تعلن شركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي عن فتح باب الرتشح لعضوية جملس اإلدارة يف دورته
القادمة (2019م ـ 2022م)
يسر شركة العبد اللطيف لالستثمار الصناعي أن تعلن ملساهميها الكرام عن فتح باب الرتشح لعضوية
جملس إدارة الشركة ملن تتوافر فيهم شروط العضوية وذلك لدروة اجمللس القادمة اليت تبدأ اعتباراً من
 2٣يناير 2019م وملدة ثالثة أعوام ميالدية تنتهى يف  22يناير 2022م ،والذين سيتم إنتخابهم يف
إجتماع اجلمعية العامة القادمة التى سيعلن عن موعد إنعقادها الحقاً بعد أخذ املوافقات الالزمة من
اجلهات املختصة ،ويقتصر التصويت يف اجلمعية العامة على من رشحوا أنفسهم وفقاً للسياسات واملعايري
واالجراءات اخلاصة بالعضوية جمللس اإلدارة ،وسيكون أسلوب التصويت املتبع يف اجلمعية هو التصويت
الرتاكمي إلختيار املرشحني ،وحيق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية جملس
اإلدارة ،وذلك يف حدود نسبة ملكيته يف رأس املال على أن يتقدم بإخطار الرتشيح للجنة املكافآت
والرتشيحات إعتباراً من 201٨/09/19م وحتى 201٨/10/٣1م وفقاً للشروط والضوابط الواردة
يف نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة واإلستثمار وقواعد التسجيل واالدراج والئحة حوكمة
الشركات الصادرتني من هيئة السوق املالية ،على أن يتضمن طلب الرتشيح ما يلى:
 .1تقديم طلب خطي أو إمييل يبدي املرشح فيه رغبته يف الرتشيح لعضوية اجمللس يتضمن تعريف باملرشح
من حيث السرية الذاتية و مؤهالته وخرباته يف جمال أعمال الشركة والعمل احلالي ،وإرفاق صورة
واضحة

وسارية
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بطاقة
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الوطنية
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العائلة

(للمتزوجني)

وجوازالسفر(لغريالسعوديني).
 .2بيان بعدد وتاريخ جمالس إدارات الشركات واللجان اليت توىل عضويتها وتفاصيل تلك العضويات،
وبيان بالشركات التى ال يزال يتوىل املرشح عضويتها علماً بأنه الجيوز للمرشح أن يشغل عضوية جملس
إدارة أكثر من مخس شركات مساهمة مدرجة يف وقت واحد ،وبياناً بالشركات أو املؤسسات اليت
يشرتك يف إدارتها أو ملكيتها ومتارس أعماال شبيهة بأعمال الشركة.
 .٣جيب على املرشح الذي سبق وأن شغل منصب عضوية شركة العبداللطيف االستثمار الصناعي أن
يرفق مع إخطار الرتشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة توىل فيها عضوية اجمللس متضمنا
املعلومات التالية:
أ .عدد اجتماعات جملس اإلدارة التى متت خالل كل سنة من سنوات الدورة.
ب .عدد االجتماعات التى حضرها العضو أصالة ،ونسبة حضوره جملموع االجتماعات.
ج .اللجان الدائمة التى شارك فيها العضو وعدد االجتماعات التى عقدت كل جلنة من تلك اللجان خالل
كل سنة من سنوات الدورة وعدد االجتماعات اليت حضرها ،ونسبة حضوره إىل جمموع االجتماعات.
د .ملخص النتائج املالية التى حققتها الشركة خالل كل سنة من سنوات الدورة.
 .4جيب على من يرغب يف ترشيح نفسه لعضوية جملس اإلدارة أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن
أي حاالت تعارض مصاحل وفقاً لإلجراءات املقررة من هيئة السوق املالية وتشمل:

أ .وجود مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف األعمال والعقود التى تتم حلساب الشركة اليت يرغب يف
الرتشيح جمللس إدارتها.
ب .إشرتاكه يف عمل من شأنه منافسة الشركة،أو منافستها يف أحد فروع النشاط الذي تزاوله.
 .5وتشمل سياسات ومعايري العضوية يف جملس إدارة شركة العبد اللطيف لالستثمار الصناعي مايلي:
أ .القدرة على القيادة :وذلك بأن يتمتع مبهارة مبهارات قيادية وتؤهله ملنح الصالحيات مبا يؤدي إىل
حتفيز األداء وتطبيق أفضل املمارسات يف جمال اإلدارة الفعالة والتقيد بالقيم واألخالق املهنية.
ب .الكفاءة :وذلك بأن تتوفر فيه املؤهالت العلمية ،واملهارات املهنية والشخصية املناسبة ومستوى
التدريب  ،واخلربات العلمية ذات الصلة بأنشطة الشركة احلالية واملستقبلية أو باإلدارة أو األقتصاد أو
احملاسبة أو القانون أو احلوكمة ،فضالً عن الرغبة يف التعلم والتدريب.
ج .القدرة على التوجيه :وذلك بأن تتوفر فيه القدرات الفنية  ،القيادية  ،واإلدارية  ،والسرعة يف اختاذ
القرار ،واستيعاب املتطلبات الفنية املتعلقة بسري العمل  ،وأن يكون قادرا على التوجيه االسرتاتيجي
والتخطيط والرؤية املستقبلية الواضحة.
د .املعرفة املالية :وذلك بأن يكون قادر على قراءة البيانات والتقارير املالية وفهمهم.
هـ .اللياقة الصحية :وذلك ألن ال يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه و اختصاصاته.
و .أن ال يكون موظفا لدى القطاع احلكومي أو املختلط.
ز .أن ال يكون قد صدر حبقه حكم يف قضية خملة بالشرف أو األمانة أو األداب أو حكم جنائي.
ح .أن ال يكون قد سبق إدانته من خالل أي جلان بالتالعب يف سوق األسهم ،أو إفشاء أي بيانات ختص أي
شركة بغرض رفع أسهمها.
 .6على املرشح االلتزام بأحكام األنظمة واللوائح والتعليمات السارية.
 .7على املرشح تعبئة مجيع البنود بنموذج رقم ( )٣منوذج السرية الذاتية للمرشح لعضوية جملس إدارة
شركة مساهمة مدرجة يف السوق املالية السعودية (تداول) ،والتوقيع على صحة املعلومات
املدونة،واملتوفر على موقع هيئة السوق املالية ،والذي ميكن الوصول إليه من خالل موقع هيئة السوق
املالية باستخدام الرابط:
https://cma.org.sa/RulesRegulations/FormsSite/Pages/default.aspx

ترسل أصول الطلبات بالربيد السريع أو تسلم مناولة باليد (عناية جلنة املكافآت الرتشيحات بشركة
العبد اللطيف لالستثمار الصناعي) على العنوان
شركة العبد اللطيف لالستثمار الصناعي  ،املدينة الصناعية الثانية بالرياض -طريق اخلرج ص ب:
 ٨59الرياض  11421هاتف رقم  011265٨٨٨٨ ٣22أو إرساهلا على الفاكس رقم
 ،01126502٨5بريدإلكرتوني saad@carpets.com

سياسات ومعايري و إجراءات العضوية يف
جملس اإلدارة
لشركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي
)شركة سعودية مساهمة(

سياسات ومعايري وإجراءات العضوية يف جملس اإلدارة
متهيد:
تهدف هذه السياسات إىل وضع معايري وإجراءات واضحة وحمددة للعضوية يف جملس إدارة شركة
العبداللطيف لالستثمار الصناعي (الشركة) وذلك تطبيقاً ألحكام الفقرة ( )٣من املادة الثانية
والعشرون من الئحة حوكمة الشركات يف اململكة العربية السعودية الصادرة عن جملس هيئة السوق
املالية مبوجب القرار القرار رقم( )٨-16-2017وتاريخ 14٣٨/5/16هـ.
و يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه املعاني املوضحة أمام كل منها ما مل يقض سياق النص بغري
ذلك:
الالئحة :
سياسات ومعايري وإجراءات العضوية يف جملس اإلدارة.
الشركة :
شركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي ( شركة مساهمة مدرجة ).
اجمللس :
جملس إدارة شركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي  ،وهو اجلهة املوكول إليها إدارة الشركة مبا
حيقق مصاحل املساهمني وأصحاب املصاحل بعدل.
األعضاء :
أعضاء جملس إدارة الشركة التنفيذيني وغري التنفيذيني واملستقلني  ،كما يعين عضو اجمللس أحد أعضاء
جملس اإلدارة.
العضو التنفيذي:
أحد أعضاء جملس إدارة الشركة الذي يكون متفرغا إلدارة الشركة و ميارس عمالً تنفيذياً بالشركة،
ويتقلضى رالتباً شهرياً أو سنوياً منها.

العضو غري التيفيذي::
عضو جملس اإلدارة الذي ال يكون متفرغاً إلدارة الشركة وال يشارك يف األعمال اليومية هلا.
العضو املستقل:
هو عضو جملس اإلدارة الذي يتمتع باألستقاللية التامة ويكون قادراً عل ممارسة مهامه وإبداء آرائه
والتصويت على القرارات مبوضوعية وحياد مبا يُعني جملس اإلدارة على اختاذ القرارات السليمة اليت
تسهم يف حتقيق مصاحل الشركة ،ومما ينايف االستقاللية على سبيل املثال ال احلصر أي من األتي:

 .1ملكية العضو ( )%5أو أكثر من أسهم الشركة  ،أو يف شركة من جمموعتها ،أو أن يكون
ممثالً لشخص ذي صفة اعتبارية ميلك ما نسبته ( )% 5أو أكثر من أسهم الشركة ،أويف أي
شركة من جمموعتها.
 .2أن ميلك حصة سيطرة يف شركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي  ،أو يف أي شركة من
جمموعتها.
 .3أن يكون من كبار التنفيذيني خالل العامني املاضيني يف شركة العبداللطيف لالستثمار
الصناعي  ،أو يف أي شركة من شركاتها.
 .4أن تكون له صلة قرابة من الدرجة األوىل مع أيٍ من أعضاء جملس اإلدارة أو أي من كبار
التنفيذيني يف شركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي ،أو أي شركة من شركاتها التابعة.
 .5أن يعمل أوكان موظفا خالل العامني املاضيني لدى شركة العبداللطيف لالستثمار الصناعي
أو بأي شركة من شركاتها  ،أو لدى أيٍ من األطراف املرتبطة بالشركة كاحملاسبني
وكبار املوردين أو أن يكون مالكاً حلصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العامني
املاضيني.
 .6أن يكون عضو جملس إدارة يف شركة أخرى من جمموعة الشركة املرشح لعضوية جملس
إدارتها.
 .7أن تكون له مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف األعمال والعقود اليت تتم حلساب الشركة.
 .8أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكافأة عضوية جملس اإلدارة أو أي من جلانه.
 .9أن يشرتك يف عمل من شأنه منافسة الشركة ،أو أن يتجر يف أحد فروع النشاط الذي تزاوله
الشركة.
 .10أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة يف عضوية جملس إدارة
الشركة .
السيطرة:
األمكانية أو القدرة على التأثري على أفعال أو قرارات شخص آخر بشكل مباشر أو غري مباشر منفرداً
أو جمتمعاً مع قريب ،أو تابع من خالل أي من األتي :
امتالك نسبة تساوي  % ٣0أو أكثر من حقوق التصويت يف الشركة.
حق تعيني  % ٣0أو أكثر من أعضاء اجلهاز األداري بالشركة  ،وتفسر كلمة ( املسيطر ( وفقاً لذلك.
اهليئة:
هيئة سوق املال السعودية
جلنة احلوكمة:
جلنة املكافآت والرتشيحات
أوال  :تكوين جملس اإلدارة:

يراعى يف تكوين جملس اإلدارة ما يلي:
 .1تناسب عدد أعضائهم حلجم الشركة وطبيعة نشاطها،دون إخالل مبا ورد يف النظام األساسي
للشركة.
 .2أن تكون أغلبيته من األعضاء غري التنفيذيني.
 .3أن ال يقل عدد أعضائه املستقلني عن عضوين ،أو عن ثلث أعضاء اجمللس  ،أيهما أكثر.
ثانيا  :تعيني أعضاء جملس اإلدارة:
 .1يُحدد نظام الشركة األساس عدد أعضاء جملس اإلدارة  ،على أن ال يقل عن ثالثة وال يزيد
على أحد عشر.
 .2تنتخب اجلمعية العامة أعضاء جملس اإلدارة ملدة ثالث سنوات  ،وجيوز إعادة انتخابهم ما مل
ينص نظام الشركة األساس على غري ذلك.
 .3يشرتط أن ال يشغل عضو جملس اإلدارة عضوية مخس شركات مساهمة مدرجة يف السوق يف
آن واحد.
 .4تقوم إدارة الشركة بإشعار هيئة السوق املالية بأمساء أعضاء جملس اإلدارة وصفات عضو يتهم
خالل مخسة أيام عمل من تاريخ بدء دورة جملس اإلدارة أو من تاريخ تعيينهم أيهما أقرب وأي
تغيريات تطرأ على عضويتهم خالل مخسة أيام عمل من تاريخ حدوث التغيريات.
ثالثا :شروط عضوية جملس اإلدارة :
أ-

القدرة على القيادة :وذلك بأن يتمتع مبهارة مبهارات قيادية وتؤهله ملنح الصالحيات مبا يؤدي
إىل حتفيز األداء وتطبيق أفضل املمارسات يف جمال اإلدارة الفعالة والتقيد بالقيم واألخالق
املهنية.

ب -الكفاءة :وذلك بأن تتوفر فيها ملؤهالت العلمية  ،واملهارات املهنية  ،والشخصية املناسبة ،
ومستوى التدريب  ،واخلربات العلمية ذات الصلة بأنشطة الشركة احلالية واملستقبلية أو باإلدارة
أو األقتصاد أو احملاسبة أو القانون أو احلوكمة  ،فضالً عن الرغبة يف التعلم والتدريب.
ت -القدرة على التوجيه :وذلك بأن تتوفر فيه القدرات الفنية  ،القيادية  ،واإلدارية  ،والسرعة يف
اختاذ القرار ،واستيعاب املتطلبات الفنية املتعلقة بسري العمل  ،وأن يكون قادرا على التوجيه
االسرتاتيجي والتخطيط والرؤية املستقبلية الواضحة.
ث -املعرفة املالية :وذلك بأن يكون قادر على قراءة البيانات والتقارير املالية وفهمهم.
ج -اللياقة الصحية :وذلك ألن ال يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه و اختصاصاته.
ح -أن ال يكون موظفا لدى القطاع احلكومي أو املختلط.

خ -أن ال يكون قد صدر حبقه حكم يف قضية خملة بالشرف أو األمانة أو األداب أو حكم جنائي.
د -أن ال يكون قد سبق إدانته من خالل أي جلان بالتالعب يف سوق األسهم ،أو إفشاء أي بيانات
ختص أي شركة بغرض رفع أسهمها.
وعلى اجلمعية العامة أن تراعي عند انتخاب أعضاء جملس اإلدارة توصية جلنة املكافآت
والرتشيحات وتوافر املقومات الشخصية واملهنية الالزمة ألداء مهامهم بشكل فعال وفق ما ورد يف
هذه املادة.
رابعا :إجراءات العضوية يف جملس إدارة الشركة:
 .1تتوىل جلنة املكافآت والرتشيحات التنسيق مع اإلدارة التنفيذية للشركة لإلعالن عن فتح باب
الرتشيح لعضوية جملس إدارة الشركة وفقا لنظام الشركات والئحة حوكمة الشركات.
 .2تقدم جلنة املكافآت والرتشيحات للسياسات توصيتها جمللس اإلدارة بشأن الرتشيح لعضوية
اجمللس وفقا للسياسات واملعايري املتقدم ذكرها.
 .3جيب على من يرغب ترشيح نفسه لعضوية جملس إدارة الشركة إعالن رغبته مبوجب إخطار
إلدارة الشركة وفقا املدد واملواعيد املنصوص عليها ألنظمة واللوائح والتعميمات والقرارات
السارية  ،وجيب أن يشمله ذا اإلخطار تعريفا ف باب املرشح من حيث سريته الذاتية ومؤهالته
 ،وخرباته العملية.
 . .4جيب على املرشح الذي سبق له شغل عضوية جملس إدارة إحدى الشركات املساهمة بيان
عدد و تاريخ جمالس إدارات الشركات اليت توىل عضويتها.
 .5جيب على املرشح الذي سبق له شغل عضوية جملس إدارة الشركة أن يرفق بإخطار الرتشيح
بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة توىل فيها عضوية اجمللس متضمناً املعلومات التالية:
أ) عدد اجتماعات جملس اإلدارة اليت متت خالل كل سنة من سنوات الدورة.
ب) عدد االجتماعات اليت حضرها العضو أصالة  ،ونسبة حضوره جملموع االجتماعات.
ت) اللجان الدائمة اليت شارك فيها العضو ،وعدد االجتماعات اليت عقدتها كل جلنة من تلك
اللجان خالل كل سنة من سنوات الدورة ،وعدد االجتماعات اليت حضرها ،ونسبة حضوره
إىل جمموع االجتماعات.
ث) جيب توضيح صفة العضوية ،أي ما إذا كان العضو تنفيذي أو عضو غري تنفيذي أو عضو
مستقل.
ج) جيب توضيح طبيعة العضوية ،أميا إذا كان العضو مرتشحا بصفته الشخصية أم أنه ممثل
عن شخص اعتباري.

 .6تقوم جلنة املكافآت والرتشيحات بالتنسيق مع اإلدارة التنفيذية للشركة بتزويد هيئة السوق
املالية بالسري الذاتية للمرشحني لعضوية جملس إدارة الشركة وفقا لنموذج السرية الذاتية
للمرشح لعضوية جملس إدارة شركة مساهمة مدرجة يف السوق املالية السعودية.
 .7جيب على جلنة املكافآت والرتشيحات تنفيذ أي مالحظات ترد من اجلهات املختصة حول أي
مرشح.
 .8يقتصر التصويت يف اجلمعية العامة على من رشحوا أنفسهم وفقاً للسياسات واملعايري واإلجراءات
املتقدم ذكرها.
خامساً  :انتهاء عضوية اجمللس:
 .1تنتهي العضوية يف جملس اإلدارة طبقًا للمادة  1٨من النظام األساسي للشركة بأحد األسباب
التالية:
-

أنتهاء مدة العضوية باجمللس .

-

إذا أصبح العضو غري صاحل لعضوية اجمللس وفقًا ألي نظام أو تعليمات سارية يف اململكة.

-

استقالة العضو من عضويته باجمللس أو وفاته أو فقدان أهليته.

-

إذا أدين جبرمية خملة بالشرف واألمانة.

-

إذا حكم بإفالسه.

-

إذا مت عزل العضو بقرار من اجلمعية العامة العادية بأغلبية  %51من األسهم املمثلة يف
األجتماع.

-

فقدان العضو لشرط أو أكثر من شروط العضوية.

-

غياب العضو عن حضور ثالثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع.

 .2إذا شغر مركز أحد األعضاء أثناء السنة يعني اجمللس عضوًا يف املركز الشاغر على أن يعرض
هذا التعيني على أول مجعية عامة عادية إلقراره ويكمل العضو املعني مدة سلفه وإذا نزل عدد
أعضاء جملس اإلدارة عن النصاب الالزم لعقد اجتماعاته( وهو نصف األعضاء) وجب دعوة
اجلمعية العامة ا لعادية يف أقرب وقت ممكن لتعيني العدد الالزم من األعضاء.
 .3جيوز للجمعية العامة يف كل وقت عزل مجيع أعضاء جملس اإلدارة أو بعضهم.
سادساً :مهام وأهداف جملس اإلدارة:
من مهام جملس اإلدارة باألضافة للمهام املنصوص عليه يف النظام األساسي للشركة ما يلي على سبيل املثال
ال احلصر:

.1

تنمية استثمارات مساهمي الشركة واستمرار منوها على املدى البعيد ،والعمل على تأكيد
الدور احليوي الذي تقوم به الشركة من أجل خدمة عمالئها وموظفيها  ،وغريهم من األفراد
واملؤسسات اليت تعتمد عليها.

.2

متابعة أداء الشركة العام وكذلك أداء الرئيس التنفيذي ،وكبار املدراء التنفيذيني بها،
وتقديم التوجيهات و النصائح واإلرشادات البناءة.

.3

إقرا ر التوجهات اإلسرتاتيجية  ،وتقييم ما يرتتب عليها من نتائج.

.4

القيام باألعمال اإلشرافية اليت تضمن ممارسة الشركة لنشاطها يف إطار قانوني وأخالقي
واجتماعي مسئول.

.5

تقديم النصائح الضرورية للرئيس التنفيذي ،وكبار املسئولني التنفيذيني  ،وتقييم مستوى
أدائهم.

.6

مراجعة وإقرا ر مهمة الشركة ،واسرتاتيجياتها املالية األساسية ،واإلسرتاتيجيات اخلاصة
بأنشطتها ،وأهدافها وسياساتها كما وضعتها اإلدارة.

.7

مراجعة األداء املالي للشركة بصفة دورية مع الرتكيز بوجه خاص على مقارنة الشركة
مبثيالتها من الشركات األخرى  ،وغريها من الشركات املنافسة ،وسوف تتضمن تلك
املراجعات آراء اإلدارة ،وكبار املستثمرين واحملللني.

.8

مراجعة إسرتاتيجية وخطط الشركة بعيدة املدى وتوجيهها وإقرارها وتقييم أدائها
اإلسرتاتيجي واملالي والتنافسي ومقارنة ذلك مبمارسات وسياسات مثيالتها من الشركات
األخرى واملنافسني.

.9

مراجعة امليزانيات التقديرية ،وخطط العمل السنوية  ،وتوجيهها وإقرارها.

 .10حتديد األهداف املرجوة من األداء ،ومراقبة أداء الشركة.
 .11اإلشراف على اهليكل املالي للشركة ،وسياستها وممارساتها املالية.
.12

اإلشراف على ضوابط اإلفصاح ،وإجراءاته والرقابة الداخلية على التقارير املالية مبا يف ذلك
املراجعة املستقلة اليت يكون اهلدف منها إعداد تقارير كاملة ونزيهة ودقيقة ومفهومة يف
موعدها.

 .13التأكد من وجود نظم الرقابة املالئمة إلدارة املخاطر ،واإللتزام بالنظام واملعايري املرتبطة به.
.14

اختيار كبار مسئولي الشركة ،وتقييمهم وحتديد املقابل املادي هلم وإعداد اخلطة اخلاصة
بتعاقب كبار مسئولي اإلدارة على تولي مناصبهم ،وضع برنامج مكافآت كبار املسئولني
التنفيذيني مبا يتماشي مع املصاحل بعيدة املدى للشركة ومساهميها.

.15

مراجعة وإقرار رواتب ومكافآت رئيس الشركة والرئيس التنفيذي ،وغريهم من األعضاء
التنفيذيني مقابل ما يقوموا به من خدمات بصفتهم تنفيذيني أو موظفني بالشركة.

مراجعة التقديرات اخلاصة باملخاطر اجلسيمة واألمور اليت تعرتض سبيل الشركة وتقديم

.16

النصح واإلرشاد لإلدارة بشأنها إىل جانب مراجعة اخليارات املتاحة للتخفيف من وطأتها.
التأكد من إنشاء األساليب واألجراءات الكفيلة بضمان نزاهة تصرفات الشركة مبا يف ذلك

.17

عالقاتها بعمالئها ومورديها ومجيع املواطنني ،ومتابعة اإللتزام بتلك األساليب.
 .18مراجعة النتائج اليت حققتها اإلدارة على ضوء فلسفة الشركة ،وأهدافها السنوية وأهدافها بعيدة
املدى.
تعيني اللجان التابعة جمللس اإلدارة (عدا جلنة املراجعة اليت يتم تعيني أعضائها من قبل

.19

اجلمعية العامة العادية بعد ترشيحهم من جلنة الرتشيحات واجمللس) ،وتقييم مستوي أدائها.
التأكد من أنه قد مت إحاطة جملس اإلدارة وجلانه التابعة علما يف حينه ،وبشكل واف ،بوضع

.20

الشركة وعملياتها من خالل التقارير وغريها من األساليب األخرى.
 .21التأكد من مدي فاعلية ممارسات احلوكمة اليت تقوم بها الشركة وقياسها  ،ومتابعتها وإجراء
التغيريات عند الضرورة.
 .22ضمان أن التقارير املنشورة تعطي إنعكاساً صادقاً للنتائج التشغيلية للشركة ومركزها املالي.
التحقق من وضع السياسات املناسبة لتعريف والتعرف على تعارض املصاحل بالشركة

.23

وعرضها ،ومعاجلة األمر إىل جانب مراقبة أي تعارض مصاحل حمتمل من اإلدارة وأعضاء
اجمللس واملساهمني مبا يف ذلك إساءة استخدام أصول الشركة  ،أو إساءة التصرف يف
معامالت األطراف ذوي املصلحة.
التأكد من وضع سياسة مكتوبة حتكم العالقة بأصحاب املصاحل يكون اهلدف منها توفري

.24

احلماية الالزمة حلقوقهم ،واليت ينبغي أن تتضمن ما يلي:
-

آليات لتعويض أصحاب املصاحل يف حالة انتهاك حقوقهم اليت تضمنها النظم املطبقة،
واألتفاقات املربمة يف هذا الصدد.

-

آليات لتسوية الشكاوي أو املنازعات اليت قد تنشأ بني الشركة وأي من أصحاب املصاحل
بها.

-

آليات للحفاظ على وجود عالقات طيبة بني الشركة وعمالئها ومور ديها  ،ومحاية سرية
املعلومات اخلاصة بهم.

-

قواعد السلوك املهين للمسئولني التنفيذيني للشركة ،وموظفيها ،وتنظيم عالقاتهم
بأصحاب املصاحل .ويقوم اجمللس باختاذ األجراءات الكفيلة مبتابعة تنفيذ تلك القواعد
واإللتزام بها.

-

آليات لتعويض أصحاب املصاحل يف حالة انتهاك حقوقهم اليت تضمنها النظم املطبقة،
واألتفاقات املربمة يف هذا الصدد.

-

آليات لتسوية الشكاوي أو املنازعات اليت قد تنشأ بني الشركة وأي من أصحاب املصاحل بها.

-

آليات للحفاظ على وجود عالقات طيبة بني الشركة وعمالئها ومور ديها  ،ومحاية سرية
املعلومات اخلاصة بهم.

-

إرساء قواعد السلوك املهين للمسئولني التنفيذيني للشركة ،وموظفيها ،وتنظيم عالقاتهم
بأصحاب املصاحل .ويقوم اجمللس باختاذ األجراءات الكفيلة مبتابعة تنفيذ تلك القواعد
واإللتزام بها.

-

مسئولية الشركة األجتماعية.

 .25مراجعة األعمال الرئيسية اليت تقوم بها الشركة  ،وإقرارها  ،وهي على سبيل املثال:
-

اإلشراف على الرقابة الداخلية يف الشركة.

-

النفقات الرأمسالية على مجيع املشروعات مبا يتجاوز احلدود املصرح بها لإلدارة.

-

عمليات األستحواذ ،أو بيع األستثمارات ،أو إتباع اسرتاتيجيات جديدة.

-

التوصية باقرتاح توزيع أرباح األسهم العتماده من اجلمعية العامة.

-

األستثمارات اجلوهرية ،والتسهيالت األئتمانية اليت حتصل علىها الشركة ،والعمليات
األسرتاتيجية ،والتعامالت املهمة األخرى اليت ال تدخل ضمن نطاق النشاط املعتاد للشركة.

.26

التصرف بناء على معرفتهم التامة بشئون الشركة ،ومبا يعود بالنفع علىها مع األخذ يف
األعتبار خدمة مصاحل بقية املساهمني.

 .27احلفاظ على عنصرين رئيسيني هما واجب بذل العناية الالزمة  ،وواجب الوالء.
.28

اإللتزام بتنفيذ املهام املوكلة إليهم بدون حتيز ملساهم أو فئة من املساهمني دون غريهم من
املساهمني مسئولياتهم بفعالية.

 .29إصدار أحكام مستقلة وموضوعية فيما خيص شئون الشركة.
 .30اإلشراف على إدارة مالية الشركة ،وتدفقاتها النقدية ،وعالقاتها املالية واألئتمانية مع الغري.
 .31األقرتاح للجمعية العامة غري العادية مبا يراه حيال ما يلي:
أ .زيادة رأ مال الشركة أو ختفيضه.
ب  .حل الشركة قبل األجل املعني يف نظام الشركة األساس أو تقرير استمرارها.
 .32األقرتاح للجمعية العامة العادية مبا يراه حيال ما يلي:
أ .استخدام األحتياطي األتفاقي للشركة يف حال تكوينه من قبل اجلمعية العامة غري
العادية وعدم ختصيصه لغرض معني.
ب .تكوين احتياطيات أو خمصصات مالية إضافية للشركة.
ج .طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية.
.٣٣

إعداد القوائم املالية األولية والسنوية للشركة واعتمادها قبل نشرها.

 .34إعداد تقرير جملس اإلدارة واعتماده قبل نشره.

.35

ضمان دقة وسالمة البيانات واملعلومات الواجب اإلفصاح عليها وذلك وفق سياسات ونظم
عمل اإلفصاح والشفافية املعمول بها.

.36

إرساء قنوات اتصال فعالة تتيح للمساهمني األطالع بشكل مستمر ودوري على أوجه
األنشطة املختلفة للشركة وأي تطورات جوهرية.

.٣7

تشكيل جلان متخصصة منبثقة عنه بقرارات حيدَّد فيها مدة اللجنة وصالحياتها
ومسؤولياتها ،وكيفية رقابة اجمللس عليها ،عل أن يتضمن قرار التشكيل تسمية
األعضاء وحتديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم ،مع تقييم أداء وأعمال هذه اللجان
وأعضائها.

.38

حتديد أنواع املكافآت اليت ُتمنح للعاملني يف الشركة ،مثل املكافآت الثابتة ،واملكافآت
املرتبطة باألداء ،واملكافآت يف شكل أسهم ،مبا ال يتعارض مع الضوابط واألجراءات
التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات اخلاصة بشركات املساهمة املدرجة.

.39

وضع القيم واملعايري اليت حتكم العمل يف الشركة.

سابعاً :إفصاح املرشح عن تعارض املصاحل:
على من يرغب يف ترشيح نفسة لعضوية جملس اإلدارة أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من
حاالت تعارض املصاحل وفق االجراءات املقررة من هيئة السوق املالية ،وتشمل:
 .1وجود مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف األعمال والعقود اليت تتم حلساب الشركة.
 .2اشرتاكه يف عمل من شأنه منافسة الشركة ،أو منافستها يف أحد فروع النشاط الذي
تزاوله.
ثامناً  :اإللتزام
يلتزم أعضاء اجمللس بصورة شخصية وتضامنية حبسن إدارة الشركة وحتدد مهامهم ومسئولياتهم وفقا
لألنظمة املرعية.
تاسعاً  :تاريخ النفاذ
من تاريخ إجازتها من اجلمعية العامة الثانية عشر املنعقدة بتاريخ 2017/04/11م

