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دليل حوكمة الشركة

الغرض من دليل حوكمة الشركة

يحتوي هذا الدليل على القواعد والمعايير المنظمة إلدارة الشركة لضمان االلتزام بأفضل ممارسات حوكمة الشركات التي تكفل
حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.
يهدف هذا الدليل إلى وضع إطار فعال لحوكمة الشركة ،ويهدف بصفة خاصة إلى ما يلي:
 )1تفعيل دور المساهمين في الشركة وتيسير ممارسة حقوقهم.
 )2بيان اختصاصات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ومسؤولياتهما.
 )3تفعيل دور مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة من المجلس وتطوير كفاءتها لتعزيز آليات اتخاذ القرار في الشركة.
 )4تحقيق الشفافية والنزاهة والعدالة في تعامالت الشركة وتعزيز إفصاحاتها للسوق المالي.
 )5توفير أدوات فعالة ومتوازنة للتعامل مع حاالت تعارض المصالح.
 )6تعزيز آليات الرقابة والمساءلة للموظفين في الشركة.
 )7وضع اإلطار العام للتعامل مع أصحاب المصالح ومراعاة حقوقهم.
 )8زيادة كفاءة اإلشراف على الشركة وتوفير األدوات الالزمة لذلك.
 )9التوعية بمفهوم السلوك المهني وحث جميع أصحاب المصالح على تبنيه وتطويره بما يالئم طبيعة عمل الشركة.
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دليل حوكمة الشركة

هيكل ومبادئ حوكمة الشركة

*

* لجنة اختيارية لمجلس اإلدارة ،غير إلزامية من قبل هيئة السوق المالية

يمثل هيكل الحوكمة أعاله هيكالً مالئما ً للوضع الحالي للشركة ،بناء على أحدث الممارسات العالمية في حوكمة الشركات،
ومن المهم أن نشير إلى أنه كلما تطورت الشركة كلما دعت الحاجة لمراجعة هيكل الحوكمة ليتماشى مع توسّع الشركة حينها.
تلتزم الشركة بقواعد الحوكمة التالية:
)1

بناء هيكل متوازن لمجلس اإلدارة يتناسب مع حجم وطبيعة نشاط الشركة ،وكذلك المهام والمسؤوليات المنوطة بها،
يراعى التنوع في المعارف العلمية والخبرات العملية والمهارات المتخصصة.

)2

التحديد السليم للمهام والمسؤوليات حيث أن دور مجلس اإلدارة في الشركة يمثل نقطة التوازن التي تعمل على تحقيق
أهداف المساهمين ومتابعة اإلدارة التنفيذية للشركة.

)3

اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

)4

ضمان نزاهة التقارير المالية واإلشراف والمراجعة على الحسابات والبيانات المالية للشركة من قبل لجنة المراجعة،
والتأكد من استقاللية ونزاهة مراجع الحسابات الخارجي.

)5

وضع نظم سليمة إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية بنا ًء على فهم وتحليل طبيعة وحجم المخاطر التي تواجه أنشطة
الشركة للحد منها أكبر قدر مستطاع ،فضالً عن تحديد اإلجراء المناسب للتعامل معها.

)6

تعزيز السلوك المهني والقيم األخالقية ووضع سياسات وآليات بشأن الحد من حاالت تعارض المصالح وأساليب معالجتها
والتعامل معها.

)7

اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب لتوفير المعلومات والبيانات لجميع المهتمين بالشركة وتسهيل عملية
مسائلة كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

)8

احترام حقوق المساهمين ورفع قيمة استثماراتهم ومساهمتهم ،وتحقيق عائد جيد من هذه االستثمارات.

)9

إدراك دور واحترام حقوق أصحاب المصالح وتشجيعهم على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة.

 )10تعزيز وتحسين األداء من التدريب والتأهيل المستمر ألعضاء كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،والتأكيد بشكل
مستمر على أهمية خلق القيم المؤسسية لدى العاملين في الشركة.
 )11التركيز على أهمية المسؤولية االجتماعية وااللتزام المستمر من قبل الشركة بالتصرف أخالقياً ،والمساهمة في تحقيق
التنمية المستدامة للمجتمع بوجه عام وللعاملين بالشركة بوجه خاص.
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دليل حوكمة الشركة

ميثاق جمعية المساهمين

المادة ( :)1الحقوق العامة للمساهمين
لكل مساهم الحق في:
)1

الحصول على نصيبه من صافي األرباح التي يتقرر توزيعها نقداً أو بإصدار أسهم.

)2

الحصول على نصيبه من موجودات الشركة عند التصفية.

)3

حضور جمعيات المساهمين العامة أو الخاصة ،واالشتراك في مداوالتها ،والتصويت على قراراتها ،وتوكيل شخص
آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو الموظفين في الشركة لحضور الجمعيات العامة للمساهمين.

)4

التصرف في أسهمه وفق أحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.

)5

االستفسار وطلب االطالع على دفاتر الشركة ووثائقها ،ويشمل ذلك البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الشركة
واستراتيجيتها التشغيلية واالستثمارية بما ال يضر بمصالح الشركة وال يتعارض مع نظام الشركات ونظام السوق المالية
ولوائحهما التنفيذية.

)6

مراقبة أداء الشركة وأعمال مجلس اإلدارة.

)7

مساءلة أعضاء مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤولية في مواجهتهم ،والطعن ببطالن قرارات جمعيات المساهمين
العامة والخاصة وفق الشروط والقيود الواردة في نظام الشركات ونظام الشركة األساس.

)8

تقييد أسهمه في سجل المساهمين في الشركة.

)9

طلب االطالع على نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها األساس ما لم تنشرهما الشركة في موقعها اإللكتروني.

 )10ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس اإلدارة ،وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال (.)1
 )11انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.
 )12أولوية االكتتاب باألسهم الجديدة  -وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال  -التي تصدر
مقابل حصص نقدية ،ما لم توقف الجمعية العامة غير العادية العمل بحق األولوية(.)2
 )13بيع حق األولوية أو ا لتنازل عنه خالل المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال إلى
آخر يوم لالكتتاب في األسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق.
 )14للمساهمين الذين يمثلون خمسة بالمائة ( )5%على األقل من رأس المال أن يطلبوا من الجهة القضائية المختصة األمر
بالتف تيش على الشركة إذا تبين لهم من تصرفات أعضاء مجلس اإلدارة أو مراجع الحسابات في شؤون الشركة ما يدعو
إلى الريبة .للجهة القضائية المختصة أن تأمر بإجراء التفتيش على نفقة الشاكين ،وذلك بعد سماع أقوال أعضاء مجلس
اإلدارة ومراجع الحسابات في جلسة خاصة ،ولها عند االقتضاء أن تفرض على الشاكين تقديم ضمان .إذا ثبت للجهة
القضائية المختصة صحة الشكوى ،جاز لها أن تأمر بما تراه من إجراءات تحفظية ،وأن تدعو الجمعية العامة التخاذ

( )1المادة الثامنة والستون ( )68في نظام الشركات.
َ
( )2حسب المادة الخامسة عشر ( )15في النظام األساس يتم توزع األسهم الجديدة على َح َملة حقوق األولوية الذين طلبوا االكتتاب ،بنسبة ما يملكونه
من حقوق أولوية من إجمالي حقوق األولوية الناتجة من زيادة رأس المال ،بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة ،ويوزع
الباقي من األسهم الجديدة على حملة حقوق األولوية الذين طلبوا أكثر من نصيبهم ،بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق األولوية الناتجة
من زيادة رأس المال ،بشرط أال يتجاوز ما يحصلو ن عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة ،ويطرح ما تبقى من األسهم على الغير ،ما لم تقرر الجمعية
العامة غير العادية أو ينص نظام السوق المالية على غير ذلك.
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القرارات الالزمة .ويجوز لها كذلك أن تعزل أعضاء مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات ،وأن تعين مديراً مؤقتا ً تحدد
سلطته ومدة عمله.
المادة ( :)2واجبات الشركة ومجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية تجاه المساهمين
)1

يلتزم مجلس اإلدارة بالعمل على حماية حقوق المساهمين بما يضمن العدالة والمساواة بينهم.

)2

يلتزم مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركة بعدم التمييز بين المساهمين المالكين لذات فئة األسهم ،وبعدم حجب أي
حق عنهم.

)3

يلتزم مجلس اإلدارة بتوفير المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة لتمكين المساهم من ممارسة حقوقه
على أكمل وجه ،وتقدَّم هذه المعلومات في الوقت المناسب ويجري تحديثها بانتظام.

)4

يجب أن تتسم وسيلة توفير المعلومات للمساهم بالوضوح والتفصيل ،وأن تتضمن بيانا ً بمعلومات الشركة التي يمكن
للمساهم الحصول عليها ،وأن يتم توفيرها لعموم المساهمين من ذات الفئة.

)5

يجب اتباع أكثر الوسائل فعالية في التواصل مع المساهمين وعدم التمييز بينهم في توفير المعلومات.

)6

يضمن مجلس اإلدارة تحقيق تواصل بين الشركة والمساهمين يكون مبنيا ً على الفهم المشترك لألهداف االستراتيجية
للشركة ومصالحها.

)7

يعمل رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي على إطالع بقية أعضاء مجلس اإلدارة على آراء المساهمين ومناقشتها
معهم.

المادة ( :)3حقوق المساهمين في التصويت
)1

يعد التصويت حقا ً أساسيا ً لكل مساهم وال يمكن إلغاؤه بأي طريقة ،وتلتزم الشركة بالتالي:
أ.

تجنب وضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام حق المشاركة الفعالة والتصويت في الجمعيات العامة أو
الخاصة.

ب.

اإلبالغ عن إجراءات التصويت.

ت.

تسهيل ممارسة المساهم حقه في التصويت ،ويجوز عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين واشتراك المساهم
في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة.

)2

من حق كل مساهم إنابة شخص غيره في حضور الجمعيات العامة بشرط أن تكون اإلنابة ثابتة في توكيل مكتوب
بحسب الشروط التالية:
أ.

ال يجوز توكيل أحد أعضاء المجلس ،أو أحد موظفي الشركة ،أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو
إداري لحسابها.

ب.
)3

أن يكون التوكيل محدد.

إذا كان من شأن قرار الجمعية العامة العادية تعديل حقوق فئة معينة من المساهمين ،فال يكون القرار المذكور نافذاً إال
إذا صادق عليه من له حق التصويت من هؤالء المساهمين المجتمعين في جمعية خاصة بهم وفقا ً لألحكام المقررة
للجمعية العامة غير العادية.
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المادة ( :)4حقوق المساهمين في األرباح
)1

يستحق المساهم حصته في األرباح وفقا ً لقرار الجمعية العامة الصادر بشأن توزيع األرباح على المساهمين ،أو قرار
مجلس اإلدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية ،ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع ،وتكون أحقية األرباح
لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق.

)2

بناء على نظام الشركة األساس تم تحديد النسبة التي َّ
توزع على المساهمين من األرباح الصافية بعد تجنيب االحتياطي
النظامي واالحتياطيات األخرى على النحو التالي:
أ.

يجنب سنويًّا عشرة في المائة ( )10%من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة .ويجوز أن تقرر
الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور ثالثون في المائة ( )30%من رأس مال
الشركة المدفوع.

ب.

للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب عشرة في المائة ( )10%من صافي األرباح
لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لما يعود بالنفع على الشركة.

ت.

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى ،وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل
توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المساهمين .وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ
إلنشاء مؤسسات اجتماعية لموظفي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائما ً من هذه المؤسسات.

ث.

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تمثل خمسة في المائة ( )5%من رأس مال الشركة المدفوع.

ج.

يجوز للجمعية العامة العادية استخدام األرباح المبقاة واالحتياطيات االتفاقية القابلة للتوزيع لسداد المبلغ المتبقي
من قيمة السهم أو جزء منه ،على أال يخل ذلك بالمساواة بين المساهمين.

ح.

وفقا ً لحكم المادة الرابعة عشرة بعد المائة ( )114من نظام الشركات إذا لم توزع أرباح عن أي سنة مالية ،فإنه
ال يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إال بعد دفع النسبة المحددة ألصحاب األسهم الممتازة عن هذه السنة.
وإذا فشلت الشركة في دفع النسبة المحددة من األرباح مدة ثالث ( )3سنوات متتالية ،فإنه يجوز للجمعية الخاصة
ألصحاب هذه األسهم ،المنعقدة طبقا ً ألحكام المادة التاسعة والثمانين ( )89من نظام الشركات ،أن تقرر إما
حضورهم اجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت ،أو تعيين ممثلين عنهم في مجلس اإلدارة
بما يتناسب مع قيمة أسهمهم في رأس المال ،وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كل أرباح األولوية المخصصة
ألصحاب هذه األسهم عن السنوات السابقة.

المادة ( :)5واجبات المساهمين تجاه الشركة ومجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
)1

ال يجوز ألي من المساهمين التدخل في أعمال مجلس اإلدارة أو أعمال اإلدارة التنفيذية للشركة ما لم يكن عضواً في
مجلس إدارتها أو من إدارتها التنفيذية أو كان تدخله عن طريق الجمعية العامة العادية ووفقا ً الختصاصاتها أو في
الحدود واألوضاع التي يجيزها مجلس اإلدارة.

المادة ( :)6انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة
)1

يجب على الشركة نشر إعالن الترشح في الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني للسوق وفي أي وسيلة أخرى
تحددها الهيئة؛ وذلك لدعوة األشخاص الراغبين في الترشح لعضوية مجلس اإلدارة ،على أن يظل باب الترشح مفتوحا ً
مدة شهر على األقل من تاريخ اإلعالن.
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تعلن الشركة في الموقع اإللكتروني للسوق معلومات عن المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة عند نشر أو توجيه الدعوة
النعقاد الجمعية العامة ،على أن تتضمن تلك المعلومات وصفا ً لخبرات المرشحين ومؤهالتهم ومهاراتهم ووظائفهم
وعضوياتهم السابقة والحالية ،وعلى الشركة توفير نسخة من هذه المعلومات في مركزها الرئيس وموقعها اإللكتروني.

)3

يفضل أن يفوق عدد المرشحين لمجلس اإلدارة الذين تُطرح أسماؤهم أمام الجمعية العامة عدد المقاعد المتوافرة بحيث
يكون لدى الجمعية العامة فرصة االختيار من بين المرشحين.

)4

يجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس اإلدارة ،بحيث ال يجوز استخدام حق التصويت للسهم أكثر من
مرة واحدة (صوت عن كل سهم).

)5

يقتصر التصويت في الجمعية العامة على المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة الذين أعلنت الشركة عن معلوماتهم وفق
الفقرة ( )2من هذه المادة.

المادة ( :)7الجمعية العامة للمساهمين
)1

تختص الجمعيات العامة للمساهمين بجميع األمور المتعلقة بالشركة ،وتمثل الجمعية العامة المنعقدة وفقا ً لإلجراءات
النظامية جميع المساهمين في ممارسة اختصاصاتهم المتعلقة بالشركة ،وتؤدي دورها وفقا ً ألحكام نظام الشركات
ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة األساس.

)2

تنعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين وفقا ً لألوضاع والظروف المنصوص عليها في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية
ونظام الشركة األساس.

)3

تنعقد الجمعية العامة العادية مرة على األقل في السنة خالل األشهر الستة ( )6التالية النتهاء السنة المالية للشركة.

)4

تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة ،وفقا ً لألوضاع المنصوص عليها في نظام
الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة األساس.

)5

على مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى االجتماع إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو
عدد من المساهمين تمثل ملكيتهم ما نسبته خمسة في المائة ( )5%على األقل من رأس مال الشركة .ويجوز لمراجع
الحسابات دعوة الجمعية إلى االنعقاد إذا لم يدعُها مجلس اإلدارة خالل ثالثين ( )30يوما ً من تاريخ طلب مراجع
الحسابات.

)6

ال يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا ً إال إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على
األقل ،وإذا لم يتوافر النصاب الالزم لعقد هذا االجتماع يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد
االجتماع األول ،بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع .وفي
جميع األحوال ،يكون االجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد األسهم الممثلة فيه.

)7

ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا ً إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على
األقل .وإذا لم يتوافر النصاب الالزم لعقد هذا االجتماع يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد
االجتماع األول ،بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع ،وفي
جميع األحوال ،يكون االجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على األقل .وإذا لم
يتوافر النصاب الالزم لعقد االجتماع الثاني وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها المنصوص عليها في
المادة الحادية والثالثون ( )31في النظام األساس ،ويكون االجتماع الثالث صحيحا ً أيا كان عدد األسهم الممثلة فيه بعد
موافقة الجهة المختصة.
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يجب اإلعالن عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكانه وجدول أعمالها قبل الموعد بعشرة ( )10أيام على األقل ،وت ُنشر
الدعوة في الموقع اإللكتروني للسوق والموقع اإللكتروني للشركة وفي صحيفة يومية َّ
توزع في المنطقة التي يكون فيها
مركز الشركة الرئيس .وباإلضافة إلى ذلك ،يجوز للشركة توجيه الدعوة النعقاد الجمعيات العامة والخاصة لمساهميها
عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

)9

يعمل مجلس اإلدارة على تيسير مشاركة أكبر عدد من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة ،ومن ذلك اختيار المكان
والوقت المالئمين.

 )10على الشركة التحقق من تسجيل بيانات المساهمين الراغبين في الحضور في مركز الشركة الرئيس قبل الوقت المحدد
النعقاد الجمعية ما لم ينص نظام الشركة األساس على وسيلة أخرى.
 )11يجوز عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين واشتراك المساهم في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة
وسائل التقنية الحديثة ،بحسب الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
 )12يجوز للوزارة ،وكذلك للهيئة ،أن توفد مندوبا ً (أو أكثر) بوصفه مراقبا ً لحضور الجمعيات العامة للشركات ،للتأكد من
تطبيق أحكام النظام.
المادة ( :)8جدول أعمال الجمعية العامة للمساهمين
)1

على مجلس اإلدارة عند إعداد جدول أعمال الجمعية العامة أن يأخذ في االعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون
في إدراجها .ويجوز للمساهمين الذين يملكون نسبة خمسة في المائة ( )5%على األقل من أسهم الشركة إضافة موضوع
أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.

)2

على مجلس اإلدارة إفراد كل موضوع من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة في بند مستقل،
وعدم الجمع بين الموضوعات المختلفة جوهريا ً تحت بند واحد ،وعدم وضع األعمال والعقود التي يكون ألعضاء
المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ضمن بند واحد؛ لغرض الحصول على تصويت المساهمين على البند
ككل.

)3

يجب أن يتاح للمساهمين من خالل الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني للسوق– عند نشر الدعوة النعقاد
الجمعية العامة – الحصول على المعلومات المتعلقة ببنود جدول أعمال الجمعية العامة ،وبخاصة تقرير مجلس اإلدارة
ومراجع الحسابات والقوائم المالية وتقرير لجنة المراجعة؛ وذلك لتمكينهم من اتخاذ قرار مدروس بشأنها.

)4

يجوز للشركة تعديل جدول أعمال الجمعية العامة خالل الفترة ما بين نشر اإلعالن عن موعد انعقاد الجمعية وموعد
انعقاد الجمعية العامة ،على أن تعلن الشركة عن ذلك.

)5
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المادة ( :)9اختصاصات الجمعية العامة غير العادية
تختص الجمعية العامة غير العادية بما يلي:
)1

تعديل نظام الشركة األساس باستثناء التعديالت التي تُع ّد بموجب أحكام نظام الشركات باطلة(.)3

)2

زيادة رأس مال الشركة.

)3

تخفيض رأس مال الشركة في حال زيادته على حاجة الشركة أو إذا ُمنيت بخسائر مالية.

)4

صص لغرض معين ،والتصرف فيه.
تقرير تكوين احتياطي اتفاقي للشركة ويخ َّ

)5

تقرير استمرار الشركة أو حلها قبل األجل المعين في نظامها األساس.

)6

الموافقة على عملية شراء أسهم الشركة.

)7

إصدار أسهم ممتازة أو إقرار شرائها أو تحويل أسهم عادية إلى أسهم ممتازة أو تحويل األسهم الممتازة إلى عادية(.)4

)8

إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم ،وبيان الحد األقصى لعدد األسهم التي يجوز إصدارها
مقابل تلك األدوات أو الصكوك.

)9

تخصيص األسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزء منها للموظفين في الشركة والشركات التابعة (إن وجدت في
المستقبل) أو بعضها ،أو أي من ذلك.

 )10وقف العمل بحق األولوية للمساهمين في االكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء األولوية لغير
المساهمين في الحاالت التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة.
 )11يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تصدر قرارات داخلة في اختصاصات الجمعية العامة العادية ،على أن تصدر تلك
القرارات وفقا ً لشروط إصدار قرارات الجمعية العامة العادية المحددة باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماع.
المادة ( :)10اختصاصات الجمعية العامة العادية
عدا ما تختص به الجمعية العامة غير العادية ،تختص الجمعية العامة العادية بجميع شؤون الشركة ،وبخاصة ما يلي:
)1

تعيين أعضاء مجلس اإلدارة وعزلهم.

)2

الترخيص في أن يكون لعضو مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب
الشركة ،وذلك وفق أحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.

)3

الترخيص باشتراك عضو مجلس اإلدارة في أي عمل من شأنه منافسة الشركة ،أو أن ينافس الشركة في أحد فروع
النشاط الذي تزاوله ،وذلك وفق أحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.

)4

مراقبة التزام أعضاء مجلس اإلدارة بأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية واألنظمة األخرى ذات العالقة ونظام
الشركة األساس ،وفحص أي ضرر ينشأ عن مخالفتهم لتلك األحكام أو إساءتهم تدبير أمور الشركة ،وتحديد المسؤولية
المترتبة على ذلك ،واتخاذ ما تراه مناسبا ً في هذا الشأن وفقا ً لنظام الشركات ولوائحه التنفيذية.

)5

تشكيل لجنة المراجعة وفقا ً ألحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.

)6

الموافقة على القوائم المالية للشركة.

)7

الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة(.)5

( )3حسب نظام الشركات على مجلس اإلدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل نظام الشركة األساس.
( )4ال تعطي األسهم الممتازة الحق في التصويت في الجمعيات العامة للمساهمين ،وترتب هذه األسهم ألصحابها الحق في الحصول على نسبة أكثر من
أصحاب األسهم العادية من األرباح الصافية للشركة بعد تجنيب االحتياطي النظامي.
( )5تفاصيل محتويات التقرير موجودة في سياسة اإلفصاح والشفافية.
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)8

البت في اقتراحات مجلس اإلدارة بشأن طريقة توزيع األرباح الصافية.

)9

تعيين مراجع/مراجعي حسابات الشركة بنا ًء على ترشيح مجلس اإلدارة ،وتحديد مكافأته/مكافأتهم ،وإعادة
تعيينه/تعيينهم ،وتغييره/تغييرهم( ،)6والموافقة على تقاريره/تقاريرهم .يتم التعيين مع مراعاة ما يلي:
أ.

أن يكون ترشيحه بنا ًء على توصية من لجنة المراجعة.

ب.

أن يكون مرخصا ً له وأن يستوفي الشروط المقررة من الجهة المختصة.

ت.

أال تتعارض مصالحه مع مصالح الشركة.

ث.

أال يقل عدد المرشحين عن مراجعين اثنين.

ج.

أال يتجاوز مجموع مدة تعيينه خمس ( )5سنوات متصلة ،ويجوز لمن استنفد هذه المدة أن يعاد تعيينه بعد مضي
سنتين من تاريخ انتهائها.

ح.

أال يكون شريكا ً ألحد مؤسسي الشركة أو ألحد أعضاء مجلس إدارتها أو موظفا ً لديه أو قريبا ً له إلى الدرجة
الرابعة بدخول الغاية.

 )10النظر في المخالفات واألخطاء التي تقع من مراجعي حسابات الشركة في أدائهم لمهامهم ،وفي أي صعوبات – يُخطرها
بها مراجع/مراجعو حسابات الشركة – تتعلق بتمكين مجلس اإلدارة أو إدارة الشركة لهم من االطالع على الدفاتر
والسجالت وغيرها من الوثائق والبيانات واإليضاحات الالزمة ألداء مهامهم ،واتخاذ ما تراه مناسبا ً في هذا الشأن.
 )11وقف تجنيب احتياطي الشركة النظامي متى ما بلغ ثالثون في المائة ( )30%من رأس مال الشركة المدفوع ،وتقرير
توزيع ما جاوز منه هذه النسبة على مساهمي الشركة في السنوات المالية التي ال تحقق الشركة فيها أرباحا ً صافية.
 )12استخدام االحتياطي االتفاقي للشركة في حال عدم تخصيصه لغرض معين ،على أن يكون استخدام هذا االحتياطي بنا ًء
على اقتراح من مجلس اإلدارة وفي األوجه التي تعود بالنفع على الشركة أو المساهمين.
 )13تكوين احتياطيات أخرى للشركة ،بخالف االحتياطي النظامي واالحتياطي االتفاقي ،والتصرف فيها.
 )14اقتطاع مبالغ من األرباح الصافية للشركة إلنشاء مؤسسات اجتماعية لموظفي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائما ً من هذه
المؤسسات ،وفقا ً لما ورد في المادة التاسعة والعشرين بعد المائة من نظام الشركات.
 )15الموافقة على بيع أكثر من خمسين في المائة ( )50%من أصول الشركة ،سواء في صفقة واحدة أم عدة صفقات خالل
اثني عشر ( )12شهرا ً من تاريخ أول صفقة بيع ،وفي حال تضمن بيع تلك األصول ما يدخل ضمن اختصاصات
الجمعية العامة غير العادية ،فيجب الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على ذلك.
المادة ( :)11قرارات الجمعية العامة للمساهمين
)1

تصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماع.

)2

تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع ،إال إذا كان قراراً متعلقا ً زيادة
رأس مال الشركة أو تخفيضه أو بإطالة مدة الشركة أو بحلها قبل انقضاء المدة المحددة في النظام األساس أو باالندماج
مع شركة أخرى ،فال يكون صحيحا ً إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع.

( )6مع عدم اإلخالل بحقه في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع (حسب نظام الشركات والنظام األساس للشركة).
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دليل حوكمة الشركة

المادة ( :)12إدارة جمعية المساهمين
)1

يرأس اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس اإلدارة من
بين أعضائه لذلك في حال غياب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه.

)2

يلتزم رئيس جمعية المساهمين بإتاحة الفرصة للمساهمين للمشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة،
وتجنب وضع أي إجراء يؤدي إلى إعاقة حضور الجمعيات أو استخدام حق التصويت .ويجب إحاطتهم علما ً بالقواعد
التي تحكم عمل تلك االجتماعات وإجراءات التصويت.

)3

للمساهمين حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه األسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس
يعرض مصلحة الشركة للضرر.
اإلدارة ومراجع الحسابات .ويجب اإلجابة عن هذه األسئلة بالقدر الذي ال ّ

المادة ( :)13محاضر اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين
)1

يحرر لكل اجتماع من اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين
وعدد األسهم التي في حيازتهم باألصالة أو الوكالة وعدد األصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد األصوات
التي وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في االجتماع.

)2

تدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه كل من رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع
األصوات.

)3

على الشركة تمكين المساهمين من االطالع على محضر اجتماع الجمعية العامة ،ويتعين على الشركة تزويد الهيئة
بنسخة منه خالل عشرة أيام من تاريخ عقد االجتماع.

)4

على الشركة اإلعالن للجمهور وإشعار الهيئة والسوق – وفقا ً للضوابط التي تحددها الهيئة– بنتائج الجمعية العامة فور
انتهائها.
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دليل حوكمة الشركة

ميثاق مجلس اإلدارة

المادة ( :)1تكوين مجلس اإلدارة ومدة العضوية
)1

يتولى إدارة الشركة مجلس مكون من تسعة ( )9أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة لمدة ال تزيد عن ثالث ( )3سنوات(،)7
ويجوز إعادة انتخابهم.

)2

يراعى في تكوين مجلس اإلدارة ما يلي:
أ.

أن تكون أغلبيته من األعضاء غير التنفيذيين.

ب.

أن ال يقل عدد أعضائه المستقلين عن عضوين أو عن ثلث أعضاء المجلس ،أيهما أكثر .يجب أن يكون كل
عضو مستقل قادرا ً على ممارسة مهامه وإبداء آرائه والتصويت على القرارات بموضوعية وحياد ،بما يُعين
مجلس اإلدارة على اتخاذ القرارات السليمة التي تسهم في تحقيق مصالح الشركة(.)8

)3

يُشترط أن ال يشغل عضو مجلس اإلدارة عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس ( )5شركات مساهمة مدرجة في السوق
في آن واحد.

)4

تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صالحية العضو لها وفقا ً ألي نظام أو تعليمات سارية في المملكة(.)9

)5

يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء المجلس أو بعضهم دون إخالل بحق من عُزل في
التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب.

)6

يجوز للجمعية العامة  -بنا ًء على توصية من مجلس اإلدارة – إنهاء عضوية من يتغيب من أعضائه عن حضور ثالثة
اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع.

)7

عند انتهاء عضوية عضو في مجلس اإلدارة بإحدى طرق انتهاء العضوية ،على الشركة أن تشعر الهيئة والسوق فورا ً
مع بيان األسباب التي دعت إلى ذلك.

)8

إذا استقال عضو مجلس اإلدارة ،وكانت لديه ملحوظات على أداء الشركة ،فعليه تقديم بيان مكتوب بها إلى رئيس مجلس
اإلدارة ،ويجب عرض هذا البيان على أعضاء مجلس اإلدارة.

)9

اذا شغر مركز احد أعضاء مجلس االدارة كان للمجلس أن يعين عضواً مؤقتا ً في المركز الشاغر بحسب الترتيب في
الحصول على االصوات في الجمعية العامة التي انتخبت المجلس ،على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية،
ويجب أن تبلغ بذلك الوزارة والهيئة خالل خمسة ( )5أيام عمل من تاريخ التعيين وأن يعرض التعيين على الجمعية
العادية في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه ،وإذا لم تتوافر الشروط الالزمة النعقاد مجلس االدارة بسبب
نقص عدد أعضائه عن النصاب الالزم لصحة اجتماعاته ( )5خمسة أعضاء وجب على بقيه األعضاء دعوة الجمعية
العامة العادية لالنعقاد خالل ستين ( )60يوما ً النتخاب العدد الالزم من األعضاء(.)10

( )7المادة رقم  17في النظام األساسي للشركة .حسب المادة الثامنة والستون ( )68في نظام الشركات يجب أال يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن
ثالثة ( )3وال يزيد على أحد عشر ( )11عضواً.
( )8في الملحق ( أ ) يوجد تعريف العضو المستقل وعوارض استقالليته.
( )9المادة الثامنة عشرة ( )18في النظام األساسي للشركة.
( )10المادة التاسعة عشرة ( )19في النظام األساسي للشركة.
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دليل حوكمة الشركة

 )10يُعيّن مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسا ً ونائبا ً للرئيس ،ويجوز أن يُعيّن عضوا ً منتدباً .وال يجوز الجمع بين منصب
رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي في الشركة – بما في ذلك منصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي – ،وال
يجوز أن تزيد مدة رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب على مدة عضوية كل منهم في المجلس.
 )11يجوز إعادة انتخاب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه.
 )12ال يجوز تعيين الرئيس التنفيذي رئيسا ً لمجلس إدارة الشركة خالل السنة األولى من انتهاء خدماته.
 )13يحدد مجلس اإلدارة اختصاصات كل من رئيس مجلس اإلدارة ونائبه والعضو المنتدب – إن وجد – ومسؤولياتهم بشكل
سلطة المطلقة التخاذ القرارات في الشركة.
واضح ومكتوب .في جميع األحوال ،ال يجوز أن ينفرد شخص بال ُ
 )14إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة استقاالتهم ،أو إذا لم تتمكن الجمعية العامة من انتخاب مجلس إدارة للشركة ،فعلى
الوزير ،أو مجلس الهيئة في الشركات المدرجة في السوق المالية ،تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة واالختصاص
بالعدد الذي يراه مناسباً ،ويعين لها رئيسا ً ونائبا ً له من بين أعضائها ،لتتولى اإلشراف على إدارة الشركة ،ودعوة
الجمعية العامة لالجتماع خالل مدة ال تزيد على ثالثة ( )3أشهر من تاريخ تشكيل اللجنة المذكورة؛ النتخاب مجلس
إدارة جديد للشركة .ويمنح رئيس اللجنة وأعضاؤها مكافآت على حساب الشركة ،وفقا ً لما يقرره الوزير أو مجلس
الهيئة بحسب األحوال(.)11
المادة ( :)2مسؤوليات مجلس اإلدارة واختصاصاته
يمثل مجلس اإلدارة جميع المساهمين ،وعليه بذل واجبي العناية والوالء في إدارة الشركة وكل ما من شأنه صون مصالحها
وتنميتها وتعظيم قيمتها ،وتقع على عاتقه المسؤولية عن أعمالها وإن فوض لجانا ً أو جهات أو أفراد في ممارسة بعض
اختصاصاته .وفي جميع األحوال ،ال يجوز لمجلس اإلدارة إصدار تفويض عام أو غير محدد المدة.
مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة األساس وميثاق جمعية
المساهمين ،يدخل ضمن مسؤوليات مجلس اإلدارة واختصاصاته ما يلي:
)1

المسؤوليات العامة:
أ.

وضع الخطط والسياسات واالستراتيجيات واألهداف الرئيسة للشركة واإلشراف على تنفيذها ومراجعتها بشكل
دوري ،والتأكد من توافر الموارد البشرية والمالية الالزمة لتحقيقها ،ومن ذلك:
•

وضع االستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر ومراجعتها
وتوجيهها.

•

تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية وإقرار الموازنات التقديرية بأنواعها.

•

اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة ،وتملك األصول والتصرف بها.

•

وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في الشركة.

•

المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها.

•

التحقق من توافر الموارد البشرية والمالية الالزمة لتحقيق أهداف الشركة وخططها الرئيسة.

( )11المادة التاسعة والستون ( )69في نظام الشركات.
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ب.

دليل حوكمة الشركة

إعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس اإلدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد
إقرار الجمعية العامة لها.

ت.

وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح.

ث.

تشكيل لجان متخصصة منبثقة عن المجلس بقرارات يحدَّد فيها مدة اللجنة وصالحياتها ومسؤولياتها ،وكيفية
رقابة المجلس عليها ،على أن يتضمن قرار التشكيل تسمية األعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم ،مع
تقييم أداء وأعمال هذه اللجان وأعضائها.

ج.

تحديد أنواع المكافآت التي تُمنح للموظفين في الشركة ،مثل المكافآت الثابتة ،والمكافآت المرتبطة باألداء،
والمكافآت في شكل أسهم.

)2

المسؤوليات الخاصة بالمساهمين:
أ.

إرساء قنوات اتصال فعالة تتيح للمساهمين االطالع بشكل مستمر ودوري على أوجه األنشطة المختلفة للشركة
وأي تطورات جوهرية.

ب.

ت.

االقتراح للجمعية العامة غير العادية بما يراه حيال ما يلي:
•

زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.

•

حل الشركة قبل األجل المعين في نظام الشركة األساس أو تقرير استمرارها.

االقتراح للجمعية العامة العادية بما يراه حيال ما يلي:
•

استخدام االحتياطي االتفاقي للشركة في حال تكوينه من قبل الجمعية العامة غير العادية وعدم تخصيصه
لغرض معين.

)3

•

تكوين احتياطيات أو مخصصات مالية إضافية للشركة.

•

طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية.

المسؤوليات الخاصة بأصحاب المصالح:
أ.

وضع سياسات وإجراءات واضحة ومكتوبة لتنظيم العالقة مع أصحاب المصالح بهدف حمايتهم وحفظ حقوقهم.

ب.

وضع ما يلزم من سياسات أو إجراءات يتبعها أصحاب المصالح في تقديم شكاواهم أو اإلبالغ عن الممارسات
المخالفة ومن ثم متابعتها.

ت.

وضع آليات مناسبة إلقامة عالقات قوية مع الموردين والعمالء وضمان سرية المعلومات المتعلقة بها مع
الشركة.

)4

المسؤوليات الخاصة بالتنظيم:
أ.

تحديد االختصاصات وتوزيع المهام بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بما يتفق مع أفضل ممارسات حوكمة
الشركات ويحسّن كفاءة اتخاذ قرارات الشركة ويحقق التوازن في الصالحيات والسلطات بينهما .ويتعين على
مجلس اإلدارة في سبيل ذلك:
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•

دليل حوكمة الشركة

اعتماد السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها ،بما في ذلك تحديد المهام واالختصاصات
والمسؤوليات الموكولة إلى المستويات التنظيمية المختلفة.

•

اعتماد سياسة مكتوبة وتفصيلية بتحديد الصالحيات المفوضة إلى اإلدارة التنفيذية وجدول يوضح تلك
الصالحيات ،وطريقة التنفيذ ومدة التفويض ،ولمجلس اإلدارة أن يطلب من اإلدارة التنفيذية رفع تقارير
دورية بشأن ممارساتها للصالحيات المفوضة.

•
ب.

تحديد الموضوعات التي يحتفظ المجلس بصالحية البت فيها.

تشكيل اإلدارة التنفيذية للشركة ،وتنظيم كيفية عملها ،والرقابة واإلشراف عليها ،والتحقق من أدائها المهام
الموكولة إليها .ويتعين على مجلس اإلدارة في سبيل ذلك:
•

وضع السياسات اإلدارية والمالية الالزمة.

•

التحقق من أن اإلدارة التنفيذية تعمل وفق السياسات المعتمدة منه.

•

اختيار الرئيس التنفيذي للشركة وتعيينه ،واإلشراف على أعماله.

•

تعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي وعزله وتحديد مكافآته ،إن وجد.

•

عقد اجتماعات دورية مع اإلدارة التنفيذية لبحث مجريات العمل وما يعتريه من معوقات ومشاكل،
واستعراض ومناقشة المعلومات المهمة بشأن نشاط الشركة.

)5

•

وضع معايير أداء لإلدارة التنفيذية تنسجم مع أهداف الشركة واستراتيجيتها.

•

مراجعة أداء اإلدارة التنفيذية وتقويمه.

•

وضع خطط التعاقب على إدارة الشركة ومتابعتها بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت.

المسؤوليات الخاصة بالترتيبات التنفيذية واإلدارية:
أ.

اإلشراف على إدارة مالية الشركة ،وتدفقاتها النقدية ،وعالقاتها المالية واالئتمانية مع الغير.

ب.

إعداد القوائم المالية األولية والسنوية للشركة واعتمادها قبل نشرها.

ت.

إعداد تقرير مجلس اإلدارة واعتماده قبل نشره.

ث.

ضمان دقة وسالمة البيانات والمعلومات الواجب اإلفصاح عيها وذلك وفق سياسات ونظم عمل اإلفصاح
والشفافية المعمول بها.

)6

المسؤوليات الخاصة بأنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر:
أ.

وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية وأنظمة إلدارة المخاطر واإلشراف العام عليهما ،ومن ذلك:
•

وضع سياسة مكتوبة لمعالجة حاالت تعارض المصالح الفعلية والمحتملة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية والمساهمين ،ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها ،وإساءة التصرف الناتج
عن التعامالت مع األطراف ذوي العالقة.

•
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دليل حوكمة الشركة

التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر؛ وذلك بوضع تصور عام عن المخاطر التي
قد تواجه الشركة وإنشاء بيئة ملمة بثقافة إدارة المخاطر على مستوى الشركة ،وطرحها بشفافية مع أصحاب
المصالح واألطراف ذات الصلة بالشركة.

•
ب.
)7

المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة ،وإعداد تقرير سنوي عن مدى كفايتها.

وضع سياسة للسلوك المهني والقيم األخالقية في الشركة ،وتحديد القيم والمعايير التي تحكم العمل فيها.

المسؤوليات الخاصة باالمتثال لألنظمة:
أ.

وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن تقيد الشركة باألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن المعلومات
الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح ،والتحقق من تقيد اإلدارة التنفيذية بها.

)8

المسؤوليات الخاصة بحوكمة الشركة:
أ.

وضع أنظمة وضوابط للتأكد من تطبيق أحكام قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة.

ب.

عمل تقييم سنوي لمدى تحقق استقاللية أعضاء المجلس المستقلين والتأكد من عدم وجود عالقات أو ظروف
تؤثر أو يمكن أن تؤثر في استقاللية أي منهم.

ت.

وضع سياسة داخلية تبين إجراءات العمل في مجلس اإلدارة وتهدف إلى حث أعضاء المجلس على العمل بفعالية
لاللتزام بواجباتهم تجاه الشركة.

)9

المسؤوليات الخاصة بالمسؤولية االجتماعية ومبادرات العمل االجتماعي:
أ.

اعتماد المخصصات المقترحة من لجنة الحوكمة والمسؤولية االجتماعية ألوجه الصرف على أنشطة الشركة
الخاصة بالمسؤولية االجتماعية وتطوير األوضاع االجتماعية واالقتصادية للمجتمع بوجه عام وللموظفين في
الشركة بوجه خاص.

ب.

اعتماد البرامج والمبادرات الخاصة بالعمل االجتماعي.

 )10المسؤوليات عن الضرر (:)12
أ.

أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ
عن إساءتهم تدبير شؤون الشركة أو مخالفتهم أحكام نظام الشركات أو نظام الشركة األساس ،وكل شرط يقضي
بغير ذلك يعد كأن لم يكن .وتقع المسؤولية على جميع أعضاء مجلس اإلدارة إذا نشأ الخطأ من قرار صدر
بإجماعهم .أما القرارات التي تصدر بأغلبية اآلراء ،فال يسأل عنها األعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم
صراحة في محضر االجتماع .وال يعد الغياب عن حضور االجتماع الذي يصدر فيه القرار سببا ً لإلعفاء من
المسؤولية إال إذا ثبت عدم علم العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من االعتراض عليه بعد علمه به.

ب.

ال تحول دون إقامة دعوى المسؤولية موافقة الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة.

ت.

ال تسمع دعوى المسؤولية بعد انقضاء ثالث ( )3سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل الضار .وفيما عدا حالتي
الغش والتزوير ،ال تسمع دعوى المسؤولية في جميع األحوال بعد مرور خمس ( )5سنوات من تاريخ انتهاء
السنة المالية التي وقع فيها الفعل الضار أو ثالث ( )3سنوات من انتهاء عضوية عضو مجلس اإلدارة المعني
أيهما أبعد.

( )12المادة الثامنة والسبعون ( )78في نظام الشركات.
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المادة ( :)3صالحيات مجلس اإلدارة
)1

مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة ،يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة واالشراف
على أعمالها وأموالها وتصريف أمورها داخل المملكة وخارجها.

)2

يجوز لمجلس اإلدارة (ما لم يصدر من الجمعية العامة العادية ما يقيد صالحياته في ذلك) التالي على سبيل المثال ال
الحصر(:)13
أ.

االشتراك في تأسيس شركات أخرى ،واعتماد عقود تأسيس الشركات التي تشارك بها الشركة وقرارات التعديل
إما بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو بيع وشراء حصص أو دخول وخروج شريك أو تعديل إدارة الشركة أو
أغراضها أو أي بند من بنود عقد التأسيس أمام كاتب العدل وجميع الجهات الرسمية.

ب.

التصرف في أصول الشركة وممتلكاتها وعقاراتها ،وله حق الشراء وقبول ودفع الثمن والرهن وفك الرهن
والبيع واالفراغ وقبض الثمن وتسليم الثمن وضم وفرز االمالك والصكوك(.)14

ت.

قبول الرهن وفكه واالفراغ واالستالم والتسليم واالستئجار والتأجير والقبض واإلبراء والتنازل وكافة التصرفات
األخرى الالزمة لتحقيق أغراض الشركة.

ث.

التبرع لألغراض الخيرية وإعطاء وقبول الهبات.

ج.

اعتماد االتفاقات والعقود بكافة أنواعها.

ح.

إصدار صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية سواء في جزء أو عدة أجزاء من خالل إصدار واحد أو
سلسلة من االصدارات من وقت ألخر في االوقات دون الحاجة للرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين بهذا
الخصوص وبشرط أال تزيد قيمة الصكوك على رأس مال الشركة.

خ.
)3

عقد القروض التي تتجاوز أجالها ثالث ( )3سنوات ،وتقديم الضمانات لها(.)15

لمجلس االدارة – في حدود اختصاصاته – الحق في تفويض أي شخص أو أي أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض
الغير لمباشرة عمل أو أعمال معينة .

)4

مخول بالتحقيق في أية مسألة ُرفعت إليه ،وله الحق في الوصول إلى جميع دفاتر وسجالت ومرافق وموظفي
المجلس ّ
الشركة ،وله حق في االستعانة بمستشارين ومحاسبين قانونيين ،وتتحمل الشركة المصروفات المترتبة على ذلك.

)5

تلتزم الشركة بجميع األعمال والتصرفات التي يجريها مجلس اإلدارة ولو كانت خارج اختصاصاته ،ما لم يكن صاحب
يء النية أو يعلم أن تلك األعمال خارج اختصاصات المجلس(.)16
المصلحة س ّ

( )13المادة عشرون ( )20في النظام األساسي للشركة.
( )14فيما يتعلق ببيع عقارات الشركة ،حسب المادة العشرون ( )20في النظام األساس ،يجب أن يتضمن محضر مجلس اإلدارة وحيثيات قراره
بالتصرف مراعاة الشروط التالية:
• أن يحدد المجلس في قرار البيع األسباب والمبررات له.
• أن يكون البيع مقاربا ً لثمن المثل.
• أن يكون البيع حاضرا ً إال في الحاالت التي يقدرها المجلس وبضمانات كافية.
• أن ال يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرى).
( )15حسب المادة العشرون ( )20في النظام األساس ،يجب مراعاة الشروط التالية عند عقد القروض:
• أن يحدد مجلس االدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداده.
• أن ال تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خالل أية سنة مالية واحدة عن  %50من رأس مال الشركة.
• أن يراعى في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم اإلضرار بالشركة ومساهميها والضمانات العامة للدائنين.
( )16المادة السابعة والسبعون ( )77في نظام الشركات.
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المادة ( :)4اختصاصات اإلدارة التنفيذية ومسؤولياتها
مع مراعاة االختصاصات المقررة لمجلس اإلدارة ،تختص اإلدارة التنفيذية بتنفيذ الخطط والسياسات واالستراتيجيات واألهداف
الرئيسة للشركة بما يحقق أغراضها .ويدخل ضمن اختصاصات اإلدارة التنفيذية ومهامها ما يلي:
)1

تنفيذ السياسات واألنظمة الداخلية للشركة المقرة من مجلس اإلدارة.

)2

اقتراح استراتيجية شاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة والمرحلية وسياسات وآليات االستثمار ،والتمويل ،وإدارة
المخاطر ،وخطط إدارة الظروف اإلدارية الطارئة وتنفيذها.

)3

إدارة العمل اليومي للشركة وتسيير أنشطتها ،فضالً عن إدارة مواردها بالشكل األمثل وبما يتفق مع أهداف الشركة
واستراتيجيتها.

)4

اقتراح الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية.

)5

اقتراح النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة وتملك األصول والتصرف فيها.

)6

اقتراح الهياكل التنظيمية والوظيفية للشركة ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظر في اعتمادها.

)7

تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها ،وتشمل:
أ.

تنفيذ سياسة تعارض المصالح.

ب.

تطبيق األنظمة المالية والمحاسبية بشكل سليم ،بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.

ت.

تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر؛ وذلك بوضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة
وإنشاء بيئة ملمة بثقافة الحد من المخاطر على مستوى الشركة ،وطرحها بشفافية مع مجلس اإلدارة وغيرهم من
أصحاب المصالح.

ث.
)8

تنفيذ قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة بفعالية واقتراح تعديلها عند الحاجة.

تن فيذ السياسات واإلجراءات التي تضمن تقيد الشركة باألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية
للمساهمين وأصحاب المصالح.

)9

تزويد مجلس اإلدارة بالمعلومات الالزمة لممارسة اختصاصاته وتقديم توصياته حيال ما يلي:
أ.

طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية.

ب.

زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.

ت.

استخدام االحتياطي االتفاقي للشركة.

ث.

تكوين احتياطيات إضافية للشركة.

ج.

حل الشركة قبل األجل المحدد في نظامها األساس أو تقرير استمرارها.

 )10اقتراح سياسة وأنواع المكافآت التي تُمنح للموظفين ،مثل المكافآت الثابتة ،والمكافآت المرتبطة باألداء ،والمكافآت في
شكل أسهم.
 )11إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية بشأن التقدم المحرز في نشاط الشركة في ضوء خطط وأهداف الشركة
االستراتيجية ،وعرض تلك التقارير على مجلس اإلدارة.
 )12المشاركة الفعالة في بناء ثقافة القيم األخالقية وتنميتها داخل الشركة.
 )13تنفيذ نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر ،والتحقق من فعالية تلك النظم وكفايتها ،والحرص على االلتزام بمستوى
المخاطر المعتمد من مجلس اإلدارة.
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 )14اقتراح السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها ،بما في ذلك تحديد المهام واالختصاصات والمسؤوليات
الموكولة إلى المستويات التنظيمية المختلفة.
 )15اقتراح سياسة واضحة لتفويض األعمال إليها وطريقة تنفيذها.
 )16اقتراح الصالحيات التي تفوض إليها ،وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض ،على أن ترفع إلى مجلس اإلدارة تقارير
دورية عن ممارساتها لتلك الصالحيات.
المادة ( :)5اجتماعات مجلس اإلدارة
)1

يعقد مجلس اإلدارة اجتماعات منتظمة لممارسة مهامه بفعالية ،ويعقد اجتماعاته أيضا ً متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.

)2

يعقد مجلس اإلدارة أربعة ( )4اجتماعات في السنة على األقل ،بما ال يقل عن اجتماع واحد ( )1كل ثالثة ( )3أشهر.

)3

يجتمع مجلس اإلدارة بنا ًء على دعوة رئيسه أو طلب عضوين من أعضائه ،ويجب إرسال الدعوة لالجتماع إلى كل
عضو من أعضاء المجلس قبل خمسة ( )5أيام على األقل من تاريخ االجتماع مرافقا ً لها جدول أعمال االجتماع والوثائق
والمعلومات الالزمة ،ما لم تستدع األوضاع عقد االجتماع بشكل طارئ ،فيجوز إرسال الدعوة إلى االجتماع مرافقا ً لها
جدول أعمال االجتماع والوثائق والمعلومات الالزمة خالل مدة تقل عن خمسة ( )5أيام قبل تاريخ االجتماع.

)4

يقر مجلس اإلدارة جدول األعمال حال انعقاده .وفي حال اعتراض أي عضو على هذا الجدول؛ يجب إثبات ذلك في
محضر اجتماع المجلس.

)5

لكل عضو في مجلس اإلدارة حق اقتراح إضافة أي بند إلى جدول األعمال.

)6

ال يكون االجتماع صحيحا ً إال بحضور نصف عدد أعضاء مجلس اإلدارة على األقل ،على أن ال يقل عدد الحاضرين
عن ثالثة ( ،)3ويجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه غيره من األعضاء في حضور اجتماعات المجلس طبقا ً
للضوابط اآلتية (:)17

)7

أ.

ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات االجتماع.

ب.

أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة.

ت.

ال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت بشأنها.

تصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء االعضاء الحاضرين أو الممثلين وعند تساوي اآلراء يرجح الجانب الذي صوت
معه رئيس الجلسة.

)8

يجوز لمجلس االدارة إصدار قراراته في حالة االستعجال بالتصويت المنفرد عليها من األعضاء بالفاكس أو بأحد
الوسائل اإللكترونية أو بالبرق ،إال إذا طلب اثنان ( )2من األعضاء كتابة عقد اجتماع للمجلس للمداولة فيه ،على أن
يعرض القرار المتخذ بهذه الطريقة على المجلس في أول اجتماع تالي إلقراره(.)18

)9

يجب تنظيم عملية حضور اجتماعات مجلس اإلدارة ،والتعامل مع حاالت عدم انتظام األعضاء في حضور تلك
االجتماعات.

 )10على عضو مجلس اإلدارة المستقل الحرص على حضور جميع االجتماعات التي تُتخذ فيها قرارات مهمة وجوهرية
تؤثر في وضع الشركة.

( )17المادة الرابعة والعشرون ( )24في النظام األساسي للشركة.
( )18المادة الثالثة والعشرون ( )23في النظام األساسي للشركة.
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المادة ( :)6محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة
)1

تثبت مداوالت مجلس اإلدارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأعضاء المجلس الحاضرون وأمين السر،
وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس اإلدارة وأمين السر(.)19

)2

إذا كان لدى أي من أعضاء مجلس اإلدارة ملحوظات حيال أداء الشركة أو أي من الموضوعات المعروضة ولم يُبتّ
فيها في اجتماع المجلس؛ فيجب تدوينها وبيان ما يتخذه المجلس أو يرى اتخاذه من إجراءات حيالها في محضر اجتماع
مجلس اإلدارة.

)3

إذا أبدى عضو مجلس اإلدارة رأيا ً مغايرا ً لقرار المجلس؛ فيجب إثباته بالتفصيل في محضر اجتماع المجلس.

)4

يُعد المحضر من قبل أمين سر المجلس ،ويعرض على رئيس المجلس ،ثم على األعضاء ،ويقتصر تداول مشروع
المحضر على هذه المجموعة فقط حتى يعتمد.

)5

تُعد مسودة المحضر خالل مدة ال تتجاوز سبعة ( )7أيام ،من تاريخ اليوم التالي لالجتماع ،بحيث تستكمل من كل أمين
سر المجلس ورئيس المجلس أو نائبه في حال ترؤسه لالجتماع ،ويرسل بعدها إلى أعضاء المجلس .على كل عضو أن
يبدي رأيه ومقترحاته حول مسودة المحضر خالل خمسة عشر ( )15يوما ً من تاريخ إرسال المسودة للعضو ،مع
ضرورة اإلفادة بأي مالحظات (إن وجدت) أو بالموافقة على مسودة المحضر ،وفي حالة عدم الرد خالل أسبوع من
تاريخ اإلرسال فيعد ذلك موافقة على مسودة المحضر ،وال يؤخذ بأي مالحظات تصل بعد ذلك.

المادة ( :)7لجان مجلس اإلدارة
)1

تش َّكل بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة لجنة مراجعة من المساهمين أو من غيرهم على أن يكون من بينهم
عضو مستقل على األقل وأن ال تضم أيا ً من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين .تصدر الجمعية العامة للشركة – بنا ًء
على اقتراح من مجلس اإلدارة – الئحة عمل اللجنة .تختص اللجنة بالمراقبة على أعمال الشركة.

)2

يقوم المجلس بتشكيل اللجان الدائمة التالية من المساهمين أو من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين أو من غيرهم،
لمساعدته في أداء مسؤولياته:
أ.

اللجنة التنفيذية.

ب.

لجنة الترشيحات والمكافآت.

ت.

لجنة الحوكمة والمسؤولية االجتماعية( .لجنة اخيارية لمجلس اإلدارة ،غير الزامية من هيئة السوق المالية)

)3

يتم تعيين أعضاء هذه اللجان من قبل المجلس ،ويجوز للمجلس إحداث التغيير في عضوية اللجان حسب تقدير المجلس.

)4

يجب أال يقل عدد أعضاء اللجان عن ثالثة ( )3وال يزيد على خمسة (.)5

)5

يجب على الشركة أن تشعر الهيئة بأسماء أعضاء اللجان وصفات عضويتهم خالل خمسة ( )5أيام عمل من تاريخ
تعيينهم وأي تغييرات تطرأ على ذلك خالل خمسة ( )5أيام عمل من تاريخ حدوث التغييرات.

)6

باإلضافة إلى اللجان الدائمة ،يجوز للمجلس تشكيل لجان أخرى مؤقتة حسب الحاجة ويراها ضرورية ألدائه لمسؤولياته.
ويجوز للمجلس حل اللجان المؤقتة أو إعادة تحديد مهامها أو عضويتها.

)7

عند تشكيل لجنة مؤقتة فإن على المجلس أن يقرر ما يلي:
أ.

اسم اللجنة.

( )19المادة الخامسة والعشرون ( )25في النظام األساسي للشركة.
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ب.

عدد أعضاء اللجنة وكيفية تكوينها بما في ذلك تسمية رئيسها.

ت.

طبيعة عمل اللجنة ومهامها وصالحياتها.

ث.

المدة الزمنية الممنوحة للجنة الستكمال إنجاز أعمالها وتقديم تقريرها للمجلس.

على المجلس ضمان وجود لوائح داخلية للجنة ،وتحديد نطاق لصالحيات اللجنة ،وتحدد وتنظم آليات اتخاذ القرارات
والسقف الممنوح لتلك اللجان ،وآليات الرجوع للمجلس وأخذ الموافقة أو مصادقته على القرارات المتخذة منها.

)9

يتابع المجلس أعمال اللجان التابعة له وترفع تقريرها بصفة دورية له عبر رؤسائها ومن خالل التقارير الدورية التي
ترفع إلى المجلس.

 )10يكون للمجلس دائما ً عضوية وتمثيل مباشر في تلك اللجان لضمان فاعليتها ورسم توجيهاتها وضمان سالمة قراراتها
ومتابعة خططها ومراقبة أدائها حتى تتمكن من تحقيق األهداف المرسومة.
 )11يجب حضور رؤساء اللجان أو من ينيبونهم من أعضائها للجمعيات العامة لإلجابة عن أسئلة المساهمين.
المادة ( :)8اختصاصات رئيس مجلس اإلدارة ومهامه
)1

دون اإلخالل باختصاصات مجلس اإلدارة ،يتولى رئيس مجلس اإلدارة قيادة المجلس واإلشراف على سير عمله وأداء
اختصاصاته بفعالية ،ويدخل في مهام واختصاصات رئيس مجلس اإلدارة بصفة خاصة ما يلي:
أ.

ضمان حصول أعضاء مجلس اإلدارة في الوقت المناسب على المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير
المضللة.

ب.

التحقق من قيام مجلس اإلدارة بمناقشة جميع المسائل األساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب.

ت.

توقيع االتفاقات والعقود بكافة أنواعها.

ث.

تمثيل الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم وكافة الجهات الرسمية وغير الرسمية والغير وفق ما ينص عليه
نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة األساس.

ج.

تشجيع أعضاء مجلس اإلدارة على ممارسة مهامهم بفعالية وبما يحقق مصلحة الشركة.

ح.

ضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس اإلدارة.

خ.

تشجيع العالقات البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وبين األعضاء التنفيذيين
وغير التنفيذين والمستقلين ،وإيجاد ثقافة تشجع على النقد البناء.

د.

إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة مع األخذ بعين االعتبار أي مسألة يطرحها أحد أعضاء مجلس
اإلدارة أو يثيره ا مراجع الحسابات ،والتشاور مع أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي عند إعداد جدول أعمال
المجلس.

ذ.

عقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين دون حضور أي تنفيذي في الشركة.

ر.

إبالغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها باألعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة
مباشرة أو غير مباشرة فيها ،على أن يتضمن هذا اإلبالغ المعلومات التي قدمها العضو إلى مجلس اإلدارة ،وأن
يرافق هذا التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي.

ز.

اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة إلصدار الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية بالمبالغ والشروط التي
يقررها مجلس االدارة ،والحصول على الموافقات الالزمة من الجهات المختصة.
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لرئيس المجلس بقرار مكتوب أن يفوض بعض صالحياته إلى غيره من أعضاء المجلس أو أي اشخاص آخرين حسب
الصالحيات الممنوحة له لمباشرة عمل أو أعمال محددة.

)3

يحل نائب رئيس مجلس اإلدارة محل رئيس مجلس اإلدارة عند غيابه.

)4

ال يجوز أن يكون رئيس مجلس اإلدارة عضوا ً في لجنة المراجعة ،وتجوز مشاركته في عضوية اللجان األخرى ،على
أن ال يشغل منصب الرئيس في لجنة الترشيحات والمكافآت.

المادة ( :)9مهام أعضاء مجلس اإلدارة وواجباتهم
على كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة – من خالل عضويته في مجلس اإلدارة – أداء المهام والواجبات اآلتية:
)1

تقديم المقترحات لتطوير استراتيجية الشركة.

)2

مراقبة أداء اإلدارة التنفيذية ومدى تحقيقها ألهداف الشركة وأغراضها.

)3

مراجعة التقارير الخاصة بأداء الشركة.

)4

التحقق من سالمة ونزاهة القوائم والمعلومات المالية للشركة.

)5

التحقق من أن الرقابة المالية ونظم إدارة المخاطر في الشركة قوية.

)6

تحديد المستويات المالئمة لمكافآت أعضاء اإلدارة التنفيذية.

)7

إبداء الرأي في تعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية وعزلهم.

)8

المشاركة في وضع خطة التعاقب واإلحالل في وظائف الشركة التنفيذية.

)9

االلتزام التام بأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية واألنظمة ذات الصلة والنظام األساس عند
ممارسته لمهام عضويته في المجلس ،واالمتناع من القيام أو المشاركة في أي عمل يشكل إساءة لتدبير شؤون الشركة.

 )10حضور اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعية العامة وعدم التغيب عنها إال لعذر مشروع يخطر به رئيس المجلس مسبقاً،
أو ألسباب طارئة.
 )11تخصيص وقت كافٍ لالضطالع بمسؤولياته ،والتحضير الجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه والمشاركة فيها بفعالية ،بما
في ذلك توجيه األسئلة ذات العالقة ومناقشة كبار التنفيذيين بالشركة.
 )12دراسة وتحليل المعلومات ذات الصلة بالموضوعات التي ينظر فيها مجلس اإلدارة قبل إبداء الرأي بشأنها.
 )13العمل بنا ًء على معلومات كاملة ،وبحسن نية ،مع بذل العناية واالهتمام الالزمين ،لمصلحة الشركة والمساهمين كافة.
 )14تمكين أعضاء مجلس اإلدارة اآلخرين من إبداء آرائهم بحرية ،وحث المجلس على مداولة الموضوعات واستقصاء
آراء المختصين من أعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة ومن غيرهم إذا ظهرت حاجة إلى ذلك.
 )15إبالغ مجلس اإلدارة بشكل كامل وفوري بأي مصلحة له  -مباشرة كانت أم غير مباشرة  -في األعمال والعقود التي تتم
لحساب الشركة ،وأن يتضمن ذلك اإلبالغ طبيعة تلك المصلحة وحدودها وأسماء أي أشخاص معنيين بها ،والفائدة
المتوقع الحصول عليها بشكل مباشرة أو غير مباشر من تلك المصلحة سواء أكانت تلك الفائدة مالية أم غير مالية،
وعلى ذلك العضو عدم المشاركة في التصويت على أي قرار يصدر بشأن ذلك ،وذلك وفقا ً ألحكام نظام الشركات ونظام
السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
 )16إبالغ مجلس اإلدارة بشكل كامل وفوري بمشاركته – المباشرة أو غير المباشرة – في أي أعمال من شأنها منافسة
الشركة ،أو بمنافسته الشركة – بشكل مباشر أو غير مباشر– في أحد فروع النشاط الذي تزاوله ،وذلك وفقا ً ألحكام
نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
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 )17عدم إذاعة أو إفشاء أي أسرار وقف عليها عن طريق عضويته في المجلس إلى أي من مساهمي الشركة – ما لم يكن
ذلك في أثناء انعقاد اجتماعات الجمعية العامة – أو إلى الغير ،وذلك بحسب ما تقتضيه أحكام نظام الشركات ونظام
السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
 )18إدراك واجباته وأدواره ومسؤولياته المترتبة على العضوية ،مثل بذل واجبي العناية والوالء تجاه الشركة ،وكل ما من
شأنه صون مصالح الشركة وتنميتها وتعظيم قيمتها ،وتقديم مصالحها على مصلحته الشخصية في جميع األحوال،
وااللتزام بما يحقق مصلحة الشركة ومصلحة المساهمين ومراعاة حقوق أصحاب المصالح اآلخرين ،وليس مصلحة
المجموعة التي انتخبته فحسب.
 )19تنمية معارفه في مجال أنشطة الشركة وأعمالها وفي المجاالت المالية والتجارية والصناعية ذات الصلة.
 )20االستقالة من عضوية مجلس اإلدارة في حال عدم تمكنه من الوفاء بمهامه في المجلس على الوجل األكمل.
المادة ( :)10مهام عضو مجلس اإلدارة المستقل
مع مراعاة المادة ما ورد في مادة "مهام أعضاء مجلس اإلدارة وواجباتهم" من هذا الميثاق ،على عضو مجلس اإلدارة المستقل
المشاركة بفعالية في أداء المهام اآلتية:
)1

إبداء الرأي المستقل في المسائل االستراتيجية ،وسياسات الشركة ،وأدائها ،وتعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية.

)2

التحقق من مراعاة مصالح الشركة ومساهميها وتقديمها عند حصول أي تعارض في المصالح.

)3

اإلشراف على تطوير قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة ،ومراقبة تطبيق اإلدارة التنفيذية لها.

المادة ( :)11تقييم أداء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس
)1

من أجل مساعدة المجلس في تحقيق أهدافه بصورة فعالة يقوم مجلس اإلدارة بتقييم أداء المجلس وأداء أعضاءه ،وكذلك
تقييم أداء لجان المجلس وأعضاء تلك اللجان مرة سنويا ً على األقل.

)2

يجب أن تتم عملية التقييم تحت إشراف رئيس المجلس ،ويفضل أن يتم ذلك بمشاركة فاعلة من األعضاء المستقلين.
ويمكن طلب المساعدة االستشارية من لجنة الترشيحات والمكافآت في عملية التقييم.

)3

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بوضع مؤشرات األداء الرئيسية المالية وغير المالية ،ويقوم مجلس اإلدارة في بداية
كل سنة مالية بمراجعة واعتماد هذه المؤشرات.

)4

تستخدم لجنة الترشيحات والمكافآت نتائج التقييم كأحد عناصر مدخالت عملية الترشيح.

)5

على مجلس اإلدارة أن يجري تقييما ً سنويا ً لمدى تحقق استقاللية أعضائه المستقلين والتأكد من عدم وجود عالقات أو
ظروف تؤثر أو يمكن أن تؤثر عليهم.

)6

يمكن تعيين استشاري خارجي إلجراء التقييم إذا رأى المجلس ضرورة لذلك.

المادة ( :)12مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس وأعضاء اللجان
)1

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت برفع توصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه.

)2

تعتمد مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة من الجمعية العامة العادية.

)3

تحدد الجمعية العامة للشركة مكافأة أعضاء لجنة المراجعة ،ويحدد مجلس اإلدارة مكافأة أعضاء باقي لجان المجلس
وأمين سر المجلس وأمناء سر اللجان نظير حضورهم جلسات اللجان وأية بدالت أخرى.
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تتكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية أو نسبة معينة من صافي األرباح (يجوز الجمع
بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا) ،وفي جميع األحوال يجب أن ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس
اإلدارة مبلغ خمسمائة ألف ( )500,000لاير سنويا ً .تقسم المكافآت السنوية بين الممثلين في حالة تعيين أعضاء مجلس
إدارة جديد ،وذلك بحسب تاريخ التعيين.

)5

إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة ،فال يجوز أن تزيد هذه النسبة على عشرة في المائة ( )10%من صافي
األرباح ،وذلك بعد خصم االحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة ،وبعد توزيع ربح على المساهمين ال يقل عن خمسة
في المائة ( )5%من رأس مال الشركة المدفوع ،على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا ً مع عدد الجلسات التي
يحضرها العضو.

)6

بنا ًء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت يحدد مجلس اإلدارة المكافأة التي يحصل عليها كل من رئيس المجلس
والعضو المنتدب باإلضافة إلى المكافأة المقررة ألعضاء مجلس اإلدارة.

المادة ( :)13أمين سر مجلس اإلدارة
)1

يُعيّن مجلس اإلدارة أمينا ً للسر من بين أعضائه أو من أحد الموظفين في الشركة ،وتحدَّد اختصاصات ومكافآت أمين
السر بقرار من مجلس اإلدارة.

)2

على أمين سر مجلس اإلدارة أداء المهام والواجبات اآلتية :
أ.

توثيق اجتماعات مجلس اإلدارة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت ،وبيان مكان االجتماع
وتاريخه ووقت بدايته وانتهائه ،وتوثيق قرارات المجلس ونتائج التصويت ،وحفظها في سجل خاص ومنظم،
وتدوين أسماء األعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها – إن وجدت – ،وتوقيع هذه المحاضر من جميع
األعضاء الحاضرين وأمين سر المجلس بعد عرض مسودات المحاضر على أعضاء مجلس اإلدارة إلبداء
مرئياتهم حيالها قبل توقيعها.

ب.

حفظ التقارير التي تُرفع إلى مجلس اإلدارة والتقارير التي يعدّها المجلس.

ت.

متابعة قرارات مجلس اإلدارة.

ث.

تزويد أعضاء مجلس اإلدارة بجدول أعمال المجلس وأوراق العمل والوثائق والمعلومات المتعلقة به ،وأي وثائق
أو معلومات إضافية يطلبها أي من أعضاء مجلس اإلدارة ذات عالقة بالموضوعات المشمولة في جدول
االجتماع.

ج.

التحقق من تقيد أعضاء مجلس اإلدارة باإلجراءات التي أقرها المجلس.

ح.

تبليغ أعضاء مجلس اإلدارة بمواعيد اجتماعات المجلس قبل التاريخ المحدد بمدة كافية.

خ.

التحقق من حصول أعضاء مجلس اإلدارة بشكل كامل وسريع على نسخة من محاضر اجتماعات المجلس
والمعلومات والوثائق المتعلقة بالشركة.

د.

التنسيق بين أعضاء مجلس اإلدارة وتقديم العون والمشورة لهم.

ذ.

تنظيم سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

ر.

أداء أي دور آخر يكلفه به رئيس مجلس اإلدارة.

)3

ال يجوز عزل أمين سر مجلس اإلدارة إال بقرار من مجلس اإلدارة.

)4

ال تزيد مدة أمين سر مجلس اإلدارة إذا كان من أعضاء المجلس عن مدة عضويته في المجلس.

)5

يجوز إعادة انتخاب أمين سر مجلس اإلدارة.
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ميثاق لجنة المراجعة

المادة ( :)1تكوين اللجنة
)1

يقوم مجلس اإلدارة بالتوصية للجمعية العامة بتعيين أعضاء اللجنة و/أو رئيس اللجنة لمدة ثالث ( )3سنوات ،وال يجوز
أن تزيد هذه المدة عن مدة مجلس اإلدارة.

)2

تش َّكل بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة لجنة مراجعة من المساهمين أو من غيرهم ال يقل عدد أعضائها عن
ثالثة ( )3وال يزيد على خمسة (.)5

)3

يقوم أعضاء اللجنة بتسمية رئيس اللجنة عن طريق االقتراع من قبل أكثرية أعضاء اللجنة مالم يقم المجلس بذلك،
ويفضل أن يكون رئيس اللجنة عضوا ً مستقالً.

)4

تقوم اللجنة بتعيين أمين سر للجنة خاص بها من بين أعضائها أو من أحد الموظفين في الشركة ،وتحدَّد اختصاصات
أمين السر اللجنة بقرار من اللجنة.

)5

يجوز للجمعية العامة عزل أي عضو في اللجنة في حال توقف ذلك العضو عن تلبية شروط العضوية أو مخالفته ألي
نظام معمول به في الشركة أو متبع من قبلها.

)6

يجوز لعضو اللجنة االستقالة من اللجنة عن طريق تزويد الشركة بإشعار مدته ثالثين ( )30يوما ً قبل تاريخ نفاذ مفعول
االستقالة.

)7

يعد عضو اللجنة مستقيالً حكما ً حال تخلفه عن حضور ثالثة ( )3اجتماعات متتالية دون تزويد مجلس اإلدارة بعذر
مقبول ،وتنتهي عضويته في اللجنة حكما لدى وقوع أي حدث من شأنه أن يخالف شروط عضوية اللجنة أو أي نظام
معمول به في الشركة أو متبع من قبلها.

)8

يتعين على عضو اللجنة إبالغ الشركة فورا ً وخطيا ً بأي تغيير من شأنه أن يؤدي إلى إنهاء عضويته في اللجنة وعدم
حضور أي اجتماعات للجنة بعد ذلك.

)9

في حال شغور أحد مقاعد اللجنة؛ تقوم اللجنة بترشيح أحد األعضاء سوا ًء من المساهمين أو من غيرهم ويُرفع الطلب
لمجلس اإلدارة العتماده بشكل مؤقت ،ويقوم مجلس اإلدارة بعرض طلب العضوية الجديدة في أول اجتماع عادي
للجمعية العامة العتماد العضو الجديد أو تعيين عضوا ً آخر.

المادة ( :)2قواعد اختيار أعضاء اللجنة
)1

يجب أن تضم اللجنة عضو مستقل على األقل وأن ال تضم أيا ً من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين.

)2

ال يجوز أن يكون رئيس مجلس اإلدارة عضواً في اللجنة.

)3

يجب أن تضم اللجنة عضوا ً مختصا ً بالشؤون المالية والمحاسبية.

)4

ال يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خالل السنتين الماضيتين في اإلدارة التنفيذية أو المالية للشركة ،أو لدى مراجع حسابات
الشركة ،أن يكون عضوا ً في اللجنة.

)5

يجوز لغير أعضاء مجلس اإلدارة من المساهمين وغير التنفيذيين أو من المستقلين أن يكونوا أعضاء في اللجنة.

المادة ( :)3اختصاصات اللجنة ومسؤولياتها
تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها،
وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:
26

اإلصدار النهائي

)1

دليل حوكمة الشركة

التقارير المالية:
أ.

دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛
لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

ب.

إبداء الرأي الفني – بنا ًء على طلب مجلس اإلدارة – فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية للشركة
عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة
وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.

ت.

دراسة أي مسائل مه ّمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.

ث.

البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول نشاط المراجعة الداخلية
أو مراجع الحسابات.

)2

ج.

التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.

ح.

دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.

المراجعة الداخلية:
أ.

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.

ب.

اعتماد الخطة السنوية لنشاط المراجعة الداخلية.

ت.

دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.

ث.

الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توافر الموارد الالزمة وفاعليتها
في أداء األعمال والمهام المنوطة بها.

ج.

التوصية لمجلس اإلدارة بأي من التالي:
•

تعيين مدير لوحدة/إدارة المراجعة الداخلية واقتراح مكافآته وتقييم أدائه وعزله (إذا لم يكن في الشركة
وحدة /إدارة للمراجعة الداخلية ،فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى إنشائها من
عدمه) .مدير وحدة/إدارة المراجعة الداخلية مسؤول أمام اللجنة.

•

ترشيح جهة/جهات خارجية للقيام بمهام واختصاصات وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية وعزلهم وتحديد
أتعابهم وتقييم أدائهم ،بعد التحقق من استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

ح.

االجتماع دوريا ً بمسؤولي المراجعة الداخلية ومناقشة المواضيع التي ترى اللجنة ضرورة مناقشتها معهم منفردين
أو بحضور من تراه من كبار التنفيذيين في الشركة.

خ.

النظر في أي تباين في وجهات النظر التي قد تنشا بين مسؤولي المراجعة الداخلية والوحدات التنظيمية في
الشركة ومعالجتها والتأكد من تنفيذ القرارات الصادرة بشأنها.

)3

مراجعة الحسابات:
أ.

التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجع الحسابات الخارجي وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه ،بعد التحقق من
استقالله ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه.

ب.

التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته ،ومدى فعالية أعمال المراجعة ،مع األخذ في االعتبار
القواعد والمعايير ذات الصلة.

ت.

مراجعة واعتماد خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله ،والتحقق من عدم تقديمه أعماالً فنية أو إدارية تخرج
عن نطاق أعمال المراجعة ،وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
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ث.

اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.

ج.

اتخذ بشأنها.
دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما ِ

ح.

النظر في أي تباين في وجهات النظر التي قد تنشا بين مراجع الحسابات واإلدارة التنفيذية في الشركة ومعالجتها
والتأكد من تنفيذ القرارات الصادرة بشأنها.

خ.
)4

التأكد من تنسيق أعمال مراجعة الحسابات في حالة وجود أكثر من مراجع خارجي.

ضمان االلتزام:
أ.

مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.

ب.

التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.

ت.

مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة ،وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى
مجلس اإلدارة.

ث.

رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة ،وإبداء توصياتها باإلجراءات التي
يتعين اتخاذها.

)5

وضع آلية تتيح للموظفين في الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها بسرية .وعلى
اللجنة التحقق من تطبيق هذه اآللية بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وتبني إجراءات متابعة
مناسبة.

)6

التأكد من اتخاذ إدارة الشركة التنفيذية اإلجراءات المناسبة لحماية الشركة من المخاطر االستراتيجية والمالية والتشغيلية
ومخاطر االلتزام.

)7

التأكد من إدارة الشركة وفقا ً ألسس اقتصادية سليمة وبكفاءة وفاعلية.

)8

إعداد ورفع تقارير منتظمة إلى مجلس اإلدارة عن أنشطة اللجنة وتوصياتها.

)9

إعداد تقرير لجنة المراجعة السنوي للجمعية العامة(.)20

المادة ( :)4صالحيات اللجنة
)1

للجنة المراجعة في سبيل أداء مهامها:
أ.

حق االطالع على سجالت الشركة ووثائقها.

ب.

أن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية.

ت.

أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت
الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة.

)2

إذا حصل تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس اإلدارة ،أو إذا رفض المجلس األخذ بتوصية اللجنة
بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين مسؤول نشاط المراجعة الداخلية ،فيجب
تضمين تقرير مجلس اإلدارة السنوي توصية اللجنة ومبرراتها ،وأسباب عدم أخذه بها.

)3

االستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين من داخل الشركة أو من خارجها في حدود صالحياتها ،على أن يض َّمن
ذلك في محضر اجتماع اللجنة ،مع ذكر اسم الخبير وعالقته بالشركة أو اإلدارة التنفيذية.

( )20انظر المادة (" :)8اإلفصاح في تقرير لجنة المراجعة السنوي" في سياسة اإلفصاح والشفافية.
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المادة ( :)5قواعد عمل اللجنة
)1

تجتمع اللجنة بصفة دورية في األوقات التي يحددها رئيسها ،ويجب أن أال يقل عدد اجتماعاتها عن أربعة ( )4اجتماعات
خالل السنة المالية للشركة ،ومن الممكن أن تجتمع اللجنة بناء على طلب اثنين من أعضائها أو كلما دعت الحاجة إلى
ذلك.

)2

يُشترط لصحة اجتماعات اللجنة حضور أغلبية أعضائها ،وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ،ويكون لكل
عضو في اللجنة صوت واحد ،وعند تساوي األصوات ير َّجح الجانب الذي صوت معه رئيس االجتماع.

)3

ال يجوز لعضو اللجنة أن ينيب عنه غيره من األعضاء في حضور اجتماعات اللجنة.

)4

تجتمع اللجنة المراجعة بصفة دورية مع مراجع حسابات الشركة ومع مسؤول المراجعة الداخلية في الشركة.

)5

يجوز لمسؤول المراجعة الداخلية ومراجع الحسابات طلب االجتماع مع لجنة المراجعة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

)6

ال يحق ألي عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية عدا أمين سر اللجنة وأعضاء اللجان حضور اجتماعاتها إال
إذا طلبت اللجنة االستماع إلى رأيه أو الحصول على مشورته.

)7

يتم إعداد جداول أعمال اجتماعات اللجنة من قبل رئيسها ،وتقر اللجنة جدول األعمال خالل االجتماع .وفي حال
اعتراض أي عضو على هذا الجدول؛ يجب إثبات ذلك في محضر االجتماع .لكل عضو في اللجنة حق اقتراح إضافة
أي بند إلى جدول أعمال االجتماع.

)8

يقوم أمين سر اللجنة بتزويد أعضاء اللجنة بجدول أعمال كل اجتماع للجنة وأوراق العمل والوثائق والمعلومات المتعلقة
باالجتماع وأي وثائق أو معلومات إضافية يطلبها أي من األعضاء وذات عالقة بالموضوعات المشمولة في جدول
االجتماع قبل موعد االجتماع.

المادة ( :)6محاضر اجتماعات اللجنة
 )1يجب توثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت ،وتوثيق توصياتها ونتائج
التصويت ،وحفظها في سجل خاص ومنظم ،وبيان أسماء األعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها (إن وجدت)،
وتوقيع هذه المحاضر من جميع األعضاء الحاضرين.
 )2يُعد المحضر من قبل أمين سر اللجنة ،ويعرض على رئيس اللجنة ،ثم على األعضاء ،ويقتصر تداول مشروع
المحضر على هذه المجموعة فقط حتى يعتمد.
 )3تُعد مسودة المحضر خالل مدة ال تتجاوز سبعة ( )7أيام عمل ،من تاريخ اليوم التالي لالجتماع بحيث تستكمل من
كل من أمين اللجنة ورئيس اللجنة ،ويرسل بعدها إلى أعضاء اللجنة .على كل عضو أن يبدي رأيه ومقترحاته حول
مسودة المحضر خالل سبعة ( )7أيام من تاريخ إرسال المسودة للعضو ،مع ضرورة اإلفادة بأي مالحظات (إن
وجدت) أو بالموافقة على مسودة المحضر ،وفي حال عدم الرد خالل أسبوع من تاريخ اإلرسال فيعد ذلك موافقة على
مسودة المحضر ،وال يؤخذ بأي مالحظات تصل بعد ذلك.
المادة ( :)7تقييم أداء اللجنة
)1

يجري سنويا ً تقييم أداء اللجنة من قبل مجلس اإلدارة.

)2

يقوم رئيس اللجنة سنويا ً بتقييم أداء أمين سر اللجنة.
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المادة ( :)8مكافآت وتعويضات أعضاء اللجنة
)1

تحدد الجمعية العامة للشركة مكافأة أعضاء لجنة المراجعة نظير حضورهم اجتماعات اللجنة وأية بدالت أخرى.

)2

يحدد رئيس لجنة المراجعة مكافأة أمين سر لجنة المراجعة نظير حضوره اجتماعات اللجنة وأية بدالت أخرى.

)3

يحق ألعضاء اللجنة الذين يقيمون خارج المدن التي تعقد فيها اجتماعات اللجنة أن يدفع لهم جميع النفقات التي تكبدوها
لحضور االجتماعات ،على أن تكون هذه النفقات معقولة ومقبولة العرف وفقا لمعايير األعمال مثل السفر والوجبات،
وأماكن اإلقامة وغيرها من النفقات التي تكبدوها.

المادة ( :)9ميثاق عمل اللجنة
)1

تصدر الجمعية العامة – بنا ًء على اقتراح من مجلس اإلدارة – الئحة عمل (ميثاق) اللجنة التي تشمل ضوابط وإجراءات
عمل اللجنة ،ومهامها ،وقواعد اختيار أعضائها ،وكيفية ترشيحهم ،ومدة عضويتهم ،ومكافآتهم ،وآلية تعيين أعضائها
بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللجنة.

)2

تقوم اللجنة بمراجعة هذا الميثاق بشكل دوري ،ويجب أن يصادق مجلس اإلدارة على أي تغييرات تقترحها اللجنة ،وال
تكون سارية إال بعد موافقة الجمعية العامة في اجتماعها السنوي.
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ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت

المادة ( :)1تكوين اللجنة
)1

تش َّكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى لجنة الترشيحات والمكافآت لمدة ثالث ( )3سنوات ،وال يجوز أن
تزيد هذه المدة عن مدة مجلس اإلدارة.

)2

ال يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة ( )3وال يزيد على خمسة (.)5

)3

يقوم أعضاء اللجنة بتسمية رئيس اللجنة عن طريق االقتراع من قبل أكثرية أعضاء اللجنة مالم يقم المجلس بالقيام بذلك،
ويجب أن يكون رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت عضوا ً مستقالً.

)4

تقوم اللجنة بتعيين أمين سر للجنة خاص بها من بين أعضائها أو من أحد الموظفين في الشركة ،وتحدَّد اختصاصات
أمين السر اللجنة بقرار من اللجنة.

)5

يجوز لمجلس اإلدارة عزل أي عضو في اللجنة في حال توقف ذلك العضو عن تلبية شروط العضوية أو مخالفته ألي
نظام معمول به في الشركة أو متبع من قبلها.

)6

يجوز لعضو اللجنة االستقالة من اللجنة عن طريق تزويد الشركة بإشعار مدته ثالثين ( )30يوما ً قبل تاريخ نفاذ مفعول
االستقالة.

)7

تنتهي عضوية العضو في اللجنة حكما لدى وقوع أي حدث من شأنه أن يخالف شروط عضوية اللجنة أو أي نظام
معمول به في الشركة أو متبع من قبلها.

)8

يتعين على عضو اللجنة إبالغ الشركة فورا ً وخطيا ً بأي تغيير من شأنه أن يؤدي إلى إنهاء عضويته في اللجنة وعدم
حضور أي اجتماعات للجنة بعد ذلك.

)9

في حال شغور أحد مقاعد اللجنة؛ تقوم اللجنة بترشيح أحد األعضاء سوا ًء من المساهمين أو من غيرهم ويُرفع الطلب
لمجلس اإلدارة العتماد العضو الجديد أو تعيين عضوا ً آخر.

المادة ( :)2قواعد اختيار أعضاء اللجنة
)1

يجب أن تضم اللجنة عضو مستقل على األقل وأن ال تضم أيا ً من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين.

)2

تراعي الشركة عند تشكيل اللجنة أن يكون أعضاؤها من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين ،ويجوز االستعانة بأعضاء
غير تنفيذيين أو بأشخاص من غير أعضاء المجلس سواء أكانوا من المساهمين أم غيرهم.

المادة ( :)3اختصاصات اللجنة ومسؤولياتها
)1

تختص اللجنة بما يلي بما يتعلق بالترشيحات:
أ.

اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة ،واللجان المنبثقة من المجلس ،واإلدارة التنفيذية.

ب.

التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقا ً للسياسات والمعايير المعتمدة ،مع مراعاة عدم
ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة باألمانة.

ت.

التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح أعضاء للجان المنبثقة من المجلس وإعادة ترشيحهم وفقا ً للسياسات والمعايير
المعتمدة ،مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة باألمانة.

ث.

إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة من المجلس وشغل وظائف
اإلدارة التنفيذية.
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ج.

تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة.

ح.

المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة
من المجلس ووظائف اإلدارة التنفيذية.

خ.

مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

د.

التحقق بشكل سنوي من استقالل األعضاء المستقلين ،وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل
عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

ذ.

وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين في المجلس ولجانه
وكبار التنفيذيين.

)2

ر.

وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه أو كبار التنفيذيين.

ز.

تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة ،واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

س.

مساعدة مجلس اإلدارة في وضع خطط التعاقب على إدارة الشركة ومتابعتها.

تختص اللجنة بما يلي بما يتعلق بالمكافآت:
أ.

إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية ،ورفعها
إلى المجلس للنظر فيها تمهيدا ً العتمادها من الجمعية العامة ،على أن يراع في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط
باألداء ،واإلفصاح عنها ،والتحقق من تنفيذها.

ب.

توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها ،وبيان أي انحراف جوهري عن هذه
السياسة.

ت.

المراجعة الدورية لسياسة المكافآت ،وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف المتوخاة منها.

ث.

التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقا ً
للسياسة المعتمدة.

)3

تختص اللجنة بما يلي بما يتعلق بالتوجيه والتعليم المستمر ألعضاء مجلس اإلدارة:
أ.

إعداد وتقديم برنامج توجيهي ألعضاء مجلس اإلدارة الجدد تتضمن عروضا ً من قبل مجلس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية بشأن خطط الشركة االستراتيجية والشؤون المالية والمحاسبية الرئيسية وإدارة المخاطر وعمليات
الشركة وأنشطتها الرئيسية التشغيلية وهيكلها اإلداري ودليل حوكمة الشركة ونظامها األساس وسياساتها،
وتعريفهم على أعضاء اإلدارة التنفيذية ومراجع/مراجعي حسابات الشركة .هذا ،ويجب أن يشمل برنامج التوجيه
أيضا زيارة مركز الشركة الرئيس في مدينة نجران.

)4

إعداد وتقديم برامج التعليم المستمر وعقد جلسات إحاطة بشأن الموضوعات التي من شأنها أن تساعد أعضاء مجلس
اإلدارة في أداء مهامهم ،وتشجيعهم على المشاركة في برامج التعليم المستمر المناسبة على نفقة الشركة .إعداد ورفع
تقارير منتظمة إلى مجلس اإلدارة عن أنشطة اللجنة وتوصياتها.

المادة ( :)4صالحيات اللجنة
)1

االستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين من داخل الشركة أو من خارجها في حدود صالحياتها ،على أن يض َّمن
ذلك في محضر اجتماع اللجنة ،مع ذكر اسم الخبير أو المختص وعالقته بالشركة أو باإلدارة التنفيذية.
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المادة ( :)5قواعد عمل اللجنة
)1

تجتمع اللجنة بصفة دورية ،على أن ال يقل عدد اجتماعاتها عن اجتماعين ( )2في السنة المالية للشركة في الوقت الذي
يحدده رئيسها ،ومن الممكن أن تجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناء على طلب اثنين ( )2من أعضائها.

)2

ال يحق ألي عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية عدا أمين سر اللجنة وأعضاء اللجان حضور اجتماعاتها إال
إذا طلبت اللجنة االستماع إلى رأيه أو الحصول على مشورته.

)3

يُشترط لصحة اجتماعات اللجنة حضور أغلبية أعضائها ،وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ،ويكون لكل
عضو في اللجنة صوت واحد ،وعند تساوي األصوات ير َّجح الجانب الذي صوت معه رئيس االجتماع.

)4

ال يجوز لعضو اللجنة أن ينيب عنه غيره من األعضاء في حضور اجتماعات اللجنة.

)5

يتم إعداد جداول أعمال اجتماعات اللجنة من قبل رئيسها ،وتقر اللجنة جدول األعمال خالل االجتماع .وفي حال
اعتراض أي عضو على هذا الجدول؛ يجب إثبات ذلك في محضر االجتماع .لكل عضو في اللجنة حق اقتراح إضافة
أي بند إلى جدول أعمال االجتماع.

)6

يقوم أمين سر اللجنة بتزويد أعضاء اللجنة بجدول أعمال كل اجتماع للجنة وأوراق العمل والوثائق والمعلومات المتعلقة
باالجتماع وأي وثائق أو معلومات إضافية يطلبها أي من األعضاء وذات عالقة بالموضوعات المشمولة في جدول
االجتماع قبل موعد االجتماع.

المادة ( :)6محاضر اجتماعات اللجنة
)1

يجب توثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت ،وتوثيق توصياتها ونتائج
التصويت ،وحفظها في سجل خاص ومنظم ،وبيان أسماء األعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها (إن وجدت)،
وتوقيع هذه المحاضر من جميع األعضاء الحاضرين.

)2

يُعد المحضر من قبل أمين سر اللجنة ،ويعرض على رئيس اللجنة ،ثم على األعضاء ،ويقتصر تداول مشروع المحضر
على هذه المجموعة فقط حتى يعتمد.

)3

تُعد مسودة المحضر خالل مدة ال تتجاوز سبعة ( )7أيام عمل ،من تاريخ اليوم التالي لالجتماع بحيث تستكمل من كل
من أمين اللجنة ورئيس اللجنة ،ويرسل بعدها إلى أعضاء اللجنة .على كل عضو أن يبدي رأيه ومقترحاته حول مسودة
المحضر خالل سبعة ( )7أيام من تاريخ إرسال المسودة للعضو ،مع ضرورة اإلفادة بأي مالحظات (إن وجدت) أو
بالموافقة على مسودة المحضر ،وفي حال عدم الرد خالل أسبوع من تاريخ اإلرسال فيعد ذلك موافقة على مسودة
المحضر ،وال يؤخذ بأي مالحظات تصل بعد ذلك.

المادة ( :)7تقييم أداء اللجنة
)1

يجري سنويا ً تقييم أداء اللجنة من قبل مجلس اإلدارة.

)2

يقوم رئيس اللجنة سنويا ً بتقييم أداء أمين سر اللجنة.

المادة ( :)8مكافآت وتعويضات أعضاء اللجنة
)1
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يحق ألعضاء اللجنة الذين يقيمون خارج المدن التي تعقد فيها اجتماعات اللجنة أن يدفع لهم جميع النفقات التي تكبدوها
لحضور االجتماعات ،على أن تكون هذه النفقات معقولة ومقبولة العرف وفقا لمعايير األعمال مثل السفر والوجبات،
وأماكن اإلقامة وغيرها من النفقات التي تكبدوها.

المادة ( :)9ميثاق عمل اللجنة
)1

تصدر الجمعية العامة – بنا ًء على اقتراح من مجلس اإلدارة – الئحة عمل (ميثاق) اللجنة التي تشمل ضوابط وإجراءات
عمل اللجنة ،ومهامها ،وقواعد اختيار أعضائها ،ومدة عضويتهم ،ومكافآتهم.

)2

تقوم اللجنة بمراجعة هذا الميثاق بالتنسيق مع لجنة الحوكمة والمسؤولية االجتماعية بشكل دوري ،ويجب أن يصادق
مجلس اإلدارة على أي تغييرات تقترحها اللجنة ،وال تكون سارية إال بعد موافقة الجمعية العامة في اجتماعها السنوي.
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المادة ( :)1تكوين اللجنة
)1

تش َّكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى لجنة الحوكمة والمسؤولية االجتماعية لمدة ثالث ( )3سنوات ،وال
يجوز أن تزيد هذه المدة عن مدة مجلس اإلدارة.

)2

ال يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة ( )3وال يزيد على خمسة (.)5

)3

يقوم أعضاء اللجنة بتسمية رئيس اللجنة عن طريق االقتراع من قبل أكثرية أعضاء اللجنة مالم يقم المجلس بالقيام بذلك.

)4

تقوم اللجنة بتعيين أمين سر للجنة خاص بها من بين أعضائها أو من أحد الموظفين في الشركة ،وتحدَّد اختصاصات
أمين السر اللجنة بقرار من اللجنة.

)5

يجوز لمجلس اإلدارة عزل أي عضو في اللجنة في حال توقف ذلك العضو عن تلبية شروط العضوية أو مخالفته ألي
نظام معمول به في الشركة أو متبع من قبلها.

)6

يجوز لعضو اللجنة االستقالة من اللجنة عن طريق تزويد الشركة بإشعار مدته ثالثين ( )30يوما ً قبل تاريخ نفاذ مفعول
االستقالة.

)7

تنتهي عضوية العضو في اللجنة حكما لدى وقوع أي حدث من شأنه أن يخالف شروط عضوية اللجنة أو أي نظام
معمول به في الشركة أو متبع من قبلها.

)8

يتعين على عضو اللجنة إبالغ الشركة فورا ً وخطيا ً بأي تغيير من شأنه أن يؤدي إلى إنهاء عضويته في اللجنة وعدم
حضور أي اجتماعات للجنة بعد ذلك.

)9

في حال شغور أحد مقاعد اللجنة؛ تقوم اللجنة بترشيح أحد األعضاء سوا ًء من المساهمين أو من غيرهم ويُرفع الطلب
لمجلس اإلدارة العتماد العضو الجديد أو تعيين عضوا ً آخر.

المادة ( :)2قواعد اختيار أعضاء اللجنة
)1

يجب أن تضم اللجنة عضو مستقل على األقل من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين أو من غير أعضاء المجلس.

المادة ( :)3اختصاصات اللجنة ومسؤولياتها
)1

تختص اللجنة بما يلي بما يتعلق بالحوكمة:
أ.

التحقق من التزام الشركة بقواعد الحوكمة الواردة في دليل حوكمة الشركة واألحكام اإللزامية في الواردة في
الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة.

ب.

مراجعة قواعد الحوكمة وتحديثها وفقا ً للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات في الحوكمة.

ت.

مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة ،وغيرها من السياسات واإلجراءات الداخلية بما
يلبي حاجات الشركة ويتفق مع أفضل الممارسات.

ث.

إطالع أعضاء مجلس اإلدارة دوما ً على التطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات.

ج.

متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة ،وتزويد مجلس اإلدارة ،سنويا ً على األقل ،بالتقارير والتوصيات
التي تتوصل إليها.

( )21لجنة اختيارية لمجلس اإلدارة ،وغير الزامية من هيئة السوق المالية
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تختص اللجنة بما يلي بما يتعلق بالمسؤولية االجتماعية:
أ.

متابعة التزام الشركة المستمر بالتصرف أخالقيا ً وفق ما تقضي به القوانين واألعراف العامة.

ب.

مساعدة مجلس اإلدارة في وضع سياسة تهدف إلى تحقيق التوازن بين أهداف الشركة واألهداف التي يسعى
المجتمع لتحقيقها ،وأن تعمل تلك السياسة على تطوير الظروف المعيشية واالجتماعية واالقتصادية للمجتمع الذي
تزاول نشاطها فيه ،وذلك من عدة جوانب وعلى سبيل المثال ال الحصر ما يلي:

ت.

•

المساعدة في توفير فرص عمل وتهيئة الظروف المناسبة لها.

•

العمل على دعم وتشجيع العمالة الوطنية ،ورفع كفاءتها وتنافسيتها.

•

دعم المشروعات الصغيرة وفتح آفاق جديدة تخدم فئات المجتمع.

•

تصميم أنشطة الشركة بما يتفق مع الحالة االقتصادية والوضع الثقافي للمجتمع.

•

حماية البيئة من التلوث واألضرار البيئية األخرى.

•

توفير برامج تدريب لتنمية قدرات فئات مستهدفة من المجتمع.

•

المساهمة في الحد من أضرار الظواهر السلبية المنتشرة في المجتمع ،والقيام بالمبادرات الخيرية التطوعية.

مساعدة مجلس اإلدارة في السعي لوضع آليات محددة وبرامج واضحة للعمل على إبراز دور الشركة في مجال
العمل االجتماعي ،وعلى سبيل المثال ال الحصر ما يلي:
•

مؤشرات يتم من خاللها ربط أداء الشركة بما تحققه من مسؤوليات اجتماعية على مستوى أصحاب المصالح
أو فئات المجتمع األخرى ،فضالً عن مقارنة ذلك األداء مع الشركات األخرى ذات النشاط المشابه وبما
يكفل التطوير السليم لخطة العمل الموضوعة من قبل الشركة.

•

آلية لإلفصاح عن أهداف المسؤولية االجتماعية التي تقوم بها الشركة للموظفين في الشركة ،كما يجب
االفصاح عن خطط عمل المسؤولية االجتماعية التي تقدمها الشركة وفق التقارير الدورية ذات العالقة
بأنشطة الشركة.

•

برامج توعية وتثقيف مناسبة تكفل اإللمام الجيد للموظفين في الشركة بأهداف المسؤولية االجتماعية التي
تقوم بها الشركة وبشكل مستمر ،بما يساهم في االرتقاء بمستوى أداء الشركة.

•

برامج توعية للمجتمع للتعريف بمسؤولياتها االجتماعية وذلك وفق آليات عمل واضحة على نحو يعزز من
تسليط الضوء على القضايا التي تساهم الشركة اجتماعيا ً بتطويرها أو االرتقاء بمستواها بما يكفل المساهمة
في تحسين الظروف المعيشية واالجتماعية واالقتصادية.

)3

إعداد ورفع تقارير منتظمة إلى مجلس اإلدارة عن أنشطة اللجنة وتوصياتها.

المادة ( :)4صالحيات اللجنة
)1

االستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين من داخل الشركة أو من خارجها في حدود صالحياتها ،على أن يض َّمن
ذلك في محضر اجتماع اللجنة ،مع ذكر اسم الخبير أو المختص وعالقته بالشركة أو باإلدارة التنفيذية.
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المادة ( :)5قواعد عمل اللجنة
)1

تجتمع اللجنة بصفة دورية ،على أن ال يقل عدد اجتماعاتها عن اجتماعين ( )2على األقل خالل السنة المالية للشركة
في األوقات التي يحددها رئيسها ،وكلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناء على طلب اثنين ( )2من أعضائها.

)2

ال يحق ألي عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية عدا أمين سر اللجنة وأعضاء اللجان حضور اجتماعاتها إال
إذا طلبت اللجنة االستماع إلى رأيه أو الحصول على مشورته.

)3

يُشترط لصحة اجتماعات اللجنة حضور أغلبية أعضائها ،وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ،ويكون لكل
عضو في اللجنة صوت واحد ،وعند تساوي األصوات ير َّجح الجانب الذي صوت معه رئيس االجتماع.

)4

ال يجوز لعضو اللجنة أن ينيب عنه غيره من األعضاء في حضور اجتماعات اللجنة.

)5

يتم إعداد جداول أعمال اجتماعات اللجنة من قبل رئيسها ،وتقر اللجنة جدول األعمال خالل االجتماع .وفي حال
اعتراض أي عضو على هذا الجدول؛ يجب إثبات ذلك في محضر االجتماع .لكل عضو في اللجنة حق اقتراح إضافة
أي بند إلى جدول أعمال االجتماع.

)6

يقوم أمين سر اللجنة بتزويد أعضاء اللجنة بجدول أعمال كل اجتماع للجنة وأوراق العمل والوثائق والمعلومات المتعلقة
باالجتماع وأي وثائق أو معلومات إضافية يطلبها أي من األعضاء وذات عالقة بالموضوعات المشمولة في جدول
االجتماع قبل موعد االجتماع.

المادة ( :)6محاضر اجتماعات اللجنة
)1

يجب توثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت ،وتوثيق توصياتها ونتائج
التصويت ،وحفظها في سجل خاص ومنظم ،وبيان أسماء األعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها (إن وجدت)،
وتوقيع هذه المحاضر من جميع األعضاء الحاضرين.

)2

يُعد المحضر من قبل أمين سر اللجنة ،ويعرض على رئيس اللجنة ،ثم على األعضاء ،ويقتصر تداول مشروع المحضر
على هذه المجموعة فقط حتى يعتمد.

)3

تُعد مسودة المحضر خالل مدة ال تتجاوز سبعة ( )7أيام عمل ،من تاريخ اليوم التالي لالجتماع بحيث تستكمل من كل
من أمين اللجنة ورئيس اللجنة ،ويرسل بعدها إلى أعضاء اللجنة .على كل عضو أن يبدي رأيه ومقترحاته حول مسودة
المحضر خالل سبعة ( )7أيام من تاريخ إرسال المسودة للعضو ،مع ضرورة اإلفادة بأي مالحظات (إن وجدت) أو
بالموافقة على مسودة المحضر ،وفي حال عدم الرد خالل أسبوع من تاريخ اإلرسال فيعد ذلك موافقة على مسودة
المحضر ،وال يؤخذ بأي مالحظات تصل بعد ذلك.

المادة ( :)7تقييم أداء اللجنة
)1

يجري سنويا ً تقييم أداء اللجنة من قبل مجلس اإلدارة.

)2

يقوم رئيس اللجنة سنويا ً بتقييم أداء أمين سر اللجنة.

المادة ( :)8مكافآت وتعويضات أعضاء اللجنة
)1

يحدد مجلس اإلدارة مكافأة أعضاء لجنة الحوكمة والمسؤولية االجتماعية نظير حضورهم اجتماعات اللجنة وأية بدالت
أخرى.
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يحدد رئيس لجنة الحوكمة والمسؤولية االجتماعية مكافأة امين سر لجنة الحوكمة والمسؤولية االجتماعية نظير حضور
اجتماعات اللجنة وأية بدالت أخرى.

)3

يحق ألعضاء اللجنة الذين يقيمون خارج المدن التي تعقد فيها اجتماعات اللجنة أن يدفع لهم جميع النفقات التي تكبدوها
لحضور االجتماعات ،على أن تكون هذه النفقات معقولة ومقبولة العرف وفقا لمعايير األعمال مثل السفر والوجبات،
وأماكن اإلقامة وغيرها من النفقات التي تكبدوها.

المادة ( :)9ميثاق عمل اللجنة
)1

يعتمد مجلس اإلدارة الئحة عمل (ميثاق) اللجنة التي تشمل ضوابط وإجراءات عمل اللجنة ،ومهامها ،وقواعد اختيار
أعضائها ،ومدة عضويتهم ،ومكافآتهم.

)2
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ميثاق اللجنة التنفيذية

المادة ( :)1تكوين اللجنة
)1

تش َّكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى اللجنة التنفيذية لمدة ثالث ( )3سنوات ،وال يجوز أن تزيد هذه المدة
عن مدة مجلس اإلدارة.

)2

ال يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة ( )3وال يزيد على خمسة ( ،)5ويجب أن يكون ثالثة منهم أعضاء في مجلس
اإلدارة.

)3

يقوم أعضاء اللجنة بتسمية رئيس اللجنة عن طريق االقتراع من قبل أكثرية أعضاء اللجنة مالم يقم المجلس بالقيام بذلك.

)4

تقوم اللجنة بتعيين أمين سر للجنة خاص بها من بين أعضائها أو من أحد الموظفين في الشركة ،وتحدَّد اختصاصات
أمين السر اللجنة بقرار من اللجنة.

)5

يجوز لمجلس اإلدارة عزل أي عضو في اللجنة في حال توقف ذلك العضو عن تلبية شروط العضوية أو مخالفته ألي
نظام معمول به في الشركة أو متبع من قبلها.

)6

يجوز لعضو اللجنة من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين أو المستقلين االستقالة من اللجنة عن طريق تزويد الشركة
بإشعار مدته ثالثين ( )30يوما ً قبل تاريخ نفاذ مفعول االستقالة.

)7

تنتهي عضوية عضو اللجنة حكما لدى وقوع أي حدث من شأنه أن يخالف شروط عضوية اللجنة أو أي نظام معمول
به في الشركة أو متبع من قبلها.

)8

يتعين على عضو اللجنة إبالغ الشركة فورا ً وخطيا ً بأي تغيير من شأنه أن يؤدي إلى إنهاء عضويته في اللجنة وعدم
حضور أي اجتماعات للجنة بعد ذلك.

)9

في حال شغور أحد مقاعد اللجنة؛ تقوم اللجنة بترشيح أحد األعضاء سوا ًء من المساهمين أو من غيرهم ويُرفع الطلب
لمجلس اإلدارة العتماد العضو الجديد أو تعيين عضوا ً آخر.

المادة ( :)2اختصاصات اللجنة ومسؤولياتها
الهدف الرئيس لتكوين اللجنة التنفيذية هو لمساعدة مجلس اإلدارة في أداء مسؤولياته من أجل تسهيل عمليات الشركة .مع
مراعاة االختصاصات المقررة لمجلس اإلدارة في نظام الشركة األساس وميثاق المجلس ،يدخل ضمن مسؤوليات اللجنة
واختصاصاتها ما يلي:
)1

مناقشة وتقديم توصية لمجلس اإلدارة فيما يتعلق بتحديد رؤية الشركة ورسالتها وأولوياتها االستراتيجية وخطة العمل
متعددة السنوات واألهداف السنوية وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.

)2

اإلشراف على كافة األمور المتعلقة باستراتيجية الشركة والتأكد من تطبيق السياسات العامة بهدف تنفيذ هذه
االستراتيجيات بفعالية.

)3

تقديم توصيات إلى مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالهيكل الرأسمالي األمثل للشركة.

)4

اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة ،وتملك األصول والتصرف بها.

)5

مناقشة وتقديم توصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن أية تغييرات تطرأ على الهيكل التنظيمي للشركة ،ومصفوفة الصالحيات
ولوائح الشركة.

)6
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مراجعة الموازنة العامة (الرأسمالية والتشغيلية) ،والمشاريع المقترحة من اإلدارة التنفيذية ،وكذلك الدراسات ،والخطط،
واألساليب التمويلية المتعلقة بها.

)8

المراجعة الدورية إلنجازات الشركة مقارنة بالموازنات المعتمدة.

)9

مراقبة األداء الشامل للشركة ومراقبة أداء أعضاء اإلدارة التنفيذية فيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل التي وضعها مجلس
اإلدارة.

 )10مراجعة واعتماد المعامالت الجوهرية التي تقترح الشركة القيام بها والتي تقع ضمن حدود صالحية اللجنة.
 )11مراجعة وتقديم مقترحات إلى مجلس اإلدارة بشأن قيام الشركة بأي استحواذ أو تصفية لحصص كبيرة في شركات
أخرى.
 )12التأكد من تطبيق أنظمة رقابية إلدارة المخاطر ،وذلك من خالل تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة
وطرحها بشفافية.
 )13المشاركة في مراجعة جميع القرارات االستثمارية الرئيسية ،وذلك تمشيا مع استراتيجيات الشركة المعتمدة.
 )14المشاركة في تعزيز وتطوير التقنيات والدعم الفني للشركة.
)15

المشاركة في وضع السياسات واإلجراءات التنفيذية الواجب اتباعها أثناء تنفيذ العمليات اليومية في الشركة ،ومراقبة
االلتزام بها ،وتحديد المعوقات التي تمنع االلتزام بها والعمل على التغلب عليها.

 )16التأكد من فاعلية التنسيق وتبادل المعلومات واآلراء بين كبار التنفيذيين ومديري اإلدارات في الشركة.
 )17مساعدة مجلس اإلدارة ولجنة الترشيحات والمكافآت في متابعة خطط التعاقب على إدارة الشركة.
 )18النظر فيما يحيله إليها مجلس اإلدارة من أمور تخص الشركة.
 )19إعداد ورفع تقارير منتظمة إلى مجلس اإلدارة عن أنشطة اللجنة وتوصياتها.
المادة ( :)3صالحيات اللجنة
)1

االستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين من داخل الشركة أو من خارجها في حدود صالحياتها ،على أن يض َّمن
ذلك في محضر اجتماع اللجنة ،مع ذكر اسم الخبير أو المختص وعالقته بالشركة أو باإلدارة التنفيذية.

المادة ( :)4قواعد عمل اللجنة
)1

تجتمع اللجنة بصفة دورية في األوقات التي يحددها رئيسها على أن ال يقل عدد االجتماعات خالل السنة عن أربعة ()4
وال تزيد الفترة الفاصلة بين أي اجتماعين عن أربعة ( )4أشهر.

)2

ال يحق ألي عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية عدا أمين سر اللجنة وأعضاء اللجان حضور اجتماعاتها إال
إذا طلبت اللجنة االستماع إلى رأيه أو الحصول على مشورته.

)3

يُشترط لصحة اجتماعات اللجنة حضور أغلبية أعضائها ،وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ،ويكون لكل
عضو في اللجنة صوت واحد ،وعند تساوي األصوات ير َّجح الجانب الذي صوت معه رئيس االجتماع.

)4

ال يجوز لعضو اللجنة أن ينيب عنه غيره من األعضاء في حضور اجتماعات اللجنة.

)5

يتم إعداد جداول أعمال اجتماعات اللجنة من قبل رئيسها ،وتقر اللجنة جدول األعمال خالل االجتماع .وفي حال
اعتراض أي عضو على هذا الجدول؛ يجب إثبات ذلك في محضر االجتماع .لكل عضو في اللجنة حق اقتراح إضافة
أي بند إلى جدول أعمال االجتماع.
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يقوم أمين سر اللجنة بتزويد أعضاء اللجنة بجدول أعمال كل اجتماع للجنة وأوراق العمل والوثائق والمعلومات المتعلقة
باالجتماع وأي وثائق أو معلومات إضافية يطلبها أي من األعضاء وذات عالقة بالموضوعات المشمولة في جدول
االجتماع قبل موعد االجتماع.

المادة ( :)5محاضر اجتماعات اللجنة
)1

يجب توثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت ،وتوثيق توصياتها ونتائج
التصويت ،وحفظها في سجل خاص ومنظم ،وبيان أسماء األعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها (إن وجدت)،
وتوقيع هذه المحاضر من جميع األعضاء الحاضرين.

)2

يُعد المحضر من قبل أمين سر اللجنة ،ويعرض على رئيس اللجنة ،ثم على األعضاء ،ويقتصر تداول مشروع المحضر
على هذه المجموعة فقط حتى يعتمد.

)3

تُعد مسودة المحضر خالل مدة ال تتجاوز سبعة ( )7أيام عمل ،من تاريخ اليوم التالي لالجتماع بحيث تستكمل من كل
من أمين اللجنة ورئيس اللجنة ،ويرسل بعدها إلى أعضاء اللجنة .على كل عضو أن يبدي رأيه ومقترحاته حول مسودة
المحضر خالل سبعة ( )7أيام من تاريخ إرسال المسودة للعضو ،مع ضرورة اإلفادة بأي مالحظات (إن وجدت) أو
بالموافقة على مسودة المحضر ،وفي حال عدم الرد خالل أسبوع من تاريخ اإلرسال فيعد ذلك موافقة على مسودة
المحضر ،وال يؤخذ بأي مالحظات تصل بعد ذلك.

المادة ( :)6تقييم أداء اللجنة
)1

يجري سنويا ً تقييم أداء اللجنة من قبل مجلس اإلدارة.

)2

يقوم رئيس اللجنة سنويا ً بتقييم أداء أمين سر اللجنة.

المادة ( :)7مكافآت وتعويضات أعضاء اللجنة
)1

يحدد مجلس اإلدارة مكافأة أعضاء اللجنة نظير حضورهم اجتماعات اللجنة وأية بدالت أخرى.

)2

يحدد رئيس اللجنة التنفيذية مكافأة أمين سر اللجنة التنفيذية نظير حضور اجتماعات اللجنة وأية بدالت أخرى

)3

يحق ألعضاء اللجنة الذين يقيمون خارج المدن التي تعقد فيها اجتماعات اللجنة أن يدفع لهم جميع النفقات التي تكبدوها
لحضور االجتماعات ،على أن تكون هذه النفقات معقولة ومقبولة العرف وفقا لمعايير األعمال مثل السفر والوجبات،
وأماكن اإلقامة وغيرها من النفقات التي تكبدوها.

المادة ( :)8ميثاق عمل اللجنة
)1

يعتمد مجل س اإلدارة الئحة عمل (ميثاق) اللجنة التي تشمل ضوابط وإجراءات عمل اللجنة ،ومهامها ،وقواعد اختيار
أعضائها ،ومدة عضويتهم ،ومكافآتهم.

)2

تقوم اللجنة بمراجعة هذا الميثاق بالتنسيق مع لجنة الحوكمة والمسؤولية االجتماعية بشكل دوري ،ويجب أن يعتمد
مجلس اإلدارة أي تغييرات تقترحها اللجنة.
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.9

ميثاق المراجعة الداخلية

المادة ( :)1تأسيس نشاط المراجعة الداخلية
)1

دليل حوكمة الشركة

()22

ينشأ في الشركة وحدة أو إدارة للمراجعة الداخلية تتولى تقييم نظام الرقابة الداخلية في الشركة واإلشراف على تطبيقه،
والتحقق من مدى التزام الشركة وموظفيها باألنظمة واللوائح والتعليمات السارية وسياسات الشركة وإجراءاتها ،ويجوز
للشركة االستعانة بجهة أو جهات خارجية للقيام بمهام واختصاصات هذه الوحدة/اإلدارة ،وال يخل ذلك بمسؤولية الشركة
عن تلك المهام واالختصاصات.

)2

نشاط المراجعة الداخلية مستقل ويعمل تحت اشراف لجنة المراجعة ويرتبط تنظيميا ً بها ،وال يخضع النشاط ألي تأثير
أو تدخل في أعمالها من قبل اإلدارة التنفيذية للشركة.

)3

)4

يراعى في اختيار وتعيين وتقييم القائمين على نشاط المراجعة الداخلية ما يلي:
أ.

االتصاف باألمانة والنزاهة والموضوعية.

ب.

توافر الكفاءة المهنية والتأهيل األكاديمي والخبرة العملية المناسبة.

ت.

القدرة على العمل بروح الفريق واللباقة وحسن التعامل عند قيامهم بمهام المراجعة الداخلية.

يتم تعيين مدير لوحدة أو إلدارة المراجعة الداخلية واقتراح مكافآته وتقييم أدائه وعزله بنا ًء على توصية من لجنة
المراجعة لمجلس اإلدارة.

)5

يتم تعيين وترقية وإنهاء خدمة المراجعين العاملين في وحدة/إدارة المراجعة الداخلية بقرار من مديرها ،وال يجوز
تكليفهم بأي مهام في الشركة أو نقلهم أو ندبهم إلى خارج اإلدارة إال بموافقته.

)6

يتم ترشيح جهة/جهات خارجية للقيام بمهام واختصاصات وحدة/إدارة المراجعة الداخلية وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم
أدائهم بنا ًء على توصية من لجنة المراجعة لمجلس اإلدارة.

المادة ( :)2تقارير المراجعة الداخلية
)1

يعد القائمين على نشاط المراجعة الداخلية تقريرا ً مكتوبا ً عن أعمالهم تقدم إلى مجلس اإلدارة عن طريق لجنة المراجعة
بشكل ربع سنوي على األقل .ويجب أن يتضمن هذا التقرير تقييما ً لنظام الرقابة الداخلية في الشركة وما انتهوا إليه من
نتائج وتوصيات ،وبيان اإلجراءات التي اتخذتها كل إدارة في الشركة بشأن معالجة نتائج وتوصيات المراجعة السابقة
وأي ملحوظات بشأنها وخاصة بها السيما في حال عدم المعالجة في الوقت المناسب ودواعي ذلك.

)2

يعد القائمين على نشاط المراجعة الداخلية تقريرا ً عاما ً مكتوبا ً وتقدمه إلى مجلس اإلدارة عن طريق لجنة المراجعة بشأن
عمليات المراجعة التي أجريت خالل السنة المالية ومقارنتها مع الخطة المعتمدة ،ويبينون فيه أسباب أي إخالل أو
انحراف عن الخطة – إن وجد – خالل الربع التالي لنهاية السنة المالية المعنية.

)3

يحدد مجلس اإلدارة نطاق تقارير المراجعة الداخلية بنا ًء على توصية لجنة المراجعة والقائمين على نشاط المراجعة
الداخلية ،على أن يتضمن التقرير بصورة خاصة ما يلي:
أ.

إجراءات الرقابة واإلشراف على الشؤون المالية واالستثمارات وإدارة المخاطر.

( )22حيث أن مهام واختصاصات وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية يمكن إسنادها إلى جهة/جهات خارجية بنا ًء على تقدير لجنة المراجعة لمدى الحاجة
إلى إنشائها من عدمه؛ فقد تم استخدام عبارة" :نشاط المراجعة الداخلية" ليبقى المجال مفتوحا لتنفيذ أنشطة المراجعة الداخلية من خارج الشركة.
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ب.

دليل حوكمة الشركة

تقييم تطور عوامل المخاطر في الشركة واألنظمة الموجودة؛ لمواجهة التغييرات الجذرية أو غير المتوقعة في
السوق المالية.

ت.

تقييم أداء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية ،بما في ذلك تحديد عدد المرات التي
أخطر فيها المجلس بمسائل رقابية (بما في ذلك إدارة المخاطر( والطريقة التي عالج بها هذه المسائل.

ث.

أوجه اإلخفاق في تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية أو مواطن الضعف في تطبيقها أو حاالت الطوارئ التي أثرت
أو قد تؤثر في األداء المالي للشركة ،واإلجراء الذي اتبعته الشركة في معالجة هذا اإلخفاق (السيما المشكالت
المفصح عنها في التقارير السنوية للشركة وبياناتها المالية).

)4

ج.

مدى تقيد الشركة بأنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد المخاطر وإدارتها.

ح.

المعلومات التي تصف عمليات إدارة المخاطر في الشركة.

يتعين على الشركة حفظ تقارير المراجعة ومستندات العمل متضمنة بوضوح ما أنجز وما خلصت إليه من نتائج
وتوصيات وما قد اتخذ بشأنها.

المادة ( :)3نطاق عمل نشاط المراجعة الداخلية
يشمل نطاق عمل نشاط المراجعة الداخلية التالي:
)1

اختبار وتقييم مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية للشركة.

)2

اختبار وتقييم مدى كفاية وفاعلية نظام إدارة المخاطر في الشركة.

)3

اختبار وتقييم مدى كفاية وفاعلية السياسات واالجراءات المعمول بها في الشركة.

)4

اختبار وتقييم مدى كفاية وفاعلية استخدام موارد الشركة المالية والبشرية والفنية.

)5

التأكد من أن المعلومات المالية واإلدارية والتشغيلية صحيحة وموثوق بها ويتم توفيرها في الوقت المناسب وفقا ً للوائح
والقواعد والمعايير المعتمدة في الشركة.

)6

إجراء فحوصات وفق عينات محددة تهدف إلى:
أ.

التحقق من جودة األداء عند قيام األفراد والوحدات التنظيمية في الشركة بالمسؤوليات المناطة بهم والتأكد من أن
النظم المعتمدة تساعد على تحقيق أهداف الشركة بصورة فاعلة وبكفاءة واقتصادية.

ب.

التحقق من أن نظم المعلومات االدارية والمالية ونظام إدارة المخاطر تطبق وفقا ً للسياسات والخطط واللوائح
واالجراءات والتعليمات المنظمة لها.

ت.

التأكد من أن الوسائل واألساليب المستخدمة للحفاظ على أصول الشركة وحمايتها ،بما فيها األصول المعلوماتية،
تحد من خطر السرقة والتلف والتدمير وسوء االستخدام واالهمال واالفصاح غير المالئم واالحتيال.

ث.

التأكد من دقة وموثوقية السجالت المحاسبية والتقارير المالية.

ج.

التأكد من إمكانية االعتماد على نظم أمن المعلومات المحاسبية والمالية والتشغيلية المعدة داخل الشركة ،والوسائل
المستخدمة في تحديد وقياس وتصنيف الجوانب األمنية لتلك المعلومات.

ح.

التأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في تقييم رأس مال الشركة وتحديد المخاطر ذات العالقة برأس المال.

خ.

التأكد من تطبيق السياسات والخطط والبرامج والنظم واللوائح والقواعد المعتمدة في الشركة.

)7

إعداد الدراسات والتقارير بناء على طلب من مجلس اإلدارة أو لجنة المراجعة في األمور ذات العالقة بمهام اإلدارة.

)8

إجراء التحقيقات أو المشاركة فيها ذات العالقة بعمل اإلدارة بنا ًء على تكليف لجنة المراجعة.
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)9

دليل حوكمة الشركة

متابعة تنفيذ الوحدات التنظيمية في الشركة على كافة مستوياتها ومناطق وجودها للمالحظات التي ترد في تقارير مراجع
حسابات الشركة الخارجي بعد اعتماده من لجنة المراجعة ومجلس اإلدارة وتزويد لجنة المراجعة بنتائج ذلك.

 )10تقديم توصيات عامة لتطوير األداء في الشركة وتحسين فاعلية الرقابة الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر.
 )11القيام بالمهام التي يكلف بها القائمين على نشاط المراجعة الداخلية من قبل مجلس اإلدارة أو لجنة المراجعة.
المادة ( :)4صالحيات القائمين على نشاط المراجعة الداخلية
)1

للقائمين على نشاط المراجعة الداخلية كامل الصالحية للوصول الكامل غير المقيد ألي من سجالت الشركة اليدوية أو
اإللكترونية وممتلكات الشركة والحصول على معلومات من منسوبي الشركة وطلب أية معلومات أو ايضاحات وذلك
وفقا ً لما يتطلبه أداء عملهم.

)2

يقوم القائمين على نشاط المراجعة الداخلية بما يلي:
أ.

تحديد خطة عملهم في مجال المراجعة السنوية وتطبيق األساليب المناسبة لتحقيق أهدافها.

ب.

الحصول على المساعدة الضرورية ألداء عملها من كافة الموظفين في مختلف الوحدات التنظيمية في الشركة.

ت.

الحصول على المساعدة من المختصين عند الحاجة من داخل الشركة أو خارجها بعد الحصول على اعتماد لجنة
المراجعة.

ث.

تقديم تقاريرهم إلى لجنة المراجعة وتزويد الرئيس التنفيذي للشركة بنسخة منها لمعالجة أوجه الضعف ذات
الصلة باألعمال التي تقوم بمراجعتها.

)3

تزويد مراجع حسابات الشركة الخارجي عند الحاجة بالمعلومات التي تساعده على تنفيذ مهامه.

)4

الحصول على اإلثباتات التي تدعم مالحظاتهم ونتائج مراجعتهم.

المادة ( :)5خطة المراجعة الداخلية
على القائمين على نشاط المراجعة الداخلية االلتزام بالتالي:
)1

العمل وفق خطة شاملة للمراجعة معتمدة من لجنة المراجعة تحدَّث سنوياً.

)2

إبالغ الوحدات التنظيمية بالجدول الزمني الخاص بمراجعة أعمالها عدا جدول المراجعة الفجائية.

)3

إبالغ لجنة المرا جعة بأي عقبات أدت إلى التأثير على تنفيذ خطة المراجعة المعتمدة أو على أعمال المراجعة الداخلية
مثل الوصول إلى أي من أنشطة وسجالت وأصول ومنسوبي الشركة ومقترحاتهم إلزالة هذه العقبات.

المادة ( :)6اعتماد ونشر وتنفيذ ومراجعة السياسة
)1

يعمل بهذا الميثاق من تاريخ اعتماده من لجنة المراجعة ويبلغ بها جميع موظفي الشركة المعنيين.

)2

يتم تعديل مواد هذا الميثاق بقرار من لجنة المراجعة.

)3

يعد القائمين على نشاط المراجعة الداخلية السياسات واإلجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق هذا الميثاق وفقا ً لمعايير
المراجعة الداخلية الدولية الصادرة من معهد المراجعين الداخليين ( ،)Institute of Internal Auditorsويتم
اعتمادها من لجنة المراجعة.
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دليل حوكمة الشركة

 .10سياسة تنظيم العالقة مع أصحاب المصالح
المادة ( :)1تمهيد
تنظم هذه السياسة عالقات الشركة بكافة األطراف أصحاب المصالح بها من موظفين ومساهمين وموردين وعمالء وخالفه،
بما يكفل حقوق الشركة وكافة هذه األطراف .وتشكل األنظمة والعقود المصدر األساس في تحديد حقوق وواجبات كافة األطراف
أصحاب المصالح ،وتعمل الشركة على تحديد وإيضاح هذه العقود وحقوق وواجبات المتعاقدين وطريقة أداءها ،وتبعات التقصير
في األداء ،وحدود المسؤولية وطريقة تسوية الخالفات التي قد تنشأ من جراء تنفيذ هذه العقود بشكل يكفل حماية األطراف ذات
العالقة مع الشركة.
تطبق هذه السياسة على كافة أصحاب المصالح المذكورين أدناه وبما ال يتعارض مع عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة
واألنظمة ذات العالقة الحاكمة ألعمال الشركة:
)1

كبار مساهمي الشركة الذين يملكون  %5وأكثر من رأسمال الشركة.

)2

أعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس.

)3

كبار التنفيذيين والموظفين في الشركة.

)4

مراجعي الحسابات ومستشاري الشركة.

)5

الدائنين والموردين والعمالء والمجتمع وأصحاب المصالح اآلخرين.

المادة ( :)2الهدف من السياسة
)1

تحقيق ما يلي:
أ.

بيان اإلجراءات واألنظمة اإلشرافية الخاصة بالعالقة مع المساهمين وباقي أصحاب المصالح.

ب.

ضمان االستمرارية في تطبيق المعايير وااللتزام بها.

ت.

حماية حقوق المساهمين وباقي أصحاب المصالح.

ث.

العمل على أساس واضح ووفقا ً لمبدأ الشفافية الكاملة التي تضمن احترام الشركة لألنظمة واللوائح والتزامها
باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين ولباقي أصحاب المصالح.

)2

تنظيم العالقة مع أصحاب المصالح للشركة وبيان اإلجراءات واألنظمة اإلشرافية الخاصة بحماية أصحاب المصالح
وحفظ حقوقهم ،بحيث تتضمن:
أ.

آليات تعويض أصحاب المصالح في حال انتهاك حقوقهم التي تقرها األنظمة وتحميها العقود.

ب.

آليات تسوية الشكاوى أو الخالفات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح.

ت.

آليات مناسبة إلقامة عالقات جيدة مع العمالء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم.

ث.

قواعد السلوك المهني للمديرين والموظفين بالشركة بحيث تتوافق مع المعايير المهنية واألخالقية السليمة وتنظيم
العالقة بينهم وبين أصحاب المصالح.

ج.

45

مساهمة الشركة االجتماعية.

اإلصدار النهائي

دليل حوكمة الشركة

المادة ( :)3اإلشراف على تطبيق السياسة
)1

تقوم لجنة الحوكمة والمسؤولية االجتماعية المنبثقة عن مجلس اإلدارة باإلشراف على تنفيذ هذه السياسة من خالل
مراجعة الحاالت والمعامالت والعقود التي تتم مع أصحاب المصالح والتأكد من حماية حقوق أصحاب المصالح والرفع
بأي توصيات تراها إلى مجلس اإلدارة.

المادة ( :)4السياسة العامة
)1

التعامل مع أعضاء مجلس اإلدارة واألطراف ذوي العالقة يتم بذات الشروط التي تطبقها الشركة مع األطراف المختلفة
من أصحاب المصالح دون أي تمييز أو شروط تفضيلية ،وتسعى الشركة على أن ال يحصل أي من أصحاب المصالح
على أية ميزة من خالل تعامله في العقود والصفقات التي تدخل في نشاطات الشركة االعتيادية.

)2

العقود المبرمة بين أصحاب المصالح والشركة يجب أن تتضمن وتوضح بشكل تفصيلي اإلجراءات التي سيتم إتباعها
في حالة إخالل أي من األطراف بالتزاماته ،وكذلك اإلجراءات التي سيتم دفع تعويضات بها.

)3

تسعى الشركة لحل كافة الخالفات والمشاكل التي قد تنشأ من/مع أصحاب المصالح في تعامالتها بالطرق الودية بما ال
يتعارض مع أنظمتها ولوائحها ومصلحتها قدر ما أمكن ،على أن يتم تعويض أصحاب المصالح وفقا ً لما تصدره الجهات
القضائية من أحكام وقرار وذلك بعد استنفاذ كافة اإلجراءات النظامية والشرعية بخصوص تلك األحكام والقرارات.

)4

تقوم الشركة بتطوي ر آلية واضحة لترسية المناقصات والعقود والصفقات بأنواعها المختلفة ،وذلك من خالل أوامر
الشراء المختلفة.

)5

تفصح الشركة بكل شفافية عن أي أحداث جوهرية تؤثر على أعمالها وفقا ً لسياسة اإلفصاح والشفافية الخاصة بالشركة
وحسب لوائح وقرارات هيئة أسواق المال ،وتتيح الشركة ألصحاب المصالح إمكانية الحصول على المعلومات والبيانات
ذات الصلة بأنشطتهم وبما يكفل تحقيق مبدأ العدالة في توفير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب بغرض مساعدة
أصحاب المصلحة على اتخاذ القرارات بنا ًء على معلومات صحيحة ووافية ،وحصولهم على فرص متكافئة في الوصول
إلى المعلومة وضمان عدم تسرب المعلومات إلى بعضهم دون البعض اآلخر.

)6

تحافظ الشركة على سرية المعلومات المتعلقة بأصحاب المصالح وتدرج بند خاص بسرية المعلومات في العقود
واالتفاقيات التي تبرمها الشركة مع الدائنين والموردين والعمالء.

)7

تتيح الشركة ألصحاب المصالح إمكانية إبالغ مجلس إدارة الشركة عن أية ممارسات غير سليمة يتعرضون إليها من
قبل الشركة ،وتوفر الشركة الحماية المناسبة لألطراف التي تقوم باإلبالغ ،وذلك وفقا ً لسياسة السلوك المهني والقيم
األخالقية المطبقة في الشركة.

)8

تشجيع الشركة أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة المختلفة وتوفر اآلليات واألطر التي تكفل
االستفادة القصوى من إسهامات أصحاب المصالح بالشركة وحثهم على المشاركة في متابعة نشاط الشركة .ومن بين
تلك اآلليات واألطر ما يلي:
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أ.

الموقع اإللكتروني للشركة الذي يحتوي على كافة المعلومات عن الشركة.

ب.

التقرير السنوي للشركة.

ت.

إفصاحات الشركة.

ث.

إعالنات الصحف والبيانات الصحفية للشركة.

اإلصدار النهائي

دليل حوكمة الشركة

المادة ( :)5سياسة تعويض أصحاب المصالح في حالة اإلخالل بحقوقهم
يتم تعويض أصحاب المصالح في حالة اإلخالل بحقوقهم وفقا ً لآلليات التالية:
)1

أن يكون اإلخالل ناتجا ً عن عدم وفاء الشركة بالتزاماتها التي تحددها العقود واألنظمة ذات العالقة ،أو عدم بذلها العناية
الكافية ،أو عدم إتباعها للمعايير والممارسات الصناعية المعتمدة.

)2

توفر عالقة سببية بين تصرف الشركة والضرر الذي وقع على األطراف ذات العالقة.

)3

تسعى الشركة جاهدة إلى تحديد مقدار الضرر الذي وقع على األطراف ذات العالقة.

)4

وجوب إثبات حالة اإلخالل ،سوا ًء بإقرار الشركة أو بحكم من جهات الفصل المختصة.

)5

تسعى الشركة للدخول في نقاش ومفاوضات مع األطراف المتضررة لبحث إمكانية االتفاق على آلية ومبلغ التعويض.

)6

تعمل الشركة على توفير الغطاء التأميني المناسب (تأمين طرف ثالث) لتعويض األطراف ذات العالقة عن األضرار
المحتمل وقوعها.

)7

كل تصرف من قبل الموظفين في الشركة ينتج عنه ضرر لآلخرين ال يلزم الشركة بأية تبعات مادية أو معنوية؛ إال إذا
كان هذا الشخص مخوال من قبل الشركة للقيام بهذا العمل دون إخالل بما فوض به.

المادة ( :)6سياسة تسوية الشكاوى أو الخالفات
يتم تسوية الشكاوى أو الخالفات مع أصحاب المصالح وفقا ً لآلليات التالية:
)1

تسعى الشركة لتضمين عقودها واتفاقياتها مع األطراف ذات العالقة تغطية كاملة لكافة الجوانب النظامية والقانونية التي
تجنبها وتجنب األطراف ذات العالقة الوقوع في خالفات محتملة.

)2

تسعى الشركة لتضمين عقودها مع األطراف ذات العالقة أسلوب تسوية الخالفات التي قد تنشأ عن تنفيذ هذه العقود.

)3

تلتزم الشركة إتباع أساليب تسوية الخالفات المذكورة في العقود الموقعة كلما كان ذلك ممكنا ً.

)4

تسعى الشركة لتسوية خالفاتها مع األطراف ذات العالقة باألساليب الودية كلما كان ذلك ممكنا ً.

)5

تتضمن سياسات الشركة ولوائحها الداخلية إجراءات التعامل مع شكاوى الموظفين وأساليب حلها.

)6

تتضمن سياسات الشركة ولوائحها الداخلية إجراءات التعامل مع شكاوى العمالء وأساليب حلها.

)7

تتضمن معايير األداء المتبعة في الشركة معايير لقياس شكاوى العمالء وسرعة حلها للوصول إلى أعلى مستوى من
الرضا.

)8

تقدم الشركة الدعم الفني الالزم للعمالء للتعامل مع التحديات الناشئة عن استخدام منتجاتها.

المادة ( :)7اإلجراءات
أوالً :تلقي ومعالجة شكاوى المساهمين
)1

يتم تلقي شكاوى المساهمين وفقا ً ألساليب التواصل التالية:
أ.

خطابات عن طريق البريد أو الفاكس (.)00966-17-529-9991

ب.

رسائل إلكترونية عن طريق البريد اإللكتروني للشركة ( .) info@najrancement.com

ت.

من خالل هاتف موحد لتلقي الشكاوى واالقتراحات والمالحظات (.)00966-17-529-9990

ث.

صندوق الشكاوى والمقترحات بالشركة أو عن طريق البريد اإللكتروني:
( .) Complaint&Suggestions@najrancement.com
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اإلصدار النهائي

)2

ج.

تقدم المساهم بشكوى حين حضوره لمقر الشركة.

ح.

االستبيانات التي تقدمها الشركة للمساهمين.

دليل حوكمة الشركة

يتم تسوية ومعالجة شكاوى المساهمين والنظر فيها وفقا ً للخطوات التالية:
أ.

يقوم الموظف المختص باستقبال شكوى المساهم ،ويتم النظر في الشكوى وإبداء الرأي فيها من قبل المعني حسب
طبيعة الشكوى.

ب.

يتم اعتماد آلية معالجة الشكوى والرد من صاحب الصالحية.

ت.

يتم الرد خالل خمسة ( )5أيام عمل من تاريخ استالم الشكوى.

ث.

يتم تسجيل المعالجة وتسجيلها في السجل الخاص بذلك ومتابعتها من خالل االجتماع مع اإلدارة المعنية.

ج.

ترفع الشكوى إلى المستوى اإلداري األعلى ومن الممكن االستعانة بمستويات إدارية أخرى.

ح.

يتم إصدار تعاميم وقرارات بصورة مستمرة في حال وجود مالحظات تالفيا ً لعدم تكرارها مستقبالً.

ثانياً :تلقي ومعالجة شكاوى الموظفين
)1

)2

)3

توجه شكاوى الموظفين في الشركة إلى أي من:
أ.

خطابات أو بريد إلكتروني يرفع للرئيس المباشر.

ب.

خطاب أو بريد إلكتروني يرفع إلى مدير الموارد البشرية.

ت.

خطاب أو بريد إلكتروني يرفع إلى صاحب العالقة.

ث.

صندوق الشكاوى والمقترحات بالشركة.

تصنف شكاوى الموظفين كاآلتي:
أ.

شكاوى تخص مخالفات العمل.

ب.

شكاوى تخص إدارة وتنفيذ أعمال الشركة.

ت.

شكاوى تخص مخالفات الئحة الحوكمة.

يتم تسوية ومعالجة شكاوى الموظفين والنظر فيها وفقا ً للخطوات التالية:
أ.

يتم النظر في الشكاوى الخاصة بعقود الموظفين وشروط الخدمة من قبل الموارد البشرية (مدير أول الموارد
البشرية والخدمات المساندة أو رئيس قسم شؤون الموظفين) ويمكن الرجوع إلى مدير الشؤون القانونية ومسؤول
المراجعة الداخلية في ذلك .ويتم رفع الحل المقترح لصاحب الصالحية العتماده.

ب.

الشكاوى الخاصة بمخالفات الئحة الحوكمة يتم النظر فيها من قبل مسؤول المراجعة الداخلية في الشركة.

ت.

تنظر إدارة الشركة متمثلة في صاحب الصالحية في الشكوى والحل المقترح والرد عليها خالل مدة أقصاها
أسبوعين من تاريخ تقديم الشكوى.

ث.

تنظر لجنة الشكاوى لألمور المتعلقة برواتب وتعويضات الموظفين وترفع توصياتها مباشرة إلى صاحب
الصالحية.

ج.

يتم التأكد من حقوق الموظفين وتعويضهم حسب القوانين واللوائح المنظمة للعالقة في المملكة العربية السعودية.

ثالثاً :تلقي ومعالجة شكاوى الدائنين والموردين والعمالء
)1

يتم تلقي شكاوى الدائنين والموردين والعمالء وفقا ً ألساليب التواصل التالية:
أ.
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الخطابات البريدية أو عن طريق الفاكس.

اإلصدار النهائي

)2

ب.

رسائل إلكترونية عن طريق البريد اإللكتروني للشركة.

ت.

حضور مندوب من المورد إلى مقر الشركة.

ث.

صندوق الشكاوى والمقترحات بالشركة.

دليل حوكمة الشركة

يتم تسوية ومعالجة شكاوى الدائنين والموردين والعمالء والنظر فيها وفقا ً للخطوات التالية:
أ.

تقوم وحدة شكاوى العمالء أو اإلدارة المعنية بالشكوى بتسجيل الشكوى وتصنيفها وتحليلها وعرضها على
صاحب الصالحية.

ب.

تقوم اإلدارة المعنية أو وحدة شكاوى العمالء بالنظر في الشكوى خالل خمسة ( )5أيام عمل من تاريخ استالمها.

ت.

تتم معالجة الشكوى في اإلطار التعاقدي بما يحفظ حقوق الشركة وحقوق صاحب المصلحة.

ث.

يتم إطالع صاحب الصالحية على نتائج معالجة الشكوى.

ج.

يتم إصدار تعاميم وقرارات بصورة مستمرة في حال وجود مالحظات تالفيا ً لعدم تكرارها مستقبالً.

رابعاً :ترسية العقود والصفقات بأنواعها المختلفة
)1

يتم ترسية العقود والصفقات الخاصة بالشركة من خالل أوامر الشراء وفقا ً للخطوات التالية:
أ.

تقوم اإلدارة المعنية باإلعالن عن حاجتها لمواد أو مستلزمات من خالل االتصال المباشر بالموردين عن طريق
البريد اإللكتروني أو الفاكس أو الهاتف أو من خالل اإلعالن في الصحف.

ب.

تقوم الشركة بطلب عروض األسعار من الموردين ومراجعتها وتقييمها وتصنفيها من حيث الجودة واألسعار.

ت.

يتم إجراء التفاوض مع المورد الذي قدم أفضل عرض أسعار من حيث األسعار والمواصفات والكميات.

ث.

يتم اعتماد أمر الشراء األولي من الموظف المختص قبل ارساله للمورد لمراجعته واعتماده ،وتسليم نسخة من
أمر الشراء النهائي إلى الموظف المختص باالستالم لتدقيقه عند استالم الطلبية من حيث الكميات والمواصفات.

ج.

يتم إشعار الموردين األخرين الذين لم يتم اختيار عرض أسعارهم بنتيجة التقييم وعرض األسعار الفائز.

المادة ( :)8اعتماد ونشر وتنفيذ ومراجعة السياسة
)1

يعتمد مجلس اإلدارة هذه السياسة ،ويبلغ بها جميع موظفي الشركة ،وينشر ملخصا ً لها على موقع الشركة اإللكتروني
وتكون نافذة من تاريخ نشرها بالموقع.

)2

يتولى مجلس اإلدارة التأكد من تنفيذ هذه السياسة والعمل بموجبها ومراجعتها من فترة إلى أخرى وفقا ً لما تقتضيه
الحاجة وبناء على توصية من لجنة الحوكمة والمسؤولية االجتماعية ،وال تعدل إال بموافقة المجلس.

)3
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يقوم نشاط المراجعة الداخلية بالشركة بمراجعة تطبيق وااللتزام بهذه السياسة.

اإلصدار النهائي

دليل حوكمة الشركة

 .11سياسة تعارض المصالح
المادة ( :)1تمهيد
تلتزم الشركة في أعمالها بالممارسات المهنية التي تتطلب مﻨها أن تتصرف بشكل يتحلى باألمانة والنزاهة والمصداقية والقيم
األخالقﻴة في جﻤﻴع أعﻤالها وتعامالتها مع المساهمين ،والموظفين ،والعﻤالء ،والموردين ،والﻤﻨافﺴﻴﻦ ،والﺠهات اإلشﺮافﻴة
واألجهﺰة الحكومية ،ومﺠﺘﻤع األعﻤال ،وبﻤا يﺴﻤح بﻤﻨافﺴة مفتوحة وعادلة وفقا لشروط تﻨافﺴﻴة متكافئة.
هذه السياسة تعﻨى بﺤﻤاية مﺼالح الشركة مﻦ خالل تنظيم تعارض الﻤﺼالح الﻤﺤﺘﻤلة مع كل مﻦ أعﻀاء مجلس اإلدارة،
واإلدارة التنفيذية ،والموظفين ،والمساهمين والﺠهات ذات العالقة األخﺮى ،وبﻤا يﺸﻤﻞ ما قد يكون إساءة استخدام أصول
الشركة ومرافقها أو مﻦ خالل تعاملها مع األشﺨاص ذوي العالقة ،وذلك وفق الضوابط الﻤﻨﺒﺜقة مﻦ أنظمة هيئة السوق الﻤالﻴة
وأنظمة وسياسات الشركة واألنظمة الﺴارية في المملكة.
تهدف الشركة إلى نﻴﻞ ثقة الﻤﺘعاملﻴﻦ معها بالمنع والحد مﻦ تعارض الﻤﺼالح أو تنظيمها وفقا لألنظمة ،كما تعمل على تنظيم
استخدام مﻮارد وأصول الشركة لﺘﺤقﻴق رسالﺘها وأهدافها والكشف عﻦ أي تعارض بين الﻤﺼالح الﺸﺨﺼﻴة ومﺼالح الشركة،
وإدارتها بفاعلﻴة.
المادة ( :)2الغرض من السياسة
)1

تهدف هذه السياسة إلى:
أ.

تعزيز الثقة بين الشركة وجميع أصحاب المصالح.

ب.

تحديد القواعد الالزمة للتأكد من تجنب وقوع أي تعارض في المصالح لدى أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء
اللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين في الشركة.

ت.

وضع حلول لحاالت التعارض في المصالح التي قد تنشأ لكل من أعضاء المجلس وأعضاء اللجان واإلدارة
التنفيذية والمساهمين.

ث.

التأكيد على أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المساهمين وكبار التنفيذيين وغيرهم من موظفي الشركة بضرورة
تجنب الحاالت التي تؤدي إلى تعارض مصالحهم مع مصالح الشركة ،والتعامل معها وفقا ً ألحكام نظام الشركات
ولوائحه التنفيذية.

)2

يتوجب على كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة وكل عضو من أعضاء لجان المجلس (حتى الخارجيون منهم) وكبار
التنفيذيين ومديري اإلدارات في الشركة التوقيع بشكل سنوي لغرض التأكد من تطبيق هذه السياسة على بيان يؤكد فيه
أنه استلم نسخة من هذه السياسة ،وأنه قرأ هذه السياسة وفهمها ،وأنه موافق على االمتثال لهذه السياسة.

المادة ( :)3الحاالت التي يحدث فيها تعارض المصالح
يقع تعارض المصالح في الشركات حينما تتداخل المصالح الخاصة لشخص ما بأي طريقة مع مصالح الشركة ككل .وتقر
وتحترم الشركة أن ألعضاء مجلس إدارتها وكبار التنفيذيين فيها مصالحهم الخاصة وأن لهم الحق في المشاركة في أنشطة
متعددة بشرط أن ال تؤدي تلك األنشطة بأي حال إلى تعارض مع مصالح الشركة ككل.
)1
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استغالل شخص ما لمركزه الوظيفي في الشركة ،أو لمعلومات أو لفرص عمل أتيحت للشركة ،أثناء أداء عمله
بالشركة ،لصالحه أو لصالح أطراف خارجية بشكل غير مستحق؛

ب.
)2

وممارسة الموظفين و /أو أقربائهم أي نوع من األعمال للموردين أو مع الموردين من الداخل أو المنافسين.

ينشأ تعارض المصالح عندما يقوم شخص بتصرف أو تكون لديه مصالح تصعّب عليه أداء واجباته نحو الشركة
بموضوعية وفعالية.

)3

يحدث تعارض المصالح عندما يتلقى الشخص أو أفراد عائلته منافع شخصية غير مشروعة كنتيجة لمركزه الوظيفي
في الشركة.

)4

قد تؤدي القروض أو ضمانات االلتزامات لألفراد أو أفراد عائالتهم إلى تعارض المصالح.

)5

مورد.
غالبا ما يكون هناك تعارض في المصالح حين يعمل شخص ما لصالح منافس أو عميل أو ّ

)6

يدخل في مفهوم االشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله ما يلي:
أ.

تأسيس عضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين في الشركة لشركة أو مؤسسة فردية أو تملكه نسبة مؤثرة
ألسهم أو حصص في شركة أو منشأة أخرى ،تزاول نشاطا ً من نفس نوع نشاط الشركة.

ب.

قبول عضوية مجلس إدارة شركة أو منشأة منافسة للشركة ،أو تولي إدارة مؤسسة فردية منافسة أو شركة منافسة
أيا ً كان شكلها.

ت.

حصول عضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين على وكالة تجارية أو ما في حكمها ،ظاهرة كانت أو
مستترة ،لشركة أو منشأة أخرى منافسة للشركة.

المادة ( :)4سياسة الشركة بشأن تعارض المصالح
أوالً :سياسات عامة
)1

تﺮاعي الشركة في كل تعامالتها مع الﺠﻤﻴع بأن تكون قائﻤة على أسس نظامية وعادلة ،وتحرص على توخي العدالة
واإلنﺼاف في تعامالتها مع عﻤالئها ومورديها وشركائها ومساهميها وموظفيها.

)2

يلتزم جميع أعﻀاء مجلس اإلدارة والجان المنبثقة من المجلس واإلدارة التنفيذية وجﻤﻴع موظفي الشركة بأنظمة هيئة
السوق الﻤالﻴة نظام الشركات ولوائحهما التنفيذية واألنظمة األخرى واجبة االتﺒاع ،وال تغﻨي هذه السياسة عﻦ الرجوع
لألنظمة والسياسات ذات الﺼلة كنظام الشركات والنظام األساسي الشركة.

)3

يحظر التمييز ضد المساهمين ،أو الموظفين أو المديرين أو التنفيذيين في الشركة ،أو العﻤالء أو الموردين.

)4

ال يجوز ألي ﻃﺮف ذو عالقة أن يتخذ مﻦ والئه للشركة أو مﻦ رغبته في تحقيق الربح ذريعة لﻤﺨالفﺘه سﻴاسات الشركة
واألنظمة الﺴارية.

)5

يجب أن يكون أن يكون مراجع الحسابات مستقل وليس له تعارض مﺼالح ،وذلك وفق ما تقﻀي به األنظمة والﻤعايﻴﺮ
الﻤهﻨﻴة ،وفي حالة وجود مﺜﻞ هذا الﺘعارض فإنه يجب اإلفﺼاح عﻨه ومعالﺠة تلك الحاالت وفقا ً لألنظمة الﺘي تﺤﻜﻤها،
وما يﺤقق مﺼلﺤة الشركة.
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ثانياً :اإلبالغ عن التعارض في المصالح
)1

يتم اإلفصاح عن جميع تعارض المصالح (سواء مباشرة أو غير مباشرة في العقود واألعمال التي تتم لحساب الشركة(
في اجتماعات المجلس حيث تثبت في محاضر االجتماع .عالوة على ذلك ،يمكن اإلفصاح عن تعارض المصالح وتقديمه
إلى لجنة المراجعة من خالل نموذج اإلفصاح عن تعارض المصالح .وإذا تخلف عضو مجلس اإلدارة أو عضو لجنة
منبثقة من المجلس أو أحد كبار التنفيذيين في الشركة عن اإلفصاح عن مصلحته ،جاز للشركة أو لكل ذي مصلحة
المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال العقد أو إلزامه بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك.

)2

قبل اتخاذ مجلس اإلدارة أو اللجنة إجراء على عقد أو معاملة تنطوي على تعارض المصالح ،يقوم صاحب المصلحة
بكشف جميع الوقائع الجوهرية عن تعارض المصالح في االجتماع ،وينعكس هذا الكشف في محضر االجتماع .إذا كان
أعضاء مجلس اإلدارة اآلخرون أو أعضاء اللجان المنبثقة من المجلس اآلخرون أو أحد كبار التنفيذيين اآلخرون على
علم بأن العضو/التنفيذي لديه تعارض في المصالح ،يتم اإلفصاح عن الحقائق ذات الصلة من قبل العضو/التنفيذي أو
من قبل الشخص المعني نفسه إذا دعي إلى اجتماع المجلس/اللجنة كضيف لغرض اإلفصاح.

ثالثاً :اإلقراض
)1

ال يجوز للشركة أن تقدم قرضا ً من أي نوع إلى أي من أعضاء مجلس إدارتها أو أعضاء اللجان المنبثقة من المجلس
أو المساهمين فيها ،أو أن تضمن أي قرض يعقده أي منهم مع الغير (.)23

)2

تستثنى أيضا ً من حكم الفقرة ( )1من هذه المادة القروض والضمانات التي تمنحها الشركة وفق برامج تحفيز الموظفين
فيها التي تمت الموافقة عليها وفق أحكام نظام الشركة األساس أو بقرار من الجمعية العامة العادية.

)3

يعد باطالً كل عقد يتم بالمخالفة للفقرتين ( )1و ( )2أعاله ،ويحق للشركة مطالبة المخالف أمام الجهة القضائية المختصة
بتعويض ما قد يلحقها من ضرر.

رابعاً :حظر تعامالت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من المجلس وكبار التنفيذيين
)1

()24

ال يحق ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من المجلس وكبار تنفيذيي الشركة وأي شخص ذي صلة بهم
التعامل في األوراق المالية للشركة خالل الفترات التالية:
أ.

خالل فترة الحظر التي تسبق نهاية السنة المالية بثالثين ( )30يوما ً وحتى تاريخ إعالن ونشر قوائم الشركة
المالية األولية.

ب.

خالل فترة الحظر التي تسبق نهاية ربع السنة المالية بخمسة عشر ( )15يوما ً وحتى تاريخ إعالن ونشر قوائم
الشركة المالية األولية.

)2

عند استقالة عضو مجلس اإلدارة أو أي من أعضاء اللجان المنبثقة من المجلس أو أي من كبار التنفيذيين من الشركة
أثناء أي من فترات الحظر المشار إليها في الفقرة ( )1من هذه المادة ،فإن هذه الفترة (حيثما ينطبق) تسري على ذلك
العضو أو على ذلك التنفيذي المستقيل وأي شخص ذي عالقة بأي منهم.

( )23المادة الثالثة والسبعون ( )73في نظام الشركات.
( ) 24المادة الخمسون (حظر تعامالت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين) في قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية
بتاريخ 1437/08/19هـ الموافق  2016/05/26م.
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خامساً :قبول الهدايا وما في حكمها
)1

ال يجوز ألي من أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من المجلس وكبار التنفيذيين قبول الهدايا من أي
شخص له تعامالت تجارية مع الشركة ،إذا كان من شأن تلك الهدايا أن تؤدي إلى تعارض في المصالح.

)2

يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اللجان المنبثقة من المجلس أو كبار التنفيذيين ،بتسليم الهدايا التي تقدم لهم إلى
الجهة المعنية بالشركة للتصرف بها وفقا ً لبرامج المسؤولية االجتماعية.

المادة ( :)5مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة تجاه تعارض المصالح
)1

يجب على عضو مجلس اإلدارة:
أ.

ممارسة مهامه بأمانة ونزاهة ،وأن يقدّم مصالح الشركة على مصلحته الشخصية ،وأن ال يستغل منصبه لتحقيق
مصالح خاصة.

ب.

تجنب حاالت تعارض المصالح وشبهة وجود تعارض مصالح ،وإبالغ مجلس اإلدارة بحاالت التعارض التي قد
تؤثر في حياده عند النظر في الموضوعات المعروضة على المجلس ،وعلى مجلس اإلدارة عدم إشراك هذا
العضو في المداوالت الخاصة بالحالة.

)2

يﻤﺜﻞ عضو مجلس اإلدارة جﻤﻴع المساهمين ،ويلتزم بالقيام بما يحقق مﺼلﺤة الشركة عموما ً وليس ما يﺤقق مﺼالح
الﻤﺠﻤﻮعة الﺘي يﻤﺜلها أو الﺘي صوتت على تعﻴﻴﻨه في مجلس اإلدارة.

)3

يُحظر على عضو مجلس اإلدارة:
أ.

التصويت على قرار مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إذا كانت له
مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.

ب.

االستغالل أو االستفادة – بشكل مباشر أو غير مباشر – من أي من أصول الشركة أو معلوماتها أو الفرص
االستثمارية المعروضة عليه بصفته عضوا ً في مجلس اإلدارة ،أو المعروضة على الشركة ،ويشمل ذلك الفرص
االستثمارية التي تدخل ضمن أنشطة الشركة ،أو التي ترغب الشركة في االستفادة منها ،ويسري الحظر على
عضو المجلس الذي يستقيل ألجل استغالل الفرص االستثمارية – بطريق مباشر أو غير مباشر – التي ترغب
الشركة في االستفادة منها والتي َع ِلم بها أثناء عضويته بمجلس اإلدارة.

)4

ال يجوز ألعضاء مجل س اإلدارة أن يفشوا في غير اجتماعات الجمعية العامة ما وقفوا عليه من أسرار الشركة .وال
يجوز لهم استغالل ما يعلمون به بحكم عضويتهم في تحقيق مصلحة لهم أو  -بحكم عضويتهم  -ألحد أقاربهم أو للغير؛
وإال وجب عزلهم ومطالبتهم بالتعويض.

)5

على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حاالت تعارض
المصالح – وفق اإلجراءات المقررة من الهيئة – ،وتشمل:
أ.

وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي يرغب في الترشح
لمجلس إدارتها.

ب.
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إذا رغب عضو مجلس اإلدارة في االشتراك في عمل من شأنه منافسة الشركة ،أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي
تزاوله ،فيجب مراعاة ما يلي :
أ.

إبالغ مجلس اإلدارة باألعمال المنافسة التي يرغب في ممارستها ،وإثبات هذا اإلبالغ في محضر اجتماع مجلس
اإلدارة.

ب.

عدم اشتراك العضو صاحب المصلحة في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس اإلدارة
وجمعيات المساهمين .

ت.

قيام رئيس مجلس اإلدارة بإبالغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها باألعمال المنافسة التي يزاولها عضو
المجلس ،ويرافق التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي .

ث.

الحصول على ترخيص مسبق من الجمعية العامة العادية للشركة يسمح للعضو بممارسة األعمال المنافسة ،على
أن يجدَّد هذا الترخيص سنوياً.

)7

إذا رفضت الجمعية العامة تجديد الترخيص الممنوح بموجب نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات الصادرة من
الهيئة ،فعلى عضو مجلس اإلدارة تقديم استقالته خالل مهلة تحددها الجمعية العامة ،وإال عُدت عضويته في المجلس
منتهية ،وذلك ما لم يقرر العدول عن العقد أو التعامل أو المنافسة أو توفيق أوضاعه طبقا ً لنظام الشركات ولوائحه
التنفيذية قبل انقضاء المهلة المحددة من قبل الجمعية العامة.

)8

إذا تخلف عضو المجلس عن اإلفصاح عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب
الشركة ،جاز للشركة أو لكل ذي مصلحة المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال العقد أو إلزام العضو بأداء أي
ربح أو منفعة تحققت له من ذلك(.)25

المادة ( :)6مسؤوليات كبار التنفيذيين تجاه تعارض المصالح
)1

على كبار التنفيذيين في الشركة:
أ.

االمﺘﻨاع عﻦ الدخول في أي تعامالت خاصة مع الشركة إال بموافقة مجلس اإلدارة.

ب.

االمﺘﻨاع عﻦ المشاركة في أي أعﻤال مﻦ شأنها مﻨافﺴة الشركة في أعﻤالها وأنشطتها إال بموافقة مجلس اإلدارة،
وعلى أن تكون جﻤﻴع األنشطة الﺘﺠارية الﺨاصة به وفقا ً للنظام وبﻤا ال يﺘعارض مع مسؤولياته الوظيفية والتزاماته
تجاه الشركة.

ت.

االمﺘﻨاع عﻦ استغالل وضعهم الوظيفي في الشركة لتحقيق أي مﺼلﺤة أو مﻨفعة أو مكاسب شﺨﺼﻴة.

ث.

االمﺘﻨاع عﻦ االفﺼاح عﻦ المعلومات غير العامة أو السرية أو استخدام أي مﻦ تلك المعلومات لﺘﺤقﻴق مﺼالح
شﺨﺼﻴة.

ج.

االلتزام بعدم إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها وممتلكاتها.

( )25البند الثاني ( )2من المادة الحادية والسبعون ( )71في نظام الشركات.
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المادة ( :)7مسؤوليات موظفي الشركة تجاه تعارض المصالح
)1

يلﺘﺰم موظفو الشركة بالتالي:
أ.

أال يشاركوا أو يتاجروا في أعﻤال مﻦ شأنها مﻨافﺴة الشركة في أعﻤالها وأنشطتها إال بﻤﻮافقة مجلس اإلدارة.

ب.

أال يسيئوا استخدام أصﻮل الشركة ومرافقها وممتلكاتها.

ت.

أال يدخلوا في أي تعامالت مع الشركة بدون موافقة مجلس اإلدارة.

ث.

أال يﺴﻴﺌﻮا استخدام ما تحت أيديهم ومسؤولياتهم من معلومات خاصة بالشركة ألغﺮاض شﺨﺼﻴة ،وأال يفﺼﺤﻮا
عﻦ الﻤعلﻮمات الﺴﺮية وغﻴﺮ العامة الﺘي يطلعوا علﻴها بحسب عملهم ألﻃﺮاف آخﺮيﻦ وإن تركوا العمل في
الشركة.

ج.

أال يقبلوا الهدايا لهم أو ألقربائهم مﻦ أﻃﺮاف يﺘعاملﻮن مع الشركة والﺘي مﻦ شأنها أن تﺆدي إلى إهدار مﺼالح
الشركة أو اإلضرار بها ،أو تﺤقﻴق مﻨافع خاصة للﺠهة الﻤانﺤة.

ح.

إبالغ رؤسائهم كتابيا ً عﻦ أي مناصب يﺸغلﻮنها خارج الشركة ،أو أي مﺼلﺤة تربطهم هم أو أفراد عائالتهم مع
شركات أو مﺆسﺴات تﺠارية أو أي جهة تﺘعامﻞ مع الشركة أو تﺴعى للﺘعامﻞ معها.

خ.

يتجنب الموظفين وأفراد عائالتهم أي أوضاع تﺘعارض فﻴها مصالحهم الشخصية ،فيما يﺘعلق بتعاملهم مع الﻤقاولﻴﻦ
والﻤﻮرديﻦ والﺘﺠار وأي أفراد أو شركات أو مؤسسات أخرى تتعامل أو تﺴعى للﺘعامﻞ مع الشركة أو مﻨافﺴﻴها
في العﻤﻞ.

المادة ( :)8اعتماد ونشر وتنفيذ ومراجعة السياسة
)1

يعتمد مجلس اإلدارة هذه السياسة ،ويبلغ بها جميع موظفي الشركة ،وينشر ملخصا ً لها على موقع الشركة اإللكتروني
وتكون نافذة من تاريخ نشرها بالموقع.

)2

يتولى مجلس اإلدارة التأكد من تنفيذ هذه السياسة والعمل بموجبها ومراجعتها من فترة إلى أخرى وفقا ً لما تقتضيه
الحاجة وبناء على توصية من لجنة الحوكمة والمسؤولية االجتماعية ،وال تعدل إال بموافقة المجلس.

)3

يقوم نشاط المراجعة الداخلية بالشركة سنويا ً بإعداد تقرير تفصيلي عن مدى تطبيق وااللتزام بهذه السياسة ويعرض
تقرير بهذا الشأن (مشتمالً على بند خاص عن حاالت التعارض في المصالح الخاصة بكبار التنفيذيين والتي تم عرضها
على الرئيس التنفيذي) على لجنة المراجعة قبل نهاية السنة المالية المعنية.

)4

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالتحقق بشكل سنوي من استقالل األعضاء المستقلين ،وعدم وجود أي تعارض مصالح
إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
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 .12سياسة السلوك المهني وأﺨالقﻴات العﻤل
المادة ( :)1تمهيد
تحتوي سياسة السلوك المهني وأﺨالقﻴات العﻤل ("السياسة") على السياسات التي تتصل بالمعايير القانونية واألخالقية في
السلوك المتوقع من جميع الموظفين والمديرين وكبار التنفيذيين في الشركة االمتثال بها أثناء أداء مهامهم ومسؤولياتهم نيابة
عن الشركة.
تهدف هذه السياسة إلى إلقاء الضوء على أبرز المخاطر السلوكية واألخالقية للمساعدة على التعرف عليها والتعامل معها،
فضالً عن توفير آليات لإلبالغ عن السلوكيات غير المهنية واألعمال غير األخالقية ،والمساعدة على تعزيز ثقافة النزاهة
والمساءلة في الشركة.
وال يمكن ألي قانون أو سياسة استباق كل حالة من الحاالت المتوقع ظهورها .تتوقع الشركة أن يؤدي جميع الموظفين والمديرين
وكبار التنفيذيين العمل بصدق ونزاهة واتخاذ قرارات صحيحة وردع المخالفات في تنفيذ جميع المهام والمسؤوليات نيابة عن
الشركة.
المادة ( :)2القيم األساسية للسلوك المهني وأخالقيات العمل
إن القيم األساسية تعزز أداء الشركة من جانب ،وعلى الجانب اآلخر تكسب الموظف احترام الرؤساء والزمالء والمتعاملين
معه من أفراد المجتمع .للشركة مجموعة من القيم التي تحكم أداء العمل فيها وهي:
)1

االمتياز :السعي لتحقيق الريادة للشركة في منتجاتها وخدماتها التي تقدمها لعمالئها.

)2

التركيز على العميل :تقديم منتجات وخدمات تتجاوز توقعات عمالئنا والمتعاملين معنا من داخل الشركة وخارجها.

)3

روح الفريق :العمل بروح الفريق الواحد والمنافسة الشريفة واإلبداع والتميز في األداء.

)4

الثقة :بناء شراكة قائمة على الثقة والتعاون بين فريق اإلدارة في الشركة والعاملين في مختلف المواقع اإلدارية والفنية.

)5

الوالء واالنتماء :اإلعتزاز بانتمائنا للشركة ودورها في دعم أهداف التنمية االقتصادية والمحافظة على البيئة وحمايتها.

)6

االعتزاز بمواردنا البشرية :وذلك باعتبارها أثمن الموارد وأهمها ،وتوفير بيئة مساندة لها ألغراض التعلم واإلبداع
والتطور الوظيفي والشخصي المستمر.

)7

االستقامة والسلوك األخالقي :االلتزام بمعايير وآداب السلوك المهني في كافة تعامالتنا.

)8

الصدق والصراحة :الصدق واألمانة واإلخالص والشفافية في تعاملنا وأداء واجباتنا وتحمل مسؤولياتنا الوظيفية
والشخصية.

)9

المسؤولية االجتماعية :التواصل والتعاون مع مجتمعنا المحلي وااللتزام باألنظمة والقوانين الخاصة التي تحكم عالقاتنا.

 )10االلتزام تجاه الشركة :المحافظة على أصول وممتلكات ومرافق الشركة والسعي إلى كل ما يحقق مصلحة للشركة
وتجنب كل ما يؤدي إلى اإلضرار بها.
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المادة ( :)3مسؤوليات الشركة
)1

تسعى الشركة إلى توظيف أفضل الكفاءات وترقيتها عبر توفير بيئة حيوية تجمع األشخاص الذين يتمتعون بمهارات
وأفكار متنوعة.

)2

الشركة ملتزمة بتعيين الخبرات المحلية وتزويد الكفاءات المحلية ببيئة عمل إيجابية وفرص ريادية ورواتب مجزية.

)3

تتيح الشركة لموظفيها الفرصة المواتية للتعلم والتميز في أعمالهم والنمو مع المنظمة.

)4

تلتزم الشركة بمزاولة أعمالها في على نحو يحمي صحة وسالمة وأمن الموظفين وباقي أصحاب المصالح طوال فترة
تواجدهم في مباني ومقار الشركة.

)5

تلتزم الشركة بتوفير ممارسات لألجور والمزايا الوظيفية العادلة الموحدة التي من شأنها جذب ومكافأة الموظفين
المؤهلين.

)6

تلتزم الشركة بتشجيع الترقيات من بين الموظفين ،بما يتماشى مع احتياجات الشركة ،متى ما وجد الموظفون المؤهلون
للترقية.

المادة ( :)4المسؤوليات الفردية
)1

من المنتظر من جميع الموظفين والمديرين وكبار التنفيذيين في الشركة:
أ.

فهم هذه السياسة والعمل وفقًا لها ووفقًا لسياسات الشركة والقوانين واألنظمة السارية.

ب.

المشاركة في التدريبات على السلوكيات المهنية واألعمال األخالقية واالمتثال لكافة األنظمة والسياسات المعمول
بها.

ت.

العمل في جميع األوقات بنية حسنة مع بذل العناية الالزمة ،الكفاءة ،المصداقية ،االجتهاد ،والحرص على عدم
تحريف أية حقائق جوهرية.

ث.

العمل بشكل جماعي وبذل أقصى الجهود من أجل تحقيق األهداف المشتركة.

ج.

احترام كل موظف أو عامل أو مندوب للعمالء والموردين والمقاولين باعتباره فردا ً تحفظ له كرامته كإنسان
بمراعاته ومعاملته بشكل الئق.

ح.

االلتزام بالمساواة في معاملة كافة الموظفين والعمال والعمالء والموردين والمقاولين دون اعتبار للعرق أو اللون
أو الجنس (ذكر أو أنثى) أو الدين أو العمر أو المنشأ أو الجنسية أو اإلعاقة الجسدية أو الذهنية.

خ.

التعامل مع أي مقترحات من المستشارين الخارجيين بهدف تحسين العمليات باعتبارها فرصة لتحسين المهارات
بدال من أخذها كانتقادات.

د.

توفير بيئة عمل مرتبة وصحية وآمنة.

ذ.

السعي للحصول على اإلرشادات من اإلدارة عند وجود أي تساؤالت.

ر.

إبالغ اإلدارة أو إدارة الموارد البشرية أو مدير الشؤون القانونية على الفور عن أية مخاوف بشأن أي انتهاكات
محتملة لهذه السياسة أو للقوانين واألنظمة السارية.

)2

ال يمكن قبول أي سبب  -بما في ذلك الرغبة في الوفاء بأهداف األعمال -كعذر النتهاك هذه السياسة أو أنظمة وسياسات
الشركة أو القوانين.

)3
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تجنب االنتهاكات األمنية والتهديدات والخسائر والسرقة يستلزم يقظة جميع الموظفين أثناء تواجدهم في مكان العمل
وأثناء مزاولتهم ألعمال الشركة.

المادة ( :)5طرح التساؤالت والمخاوف
)1

معظم المخاوف التي من المحتمل مواجهتها في العمل يمكن حلها من خالل التحدث إلى اإلدارة أو الموارد البشرية أو
مدير الشؤون القانونية والتعاون معهم .عالوة على ما سبق ،قد يطرح الموظفون تساؤالت أو يعرضون ما لديهم من
مخاوف أو يبلغون عن حاالت عدم االمتثال لهذه السياسة أو ألنظمة وسياسات الشركة أو القوانين واللوائح السارية،
وذلك عن طريق

االتصال()26

بأي ممن يلي من خالل أرقام هواتفهم المباشرة أو الفرعية والمستخدمة في الشركة أو

من خالل بريدهم اإللكتروني المستخدم في الشركة:

)2

أ.

الرئيس التنفيذي للشركة (البريد اإللكتروني.)president@najrancement.com :

ب.

مدير أول الموارد البشرية والخدمات المساندة.

ت.

مدير الشؤون القانونية.

بالنسبة للمخاوف ذات الصلة باألمور المالية والمحاسبية أو الرقابة الداخلية أو مسائل التدقيق ،يجوز للموظفين االتصال
بأي مما ورد ذكره أعاله (دون اإلفصاح عن الهوية) أو يجوز لهم إطالع لجنة المراجعة التابعة لمجلس إدارة الشركة
عن طريق التواصل المباشر مع أمين سر اللجنة.

المادة ( :)6اإلجراءات التأديبية
)1

انتهاك هذه السياسة أو أي من أنظمة وسياسات الشركة األخرى أو القوانين واللوائح السارية أو حث آخرين على القيام
بذلك إنما يعرض سمعة الشركة للخطر ،ومن ثم قد يؤدي إلى الخضوع إلى إجراء تأديبي.

المادة ( :)7خصوصية الموظف
)1

تحترم الشركة المعلومات الشخصية والممتلكات الشخصية للموظفين .ومع ذلك ،يتعين على الشركة اتخاذ خطوات جادة
لتحقيق ما يلي:
أ.

ضمان االمتثال إلى تلك السياسة وإلى غيرها من أنظمة وسياسات الشركة.

ب.

حماية موظفي الشركة وممتلكاتها ومرافقها وأعمالها.

ت.

حماية وإدارة معلومات الشركة الخاصة بالشركة  -بما في ذلك المعلومات الشخصية -والتأكد من استخدامها فقط
ألغراض العمل المشروعة.

)2

ث.

منع وكشف وتحري األنشطة اإلجرامية.

ج.

المساعدة في التحريات الداخلية أو المقاضاة أو أي إجراءات أو التزامات قانونية أخرى.

ح.

االستجابة لطلبات الجهات التنظيمية أو الحكومة أو السلطات العامة.

خ.

ضمان تنفيذ عمليات العمل بفاعلية.

لهذه األغراض ،وإلى الحد الذي يسمح به القانون الساري ،قد تقوم الشركة بما يلي:

( )26على الرقم .00966-17-529-9990
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مراقبة وفحص ومراجعة استخدام الموظفين لنظم تكنولوجيا المعلومات الخاصة بشركة الشركة ،بما يتضمن
(على سبيل المثال ال الحصر) ما يلي :أجهزة الكمبيوتر والبريد اإللكتروني ونظم الرسائل الفورية واالتصال
عبر الشبكات وأجهزة الهاتف المحمول وأجهزة الهاتف ونظم الصوت األخرى ومؤتمرات الفيديو ونظم الفيديو
األخرى وموارد المسح والطباعة ونظم الدخول باستخدام البطاقات وغير ذلك من المعلومات المعالجة بواسطة
الكمبيوتر.

ب.

مراقبة ومراجعة لقطات الفيديو المباشرة وتسجيالت الفيديو والوصول إلى السجالت ،التي قد تكون مرتبطة
بمقار الشركة والمرافق األخرى التي يصل إليها الموظفون والزائرون.

ت.

فحص ومراجعة ونسخ واالحتفاظ بأية مستندات ومواد أخرى داخل مقار ومنشآت الشركة (مثل محطات العمل
والمكاتب والمناضد وخزائن الملفات وأماكن التخزين األخرى).

)3

بموجب القانون الساري ،ينبغي على الموظفين عدم توقع الحصول على أي خصوصية فيما يتعلق باستخدامهم لنظم
تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالشركة أو مقارها أو منشآتها ،أو فيما يتعلق بأية مواد ضمن أحد نظم الشركة أو مقارها
أو منشآتها.

المادة ( :)8خصوصية العمالء وأمن البيانات
)1

يتوقع عمالء الشركة أن نتعامل بحرص مع معلومات العمالء السرية  -بما في ذلك المعلومات الشخصية  -التي
يتشاركونها معنا وأن نحميها.

)2

الشركة ال تخاطر مطلقًا بثقة أي عميل عبر اإلفصاح عن معلومات العميل السرية  -بما في ذلك المعلومات الشخصية
 إال إلى الجهات التي تحتاج إلى معرفتها ألسباب مشروعة تتعلق باألعمال ،وال تخاطر باستخدامها على نحو يتنافىمع أنظمة وسياسات الشركة.

)3

يتحمل الموظفون الذين يتعاملون مع معلومات العمالء مسؤولية االطالع على قوانين خصوصية البيانات وأمن
المعلومات السارية واالمتثال لها.

)4

في كافة األحوال يجب على الشركة المحافظة على تدابير وقائية مناسبة على األصعدة المادية واإلدارية والفنية فيما
يخص معلومات العمالء السرية  -بما في ذلك المعلومات الشخصية.

)5

يجب على الشركة أن تحرص بشكل خاص على اتباع القوانين واألنظمة والسياسات عند مشاركة المعلومات الشخصية
مع أطراف أخرى (حتى وإن كان ذلك ألغراض العمل المشروعة) وعند نقل المعلومات.

المادة ( :)9حاالت تعارض المصالح
)1

ال يجوز ألي موظف في الشركة استخدام منصبه في الشركة لتحقيق مكاسب أو مزايا شخصية غير الئقة ألحد أفراد
عائلته .ينبغي تجنب أي موقف يتسبب أو يبدو أنه سيتسبب في تعارض بين مصالحه الشخصية ومصالح الشركة.

)2

تحدد سياسة الشركة لتعارض المصالح بعض األمثلة لمساعدة الموظفين على التعرف على حاالت تعارض المصالح
المحتمل ،كما تنص على اإلجراءات التي ينبغي اتباعها لإلبالغ عن حاالت تعارض المصالح المحتملة تلك.

)3

ينبغي اإلبالغ عن حاالت تعارض المصالح المحتملة إلى اإلدارة التي ستعمل بالتعاون مع المسؤولين لتحديد الطريقة
المثلى لمعالجة الموقف.

)4

يتعين على الموظفين عدم اإلقدام أو االشتراك في عملية موضع جدل حتى يتلقوا موافقة كتابية بالقيام بذلك من قبل
الجهة المختصة ووفقًا للسياسة الموضوعة.
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يحظر على موظفي الشركة أن يأخذوا ألنفسهم أو يقوموا بتوجيه ألي طرف ثالث أي فرصة عمل يتم اكتشافها من
خالل استخدام ممتلكات الشركة أو معلوماتها أو وضعها ،ما لم يكن قد تم عرض تلك الفرصة بالفعل على الشركة
وقامت برفضها.

)6

يحظر على موظفي الشركة استخدام ممتلكات الشركة أو معلوماتها أو وضعها لتحقيق مكاسب شخصية مع إقصاء
الشركة ،كما يحظر عليهم التنافس مع الشركة.

)7

ينبغي أال يؤثر أفراد العائلة المقربون للموظفين واألشخاص الذين تربطهم بهم عالقة شخصية قوية على قرارات العمل
بشكل غير مالئم.

المادة ( :)10الهدايا ووسائل الترفيه
)1

إن الهدايا المتواضعة واألنشطة الترفيهية المناسبة قد تساعد على تعزيز عالقات األعمال ،إال أن هذه المجامالت
التجارية  -سواء كانت مقدمة أو متلقاه من قبل الموظفين  -يجب أال تؤثر بشكل غير مناسب على قرارات العمل.

)2

إذا عرض على أي موظف هدية ال تتوافق مع سياسة الشركة فيجب رفض الهدية بكل تهذيب .وإذا كان رفض الهدية
مهينا أو يضر بعالقة عمل ،فيمكن قبول الهدية نيابة عن الشركة على أن يقدم الموظف تقرير كتابي إلى مديره المباشر
بشأن الهدية خالل ثالثة ( )3أيام .وفي كل األحوال ال يمكن قبول النقد أو ما يعادله  -بما في ذلك شهادات الهدايا أو
الشيكات أو شيكات المسافرين أو الحواالت المالية أو األوراق المالية االستثمارية أو الصكوك القابلة للتداول أو تسديد
رسوم أي بطاقة ائتمان أو أمور مشابهة أو عرضها كهدايا  -بغض النظر عن المبلغ.

المادة ( :)11العالقات مع شركاء الشركة
)1

يجب أن يمتنع شركاء األعمال عن العمل بطريقة محظورة أو تعتبر غير مالئمة من قبل أي موظف في الشركة.

)2

على إدارة الشركة التأكد من أن العمالء والموردين ال يستغلون عالقاتهم مع الشركة أو يستخدمون اسم الشركة فيما
يرتبط بأي معامالت احتيالية أو غير أخالقية أو غير نزيهة.

)3

يتوقع من شركاء أعمال الشركة أال يقدموا على تقديم حوافز للموظفين أو لغيرهم ممن يمارسون أنشطة مع الشركة
النتهاك هذه السياسة.

الموردين
المادة ( :)12تنوع
ِّ
)1

تسعى الشركة إلى الحصول على شراكات مع موردين يعملون في مجاالت عمل مختلفة.

)2

تدعم الشركة تنوع مورديها.

المادة ( :)13المعاملة العادلة
)1

تسعى الشركة للحصول على ميزات تنافسية من خالل ممارسات العمل القانونية واألخالقية فقط.

)2

ينبغي على كل موظف مزاولة األعمال بأسلوب عادل مع العمالء وموفري الخدمة والموردين والمنافسين ،وعدم
االستخفاف بقدر المنافسين أو بمنتجاتهم وخدماتهم.

)3

ال تسمح الشركة على اإلطالق باستغالل أي شخص بشكل غير مالئم عن طريق التالعب بمعلومات متميزة أو إخفائها
أو استغاللها أو عرض الحقائق على نحو مضلل أو أي ممارسة غير عادلة أخرى.
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)4

دليل حوكمة الشركة

تتنافس الشركة بشكل حيوي وعادل في منطقة الخليج العربي ،وتسعى للحفاظ على أعمالها وعلى تنميتها عبر منتجات
وخدمات متفوقة  -ليس عبر ممارسات غير مالئمة أو مضادة للمنافسة.

)5

تحظر الشركة استخدام وسائل غير قانونية أو غير أخالقية للحصول على معلومات خاصة بمنافس أو مورد ،بما في
ذلك األسرار التجارية .يمكن الحصول على معلومات حول منافسي الشركة فقط من المصادر المشروعة والالئقة.
وتحظر الشركة الحصول على معلومات سرية من منافسي الشركة أو من عرف بأنه ملزم بواجب السرية تجاه هؤالء
المنافسين.

المادة ( :)14التزامات الشركة تجاه المساهمين
)1

يعتمد المساهمون وشركاء األعمال والجهات التنظيمية والعامة على تقارير الشركة المالية التخاذ قراراتهم ،لذلك يجب
أن تكون جميع التقارير المالية صحيحة وكاملة وعادلة ودقيقة ومفهومة وتصدر في الوقت المناسب.

)2

المصرح لهم فقط تقديم تقارير مالية إلى أطراف ثالثة.
يجوز للموظفين
َّ

)3

يجب إعداد سجالت العمل دائ ًما بشكل دقيق ونزيه ،ويحظر تما ًما تزييف أو تحريف المعلومات الواردة في سجالت
العمل .كما يحظر خداع إدارة الشركة أو مراجعيها الداخليين والخارجيين أو منظميها أو مساهميها.

)4

يجب أن تمتثل الشركة لكافة سياسات إدارة السجالت ويتعين عليها االحتفاظ بالمعلومات األساسية التي لها قيمة كبيرة
بالنسبة لعمليات وإدارة الشركة و/أو المعلومات الخاضعة لمتطلبات قانونية أو تنظيمية أو مهنية تقتضي االحتفاظ بها
(سجالت الشركة) للفترة المحددة في جدول مدة االحتفاظ بالمستندات المناسب .ومع ذلك ،فالسجالت غير الخاصة
بالشركة  -بما في ذلك المعلومات المكررة والمسودات والمعلومات المؤقتة وسجالت الشركة  -التي انقضت المدة
المحددة لالحتفاظ بها ،ينبغي التخلص منها طالما لم تكن خاضعة إلخطار االحتفاظ بالمستندات(.)27

)5

يجب حماية جميع ممتلكات الشركة (المادية وغير المادية) من سوء االستخدام أو التلف أو السرقة أو أي تعامل آخر
غير مناسب.

)6

يجب استخدام أموال الشركة على نحو مسؤول وألغراض أعمال الشركة فقط ال غير.

)7

يتحمل كل موظف مسؤولية حماية أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالشركة والتي تشمل  -على سبيل المثال ال
الحصر  -أجهزة الكمبيوتر ونظم االتصال عبر الشبكات وأنظمة البريد اإللكتروني والرسائل الفورية وأجهزة الهاتف
المحمول وأنظمة الهاتف والصوت ومؤتمرات الفيديو ونظم الفيديو األخرى ومصادر المسح الضوئي والطباعة ونظم
الدخول بالبطاقات والمعلومات األخرى المعالجة بالكمبيوتر .ويتحمل كذلك مسؤولية حماية هذه األنظمة والبيانات
الواردة في هذه األنظمة من الوصول غير المناسب إليها أو التلف أو السرقة.

)8

يجب عدم استخدام الرسائل وأي اتصاالت أخرى مرسلة أو مستلمة باستخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة
بالشركة بهدف إنشاء أو تخزين أو نقل معلومات تكون عدائية أو ماكرة أو غير قانونية أو جنسية صريحة أو تمييزية
أو مضايقة أو وقحة أو بلغة كريهة أو ازدرائية .كما ال يجوز استخدام هذه األنظمة للوصول إلى مواقع الشبكة التي
تتضمن محتويات مشابهة.

( )27إخطار االحتفاظ بالمستندات عبارة عن توجيه للموظفين للحفاظ على المستندات أو المعلومات  -سواء كانت محفوظة في صورة ورقية أو إلكترونية
وأينما كانت مودعة أو محتفظ بها  -والتي تتعلق باستفسار حكومي أو تحقيق أو مقاضاة أو استدعاء أو أي إجراء قانوني آخر .عند استالم إخطار احتفاظ
بالمستندات ،يلزم اتخاذ خطوات فورية لحفظ – مع ضرورة عدم حذف أو إتالف أو تغيير على أي نحو آخر  -أي مستندات ومعلومات تندرج تحت
الفئات المحددة في إخطار االحتفاظ بالمعلومات إلى أن تتلقى إخطار كتابي بانتهاء سريان اإلخطار باالحتفاظ بالمستندات .ينبغي توجيه أي أسئلة متعلقة
بإخطار االحتفاظ بالمستندات إلى الشخص الذي أصدر اإلخطار.
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)9

دليل حوكمة الشركة

تلتزم الشركة بالوفاء بمسؤولياتها بهدف المساعدة على منع عمليات غسيل األموال وتمويل األعمال اإلرهابية .تشمل
هذه المسؤوليات بصورة عامة تحديد هوية العمالء ومراقبة نشاط العميل واإلبالغ عن النشاط المشبوه أو غير المعتاد
بما يتماشى مع القوانين السارية.

المادة ( :)15اعتماد ونشر وتنفيذ ومراجعة السياسة
)1

يعتمد مجلس اإلدارة هذه السياسة ،ويبلغ بها جميع موظفي الشركة ،وينشر ملخصا ً لها على موقع الشركة اإللكتروني
وتكون نافذة من تاريخ نشرها بالموقع.

)2

يتولى مجلس اإلدارة التأكد من تنفيذ هذه السياسة والعمل بموجبها ومراجعتها من فترة إلى أخرى وفقا ً لما تقتضيه
الحاجة وبناء على توصية من لجنة الحوكمة والمسؤولية االجتماعية ،وال تعدل إال بموافقة المجلس.

)3

يقوم نشاط المراجعة الداخلية بالشركة من حين آلخر بمراجعة مدى تطبيق وااللتزام بهذه السياسة ويعرض تقرير بهذا
الشأن على لجنة المراجعة.
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دليل حوكمة الشركة

 .13سياسة المسؤولية االجتماعية
المادة ( :)1تمهيد
تدرك الشركة مفهوم المسؤولية االجتماعية وأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة ،باعتبارها التزام من الشركة تجاه كل من:
مساهميها ،وموظفيها ،وعمالئها ،والمجتمع والبيئة المحيطة بها ،وتسعى إلى تحقيق التوازن بين أهدافها واألهداف التي يسعى
المجتمع لتحقيقها.
تتبلور أنشطة الشركة في مجال المسؤولية االجتماعية ضمن ثالثة مجاالت رئيسية وهي :الخدمات االجتماعية واألعمال الخيرية
في منطقة نجران ،وتوطين الوظائف وتدريب وتطوير الكفاءات الوطنية ،وسالمة البيئة.
المادة ( :)2سياسة تقديم الخدمات االجتماعية واألعمال الخيرية
)1

على الشركة المساهمة في تقديم الخدمات االجتماعية واألعمال الخيرية في منطقة نجران من خالل تقديم تبرعات نقدية
وعينية لعدد من الجمعيات الخيرية والنشاطات االجتماعية المرخص لها من قبل الدولة.

)2

على الشركة تشجيع موظفيها على المشاركة في األعمال التطوعية إلفادة المجتمع من مهاراتهم.

)3

على الشركة المساهمة في الحد من أضرار الظواهر السلبية المنتشرة في المجتمع ،والقيام بالمبادرات الخيرية التطوعية،
وتقديم برامج توعوية عامة.

المادة ( :)3سياسة توطين الوظائف وتدريب وتطوير الكفاءات الوطنية
)1

على الشركة أن تبذل أقصى جهودها لزيادة توظيف السعوديين بشكل عام ومن أبناء منطقة نجران بشكل خاص وعلى
مختلف الوظائف الفنية واإلدارية.

)2

على الشركة العمل بالتعاون مع معاهد التدريب والكليات على توفير التدريب العملي للسعوديين واالستثمار في تطويرهم
ليتمكنوا من أداء مهامهم الحالية والمستقبلية.

)3

على الشركة العمل على توفير بيئة عمل ملهمة من خالل إجراءات توظيف عادلة تستند إلى الكفاءة المهنية بعيداً عن
أي تمييز ،وصون حقوق موظفيها.

)4

على الشركة العمل على توفير بيئة عمل صحية وآمنة لجميع موظفيها.

المادة ( :)4سياسة سالمة البيئة
)1

على الشركة أن تبذل أقصى جهودها لضمان إدارة مواردها بكفاءة وفعالية ،من خالل تشجيع ممارسات إعادة التدوير
وإعادة االستخدام وتقليل النفايات.

)2

على الشركة حماية البيئة من التلوث واألضرار البيئية األخرى والسعى للحفاظ على البيئة لألجيال المقبلة.

المادة ( :)5اعتماد ونشر وتنفيذ ومراجعة السياسة
)1

يعتمد مجلس اإلدارة هذه السياسة ،ويبلغ بها جميع موظفي الشركة ،وينشر ملخصا ً لها على موقع الشركة اإللكتروني
وتكون نافذة من تاريخ نشرها بالموقع.
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)2

دليل حوكمة الشركة

يتولى مجلس اإلدارة التأكد من تنفيذ هذه السياسة والعمل بموجبها ومراجعتها من فترة إلى أخرى وفقا ً لما تقتضيه
الحاجة وبناء على توصية من لجنة الحوكمة والمسؤولية االجتماعية ،وال تعدل إال بموافقة المجلس.

)3

تقوم لجنة الحوكمة والمسؤولية االجتماعية سنويا ً بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي بإعداد تقرير تفصيلي عن مدى تطبيق
وااللتزام بهذه السياسة ويعرض تقرير بهذا الشأن على مجلس اإلدارة.

)4

يعتبر الرئيس التنفيذي مسؤوالً عن توجيه خطط وبرامج العمل لالمتثال لهذه السياسة ،كما وتعتبر مشاركة موظفي
الشركة في تنفيذ الخطط والبرامج عامالً رئيسيا ً في نجاحها.
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دليل حوكمة الشركة

 .14سياسة اإلفصاح والشفافية
المادة ( :)1تمهيد
إن اإلفصاح الدقيق أحد السمات األساسية ألساليب متابعة أنشطة الشركة وتقييم أدائها ،حيث أنه يسهم في تحسين مستويات تفهم
المساهمين والمستثمرين والجمهور لهياكل وأنشطة الشركة ،وكذلك السياسات المطبقة من قبل الشركة ،فضالً عن تقييم أداء
الشركة فيما يتعلق بالمعايير األخالقية .كما يعد اإلفصاح الدقيق أحد العوامل المساعدة في جذب رؤوس األموال نظراً لما له
من تأثير على سلوكيات المستثمرين ،حيث أنه يزيد من معدالت الثقة واألمان لدى المستثمرين فيما يخص السالمة المالية
للشركة ،وذلك من خالل إتاحة االطالع للمستثمرين على كافة الجوانب المتعلقة بأنشطة الشركة وبياناتها المالية.
من األمور المهمة للمساهمين والمستثمرين المرتقبين الحصول على المعلومات الدقيقة التي تتسم بدرجة عالية من المصداقية
والقابلة للمقارنة مع البيانات األخرى ،وذلك لكي يتمكنوا من تقييم أداء الشركة ومدى كفاءة اإلدارة ،فضالً عن اتخاذ القرارات
المناسبة وذلك استنادا ً إلى المعلومات التي تم اإلفصاح عنها .إن أحد أسباب حدوث االختالالت المالية والمحاسبية المختلفة في
بعض الشركات يرجع بشكل أساسي إلى افتقار إدارات تلك الشركات إلى تطبيق الممارسات السليمة في مجال اإلفصاح
والشفافية ،باإلضافة إلى نقص في السياسات واإلجراءات التي تتبعها الشركات في اإلفصاح الدقيق وفي الوقت المالئم عن كافة
المسائل التي تتعلق بالموقف المالي للشركة وأنشطتها ومعلوماتها اإلدارية والتشغيلية.
إن اإلفصاح الدقيق في الوقت المناسب والشفافية يُعدان من أهم ركائز وقواعد حوكمة الشركات التي تتيح للمساهمين ممارسة
حقوقهم على الوجه األكمل ،حيث أنها تعمل على تحقيق ترسيخ دعائم السالمة المالية للشركة بشكل خاص وللقطاع المالي
بشكل عام ،وتوفير المعلومات والبيانات لجميع المهتمين بالشركة سواء كانوا مستثمرين حاليين أو محتملين ،وتحقيق المتابعة
المستمرة فيما يحدث داخل الشركة ،وتسهيل عملية مسائلة كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
المادة ( :)2الغرض من السياسة
)1

التأكد من أن مجلس اإلدارة يحرص ويضمن اإلفصاح عن جميع األمور الجوهرية المتعلقة بالشركة بطريقة صحيحة
وفي أوانها ،بما يتفق مع متطلبات اإلفصاح الواردة في نظام الشركات ونظام السوق المالية – بحسب األحوال –
ولوائحهما التنفيذية.

)2

تعريف كافة أعضاء مجلس اإلدارة المصدر وكبار التنفيذيين بواجباتهم فيما يتعلق باإلفصاح بما يحقق مصلحة الشركة
وأصحاب المصالح.

المادة ( :)3مسؤوليات مجلس اإلدارة تجاه سياسة اإلفصاح والشفافية
)1

اعتماد أساليب إفصاح مالئمة تم ّكن المساهمين وأصحاب المصالح من االطالع على المعلومات المالية وغير المالية
المتعلقة بالشركة وأدائها وملكية األسهم والوقوف على وضع الشركة بشكل متكامل.

)2

التأكد من أن يكون اإلفصاح للمساهمين والمستثمرين من دون تمييز ،وبشكل واضح وصحيح وغير مضلل ،وفي الوقت
المناسب وعلى نحو منتظم ودقيق؛ وذلك لتمكين المساهمين وأصحاب المصالح من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه.

)3

اعتماد نظم للتقارير تتضمن تحديد المعلومات التي يجب اإلفصاح عنها ،وأسلوب تصنيفها من حيث طبيعتها أو دورية
اإلفصاح عنها.

)4

مراجعة سياسة اإلفصاح والشفافية بشكل دوري ،والتحقق من توافقها مع أفضل الممارسات ،ومع أحكام نظام السوق
المالية ولوائحه التنفيذية.
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)5

دليل حوكمة الشركة

يتعين على مجلس اإلدارة تنظيم عمليات اإلفصاح الخاصة بكل عضو من أعضاء المجلس ومن كبار التنفيذيين ،مع
مراعاة ما يلي:
أ.

وضع سجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وتحديثه دورياً ،وذلك وفقا ً لإلفصاحات
المطلوبة بموجب نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.

ب.

إتاحة االطالع على السجل لمساهمي الشركة دون مقابل مالي.

المادة ( :)4اإلفصاح الواضح المنصف ال المضلل
)1

تلتزم الشركة بأن تكون جميع اإلفصاحات التي تقوم بها واضحة وعادلة وغير مضللة.

)2

تلتزم الشركة بأن تقوم باإلفصاح عن التغيرات المهمة والتطورات الجوهرية لعموم الجمهور قبل بدء فترة التداول
بساعتين على األقل .وفي حال حدوث تطورات مهمة خالل أقل من ساعتين من بداية فترة التداول أو أثناء فترة التداول
فيتم االنتظار حتى انتهاء فترة التداول ،ومن ثم نشر اإلعالن على موقع تداول مع وجوب اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بعدم
تسرب الخبر ،أما إذا كان الخبر عن التطور المهم من النوع الذي ال يمكن للشركة ضمان عدم تسربه ،كأن يكون مرتبط
بأطراف أخرى ال تضمن الشركة التزامها بالمحافظة على السرية ،أو أن يكون الحدث محل الخبر مادة إعالمية مثل
كارثة طبيعية أو حريق أو نحو ذلك فيجب إعالم الهيئة فور حدوثه.

)3

تحدد الشركة مدى الحاجة إلى نشر إعالن للجمهور للرد على أي شائعات تتعلق بأي تطورات جوهرية ،وللهيئة إلزام
الشركة بذلك حسبما تراه مناسباً.

المادة ( :)5االلتزام باإلفصاح عن التطورات المادية
)1

الجوهرية()28

يجب على الشركة أن تبلغ الهيئة وتداول والمساهمين من دون تأخير عن أي تطورات جوهرية في مجال أنشطتها وال
تكون معرفتها متاحة لعامة الناس والتي قد تؤثر في أصولها وخصومها أو في وضعها المالي أو في المسار العام
ألعمالها أو الشركات التابعة لها (إن وجدت) ،والتي:

)2

أ.

قد تؤدى إلى تغير في سعر األوراق المالية المدرجة؛ أو

ب.

قد تؤثر تأثيرا ً ملحوظا ً في قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بأدوات الدين.

تقوم الشركة بتقييم إذا ما كان من الممكن ألي مستثمر أن يستفيد من المعلومات عن أي تطورات جوهرية في مجال
أنشطتها التخاذ قرارات تخدم مصالحه االستثمارية.

)3

تشمل التطورات الجوهرية والتي يتوجب على الشركة اإلفصاح عنها ما يلي على سبيل المثال ال الحصر:
أ.

أية صفقة لشراء أو بيع أصل بسعر يساوي أو يزيد على عشرة في المائة ( )10%من صافي أصول الشركة
وفقا ً آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة ،أيهما أحدث ،ويجب أن يتضمن هذا اإلفصاح
المعلومات التالية (حسبما ينطبق):
•

تفاصيل الصفقة ،وشروطها ،واألطراف المعنية وطريقة التمويل.

•

وصف للنشاط المتصل بالصفقة.

•

معلومات مالية لثالث سنوات ماضية عن األصول المتصلة بالصفقة.

( )28المادة الحادية واألربعون (التزام اإلفصاح عن التطورات الجوهرية) في قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ
1437/08/19ه الموافق  2016/05/26م.
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ب.

•

أسباب الصفقة وتأثيراتها المتوقعة في الشركة ونشاطها التشغيلي.

•

بيان يوضح كيفية استخدام عائدات الصفقة.

دليل حوكمة الشركة

أي ديون خارج النشاط العادي للشركة ،بقيمة تساوي أو تزيد على عشرة في المائة ( )10%من صافي أصولها
وفقا ً آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة ،أيهما أحدث.

ت.

أي خسائر تساوي أو تزيد على عشرة في المائة ( )10%من صافي أصول الشركة وفقا ً آلخر قوائم مالية أولية
مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة ،أيهما أحدث.

ث.

أي تغيرات جوهرية في بيئة اإلنتاج أو مجال نشاط الشركة بما في ذلك – على سبيل المثال ال الحصر – مدى
توافر الموارد أو إمكانية الحصول عليها.

ج.

أي تغيير في تكوين أعضاء المجلس( )29أو كبار التنفيذيين في الشركة.

ح.

أي عائدات جوهرية حيث تكون قيمتها تساوي أو تزيد على خمسة في المائة ( )5%من صافي أصول الشركة.

خ.

أي دعوى قضائية كبيرة إذا كان المبلغ موضوع الدعوى يساوي أو يزيد على خمسة في المائة ( )5%من صافي
أصول الشركة وفقا ً آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة ،أيهما أحدث.

د.

أي حكم قضائي صادر ضد المجلس أو أحد أعضائه ،إذا كان موضوع الحكم متعلقا ً بأعمال المجلس أو أحد
أعضائه.

ذ.

الزيادة أو النقص في صافي أصول الشركة بما يساوي أو يزيد على عشرة في المائة ( )10%وفقا ً آلخر قوائم
مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة ،أيهما أحدث.

ر.

الزيادة أو النقص في إجمالي أرباح الشركة بما يساوي أو يزيد على عشرة في المائة ( )10%وفقا ً آلخر قوائم
مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة ،أيهما أحدث.

ز.

الدخول في أو الفسخ غير المتوقع ألي عقد إيراداته تساوي أو تزيد على خمسة في المائة ( )5%من إجمالي
إيرادات الشركة وفقا ً آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة ،أيهما أحدث.

س.

أي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة أو أي ترتيب يستثمر بموجبها كل من الشركة وطرف ذي عالقة في
أي مشروع أو أصل أو يقدم تمويالً له إذا كانت هذه الصفقة أو الترتيب مساوية أو تزيد على واحد في المائة
( )%1من إجمالي إيرادات الشركة وفقا ً آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة.

ش.

توقف أي نشاط من أنشطة الشركة أو أي من شركاتها التابعة إن وجدت يساوي أو يزيد على خمسة في المائة
( )%5من إجمالي إيرادات الشركة وفقا ً آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة.

)4

تقوم الشركة بإبالغ الهيئة وتداول والجمهور عن(:)30
أ.

مقرها الرئيسي.
التغيير في النظام األساسي للشركة أو عنوان ّ

ب.

تغيير مراجع الحسابات الخارجي.

ت.

ف للشركة أو شركتها القابضة أو أي
ص ٍّ
تقديم التماس تصفية إجبارية أو إصدار أمر تصفية إجبارية أو تعيين م َ
من شركاتها التابعة طبقا ً لنظام الشركات أو بدء أي إجراءات طبقا ً للوائح إفالس الشركات.

( )29على الشركة إشعار الهيئة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وصفات عضويتهم خالل خمسة ( )5أيام عمل من تاريخ بدء دورة مجلس اإلدارة أو من
تاريخ تعيينهم – أيهما أقرب – وأي تغييرات تطرأ على عضويتهم خالل خمسة ( )5أيام عمل من تاريخ حدوث التغييرات.
( ) 30المادة السابعة واألربعون (اإلبالغ المتعلق باألوراق المالية) في قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ
1437/08/19ه الموافق  2016/05/26م.
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ث.

دليل حوكمة الشركة

الموافقة على قرار من الشركة أو من إحدى شركاتها التابعة بحلها أو تصفيتها ،أو وقوع ظرف أو انقضاء فترة
من الزمن بمقتضاها يتم ح ّل أو تصفية الشركة.

ج.

اتخاذ محكمة أو جهة قضائية حكما ً أو قرارا ً أو أمرا ً أو إعالناً ،سواء كان حكما ً أوليا ً أو استئنافاً ،قد يؤثر سلبيا ً
في استخدام الشركة ألي جزء من أصولها تتجاوز قيمة إجمالية خمسة في المائة ( )5%من قيمة صافي أصول
الشركة وفقا ً آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة ،أيهما أحدث.

ح.

الدعوة النعقاد الجمعية العامة وجدول أعمالها.

المادة ( :)6اإلفصاح عن البيانات
)1

المالية()31

يجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريرا ً عن نشاطها ومركزها
المالي عن السنة المالية المنقضية ،ويض ّمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع األرباح .ويضع المجلس هذه الوثائق
تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين ( )45يوما ً على األقل.

)2

يجب اعتماد القوائم المالية الربعية والسنوية للشركة من مجلس اإلدارة ويوقع عليها العضو المفوض من قبل المجلس
والرئيس التنفيذي للشركة والمدير المالي للشركة قبل إصدارها وتوزيعها على المساهمين والجهات الخارجية .تودع
نسخ من القوائم المالية في مركز الشركة الرئيس.

)3

يجب تقديم القوائم المالية الربعية والسنوية الخاصة بالشركة إلى الهيئة فور اعتمادها من مجلس اإلدارة.

)4

تعلن الشركة ،عبر الوسائل/التطبيقات اإللكترونية التي تحددها الهيئة ،بياناتها المالية (القوائم المالية) الربعية والسنوية
وما شابهها من بيانات مطلوبة بعد اعتمادها مباشرة من مجلس اإلدارة ،كما يجب أن ال تُنشر للمساهمين أو لجهات
خارجية قبل اإلعالن عنها في تداول.

)5

يتوجب على الشركة أن تقدم للهيئة وتبلغ مساهميها عن بياناتها المالية الربعية (التي يتوجب إعدادها ومراجعتها طبقا ً
للمعايير المحاسبية الدولية) بمجرد اعتمادها وذلك خالل فترة ال تتجاوز ثالثين ( )30يوم بعد نهاية الفترة المالية التي
تخصها تلك البيانات المالية.

)6

يتوجب على الشركة أن تقدم للهيئة وتبلغ

مساهميها()32

عن بياناتها المالية السنوية (التي يتوجب إعدادها ومراجعتها

طبقا ً للمعايير المحاسبية الدولية) وذلك فور اعتمادها وخالل فترة ال تتجاوز ثالثة ( )3أشهر من نهاية السنة المالية التي
تشملها تلك القوائم .ويجب على الشركة أن تزود الهيئة والوزارة وتعلن للمساهمين هذه القوائم المالية السنوية خالل مدة
ال تقل عن خمسة عشر ( )15يوما ً تقويميا ً قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية للشركة.
)7

يراعى في تبويب القوائم المالية لكل سنة مالية ،التبويب المتبع في السنوات السابقة ،وتبقى أسس تقويم األصول والخصوم
ثابتة ،وذلك دون اإلخالل بالمعايير المحاسبية الدولية.

)8

على مجلس اإلدارة خالل ثالثين ( )30يوما ً من تاريخ موافقة الجمعية العامة على القوائم المالية وتقرير مراجع/مراجعي
الحسابات أن يودع صورا ً منها لدى الوزارة ،وكذلك لدى الهيئة.

( )31المادة الثانية واألربعون (اإلفصاح عن المعلومات المالية) في قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ
1437/08/19ه الموافق  2016/05/26م.
( )32حسب نظام الشركات يعتبر النشر في صحيفة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس كافي لتبليغ المساهمين عن بيانات الشركة المالية.
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دليل حوكمة الشركة

المادة ( :)7اإلفصاح في تقرير المجلس السنوي
يجب أن يتضمن تقرير مجلس اإلدارة عرضا ً لعملياته خالل السنة المالية األخيرة ،وجميع العوامل المؤثرة في أعمال الشركة،
ويجب أن يوفر المجلس نسخا ً كافية من التقرير وأن ينشره لتمكين من يرغب من المساهمين في الحصول على نسخة منه،
ويجب تقديم تقرير مجلس اإلدارة إلى الهيئة فور اعتمادها من المجلس( ،)33وإلى الوزارة والهيئة خالل ثالثين ( )30يوما ً من
تاريخ موافقة الجمعية العامة ،ويجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة على ما يلي:
)1

ما ُ
طبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات الصادرة من الهيئة وما لم يطبَّق وأسباب ذلك.

)2

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ،وأعضاء اللجان ،واإلدارة التنفيذية ،ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم.

)3

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا ً في مجالس إدارتها الحالية
والسابقة أو من مديريها.

)4

تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه (عضو مجلس إدارة تنفيذي ،عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ،عضو مجلس
إدارة مستقل).

)5

اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين – علما ً بمقترحات المساهمين
وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

)6

وصف مختصر الختصاصات اللجان ومهامها (لجنة المراجعة ،ولجنة الترشيحات والمكافآت ،واللجنة التنفيذية ،ولجنة
الحوكمة والمسؤولية االجتماعية) مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات
الحضور لألعضاء لكل اجتماع.

)7

الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه.

)8

المكافآت الممنوحة والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية .يجب أن يشمل اإلفصاح على
المعلومات التالية(:)34
أ.

سياسة المكافآت وعن كيفية تحديد مكافآت أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية في الشركة.

ب.

المكافآت الممنوحة والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بصورة مباشرة أو غير
مباشرة ،دون إخفاء أو تضليل ،سواء أكانت مبالغ أم منافع أم مزايا ،أيا ً كانت طبيعتها واسمها .وإذا كانت المزايا
أسهما ً في الشركة ،فتكون القيمة المدخلة لألسهم هي القيمة السوقية عند تاريخ االستحقاق.

ت.

توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها ،وبيان أي انحراف جوهري عن هذه
السياسة.

ث.

بيان التفاصيل الالزمة بشأن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل ممن يلي على حدة:
•

أعضاء مجلس اإلدارة.

•

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة على أن يكون من ضميهم الرئيس التنفيذي
والمدير المالي.

•

أعضاء اللجان.

( )33البند ب  -المادة الثانية واألربعون (اإلفصاح عن المعلومات المالية) في قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ
1437/08/19ه الموافق  2016/05/26م.
( )34يكون اإلفصاح وفقا ً للجداول المحددة في الئحة حوكمة الشركات الصادر عن الهيئة (ملحق رقم  – 1جدول المكافآت).
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أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو
تنظيمية أو قضائية ،مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل عالجها وتفادي وقوعها في المستقبل.

 )10نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ،إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام
الرقابة الداخلية في الشركة.
 )11توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده.
 )12توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة ،أو التي رفض المجلس األخذ بها بشأن
تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي ،ومسوغات تلك التوصيات،
وأسباب عدم األخذ بها.
 )13تفاصيل المساهمات االجتماعية للشركة ،إن وجدت.
 )14بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية األخيرة وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين
لهذه الجمعيات.
 )15وصف ألنواع النشاط الرئيسة للشركة وشركاتها التابعة (إن وجدت) .وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط،
يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج.
 )16وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة ،أو توسعة أعمالها ،أو وقف عملياتها،
والتوقعات المستقبلية ألعمال الشركة.
 )17المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية ،أم مخاطر السوق،
وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.
 )18خالصة على شكل جدول أو رسم بياني ألصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس األخيرة
أو منذ التأسيس أيهما أقصر.
 )19تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة (إن وجدت).
 )20إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة.
 )21إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (إن وجدت).
 )22اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس ،والدولة المحل الرئيس لعملياتها ،والدولة
محل تأسيسها وتفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة (إن وجدت).
 )23وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم.
 )24وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار
التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق ،وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة.
 )25وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم
في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة (إن وجدت) ،وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق
خالل السنة المالية األخيرة.
 )26المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك ،وكشف بالمديونية
اإلجمالية للشركة والشركات التابعة لها (إن وجدت) وأي مبالغ دفعتها الشركة سدادا ً لقروض خالل السنة ومبلغ أصل
القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي ،وفي حال عدم وجود قروض على الشركة ،عليها تقديم إقرار
بذلك.
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 )27وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة
أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.
 )28وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب،
أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
 )29وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد ،وقيمة األوراق المالية المتبقية،
مع التمييز بين األوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة (إن وجدت).
 )30عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عُقدت خالل السنة المالية األخيرة ،وتواريخ انعقادها ،وسجل حضور كل اجتماع
موضحا ً فيه أسماء الحاضرين.
 )31عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.
 )32وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة.
 )33معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا ً فيها ،أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة
أو لكبار التنفيذيين فيها أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم ،بحيث تشمل أسماء المعنيين باألعمال أو العقود ،وطبيعة
هذه األعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها ،وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل ،فعلى الشركة تقديم إقرار
بذلك.
 )34بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.
 )35بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.
 )36بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم
تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية ،مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.
 )37بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.
 )38إقرارات بما يلي:
ب.

أن سجالت الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.
أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية.

ت.

أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

أ.

 )39إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية ،يجب أن يوضح تقرير مجلس اإلدارة
تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها.
 )40في حال توصية مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها ،يجب أن يحتوي التقرير
على ذلك ،مع بيان أسباب التوصية بالتغيير.
المادة ( :)8اإلفصاح في تقرير لجنة المراجعة السنوي
)1

يجب أن يشتمل تقرير لجنة المراجعة على تفاصيل أدائها الختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها في نظام الشركات
ولوائحه التن فيذية ،على أن يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في
الشركة.
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يجب أن يودع مجلس اإلدارة نسخا ً كافية من تقرير لجنة المراجعة في مركز الشركة الرئيس وأن يُنشر في الموقع
اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني للسوق عند نشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة؛ لتمكين من يرغب من المساهمين
في الحصول على نسخة منه.

)3

يتلى ملخص تقرير لجنة المراجعة أثناء انعقاد الجمعية العامة العادية.

)4

على مجلس اإلدارة خالل ثالثين ( )30يوما ً من تاريخ موافقة الجمعية العامة على تقرير لجنة المراجعة أن يودع صورا ً
منها لدى الوزارة ،وكذلك لدى الهيئة.

المادة ( :)9اإلفصاح عن انتهاء عضوية أحد أعضاء المجلس
يفصح مجلس اإلدارة للهيئة فورا ً عبر النظام اإللكتروني الخاص بالهيئة وبتداول وموقع الشركة اإللكتروني الخاص بالمساهمين
عن انتهاء عضوية أحد أعضاء المجلس بأي من طرق انتهاء العضوية ،مع بيان األسباب التي دعت إلى ذلك.
المادة ( :)10اإلخطارات المتعلقة باألوراق

المالية()35

على الشركة إخطار الهيئة وتداول والجمهور دون تأخير عن اآلتي:
)1

أي تغيير مقترح في رأس مال الشركة.

)2

أي قرار – أو توصية بقرار – لإلعالن عن أو صرف أرباح أو أي توزيعات أخرى لمالكي األسهم.

)3

أي قرار – أو توصية بقرار – بعدم اإلعالن عن أو عدم صرف أرباح.

)4

أي قرار الستدعاء أو إعادة شراء أو استيفاء أو عرض لشراء أي من أوراقها المالية وإجمالي الكمية والقيمة.

)5

أي قرار لعدم السداد فيما يتعلق بصكوك دين ،أو صكوك دين قابلة للتحويل.

)6

أي تغيير في الحقوق المرتبطة بأية فئة من األسهم المسجلة في السوق المالية أو بصكوك الدين القابلة للتحويل لمثل تلك
األسهم.

المادة ( :)11تقديم الوثائق للهيئة
)1

يجب على الشركة أن تزود الهيئة بنسخ من التعاميم التي أُرسلت إلى المساهمين وجميع المستندات والوثائق المتعلقة
باالستحواذات واالندماجات والعروض وإخطارات االجتماعات والتقارير واإلعالنات وغير ذلك من المستندات والوثائق
المماثلة ،فور إصدارها.

المادة ( :)12الشخص المسؤول
)1

يكون الرئيس التنفيذي مسؤوالً عن اإلشراف على هذه السياسة وتنفيذها.

)2

الرئيس التنفيذي هو المتحدث الرسمي للشركة وفق الصالحيات التي اعتمدها مجلس اإلدارة.

المادة ( :)13لغة اإلعالنات واإلشعارات والتقارير
)1

يجب أن تكون جميع اإلعالنات واإلشعارات والتقارير باللغة العربية ،ويجوز للشركة ترجمتها إلى اللغة اإلنجليزية.

( ) 35المادة السادسة واألربعون (اإلبالغ المتعلق باألوراق المالية) في قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ
1437/08/19ه الموافق  2016/05/26م.
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تكون اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في توضيح وتفسير اإلعالنات واإلشعارات والتقارير .وفي حالة وجود أي
تعارض بين النص العربي والنص اإلنجليزي ،يؤخذ بالنص العربي.

المادة ( :)14اعتماد ونشر وتنفيذ ومراجعة السياسة
)1

تُعتمد هذه السياسة وأي تعديل الحق عليها من مجلس اإلدارة في الشركة ،ويُعتمد العمل بهذه السياسة من تاريخ
ي ِ تعديل الحق لها ابتدا ًء من تاريخ ذلك التعديل.
اعتمادها ،ويبلغ بها جميع موظفي الشركة ،ويسري العمل بأ ّ

)2

تتولى وحدة/إدارة عالقات المستثمرين واإلدارة المالية بالتنسيق مع لجنة الحوكمة والمسؤولية االجتماعية المراجعة
ي ِ تعدي ٍل توصي به اللجنة.
السنوية لهذه السياسة ،والرفع إلى مجلس اإلدارة متى لزم ذلك العتماد أ ّ

73

اإلصدار النهائي

دليل حوكمة الشركة

 .15سياسة اإلبالغ عن المخالفات
المادة ( :)1تمهيد
تُؤمن الشركة بقيمها ومبادئها المتمثل ِة في النزاه ِة والعمل الجماعي ِ والعناي ِة ،والمسؤولية والملكية ،وتأتي سياسة اإلبالغ عن
المخالفات "السياسة"؛ لتعزيز تلك القيم وحمايتها ،وفي الوقت ذاته حماية المبلغ من الضرر الذي قد يلحق به ،ولتفادي أن يؤثر
ذلك على مصالحه الشخصية .تلتزم الشركة باتباع بيئة قائمة على معايير مبنية على أساس التواصل المنفتح واآلمن ،وإرساء
ذلك ليكون القاعدة ال االستثناء.
تهدف هذه السياسة إلى:
)1

توفير أي معلومة من شأنها إرشاد إدارة الشركة إلى االضطالع بواجباتها ،من خالل اإلبالغ عن المخالفات ،والسلوكيات
الخاطئة ،واألفعال المخالفة للقانون ،أو التصرفات الالأخالقية ،أو تلك التي تخالف سياسات الشركة وإجراءاتها
وتعليماتها.

)2

تقديم االقتراحات والحلول التي تسا عد في تطوير العمل واألداء وتحسين بيئة العمل وفق معايير حفظ الحقوق وتعزيز
روح المشاركة والمسؤولية.

)3

االرتقاء بمستوى التواصل والشفافية.

المادة ( :)2نطاق السياسة
)1

مع عدم اإلخالل بما جاء في التشريعات والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية ،والنظام األساس للشركة،
وسياساتها ،وإجراءاتها ،وتعليماتها ،تأتي هذه السياسة استكماالً لها ،دونَ أن تح َّل محلها.

)2

يشمل نطاق اإلبالغ الوارد في هذه السياسة ك َّل أصناف المخالفات ،والسلوكيات الخاطئة ،واألفعال المخالفة للقانون ،أو
التصرفات الالأخالقية ،أو تلك التي تخالف سياسات الشركة ،وقيمها ،وإجراءاتها وتعليماتها ،الصادرة ممن يعمل لصالح
الشركة ،أو من يمثلها ،أو تتحمل الشركة تبعة تصرفاته بشكل مباشر أو غير مباشر سواء أكانت صادرة من فرد أم من
مجموعة من موظفيها الحاليين ،أو السابقين ،أو أعضاء مجلس إدارتها ،أو أعضاء لجان مجلس إدارتها ،أو شركاتها
التابعة (إن وجدت) ،أو مشاريعها المشتركة ،أو المقاولين ،أو الموردين ،أو العمالء ،أو من شركائها ،أو المتطوعين.
ويشمل ذلك التصرفات التي تتم في مقر الشركة ،أو خارجها مما يتصل بسمعتها ،ويؤثر على أداء منسوبيها ،أو يعرضها
للنقد من اآلخرين.

)3

تُضّمن الشركة العقود التي تبرمها مع استشارييها الخارجيين ومقاوليها ،ومورديها ،نصوصا ً بما يتفق مع أحكام هذه
السياسة.

)4

ي مخالفة سوا ًء وقعت في
يشمل النطاق الزمني لإلبالغ عن المخالفات الوارد ذكرها في هذه السياسة ،اإلبالغ عن أ ّ
الماضي ،أو مزامن ٍة لإلبالغ عنها ،أو من المحتمل أن تقع مستقب ً
ال.

)5

يشمل النطاق الجغرافي لإلبالغ أي نشاط مخالف بغض النظر عن مكان وقوعه ،طالما كان متصالً بالشركة على النحو
الوارد في الفقرة الثانية أعاله ،وتراع الشركة أحكام القانون الذي يحكم المخالفة ،ومكان وقوع الضرر أو الفعل المخالف.
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المادة ( :)3حاالت اإلبالغ عن المخالفات
)1

ترحب الشركة بأي بالغ من شأنه أن يرشدها إلى تصحيح الخطأ أو اإلجراء أو الكشف عن المخالفات ،أو تعزيز قيمها
وحمايتها ،وذلك عبر اإلبالغ عن األنشطة اآلتية:
الفساد المالي واإلداري :والمتمثل في أي مخالفة للقواعد واألحكام المالية التي تنظم سير العمل اإلداري والمالي

أ.

في الشركة وينتج منها منفعة مادية أو معنوية للمخالف سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ،والتي منها على سبيل
المثال ال الحصر :السرقة ،واالختالس ،وغسيل األموال ،والتالعب باألوراق المالية ،والتداول عبر معلومة
داخلية ،وتعارض المصالح ،وإساءة استعمال األسواق المالية ،والرشوة ،واستغالل النفوذ ،والتزوير ،والغش،
واالحتيال ،والتالعب في الحسابات والبيانات ،الحصول على مزيا مادية أو معنوية غير مستحقة.
ب.

مخالفة القوانين والتشريعات المرعية :وذلك بانتهاك أي قانون أو تشريع واجب االتباع في المنطقة الجغرافية
التي يجب على شركة الشركة اتباعها ،متى كان االلتزام على عاتق الشركة ،وتتحمل تبعة مخالفته ،سواء كان
التزما ً قانونيا ً أو مهنياً.

ت.

مخالفة سياسات وإجراءات الشركة :ويقصد به أي سلوك خرق أو من المحتمل أن يخرق أي سياسة دليل
إجراءات ،أو تعليمات معتمدة من الشركة ،وسارية النفاذ.

ث.

مخالفة إجراءات البيئة والصحة والسالمة :وتشمل السلوكيات التي من شأنها إلحاق األذى والضرر بالبيئة ،أو
بمكان العمل ،أو من شأنها تهديد أمن وسالمة الموظفين ،أو الممتلكات ،أو تشكل خطراً على صحة وسالمة
وأمن أي إنسان.

ج.

التصرفات غير الالئقة أو المخالفة للنظام العام واآلداب :وتشمل السلوكيات التي من شأنها تشويه سمعة الشركة،
أو تعرضها للنقد ،أو إلحاق الضرر بها جراء التصرفات غير الالئقة ،أو المخالفة للنظام العام واآلداب.

ح.

سوء استخدام ممتلكات الشركة أو أصولها :من خالل االستخدام غير المصرح به ،أو المتجاوز للصالحيات،
أو غير المأذون فيه ،أو سوء االستخدام ،أو الذي من شأنه المخاطرة بسالمة ممتلكات الشركة وأصولها.

خ.
)2

تقديم االقتراحات البناءة.

يخصص البريد اإللكتروني التالي الستقبال شكاوى واقتراحات الموظفين:
complaint&suggestions@najrancement.com

المادة ( :)4االلتزامات
أوالً :التزامات المبلغ عن المخالفة:
يلتزم كل مبلغ عن مخالفة باآلتي:
)1

تحري المصداقية في البالغ ،وذلك بتجنب اإلشاعات ،والمخاوف ،والمزاعم غير المرتكزة على أساس من الواقع.

)2

التزام الموضوعية في البالغ والبعد عن الخالفات الشخصية ،والوشاية ،واالنتقام ،واإليقاع باآلخرين حسني النية ،أو
تشويه سمعتهم ،أو استغالل اإلبالغ أو توظيفه لتحقيق مكاسب شخصية ،أو لزعزعة الثقة بالشركة أو منسوبيها.

)3

الدقة في نقل الخبر ،والوضوح في لغة اإلبالغ ،وتجنب الرموز أو اإلشارات غير المفهومة ،أو المعلومات الناقصة أو
المجزأة ،وإيضاح كافة التفاصيل ذات العالقة بالبالغ ،والتي من شأنها اإلرشاد إلى حالة المخالفة ووصفها ،ومكانها،
وإرفاق ما من شأنه إعطاء تفاصيل وأدلة للمخالفة ما أمكن ذلك وبما يتفق وطبيعة المخالفة.
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)4

سرعة اإلبالغ عن المخالفة في أقرب فرصة متاحة.

)5

قبول أحكام وشروط اإلبالغ عن المخالفة الواردة في هذه السياسة.

)6

تحمل المبلّغ نتيجة المزاعم الكاذبة ،أو غير الصحيحة ،أو الكيدية ،أو أدلى ببالغ كاذب أو غير صحيح وأدى ذلك إلى
تشويه سمعة الشركة أو أحد أفرادها دون موجب ،أو أدى إلى أي شكل من أشكال اإليذاء أو المضايقة؛ فيحق للشركة
اتخاذ اإلجراءات التأديبية بحق المبلغ في حال كونه أحد منسوبيها ،أو مقاضاته أمام الجهات القضائية لتعويضها عن
الضرر الالحق بها.

)7

التزام المبُّلغ بالسرية التامة للبالغ بما يُحقق الصالح العام للشركة ،وإعطاء الشركة مجاالً لممارسة واجباتها تجاه البالغ
وإجراء البحث والتحقيق الالزم وفق إجراءاتها المقررة .والمحافظة على سمعة الشركة من المزاعم غير المبنية على
أدلة كافية ،أو االعتماد على اإلشاعات ،أو الظنون والمخاوف الشخصية ،أو القلق غير المستند على حقائق ،والتي من
شأنها حال عدم جديتها أو تبين كذبها أو عدم صحتها أن تُنشئ حقا ً للشركة في مالحقته قضائياً.

ثانياً :التزامات الشركة:
تلتزم الشركة باآلتي:
)1

السرية :عدم الكشف عن هوية المبلغ (سواء أفصح عن أسمه أم ال) والمحافظة على سالمته ،وعدم تعرضه للمسائلة،
إال في الحاالت التي يلزم القانون الشركة بالكشف عن هوية المبلغ إلجراء التحقيق من قبل جهات الضبط والتحقيق
والقضاء وفقا ً لطبيعة المخالفة ،مع التزام الشركة بالمحافظة على عدم انتشار الموضوع أو تفاصيله ألطراف غير معنية
بالموضوع.

)2

إجراء البحث والتحقيق الالزم :التعامل مع أي إبالغ عن مخالفة ،بالجدية الالزمة ،مهما كانت طبيعة البالغ ،أو لغته،
أو كفاية معلوماته ،وتجري البحث ومن ثم التحقيق الذي من شأنه الكشف عن تفاصيل البالغ ،والتحقق من اتصاله
بالواقع ،ومدى كفاية األدلة بشأنه ،وما إذا كان يستلزم مزيدا ً من البحث والتقصي ،أو االستعانة بخبرات خاصة ،أو
جها ٍ
ت أخرى أو أشخاص ذوي عالقة بالبالغ.

)3

حماية المبلغ :اتخاذ كافة اإلجراءات التي من شأنها حماية المبلغ ،وعدم اإلضرار به ،وتتحمل الشركة أي مصاريف
أو أتعاب من شأنها الحفاظ على المعلومة المبلغ عنها ،أو على ُمبل ِغها ،كتحمل مصاريف السفر ،ومقابلة المبّلغ ،وما
تكبده من اتصاالت ،ومراسالت .وأي تصرف انتقامي أو إيذاء يلحق بالمبلٌغ إنما يفضي إلى إنزال عقوبة اإلجراء
التأديبي بحق المنتقم ويشمل ذلك الفصل من العمل.

)4

مكافأة المبلغ :تصرف الشركة مكافأة مالية لكل من أبلغ عن فساد مالي ،أو مخالفة تلحق الضرر الجسيم بأموال الشركة
وأصولها ،أو أدت تلك المعلومات الواردة في البالغ إلى ثبوت جريمة مالية ،على أالَّ يكون المبلغ شريكا ً أو وسيطا ً أو
مساهما ً بطريق غير مباشر في تلك الجريمة أو البالغ محل المخالفة .ويشترط كذلك أال تكون واجباته الوظيفية في
الشركة تملي عليه الكشف عن هذه الجرائم أو المخالفات.

)5

إفادة المبلغ :ما لم يكن هناك نص قانوني يلزم الشركة بخالف ذلك ،ال تلتزم الشركة بإفادة المبلغ بنتيجة بالغه إال
بالقدر الذي يتطلبه طبيعة البالغ .للمبلغ الحق في حال عدم رضاه بالرد ،أو في حال عدم قناعته باإلجراء الذي اتخذته
الشركة أن يطلب (مع التزمه بالسرية) استشارة مستقلة من محاميه أو من جهات أخرى.

)6

اإلجراءات التصحيحية :اتخاذ اإلجراءات ا لتصحيحية للمخالفة في حال أفرزت التحقيقات عن المخالفة المبلغ عنها،
وجود أسباب حقيقية تدعو التخاذ إجراءات تصحيحية دون تأخير من شأنه مفاقمة المخالفة ،أو فوات حق الشركة في
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اتخاذ اإلجراء المالئم في الوقت المناسب .وقد تنطوي اإلجراءات التصحيحية  -على سبيل المثال ال الحصر – على ما
يلي :

)7

أ.

اإلجراء التأديبي.

ب.

التسريح من العمل.

ت.

استعادة األصول.

ث.

رفع دعوى تأمين.

ج.

الشروع في إجراءات قانونية.

مراعاة مصلحة الشركة :مراعاة مصلحة الشركة في المقام األول دون االلتفات إلى مصلحة أحد المساهمين ،أو العاملين
ي ِ من المبلغين على
فيها ،أو عمالئها ،وفي الوقت ذاته تعمل على تحقيق التوازن بين حق أي فرد من الموظفين أو أ ّ
التحدث بحرية وإبداء مخاوفهم وقلقهم ،وبين حق الشركة وموظفيها وإدارتها بحمايتهم ضد االتهامات الكاذبة أو الضارة
بسمعتهم دون مسوغ.

)8

وسائل اإلبالغ المناسبة :توفير وسائل اإلبالغ عن المخالفة بما يحقق سرعة وسهولة اإلبالغ ،وتلتزم بنشر بيانات
االتصال في مكان ظاهر ،وعبر موقع الشركة اإللكتروني ،كما وتتفقد الشركة كافة البالغات على نحو دوري ومنتظم
بما يحقق التعامل مع البالغ في أقرب وقت متاح.

)9

حفظ البالغ :حفظ جميع المكالمات والرسائل اإللكترونية والصوتية ،والوثائق ذات العالقة بأي بالغ عن أي مخالفة،
وتطبيق أي قواعد أو إجراءات سارية تتعلق بإدارة وحفظ وإتالف الوثائق في الشركة.

 )10حفظ حقوق صاحب االقتراح في حال قبولها وتبنيها.
 )11إضافة صاحب االقتراح ضمن برنامج المكافآت حسب تصنيف االقتراح من قبل الشركة.
المادة ( :)5معالجة البالغ عن المخالفة
)1

تستقبل لجنة الشكاوى واإلقتراحات( )36جميع البالغات عن المخالفات الواردة عبر وسائل االتصال الخاصة بذلك ،كما
وتستقبل تلك البالغات الواردة من إدارة الشركة ومسؤوليها.

)2

يجب على لجنة الشكاوى واإلقتراحات النظر في البالغ المقدم خالل خمسة ( )5أيام عمل من تاريخ استالمها للبالغ.

)3

تتولى لجنة الشكاوى واإلقتراحات معالجة البالغ ،وترفع تقريرا ً شامالً إلى رئيس الشركة التنفيذي موضحة فيه بيانات
ي ِ من التوصيات اآلتية:
ال ُمبلّغ ،وطبيعة البالغ ،وما اتصل به من معلومات وتفاصيل ،على أن يكون مختوما ً بأ ّ
أ.

طلب إحالة البالغ لإلدارة المعنية في الشركة لجمع البيانات ،والتحقيق في المخالفة؛ وفقا ً لالئحة إجراءات التحقيق
الداخلية.

ب.

طلب اإلذن للجنة الشكاوى واإلقتراحات بجمع بيانات أوسع عن البالغ؛ وفقا ً لالئحة إجراءات التحقيق الداخلية.

ت.

طلب اإلذن للجنة الشكاوى واإلقتراحات بالبدء في التحقيق؛ وفقا ً لالئحة إجراءات التحقيق الداخلية.

ث.

اقتراح اإلجراء المناسب الواجب على الشركة القيام به تجاه المخالفة ،بما في ذلك تبليغ الجهات الحكومية
المختصة بموضوع المخالفة (إن استدعى األمر ذلك).

ج.

حفظ البالغ لعدم صحته ،أو لعدم وجود أدلة تؤيده.

ح.

تقديم النصح والمشورة للمبلغ ،أو لمن نسبت إليه المخالفة.

( )36تضم في عضويتها كل من :مدير الشؤون القانونية ،ومدير أول الموارد البشرية والخدمات المساندة ،ورئيس قسم شؤون الموظفين.
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مع مراعاة ما ورد في قوانين وتشريعات الجرائم والمخالفات في المملكة العربية السعودية ،وما ورد في سياسات
الشركة ،تراعِ الشركة في معالجتها للبالغات مدد التقادم فيها.

)5

في حال تعلق البالغ بشكل مباشر أو غير مباشر بالرئيس التنفيذي ،فيتولى رئيس مجلس اإلدارة مهامه المنصوص
عليها في هذا السياسة ،وكذلك في حال ما إذا تعلق البالغ بشكل مباشر أو غير مباشر برئيس المجلس ،فيتولى رئيس
لجنة المراجعة مهامه المنصوص عليها في هذا السياسة.

)6

ترفع لجنة الشكاوى واإلقتراحات تقريراً شهريا ً عن البالغات التي تلقتها إلى رئيس الشركة التنفيذي ،وتحتفظ بصورة
من توجيهه عليها ،للمتابعة التوجيه حتى إقفالها.

)7

تعد لجنة الشكاوى واإلقتراحات تقريرا ً ربع سنوي عن البالغات الواردة خالل فترة التقرير ،وما تم بشأنها من إجراء
ومعالجة من قبل الرئيس التنفيذي ،ومتابعة كل بالغ حتى إقفاله.

)8

يقوم نشاط المراجعة الداخلية بمراجعة كافة المستندات ذات الصلة بالبالغات المقدمة إلى لجنة الشكاوى واإلقتراحات
للتأكد من شمولها كافة البالغات المقدمة.

المادة ( :)6مخالفة السياسة
)1

مع عدم اإلخالل بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين والتشريعات المطبقة في المملكة ،فيحق للشركة فرض جزاء
على المخالف في حال أخفق في االلتزام بأحكام هذه السياسة ،ولم يفصح عما علمه من مخالفات؛ فإن المخالف يتحمل
وحده آثار عدم الكشف عن المخالفة بما في ذلك أي عقوبة تفرض من الجهات الرسمية أو الرقابية ،وتعويض الشركة
عن الضرر الذي أصابها ،جراء عدم الكشف عنها وإرشاد الشركة للقيام بواجباتها تجاهها.

)2

يحق للشركة متى ثبت لديها أن الموظف قد أخفق في اإلفصاح عن المخالفة ،أن تقوم بإجراءات تأديبية ،وفقا ً ألنظمة
العمل بالشركة.

)3

ال يؤثر توقيع أي عقوبة تأديبية أو قانونية على المخالف لهذه السياسة على حق الشركة في التعويض عن الضرر الذي
أصابها جراء عدم إبالغها بالمخالفة.

المادة ( :)7اعتماد ونشر وتنفيذ ومراجعة السياسة
)1

تُعتمد هذه السياسة وأي تعديل الحق عليها من مجلس اإلدارة في الشركة ،ويُعتمد العمل بهذه السياسة من تاريخ
ي ِ تعديل الحق لها ابتدا ًء من تاريخ ذلك التعديل.
اعتمادها ،ويبلغ بها جميع موظفي الشركة ،ويسري العمل بأ ّ

)2

تتولى اإلد ارة القانونية بالتنسيق مع لجنة الحوكمة والمسؤولية االجتماعية المراجعة السنوية لهذه السياسة ،والرفع إلى
ي ِ تعدي ٍل توصي به اللجنة.
مجلس اإلدارة متى لزم ذلك العتماد أ ّ
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 .16سياسة التعامالت مع األطراف ذوي العالقة
المادة ( :)1تمهيد
تعد العالقات والتعامالت مع األطراف ذوي العالقة سمة عادية للتجارة واألعمال .تشمل تعامالت األطراف ذات العالقة أي
تعامالت سواء كانت مباشرة أو غير مباشر يتم الدخول فيها من قبل الشركة مع أي طرف من األطراف ذات العالقة وتتضمن
هذه التعامالت البيع/الشراء/الضمان/المدفوعات ،تبادل الموارد أو الخدمات أو االلتزامات بين األطراف ،وعقود التوريد أو
الخدمات وغيرها من الخدمات ،بغض النظر عن وجود مقابل لهذه التعامالت.
ووفقا ً لالئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية ،يعد أي من التالي طرف ذو عالقة بالشركة:
)1

كبار المساهمين في الشركة.

)2

أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم.

)3

كبار التنفيذيين في الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم.

)4

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى كبار المساهمين في الشركة.

)5

المنشآت – من غير الشركات – المملوكة لعضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين أو أقاربهم.

)6

الشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم شريكا ً فيها.

)7

الشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم عضوا ً في مجلس إدارتها أو من كبار
التنفيذيين فيها.

)8

شركات المساهمة التي يملك فيها أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم ما نسبته خمسة في المائة
( )%5أو أكثر.

)9

الشركات التي يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم تأثير في قراراتها ولو بإسداء النصح
أو التوجيه (تستثنى النصائح والتوجيهات التي تقدَّم بشكل مهني من مؤسسة مالية مرخصة من الهيئة).

 )10أي شخص يكون لنصائحه وتوجيهاته تأثير في قرارات الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وكبار تنفيذييها (تستثنى النصائح
والتوجيهات التي تق َّدم بشكل مهني من مؤسسة مالية مرخصة من الهيئة).
 )11الشركات القابضة أو التابعة للشركة.
المادة ( :)2الهدف من السياسة
)1

تهدف هذه السياسة إلى تقديم إطار عمل خاص بتعامالت األطراف ذات العالقة مع الشركة .وتضع هذه السياسة القواعد
والضوابط الالزمة حتى يتم التعامل مع األطراف ذات العالقة بشفافية وعلى أسس تجارية بحتة ،والتأكيد على أن
التعامل مع أعضاء مجلس اإلدارة واألطراف ذوي العالقة يتم بذات الشروط التي تطبقها الشركة مع األطراف المختلفة
من أصحاب المصالح دون أي تمييز أو شروط تفضيلية.

المادة ( :)3تطبيق السياسة
)1

تسري أحكام هذا السياسة على كافة األطراف ذات العالقة المعرفين في الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة
السوق المالية وفي معيار المحاسبة الدولي رقم .24
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المادة ( :)4المسؤول عن تطبيق السياسة
)1

مجلس اإلدارة :اعتماد نظام رقابة داخلية للتأكد من أن تعامالت األطراف ذات العالقة تتم وفقا ً لألحكام والضوابط
الخاصة بها ،واعتماد سياسات وإجراءات التعامل مع األطراف ذات العالقة ،وإقرار تقرير التعامالت مع األطراف
ذات العالقة ،وتقديمه لمراقب الحسابات لعرضه على الجمعية العمومية للشركة.

)2

لجنة المراجعة :مراجعة سياسات وإجراءات التعامل مع األطراف ذات العالقة بشكل دوري ،ومراجعة العقود
والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة،
ومراجعة تقرير التعامالت مع األطراف ذات العالقة قبل رفعه إلى مجلس اإلدارة ،والتحقق من استيفاء كافة اإلفصاحات
المتعلقة بها.

)3

مسؤول نشاط المراجعة الداخلية :مراجعة تنفيذ هذه السياسة سنويا ً وإعداد تقرير بالنتائج للجنة المراجعة ،والتوصية
بادخال التعديالت على السياسة كلما لزم األمر بعد موافقة مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة.

)4

األطراف ذات العالقة :إذا كان ألحد األطراف ذات العالقة مصلحة أو منفعة (سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة)،
في أي تعامل تم أو من المقرر أن يتم مع الشركة أو أي من شركاتها التابعة أو الشقيقة (إن وجدت) ،وكانت تلك
المصلحة أو المنفعة تتعارض أو قد تتعارض مع مصالح الشركة ،تعين على ذلك الطرف ذو العالقة اإلفصاح بموجب
كتاب يوجه لمجلس اإلدارة عن طبيعة ومدى مصلحته أو منفعته وذلك خالل مدة ال تتجاوز خمسة ( )5أيام عمل تبدأ
علم فيه الطرف ذو العالقة بتعارض المصالح التي تستدعي اإلفصاح ،ويتم إدراج تفاصيل هذا التعارض
من اليوم الذي َ
في البيانات المالية التي سوف يعرضها مراجع الحسابات الشركة على الجمعية العامة العادية في االجتماع السنوي،
وال يجوز للطرف ذو العالقة إذا كان مساهما ً بالشركة التصويت على قرار الجمعية العامة الذي يصدر بشأن التعامل
الذي يخصه.

المادة ( :)5السياسة
)1

يجب أن تلتزم الشركة بالتعامل مع أعضاء مجلس اإلدارة واألطراف ذوي العالقة بذات الشروط التي تطبقها الشركة
مع األطراف المختلفة من أصحاب المصالح دون أي تمييز أو شروط تفضيلية ووفقا ً لتعليمات هيئة السوق المالية ونظام
الشركات ولوائحه التنفيذية .ويتعين أن تتم كافة هذه التعامالت على أسس تجارية بحتة على النحو التالي:
أ.

أن تكون هذه التعامالت خاضعة لنفس مستوى الفحص والعناية الواجبة التي تتم على التعامالت المماثلة مع
الغير/األطراف األخرى.

ب.
)2

أن تكون خاضعة للشروط واألحكام التي تنطبق على التعامالت المماثلة مع الغير/األطراف األخرى.

يجب أن تتم الموافقة على التعامالت مع األطراف ذات العالقة وفق التعليمات ذات الصلة الصادرة عن هيئة السوق
المالية ونظام الشركات ولوائحمها التنفيذية.

)3

يجب أن تلتزم الشركة باإلفصاح عن المعامالت مع األطراف ذات العالقة في القوائم المالية للشركة وفقا ً لمتطلبات
معيار المحاسبة الدولي رقم  24ومتطلبات الجهات الرقابية في المملكة.

)4

عند تعاقد الشركة أو تعاملها مع طرف ذي عالقة يجب إبالغ الهيئة والجمهور من دون أي تأخير بذلك التعاقد أو
التعامل ،إذا كان هذا التعاقد أو التعامل مساويا ً أو يزيد على  %1من إجمالي إيرادات الشركة وفقا ً آلخر قوائم مالية
سنوية مراجعة .يجب معاملة العقود والمعامالت ذات الطبيعة المشابهة كعقد واحد أو معاملة واحدة.
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في حالة الدخول في معاملة مع أطراف ذات عالقة ،يجب مناقشة المعاملة على الفور مع الرئيس التنفيذي ورفعها الحقا ً
إلى الجمعية العامة العادية للشركة من خالل مجلس اإلدارة.

)6

ال يجوز بأي حال الدخول في معامالت مع أطراف ذات عالقة بدون موافقة مسبقة من مجلس اإلدارة .يتحمل الرئيس
التنفيذي المسؤولية وحده عن مناقشة والحصول على الموافقة النهائية من الجمعية العامة العادية للشركة بشأن كافة
المعامالت مع األطراف ذات العالقة.

)7

ال يجوز للشركة أن تقدم قرضا ً من أي نوع إلى أي من أعضاء مجلس إدارتها ،أو أن تضمن أي قرض يعقده أي منهم
مع الغير( . )37يستثنى القروض والضمانات التي تمنحها الشركة وفق برامج تحفيز الموظفين فيها التي تمت الموافقة
عليها وفق أحكام نظام الشركة األساس أو بقرار من الجمعية العامة العادية .يعد باطالً كل عقد يتم بالمخالفة لما سبق،
ويحق للشركة مطالبة المخالف أمام الجهة القضائية المختصة بتعويض ما قد يلحقها من ضرر.

)8

يُحظر على عضو مجلس اإلدارة التصويت على قرار مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة في األعمال والعقود التي تتم
لحساب الشركة إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.

)9

تقوم نشاط المراجعة الداخلية بإجراء مراجعة سنوية على تعامالت األطراف ذات العالقة للتحقق من اإللتزام بهذه
السياسة والتعليمات ذات الصلة ،وموافاة لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس اإلدارة بتقريرها في هذا الخصوص.

 )10يجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة السنوي للجمعية العامة العادية على وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي
عالقة ،وعلى معلومات عن أي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا ً فيها ،أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس
إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم ،بحيث تشمل أسماء المعنيين باألعمال أو
العقود ،وطبيعة هذه األعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها ،وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل ،فعلى
مجلس اإلدارة تقديم إقرار بذلك.
 )11يلتزم مجلس اإلدارة باإلفصاح بدقة وشفافية وتفصيل في تقرير مجلس اإلدارة عن المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس
اإلدارة واإلدارة التنفيذية بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،دون إخفاء أو تضليل ،سواء أكانت مبالغ أم منافع أم مزايا،
أيا ً كانت طبيعتها واسمها.
المادة ( :)6اعتماد ونشر وتنفيذ ومراجعة السياسة
)1

يعتمد مجلس اإلدارة هذه السياسة ،ويبلغ بها جميع موظفي الشركة.

)2

يتولى مجلس اإلدارة التأكد من تنفيذ هذه السياسة والعمل بموجبها ومراجعتها من فترة إلى أخرى وفقا ً لما تقتضيه
الحاجة وبناء على توصية من لجنة المراجعة ،وال تعدل إال بموافقة المجلس.

)3

تقوم لجنة المراجعة سنويا ً بإعداد تقرير تفصيلي عن مدى تطبيق وااللتزام بهذه السياسة ويعرض تقرير بهذا الشأن
على مجلس اإلدارة.

)4

يعتبر الرئيس التنفيذي مسؤوالً عن توجيه خطط وبرامج العمل لالمتثال لهذه السياسة ،كما وتعتبر مشاركة كبار
التنفيذيين في تنفيذ الخطط والبرامج عامالً رئيسيا ً في نجاحها.

( )37المادة الثالثة والسبعون ( )73في نظام الشركات.
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يتولى مسؤول نشاط المراجعة الداخلية التأكد من تنفيذ هذه السياسة والعمل بموجبها من فترة إلى أخرى وفقا ً لما تقتضيه
الحاجة وبنا ًء على توصية من لجنة المراجعة ،والتأكد من مواكبة هذه السياسات واآلليات ألفضل الممارسات الدولية
المعمول بها في هذا الشأن.
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 .17سياسة تقييم أداء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
المادة ( :)1تمهيد
من أجل مساعدة المجلس في تحقيق أهدافه بصورة فعالة؛ يقوم مجلس اإلدارة بتقييم أداء المجلس وأداء أعضاءه ،وتقييم أداء
لجان المجلس وأعضاء تلك اللجان ،وكذلك تقييم أداء اإلدارة التنفيذية .ويراعى التالي في عمليات التقييم:
)1

أن يكون التقييم موضوعيا ً ومستقالً.

)2

أن يشجع التقييم المناقشة المفتوحة والبناءة حول األداء.

)3

أن يكون المجلس قد حدد األهداف الرئيسية المقصود تحقيقها من خالل عملية تقييم األداء.

)4

أن يظل تقييم األداء الفردي سرياً.

المادة ( :)2الهدف من السياسة
)1

تهدف هذه السياسة إلى تقديم إطار عمل خاص بتقييم األداء لإلدارة العليا في الشركة .وتضع هذه السياسة القواعد
والضوابط الالزمة حتى تتم عمليات التقييم بشفافية وعدالة.

المادة ( :)3المسؤول عن تطبيق السياسة
)1

مجلس اإلدارة :اعتماد ومراجعة مؤشرات األداء الرئيسية المالية وغير المالية التي ستستخدم في عمليات تقييم األداء
في بداية كل سنة مالية ،واعتماد خطة عمل لعمليات تطوير األداء ومراقبة أداء هذه الخطة.

)2

رئيس مجلس اإلدارة :اإلشراف على عمليات تقييم األداء السنوية.

)3

لجنة الترشيحات والمكافآت :وضع مؤشرات األداء الرئيسية المالية وغير المالية ،وتقديم المساعدة االستشارية في
عملية التقييم السنوية ،واستخدام نتائج التقييم كأحد عناصر مدخالت عملية الترشيح.

المادة ( :)4السياسة
أوالً :تقييم أداء المجلس وأداء أعضاء المجلس
)1

يجب تقييم أداء مجلس اإلدارة وأداء أعضاء المجلس بشكل سنوي.

)2

يجب أن تتم عملية التقييم تحت إشراف رئيس المجلس ،ويفضل أن يتم ذلك بمشاركة فاعلة من األعضاء المستقلين.
ويمكن طلب المساعدة االستشارية من لجنة الترشيحات والمكافآت في عملية التقييم.

)3

يضع مجلس اإلدارة – بنا ًء على اقتراح لجنة الترشيحات والمكافآت – اآلليات الالزمة وتحديد مؤشرات األداء الرئيسية
المالية وغير المالية لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه واإلدارة التنفيذية سنوياً؛ وذلك من خالل مؤشرات قياس أداء
مناسبة ترتبط بمدى تحقيق األهداف االستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها،
على أن تحدَّد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

)4

يقوم مجلس اإلدارة بإجراء تقييم ذاتي ألدائه ،ويقوم كل عضو بعمل تقييم ذاتي ألدائه ،ويجب أن تكون إجراءات تقييم
صح عنها ألعضاء مجلس اإلدارة واألشخاص المعنيين بالتقييم.
األداء مكتوبة وواضحة وأن يف َ
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يجب أن يشتمل تقييم األداء على المهارات والخبرات التي يمتلكها المجلس ،وتحديد نقاط القوة والضعف فيه ،مع العمل
على معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشيح كفايات مهنية تستطيع تطوير أداء المجلس ،ويجب أيضا ً أن يشتمل
تقييم األداء على تقييم آليات العمل في المجلس بشكل عام.

)6

يراعى التالي في التقييم الفردي ألعضاء مجلس اإلدارة:
أ.

مدى المشاركة الفعالة للعضو في وإثراء النقاشات وصياغة القرارات.

ب.

التزامه بأداء واجباته ومسؤولياته.

ت.

حضور جلسات اللجان وتخصيص الوقت الالزم لها والتحضير المسبق.

ث.

االلتزام بشروط العضوية والعمل بنزاهة وموضوعية.

ج.

العالقة مع باقي األعضاء واإلدارة التنفيذية.

)7

يمكن تعيين استشاري خارجي إلجراء التقييم إذا رأى المجلس ضرورة لذلك.

)8

على مجلس اإلدارة بمساعدة لجنة الترشيحات والمكافآت إجراء تقييما ً سنويا ً لمدى تحقق استقاللية أعضائه المستقلين
والتأكد من عدم وجود عالقات أو ظروف تؤثر أو يمكن أن تؤثر عليهم.

)9

يقوم رئيس المجلس بعرض نتائج التقييم ومناقشة أعضاء المجلس عن نقاط القوة والضعف في أداء األعضاء ،ويقوم
المجلس بمناقشة أي إجراءات تصحيحية مطلوبة.

 )10على المجلس الموافقة على خطة عمل واضحة بما في ذلك نواحي التطوير المطلوبة ،كما على المجلس مراقبة أداء هذه
الخطة على األقل سنوياً.
 )11يجب أن يتضمن تقرير مجلس اإلدارة السنوي للجمعية العامة العادية الوسائل التي اعتمد عليها المجلس في تقييم أدائه
وأداء لجانه وأعضائه ،والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعالقتها بالشركة ،إن وجدت.
ثانياً :تقييم أداء اللجان المنبثقة من المجلس وأداء أعضاء اللجان
)1

يجب تقييم أداء اللجان المنبثقة من المجلس وأداء أعضاء هذه اللجان بشكل سنوي.

)2

يجب أن تتم عملية التقييم تحت إشراف رئيس المجلس ،ويفضل أن يتم ذلك بمشاركة فاعلة من رئيس كل لجنة .ويمكن
طلب المساعدة االستشارية من لجنة الترشيحات والمكافآت في عملية تقييم اللجان األخرى.

)3

يضع مجلس اإلدارة – بنا ًء على اقتراح لجنة الترشيحات والمكافآت – اآلليات الالزمة وتحديد مؤشرات األداء الرئيسية
لتقييم أداء كل لجنة وأعضائها سنوياً؛ وذلك من خالل مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق أهداف اللجنة.

)4

تقوم كل لجنة على حدة بإجراء تقييم ذاتي ألدائها ،ويقوم كل عضو في اللجنة بعمل تقييم ذاتي ألدائه ،ويجب أن تكون
صح عنها ألعضاء لجان المجلس.
إجراءات تقييم األداء مكتوبة وواضحة وأن يف َ

)5

يجب أن يشتمل تقييم األداء على المهارات والخبرات التي تمتلكها كل لجنة ،وتحديد نقاط الضعف والقوة فيها ،مع العمل
على معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشيح كفايات مهنية تستطيع تطوير أداء اللجنة ،ويجب أيضا ً أن يشتمل
تقييم األداء على تقييم آليات العمل في اللجنة بشكل عام.

)6
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مدى المشاركة الفعالة للعضو في وإثراء النقاشات وصياغة القرارات.

ب.
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ت.
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)7

ث.

االلتزام بشروط العضوية والعمل بنزاهة وموضوعية.

ج.

العالقة مع باقي األعضاء واإلدارة التنفيذية.
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يقوم رئيس كل لجنة بعرض نتائج التقييم ومناقشة أعضاء اللجنة عن نقاط القوة والضعف في أداء األعضاء ،وتقوم كل
لجنة بمناقشة أي إجراءات تصحيحية مطلوبة.

)8

على المجلس الموافقة على خطة عمل واضحة بما في ذلك نواحي التطوير المطلوبة ،كما على المجلس مراقبة أداء هذه
الخطة على األقل سنوياً.

ثالثا ً :تقييم أداء اإلدارة التنفيذية
)1

يجب تقييم أداء اإلدارة التنفيذية بشكل سنوي.

)2

يجب أن تتم عملية التقييم تحت إشراف رئيس المجلس ،ويفضل أن يتم ذلك بمشاركة فاعلة من رئيس كل لجنة .ويمكن
طلب المساعدة االستشارية من لجنة الترشيحات والمكافآت في عملية التقييم.

)3

يضع مجلس اإلدارة – بنا ًء على اقتراح لجنة الترشيحات والمكافآت – اآلليات الالزمة وتحديد مؤشرات األداء الرئيسية
المالية وغير المالية لتقييم أداء اإلدارة التنفيذية سنوياً؛ وذلك من خالل مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق
األهداف االستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها ،على أن تحدَّد جوانب القوة
والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

)4

يقوم مجلس اإلدارة بإجراء تقييم أداء اإلدارة التنفيذية ،ويجب أن تكون إجراءات تقييم األداء مكتوبة وواضحة وأن
صح عنها لإلدارة التنفيذية.
يف َ

)5

يقوم رئيس مجلس اإلدارة بعرض نتائج التقييم ومناقشة اإلدارة التنفيذية عن نقاط القوة والضعف في األداء ،ويقوم
بمناقشة أي إجراءات تصحيحية مطلوبة.

)6

على المجلس الموافقة على خطة عمل واضحة بما في ذلك نواحي التطوير المطلوبة ،كما على المجلس مراقبة أداء هذه
الخطة على األقل سنوياً.

المادة ( :)5مؤشرات األداء
فيما يلي بعض مؤشرات األداء ( )KPIsعلى سبيل المثال ال الحصر:
أوالً :مؤشرات نوعية:
)1

ما هي درجة االنحراف بين الموازنة التقديرية للشركة واألرقام الفعلية المحققة؟

)2

ما مدى التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف المرجوة؟

)3

ما مدى االستجابة نحو تصويب المالحظات الواردة من الجهات الرقابية؟

)4

ما مدى االستجابة السريعة نحو إدراك المشاكل والقدرة على حلها؟

)5

ما هو معدل الدوران للعاملين؟ لقياس درجة االنتماء للشركة.

)6

ما هي الدورات التدريبية التي تم الحصول عليها؟ وارتباطها بطبيعة العمل؟

ثانياً :مؤشرات كمية:
)1
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)3

صافي هامش الربح.
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المادة ( :)6عملية التقييم
أوالً :تقييم أداء المجلس وأداء أعضاء المجلس
)1

يتم توزيع نماذج التقييم على أعضاء المجلس ليقوموا بتعبئتها دون االفصاح عن أسمائهم.

)2

يقوم أمين السر مجلس اإلدارة بتفريغ النتائج وإعداد ملخص بها وتقديمها لرئيس المجلس.

)3

تعرض النتائج على المجلس.

)4

يتم مناقشة نقاط القوة والضعف في األداء وتحديد أي إجراءات تصحيحية مطلوبة.

)5

يتم مناقشة خطة عمل تغطي نواحي التطوير المطلوبة.

)6

تستخدم لجنة الترشيحات والمكافآت نتائج التقييم كأحد عناصر مدخالت عملية الترشيح.

ثانياً :تقييم أداء اللجان المنبثقة من المجلس وأداء أعضاء اللجان
)1

يتم توزيع نماذج التقييم على أعضاء اللجان ليقوموا بتعبئتها دون االفصاح عن أسمائهم.

)2

يقوم أمين السر اللجنة بتفريغ النتائج وإعداد ملخص بها وتقديمها لرئيس اللجنة.

)3

تعرض النتائج على المجلس.

)4

يتم مناقشة نقاط القوة والضعف في األداء وتحديد أي إجراءات تصحيحية مطلوبة.

)5

يتم مناقشة خطة عمل تغطي نواحي التطوير المطلوبة.

)6

تستخدم لجنة الترشيحات والمكافآت نتائج التقييم كأحد عناصر مدخالت عملية الترشيح.

ثالثاً :تقييم أداء اإلدارة التنفيذية
)1

يتم توزيع نماذج التقييم على أعضاء المجلس ليقوموا بتعبئتها دون االفصاح عن أسمائهم.

)2

يقوم أمين السر مجلس اإلدارة بتفريغ النتائج وإعداد ملخص بها وتقديمها لرئيس المجلس.

)3

تعرض النتائج على المجلس.

)4

يتم مناقشة نقاط القوة والضعف في األداء وتحديد أي إجراءات تصحيحية مطلوبة.

)5

يتم مناقشة خطة عمل تغطي نواحي التطوير المطلوبة.

)6

تستخدم لجنة الترشيحات والمكافآت نتائج التقييم كأحد عناصر مدخالت عملية الترشيح.

المادة ( :)7اعتماد ونشر وتنفيذ ومراجعة السياسة
)1

تُعتمد هذه السياسة وأي تعديل الحق عليها من مجلس اإلدارة في الشركة ،ويُعتمد العمل بهذه السياسة من تاريخ
ي ِ تعديل الحق لها ابتدا ًء من
اعتمادها ،ويبلغ بها جميع أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء لجان المجلس ،ويسري العمل بأ ّ
تاريخ ذلك التعديل.

)2

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت المراجعة السنوية لهذه السياسة ،والرفع إلى مجلس اإلدارة متى لزم ذلك العتماد أ ّ
يِ
تعدي ٍل توصي به اللجنة.
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 .18سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية
المادة ( :)1الهدف من السياسة
تهدف هذه السياسة إلى تقديم إطار عمل خاص بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية
في الشركة لحثهم على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل .وتضع هذه السياسة القواعد والضوابط الالزمة حتى تتم
المكافأة بشفافية وعدالة وانسجاما مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
)1

سياسة المكافآت في الشركة يجب أن ترعي التالي:
أ.

االنسجام مع استراتيجية الشركة وأهدافها.

ب.

أن تقدَّم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى
الطويل ،كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت باألداء على المدى الطويل.

ت.

أن تحدَّد المكافآت بناء على مستوى الوظيفة ،والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها ،والمؤهالت العلمية،
والخبرات العملية ،والمهارات ،ومستوى األداء.

ث.

االنسجام مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.

ج.

األخذ في االعتبار ممارسات الشركات األخرى في تحديد المكافآت ،مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع
غير مبرر للمكافآت والتعويضات.

ح.

استهداف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها ،مع عدم المبالغة فيها.

خ.

تنظيم منح أسهم في الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة ولجان المجلس واإلدارة التنفيذية سواء كانت إصداراً جديدا ً
أم أسهما ً اشترتها الشركة.

)2

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بتقييم خطط وسياسات وبرامج مكافآت أعضاء المجلس ولجان المجلس واإلدارة
التنفيذية ،بما فيها األجر األساسي السنوي ومناسبات/مجاالت الحوافز السنوية والحوافز طويلة األجل وخيارات األسهم
أو غيرها من برامج المشاركة في األرباح ،وكذلك شروط عقود العمل واتفاقات إنهاء عالقة العمل وأي مزايا خاصة
أو إضافية وأي شروط أخرى مسبقة أو امتيازات أو مدفوعات تعتبر ضمن األجور والمكافآت بموجب أي قوانين أو
لوائح تنظيمية تخص األسهم وسوق األوراق المالية.

المادة ( :)2السياسة
أوالً :مكافأة أعضاء المجلس
)1

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت برفع توصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ،وتحدد الجمعية العامة
للشركة مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ،وال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس
اإلدارة في اجتماع الجمعية العامة.

)2

بنا ًء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت يحدد مجلس اإلدارة المكافأة التي يحصل عليها كل من رئيس المجلس
والعضو المنتدب باإلضافة إلى المكافأة المقررة ألعضاء مجلس اإلدارة.

)3

تتكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية أو نسبة معينة من صافي األرباح (يجوز الجمع
بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا) ،وفي جميع األحوال يجب أن ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس
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اإلدارة مبلغ خمسمائة ألف ( )500,000لاير سنويا ً (تقسم المكافآت السنوية بين الممثلين في حالة تعيين أعضاء مجلس
إدارة جديد ،وذلك بحسب تاريخ التعيين) .
)4

إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة ،فال يجوز أن تزيد هذه النسبة على عشرة في المائة ( )10%من صافي
األرباح ،وذلك بعد خصم االحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة ،وبعد توزيع ربح على المساهمين ال يقل عن خمسة
في المائة ( )5%من رأس مال الشركة المدفوع ،على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا ً مع عدد الجلسات التي
يحضرها العضو.

)5

يحدد مجلس اإلدارة مكافأة أمين سر مجلس اإلدارة نظير حضوره اجتماعات اللجنة وأية بدالت أخرى.

)6

يحق ألعضاء مجلس اإلدارة الذين يقيمون خارج المدن التي تعقد فيها اجتماعات المجلس أو الجمعية العامة أن يدفع
لهم جميع النفقات التي تكبدوها لحضور االجتماعات ،على أن تكون هذه النفقات معقولة ومقبولة العرف وفقا لمعايير
األعمال مثل السفر والوجبات ،وأماكن اإلقامة وغيرها من النفقات التي تكبدوها.

)7

يجب أن يتضمن تقرير مجلس اإلدارة السنوي للجمعية العامة تفاصيل المكافآت الممنوحة والتعويضات المدفوعة
ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية( .)38يجب أن يشمل اإلفصاح على المعلومات التالية:
أ.

سياسة المكافآت وعن كيفية تحديد مكافآت أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية في الشركة.

ب.

المكافآت الممنوحة والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بصورة مباشرة أو غير
مباشرة ،دون إخفاء أو تضليل ،سواء أكانت مبالغ أم منافع أم مزايا ،أيا ً كانت طبيعتها واسمها .وإذا كانت المزايا
أسهما ً في الشركة ،فتكون القيمة المدخلة لألسهم هي القيمة السوقية عند تاريخ االستحقاق.

ت.

توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها ،وبيان أي انحراف جوهري عن هذه
السياسة.

ث.

بيان التفاصيل الالزمة بشأن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل ممن يلي على حدة:
•

أعضاء مجلس اإلدارة.

•

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة على أن يكون من ضميهم الرئيس التنفيذي
والمدير المالي.

•
ج.

أعضاء اللجان.

بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي
مكافآت.

)8

يراعى أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو واألعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها
أعضاء مجلس اإلدارة ،باإلضافة الى األهداف المحددة من قبل مجلس اإلدارة المراد تحقيقها خالل السنة المالية،
ويراعى أيضا ً أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة الالزمة إلدارتها.

ثانياً :مكافأة أعضاء اللجان المنبثقة من المجلس
)1

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت برفع توصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة.

( )38يكون اإلفصاح وفقاً للجداول المحددة في الئحة حوكمة الشركات الصادر عن الهيئة (ملحق رقم  – 1جدول المكافآت).
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تحدد الجمعية العامة للشركة مكافأة أعضاء لجنة المراجعة ،ويحدد مجلس اإلدارة مكافأة أعضاء باقي لجان المجلس
وأمين سر المجلس وأمناء سر اللجان نظير حضورهم جلسات اللجان وأية بدالت أخرى.

)3

يحق ألعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة الذين يقيمون خارج المدن التي تعقد فيها اجتماعات اللجنة أن يدفع لهم
جميع النفقات التي تكبدوها لحضور االجتماعات ،على أن تكون هذه النفقات معقولة ومقبولة العرف وفقا لمعايير
األعمال مثل السفر والوجبات ،وأماكن اإلقامة وغيرها من النفقات التي تكبدوها.

)4

يراعى أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو واألعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها
أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة ،ويراعى أيضا ً أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة الالزمة
من األعضاء.

ثالثاً :مكافأة كبار التنفيذيين في الشركة
)1

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت برفع توصية لمجلس اإلدارة بمكافآت كبار التنفيذيين في الشركة .تعتمد مكافأة كبار
التنفيذيين في الشركة السنوية من مجلس اإلدارة.

)2

تلتزم الشركة بتوفير ممارسات لألجور والمزايا الوظيفية العادلة الموحدة التي من شأنها جذب ومكافأة التنفيذيين
المؤهلين.

رابعاً :مكافأة الموظفين
)1

تقترح اإلدارة التنفيذية سياسة وأنواع المكافآت التي تُمنح للموظفين ،مثل المكافآت الثابتة ،والمكافآت المرتبطة باألداء،
والمكافآت في شكل أسهم ،وترفعها إلى مجلس اإلدارة لالعتماد ضمن الموازنة التقديرية السنوية.

)2

يحدد مجلس اإلدارة أنواع ومقدار المكافآت التي تُمنح للموظفين في الشركة.

)3

تلتزم الشركة بتوفير ممارسات لألجور والمزايا الوظيفية العادلة الموحدة التي من شأنها جذب ومكافأة الموظفين
المؤهلين.

المادة ( :)3اعتماد ونشر وتنفيذ ومراجعة السياسة
)1

تُعتمد هذه السياسة وأي تعديل الحق عليها من الجمعية العامة العادية في الشركة ،ويُعتمد العمل بهذه السياسة من تاريخ
ي ِ تعديل الحق لها ابتدا ًء من تاريخ
اعتمادها ،ويبلغ بها جميع المعنيين في الشركة (كل حسب مستواه) ،ويسري العمل بأ ّ
ذلك التعديل.

)2
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 .19سياسة إدارة عالقات المستثمرين
المادة ( :)1تمهيد
تستهدف الشركة الحفاظ على قنوات تواصل فعالة مع المستثمرون الحاليين (المساهمون) أو المستثمرون المحتملون
(المستهدفون) ومحللون ووسائل اعالمية وغيرهم من باقي أصحاب العالقة.
المستثمرون هم المستثمرون الحاليون (المساهمون) أو المستثمرون المحتملون (المستهدفون) وهم نوعان :مستثمرو المؤسسات
ومستثمرو التجزئة.
)1

مستثمرو المؤسسات :هم المستثمرون الذين يتولون إدارة مجموعة من األصول مثل :صناديق رأس المال المخاطر
والصناديق االستثمارية ،االستثمارات المشتركة ،التأمينات على الحياة ،وبرامج التقاعد .وتعتبر تلك هي المجاالت التي
يستثمر فيها األفراد والشركات على حد سواء.

)2

مستثمرو التجزئة (األفراد) :هم مستثمرون من العامة وليسوا بالضرورة من المتمرسين ،يقومون بشراء األسهم في
الشركات المدرجة ،وعادة يتخذون قرار بنا ًء على توصيات الوسيط المالي أو من خالل تقديراتهم الشخصية ،وهم على
أنواع من حيث أسلوب االستثمار :مستثمرو دخل أو مستثمرو قيمة

للمحللين دور جوهري في العالقة بين الشركة والمستثمرين ،فهم يقومون بدور الوسيط الحيادي في إعداد دراسات عن وضع
الشركة المالي والمستقبلي الذي يصب في تقييم األسهم .ويصنفون كاآلتي:
)1

محللو جانب الشراء :يتعامل محللو جانب الشراء مع شركات الوساطة (شركات السمسرة) وبنوك االستثمار .وتكون
مهمتهم إصدار مركب من التحليالت والتقارير عن أسهم الشركة مع إبداء الرأي للمستثمر حول بيع أو شراء تلك األسهم
(في بعض األحيان قد تكون توصيتهم بالحياد) من أجل زيادة التداول في السوق المالي .وتؤثر تلك التقارير على طبيعة
تداول مستثمري المؤسسات والتجزئة.

)2

محللو جانب البيع :بعكس محللي جانب الشراء ،فإن محللي جانب البيع يخصصون أوقاتهم ألكثر من قطاعً ،إذ يتم
توظيفهم في كبرى شركات مستثمري المؤسسات.

)3

األبحاث مدفوعة األجر (من قبل الشركة) :توظفهم الشركة لكتابة تقارير خاصة بها وتدفع لهم مقابل هذه الخدمة.

يشكل اإلعالم بكافة أشكاله المكتوبة والمرئية ،وحتى اإلنترنت ،قنوات مهمة لسمعة الشركة .إذ يملك اإلعالميون االقتصاديون
تأثيرا ً كبيرا ً على انطباعات المستثمر عن الشركة ،فهم يحققون في الرسالة التي تبعثها ويديرون توقعات المستثمرين حولها.
المادة ( :)2سياسة الشركة العامة
)1

يجب على الشركة أن تجرى دراسة حول طبيعة المستثمرين ،وأن يتم ًتصنيفهم وفقا ً ألنواع االستثمارات المعنيين بها.
إن من مهام الشركة إعداد تقييم داخلي لسهمها ،ويجب أن تكون قادرة على تحديد العوامل التي ترفع من قيمتها.

)2

يجب على الشركة تحديد المستثمرين المستهدفين بنا ًء على طروحاتها االستثمارية بُعيد تحديدها .وبذلك ،تستطيع استخدام
إمكانياتها واالستفادة منها في تحقيق التقييم األعلى لها في السوق.

)3
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المادة ( :)3ضمان نزاهة التقارير المالية
إن سالمة البيانات المالية للشركة تعد أحد المؤشرات الهامة على نزاهة ومصداقية الشركة في عرض مركزها المالي ،وبالتالي
تزيد من ثقة المساهمين والمستثمرين والجمهور في البيانات والمعلومات التي توفرها الشركة ،وتتيح للمساهمين ممارسة
حقوقهم.
)1

يتعين على الشركة أن تقوم بوضع آلية للتأكد من سالمة ونزاهة بياناتها المالية ،واإلشراف والمراجعة على الحسابات
والبيانات المالية للشركة من قبل لجنة التدقيق ،والتأكد من استقاللية ونزاهة مراجع الحسابات الخارجي.

)2

يتعين أن تقوم اإلدارة التنفيذية بالتعهد لمجلس إدارة الشركة كتابيا ً بأن التقارير المالية للشركة يتم عرضها بصورة
سليمة وعادلة ،وأنها تستعرض كافة الجوانب المالية للشركة من بيانات ونتائج تشغيلية ،كما أنه يتم إعدادها وفق معايير
المحاسبة الدولية المعتمدة.

)3

يتعين أن يتضمن التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة التعهد بسالمة ونزاهة كافة البيانات المالية وكذلك التقارير ذات
الصلة بنشاط الشركة.

المادة (  : ) 4اإلفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب
إن اإلفصاح الدقيق أحد السمات األساسية ألساليب متابعة أنشطة الشركة وتقييم أدائها ،حيث أنه يسهم في تحسين مستويات تفهم
المساهمين والمستثمرين والجمهور لهياكل وأنشطة الشركة ،وكذلك السياسات المطبقة من قبل الشركة ،فضالً عن تقييم أداء
الشركة فيما يتعلق بالمعايير األخالقية .كما يعد اإلفصاح الدقيق أحد العوامل المساعدة في جذب رؤوس األموال نظراً لما له
من تأثير على سلوكيات المستثمرين ،حيث أنه يزيد من معدالت الثقة واألمان لدى المستثمرين فيما يخص السالمة المالية
للشركة بوجه خاص والقطاع المالي بوجه عام ،وذلك من خالل إتاحة االطالع للمستثمرين على كافة الجوانب المتعلقة بأنشطة
الشركة وبياناتها المالية.
من األمور المهمة للمساهمين والمستثمرين المرتقبين الحصول على المعلومات الدقيقة التي تتسم بدرجة عالية من المصداقية
والقابلة للمقارنة مع البيانات األخرى ،وذلك لكي يتمكنوا من تقييم أداء الشركة ومدى كفاءة اإلدارة ،فضالً عن اتخاذ القرارات
المناسبة وذلك استنادا ً إلى المعلومات التي تم اإلفصاح عنها.
)1

يجب على مجلس اإلدارة أن يحرص على وضع آليات العرض واالفصاح الدقيق والشفاف.

)2

يجب مراجعة كل من آليات ونظم اإلفصاح والشفافية المطبقة لدى الشركة بشكل دوري ،والتأكد من مواكبتها ألفضل
الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن ،فضالً عن اتساقها مع ما هو مطبق من قبل الهيئة.

)3

يجب إعداد نظم للتقارير تتضمن تحديد المعلومات الواجب اإلفصاح عنها ،وآلية تصنيفها من حيث طبيعتها أو من حيث
دورية اإلفصاح عنها ،وذلك وفقا ً آلليات ونظم عمل اإلفصاح والشفافية لدى الشركة.

)4

يتعين على الشركة االعتماد والتوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات للتواصل مع المساهمين والمستثمرين وأصحاب
المصالح ،وذلك من خالل العمل على إنشاء قسم مخصص على الموقع اإللكتروني للشركة لحوكمة الشركات .بحيث
يتم عرض كافة المعلومات والبيانات الحديثة التي تساعد المساهمين ،والمستثمرين الحاليين والمحتملين على ممارسة
حقوقهم وتقييم أداء الشركة.
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المادة ( :)5أسس بناء العالقات
أوالً :التواصل مع المساهمين
تفشل معظم الشركات في التواصل المستمر مع المساهمين .فعادًة ،تكون طرق التواصل لديها من خالل اجتماعات الهيئة العامة
(بحضور ضعيف) ،والتقارير السنوية ،باإلضافة إلى بيانات صحافية بين الفينة والفينة (تنشر في الصحف المحلية) .وتؤثر قلة
التواصل الفعال في عدم القدرة على كسب المساهمين بل وترددهم في شراء أسهم أخرى في الشركة ،أو تجعل البعض يعيد
النظر في االستمرار بالمساهمة .ولهذا ،فعلى الشركة:
)1

أن تعمل على تحديث وتحليل سجل المساهمين بشكل دوري ،إذ من شأن ذلك إبقاء اإلدارة مطلعة على خليط المساهمين
من «مستثمري المؤسسات» ومستثمري التجزئة/األفراد والتوزيع الجغرافي ،ويقدم دليال للشركة حول توجيه خططها
ونشاطاتها بشكل أفضل.

)2

أن تحتفظ بعناوين المساهمين اإللكتروني لتتمكن من إرسال مستجدات أخبارها وتقاريرها الفصلية والسنوية ومراسالت
أخرى.

)3

االجتماع مرتين في السنة مع المساهمون المؤسساتيون لتمكن الشركة من اإلجابة عن أسئلتهم لالطمئنان على أداء
الشركة.

)4

استخدام صفحة الشركة اإللكترونية لعرض أي مستجدات أو كشوفات مالية.

)5

أن تتأكد من صحة ودقة عناوين وأرقام هواتف المساهمين المدونة في السجل ،كي ترسل إليهم التقرير السنوي .وتعتبر
هذه مسؤولية «مسؤول عالقات المستثمرين» الذي يكون حلقة الوصل لالتصال بالمساهمين ويجيب على كافة
استفساراتهم.

)6

خالل اجتماع الهيئة العامة ،على رئيس مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي تقديم عرض يلخص إنجازات وتحديات
الشركة ،ويتم خالله اإلجابة عن أية استفسارات .تكون طبيعة اجتماعات الهيئة العامة مفتوحة النقاش ،وعلى اإلدارة
التنفيذية االستعداد الجيد لهذه االجتماعات وأن تكون لديها أجوبة حكيمة ومنسقة في كافة المواضيع المتعلقة بإدارة
المخاطر واألداء المالي والتشغيلي.

)7

توفير خدمة البث المباشر خالل هذه االجتماعات لتصل إلى كافة المساهمين الذين لم يتمكنوا من الحضور.

)8

إعداد دراسات سنوية عن انطباعات المساهمين؛ واحتياجاتهم ،وتوقعاتهم ،ومالحظاتهم حول تواصل الشركة معهم.

ثانياً :التواصل مع المستثمرون المرتقبون /المحللون
بعد أن تحدد الشركة المستثمرين المرتقبين (المستهدفين) ،تكون مهمتها تثقيف المستثمرين عنها وجذبهم إلى االستثمار فيها من
خالل:
)1

تنظيم حمالت ترويجية نصف سنوية لتعريف المستثمر/المحلل بالشركة .ينصح بالتعاقد مع شركة مختصة بعالقات
المستثمرين أو شركات ذات اختصاص مالي خبيرة بهذه الفئة المستهدفة من قبل الشركة .تملك هذه الشركات االستشارية
قاعدة عالقات وبيانات ،وتساعد في متابعة األعمال وتقديم المشورة الُفضلى حول الطريق األمثل لتسويق الشركة ،كما
يمكنها تحضير التقرير الخاص باالنطباعات.

)2

في حال أبدى المستثمر /المحلل اهتماما ً ،يجب دعوته لزيارة الشركة والمملكة من أجل تقييم بيئة العمل بشكل أفضل.

)3

أن تشمل قائمة مراسالت الشركة على محللين ومستثمرين مرتقبين إلبقائهم على اطالع بما قد يهمهم.
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عقد وتنظيم اجتماعات المتابعة ،فهي ضرورية من أجل إظهار تقدم الشركة ودليل على تنفيذ إستراتيجيتها ،مما يعطي
المستثمرين المرتقبين الثقة التي يحتاجونها.

)5

تزويد شبكات اإلعالم االقتصادية بأخبار المستثمرين والمحللين الماليين ،وما إذا كانوا في المملكة أو خارجها.

)6

شرح نظام الحوكمة الخاص بالشركة ،فهو عامل أساسي في جذب المستثمرين المؤسساتيين األجانب.

المادة ( :)6إنشاء وحدة/إدارة عالقات المستثمرين
)1

يجب أن تنشئ الشركة وحدة/إدارة تنظم شؤون المستثمرين تكون مسؤولة عن إتاحة وتوفير البيانات والمعلومات
والتقارير الالزمة للمستثمرين المحتملين لها ،ويجب أن تتمتع الوحدة/اإلدارة باالستقاللية المناسبة ،وعلى نحو يتيح لها
توفير البيانات والمعلومات والتقارير في الوقت المناسب وبشكل دقيق ،وأن يكون ذلك من خالل وسائل اإلفصاح
المتعارف عليها ومنها الموقع اإللكتروني للشركة.

المادة ( :)7المهام الرئيسية لوحدة/إدارة عالقات المستثمرين
)1

تطوير اإلستراتيجيات وتنفيذ مبادرات عالقات المستثمرين التي تسعى إلى استهداف وجذب مستثمرين جدد طويلي
األمد.

)2

طرح مبادرات لزيادة قيمة المساهمة والتأثير إيجابا ً على سعر السهم.

)3

تعزيز صورة الشركة في األسواق المالية وفي اإلعالم المالي.

)4

تكوين عالقة دائمة مع المحللين الماليين من خالل اجتماعات خاصة وعامة ،ومؤتمرات ،ودراسات التوقعات،
واستفسارات وتحليالت ردود األفعال.

)5

كتابة وتوزيع التقارير المالية الربعية والبيانات الصحفية.

)6

عقد اجتماعات مع المستثمرين والمحللين.

)7

تنسيق مصادر التقارير المالية الداخلية والتأكد من التفسير المناسب للبيانات.

)8

التشارك مع اإلدارة المالية في الشركة فيما يتعلق باألمور التي يراد اإلفصاح عنها.

)9

التأكد من تطابق الصورة المقدمة من أجل التواصل الداخلي والخارجي في عالقات المستثمرين.

 )10تعزيز مشاركة عالقات المستثمرين والمعلومات عنها على الصفحة اإللكترونية للشركة.
المادة ( :)8العالقة بين وحدة/إدارة عالقات المستثمرين واإلدارات األخرى
)1

وظيفة عالقات المستثمرين هي وظيفة إدارة إستراتيجية في أي شركة ،وعليه فإن العالقة مع اإلدارات األخرى المختلفة
يجب أن تكون مبنية على تواصل متبادل.

)2

تحتاج إدارة عالقات المستثمرين أن تعرف كافة المستجدات ،والفرص ،والتحديات التي تواجهها الشركة.

)3

يجب على كافة اإلدارات التشغيلية والمالية تبادل آخر التطورات والمستجدات مع وحدة/إدارة عالقات المستثمرين ،لكي
تتمكن األخيرة من تطويرها وتحديثها وإيصالها إلى مجتمع المستثمرين بشفافية ،والتأكد من عرض كافة المتغيرات
التي تؤثر على أسهم الشركة.
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المادة ( :)9مؤهالت مسؤول عالقات المستثمرين
يقع على عاتق مسؤول عالقات المستثمرين مهام عديدة ومختلفة ،إن صفات المسؤول وما يتمتع به من مؤهالت وكفاءات
متنوعة أمر ضروري.
)1

فهم الشؤون المالية ،والسوق المالي ،مرورا بالقوانين واألنظمة المالية.

)2

امتالك مهارات االتصال والتواصل (التشبيك).

)3

عليه أن يكون ملما بالتحليالت المالية؛ بصفته مسؤوالً عن اإلجابة على أسئلة مالية محددة من المستثمرين خالل
االجتماعات ،وعليه أن يملك اإلجابة المناسبة وأن يتوقع األسئلة المحتملة.

)4

عليه أن يتمتع بخبرة في :العالقات العامة ،واالتصال ،والتشبيك.

المادة ( :)10الوصف الوظيفي العام لمسؤول عالقات المستثمرين
)1

الحفاظ على وتطوير العالقات بين الشركة :والمستثمرين ،والمحللين الماليين ،والمستثمرين المؤسساتيين من أجل زيادة
التسويق وقيمة أسهم الشركة.

)2

مراقبة وتقييم المتغيرات والتوجهات في ملكية أسهم الشركة.

)3

بناء وتوجيه سياسات عالقات المستثمرين واإلجراءات المتعلقة بذلك.

)4

بلورة مفاهيم ووعي المجتمع االستثماري بالشركة.

)5

التنسيق مع الرئيس التنفيذي للمساعدة في متابعة ازدهار الشركة.

)6

تطوير أساليب تسويق الشركة ،وصياغة رسالة الشركة وقت األزمات ،والتواصل الفعال مع مجتمع المستثمرين.

المادة ( :)11تقييم أداء عالقات المستثمرين
بالرغم من أن أهداف عالقات المستثمرين لن تتحقق على المدى القصير ،إال أنه يمكن قياس أداء اإلدارة بطرق متعددة تعتمد
على مدى تأثير تطور االتصاالت على وعي السوق الذي ينعكس بدوره على سعر السهم.
هناك ثالثة مرتكزات لتقييم نجاح خطط عالقات المستثمرين:
)1

)2

)3

قياس الفاعلية في جانب البيع:
أ.

زيادة امتالك المساهمين الحاليين ألسهم الشركة (المؤسساتية والتجزئة).

ب.

توسيع قاعدة المؤسسات المساهمة.

ت.

هل تغير خليط المستثمرين؟

قياس الفاعلية في جانب الشراء:
أ.

زيادة عدد المحللين المتابعين ألخبار الشركة.

ب.

إن كان المحللون يغطون أخبار الشركة ،فالقياس يكون بمدى زيادة تغطياتهم لها والتوصيات التي يدلون بها.

قياس التغذية الراجعة من قبل المجتمع :التغذية الراجعة من قبل األطراف المعنية تشكل مقياسا ً أساسيا ً ألداء وحدة/إدارة
عالقات المستثمرين ،إذ تمثل الدراسات واألبحاث حول ردود الفعل ومفاهيم المجتمع للشركة دوراً أساسياً .ومن
المؤشرات األخرى التي تؤخذ في الحسبان:
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المادة ( :)12اعتماد ونشر وتنفيذ ومراجعة السياسة
)1

تُعتمد هذه السياسة وأي تعديل الحق عليها من مجلس اإلدارة في الشركة ،ويُعتمد العمل بهذه السياسة من تاريخ
ي ِ تعديل الحق لها ابتدا ًء من تاريخ ذلك التعديل.
اعتمادها ،ويبلغ بها جميع موظفي الشركة ،ويسري العمل بأ ّ

)2

تتولى وحدة/إدارة عالقات المستثمرين بالتنسيق مع لجنة الحوكمة والمسؤولية االجتماعية المراجعة السنوية لهذه
ي ِ تعدي ٍل توصي به اللجنة.
السياسة ،والرفع إلى مجلس اإلدارة متى لزم ذلك العتماد أ ّ
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 .20سياسة تدريب أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
المادة ( :)1تمهيد
تهتم الشركة بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس اإلدارة ولجان المجلس واإلدارة التنفيذية ،وتضع البرامج الالزمة لذلك .إن التدريب
والتأهيل المستمر ألعضاء كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية أصبح من األركان األساسية لقواعد الحوكمة الرشيدة ،حيث
أنه يساهم بشكل كبير في تعزيز أداء الشركة ،وذلك من خالل قيام كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بممارسة المهام
والمسؤوليات المناطة بهم على أكمل وجه.
إن التدريب والتأهيل المستمر يوفر ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية الفهم والمعرفة المناسبة لكافة الموضوعات ذات
الصلة بأنشطة الشركة ،ويجعلهم ملمين بآخر المستجدات في المجاالت اإلدارية والمالية واالقتصادية ذات الصلة ،ذلك باإلضافة
إلى القدرة على التخطيط االستراتيجي وفق احتياجات الشركة ومن ثم تحقيق أهداف الشركة.
المادة ( :)2السياسة
)1

على مجلس اإلدارة إعداد برامج تدريب ألعضاء المجلس واللجان المنبثقة من المجلس واإلدارة التنفيذية المعنيين حديثا ً
للتعريف بسير عمل الشركة وأنشطتها ،وبخاصة ما يلي:

)2

أ.

استراتيجية الشركة وأهدافها.

ب.

الجوانب المالية والتشغيلية ألنشطة الشركة.

ت.

التزامات أعضاء مجلس اإلدارة ومهامهم ومسؤولياتهم وحقوقهم.

ث.

مهام لجان الشركة واختصاصاتها.

ج.

االلتزامات القانونية والرقابية الملقاة على عاتق أعضاء مجلس اإلدارة والشركة.

على مجلس اإلدارة وضع اآلليات الالزمة لحصول كل من أعضاء المجلس ولجان المجلس واإلدارة التنفيذية على
برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر؛ بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجاالت ذات العالقة بأنشطة الشركة من
أجل تسهيل قيامهم بمسؤولياتهم وذلك عن طريق:
أ.

تنظيم دورات تدريبية وورش عمل.

ب.

مواد تثقيفية تحوي معلومات عن مجال نشاط الشركة والصناعة والمنافسين ومقارنتها بهم.

ت.

زيارات دورية لوحدات ومواقع التشغيل ،عادة كجزء من جدول اجتماعات المجلس المعتادة.

ث.

استعراض الجوانب القانونية بواسطة مجلس اإلدارة عن موقف الدعاوى القضائية الهامة والشؤون المتعلقة
بحوكمة الشركة.

)3

يتعين على اإلدارة التنفيذية بالشركة تزويد أعضاء مجلس اإلدارة ولجان المجلس (األعضاء غير التنفيذيين بوجه خاص)
بجميع المعلومات والبيانات والوثائق والسجالت الالزمة ،على أن تكون كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة وفي
الوقت المناسب؛ لتمكينهم من أداء واجباتهم ومهامهم .ويتعين عليها تقديم عروض منتظمة ألعضاء المجلس ولجانه
بشأن أنشطة العمل وأنشطة العمل المقترحة ،واألداء النسبي للشركة مقارنة بالشركات المنافسة ،فضالً عن تقديم عروض
حول المعايير المحاسبية ومعايير المراجعة والضرائب والمتطلبات النظامية األخرى على التوالي.

)4

يتعين أن يوافق مجلس اإلدارة مسبقا ً على أنشطة التطوير المهنية  /الشخصية لألعضاء ولذا يجب إعداد ميزانية التدريب
ع لى أساس هذه الموافقة .يمكن أن تنص ميزانية التدريب على الحد األدنى لعدد الدورات التدريبية الخارجية في السنة
على أن يكون أحد هذه الدورات التدريبية في المجال ذات الصلة .ال يجوز استخدام مخصصات الميزانية إال لسداد
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رسوم الدورات ونفقات السفر واإلقامة األساسية المعقولة وشراء مواد الدورة التدريبية وأي نفقات يومية صحيحة على
النحو المبين في اإلجراءات المالية الخاصة بالشركة .وتتحمل الشركة تكاليف التدريب وتؤمن تذاكر السفر في الذهاب
والعودة كما تؤمن وسائل المعيشة من مأكل ومسكن وتنقالت داخلية.
)5

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالمراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية
مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية وتحديد جوانب الضعف والقوة وإعداد برامج تدريب مقترحة ورفعها للمجلس.

المادة ( :)3اعتماد ونشر وتنفيذ ومراجعة السياسة
)1

تُعتمد هذه السياسة وأي تعديل الحق عليها من مجلس اإلدارة في الشركة ،ويُعتمد العمل بهذه السياسة من تاريخ
ي ِ تعديل الحق لها ابتدا ًء من تاريخ ذلك التعديل.
اعتمادها ،ويبلغ بها جميع المعنيين ،ويسري العمل بأ ّ

)2

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت المراجعة الدورية لهذه السياسة ،والرفع إلى مجلس اإلدارة متى لزم ذلك العتماد أ ّ
يِ
تعدي ٍل توصي به اللجنة.
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 .21ملحق أ
تعريفات
تدل الكلمات والعبارات اآلتية على المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خالف ذلك:
-

نظام الشركات :نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( )3/6بتاريخ  1437/01/28ه.

-

الوزارة :وزارة التجارة واالستثمار.

-

الوزير :وزير التجارة واالستثمار.

-

الهيئة :هيئة السوق المالية.

-

مجلس الهيئة :مجلس هيئة السوق المالية.

-

الشركة :شركة اسمنت نجران – شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية ومركزها الرئيس في مدينة نجران
في المملكة العربية السعودية.

-

نظام الشركة األساس :نظام الشركة األساسي المعتمد من اإلدارة العامة للشركات في وزارة التجارة والصناعة بتاريخ
 1437/10/22ه الموافق  2016/07/27م.

-

شركة تابعة :شركة أخرى مساهمة (عامة أو مقفلة) أو ذات مسؤولية محدودة تملك فيها الشركة أكثر من نصف رأس
مالها أو لديها السيطرة (بشكل مباشر أو غير مباشر) على تشكيل مجلس إدارتها.

-

شركة شقيقة :شركة أخرى مساهمة (عامة أو مقفلة) أو ذات مسؤولية محدودة تملك فيها الشركة أكثر من خمس رأس
مالها وأقل من نصف رأس مالها بشكل مباشر أو غير مباشر أو إذا كانت تملك تأثيرا هاما ً على قراراتها.

-

مجلس اإلدارة :مجلس إدارة الشركة ،ويضم مجموعة األفراد الذين يتخذون القرارات االستراتيجية الخاصة بالشركة.

-

حوكمة الشركات :قواعد لقيادة الشركة وتوجيهها تشتمل على آليات لتنظيم العالقات المختلفة بين مجلس اإلدارة
والمديرين التنفيذيين والمساهمين وأصحاب المصالح ،وذلك بوضع قواعد وإجراءات خاصة لتسهيل عملية اتخاذ
القرارات وإضفاء طابع الشفافية والمصداقية عليها بغرض حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتحقيق العدالة
والتنافسية والشفافية في المالية وبيئة األعمال.

-

جمعية المساهمين :جمعية تش َّكل من مساهمي الشركة بموجب أحكام نظام الشركات ونظام الشركة األساس.

-

العضو التنفيذي :عضو مجلس اإلدارة الذي يكون متفرغا ً في اإلدارة التنفيذية للشركة ويشارك في األعمال اليومية لها.

-

العضو غير التنفيذي :عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغا ً إلدارة الشركة وال يشارك في األعمال اليومية لها.

-

العضو المستقل :عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع باالستقالل التام في مركزه وقراراته ،وال تنطبق عليه أي من
عوارض االستقالل التالية:
)1

أن يكون مالكا ً لما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة تابعة/شقيقة أو له صلة
قرابة مع من يملك هذه النسبة.

)2

أن يكون ممثالً لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المائة ( )5%أو أكثر من أسهم الشركة أو
من أسهم شركة تابعة/شقيقة.
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)3

أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في شركة تابعة/شقيقة.

)4

أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة تابعة/شقيقة.

)5

أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى تابعة/شقيقة للشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.
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أن يعمل أو كان يعمل موظفا ً خالل العامين الماضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو شركة
الموردين ،أو أن يكون مالكا ً لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف
تابعة/شقيقة ،كمراجعي الحسابات وكبار
ّ
خالل العامين الماضيين.

)7

أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.

)8

أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكافأة عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانه.

)9

أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة ،أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.

-

العضو المنتدب :عضو مجلس اإلدارة الذي ينتدبه المجلس ليكون ممثال عنه في اإلدارة التنفيذية للشركة.

-

اإلدارة التنفيذية أو كبار التنفيذيين :األشخاص المنوط بهم إدارة عمليات الشركة اليومية ،واقتراح القرارات
االستراتيجية وتنفيذها ،كالرئيس التنفيذي ونوابه والمدير المالي.

-

-

األقارب أو صلة القرابة:
)1

اآلباء ،واألمهات ،واألجداد ،والجدات وإن علوا.

)2

األوالد ،وأوالدهم وإن نزلوا.

)3

اإلخوة واألخوات األشقاء ،أو ألب ،أو ألم ،وأوالدهم.

)4

األزواج والزوجات.

األطراف ذوو العالقة:
)1

كبار المساهمين في الشركة.

)2

أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم.

)3

كبار التنفيذيين في الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم.

)4

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى كبار المساهمين في الشركة.

)5

المنشآت – من غير الشركات – المملوكة لعضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين أو أقاربهم.

)6

الشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم شريكا ً فيها.

)7

الشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم عضوا ً في مجلس إدارتها أو
من كبار التنفيذيين فيها.

)8

شركات المساهمة التي يملك فيها أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم ما نسبته خمسة في
المائة ( )5%أو أكثر.

)9

الشركات التي يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم تأثير في قراراتها ولو بإسداء
النصح أو التوجيه (تستثنى النصائح والتوجيهات التي تقدَّم بشكل مهني من مؤسسة مالية مرخصة من الهيئة).

 )10أي شخص يكون لنصائحه وتوجيهاته تأثير في قرارات الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وكبار تنفيذييها (تستثنى
النصائح والتوجيهات التي تقدَّم بشكل مهني من مؤسسة مالية مرخصة من الهيئة).
 )11الشركات القابضة أو التابعة للشركة.
-

والموردين ،والمجتمع.
أصحاب المصالح :كل من له مصلحة مع الشركة ،كالموظفين ،والدائنين ،والعمالء،
ّ

-

كبار المساهمين :كل من يملك ما نسبته خمسة في المائة ( )5%أو أكثر من أسهم الشركة أو حقوق التصويت فيها.

-

التصويت التراكمي :أسلوب تصويت الختيار أعضاء مجلس اإلدارة يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد األسهم التي
يملكها؛ بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون تكرار لهذه األصوات.
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حصة السيطرة :القدرة على التأثير في أفعال أو قرارات شخص آخر ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،منفرداً أو مجتمعا ً
مع قريب أو تابع ،من خالل( :أ) امتالك نسبة  % 33أو أكثر من حقوق التصويت في الشركة( .ب) حق تعيين 33
 %أو أكثر من أعضاء مجلس اإلدارة.

-

المكافآت :المبالغ والبدالت واألرباح وما في حكمها ،والمكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة باألداء ،والخطط التحفيزية
قصيرة أو طويلة األجل ،وأي مزايا عينية أخرى ،باستثناء النفقات والمصاريف الفعلية المعقولة التي تتحملها الشركة
عن عضو مجلس اإلدارة لغرض تأدية عمله.

-

يوم :يوم تقويمي ،سواء أكان يوم عمل أم ال.

-

موقع الشركة اإللكتروني :موقع الشركة في االنترنت .http://najrancement.com

-

مراجع الحسابات (المحاسب القانوني/المراجع الخارجي) :طرف خارجي مستقل وموضوعي يقوم بمراجعة القوائم
المالية ربع السنوية والسنوية للشركة إلبداء الرأي حول:
•

إظهارها بعدالة ،من كافة النواحي الجوهرية ،المركز المالي للشركة كما في  31ديسمبر من كل سنة ميالدية
ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا ً لمعايير المحاسبة.

•
-

اتفاقها مع نظام الشركات والنظام األساس للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.

القوائم المالية السنوية :القوائم المالية للشركة ،وتشمل قائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر من كل سنة ميالدية
وقوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.

-

االحتياطي النظامي :ما تجنبه الشركة من صافي الدخل السنوي وفقا لنظام الشركات والنظام األساس للشركة.

-

االحتياطي االتفاقي :ما تجنبه الشركة من صافي الدخل السنوي بعد تجنيب االحتياطي النظامي وفقا لنظام الشركات
والنظام األساس للشركة ،ويخصص بما يعود بالنفع على الشركة.

-

أمين سر مجلس اإلدارة :الشخص المعين من قبل مجلس اإلدارة ليقوم بمهمة تدوين وتسجيل وحفظ محاضر
االجتماعات ،وأية مهام أخرى توكل إليه من قبل المجلس في هذا الشأن.

-

تداول :النظام اآللي لتداول األسهم السعودية.

-

الجمهور :تعنى في قواعد التسجيل واإلدراج األشخاص غير المذكورين أدناه:
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)1

موظفي الشركة

)2

المساهمين الكبار في الشركة.

)3

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في الشركة

)4

أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين في الشركات التابعة

)5

أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في الشركة.

)6

أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في ( ،4 ،3 ،2 ،1أو  )5أعاله.

)7

أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في ( ،5 ،4 ،3 ،2 ،1أو  )6أعاله.

)8

األشخاص الذين يعملون باالتفاق معا ً ويملكون مجتمعين ( )5%أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.
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 .22ملحق ب
الوصف الوظيفي أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس وأمين سر مجلس اإلدارة ولجان المجلس
رئيس مجلس اإلدارة
مسؤوليات (مادة رقم  27في الئحة حوكمة الشركات)
دون إخالل باختصاصات مجلس اإلدارة ،يتولى رئيس مجلس اإلدارة قيادة المجلس واإلشراف على سير عمله وأداء
اختصاصاته بفعالية ،ويدخل في مهام واختصاصات رئيس مجلس اإلدارة بصفة خاصة ما يلي:
)1

ضمان حصول أعضاء مجلس اإلدارة في الوقت المناسب على المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة.

)2

التحقق من قيام مجلس اإلدارة بمناقشة جميع المسائل األساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب.

)3

تمثيل الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم وكافة الجهات الرسمية وغير الرسمية والغير وفق ما ينص عليه نظام
الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة األساس.

)4

تشجيع أعضاء مجلس اإلدارة على ممارسة مهامهم بفعالية وبما يحقق مصلحة الشركة.

)5

ضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس اإلدارة.

)6

تشجيع العالقات البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وبين األعضاء التنفيذيين وغير
التنفيذين والمستقلين ،وإيجاد ثقافة تشجع على النقد البناء.

)7

إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة مع األخذ بعين االعتبار أي مسألة يطرحها أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو
يثيرها مراجع الحسابات ،والتشاور مع أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي عند إعداد جدول أعمال المجلس.

)8

عقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين دون حضور أي تنفيذي في الشركة.

)9

إبالغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها باألعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو
غير مباشرة فيها ،على أن يتضمن هذا اإلبالغ المعلومات التي قدمها العضو إلى مجلس اإلدارة ،وأن يرافق هذا التبليغ
تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي.

مسؤوليات (النظام األساس)
)1

توقيع االتفاقات والعقود بكافة أنواعها.

)2

اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة إلصدار الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية بالمبالغ والشروط التي يقررها
مجلس االدارة ،والحصول على الموافقات الالزمة من الجهات المختصة.

الشروط الخاصة الواجب توافرها للترشيح لرئاسة مجلس اإلدارة:
)1

)2
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أال يجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي من التالي:
أ.

وظيفة تنفيذية في الشركة.

ب.

عضوية لجنة المراجعة.

ت.

رئاسة لجنة الترشيحات والمكافآت.

أال يكون رئيسا ً لمجلس إدارة في أكثر من شركة مساهمة عامة واحدة مركزها في المملكة.
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عضو مجلس اإلدارة
مسؤوليات (مادة رقم  30في الئحة حوكمة الشركات)
)1

تقديم المقترحات لتطوير استراتيجية الشركة.

)2

مراقبة أداء اإلدارة التنفيذية ومدى تحقيقها ألهداف الشركة وأغراضها.

)3

مراجعة التقارير الخاصة بأداء الشركة.

)4

التحقق من سالمة ونزاهة القوائم والمعلومات المالية للشركة.

)5

التحقق من أن الرقابة المالية ونظم إدارة المخاطر في الشركة قوية.

)6

تحديد المستويات المالئمة لمكافآت أعضاء اإلدارة التنفيذية.

)7

إبداء الرأي في تعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية وعزلهم.

)8

المشاركة في وضع خطة التعاقب واإلحالل في وظائف الشركة التنفيذية.

)9

االلتزام التام بأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية واألنظمة ذات الصلة والنظام األساس عند
ممارسته لمهام عضويته في المجلس ،واالمتناع من القيام أو المشاركة في أي عمل يشكل إساءة لتدبير شؤون الشركة.

 )10حضور اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعية العامة وعدم التغيب عنها إال لعذر مشروع يخطر به مسبقاً ،أو ألسباب
طارئة.
 )11تخصيص وقت كافٍ لالضطالع بمسؤولياته ،والتحضير الجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه والمشاركة فيها بفعالية ،بما
في ذلك توجيه األسئلة ذات العالقة ومناقشة كبار التنفيذيين بالشركة.
 )12دراسة وتحليل المعلومات ذات الصلة بالموضوعات التي ينظر فيها مجلس اإلدارة قبل إبداء الرأي بشأنها.
 )13تمكين أعضاء مجلس اإلدارة اآلخرين من إبداء آرائهم بحرية ،وحث المجلس على مداولة الموضوعات واستقصاء
آراء المختصين من أعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة ومن غيرهم إذا ظهرت حاجة إلى ذلك.
 )14إبالغ مجلس اإلدارة بشكل كامل وفوري بأي مصلحة له  -مباشرة كانت أم غير مباشرة  -في األعمال والعقود التي تتم
لحساب الشركة ،وأن يتضمن ذلك اإلبالغ طبيعة تلك المصلحة وحدودها وأسماء أي أشخاص معنيين بها ،والفائدة
المتوقع الحصول عليها بشكل مباشرة أو غير مباشر من تلك المصلحة سواء أكانت تلك الفائدة مالية أم غير مالية،
وعلى ذلك العضو عدم المشاركة في التصويت على أي قرار يصدر بشأن ذلك ،وذلك وفقا ً ألحكام نظام الشركات ونظام
السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
 )15إبالغ مجلس اإلدارة بشكل كامل وفوري بمشاركته – المباشرة أو غير المباشرة – في أي أعمال من شأنها منافسة
الشركة ،أو بمنافسته الشركة – بشكل مباشر أو غير مباشر– في أحد فروع النشاط الذي تزاوله ،وذلك وفقا ً ألحكام
نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
 )16عدم إذاعة أو إفشاء أي أسرار وقف عليها عن طريق عضويته في المجلس إلى أي من مساهمي الشركة – ما لم يكن
ذلك في أثناء انعقاد اجتماعات الجمعية العامة – أو إلى الغير ،وذلك بحسب ما تقتضيل أحكام نظام الشركات ونظام
السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
 )17العمل بنا ًء على معلومات كاملة ،وبحسن نية ،مع بذل العناية واالهتمام الالزمين ،لمصلحة الشركة والمساهمين كافة.
 )18إدراك واجباته وأدواره ومسؤولياته المترتبة على العضوية.
 )19تنمية معارفه في مجال أنشطة الشركة وأعمالها وفي المجاالت المالية والتجارية والصناعية ذات الصلة.
 )20االستقالة من عضوية مجلس اإلدارة في حال عدم تمكنه من الوفاء بمهامه في المجلس على الوجل األكمل.
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الشروط العامة الواجب توافرها للترشيح لعضوية مجلس اإلدارة:
)1

أن يكون متمتعا بأهلية التصرف.

)2

أال يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفالس بالتقصير ،أو التدليس ،أو جريمة مخلة
بالشرف ،أو األمانة ،أو متعلقة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب ،أو بعقوبة مقيدة للحرية ،بسبب مخالفته ألحكام قانون
الشركات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

)3

أال يكون (ولو كان ممثال لشخص طبيعي أو اعتباري) مشتركا بعضوية مجالس إدارة أكثر من خمسة شركات مساهمة
مركزها في المملكة العربية السعودية في وقت واحد.

)4

أن ال يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين إال بموافقة الجمعية العامة بشكل سنوي.

)5

أال يكون موظفا ً حكوميا ً إال في حالة تمثيله لشخص اعتباري.

)6

قدرات فنية وق يادية وإدارية تتيح له االستقاللية في العمل ،واتخاذ القرار بالشكل الصحيح ،واستيعاب كافة المتطلبات
الفنية والمستجدات المتعلقة بسير العمل.

)7

االلتزام بتحقيق كافة المهام والمسؤوليات المناطة به ،والعمل على تحقيق أهداف الشركة.

)8

حسن السيرة والسلوك.

)9

لم يسبق عزله من منصبه بقرار تأديبي صادر من جهة رقابية أو بموجب حكم نهائي.

 )10أال يكون قد أشهر إفالسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر قرار بحبسه وفاء لدين عليه.
 )11أال يكون غير قادر على االلتزام والوفاء بديونه تجاه اآلخرين.
 )12أال يكون معسراً.
الخبرات العملية أو/والمؤهالت العلمية الواجب توافرها للترشيح لعضوية مجلس اإلدارة
يجب أن تتوافر في المرشح لعضوية مجلس اإلدارة إحدى الخبرات التالية:
)1

خبرة ثالث سنوات على األقل في المجال االقتصادي أو القانوني أو اإلداري أو المالي أو الصناعي لحملة مؤهالت
الدكتوراه أو الماجستير في التخصصات االقتصادية أو القانونية أو اإلدارية أو المالية ،أو شهادة مهنية معتمدة عالميا ًّ
في المجال المالي أو اإلداري باإلضافة إلى مؤهل جامعي في التخصصات المذكورة ،على سبيل المثال ال الحصر:
محاسب قانوني معتمد ومحلل مالي معتمد.
أو
خبرة أربع سنوات على األقل في المجال المالي أو الصناعي بالنسبة لحملة مؤهالت الدكتوراه أو الماجستير في
التخصصات األخرى.

)2

خبرة أربع سنوات على األقل في المجال االقتصادي أو القانوني أو اإلداري أو المالي أو الصناعي لحملة المؤهالت
الجامعية في التخصصات االقتصادية أو القانونية أو اإلدارية أو المالية.
أو
خبرة خمس سنوات على األقل في المجال المالي أو الصناعي لحملة المؤهالت الجامعية في التخصصات األخرى.

)3

خبرة سبع سنوات على األقل في المجال المالي أو الصناعي للحاصلين على مؤهل من أحد المعاهد التطبيقية المتخصصة
في مجال الدراسات االقتصادية أو المالية أو القانونية أو اإلدارية.
أو
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خبرة ثمان سنوات على األقل في المجال المالي أو الصناعي للحاصلين على مؤهل من أحد المعاهد التطبيقية المتخصصة
في مجال الدراسات األخرى.
)4

أن يكون قد سبقت له عضوية مجلس إدارة لمدة ثالث سنوات على األقل في إحدى الشركات المساهمة المحلية أو
األجنبية المعروفة.

)5

أن يكون قد شغل لمدة ثالث سنوات على األقل وظائف أو مناصب قيادية في شركات مساهمة ،ويتصل اختصاص هذه
الوظائف أو المناصب بالنشاطات األساسية للشركة.

عضو مجلس اإلدارة المستقل
مسؤوليات (مادة رقم  31في الئحة حوكمة الشركات)
باإلضافة لمسؤوليات عضو مجلس اإلدارة المشار إليها أعاله على عضو مجلس اإلدارة المستقل المشاركة بفعالية في أداء
المهام اآلتية:
)1

إبداء الرأي المستقل في المسائل االستراتيجية ،وسياسات الشركة ،وأدائها ،وتعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية.

)2

التحقق من مراعاة مصالح الشركة ومساهميها وتقديمها عند حصول أي تعارض في المصالح.

)3

اإلشراف على تطوير قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة ،ومراقبة تطبيق اإلدارة التنفيذية لها.

الشروط الخاصة والواجب توافرها للترشيح كعضو مجلس إدارة مستقل:
عضو مجلس اإلدارة المستقل يجب أن ال تنطبق عليه أي من عوارض االستقالل التالية:
)1

أن يكون مالكا ً لما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة تابعة/شقيقة أو له صلة قرابة مع
من يملك هذه النسبة.

)2

أن يكون ممثالً لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المائة ( )5%أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم
شركة تابعة/شقيقة.

)3

أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في شركة تابعة/شقيقة.

)4

أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة تابعة/شقيقة.

)5

أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى تابعة/شقيقة للشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.

)6

أن يعمل أو كان يعمل موظفا ً خالل العامين الماضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو شركة تابعة/شقيقة،
الموردين ،أو أن يكون مالكا ً لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العامين
كمراجعي الحسابات وكبار
ّ
الماضيين.

)7

أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.

)8

أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكافأة عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانه.

)9

أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة ،أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.
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اإلصدار النهائي

دليل حوكمة الشركة

أمين سر مجلس اإلدارة
مسؤوليات (مادة رقم  37في الئحة حوكمة الشركات)
)1

توثيق اجتماعات مجلس اإلدارة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت ،وبيان مكان االجتماع
وتاريخه ووقت بدايته وانتهائه ،وتوثيق قرارات المجلس ونتائج التصويت ،وحفظها في سجل خاص ومنظم ،وتدوين
أسماء األعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها – إن وجدت – ،وتوقيع هذه المحاضر من جميع األعضاء
الحاضرين.

)2

حفظ التقارير التي تُرفع إلى مجلس اإلدارة والتقارير التي يعدّها المجلس.

)3

تزويد أعضاء مجلس اإلدارة بجدول أعمال المجلس وأوراق العمل والوثائق والمعلومات المتعلقة به ،وأي وثائق أو
معلومات إضافية يطلبها أي من أعضاء مجلس اإلدارة ذات عالقة بالموضوعات المشمولة في جدول االجتماع .

)4

التحقق من تقيد أعضاء مجلس اإلدارة باإلجراءات التي أقرها المجلس.

)5

تبليغ أعضاء مجلس اإلدارة بمواعيد اجتماعات المجلس قبل التاريخ المحدد بمدة كافية.

)6

عرض مسودات المحاضر على أعضاء مجلس اإلدارة إلبداء مرئياتهم حيالها قبل توقيعها.

)7

التحقق من حصول أعضاء مجلس اإلدارة بشكل كامل وسريع على نسخة من محاضر اجتماعات المجلس والمعلومات
والوثائق المتعلقة بالشركة.

)8

التنسيق بين أعضاء مجلس اإلدارة.

)9

تنظيم سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

 )10تقديم العون والمشورة إلى أعضاء مجلس اإلدارة.
جدارات (مادة رقم  36في الئحة حوكمة الشركات)
يحدد مجلس اإلدارة الشروط الواجب توافرها في أمين سر مجلس اإلدارة ،على أن تتضمن أيا ً مما يلي:
)1

أن يكون حاصالً على شهادة جامعية في القانون أو المالية أو المحاسبة أو اإلدارة أو ما يعادلها ،وأن تكون لديه خبرة
عملية ذات صلة ال تقل عن ثالث ( )3سنوات.

)2
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أن تكون لديه خبرة عملية ذات صلة ال تقل عن خمس ( )5سنوات.

