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 -1مقــدمــة
1-1

نبذة عن الشركة:
الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) هي شركة مساهمة سعودية ،تأسست
طبقا ً ألحكام نظام الشركات بموجب السجل التجاري رقم ( )0155110051وتاريخ
 16جماد األول 1111هـ لمدة ( )11سنة ميالدية تبدأ من تاريخ التأسيس بموجب
القرار الوزاري رقم (/610ص) بتاريخ  03ذو القعدة 1111هـ الموافق  17يونيو
1111م .

0-1

أغراض الشركة:
حدد النظام األساسي للشركة ،أغراضها بحسب اآلتي-:
 -1إنتاج أسالك الحديد المسحوبة ،األسالالك المددللالة لرساسالانة قسالالة السالد ،سالر
النوابض لالسست ،الهياكل الحديدية لرمااتب ،أسالالك تلويالة قددللالة لربهابالا ،
أسالك تسريح قدرفنالة ،قسالاقيا بالرب ،قسالاقيا قتنوبالة ،بااغال دديالد ،أسالالك
لحام.
-2
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إنتاج المساوكات المعدنية بمسترف أنوابها.
إنتاج المحالر بأنوابها (أكسات قتنوبة) ،سست تعريق بنوبيات قسترفة ،قطع
غيار السادنات لالماكاات لالمعدات.
تجارة الجملة والتجزئة في منتجات الشركة ومواد البناء ،والمواد الصناعية بما
في ذلك إستيرادها وتصديرها للخارج.
تملك األراضي والعقارات وإقامة المباني عليها.
تملك براءة اإلختراع واإلستفادة منها في تحقيق أغراضها الصناعية داخل
وخارج المملكة.
الوكاالت التجارية وتمثيل الشركات المحلية أو األجنبية داخل وخارج المملكة.
المناقصات والتعهدات التجارية.
إنشاء مشروعات صناعية وخدمية وتجارية داخل المملكة العربية السعودية
وخارجها.

المركز الرئيسي:
 -1يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الجبيل الصناعية ويجوز لمجلس اإلدارة
أن ينشأ لها فروعا ً أو مكاتب أو توكيالت داخل المملكة العربية السعودية أو
خارجها.

1-1

رأس مال الشركة:
رأس مال الشركة مبلغ وقدره ([ )081.101.811مائتان وواحد وثمانون مليونا ً
ومائة وعشرون ألفا ً وثمان مائة وتسعون رياالً] مقسم إلى ( )08.110.181ثمان
وعشرون مليونا ً ومائة وإثني عشر ألفا ً وتسع وثمانون سهما ً متساوية القيمة تبلغ
القيمة اإلسمية لكل منها ( )11عشرة رياالت سعودية وذلك حسب آخر تعديل لرأس
المال بتاريخ 1133/5/10هـ الموافق 0110/1/01م.
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نطاق هذا الدليل:
يقدم هذا الدليل مباديء ومعايير حوكمة الشركات وإمكانية تطبيقها في الشركة وذلك
تحت نطاق الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية والصادرة عن
مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم  0116-010-1وتاريخ
1107/11/01هـ الموافق 0116/11/10م المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية
رقم ( )0111/11/1وتاريخ 1131/3/31هـ الموافق 0111/3/16م.
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العناصر الهيكلية لحوكمة الشركات:
تتكون العناصر الرئيسية لدليل حوكمة الشركة من االتي-:
مقدمة.
تعريفات ذات عالقة بحوكمة الشركات.
مجلس اإلدارة.
لجان مجلس اإلدارة.
اإلدارة التنفيذية.
المراجعة الخارجية.
المعامالت مع األطراف ذات العالقة.
اإلفصاح.
حقوق المساهمين والجمعية العامة.
تعريفات ذات عالقة بحوكمة الشركات:
الئحة حوكمة الشركة
تبييين هييذه الالئحيية القواعييد والمعييايير المنظميية إلدارة الشييركة ميين أجييل ضييمان اإللتييزام
بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وحقوق أصحاب المصالح.
العضو المستقل
عضو مجلس اإلدارة الذي يتمتيع باالسيتقاللية التامية ،ومميا ينيافي االسيتقاللية عليى سيبيل
المثال ال الحصر أي من اآلتي:
أن يكون مالكا ً لما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة
-1
من مجموعتها.
أن يكون ممثال ُ لشخص ذو صفة إعتبارية يملك مانسبته  %5أو أكثر من أسهم
-0
الشركة أو أي شركة من مجموعتها.
أن يكييون ميين كبييار التنفيييذيين خييالل العييامين الماضيييين فييي الشييركة أو فييي أي
-3
شركة من مجموعتها.
أن تكون له صلة قرابة مين الدرجية األوليى ميع أي مين أعضياء مجليس اإلدارة
-1
في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.
أن تكييون لييه صييلة قرابيية ميين الدرجيية األولييى مييع أي ميين كبييار التنفيييذيين فييي
-5
الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.
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أن يكييون عضييو مجلييس إدارة فييي أي شييركة ضييمن مجموعيية الشييركة المرشييح
لعضوية مجلس إدارتها.
أن يكييون موظفييا ً خييالل العييامين الماضيييين لييدا أي ميين األطييراف المرتبطيية
بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها كالمحاسبين القيانونيين وكبيار الميوردين،
أو أن يكون مالكيا ً لحصيص سييطرة ليدا أي مين تليك األطيراف خيالل العيامين
الماضيين.

العضو غير التنفيذي
عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغا ً إلدارة الشركة ،أو ال يتقاضى راتبا ً شيهريا ً أو
سنويا ً منها.
األقرباء من الدرجة األولى
األب واألم والزوج والزوجة واألوالد.
أصحاب المصالح
كل شخص له مصلحة مع الشركة مثل المساهمين والعاملين والدائنين والعمالء والميوردين
والمجتمع.
 2مجلس اإلدارة
معايير عضوية المجلس:
1-0
ً
ً
ً
يجب أن يكون عضو مجلس اإلدارة مؤهال تأهيال مالئما لشغل منصب عضوية المجلس.

أن يكون لدا عضو مجلس اإلدارة الفهم الواضح لدوره في حوكمة الشركة وقدرته على

إتخاذ القرار المالئم في شئون الشركة.
يجب أن يكون لدا أعضاء المجلس مهارات متكاملة من المعرفة والخبرة ليقدم المجلس

ككل قيمة مضافة للشركة.
أن ال يكون قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة ،مالم يرد إليه إعتباره.

 0-0تكوين مجلس إدارة الشركة:
يجب التأكد من توفر الشروط التالية عند تكوين مجلس اإلدارة:







أن تكون أغلبية أعضاء المجلس من األعضاء غير التنفيذيين.
تعين الجمعية العامية العاديية أعضياء مجليس اإلدارة لميدة التزييد عين ثيال سينوات ويجيوز
إعادة تعيينهم.
أن ال يكييون عضييو مجلييس إدارة الشييركة عضييواً فييي مجلييس إدارة أكثيير ميين خمييس شييركات
مساهمة مدرجة في السوق المالية في آن واحد.
يجب على الشركة إخطار الهيئة والسوق المالية في حال إنتهاء عضوية أحد أعضياء مجليس
اإلدارة بأي من طرق إنتهاء العضوية مع بيان األسباب التي دعت إلى ذلك.
أن ال يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين عن عضوين أو ثل أعضياء المجليس أيهميا
أكثر.
يجوز للجمعية العامة في كل وقت عزل جمييع أعضياء مجليس اإلدارة أو بعضيهم وليو نيص
نظام الشركة على خالف ذلك.
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 اليجوز للشخص ذي الصفة اإلعتبارية الذي يحق له بحسيب نظيام الشيركة تعييين ممثليين ليه
في مجلس اإلدارة التصويت على إختيار األعضاء اآلخرين في مجلس اإلدارة.
-1
-0
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يتضمن النظام األساسي للشركة بخصوص "تكوين مجلس اإلدارة" اآلتي:
يتييولى إدارة الشييركة مجلييس إدارة مؤلييف ميين سييتة ( )6أعضيياء تعييينهم الجمعييية العاميية
العادية لمدة التزيد عن ثالثة سنوات.
يجب على كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أن يكون مالكا ً لعدد مين أسيهم الشيركة ال
تقل قيمتها عن عشرة آالف ( )11.111لاير وتودع هذه األسهم خالل ثالثين ( )31يوميا ً
ميين تيياريخ تعيييين العضييو فييي أحييد البنييوك السييعودية المعتمييدة .وتخصيييص هييذه األسييهم
لضيمان مسييئولية أعضيياء مجليس اإلدارة وتظييل غييير قابليية للتيداول إلييى أن تنقضييي المييدة
المحددة لسماع دعوا المسئولية المنصوص عليها في المادة ( )77من نظام الشيركات أو
لحين الفصل في الدعوا المذكورة.
إذا لم يقدم عضو مجلس اإلدارة أسهم الضمان خالل المدة المحددة في البند السيابق بطليت
عضويته.
تنتهيي عضيوية المجلييس بانتهياء مدتيه أو بننتهيياء صيالحية العضيو لهييا وفقيا ً ألي نظييام أو
تعليمات سارية في المملكة ،وإذا شغر مركز أحد أعضاء المجلس جياز للمجليس أن يعيين
مؤقتا ً عضواً آخر في المركز الشياغر عليى أن يعيرض هيذا التعييين عليى الجمعيية العامية
العادية في أول اجتماع لها للتصديق عليه ،ويكمل العضو الجديد مدة سلفه في المجلس.
إذا هبط عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن أربعة ( )1أعضاء وجبيت دعيوة الجمعيية العامية
العادية في أقرب وقت ممكن لتعيين العدد الالزم من األعضاء.
يُعين مجلس اإلدارة سكرتيراً من بين أعضائه أو من غيرهم ويختص بأعمال السكرتارية
لمجلس اإلدارة.

 4-0صالحيات مجلس اإلدارة :
مييع مراعيياة اإلختصاصييات المقييررة للجمعييية العاميية يكييون لمجلييس اإلدارة أوسييع
-1
السلطات في إدارة الشركة ،وله الحق في اإلشتراك في شيركات أخيرا ،كميا يكيون
لييه فييي حييدود اختصاصييه أن يفييوض واحييداً أو أكثيير ميين أعضييائه أو ميين الغييير فييي
مباشرة عمل أو أعمال معينة ،واليجوز لمجلس اإلدارة بيع الشيركة أو إبيراء ميديني
الشركة في إلتزامياتهم فيميا يزييد عين ([ )111.111مائية أليف لاير] إال بعيد موافقية
الجمعية العامة.
يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسا ً وعضواً منتيدبا ً ويجيوز أن يجميع عضيو
-0
واحد بين مركز رئيس المجلس ومركز العضو المنتدب ،ويحيدد المجليس صيالحيات
العضو المنتدب ومكافأته السنوية ،كما يعين مجلس اإلدارة سكرتيراً من بين أعضائه
أو من غيرهم وتحدد مكافأته بقرار من مجلس اإلدارة.
ويختص رئيس مجلس اإلدارة بتمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير وليه حيق توكييل
وتفويض آخرين فيي المرافعية والمدافعية عين الشيركة .كميا ييتخص العضيو المنتيدب
بتنفيذ السياسة التي يضعها مجلس اإلدارة.
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ولرئيس مجلس اإلدارة أو العضو المنتدب تمثيل الشركة في األمور التالية-:
تمثييييل الشيييركة أميييام الجهيييات الحكوميييية والقضيييائية والهيئيييات الخاصييية
أ-
والشركات والمؤسسات وكذلك تمثيلها في الشركات التي ساهمت أو تساهم
فيها بجميع أنواعها.
ب -إجراء المعامالت وإبرام العقود والوثائق والتوقيع عليهيا بنسيم الشيركة فيي
الحيدود المقيررة مين قبيل مجليس اإلدارة بميا فيي ذليك توقييع عقيود تأسيييس
الشركات مع كافة تعديالتها ومالحقها واستالم مستنداتها.
طليييب ومطالبييية ومقاضييياة أي شيييخص طبيعيييي أو اعتبييياري واتخييياذ كافييية
ج-
الوسيييائل والسيييبل القانونيييية لتحصييييل والمحافظييية عليييى أميييوال الشيييركة
وممتلكاتهيا والعقييارات ،أييا ً كانييت طبيعتهيا أو أوصييافها المسييتحقة لهييا لييدا
الغير.
إصييدار وتوقيييع اإليصيياالت الصييحيحة وصييكوك نقييل الملكييية واإلفراغييات
د-
ضمن الحدود التي يقررها مجلس اإلدارة.
القيام بيدفع أي ديين أو ميال مسيتحق عليى الشيركة وقيبض أي ميال أو ديين
مستحق لها وإجراء المفاوضات والتصالح وتسوية الحسيابات والمنازعيات
والتصفيات الحسابية أيا ً كانت متى كان للشركة مصلحة في ذلك.
هييـ  -اقتييراض النقييود ميين الجهييات الخاصيية والعاميية وإبييرام اإلتفاقيييات الالزميية
لذلك م ع الجهات المختصة كصندوق التنميية الصيناعية السيعودي أو غييره
وكذلك تقديم الضمانات الالزمة لذلك بنسم الشركة الوطنيية لتصينيع وسيبك
المعادن (معدنية).
ا لييرهن أو فييك الييرهن لموجييودات أو ممتلكييات الشييركة أو الشييركات التييي
و-
تساهم الشركة الوطنيية لتصينيع وسيبك المعيادن (معدنيية) فيهيا بميا يسياوي
نسبتها في تلك الشركات لدا كتاب العدل وغيرهم من الجهات المختصة.
 -3التزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس اإلدارة عن
مدة عضوية كل منهم في المجلس .ويجوز إعادة تعيينهم.
 -1اليجوز ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو سكرتير المجلس أن يذيع إلى
المساهمين في غير اجتماعات الجمعية العامة أو إلى الغير ما عرفه من أسرار
الشركة بسبب مباشرته لمسئولياته فيها وإال وجب عزله ومساءلته عن التعويض.
 3-0الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة:
من أهم الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة ما يأتي:
أ)
ب)
ج)
د)
هـ)
و)

اعتماد التوجهات اإلستراتيجية واألهداف الرئيسية للشركة واإلشراف على تنفيذها.
إقرار أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها.
إقرار نظام حوكمة خاصة بالشركة ،واإلشراف العام عليه ،وتعديله عند الحاجة.
إقرار معايير للعضوية في مجلس اإلدارة ،وتنفيذها بعد إقرار الجمعية العامة لها.
إقرار سياسة تنظيم العالقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم.
إقرار السياسات واإلجراءات التي تضمن إحترام الشركة لألنظمة واللوائح وإلتزامها
باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح اآلخرين.
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 5-0مسئوليات مجلس اإلدارة:
تتضمن مسئوليات مجلس اإلدارة اآلتي:
أ)

ب)
ج)
د)
هـ)
و)

مع مراعاة اختصاصات الجمعية العامة ،يتولى مجلس إدارة الشركة جميع الصالحيات
والسلطات الالزمة إلدارتها .وتظل المسؤولية النهائية عن الشركة على المجلس حتى
وإن شكل لجانا ً أو فوض جهات أو أفراد آخرين للقيام ببعض أعماله ،وعلى المجلس
تجنب إصدار تفويضات عامة أو غير محددة المدة.
يجب أن يؤدي مجلس اإلدارة مهماته بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام ،وأن تكون
قراراته مبنية على معلومات وافية من اإلدارة التنفيذية ،أو أي مصدر موثوق آخر.
يمثل عضو مجلس اإلدارة جميع المساهمين ،وعليه أن يلتزم بالقيام بما يحقق مصلحة
الشركة عموما ً وليس ما يحقق مصالح المجموعة التي يمثلها أو التي صوتت على تعيينه
في مجلس اإلدارة.
يحدد مجلس اإلدارة الصالحيات التي يفوضها لإلدارة التنفيذية ،وإجراءات اتخاذ القرار
وذلك ضمن الئحة الصالحيات المالية واإلدارية للشركة ،كما يحدد الموضوعات التي
يحتفظ بصالحية البت فيها.
يجب على مجلس اإلدارة التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل
الشركة وبخاصة الجوانب المالية والقانونية فضالً عن تدريبهم إن لزم األمر.
يجب على مجلس اإلدارة التأكد من توفير الشركة معلومات وافية عن شئونها لجميع
أعضاء مجلس اإلدارة بوجه عام ولإلعضاء الغير تنفيذيين بوجه خاص وذلك من أجل
تمكنهم من القيام بواجباتهم ومهماتهم بكفاية.

ويتعين على أعضاء مجلس اإلدارة اآلتي:
أن يمارس عضو مجلس اإلدارة صالحياته وينفذ واجباته بما يحقق مصلحة الشركة.

اإللتزام أمام الشركات المتعاقد معها بالمحافظة على ما يطلعون عليه من معلومات تخص

ً
الشركة وتعامالتها ،تطبيقا إلتفاقيات السرية المبرمة.
اإل طييالع علييى األنظميية والتعليمييات واللييوائح الصييادرة ميين وزارة التجييارة وهيئيية السييوق

المالية المنظمة وذات العالقة بعمل الشركات المساهمة.
كما يتعين على مجلس اإلدارة الحصول على نسخة من المستندات التالية:
النظام األساسي للشركة.

الهيكل التنظيمي للشركة.

الئحة الصالحيات المالية واإلدارية للمجلس ولجانه والعضو المنتدب.

دليل حوكمة الشركة.

لوائح المجلس واللجان الفرعية الخاصة بالمجلس.

6-0

اجتماعات مجلس اإلدارة
 -1يجتمع مجلس اإلدارة بنا ًء على دعوة من رئيسيه ،كلميا اقتضيى األمير ،ويجيب عليى رئييس
المجلس أن يدعو إلى اإلجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من األعضاء ،وتكون اإلجتماعات
وفقيا ً لجييدول أعمييال اإل جتميياع الييذي يييتم اعتميياده ميين قبييل المجلييس .ويجييوز لعضييو مجلييس
اإلدارة أن ينيب عنه غيره من األعضاء في حضور االجتماع ،وفقا ً للضوابط التالية:
أ) ال يجوز لعضو المجلس أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات اإلجتماع.
ب) أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة وإلجتماع محدد.
ج) اليحق للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت بشأنها.
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7-0

ال يكون اجتماع المجلس صحيحا ً إال بحضور أربعية ( )1أعضياء عليى األقيل بشيرط أن ال
يقل عيدد الحاضيرين عين ثالثية ( )3أعضياء .وتصيدر قيرارات المجليس باألغلبيية المطلقية
ألصوات األعضاء الحاضرين والممثلين وفي حيال تسياوي األصيوات ييرجح اليرأي اليذي
صوت لصالحه رئيس مجلس اإلدارة ،أو من ينوب عنه.
فييي حييال كييان لعضييو مجلييس عييذراً مقبييوالً لييدا رئيييس مجلييس اإلدارة حييال دون حضييور
اإلجتماع في مقره ،فننه يجوز حضيور عضيو المجليس إجتماعيات مجليس اإلدارة أو لجانيه
عبيير اإلتصييال الهيياتفي وب شييرط أن ال تزيييد عييدد اإلجتماعييات التييي يحضييرها هاتفيييا علييى
( )%51من عدد اإلجتماعات في كل سنة.
تثبت مداوالت المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس واألعضاء الحاضيرين
والسكرتير ،وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس والسكرتير.
يحرص أعضاء المجلس على تخصيص وقت كاف لالضيطالع بمسيؤولياتهم ،بميا فيي ذليك
التحضير الجتماعات المجلس واللجان الدائمة والمؤقتة ،والحرص على حضورها.
على رئيس مجلس اإلدارة التشاور مع العضو المنتدب  /الرئيس التنفيذي عند إعداد جدول
محدد بالموضوعات التي ستعرض على المجلس ،وألعضاء المجلس الحق في طلب إدراج
أية موضوعات يقترحونها .ويرسل جدول األعمال  -مصحوبا ً بالمستندات – لألعضاء قبل
ت كافٍ؛ حتى يتاح لهم دراسة الموضوعات واالستعداد الجيد لالجتماع .ويقير
االجتماع بوق ٍ
مجلس اإلدارة جدول األعمال حال انعقاده ،وفي حال اعتراض أي عضو على هذا الجيدول
ُتثبت تفاصيل هذا االعتراض في محضر االجتماع.

تعارض المصالح في مجلس اإلدارة :
ال يجوز أن يكون لعضو مجلس اإلدارة أية مصلحة مباشيرة أو غيير مباشيرة فيي األعميال
أ-
والعقود التي تتم لحساب الشيركة إال بتيرخيص مين الجمعيية العامية العاديية يجيدد كيل سينة
وتستثنى من ذلك األعمال التي تتم بطريق المناقصات العامة إذا كان عضو مجلس اإلدارة
صاحب العرض األفضل .
وعليى عضيو مجليس اإلدارة أن يبليغ المجليس بميا ليه مين مصيلحة شخصيية فيي األعميال
والعقييود التييي تييتم لحسيياب الشييركة ،ويثبييت هييذا التبليييغ فييي محضيير االجتميياع وال يجييوز
للعضو ذي المصلحة االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر فيي هيذا الشيأن فيي
الجمعية العامة او في إجتماع مجلس اإلدارة ،ويبلغ رئيس مجليس اإلدارة الجمعيية العامية
عند انعقادها باألعمال والعقود التي يكون ألحيد أعضياء مجليس اإلدارة مصيلحة شخصيية
فيها ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من مراقب الحسابات.
ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة بغير ترخيص من الجمعية العامة يجدد سنويا ً أن يشترك
ب-
في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله وإال
كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو أن تعتبر العمليات التي باشرها لحسابه الخاص قد
أجريت لحسابها.
ال يجوز للشركة أن تقدم ألي من أعضاء مجلس اإلدارة قرضا ً نقديا ً من أي نوع أو أن
ج)
تضمن أي قرض يعقده واحد منهم أو أكثر مع الغير .ويعتبر باطالً كل عقد يتم بالمخالفة
ألحكام هذا البند.
اليجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أن يذيعوا إلى المساهمين في غير اجتماعات الجمعية
د)
العامة أو إلى الغير ما وقفوا عليه من أسرار الشركة بسبب مباشرتهم إلدارتها وإال وجب
عزلهم ومساءلتهم عن التعويض .
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هـ)

يجب أن يتضمن تقرير مجلس اإلدارة السنوي إلى الجمعية العامة العادية بيانا ً شامالً لكل
ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة من رواتب ونصيب في األرباح وبدل حضور
ومصروفات وغير ذلك من المزايا ،كما يشتمل التقرير المذكور على بيان ماقبضه
أعضاء المجلس بوصفهم موظفين أو إداريين او ماقبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو
إستشارية سبق أن وافقت عليها الجميعة العامة للشركة.

-4

لجان مجلس اإلدارة :

1-4

لجنة المراجعة :

 -1تشكل لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء (على أن يكون العدد فردياً) يختارهم مجلس إدارة
الشركة لمدة التجاوز مدة عضوية المجلس ،واليجوز أن يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة
أعضاء.
 -0يشترط فيمن يعين عضواً باللجنة الشروط اآلتيه-:
أ) أن يكون من مساهمي الشركة المالكين لعدد من األسهم اليقل عن ( )01سهماً.
ب) يجب آال يكون عضو اللجنة من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين أو ممن يقومون بعمل
فني أو إداري في الشركة ولو على سبيل اإلستشارة.
ج) أن يكون على إلمام معقول بالقواعد المالية والمحاسبية ،ويفضل من له تأهيل علمي
مناسب في هذا المجال.
د) اليجوز أن يكون لعضو اللجنة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي
تتم لحساب الشركة.
ً
ً
 -3تختار لجنة المراجعة من بين أعضائها رئيسا ،كما تختار أمينا لها يعد محاضر إجتماعاتها
ويتولى األعمال اإلدارية للجنة ،ويستحق العضو بدل حضور عن كل جلسة من جلساتها
اليتجاوز بدل الحضور المقرر ألعضاء مجلس اإلدارة بهذه الصفة.
ً
 -1تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها ،واليكون إجتماع اللجنة صحيحا إال إذا حضره
عضوان على األقل ،واليجوز لعضو اللجنة أن ينيب عنه غيره في حضور إجتماعات اللجنة،
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية آراء األعضاء الحاضرين وتثبت مداوالت اللجنة وقراراتها
في محاضر يوقعها رئيس اللجنة وأمين اللجنة وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقع
منهما ،ويعتبر عضو اللجنة مستقيالًًً إذا تخلف دون عذر مقبول عن حضور إجتماعات
اللجنة ألكثر من أربع ( )1جلسات.
 -5يجوز أن يكون حضور عضو اللجنة لإلجتماع عبر اإلتصال الهاتفي ،وذلك في حالة كان
للعضو عذراً مقبوالً لدا رئيس اللجنة حال دون حضوره اإلجتماع في مقره ،وبشرط أن ال
يزيد عدد اإلجتماعات التي يحضرها هاتفيا ً على ( )%51من عدد اإلجتماعات في كل سنة.
 -6يلتزم عضو اللجنة بما يلتزم به عضو مجلس اإلدارة بالمحافظة على أسرار الشركة واليجوز
ألعضاء اللجنة أن يذيعوا إلى المساهمين أو الغير ما وقفوا عليه.
 -7مهام ومسئولية لجنة المراجعة -:
أ) اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدا فاعليتها في تنفيذ
األعمال والمهمات التي حددها لها مجلس اإلدارة.
ب) دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
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ج) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمعلومات الواردة
فيها .
د) التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم ويراعى
عند التوصية بالتعيين التأكد من إستقالليتهم .
هـ) متابعة أعمال المحاسبين القانونيين وإعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي
يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة .
و) دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها .
ز) دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ماتم في شأنها .
ح) دراسة القوائم المالية األولية السنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية
في شأنها .
ط) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها .
0-4

لجنة الترشيحات والمكافآت :

تمهيد :

أن مجلس اإلدارة وهو يقوم بمسؤولياته ويمارس إختصاصاته وصالحياته المنوطة به  ،يحرص على
أن يكييون لييه لجييان مسييتقلة تسيياهم معييه فييي تحقيييق أهييداف الشييركة وإسييتراتيجيتها  ،وإنييه إسترشيياداً
بـ"الئحة حوكمة الشركات في المملكة الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية" جاء تشكيل هذه اللجنية
لتكون إحدا لجان مجلس اإلدارة الدائمة تساهم في تمكينه من تأدية مهماته بشكل فعال .
أوالً  :تشكيل اللجنة ومدة عضويتها :
 1/1يشكل مجلس اإلدارة "لجنة الترشيحات والمكافآت" برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة
وعضوية ثالثة أعضاء آخرين ،يكون من بينهم عضوان على األقل من غير أعضاء مجلس
اإلدارة التنفيذيين .
 0/1تصدر الجمعية العامة للشركة بناء على إقتراح من مجلس اإلدارة قواعد إختيار أعضاء
لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.
 3/1يجوز لمجلس اإلدارة إعادة تشكيل عضوية اللجنة  ،وإذا شغر مركز أحد أعضاء اللجنة
يعين المجلس عضواً آخراً في المركز الشاغر.
ثانياً :مسؤوليات اللجنة  ،ومهماتها  ،وصالحيتها :
تشمل مهمات لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها مايلي -:
ً
التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقا للسياسات والمعاييرالمعتمدة مع مراعاة
0/1
عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة ،إال إذا رد إليه إعتباره.
المراجعة لإلحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد
0/0
للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي
يلزم أو يخصصه العضو ألعمال مجلس اإلدارة.
مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
0/3
تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة وإقنراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة
0/1
الشركة.
التأكد بشكل سنوي من إستقاللية األعضاء المستقلين ،وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان
0/5
العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركات أخرا.
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وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
الذين يعينهم مجلس اإلدارة ،ويراعى عند وضع ذلك السياسات إستخدام معايير ترتبط باآلداء.
التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح بتعيين كبار التنفيذيين الذين يعينهم مجلس اإلدارة.
يمكن للجنة اإلستعانه بخبراء خارجيين متخصصين في مجال أعمالها عند الحاجة.

0/7
8/0
ثالثاً :إجراءات وأسلوب عمل اللجنة ،وإجتماعاتها :
 1/3تعقد اللجنة إجتماعاتها بدعوة من رئيسها ،وعلى رئيس اللجنة أن يدعو اللجنة لعقد إجتماع متى
طلب ذلك كتابة إثنان من األعضاء.
 0/3للجنة أن تعين أمينا ً لها من أعضائها أو من غيرهم ،يعًد محاضر إجتماعاتها.
 3/3اليكون إجتماع اللجنة صحيحا ً إال إذا حضرة ثالثة أعضاء على األقل.
 1/3يجوز أن يكون حضور عضو اللجنة لإلجتماع عبر اإلتصال الهاتفي ،وذلك في حالة كان للعضو
عذراً مقبوالً لدا رئيس اللجنة حال دون حضور اإلجتماع في مقره ،وبشرط أن ال يزيد عدد
اإلجتماعات التي يحضرها هاتفيا ً على ( )%51من عدد اإلجتماعات في كل سنة.
 5/3يجوز لعضو اللجنة المتغيب عن حضور اإلجتماع أن ينيب عضواً آخر عنه في التصويت على
إتخاذ القرارات ،ويعتبر عضو اللجنة مستقيالً إذا تخلف دون عذر مقبول لرئيس اللجنة عن
حضور إجتماعات اللجنة ألربع جلسات متتالية.
 6/3تصدر قرارات اللجنة بأغلبية األعضاء الحاضرين ،فنذا تساوت األصوات كان الترجيح للرأي
الذي صوت معه رئيس اللجنة.
 7/3يجب على اللجنة توثيق إجتماعاتها وقراراتها في محاضر يوقعها األعضاء وترفع اللجنة
محاضر إجتماعاتها إلى مجلس اإلدارة.
رابعا ً  :إلتزامات أعضاء اللجنة:
 1/1على أعضاء اللجنة تخصيص وقت كاف لإلضطالع بمسئولياتهم بما في ذلك التحضير
إلجتماعات اللجنة والحرص على حضورها.
 0/1يلتزم عضو اللجنة بالمحافظة على أسرار الشركة وما إطلع عليه من معلومات بسبب عمله في
الشركة أو معها ،ويتصرف بهذا الشأن وفقا ً للتعليمات النظامية والعرفية ذات العالقة.
 3/1يعمل أعضاء اللجنة بالحياد واإلستقاللية ،واليجوز أن يكون ألي منهم مصلحة مباشرة أو غير
مباشرة في األعمال والعقود والتصرفات التي تتم لحساب الشركة وإن وجد مثل ذلك يتم اإلفصاح
وأخذ موافقة مجلس اإلدارة  ،واليحق له التصويت على البند ذو العالقة.
 1/1اليجوز للشركة أن تقدم قرضا ً نقديا ً من أي نوع ألعضاء اللجنة أو أن تضمن أي قرض
يعقده واحد منهم مع الغير.
خامساً :المكـافــآت :
 1/5يستحق عضو اللجنة بدل حضور قدره ( )3.111ثالثة آالف لاير عن كل جلسة من جلسات
اللجنة ،على آال يزيد عن ستة وثالثين ألف لاير في السنة.
سادسا  :مــادة عـامــة :
 1/6صدور هذه الالئحة وأي تعديل عليها يكون بقرار من مجلس إدارة الشركة.
3

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة :
يصرف ألعضاء مجلس اإلدارة مكافأة عن إدارتهم للشركة على النحو التالي :


مكافأة بدل حضور اجتماع تبلغ (  )3.111ثالثة آالف لاير سعودي يصرف لكل عضو
حضر االجتماع.
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في حال سفر العضو لحضور اجتماع ،يعوض عن مصاريف السفر أو بدل االنتداب
بحسب النظام المتبع في الشركة.
نسبة ( )%5من باقي األرباح الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف
األخرا واإلحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة ،وبعد توزيع ربح على المساهمين ال
يقل عن ( )% 5من رأس مال الشركة على أن ال يتجاوز مايتقاضاه العضو في السنة مبلغ
( )011.111لاير.

استحقاق أعضاء لجان المجلس للمكافآت:
يستحق عضو أي من لجان المجلس بدل حضور قدره ( )3.111ثالثة آالف لاير سعودي عن كل
جلسة من جلسات اللجان التي يحضرها ،وفي حال سفر العضو لحضور اجتماع ،يعوض عن
مصاريف السفر أو بدل االنتداب بحسب النظام المتبع في الشركة.
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المراجعة الخارجية:
يؤكد المجلس على أهمية استقاللية مراجع الحسابات ،كما تؤكد اإلدارة العليا للشركة أهمية
المراجعة كجهة رقابية للشركة.
يمارس المساهمون الرقابة على حسابات الشركة وفقا ً لألحكام المنصوص عليها في نظام الشركة،
مع مراعاة األحكام اآلتية:
 -1تعين الجمعية العامة العادية مراقب حسابات أو أكثر من بين المراقبين المصرح لهم بالعمل
في المملكة وتحدد مكافآتهم ومدة عملهم ،ويجوز لها إعادة تعييينهم ،كميا يجيوز لهيا فيي كيل
وقت تغييرهم مع عدم اإلخالل بحقهم في التعويض إذا وقع التغييير فيي وقيت غيير الئيق أو
لغير مبرر مقبول.
وال يجوز الجميع بيي ن عميل مراقيب الحسيابات واالشيتراك فيي تأسييس الشيركة أو عضيوية
مجلس اإلدارة أو القيام بعمل فني أو إداري في الشركة ولو عليى سيبيل االستشيارة ،كميا ال
يجوز أن يكون المراقب شريكا ً ألحيد مؤسسيي الشيركة أو ألحيد أعضياء مجليس إدارتهيا أو
موظفا ً لديه أو قريبيا ً ليه إليى الدرجية الرابعية بيدخول الغايية ،ويقيع بياطالً كيل عميل مخيالف
لحكم هذه الفقرة ويلزم المخالف بأن يرد إلى وزارة المالية واالقتصاد الوطني ما قبضه من
الشركة.
 -0لمراقب الحسابات في كل وقت حق االطالع على دفاتر الشيركة وسيجالتها وغيير ذليك مين
الوثائق ،وله طلب البيانات واإليضاحات التي يرا ضرورة الحصول عليها ،وليه أيضيا ً أن
يفحص ويتحقق من أصول الشركة والتزاماتها وموجوداتها .وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن
يمكنه من أداء واجبه المحدد في الفقرة السيابقة وإذا صيادف مراقيب الحسيابات صيعوبة فيي
هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارة ،فنذا لم ييسير المجليس عميل مراقيب
الحسابات وجب على األخير دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في األمر.
ً
 -3على مراقب الحسابات أن يقيدم إليى الجمعيية العامية العاديية السينوية تقرييرا يضيمنه موقيف
إدارة الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات واإليضاحات التي طلبها ،وما يكون قد
كشفه من مخالفات إلحكام نظام الشركات أو أحكام النظام األساسي للشركة ،ورأيه في مدا
مطابقة حسابات الشركة للواقع.
ويتلييى تقرييير مراقييب الحسييابات فييي الجمعييية العاميية ،وإذا قييررت الجمعييية المصييادقة علييى
تقرير مجلس اإلدارة دون االستماع إلى تقرير مراقب الحسابات كان قرارها باطالً.
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ال ي جوز لمراقب الحسابات أن يذيع إلى المساهمين في غير الجمعية العامة أو إلى الغير ميا
وقف عليه من أسرار الشركة بسبب قيامه بعمله وإال وجب تغييره فضالً عين مسياءلته عين
التعويض.
ويسأل مراقب الحسابات عن تعويض الضرر الذي يصيب الشيركة أو المسياهمين أو الغيير
بسيبب األخطيياء التييي تقييع منيه فييي أداء عملييه ،وإذا تعييدد المراقبيون المشييتركون فييي الخطييأ
كانوا مسئولين بالتضامن.

المعامالت مع األطراف ذات العالقة:
يتم اإلفصاح بواسيطة المراجيع الخيارجي للحسيابات فيي تقريير المراجعية السينوية اليذي يقيدم إليى
الجمعية العمومية عن جميع المعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة .

-7

اإلفصاح:
1-7

اإلفصاح بالجزء الخاص بحوكمة الشركة ضمن تقرير مجلس اإلدارة السنوي للشركة :
اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة :

باإلضيافة إليى ميا ورد فيي قواعيد التسيجيل واإلدراج الصيادرة عين هيئية السيوق الماليية بشييأن
محتويات تقرير مجلس اإلدارة الذي يرفق بالقوائم الماليية السينوية للشيركة  ،يجيب أن يحتيوي
تقرير مجلس اإلدارة على اآلتي:
إيضاح عن تطبيق القواعد االسترشادية فيي الئحية حوكمية الشيركات الصيادرة عين هيئية
أ)
السوق المالية.
أسييماء الشييركات المسيياهمة التييي يكييون عضييو مجلييس إدارة الشييركة عضييواً فييي مجييالس
ب)
إدارتها.
تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو اآلتي :عضو مجلس إدارة تنفيذي ،أو
ج)
عضو مجس إدارة غير تنفيذي ،أو عضو مجلس إدارة مستقل.
وصيييف مختصييير الختصاصيييات لجيييان مجليييس اإلدارة الرئيسييية ومهماتهيييا مثيييل لجنييية
د)
المراجعة ،ولجنة الترشيحات والمكافآت ،مع ذكر أسماء هذه اللجان ورؤسائها وأعضائها
وعدد اجتماعاتها.
بيان بنجمالي المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وخمسة من كبيار
هـ)
التنفيييذيين مميين تلقييوا أعلييى المكافييآت والتعويضييات ميين الشييركة يضيياف إليييهم الييرئيس
التنفيذي والمديرالعام إن لم يكونا من ضمنهم.
أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق الماليية أو مين
و)
أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرا.
نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة.
ز)
 0-7اإلفصاح عن المعامالت الجوهرية:
تلتي زم الشييركة باإلفصيياح للسييوق والمسيياهمين عيين كافيية المعييامالت الجوهرييية الواجييب اإلفصيياح
عنها.
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حقوق المساهمين والجمعية العامة:
 1-8الحقوق العامة للمساهمين:
تثبت للمساهمين جميع الحقوق المتصلة بالسهم ،وبوجه خياص الحيق فيي الحصيول عليى نصييب
من األرباح التي يتقرر توزيعها ،والحيق فيي الحصيول عليى نصييب مين موجيودات الشيركة عنيد
التصفية ،وحق حضور جمعيات المساهمين ،واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتهيا،
وحييق التصييرف فييي األسييهم ،وحييق مراقبيية أعمييال مجلييس اإلدارة ورفييع دعييوا المسييئولية علييى
أعضاء المجلس وحق اإلستفسار وطلب معلوميات بمااليضير بمصيالح الشيركة واليتعيارض ميع
نظام السوق المالية ولوائحة التنفيذية.
 0-8تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات:
أ) يتضمن النظام األساسي للشركة التنظيم الالزم لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم
النظامية.
تفصح الشركة للمساهمين عن كافة المعامالت الجوهرية الواجب اإلفصاح عنها،
ب)
والتي تمكنهم من غير تمييز بينهم من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه.
 4-8حقوق المساهمين المتعلقة بإجتماع الجمعية العامة:
أ) الجمعية العامة المكونة تكوينا ً صحيحا ً تمثل جميع المساهمين وال يجوز انعقادها إال فيي
المدينة التي يقع فيها المركز الرئيسي.
ب) لكل مكتتب أيا ً كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية بطريقة األصالة أو نيابية
عن غيره من المكتتبين ولكل مساهم يملك عشرين ( )01سهما ً على األقل حق حضور
الجمعية العامة .وللمساهم أن يوكيل عنيه مسياهما ً آخير مين غيير أعضياء مجليس االدارة
في حضور الجمعية العامة.
ج) فيما عدا األميور التيي تخيتص بهيا الجمعيية العامية غيير العاديية تخيتص الجمعيية العامية
العادية بجميع األمور المتعلقية بالشيركة ،وتعقيد ميرة عليى األقيل فيي السينة خيالل السيتة
أشهر التالية النتهاء السنة المالية للشركة .ويجوز دعوة جمعيات عادية أخرا لإلجتماع
كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
د) تخييتص الجمعييية العاميية غييير العادييية بتعييديل نظييام الشييركة األساسييي باسييتثناء األحكييام
المحظور تعديلها بمقتضى نظام الشركات .وتختص باالضافة إلى ذلك بالنظر في إطالة
مدة الشركة أو تقصيرها أو حلها قبل انتهاء مدتها ألي سبب .وفضأل عما تقدم يكون لها
أن تصدر قرارات في األمور الداخلة في اختصاص الجمعية العامة العادية ،وذلك بنفس
الشروط واألوضاع المقررة للجمعية األخيرة.
هـ) تعقد الجمعية العامة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة .وعلى مجلس االدارة أن يدعو
الجمعييية العاميية العادييية إذا طلييب ذلييك المحاسييب القييانوني أو عييدد ميين المسيياهمين يمثييل
خمسة في المائة ( )٪5من رأس مال الشركة على األقل.
و) يييتم اإلعييالن عيين موعييد انعقيياد الجمعييية العاميية ومكانييه وجييدول أعمالهييا قبييل الموعييد
(بخمسيية وعش يرون) يوم يا ً علييى األقييل ،ونشيير الييدعوة فييي موقييع السييوق وفييي الجريييدة
الرسييمية وصييحيفة يومييية فييي البلييد الييذي يوجييد فيييه المركييز الرئيسييي للشييركة .وينبغييي
استخدام وسائط التقنية الحديثة لالتصال بالمساهمين.
ز) يُتيياح للمسيياهمين الفرصيية للمشيياركة الفعاليية والتصييويت فييي اجتماعييات الجمعييية العاميية
للمساهمين ،كما يجيب إحياطتهم علميا ً بالقواعيد التيي تحكيم تليك االجتماعيات وإجيراءات
التصويت.
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ح) العمل على تيسير مشاركة أكبر عدد مين المسياهمين فيي اجتمياع الجمعيية العامية ،ومين
ذلك اختيار المكان والوقت المالئمين.
ط) يراعييي مجلييس اإلدارة عنييد إعييداد جييدول أعمييال اجتميياع الجمعييية العاميية أن يأخييذ فييي
االعتبار الموضوعات ذات األهمية للشركة والمساهمين.
ي) لكييل مسيياهم حييق مناقشيية الموضييوعات المدرجيية فييي جييدول أعمييال الجمعييية العمومييية
وتوجيه األسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة والمحاسب القانوني ،وعلى مجلس
اإلدارة أو المحاسييب القييانوني اإلجابيية عيين أسييئلة المسيياهمين بالقييدر الييذي ال يعييرض
مصلحة الشركة للضرر ،وإذا رأا المساهم أن اليرد عليى سيؤاله غيير مقنيع أحيتكم إليى
الجمعية العمومية ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا ً ونافذاً.
ك) تكون الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة مصحوبة بالمعلومات الضرورية
التي تمكن المساهمين من اتخاذ قراراتهم.
ل) يحرر عند انعقاد الجمعية كشف بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين ومحال إقامتهم
مع بيان عدد األسهم التي في حيازتهم سواء باألصالة أو بالوكالة وعدد األصوات
المخصصة لها .ويكون لكل ذي مصلحة اإلطالع على هذا الكشف.
م) اليكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحأ إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف
( ) 0/1رأس مال الشركة على األقل .فنذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول،
وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين ( )31يومأ التالية لإلجتماع السابق.
وتعلن هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في البند (و) السابق ويعتبر االجتماع
الثاني صحيحأ أيأ كان عدد األسهم الممثلة فيه.
ً
ن) اليكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إال إذا حضره مساهمون يمثلون
نصف ( )0/1رأس مال الشركة على األقل .فنذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع
األول ،وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان بالطريقة المنصوص عليها في البند السابق،
ويكون االجتماع الثاني صحيحأ إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع ( )1/1رأس
المال على األقل.
س) تصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في اإلجتماع
وتصدر قرارات الجمعية العامـة غير العاديــة بأغلبيــة ثلثى ( )3/0أصوات األسهم
الممثلة في االجتماع .عدا القرارات المتعلقة بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو بنطالة
مدة الشركة أو بحلها قبل انتهاء مدتها أو بدمج الشركة في شركة أو منشأة أخرا فيجب
أن تصدر بأغلبية ثالثة أرباع ( )1/3أصوات األسهم الممثلة في االجتماع.
ع) يرأس الجمعيات العامة رئيس مجلس اإلدارة أو من يحل محله في حالة غيابه .ويُعين
الرئيس سكرتيراً لإلجتماع وجامعا ً لألصوات ،ويحرر باجتماع كل جمعية محضر
يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد األسهم التى في حيازتهم
باألصالة أو بالوكالة وعدد األصوات المقرر لها .والقرارات التى اتخذت .وعدد
األصوات التى وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشات التى دارت في
االجتماع ،وتدون هذه المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه
رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامعو األصوات.
ف) تمكين المساهمين من االطالع على محضر اجتماع الجمعية العامة كما يجب أن تقوم
الشركة بتزويد هيئة السوق المالية بنسخة من محضر االجتماع خالل (عشرة ) أيام من
تاريخ انعقاده.
ص) إعالم السوق بنتائج الجمعية العامة فور انتهائها.
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3-8

حقوق التصويت :
ً
ً
أ) يعييد التصييويت حقيا أساسيييا للمسيياهم ال يمكيين إلغيياؤه بييأي وسيييلة .وعلييى الشييركة تجنييب
وضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة إستخدام حق التصيويت ،وتسيهل الشيركة ممارسية
المساهم لحقه في التصويت وتيسيره.
ب) لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله أو يملكه في الجمعية التأسيسية وتحسب األصوات
في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل سيهم ،وميع ذليك
اليجييوز ألي مسيياهم باألصييالة أو اإلنابيية أو الصييفتين مع يا ً عييدد ميين األصييوات يتجيياوز
( )%75من مجموع أسهم الشركة وذلك بالنسبة لقرارات الجمعية العامة العاديية وغيير
العادييية للشييركة المتعلقيية بتعيييين أو عييزل أعضيياء مجلييس اإلدارة ومراقبييي الحسييابات
وتعديل النظام األساسي ،كما ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة االشتراك في التصويت
على قرارات الجمعية التي تتعلق بنبراء ذمتهم من المسئولية عن إدارتهم للشركة.
ج) للمسيياهم الييذي يملييك ( )01سييهما ً حييق التوكيييل عنييه – كتابيية – مسيياهما ً آخيير ميين غييير
أعضاء مجلس اإلدارة ومن غير موظفي الشركة في حضور إجتماع الجمعية العامة.
د) يجب على المستثمرين من األشيخاص ذوي الصيفة االعتباريية اليذين يتصيرفون بالنيابية
عييين غييييرهم – مثيييل صيييناديق االسيييتثمار – اإلفصييياح عييين سياسييياتهم فيييي التصيييويت
وتصييويتهم الفعلييي فييي تقيياريرهم السيينوية ،وكييذلك اإلفصيياح عيين كيفييية التعامييل مييع أي
تضيييارب جيييوهري للمصيييالح قيييد ييييؤثر عليييى ممارسييية الحقيييوق األساسيييية الخاصييية
باستثماراتهم.

5-8

حقوق المساهمين في أرباح األسهم:
أ) يتضمن النظام األساسي للشركة سياسية واضيحة بشيأن توزييع أربياح األسيهم بميا يحقيق
مصالح المساهمين والشركة ،وتطلع الشركة المسياهمين عليى هيذه السياسية فيي اجتمياع
الجمعية العامة ،واإلشارة إليها في تقرير مجلس اإلدارة.
ب) تقر الجمعية العامة األرباح المقترح توزيعها وتاريخ التوزيع .وتكون أحقية األرباح
سوا ًء األرباح النقدية أو أسهم المنحة لمالكي األسهم المسجلين بسجالت مركز إيداع
األوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة.
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 -1الملحقات-:
ملحق رقم ()1
 1-1سياسة إدارة المخاطر:
المخاطر هى األحدا التي قد تؤثر على ممتلكات ونشاط الشركة ،ولتحديد آثار المخاطر البد من اآلتي-:
 -1التعرف على المخاطر.
 -0تقييم وتحليل المخاطر.
 -3وضع أدوات للحد من وقوع المخاطر أو تقليل آثارها.
من األدوات المستخدمة في الشركة لتقليل آثار المخاطر الدخول في برنامج تأمين شامل تغطي كافة
ممتلكات الشركة الثابتة والمنقولة واألرباح الغير محققة نتيجة لتعطيل اإلنتاج المترتب على تعطيل
المكائن والمعدات .
أما بخصوص المخاطر على نشاط الشركة فيتم وضع أدوات مالية وإدارية للحد أو تحجيم آثار المخاطر
ومنها على سبيل المثال ال الحصر -:
 -1وضع نظام محكم للرقابة الداخلية وتقييمه وتحديثه بشكل مستمر.
 -0إنشاء إدارة مراجعة داخلية أو إسناد مهمة المراجعة الداخلية لمكتب محاسبين قانونيين
ومتابعة تنفيذ ماجاء في خطاب اإلدارة.
 -3العمل على تعزيز العالقة مع العمالء والتركيز على جودة المنتجات وخدمات مابعد البيع.
 -1المراقبة والمتابعة لتقلبات أسعار المواد الخام.
 -5تعزيز العالقة مع البنوك والموردين من خالل تنفيذ بنود اإلتفاقيات المبرمة معهم.
 -6تكوين المخصصات الالزمة لمقابلة الديون التي يتعذر تحصيلها.
 -7إتباع سياسة الشفافية واألمانة عند إعداد نتائج أعمال الشركة.
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ملحق رقم ()0
 0-1سياسة تنظيم العالقة مع أصحاب المصالح:
حسب التعاريف الواردة في صدر هذه الالئحة فنن أصحاب المصالح هم-:
 -1المساهمون.
 -0منسوبي الشركة.
 -3الموردون  /الدائنون.
 -1العمالء.
 -5المجتمع.
تسعى الشركة لحل كافة الخالفات التي قد تنشأ مع األطراف ذات العالقة بالطرق الودية بما
اليتعارض مع مصلحتها وأنظمتها ولوائحها الداخلية ،وكذا أنظمة ولوائح الجهات الرسمية،
وفي حالة توجيه الخالف إلى المسار القضائي يتم تنفيذ قرارات الجهات القضائية بعد إستنفاذ
كافة اإلجراءات النظامية والشرعية.
 المساهمون-:
في حالة ورود شكوا من أحد المساهمين يتم إحالتها إلى إدارة شئون المساهمين والتعامل معها
وفقا ً لألنظمة واللوائح ذات الصلة ويتم الرد من صاحب الصالحية في أقصر وقت ممكن.
 منسوبي الشركة-:
الهيكل التنظيمي إلدارات وأقسام الشركة تنظم العالقة بين العاملين – وتدار شئون العاملين
بالشركة من قبل إدارة شئون العاملين على أساس اللوائح واألنظمة الداخلية ونظام العمل
والعمال السعودي التي تتضمن جميع واجبات وحقوق العاملين.
 الموردون  /الدائنون-:
تتعامل الشركة مع الموردون والدائنون بناء على اإلتفاقيات التي تبرم معهم بحي تكفل هذه
اإلتفاقيات جميع حقوق وواجبات الطرفين وآليات حل الخالفات والنزاعات التي قد تنشأ عند
تنفيذ بنود تلك اإلتفاقيات.
 العمــالء-:
تعمل الشركة على تقديم أفضل المنتجات والخدمات المصاحبة للعمالء والمبنية على إتفاقية
مبيعات تضمن وتحدد حقوق وواجبات الطرفين .في حالة بروز خالف يتم الرجوع إلى
اإلتفاقية والعمل على معالجته بالتراضي وبالشكل الذي يحافظ على العالقة الطيبة مع العميل.
 المجتمع-:
سياسة حماية وحفظ حقوق أصحاب المصالح يؤدي إلى ثقة أفراد المجتمع بالشركة ويؤثر ذلك
إيجابا َ على نشاط الشركة وتحقيق أهدافها .في حالة نشوب خالف مع أي عنصر من عناصر
المجتمع يجب أن يتم التعامل معه بمسئولية ومهنية عالية ومعالجته بالطرق الودية عن طريق
المفاوضات.
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ملحق رقم ()3
 4-1قواعد السلوك المهني:
يفسر السلوك المهني بأنه جملة األعمال المنضبطة بجملة من القواعد واألصول واألخالقيات
والثقافات المكتسبة وتتأثر وتتفاعل إيجابا ً وسلبا ً بثقافة المجتمع أو بيئة العمل.
تتضمن هذا الالئحة جملة من القواعد األساسية التي يجب أن تلتزم بها الشركة وتعممها على
العاملين وأصحاب المصالح ويتم التأكد من تطبيقها بشكل مستمر ومنها على سبيل المثال-:
 -1عدم دخول الموظف بذاته أو بالوساطة أو اإلشتراك في إتفاقيات أو عقود مع المقاولين أو
الموردين أو المتعهدين الذين يؤدون أعماالً للشركة مهما كانت طبيعة األعمال المراد
تنفيذها بطريق مباشر أو غير مباشر وفصل الموظف بين عمل الشركة وبين شؤونهم
الخاصة وكذلك الفصل بين مصالحهم ومصلحة الشركة عند التعامل أو بصدد التعامل في
المستقبل مع أصحاب المصالح.
 -0عدم قبول الموظف عموالت أو مبالغ أو قروض (يستثنى من ذلك قبول القروض من
البنوك الرسمية بشروط تجارية عادية) وعدم قبول خدمات ترفيهية مبالغا ً فيها من أي
طرف يقصد التعامل مع الشركة.
 -3عدم قبول الموظف الهدايا يفهم منها التأثير على قرارات الموظف مهما كانت تلك الهدايا.
 -1عدم قبول الموظف لخدمات سياحية من مقاولين أو عمالء الشركة أو ما شابهها من
خدمات أخرا شخصية.
 -5عدم إستعمال مقر الشركة أو إسمها ألغراض شخصية.
 -6عدم القيام بأي نشاط منافس أو شبيه لنشاط أو أنشطة الشركة.
 -7عدم محاولة التأثير على وضع الطلبيات أو العقود ألهداف شخصية اليتوخى منها مصلحة
الشركة.
 -8عدم اإلبتزاز بالتهديد أو بالقوة للعمالء أو الموردين بحي اليمكنهم من التعامل مع
الشركة إال بعد أن يخصص للموظف نسبة معينه من المال كعمولة له.
 -1عدم وجود إشتراك أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة له في شركة أو مؤسسة يملك فيها
الموظف أو أحد أفراد عائلته حصصا ً عند تعاملها مع الشركة.
 -11عدم وجود مصلحة شخصية للموظف في األعمال او العقود التي تتم لحساب الشركة.
 -11عدم إفشاء الموظف أية معلومات أو بيانات سرية خاصة بالشركة إلى أشخاص لم تخول
لهم الشركة حق اإلطالع على المعلومات أو إستخدامها ألغراض شخصية.
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ملحق رقم ()1
3-1

الئحة تعارض المصالح:

تمهيد :
تـُـعنى هذه الالئحة بحماية قصالح الساكة ،قن خالل تنظيم تعارض المصالح المحتمرة قع كل قن
أبضا قدرس اإلدارة لاإلدارة التنفيذية لالموظفين لالمساهمين ،لذل لفق األنظمة المتاعة ،لبما
يسمل قا قد يبون قن إسا ة ف استسدام أبول الساكة لقاافلها ،أل ف التعاقالت قع األشساص
ذلي العالقة .لذل لفق الضوابط التالية:
 .1اإللتزامات العامة:
 1.1يرتزم أبضا قدرس اإلدارة لكاار التنفيذيين لجميع قوظف الساكة بنظام هيئة السوق المالية
لالروائح التنفيذية الصادرة قن الهيئة لاجاة اإلتااع.
 2.1تُااب الساكة ف كل تعاقالتها قع الدميع بأن تبون قائمة برى أسس نظاقية بادلة ،لتحاص
قا أقبن برى توخ العدالة لاإلنصاف سوا ف تعاقالتها قع بمالئها قن قوردين لزبائن أل
شاكائها أل قساهميها أل قوظفيها.
 3.1يرتزم أبضا قدرس اإلدارة لكاار التنفيذيين لقوظف الساكة لقن له بالقة بالساكة بهذه
الالئحة ،ليرتزقون بأنه ال يوجد لدى أي قنهم أي داالت تعارض قصالح فعرية أل قحتمرة لم
يفصح بنها.
 .2األحكام المتعلقة بأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة :
 1.2ال يدوز لعضو قدرس اإلدارة  -بغيا قوافلة قن الدمعية العاقة تددد كل سنة  -أن تبون له
قصرحة قااشاة أل غيا قااشاة ف األبمال لالعلود الت تتم لحساب الساكة ،ليستثنى قن ذل
األبمال الت تتم بطايق المنافسة العاقة إذا كان بضو قدرس اإلدارة بادب العاض األفضل.
 2.2ال يدوز لعضو قدرس اإلدارة  -بغيا قوافلة قن الدمعية العاقة تددد كل سنة  -أن يستاك ف
أي بمل قن شأنه قنافسة الساكة ،أل أن يتدا ف أدد فالع النساط الذي تزالله الساكة.
 3.2ال يدوز لرعضو ذي المصرحة االشتااك ف التصويت برى اللاار الذي يصدر ف هذا السأن ف
قدرس اإلدارة أل ف الدمعية العاقة.
 4.2برى بضو قدرس اإلدارة أن يارغ المدرس بما له قن قصرحة شسصية ف األبمال لالعلود الت
تتم لحساب الساكة ،ليثات هذا التاريغ ف قحضا االجتماع.
 5.2يارغ رئيس قدرس اإلدارة الدمعية العاقة بند انعلادها بن األبمال لالعلود الت يبون ألدد
أبضا قدرس اإلدارة قصرحة شسصية فيها ،ليافق بهذا التاريغ تلايا خاص قن المحاسب
اللانون .
 6.2برى الساكة أن تدرج ضمن جدلل أبمال الدمعية العاقة بنداً قستلالً لرموافلة برى األبمال
لالعلود الت يبون لعضو قدرس اإلدارة قصرحة قااشاة أل غيا قااشاة فيها ،أل لرموافلة برى
قساركة بضو قدرس اإلدارة ف نساط قن شأنه قنافسة نساط الساكة أل االتدار ف أدد فالع
نساط الساكة ،ليسمل العاض برى الدمعية اسم العضو بادب التعاقل لطايعة لشالط لقدة
لقيمة التعاقل (كل تعاقل برى ددة) قع ارفاق تلايا قااجع الحسابات الساص بن هذه األبمال
لالعلود لفق النماذج الصادرة بن الهيئة السعودية لرمحاساين اللانونيين ،ليتم التصويت ف
الدمعية العاقة برى كل دالة قن داالت تعارض المصالح برى ددة.
 7.2يمثل بضو قدرس اإلدارة جميع المساهمين ،ليرتزم بالليام بما يحلق قصرحة الساكة بموقا
لليس قا يحلق قصالح المدموبة الت يمثرها أل الت بوتت برى تعيينه ف قدرس اإلدارة.
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 8.2ال يدوز لرساكة أن تلدم تمويالً نلديا ً قن أي نوع ألبضا قدرس إدارتها ،أل أن تضمن أي تمويل
يعلده أددهم قع الغيا.
 9.2برى بضو قدرس اإلدارة – أل أي شسص ذي بالقة به  -اإللتزام بوقف التدالل بأسهم الساكة
خالل فتاات دظا التعاقالت الابع سنوية لالسنوية ،دسب قا تلاره الدهات المستصة.
لألغااض هذه المادة  ،يلصد بـ "السسص ذي العالقة" الزلج لالزلجة لاأللالد اللصا (يسار
إليهم قدتمعين بـ"بائرة الفاد") ،أل أي شاكة يمربها العضو أل يمربها أي قن أفااد بائرته أل
أكثا قن فاد قنهم قدتمعين ،أل تبون لرعضو أل ألي قن أفااد بائرته أل ألكثا قن فاد قنهم
قدتمعين قصرحة ف رأسمالها سوا بسبل قااشا أل غيا قااشا بما يتيح لهم اللدرة برى
التصويت أل السيطاة برى أبوات بنساة  %33أل أكثا أل تعيين أل بزل أبضا قدرس اإلدارة
المالبين لغالاية دلوق التصويت ف اجتمابات قدرس إدارتها.
 13.2برى بضو قدرس اإلدارة اإللتزام بعدم إسا ة استسدام أبول الساكة لقاافلها لقمترباتها.
 11.2برى بضو قدرس اإلدارة إشعار الساكة لهيئة السوق المالية ف الحاالت التالية :
 1.11.2بند تعيينه بضو قدرس اإلدارة ،لذل ف قا يمربه أل له قصرحة فيه قن دلوق أسهم أل
أدلات دين خابة بالساكة.
 2.11.2بندقا يصاح قالبا ً أل له قصرحة ف أي دلوق أسهم أل أدلات الدين اللابرة لرتحويل
السابة بالساكة.
 3.11.2بند ددلث تغييا ف قربيته أل قصرحته بنساة ( )%53أل أكثا قن األسهم أل أدلات
الدين اللابرة لرتحويل الت يمتربها ف الساكة ،أل بنساة ( )%1أل أكثا قن أسهم أل
أدلات الدين اللابرة لرتحويل السابة بالساكة.
 4.11.2بند تغيا هدف التمر الذي ساق اإلفصاح بنه.
 .3األحكام المتعلقة بكبار التنفيذيين:
 1.3برى كاار التنفيذيين ف الساكة االقتناع بن الدخول ف أي تعاقالت خابة قع الساكة إال
بموافلة قدرس اإلدارة.
 2.3برى كاار التنفيذيين ف الساكة االقتناع بن المساركة ف أي أبمال قن شأنها قنافسة الساكة ف
أبمالها لأنسطتها إال بموافلة قدرس اإلدارة ،لبرى أن تبون جميع األنسطة التدارية السابة به
لفلا ً لرنظام لبما ال يتعارض قع قسئولياته الوظيفية لالتزاقاته تداه الساكة.
 3.3برى كاار التنفيذيين ف الساكة االقتناع بن استغالل لضعهم الوظيف ف الساكة لتحليق أي
قصرحة أل قنفعة أل قباسب شسصية.
 4.3برى كاار التنفيذيين ف الساكة االقتناع بن االفصاح بن المعروقات غيا العاقة أل الساية ،أل
استسدام أي قن تر المعروقات لتحليق قصالح شسصية.
 5.3برى كاار التنفيذيين ف الساكة  -أل أي شسص ذي بالقة به  -اإللتزام بوقف التدالل بأسهم
الساكة الت يمربها خالل فتاات دظا التعاقالت الابع سنوية لالسنوية ،دسب قا تلاره الدهات
المستصة .لألغااض هذه المادة ،يلصد بـ "السسص ذي العالقة" الزلج لالزلجة لاأللالد
اللصا (يسار إليهم قدتمعين بـ"بائرة الفاد") ،أل أي شاكة يمربها الفاد أل يمربها أي قن أفااد
بائرته أل أكثا قن فاد قنهم قدتمعين ،أل تبون له أل ألي قن أفااد بائرته أل ألكثا قن فاد قنهم
قدتمعين قصرحة ف رأسمالها سوا بسبل قااشا أل غيا قااشا بما يتيح لهم اللدرة برى
التصويت أل السيطاة برى أبوات بنساة  %33أل أكثا أل تعيين أل بزل أبضا قدرس اإلدارة
المالبين لغالاية دلوق التصويت ف اجتمابات قدرس إدارتها.
 6.3برى كاار التنفيذيين ف الساكة اإللتزام بعدم إسا ة استسدام أبول الساكة لقاافلها لقمترباتها.
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7.3

برى كاار التنفيذيين ف الساكة إشعار الساكة لهيئة السوق المالية ف الحاالت التالية:
 1.7.3بند تعيينه ،لذل فيما يمربه أل له قصرحة فيه قن دلوق أسهم أل أدلات دين خابة
بالساكة.
ً
 2.7.3بندقا يصاح قالبا أل له قصرحة ف أي دلوق أسهم أل أدلات الدين اللابرة لرتحويل
السابة بالساكة.
 3.7.3بند ددلث تغييا ف قربيته أل قصرحته بنساة ( )%53أل أكثا قن األسهم أل أدلات
الدين اللابرة لرتحويل الت يمتربها ف الساكة ،أل بنساة ( )%1أل أكثا قن أسهم أل أدلات
الدين اللابرة لرتحويل السابة بالساكة.
 4.7.3بند تغيا هدف التمر الذي ساق اإلفصاح بنه.

 .4األحكام المتعلقة بموظفي الشركة :
يرتزم قوظفو الساكة باآلت :
أال يساركوا أل يتاجالا ف أبمال قن شأنها قنافسة الساكة ف أبمالها لأنسطتها إال بموافلة
4.1
قدرس اإلدارة.
أال يسيئوا استسدام أبول الساكة لقاافلها لقمترباتها.
4.2
أال يدخروا ف أي تعاقالت قااشاة قع الساكة بدلن قوافلة قدرس اإلدارة.
3.4
أال يسيئوا استسدام قا تحت أيديهم لقسؤللياتهم قن قعروقات خابة بالساكة ألغااض شسصية.
4.4
لأال يفصحوا بن المعروقات الساية لغيا العاقة -الت يطرعوا بريها بحسب بمرهم -ألطااف
آخاين ،لإن تاكوا العمل ف الساكة.
أال يلاروا الهدايا قمن يتعاقرون قع الساكة لالت قن شأنها أن تؤدي إلى اهدار قصالح الساكة أل
5.4
اإلضاار بها  ،أل تحليق قنافع خابة لردهة المانحة.
 .5أحكام عامة :
يلع بب اإلفصاح بن لجود دالة تعارض قصالح  -فعرية أل قحتمرة  -برى السسص الذي
1.5
يواجهها ،ليبون االفصاح كتابة لردهة اإلدارية الت تعروه.
ال يبون السسص ف دالة تعارض قصالح إال إذا قار قدرس إدارة الساكة فيما يسص تعاقالت
2.5
الساكة قع الغيا أل تعاقالت أبضا المدرس لكاار التنفيذيين ف الساكة أن الحالة تنضوي برى
تعارض قصالح ،أل إذا قار قديا بام الساكة ذل فيما يسص باق قوظف الساكة.
بندقا يلار قدرس اإلدارة أن الحالة تعارض قصالح ،يرتزم بادب المصرحة المتعارضة
3.5
بتصحيح لضعه لبدميع اإلجاا ات الت يلارها قدرس اإلدارة.
لمدرس إدارة الساكة بالدية إيلاع الدزا ات برى قسالف هذه الالئحة ،لرفع اللضايا الدنائية
4.5
لالحلوقية لرمطالاة باألضاار الت قد تندم بن بدم إلتزام جميع ذلي العالقة بها.
يدوز لمدرس اإلدارة لفلا ً لسرطته التلدياية أن يلار – بسأن كل دالة برى ددة – اإلبفا قن
5.5
المسئولية بن تعارض المصالح الذي قد ينسأ باضا ً قن دين آلخا ف سياق نساطات السسص
لقااراته المعتادة ،أل الذي قد ينسأ ف سياق بمره قع الساكة ،سوا قا يتعرق بمصالح قالية أل
بمصالح تعيله بن الليام بواجاه ف التصاف برى أكمل لجه بما يتوافق قع قصالح الساكة.
ال تغن هذه الالئحة بن الاجوع لألنظمة لالروائح ذات الصرة ،كنظام الساكات لنظام السوق
5.6
المالية للوائحه ،لالنظام األساس لرساكة.
يعتمد قدرس اإلدارة هذه الالئحة ،ليارغ جميع قوظف الساكة بها  ،لتبون نافذة قن تاريخ
7.5
نساها.
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