الشركة  -ﻻئحة الحوكمة

ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ )ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻷﳌﺎﻧﻲ(
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻻﺋﺤﺔ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ

تمت اﳌصادقة عل ا بموجب القرارالذي أصدره مجلس إدارة "شركة الشرق اﻷوسط
للرعاﻳة ال ية" الصادر ١٤٣٦/٠٧/٢٢ه )اﳌوافق ٢٠١٥/٠٥/١١م( والذي تم اعتماده
بموجب القرارالذي أصدرته ا معية العامة لشركة الشرق اﻷوسط للرعاﻳة ال ية
بموجب اجتماع ا اﳌنعقد بتار خ ١٤٣٦/٠٧/٢٨ه )اﳌوافق ٢٠١٥/٠٥/١٧م( و عدﻳل ا
وإعادة إقرار ا بموجب قرارمجلس اﻹدارة بتار خ ٢٠١٧/٠٨/١٣م واعتمدت من ا معية
العامة بتار خ ٢٠١٧/٠٩/١٣م.
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 .١ﻣقﺪﻣﺔ:
قد أعدت ذه الﻼئحة وفقا لﻼئحة حوكمة الشر ات وأفضل اﳌمارسات اﳌتبعة عادة من قبل الشر ات اﳌدرجة.
و شمل ذه الﻼئحة السياسات واﳌواثيق التالية ال

ش ل جزءا ﻻ ﻳتجزأ م ا:

 سياسة وإجراءات حقوق اﳌسا م ن
 سياسة اﻹفصاح والشفافية
 سياسة الرقابة الداخلية
 سياسة إدارة ا اطر
 سياسة توز ع اﻷر اح
 سياسة العﻼقة مع أ

اب اﳌصا

 سياسة عارض اﳌصا
 سياسة اﳌ افآت

 ميثاق نة اﳌراجعة
 ميثاق نة ال شيحات واﳌ افآت
ﻳكون ل ل اﳌصط ات ا ددة اﳌستخدمة

ذه الﻼئحة اﳌع اﳌشارإليه اﳌ ق من ذه الﻼئحة.

ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺍﻷﻭل :ﺍﻟﺘﻌﺎرﻳف
.١

ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﲔ
أ(

ﻳل م مجلس اﻹدارة بالعمل ع حماﻳة حقوق اﳌسا م ن بما ﻳضمن العدالة واﳌساواة بي م.
] ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ٤أ([

ب(

ﻳل م مجلس اﻹدارة واﻹدارة التنفيذﻳة للشركة عدم التمي ب ن اﳌسا م ن اﳌالك ن لذات فئة اﻷس م،
و عدم ب أي حق ع م [.ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ٤ب([

ج(

قد اعتمد مجلس اﻹدارة سياسة وإجراءات حقوق اﳌسا م ن اﳌنصوص عل ا ا دول اﻷول :سياسة
وإجراءات حقوق اﳌسا م ن ذه الﻼئحة.
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.٢

ﺍجﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

٣٫١

إجراءات اجتماعات ا معية العامة
أ(

ب(

ج(

ً
تنعقد ا معية العامة العادﻳة للمسا م ن وفقا لﻸوضاع والظروف اﳌنصوص عل ا نظام الشر ات
ولوائحه التنفيذﻳة ونظام الشركة اﻷساس ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ١٣أ([
تنعقد ا معية العامة العادﻳة مرة ع اﻷقل السنة خﻼل اﻷش ر الستة التالية ﻻن اء السنة اﳌالية
للشركة [.ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ١٣ب([
ً
تنعقد ا معيات العامة أو ا اصة للمسا م ن بدعوة من مجلس اﻹدارة ،وفقا لﻸوضاع اﳌنصوص
عل ا نظام الشر ات ولوائحه التنفيذﻳة ونظام الشركة اﻷساس .وع مجلس اﻹدارة أن ﻳدعو
ا معية العامة العادﻳة إ اﻻجتماع إذا طلب ذلك مراجع ا سابات أو نة اﳌراجعة أو عدد من
اﳌسا م ن تمثل ملكي م ما س ته ) (٪٥ع اﻷقل من رأس مال الشركة .و جوز ﳌراجع ا سابات دعوة
ً
ا معية إ اﻻ عقاد إذا لم ُ
ﻳدع ا مجلس اﻹدارة خﻼل ثﻼث ن ﻳوما من تار خ طلب مراجع ا سابات[.
ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ١٣ج([

د(

ﻳجب اﻹعﻼن عن موعد ا عقاد ا معية العامة وم انه وجدول أعمال ا قبل اﳌوعد بواحد وعشر ن ﻳوم
ُ
يفة ﻳومية
ع اﻷقل ،وت شر الدعوة اﳌوقع اﻹلك و ي للسوق واﳌوقع اﻹلك و ي للشركة و
ﱠ
توزع اﳌنطقة ال ﻳكون ف ا مركز الشركة الرئ س .و اﻹضافة إ ذلك ،ﻳجوز للشركة توجيه الدعوة
ﻻ عقاد ا معيات العامة وا اصة ﳌسا م ا عن طر ق وسائل التقنية ا دﻳثة [.ﻻئحة حوكمة
الشر ات مادة ) ١٣د([

ه(

ﻳجوز للشركة عدﻳل جدول أعمال ا معية العامة خﻼل الف ة ما ب ن شر اﻹعﻼن اﳌشارإليه الفقرة
ً
) ٣٬١د( وموعد ا عقاد ا معية العامة ،ع أن علن الشركة عن ذلك وفقا لﻸوضاع اﳌقررة الفقرة
) ٣٬١د( ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ١٣ه([

و(

ﻳجب أن ﻳتاح للمسا م ن الفرصة للمشاركة الفعالة والتصو ت اجتماعات ا معية العامة .و جوز
عقد اجتماعات ا معيات العامة للمسا م ن واش اك اﳌسا م مداوﻻ ا والتصو ت ع قرارا ا
ً
ً
بواسطة وسائل التقنية ا دﻳثة ،وذلك وفقا للضوابط واﻹجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام
الشر ات ا اصة شر ات اﳌسا مة اﳌدرجة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ١٣و([

ز(

عمل مجلس اﻹدارة ع ت س مشاركة أك عدد من اﳌسا م ن اجتماع ا معية العامة ،ومن ذلك
اختيار اﳌ ان والوقت اﳌﻼئم ن [.ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ١٣ز([

ح(

يل بيانات اﳌسا م ن الراغب ن ا ضور مركز الشركة الرئ س قبل
ع الشركة التحقق من
الوقت ا دد ﻻ عقاد ا معية ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ١٣ح([
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 ٣٫٢ﺇﺩﺍرﺓ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
أ(

ﻳرأس اجتماعات ا معيات العامة للمسا م ن الرئ س أو نائبه عند غيابه أو من ﻳ تدبه مجلس اﻹدارة
من ب ن أعضائه لذلك حال غياب الرئ س ونائبه ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ١٥أ([

ب(

ﻳل م رئ س جمعية اﳌسا م ن بﺈتاحة الفرصة للمسا م ن للمشاركة الفعالة والتصو ت اجتماعات
ا معية العامة ،وتجنب وضع أي إجراء ﻳؤدي إ إعاقة حضور ا معيات أو استخدام حق التصو ت.
ً
و جب إحاط م علما بالقواعد ال تحكم عمل تلك اﻻجتماعات وإجراءات التصو ت ] .ﻻئحة حوكمة
الشر ات مادة ) ١٥ب([

ج(

للمسا م ن حق مناقشة اﳌوضوعات اﳌدرجة جدول أعمال ا معية العامة وتوجيه اﻷسئلة شأ ا
إ اﻷعضاء ومراجع ا سابات .و جب اﻹجابة عن ذه اﻷسئلة بالقدر الذي ﻻ ّ
عرض مص ة الشركة
للضرر ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ١٥ج([

د(

ﻳجب تمك ن اﳌسا م ن من اﻻطﻼع ع محضر اجتماع ا معية العامة ،و تع ن ع الشركة تزو د
ال يئة ب ة منه خﻼل عشرة أﻳام من تار خ عقد اﻻجتماع] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ١٥د([

ه(

ع الشركة اﻹعﻼن ل م ور وإشعار ال يئة والسوق ب تائج ا معية العامة فور ان ا ائ [.ﻻئحة
حوكمة الشر ات مادة ) ١٥ه([

 ٣٫٣جﺪﻭل ﺃﻋﻤﺎل ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
أ( ع مجلس اﻹدارة عند إعداد جدول أعمال ا معية العامة أن ﻳأخذ اﻻعتبار اﳌوضوعات ال ﻳرغب
اﳌسا مون إدراج ا .و جوز للمسا م ن الذﻳن ﻳملكون سبة ) (٪٥ع اﻷقل من أس م الشركة إضافة موضوع
أو أك إ جدول أعمال ا معية العامة عند إعداده ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ١٤أ([
ب(

ع مجلس اﻹدارة إفراد ل موضوع من اﳌوضوعات اﳌدرجة ع جدول أعمال ا معية العامة بند
ً
مستقل ،وعدم ا مع ب ن اﳌوضوعات ا تلفة جو ر ا تحت بند واحد ،وعدم وضع اﻷعمال والعقود
ال ﻳكون لﻸعضاء مص ة مباشرة أو غ مباشرة ف ا ضمن بند واحد لغرض ا صول ع تصو ت
اﳌسا م ن ع البند ك ل [.ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ١٤ب([

ج(

ع مجلس اﻹدارة أن ﻳ يح للمسا م ن من خﻼل اﳌوقع اﻹلك و ي للشركة واﳌوقع اﻹلك و ي للسوق
عند شر الدعوة ﻻ عقاد ا معية العامة ،و خاصة تقر ر مجلس اﻹدارة ومراجع ا سابات والقوائم
اﳌالية وتقرر نة اﳌراجعة وذلك لتمكي م من اتخاذ قرار مدروس شأ ا .وع الشركة تحدﻳث تلك
اﳌعلومات حال عدﻳل جدول أعمال ا معية العامة )ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ١٤ج((.

د(

لل يئة إضافة ما تراه من موضوعات إ جدول أعمال ا معية العامة )ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ١٤
)د((.
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 ٣٫٤ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻷﻋﻀﺎء
أ(

علن الشركة اﳌوقع اﻹلك و ي للسوق معلومات عن اﳌر ن لعضو ة مجلس اﻹدارة عند شر أو
ً
توجيه الدعوة ﻻ عقاد ا معية العامة ،ع أن تتضمن تلك اﳌعلومات وصفا ات اﳌر ن
ة من ذه
ومؤ ﻼ م وم ارا م ووظائف م وعضو ا م السابقة وا الية ،وع الشركة توف
اﳌعلومات مركز ا الرئ س وموقع ا اﻹلك و ي ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ٨أ([

ب(

انتخاب مجلس اﻹدارة ،بحيث ﻻ ﻳجوز استخدام حق التصو ت
ﻳجب استخدام التصو ت ال اك
للس م أك من مرة واحدة [.ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ٨ب([

ج(

ﻳقتصر التصو ت ا معية العامة ع اﳌر ن لعضو ة مجلس اﻹدارة الذﻳن أعلنت الشركة عن
معلوما م وفق الفقرة )٣٬٤أ( [.ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ٨ج([

 ٣٫٥ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
أ(

تختﺺ ا معيات العامة للمسا م ن بجميع اﻷمور اﳌتعلقة بالشركة ،وتمثل ا معية العامة اﳌنعقدة
ً
وفقا لﻺجراءات النظامية جميع اﳌسا م ن ممارسة اختصاصا م اﳌتعلقة بالشركة ،وتؤدي دور ا
ً
وفقا ﻷح ام نظام الشر ات ولوائحه التنفيذﻳة ونظام الشركة اﻷساس ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة
[١٠

ب(

تختﺺ ا معية العامة غ العادﻳة بما ﻳ :
.١
.٢
.٣
.٤
.٥
.٦
.٧
.٨
.٩

عدﻳل نظام الشركة اﻷساس] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(١) ١١
ز ادة أو تخفيض رأس مال الشركة] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٣ - ٢) ١١
ﱠ
ﻳخصﺺ لغرض مع ن ،والتصرف فيه] .ﻻئحة حوكمة
تقر ر تكو ن احتياطي اتفا للشركة
الشر ات مادة [(٤) ١١
تقر ر استمرار الشركة أو حل ا قبل اﻷجل اﳌع ن] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٥) ١١
اﳌوافقة ع عملية شراء أس م الشركة] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٦) ١١
إصدار أس م ممتازة أو إقرار شرا ا أو تحو ل أس م عادﻳة إ أس م ممتازة أو تحو ل اﻷس م
اﳌمتازة إ عادﻳة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٧) ١١
إصدار أدوات دﻳن أو صكوك تمو لية قابلة للتحو ل إ أس م ،و يان ا د اﻷق لعدد اﻷس م
ال ﻳجوز إصدار ا مقابل تلك اﻷدوات أو الصكوك ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٨) ١١
تخصيﺺ اﻷس م اﳌصدرة عند ز ادة رأس اﳌال أو جزء م ا للعامل ن الشركة والشر ات التا عة
أو عض ا ،أو أي من ذلك] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٩) ١١
وقف العمل بحق اﻷولو ة للمسا م ن اﻻكتتاب بز ادة رأس اﳌال مقابل حصﺺ نقدﻳة أو إعطاء
اﻷولو ة لغ اﳌسا م ن ا اﻻت ال ترا ا مناسبة ﳌص ة الشركة] .ﻻئحة حوكمة الشر ات
مادة [(١٠) ١١
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ج(

د(

ﻳجوز ل معية العامة غ العادﻳة أن تصدر قرارات داخلة اختصاصات ا معية العامة العادﻳة،
ً
ع أن تصدر تلك القرارات وفقا لشروط إصدار قرارات ا معية العامة العادﻳة ا ددة باﻷغلبية
اﳌطلقة لﻸس م اﳌمثلة اﻻجتماع ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [١١
ً
حفظا للصﻼحيات اﳌمنوحة ل معية العامة غ العادﻳة ،تكون ل معية العامة العادﻳة اﻻختصاصات
جميع شؤون الشركة ،وع وجه ا صوص ﻳكون ل ا الصﻼحيات التالية ل حالة وفقا لقانون
الشر ات والقوان ن واللوائح ذات الصلة:

 .١عي ن اﻷعضاء وعزل م] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(١) ١٢
 .٢ال خيﺺ أن ﻳكون لعضو مجلس اﻹدارة مص ة مباشرة أو غ مباشرة اﻷعمال والعقود ال
تتم ساب الشركة ،وذلك وفق أح ام نظام الشر ات ولوائحه التنفيذﻳة] .ﻻئحة حوكمة الشر ات
مادة [(٢) ١٢
 .٣ال خيﺺ باش اك عضو مجلس اﻹدارة أي عمل من شأنه منافسة الشركة ،أو أن ﻳنافس الشركة
أحد فروع ال شاط الذي تزاوله ،وذلك وفق أح ام نظام الشر ات ولوائحه التنفيذﻳة] .ﻻئحة
حوكمة الشر ات مادة [(٣) ١٢
 .٤مراقبة ال ام اﻷعضاء بأح ام نظام الشر ات ولوائحه التنفيذﻳة واﻷنظمة اﻷخرى ذات العﻼقة
ونظام الشركة اﻷساس ،وفحﺺ أي ضرر ﻳ شأ عن مخالف م لتلك اﻷح ام أو إساء م تدب أمور
ً
ً
الشركة ،وتحدﻳد اﳌسؤولية اﳌ تبة ع ذلك ،واتخاذ ما تراه مناسبا ذا الشأن وفقا لنظام
الشر ات ولوائحه التنفيذﻳة] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٤) ١٢
 .٥شكيل نة اﳌراجعة] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٥) ١٢
 .٦اﳌوافقة ع القوائم اﳌالية للشركة] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٦) ١٢
 .٧اﳌوافقة ع تقر ر مجلس اﻹدارة] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٧) ١٢
 .٨البت اق احات مجلس اﻹدارة شأن طر قة توز ع اﻷر اح الصافية] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة
[(٨) ١٢
 .٩عي ن مراج حسابات الشركة ،وتحدﻳد م افآ م ،وإعادة عيي م ،و غي م ،واﳌوافقة ع
تقار ر م] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٩) ١٢
 .١٠النظر ا الفات واﻷخطاء ال تقع من مراج حسابات الشركة أدا م ﳌ ام م ،و أي
صعو ات ُﻳخطر ا ا مراجعو حسابات الشركة – تتعلق عدم تمك ن مجلس اﻹدارة أو إدارة الشركة
ل م من اﻻطﻼع ع الدفاتر وال ﻼت وغ ا من الوثائق والبيانات واﻹﻳضاحات الﻼزمة ﻷداء
ً
م ام م ،واتخاذ ما تراه مناسبا ذا الشأن] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(١٠) ١٢
 .١١وقف تجن ب احتياطي الشركة النظامي م ما بلﻎ ) (٪٣٠من رأس مال الشركة اﳌدفوع ،وتقر ر
توز ع ما جاوز منه ذه ال سبة ع مسا الشركة السنوات اﳌالية ال ﻻ تحقق الشركة ف ا
ً
أر احا صافية] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(١١) ١٢
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 .١٢استخدام اﻻحتياطي اﻻتفا للشركة حال عدم تخصيصه لغرض مع ن ،ع أن ﻳكون استخدام
ذا اﻻحتياطي ً
بناء ع اق اح من مجلس اﻹدارة و اﻷوجه ال عود بالنفع ع الشركة أو
اﳌسا م ن] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(١٢) ١٢
 .١٣تكو ن احتياطيات أخرى للشركة ،بخﻼف اﻻحتياطي النظامي واﻻحتياطي اﻻتفا  ،والتصرف ف ا.
]ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(١٣) ١٢
 .١٤اقتطاع مبالﻎ من اﻷر اح الصافية للشركة ﻹ شاء مؤسسات اجتماعية لعام الشركة أو ﳌعاونة ما
ً
ً
ﻳكون قائما من ذه اﳌؤسسات ،وفقا ﳌا ورد اﳌادة التاسعة والعشر ن عد اﳌائة من نظام
الشر ات ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(١٤) ١٢
 .١٥اﳌوافقة ع بيع أك من ) (٪٥٠من أصول الشركة ،سواء صفقة واحدة أم عدة صفقات خﻼل
ً
اث عشر ش را من تار خ أول صفقة بيع ،و حال تضمن بيع تلك اﻷصول ما ﻳدخل ضمن
اختصاصات ا معية العامة غ العادﻳة ،فيجب ا صول ع موافقة ا معية العامة غ
العادﻳة ع ذلك ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(١٥) ١٢

.٣

ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ

اعتمد ا لس سياسة اﻹفصاح عن اﳌعلومات والشفافية اﳌب نة ا دول الثا ي :اﻹفصاح عن اﳌعلومات
وسياسة الشفافية ذه الﻼئحة.

.٤

ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍرﺓ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ
أ(

اعتمد ا لس سياسة الرقابة الداخلية اﳌب نة ا دول الثالث :سياسة الرقابة الداخلية من ذه
الﻼئحة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [٧٣

ب(

اعتمد ا لس سياسة إدارة ا اطر اﳌب نة ا دول الرا ع :سياسة إدارة ا اطر

ذه الﻼئحة.

] ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [٧٣

.٥

ﺗﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﺍﻷرﺑﺎﺡ

وقد اعتمد مجلس اﻹدارة سياسة توز ع اﻷر اح اﳌو
الﻼئحة.

ة ا دول ا امس :سياسة توز ع اﻷر اح اﳌوزعة

ذه
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.٦

ﳎﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍرﺓ

٧٫١

ﺗﻜﻮﻳﻦ ﳎﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍرﺓ
أ(

ﻳجب أن ﻳ ناسب عدد أعضائه مع

ب(

ﻳجب أن تكون أغلب ته من اﻷعضاء غ التنفيذﻳ ن ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٢) ١٦

ج(

ﻳجب أن ﻻ ﻳقل عدد أعضائه اﳌستقل ن عن عضو ن أو عن ثلث اﻷعضاء ،أ ما أك  ] .ﻻئحة حوكمة
الشر ات مادة [(٣) ١٦

د(

ت تخب ا معية العامة اﻷعضاء للمدة اﳌنصوص عل ا نظام الشركة اﻷساس شرط أن ﻻ تتجاوز
ثﻼث سنوات .و جوز إعادة انتخا م ما لم ﻳنﺺ نظام الشركة اﻷساس ع غ ذلك ] .ﻻئحة حوكمة
الشر ات مادة ) ١٧ب([

ه(

ش ط أن ﻻ شغل عضو مجلس اﻹدارة عضو ة مجلس إدارة أك من خمس شر ات مسا مة مدرجة
السوق آن واحد ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ١٧ج([

و(

ع الشركة إشعار ال يئة بأسماء اﻷعضاء وصفات عضو م خﻼل خمسة أﻳام عمل من تار خ بدء دورة
مجلس اﻹدارة أو من تار خ عيي م – أ ما أقرب – وأي غي ات تطرأ ع عضو م خﻼل خمسة أﻳام
عمل من تار خ حدوث التغي ات ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ١٧د([

ز(

م الشركة وطبيعة شاط ا ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(١) ١٦

ً
ً
مع مراعاة أح ام نظام الشركة اﻷساس ،ع ن مجلس اﻹدارة من ب ن أعضائه رئ سا ونائبا للرئ س ،و جوز
ً
ً
أن ع ن عضوا منتدبا ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ٢٤أ([

ح(

ﻻ ﻳجوز ا مع ب ن منصب الرئ س وأي منصب تنفيذي الشركة – بما ذلك منصب العضو اﳌنتدب
أو الرئ س التنفيذي أو اﳌدﻳر العام – وإن نﺺ نظام الشركة اﻷساس ع خﻼف ذلك ] .ﻻئحة حوكمة
الشر ات مادة ) ٢٤ب([

ط(

ع مجلس اﻹدارة تحدﻳد اختصاصات ل من الرئ س ونائبه والعضو اﳌنتدب – إن وجد – ومسؤوليا م
ش ل وا ومكتوب إذا خﻼ نظام الشركة اﻷساس من ذلك ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ٢٤ج([

ي(

جميع اﻷحوال ،ﻻ ﻳجوز ل
الشر ات مادة ) ٢٤د({.

ﺺ أن ﻳنفرد بالسلطة اﳌطلقة ﻻتخاذ القرارات الشركة } ﻻئحة حوكمة
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ﺷﺮﻭﻁ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﳎﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍرﺓ

٧٫٢

ُ ش ط أن ﻳكون عضو مجلس اﻹدارة من ذوي الكفاﻳة اﳌ نية ممن توافر ف م ا ة واﳌعرفة واﳌ ارة واﻻستقﻼل
الﻼزم ،ﻳما ﻳمكنه من ممارسة م امه بكفاءة واقتدار ،و را أن ﻳتوافرفيه ع وجه ا صوص ما ﻳ :ـ
 (١ﺍﻟقﺪرﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟقﻴﺎﺩﺓ :ـ وذلك بأن ﻳتمتع بم ارات قيادﻳة تؤ له ﳌنح الصﻼحيات بما ﻳؤدي إ تحف اﻷداء وتطبيق
أفضل اﳌمارسات مجال اﻹدارة الفعالة والتقيد بالقيم واﻷخﻼق اﳌ نية.
 (٢ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ :ـ وذلك بأن تتوافر فيه اﳌؤ ﻼت العلمية واﳌ ارات اﳌ نية وال صية اﳌناسبة ومستوى التدرب
وا ات العلمية ذات الصلة بأ شطة الشركة ا الية واﳌستقبلية أو باﻹدارة أو اﻻقتصاد أو ا اسبة أو القانون
ً
أو ا وكمة فضﻼ عن الرغبة التعلم والتدر ب.
 (٣ﺍﻟقﺪرﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮجﻴﻪ :وذلك بأن تتوافر فيه القدرات الفنية والقيادﻳة واﻹدار ة والسرعة اتخاذ القرار
ً
واس يعاب اﳌتطلبات الفنية اﳌتعلقة س العمل وأن ﻳكون قادرا ع التوجيه اﻻس اتي والتخطيط والرؤ ة
اﳌستقبلية الوا ة.
ً
 (٤اﳌعرفة اﳌالية :ـ وذلك ﻳأن ﻳكون قادرا ع قراءة البيانات والتقار راﳌالية وف م ا.
 (٥اللياقة ال

ية :ـ وذلك بأن ﻻ ﻳكون لدﻳه ما ع ص

عوقه عن ممارسة م امه واختصاصاته.

}ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة  {١٨وع ا معية العامة أن ترا عند انتخاب أعضاء مجلس اﻹدارة توصيات نة
ال شيحات وتوفر اﳌقومات ال صية واﳌ نية الﻼزمة ﻷداء م ام م ش ل فعال وفق ما ورد ذه اﳌادة.
 (٦كما ش ط أن تتوفر عضو ة مجلس اﻹدارة التا  :ـ
أ(

أن ﻻ ﻳقل عمر عضو ا لس عن ثﻼث ن ) (٣٠سنة.

ب(

ﻳجب أن ﻳكون لدى عضو مجلس اﻹدارة معرفة افية بالقضاﻳا اﻹدار ة واﳌالية ،وأن ﻳكون ع علم
بالقواعد واﻷنظمة وال شر عات ذات الصلة ،وكذلك حقوق وواجبات ا لس.
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ج(

إذا ان اﳌر قد عمل سابقا كعضو ا لس ،فيجب أن تكون سبة حضوره ﻻجتماعات ا لس
خﻼل اﳌدة السابقة لل شيح ﻻ تقل عن  ٪٥٠من إجما عدد اﻻجتماعات ال عقد ع مدى ثﻼث
سنوات.

د(

ﻳفضل أن ﻳكون اﳌر

ه(

ﻻ ﻳجوز أن ﻳكون اﳌر خاضعا لقرارصادرضده من قبل ال يئة أو من قبل أي سلطة قضائية أو رقابية
فيما ﻳتعلق بان اك نظام الشر ات أو نظام السوق اﳌالية أو القوان ن اﻷخرى اﳌعمول ا.

و(

ﻻ ﻳجوز ﻷي ﺺ شغل نفس اﳌنصب شركة تم تصفي ا أو فصل من شركة أخرى أن ﻳر
لعضو ة ا لس.

ز(

ح(



ﻳتع ن ع الكيان اﳌؤس
ا لس.
ﻳجب ع اﳌر
ذلك.

الذي و عضو مجلس اﻹدارة أن ع ن

اﳌوافقة ع إجراء مقابلة

نفسه

صا لتمثيله طوال مدة عضو ة

صية من قبل نة ال شيحات واﳌ افآت ،إذا طلب منه

ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﱰﺷﻴﺢ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
.١
.٢
.٣
.٤
.٥
.٦

ط(

قد عمل سابقا كعضو مجلس إدارة شركة مسا مة.

اﻻسم ال امل للمر وتار خ اﳌيﻼد وعدد اﻷس م اﳌملوكة الشركة والعنوان.
الس ة الذاتية ،اﳌؤ ﻼت اﻷ ادﻳمية ال ﻳحصل عل ا اﳌر  ،تار خ ل ش ادة وا ة اﳌانحة
اﳌعنية.
ا ة اﳌ نية للمر  ،بما ذلك اﳌناصب ال شغلت ع مدى السنوات ا مس اﳌاضية
مجال اﻷعمال التجار ة للشر ات اﳌسا مة ،إن وجدت.
قائمة الشر ات والكيانات ال ﻳ ت إل ا اﳌر أوال ﻳملك ف ا أي حصة ،بما ذلك عدد اﻷس م
ال ﻳملك ا رأس مال ا.
بيان ﻳو عدد وتار خ )توار خ( مجلس إدارة الشر ات ال ان عضوا ف ا ،إن وجد.
الشر ات واﳌؤسسات ال شارك ش ل مباشر أو غ مباشر إدارة أو تملك من قبل اﳌر  ،وال
تمارس أ شطة مماثلة لتلك ال للشركة.

إذا ان اﳌسا م قد سبق له أن عمل كعضو مجلس اﻹدارة ،عليه أن ش إ ما ﻳ :
 .١عدد اجتماعات ا لس ال عقد ل سنة من سنوات الدورة ال ان عضوا ف ا وعدد
ا لسات ال حضر ا صيا و سبة حضوره إ العدد اﻹجما لﻼجتماعات ال عقدت.
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.٢

.٣
.٤
.٥
.٦

ال ان الدائمة ال شارك ف ا العضو وعدد اﻻجتماعات ال عقد ا ل من ذه ال ان خﻼل ل
سنة من سنوات ا عقاد الدورة وعدد ا لسات ال حضر ا صيا وكذلك سبة حضوره إ
العدد اﻹجما لﻼجتماعات اﳌعقودة.
م ﺺ النتائج اﳌالية ال حقق ا الشركة ل سنة من سنوات الدورة ال ان عضوا ف ا.
قائمة بأسماء ودرجة القرابة ﻷقارب اﳌر  ،إن وجد ،الذﻳن م اﻷعضاء أو اﳌدﻳر ن التنفيذﻳ ن
للشركة أو مجموع ا.
ال امه بجميع القرارات الصادرة عن ا ات الرقابية ال تنظم أعمال الشر ات اﳌدرجة السوق
وال تتضمن معاﻳ إضافية لعضو ة مجلس اﻹدارة.
اﳌوافقة ا طية من اﳌر نفسه ع انتخابه مدﻳرا.

 .٧ﻻ يجوز ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة تتعلق بالشرف والنزاهة.

ﺍجﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﳎﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍرﺓ

٧٫٣

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮجﻴﻬﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﲢﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍجﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﳎﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍرﺓ:
أ(

مع مراعاة ما ورد نظام الشر ات ولوائحه التنفيذﻳة ،عقد مجلس اﻹدارة اجتماعات
ً
منتظمة ﳌمارسة م امه بفعالية ،و عقد اجتماعاته أﻳضا م ما دعت ا اجة إ ذلك.
] ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ٣٢أ([

ب(

ﻳجتمع مجلس اﻹدارة بناء ع دعوة رئ سه أو طلب عضو ن من أعضائه ،و جب إرسال
الدعوة لﻼجتماع إ ل عضو من اﻷعضاء قبل خمسة أﻳام عل اﻷقل من تار خ اﻻجتماع
ً
مرافقا ل ا جدول أعمال اﻻجتماع والوثائق واﳌعلومات الﻼزمة ،ما لم ستدع اﻷوضاع عقد
ً
اﻻجتماع ش ل طارئ ،فيجوز إرسال الدعوة إ اﻻجتماع مرافقا ل ا جدول أعمال اﻻجتماع
والوثائق واﳌعلومات الﻼزمة خﻼل مدة تقل عن خمسة أﻳام قبل تار خ اﻻجتماع ] .ﻻئحة
حوكمة الشر ات مادة ) ٣٢ج([

ج(

ً
ﻻ ﻳكون اﻻجتماع يحا إﻻ بحضور نصف عدد اﻷعضاء ع اﻷقل ،ع أن ﻻ ﻳقل عدد
ا اضر ن عن ثﻼثة ،ما لم ﻳنﺺ نظام الشركة اﻷساس ع سبة أو عدد أك  ] .ﻻئحة
حوكمة الشر ات مادة ) ٣٢د([
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د(

إذا ان لدى أي من اﻷعضاء م وظات حيال أداء الشركة أو أي من اﳌوضوعات اﳌعروضة ولم
ﻳ ت ف ا اجتماع ا لس ،فيجب تدو ا و يان ما ﻳتخذه ا لس أو ﻳرى اتخاذه من إجراءات
حيال ا محضراجتماع مجلس اﻹدارة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ٣٣أ([

ه(

إذا أبدى عضو مجلس اﻹدارة رأﻳا مغاﻳرا لقرارا لس ،فيجب إثباته بالتفصيل محضراجتماع
ا لس ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ٣٣ب([

و(

و عت اجتماع مجلس اﻹدارة ع النحو الواجب إذا حضرت ) صيا أو بالو الة( من قبل أغلبية
اﻷعضاء وفقا للنظام اﻷسا  .و جوز لﻸعضاء اﻻش اك اجتماع للمجلس عن طر ق اﳌؤتمر
ع ال اتف أو التداول بالفيدﻳوأو معدات اﻻتصال اﳌماثلة ال ﻳمكن ميع اﻷ اص اﳌشارك ن
اﻻجتماع أن سمعوا و تواصلوا مع عض م البعض و ش ل ذه اﳌشاركة وجودا صيا.

ز(

ﻳقوم أم ن سرا لس بتعي ن وقا ع وقرارات جميع اجتماعات ا لس بما ذلك أسماء وتفاصيل
ا اضر ن واﳌوضوعات ال تمت مناقش ا والقرارات ال تم التوصل إل ا والقرارات ال تم
إقرار ا واﻷصوات ال ﻳد ا ل عضو .و حمل ا ضر رقما م سلسﻼ وتار خ اﻻجتماع اﳌع .

ح(

بمجرد توقيع الرئ س أو من قبل
اﻹدارة فورا ع جميع اﻷعضاء.

ﺺ آخر مرخﺺ له ،ﻳتم عميم محاضر اجتماعات مجلس

ط(

ﻼت جميع محاضراجتماعات مجلس اﻹدارة واﳌداوﻻت والتصو ت كفصول
ﻳتم اﻻحتفاظ
دف الشركة ل س يل الرجوع إل ا.

ي(

ﻳجب تنظيم عملية حضور اجتماعات مجلس اﻹدارة ،والتعامل مع حاﻻت عدم انتظام اﻷعضاء
حضور تلك اﻻجتماعات ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ٣٤أ([

ك(

ع عضو مجلس اﻹدارة اﳌستقل ا رص ع حضور جميع اﻻجتماعات ال تتخذ ف ا قرارات
م مة وجو ر ة تؤثر وضع الشركة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ٣٤ب([

ل(

ﻳقر مجلس اﻹدارة جدول اﻷعمال حال ا عقاده .و حال اع اض أي عضو ع
إثبات ذلك محضر اجتماع ا لس ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ٣٥أ([

ذا ا دول ،ﻳجب

م(

ل ل عضو مجلس اﻹدارة حق اق اح إضافة أي بند إ جدول اﻷعمال ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات
مادة ) ٣٥ب([

13
RY\848574.2

الشركة  -ﻻئحة الحوكمة

 ٧٫٤ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﳎﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍرﺓ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ :ـ
أ( ﻳمثل مجلس اﻹدارة جميع اﳌسا م ن ،وعليه بذل واج العناﻳة والوﻻء إدارة الشركة و ل ما من شأنه صون
مصا ا وتنمي ا و عظيم قيم ا) .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة  ٢١أ(
ً
ب( تقع ع عاتق مجلس إدارة الشركة اﳌسؤولية عن أعمال ا وإن فوض انا أو ج ات أوأفرد ممارسة عض
اختصاصاته و جميع اﻷحوال ﻻ ﻳجوز لس اﻹدارة إصدارتفو ض عام أو غ محدد اﳌدة
و)ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة  ٢١ب(.

٧٫٥

ﺍﻟﻮﻇﺎﺋف ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍرﺓ
مع مراعاة اﻻختصاصات اﳌقررة ل معية العامة نظام الشر ات ولوائحه التنفيذﻳة ونظام الشركة
اﻷساس ،ﻳكون لس اﻹدارة أوسع الصﻼحيات إدارة الشركة وتوجيه أعمال ا بما ﻳحقق أغراض ا ،و دخل
ضمن م ام مجلس اﻹدارة واختصاصاته ما ﻳ  [:ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [٢٢
أ(

وضع ا طط والسياسات واﻻس اتيجيات واﻷ داف الرئ سة للشركة واﻹشراف ع تنفيذ ا ومراجع ا
ش ل دوري ،والتأكد من توافراﳌوارد ال شر ة واﳌالية الﻼزمة لتحقيق ا ،ومن ذلك:
 .١وضع اﻻس اتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئ سة وسياسات وإجراءات إدارة ا اطر
ومراجع ا وتوج ا.
 .٢تحدﻳد ال ي ل الرأسما اﻷمثل للشركة واس اتيجيا ا وأ داف ا اﳌالية وإقرار اﳌوازنات التقدﻳر ة
بأنواع ا.
 .٣اﻹشراف ع النفقات الرأسمالية الرئ سة للشركة ،وتملك اﻷصول والتصرف ا.
 .٤وضع أ داف اﻷداء ومراقبة التنفيذ واﻷداء الشامل الشركة.
 .٥اﳌراجعة الدور ة لل يا ل التنظيمية والوظيفية الشركة واعتماد ا.
 .٦التحقق من توافر اﳌوارد ال شرة واﳌالية الﻼزمة لتحقيق أ داف الشركة وخطط ا الرئ سة.
)ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة( ١/٢٢

ب(

وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واﻹشراف العام عل ا ،ومن ذلك:
 .١وضع سياسة مكتو ة ﳌعا ة حاﻻت عارض اﳌصا الفعلية وا تملة ل ل من اﻷعضاء واﻹدارة
التنفيذﻳة واﳌسا م ن ،و شمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافق ا ،وإساءة التصرف
الناتج عن التعامﻼت مع اﻷطراف ذي العﻼقة.
 .٢التأكد من سﻼمة اﻷنظمة اﳌالية وا اس ية ،بما ذلك اﻷنظمة ذات الصلة بﺈعداد التقار راﳌالية.
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 .٣التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة ا اطروذلك بوضع تصور عام عن ا اطرال قد تواجه
الشركة وإ شاء ب ئة ملمة بثقافة إدارة ا اطر ع مستوى الشركة ،وطرح ا شفافية مع أ اب اﳌصا
واﻷطراف ذات الصلة بالشركة.
 .٤اﳌراجعة السنو ة لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية الشركة .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة٢/٢٢
ج( إعداد سياسات ومعاﻳ وإجراءات وا ة ومحددة للعضو ة مجلس اﻹدارة – بما ﻻ ﻳتعارض مع اﻷح ام
اﻹلزامية ذه الﻼئحة – ،ووضع ا موضع التنفيذ عد إقرار ا معية العامة ل ا) .ﻻئحة حوكمة الشر ات
مادة(٣/٢٢
د( وضع سياسة مكتو ة تنظم العﻼقة مع أ

اب اﳌصا وفق أح ام ذه الﻼئحة) .مادة .(٤/٢٢

ه( وضع السياسات واﻹجراءات ال تضمن تقيد الشركة باﻷنظمة واللوائح وال ام ا باﻹفصاح عن اﳌعلومات
ا و ر ة للمسا م ن وأ اب اﳌصا  ،والتحقق من تقيد اﻹدارة التنفيذﻳة ا )مادة (٥/٢٢
و( اﻹشراف ع إدارة مالية الشركة ،وتدفقا ا النقدﻳة ،وعﻼقا ا اﳌالية واﻻئتمانية مع الغ  .مادة )(٦/٢٢
ز( اﻻق اح ل معية العامة غ العادﻳة بما ﻳراه حيال ما ﻳ :
 .١ز ادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.
 .٢حل الشركة قبل اﻷجل اﳌع ن نظام الشركة اﻷساس أو تقر ر استمرار ا ) مادة (٧/٢٢
ح( اﻻق اح ل معية العامة العادﻳة بما ﻳراه حيال ما ﻳ :
 .١استخدام اﻻحتياطي اﻻتفا للشركة حال تكو نه من قبل ا معية العامة غ العادﻳة وعدم تخصيصه
لغرض مع ن.
 .٢تكو ن احتياطيات أو مخصصات مالية إضافية للشركة.
 .٣طر قة توز ع أر اح الشركة الصافية) .مادة (٨/٢٢
ط( إعداد القوائم اﳌالية اﻷولية والسنو ة للشركة واعتماد ا قبل شر ا) .مادة (٩/٢٢
ي( إعداد تقر ر مجلس اﻹدارة واعتماده قبل شره ).مادة (١٠/٢٢
ك( ضمان دقة وسﻼمة البيانات واﳌعلومات الواجب اﻹفصاح ع ا وذلك وفق سياسات ونظم عمل اﻹفصاح
والشفافية اﳌعمول ا ).مادة .( ١١/٢٢
ل(

إرساء قنوات اتصال فعالة ت يح للمسا م ن اﻻطﻼع ش ل مستمر ودوري ع أوجه اﻷ شطة ا تلفة
للشركة وأي تطورات جو ر ة ) .مادة .(١٢/٢٢
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م(

شكيل ان متخصصة من ثقة عنه بقرارات ﻳحدد ف ا مدة ال نة وصﻼحيا ا ومسؤوليا ا ،وكيفية
رقابة ا لس عل ا ،ع أن ﻳتضمن قرارال شكيل سمية اﻷعضاء وتحدﻳد م ام م وحقوق م وواجبا م،
مع تقييم أداء وأعمال ذه ال ان وأعضا ا ) .مادة(١٣/٢٢

ن(

تحدﻳد أنواع اﳌ افآت ال تمنح للعامل ن الشركة ،مثل اﳌ افآت الثابتة ،واﳌ افآت اﳌرتبطة باﻷداء،
واﳌ افآت ش ل أس م ،بما ﻻ ﻳتعارض مع الضوابط واﻹجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام
الشر ات ا اصة شر ات اﳌسا مة اﳌدرجة ) .مادة.(١٤/٢٢

س(

وضع القيم واﳌعاﻳ ال تحكم العمل الشركة .مادة .(١٥/٢٢



ع(

ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳊﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ.
ﻳضع مجلس اﻹدارة قواعد حوكمة خاصة بالشركة ﻻ تتعارض مع اﻷح ام اﻹلزامية اﳌادة  ،٩٤وعليه
مراقبة تطبيق ا والتحقق من فعالي ا ،و عدﻳل ا عند ا اجة ،وعليه س يل ذلك القيام بما ﻳ :
.١
.٢
.٣

.٤

التحقق من ال ام الشركة ذه القواعد ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(١) ٩٤
ً
مراجعة القواعد وتحدﻳ ا وفقا للمتطلبات النظامية وأفضل اﳌمارسات ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات
مادة [(٢) ٩٤
مراجعة وتطو ر قواعد السلوك اﳌ ال تمثل قيم الشركة ،وغ ا من السياسات واﻹجراءات
الداخلية بما ﻳل حاجات الشركة و تفق مع أفضل اﳌمارسات ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ٩٤
)[(٣
ً
إطﻼع اﻷعضاء دوما ع التطورات مجال حوكمة الشر ات وأفضل اﳌمارسات ،أو تفو ض ذلك
إ نة اﳌراجعة أو أي نة أو إدارة أخرى ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٤) ٩٤
ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍرﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.

ف(

ﻳتو مجلس اﻹدارة شكيل اﻹدارة التنفيذﻳة للشركة ،وتنظيم كيفية عمل ا ،والرقابة واﻹشراف عل ا،
والتحقق من أدا ا اﳌ ام اﳌوكولة إل ا ،وعليه س يل ذلك:
.١
.٢
.٣
.٤

وضع السياسات اﻹدار ة واﳌالية الﻼزمة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(١) ٢٥
التحقق من أن اﻹدارة التنفيذﻳة عمل وفق السياسات اﳌعتمدة منه ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة
[(٢) ٢٥
اختيار الرئ س التنفيذي للشركة و عي نه ،واﻹشراف ع أعماله ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ٢٥
)[(٣
عي ن مدﻳر وحدة أو إدارة اﳌراجعة الداخلية أو اﳌراجع الداخ وعزله وتحدﻳد م افآته ،إن وجد.
] ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٤) ٢٥
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 .٥عقد اجتماعات دور ة مع اﻹدارة التنفيذﻳة لبحث مجر ات العمل وما ع ﻳه من معوقات ومشا ل ،واستعراض
ومناقشة اﳌعلومات اﳌ مة شأن شاط الشركة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٥) ٢٥

 .٦وضع معاﻳ أداء لﻺدارة التنفيذﻳة ت
[(٦) ٢٥
 .٧مراجعة أداء اﻹدارة التنفيذﻳة وتقو مه ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٧) ٢٥
 .٨وضع خطط التعاقب ع إدارة الشركة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٨) ٢٥

م مع أ داف الشركة واس اتيجي ا ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة



*ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﳌﻬﻨﻲ

ص( ﻳضع مجلس اﻹدارة سياسة للسلوك اﳌ والقيم اﻷخﻼقية الشركة ،ترا بصفة خاصة ما ﻳ :
.١

.٢

.٣
.٤
.٥
.٦

التأكيد عل ل عضو من اﻷعضاء واﻹدارة التنفيذﻳة وموظفي الشركة ببذل واج العناﻳة والوﻻء تجاه
الشركة ،و ل ما من شأنه صون مصا الشركة وتنمي ا و عظيم قيم ا ،وتقدﻳم مصا ا ع مص ته
ال صية جميع اﻷحوال ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(١) ٨٦
تمثيل عضو مجلس اﻹدارة ميع اﳌسا م ن الشركة ،واﻻل ام بما ﻳحقق مص ة الشركة ومص ة
اﳌسا م ن ومراعاة حقوق أ اب اﳌصا اﻵخر ن ،ول س مص ة ا موعة ال انتخبته فحسب] .
ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٢) ٨٦
ترسيخ مبدأ ال ام اﻷعضاء وكبار التنفيذﻳ ن ف ا بجميع اﻷنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة ] .ﻻئحة
حوكمة الشر ات مادة [(٣) ٨٦
ا يلولة دون استغﻼل عضو مجلس اﻹدارة أو عضو اﻹدارة التنفيذﻳة ﳌنصبه الوظيفي دف تحقيق
مص ة خاصة به أو غ ه ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٤) ٨٦
التأكيد ع قصراستعمال أصول الشركة وموارد ا ع تحقيق أغراض الشركة وأ داف ا ،وعدم استغﻼل
تلك اﻷصول أو اﳌوارد لتحقيق مصا خاصة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٥) ٨٦
وضع قواعد دقيقة ومحكمة ووا ة تنظم صﻼحية وتوقيت اﻻطﻼع ع اﳌعلومات الداخلية ا اصة
بالشركة بما ﻳحول دون استفادة اﻷعضاء واﻹدارة التنفيذﻳة وغ م م ا أو اﻹفصاح ع ا ﻷي ﺺ ،إﻻ
ً
ا دود اﳌقررة أو ا ائزة نظاما ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٦) ٨٦

ق( ﻳل م ل عضو من اﻷعضاء بمبادئ الصدق واﻷمانة والوﻻء والعناﻳة واﻻ تمام بمصا الشركة واﳌسا م ن
وتقدﻳم ا ع مص ته ال صية ،و دخل ذلك ع وجه ا صوص ما ﻳ :
 .١الصدق :وذلك بأن تكون عﻼقة عضو مجلس اﻹدارة بالشركة عﻼقة م نية صادقة ،وأن ﻳف
مؤثرة قبل تنفيذ أي صفقة أو عقد مع الشركة أو إحدى شر ا ا التا عة.
 .٢الوﻻء :وذلك بأن ﻳتجنب عضو مجلس اﻹدارة التعامﻼت ال تنطوي ع عارض اﳌصا  ،مع التحقق من عدالة
ذه الﻼئحة.
التعامل ،ومراعاة اﻷح ام ا اصة بتعارض اﳌصا

ل ا عن أي معلومات

 .٣العناﻳة واﻻ تمام :وذلك بأداء الواجبات واﳌسؤوليات الواردة نظام الشر ات ونظام السوق اﳌالية
ولوائح ما التنفيذﻳة ونظام الشركة اﻷساس واﻷنظمة اﻷخرى ذات العﻼقة.
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] ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [ ٢٩

ﳑﺎرﺳﺔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﳎﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍرﺓ

٧٫٤
أ(

ع مجلس اﻹدارة ممارسة اختصاصاته وم امه قيادة الشركة إطار ضوابط حكيمة وفعالة سمح
بقياس ا اطر وإدار ا وا د من آثار ا ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ٣٦أ( [

ب(

ﻳجوز لس اﻹدارة – حدود اختصاصاته – أن ﻳفوض إ واحد أو أك من أعضائه أو انه أو من
غ م مباشرة عمل أو أعمال معينة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ٣٦ب( [

ج(

ﻳضع مجلس اﻹدارة سياسة داخلية تب ن إجراءات العمل مجلس اﻹدارة و دف إ حث أعضائه ع
العمل بفعالية لﻼل ام بواجبا م تجاه الشركة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ٣٦ج( [

د(

ﻳتو مجلس اﻹدارة تنظيم أعماله وتخصيﺺ الوقت ال ا لﻼضطﻼع باﳌ ام واﳌسؤوليات اﳌنوطة به
بما ذلك التحض ﻻجتماعات ا لس وال ان ،والتأكيد عل ت سيق و يل وحفظ محاضر
اجتماعاته [.ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ٣٦د( [

ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭﺍﳌﻬﺎﻡ

٧٫٥
أ(

ﻳجب أن ﻳتضمن ال ي ل التنظي للشركة تحدﻳد اﻻختصاصات وتوز ع اﳌ ام ب ن مجلس اﻹدارة واﻹدارة
التنفيذﻳة بما ﻳتفق مع أفضل ممارسات حوكمة الشر ات و حسن كفاءة اتخاذ قرارات الشركة و حقق
التوازن الصﻼحيات والسلطات بي ما .و تع ن ع مجلس اﻹدارة س يل ذلك )مادة .(٢٣
 .١اعتماد السياسات الداخلية اﳌتعلقة عمل الشركة وتطو ر ا ،بما ذلك تحدﻳد اﳌ ام
واﻻختصاصات واﳌسؤوليات اﳌو لة إ اﳌستو ات التنظيمية ا تلفة [.ﻻئحة حوكمة الشر ات
مادة [ (١) ٢٣
 .٢اعتماد سياسة مكتو ة وتفصيلية بتحدﻳد الصﻼحيات اﳌفوضة إ اﻹدارة التنفيذﻳة وجدول ﻳو
تلك الصﻼحيات ،وطر قة التنفيذ ومدة التفو ض ،و لس اﻹدارة أن ﻳطلب من اﻹدارة التنفيذﻳة
رفع تقار ر دور ة شأن ممارسا ا للصﻼحيات اﳌفوضة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [ (٢) ٢٣
 .٣تحدﻳد اﳌوضوعات ال ﻳحتفظ ا لس بصﻼحية البت ف ا ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة (٣) ٢٣

ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻭﻭﺍجﺒﺎﺗﻬﻢ

٧٫٦
أ(

ﻳؤدي ل عضو من اﻷعضاء – من خﻼل عضو ته مجلس اﻹدارة – اﳌ ام والواجبات اﻵتية:
 .٤تقدﻳم اﳌق حات لتطو ر اس اتيجية الشركة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [ (١) ٣٠
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.٥
.٦
.٧
.٨

مراقب أداء اﻹدارة التنفيذﻳة ومدى تحقيق ا ﻷ داف الشركة وأغراض ا ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات
مادة [ (٢) ٣٠
مراجعة التقار ر ا اصة بأداء الشركة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [ (٣) ٣٠
التحقق من سﻼمة ونزا ة القوائم واﳌعلومات اﳌالية للشركة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة (٤) ٣٠
[
التحقق من أن الرقابة اﳌالية ونظم إدارة ا اطر الشركة قو ة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ٣٠
)[ (٥

 .٩تحدﻳد اﳌستو ات اﳌﻼئمة ﳌ افآت أعضاء اﻹدارة التنفيذﻳة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [ (٦) ٣٠

 .١٠إبداء الرأي عي ن أعضاء اﻹدارة التنفيذﻳة وعزل م ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [ (٧) ٣٠
 .١١اﳌشاركة وضع خطة التعاقب واﻹحﻼل وظائف الشركة التنفيذﻳة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات
مادة [ (٨) ٣٠
 .١٢اﻻل ام التام بأح ام نظام الشر ات ونظام السوق اﳌالية ولوائح ما التنفيذﻳة واﻷنظمة ذات الصلة
والنظام اﻻساس عن ممارسته ﳌ ام عضو ته ا لس ،واﻻمتناع من القيام أو اﳌشاركة أي عمل
ش ل إساءة لتدب شؤون الشركة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [ (٩) ٣٠
 .١٣حضور اجتماعات مجلس اﻹدارة وا معية العامة وعدم التغيب ع ا إﻻ لعذر مشروع ﻳخطر به
ً
رئ س ا لس مسبقا ،أو ﻷسباب طارئة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [ (١٠) ٣٠
 .١٤تخصيﺺ وقت اف لﻼضطﻼع بمسؤولياته ،والتحض ﻻجتماعات مجلس اﻹدارة و انه واﳌشاركة
ف ا بفعالية ،بما ذلك توجيه اﻷسئلة ذات العﻼقة ومناقشة كبار التنفيذﻳ ن بالشركة ] .ﻻئحة
حوكمة الشر ات مادة [ (١١) ٣٠
 .١٥دراسة وتحليل اﳌعلومات ذات الصلة باﳌوضوعات ال ﻳنظر ف ا مجلس اﻹدارة قبل إبداء الرأي
شأ ا ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [ (١٢) ٣٠
 .١٦تمك ن اﻷعضاء اﻵخر ن من إبداء أراء م بحر ة ،وحث ا لس ع مداولة اﳌوضوعات واستقصاء
آراء ا تص ن من أعضاء اﻹدارة التنفيذﻳة للشركة ومن غ م إذا ظ رت حاجة إ ذلك ] .ﻻئحة
حوكمة الشر ات مادة [ (١٣) ٣٠
 .١٧إبﻼغ مجلس اﻹدارة ش ل امل وفوري بأي مص ة له – مباشرة انت أم غ مباشرة – اﻷعمال
والعقود ال تتم ساب الشركة ،وأن ﻳتضمن ذلك اﻹبﻼغ طبيعة تلك اﳌص ة وحدود ا وأسماء أي
أ اص معني ن ا ،والعائدة اﳌتوقع ا صول عل ا ش ل مباشر أو غ مباشر من تلك اﳌص ة
سواء أ انت تلك الفائدة مالية أم غ مالية ،وع ذلك العضو عدم اﳌشاركة التصو ت ع أي قرار
ً
ﻳصدر شأن ذلك ،وذلك وفقا ﻷح ام نظام الشر ات ونظام السوق اﳌالية ولوائح ما التنفيذﻳة ] .ﻻئحة
حوكمة الشر ات مادة [ (١٤) ٣٠
 .١٨إبﻼغ مجلس اﻹدارة ش ل امل وفوري بمشاركته – اﳌباشرة أوغ اﳌباشرة – أي أعمال من شأ ا
منافسة الشركة ،أو بمنافسته الشركة – ش ل مباشر أو غ مباشر -أحد فروع ال شاط
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ً
الذي تزاوله ،وذلك وفقا ﻷح ام نظام الشر ات ونظام السوق اﳌالية ولوائح ما التنفيذﻳة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات
مادة [ (١٥) ٣٠
 .١٩عدم اش اك العضو صاحب اﳌص ة التصو ت ع القرار الذي ﻳصدر ذا الشأن مجلس
اﻹدارة وجمعيات اﳌسا م ن ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [ (٢) ٤٦
 .٢٠ا صول ع ترخيﺺ مسبق من ا معية العامة العادﻳة للشركة سمج للعضو بممارسة اﻷعمال
ً
اﳌنافسة ،ع أن ﱠ
ﻳجدد ذا ال خيﺺ سنو ا ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [ (٤) ٤٦
 .٢١عدم إذاعة أو إفشاء أي أسراروقف عل ا عن طرق عضو ته ا لس إ أي من مسا الشركة
ما لم ﻳكون ذلك أثناء ا عقاد اجتماعات ا معية العامة – أو إ الغ  ،وذلك بحسب ما تقتضيه
أح ام نظام الشر ات ونظام السوق اﳌالية ولوائح ا التنفيذﻳة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة (١٦) ٣٠
[
 .٢٢العمل بناء ع معلومات املة ،و حسن نية ،مع بذل العناﻳة واﻻ تمام الﻼزم ن ،ﳌص ة
الشركة واﳌسا م ن افة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [ (١٧) ٣٠
.٢٣إدراك واجباته وأدواره ومسؤولياته اﳌ تبة ع العضو ة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [ (١٨) ٣٠

 .٢٤تنمية معارفه مجال أ شطة الشركة وأعمال ا و ا اﻻت اﳌالية والتجار ة والصناعية ذات
الصلة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [ (١٩) ٣٠
 .٢٥اﻻستقالة من عضو ة مجلس اﻹدارة حال عدم تمكنه من الوفاء بم امه ا لس ع الوجه
اﻷكمل ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [ (٢٠) ٣٠
ب(

ﻳتع ن ع اﻹدارة التنفيذﻳة بالشركة تزو د اﻷعضاء واﻷعضاء غ التنفيذﻳ ن بوجه خاص و ان الشركة
بجميع اﳌعلومات والبيانات والوثائق وال ﻼت الﻼزمة ،ع أن تكون املة ووا ة و يحة وغ
مضللة و الوقت اﳌناسب؛ لتمكي م من أداء واجبا م وم ام م ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [ ٤٠

ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﻣﻬﺎﻣﻪ

٧٫٧
أ(

دون إخﻼل باختصاصات مجلس اﻹدارة ،ﻳتو الرئ س قيادة ا لس واﻹشراف ع س عمله وأداء
اختصاصاته بفعالية ،و دخل م ام واختصاصات الرئ س بصفة خاصة ما ﻳ :
 .١ضمان حصول اﻷعضاء الوقت اﳌناسب ع اﳌعلومات ال املة والوا
اﳌضللة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [ (١) ٢٧
 .٢التحقق من قيام مجلس اﻹدارة بمناقشة جميع اﳌسائل اﻷساسية ش ل فعال و الوقت اﳌناسب.
] ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [ (٢) ٢٧
ة وال

يحة وغ
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.٣
.٤
.٥
.٦

.٧

.٨
.٩

ب(

٧٫٨

تمثيل الشركة أمام الغ وفق ما ﻳنﺺ عليه نظام الشر ات ولوائحه التنفيذﻳة ونظام الشر ات
اﻷساس ].ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [ (٣) ٢٧
يع اﻷعضاء ع ممارسة م ام م فعالية و ما ﻳحقق مص ة الشركة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات
مادة [ (٤) ٢٧
ضمان وجود قنوات للتواصل الفع مع اﳌسا م ن وإﻳصال آرا م إ مجلس اﻹدارة ] .ﻻئحة
حوكمة الشر ات مادة [ (٥) ٢٧
يع العﻼقات البناءة واﳌشاركة الفعالة ب ن ل من مجلس اﻹدارة واﻹدارة التنفيذﻳة و ن
ع ع النقد البناء ] .ﻻئحة
اﻷعضاء التنفيذﻳ ن وغ التنفيذﻳ ن واﳌستقل ن ،وإﻳجاد ثقافة
حوكمة الشر ات مادة [ (٦) ٢٧
إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس اﻹدارة مع اﻷخذ ع ن اﻻعتبار أي مسألة ﻳطرح ا أحد
اﻷعضاء أو ﻳث ا مراجع ا سابات ،وال شاور مع اﻷعضاء والرئ س التنفيذي عند إعداد جدول
أعمال ا لس ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [ (٧) ٢٧
عقد لقاءات بصفة دور ة مع اﻷعضاء غ التنفيذﻳ ن دون حضور أي تنفيذي الشركة ] .ﻻئحة
حوكمة الشر ات مادة [ (٨) ٢٧
إبﻼغ ا معية العامة العادﻳة عند ا عقاد ا باﻷعمال والعقود ال ﻳكون ﻷحد اﻷعضاء مص ة
مباشرة أو غ مباشرة ف ا ،ع أن ﻳتضمن ذا البﻼغ اﳌعلومات ال قدم ا العضو إ مجلس
ً
اﻹدارة وفقا للفقرة  ١٤من اﳌادة الثﻼث ن من ﻻئحة حوكمة الشر ات وأن ﻳرافق ذا التبليﻎ تقر ر
خاص من مراجع حسابات الشركة ا ار  ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [ (٩) ٢٧

ً
ﻻ ﻳجوز عي ن الرئ س التنفيذي عد ان اء خدماته رئ سا
ان اء خدماته ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [ ٢٨

لس إدارة الشركة خﻼل السنة اﻷو من

ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﳌﺴﺘقﻞ
أ( مع مراعاة اﳌادة ) (٣٠من ذه الﻼئحة ع عضو مجلس اﻹدارة اﳌستقل اﳌشاركة بفعالية أداء اﳌ ام اﻵتية:

 .١إبداء الرأي اﳌستقل اﳌسائل اﻻس اتيجية ،وسياسات الشركة ،وأدا ا ،و عي ن أعضاء اﻹدارة
التنفيذﻳة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [ (١) ٣١
 .٢التحقق من مراعاة مصا الشركة ومسا م ا وتقدﻳم ا عند حصول أي عارض اﳌصا .
] ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [ (٢) ٣١
 .٣اﻹشراف ع تطو ر قواعد ا وكمة ا اصة بالشركة ،ومراقبة تطبيق اﻹدارة التنفيذﻳة ل ا.
] ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [ (٣) ٣١
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ب(

ج(

ً
ﻳجب أن ﻳكون عضو مجلس اﻹدارة اﳌستقل قادرا ع ممارسة م امه وإبداء آرائه والتصو ت ع
القرارات بموضوعية وحياد ،بما ُ ع ن مجلس اﻹدارة ع اتخاذ القرارات السليمة ال س م تحقيق
مصا الشركة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ٢٠أ( [
ً
ً
ع مجلس اﻹدارة أن ﻳجري تقييما سنو ا ﳌدى تحقق استقﻼل العضو والتأكد من عدم وجود عﻼقات
أو ظروف تؤثر أو ﻳمكن أن تؤثرفيه ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ٢٠ب( [

ﺍﻧﺘﻬﺎء ﻋﻀﻮﻳﺔ ﳎﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍرﺓ

٧٫٩
أ(

ﻳب ن نظام الشركة اﻷساس كيفية ان اء عضو ة مجلس اﻹدارة ،و جوز ل معية العامة
العادﻳة ل وقت عزل جميع اﻷعضاء أو عض م ولونﺺ نظام الشركة اﻷساس ع خﻼف
ذلك دون إخﻼل بحق من ُعزل التعو ض إذا وقع العزل لس ب غ مقبول أو وقت غ
مناسب .كذلك ﻳجوز ل معية العامة – ً
بناء ع توصية من مجلس اﻹدارة – إ اء عضو ة
من ﻳتغيب من أعضائه عن حضور ثﻼثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع] .
ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ١٩أ( [

ب(

عند ان اء عضو ة عضو مجلس اﻹدارة بﺈحدى طرق ان اء العضو ة ،ع الشركة أن
ً
شغر ال يئة والسوق فورا مع بيان اﻷسباب ال دعت إ ذلك ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات
مادة ) ١٩ب( [

ج(

إذا استقال عضومجلس اﻹدارة ،و انت لدﻳه م وظات ع أداء الشركة ،فعليه تقدﻳم بيان
مكتوب ا إ الرئ س ،و جب عرض ذا البيان ع اﻷعضاء ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة
) ١٩ج( [

د(

إذا رفضت ا معية العامة تجدﻳد ال خيﺺ اﳌمنوح بموجب اﳌادت ن ا ادﻳة والسبع ن
والثانية والسبع ن من نظام الشر ات واﳌادة السادسة واﻷر ع ن من ﻻئحة حوكمة
الشر ات ،فع عضو مجلس اﻹدارة تقدﻳم استقالته خﻼل م لة تحدد ا ا معية العامة،
وإﻻ عدت عضو ته ا لس من ية ،وذلك ما لم ﻳقرر العدول عن العقد أو التعامل أو
ً
اﳌنافسة أو توفيق أوضاعه طبقا لنظام الشر ات ولوائحه التنفيذﻳة قبل انقضاء اﳌ لة
ا ددة من قبل ا معية العامة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [ ٤٨
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ﺗقﺎرﻳﺮ ﳎﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍرﺓ

٧٫١٠
أ(

ﻳجب إصدار تقر ر مجلس اﻹدارة سنو ا كجزء من تقر ر الشركة السنوي الذي س تم شره
وفقا للقانون ذي الصلة.

ب(

ﻳجب أن ﻳتضمن تقر رمجلس اﻹدارة ل بند من البنود اﳌدرجة اﳌادة ) ٧التقر رالسنوي
لس اﻹدارة( من سياسة اﻹفصاح عن اﳌعلومات والشفافية.

ﺗقﻴﻴﻢ ﻭﺗﺜقﻴف ﳎﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍرﺓ

٧٫١١
أ(

ﻳمثل التدر ب والتطو ر ،بناء ع التقييم الدوري لس اﻹدارة ،أحد ا وانب اﻷساسية
اﻹدارة الشاملة لضمان حيازة مجلس اﻹدارة للموارد الﻼزمة لتطو ر وحفظ معارف
وم ارات أعضائه .تتضمن سياسة الشركة ما ﻳ :
 .١ﻳقيم مجلس اﻹدارة أداءه ش ل سنوي.
 .٢ﻳب ن التقر رالسنوي للشركة نتائج تقييم أداء مجلس اﻹدارة.

ب(

ﻳتم تقييم أداء مجلس اﻹدارة من خﻼل:

 .١التقييم الذا ي ﻷعضاء مجلس اﻹدارة )ﻳقوم به أم ن سرمجلس اﻹدارة أو من ﻳنوب عنه
ً
ممن عد مستقﻼ ذه العملية )و شارإليه فيما عد بـ"اﳌسؤول"(( .ﻳقوم اﳌسؤول ع
نحو مستقل بت سيق عملية تقييم اﻷداء ،بما ذلك توز ع نماذج التقييم ،وجمع النماذج
اﳌعبأة ،وتجميع النتائج وتقدﻳم تقر رمجمع ب تائج التقييم لس اﻹدارة؛ و/أو
 .٢اﳌس شار ن ا ارجي ن ،وا معيات اﳌ نية ،ومنظمات تقييم ا وكمة.
ج(

د(

ً
تقدم الشركة ل معية العامة تقر را حول تقييم أداء مجلس اﻹدارة ،وأ شطة نة
اﳌراجعة و نة ال شيحات واﳌ افآت وال نة التنفيذﻳة وأي ان أخرى و ل عضو من
أعضا ا.
كما ﻳجوز للشركة أن تدعو مس شار ن خارجي ن أو منظمات تقييم ا وكمة ﻹجراء تقييم
مستقل ﻷداء أعضاء مجلس اﻹدارة ،عند الضرورة ،لتعز ز استقﻼلية ذه العملية وعدم
تح ا.
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ﻳمكن أن ت تج عن التقييمات الدور ة لس اﻹدارة وأعضائه معلومات م مة حول نقاط
القوة والضعف أداء ا لس .و ستخدم ذه اﳌعلومات تحدﻳد اﻻحتياجات التدر ية
ا ماعية والفردﻳة .من الضروري عقد تدر ب ش ل منتظم ﻷعضاء ا لس بما ﻳضمن
بقا م ع اطﻼع مستمرع التغ ات اﻷطر القانونية والتنظيمية.

ه(

 ٧٫١٢ﺃﻣﲔ ﺳﺮ ﳎﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍرﺓ
ع ن مجلس اﻹدارة أمينا للسر من ب ن أعضائه أو من غ م ،وتحدد اختصاصات وم افآت أم ن السر
ً
بقرار من مجلس اﻹدارة – ما لم ﻳتضمن نظام الشركة اﻷساس أح اما ذا الشأن – ع أن تتضمن
ذه اﻻختصاصات ما ﻳ  ] :ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [ ٣٧

أ(

.١

.٢
.٣

.٤
.٥
.٦
.٧
.٨
.٩
.١٠
ب(

توثيق اجتماعات مجلس اﻹدارة وإعداد محاضر ل ا تتضمن ما دار من نقاشات ومداوﻻت ،و يان
م ان اﻻجتماع وتار خه ووقت بداﻳته وان ائه ،وتوثيق قرارات ا لس ونتائج التصو ت ،وحفظ ا
ل خاص ومنظم ،وتدو ن أسماء اﻷعضاء ا اضر ن والتحفظات ال أبدو ا – إن وجدت– ،
وتوقيع ذه ا اضر من جميع اﻷعضاء ا اضر ن.
حفظ التقارر ال ترفع إ مجلس اﻹدارة والتقار ر ال عد ا ا لس.
تزو د اﻷعضاء بجدول أعمال ا لس وأوراق العمل والوثائق واﳌعلومات اﳌتعلقة به ،وأي وثائق أو
معلومات إضافية ﻳطل ا أي من اﻷعضاء من اﻹدارة ذات عﻼقة باﳌوضوعات اﳌشمولة جدول
اﻻجتماع.
التحقق من تقيد اﻷعضاء باﻹجراءات ال أقر ا ا لس.
تبليﻎ اﻷعضاء بمواعيد اجتماعات ا لس قبل التار خ ا دد بمدة افية.
عرض مسودات ا اضرع اﻷعضاء ﻹبداء مرئيا م حيال ا قبل توقيع ا.
ة من محاضر اجتماعات ا لس
التحقق من حصول اﻷعضاء ش ل امل وسر ع ع
واﳌعلومات والوثائق اﳌتعلقة بالشركة.
الت سيق ب ن اﻷعضاء.
تنظيم ل إفصاحات اﻷعضاء واﻹدارة التنفيذﻳة.
تقدﻳم العون واﳌشورة إ اﻷعضاء.

ﻻ ﻳجوز عزل أم ن سر مجلس اﻹدارة إﻻ بقرارمن مجلس اﻹدارة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ٣٧ب([
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.٨ﳉﺎﻥ ﺍﻠﺲ
٨٫١

ﳉﺎﻥ ﺍﻠﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ
أ(

ب(

ج(

مع مراعاة اﳌادة اﻷو عد اﳌائة من نظام الشر ات واﳌادة الرا عة وا مس ن من ذه الﻼئحة ،ش ل
ً
ً
مجلس اﻹدارة انا متخصصة وفقا ﳌا ﻳ :
 .١حاجة الشركة وظروف ا وأوضاع ا بما ﻳمك ا من تأدﻳة م ام ا بفعالية ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات
مادة [(١) ٥٠
ً
 .٢ﻳكون شكيل ال ان وفقا ﻹجراءات عامة ﻳضع ا ا لس تتضمن تحدﻳد م مة ل نة ومدة عمل ا
والصﻼحيات ا ولة ل ا خﻼل ذه اﳌدة وكيفية رقابة مجلس اﻹدارة عل ا .وع ال نة أن تبلﻎ
مجلس اﻹدارة بما تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات شفافية .وع مجلس اﻹدارة أن ﻳتا ع
عمل ذه ال ان بانتظام للتحقق من ممارس ا اﻷعمال اﳌو لة إل ا ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة
[(٢) ٥٠
 .٣تكون ل نة مسؤولة عن أعمال ا أمام مجلس اﻹدارة ،وﻻ ﻳخل ذلك بمسؤولية ا لس عن تلك
اﻷعمال وعن الصﻼحيات أو السلطات ال فوض ا إل ا ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٣) ٥٠
 .٤أﻻ ﻳقل عدد أعضاء ال ان عن ثﻼثة وﻻ ﻳز د ع خمسة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٤) ٥٠
 .٥ﻳجب حضور رؤساء ال ان أو من ﻳن بو م من أعضا ا ل معيات العامة لﻺجابة عن أسئلة
اﳌسا م ن ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٥) ٥٠
 .٦ع الشركة أن شعر ال يئة بأسماء أعضاء ال ان وصفات عضو م خﻼل خمسة أﻳام عمل من
تار خ عيي م وأي غي ات تطرأ ع ذلك خﻼل خمسة أﻳام عمل من تار خ حدوث التغي ات.
] ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٦) ٥٠
اف من اﻷعضاء غ التنفيذﻳ ن ال ان اﳌعنية باﳌ ام ال قد ﻳ شأ ع ا حاﻻت
ﻳجب عي ن عدد ٍ
عارض اﳌصا  ،التأكد من سﻼمة التقار ر اﳌالية وغ اﳌالية ،ومراجعة صفقات اﻷطراف ذات
العﻼقة ،وال شيح لعضو ة مجلس اﻹدارة ،و عي ن كبار التنفيذﻳ ن ،وتحدﻳد اﳌ افآت .و ل م رؤساء
وأعضاء ذه ال ان بمبادئ الصدق واﻷمانة والوﻻء والعناﻳة واﻻ تمام بمصا الشركة واﳌسا م ن
وتقدﻳم ا ع مص م ال صية ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ٥١أ([
ترا الشركة عند شكيل ن اﳌ افآت وال شيحات أن ﻳكون أعضاؤ ا من أعضاء مجلس اﻹدارة
اﳌستقل ن و جوز اﻻستعانة بأعضاء غ تنفيذﻳ ن أو بأ اص من غ أعضاء ا لس سواء أ انوا من
اﳌسا م ن أم غ م ع أن ﻳكون رئ سا ال نت ن اﳌشار إل ما ذه الفقرة من اﻷعضاء اﳌستقل ن
}مادة ) ٥١ب ( ﻻئحة حوكمة الشر ات {.
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د(

٨٫٢

٨٫٣

ً
نة اﳌراجعة ،وتجوز مشاركته عضو ة ال ان اﻷخرى
ﻻ ﻳجوز أن ﻳكون رئ س مجلس اﻹدارة عضوا
ع أن ﻻ شغل منصب الرئ س ال ان ال نصت عل ا ﻻئحة حوكمة الشر ات } مادة ) ٥١ج( ﻻئحة
حوكمة الشر ات{

ه(

تتو ال ان دراسة اﳌوضوعات ال تختﺺ ا أو ال تحال إل ا من مجلس اﻹدارة ،وترفع توصيا ا إ
ا لس ﻻتخاذ القرار شأ ا ،أو أن تتخذ القرارات إذا فوض إل ا ا لس ذلك ،ع أن ترا الفقرة )ب(
من اﳌادة ا ادﻳة والعشر ن من ﻻئحة حوكمة الشر ات }مادة) ٥٢أ( من ﻻئحة حوكمة الشر ات{.

و(

ل ان اﻻستعانة بمن تراه من ا اء وا تص ن من داخل الشركة أو من خارج ا حدود صﻼحيا ا
ع أن ﻳضمن ذلك محضر اجتماع ال نة ،مع ذكر اسم ا ب وعﻼقته بالشركة أو اﻹدارة التنفيذﻳة.
}مادة ) ٥٢ب( ﻻئحة حكومة الشر ات{.

ﺍجﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ
أ(

ﻻ ﻳحق ﻷي عضو مجلس اﻹدارة أو اﻹدارة التنفيذﻳة عدا أم ن سر ال نة وأعضاء ال ان حضور
اجتماعا ا إﻻ إذا طلبت ال نة اﻻستماع إ رأﻳه أو ا صول ع مشورته ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات
مادة ) ٥٣أ([

ب(

ش ط ل ة اجتماعات ال ان حضور أغلبية أعضا ا ،وتصدر قرارا ا بأغلبية أصوات ا اضر ن،
وعند ساوي اﻷصوات ﻳر ا انب الذي صوت معه رئ س اﻻجتماع ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ٥٣
)ب([

ج(

ﻳجب توثيق اجتماعات ال نة وإعداد محاضر ل ا تتضمن ما دار من نقاشات ومداوﻻت ،وتوثيق
ل خاص ومنظم ،و يان أسماء اﻷعضاء ا اضر ن
توصيات ال ان ونتائج التصو ت ،وحفظ ا
والتحفظات ال أبدو ا – إن وجدت–  ،وتوقيع ذه ا اضر من جميع اﻷعضاء ا اضر ن ] .ﻻئحة
حوكمة الشر ات مادة ) ٥٣ج([

ﻣﻴﺜﺎﻕ ﳉﻨﺔ ﺍﳌﺮﺍجﻌﺔ

أو ا لس ]ووافقت ا معية العامة[ ع ميثاق نة مراجعة ا سابات اﳌب ن ا دول التاسع :ميثاق نة
مراجعة ا سابات ل ذه الﻼئحة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ٥٤ج([
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٨٫٤

ﻣﻴﺜﺎﻕ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﱰﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﳌﻜﺎﻓﺂﺕ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﻜﺎﻓﺂﺕ
أ(

ب(

اعتمد مجلس اﻹدارة ميثاق نة ال شيحات واﳌ افآت اﳌنصوص عليه ا دول العاشر :ميثاق نة
ال شيحات واﳌ افآت ل ذه الﻼئحة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ٦٤ب([
اعتمد مجلس اﻹدارة سياسة اﳌ افآت اﳌنصوص عل ا
الﻼئحة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [٦٢

ا دول الثامن :سياسة اﳌ افآت

ذه

 ٠٩ﺍﻻﺩﺍرﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
مع مراعاة اﻻختصاصات اﳌقررة لس اﻹدارة بموجب أح ام نظام الشر ات ولوائحه التنفيذﻳة ،تختﺺ اﻹدارة
التنفيذﻳة ب نفيذ ا طط والسياسات واﻻس اتيجيات واﻷ داف الرئ سة للشركة بما ﻳحقق أغراض ا .و دخل ضمن
اختصاصات اﻹدارة التنفيذﻳة وم ام ا ما ﻳ :
أ(

تنفيذ السياسات واﻷنظمة الداخلية للشركة اﳌقرة من مجلس اﻹدارة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ٢٦
)[(١

ب(

اق اح اس اتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئ سة واﳌرحلية وسياسات وآليات
اﻻس ثمار ،والتمو ل ،وإدارة ا اطر ،وخطط إدارة الظروف اﻹدار ة الطارئة وتنفيذ ا
] ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٢) ٢٦

ج(

اق اح ال ي ل الرأسما اﻷمثل للشركة واس اتيجيا ا وأ داف ا اﳌالية ] .ﻻئحة حوكمة
الشر ات مادة [(٣) ٢٦

د(

اق اح النفقات الرأسمالية الرئ سة للشركة وتملك اﻷصول والتصرف ف ا ] .ﻻئحة حوكمة
الشر ات مادة [(٤) ٢٦

ه(

اق اح ال يا ل التنظيمية والوظيفية للشركة ورفع ا إ مجلس اﻹدارة للنظر اعتماد ا.
] ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٥) ٢٦

و(

تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واﻹشراف العام عل ا ،و شمل ] :ﻻئحة حوكمة
الشر ات مادة [(٦) ٢٦
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 .١تنفيذ سياسة عارض اﳌصا بتطبيق اﻷنظمة اﳌالية وا اس ية ش ل سليم،
بما ذلك اﻷنظمة ذات الصلة بﺈعداد التقار ر اﳌالية.
 .٢تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة ا اطر وذلك بوضع تصور عام عن ا اطر
ال قد تواجه الشركة وإ شاء ب ئة ملمة بثقافة ا د من ا اطر ع مستوى الشركة،
وطرح ا شفافية مع مجلس اﻹدارة وغ م من أ اب اﳌصا .
 .٣تنفيذ قواعد ا وكمة ا اصة بالشركة بفعالية – بما ﻻ ﻳتعارض مع أح ام ذه
الﻼئحة –واق اح عدﻳل ا عند ا اجة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٧) ٢٦
 .٤تنفيذ السياسات واﻹجراءات ال تضمن تقيد الشركة باﻷنظمة واللوائح وال ام ا
باﻹفصاح عن اﳌعلومات ا و ر ة للمسا م ن وأ اب اﳌصا  ] .ﻻئحة حوكمة
الشر ات مادة [(٨) ٢٦
 .٥تزو د مجلس اﻹدارة باﳌعلومات الﻼزمة ﳌمارسة اختصاصاته وتقدﻳم توصياته
حيال ما ﻳ  ] :ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٩) ٢٦
.١
.٢
.٣
.٤
.٥

ز ادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.
حل الشركة قبل اﻷجل ا دد نظام ا اﻷساس أو تقر ر استمرار ا.
استخدام اﻻحتياطي اﻻتفا للشركة.
تكو ن احتياطيات إضافية للشركة.
طر قة توز ع أر اح الشركة الصافية.
ُ
 .٦اق اح سياسة وأنواع اﳌ افآت ال تمنح للعامل ن ،مثل اﳌ افآت الثابتة ،واﳌ افآت
اﳌرتبطة باﻷداء ،واﳌ افآت ش ل أس م ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(١٠) ٢٦

 .٧إعداد التقار ر الدور ة اﳌالية وغ اﳌالية شأن التقدم ا رز شاط الشركة
ضوء خطط وأ داف الشركة اﻻس اتيجية ،وعرض تلك التقار ر ع مجلس
اﻹدارة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(١١) ٢٦
ً
 .٨إدارة العمل اليومي للشركة و سي أ شط ا ،فضﻼ عن إدارة موارد ا بالش ل
اﻷمثل و ما ﻳتفق مع أ داف الشركة واس اتيجي ا ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة
[(١٢) ٢٦
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 .٩اﳌشاركة الفعالة بناء ثقافة القيم اﻷخﻼقية وتنمي ا داخل الشركة ] .ﻻئحة
حوكمة الشر ات مادة [(١٣) ٢٦
 .١٠تنفيذ نظم الرقابة الداخلية وإدارة ا اطر ،والتحقق من فعالية تلك النظم
وكفاﻳ ا ،وا رص ع اﻻل ام بمستوى ا اطر اﳌعتمد من مجلس اﻹدارة] .
ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(١٤) ٢٦
 .١١اق اح السياسات الداخلية اﳌتعلقة عمل الشركة وتطو ر ا ،بما ذلك
تحدﻳد اﳌ ام واﻻختصاصات واﳌسؤوليات اﳌوكولة إ اﳌستو ات التنظيمية
ا تلفة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(١٥) ٢٦
 .١٢اق اح سياسة وا
الشر ات مادة [(١٦) ٢٦

ة لتفو ض اﻷعمال إل ا وطر قة تنفيذ ا ] .ﻻئحة حوكمة

 .١٣اق اح الصﻼحيات ال تفوض إل ا ،وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفو ض،
ع أن ترفع إ مجلس اﻹدارة تقار ر دور ة عن ممارسا ا لتلك الصﻼحيات ] .ﻻئحة
حوكمة الشر ات مادة [(١٧) ٢٦
 .١٠ﻣﺮﺍجﻊ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﳋﺎرجﻲ
أ(

ب(

سند الشركة م مة مراجعة حسابا ا السنو ة إ مراجع ﻳتمتع باﻻستقﻼل والكفاءة
وا ة والتأ يل ﻹعداد تقر ر موضو ومستقل لس اﻹدارة واﳌسا م ن ﻳب ّ ن فيه ما
إذا انت القوائم اﳌالية للشركة ّع بوضوح وعدالة عن اﳌركز اﳌا للشركة وأدا ا
النوا ا و ر ة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة .(٨٠
ع ن ا معية العامة العادﻳة مراجع حسابات الشركة ً
بناء ع ترشيح مجلس اﻹدارة ،مع
مراعاة ما ﻳ :
 .١أن ﻳكون ترشيحه ً
بناء ع توصية من نة اﳌراجعة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ٨١
)[(١
ً
 .٢أن ﻳكون مرخصا له وأن ستو الشروط اﳌقررة من ا ة ا تصة ] .ﻻئحة حوكمة
الشر ات مادة [(٢) ٨١
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 .٣أﻻ تتعارض مصا ه مع مصا الشركة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٣) ٨١
 .٤أﻻ ﻳقل عدد اﳌر ن عن مراجع ن اثن ن ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٤) ٨١
ج(

ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍجﻊ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ:
 .١بذل واج العناﻳة واﻷمانة للشركة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(١) ٨٢
 .٢إبﻼغ ال يئة حال عدم اتخاذ مجلس اﻹدارة اﻹجراء اﳌناسب شأن اﳌسائل اﳌث ة للش ة ال
ﻳطرح ا ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٢) ٨٢
 .٣أن ﻳطلب من مجلس اﻹدارة دعوة ا معية العامة العادﻳة إذا لم ﻳ سر ا لس عمله .و كون
ً
مسؤوﻻ عن عو ض الضرر الذي ﻳص ب الشركة أو اﳌسا م ن أو الغ س ب اﻷخطاء ال تقع
منه أداء عمله ،وإذا عدد اﳌراجعون واش كوا ا طأ ،انوا مسؤول ن بالتضامن ] .ﻻئحة
حوكمة الشر ات مادة [(٣) ٨٢

.١١

ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ

ﻳجب ع الشركة أن تحتفظ بجميع ا اضر واﳌس ندات والتقار ر والوثائق اﻷخرى اﳌطلوب اﻻحتفاظ ا بموجب
ذه الﻼئحة مقر الشركة الرئ س مدة ﻻ تقل عن عشر سنوات ،وأن شمل ذلك تقر ر مجلس اﻹدارة وتقر ر نة
اﳌراجعة .ومع عدم اﻹخﻼل ذه اﳌدة ،ﻳجب ع الشركة حال وجود دعوى قضائية )بما ذلك أي دعوى قائمة أو
م دد بﺈقام ا( أو مطالبة أو أي إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك ا اضر أو اﳌس ندات أو التقار ر أو الوثائق
اﻻحتفاظ ا ن ان اء تلك الدعوى القضائية أو اﳌطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات
مادة [ ٩٦

.١٢

ﺗﻌﺎرﺽ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﺎﱀ
أ(

اعتمد ا لس سياسة عارض اﳌصا اﳌنصوص عل ا ا دول السا ع :سياسة عارض اﳌصا ] .
ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [ ٤٣

ب(

اعتمد ا لس العﻼقة مع سياسة أ اب اﳌصا اﳌب نة ا دول السادس :العﻼقة مع أ
ذه الﻼئحة [.ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [ ٨٣
اﳌصا

اب

.١٣ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﻌﺎرﺽ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﻭﺻﻔقﺎﺕ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ.
مع مراعاة أح ام نظام الشر ات ولوائحه التنفيذﻳة ﻳجب التعامل مع حاﻻت عارض اﳌصا
ً
وصفقات أو عامﻼت اﻷطراف ذوي العﻼقة وفقا لﻸح ام الواردة ﻻئحة ا وكمة.
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ﺍﳉﺪﻭل  :١ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻭﺇجﺮﺍءﺍﺕ ﺣقﻮﻕ ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﲔ

ﺍﶈﺘﻮﻳﺎﺕ

ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(١ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٢ﺍﳊقﻮﻕ ﺍﳌﺘﻌﻠقﺔ ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٣ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﲔ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٤ﺣﺼﻮل ﺍﳌﺴﺎﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
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المادة ):(١

ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ

 ١٫١ﻳتم إعداد ذه السياسات واﻹجراءات ا اصة بحقوق اﳌسا م ن وفقا ﳌتطلبات اﳌادة )٤ج( من النظام
اﻷسا للشركة ،وطبقا لقانون الشر ات والقوان ن واللوائح ذات الصلة.
 ١٫٢تنظم ذه السياسة حقوق اﳌسا م ن واﻹجراءات ال تتخذ ا الشركة لضمان ممارسة جميع اﳌسا م ن
قوق م.
 ١٫٣ﻳتحمل مجلس اﻹدارة واﻹدارة التنفيذﻳة مسؤولية التأكد من ال ام الشركة بأح ام ذه السياسة.

المادة ):(٢

ﺍﳊقﻮﻕ ﺍﳌﺘﻌﻠقﺔ ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ

تث ت للمسا م جميع ا قوق اﳌرتبطة بالس م ،و خاصة ما ﻳ :
ً
 ٢٫١ا صول ع نص به من صا اﻷر اح ال ﻳتقرر توز ع ا نقدا أو بﺈصدارأس م ] .ﻻئحة حوكمة
الشر ات مادة [ (١) ٥
 ٢٫٢ا صول ع نص به من موجودات الشركة عند التصفية ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة (٢) ٥
[
 ٢٫٣حضور جمعيات اﳌسا م ن العامة أو ا اصة ،واﻻش اك مداوﻻ ا ،والتصو ت ع قرارا ا.
] ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [ (٣) ٥
 ٢٫٤التصرف أس مه وفق أح ام نظام الشر ات ونظام السوق اﳌالية ولوائح ما التنفيذﻳة.
] ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [ (٤) ٥
 ٢٫٥اﻻستفساروطلب اﻻطﻼع ع دفاترالشركة ووثائق ا ،و شمل ذلك البيانات واﳌعلومات ا اصة
ب شاط الشركة واس اتيجي ا ال شغيلية واﻻس ثمار ة بما ﻻ ﻳضر بمصا الشركة
وﻻ ﻳتعارض مع نظام الشر ات ونظام السوق اﳌالية ولوائح ما التنفيذﻳة ] .ﻻئحة حوكمة
الشر ات مادة [ (٥) ٥
 ٢٫٦مراقبة أداء الشركة وأعمال مجلس اﻹدارة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [ (٦) ٥
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 ٢٫٧مساءلة اﻷعضاء ورفع دعوة اﳌسؤولية مواج م ،والطعن ببطﻼن قرارات جمعيات
اﳌسا م ن العامة وا اصة وفق الشروط والقيود الواردة نظام الشر ات ونظام الشركة
اﻷساس ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [ (٧) ٥
 ٢٫٨أولو ة اﻻكتتاب باﻷس م ا دﻳدة ال تصدر مقابل حصﺺ نقدﻳة ،ما لم توقف ا معية
ً
العامة غ العادﻳة العمل بحق اﻷولو ة – إذا نﺺ ع ذلك نظام الشركة اﻷساس – وفقا
للمادة اﻷر ع ن عد اﳌائة من نظام الشر ات ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [ (٨) ٥
 ٢٫٩تقييد أس مه

ل اﳌسا م ن الشركة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [ (٩) ٥

ة من عقد تأس س الشركة ونظام ا اﻷساس ما لم ت شر ما الشركة
 ٢٫١٠طلب اﻻطﻼع ع
موقع ا اﻹلك و ي ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [ (١٠) ٥
 ٢٫١١ترشيح اﻷعضاء وانتخا م ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [ (١١) ٥
المادة ):(٣

ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﲔ

 ٣٫١ﻳجب اتباع أك الوسائل فعالية التواصل مع اﳌسا م ن وعدم التمي بي م توف اﳌعلومات ] .ﻻئحة
حوكمة الشر ات مادة ) ٦ج( [
ً
 ٣٫٢ﻳضمن مجلس اﻹدارة تحقيق تواصل ب ن الشركة واﳌسا م ن ﻳكون مب يا ع الف م اﳌش ك لﻸ داف
اﻻس اتيجية للشركة ومصا ا ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ٧أ( [
 ٣٫٣عمل الرئ س والرئ س التنفيذي ع إطﻼع بقية اﻷعضاء ع آراء اﳌسا م ن ومناقش ا مع م ] . .ﻻئحة
حوكمة الشر ات مادة ) ٧ب( [
 ٣٫٤ﻻ ﻳجوز ﻷي من اﳌسا م ن التدخل أعمال مجلس اﻹدارة أو أعمال اﻹدارة التنفيذﻳة للشركة ما لم ﻳكن
ً
ً
عضوا مجلس إدار ا أو من إدار ا التنفيذﻳة أو ان تدخله عن طر ق ا معية العامة العادﻳة ووفقا
ﻻختصاصا ا أو ا دود واﻷوضاع ال ﻳج ا مجلس اﻹدارة ] . .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ٧ج( [
المادة ):(٤

ﺣﺼﻮل ﺍﳌﺴﺎﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

 ٤٫١ﻳل م مجلس اﻹدارة بتوف اﳌعلومات ال املة والوا ة وال يحة وغ اﳌضللة لتمك ن اﳌسا م من ممارسة
حقوقه ع أكمل وجه ،وتقدم ذه اﳌعلومات الوقت اﳌناسب و جري تحدﻳ ا بانتظام ] .ﻻئحة حوكمة
الشر ات مادة ) ٦أ( [
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ً
 ٤٫٢ﻳجب أن ت سم وسيلة توف اﳌعلومات للمسا م بالوضوح والتفصيل ،وأن تتضمن بيانا بمعلومات الشركة
ال ﻳمكن للمسا م ا صول عل ا ،وأن ﻳتم توف ا لعموم اﳌسا م ن من ذات الفئة ] .ﻻئحة حوكمة
الشر ات مادة ) ٦ب( [
 ٤٫٣ﻳجب أن ﻳتاح للمسا م ن من خﻼل اﳌوقع اﻹلك و ي للشركة واﳌوقع اﻹلك و ي للسوق – عند شر الدعوة
ﻻ عقاد ا معية العامة – ا صول ع اﳌعلومات اﳌتعلقة ب نود جدول أعمال ا معية العامة ،و خاصة
تقر ر مجلس اﻹدارة ومراجع ا سابات والقوائم اﳌالية وتقر ر نة اﳌراجعة؛ وذلك لتمكي م من اتخاذ قرار
مدروس شأ ا .وع الشركة تحدﻳث تلك اﳌعلومات حال عدﻳل جدول أعمال ا معية العامة ] .ﻻئحة
حوكمة الشر ات مادة ) ١٤ج( [
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ﺍﳉﺪﻭل  :٢ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
ﺍﶈﺘﻮﻳﺎﺕ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(١ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٢ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :( ٣ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﺼﺮﺡ ﳍﻢ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٤ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٥ﺍﻻﻣﺘﺜﺎل ﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٦ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٧ﺍﻟﺘقﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍرﺓ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٨ﺍﻟﺘقﺎرﻳﺮ ﺍﳌﺘﻌﻠقﺔ ﺑﺎﻷﻭرﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٩ﻟﻐﺔ ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﻭﺍﻹﺧﻄﺎرﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘقﺎرﻳﺮ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(١٠ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﲔ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(١١ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(١٢ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(١٣ﺇﻓﺼﺎﺣﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻭﺍﻹﺩﺍرﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
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ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(١ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ
 ١٫١ﻳتم إعداد ذه السياسة لﻺفصاح عن اﳌعلومات شفافية وفقا متطلبات اﳌادة  ٨٩من ﻻئحة حوكمة
الشر ات.
 ١٫٢تنظم ذه السياسة عملية اﻹفصاح عن معلومات الشركة وأعمال ا وأ شط ا ا تلفة ،باﻹضافة إ
اﻹفصاح عن التطورات ال امة ال تطرأ عل ا من وقت ﻵخر ،و دف إ ضمان:
أن تتضمن تلك السياسات أساليب إفصاح مﻼئمة تمكن اﳌسا م ن وأ اب اﳌصا
)(i
من اﻻطﻼع ع اﳌعلومات اﳌالية وغ اﳌالية اﳌتعلقة بالشركة وأدا ا وملكية اﻷس م
والوقوف ع وضع الشركة ش ل مت امل ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [ (١) ٨٩
)(ii

أن ﻳكون اﻹفصاح للمسا م ن واﳌس ثمر ن من دون تمي  ،و ش ل وا و يح وغ
مضلل ،و الوقت اﳌناسب وع نحو منتظم ودقيق؛ وذلك لتمك ن اﳌسا م ن وأ اب
اﳌصا من ممارسة حقوق م ع أكمل وجه] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٢) ٨٩

)(iii

أن ﻳتضمن اﳌوقع اﻹلك و ي للشركة جميع اﳌعلومات اﳌطلوب اﻹفصاح ع ا ،وأي بيانات
ُ
أو معلومات أخرى ت شر من خﻼل وسائل اﻹفصاح اﻷخرى] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة
[(٣) ٨٩

)(iv

إعداد نظم للتقار ر تتضمن تحدﻳد اﳌعلومات ال ﻳجب اﻹفصاح ع ا ،وأسلوب تص يف ا
من حيث طبيع ا أو دور ة اﻹفصاح ع ا] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٤) ٨٩

 ١٫٣مراجعة سياسات اﻹفصاح ش ل دوري ،والتحقق من توافق ا مع أفضل اﳌمارسات ،ومع أح ام نظام
السوق اﳌالية ولوائحه التنفيذﻳة] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٥) ٨٩

ﺍﳌﺎﺩﺓ ):( ٢

ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ

 ٢٫١ال دف من اﻹفصاح عن عض اﳌعلومات و تقدﻳم ذه اﳌعلومات للمسا م ن لتمكي م من ممارسة حقوق م
بفعالية .و جب أن تكون ذه اﳌعلومات اﳌف ع ا شاملة ودقيقة وأن ﻳتم تقدﻳم ا وتحدﻳ ا ع أساس
منتظم وأن ﻳتم تقدﻳم ا الوقت اﳌناسب باستخدام وسائل التواصل اﻷك فعالية مع اﳌسا م ن ع قدم
اﳌساواة.
 ٢٫٢عتمد الشركة مبدأ الدقة والشفافية عند اﻹفصاح عن اﳌعلومات ،وتضمن أن جميع ذه اﳌعلومات ﻳمكن
الوصول إل ا س ولة أوقات مناسبة ،مع اﻵخذ ع ن اﻻعتبار الس الذي تقوم به الشركة لتحقيق توازن
مناسب ب ن اﳌعلومات ال س تم اﻹفصاح ع ا واﳌعلومات ال ﻳجب أن تبقى سر ة ماﻳة مصا ا ،مع
ضمان اﻻمتثال ال امل ميع القوان ن واللوائح اﳌعمول ا ذا الصدد.
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 ٢٫٣ﻳجب ع الشركة اﻹفصاح عن افة اﳌعلومات ا و ر ة واﳌؤثرة ال تفرض ا القوان ن ذات الصلة ،بما
ذلك تلك اﳌعلومات ال ﻳكون ل ا تأث سل و عت جو ر ة أو م مة للمسا م ن وا م ور.

ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٣ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﺼﺮﺡ ﳍﻢ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
 ٣٫١اﳌوظفون التالون م اﳌوظفون اﳌصرح ل م باﻹفصاح عن اﳌعلومات نيابة عن الشركة:
أ(

مجلس اﻹدارة

ب(

الرئ س التنفيذي

ج(

اﳌس شار القانو ي

د(

اﳌدﻳر اﳌا

 ٣٫٢ولضمان اﻻمتثال لسياسة اﻹفصاح ذه ،ﻳجوز لﻸ اص اﳌصرح ل م باﻹفصاح عن اﳌعلومات بالنيابة
عن الشركة ،ع أساس عاجل أن ﻳفوضوا أ اصا آخر ن باﻹفصاح عن اﳌعلومات نيابة ع م .و صفة
عامة ،ﻳحظر ع أي ﺺ آخرغ اﳌفوض ن حسب اﻷصول من الشركة اﻹفصاح عن أي معلومات أو الرد
ع أﻳة أسئلة تتعلق بأ شطة الشركة دون ا صول أوﻻ ع إذن مسبق من ا لس.
 ٣٫٣ﻳتم ت سيق اﻹفصاح عن التقار ر العامة ال قد ﻳكون ل ا تأث كب ع أ شطة الشركة أو ع قيمة أس م ا
مع الرئ س التنفيذي أو اﳌدﻳر اﳌا أو أي ﺺ آخر ﻳحدده الرئ س التنفيذي.
 ٣٫٤إذا اش ك موظف بالشركة أي حدث عام بصفته الرسمية ،فيجب ع ذا اﳌوظف التأكد من أن أي
إفصاح عن اﳌعلومات اﳌتعلقة بالشركة ﻳتم إطارسياسة اﻹفصاح للشركة و موافقة كتابية مسبقة من
ال ﺺ اﳌصرح له باﻹفصاح عن معلومات خاصة بالشركة.
 ٣٫٥ﻳحق لﻸ اص اﳌصرح ل م باﻹفصاح عن معلومات الشركة باﻹفصاح عن معلومات الشركة فيما ﻳتعلق
بأ شط ا .و كون الرئ س التنفيذي مسؤوﻻ عن ضمان امتثال اﻷ اص اﳌصرح ل م ل ذا النﺺ.
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ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٤ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ
 ٤٫١ﻳقوم مجلس اﻹدارة أو أي

ﺺ آخرمسؤول عن سياسة اﻹفصاح للشركة ،بالت سيق مع الرئ س التنفيذي،

بوضع ومراجعة وتحس ن سياسة اﻹفصاح للشركة ع أساس منتظم.
 ٤٫٢ﻳكون الرئ س التنفيذي مسؤوﻻ عن تنظيم ودقة وحسن توقيت اﻹفصاح عن اﳌعلومات اﳌطلو ة من ا

ات

ا كومية ذات الصلة واﳌسا م ن والدائن ن واﻷطراف ذات العﻼقة اﻷخرى.
 ٤٫٣ﻳتو أم ن سر ا لس ،بالت سيق مع الرئ س التنفيذي ،اﳌ ام التالية:
أ(

تحدﻳد أوقات اﻹفصاح عن اﳌعلومات والتأكد من اﻹفصاح عن البيانات اﳌالية اﳌرحلية والسنو ة،
وكذلك أﻳة معلومات تتعلق باﻷحداث ا و ر ة ال تؤثرع أعمال الشركة وعمليا ا

 ٤٫٤حفظ وثائق الشركة ال ﻳجب ع الشركة تخز ا والتحكم الوصول إل ا وتقدﻳم

مصدقة ﻳتم تطبيق

سياسة اﻹفصاح ذه وفقا للمتطلبات التنظيمية ال تفرض ا القوان ن ذات الصلة و ما ﻳحقق مص ة
الشركة واﳌسا م ن.
 ٤٫٥ﻳجب ع الرئ س التنفيذي واﻷ

اص اﳌصرح ل م اﻵخر ن أن ﻳكون لد م دائما معلومات املة عن جميع

جوانب أ شطة الشركة لﻸغراض التالية:
أ(

تحدﻳد ما إذا انت ذه اﳌعلومات ستو شروط اﻹفصاح ،إذا انت جو ر ة ،وإذا ان ﻳمكن
اﻹفصاح ع ا ذلك الوقت بالذات.
يح للعمليات ا الية للشركة ال قد تكون ذات فائدة للمسا م ن.

ب(

التأكد من الف م ال

ج(

منع ا اﻻت ال قد تنكر ف ا الشركة عن غ قصد أو غ موقف ا فيما ﻳتعلق بأي معلومات تم
اﻹفصاح ع ا من قبل الشركة.
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ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٥ﺍﻻﻣﺘﺜﺎل ﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ
 ٥٫١ﻳجب أن ﻳكون أي إفصاح من قبل الشركة للمسا م ن وا م ور وال يئة وا ا وصادقا
ول س مضلﻼ.
 ٥٫٢ﻳجب اﻹفصاح عن اﳌعلومات أو التطورات ا و ر ة ع النحو اﳌب ن اﳌادة  ٥٫٣أدناه إ
ا م ور قبل بثﻼث ن ) (٣٠دقيقة ع اﻷقل من بدء التداول سوق اﻷس م.
 ٥٫٣اﻻل ام باﻹفصاح عن التطورات ا و ر ة:
ﻳؤدي إ تقلب أسعار اﻷوراق اﳌالية اﳌدرجة للشركة.
أ(
ب(

تؤثر ش ل جو ري ع قدرة الشركة ع الوفاء بال اما ا فيما ﻳتعلق بأدوات الدﻳن.

لتحدﻳد ما إذا ان التطو رﻳندرج ضمن نطاق ذه اﳌادة  ،٥٫٣٫١ﻳجب ع الشركة تقييم ما إذا ان من
ا تمل أن ﻳنظرأي مس ثمرإ اﳌعلومات اﳌتعلقة ذا التطور عند اتخاذ قرار شأن ما إذا ان
س س ثمر اﻷوراق اﳌالية الصادرة عن الشركة أم ﻻ.
 ٥٫٤تتضمن التطورات اﳌادﻳة اﳌشارإل ا اﳌادة  ٥٫٣٫١وال ﻳجب ع الشركة اﻹفصاح ع ا،
ع س يل اﳌثال ﻻ ا صر ،ما ﻳ :
أي معاملة لشراء أو بيع أصل سعر عادل أو ﻳز د عن عشرة ) (١٠٪من صا أصول الشركة.
أ(
ﻳجب أن ﻳحتوي إفصاح الشركة ع اﳌعلومات التالية )إن وجدت(:
 .١تفاصيل الصفقة ،والشروط ،واﻷطراف اﳌعنية وطر قة التمو ل.
 .٢وصف ال شاط التجاري الذي ﻳخضع للمعاملة.
 .٣ثﻼث سنوات ) (٣من اﳌعلومات اﳌالية لﻸصل الذي و موضوع اﳌعاملة.
 .٤أسباب الدخول اﳌعاملة واﻵثاراﳌتوقعة من ذلك ع الشركة وعمليا ا.
 .٥بيان شأن استخدام العائدات.
ب( أي دﻳن خارج نطاق ال شاط اﻻعتيادي للشركة بقيمة ساوي أوتز د عن ) (١٠٪من صا أصول
الشركة.
ج(

أي خسائر ساوي أو تز د عن ) (١٠٪من صا أصول الشركة.

أي غي جو ري ب ئة إنتاج أو شاط الشركة ،بما ذلك ع س يل اﳌثال ﻻ ا صر ،توافر
د(
اﳌوارد وإم انية ا صول ع ما ﻳماثل ا.
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ه(

عي ن رئ س تنفيذي جدﻳد أو أي غي ات تكو ن ا لس.

و(

أي إجراءات قانونية امة تكون ف ا القيمة اﳌعنية مساو ة أو أك من خمسة ) (٥٪من
صا أصول الشركة.

ز(

أي قرار قضا ي ﻳصدر ضد ا لس حيث ﻳكون موضوع القرار اﳌع ﻳتعلق بأعمال
ا لس.

ح(

الز ادة أو النقصان صا أصول الشركة ال ساوي أو تز د عن عشرة ) (١٠٪الز ادة
أو النقصان إجما ر ح الشركة الذي ساوي أو ﻳز د عن عشرة )(١٠٪

ط(

الدخول أي عقد أو إ اءه ش ل غ متوقع بﺈﻳرادات ساوي أو تز د عن خمسة )(٥٪
من إجما إﻳرادات الشركة.

ي(

أي معاملة ب ن الشركة والطرف ذي العﻼفة أو أي ترت ب س ثمر الشركة من والطرف
ذي العﻼقة أي مشروع أو أصل أو تقدم تمو ل له إذا انت ذه اﳌعاملة أو ال ت ب
مساو ا أو أك من ) (١٪من إجما اﻹﻳرادات.

ك(

أي انقطاع اﻷ شطة الرئ سية للشركة أو مجموع ا ساوي أو ﻳز د عن ) (٥٪من
إجما اﻹﻳرادات وفقا ﻷحدث البيانات اﳌالية السنو ة اﳌدققة.

ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٦ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
 ٦٫١ﻳجب ع مجلس اﻹدارة اﳌوافقة ع القوائم اﳌالية اﳌرحلية والسنو ة للشركة ،و جب أن ﻳتم التوقيع ع
ذه البيانات من قبل عضو مجلس اﻹدارة اﳌفوض من قبل مجلس اﻹدارة والرئ س التنفيذي واﳌدﻳر اﳌا
قبل شر ا وتوز ع ا ع اﳌسا م ن وغ م.
 ٦٫٢ﻳجب تقدﻳم القوائم اﳌالية اﳌرحلية والسنو ة وتقر ر مجلس اﻹدارة إ ال يئة حال موافقة مجلس اﻹدارة
عل ا.
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 ٦٫٣علن الشركة عن طر ق التطبيقات اﻹلك ونية ال تحدد ا ال يئة بيانا ا اﳌالية اﳌرحلية والسنو ة حاﳌا تتم
اﳌوافقة عل ا من قبل ا لس .ﻻ ﻳمكن اﻹفصاح عن ذه البيانات للمسا م ن واﻷطراف ذو العﻼقة قبل
اﻹعﻼن ع ا ع اﳌوقع اﻹلك و ي لتداول.
 ٦٫٤تقوم الشركة ب و د ال يئة و علن للمسا م ن قوائم ا اﳌالية اﳌرحلية ال ﻳتم إعداد ا وفحص ا وفقا للمعاﻳ
ا اس ية الصادرة عن ال يئة السعودﻳة للمحاسب ن القانون ن عد اﳌوافقة عل ا مباشرة وذلك
غضون ثﻼث ن ) (٣٠من الف ة اﳌالية ال

غط ا القوائم اﳌالية اﳌذكورة.

 ٦٫٥تقوم الشركة ب و د ال يئة و علن للمسا م ن بيانا ا اﳌالية السنو ة ال ﻳتم إعداد ا وفحص ا وفقا للمعاﻳ
ا اس ية الصادرة عن ال يئة السعودﻳة للمحاسب ن القانوني ن عد اﳌوافقة عل ا مباشرة
و غضون ثﻼثة أش ر ع اﻷك من اﻳة الف ة اﳌالية ال

غط ا القوائم اﳌالية السنو ة اﳌراجعة.

و اﻹضافة إ ذلك ،ﻳجب ع الشركة تزو د ال يئة بﺈقرارا ا اﳌالية السنو ة اﳌدققة ع اﳌسا م ن خﻼل
ف ة ﻻ تقل عن خمسة عشر ) (١٥ﻳوما من تار خ ا عقاد ا معية العامة السنو ة.
 ٦٫٦تضمن الشركة ال ام اﳌراجع ا ار الذي ﻳقوم بمراجعة القوائم اﳌالية وتلك ا اصة بأي من شر ائه ،مع
أنظمة ال يئة السعودﻳة فيما ﻳتعلق بملكية أي أس م أو أوراق مالية للشركة أو تلك ا اصة بمجموع ا .و تم
ذلك لضمان استقﻼلية اﳌراجع ا ار  ،وكذلك أي شر ك أو موظف عمل معه.
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ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٧ﺍﻟﺘقﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍرﺓ
ﻳجب ع الشركة أن ترفق مع القوائم اﳌالية السنو ة تقر ر مجلس اﻹدارة الذي ﻳتضمن نظرة عامة عن عمليا ا خﻼل
السنة اﳌالية اﳌاضية وجميع العوامل ال تؤثر ع عمليا ا وال قد ﻳطل ا اﳌس ثمر فيما ﻳتعلق باﻷوراق اﳌالية للشركة
من أجل تقييم موجودات الشركة ،ا صوم ،واﳌركز اﳌا  .ﻳجب أن ﻳحتوي تقر ر ا لس ع ما ﻳ :
 .١ما طبق من أح ام ذه الﻼئحة ما لم ﱠ
ﻳطبق وأسباب ذلك] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(١) ٩٠
 .٢أسماء اﻷعضاء  ،وأعضاء ال ان ،واﻹدارة التنفيذﻳة ،ووظائف م ا الية والسابقة ومؤ ﻼ م وخ ا م.
]ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٢) ٩٠
ً
 .٣أسماء الشر ات داخل اﳌملكة أو خارج ا ال ﻳكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا مجالس إدار ا
ا الية والسابقة أو من مدﻳر ا] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٣) ٩٠
 .٤تكو ن مجلس اﻹدارة وتص يف أعضائه ع النحواﻵ ي :عضومجلس إدارة تنفيذي – عضو مجلس إدارة
غ تنفيذي – عضو مجلس إدارة مستقل] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٤) ٩٠
ً
 .٥اﻹجراءات ال اتخذ ا مجلس اﻹدارة ﻹحاطة أعضائه – و خاصة غ التنفيذﻳ ن – علما بمق حات
اﳌسا م ن وم وظا م حيال الشركة وأدا ا] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٥) ٩٠
 .٦وصف مختصر ﻻختصاصات ا ان وم ام ا ،مثل :نة اﳌراجعة ،و نة ال شيحات و نة اﳌ افآت،
مع ذكرأسماء ال ان ورؤسا ا وأعضا ا وعدد اجتماعا ا وتوار خ ا عقاد ا و يانات ا ضور لﻸعضاء
ل ل اجتماع] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٦) ٩٠
 .٧حيثما ﻳنطبق ،الوسائل ال اعتمد عل ا مجلس اﻹدارة تقييم ادائه وأداء انه وأعضائه ،وا ة
ا ارجية ال قامت بالتقييم وعﻼق ا بالشركة ،إن وجدت] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٧) ٩٠
 .٨بيان التفاصيل شأن التعو ضات واﳌ افآت اﳌدفوعة للرئ س واﻷعضاء وأعضاء ال ان وأع خمسة
مدراء تنفيذﻳ ن ممن تلقوا أع عو ض وم افأة من الشركة .و ب إدراج الرئ س التنفيذي واﳌدﻳراﳌا
ح لو لم ﻳكونا اﳌراكز ا مسة اﻷو  .وﻷغراض ذه الفقرة ،ﻳقصد بتعب "التعو ض واﳌ افأة"
اﳌرتبات والعﻼوات واﻷر اح واﳌ افآت السنو ة والدور ة اﳌتعلقة باﻷداء وخطط ا وافز الطو لة اﻷجل
أو القص ة اﻷجل وأي حقوق أخرى اﻷجور] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة  (٨) ٩٠ومادة [٩٣
 .٩بيان التفاصيل شأن أي عقو ة أو جزاء أو تدب اح ازي أو قيد احتياطي مفروض ع الشركة من ال يئة
أو من أي ج ة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية ،مع بيان أسباب ا الفة وا ة اﳌوقعة ل ا وسبل عﻼج ا
وتفادي وقوع ا اﳌستقبل] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٩) ٩٠
 .١٠نتائج اﳌراجعة السنو ة لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ،إضافة إ رأي نة اﳌراجعة
مدى كفاﻳة نظام الرقابة الداخلية الشركة] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(١٠) ٩٠
 .١١توصية نة اﳌراجعة شأن مدى ا اجة إ عي ن مراجع داخ الشركة حال عدم وجوده] .
ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(١١) ٩٠
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.١٢توصيات نة اﳌراجعة ال ﻳوجد عارض بي ا و ن قرارات مجلس اﻹدارة ،أو ال رفض ا لس اﻷخذ ا شأن
عي ن مراجع حسابات الشركة وعزله وتحدﻳد أ عابه وتقييم أدائه أو عي ن اﳌراجع الداخ  ،ومسوغات تلك
التوصيات ،وأسباب عدم اﻷخذ ا] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(١٢) ٩٠
.١٣تفاصيل اﳌسا مات اﻻجتماعية للشركة ،إن وجدت] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(١٣) ٩٠
.١٤بيان بتوار خ ا معيات العامة للمسا م ن اﳌنعقدة خﻼل السنة اﳌالية اﻷخ ة وأسماء اﻷعضاء ا اضر ن ل ذه
ا معيات] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(١٤) ٩٠
.١٥وصف ﻷنواع ال شاط الرئ سة للشركة وشر ا ا التا عة .و حال وصف نوع ن أو أك من ال شاط ،ﻳجب إرفاق
م أعمال الشركة وإس ام ا النتائج] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(١٥) ٩٠
بيان ب ل شاط وتأث ه
.١٦وصف طط وقرارات الشركة اﳌ مة )بما ذلك التغي ات ال ي لية للشركة ،أو توسعة أعمال ا ،أو وقف
عمليا ا( والتوقعات اﳌستقبلية ﻷعمال الشركة] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(١٦) ٩٠
.١٧اﳌعلومات اﳌتعلقة بأي مخاطر تواج ا الشركة )سواء أ انت مخاطر شغيلية أم مخاطر تمو لية ،أم مخاطر
السوق( وسياسة إدارة ذه ا اطرومراقب ا] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(١٧) ٩٠
.١٨خﻼصة ع ش ل جدول أو رسم بيا ي ﻷصول الشركة وخصوم ا ونتائج أعمال ا السنوات اﳌالية ا مس
اﻷخ ة أو منذ التأس س أ ما أقصر] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(١٨) ٩٠
.١٩تحليل جغرا ﻹجما إﻳرادات الشركة وشر ا ا التا عة] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(١٩) ٩٠
.٢٠إﻳضاح ﻷي فروقات جو ر ة النتائج ال شغيلية عن نتائج السنة السابقة أوأي توقعات أعلن ا الشركة] .ﻻئحة
حوكمة الشر ات مادة [(٢٠) ٩٠
.٢١إﻳضاح ﻷي اختﻼف عن معاﻳ ا اسبة اﳌعتمدة من ال يئة السعودﻳة] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٢١) ٩٠
.٢٢اسم ل شركة تا عة ورأس مال ا و سبة ملكية الشركة ف ا و شاط ا الرئ س ،والدولة ا ل الرئ س لعمليا ا،
والدولة محل تأس س ا] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٢٢) ٩٠
.٢٣تفاصيل اﻷس م وأدوات الدﻳن الصادرة ل ل شركة تا عة] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٢٣) ٩٠
.٢٤وصف لسياسة الشركة توز ع أر اح اﻷس م] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٢٤) ٩٠
.٢٥وصف ﻷي مص ة فئة اﻷس م ذات اﻷحقية التصو ت عود ﻷ اص )عدا اﻷعضاء وكبار التنفيذﻳ ن
وأقر ا م( أبلغوا الشركة بتلك ا قوق بموجب اﳌادة ا امسة واﻷر ع ن من قواعد ال يل واﻹدراج ،وأي
غي تلك ا قوق خﻼل السنة اﳌالية اﻷخ ة] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٢٥) ٩٠
.٢٦وصف ﻷي مص ة وأوراق مالية عاقدﻳة وحقوق اكتتاب عود لﻸعضاء وكبار التنفيذﻳ ن وأقر ا م أس م
وأدوات دﻳن الشركة أو أي من شر ا ا التا عة ،وأي غي تلك اﳌص ة أو تلك ا قوق خﻼل السنة اﳌالية
اﻷخ ة] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٢٦) ٩٠
 .٢٧اﳌعلومات اﳌتعلقة بأي قروض ع الشركة )سواء أ انت واجبة السداد عند الطلب أم غ ذلك( ،وكشف
ً
باﳌدﻳونية اﻹجمالية للشركة والشر ات التا عة ل ا وأي مبالﻎ دفع ا الشركة سدادا لقروض خﻼل السنة ومبلﻎ

أصل القرض واسم ا ة اﳌانحة ل ا مدته واﳌبلﻎ اﳌتبقي /و حال عدم وجود قروض ع الشركة ،عل ا
تقدﻳم إقراربذلك] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٢٧) ٩٠
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 .٢٨وصف ﻷي حقوق تحو ل أو اكتتاب بموجب أدوات دﻳن قابلة للتحو ل أو أوراق مالية عاقدﻳة أو
مذكرات حق اكتتاب ،أو حقوق مشا ة أصدر ا أو منح ا الشركة] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ٩٠
)[(٢٨
 .٢٩وصف ﻷي اس ادا أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ﻷي أدوات دﻳن قابلة لﻼس داد ،وقيمة اﻷوراق
اﳌالية اﳌتبقية ،مع التمي ب ن اﻷوراق اﳌالية اﳌدرجة ال اش ا الشركة وتلك ال اش ا شر ا ا
التا عة] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٢٩) ٩٠
 .٣٠عدد اجتماعات مجلس اﻹدارة ال ُعقدت خﻼل السنة اﳌالية اﻷخ ة ،وتوار خ ا عقاد ا ،و ل
ً
حضور ل اجتماع مو ا فيه أسماء ا اضر ن] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٣١) ٩٠
 .٣١عدد طلبات الشركة ل ل اﳌسا م ن وتوار خ تلك الطلبات وأسبا ا] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة
[(٣٢) ٩٠
 .٣٢وصف ﻷي صفقة ب ن الشركة وطرف ذي عﻼقة] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٣٣) ٩٠
ً
 .٣٣معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا ف ا ،وف ا أو انت ف ا مص ة ﻷحد
اﻷعضاء أولكبارالتنفيذﻳ ن ف ا أوﻷي ﺺ ذي عﻼقة بأي م م ،بحيث شمل أسماء اﳌعني ن باﻷعمال
أو العقود ،وطبيعة ذه اﻷعمال أو العقود وشروط ا ومد ا ومبلغ ا ،وإذا لم توجد أعمال أو عقود من
ذا القبيل ،فع الشركة تقدﻳم إقراربذلك] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٣٤) ٩٠
 .٣٤بيان ﻷي ترت بات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد اﻷعضاء أو أحد كبار التنفيذﻳ ن عن أي م افآت.
]ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٣٥) ٩٠
 .٣٥بيان ﻷي ترت بات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مسا الشركة عن أي حقوق اﻷر اح] .ﻻئحة حوكمة
الشر ات مادة [(٣٦) ٩٠
 .٣٦بيان بقيمة اﳌدفوعات النظامية اﳌسددة واﳌستحقة لسداد أي ز اة أو ضرائب أو رسوم أو أي
مستحقات أخرى ولم سدد ح اﻳة الف ة اﳌالية السنو ة ،مع وصف موجز ل ا و يان أسبا ا] .ﻻئحة
حوكمة الشر ات مادة [(٣٧) ٩٠
 .٣٧بيان بقيمة أي اس ثمارات أو احتياطات أ ش ت ﳌص ة موظفي الشركة] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة
[(٣٨) ٩٠
ُ
ُ
 .٣٨إقرارات بما ﻳ  (i) :ﻼت ا سابات أعدت بالش ل ال يح (ii) .نظام الرقابة الداخلية أعد ع
ُ
أسس سليمة ونفذ بفاعلية (iii) .ﻻ ﻳوجد أي شك ﻳذكر قدرة الشركة ع مواصلة شاط ا] .ﻻئحة
حوكمة الشر ات مادة [(٣٩) ٩٠
 .٣٩إذا ان تقر ر مراجع ا سابات ﻳتضمن تحفظات ع القوائم اﳌالية السنو ة ،ﻳجب أن ﻳحتوي التقر ر
ع ذلك ،مع بيان أسباب التوصية بالتغي ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٤٠) ٩٠
 .٤٠حال توصية مجلس اﻹدارة بتغي مراجع ا سابات قبل ان اء الف ة اﳌع ن من أجل ا ،ﻳجب أن ﻳحتوي
التقر ر ع ذلك ،مع بيان أسباب التوصية بالتغي ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٤١) ٩٠
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ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٨ﺍﻟﺘقﺎرﻳﺮ ﺍﳌﺘﻌﻠقﺔ ﺑﺎﻷﻭرﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
 ٨٫١ﻳجب ع الشركة إخطارال يئة دون تأخر بأي غ جو ري ملكية أو و ة أولئك الذﻳن ﻳملكون أك من
) (٪١من أس م الشركة أو أدوات الدﻳن القابلة للتحو ل.
 ٨٫٢ﻳجب ع الشركة إخطارال يئة وا م ور دون تأخ باﳌعلومات التالية:
أ(

أي غي مق ح رأسمال الشركة.

ب(

أي قرارأو توصية بﺈعﻼن أي أراح أو دفع أر اح أو إجراء أي توز عات أخرى ع حام أوراق ا اﳌالية
اﳌدرجة.

ج(

أي قرارأو توصية عدم إعﻼن أي أر اح أو عدم دفع أي أر اح ان من اﳌتوقع أن ﻳكون قد أعلن أو تم
اﻹعﻼن ع ا أو دفع ا سياق اﻷحداث العادﻳة.

د(

أي قرارباستدعاء أو إعادة شراء أو

ب أو اس داد أو اق اح شراء أي من أوراق ا اﳌالية

ومجموع ا وقيم ا.
ه(
و(

أي قرار عدم السداد فيما ﻳتعلق بأدوات الدﻳن أو أدوات الدﻳن القابلة للتحو ل.

أي غي

ا قوق اﳌرتبطة بأي فئة من اﻷس م اﳌدرجة أو أدوات الدﻳن القابلة للتحو ل إ تلك

اﻷس م.
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 ٨٫٣ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺇﺧﻄﺎر ﺍﳍﻴﺌﺔ ﻭﺍﳉﻤﻬﻮر ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮر:
.

أ(

أي غي

اللوائح اﻷساسية أو موقع مكت ا الرئ

ب(

أي غي

مراج ا سابات ا ارجي ن.

ج(

تقدﻳم أي طلب للتصفية ،وإصدارأي أمرللتصفية أو عي ن مصف فيما ﻳتعلق بالشركة أو أي من
مجموع ا وفقا لقانون الشر ات ،أو بدء أي إجراءات إعسار.

د(

إصدار قرارمن قبل الشركة أو أي من الشر ات التا عة ل ا بحل الشركة أو تصفي ا أو وقوع حدث أو
إ اء ف ة من الزمن مما ﻳتطلب أن تدخل الشركة تصفية أو حل.

ه(

إصدار أي حكم أو قرارأو إعﻼن أو أمر من محكمة أو سلطة قضائية ذات اختصاص سواء الدرجة
اﻷو أو اﻻست ناف مما قد ﻳؤثر سلبا ع استخدام الشركة ﻷي جزء من أصول ا وال تمثل
القيمة اﻹجمالية قيمة أي ما ﻳز د عن خمسة ) (٥٪من صا موجودات الشركة.

و(

الدعوة إ عقد اجتماع ل معية العامة وجدول أعمال اﻻجتماع.

 ٨٫٤ع الشركة شر إعﻼن ال
تحدد ا ال يئة؛ وذلك لدعوة اﻷ
ال

اﳌوقع اﻹلك و ي للشركة واﳌوقع اﻹلك و ي للسوق و أي وسيلة أخرى
اص الراغب ن ال

لعضو ة مجلس اﻹدارة ،ع أن ﻳظل باب

ً
مفتوحا مدة ش ر ع اﻷقل من تار خ اﻹعﻼن] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [٦٩
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ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٩ﻟﻐﺔ ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﻭﺍﻹﺧﻄﺎرﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘقﺎرﻳﺮ
 ٩٫١تكون جميع اﻹعﻼنات واﻹشعارات والتقار ر الصادرة عن الشركة باللغة العر ية و مكن للشركة ترجم ا إ
اللغة اﻹنجل ﻳة.
 ٩٫٢اللغة العر ية اللغة الرسمية اﳌستخدمة لشرح وتفس جميع اﻹعﻼنات واﻹخطارات والتقار ر .و حالة
وجود تناقض ب ن ال ة العر ية وال ة اﻹن ل ﻳة ،سود ال ة العر ية.

ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(١٠ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﲔ

 ١٠٫١ﻳجب ع الشركة التأكد أن من الس ل للمسا م ن وا م ور الوصول إ اﳌعلومات والوثائق اﳌطلو ة.
 ١٠٫٢ﻳحق ميع اﳌسا م ن مراجعة اﳌواضيع والتقار ر الصادرة عن الشركة ،و حق ل م اﻻستفسار وطلب
معلومات من حيث أن ذلك لن ﻳخل بمصا الشركة أو ﻳتعارض مع القوان ن ذات الصلة.

ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(١١ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ

 ١١٫١عت اﳌعلومات سر ة إذا ان ل ا تأث ع أعمال الشركة ول س مطلوب اﻹفصاح ع ا وفقا للقوان ن
واﻷنظمة ذات الصلة.
 ١١٫٢تتخذ الشركة جميع ا طوات واﻹجراءات الﻼزمة ماﻳة أسرار ا التجار ة ومعلوما ا السر ة.
 ١١٫٣ﻳجب أن تكون اﳌعلومات السر ة متاحة حصرا لﻸ اص التال ن:
أ( اﻷعضاء.
ب( الرئ س التنفيذي.
ج( اﳌدﻳر اﳌا .
د( اﳌس شار القانو ي.
 ١١٫٤ﻳحق للرئ س التنفيذي عدﻳل قائمة اﻷ اص ،بخﻼف اﳌدﻳر ن ،الذﻳن ﻳمك م ا صول ع اﳌعلومات
السر ة.
 ١١٫٥ﻻ ﻳجوز لﻸ

اص الذﻳن ﻳتاح ل م ا صول ع اﳌعلومات السر ة أن ستخدموا ذه اﳌعلومات ﳌص

ال

صية ،كما ﻻ ﻳجوز ل م اﻹفصاح عن ذه اﳌعلومات ﻷطراف ثالثة ،وإذا عذرذلك ،ﻳكون ؤﻻء

اﻷ

اص مسؤول ن عن اﻹخﻼل ذا ا كم.

م
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 ١١٫٦ﻳجب ع اﻷ

اص الذﻳن حصلوا بصورة غ مشروعة ع معلومات تتعلق بأسرار الشركة التجار ة أو

معلومات سر ة أن عوضوا الشركة عن أﻳة خسائر تتكبد ا ن يجة لذلك.
 ١١٫٧فيما ﻳ أمثلة ع اﳌعلومات السر ة أو اﻷسرارالتجار ة:
أ(
ب(

الفرص اﻻس ثمار ة للشركة والدراسات ال ﻳتم إجراؤ ا ل ذا الغرض.
العقود واﻻتفاقيات ال

موضوع التفاوض ،مع اش اط اﻻمتثال وقت ﻻحق ﳌتطلبات

اﻹفصاح عن قواعد ال

يل واﻹدراج والقوان ن ذات الصلة.

ج(

أسرار اﻹنتاج اﳌتعلقة بمنتجات الشركة أو خدما ا.

د(

اﳌعلومات التفصيلية اﳌتعلقة بت لفة منتجات الشركة أو خدما ا.

ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(١٢ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ
 ١٢٫١اﳌعلومات الداخلية

أي معلومات غ متاحة للعامة وال تتعلق بأ شطة الشركة وأس م ا وال  ،إذا تم

اﻹفصاح ع ا ،قد تؤثرجو ر ا ع القيمة السوقية ﻷس م الشركة .عت اﳌعلومات ال ستو اﳌعاﻳ
التالية معلومات داخلية:
أ(

اﳌعلومات ال تتعلق مباشرة بالشركة ومجموع ا وأس م ا.

ب(

معلومات ذات طبيعة محددة.

ج(

أي معلومات مصنفة ع أ ا ل ست علنية.

د(

اﳌعلومات ال  ،إذا شرت ،قد تؤثر ش ل كب ع القيمة السوقية ﻷي من أس م الشركة.
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 ١٢٫٢أي ﺺ لدﻳه حق الوصول إ مراجعة اﳌعلومات الداخلية وفقا ﻷي حكم قانو ي ،والوصف الوظيفي أو
غ ا من سياسة الشركة الداخلية ،عت من الداخل.
 ١٢٫٣عت اﻷ اص التالي ن من الداخل:
أ( اﻷعضاء وأي مدراء تنفيذﻳ ن آخر ن أو أ اص مشارك ن الرقابة الداخلية للشركة ومجموع ا.
ب( اﻷ اص الذﻳن توظف م الشركة أو مجموع م الذﻳن ﻳمك م ا صول ع معلومات من الداخل،
وفقا لوصف وظائف م.
ج( اﻷ اص اﳌعينون من قبل السلطات ا كومية أو اﻹشرافية.
 ١٢٫٤ﻳحظر ع اﳌطلع ن اﻹفصاح عن اﳌعلومات الداخلية أو من مناقشة ذلك.
 ١٢٫٥عتمد ا لس إجراءات اﻹفصاح عن اﳌعلومات الداخلية واستخدام ا.
 ١٢٫٦ﻳكون الرئ س التنفيذي مسؤوﻻ عن ضمان اﻻمتثال للقوان ن السار ة وأي متطلبات منصوص عل ا
اللوائح الداخلية وغ ا من وثائق الرقابة الداخلية ﳌنع عارض اﳌصا داخل الشركة ومنع اﻻستخدام غ
السليم للمعلومات الداخلية من قبل اﳌوظف ن والوحدات التجار ة بالشركة.

ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(١٣ﺇﻓﺼﺎﺣﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻭﺍﻹﺩﺍرﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
 ١٣٫١ﻳتع ن ع مجلس اﻹدارة تنظيم عمليات اﻹفصاح ا اصة ب ل عضو من أعضائه ومن أعضاء اﻹدارة
التنفيذﻳة ،مع مراعاة ما ﻳ :
ً
ً
أ( وضع ل خاص بﺈفصاحات اﻷعضاء واﻹدارة التنفيذﻳة وتحدﻳثه دور ا ،وذلك وفقا لﻺفصاحات
اﳌطلو ة بموجب نظام الشر ات ونظام السوق اﳌالية ولوائح ما التنفيذﻳة.
ب(

إتاحة اﻻطﻼع ع ال

ل ﳌسا

الشركة دون مقابل ما .
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ﺍﳉﺪﻭل  :٣ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﺍﶈﺘﻮﻳﺎﺕ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(١ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٢ﺗﻌﺎرﻳف
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٣ﻣﺒﺎﺩﺉ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٤ﺗقﻴﻴﻢ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٥ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٦ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٧ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٨ﺍﳌﻮﻇﻔﻮﻥ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻋﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٩ﺗقﺮﻳﺮ ﺍﳌﺮﺍجﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ
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ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(١ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ
 ١٫١تم إعداد سياسة الرقابة الداخلية للشرکة وفقا ﳌتطلبات اﳌادة  ٧٣من ﻻئحة حوكمة الشر ات.
 ١٫٢تحدد ذه السياسة اﻷ داف واﳌبادئ واﻹجراءات والكيانات واﳌوظف ن اﳌسؤول ن عن نظام الرقابة
الداخلية.

ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٢ﺗﻌﺎرﻳف
" ٢٫١الرقابة الداخلية"

مجموعة من اﻹجراءات ال وضع ا مجلس اﻹدارة واﻹدارة التنفيذﻳة وموظفي

الشركة دف التأكد من:
أ(

سﻼمة البيانات اﳌالية الصادرة عن الشركة وموثوقي ا اتخاذ القرارات.

ب(

كفاءة وفعالية عمليات الشركة.

ج(

اﻻل ام بأ شطة الشركة وعمليا ا وفقا للقوان ن واﻷنظمة اﳌعمول ا.

د(

فعالية نظام الرقابة الداخلية بالشركة فيما ﻳتعلق باﳌسائل التالية:
 (١توف ب ئة الرقابة الﻼزمة.
 (٢تقييم ا اطر وضمان تطبيق أنظمة التحكم ال تتوافق مع إدارة ا اطر.
 (٣أ شطة الرقابة.
 (٤اﳌعلومات والتواصل.
 (٥ووضع سياسات لتعارض اﳌصا وتداب لت

يح ذلك.
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ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٣ﻣﺒﺎﺩﺉ
 ٣٫١س ند نظام الرقابة الداخلية بالشركة إ اﳌبادئ التالية:
أ( استمرار ة نظام الرقابة الداخلية بالطر قة اﳌطلو ة وتحدﻳثه.
ب( ﻳتحمل ل موظف شارك عمليات الرقابة الداخلية اﳌسؤولية و جرى تقييم أدائه من خﻼل
ﺺ آخر من نظام الرقابة الداخلية.
ج( تحظر الشركة أي ازدواجية اﻷدوارالرقابية ،وتقوم بتوز ع ذه اﻷدوارع اﳌوظف ن .و التا ،
د( ﻻ ﻳجوز ﻷي موظف أن ﻳملك سلطة شغيل اﻷصول و يل ا ضمن أصول الشركة.
ه( قد وضعت الشركة إجراءات للموافقة ع العمليات اﳌالية وال شغيلية ال ﻳتم عيي ا فقط
للموظف ن اﳌفوض ن ضمن الصﻼحيات ا ولة ل م وفقا لتفو ضات عمل م.
و( تؤكد الشركة إم انية اخضاع أقسام ا التنظيمية اﳌسؤولة عن الرقابة الداخلية للمساءلة من قبل
مجلس اﻹدارة ،وخاصة نة اﳌراجعة.
ز( جميع وحدات الشركة واﻹدارات مكملة لبعض ا البعض لغرض التأكد من تطبيق نظام الرقابة
الداخلية.
ح( ﻳتم تنمية ثقافة التطو روالتحس ن اﳌستمر ن ع مستوى الشركة ك ل .لذلك ،تضمن الشركة
مرونة نظام الرقابة الداخلية وفقا للتحدﻳثات ال أدخلت ع الشركة لغرض تنفيذ التعدﻳﻼت،
حسب الضرورة.
ط( وقد وضع نظام اﳌواعيد ال ائية ﻹعداد التقار ر اﳌتعلقة بالشذوذ .و يح ذا النظام للموظف ن
اﳌسؤول ن ف ات سماح مناسبة ﳌعا ة مثل ذه الشذوذ.
ي( عت نظام الرقابة الداخلية بالشركة نظاما شامﻼ غطي جميع اﻷ شطة ال شغيلية واﳌالية.

ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٤ﺗقﻴﻴﻢ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ

 ٤٫١ت الشركة – س يل تنفيذ نظام الرقابة الداخلية اﳌعتمد – وحدات أو إدارات لتقييم وإدارة ا اطر،
واﳌراجعة الداخلية] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ٧٤أ([
 ٤٫٢ﻳجوز للشركة اﻻستعانة بج ات خارجية ﳌمارسة م ام واختصاصات وحدات أو إدارات تقييم وإدارة ا اطر،
واﳌراجعة الداخلية ،وﻻ ﻳخل ذلك بمسؤولية الشركة عن تلك اﳌ ام واﻻختصاصات] .ﻻئحة حوكمة
الشر ات مادة ) ٧٤ب([
 ٤٫٣تتو وحدة إدارة اﳌراجعة الداخلية تقييم نظام الرقابة الداخلية واﻹشراف ع تطبيقه والتحقق من مدى
ال ام الشركة وعامل ا باﻷنظمة واللوائح والتعليمات السار ة وسياسات الشركة وإجراءا ا }مادة  ٧٥ﻻئحة
حوكمة الشر ات{.
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ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٥ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
 ٥٫١شمل أ شطة الرقابة السياسات واﻹجراءات ال

ساعد ع ضمان تطبيق توج ات اﻹدارة واعتماد ا.

 ٥٫٢تتمثل إجراءات نظام الرقابة الداخلية ما ﻳ :
أ(

مراقبة تطبيق ا طط اﳌالية وال شغيلية للشركة.

ب(

مقارنة البيانات ال شغيلية ا الية مع بيانات اﳌ انية.

ج(

مقارنة البيانات اﳌقدمة من مختلف الوحدات ال شغيلية بالشركة.
ﻼت محاس ية دقيقة.

د(

حفظ

ه(

التحقق من دقة اﳌواعيد اﳌتعلقة بتدفق الوثائق.

و(

تقييم كفاءة الصفقات واﳌعامﻼت ا الية.

ز(

ضمان اعتماد اﻹدارة للوثائق الرئ سية.

ح(

إجراء عمليات تفت ش دور ة وغ متوقعة ع احتياطيات أصول الشركة.

ط(

سو ة وتوثيق ا سابات.

ي(

استخدام اﳌعلومات من اﳌوارد ا ارجية ﻷغراض التحكم.

ك(

الرقابة ع استخدام اﻷصول اﳌلموسة.

ل(

وضع حدود لعملية التعامل مع أصول الشركة والوثائق الرئ سية وملفات ا اسبة اﻹلك ونية.

م(

تقييم التغطية التأمي ية للشركة ومدى مﻼءم ا فيما ﻳتعلق بتغطية ا اطر ال قد تواج ا
أعمال الشركة أو أصول ا.
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ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٦ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
 ٦٫١تضمن الشركة تقدﻳم معلومات املة ودقيقة عن اﻷحداث والظروف ال تؤثر ع عملية اتخاذ القرار
الشركة.
 ٦٫٢تتع د الشركة بﺈ شاء نظام معلومات شامل غطي جميع أ شطة الشركة.
 ٦٫٣دف الشركة إ ضمان ال ام اﳌوظف ن اﳌشارك ن عمليات الرقابة الداخلية بالسياسات واﻹجراءات
اﳌعتمدة.
 ٦٫٤ﻳجب ع الشركة حماﻳة اﳌعلومات من خﻼل منع أي وصول غ مصرح به إل ا.
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٧ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
 ٧٫١ﻳتم إجراء تقييم مستمر لنظام الرقابة الداخلية لتحدﻳد إم انية حدوث أخطاء جو ر ة قد تؤثر ع دقة
البيانات اﳌالية وضمان تحقيق نظام الرقابة الداخلية لﻸ داف اﳌرجوة.
 ٧٫٢تتم مراجعة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ع مرحلت ن:
أ(

مراجعة عامة لنظام الرقابة الداخلية وتقييم أو .

ب(

التصدﻳق ع تقييم مراجعة نظام الرقابة الداخلية.
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ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٨ﺍﳌﻮﻇﻔﻮﻥ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻋﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
 ٨٫١مجلس اﻹدارة مسؤول عن إﻳجاد ب ئة رقابة داخلية مناسبة ومتا عة ذلك ع جميع مستو ات الشركة.
 ٨٫٢ﻳتو مجلس اﻹدارة ،من خﻼل نة اﳌراجعة ،مسؤولية اعتماد إجراءات نظام الرقابة الداخلية الشركة.
 ٨٫٣الرئ س التنفيذي و اﳌسؤول عن إدارة وتنفيذ نظام الرقابة الداخلية الشركة ،ولدﻳه سلطة التفو ض إ
اﳌسؤول ن اﳌ لف ن أو إ اس شاري طرف ثالث مستقل.
 ٨٫٤ﻳقوم موظف أو اس شاري من طرف ثالث مسؤول عن الرقابة واﳌراجعة بتطبيق اﻷ شطة الرقابية ع
أساس دوري و قدم تقار ره إ مجلس اﻹدارة من خﻼل نة اﳌراجعة واﳌدﻳر ن التنفيذﻳ ن عن نتائج
اﳌراجعة الداخلية اﳌتعلقة بنظام الرقابة الداخلية .و ت اﳌوظفون اﳌسؤولون عن م ام الرقابة واﳌراجعة
إ مجلس اﻹدارة من خﻼل نة اﳌراجعة و قدمون تقارر إدار ة إ الرئ س التنفيذي.
 ٨٫٥ﻳجتمع اﳌوظفون اﳌ لفون بم ام الرقابة واﳌراجعة ع أساس دوري.
 ٨٫٦تقدم نتائج اجتماعات موظفي الرقابة واﳌراجعة ش ل دوري إ الرئ س التنفيذي واﳌدﻳر اﳌا والرئ س
ورئ س نة اﳌراجعة.
 ٨٫٧ﻳقدم اﳌدﻳرون التنفيذﻳون للشركة

لس اﻹدارة تقر را سنو ا عن الرقابة الداخلية للشركة فيما ﻳتعلق

بﺈعداد البيانات اﳌالية قبل اجتماع مجلس اﻹدارة للموافقة ع البيانات اﳌالية السنو ة.
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 ٨٫٨ﻳتضمن تقر ر الرقابة اﳌالية ما ﻳ :
أ(

ضمان اﻹدارة التنفيذﻳة بتطبيق مبادئ الرقابة الداخلية ع إعداد القوائم اﳌالية.

ب(

وصف لنظام الرقابة الداخلية والطرق اﳌستخدمة لتقييم فعالية النظام.

ج(

تقييم نظام الرقابة الداخلية لعملية إعداد البيانات اﳌالية للسنة اﳌعنية.

د(

التأكيد بأن مراجع حسابات الشركة قد أبدى رأﻳه ا اص تقييم اﻹدارة لنظام الرقابة الداخلية
بالشركة.

٨٫٩

وضعت الشركة جدوﻻ زمنيا لعملية مراجعة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ومجموع ا ع النحو التا :
أ(

التحدﻳد اﳌباشر وغ اﳌقيد ﻷصول الشركة.

ب(

اﳌوافقة ع العمليات ال شغيلية اﳌتعلقة بأصول الشركة.

ج(

تنفيذ العمليات ال شغيلية.

د(

يل حسابات العمليات ال شغيلية.

 ٨٫١٠عتمد وظائف نظام الرقابة الداخلية ع اﳌوظف ن اﳌتخصص ن واﳌؤ ل ن .تقوم الشركة بﺈعداد اﻹرشادات
اﳌناسبة ﻻختيار اﳌوظف ن وتدر م لضمان حصول م ع اﳌؤ ﻼت الﻼزمة.
 ٨٫١١ﻳجب ع اﳌدﻳر ن التنفيذﻳ ن اﻹفصاح عن مدى اكتمال نظام الرقابة الداخلية بالشركة.
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ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٩ﺗقﺮﻳﺮ ﺍﳌﺮﺍجﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ
 ٩٫١ﻳقوم اﳌراجع الداخ بﺈعداد تقر ر مكتوب عن أ شطته ع اﻷقل ل ثﻼثة أش ر إ مجلس اﻹدارة و نة
اﳌراجعة .و شمل ذا التقر رما ﻳ :
أ(

ً
تقييما لنظام الرقابة الداخلية الشركة وما ان ت إليه الوحدة أو اﻹدارة من نتائج وتوصيات.

ب(

بيان اﻹجراءات ال اتخذ ا ل إدارة شأن معا ة نتائج وتوصيات اﳌراجعة لسابقة وأي
م وظات شأ ا ﻻ سيما حال عدم اﳌعا ة الوقت اﳌناسب ودوا ذلك.
]ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ٧٨أ([

ً
ً ً
 ٩٫٢عد وحدة أو إدارة اﳌراجعة الداخلية تقر را عاما مكتو ا وتقدمه إ مجلس اﻹدارة و نة اﳌراجعة شأن
عمليات اﳌراجعة ال أجر ت خﻼل السنة اﳌالية ومقارن ا مع ا طة اﳌعتمدة ،وتب ن فيه أسباب أي إخﻼل
أو انحراف عن ا طة – إن وجد – خﻼل الر ع التا ل اﻳة السنة اﳌالية اﳌعنية] .ﻻئحة حوكمة الشر ات
مادة ) ٧٨ب([
 ٩٫٣ﻳحدد مجلس اﻹدارة نطاق تقر ر وحدة أو إدارة اﳌراجعة الداخلية ً
بناء ع توصية نة اﳌراجعة ووحدة أو
إدارة اﳌراجعة الداخلية ،ع أن ﻳتضمن التقر ر بصورة خاصة ما ﻳ :
أ(

إجراء الرقابة واﻹشراف ع الشؤون اﳌالية واﻻس ثمارات وإدارة ا اطر] .ﻻئحة حوكمة الشر ات
مادة ) ٧٨ج( )[(١
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ب(

تقييم تطور عوامل ا اطر الشركة واﻷنظمة اﳌوجودة؛ ﳌواج ة التغي ات ا ذر ة أو غ
اﳌتوقعة السوق] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ٧٨ج( )[(٢

ج(

تقييم أداء مجلس اﻹدارة واﻹدارة العليا تطبيق نظام الرقابة الداخلية ،بما ذلك تحدﻳد عدد
اﳌرات ال أخطر ف ا ا لس بمسائل رقابية )بما ذلك إدارة ا اطر( والطر قة ال عا

ا

ذه اﳌسائل] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ٧٨ج( )[(٣
د(

أوجه اﻹخفاق تطبيق الرقابة الداخلية أو مواطن الضعف تطبيق ا أو حاﻻت الطوارئ ال
أثرت أو قد تؤثر اﻷداء اﳌا للشركة ،واﻹجراء الذي اتبعته الشركة معا ة ذا اﻹخفاق )ﻻ
سيما اﳌشكﻼت اﳌف

ع ا التقارر السنو ة للشركة و يانا ا اﳌالية(] .ﻻئحة حوكمة الشر ات

مادة ) ٧٨ج( )[(٤
ه(

مدى تقيد الشركة بأنظمة الرقابة الداخلية عند تحدﻳد ا اطروإدار ا] .ﻻئحة حوكمة الشر ات
مادة ) ٧٨ج( )[(٥

و( اﳌعلومات ال تصف عمليات إدارة ا اطر الشركة] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ٧٨ج( )[(٦
ز( ﻳتع ن ع الشركة حفظ تقار ر اﳌراجعة ومس ندات العمل متضمنة بوضوح ما أنجز وما توصلت إليه من
نتائج وتوصيات وما قد اتخذ شأ ا ) مادة  ٧٩ﻻئحة حوكمة الشر ات(.
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ﺍﳉﺪﻭل  :٤ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺇﺩﺍرﺓ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ
ﺍﶈﺘﻮﻳﺎﺕ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(١ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٢ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﺇﺩﺍرﺓ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٣ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٤ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻭﺍﻟﺘقﻴﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴف
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٥ﻃﺮﻕ ﺇﺩﺍرﺓ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٦ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﺩﺍرﺓ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٧ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﲔ ﻋﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﺩﺍرﺓ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٨ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠقﺔ ﺑﺈﺩﺍرﺓ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ
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المادة ) :(١ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ
 ١٫١تم إعداد سياسة إدارة ا اطر الشرکة وفقا ﳌتطلبات اﳌادة  ٧٣من ﻻئحة حوكمة الشر ات.
 ١٫٢تحدد سياسة إدارة ا اطر ذه مبادئ وعناصر نظام إدارة ا اطر وطرق إدارة ا اطروا فاظ ع
فعالية نظام إدارة ا اطرواﻷ

اص اﳌسؤول ن عن نظام إدارة ا اطرواﻹفصاح عن اﳌعلومات.

المادة ) :(٢ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﺇﺩﺍرﺓ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ
 ٢٫١ﻷغراض ذه السياسة ،ﻳمكن عر ف "ا اطر" ع أ ا احتمال وقوع حدث مع ن ﻳتوقع أن ﻳكون له تأث
ع أ شطة الشركة .عتمد ن الشركة إدارة ا اطر ع حساب احتمالية حدوث مثل ذا ا دث.
 ٢٫٢عتقد الشركة أن إدارة ا اطر عنصر اس اتي رئ

ل ل من الشركة والرقابة الداخلية .و مكن تفس

إدارة ا اطر ع أ ا العمليات اﳌستخدمة من قبل الشركة بصفة منتظمة لتحدﻳد ا ماﻳة والتحكم
ا اطر ال قد تواج ا الشركة.
 ٢٫٣ال دف من إ شاء نظام إدارة ا اطر و تجنب التعرض للمخاطر والتخفيف من آثار ا )عند حدو ا( قدر
اﳌستطاع ،باﻹضافة إ ز ادة احتمالية تحقيق اﻷ داف اﻻس اتيجية للشركة واتخاذ اﻹجراءات اﳌناسبة
لتقليل احتمالية و

م ا سائر اﳌتوقعة .و ناء عليه ،حددت الشركة بوضوح مستو ات ا اطر اﳌقبولة

اﳌتعلقة بجميع أ شط ا.
 ٢٫٤ﻳأخذ نظام إدارة ا اطر ع ن اﻻعتبار العﻼقة ب ن مختلف ا اطر دف تقييم تأث ا الك ع عمليات
وأ شطة الشركة.
 ٢٫٥دف ذه السياسة إ حماﻳة مصا اﳌسا م ن ،إضافة إ حماﻳة مصا جميع أ

اب اﳌصا .
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 ٢٫٦دف تنفيذ وصيانة نظام إدارة ا اطر بالشركة إ :
أ(

ضمان اﻻل ام بمعاﻳ حوكمة الشر ات اﳌتعلقة بﺈدارة ا اطرواﻹفصاح ع ا.

ب(

حماﻳة اﻷ داف اﻻس اتيجية للشركة وأ شط ا.

ج(

ز ادة فعالية إدارة الشركة.

د(

اﻻستفادة من الفرص اﻻس ثمار ة من أجل ز ادة القيمة طو لة اﻷجل ﻷصول الشركة ور حي ا ل د
اﻷع .

المادة ) :(٣ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ
 ٣٫١تبذل الشركة قصارى ج د ا لتحدﻳد ا اطر اﳌادﻳة ال تواج ا .وع
اﻻست يانات ،وعقد اجتماعات مع اﻷ

ذا النحو ،تقوم الشركة باستخدام

اص اﳌسؤول ن عن تحدﻳد ا اطر ،باﻹضافة إ اﻻستفادة من

التقييمات ال ﻳجر ا خ اء خارجيون ونتائج اﳌراجع ن الداخلي ن وا ارجي ن ،وكذلك أي طر قة أخرى
لتحدﻳد ا اطر.
٣٫٢

تقوم الشركة بتحدﻳد ا اطر اﳌتعلقة باﻷ شطة ال شغيلية للشركة و

يل ا

ل س

"

ل

ا اطر" ﻳتضمن وصفا لطبيعة ا اطر والرأي الف اﳌتعلق بخطورة ذه ا اطر وأثر ذلك ع عمليات
الشركة .عدل ذا ال

ل ع أساس دوري وفقا للتغ ات والظروف الداخلية وا ارجية ا يطة عمليات

الشركة.
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المادة ) :(٤ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻭﺍﻟﺘقﻴﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴف

 ٤٫١بال سبة ل ل فئة من فئات ا اطر ،تقوم الشركة بتقييم ا سائر اﳌتوقعة حالة تكبد ذه ا اطروكذلك
التأث اﳌتوقع ل ل خطر ع مصا اﳌسا م ن وأ اب اﳌصا اﻵخر ن واﻷطراف اﳌعنية.
 ٤٫٢بناء ع التقييم السابق ،ﻳتم توز ع ا اطر وفقا لفئا ا ع اﳌناصب اﻹدار ة للشركة و تم تص يف ا وفقا
لذلك.
 ٤٫٣ﻳجب ع الشركة استخدام معاﻳ محددة بدقة وقابلة للقياس سمح بتقييم احتمالية وقوع أي أحداث ذات
صلة با اطر.
 ٤٫٤تقوم الشركة بمراجعة وتص يف ل ا اطر.

المادة ) :(٥ﻃﺮﻕ ﺇﺩﺍرﺓ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ
 ٥٫١تقوم الشركة بوضع الطرق وا لول ﳌعا ة ل خطروتقليل ا سائراﳌتوقعة ال قد تتكبد ا الشركة ن يجة
لذلك.
 ٥٫٢س ند فئة و ي ل الطر قة اﳌستخدمة من قبل الشركة إ تحليل اﳌنافع اﳌتوقعة وت لفة تطبيق ا.
 ٥٫٣طرق إدارة ا اطر الرئ سية اﳌطبقة الشركة ممثلة ما ﻳ :
أ( قبول و يل ا اطر.
ب( تقاسم ا اطر مع أطراف ثالثة.
ج( إ اء عنصر ا طر )مثل إلغاء مشروع مع ن(.
د( تمو ل ا اطر )التأم ن أو إضافة اس ثمارات جدﻳدة(.
ه( تنو ع ا اطر.
 ٥٫٤اﻻعتبارات اﻷساسية اﳌتعلقة باختيار أساليب إدارة ا اطر :
أ( استعداد الشركة لقبول م ا اطر ا الية.
ب( التوازن ب ن الرقابة الوقائية ورقابة التحري.
ج( التوازن ب ن الت لفة وفائدة الرقابة.

المادة ) :(٦ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﺩﺍرﺓ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ

٦٫١

ﻳجب ع الشركة ضمان الصيانة اﳌستمرة ومراجعة نظام إدارة ا اطر.

المادة ) :(٧ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﲔ ﻋﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﺩﺍرﺓ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ
 ٧٫١رؤساء اﻹدارات والوحدات الشركة م اﳌسؤولون عن تحدﻳد ا اطر ال تواج م إدارا م ووحدا م.
 ٧٫٢الرئ س التنفيذي و اﳌسؤول عن تنفيذ ذه السياسة.
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 ٧٫٣ﻳقدم الرئ س التنفيذي تقر را إ ا لس ﻳتضمن معلومات عن الظروف العامة لنظام إدارة ا اطروأي
نقاط ضعف موجودة النظام مع اﻹجراءات الت

يحية اﳌتخذة

ذا الصدد.

 ٧٫٤حال علم ا لس بأي إخفاق أو ضعف ام نظام إدارة ا اطر ،فﺈن مجلس اﻹدارة سوف ﻳ أ إ

نة

اﳌراجعة ﻹعادة تقييم نظام إدارة ا اطر.
 ٧٫٥ﻳقوم ا لس بمراجعة ذه السياسة من وقت ﻵخر و حدد اﳌعاﻳ اﳌطلو ة لتطو ر ا ع أساس منتظم.
 ٧٫٦ﻳتحمل مجلس اﻹدارة مسؤولية مراقبة نظام إدارة ا اطرمن خﻼل نة اﳌراجعة.
 ٧٫٧ﻳقوم ا لس بمراجعة اﳌسائل التالية ع أساس منتظم:
أ(

طبيعة ا اطر ال تواج ا الشركة.

ب(

تحدﻳد ا اطرال

ج(

قدرة الشركة ع تحمل ا سائر اﳌرتبطة با اطر أو مع إدارة تلك ا اطر.

د(

ت لفة ا فاظ ع نظام شامل ﻹدارة ا اطر والفوائد اﳌرتبطة ا.

ه(

عت مقبولة وغ مقبولة للشركة.

ي ل وتنظيم نظام إدارة ا اطر بالشركة.

 ٧٫٨عد تلقي التقييم السنوي لنظام إدارة ا اطر ،ﻳ ناقش ا لس و تخذ قرارا شأن اﳌوضوعات التالية:
أ(
ب(

التغي الذي ﻳحدث لطبيعة وأولو ة ا اطر اﳌعنية ،وقدرة الشركة ع التعامل مع ذا التغي .
نوعية و م أ شطة اﻷعضاء التنفيذﻳ ن ،واﳌراجع ن الداخلي ن وغ م من اﻷ

اص إدارة

الرقابة الداخلية فيما ﻳتعلق بﺈدارة ا اطر.
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ج(

إذا انت التقار ر عن وضع إدارة ا اطر عرض من قبل اﻷعضاء التنفيذﻳ ن ع ا لس و انه
الفرعية الوقت اﳌناسب وع النحو اﳌﻼئم أم ﻻ.

د(

إجما اﻷخطاء نظام إدارة ا اطر وتأث ا ع اﻷ شطة ال شغيلية واﳌالية.

المادة ) :(٨ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠقﺔ ﺑﺈﺩﺍرﺓ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ
 ٨٫١سياسة إدارة ا اطر الشركة

جزء أسا

من ثقافة الشركة الداخلية.

 ٨٫٢تقر ر مجلس اﻹدارة ،تقوم الشركة باﻹفصاح عن اﳌعلومات التالية لﻸطراف ا ارجي ن اﳌ تم ن بالشركة:
أ(

ي ل تحدﻳد مسؤولية جميع وظائف إدارة ا اطر.

ب(

تحليل ا اطرال تواج ا الشركة.

ج(

عمليات مراقبة ا اطر وطرق إدارة ا اطر.

د(

التغ ات ال تحدث نظام إدارة ا اطر الشركة وأسباب ذلك.
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ﺍﳉﺪﻭل  :٥ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷرﺑﺎﺡ
ﺍﶈﺘﻮﻳﺎﺕ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(١ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٢ﺇﻋﻼﻥ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷرﺑﺎﺡ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٣ﻣﺼﺎﺩر ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷرﺑﺎﺡ ﻭﻣقﺪﺍرﻫﺎ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٤ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﻮﻥ ﺍﳌﺴﺘﺤقﻮﻥ ﻻﺳﺘﻼﻡ ﺗﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﺍﻷرﺑﺎﺡ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٥ﺩﻓﻊ ﺍﻷرﺑﺎﺡ ﺍﳌﻮﺯﻋﺔ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٦ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷرﺑﺎﺡ ﺍﳌﺮﺣﻠﻴﺔ ﺧﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٧ﺇﺻﺪﺍر ﺍﻟﺮﲰﻠﺔ

65
RY\848574.2

الشركة  -ﻻئحة الحوكمة

المادة ) :(١ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ

 ١٫١تم إعداد سياسة توز ع اﻷر اح للشركة وفقا ﳌتطلبات اﳌادة  ٩من ﻻئحة حوكمة الشر ات.
 ١٫٢تحدد سياسة توز ع اﻷر اح سياسة الشركة وإجراءا ا اﳌتعلقة بتوز ع اﻷر اح وإعﻼ ا وتار خ توز ع ا.
 ١٫٣تقوم الشركة بﺈعﻼن توز ع ودفع اﻷر اح ع أساس نتائج ا اﳌالية الر عية والسنو ة ،حسب ا الة.
 ١٫٤تقوم الشركة بتوز ع ما ﻻ ﻳقل عن  ٪٥من صا أر اح ا للمسا م ن لتمك ن الشركة من اﻻحتفاظ برأس مال
اف ﻳضمن نمو ا اﳌستقبل.
 ١٫٥س الشركة إ تطبيق سياسة توز ع أر اح ثابتة ﻳمكن تطبيق ا ع أساس سنوي .وتتع د الشركة
باﻹفصاح عن أي غي ات قد تحدث ل ذه السياسة.
 ١٫٦تقوم الشركة بدفع توز عات اﻷر اح نقدا.

المادة ) :(٢ﺇﻋﻼﻥ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷرﺑﺎﺡ

 ٢٫١تقوم الشركة بﺈعﻼن توز عات اﻷر اح بطر قة تحدد مقدار التوز ع وطر قة الدفع عد اﳌوافقة ع التوز ع
اﳌرح لصا أر اح الشركة للسنة من خﻼل ا معية العامة بناء ع توصيات مجلس اﻹدارة.
 ٢٫٢ﻳتضمن إعﻼن توز ع اﻷر اح ما ﻳ :
أ( فئة اﻷس م ال ﻳتم توز ع اﻷراح عل ا.
ب( ف ة دفع توز عات اﻷر اح.
 ٢٫٣ﻳتم توز ع أر اح اﻷس م وفقا للقوان ن واﻷنظمة اﳌعمول ا ووفقا للنظام اﻷسا .
 ٢٫٤ﻻ ﻳجوز للشركة أن علن عن توز ع أر اح اﻷس م حالة عرض ا للتع اﳌا أو اﻹفﻼس ،أو حالة ما إذا
أدى ذلك إ اﻹعﻼن عن ع ة مالية أو إفﻼس.

المادة ) :(٣ﻣﺼﺎﺩر ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷرﺑﺎﺡ ﻭﻣقﺪﺍرﻫﺎ
 ٣٫١ﻳتم دفع توز عات اﻷر اح من صا أر اح الشركة وتوزع ع اﳌسا م ن ع أساس عدد وفئة اﻷس م ال
ﻳمتلكو ا.
 ٣٫٢ﻳتم تحدﻳد مبلﻎ توز عات اﻷر اح أو اﻷس م العادﻳة ال س تم توز ع ا بناء ع توصيات مجلس اﻹدارة،
 ٣٫٣ﻳتم توز ع اﻷر اح السنو ة الصافية للشركة عد خصم جميع اﳌصار ف العمومية واﳌصار ف اﻷخرى
والبدﻻت بما ذلك الز اة وا صصات اﻷخرى كما ﻳ :
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أ(

ﻳتم تخصيﺺ ) (١٠٪من صا الر ح لتكو ن اﻻحتياطي القانو ي .و جوز ل معية العامة عليق ذا
التخصيﺺ م بلﻎ اﻻحتياطي القانو ي مبلﻎ ) (٥٠٪من رأسمال الشركة.

ب(

ﻳجوز ل معية العامة للمسا م ن بناء ع توصية مجلس اﻹدارة تخصيﺺ سبة معينة من اﻷر اح
الصافية لتكو ن احتياطي لغرض محدد.

ج(

من اﻷر اح الصافية اﳌتبقية ،ﻳتم توز ع أول اﻷر اح ال

ساوي قيمته )  (٥٪من رأس اﳌال اﳌدفوع

ع اﳌسا م ن.
د(

ﻳتم تخصيﺺ جزء ﻻ ﻳتجاوز ) (١٠٪من اﻷر اح الصافية لﻸعضاء كتعو ض.

ه(

توزع اﻷر اح اﳌتبقية ع اﳌسا م ن أر اح إضافية.

 ٣٫٤مبلﻎ توز عات اﻷر اح ع الس م العادي ساوي إجما التوز عات مقسوما ع عدد اﻷس م العادﻳة
للشركة.
 ٣٫٥ﻳتم تحدﻳد مبلﻎ توز عات اﻷر اح ع اﻷس م اﳌمتازة وفقا لقانون الشر ات والنظام اﻷسا

 ،ال ﻻ تقل عن

 ٪٥من القيمة اﻻسمية للس م.

المادة ) :(٤ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﻮﻥ ﺍﳌﺴﺘﺤقﻮﻥ ﻻﺳﺘﻼﻡ ﺗﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﺍﻷرﺑﺎﺡ
 ٤٫١اﳌسا مون اﳌدرجة أسماؤ م

ل اﳌسا م ن الذﻳن ﻳملكون اﻷس م

اﻳة جلسة التداول ﻳوم

ا عقاد ا معية العامة.
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المادة ) :(٥ﺩﻓﻊ ﺍﻷرﺑﺎﺡ ﺍﳌﻮﺯﻋﺔ

 ٥٫١ﻳجب أن ﻳكون تار خ بدء التوز ع السنوي ﻷر اح اﻷس م موعد أقصاه خمسة عشر) (١٥ﻳوما من تار خ اتخاذ
القرارلتوز ع اﻷر اح.
 ٥٫٢ستمر الشركة دفع أر اح اﻷس م اﳌعلنة ع اﻷس م ال لم ﻳقم أ ا ا بجمع مدفوعات التوز ع خﻼل
الف ة اﳌذكورة اﳌادة ) (٥٬١أعﻼه.
 ٥٫٣ﻻ ستحق أﻳة فوائد ع التوز عات ال لم تتم اﳌطالبة ا أو لم ﻳ سلم ا اﳌسا م اﳌع .
 ٥٫٤تكون الشركة مسئولة عن دفع التوز عات اﳌعلنة .ومن ثم فﺈن الشركة ستكون مسئولة قانونيا أمام
اﳌسا م ن حال تخلف ا عن سداد التوز عات.
 ٥٫٥تقوم الشركة بﺈبﻼغ اﳌسا م ن بتار خ وم ان وإجراءات دفع التوز عات من خﻼل شر ذه اﳌعلومات عن طر ق
وسائل ال شر اﳌستخدمة ل شر الدعوة ضور اجتماع ا معية العامة ،بما ذلك موقع تداول.
 ٥٫٦لغرض تنظيم واستكمال عملية دفع التوز ع ،ﻳجوز للشركة طلب اﳌساعدة من طرف خار س "وكيل
الدفع" ،كونه أحد البنوك ال تتعامل مع ا الشركة .ومع ذلك ،فﺈن ذه اﳌساعدة من قبل طرف خار ﻻ
ﻳجوز أن ﻳفرج عن الشركة مسؤولي ا القانونية أمام اﳌسا م ن فيما ﻳتعلق بتوز ع اﻷر اح.
 ٥٫٧ﻳتع ن ع الشركة إبﻼغ اﳌسا م ن حالة طلب اﳌساعدة من "وكيل الدفع" ،أو حال غي ه من خﻼل وسائل
ال شر اﳌستخدمة حالة شر الدعوة ضور اجتماع ا معية العامة ،أو عن طر ق إرسال رسائل م لة
ل اﳌسا م ن أو من خﻼل إتاحة ذه اﳌعلومات ع موقع ا
إ اﳌسا م ن عناو م اﳌ لة
اﻹلك و ي أو ع موقع تداول.
 ٥٫٨أﻳة أمور تتعلق بدفع اﻷر اح اﳌعلنة وال لم ﻳنﺺ عل ا قانون الشر ات أو النظام اﻷسا أو ذه الﻼئحة،
ستعا ا الشركة وفقا ﳌص ة اﳌسا م ن.

المادة ) :(٦ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷرﺑﺎﺡ ﺍﳌﺮﺣﻠﻴﺔ ﺧﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ

 ٦٫١ﻳجوز للشركة توز ع أر اح مرحلية ع مسا م ا ش ل نصف سنوي أو ر ع سنوي ،إذا نﺺ نظام ا اﻷساس
ع جواز ذلك ،عد اس يفاء اﳌتطلبات التالية:
أ( أن تفوض ا معية العامة العادﻳة ا لس بتوز ع أر اح مرحلية بموجب قرار ﻳجدد سنو ا.
}الضوابط واﻹجراءات الصادرة تنفيذا لنظام الشر ات ا اصة شر ات اﳌسا مة اﳌدرجة مادة ٣٩
)[(١
ب( أن تكون الشركة ذات ر حية جيدة ومنتظمة [.الضوابط واﻹجراءات الصادرة تنفيذا لنظام الشر ات
ا اصة شر ات اﳌسا مة اﳌدرجة مادة [(٢) ٣٩
ج( أن ﻳتوفر لد ا سيولة معقولة و ستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أر اح ا ] .الضوابط
واﻹجراءات الصادرة تنفيذا لنظام الشر ات ا اصة شر ات اﳌسا مة اﳌدرجة مادة [(٣) ٣٩
د( أن ﻳتوفرلدى الشركة أر اح قابلة للتوز ع وفقا ﻵخرقوائم مالية مراجعة ،افية لتغطية اﻷر اح اﳌق ح
توز ع ا ،عد خصم ما تم توز عه ورسملته من تلك اﻷر اح عد تار خ ذه القوائم اﳌالية [.الضوابط
واﻹجراءات الصادرة تنفيذا لنظام الشر ات ا اصة شر ات اﳌسا مة اﳌدرجة مادة [(٤) ٣٩
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٦٫٢

ع مجلس اﻹدارة أن ﻳضمن تقر ره السنوي اﳌقدم ل معية العامة للشركة سب اﻷر اح ال تم توز ع ا
ع اﳌسا م ن خﻼل الف ات ا تلفة من السنة اﳌالية إضافة إ سبة اﻷر اح اﳌق ح توز ع ا اﻳة
السنة اﳌالية وإجما ذه اﻷراح ] .الضوابط واﻹجراءات الصادرة تنفيذا لنظام الشر ات ا اصة شر ات
اﳌسا مة اﳌدرجة مادة [٤٠

٦٫٣

ﻳتم قيد توز ع اﻷر اح ع حساب اﻷر اح اﳌبقاة اﳌ اكمة من السنوات السابقة أو اﻻحتياطيات اﻻتفاقية أو
ل ما ،وع الشركة أن ترا ال سلسل واﻻنتظام كيفية و سب توز ع اﻷر اح حسب اﻻم انيات والسيولة
اﳌتوفرة لدى الشركة ،وع مجلس اﻹدارة اﻹفصاح واﻹعﻼن عن سب اﻷر اح الدور ة اﳌنتظمة ال ﻳتقرر
توز ع ا ع اﳌسا م ن مواعيد ا [.الضوابط واﻹجراءات الصادرة تنفيذا لنظام الشر ات ا اصة
شر ات اﳌسا مة اﳌدرجة مادة ) ٤١أ([

٦٫٤

تل م الشركة عند اتخاذ قرار توز ع اﻷر اح اﳌرحلية باﻹفصاح واﻹعﻼن عن ذلك فورا وتزو د ال يئة ب ة
منه فور صدوره ] .الضوابط واﻹجراءات الصادرة تنفيذا لنظام الشر ات ا اصة شر ات اﳌسا مة اﳌدرجة
مادة ) ٤١ب([

المادة ) :(٧ﺇﺻﺪﺍر ﺍﻟﺮﲰﻠﺔ

 ٧٫١ﻳحق للشركة ز ادة رأسمال ا عن طر ق إصدار أس م جدﻳدة إ مسا م ا ا الي ن ،ﻳتم دفع ا بال امل من
احتياطا ا وال تتضمن حساب اﻷر اح ا تجزة واحتياط ا القانو ي )"إصداررأس اﳌال"( ،و ذه ا الة
تقدم الشركة رسالة إ ال يئة تحتوي ع ا د اﻷد ى من اﳌعلومات اﳌطلو ة لطلب إصدار رأس اﳌال وفقا
للم ق  ٩من قواعد ال يل واﻹدراج.
 ٧٫٢إذا وافقت ال يئة ع ز ادة رأسمال الشركة عن طر ق إصداررأس اﳌال ،فيجب ا صول ع موافقة
ا معية العامة غ العادﻳة خﻼل ستة ) (٦أش رمن موافقة ال يئة ع ذلك .إذا لم ﻳتم ا صول ع
موافقة ا معية غضون ذلك الوقت ،فﺈن موافقة ال يئة عت غ صا ة و تع ن ع الشركة إعادة
تقدﻳم خطاب طل ا.
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ﺍﳉﺪﻭل  :٦ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﺎﱀ
ﺍﶈﺘﻮﻳﺎﺕ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(١ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٢ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٣ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﺎﱀ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٤ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٥ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺍﳌﻤﺎرﺳﺎﺕ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ
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المادة ) :(١ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ

 ١٫١تم إعداد سياسة العﻼقة مع أ اب اﳌصا للشركة وفقا ﳌتطلبات اﳌادة  ٨٣من ﻻئحة حوكمة الشر ات.
 ١٫٢دف ذه سياسة إ وضع السياسات ال تنظم العﻼقة ب ن أ اب اﳌصا سواء انوا اﻷعضاء أو
موظف ا أو مدراء ا أو أطراف أخرى من أجل حماﻳة حقوق م ومصا الشركة.

المادة ) :(٢ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
تل م الشركة بما ﻳ :
 تقدﻳم خدمات عالية ا ودة
 حماﻳة حقوق الغ
 تحقيق رضا العمﻼء واﳌر
 إدارة الشركة ب ا ة وأمانة ،واﻹفصاح عن جميع اﳌعلومات اﳌتعلقة بأ

اب اﳌصا

المادة ) :(٣ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﺎﱀ
س ند عﻼقة الشركة مع أ

اب اﳌصا إ اﳌبادئ التالية:

 ٣٫١ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ
 ٣٫١٫١تقدرالشركة موظف ا باعتبار م اﻷساس لنجاح ا .وع

ذا النحو ،تل م الشركة بمعاملة جميع اﳌوظف ن

باح ام وثقة و ناء عﻼقات طو لة اﻷمد مع م بناء ع تطبيق قانون العمل السعودي.
 ٣٫١٫٢تتخذ الشركة جميع اﻹجراءات الﻼزمة والضرور ة لتفادي عارض اﳌصا مع موظف ا ،و حال منع م من
اﳌشاركة عملية اتخاذ القرارات ذات الصلة.
٣٫١٫٣

عامل الشركة جميع موظف ا بال ساوي فيما ﻳتعلق بجميع حقوق م ومستحقا م دون أي تمي .

٣٫١٫٤

ﻳتم تقييم اﳌوظف ن وم افأ م بناء ع مقاﻳ س موضوعية ﻷدا م وإنجازا م العمل.

٣٫١٫٥

تنظم الشركة برامج تدر ية متنوعة متاحة ميع العامل ن من أجل تحس ن م ارا م.

٣٫١٫٦

الشركة تحظر استخدام وإفصاح اﳌعلومات الداخلية من قبل جميع اﳌوظف ن واﳌدراء ،وقد

وضعت اﻹجراءات الﻼزمة للتعامل بفعالية مع ذه اﳌسألة .وفيما ﻳتعلق بالشفافية التعامل مع
اﳌوظف ن ،فتتم اﻻس شارة ب ن موظفي الشركة ومدﻳر ا للتعامل بفعالية مع ظروف العمل وغ ا من
القضاﻳا ال تؤثر ع ب ئة عمل اﳌوظف ن.
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 ٣٫٢ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﻭﺍﳌﺮﺿﻰ
 ٣٫٢٫١رضا العمﻼء واﳌر

أمربالﻎ اﻷ مية للشركة .ولذلك ،س الشركة لتقدﻳم خدمات عالية ا ودة بأسعار

مناسبة وتوف خدمة فعالة ﳌا عد البيع ،و و أمرضروري لعﻼقة الشركة مع عمﻼ ا واﳌر

.

 ٣٫٣ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎءﻫﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
 ٣٫٣٫١عتقد الشركة أن عﻼقة طو لة اﻷمد مع شر ا ا بالعمل )اﳌوردﻳن ،اﳌقاول ن والشر اء مشار ع الشركة
وأعمال ا وغ ا( وال تكون مب ية ع اﻻح ام والثقة وحقوق اﳌلكية أمر م م لنجاح ا .و

ع الشركة

شر ا ا بالعمل ع مشارك ا تطبيق ذه اﳌعاﻳ اﻷخﻼقية.
 ٣٫٣٫٢تل م الشركة باﻻمتثال التام لقوان ن اﳌملكة العر ية السعودﻳة شأن م افحة غسيل اﻷموال وم افحة
الرشوة ،و التا فﺈ ا تقوم فقط بأعمال تجار ة مع اﳌوردﻳن والز ائن واﻷطراف اﻷخرى ذات السمعة الطيبة
الذﻳن ﻳقومون بأعمال م التجار ة وفقا ل ذه القوان ن وفقط مع أولئك الذﻳن ستمد أموال م من مصادرمشروعة.

 ٣٫٤ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ
 ٣٫٤٫١ﻳجب ع الشركة دفع جميع الضرائب الزكو ة اﳌستحقة الوقت اﳌناسب.
 ٣٫٤٫٢تل م الشركة بجميع ال شر عات والقوان ن واللوائح اﳌتعلقة بأعمال ا وتل م باﻹفصاح عن جميع اﳌعلومات
ا و ر ة للمسا م ن والدائن ن وأ

اب اﳌصا اﻵخر ن.

 ٣٫٤٫٣تقوم الشركة با فاظ ع صﻼحية ال اخيﺺ الﻼزمة ﻷداء أ شط ا.

 ٣٫٥ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﺘﻤﻊ

 ٣٫٥٫١عت الشركة نفس ا جزءا ﻻ ﻳتجزأ من ا تمع الذي عمل فيه ،و مل مة عﻼقة سليمة تقوم ع اﻻح ام
والثقة واﻷمانة واﻹنصاف.
 ٣٫٥٫٢تل م الشركة بﺈﻳجاد فرص عمل ﻷفراد ا تمع.
 ٣٫٥٫٣ا فاظ ع الب ئة له أ مية قصوى بال سبة للشركة .لذا س الشركة ل د من أي انقطاع الب ئة
نا عن أ شط ا عن طر ق ا د من النفاﻳات واﻻستخدام الفعال للطاقة.
 ٣٫٥٫٤ﻳتم تنفيذ جميع عمليات وأ شطة الشركة وفقا ﻷع معاﻳ الرعاﻳة متماشيا مع اﳌعاﻳ اﳌع ف ا دوليا.
 ٣٫٥٫٥تل م الشركة بدعم ا تمع ا

من خﻼل مجموعة متنوعة من اﳌؤسسات ا

ﻳة واﳌؤسسات التعليمية.

 ٣٫٥٫٦س الشركة جا دة لبناء عﻼقات بناءة مع اﳌنظمات غ ا كومية من أجل بناء مجتمع أفضل وا فاظ
ع الب ئة وسﻼمة ا تمع ك ل.
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المادة ):(٤

ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

 ٤٫١ﺍﳊﺎجﺔ ﺇﱃ ﻃﻠﺐ ﺍﳌﺸﻮرﺓ
العدﻳد من القرارات اﳌتعلقة بالعمل تنطوي ع معضﻼت أخﻼقية وتتطلب أح اما معقدة ﻻتخاذ القرارال

يح.

و حالة عدم اليق ن ،ﻳحق ميع مدراء الشركة وموظف ا ال شاور مع اﳌس شار القانو ي الذي ﻳقوم بدوره بتقدﻳم
اﳌشورة والتوجيه وفقا ﳌدونة قواعد السلوك ا اصة بالشركة.

 ٤٫٢ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ل فرد مسؤول عن سلوكه اﻷخﻼ  .فﺈن اﻻل ام بقواعد الشركة فيما ﻳتعلق بالسلوك اﻷخﻼ ملزم ميع موظفي
الشركة ومدراء ا ،و و جزء من جميع عقود عمل اﳌوظف ن .جميع رؤساء اﻹدارات الشركة مسؤولون أمام الرئ س
التنفيذي فيما ﻳتعلق ب نفيذ مدونة قواعد السلوك إدار م للشركة ،وضمان ف م جميع اﳌدراء واﳌوظف ن لتلك
القواعد ش ل امل .ﻳجب ع رؤساء اﻷقسام تقدﻳم ضمانات بأن جميع اﳌوظف ن ﻳمتثلوا

ميع اﻷح ام

اﳌنصوص عل ا مدونة قواعد السلوك جميع عمليا م .و كون الرئ س التنفيذي بدوره مسؤوﻻ عن تقدﻳم ذه
الضمانات للمجلس.
تم دمج مبادئ وأح ام مدونة اﻷخﻼقيات نظام الرقابة الداخلية للشركة .تقوم الشركة بﺈجراء مراجعات دور ة
وتقييم أح ام مدونة اﻷخﻼقيات لضمان تحسي ا وفعالي ا.

المادة ) :(٥ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺍﳌﻤﺎرﺳﺎﺕ ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺔ

ع مجلس اﻹدارة – ً
بناء ع اق اح نة اﳌراجعة – وضع ما ﻳلزم من سياسات أو إجراءات ﻳ بع ا أ

اب اﳌصا

تقدﻳم ش اوا م أو اﻹبﻼغ عن اﳌمارسات ا الفة ،مع مراعاة ما ﻳ :
 ٥٫١ت س إبﻼغ أ

اب اﳌصا )بمن ف م العاملون الشركة( مجلس اﻹدارة بما قد ﻳصدرعن اﻹدارة التنفيذﻳة

من تصرفات أو ممارسات تخالف اﻷنظمة واللوائح والقواعد اﳌرعية أو تث الر بة القوائم اﳌالية أو أنظمة
الرقابة الداخلية أو غ ا ،سواء أ انت تلك التصرفات أو اﳌمارسات مواج م أم لم تكن ،وإجراء التحقيق
الﻼزم شأ ا] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(١) ٨٤
 ٥٫٢ا فاظ ع سر ة إجراءات اﻹبﻼغ بت س اﻻتصال اﳌباشر عضو مستقل

نة اﳌراجعة أو غ ا من

ال ان ا تصة] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٢) ٨٤
 ٥٫٣ت ليف

ﺺ مختﺺ بتلقي ش اوى أو بﻼغات أ

اب اﳌصا والتعامل مع ا] .ﻻئحة حوكمة الشر ات

مادة [(٣) ٨٤
 ٥٫٤تخصيﺺ اتف أو بر د إلك و ي لتلقي الش اوى] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٤) ٨٤
 ٥٫٥توف ا ماﻳة الﻼزمة ﻷ

اب اﳌصا ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٥) ٨٤
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ﺍﳉﺪﻭل  :٧ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻌﺎرﺽ ﺍﳌﺼﺎﱀ
ﺍﶈﺘﻮﻳﺎﺕ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(١ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٢ﺗﻌﺎرﻳف
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٣ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﺗﻌﺎرﺽ ﺍﳌﺼﺎﱀ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) (٤ﲡﻨﺐ ﺗﻌﺎرﺽ ﺍﳌﺼﺎﱀ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٥ﺇرﺷﺎﺩﺍﺕ ﺗﻌﺎرﺽ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﻟﻸﻋﻀﺎء
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٦ﺇرﺷﺎﺩﺍﺕ ﺗﻌﺎرﺽ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﻟﻺﺩﺍرﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٧ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٨ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٩ﻗﺒﻮل ﺍﳍﺪﺍﻳﺎ
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المادة ) :(١ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ
 ١٫١تم إعداد سياسة عارض اﳌصا

الشركة وفقا ﳌتطلبات اﳌادة  ٤٣من ﻻئحة حوكمة الشر ات.

 ١٫٢ﺗﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺇﱃ ﺗﻮجﻴﻪ:
أ(

إبﻼغ اﻷعضاء وكبار اﳌسا م ن وكبار التنفيذﻳ ن وغ م من العامل ن الشركة بضرورة تجنب
ً
ا اﻻت ال تؤدي إ عارض مصا م مع مصا الشركة ،والتعامل مع ا وفقا ﻷح ام نظام
الشر ات ولوائحه التنفيذﻳة.

ب(
ج(

تقدﻳم أمثلة توضيحية اﻻت عارض اﳌصا ت ناسب مع طبيعة شاط الشركة.
إجراءات وا

ة لﻺفصاح عن عارض اﳌصا  ،وا صول ع ال خيﺺ أو اﳌوافقة الﻼزمة قبل

بدء اﻷعمال ال قد ﻳ شأ ع ا عارض اﳌصا .
د(

اﻹلزام باﻹفصاح الدائم عن ا اﻻت ال قد تؤدي إ عارض اﳌصا أو عند وقوع ذا التعارض.

ه(

اﻹلزام باﻻمتناع عن التصو ت أو اﳌشاركة اتخاذ القرارعند وجود عارض اﳌصا .

و(

إجراءات وا ة عند عاقد الشركة أو عامل ا مع طرف ذي عﻼقة ،ع أن شمل ذلك إبﻼغ ال يئة
ً
وا م ور من دون أي تأخ بذلك التعاقد أو التعامل ،إذا ان ذا التعاقد أو التعامل مساو ا أو ﻳز د
ً
ع واحد ) (١٪من إجما إﻳرادات الشركة وفقا ﻵخر قوائم مالية سنو ة مراجعة.

ز(

اﻹجراءات ال ﻳتخذ ا مجلس اﻹدارة إذا تب ن له اﻹخﻼل ذه السياسة.
]ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [٤٣

 ١٫٣نظرا لكون احتمالية حدوث حالة عارض اﳌصا عادة ﻻ ﻳمكن عر ف ا مجموعة من اﻹجراءات ،ﻳتوقع من
اﻷعضاء واﻹدارة التنفيذﻳة وموظفي الشركة أن ﻳظ روا جميع اﻷوقات سلوكيات أخﻼقية عالية فيما ﻳتعلق
باﳌسائل ال تتطلب السر ة ،وكذلك قبول ا للمبادئ التوج ية والتوج ات ال تحكم مشارك ا أي من ذه
اﻷ شطة.
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المادة ) :(٢ﺗﻌﺎرﻳف
 ٢٫١ال

ﺺ اﳌع  :أي عضو مجلس إدارة أو مسؤول تنفيذي أو مسؤول أو موظف بالشركة لدﻳه مص ة مباشرة

أو غ مباشرة اﻷعمال والعقود اﳌ مة ساب الشركة.
 ٢٫٢ت شأ مص ة حالة وجود عضو مجلس اﻹدارة أو الرئ س التنفيذي أو اﳌوظف أو الشركة لدﻳه مصا
مالية مع الشركة سواء ش ل مباشرأوغ مباشرمن خﻼل أعماله أو اس ثماراته أو من خﻼل أقار ه من الدرجة
أي من ا اﻻت التالية:

اﻷو
أ(

اﳌلكية أو اﻻس ثمارالفع أو ا تمل شركة أخرى عمل مع الشركة اﳌعامﻼت أو اﻻتفاقات.

ب(

اتفاقية فعلية أو محتملة فيما ﻳتعلق بمزاﻳا أو حقوق ﻳتم ا صول عل ا من كيانات أو شر ات أو
اص عملون مع الشركة مفاوضات حول أعمال أو عقود م مة ساب الشركة.

أ

 ٢٫٣شمل التعو ض اﳌ افآت اﳌباشرة وغ اﳌباشرة وال داﻳا وأي خدمات أخرى مقدمة.
 ٢٫٤ﻻ ﻳجوز ﻷي

ﺺ مع أن ﻳكون حالة عارض اﳌصا ما لم ﻳقرر اﳌسؤولون ا تصون الشركة أن

ذا الوضع قد تحقق.

المادة ) :(٣ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﺗﻌﺎرﺽ ﺍﳌﺼﺎﱀ
 ٣٫١ع ال

ﺺ اﳌع الذي ﻳكون حالة عارض مصا فعلية أو محتملة أو غ متأكد من الدخول حالة

عارض مصا فعلية أو محتملة أن ﻳل م باﻹفصاح كتابة إ مجلس اﻹدارة أو أم ن ا لس عن طبيعة ومدى
حالة عارض اﳌصا الفعلية أو ا تملة ال ﻳتعامل مع ا.
 ٣٫٢ﻳتم اﻹفصاح بالتفصيل و تم إثباته بوقا ع مناسبة بمجرد علم ال

ﺺ اﳌع بأنه

حالة عارض فع

أو محتمل اﳌصا .
 ٣٫٣ﻳقوم مجلس اﻹدارة أو أم ن ا لس أو اﳌوظف اﳌع ن ل ذا الغرض بمراجعة جميع حاﻻت عارض اﳌصا ال
تم اﻹفصاح ع ا وفقا للمادة  ٣٫١أو تلك الواردة قائمة مرجعية تتعلق بحاﻻت عارض اﳌصا .
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 ٣٫٤و جرى تقييم منفصل ل ل حالة لتحدﻳد ما إذا انت ناك حاجة إ أي معلومات إضافية .و حالة طلب
معلومات إضافية ،ﻳقدم ال

ﺺ اﳌع ذلك دون إبطاء.

 ٣٫٥عندما ﻳقرر مجلس اﻹدارة أو أم ن سرمجلس اﻹدارة أو اﳌس شارالقانو ي للشركة وجود حالة فعلية أو محتملة
لتعارض اﳌصا  ،ﻳتم تقدﻳم توج ات خطية محددة خﻼل خمسة ) (٥أﻳام من تار خ مراجعة الوضع لل

ﺺ

اﳌع الذي ﻳجب أن ﻳمتثل له.

ﺍﳌﺎﺩﺓ ) (٤ﲡﻨﺐ ﺗﻌﺎرﺽ ﺍﳌﺼﺎﱀ :ـ
أ( ﻳجب ع عضو مجلس اﻹدارة :ـ
 (١ممارسة م امه بأمانة ونزا ة ،وأن ﻳقدم مصا الشركة ع مص ته ال

صية ،وأن ﻻ ستغل منصبة

لتحقيق مصا خاصة ) .ﻻئحة حكومة الشر ات مادة (١) ٤٤
 (٢تجنب حاﻻت عارض اﳌصا وإبﻼغ ا لس بحاﻻت التعارض ال قد تؤثر حياده عند النظر اﳌوضوعات
اﳌعروضة ع ا لس ،وع مجلس اﻹدارة عدم إشراك ذا العضو اﳌداوﻻت ،وعدم اح ساب صوته
التصو ت ع

ذه اﳌوضوعات اجتماعات مجلس اﻹدارة وجمعيات اﳌسا م ن }مادة {(٢) ٤٤

 (٣ا فاظ ع سر ة اﳌعلومات ذات الصلة بالشركة وأ شط ا وعدم إفشا ا إ أي

ﺺ }مادة .{ (٣) ٤٤

ﺏ( ﳛﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮ ﳎﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍرﺓ :ـ
 (١التصو ت ع قرار مجلس اﻹدارة أو ا معية العامة اﻷعمال والعقود ال تتم ساب الشركة إذا
انت له مص ة مباشرة أو غ مباشرة ف ا }مادة ) ٤٤ب {(١-
 (٢اﻻستغﻼل أو اﻻستفادة ش ل مباشر أو غ مباشر من أي من أصول الشركة أو معلوما ا أو الفرص
ً
اﻻس ثمار ة اﳌعروضة عليه بصفته عضوا مجلس اﻹدارة أو اﳌعروضة ع الشركة و شمل ذلك
الفرص اﻻس ثمار ة ال تدخل ضمن أ شطة الشركة أو ال ترغب الشركة اﻻستفادة م ا ،و سري
ا ظر ع عضو ا لس الذي ستقيل ﻷجل استغﻼل الفرص اﻻس ثمار ة بطر ق مباشر أو غ مباشر

ال

ترغب الشركة

اﻻستفادة م ا وال

علم

ا أثناء عضو ته بمجلس اﻹدارة.

}مادة  ٤٤ب{ (٢-
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ﺍﳌﺎﺩﺓ ) (٥ﺇرﺷﺎﺩﺍﺕ ﺗﻌﺎرﺽ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﻟﻸﻋﻀﺎء
 ٥٫١ع من ﻳرغب ترشيح نفسه لعضو ة مجلس اﻹدارة أن ﻳف

للمجلس ول معية العامة عن أي من

حاﻻت عارض اﳌصا – وفق اﻹجراءات اﳌقررة من ال يئة – ،و شمل:
أ(

وجود مص ة مباشرة أو غ مباشرة اﻷعمال والعقود ال تتم ساب الشركة ال ﻳرغب ال
لس إدار ا] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(١) ٤٥

ب( اش اكه

عمل من شأنه منافسة الشركة ،أو منافس ا

أحد فروع ال شاط الذي تزاوله.

]ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٢) ٤٥
 ٥٫٢مع مراعاة ما ورد اﳌادة الثانية والسبع ن من نظام الشر ات واﻷح ام ذات العﻼقة

ذه الﻼئحة ،إذا

رغب عضو مجلس اﻹدارة اﻻش اك عمل من شأنه منافسة الشركة ،أو منافس ا أحد فروع ال شاط
الذي تزاوله ،فيجب مراعاة ما ﻳ :
أ(

إبﻼغ مجلس اﻹدارة باﻷعمال اﳌنافسة ال ﻳرغب ممارس ا ،وإثبات ذا اﻹبﻼغ محضر اجتماع
مجلس اﻹدارة] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(١) ٤٦

ب(

عدم اش اك العضو صاحب اﳌص ة التصو ت ع القرار الذي ﻳصدر

ذا الشأن مجلس

اﻹدارة وجمعيات اﳌسا م ن] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٢) ٤٦
ج(

قيام الرئ س بﺈبﻼغ ا معية العامة العادﻳة عند ا عقاد ا باﻷعمال اﳌنافسة ال ﻳزاول ا عضو
ا لس وذلك عد تحقق مجلس اﻹدارة من منافسة عضو ا لس ﻷعمال الشركة أومنافس ا أحد
ً
فروع ال شاط الذي تزاوله وفقا للضوابط ال ﻳقر ا ع أن ﻳتم التحقق من ذه اﻷعمال ش ل
سنوي] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٣) ٤٦

د(

ا صول ع ترخيﺺ مسبق من ا معية العامة العادﻳة للشركة سمح للعضو بممارسة اﻷعمال
ً
اﳌنافسة ،ع أن ﱠ
ﻳجدد ذا ال خيﺺ سنو ا] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٤) ٤٦

٥٫٣ﻳدخل مف وم اﻻش اك أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافس ا أحد فروع ال شاط الذي
تزاوله ما ﻳ :
أ(

تأس س عضو مجلس اﻹدارة لشركة أو مؤسسة فردﻳة أوتملكه سبة مؤثرة ﻷس م أو حصﺺ شركة
ً
أو م شأة أخرى ،تزاول شاطا من نوع شاط الشركة أو مجموع ا] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ٤٧
)[(١
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ب(

قبول عضو ة مجلس إدارة شركة أو م شأة منافسة للشركة أو مجموع ا ،أو تو إدارة مؤسسة
ً
فردﻳة منافسة أو شركة منافسة أﻳا ان ش ل ا] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٢) ٤٧

ج(

حصول العضو ع و الة تجارة أو ما حكم ا ،ظا رة انت أو مست ة ،لشركة أو م شأة أخرى
منافسة للشركة أو مجموع ا] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٣) ٤٧

ﺍﳌﺎﺩﺓ ) (٦ﺇرﺷﺎﺩﺍﺕ ﺗﻌﺎرﺽ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﻟﻺﺩﺍرﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
 :٦٫١ﻻ ﻳجوز للرئ س التنفيذي وجميع اﻹدارة التنفيذﻳة القيام بما ﻳ :
أ(

اﳌشاركة أعمال الشر ات التنافسية دون ا صول ع موافقة ا لس.

ب(

الدخول أي معامﻼت مع الشركة بدون موافقة مجلس اﻹدارة أو ا معية العامة.

ج(

اتخاذ أي إجراءات محددة قد تؤدي إ عارض ب ن مصا

د(

استخدام حقوق الشركة وأصول ا تحقيق م اسب

ه(

اﻹفصاح عن اﳌعلومات الغ عامة أو السر ة لﻸطراف ال ل ا مصا

و(

استخدام معلومات الشركة أو الفرص اﻻس ثمار ة ﳌص

صية ومصا الشركة.

م ال
صية.

م ال

الشركة.

صية.

ﺍﳌﺎﺩﺓ ) (٧ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
 :٧٫١ﻳقوم مجلس اﻹدارة بمراجعة وتفو ض جميع معامﻼت اﻷطراف ذات العﻼقة ال أبرم ا الشركة مع
اﻷخذ ع ن اﻻعتبارما ﻳ :
أ(

مص ة الشركة من الدخول مثل ذه اﳌعاملة.

ب(

مدى ا تمام الطرف ذي العﻼقة.

ج(

توافر مصادر أخرى للمنتجات أو ا دمات اﳌماثلة.

د(

اﳌدى الذي تكون فيه شروط معاملة اﻷطراف ذات العﻼقة أقل مؤاتاة من الشروط اﳌتاحة عموما
اﳌعامﻼت غ ذات الصلة ظل ظروف مماثلة.

ه(

القيمة )ا معة إن أمكن( للمعاملة مع اﻷطراف ذات العﻼقة.
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و(

التأث ع استقﻼلية اﳌدﻳر إذا ان ال

و مدﻳر أو أحد أفراد العائلة اﳌباشر ن ﳌدﻳر أو

ﺺ اﳌع

كيان ﻳكون فيه اﳌدﻳر مسا ما.
ز(

أﻳة اعتبارات أخرى ﻳرا ا ا لس مناسبة.

اﳌادة ) (٨اﻹفصاح عن اﳌعامﻼت مع اﻷطراف ذات العﻼقة
 ٨٫١تقوم الشركة فورا ودون إبطاء باﻹفصاح لل يئة العامة لسوق اﳌال وا م ور عن أﻳة معاملة ﻳتم إبرام ا
فيما بي ا و ن أي طرف ذي عﻼقة أو أي ترت ب تدخل فيه الشركة والطرف ذي العﻼقة اس ثمار أي
مشروع أو أصل أو عندما توفر الشركة التمو ل لل

ء نفسه.

 ٨٫٢ﻳجب ع مجلس اﻹدارة أن ﻳدرج تقر ره السنوي وصفا ﻷي صفقة م مة ب ن الشركة والطرف ذي العﻼقة.

 ٨٫٣ﻳجب ع مجلس اﻹدارة اﻹفصاح التقر ر السنوي واﻻستمارة رقم  ٨ال ﻳجب تقدﻳم ا إ ال يئة ع
أساس سنوي جميع اﳌعلومات اﳌتعلقة بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا ف ا )بما ذلك قيمة
ومدة ذه اﻷعمال أو العقود واسم العضو ذي العﻼقة والذي له صلة مف

عنه التقرر السنوي

لس اﻹدارة( والذي ﻳكون ف ا مص ة لعضو مجلس اﻹدارة أو للرئ س التنفيذي أو للمدﻳراﳌا أوﻷي
ﺺ ذي عﻼقة .و جب أن تصدر الشركة إعﻼن نقض حال عدم وجود أعمال أو عقود من ذا
النوع .و اﻹضافة إ ذلك ،ﻳ ب

إدراج بند مستقل

جدول أعمال ا معية العامة التالية سلط

الضوء ع اسم الطرف ذي العﻼقة والذي له الصلة وطبيعة الصفقة ذات الصلة وشروط ا ومد ا
وقيم ا و تع ن أن ﻳرفق اﻹخطار ذه العﻼقة بتقر رخاص صادرعن مراجع ا سابات فيما ﻳتعلق ذه
اﳌعامﻼت.

ﺍﳌﺎﺩﺓ ) (٩ﻗﺒﻮل ﺍﳍﺪﺍﻳﺎ
: ٩٫١ـ ﻻ ﻳجوز ﻷي من اﻷعضاء وكبار التنفيذﻳ ن قبول ال داﻳا من أي

ﺺ له عامﻼت تجار ة مع الشركة ،إذا ان

من شأن تلك ال داﻳا أن تؤدي إ عارض اﳌصا ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [٤٩
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ﺍﳉﺪﻭل  :٨ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﻜﺎﻓﺂﺕ
ﺍﶈﺘﻮﻳﺎﺕ

ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(١ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٢ﻣﻜﺎﻓﺂﺕ ﳎﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍرﺓ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٣ﻣﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻹﺩﺍرﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
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ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(١ﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ
 ١٫١تم إعداد سياسة اﳌ افآت ا اصة بالشركة وفقا ﳌتطلبات اﳌادة  ٦٢من الﻼئحة.
 ١٫٢دف ذه السياسة إ :
ام مع اس اتيجية الشركة وأ داف ا ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(١) ٦٢

أ(

اﻻ

ب(

تقدﻳم اﳌ افآت غرض حث اﻷعضاء واﻹدارة التنفيذﻳة ع إنجاح الشركة وتنمي ا ع اﳌدى
الطو ل ،أن تر ط ا زء اﳌتغ من اﳌ افآت باﻷداء ع اﳌدى الطو ل ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات
مادة [(٢) ٦٢

ج(

تحدﻳد اﳌ افآت بناء ع مستوى الوظيفة ،واﳌ ام واﳌسؤوليات اﳌنوطة شاغل ا ،واﳌؤ ﻼت
العلمية ،وا
ام مع

ات العملية ،واﳌ ارات ،ومستوى اﻷداء ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٣) ٦٢
م وطبيعة ودرجة ا اطرلدى الشركة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٤) ٦٢

د(

اﻻ

ه(

اﻷخذ اﻻعتبار ممارسات الشر ات اﻷخرى تحدﻳد اﳌ افآت ،مع تفادي ما قد ﻳ شأ عن ذلك من
ارتفاع غ م ر للم افآت والتعو ضات ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٥) ٦٢

و(

استقطاب الكفاءات اﳌ نية وا افظة عل ا وتحف ا ،مع عدم اﳌبالغة ف ا ] .ﻻئحة حوكمة
الشر ات مادة [(٦) ٦٢

ز(

الت سيق مع نة ال شيحات عند التعي نات ا دﻳدة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٧) ٦٢

ح(

إﻳقاف صرف اﳌ افأة أو اس داد ا إذا تب ن أ ا تقررت بناء ع معلومات غ دقيقة قدم ا عضو
مجلس اﻹدارة أو اﻹدارة التنفيذﻳة وذلك ﳌنع استغﻼل الوضع الوظيفي ل صول ع م افآت غ
مستحقة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٨) ٦٢

ط(

ً
ً
ً
تنظيم منح أس م الشركة لﻸعضاء واﻹدارة التنفيذﻳة سواء أ انت إصدارا جدﻳدا أم أس ما اش ا
الشركة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٩) ٦٢
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ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٢ﻣﻜﺎﻓﺂﺕ ﳎﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍرﺓ
 ٢٫١ﻳجب أن ﻳرا مجلس اﻹدارة تحدﻳد وصرف اﳌ افآت ال ﻳحصل عل ا ل من أعضائه إ اﳌعاﻳ التالية:
أ(

أن تكون اﳌ افآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو واﻷعمال واﳌسؤوليات ال ﻳقوم ا
و تحمل ا اﻷعضاء ،باﻹضافة إ اﻷ داف ا ددة من قبل مجلس اﻹدارة اﳌراد تحقيق ا خﻼل السنة
ً
اﳌالية [.الضوابط واﻹجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشر ات ا اصة شر ات
اﳌسا مة اﳌدرجة اﳌادة ) ٢أ( )[ (١

ب(

أن تكون اﳌ افآت مب ية ع توصية

نة اﳌ افآت ] .الضوابط واﻹجراءات التنظيمية الصادرة

ً
تنفيذا لنظام الشر ات ا اصة شر ات اﳌسا مة اﳌدرجة اﳌادة ) ٢أ( )[ (٢
ج(

أن تكون اﳌ افآت متناسبة مع شاط الشركة واﳌ ارة الﻼزمة ﻹدار ا ] .الضوابط واﻹجراءات
ً
التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشر ات ا اصة شر ات اﳌسا مة اﳌدرجة اﳌادة ) ٢أ( )[(٣

د(

اﻷخذ ع ن اﻻعتبار القطاع الذي عمل فيه الشركة و م ا وخ ة اﻷعضاء ] .الضوابط واﻹجراءات
ً
التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشر ات ا اصة شر ات اﳌسا مة اﳌدرجة اﳌادة ) ٢أ( )[ (٤

ه(

أن تكون اﳌ افأة افية ش ل معقول ﻻستقطاب اﻷعضاء ذوي كفاءة وخ ة مناسبة وتحف م
ً
واﻹبقاء عل م ] .الضوابط واﻹجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشر ات ا اصة شر ات
اﳌسا مة اﳌدرجة اﳌادة ) ٢أ( )[ (٥

٢٫٢

ﻻ ﻳجوز ﻷعضاء مجلس اﻹدارة التصو ت ع بند م افأة أعضاء مجلس اﻹدارة اجتماع ا معية
ً
العامة ] .الضوابط واﻹجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشر ات ا اصة شر ات
اﳌسا مة اﳌدرجة اﳌادة ) ٢ب([

٢٫٣

ﻳجوز لعضو مجلس اﻹدارة ا صول ع م افأة مقابل عضو ته

نة اﳌراجعة اﳌش لة من قبل

ا معية العامة ،أو مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذﻳة أو فنية أو إدار ة أو اس شار ة –
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بموجب تراخيﺺ م نية -إضافية ﻳ لف ا الشركة ،وذلك باﻹضافة ا اﳌ افأة ال ﻳمكن أن ﻳحصل عل ا بصفته
عضو ا مجلس اﻹدارة و ال ان اﳌش لة من قبل مجلس اﻹدارة ،وفقا لنظام الشر ات ونظام الشركة اﻷساس] .
ً
الضوابط واﻹجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشر ات ا اصة شر ات اﳌسا مة اﳌدرجة اﳌادة [ ٣
٢٫٤

ﻳجوز أن تكون م افآت اﻷعضاء متفاوتة اﳌقدار بحيث عكس مدى خ ة العضو واختصاصاته
ﻳحضر ا وغ ا من اﻻعتبارات

واﳌ ام اﳌنوطة به واستقﻼله وعدد ا لسات ال
ً
] الضوابط واﻹجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشر ات ا اصة شر ات اﳌسا مة
اﳌدرجة اﳌادة ) ٤أ( [
٢٫٥

ﻳجب أن ﻻ تكون م افأة أعضاء اﻹدارة اﳌستقل ن سبة من اﻷر اح ال تحقق ا الشركة أو أن تكون
مب ية ش ل مباشر أو غ مباشر ع ر حية الشركة ] .الضوابط واﻹجراءات التنظيمية الصادرة
ً
تنفيذا لنظام الشر ات ا اصة شر ات اﳌسا مة اﳌدرجة اﳌادة ) ٤ب( [

٢٫٦

إذا تب ن ل نة اﳌراجعة أو ال يئة أن اﳌ افآت ال صرفت ﻷي من اﻷعضاء مب ية ع معلومات غ
يحة أو مضللة تم عرض ا ع ا معية العامة أو تضمي ا تقر ر مجلس اﻹدارة السنوي،
فيجب عليه إعاد ا للشركة ،و حق للشركة مطالبته برد ا ] .الضوابط واﻹجراءات التنظيمية
ً
الصادرة تنفيذا لنظام الشر ات ا اصة شر ات اﳌسا مة اﳌدرجة اﳌادة [ ٦

ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٣ﻣﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻹﺩﺍرﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
 ٣٫١ﻳجب مراعاة اﳌعاﻳ التالية عند تحدﻳد م افآت اﻹدارة التنفيذﻳة:
أ(

أن تكون اﳌ افآت عادلة ومتناسبة مع أ شطة ومسؤوليات عضو اﻹدارة التنفيذﻳة ،باﻹضافة إ
دف اﻹدارة التنفيذﻳة ا دد لتحقيقه خﻼل السنة اﳌالية.

ب(

ﻳجب تقييم جدول مرتبات مناصب اﻹدارة التنفيذﻳة من قبل نة ال شيحات و نة اﳌ افآت وفقا
لوصف اﳌنصب والسوق العام ومعاﻳ اﳌقارنة بالشر ات اﻻخرى اﳌماثلة.
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 ٣٫٢ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍرﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﳑﺎ ﻳﻠﻲ:
أ(

التعو ض اﳌبد ي :مبلﻎ ثابت ﻳدفع بصورة راتب و دﻻت .و شمل البدﻻت السيارات ،و اتف السفر،
واﻹن نت وغ ا من البدﻻت ال قد عت مناسبة من قبل نة ال شيحات و نة اﳌ افآت.

ب(

التعو ضات اﳌتغ ة :ثﻼثة ) (٣أش ر حوافز ال شغيل وحوافز تأث اﻷعمال ،وال تصل إ ستة )(٦
أش ر السنة تمنح للرئ س التنفيذي ،اﳌدﻳر اﳌا  ،اﻷم ن التنفيذي ورئ س اﳌس شفى وحوافز
شغيل ش ر واحد ) (١وحوافز تأث اﻷعمال ش ر ن ) ,(٢وال تبلﻎ ثﻼثة ) (٣أش ر السنة تمنح
لﻸعضاء اﻵخر ن اﻹدارة التنفيذﻳة.

ج(

الفوائد :الفوائد اﻷخرى غ النقدﻳة وفقا لقوان ن العمل ذات الصلة ،بما ذلك ع س يل اﳌثال ﻻ
ا صر العطﻼت والتأم ن الط

وتذاكر اﻷسرة السنو ة واﻹقامة العائلية وسيارات الشركة

كما و منصوص عليه عقود العمل الفردﻳة.
 ٣٫٣وﻷغراض ذه اﳌادة ،شمل اﻹدارة التنفيذﻳة ل من :الرئ س التنفيذي ،اﳌدﻳراﳌا  ،كب اﳌسؤول ن الطبي ن،
رئ س اﳌس شفى ،مدﻳر اﳌوارد ال شر ة ،مدﻳر ال سو ق ،مدﻳر اﳌش ﻳات ،رئ س اﳌراجعة الداخلية ،رئ س
الشؤون القانونية ومدﻳرتقنية اﳌعلومات.
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ﺍﳉﺪﻭل  :٩ﻣﻴﺜﺎﻕ ﳉﻨﺔ ﺍﳌﺮﺍجﻌﺔ
ﺍﶈﺘﻮﻳﺎﺕ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(١ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻭﺍﳌﻴﺜﺎﻕ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٢ﺃﻣﲔ ﺳﺮ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٣ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٤ﻭﺗﲑﺓ ﺍﻻجﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٥ﺇﺷﻌﺎر ﺍﻻجﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٦ﺣﻀﻮر ﺍﻻجﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٧ﳏﻀﺮ ﺍﻻجﺘﻤﺎﻉ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٨ﻗﺮﺍرﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٩ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﲔ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(١٠ﺍﳌﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﻮﺍجﺒﺎﺕ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(١١ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻭﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻻﺧﺮﻯ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(١٢ﺗقﺮﻳﺮ ﳉﻨﺔ ﺍﳌﺮﺍجﻌﺔ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(١٣ﺗﻌﺎرﺽ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺑﲔ ﳉﻨﺔ ﺍﳌﺮﺍجﻌﺔ ﻭﳎﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍرﺓ
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ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(١ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻭﺍﳌﻴﺜﺎﻕ
 ١٫١ش ل بقرار من ا معية العامة العادﻳة للشركة نة مراجعة من اﳌسا م ن أو من غ م ع أن ﻳكون من
ً
بي م عضو مستقل ع اﻷقل وأن ﻻ تضم أﻳا من اﻷعضاء التنفيذﻳ ن ،و جب أن ﻻ ﻳقل عدد أعضاء نة
اﳌراجعة عن ثﻼثة وﻻ ﻳز د ع

خمسة ،وأن ﻳكون من بي م مختﺺ بالشؤون اﳌالية وا اس ية.

] ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ٥٤أ([
ً
 ١٫٢ﻳجب أن ﻳكون رئ س نة اﳌراجعة عضوا مستقﻼ .ﻳقوم مجلس اﻹدارة بتعي ن رئ س ال نة الذي سيكون
عضوا غ تنفيذي مستقل .و حالة غياب رئ س ال نة و  /أو نائب مع ن ،ﻳ تخب اﻷعضاء اﳌتبقون
ا اضر ن أحد م ل أس اﻻجتماع ].ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ٥٤ب([
 ١٫٣تصدرا معية العامة للشركة – ً
بناء ع اق اح من مجلس اﻹدارة – ﻻئحة عمل نة اﳌراجعة ع أن شمل
ذه الﻼئحة ضوابط وإجراءات عمل ال نة ،وم ام ا ،وقواعد اختيار أعضا ا ،وكيفية ترشيح م ،ومدة
عضو م ،م افآ م ،وآلية عي ن أعضا ا ش ل مؤقت حال شغور أحد مقاعد ال نة ] .ﻻئحة حوكمة
الشر ات مادة ) ٥٤ج([
 ١٫٤ﻻ ﻳجوز ﳌن عمل أو ان عمل خﻼل الس ت ن اﳌاض ت ن اﻹدارة التنفيذﻳة أو اﳌالية للشركة ،أو لدى مراجع
ً
نة اﳌراجعة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ٥٤د([
حسابات الشركة ،أن ﻳكون عضوا
 ١٫٥تكون التعي نات ال نة لف ة تصل إ ثﻼث سنوات ،و مكن تمدﻳد ا لف ة إضافية تصل إ ثﻼث سنوات،
شرط أن ﻳظل العضو مستوفيا ﳌعاﻳ عضو ة ال نة.
 ١٫٦ﻳحدد ا لس طبيعة ومبالﻎ اﳌ افأة ال ﻳحصل عل ا ل عضو من أعضاء ال نة )بما
للعمل(

ذلك الرؤساء

نة اﳌراجعة.
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ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٢ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
 ٢٫١عمل أم ن سر ا لس أو من ﻳنوب عنه أم ن سر ل نة اﳌراجعة .
 ٢٫٢ﻳحضر أم ن سر نة اﳌراجعة وقا ع وقرارات جميع اجتماعات ال نة ،بما ذلك

يل أسماء ا ضور.

ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٣ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ
 ١٫١ﻳكون النصاب القانو ي الﻼزم لعقد اﻻجتماع عضو ن .و كون اﻻجتماع الذي عقده ال نة ع النحو
الواجب ح ن ﻳتواجد النصاب القانو ي مختصا بممارسة جميع السلطات أو اﻻختصاصات ال تخول ا
ال نة أو تمارس ا.

ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٤ﺍجﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﳉﻨﺔ ﺍﳌﺮﺍجﻌﺔ
 ٤٫١تجتمع نة اﳌراجعة بصفة دور ة ع أﻻ تقل اجتماعا ا عن أر عة اجتماعات خﻼل السنة اﳌالية للشركة،
وللمراجع الداخ ومراجع ا سابات طلب اﻻجتماع مع

نة اﳌراجعة لما دعت ا اجة إ ذلك.

] ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ٥٧أ( ) -ج([
 ٤٫٢تجتمع

نة اﳌراجعة بصفة دور ة مع مراجع حسابات الشركة ،ومع اﳌراجع الداخ للشركة ،إن وجد.

] ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ٥٧ب([

ﺍﳌﺎﺩﺓ ):(٥

ﺇﺷﻌﺎر ﺍﻻجﺘﻤﺎﻋﺎﺕ

 ٥٫١ﻳتو أم ن سر نة مراجعة ا سابات استدعاء اجتماعات ال نة بناء ع طلب أي من أعضا ا أو بناء ع
طلب اﳌراجع ا ار أو الداخ إذا رأت ضرورة لذلك.
 ٥٫٢ما لم ﻳتم اﻻتفاق ع خﻼف ذلك ،س تم إحالة اﻹخطار الذي ﻳؤكد اﳌ ان والزمان والتار خ ل ل اجتماع جنبا
إ جنب مع جدول أعمال البنود ال س تم مناقش ا ،إ

ل عضو من أعضاء ال نة وإ أي

ﺺ آخر

مطلوب ل ضور واﳌدﻳر ن الغ تنفيذﻳ ن ،موعد ﻻ ﻳتجاوز سبعة أﻳام عمل قبل تار خ اﻻجتماع .وس سل
أوراق الدعم إ أعضاء ال نة وإ ا ضور اﻵخر ن حسب اﻻقتضاء ،الوقت نفسه.
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ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٦ﺣﻀﻮر ﺍﻻجﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
 ٦٫١ﻳمكن ﻷعضاء ال نة حضور اﻻجتماعات فعليا اﳌوقع اﳌقرر ل ل اجتماع ،أو اﳌشاركة عن طر ق ال اتف أو
اﻻتصال ع ال اتف أو مؤتمر الفيدﻳو حسب اﻻقتضاء واﳌوافقة عل ا من قبل رئ س نة اﳌراجعة.
 ٦٫٢ﻳجوز ﻷعضاء ال نة دعوة أي من اﳌدﻳر ن التنفيذﻳ ن أو اﻷطراف اﻷخرى بموافقة رئ س ال نة ،ضور
نة اﳌراجعة إذا لزم اﻷمر.

ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٧ﳏﻀﺮ ﺍﻻجﺘﻤﺎﻉ
 ٧٫١ﻳحضر أم ن سر نة اﳌراجعة وقا ع وقرارات جميع اجتماعات ال نة ،بما ذلك

يل أسماء ا اضر ن.

 ٧٫٢عمم مسودة محاضر جلسات ال نة ع وجه السرعة ع جميع أعضاء ال نة .و مجرد اﳌوافقة عل ا،
عمم ا ضرع جميع اﻷعضاء اﻵخر ن ما لم ﻳكن من غ اﳌﻼئم القيام بذلك.
 ٧٫٣تظل جميع محاضر اﻻجتماعات سر ة وﻻ ﻳمكن اﻹفصاح ع ا إﻻ للمجلس.

ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٨ﻗﺮﺍرﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
 ٨٫١تتخذ جميع قرارات ال نة بتوافق اﻵراء .وفيما ﻳتعلق باﳌسائل ال ﻳتعذر ف ا التوصل إ توافق اﻵراء،
تتخذ القرارات باﻷغلبية .و حالة التعادل ﻳقوم رئ س ال نة ب

يل القرار ال ا ي والتحفظات ال ﻳبد ا

أي عضو.

ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٩ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﲔ
 ٩٫١ﻳحضر رئ س نة اﳌراجعة ا معية العامة للمسا م ن لﻺجابة ع اﻷسئلة ال ﻳطرح ا اﳌسا مون حول
أ شطة ال نة.
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ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(١٠المهام والواجبات
 ١٠٫١ﻳجب ع
أ(

نة اﳌراجعة الشركة القيام باﳌ ام التالية:
ﺍﻟﺘقﺎرﻳﺮ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
.١

دراسة القوائم اﳌالية اﻷولية والسنو ة للشركة قبل عرض ا ع مجلس اﻹدارة وإبداء رأ ا
والتوصية شأ ا؛ لضمان نزا ا وعدال ا وشفافي ا ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ٥٥
)أ( [١

.٢

إبداء الرأي الف – ً
بناء ع طلب مجلس اﻹدارة – فيما إذا ان تقر ر مجلس اﻹدارة
والقوائم اﳌالية للشركة عادلة ومتوازنة ومف ومة وتتضمن اﳌعلومات ال ت يح للمسا م ن
واﳌس ثمر ن تقييم اﳌركزاﳌا للشركة وأدا ا ونموذج عمل ا واس اتيجي ا ] .ﻻئحة حوكمة
الشر ات مادة ) ٥٥ب( [١

.٣

دراسة أي مسائل م مة أو غ مألوفة تتضم ا التقارر اﳌالية ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات
مادة ) ٥٥ج( [١

.٤

البحث بدقة أي مسائل ﻳث ا اﳌدﻳر اﳌا للشركة أو من ﻳتو م امه أو مسؤو اﻻل ام
الشركة أو مراجع ا سابات ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ٥٥د( [١

.٥

التحقق من التقدﻳرات ا اس ية اﳌسائل ا و ر ة الواردة التقار ر اﳌالية ] .ﻻئحة
حوكمة الشر ات مادة ) ٥٥ه( [١

.٦

دراسة السياسات ا اس ية اﳌتبعة الشركة وإبداء الرأي والتوصية

لس اﻹدارة

شأ ا ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ٥٥و( [١
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ب(

ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍرﺓ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ

عمل وحدة أو إدارة اﳌراجعة الداخلية وفق خطة شاملة للمراجعة معتمدة من نة اﳌراجعةّ ،
وتحدث
ً
ذه ا طة سنو ا .و جب مراجعة اﻷ شطة والعمليات الرئ سية ،بما ذلك أ شطة إدارة ا اطروإدارة
ً
اﻻل ام ،سنو ا ع اﻷقل ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [٧٧
ج(

ﺍﳌﺮﺍجﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
.١

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واﳌالية وإدارة ا اطر الشركة ] .ﻻئحة حوكمة
الشر ات مادة ) ٥٥ب( [١

.٢

دراسة تقار راﳌراجعة الداخلية ومتا عة تنفيذ اﻹجراءات الت

يحية للم وظات الواردة

ف ا ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ٥٥ب( [٢
.٣

الرقابة واﻹشراف ع أداء وأ شطة اﳌراجع الداخ وإدارة اﳌراجعة الداخلية الشركة
–إن وجدت-؛ للتحقق من توافراﳌوارد الﻼزمة وفعالي ا أداء اﻷعمال واﳌ ام اﳌنوطة ا.
وإذا لم ﻳكن للشركة مراجع داخ  ،فع ال نة تقدﻳم توصي ا إ ا لس شأن مدى
ا اجة إ عي نه ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ٥٥ب( [٣

.٤

التوصية

لس اﻹدارة بتعي ن مدﻳر وحدة أو إدارة اﳌراجعة الداخلية أو اﳌراجع الداخ

واق اح م افآته ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ٥٥ب( [٤
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د(

ﻣﺮﺍجﻊ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ
.١

التوصية

لس اﻹدارة ب شيح مراج ا سابات وعزل م وتحدﻳد أ عا م وتقييم أدا م

عد التحقق من استقﻼل م ومراجعة نطاق عمل م وشروط التعاقد مع م ] .ﻻئحة حوكمة
الشر ات مادة ) ٥٥ج( [١
.٢

ً
مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله ،والتحقق من عدم تقدﻳمه أعماﻻ فنية أو
إدار ة تخرج عن نطاق أعمال اﳌراجعة ،وإبداء مرئيا ا حيال ذلك ] .ﻻئحة حوكمة
الشر ات مادة ) ٥٥ج( [٣

.٣

التحقق من استقﻼل مراجع ا سابات وموضوعيته وعدالته ومدى فعالية أعمال
اﳌراجعة ،مع اﻷخذ اﻻعتبارالقواعد واﳌعاﻳ ذات الصلة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة
) ٥٥ج( [٢

.٤

اﻹجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ٥٥ج( [٤

.٥

اتخذ شأ ا.
دراسة تقر ر مراجع ا سابات ومﻼحظاته ع القوائم اﳌالية ومتا عة ما ِ
] ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ٥٥ج( [٥و شمل ذلك ،ع س يل اﳌثال ﻻ ا صر ،ما ﻳ :
أ.

.٦

أي اش اليات بليغة تم تحدﻳد ا أثناء اﳌراجعة.

ب.

أح ام مراجعة وحسابية مم ة.

ج.

مستوى اﻷخطاء ال تم تحدﻳد ا خﻼل عملية اﳌراجعة.

د.

فعالية عملية اﳌراجعة.

مراجعة أي خطابات تمثيلية ﻳطل ا اﳌراجع ا ار قبل التوقيع عل ا من قبل اﻹدارة
وخطاب إدارة ا سابات ا ارجية واﻻستجابة لنتائج وتوصيات اﳌراجع.
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ه(

ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
.١

مراجعة نتائج تقار را

ات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اﻹجراءات الﻼزمة شأ ا.

] ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ٥٥د( [١
.٢

مراقبة ومراجعة فعالية نظام مراقبة ال ام بالشركة فيما ﻳتعلق بامتثال الشركة
ﻻل اما ا اﳌتعلقة بالتقار ر اﳌالية وفقا للقوان ن واللوائح واﳌتطلبات التنظيمية.

.٣

مراجعة تحقيقات اﻹدارة وإجراءا ا شأن أي أفعال عدم امتثال.

.٤

ا صول ع التحدﻳثات من اﻹدارة حسب اﻻقتضاء واﳌس شار القانو ي للشركة فيما
ﻳتعلق بمسائل اﻻمتثال ال قد ﻳكون ل ا تأث مادي ع سياسات اﻻمتثال للبيانات
اﳌالية.

.٥

ا صول ع تأكيدات من اﳌراجع ن ا ارجي ن بأن جميع مسائل اﻻمتثال التنظي
اﳌتعلقة بأعمال الشركة قد تم أخذ ا اﻻعتبارعند إعداد القوائم اﳌالية.

.٦

مراجعة العقود والتعامﻼت اﳌق ح أن تجر ا الشركة مع اﻷطراف ذوي العﻼقة ،وتقدﻳم
مرئيا ا حيال ذلك إ مجلس اﻹدارة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ٥٥د( [٣

.٧

ع

نة اﳌراجعة وضع آلية ت يح للعامل ن الشركة تقدﻳم م وظا م شأن أي تجاوز
التقار راﳌالية أوغ ا سر ة .وع ال نة التحقق من تطبيق ذه اﻵلية بﺈجراء تحقيق

مستقل ﻳ ناسب مع

م ا طأ أو التجاوز وتب

إجراءات متا عة مناسبة.

] ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [٥٨
.٨

رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء شأ ا إ مجلس اﻹدارة ،وإبداء توصيا ا
باﻹجراءات ال ﻳتع ن اتخاذ ا ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ٥٥د( [٤
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و(

ﺇﺩﺍرﺓ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ
.١

وضع اس اتيجية وسياسات شاملة ﻹدارة ا اطر بما ﻳ ناسب مع طبيعة و م أ شطة
الشركة ،والتحقق من تنفيذ ا ومراجع ا وتحدﻳ ا ً
بناء ع اﳌتغ ات الداخلية وا ارجية
للشركة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [ (١) ٧١

.٢

تحدﻳد مستوى مقبول للمخاطر ال قد تتعرض ل ا الشركة وا فاظ عليه والتحقق من
عدم تجاوز الشركة له ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [ (٢) ٧١

.٣

التحقق من جدوى استمرارالشركة ومواصلة شاط ا بنجاح ،مع تحدﻳد ا اطرال
ً
استمرار ا خﻼل اﻻث عشرش را القادمة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [ (٣) ٧١

.٤

اﻹشراف ع نظام إدارة ا اطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحدﻳد وقياس

دد

ومتا عة ا اطر ال قد تتعرض ل ا الشركة؛ وذلك لتحدد أوجه القصور ا ] .ﻻئحة
حوكمة الشر ات مادة [ (٤) ٧١
.٥

إعادة تقييم قدرة الشركة ع تحمل ا اطر و عرض ا ل ا ش ل دوري )من خﻼل إجراء
اختبارات التحمل ع س يل اﳌثال( ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [ (٥) ٧١

.٦

إعداد تقار ر مفصلة حول التعرض للمخاطر وا طوات اﳌق حة ﻹدارة ذه ا اطر،
ورفع ا إ مجلس اﻹدارة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [ (٦) ٧١

.٧

تقدﻳم التوصيات للمجلس حول اﳌسائل اﳌتعلقة بﺈدارة ا اطر ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات
مادة [ (٧) ٧١

.٨

.٩

ضمان توافراﳌوارد والنظم ال افية ﻹدارة ا اطر ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [ (٨) ٧١

مراجعة ال ي ل التنظي

ﻹدارة ا اطر ووضع توصيات شأنه قبل اعتماده من قبل

مجلس اﻹدارة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [ (٩) ٧١
.١٠

التحقق من استقﻼل موظفي إدارة ا اطرعن اﻷ شطة ال قد ﻳ شأ ع ا عرض الشركة
للمخاطر ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [ (١٠) ٧١
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ز(

ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘقﺎرﻳﺮ

 .١ﻳرفع رئ س ال نة تقر را رسميا إ ا لس عن إجراءاته عد ل اجتماع شأن جميع اﳌسائل ال تقع ضمن واجباته
ومسؤولياته.
 .٢تقدم ال نة توصيات إ ا لس ترا ا مناسبة أي مجال من مجاﻻت اختصاص ا حيث ﻳلزم اتخاذ إجراء أو
تحس ن.
 .٣ﻳتع ن ع الشركة حفظ تقار ر اﳌراجعة ومس ندات العمل متضمنة بوضوح ما أنجزوما خلصت إليه من نتائج
وتوصيات وما قد اتخذ شأ ا ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ,{ ٧٩

ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(١١ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﳉﻨﺔ ﺍﳌﺮﺍجﻌﺔ :ـ
 ١١٫١حق اﻻطﻼع ع

ﻼت الشركة ووثائق ا وطلب إﻳضاح أو بيان من اﻷعضاء أو اﻹدارة التنفيذﻳة ] .ﻻئحة

حوكمة الشر ات مادة [ (٢) – (١) ٥٩
 ١١٫٢طلب من مجلس اﻹدارة دعوة ا معية العامة للشركة لﻼ عقاد إذا أعاق مجلس اﻹدارة عمل ا أو عرضت
الشركة ﻷطرارأو خسائر جسيمة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [ (٣) ٥٩
 ١١٫٣فﺈن نة اﳌراجعة مخولة من قبل مجلس اﻹدارة ل صول ع مشورة قانونية أو م نية أخرى ع نفقة
الشركة شأن أي مسائل ضمن ميثاق ا.
 ١١٫٤س تاح ل نة اﳌراجعة ا صول ع اﳌوارد ال افية للقيام بواجبا ا ،بما

ذلك الوصول إ أم ن سر

ا لس ل صول ع اﳌساعدة عند الطلب.
 ١١٫٥س تم تزو د نة اﳌراجعة بالتدر ب اﳌناسب و الوقت اﳌناسب ،سواء ش ل برنامج عر في لﻸعضاء
ا دد أو ع أساس مستمر ميع اﻷعضاء.
 ١١٫٦سوف تو
قواعد ال

نة اﳌراجعة اﻻ تمام الواجب للقوان ن واﻷنظمة وأح ام ولوائح حوكمة الشر ات ومتطلبات
يل الصادرة عن ال يئة وقانون سوق رأس اﳌال وأﻳة قواعد ولوائح أخرى مﻼئمة.

 ١١٫٧ستقوم نة اﳌراجعة ب ت ب مراجعات دور ة لﻸداء ا اص ا وتقوم سنو ا ع اﻷقل بمراجعة دستور ا
وميثاق ا للتأكد من أ ا عمل بفعالية والتوصية بأي غي ات عت ا ضرور ة لس اﻹدارة للموافقة عل ا.
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ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(١٢ﺗقﺮﻳﺮ ﳉﻨﺔ ﺍﳌﺮﺍجﻌﺔ
 ١٢٫١ﻳجب أن شتمل تقر ر نة اﳌراجعة ع تفاصيل أدا ا ﻻختصاصا ا وم ام ا اﳌنصوص عل ا نظام
الشر ات ولوائحه التنفيذﻳة ،ع أن ﻳتضمن توصيا ا ورأ ا مدى كفاﻳة نظم الرقابة الداخلية واﳌالية
وإدارة ا اطر الشركة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة ) ٩١أ( [
 ١٢٫٢ﻳجب أن ﻳودع مجلس اﻹدارة

ً
ا افية من تقرر نة اﳌراجعة مركزالشركة الرئ س وأن ُﻳ شر اﳌوقع

اﻹلك و ي للشركة واﳌوقع اﻹلك و ي للسوق عند شرالدعوة ﻻ عقاد ا معية العامة؛ لتمك ن من ﻳرغب
من اﳌسا م ن

ا صول ع

ة منه .و ت م ﺺ التقر ر أثناء ا عقاد ا معية العامة ] .ﻻئحة

حوكمة الشر ات مادة ) ٩١ب(

ﺍﳌﺎﺩﺓ ) (١٣ﺇﻓﺼﺎﺡ ﺃﻋﻀﺎء ﳎﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍرﺓ :ـ
ﻳتع ن ع أعضاء مجلس اﻹدارة تنظيم عمليات اﻹفصاح ا اصة ب ل عضو من أعضائه ومن أعضاء اﻹدارة
التنفيذﻳة ،مع مراعاة ماﻳ :ـ
ً
ً
 (١وضع ل خاص بﺈفصاحات أعضاء مجلس اﻹدارة واﻹدارة التنفيذﻳة وتحدﻳثه دور ا ،وذلك وفقا لﻺفصاحات
اﳌطلو ة بموجب نظام الشر ات ونظام السوق اﳌالية ولوائح ما التنفيذﻳة }مادة ) (٩٢ﻻئحة حوكمة الشر ات[.
 (٢إتاحة اﻻطﻼع ع ال

ل ﳌسا

الشركة دون مقابل ما .

ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(١٣ﺗﻌﺎرﺽ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺑﲔ ﳉﻨﺔ ﺍﳌﺮﺍجﻌﺔ ﻭﳎﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍرﺓ

 ١٣٫١إذا حصل عارض ب ن توصيات نة اﳌراجعة وقرارات مجلس اﻹدارة ،أو إذا رفض ا لس اﻷخذ بتوصية
ال نة شأن عي ن مراجع حسابات الشركة وعزله وتحدﻳد أ عابه وتقييم أدائه أو عي ن اﳌراجع الداخ ،
فيجب تضم ن تقر ر مجلس اﻹدارة توصية ال نة وم را ا ،وأسباب عدم أخذه ا ] .ﻻئحة حوكمة
الشر ات مادة [٥٦
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ﺍﳉﺪﻭل  :١٠ﻣﻴﺜﺎﻕ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﱰﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﳌﻜﺎﻓﺂﺕ
ﺍﶈﺘﻮﻳﺎﺕ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(١ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٢ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٣ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٤ﻭﺗﲑﺓ ﺍﻻجﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٥ﺇﺷﻌﺎر ﺍﻻجﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٦ﺣﻀﻮر ﺍﻻجﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٧ﳏﻀﺮ ﺍﻻجﺘﻤﺎﻉ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٨ﻗﺮﺍرﺍﺕ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﱰﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﳌﻜﺎﻓﺂﺕ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(٩ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﲔ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(١٠ﺍﳌﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﻮﺍجﺒﺎﺕ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(١١ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘقﺎرﻳﺮ
ﺍﳌﺎﺩﺓ ) :(١٢ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻭﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻻﺧﺮﻯ
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المادة ) :(١ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
 ١٫١تصدر ا معية العامة ،بناء ع توصية من ا لس ،اﳌيثاق ا ا الذي ﻳتضمن قواعد عي ن اﻷعضاء
نة ال شيحات واﳌ افآت ،وشروط اﳌنصب ،واﻹجراءات الواجب اتباع ا من قبل

نة ال شيحات

واﳌ افآت.
 ١٫٢تتألف نة ال شيحات واﳌ افآت من ثﻼثة أعضاء ع اﻷقل وﻻ ﻳز د عدد م عن خمسة أعضاء .كحد أد ى،
ﻳكون الرئ س عضوا غ تنفيذي مستقل.
 ١٫٣ﻳحق فقط ﻷعضاء نة ال شيحات واﳌ افآت حضور اجتماعات نة ال شيحات واﳌ افآت .ومع ذلك ،ﻳجوز
دعوة أفراد آخر ن مثل الرئ س التنفيذي للمجموعة ورئ س ا موعة للموارد ال شر ة ورئ س نة اﳌوارد
ال شر ة للمجموعة )إن وجد( واﻷعضاء اﻵخر ن واﳌس شار ن ا ارجي ن ضور ل أو جزء من أي اجتماع،
م اعت ذلك مﻼئما وضرور ا من قبل ال نة.
 ١٫٤ﻳقوم ا لس بتعي ن أعضاء ال نة ،وتكون ﳌدة تصل إ ثﻼث سنوات ﻳمكن تمدﻳد ا لف ة إضافية تصل إ
ثﻼث سنوات ،شر طة أن ﻳظل اﳌدﻳرمستوفيا ﳌعاﻳ عضو ة ال نة.
 ١٫٥ع ن ا لس رئ س ال نة .و حالة غياب رئ س ال نة و  /أو نائ ا اﳌع ن ،ﻳ تخب اﻷعضاء اﳌتبقون
ا اضر ن أحد م ل أس اﻻجتماع من و مؤ ل بموجب ذا اﳌيثاق ل ي عينه ا لس ذلك اﳌنصب .وﻻ
ﻳ أس رئ س ا لس نة ال شيحات واﳌ افآت عندما عا مسألة ا ﻼفة للرئاسة.
 ١٫٦ﻳحدد مجلس اﻹدارة طبيعة ومبالﻎ اﳌ افأة ال ﻳحصل عل ا ل عضو من أعضاء ال نة )بما ذلك الرؤساء(
مقابل العمل

نة ال شيحات واﳌ افآت.

 ١٫٧ﻻ تتمتع نة ال شيحات واﳌ افآت سلطة تنفيذﻳة فيما ﻳتعلق بتوصيا ا وﻻ عفي اﻷعضاء من مسؤوليا م
عن ذه اﳌسائل.
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المادة ) :(٢ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
 ٢٫١ﻳكون سكرت ا لس أو من ﻳنوب عنه بمثابة أم ن سر نة ال شيحات واﳌ افآت.
 ٢٫٢ﻳتو أم ن سر نة ال شيحات واﳌ افآت إجراءات وقرارات جميع اجتماعات نة ال شيحات واﳌ افآت ،بما
ذلك

يل أسماء ا اضر ن.

المادة ) :(٣ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ
يكون النصاب القانوني الﻼزم لعقد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت عضوين ،يجب أن يكون أحدهما رئيس اللجنة.
ويكون اﻻجتماع الذي يعقد على النحو الواجب للجنة الترشيحات والمكافآت الذي يوجد فيه النصاب القانوني مختصا بممارسة
كل أو أي من الصﻼحيات والتقديرات المخولة أو القابلة للممارسة من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت.

المادة ) :(٤ﻭﺗﲑﺓ ﺍﻻجﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
تجتمع ال نة مرة واحدة ع اﻷقل السنة ،وغ ذلك حسب ما ﻳقتضيه رئ س ال نة ،ع أن ﻳتم تحدﻳد موعد
واحد من اﻻجتماعات عد إعداد البيانات اﳌالية السنو ة وتقييم اﻻحتياطيات لغرض تحدﻳد العﻼوات فيما ﻳتعلق
بالسنة اﳌالية السابقة مباشرة .و جوز ﻷي عضو ن من أعضاء ال نة أﻳضا أن ﻳطلبا عقد اجتماع ل نة.
المادة ):(٥

ﺇﺷﻌﺎر ﺍﻻجﺘﻤﺎﻋﺎﺕ

 ٥٫١سيجرى اﻻستدعاء ﻻجتماعات اللجنة من قبل أمين سر لجنة الترشيحات والمكافآت بناء على طلب رئيس اللجنة.
 ٥٫٢ما لم يتم اﻻتفاق على خﻼف ذلك ،سيتم اﻹخطار عن كل اجتماع بحيث يؤكد المكان والزمان والتاريخ ،جنبا إلى
جنب مع جدول البنود التي سيتم مناقشتها ،إلى كل عضو من أعضاء اللجنة ،وأي شخص آخر مطلوب للحضور
والمديرين الغير تنفيذيين ،في موعد ﻻ يتجاوز سبعة أيام عمل قبل تاريخ اﻻجتماع .وسيتم إرسال أوراق الدعم
إلى أعضاء ل جنة الترشيحات والمكافآت وإلى الحضور اﻵخرين حسب اﻻقتضاء ،في نفس الوقت.
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المادة ) :(٦ﺣﻀﻮر ﺍﻻجﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
 ٦٫١ﻳمكن ﻷعضاء ال نة حضور اﻻجتماعات فعليا اﳌوقع اﳌقرر ل ل اجتماع ،أو اﳌشاركة عن طر ق ال اتف أو
اﻻتصال ع ال اتف أو مؤتمرالفيدﻳو حسب اﻻقتضاء واﳌوافقة عل ا من قبل رئ س نة ال شيحات
واﳌ افآت.
 ٦٫٢ﻳجوز ﻷعضاء ال نة دعوة أي من اﳌدﻳر ن التنفيذﻳ ن أو اﻷطراف اﻷخرى بموافقة رئ س ال نة ،ضور
نة اﳌراجعة إذا لزم اﻷمر.

المادة ) :(٧ﳏﻀﺮ ﺍﻻجﺘﻤﺎﻉ
 ٧٫١ﻳحضرأم ن سر نة ال شيحات واﳌ افآت وقا ع وقرارات جميع اجتماعات ال نة ،بما ذلك

يل أسماء

ا اضر ن.
 ٧٫٢عمم مسودة محاضر جلسات ال نة ع وجه السرعة ع جميع أعضاء ال نة .و مجرد اﳌوافقة عل ا،
عمم ا ضرع جميع اﻷعضاء اﻵخر ن ما لم ﻳكن من غ اﳌﻼئم القيام بذلك.
 ٧٫٣تظل جميع محاضر اﻻجتماعات سر ة وﻻ ﻳمكن اﻹفصاح ع ا إﻻ للمجلس والرئ س التنفيذي.

المادة ) :(٨ﻗﺮﺍرﺍﺕ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﱰﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﳌﻜﺎﻓﺂﺕ
تتخذ جميع قرارات ال نة بتوافق اﻵراء .وفيما ﻳتعلق باﳌسائل ال ﻳتعذرف ا التوصل إ توافق اﻵراء ،تتخذ القرارات
باﻷغلبية .و حالة التعادل ﻳقوم رئ س ال نة ب

يل القرار ال ا ي والتحفظات ال ﻳبد ا أي عضو.

المادة ) :(٩ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﲔ
ﻳحضر رئ س نة ال شيحات واﳌ افآت ا معية العامة للمسا م ن لﻺجابة ع اﻷسئلة ال طرح ا اﳌسا مون حول
أ شطة ال نة.
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المادة ) :(١٠ﺍﳌﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﻮﺍجﺒﺎﺕ

١

 ١٠٫١إعداد سياسة وا ة ﳌ افآت اﻷعضاء وال ان اﳌن ثقة عن ا لس واﻹدارة التنفيذﻳة ،ورفع ا إ مجلس
ً
تلك السياسة اتباع معاﻳ ترتبط
اﻹدارة للنظر ف ا تم يدا ﻻعتماد ا من ا معية العامة ،ع أن ﻳرا
باﻷداء ،واﻹفصاح ع ا ،والتحقق من تنفيذ ا ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(١) ٦١
 ١٠٫٢توضيح العﻼقة ب ن اﳌ افآت اﳌمنوحة وسياسة اﳌ افآت اﳌعمول ا ،و يان أي انحراف جو ري عن ذه
السياسة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٢) ٦١
 ١٠٫٣اﳌراجعة الدور ة لسياسة اﳌ افآت ،وتقييم مدى فعالي ا تحقيق اﻷ داف اﳌتوخاة م ا ] .ﻻئحة حوكمة
الشر ات مادة [(٣) ٦١
 ١٠٫٤التوصية

ً
لس اﻹدارة بم افآت اﻷعضاء وال ان اﳌن ثقة عنه وكبار التنفيذﻳ ن بالشركة وفقا للسياسة

اﳌعتمدة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٤) ٦١
 ١٠٫٥اق اح سياسات ومعاﻳ وا

ة للعضو ة مجلس اﻹدارة واﻹدارة التنفيذﻳة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات

مادة [(١) ٦٥
 ١٠٫٦التوصية

ً
لس اﻹدارة ب شيح أعضاء فيه وإعادة ترشيح م وفقا للسياسات واﳌعاﻳ اﳌعتمدة ،مع مراعاة

عدم ترشيح أي

ﺺ سبقت إدانته بجر مة مخلة باﻷمانة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٢) ٦٥

 ١٠٫٧إعداد وصف للقدرات واﳌؤ ﻼت اﳌطلو ة لعضو ة مجلس اﻹدارة وشغل وظائف اﻹدارة التنفيذﻳة.
] ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٣) ٦٥
 ١٠٫٨تحدﻳد الوقت الذي ﻳتع ن ع العضو تخصيصه ﻷعمال مجلس اﻹدارة ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٤) ٦٥

 ١٠٫٩اﳌراجعة السنو ة لﻼحتياجات الﻼزمة من اﳌ ارات أو ا

ات اﳌناسبة لعضو ة مجلس اﻹدارة ووظائف

اﻹدارة التنفيذﻳة ،ومراجعة ي ل مجلس اﻹدارة واﻹدارة التنفيذﻳة وتقدﻳم التوصيات شأن التغي ات ال
ﻳمكن إجراؤ ا] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة  (٥) ٦٥و )[(٦
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 ١٠٫١٠التحقق ش ل سنوي من استقﻼل اﻷعضاء اﳌستقل ن ،وعدم وجود أي عارض مصا إذا ان العضو
شغل عضو ة مجلس إدارة شركة أخرى ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٧) ٦٥
 ١٠٫١١وضع وصف وظيفي لﻸعضاء التنفيذﻳ ن واﻷعضاء غ التنفيذﻳ ن واﻷعضاء اﳌستقل ن وكبار التنفيذﻳ ن
] ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(٨) ٦٥
 ١٠٫١٢وضع اﻹجراءات ا اصة حال شغور مركز أحد اﻷعضاء أو كبار التنفيذﻳ ن ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات
مادة [(٩) ٦٥
 ١٠٫١٣تحدﻳد جوانب الضعف والقوة مجلس اﻹدارة ،واق اح ا لول ﳌعا

ا بما ﻳتفق مع مص ة الشركة.

] ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [(١٠) ٦٥
 ١٠٫١٤رسم سياسات وا

ة فيما ﻳتعلق بتعو ضات وم افآت اﻷعضاء واﻹدارة التنفيذﻳة مع اﻷخذ اﻻعتبار

اﳌعاﻳ اﳌتعلقة باﻷداء.
 ١٠٫١٥إعطاء اﻻعتبارال امل لتخطيط عاقب اﳌوظف ن واﳌدﻳر ن التنفيذﻳ ن اﻵخر ن )وخاصة الرئ س التنفيذي
واﳌدﻳر اﳌا وكب اﳌسؤول ن الطبي ن( سياق عمل ا مع اﻷخذ ع ن اﻻعتبارالتحدﻳات والفرص ال تواجه
الشركة اﳌ ارات وا

ات اﳌطلو ة ا لس اﳌستقبل.

 ١٠٫١٦عند تحدﻳد السياسات اﳌذكورة  ١٠٬١٤أعﻼه ،تأخذ ال نة ع ن اﻻعتبارجميع العوامل ال ترا ا
ضرور ة بما ذلك اﳌتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة ،وأح ام وتوصيات لوائح حوكمة الشر ات الصادرة
عن ال يئة واﻹرشادات اﳌرتبطة ا .و تمثل ال دف من ذه السياسة ضمان تزو د أعضاء اﻹدارة التنفيذﻳة
للشركة با وافز اﳌناسبة ل

يع اﻷداء ا سن ،و افؤون ،بطر قة عادلة ومسؤولة ،ع مسا ما م الفردﻳة

نجاح الشركة.
 ١٠٫١٧عند وضع سياسة اﳌ افآت لﻸعضاء ،تقوم ال نة بمراجعة و ومراعاة اتجا ات اﻷجور جميع أنحاء
الشركة ،وا موعة ،وقطاع الرعاﻳة ال

ية اﳌنطقة.

 ١٠٫١٨ﳌساعد ا ع الوفاء بال اما ا ،تتمتع ال نة بالسلطة ال املة لتعي ن خ اء اس شار ن للم افآت
ولتفو ض أو شراء أي تقار ر أو دراسات استقصائية أو معلومات ترا ا ضرور ة ضمن اﻹطارﻷي قيود ع اﳌ انية
ﻳحدد ا ا لس.
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 ١٠٫١٩تكون ال نة مسؤولة حصر ا عن تحدﻳد معاﻳ اﻻختيار ،واختيار و عي ن ووضع اﳌيثاق ﻷي مس شاري
أجور الذﻳن ﻳقدمون اﳌشورة ل نة.
 ١٠٫٢٠إ شاء ورصد ومراجعة برنامج التوجيه التا ع للمدﻳر ن والتدر ب اﳌستمر .و ب ل نة من خﻼل الرئ س
ع ل مدﻳر جدﻳد ع تنفيذ ال نامج الذي ﻳ تب عليه تزو د اﳌدﻳر ن بف م ما ﻳ :

أن
أ(

أعمال الشركة.

ب(

الوضع اﳌا واﻻس اتي وال شغي وإدارة ا اطربالشركة.

ج(

حقوق وواجبات ومسؤوليات اﻷعضاء.

د(

دور ال ان الفرعية للمجلس.

 ١٠٫٢١اﻹشراف ع تقييم أداء اﻹدارة التنفيذﻳة )بما ذلك اﳌدﻳر ن( للشركة واﻹشراف ع تنفيذ خطط
التدر ب الناشئة عن عملية التقييم .و شمل العوامل ال س نظر ف ا ا لس كجزء من مراجعة أدائه:
أ(

ل ا ضور واﳌشاركة.

ب(

اﳌعرفة اﳌ نية والكفاءة وا افظة عل ا.

ج(

اﳌسا مة تحقيق اﻷ داف اﻻس اتيجية للشركة.

د(

حسن التوقيت اﻹعفاء من اﳌسؤوليات.

ه(

السلوك العام.

 ١٠٫٢٢ضمن شروط السياسة اﳌتفق عل ا و ال شاور مع الرئ س و  /أو الرئ س التنفيذي ،حسب اﻻقتضاء ،تحدﻳد
إجما اﳌ افآت الفردﻳة للرئ س و ل مدﻳر تنفيذي وأم ن سر مجلس اﻹدارة وغ م من اﻷعضاء اﳌعين ن اﻹدارة
التنفيذﻳة بما ذلك اﳌ افآت وا وافز واﳌدفوعات ،وخيارات اﻷس م واﳌ افآت اﻷخرى.
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 ١٠٫٢٣اﳌوافقة ع تصميم ،وتحدﻳد أ داف ،أي أنظمة متعلقة باﻷجور ذات الصلة باﻷداء ال تدﻳر ا الشركة،
واﳌوافقة ع إجما اﳌدفوعات السنو ة ال تتم بموجب ذه ا ططات.
 ١٠٫٢٤مراجعة تصميم أي خطط حوافز أس م للموافقة عل ا من قبل مجلس اﻹدارة واﳌسا م ن .بال سبة ﻷي من
ذه ا طط ،تحدد ل سنة ما إذا انت ا وائز ستقدم ،وإذا ان اﻷمركذلك ،فيحدد اﳌبلﻎ اﻹجما ل ذه
اﳌ افآت ،واﳌ افآت الفردﻳة للمدﻳر ن التنفيذﻳ ن ،وأم ن سر مجلس اﻹدارة وغ م من أعضاء اﻹدارة
التنفيذﻳة وأ داف اﻷداء ال س تم استخدام ا.
 ١٠٫٢٥تحدﻳد سياسة ونطاق ترت بات اﳌعاشات التقاعدﻳة ل ل مدﻳرتنفيذي واﻷعضاء اﻵخر ن اﻹدارة
التنفيذﻳة.
 ١٠٫٢٦التأكد من أن الشروط التعاقدﻳة عند إ اء ا دمة وأي مدفوعات تكون عادلة للفرد والشركة .أﻳضا
ضمان عدم م افأة الفشل ،وأن ﻳجب اﻻع اف ال امل بم مة التخفيف من ا سائر.
 ١٠٫٢٧اﻹشراف ع أي غي ات رئ سية

يا ل استحقاقات اﳌوظف ن جميع أنحاء الشركة.

 ١٠٫٢٨اﳌوافقة ع سياسة ال خيﺺ باﳌطالبات اﳌتعلقة بالنفقات من اﻷعضاء

المادة ) :(١١ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘقﺎرﻳﺮ
 ١١٫١ﻳقوم رئ س نة ال شيحات واﳌ افآت بﺈبﻼغ مجلس اﻹدارة عن إجراءاته عد ل اجتماع جميع اﻷمور ال
تقع ضمن واجباته ومسؤولياته.
 ١١٫٢ستقدم نة ال شيحات واﳌ افآت توصيات مناسبة إ ا لس شأن أي مجال ﻳقع ضمن اختصاص ا
حيث ﻳلزم اتخاذ إجراء أو تحس ن.
 ١١٫٣ستصدر نة ال شيحات واﳌ افآت تقر را ﻳتضمن التقر ر السنوي للشركة عن أ شط ا ،والعملية
اﳌستخدمة إجراء التعي نات مع شرح حول استخدام اﳌشورة ا ارجية أو اﻹعﻼن العام ،إن ان ذلك
ممكنا.
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المادة ) :(١٢ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻭﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻻﺧﺮﻯ
 ١٢٫١ﻳجوز ل نة أن تحصل ع نفقة الشركة ع مشورة قانونية أو مشورة مح فة أخرى أي مسائل تدخل
ميثاق ا.
 ١٢٫٢سوف تحصل ال نة ع اﳌوارد ال افية من أجل القيام بواجبا ا ،بما ذلك الوصول إ أم ن سر ا لس
ل صول ع اﳌساعدة عند الطلب.
 ١٢٫٣س تم تزو د ال نة بالتدر ب اﳌناسب و الوقت اﳌناسب ،سواء ش ل برنامج عر في لﻸعضاء ا دد أو
ع أساس مستمر ميع اﻷعضاء.
 ١٢٫٤تو ال نة اﻻعتبارالواجب للقوان ن واﻷنظمة وأح ام ولوائح حوكمة الشر ات ومتطلبات قواعد اﻹدراج
الصادرة عن ال يئة وقانون سوق اﳌال وأي قواعد وأنظمة أخرى مناسبة حسب مقت

ا ال.

 ١٢٫٥تقوم ال نة ب ت ب مراجعات دور ة ﻷدا ا وتقوم ع اﻷقل سنو ا بمراجعة دستور ا وميثاق ا للتأكد من
أ ا عمل بفعالية والتوصية بأي غي ات عت ا ضرور ة

لس اﻹدارة للموافقة عل ا.
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ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺍﻷﻭل :ﺍﻟﺘﻌﺎرﻳف
لغرض تطبيق أح ام ذه الﻼئحة ،ﻳقصد بال لمات والعبارات الواردة أدناه اﳌعا ي اﳌو ّ ة أمام ٍل م ا ما لم
ﻳقض سياق النﺺ غ ذلك:
 .١ال يئة :يئة السوق اﳌالية.
 .٢ال يئة السعودﻳة :ال يئة السعودﻳة للمحاسب ن القانوني ن.
 .٣السوق :السوق اﳌالية السعودﻳة.
 .٤نظام السوق اﳌالية :نظام السوق اﳌالية الصادر باﳌرسوم اﳌل ي رقم )م (٣٠/وتار خ  ١٤٢٤/٦/٢ـ
والتعليمات واللوائح اﳌتعلقة به و افة ما ورد عليه من عدﻳﻼت.
 .٥نظام الشر ات :نظام الشر ات الصادر بموجب اﳌرسوم اﳌل ي رقم )م (٣/وتار خ  ١٤٣٧/١/٢٨ـ )اﳌوافق
٢٠١٥/١١/١٠م( و افة ما ورد عليه من عدﻳﻼت.
 .٦قواعد ال

يل واﻹدراج :قواعد ال

يل واﻹدراج الصادرة بموجب قرارمجلس يئة السوق اﳌالية رقم

 ٢٠٠٤-١١-٣وتار خ  ١٤٢٥/٨/٢٠ـ )اﳌوافق ٢٠٠٤/١٠/٤م( بناء ع نظام السوق اﳌالية الصادربموجب
اﳌرسوم اﳌل ي رقم )م (٣٠/وتار خ  ١٤٢٤/٦/٢٨ـ )اﳌوافق ٢٠٠٣/٧/٣١م( واﳌعدلة بموجب قرارمجلس
يئة السوق اﳌالية رقم  ٢٠١٦-٦٤-١وتار خ  ١٤٣٧/٨/١٩ـ )اﳌوافق ٢٠١٦/٥/٢٦م(
 .٧النظام اﻷسا

 :النظام اﻷسا

للشركة والتعدﻳﻼت ال تطرأ عليه من وقت ا آخر.

 .٨القوان ن ذات الصلة :ع قانون السوق اﳌالية الصادر باﳌرسوم اﳌل ي رقم )م  (٣٠ /وتار خ ١٤٢٤/٦/٢ه،
و ل من اللوائح التنفيذﻳة الصادرة عن مجلس ال يئة.
 .٩الشركة :شركة الشرق اﻷوسط للرعاﻳة الطبية )مس شفيات السعودي اﻷﳌا ي(.
.١٠

ا لس أو مجلس اﻹدارة :مجلس إدارة شركة الشرق اﻷوسط للرعاﻳة ال

ية )مس شفيات السعودي اﻷﳌا ي(.

 .١١حوكمة الشر ات :قواعد لقيادة الشركة وتوج ا شتمل ع آليات لتنظيم العﻼقات ا تلفة ب ن مجلس
اﻹدارة واﳌدﻳر ن التنفيذﻳ ن واﳌسا م ن وأ

اب اﳌصا  ،وذلك بوضع قواعد وإجراءات خاصة ل س يل
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عملية اتخاذ القرارات وإضفاء طا ع الشفافية واﳌصداقية عل ا غرض حماﻳة حقوق اﳌسا م ن وأ

اب اﳌصا

وتحقيق العدالة والتنافسية والشفافية السوق و ئة اﻷعمال.
ﱠ
 .١٢جمعية اﳌسا م ن :جمعية ش ل من مسا

الشركة بموجب أح ام نظام الشر ات ونظام الشركة

اﻷساس.
 .١٣الرئ س :رئ س مجلس إدارة شركة الشرق اﻷوسط للرعاﻳة ال

ية )مس شفيات السعودي اﻷﳌا ي( ما لم

ﻳقتض السياق خﻼف ذلك.
ِ
.١٤

اﻷعضاء :أعضاء مجلس إدارة شركة الشرق اﻷوسط للرعاﻳة ال

ية )مس شفيات السعودي اﻷﳌا ي( ما

ﻳقتض السياق خﻼف ذلك.
لم
ِ

ً
 .١٥العضو التنفيذي :عضو مجلس اﻹدارة الذي ﻳكون متفرغا اﻹدارة التنفيذﻳة للشركة و شارك اﻷعمال
اليومية ل ا ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [١

ً
 .١٦العضو غ التنفيذي :عضو مجلس اﻹدارة الذي ﻻ ﻳكون متفرغا ﻹدارة الشركة ،وﻻ شار اﻷعمال اليومية
ل ا ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [١
 .١٧العضو اﳌستقل :عضو مجلس إدارة غ تنفيذي ﻳتمتع باﻻستقﻼل التام مركزه وقراراته ،وﻻ تنطبق عليه أي
من عوارض اﻻستقﻼل اﳌنصوص عل ا فيما ﻳ :
أ(

ً
أن ﻳكون مال ا ﳌا س ته ) (٥٪أو أك من أس م الشركة أو أي شركة من مجموع ا أو له صلة قرابة
مع من ﻳملك ذه الس بة.

ً
ب( أن ﻳكون ممثﻼ ل

ﺺ ذي صفة اعتبار ة ﻳملك ما س ته ) (٥٪أو أك من أس م الشركة أو أي

شركة من مجموع ا.
ج( أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اﻹدارة الشركة أو أي شركة من مجموع ا.
د(

أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذﻳ ن الشركة أو أي شركة من مجموع ا.

ه(

أن ﻳكون عضو مجلس إدارة أي شركة ضمن مجموعة الشركة اﳌر

لعضو ة مجلس إدار ا.
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و(

ً
أن ﻳكون موظفا خﻼل العام ن اﳌاضي ن لدى أي من اﻷطراف اﳌرتبطة بالشركة أو بأي شركة من
ً
مجموع ا ا اسب ن القانوني ن وكبار اﳌوردﻳن ،أو أن ﻳكون مال ا صﺺ سيطرة لدى أي من
تلك اﻷطراف خﻼل العام ن اﳌاضي ن.

ز(

أن تكون له مص ة مباشرة أو غ مباشرة اﻷعمال والعقود ال تتم ساب الشركة.

ح(

أن ﻳتقاض مبالﻎ مالية من الشركة عﻼوة ع م افأة عضو ة مجلس اﻹدارة أو أي من انه تز د
ع ) (٢٠٠٫٠٠٠ر ال أو عن  ٪٥٠من م افأته العام السابق ال تحصل عل ا مقابل عضو ة
مجلس اﻹدارة أو أي من انه أ ما أقل.

ط(

أن ش ك

عمل من شأنه منافسة الشركة ،أو أن ﻳتجر أحد فروع ال شاط الذي تزاوله

الشركة.
ي( أن ﻳكون قد أم
ك(

ما ﻳز د ع

سع سنوات متصلة أو منفصلة عضو ة مجلس إدارة الشركة.

ُ
ﻻ عد من قبيل اﳌص ة النافية ﻻستقﻼلية عضو مجلس اﻹدارة ال ﻳجب ل ا ا صول ع
ترخيﺺ من ا معية العامة العادﻳة ،اﻷعمال والعقود ال تتم مع عضو مجلس اﻹدارة لتلبية
احتياجاته ال

صية إذا تمت ذه اﻷعمال والعقود بنفس اﻷوضاع والشروط ال ت بع ا

الشركة مع عموم اﳌتعاقدﻳن واﳌتعامل ن و انت من ضمن شاط الشركة اﳌعتاد ،ما لم تر نة
ال شيحات خﻼل ذلك) .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة  ٢٠عوارض اﻻستقﻼل(
.١٨

اﻷقارب أو صلة القرابة:
أ(

اﻵباء ،واﻷم ات ،واﻷجداد ،وا دات وإن علوا.

ب( اﻷوﻻد ،وأوﻻد م وإن نزلوا.
ج( اﻹخوة واﻷخوات اﻷشقاء ،أو ﻷب ،أو ﻷم ،وأوﻻد م.
د(

اﻷزواج والزوجات.

] ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [١
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.١٩

ال ان :ال ان اﳌن ثقة عن ا معية العامة للشركة أو ا لس.

.٢٠

اصدارالرسملة :ز ادة رأسمال الشركة من خﻼل إصدارأس م جدﻳدة للمسا م ن ا الي ن.

.٢١

اﻹدارة التنفيذﻳة أو كبار التنفيذﻳ ن :و ع اﻷ

اص اﳌنوط م إدارة الشركة اليومية ،واق اح

القرارات اﻻس اتيجية وتنفيذ ا ،الرئ س التنفيذي ونوابه )إن وجدوا( واﳌدﻳر اﳌا  ] .ﻻئحة حوكمة
الشر ات مادة [١
 .٢٢الرئ س التنفيذي :ع ن من قبل مجلس اﻹدارة بناء ع قدراته وخ اته وش اداته اﻷ ادﻳمية ال تؤ له
ل ذا اﳌنصب ،و تو اﻹدارة التنفيذﻳة للشركة وتقع ع عاتقة اﳌسؤولية الرئ سية إدارة أعمال
الشركة.
 .٢٣ﻻئحة ا وكمة :ذه الﻼئحة وسياسات ا وكمة الداخلية واﳌواثيق ،بما ذلك ل من جداول ا ومﻼحق ا،
وال ﻳمكن عدﻳل ا من وقت ﻵخر.
.٢٤

ﻻئحة حوكمة الشر ات :ﻻئحة حوكـمة الشـر ات الصـادرة عن مجلس يئة السـوق اﳌـالية بموجب القرار

رقم  ٢٠١٧-١٦-٨وتار خ  ١٤٣٨/٥/١٦ـ )اﳌوافق ٢٠١٧/٢/١٣م( بناء ع نظام الشر ات الصادربموجب اﳌرسوم
اﳌل ي رقم )م (٣/وتار خ  ١٤٣٧/١/٢٨ـ )اﳌوافق ٢٠١٥/١١/١٠م(
 .٢٥ا م ور :ع اﻻ
أ(

تا

اص غ اﳌذكور ن أدناه:

الشركة.

ب( اﳌسا م ن الكبار اﳌصدر.
ج(

أعضاء مجلس اﻹدارة وكبار التنفيذﻳ ن للشركة.

د(

أعضاء مجلس اﻹدارة وكبار التنفيذﻳ ن لتا

ه(

أعضاء مجلس اﻹدارة وكبار التنفيذﻳ ن لدى اﳌسا م ن الكبار الشركة.

و(

أي أقر اء لﻸ

ز(

أي شركة سيطر عل ا أي من اﻷ

الشركة.

اص اﳌشارال م )أ،ب،ج،د أو ـ( أعﻼه.
اص اﳌشار ال م )أ،ب،ج،د ،ـ أو و( أعﻼه ،أو
109
RY\848574.2

الشركة  -ﻻئحة الحوكمة

ح(

.٢٦

ً
اص الذﻳن عملون باﻻتفاق معا و ملكون مجتمع ن ) (٥٪أو أك من فئة أس م الشركة.

اﻻ

اﻹفصاح والشفافية :اﻻعﻼن عن جميع اﳌعلومات الﻼزمة عن الشركة ،وال

م اﻷطراف ذات

العﻼقة ،وا م ور ،وجعل ا متناول تلك اﻷطراف الوقت اﳌناسب ،و عدالة ،بحيث ﻳ س ل م اتخاذ
القرارات اﳌناسبة ،اﳌب ية ع معلومات
.٢٧

يحة ،ودقيقة.

ا موعة :الشركة والشر ات التا عة ل ا.

 .٢٨القوائم اﳌالية :القوائم اﳌالية اﳌوحدة للمجموعة.
 .٢٩التصو ت ال اك  :أسلوب تصو ت ﻻختيارأعضاء مجلس اﻹدارة ﻳمنح ل مسا م قدرة تصو ية عدد
اﻷس م ال ﻳملك ا ،بحيث ﻳحق له التصو ت ا ﳌر

واحد أو تقسيم ا ب ن من ﻳختار م من اﳌر

وجود أي تكرار ل ذه اﻷصوات ،و ز د ذا اﻷسلوب من فرص حصول مسا
اﻹدارة عن طر ق اﻷصوات ال اكمية ﳌر

ن دون

اﻷقلية ع تمثيل ل م مجلس

واحد ] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [١

 .٣٠حصة السيطرة :القدرة عل التأث
ً
مجتمعا مع قر ب أو تا ع ،من خﻼل) :أ( امتﻼك سبة  33 %أو أك من حقوق التصو ت شركة ) .ب( حق
أفعال أو قرارات

عي ن  33 %أو أك من أعضاء ا
 .٣١أ

اب اﳌصا  :ل

ﺺ آخر ،ش ل مباشر أو غ مباشر ،متفردا أو

از اﻹداري] .ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [١

ﺺ له مص ة مع الشركة العامل ن ،والدائن ن ،والعمﻼء ،واﳌوردﻳن ،وا تمع.

 .٣٢كبار اﳌسا م ن :ل من ﻳملك ما س ته ) (٥٪أو أك من أس م الشركة أو حقوق التصو ت ف ا] .ﻻئحة
حوكمة الشر ات مادة [١
 .٣٣ال

ﺺ ذو العﻼقة :و أي من اﳌذكور ن أدناه:
أ(

الزوج والزوجة واﻷوﻻد القصر ) شارإل م مجتمع ن بـ "عائلة الفرد"(.

ب( أي شركة تكون للفرد أو ﻷي من أفراد عائلته أو ﻷك من فرد م م ،مجتمع ن أو منفردﻳن ،أي
مص ة رأسمال ا سواء ش ل مباشر أو غ مباشربما ﻳ يح ل م القدرة ع :
ج(

التصو ت أو السيطرة ع أصوات ب سبة ساوى أو تز د ع ) (٣٠٪ا معية العامة فيما
ﻳتعلق ب ل أو معظم اﳌسائل.
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د(

عي ن أو عزل أعضاء مجلس اﻹدارة اﳌالك ن لغالبية حقوق التصو ت اجتماعات مجلس
اﻹدارة بما ﻳتعلق ب ل أو معظم اﳌسائل.

.٣٤

الطرف ذو العﻼقة :و أي من اﳌذكور ن أدناه:
أ(

كبار اﳌسا م ن الشركة.

ب( أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من شر ا ا التا عة وأقار م.
ج(

كبار التنفيذﻳ ن الشركة أو أي من شر ا ا التا عة وأقار م.

د(

أعضاء مجلس اﻹدارة وكبار التنفيذﻳ ن لدى كباراﳌسا م ن الشركة.

ه(

اﳌ شآت – من غ الشر ات – اﳌملوكة لعضو مجلس اﻹدارة أو أحد كبار التنفيذﻳ ن أو أقار م.
ً
الشر ات ال ﻳكون أي من أعضاء مجلس اﻹدارة أو كبارالتنفيذﻳ ن أو أقار م شر ا ف ا.
ً
الشر ات ال ﻳكون أي من أعضاء مجلس اﻹدارة أو كبارالتنفيذﻳ ن أو أقار م عضوا مجلس

و(
ز(

إدار ا أو من كبار التنفيذﻳ ن ف ا.
ح(

شر ات اﳌسا مة ال ﻳملك ف ا أي من أعضاء مجلس اﻹدارة أو كبارالتنفيذﻳ ن أو أقار م ما
س ته ) (٥٪أو أك  ،مع مراعاة ما ورد الفقرة )د( من ذا التعر ف.

ط( الشر ات ال ﻳكون ﻷي من أعضاء مجلس اﻹدارة أو كبارالتنفيذﻳ ن أو أقار م تأث
ولو بﺈسداء الن

قرارا ا

أو التوجيه.

]ﻻئحة حوكمة الشر ات مادة [١
 .٣٥تا ع :ال

ﺺ الذي سيطرع

مسيطرا عليه من قبل

ﺺ آخر ,أو سيطرعليه ذلك ال

ﺺ اﻵخر ,أو ش ك معه كونه

ﺺ ثالث .و أي مما سبق تكون السيطرة ش ل مباشر أو غ مباشر.

 .٣٦تداول :سوق اﻷس م السعودﻳة )تداول(.
 .٣٧نائب الرئ س :نائب رئ س مجلس اﻹدارة.
 .٣٨اﳌ افآت :اﳌبالﻎ والبدﻻت واﻷراح وما حكم ا ،واﳌ افآت الدور ة أو السنو ة اﳌرتبطة باﻷداء ،وا طط
التحف ﻳة قص ة أو طو لة اﻷجل ،وأي مزاﻳا عي ية أخرى ،باست ناء النفقات واﳌصار ف الفعلية اﳌعقولة ال
تتحمل ا الشركة عن عضو مجلس اﻹدارة لغرض تأدﻳة عمله.
 .٣٩ﻳوم :ﻳوم تقو  ،سواء أ ان ﻳوم عمل أم ﻻ.
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مكافآت أعضاء مﺠﻠﺲ
المكافآت المتغايرة

المكافآت الثابتة

حساب خاص

بدل حضور اﻻجتماعات

مجموع بدل حضور
اجتماعات اللجان

مزايا عينية

مكافأة رئيس المجلس
والعضو المنتدب ،إذا
كان عضوا
أتعاب مقابل أعمال فنية
وإدارية واستشارية

المجموع

نسبة من اﻷرباح

برامج تحفيز قصيرة
اﻷجل
مكافآت دورية

أسهم مضمونة

المجموع

مكافأة نهاية الخدمة

المجموع الكلي

بدل نفقات

اﻷعضاء المستقلين

اﻷعضاء غير التنفيذيين

مكافات أعضاء اللجان:ـ
مكافآت ﺛاﺑﺘة )ﺑاﺳﺘﺜﻨاء
حضور اﻻجﺘماع(

ﺑدل حضور اﻻجﺘماع

المﺠموع

أعضاء لﺠﻨة المراجعة

المﺠموع

أعضاء لﺠﻨة الﺘرشيحات والمكافآت

المﺠموع
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مكافآت كبار الﺘﻨفيذيين
المكافآت الثابتة

المكافآت المتغيرة

رواتب

بدﻻلﺖ

مزايا عينية

المجموع

مكافﺌات دورية

أرباح

خطط تحضيرية قصيرة
اﻷجل

خطط تحفيزية طويلة
اﻷجل

اﻷسهم الممنوحة

المجموع

وظائﻒ كبارة
التنفيذيين

مكافآت
نهاية
الخدمة

مجموع مكافآت
التنفيذيين عن
المجلس إن وجدت

المجموع الكلية

 ١الرئيس التنفيذي

 .٢المدير المالي

.٣

.٤

المجموع
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