مفاجئ عجز  أي حدوث حالة في مسؤولياته عن املناسب، الوقت
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 مع دوري بشكل إلاجراء هذا بمراجعة الرئيس يقوم .الطويل املدى على يخلفه من لترتيبات توصياته

 .واملكافآت الترشيحات لجنة

 املحتملين لخلفاؤه وتقييمه للشركة يالتنفيذ الرئيس توصيات واملكافآت الترشيحات لجنة تطلب قد •

 .العليا إلادارة ملناصب

 :املستقلين واملستشارين إلادارة مستشاري  مع والتعامل التواصل 5-04

 إمكانية مع عليه تعرض قضية أي في التحقيق بسلطة الرقابي، لدوره تنفيذه عند إلادارة، مجلس يتمتع 5-14-1

 الدائم التعامل على والقدرة الشركة، وموظفي والتسهيالت جالتوالس الدفاتر  جميع إلى الكامل الوصول 

 .خارجيين مستشارين أو  الخارجي املراجع أو  خارجي محاِم  مع

 الشركات من أي أو  الشركة في موظف أو  تنفيذي مدير  أي من بالتواصل يقوم أن إلادارة ملجلس يجوز  5-14-2

 أو  إلادارة مجلس مع الاجتماع للشركة الخارجي املراجعو  للشركة الخارجي القانوني واملستشار  لها التابعة

 التقديرية السلطة استخدام إلادارة مجلس على يجب كما .إلادارة ملجلس التابعة اللجان من لجنة أي

 ارسال يتم مكتوب اتصال أي وأن للشركة التجارية العمليات يشتت ل  الاتصال هذا أن من للتأكد

 .يالتنفيذ الرئيس إلى منه نسخة

  : الادارة مجلس أعضاء تقييم 5-05

 وتقوم .بفعالية تعمل ولجانه املجلس كان إذا ما لتحديد سنوي  ذاتي تقييم بإجراء إلادارة مجلس يقوم 5-15-1

 والذي إلادارة ملجلس السنوي  الذاتي التقييم على باإلشراف للمجلس التابعة واملكافآت الترشيحات لجنة

  التقييم هذا يكون  أن ويجب .املجلس بمهام إدارة مجلس عضو  كل والتزام ألداء تقييم يتضمن
ً

 عامال

 املرشحين في املطلوبة والصفات املهارات وكذلك إلادارة، مجلس أعضاء عضوية مدة تحديد في مهما

 .إلادارة مجلس لعضوية املحتملين

  :التنفيذي الرئيس تقييم 5-06

 مقارنة أدائه على الترشيحات لجنة من املقدم  التنفيذي ئيسالر   تقييم بمراجعة إلادارة مجلس يقوم 5-16-1

 (.وغيرها الاستراتيجية وتحقيق ألاعمال نتائج ذلك في بما) املجلس حددها التي باألهداف

 .الطويل املدى على املساهمين و  مصلحةالشركة مع التنفيذي الرئيس تقييم معايير  تتماش ى أن يجب 5-16-2

 للرئيس إلاجمالي الحافز  يستند أن وينبغي ،له املعطاة بإنجازألاهداف مقارنة نفيذيالت الرئيس ويقيم 5-16-3

 .أداؤه إلى التنفيذي
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 :املساهمين مع العالقات 5-02

 .فيه واملشاركة عليه وإلاشراف املساهمين مع العالقات برنامج بتطوير  إلادارة مجلس يقوم 5-11-1

 .املعلومات إلى الوصول  حيث من متكافئ بشكل املساهمين جميع مع إلادارة مجلس يتعامل 5-11-2

 لفهم الشركة في والكبار  املؤسسين املساهمين مع الكافية الاتصال ببيانات إلادارة مجلس رئيس يحتفظ 5-11-3

 هذه في ش يء ل  .ككل إلادارة مجلس إلى إحالتها يتم املساهمين آراء أن من والتأكد وشواغلهم مشاكلهم

 في متكافئ بشكل املساهمين معاملة لقانون  العامة املتطلبات لتجاوز  اتخاذها ينبغي وجيهيةالت املبادئ

 .املعلومات على الحصول 

 املفوضين إلادارة مجلس أعضاء من وغيرهم التنفيذي والرئيس إلادارة مجلس رئيس على يجب 5-11-4

 استراتيجيات بشأن وغيرهم يناملؤسسي املساهمين ممثلي مع حوار  إلجراء املستثمرين مع والعالقات

 .متبادل بشكل ألاهداف فهم أجل من الشركة وحوكمة املالي وألاداء ألاجل طويلة ألاعمال

 الرسمية واملنشورات إلاعالنات على بناء املستثمرين لعالقات منظم برنامج بتشغيل الشركة تقوم 5-11-5

 .بها املعمول  التنظيمية واللوائح والقواعد ينللقوان وفقا املالية والنتائج الهامة باألحداث املتعلقة

 املعلومات تقديم عن مسؤول  يكون  املساهمين ولعالقات العامة للعالقات مسؤول بتعيين الشركة تقوم 5-11-6

 .الاخرى  الرقابيه والجهات واملساهمين املالية السوق  هيئة مسؤولي استفسارات على وإلاجابة

 وإلاعالنات والكاملة املرحلية املالية النتائج فيها بما بالشركة الخاصة اتاملعلوم نشر  أيًضا سيتم 5-11-1

 .للشركة إلالكتروني واملوقع تداول  موقع على ألاخرى  الرئيسية

  :إلادارة ملجلس التابعة اللجان 5-08

  :الرقابية مسؤولياته تنفيذ في ملساعدته التالية اللجان ينش ئ أن إلادارة مجلس على ينبغي 5-18-1

 .املراجعة لجنة   .1

 .واملكافآت الترشيحات لجنة   .2

  والتطوير الاستثمار  لجنة   .3

 املوافقة فيتم املراجعه لجنة ماعدا الادارة مجلس قبل من إلادارة ملجلس التابعة اللجان تشكيل يتم 5-18-2

 النظام في ماورد حسب رةإلادا مجلس يحددها التي العامة لإلجراءات وفًقا العامه الجمعية قبل من عليها

 املجلس بها يراقب التي والطريقة لجنة، كل وصالحيات ومدة واجبات توضح التي ،للشركة الاساس ى

 ويتولى .تامة بشفافية قراراتها أو  نتائجها أو  بأنشطتها إلادارة مجلس بإخطار  لجنة كل تقوم .أنشطتها

 لىع اللجان تلك إلى املوكلة ألانشطة تنفيذ يكفل بما دورية بصفة اللجان هذه أنشطة متابعة املجلس
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 لئحه ماعدا إلادارة ملجلس التابعة اللجان لجميع الداخلية اللوائح على املجلس ويوافق .الواجب النحو 

 .العامه الجمعية تعتمدها التى املراجعه لجنة

 قد التي باألنشطة املتعلقة اللجان في التنفيذيين غير  إلادارة مجلس أعضاء من كاف عدد تعيين يتم 5-18-3

 التي الصفقات ومراجعة املالية، وغير  املالية التقارير  نزاهة ضمان مثل املصالح، في تضارب على تنطوي 

 التنفيذيين، إلادارة مجلس أعضاء وتعيين املجلس، لعضوية والترشيح العالقة، ذات ألاطراف تبرمها

 .ومكافآتهم أجورهم وتحديد

 .إلادارة سمجل أعضاء أغلبية من باإليجاب التصويت بموجب آلخر  وقت من أخرى  لجان إنشاء يجوز  5-18-4

 ..باللجنة الخاص الالئحة في ومسؤولياتهاوصالحياتها تشكيلها من والغرض لجنة كل هدف ذكر  يتم 5-18-5

 للمجلس ويجوز  واملكافآت، الترشيحات لجنة توصية على بناءً  اللجان أعضاء بتعيين إلادارة مجلس يقوم 5-18-6

 . العامة الجمعية طريق عن أعضائها وعزل  تعيين يتم التى املراجعه لجنة ماعدا لتقديره وفقا عزلهم

 والقواعد القوانين بموجب املطلوب بالقدر  ألاخرى  والشروط والخبرة بالستقاللية اللجان أعضاء يلتزم 5-18-1

 .بها املعمول  التنظيمية واللوائح

 حضور  آلاخرين لألعضاء يجوز  ولكن ،اللجنة اجتماع حضور  اللجنة أعضاء غير  آخر  عضو  ألي يحق ل  5-18-8

 .اللجنة من دعوة بموجب اللجنة اجتماع
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 املراجعة لجنة عمل لئحة  (6
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 املراجعة لجنة عمل الئحة .6

 :تمهيد

 املراجعة لجنة أهداف وتتمثل إلادارة، بمجلس املنوطة الرئيسة املسئوليات أحد هو  فاعل، داخلية رقابة نظام وجود إن

 وتنفيذه الداخلية الرقابة نظام وكفاية بوجود يتعلق فيما به املنوطة باملسئوليات الوفاء في إلادارة مجلس مساعدة في

 مصالح ويحمي الشركة أغراض يحقق بما وتطويره النظام تفعيل شأنها من إلادارة ملجلس توصيات أي ورفع بفاعلية،

 .ةمعقول وتكلفة عالية بكفاءة واملستثمرين املساهمين

  أعضائها مكافآت وتحديد املراجعة لجنة تشكيل 6-0

 أعضاء خمسة عن وليزيد أعضاء ثالثة من مراجعة لجنة للشركة العادية العامة الجمعية من بقرار  تشكل 6-1-1

 عضو  بينهم من يكون  أن على غيرهم أو  املساهمين من سواء التنفيذيين الادارة مجلس أعضاء غير  من

 .واملحاسبية املالية بالشؤون مختص بينهم من يكون  أنو  ألاقل، على مستقل

  أعضائها بين من اللجنة تختار  6-1-2
ً
  اللجنة رئيس يكون  أن ويجب للجنة رئيسا

ً
  عضوا

ً
 .مستقال

  إلادارة مجلس رئيس يكون  أن ليجوز  6-1-3
ً
 .املراجعة لجنة في عضوا

 في مؤقت بشكل اللجنة في أعضاء تعيين يتم شركةال إدارة مجلس وموافقة اللجنة رئيس اقتراح على بناءً  6-1-4

 .لها اجتماع اول  في الجمعية على التعيين هذا يعرض ان على ،اللجنة مقاعد أحد شغور  حال

 لدى أو  للشركة، املالية أو  التنفيذية إلادارة في املاضيتين السنتين خالل يعمل كان أو  يعمل ملن يجوز  ل  6-1-5

  يكون  أن الشركة، حسابات مراجع
ً
 .املراجعة لجنة في عضوا

 .إلادارة مجلس ِقبل من تحديدها يتم مالية مبالغ من اللجنة مكافآت تتكون  6-1-6

  ومدتها العضوية 6-7

 اللجنة بتشكيل العادية العامة الجمعية قرار  إصدار  تاريخ من تبدأ الاكثر  على سنوات ثالث تتجاوز  ل  العضوية مدة

 يحق كما جديدة، دورات عدة أو  لدورة اللجنة تشكيل إعادة ويجوز  املجلس، دورة بانتهاء اللجنة دورة وتنتهي

 على املوافقة يتم وأن املناسب الوقت في ذلك يكون  ان شريطة اللجنة عضوية من اعفاءه يطلب أن اللجنة لعضو 

 .الادارة مجلس من طلبه
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  ومسؤولياتها املراجعة لجنة اختصاصات 6-3

 الرقابة وأنظمة املالية والقوائم التقارير  ونزاهة سالمة من والتحقق الشركة أعمال بمراقبة املراجعة لجنة تختص

 :يلي ما خاصة بصفة اللجنة مهام وتشمل فيها، الداخلية

 حولها الرأي وإبداء إلادارة مجلس على عرضها قبل للشركة والسنوية ألاولية املالية القوائم دراسة 6-3-1

 .وشفافيتها وعدالتها نزاهتها نلضما .بشأنها والتوصية

 املالية والقوائم إلادارة مجلس تقرير  كان إذا فيما - إلادارة مجلس طلب على بناءً  - الفني الرأي إبداء 6-3-2

 املالي املركز  تقييم واملستثمرين للمساهمين تتيح التي املعلومات وتتضمن ومفهومة ومتوازنة عادلة للشركة

 .واستراتيجيتها عملها ونموذج وأدائها للشركة

 .املالية التقارير  تتضمنها مألوفة غير  أو  مهمة مسائل أي دراسة 6-3-3

 أو  الشركة في الالتزام مسؤول أو  مهامه يتولى من أو  للشركة املالي املدير  يثيرها مسائل أي في بدقة البحث 6-3-4

 .الحسابات مراجع

 .املالية التقارير  في الواردة الجوهرية املسائل في املحاسبية التقديرات من التحقق 6-3-5

 عملها طبيعة حسب لها التابعة الشركات وفي الشركة في املتبعة املحاسبية واملبادئ السياسات دراسة 6-3-6

 .شأنها في إلادارة ملجلس والتوصية الرأي وإبداء

 أجل من الشركة، في اخليةالد املراجعة وإدارة الداخلي املراجع وأنشطة أداء على وإلاشراف الرقابة 6-3-1

  .بها املنوطة واملهام ألاعمال تنفيذ في وفعاليتها الالزمة املوارد توافر  من التحقق

 .فيها الواردة للمالحظات التصحيحية إلاجراءات تنفيذ ومتابعة الداخلية املراجعة تقارير  دراسة 6-3-8

  .الشركة في املخاطر  وإدارة واملالية الداخلية الرقابة نظم ومراجعة دراسة 6-3-9

 .مكافآته واقتراح الداخلي املراجع أو  الداخلية املراجعة ادارة أو  وحدة مدير  بتعيين إلادارة ملجلس التوصية 6-3-11

 من التأكد بعد .أدائهم وتقييم أتعابهم وتحديد وعزلهم الحسابات مراجعي بترشيح إلادارة ملجلس التوصية 6-3-11

 .معهم التعاقد وشروط عملهم قنطا ومراجعة استقالليتهم

 ألاخذ مع املراجعة، أعمال فعالية ومدى وعدالته، وموضوعيته الحسابات مراجع استقاللية من التحقق 6-3-12

  .الصلة ذات واملعايير  القواعد الاعتبار  في

  تقديمه عدم من والتحقق وأعماله، الشركة حسابات مراجع خطة مراجعة 6-3-13
ً
 تخرج ريةإدا أو  فنية أعمال

 .ذلك حيال مرئياتها وإبداء املراجعة، أعمال نطاق عن

 .الشركة حسابات مراجع استفسارات عن إلاجابة 6-3-14
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 .بشأنها اتخذ ما ومتابعة املالية القوائم على ومالحظاته الحسابات مراجع تقرير  دراسة 6-3-15

 .بشأنها الالزمة إلاجراءات الشركة اتخاذ من والتحقق الرقابية الجهات تقارير  نتائج مراجعة 6-3-16

 .العالقة ذات والتعليمات والسياسات واللوائح باألنظمة الشركة التزام من التحقق 6-3-11

 حيال مرئياتها وتقديم العالقة، ذوي  ألاطراف مع الشركة تجريها ان املقترح والتعامالت العقود مراجعة 6-3-18

 .إلادارة مجلس الى ذلك

 لجودة السنوي  التقييم مراجعة خالل من فيها املستثمر  الشركات في الداخلية املراجعة كفاءة من التأكد 6-3-19

 تراه بما إلادارة ملجلس والرفع الشركاء، اتفاقيات به تسمح ما ووفق الشركات لهذه الداخلية املراجعة

 .ذلك حيال

 املسيطر /فيها املستثمر  ) التابعة كاتالشر  في املراجعة لجان وأداء تشكيل إجراءات فاعلية من التأكد 6-3-21

 .ذلك حيال تراه بما إلادارة ملجلس والرفع (عليها

 (عليها املسيطر / املستثمرفيها) التابعة الشركات في تعيينه وإجراءات الخارجي املراجع كفاءة من التأكد 6-3-21

 .ذلك ملز  إن العامة الجمعية على وعرضه ذلك حيال تراه بما إلادارة ملجلس والرفع

 .إلادارة مجلس من طلبها عند فيها املستثمر  بالشركات تتعلق خاصة مهام بتنفيذ القيام 6-3-22

 التي باإلجراءات توصياتها وإبداء إلادارة، مجلس الى بشأنها إجراء اتخاذ ضرورة ترى  مسائل من تراه ما رفع 6-3-23

  .اتخاذها يتعين

 أو  املالية التقارير  في تجاوز  أي بشأن ملحوظاتهم تقديم الشركة في نللعاملي تتيح آلية وضع اللجنة على 6-3-24

 الخطأ حجم مع يتناسب مستقل تحقيق بإجراء آلالية هذه تطبيق من التحقق اللجنة وعلى .بسرية غيرها

 .مناسبة متابعة إجراءات وتبني التجاوز  أو 

  املراجعة لجنة صالحيات 6-4

 :التالية الصالحيات مهامها أداء سبيل في املراجعة للجنة

  .ووثائقها الشركة سجالت على الاطالع حق 6-4-1

 .التنفيذية إلادارة أو  إلادارة مجلس أعضاء من بيان أو  إيضاح أي تطلب أن 6-4-2

 أو  عملها إلادارة مجلس أعاق إذا لالنعقاد للشركة العامة الجمعية دعوة إلادارة مجلس من تطلب أن 6-4-3

 .جسيمة خسائر  أو  ألضرار  الشركة تعرضت

 .الخارجي املراجع ترشيح ضوابط اعتماد 6-4-4

  .الداخلية املراجعة لئحة اعتماد 6-4-5
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  .الداخلية املراجعة إلدارة السنوية املراجعة وموازنة خطة اعتماد 6-4-6

  .الداخلية للمراجعة التنظيمي الهيكل اعتماد 6-4-1

 أو  الاستقالة بسبب سواءً  للشركة الداخلية املراجعة رئيس عمل إنهاء أو  بتعيين إلادارة ملجلس التوصية 6-4-8

  .له املخصصة ألاخرى  واملزايا والبدلت الشهري  الراتب واعتماد إلاعفاء، أو  العجز 

  .يةالسنو  والعالوات واملكافآت الداخلية املراجعة لرئيس السنوي  ألاداء تقييم اعتماد 6-4-9

 أو  الشركة داخل من استشارية جهات أو  بمستشارين املباشرة الترسية أو  التعاقد أو  الاستعانة للجنة يحق 6-4-11

 تضمن أن وعلى الاستشارات أو  الدراسات تلك تكاليف الشركة تتحمل أن على بواجباتها، للقيام خارجها؛

 الاطالع حق ولهم .التنفيذية إلادارة أو  ركةبالش وعالقتهم الاستشارية والجهات املستشارين اسم تقريرها

 .ووثائقها الشركة سجالت على

 وقراراتها اللجنة اجتماعات  6-5

  ألاجتماع يكون  ل  6-5-1
ً
 يجوز  ول  تفويض، خطاب بموجب نيابة أو  أصالة ألاعضاء أغلبية بحضور  إل  صحيحا

 بداية قبل لجتماعاتها الزمني الجدول  اللجنة تعتمد أن يجب كما .واحد عضو  من أكثر  عن إلانابة للعضو 

 ألاحوال كل وفي .الالحق الاجتماع تاريخ على اجتماع كل خالل نهائي بشكل الاتفاق يتم أن على سنة كل

 رئيس ذلك طلب حال في أو  الواحدة املالية السنة في ألاقل على اجتماعات أربعة اللجنة تجتمع أن يجب

 توجيه يتم ان على أعضائه، من عضوان أو  إلادارة مجلس سرئي أو  أعضائها من عضوان أو  اللجنة

  .ووثائقه ألاعمال جدول  بها ويرفق ألاقل على بأسبوع موعده قبل الاجتماع لحضور  الدعوة

 حالة وفي الاجتماع في واملمثلين الحاضرين أعضائها أصوات بأغلبية اللجنة وتوصيات قرارات تصدر  6-5-2

 .الرئيس معه صوت لذيا الجانب يرجح ألاصوات تساوي 

 إلى دعته التي ألاساسية ألاسباب يبين أن على اللجنة تتخذه قرار  أي على التحفظ عضو  ألي يجوز  6-5-3

 املتعلقة القرارات على"وجد إن" فيقتصرتحفظه ،اختتامها قبل اللجنة من عضو  اي خرج واذا .التحفظ

 رغبته ابدى إذا مناقشتها يحضر  لم التي نودالب على باملحضر  ينص ان مناقشتها،على حضر  التي بالبنود

  .ذلك كتابة

 أشخاص أو  مختص أي أو  التنفيذية إلادارة أعضاء أو  املجلس أعضاء من أي دعوة للجنة يجوز  كما 6-5-4

 في يدخل موضوع أي مناقشة في للمشاركة ألاجتماع لحضور  خارجها أو  الشركة داخل من آخرين

 .اللجنة بها املختصة القرارات من أي على التصويت حق هل يكون  أن دون  اللجنة اختصاصات

 .الداخلي املراجع ومع الحسابات، مراجع مع دورية بصفة اللجنة تجتمع 6-5-5

 .ذلك إلى الحاجة دعت كلما اللجنة مع الاجتماع طلب الحسابات ومراجع الداخلي للمراجع 6-5-6
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 توصيات وتوثيق ومداولت، نقاشات من دار  ما تتضمن لها محاضر  وإعداد اللجنة اجتماعات توثيق يجب 6-5-1

 والتحفظات الحاضرين ألاعضاء أسماء وبيان ومنظم، خاص سجل في وحفظها التصويت، ونتائج اللجنة

 .اللجنة وامين الحاضرين ألاعضاء جميع من املحاضر  هذه وتوقيع ،- وجدت إن- أبدوها التي

دة تسلمهم تاريخ من كاف   وقت خالل املحضر  عن ياتهمومرئ ملحوظاتهم اللجنة أعضاء يقدم  6-5-8  ألاولى للُمَسوَّ

 .اللجنة أمين قبل من للمحضر 

دة اللجنة أمين يعدل 6-5-9 َسوَّ
ُ
 .ألاعضاء ملحوظات على بناءً  ألاولى امل

  املحضر  ويعتبر  النهائية بصورته املحضر  اللجنة أمين يعد 6-5-11
ً
  . توقيعه بمجرد رسميا

صادق املُعتمد املحضر  اللجنة أمين يرسل 6-5-11
ُ
 .اللجنة أعضاء إلى عليه وامل

  اللجنة رئيس مهام 6-6

 .ألاعمال وجدول  اللجنة اجتماعات من اجتماع كل ومكان وتاريخ وقت وتحديد لالنعقاد اللجنة دعوة 6-6-1

 .اللجنة اجتماعات رئاسة تولي 6-6-2

  اللجنة على وعرضها اللجنة أنشطة عن دورية تقارير  إعداد 6-6-3
ً
  .إلادارة ملجلس لرفعها تمهيدا

  إلادارة مجلس على اللجنة تقارير  عرض 6-6-4
ً
 أول  في عليها للموافقة - وجدت إن - بالتوصيات معها مصحوبا

 .اللجنة رئيس هيرا ما حسب أو  إلادارة مجلس طلب حسب وذلك .اللجنة اجتماع يعقب اعتيادي اجتماع

 .ذلك تستدعي أخرى  جهة وأي إلادارة مجلس أمام اللجنة تمثيل 6-6-5

 .املجلس إلى وتوصياتها اللجنة أعمال نتائج رفع 6-6-6

  اللجنة ر س امين مهام 6-2

 . ألاعمال وجدول  الاجتماعات بمواعيد اللجنة أعضاء تبليغ 6-1-1

 ألاعمال وجدول  الحاضرين وأسماء ومكانه الاجتماع تاريخ املحضر يشمل بحيث الاجتماعات محاضر  تدوين 6-1-2

 رئيس قبل من واعتمادها اللجنة إليها توصلت التي والقرارات التوصيات ونصوص املناقشات وملخص

 .اللجنة

 اللجنة ماتقرره وفق والربعية السنوية" املالية النتائج - املالية القوائم" املالية الافصاحات ونشر  صياغة 6-1-3

 .العالقة ذات والتعليمات والقرارات الانظمة مع يتوافق ماوب

 عليه املصادقة بعد وذلك اللجنة اجتماع محضر  من بنسخة اجتماع كل بعد الادارة مجلس رئيس تزويد 6-1-4

 .اللجنة أعضاء من
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 .ومرتب منظم وبشكل آمن مكان في الاجتماعات محاضر  حفظ 6-1-5

 .اللجنة ملقرر  اللجنة اتوكله أخرى  مهام بأي القيام 6-1-6

  عامة وقواعد أحكام 6-8

 العضو  وعلى أعمالها، في الفعالة واملشاركة اللجنة جلسات حضور  في الانتظام اللجنة أعضاء على يجب 6-8-1

 للعضو  يجوز  ول  .بذلك كتابة اللجنة رئيس يخطر  أن الجلسات إحدى عن غيابه يستوجب ما يطرأ الذي

  الانصراف
ً
 .اللجنة رئيس من بإذن إل  لسةالج من نهائيا

 عليه وقف عما يفصح أن اللجنة لعضو  يجوز  ول  الشركة أسرار  على املحافظة اللجنة أعضاء على يجب 6-8-2

 يترتب قد الذي الضرر  عن التعويض عن ومساءلته اللجنة من إبعاده للمجلس جاز  وإل  الشركة أسرار  من

 .ذلك على

 .لها التابعة الشركات من أي أو  بالشركة تنفيذية أعمال بأية القيام للجنةا أعضاء من عضو  ألي ليجوز  6-8-3

 الحديثة التطورات ومواكبة به، املنوطة ألاعمال ملزاولة الواجبة العناية يبذل أن اللجنة عضو  على يجب 6-8-4

 .الشركة بأعمال العالقة ذات

 من يتجرد وأن بالعدل يتصف وأن والاستقالل واملوضوعية والصدق بالنزاهة اللجنة عضو  يتحلى أن يجب 6-8-5

 العضو  قيام أثناء أو  اللجنة عضو  تعيين عند ألامور  هذه وتراعى .بالسرية يلتزم وأن الشخصية املصالح

 .بمهامه

 تلك ولتكون .لها التابعة الشركات أو  للشركة منافسة أنشطة أو  أعمال في يشترك بأن اللجنة لعضو  يجوز  ل  6-8-6

 .والامانة بالشرف ةمخل ألاعمال

 لدى أو  للشركة، املالية أو  التنفيذية إلادارة في املاضيتين السنتين خالل يعمل كان أو  يعمل ملن يجوز  ل  6-8-1

  يكون  أن الشركة، حسابات مراجع
ً
 .املراجعة لجنة في عضوا

 من الصادرة الحوكمة لئحة في بشأنها ماذكر  الى الرجوع يتم املراجعة لجنة لئحة في تذكر  لم التي البنود 6-8-8

 . للشركة الرقابية والوائح وألانظمة ،الرقابية الجهات
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 واملكأفات الترشيحات لجنة عمل الئحة .2

 :تمهيد

 لعضوية توافرها الواجب والشروط ،ومسؤولياتها واملكأفات الترشيحات لجنة عمل نطاق تحديد إلى الالئحة هذه تهدف

 .عملها واجراءات اجتماعاتها عقد كيفية و  اللجنة

 أعضائها ومكافآت عضويتها وشروط عملها ومدة اللجنة تكوين 2-0

 أعضاء خمسة عن وليزيد ثالثة من عددها ليقل واملكأفات الترشيحات لجنة اعضاء إلادارة مجلس يعين 1-1-1

 الادارة مجلس اعضاء غير  من جميعهم ويكون  املستقلين إلادارة مجلس أعضاء من أعضاؤها ويكون 

 أو  تنفيذيين غير  بأعضاء الاستعانة ويجوز  الاقل، على مستقل عضو  بينهم يكون  ان على،التنفيذين

 دورة بانتهاء اللجنة دورة وتنتهي ،غيرهم، أم املساهمين من أكانوا سواء املجلس أعضاء غير  من بأشخاص

 .دورات عدة أو  واحدة لدورة تعيينهم إعادة وز ويج املجلس،

 يحق كما املجلس يراه سبب ألي واملكافآت الترشيحات لجنة عضو  واستبدال عزل  إلادارة ملجلس يجوز  1-1-2

 .إلادارة مجلس به يقبل مناسب وقت في ذلك يكون  أن بشرط يعتزل  أن اللجنة لعضو 

  املجلس يعين العضوية، مدة أثناء املكافآتو  الترشيحات لجنة أعضاء أحد مركز  شغر  إذا 1-1-3
ً
 في آخر  عضوا

 .سلفه مدة الجديد العضو  ويكمل الشاغر  املركز 

 .العضو بوفاة أو  تجدد، لم ما اللجنة في أو  إلادارة مجلس في العضوية مدة بانتهاء اللجنة عضوية تنتهي 1-1-4

  اللجنة عضو  يعتبر  1-1-5
ً
  مستقيال

ً
 اجتماعات ثالثة من ألكثر  اللجنة ماعاتاجت حضور  عن تخلف إذا حكما

 .الحاضرين اللجنة أعضاء أغلبية عليه يوافق مقبول  عذر  أو  اللجنة رئيس من مسبق إذن دون  متتالية

  بينهم من اللجنة أعضاء ينتخب 1-1-6
ً
 إدارة في عنه وينوب ،املستقلين إلادارة مجلس أعضاء من رئيسا

 .ألاعضاء من الحاضرون رهيختا آخر  عضو  أي غيابه عند الاجتماعات

 .الشركة إدارة مجلس ِقبل من تحديدها يتم مالية مبالغ من اللجنة مكافآت تتكون  1-1-1

 اللجنة اختصاصات 2-7

 التنفيذية، وإلادارة املجلس عن املنبثقة واللجان إلادارة مجلس أعضاء ملكافآت واضحة سياسة إعداد 1-2-1

  فيها للنظر  إلادارة مجلس الى ورفعها
ً
 السياسة تلك في يراعى أن على العامة، الجمعية من لعتمادها تمهيدا

 .تنفيذها من والتحقق عنها، وإلافصاح باألداء، ترتبط معايير  اتباع

 هذه عن جوهري  انحراف أي وبيان بها، املعمول  املكافآت وسياسة املمنوحة املكافآت بين العالقة توضيح 1-2-2

 .السياسة
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 .منها املتوخاة ألاهداف تحقيق في فعاليتها مدى وتقييم املكافآت، لسياسة وريةالد املراجعة 1-2-3

  بالشركة التنفيذين وكبار  عنه املنبثقة واللجان إلادارة مجلس أعضاء بمكافآت إلادارة ملجلس التوصية 1-2-4
ً
 وفقا

 .املعتمدة للسياسة

 .التنفيذية وإلادارة إلادارة مجلس في للعضوية واضحة ومعايير  سياسات اقتراح 1-2-5

  ترشيحهم وإعادة فيه أعضاء بترشيح إلادارة ملجلس التوصية 1-2-6
ً
 مراعاة مع املعتمدة، واملعايير  للسياسات وفقا

 .باألمانة مخلة بجريمة إدانته سبقت شخص أي ترشيح عدم

 .التنفيذية إلادارة وظائف وشغل إلادارة مجلس لعضوية املطلوبة واملؤهالت للقدرات وصف إعداد 1-2-1

 .إلادارة مجلس ألعمال تخصيصه العضو  على يتعين الذي الوقت تحديد 1-2-8

 ووظائف إلادارة مجلس لعضوية املناسبة الخبرات أو  املهارات من الالزمة لالحتياجات السنوية املراجعة 1-2-9

 .التنفيذية إلادارة

 يمكن التي التغييرات شأن في التوصيات وتقديم التنفيذية وإلادارة إلادارة مجلس هيكل مراجعة 1-2-11

 .إجراؤها

 بين مصالح تعارض وجود عدم من والتأكد املستقلين الاعضاء استقالل من سنوي  بشكل التحقق 1-2-11

  .إلادارة مجلس وأعضاء الشركة

 التنفيذيين بار وك املستقلين وألاعضاء التنفيذيين غير  وألاعضاء التنفيذيين لألعضاء وظيفي وصف وضع 1-2-12

 .التنفيذيين كبار  أو  إلادارة مجلس أعضاء أحد مركز  شغور  حال في الخاصة إلاجراءات وضع 1-2-13

 مصلحة مع يتفق بما ملعالجتها الحلول  واقتراح إلادارة، مجلس في والقوة الضعف جوانب تحديد 1-2-41

 .الشركة

 وقراراتها اللجنة اجتماعات 2-3

 حضور  اللجان وأعضاء اللجنة سر  أمين عدا التنفيذية إلادارة أو  إلادارة مجلس في عضو  ألي يحق ل  1-3-1

 الحاجة دعت متى ويجوز  ،.مشورته على الحصول  او  رائه الى الاستماع اللجنة طلبت اذا الا  اجتماعاتها

 أي على بالتصويت املدعوين أحقية عدم مراعاة مع منه، جزء أو  اجتماع أي لحضور  آخرين أشخاص دعوة

  .اللجنة تتخذه قرار 

 وعند الحاضرين، أصوات بأغلبية قراراتها وتصدر  أعضائها، أغلبية حضور  اللجنة اجتماعات لصحة ُيشترط 1-3-2

 .الاجتماع رئيس معه صوت الذي الجانب يرجح ألاصوات تساوي 
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 توصيات توثيقو  ومداولت، نقاشات من دار  ما تتضمن لها محاضر  وإعداد اللجنة اجتماعات توثيق يجب 1-3-3

 والتحفظات الحاضرين ألاعضاء أسماء وبيان ومنظم، خاص سجل في وحفظها التصويت، ونتائج اللجنة

 .اللجنة وامين الحاضرين ألاعضاء جميع من املحاضر  هذه وتوقيع ،- وجدت إن- أبدوها التي

 نهائي بشكل الاتفاق يتم نأ على سنة كل بداية قبل لجتماعاتها الزمني الجدول  اللجنة تعتمد أن يجب 1-3-4

 .الالحق الاجتماع تاريخ على اجتماع كل خالل

  .لكلذ الحاجة دعت وكلما ألاقل على ر أشه ستة كل دورية بصفة اللجنة تجتمع ان يجب 1-3-5

 .ووثائقه ألاعمال جدول  بها ويرفق ألاقل على بأسبوع موعده قبل الاجتماع لحضور  الدعوة توجه 1-3-6

 التحفظ، إلى دعته التي ألاساسية ألاسباب يبين أن على اللجنة تتخذه قرار  أي على التحفظ عضو  ألي يجوز  1-3-1

 املتعلقة القرارات على"وجد إن" فيقتصرتحفظه ،اختتامها قبل اللجنة إجتماع من عضو اي خرج واذا

 رغبته ابدى إذا اقشتهامن يحضر  لم التي البنود على باملحضر  ينص ان مناقشتها،على حضر  التي بالبنود

 .ذلك كتابت

 اللجنة رئيس مهام 2-4

 وجدول  اللجنة اجتماعات من اجتماع كل ومكان وتاريخ وقت وتحديد لالجتماع اللجنة اعضاء دعوة 1-4-1

 ألاعمال

 .اللجنة اجتماعات رئاسة تولي 1-4-2

  اللجنة على وعرضها اللجنة أنشطة عن دورية تقارير  إعداد 1-4-3
ً
  .إلادارة ملجلس رفعهال تمهيدا

  إلادارة مجلس على اللجنة تقارير  عرض 1-4-4
ً
 أول  في عليها للموافقة - وجدت إن - بالتوصيات معها مصحوبا

 اللجنة رئيس يراه ما حسب أو  إلادارة مجلس طلب حسب وذلك اللجنة اجتماع يعقب اعتيادي اجتماع

 
ً
 .ضروريا

 .ذلك تستدعي أخرى  جهة أي و إلادارة مجلس أمام اللجنة تمثيل 1-4-5

 .إلادارة مجلس إلى وتوصياتها اللجنة أعمال نتائج رفع 1-4-6

 اللجنة سر أمين مهام 2-5

 .به املتعلقة والوثائق الاجتماع أعمال بجدول  وتزويدهم الاجتماعات انعقاد بمواعيد اللجنة أعضاء تبليغ 1-5-1

 وملخص والغائبين الحاضرين وأسماء ومكانه الاجتماع تاريخ على تشتمل بحيث الاجتماعات محاضر  تدوين 1-5-2

 .اللجنة رئيس قبل واعتمادهامن اللجنة إليها توصلت التي والقرارات التوصيات ونصوص املناقشات



 

 م7102 ديسمبر                                                                         الشركة حوكمة دليل                                                                                      11 من 42 صفحة

 من عليه املصادقة بعد اللجنة اجتماع محضر  من بنسخة اجتماع كل بعد الادارة مجلس رئيس تزويد 1-5-3

 .اللجنة أعضاء

 .ومرتب منظم وبشكل آمن مكان في الاجتماعات محاضر  فظح 1-5-4

 .سابقة اجتماعات في مناقشتها تم أخرى  مواضيع وأية اللجنة عن الصادرة القرارات تنفيذ متابعة 1-5-5

 .اللجنة ألمين اللجنة توكلها أخرى  مهام بأي القيام 1-5-6

 عامة وقواعد أحكام 2-6

 العضو  وعلى أعمالها، في الفعالة واملشاركة اللجنة جلسات حضور  في الانتظام اللجنة أعضاء على يجب 1-6-1

 للعضو  يجوز  ول  .بذلك كتابة اللجنة رئيس يخطر  أن الجلسات إحدى عن غيابه يستوجب ما يطرأ الذي

  الانصراف
ً
 .اللجنة رئيس من بإذن إل  الجلسة من نهائيا

 من عليه وقف عما يفصح أن اللجنة لعضو  يجوز  ول  الشركة أسرار  على املحافظة اللجنة أعضاء على يجب 1-6-2

 على يترتب قد الذي الضرر  عن التعويض عن ومساءلته اللجنة من إبعاده للمجلس جاز  وإل  الشركة أسرار 

 .ذلك

 إل  لها التابعة الشركات من أي أو  بالشركة تنفيذية أعمال بأية القيام اللجنة أعضاء من عضو  ألي ليجوز  1-6-3

 .الشركة من مباشر  توجيه أو  الشركة مع مستقل دعق بموجب

 الحديثة التطورات ومواكبة به، املنوطة ألاعمال ملزاولة الواجبة العناية يبذل أن اللجنة عضو  على يجب 1-6-4

 .الشركة بأعمال العالقة ذات

 من يتجرد وأن بالعدل يتصف وأن والاستقالل واملوضوعية والصدق بالنزاهة اللجنة عضو  يتحلى أن يجب 1-6-5

 العضو  قيام أثناء أو  اللجنة عضو  تعيين عند ألامور  هذه وتراعى .بالسرية يلتزم وأن الشخصية املصالح

 .بمهامه

 الحوكمة لئحة في بشأنها ماذكر  الى الرجوع يتم واملكأفات الترشيحات لجنة لئحة في تذكر  لم التي البنود 1-6-6

 .للشركة الرقابية واللوائح والانظمة ،الرقابية الجهات من الصادرة

 اعداد عند اللجنة على يجب التنفيذية، ولوائحهما املالية السوق  ونظام الشركات نظام بأحكام إخالل دون  1-6-1

 السوق  هيئة مجلس عن الصادرة الشركات حوكمة لئحة من (62) املادة في ورد ما مراعاة املكافآت سياسة

 .هـ16/5/1438 وتاريخ (8-16-2111) رقم القرار  بموجب املالية
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 والتطوير إلاستثمار  لجنة عمل الئحة .8

 الغرض 8-0

 لجنة من ألاساس ي الغرضو لذلك الحاجة مادعت متى والتطوير  لإلستثمار  لجنة تشكيل إلادارة ملجلس يجوز 

 الخاضعة إلاستثمارية ألانشطة على وإلاشراف لإلستثمار  توجيهية مبادئ وضع في املجلس مساعدة هو  والتطوير  إلاستثمار 

 باألهداف إلالتزام بمراجعة اللجنة تقوم وكذلك منتظمة بصورة إلاستثمار  نتائج بمراقبة اللجنة تقوم .املجلس ملوافقة

 اللجنة تقوم كما .إلادارة مجلس إلي ستثمار إلا  نتائج برفع ذلك بعد الشركة تقوم وأيضا للشركة إلاستثمارية والتوجيهات

 السلس إلاستثمار  عمليات لتسهيل وذلك إلادارة مجلس بها يكلفها التي واملهام ألانشطة بكافة القيام في املجلس بمساعدة

 .للشركة

 اللجنة مسؤوليات 8-7

مثل
ُ
 كدليل الوظائف هذه تحديد يتم .اتهاومسئولي مهمامها ألداء للجنة املشتركة املتكررة ألانشطة التالية املهام ت

 :املتاحة للظروف ونظرا الاقتضاء بحسب الحوكمة بهذه تلتزم ل  قد الشركة أن أساس على

 ذلك في بما التوجيهية، املبادئ وكذلك (إلادارة مجلس بموافقة رهنا) الاستثمار وسياسات استراتيجية تحديد •

 .والتقييم املحظورة والاستثمارات ألاصول  وتخصيص ألاصول  بفئات املتعلقة التوجيهية واملبادئ السياسات

 .إلادارة مجلس يقرها التي للحدود وفقا عنها بالنيابة أو  الشركة بها تقوم التي إلاستثمارات واعتماد مراجعة •

  .إلاستثمار وإجراءات لسياسات إلاستثمارات إمتثال ومراقبة املقترحة الجديدة إلاستثمارات مراجعة •

 يتطلب بما صلة ذات طرف مع املعامالت أحد عن عبارة هي املقترحة إلاستثمارات كانت إذا ام إستعراض •

 .إلادارة مجلس قبل من عليها وموافقة ومراجعة خاصا اهتماما

 أداء ملراقبة الشركة تستخدمها التي إلاستثمارات قياس طرق  من غيرها أو  استثمارية معايير  أية واعتماد مراجعة •

 .استثماراتها

 املعامالت بهذه املرتبطة الضرائب / بالزكاة إلالتزام ومسائل الضرائب / بالزكاة الخاصة املعامالت راجعةم •

 .إلاستثمارية

 للمعیار  وفقا عادل بشکل معروضة من للتأکد استثماریة معاملة کل عن وإلافصاح املحاسبية املعاملة مراجعة •

 .العموم علي املقبول  املحاسبي

 .مالئما اللجنة تراه ما بحسب عليهم وإلابقاء بالشركة إلاستثمار  مستشاري  ألداء املستمرة املراقبة •

 يجوز  التي ألامور  من غيرها أو  للشركة إلاستثمارية والسياسات باألنشطة تتعلق أخرى  مسئوليات أية أداء •

 .آلخر حين من بها اللجنة تكليف إلادارة ملجلس

 .إلادارة مجلس ياسة تتطلبها قد أو  آلخر  وقت من للجنةا من املجلس يطلبها قد أخرى  مهام أية أداء •
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 إلادارة مجلس قبل من له املخولة ألانشطة واعتماد أداء في إلادارة مجلس وصالحيات بسلطات اللجنة تتمتع •

 :يلي ما باستثناء

 للشركة؟ السنوية امليزانية بإعتماد الادارة ملجلس التوصية -

 .والسنوية الدورية املالية التقارير  إعتماد -

 .التجارية الشركة استراتيجيات إعتماد -

 .التالي اجتماعهم في إلادارة مجلس إلى اللجنة قرارات إبالغ •

 لالضطالع ضروريا اللجنة تراه حسبما الخبراء من وغيرهم الاستشاريين علي الابقاء بسلطة اللجنة تتمتع •

 .ومسئولياتها بواجباتها

جري  أن للجنة يجوز  •
ُ
صرح أو  ت

ُ
 اللجنة، مسئوليات نطاق ضمن تقع التي املسائل دراسة أو  تحقيقات بإجراء ت

 على مسئولياتها ألداء ضروريا اللجنة تراه بما آخرين مستشارين أو  مستقل مستشار  تستبقي أن لها يجوز  كما

 أي خدمة ينهي أو  يستبقي أن اللجنة، بموافقة التنفيذي، للرئيس ويكون  .الشركة نفقة علي وذلك سليم نحو 

 بمسئولياتها، القيام في اللجنة ملساعدة التنفيذي الرئيس أو  اللجنة من بتوجيه إستبقاؤه يتم مستشار  أو  خبير 

 أو  إلاستشاري  لهذا ألاخرى  إلاستبقاء وفترات ألاخرى  التعويضات أو  الرسوم على املوافقة سلطة ذلك في بما

 .املكافآت أو  الرسوم تلك وتتحماللشركة الخبير 

 والتطوير إلاستثمار  للجنة لتنظيميا الهيكل 8-3

 .املجلس خارج من واملستقلين إلادارة مجلس من أعضاء خمسة وليزيدعن ثالثة عن يقل ل  مما اللجنة تتكون  •

 ويمكن واملكافآت الترشيحات لجنة من توصية على بناء إلادارة مجلس قبل من اللجنة أعضاء تعيين يتم •

 .املطلق تقديرهم علي بناءا إلادارة مجلس من بقرار  ألاعضاء هؤلء إستبعاد

 .للجنة رئيسا ألاعضاء أحد يعمل •

 مجلس أعضاء أحد هو  اللجنة عضو  كان وإذا .املجلس عضوية مدة تتجاوز  ل  لفترة اللجنة عمل مدة تكون  •

 من الطوعية استقالته عند أو  املجلس في عضويته فترة بإنقضاء تنتهي اللجنة في عضويته فترة فإن إلادارة،

 ويجوز  .اللجنة مدة نهاية في أو  إستقالة تقديم عند آلاخرين ألاعضاء عضوية تتوقف وسوف .اللجنة عضوية

 .ألاصوات بأغلبية العضوية من اللجنة أعضاء من عضو  أي عزل  للمجلس

 اللجنة عمليات 8-4

 بشكل اللجنة اعإجتم ويجوز  مالية سنة كل مرتين عن يقل ل  بما منتظم أساس علي اللجنة إجتماع يتعين •

 .الظروف بحسب متكرر 

 .للجنة خاص إجتماع لعقد الدعوة اللجنة أعضاء أغلبية أو  التنفيذي للرئيس يجوز  •
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 يمكن بما ألاخرى  الاتصال معدات أو  الهاتف طريق عن أو  شخصيا الحاضرين اللجنة أعضاء أغلبية يحضر  •

 .القانوني النصاب به يكتمل بشكل آلاخر  سماع عضو  لكل

 النصاب مكتمل بشكل اللجنة اجتماع في الحاضرين أعضائها أغلبية تصويت اللجنة إجراءات جميع ستتطلب •

 .القانوني

 .املجلس إلى أعمالها عن دورية تقارير  وتقدم اجتماعاتها بمحاضر  اللجنة تحتفظ •

 أن للجنة جوز وي بمهامها، صلة ذات اللجنة تعتبرها التي الشركة وسجالت دفاتر  من أيا على إلاطالع للجنة يحق •

 الشركة لدي متاحة معلومات أي وتقديم اللجنة اجتماعات حضور  الشركة في موظف أو  مسئول  أي من تطلب

 .بشأنه أخري  تعليمات إصدار  للمجلس يجوز  ما باستثناء وذلك اللجنة، أنشطة بخصوص

 تقييما اللجنة تقييم ضمنيت أن ويجب .إلادارة مجلس إلى تقارير  بها وترفع سنويا أدائها بتقييم اللجنة تقوم •

 .اللجنة بأنشطة عضو  كل والتزام ألداء
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 التنفيذية وإلادارة املجلس عن املنبثقة واللجان إلادارة مجلس أعضاء مكافآت الئحة .9

 :إلادارة مجلس أعضاء مكافآت 9-0

 نسبة أو  معينه مزايا أو  الجلسات عن حضور  بدل أو  معين مبلغ من إلادارة مجلس أعضاء مكافأة تتكون  9-1-1

 .املزايا هذه من أكثر  أو  اثنين بين الجمع ويجوز  ،ألارباح صافي من معينه

 ألارباح، صافي من %11 على النسبة هذه تزيد أن يجوز  فال  الشركة، أرباح من معينه نسبة املكافأة كانت إذا 9-1-2

 %5 عن يقل ل  املساهمين على ربح توزيع وبعد العامة، الجمعية قررتها التي الاحتياطات خصم بعد وذلك

 .املدفوع الشركة مال رأس من

 مبلغ عينية أو  مالية ومزايا مكافأت من إلادارة مجلس عضو  عليه يحصل ما يتجاوز  ل  ألاحوال جميع في 9-1-3

  (51101111 ) ريال ألف ائةخمسم
ً
 السوق  وهيئة والاستثمار  التجارة وزارة تضعها التي الضوابط وفق سنويا

 .املالية

 املنوطة واملهام واختصاصه العضو  خبرة مدى تعكس بحيث املقدار  متفاوتة ألاعضاء مكافأة تكون  أن يجوز  9-1-4

 .الادارة مجلس تقدير  بحسب أخرى  اعتبارات وأي حضرها التي الجلسات وعدد واستقالله به

 عليه حصل ما لكل شامل بيان على العادية العامة الجمعية إلى إلادارة مجلس تقرير  يشتمل أن يجب 9-1-5

 يشتمل وأن املزايا، من ذلك وغير  ومصروفات وبدل مكافأت من املالية السنة خالل إلادارة مجلس أعضاء

 أو  فنية أعمال نظير  قبضوه أوما إداريين أو  املينع بوصفهم املجلس أعضاء قبضه ما بيان على كذلك

  يشتمل وأن استشارات أو  إدارية
 
 كل حضرها التي الجلسات وعدد املجلس جلسات بعدد بيان على أيضا

  .العامة للجمعية اجتماع آخر  تاريخ من عضو 

 تكون  ل  أن أو  الشركة قهاتحق التي ألارباح من نسبة املستقلين إلادارة مجلس أعضاء مكافأة تكون  أل  يجب 9-1-6

  الشركة ربحية على مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل مبنية
ً
  . املختصة الجهة تضعه ملا وفقا

 ومكافأة ريال (3510111) املجلس ورئيس ريال (3110111) الادارة مجلس لعضاء السنوية املكافات تتكون  9-1-1

 املصاريف لتتجاوز  بحيث ألاخرى  صاريفامل إلى إضافة ريال (60111) مبلغ من تتكون  الجلسات حضور 

 .ريال (20111)

 :املجلس عن املنبثقة اللجان أعضاء مكافآت 9-7

 مبلغ معينه مزايا أو  الجلسات عن حضور  بدل أو  معين مبلغ من السنوية اللجان أعضاء مكافأت تتكون  9-2-1

 بين الجمع ويجوز  ريال (1110111)الخارجي املستقل والعضو  ريال (1110111) اللجنة ورئيس ،(810111)

  .ومشاركة حضورا العضو  أداء بتقييم السنوية املكافأة وتتربط املزايا هذه من أكثر  أو  اثنين
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 املصاريف لتتجاوز  بحيث ألاخرى  املصاريف إلى إضافة (50111) مبلغ من تتكون  الجلسات حضور  مكافأة 9-2-2

 .ريال (20111)

 عليه حصل ما لكل شامل بيان على العادية العامة الجمعية إلى إلادارة مجلس تقرير ال يشتمل أن يجب 9-2-3

 .املزايا من ذلك وغير  ومصروفات وبدل مكافأت من املالية السنة خالل اللجانو  املجلس أعضاء

 :التنفیذیة إلادارة وتعویضات مكافآت 9-3

 .لشركةل البشرية املوارد ولوائح العمل أنظمة حسب شهري  مرتب 9-3-1

 .الشركة لوائح حسب الطبي والتأمين واملواصالت كالسكن إضافية بدلت 9-3-2

 .للموظف السنوي  ألاداء تقييم على مبنية سنوية مكافأة 9-3-3
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 وألاخالق السلوك قواعد الئحة .01

  الغرض 01-0

 من يتوقع التي للسلوك وألاخالقية القانونية باملعايير  املتعلقة السياسات وألاخالق السلوك قواعد لئحة تتضمن

 واجبات تنفيذ أثناء بها الالتزام "الشركة" اللجين شركة وموظفي التنفيذيين واملوظفين إلادارة مجلس أعضاء

 .الشركة عن نيابة ومسؤوليات

 التوجيه وتقديم ألاخالقية، املخاطر  مجالت ىعل "إلادارة مجلس" إلادراة مجلس تركيز  إلى الالئحة هذه وتهدف

 الغير  السلوك عن إلابالغ آليات وتوفير  معها، والتعامل ألاخالقية القضايا على التعرف على ملساعدتهم للموظفين

  .واملسائلة الصدق ثقافة تعزيز  في واملساعدة خلقي،

 تنفيذي وموظف مدير  كل يتصرف ان كةالشر  وتتوقع .تنشا قد حاله كل توقع سياسة او  لئحة ألي يمكن ل 

 الواجبات جميع أداء في املخالفات ارتكاب عن يمتنعوا وان ،مستقال مهنيا حكما يمارسوا وان ،ونزاهة بأمانه

 .الشركة عن بالنيابة واملسؤوليات

 املصالح تضارب 01-7

 لحساب تبرم التي العقود أو  التاملعام في مباشر، غير  أو  مباشر  بشكل سواء مصلحه اي للمديرين يكون  ل  11-2-1

 املعامالت ان غير  .سنويا يجدد الذي العمومية، الجمعية اجتماع في املساهمين من بإذنن الا  الشركة،

 .عرض أفضل املدير  قدم إذا التقييد هذا من تستبعد العامة املناقصات طريق عن تتم التي

 العقود أو  املعامالت في لديه تكون  قد صيهشخ مصلحه اي عن للمجلس يعلن ان املدير  علي ويجب 11-2-2

 املعني املدير  يشترك ول  ،املجلس اجتماع محضر  في إلاعالن هذا تسجيل ويجب .الشركة لحساب املبرمة

  .العمومية الجمعية في ول  الاداره مجلس في ل  الصدد هذا في سيعتمد الذي القرار  علي التصويت في

 التي والعقود باملعامالت يعقده الذي العامة الجمعية اجتماع في املساهمين بإبالغ املجلس رئيس ويقوم 11-2-3

 الحسابات ومراجع مدقق من خاص تقرير  البالغ بهذا ويرفق .فيها شخصيه مصلحه مدير  ألي يكون 

  .املستقل

 اي في يشارك وان ،سنويا له يجدد ان ،العمومية الجمعية في املساهمين من اذن دون  ،للمدير يجوز  ل  11-2-4

 الشركة به تقوم تجاري  نشاط اي يزاول  ان أو  ،الشركة عمل مع املنافسة علي قادرا يكون  تجاري  مشروع

 العمليات في تنظر  ان أو  سببها التي الاضرار  عن بالتعويض تطالب أن إما للشركة يحق ،ذلك وبخالف ؛

 .الشركة لحساب الخاص لحسابه بها قام التي
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 عن ،للغير أو  ،للمساهمين العامة الجمعية اجتماع خارج من للمساهمين يفصحوا ان للمديرين يجوز  ول  11-2-5

 وتحميلها ازالتها تتم ما كثيرا فانها والا  ؛ ادارتهم بسبب علمهم إلى وصلت قد تكون  قد التي الشركة اسرار 

 .الاضرار عن املسؤولية

 قرض بأي يتعلق فيما ضمانا تقدم ان أو  أعضائها من ألي نقدي رضق اي تمنح ان للشركة يجوز  ول  11-2-6

 .الائتمانية الشركات من وغيرها املصارف باستثناء ،ثالثه أطراف مع املجلس في عضو  يبرمه

 املسؤولين أو  مجلسها أعضاء من وأي الشركة بين تبرم معامله اي عن بالكشف الشركة وتلتزم 11-2-1

 وسيتم .تداول  موقع علي نشرها ثم ،املال راس سوق  هيئه واخطار  ،صله ذي طرف اي أو  التنفيذيين

 .إلادارة ملجلس السنوي  التقرير  في إلافصاح هذا إدراج

  الشركات فرص 01-3

 :يلي ما والعمال التنفيذيين واملوظفين املديرين علي ويحظر  11-3-1

 واملعلومات الشركات ممتلكات استخدام خالل من اكتشافها يتم التي الفرص شخصيا ألنفسهم أخذ •

  .الوظيفة أو 

  .شخصية ملنافع الوظيفة أو  واملعلومات الشركات ممتلكات استخدام •

  .الشركة مع التنافس •

  السرية املعلومات 01-4

 الشركة إليهم تسندها التي املعلومات سريه علي فاظالح والعمال التنفيذيين واملوظفين للمديرين ينبغي 11-4-1

 املعلومات جميع "السرية املعلومات" وتشمل .قانونيا مخول  أو  به مأذونا إلافصاح كان إذا الا  ،عمالئها أو 

 .عنها إلافصاح تم إذا ،بعمالئها أو  بالشركة الضرر  تلحق أو  ،املنافسين تفيد قد التي العامة غير 

  نصفةامل املعاملة 01-5

 والعمالء الشركة مع عادل بشكل التعامل إلى السعي والعمال التنفيذيين واملوظفين للمديرين وينبغي 11-5-1

 أو  إلاخفاء أو  التالعب خالل من شخص اي يستغل ان ألحد ينبغي ول  .والعمال واملنافسين واملوردين

 .عادلة غير  أخرى  هممارس اي أو  املادية الوقائع تحريف أو  املعلومات استعمال أساءه

 الشركة أصول  واستخدام حماية 01-6

 حيث .بكفاءة استخدامها وضمان الشركة أصول  حماية والعمال التنفيذيين واملوظفين للمديرين وينبغي 11-6-1

 .الشركة ربحيه علي مباشر  تاثير  لها وإلاهمال السرقة ان

  .ومباحة روعهمش تجاريه ألغراض الشركة أصول  جميع استخدام وينبغي 11-6-2
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 بدقة التقارير  وإعداد السجالت حفظ 01-2

 وسجالتها دفاترها في الشركة معامالت بدقه يعكسوا ان والعمال التنفيذيين واملوظفين للمديرين ينبغي 11-1-1

 لتعزيز  إلافصاح وضوابط الداخلية الضوابط من مالئم نظام علي يحافظوا وان ،وتقاريرها وحساباتها

 .الشركة علي املطبقة والانظمه والقواعد وانينبالق الامتثال

 أو  بها املاذون  البالغات أو  الوثائق أو  التقارير  جميع تكون  ان وينبغي .الشركة سجالت من اي تزوير  يحظر  11-1-2

 .ومفهومه ودقيقة كاملة للجمهور  بإفشاءها قانونيا املكلفة

 الاتصاالت 01-8

 الشركة تلتزم .آلاخرين املصلحة وأصحاب وموظفيها مساهميها مع واضحة اتصال سياسة الشركة لدي 11-8-1

  .الصحيح والتوقيت واملحايدة والشفافية املفتوحة باملعلومات

 التنظيمية واللوائح والقواعد للقوانين الامتثال 01-9

 .الشركة علي املطبقة والانظمه والقواعد للقوانين الامتثال التنفيذيين واملوظفين للمديرين ينبغي 11-9-1

 

 ألاخالقي غير  أو  القانوني غير  السلوك عن إلابالغ 01-01

 املوظفين يشجعوا ان وينبغي ألاخالقي السلوك تشجيع والعمال التنفيذيين واملوظفين للمديرين ينبغي 11-11-1

 في للعمل مسار  أفضل في يشكون  عندما املوظفين من غيرهم أو  املديرين أو  املشرفين إلى التحدث علي

 .معينة حالة

 أو  الانظمه أو  القواعد أو  القوانين انتهاكات عن إلابالغ والعمال التنفيذيين واملوظفين للمديرين ينبغي 11-11-2

 .للمجلس التابعة واملكافآت الترشيحات لجنه لرئيس أو  الشركات إدارة شؤون ملوظف اللوائح هذه

 اعضاء او  املوظفين قبل من الالزمة إلاجراءات إتخاذ يتم وسوف الانتهاكات في التحقيق سيجري 

  .املجلس

 .نية بحسن تقدم التي التقارير  من بالنتقام الشركة تسمح لن 11-11-3

 داخلية معلومات على بناء املتاجرة 01-00

 للشركة مالية أوراق اي مع التعامل وشركاءهم الشركة في يذيينالتنف واملسؤولين للمديرين يجوز  ل  11-11-1

 :التالية الفترات خالل
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 للشركة املؤقتة النتائج عن إلاعالن تاريخ وحتى املالي الربع لنهاية السابقة العشرة ألايام خالل •

 .ونشرها

 النتائج عن للشركة الاول  إلاعالن تاريخ وحتى املالية السنه لنهاية السابقة يوما 21 ال خالل •

 .أقصر أيهما ،السنوية النتائج عن للشركة النهائي إلاعالن حتى أو  السنوية

 املستدامة البيئة حماية 01-07

 املقبلة لألجيال البيئة علي الحفاظ إلى يسعوا ان والعمال التنفيذيين واملوظفين للمديرين ينبغي 11-12-1

 .الاجتماعية واملسؤولية البيئي لألداء املستمر  والتحسين الاقتصادي النمو  بين توازن  بإقامة

  للشركات الاجتماعية املسؤولية 01-03

 ،العمالة ممارسات تتناول  واضحة سياسة يتبعوا ان والعمال التنفيذيين واملوظفين للمديرين ينبغي 11-13-1

 .دينواملور  العمالء عالقات عن فضال  ،املجتمعية واملشاركة ،املهنيتين والسالمة والصحة

  والهبات الهدايا 01-04

 أو  الشركة بأعمال املتعلقة والتبرعات الهدايا عرض والعمال التنفيذيين واملوظفين املديرين علي يحظر  11-14-1

 الضيافة عن الناشئة التافهة النقدية القيمة ذات والهدايا الترفيه فان ،ذلك ومع .قبولها أو  التماسها

  .مقبولة للشركات العادية

 .تامة وبشفافية املحلية القوانين حدود في إل  اجتماعية أو  سياسية ألغراض بالتبرعات يسمح ول  11-41-2

 وإلاعفاءات التعديالت 01-05

 توصيه علي بناء املجلس بواسطة الا  عنها التنازل  أو  املدونة هذه علي تعديالت اي إدخال يجوز  ل  11-15-1

 عنه إلافصاح سيتم ،عنها التنازل  أو  املدونة هذه علي تعديل إدخال تم وإذا .واملكافاه الترشيح لجنه

 .بها املعمول  والانظمة والقواعد القوانين تقتضيه الذي النحو  علي

  املسئولية 01-06

 ذلك في بما ،الصلة ذات والانظمه القوانين معرفة عن مسؤول عامل أو  تنفيذي موظف أو  مدير  كل 11-16-1

 .هذه ياتوألاخالق السلوك قواعد مدونة

 هذه وألاخالقيات السلوك قواعد مدونه أو  القانون  متطلبات فيها تبدو  التي التجارية الحالت جميع في 11-16-2

 ،السليم والحس الرشيد الحكم عامل أو  تنفيذي موظف أو  مدير  كل يتخذ ،واضحة غير  أو  كاملة غير 

 . الشركة ادارة مجلس من أو  للشركة القانوني املستشار  من املشورة يلتمس ،الاقتضاء وعند
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 السلوك قواعد بمدونة والعمال التنفيذيين واملوظفين املديرين جميع يتقيد ان املتوقع ومن 11-16-3

 .املدونة هذه ضد املرتكبة الانتهاكات مع التسامح يتم ولن .ومضمونها نصها في هذه وألاخالقيات

 .الخدمة إنهاء إلى تؤدي عواقب التأديبية لجزاءات الامتثال عدم يخضع قد 11-16-4
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  إلافصاح .00

 الغرض 00-0

 أو  بها املأذون  البالغات أو  الوثائق أو  التقارير  جميع وتكون  .باإلفصاح املتعلقة والانظمه والقواعد للقوانين الشركة تمتثل

 .ومفهومة ودقيقة ونزيهة كاملة للجمهور  بإفشاءها قانونيا بها املسموح

 خصيصا معلومات اي إفشاء عن الشركة تمتنع ،نفسه الوقت في املصلحة أصحاب لجميع العادل إلافصاح ولضمان

 السعودي البورصة سوق  في املعلومات عن إلافصاح قبل ألاخرى  ألاطراف أو  املالية املؤسسات أو  املاليين للمحللين

  .ككل "(املالية السوق " وأ "تداول )"

  .التالية الاخطار  أو  إلافصاح باشتراطات تفي ان الشركة علي يتعين

 الرئيسية التطورات عن إلافصاح 00-7

 مجال في رئيسية تطورات بأي تأخير  دون  والجمهور  املال لسوق  العامة الهيئة بإخطار  الشركة تقوم 11-2-1

 علي أو  املالي وضعها أو  وخصومها الشركة أصول  علي تاثير  هال يكون  وقد عامة معرفة تعتبر  ول  نشاطها

 :قد والتي ألعمالها العام املسار 

 .املدرجة املالية ألاوراق سعر  في كبيرة تحركات إلى تؤدي •

 أوراقها سعر  في كبيرة حركه إلى تؤدي فانها ،ديون  صكوك لديها الشركة كانت إذا ما حاله في •

 .بإلتزاماتها الوفاء في قدرتها علي كبيرا تاثيرا تؤثر  و أ ،القائمة في املدرجة املالية

 ل  ولكن ،يلي ما عنها إلافصاح الشركة علي يتعين والتي أعاله اليها املشار  الرئيسية التطورات وتشمل 11-2-2

 :عليهم تقتصر 

 .للشركة املوجودة الصافية ألاصول  من %11 عن يزيد أو  يساوي  بسعر  ألاجل طويلة أصول  شراء •

 الدفترية القيمة من %11 عن يزيد أو  يساوي  بمبلغ ،لالعمال العادي املسار  خارج يند اي •

 .للشركة الصافية لألصول 

 .للشركة الدفترية ألاصول  قيمه من %11 علي تزيد أو  تساوي  ،خسائر اي •

 رداملوا توافر  الحصر  ل  املثال سبيل علي ذلك في بما التجارة أو  الشركة إنتاج بيئة في هام تغيير  اي •

 .عليها الحصول  وامكانيه

 .للشركة التنفيذيين كبار  تعيينات في تغييرات أي •

 الدفترية القيمة من املائة في 5 يتجاوز  أو  يساوي  املعني املبلغ كان إذا) هامة قانونية إجراءات اي •

 (.للشركة الحالية الصافية لألصول 

 %.11 عن يزيد أو  يساوي  الشركة أصول  صافي في النقصان أو  الزيادة •
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 %.11 عن تزيد أو  تساوي  التي للشركة الاجماليه املبيعات في النقصان أو  الزيادة •

 (.للشركة املعتاد العمل سياق خارج) متصل وشخص الشركة بين معامله اي •

 في الاولى التداول  فتره بدء من ألاقل علي ساعتين قبل أعاله اليه املشار  إلاخطار  يقدم ان وينبغي 11-2-3

 .التطور  حدوث بعد البورصة

 املالية املعلومات عن إلافصاح 00-3

 والرئيس إلادارة مجلس يفوضه عضو  ويوقعها والسنوية املؤقتة الحسابات علي إلادارة مجلس يوافق 11-3-1

 . إصدارها قبل املراجعة لجنة توصية بناء وذلك واملديراملالي التنفيذي

 مجلس موافقة فور  املالية السوق  هيئة لدي املدير  ير وتقر  والسنوية املؤقتة الحسابات إيداع يتم 11-3-2

 .عليها إلادارة

 املؤقتة حساباتها ،العليا السلطات تحددها التي الكترونية الطلبات خالل من ،الشركة وتعلن 11-3-3

 . تداول  في إعالنها قبل البيانات هذه تنشر  الا  ويجب ،عليها إلادارة مجلس موافقة فور  والسنوية

 عدادهاإ يجب التي) دققةامل املالية ببياناتها املالية بالسوق  املسؤولة الجهات بتزويد الشركة تقوم 11-3-4

 بعد يوما 15 تتجاوز  ل  فترة اطار  وفي عليها املوافقة بمجرد (الدولية املحاسبة ملعايير  وفقا ومراجعتها

 .بها الخاصة املالية الفترة انتهاء

 اعدادها يجب التي) السنوية املالية ببياناتها املالية بالسوق  املساهمة اتالجه بتزويد الشركة تقوم 11-3-5

 بعد يوما 41 تتجاوز  ل  فترة إطار  وفي عليها املوافقة بمجرد (الدولية املحاسبة ملعايير  وفقا ومراجعتها

 .بها الخاصة املالية الفترة انتهاء

 الاجتماع تاريخ قبل أيام (11) عشرة عن لتق ل  بفترة للمساهمين تعلن ان الشركة علي يتعين 11-3-6

 .الشركة في للمساهمين السنوي 

 إلادارة مجلس تقرير  00-4

 يتضمن الاداره مجلس عن صادرا تقريرا السنوية املالية حساباتها مع الشركة تدرج ان ينبغي 11-4-1

 علي تؤثر  التي الصلة ذات العوامل وجميع املاضية املالية السنه خالل الشركة لعمليات استعراضا

 .للشركة املالي والوضع والخصوم ألاصول  تقييم تتطلب والتي املستثمر  بها يقوم التي الشركة اعمال

  :آلاتي يتضمن إلادارة مجلس تقرير  11-4-2

 .تنفيذها عدم ومبررات ،تنفذ لم التي الاحكام وكذلك النظام هذا في املنفذة الاحكام •
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 في كعضو  الشركة أداره مجلس عضو  فيها يعمل مشتركة شركات أو  مساهمة شركة اي أسماء •

 .ادارتها مجلس

 عضو  ،التنفيذي املجلس عضو  :التالي النحو  علي أعضائه وتصنيف الاداره مجلس تشكيل •

 .املجلس في مستقل عضو  أو  ،التنفيذي غير  املجلس

 ولجنه الحسابات مراجعه لجنه مثل للمجلس الرئيسية اللجان وواجبات لوليات موجزا وصفا •

 كل اجتماعات ومجموع ،أعضائهم وأسماء ،رؤسائهم وأسماء ،أسمائهم بيان مع .وألاجور  الترشيح

 .منهم

 :الاتي من لكل املدفوعة وألاجور  التعويضات تفاصيل •

 .وأعضاءه الاداره مجلس رئيس -

 ويدرج .الشركة من ومكافاه تعويض ىعلأ تلقوا الذين الخمسة التنفيذيين املسؤولين كبار  -

 .ألاوائل الخمسة ضمن يكونا لم إذا املالي واملدير  التنفيذي رئيسال

 علي أخرى  قضائية أو  تنظيميه أو  إشرافيه هيئه اي أو  السلطة تفرضه وقائي قيد أو  عقوبة أي •

 .الشركة

 .للشركة الداخلية الرقابة إجراءات لفعالية السنوية املراجعة نتائج •

 ادراج يجب ،أكثر أو  نشاطين وصف حاله وفي .ومجموعتها للشركة الرئيسية الانشطه وصف •

 .اليه املنسوبة التجارية النتائج في واملساهمة املال رأس دوران أنشطه من نشاط كل عن بيان

 الاعمال وتوسيع ،الشركات هيكلة أعاده ذلك في بما) للشركة الهامه والقرارات للخطط وصف •

 .الشركة تواجه مخاطر  وأي للشركة املستقبل وأفاق ،(العمليات وقف أو  التجارية

 .املاضية الخمس املالية للسنوات بالنسبة الشركة اعمال ونتائج الشركة وخصوم ألصول  ملخص •

 خارج لفروعها املال لرأس املوحد والدوران بالشركة الخاص املال رأس لدوران جغرافي تحليل •

 .اململكة

 اي أو  السابق للعام التشغيل ونتائج املاض ي للعام التشغيل نتائج بين ماديه اختالفات ألي تفسير  •

 .الشركة قبل من معلنه توقعات

 .القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة عن الصادرة املحاسبية املعايير  عن خروج ألي تفسيرا •

 .تأسيسها وبلد ،لعملياتها الرئيس ي والبلد ،الرئيس ي وعملها ،تابعة شركة كل اسم •

 .تابعة شركة لكل الديون  وصكوك الصادرة ألاسهم تفاصيل •

 .الشركة أرباح لسياسة وصف •
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 واملوظفين الشركة مديري  بخالف) أشخاص يحوزها التي التصويت حصة في مصلحة ألي وصف •

 تغيير  اي جانب إلى ،بممتلكاتهم الشركة يخطرون الذين (القصر وأطفالهم وأزواجهم التنفيذيين

 .الاخيرة املالية السنة لخال املصالح هذه في

 ،وأزواجهم التنفيذيين واملوظفين ،الشركة ملديري  الاشتراك وحقوق  وخيارات مصلحة ألي وصف •

 في تغيير  أي جانب إلى ،ديونها صكوك في أو  فروعها من أي أو  الشركة أسهم في القصر  وألاطفال

 .املاضية املالية السنة خالل والحقوق  املصلحة هذه

 ،(ذلك غير  أو  الطلب عند للسداد قابله كانت سواء) للشركة قروض بأي تعلقةامل املعلومات •

 للقروض كسداد الشركة دفعتها مبالغ اي مع ومجموعتها للشركة الاجماليه باملديونية وبيانا

 .مناسبا بيانا الشركة تقدم ،للشركة مستحقه قروض وجود عدم حاله في .السنه خالل

 مذكرات أو  الخيارات أو  للتحويل القابلة الديون  أدوات من بأي الخاصة وألارقام الفئات وصف •

 الاعتبار  إلى بالضافه ،املالية السنه خالل الشركة تمنحها أو  تصدرها التي املشابهة الحقوق  أو 

 .الشركة تتلقاه الذي

 الخيارات أو  للتحويل القابلة الديون  صكوك من اي بموجب اشتراك أو  تحويل حقوق  اي وصف •

 .تمنحها أو  الشركة تصدرها التي املماثلة الحقوق  أو  راتاملذك أو 

 لالسترداد القابلة الديون  أدوات من ألي الشركة قبل من إلغاء أو  شراء أو  استرداد ألي وصف •

 وتلك الشركة اشترتها التي املالية ألاوراق تلك بين والتمييز  ،املسددة غير  املالية ألاوراق هذه ومبلغ

 .لها لتابعةا الشركة اشترتها التي

 كل حضور  وسجل الاخيره املالية السنه خالل عقدت التي الاداره مجلس اجتماعات عدد •

 .اجتماع

 ،ألارباح وحصة ،املرتبات مثل املالية السنه خالل املديرون تلقاها التي املبالغ بجميع شامل بيان •

 تلقاها التي املبالغ جميع عن فضال  ،الاستحقاقات من ذلك وغير  ،واملصروفات ،الحضور  ورسوم

 .للشركة التنفيذيين بصفتهم املديرون

 أو  إلادارة مجلس أعضاء ألحد فيه ويكون  فيه طرفا الشركة تكون  عقد بأي املتعلقة املعلومات •

 تكن لم وإذا ،مادية مصلحة له كانت أو  باألمر  مهتما معاون  اي أو  املالي املدير  أو  التنفيذي الرئيس

  .بذلك مناسب بيان تقدم ان الشركة علي يجب ،القبيل هذا من دعقو  هناك

 أي عن للشركة التنفيذي الرئيس أو املديرين أحد بموجبه يتنازل  اتفاق أو  ترتيبات ألي وصف •

 .مكافأة أو  تعويض

 .ألارباح في حق اي عن الشركة أسهم حملة أحد تنازل  بخصوص اتفاقات أو  ترتيبات ألي وصف •

 وصف مع أخرى  رسوم أو  الواجبات أو  الضرائب أو  الزكاة بسبب املستحق عالدف بمبلغ بيانا •

 .ذلك وأسباب لهم موجز 
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 .الشركة موظفي لصالح أنشئت أخرى  احتياطيات اي أو  تمت استثمارات اي بقيمه بيانا •

  :بمايلي اقرارات •

عدمت الحسابات سجالت أن " -
ُ
 ". الصحيح بالشكل أ

عدم الداخلية الرقابة نظام أن " -
ُ
ر سليمة أسس على أ ف 

ُ
 ". بفاعلية ون

 ". نشاطه مواصلة على املصدر  قدرة في يركر  شك أي يوجد ل  أنه " -

 ألاسباب يوضح بيانا التقرير  يتضمن ان يجب ،أعاله املذكورة البيانات من بأي الوفاء تعذر  وإذا •

 .ذلك إلى دعت التي

 وكانت ،مؤهال الصلة ذات السنوية الحسابات عن الخارجيين الحسابات مدققي تقرير  كان وإذا •

 تلك يتضمن أن يجب املدير  تقرير  فإن ،اضافيه معلومات إلى تحتاج املال رأس سوق  هيئة

 .املال رأس سوق  لهيئة تقديمها تم التى معلومات

 مالية سنوات ثالث إنقضاء قبل الخارجيين الحسابات مدققي بتغيير  إلادارة مجلس اوص ى إذا •

 .وأسبابها التوصية لهذه تفسير  املجلس من الصدار  التقرير  يتضمن ان يجب ،متعاقبة

  للشركة الحكومة عن إلافصاح 00-5

 .الشركات إدارة وإجراءات بسياسات الخاصة املادية املعلومات عن بالكشف الشركة وتقوم 11-5-1

 :يلي ما عن بالكشف الشركة تقوم ،التحديد وجه وعلي 11-5-2

 واملديرين التنفيذيين واملوظفين ألاسهم حمله ينب السلطة تقسيم •

 .املجلس ترشيح سياسات •

 .املصالح تضارب •

 .سنويا تعقد التي املجلس اجتماعات عدد •

 .وتوضيحها املساهمين لقيمة ألاقص ى الحد تحديد غير  ألاخرى  املؤسسية ألاهداف •

 .للمساهمين التصويت نظام •

 للشركات يةالاجتماع املسؤولية سياسات عن إلافصاح 00-6

 يتعلق فيما للشركات الاجتماعية باملسؤولية املتعلقة وإجراءاتها سياساتها عن تفصح ان الشركة علي 11-6-1

 .السنة في ألاقل علي واحدة مرة والبيئة املحلي واملجتمع باملوظفين

 املال بالرأس املتعلق إلاخطار  00-2

 :التالية باملعلومات تأخير  دون  املالية السوق  هيئة باخطار  الشركة تقوم 11-1-1
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 .الشركة مال رأس في مقترح تغيير  اي •

 الخاصة املالية ألاوراق من %5 من أكثر  يحملون  الذين ألاشخاص هوية أو  حيازة في هام تغيير  اي •

 .املذكورة بالشركة

 .للمساهمين أخرى  توزيعات اي تقديم أو  دفعها أو  بها التوصية أو  ألارباح بإعالن قرار  اي •

 في يدفع أو  به يوص ي أو  يعلن ان املتوقع من كان الذي الدفع أو  التوصية أو  إلاعالن بعدم ر قرا اي •

 .العادية الاحداث سياق

 ألاوراق من اي بشراء الاقتراح أو  الاستبدال أو  السحب أو  الشراء أعاده أو  للدعوة قرارات اي •

 .بها الخاص إلاجمالي واملبلغ املالية

 .املدرجة الديون  بصكوك يتعلق فيما السداد بعدم قرار  اي •

 مالية أوراق اي في أو  القائمة في املدرجة املالية ألاوراق من فئة بأي املرتبطة الحقوق  في تغيير  اي •

 .للتحويل قابله فيها املدرجة ألاوراق تكون 

 متفرقات 00-8

 :يلي بما فورا املال راس سوق  هيئه باخطار  الشركة تقوم 11-8-1

 .بها الخاص الرئيس ي مكتبها موقع في أو  الداخلية القوانين خصوصب الشركة في تغيير  اي •

 الشركة أو  بالشركة يتعلق فيما للتصفية موعد تعيين أو  أمر  اي إصدار  أو  طلب اي تقديم •

 أنظمة بموجب إجراءات اي في الشروع أو  ،الشركات لوائح بموجب فروعها من اي أو  القابضة

 .إلافالس

 أو  ظرف حدوث أو  ،تصفيتها أو  حلها سيتم بأنه فروعها من فرع يا أو  ،الشركة من قرار  إصدار  •

 .التصفية وضع في الشركة تكون  ان يتطلب قد مما الزمن من لفترة إنهاءها

 الدرجة في سواء ،مختصة قضائية هيئه أو  محكمه عن صادر  إعالن أو  أمر  أو  حكم اي إصدار  •

 التي أصولها من جزء ألي الشركة استخدام علي سلبا يؤثر  قد مما ،الاستئناف عند أو  الاولي

 ان أو  .الشركة أصول  لصافي الدفترية القيمة من %5 يتجاوز  مبلغا الاجماليه قيمتها في تمثل

 عدد أو  الجمهور  ايدي في تكون  التي القائمة في املدرجة لألسهم املئوية النسبة ان تدرك

 .املطلوبة املستويات دون  ما إلى انخفضت قد املال راس وق س هيئه من املطلوبين املساهمين

 :املال لسوق  العامة الهيئة إلى الوثائق تقديم 00-9

 بالتسلم املتعلقة الوثائق وجميع املساهمين إلى املرسلة التعميمات من نسخا الشركة ترسل 11-9-1

 فور  املماثلة الوثائق من يرهاوغ وإلاعالنات والتقارير  الاجتماعات وإشعارات والعروض والاندماجات

 . املال راس سوق  هيئه إلى صدورها
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 التنفيذيين واملدراء إلادارة مجلس أعضاء ومكافآت أجور  00-01

 من ألي أو  املقترح الشركة مدير  أو  ملدير  تعويض أو  أجر  دفع عند فروعها من اي أو  الشركة تحرص 11-11-1

  :آلاتي على تابعةال الشركات من ألي مقترح مدير  أو  مدير  ألي أو  للشركة التنفيذيين املوظفين

 حملة جميع إلى املقترحة التعويضات أو  املكافات هذه من ألي الكاملة الخطية التفاصيل إرسال •

 موضوعا املقترح التعويض أو  ألاجر  فيها يكون  التي للمساهمين العامة الجمعية قبل ألاسهم

 .للتصويت

 يصوت ل  عام اجتماع في التعويض أو  ألاجر  شروط علي مسبقا الشركة في املساهمون  ويوافق •

 .الشروط هذه علي التنفيذي املوظف أو  املختص املدير  فيه

 :وألاساسية الکبيرة باملساھمات املتعلق إلاخطار  00-00

 يوم نهاية في املال راس سوق  وهيئه الشركة يخطر  ان التالي بالحدث املعني الشخص علي يجب 11-11-1

 :التالية الاحداث من اي بحدوث ل التداو 

 القابل الدين صك أو  التصويت حصص من فئة اي من أكثر  أو  %5 ب مهتما أو  مالكا يصبح ان •

 .للتحويل

 من أكثر  أو  املائة في 1 بنسبه تنقص أو  تزيد التي أعاله اليه املشار  الشخص مصلحه أو  ملكيه •

 .ديونها صكوك أو  الشركة أسهم

 أو  أسهم في حقوق  بأي مهتما أو  مالكا الشركة في ألاول  التنفيذي املسؤول أو املدير  يصبح حين •

 (.فروعها من اي أو ) الشركة تلك ديون  صكوك

 بنسبه تنقص أو  تزيد التي الشركة في التنفيذيين املوظفين أو  املديرين من اي مصلحه أو  ملكيه •

 أو  ،(فروعها من اي أو ) كةالشر  تلك في يملكها التي الديون  صكوك أو  ألاسهم في أكثر  أو  ٪ 51

 .اقل أيهما (فروعها من اي أو ) الشركة تلك الديون  صكوك أو  ألاسهم من أكثر  أو  ٪ 1 بنسبه

 بأي مهتما الشخص ذلك يعتبر  ،بها مهتما الشخص يكون  التي لألسهم إلاجمالي العدد حساب عند 11-11-2

 :التالية ألاشخاص من اي فيها يتحكم أو  يملكها أسهم

 الشخص لذلك القاصر  الطفل و أ الزوج •

 من أكثر  أو  املائة في 31 الشخص هذا يحمل حيث) الشخص ذلك عليها يسيطر  التي الشركة •

 ذلك لتوجيهات وفقا التصرف علي معتادين مديروها أو  الشركة كانت إذا أو  التصويتية السلطة

 (.الشخص

 .شركةال أسهم من حصة علي للحصول  العمل علي معهم اتفق آخرين أشخاص اي •
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 علي وتتضمن املالية السوق  هيئه تعدها لستمارة وفقا أعاله اليه املشار  الاشعار  يكون  ان ويجب 11-11-3

 :التالية املعلومات ألاقل

 .الدين صكوك أو  ألاسهم في التصرف في الحق لهم أو  يملكون  الذين ألاشخاص أسماء •

 .الفائدة أو  امللكية تفاصيل •

 .آخر شخص اي من شخص تلقاه مالي دعم أو  قروض اي تفاصيل •

 .الفائدة أو  امللكية هدف •

 الشخص علي يجب ،عنه إلافصاح سبق الذي الفائدة أو  امللكية هدف في تغيير  حدوث حاله وفي 11-11-4

 اي في التصرف له يجوز  ول  التغيير  بهذا الفور  علي املال راس سوق  وسلطه الشركة يخطر  ان املعني

 .الاخطار ذلك تاريخ من أيام (11) انقضاء بعد الا  كةالشر  لتلك ديون  صكوك أو  أسهم

 %11 بنسبه مهتما أو  مالكا أصبح الذي الشخص يتصرف الا  يجب ،املادة هذه باحكام إلاخالل دون  11-11-5

 علي الحصول  دون  ،للتحويل القابلة الديون  صكوك أو  التصويت حصص من فئة اي من أكثر  أو 

 .املالية السوق  هيئه موافقه
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 بالحوكمة الواردة املصطلحات
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 بالحوكمة الواردة املصطلحات

 :الوثيقة هذه في املستخدمة املصطلحات بعض تعاريف يلي فيما

 التعريف املصطلح

 التي ألاسهم لعدد مكافئه تصويت حقوق  مساهم كل تمنح التي ،املديرين لنتخاب التصويت طريقه التراكمي التصويت

 اي دون  املختارين مرشحيه بين لتقسيمها أو  واحد ملرشح جميعا استخدامها في الحق وله .يحوزها

 في ممثليهم تعيين في ألاقليات من املساهمين فرص من ألاسلوب هذا ويزيد .ألاصوات هذه في ازدواجيه

 .واحد ملرشح ألاصوات تجميع في الحق خالل من املجلس

 لسيطرة يخضع الذي أو  ،آلاخر الشخص ذلك فيه يتحكم أو  آخر  شخص في يتحكم الذي الشخص  التابع

 تكون  ان يمكن ،السابقة العناصر  من اي وفي .ثالث شخص قبل من الشخص ذلك مع مشتركه

 .مباشره غير  أو  مباشره السيطرة

 من فردا يكون  الذي الاساس ي املساهم أو  املدير  أو  التنفيذيين املوظفين بكبار  يتعلق فيما . أ املعاون 

 :التاليين ألاشخاص

 "(الفرد أسره" معا) للفرد القصر  ألاطفال أو  الزوج . ب

 أو  عضو  وأي الفرد أو  الفرد ألسره أعضاء أو  عضو  اي أو  الفرد أسهمها في يشارك شركه اي . ت

 :يلي بما القيام علي ادرينق يكونون  بحيث مباشر، غير  أو  مباشر  بشكل مهتمين أعضاء

 جميع بشان العام الاجتماع في ألاصوات من أكثر  أو  %31 ممارسه في التحكم أو  ممارسه •

 الاساسية؛ املسائل

 بشان العام املجلس اجتماعات في التصويت حقوق  ألغلبيه الحائزين املديرين أقاله أو  تعيين •

 الاساسية؛ املسائل جميع

 :شركة هو  الذي ألاساس ي املساهم بخصوص . أ

 .الاساسية الشركات دألح تابعة أو  أساسية او  فرعية تكون  شركة أي . ب

 املساهم لتوجيهات وفقا التصرف علي اعتادوا بها الخاصين املديرين يكون  شركة اي . ت

 تعليماته أو  ألاساس ي

 مهتمة ،(ب) أو (أ) البند تحت أخرى  شركة وأي ،فيها ألاساس ي املساهم يكون  شركة اي . ث

 :يلي بما القيام علي قادره تكون  بحيث مباشر  غير  أو مباشر  بشكل

 جميع بشان العام الاجتماع في ألاصوات من أكثر  أو  %31 ممارسه في التحكم أو  ممارسه •

 الاساسية؛ املسائل

 العام املجلس اجتماعات في التصويت حقوق  ألغلبيه الحائزين املديرين أقاله أو  تعيين •

 الاساسية املسائل جميع بشان

 .عادل بشكل املساهمين مصالح لتحقيق الشركة ومراقبه توجيه عن املسؤول اللجين أدارة مجلس  املجلس
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 (ذلك إلى وما ،واملكأفآت الترشيحات ولجنة املراجعة لجنه مثل) املجلس يعينها التي اللجان إلادارة مجلس لجان

 2/6/1424 املؤرخ m/31 رقم امللكي باملرسوم الصادر  "املال راس سوق  قانون " بموجب املنشاة السلطة املالية السوق  هيئة

 القواعد تصدر  وهي .السعودي العربي املال رأس سوق  وتطوير  تنظيم في الهيئة مهام وتتمثل .ه

 .مالئمة استثماريه بيئة تهيئه إلى تهدف التي املال راس أسواق قانون  احكام لتنفيذ الالزمة والانظمه

 واملبادئ ،وتعليماته وقوانينه ه 2/6/1424 بتاريخ m/31 رقم امللكي باملرسوم الصادر  القانون  املال راس سوق  قانون 

 ه 11/1421/بتاريخ 2116-212-1 رقم املالية السوق  هيئة عن الصادرة الشركات ألداره التوجيهية

 بتاريخ 2118-21-1 رقم املال راس سوق  أداره مجلس قرار  بموجب .12/11/2116 املوافق

 19/5/2118 املوافق ه 14/5/1429

 1385 الثانية جمادي 22 بتاريخ M/6 رقم امللكي باملرسوم السعودية العربية الشركات قانون  صدر  الشركات قانون 

  هـ 1431 / 1 / 28 بتاريخ ،واملعدل1965 يوليه/تموز  21 املوافق

 اللجين شركه أداره مجلس رئيس الادراة مجلس رئيس

 "(اللجين" ،"الشركة)" اللجين شركة الشركة

 املالية ألاوراق مع الشركة في ألاساس ي مساهم وأي ،التنفيذيين املسؤولين وكبار  ،واملدير ،الرئيس املسؤول الشخص

 ألاشخاص هؤلء من اي من (وألاطفال والزوجة والام ألاب) شريك اي أو  ،الرسمية القائمة في املقبولة

 .التعريف هذا عليهم ينطبق الذين

 مع أو  بمفرده ،مباشر غير  أو  مباشر  بشكل سواء ،آخر شخص قرارات أو  إجراءات في التاثير  علي القدرة السيطرة أو  التحكم

 الحق له (ب) أو ،الشركة في التصويت حقوق  من أكثر  أو  املائة في 31 بنسبه يحتفظ (ا) تابع أو  قريب

 .لذلك وفقا "املالي املراقب" ويفسر ؛ الاداره مجلس أعضاء من أكثر  أو  املائة في 31 تعيين في

 أو  بمفرده يملك عندما غالبة لحصة مالكا باعتباره ألاشخاص من مجموعه أو  شخص اي يعامل الغالبة الحصة

 من أكثر  أو  املائة في 5 ،مباشره غير  أو  مباشره بصوره ،اليه املنتسبين أو  أقربائه من اي مع بالشتراك

 .املصدر لجهة التصويت حصص فئة

 يقوم آخر  تنفيذيا مسؤول  أو  إلادارة مجلس في عضوا تضم فإنها ،مشتركة مساهمة بشركة يتعلق فيما املدير

 .املجلس يفوضه الذي النحو  علي للشركة الاستراتيجية القرارات وتنفيذ بوضع

 .السنوي  اجتماعهم في املساهمون  ينتخبهم الذين الاداره مجلس أعضاء

 خدماته وتوضع ،للخدمة عقد أو  خدمة عقد بموجب يعمل آخر  شخص اي أو  لشركة مدير يشمل وهو  املوظف

 .سيطرتها وتحت الشركة تصرف تحت
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 لجنة أو  رئيسية لجنة ألي السياق فيها يسمح التي الحالت ذلك في بما "تداول " السعودية البورصة  تداول 

 و ،الراهن الوقت في تفوض أن البورصة مهام من وظيفة ألي وكيل أو  خادم أو  موظف أو  فرعية

 .يوفرها التي املرافق طريق عن أو  خالل من يجري  نشاط اي يعني "التبادل"

 شركة إدارة ومجلس .بالشركة الخاصة الاستراتيجية القرارات يصدرون الذين الافراد من مجموعة إلادارة مجلس

 .لها التابعة الادارية الهيئة هو  املشتركة ألاسهم

 املستقل العضو 

 

 انتهاكا يلي ما يشكل ،املثال سبيل وعلي .التام بالستقالل يتمتع الذي إلادارة مجلس عضو  هو 

  :إلستقالله

 له او  مجموعتها او  اخرى  شركة اسهم من او  الشركة اسهم من اكثر  او  %5 ملانسبته مالكا يكون  أن .1

 .النسبة هذه يملك من مع قرابة صلة

 اسهم من او  الشركة اسهم من اكثر  او  %5 مانسبته يملك اعتبارية صفة لشخص ممثال  يكون  ان .2

 .مجموعتها من اخرى  شركة

 مجموعة من أخرى  شركة أي أو  الشركة في إدارة مجلس اعضاء من اي مع قرابة صلة له يكون  ان .3

 .الشركة تلك

 مجموعة من أخرى  شركة أي أو  الشركة في التنفيذيين كبار  من من اي مع قرابة صلة له يكون  ان .4

 .ركةالش تلك

 في عضوا ليكون  رشحته التي الشركة مجموعة من اخرى  شركة في إدارة مجلس عضو  يكون  ان .5

 .مجلسها

  يعمل كان أو  يعمل أن .6
ً
 أو  معها متعامل طرف أي أو  الشركة لدى املاضيين العامين خالل موظفا

دين، وكبار  احلسابات كمراجعي جمموعتها، من أخرى  شركة   يكون  أن أو  املور 
ً
 حلصص مالكا

 .امالضيني العامني خالل األطراف تلك من أي لدى سيطرة

 .الشركة لحساب تتم التي والعقود ألعمال في مباشرة غير  أو  مباشرة مصلحة له تكون  أن .1

 .لجانة من أي أو  الادارة مجلس عضوية مكافأة عالوةعلى الشركة من مالية مبالغ يتقاض ى أن .8

 تزاوله الذي النشاط فروع أحد في يتجر  أن أو  الشركة، منافسة شأنه من عمل في يشرتك أن .9

 .الشركة

 إدارة مجلس عضوية في منفصلة أو  متصلة سنوات تسع عل يزيد ما أمض ى قد يكون  أن .11

 صناديق مثل-آلاخرين عن بالنيابة يتصرفون  والذين القضائيين من هم الذين املستثمرين علي  القضائيون 

 الفعلي التصويت وعن بالتصويت املتعلقة سياساتهم عن السنوية تقاريرهم في يفصحوا ان-الاستثمار

 يتعلق فيما الاساسية الحقوق  على يؤثر  قد املصالح في مادي تضارب اي مع التعامل وسبل

 .باستثماراتهم

 أو  ،البورصة في لالدراج املقبولة املالية ألاوراق تعني فانها ،املالية ألاوراق من نوع بأي يتعلق فيما  املدروج

 .بذلك السياق سمح حيثما ،البورصة في بالدراج القبول  لطلب الخاضعة املالية ألاوراق



 

 م7102 ديسمبر                                                                         الشركة حوكمة دليل                                                                                      11 من 69 صفحة

 .بذلك السياق يسمح حيثما البورصة، في الادراج طلب أو  البورصة في املالية ألاوراق ادراج  إلادراج

 راتبا يتلقى ل  الذي أو  ،الشركة في كامل دوام ذات ادارية وظيفة لديه ليس الذي الادارة مجلس عضو  التنفيذي غير  املدير 

 .سنويا أو  شهريا

 .اململكة قوانين بموجب به معترف قضائي شخص أو  طبيعي شخص اي  شخص

 القصر وألاطفال والزوجة الزوج ألاقارب

 العامون  واملديرون الرئيس) ذلك في بما ،للشركة الاستراتيجية القرارات وتنفيذ إدارة يتولى شخص اي التنفيذيين املديرين كبار 

 .ونوابهم

 له صك كل "السهم" تعريف ويتضمن مدمجة؛ غير  هيئة أي أو  (وجدت أينما) شركة أي حصة الحصة

 .سوكوك ذلك في بما امللكية، حقوق  خصائص

 العامة الجمعية

 للمساهمين

 املساهمون  ويمارس .الشركة في أسهم تملك التي املساهمين جميع من تتالف التي العامة الجمعية

 .العامة الجمعية اجتماع في حقوقهم

 .خارجيا أو  داخليا بالشركة عالقة وله صله ذي طرف اي املساهم

 .بها تتحكم آخرى  لشركة تابعة شركة هي  التابعة الشركة

 .عام اجتماع في ممارستها يمكن التي الشركة أسهم إلى املنسوبة التصويت حقوق  جميع  التصويت حقوق 

 


