منوذج التوكيل
التاريخ 1439/ /هـ املوافق 2017/ /م
أنا املساهم (االسم رطاع ) )...............(...................... :اجلنسية مبوجب هوية شخصية (أو إقامة أو جواز سفر لغري السعوديني) رقم:
 ...............صادرة من ........... :طصفيت (الشخصية)أو (مفوض طالتوقيع عن مدير /رئيس جملس إدارة شركة )...............:ومال (ة) ألسهم
عددها ............:سهماً من أسهم شركة اخلطوط السعودية للتموين (شركة مساهمة سعودية مدرجة) "الشركة" املسجلة يف السجل
التجاري طرقم 4030175741واستناداً لنص املادة ( )28من النظام األساس للشركة فإنين طهذا أوكل السيد (االسم
الرطاع ) ..................:حامل اهلوية الشخصية (إقامة أو جواز سفر لغري السعوديني) رقم .......... :لينوب عين يف حضور اجتماع اجلمعية
العامة يري العادية الذي سيعقد يف مدينة جدة اململكة العرطية السعودية يف متام الساعة  18:30مساءً من يوم اخلميس طتاريخ
1439/04/03هـ (حسب تقويم أم القرى) املوافق2017/12/21م وقد وكلته طالتصويت نياطة عين على املواضيع املدرجة على جدول
األعمال ويريها من املواضيع اليت قد تطرحها اجلمعية العامة يري العادية للتصويت عليها ،والتوقيع نياطةً عين على كافة القرارات
واملستندات املتعلقة طهذه االجتماعات ،ويعترب هذا التوكيل ساري املفعول هلذا االجتماع أو أي اجتماع الحق يججل إليه.
إسم موقع التوكيل:
صفة موقع التوكيل:
السجل املدن (اجإقامة أو جواز سفر لغري السعوديني) رقم:
التوقيع (طاجإضافة للختم إذا كان مال األسهم شخصاً معنوياً)

املادة  :4أغراض الشركة بعد التعديل
املادة  :4أغراض الشركة
تكون أغراض الشركة ما يلي-:
 .1تقديم خدمات اإلعاشة املطهية وغري املطهية للقطاعني العام واخلاص.
 .2تقديم خدمات املبيعات اجلوية.
 .3إدارة وتشغيل األسواق احلرة يف مطارات اململكة العربية السعودية.
 .4إدارة وتشغيل املطاعم وحمالت املواد الغذائية يف املطارات وخارهها.
 .5متلُك وإدارة وتشغيل املطاعم وحمالت املواد الغذائية يف داخل املطارات وخارهها.
 .6متلُك وإدارة وتشغغغغغيل املطاعم وحمالت املواد الغذائية يف الشغغغغركات والباوسم واملسغغغغتشغغ غ يات واملاشغغ غ ت
التعليمية وغريها.
 .7متلُك وإدارة وتشغيل املطاعم وحمالت املواد الغذائية يف املااطق الاائية.
 .8تقديم خدمات الاظافة.
 .9إنشاء مصانع املواد الغذائية ومصانع مواد التغليف واحلصو عل التصاري الالممة.
 .10إقامة مستودعات التربيد.
 .11إدارة و تأهري العقارات اململوكة أو املؤهرة (السكاية).
 .12إدارة و تأهري العقارات اململوكة أو املؤهرة (غري السكاية).
 .13متلُك و إدارة و تشغيل مغاسل مركزية لتاظيف املالبس وامل روشات.
 .14اإلسترياد والتصدير.
 .15اإلسترياد والتصدير وجتارة اجلملة والتجزئة يف املواد والوهبات الغذائية والتموياية واحللوى وال طائر
والسكاكر والبسكويت والشوكوالتة والتمور واملشروبات الغامية والعصري واملياه املعدنية.
 .16اإلسترياد والتصدير وجتارة اجلملة والتجزئة يف امللبوسات اجلاهزة واألحذية والسجاد وال ضيات
والكريستا والعطور والساعات والتحف واهلدايا وألعاب األط ا واإلكسسوارات و السجائر و التبغ و
األههزة الكهربائية.
 .17اإلسترياد والتصدير وجتارة اجلملة والتجزئة يف مواد التجميل و العااية بالبشرة.
 .18جتارة اجلملة والتجزئة يف كافة ماتجات الشركة من الوهبات واملواد الغذائية ومواد التغليف.
 .19إسترياد وتصدير وجتارة اجلملة والتجزئة يف املعدات اخلاةة باملواد التموياية وماكياات حتضري القهوة
والعصريات ومعدات ومواد السالمة والوقاية اخلاةة بالطائرات و تأهريها للغري.

 .20إسترياد وتصدير وجتارة اجلملة والتجزئة يف املعدات اخلاةة زمزاولة نشا

الشركة مثل الرافعات

والشاحاات ومعدات وأههزة الطبخ وتأهريها للغري.
 .21تصدير وجتارة اجلملة والتجزئة يف مجيع ماتجات الشركة من الوهبات املطبوخة واجملمدة داخل
اململكة وخارهها.
 .22التدريب عل فاون الطهي وتعليم أةو الضيافة و الطبخ.
 .23بيع الذهب و املصوغات الذهبية.
 .24اخلدمات الطبية.
 .25وكاالت الس ر و السياحة.
 .26نظافة الطائرات من الداخل و اخلارج.
 .27مقاوالت عامة إلنشاء املباني وةيانة ونظافة املباني.
 .28ختديم و تأمني التغذية للمراكز الطبية.
 .29خدمات تشغيل املستودعات واألعما اللوهيستية املتعلقة بها.
 .30تقديم اخلدمات االستشارية املتعلقة بأنشطة الشركة وغريها.
وال متارس الشركة أنشطتها إال بعد احلصو عل الرتاخيص الالممة من اجلهات املختصة.

دليل حوكمة الشركة بعد التعديل
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الباب األول المقدمة
المادة األولى :الغرض
أ .يقدم دليل الحوكمة مبادئ توجيهية إلدارة فعالة وفقا ً لألسس والمعايير المتضمنة.
ب .وقد تم وضع دليل إدارة الحوكمة بنا ًء على نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات واألنظمة األخرى ذات العالقة
ونظام الشركة األساسي.

المادة الثانية :الهدف من دليل الحوكمة
أ .تحقيق أفضل المعايير المهنية والشفافية وذلك من خالل المتابعة والمحافظة على االمتثال الكامل لألنظمة والقواعد
واللوائح التي تحكم أعمال الشركة وحماية سمعتها وأصولها.
ب .إضافة إلى تحديد أهداف الشركة وخططها المستقبلية يطور المجلس استراتيجيتها التي توجه األنشطة القائمة لتحقيق
هذه األهداف.
ج .هذا ويقوم مجلس اإلدارة باستخدام المهارة والحرص عند ممارسة مهامهم  ،مع تأدية واجباتهم على نحو قائم على
الثقة.

المادة الثالثة :ما هي إدارة الحوكمة؟
ج .تعتبر الحوكمة نظاما ً "للضوابط والتوازنات" ،تم تصميمه لخلق توازن بين مصالح مختلف أصحاب المصلحة المعنيين
في المنظمة (المساهمين واإلدارة والموظفين والعمالء والموردين والمجتمع ككل) ،وعليه ،فإن حوكمة الشركات
ال تقتصر على المسائل النظامية واللوائح والمخاطر ،بل تطبيقها يتسع ليشمل معظم أنشطة الشركة الشركة.

المادة الرابعة :استخدام الدليل
يستخدم هذا الدليل كمرجعية للمساهمين ومجلس اإلدارة واللجان التابعة لمجلس اإلدارة ،بحيث يتم الرجوع إلى الجزء
ذي العالقة من هذا الدليل لالسترشاد به و/أو االمتثال به.
كما سيتم القيام بعملية مراجعة دورية لهذا الدليل ،وذلك بهدف تقييم مدى مالءمته وقابليته للتطبيق ،أوحاجته إلى التعديل
وفقا ً للتغيرات التي قد تطرأ على الشركة أوالبيئة المحيطة أو بسبب أي تغيرات في األنظمة واللوائح ذات العالقة.

المادة الخامسة :مراقب الدليل
يراقب هذا الدليل المستشار القانوني العام للشركة (وسيشار إليه فيما بعد بـ"مراقب الدليل") .توجه كافة االستفسارات
واألمور المتعلقة بهذا الدليل سواء فيما يتعلق بمحتوياته أو تنفيذه أو نطاق العمل أو األهداف وغيره إلى مراقب
الدليل وسيكون مراقب الدليل الشخص المخول في مراجعة هذا الدليل بشكل دوري وإصدار التوصيات بشأنه.

المادة السادسة :حق اإلطالع على الدليل
إن للمساهمين ومجلس اإلدارة واللجان التابعة لمجلس اإلدارة أحقية االطالع على هذا الدليل .كما يمكن للشركة نشر
ملخص لهذا الدليل حسب ما تتطلبه األنظمة واللوائح ذات العالقة أو في موقع الشركة على شبكة اإلنترنت.
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المادة السابعة :الموافقة على الدليل
يجب أن يتم الموافقة على محتويات دليل إدارة الحوكمة من قبل مجلس اإلدارة والجهات األخرى صاحبة المسئولية
كجمعية المساهمين ولجان المجلس وذلك قبل وضعه قيد التنفيذ ،وأن يتم تفعيل هذا الدليل والمستجدات الخاصة به
من قبل مراقب الدليل بدءا ً من التاريخ الذي تم تحديده والموافقة عليه.

المادة الثامنة :تنفيذ الدليل
يتولى مراقب الدليل متابعة تنفيذ دليل الحوكمة ،كما يمكن لمراقب الدليل تفويض مسئولية متابعة دليل الحوكمة إلى شخص
أو أشخاص مختصين في التعامل مع دليل إدارة الحوكمة.

المادة التاسعة :تحديث الدليل
أ .من حين آلخر يتطلب دليل الحوكمة إلى إجراء تعديالت و إضافات.
ج .يجب أن تتم كافة التعديالت واإلضافات وفقا ً إلجراءات التحديث الواردة في هذا الجزء.

المادة العاشرة :صيانة الدليل وتكرار معدل المراجعة
أ .يجب أن يتم مراجعة واعتماد الدليل على فترات منتظمة لتعكس التغييرات التي قد تطرأ في الشركة أوالبيئة المحيطة
بها أو التغيرات في األنظمة واللوائح ذات العالقة.
ب .يتناول الجدول التالي معدل تكرار المراجعة ومسؤولية أداء المراجعة ومسؤولية اتخاذ الموافقة:
المراجعة
دليل إدارة الحوكمة

مسؤولية المراجعة تتم من
قبل

معدل تكرار المراجعة

المستشار القانوني العام
للشركة

كل  12شهرا ً

الموافقة تتم من قبل
مجلس اإلدارة أو أي
من الجهات صاحبة
الصالحية

المادة الحادية عشر :إجراءات التحديث
أ .يتم عمل التعديالت بالدليل كنتيجة لسبب أو مجموعة من األسباب التالية التي لها تأثير مباشر على أعمال الشركة:
التغيرات في األنظمة السعودية
التغيرات في أنظمة ولوائح هيئة سوق المال
التغيرات في النظام األساسي للشركة
التغيرات في هيكل مجلس اإلدارة
ب .يتم طلب تحديث الدليل (اإلضافة  /اإللغاء  /التعديل) فقط من قبل مستخدم الدليل أو من قبل مراقب الدليل .يجب أيضا ً
أن يلقي طلب التغيير  /التحديث الضوء على أثر التغييرات المقترحة.
ج .سوف يتم تحديث هذا الدليل للتأكد من التصريح بكافة التغييرات وتوثيقها سواء كانت تلك التغييرات المؤقتة أو الدائمة
وكذلك التأكد من أن محتويات الدليل تعكس باستمرار الممارسات الحالية في الشركة.
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د .سوف تتم عملية التحديثات فقط من خالل طلب تحديث الدليل.
هـ .سوف يتم منح الموافقة المبدئية والنهائية ألية تغييرات من قبل مجلس اإلدارة أو الجهة صاحبة الصالحية.
و .بمجرد الحصول على الموافقة ،سوف يتم إعادة طلب تحديث الدليل إلى مراقب الدليل ليتم تسجيله في سجل ضبط
تحديثات الدليل الوارد في هذا الجزء.
ز .سوف يتم إصدار كافة التغييرات المؤقتة في صيغة مذكرة مستقلة مع إتباع نفس اإلجراء الخاص بتحديث الدليل مع
إشارة تدل على األجزاء ذات الصلة المتأثرة في هذا الدليل.

المادة الثانية عشر :سجل مراقبة عمليات التحديث
أ .يجب أن تكون أي متغيرات تطرأ على هذا الدليل مؤرخة ومتسلسلة.
ب .يتم إدخال تاريخ إجراء التحديث إلى جانب رقم التغيير في كل صفحة من صفحات دليل إدارة الحوكمة.
ج .يتولى مراقب الدليل التحقق من معرفة جميع الموظفين بالتحديثات ورقم آخر إصدار من إصدارات الدليل وتاريخ بدء
التطبيق.
د .يجب االستعانة بالجدول اآلتي وتوقيعه إلجراء جميع التحديثات على الدليل.
تاريخ هذا اإلصدارxxx/xx/xx :
اإلصدار
المعدل

ملخص التغييرات

التاريخ

المادة الثالثة عشر :حقوق التأليف والنشر
هذا الدليل ومحتوياته هو لالستخدام الداخلي ويتم التعامل معه بسرية .يمكن للشركة نشر ملخص لهذا الدليل في موقع
الشركة على شبكة اإلنترنت أو موقع تداول.
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المادة الرابعة عشر :المصطلحات الواردة بالدليل
فيما يلي التعريفات الخاصة ببعض العبارات المستخدمة في هذا المستند:
م

العبــــــارة

الوصف

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 وجود أي تكرار لهذه األصوات.

التابع

الشخص الذي يسيطر عليه شخص آخر وتكون السيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر .

شخص ذو عالقة

أ.

فيما يتعلق بكبار التنفيذيين أو عضو مجلس اإلدارة أو مساهم فرد يمتلك نسبة
كبيرة من األسهم  ،أي من اآلتي بيانهم:
الزوج والزوجة و األوالد القصر (يشار إليهم مجتمعين بـ"عائلة الفرد")
أي شركة تكون للفرد أو ألي من أفراد عائلته أو ألكثر من فرد منهم
مجتمعين  ،أو تكون للفرد وألي من أفراد عائلته أو ألكثر من فرد منهم
مجتمعين  ،أي مصلحة في رأسمالها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر
بما يتيح لهم القدرة على:

• التصويت أو السيطرة على أصوات بنسبة تساوي أو تزيد على  %30في
الجمعية العمومية فيما يتعلق بكل أو معظم الوسائل
• أو تعيين أو عزل أعضاء مجلس اإلدارة المالكين لغالبية حقوق التصويت
في اجتماعات مجلس اإلدارة فيما يتعلق بكل أو معظم المسائل .
ب .يقصد بـ"شخص ذي عالقة" فيما يتعلق بشركة تملك نسبة كبيرة من األسهم:
أي شركة أخرى تكون تابعة لها  ،أو قابضة لها  ،أو تابعة زميلة لها
تملكها الشركة األم نفسها
أي شركة يكون أعضاء مجلس إدارتها معتادين على التصرف وفقا
لتوجيهات أو تعليمات الشركة التي تملك نسبة كبيرة من األسهم.
أي شركة تكون للشركة التي تملك نسبة كبيرة من األسهم  ،وأي شركة
أخرى ورد تعريفها في الفقرة (أ) أو(ب) مجتمعتين  ،أي مصلحة في
رأسمالها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بما يتيح لهم القدرة على:

.3

• التصويت أو السيطرة على أصوات بنسبة تساوي أو تزيد على  %30في
الجمعية العمومية فيما يتعلق بكل أو معظم الوسائل
• أو تعيين أو عزل أعضاء مجلس اإلدارة المالكين لغالبية حقوق التصويت
في اجتماعات مجلس اإلدارة فيما يتعلق بكل أو معظم المسائل .
األطراف ذوو العالقة

أ .كبار المساهمين في الشركة.
ب .أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم.
ج .كبار التنفيذيين في الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم.
د .أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى كبار المساهمين في الشركة.
هـ .المنشآت  -من غير الشركات  -المملوكة لعضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين
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م

العبــــــارة

شخص ذو صلة

الوصف
أو
أقاربهم.
و .الشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم شريكا ً
فيها.
ز .الشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم عضواً
في
مجلس إدارتها أو من كبار التنفيذيين فيها.
ح .شركات المساهمة التي يملك فيها أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو
أقاربهم ما نسبته ( )5%أو أكثر ،مع مراعاة ما ورد في الفقرة) د (من هذا التعريف.
 ط .الشركات التي يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين
أو أقاربهم تأثير في
 قراراتها ولو بإسداء النصح أو التوجيه.
 ي .أي شخص يكون لنصائحه وتوجيهاته تأثير في قرارات الشركة وأعضاء
مجلس إدارتها
 وكبار تنفيذييها.
 ك .الشركات القابضة أو التابعة للشركة.

 ويستنى من الفقرتين) ط (و)ي (من هذا التعريف النصائح والتوجيهات التي
تقدَّم بشكل مهني
 من شخص مرخص له في ذلك.
 العضو المنتدب ،أو عضو مجلس إدارة ،أو كبار التنقيذيين أو أي مساهم
يمتلك نسبة كبيرة من األسهم في شركة تكون أوراقها المالية مدرجة ،أو أي
شخص ذي عالقة بشخص ينطبق عليه هذا التعريف.

األقارب أو صلة القرابة

- اآلباء ،واألمهات ،واألجداد ،والجدات وإن علوا.
- األوالد ،وأوالدهم وإن نزلوا.
- اإلخوة واألخوات األشقاء ،أو ألب ،أو ألم ،وأوالدهم.
- األزواج والزوجات.
جميع حقوق التصويت المرتبطة بأسهم شركة ويمكن ممارستها من خالل الجمعية العمومية

المجلس

مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين

لجان مجلس اإلدارة

اللجان التي يتم تعيينها من قبل مجلس إدارة الشركة ولجنة المراجعة.

الهيئة

هيئة السوق المالية شاملة حيثما يسمح النص ،أي لجنة ،أو لجنة فرعيه ،او موظف ،أو
وكيل يمكن ان يتم تفويضه للقيام بأي وظيفة من وظائف الهيئة.

السوق

السوق المالية السعودية

حقوق التصويت
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م

العبــــــارة
حوكمة الشركات

الوصف
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 السوق وبيئة العمل

نظام الشركات السعودي

تم إصدار نظام الشركات السعودي بالمرسوم الملكي رقم م 3/المؤرخ
1437/1/28هـالموافق 2015/11/10م وتعديالته

نظام السوق المالية

نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 30/وتاريخ 1424/06/02هـ

الئحة حوكمة الشركات
قواعد التسجيل واإلدراج

الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب قرار رقم -16-8
 2017وتاريخ 1438/05/16هـ الموافق 2017/02/13م بنا ًء على نظام الشركات
قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية

الرئيس

رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين

الشركة

شركة الخطوط السعودية للتموين ("التموين"" ،الشركة")

السيطرة

مساهم كبير

القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر بشكل مباشر أو غير مباشر  ،منفردا
أو مجتمعا مع قريب أو تابع  ،من خالل أي من اآلتي( :أ) امتالك نسبة تساوي  %30أو
أكثر من حقوق التصويت في شركة( .ب) حق تعيين  %30أو أكثر من أعضاء الجهاز
اإلداري ؛ وتفسر كلمة "المسيطر" وفقا لذلك.
شخص يملك  %5أو أكثر من أسهم المصدر

مساهمو األقلية

المساهمين الذين يمثلون فئة غير مسيطرة على الشركة بحيث ال يستطيعون التأثير عليها.

جمعية المساهمين

جمعية تشكل من مساهمي الشركة بموجب أحكام نظام الشركات ونظام الشركة األساسي

أصحاب المصالح

كل شخص له مصلحة مع الشركة مثل :المساهمين ،العاملين  ،الدائنين  ،العمالء  ،الموردين،
والمجتمع.

سهم

سهم أي شركة أينما كان مكان تأسيسها .ويشمل تعريف "سهم" كل أداة تكون لها خصائص
رأس المال.

عضو مجلس اإلدارة

بالنسبة إلى الشركة ،فهي تشمل أعضاء مجلس اإلدارة.

العضو غير التفيذي

العضو التنفيذي

عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغا ً إلدارة الشركة وال يشارك في األعمال
اليومية لها.
عضو مجلس اإلدارة الذي يكون متفرغا ً في اإلدارة التنفيذية للشركة ويشارك في
األعمال اليومية لها ،وتكون مهامه ومسئولياته بحسب الوظيفة التي يشغلها.
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م

العبــــــارة
العضو المستقل

الوصف
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع باالستقالل التام في مركزه وقراراته ،وال تنطبق
عليه أي من عوارض االستقالل المنصوص عليها في المادة عشرين ( )20من الئحة
حوكمة الشركات (ما كان استرشاديا ً من تلك العوارض اليؤثر على استقالل العضو
حتى وان انطبقت عليه) ،وعلى العضو المستقل أن يكون قادراً على أداء مهامه وإبداء
آرائه والتصويت على القرارات بموضوعية وحياد ،بما يُعين المجلس على اتخاذ
القرارات السليمة التي تسهم في تحقيق مصالح الشركة.

اإلدارة التنفيذية أو كبار
التنفيذيين

األشخاص المنوط بهم إدارة عمليات الشركة اليومية ،واقتراح القرارات االستراتيجية
وتنفيذها ،كالرئيس التنفيذي ونوابه والمدير المالي.

موظف

فيما يتعلق بشخص ،يشمل عضو مجلس إدارة شركة ،أو مدير الشركة أو الشريك في شركة
تضامن ،أو أي فرد اخر يعمل بموجب عقد عمل ،أو عقد خدمات ويتم وضع خدماته في
تصرف أو تحت سيطرة ذلك الشخص.

تداول

النظام اآللي لتداول األسهم السعودية

الجهاز اإلداري

مجموعة من األفراد الذين يتخذون القرارات اإلستراتيجية للشخص ،ويعتبر مجلس إدارة
الشركة الجهاز اإلداري لها.

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.

األوراق المالية ذات العالقة

يقصد بها في الئحة االندماج واالستحواذ أي من اآلتي:
 .1األوراق المالية للشركة المعروض عليها التي تم تقديم العرض بشأنها
أو التي تتمتع بحقوق التصويت.
 .2أسهم رأس المال للشركة المعروض عليها والعارض.
 .3األوراق المالية للعارض التي تتمتع – بشكل أساسي – بالحقوق نفسها
ألي أوراق مالية سيتم إصدارها كثمن للعرض.
 .4األوراق المالية للشركة المعروض عليها والعارض التي تتمتع بحقوق
اكتتاب أو تحويل ألي من األوراق المالية المذكورة أعاله.

الشخص

 أي شخص طبيعي  ،أو اعتباري تقر له أنظمة المملكة بهذه الصفة.

يوم

 يوم عمل في المملكة العربية السعودية طبقا أليام العمل الرسمية في الهيئة.

يوم تقويمي

 أي يوم ،سواء أكان يوم عمل أم ال

15

الباب الثاني المساهمين والجمعية العمومية
المادة الخامسة عشر :الحقوق العامة للمساهمين
يجب أن يتم حفظ كافة حقوق المساهمين المتصلة باألسهم ،وعلى وجه الخصوص الحقوق اآلتية:
الحصول على عائد من األرباح التي تم الموافقة علي توزيعها.
الحصول على حصة من أصول الشركة في حالة التصفية.
يكون لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية العامة وتحسب األصوات في الجمعية العامة
العادية والجمعية العامة غير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم .وال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة
االشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمتهم عن مدة إدارتهم وال على البنود
المتعلقة بالتعامالت مع أطراف ذات عالقة إن كان العضو صاحب المصحلة مباشرة أو غير مباشرة وال
على بنود مكافآتهم.
تشجع الشركة حضور جميع المساهمين مهما كان عدد أسهمهم في رأسمال الشركة اجتماعات الجمعية
العامة ومناقشة مجلس اإلدارة عن أدائه وبنا ًء على المادة الثامنة والعشرون ( )28من نظام الشركة
األساسي للمساهم أن يوكل عنه – كتابة – شخص آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة ومن غير موظفي
الشركة في حضور اجتماع الجمعية العامة وإدراج صوت المساهم ويفضل أن يكون التوكيل مثبتا ً لصوت
الموكل في الموضوع المعروض في جدول األعمال قبل تسليمه للوكيل وال تفرض الشركة ذلك ويشترط
أن يتم تقديم نسخ من هذه التوكيالت إلى إدارة الشركة قبل يومين ( )2عمل على األقل من التاريخ المحدد
الجتماع الجمعية العامة ،على أن يتم تقديم أصل التوكيالت قبل بدء ذلك االجتماع.
اتخاذ أي إجراءات تجاه أسهمهم وفق أحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
مراقبة أداء الشركة وأعمال مجلس اإلدارة فضالً عن الحق في إثارة أية مطالبات بالمساءلة ضد أي من
أعضاء مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسئولية تجاههم ،والطعن ببطالن قرارات جمعيات المساهمين العامة
والخاصة وفق الشروط والقيود الواردة في نظام الشركات واألنظمة واللوائح ذات العالقة ونظام الشركة
األساسي.
تقديم االستفسارات 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 .يجب إتاحة أي معلومات من شأنها تمكين المساهمين
من ممارسة حقوقهم بشكل صحيح ،على أن تكون تلك المعلومات كاملة ودقيقة وواضحة وغير مضللة،
كما يجب توفير المعلومات وتحديثها لهم على أسس متكررة وضمن الفترة الزمنية المناسبة ،كما يجب
على الشركة تنفيذ وسيلة فعالة لالتصال مع مساهميها على أن تتسم وسيلة االتصال توفير المعلومات
للمساهمين بالوضوح والتفصيل وأن تتضمن بيانا ً بمعلومات الشركة التي يمكن للمساهم الحصول عليها
وأن يتم توفيرها لعموم المساهمين من ذات الفئة وال يجب على الشركة التفضيل بين أحد المساهمين أو
آخر في إعطاء هذه المعلومات.
أولوية االكتتاب باألسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية ،ما ام توقف الجمعية العامة غير العادية
العمل بحق األولية – إذا نص نظام الشركة األساسي على ذلك – وفقا ً للمادة األربعين بعد المائة ()140
من نظام الشركات.
تقييد أسهمه في سجل المساهمين في الشركة.
طلب االطالع على نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها األساسي ما لم تنشرهما الشركة في موقعها
االلكتروني.
ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة وانتخابهم.
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المادة السادسة عشر :حقوق المساهمين المتعلقة باجتماعات الجمعية العامة
أ .تعقد الجمعية العامة الع ادية على األقل مرة في السنة في غضون األشهر الستة التالية لنهاية السنة المالية للشركة.
ب .تعقد اجتماعات أخرى للجمعية العامة كلما دعت الحاجة إلى ذلك وفقا ً لما يقرره مجلس اإلدارة ،أو حسب ما هو مذكور
في نظام الشركة األساسي وحسب األنظمة واللوائح ذات العالقة.
ج .يجب على الشركة نشر دعوة اجتماع الجمعية العامة في تداول ومواقع اإلنترنت الرسمية للشركة وفي الصحيفة اليومية
التي يتم توزيعها في موقع المقر الرئيسي للشركة ،وذلك بعشرة ( )10أيام على األقل قبل الموعد المتفق عليه
النعقاد االجتماع .ويجب أن تحتوي الدعوة على جدول أعمال االجتماع ونموذج التوكيل.
د .تعقد الجمعية العامة كذلك بنا ًء على طلب مساهمين يمتلكون ما نسبته  %5من رأس المال وكذلك بنا ًء على طلب
المراجع الخارجي للشركة.
هـ .يجب على المجلس تشجيع وتسهيل المشاركة للمساهمين على أوسع نطاق ممكن في اجتماعات الجمعية العامة وذلك
بتحديد أنسب وقت ومكان لعقد االجتماع ،وللمجلس في ذلك أن يقرر استخدام وسائل التقنية الحديثة وفقا ً لألنظمة
واللوائح ذات العالقة.
و .يجب إعداد جدول أعمال لكل اجتماع يعقده المجلس مع األخذ في االعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمين في
مناقشتها خالل االجتماع ،كما إن المساهمين الذين يمتلكون أسهم تمثل  ٪ 5أو أكثر لهم الحق في إضافة بند أو
أكثر في جدول األعمال ليتم مناقشته في االجتماع.
ز .للمساهمين الحق في مناقشة أي بند من بنود جدول األعمال في االجتماع فضالً عن توجيه أسئلة إلى مجلس اإلدارة
ومراجع الحساب ات الخارجي خالل االجتماع .يجب على المجلس والمراجع الخارجي الرد على تلك األسئلة مع
إعداد اإلجابات الخاصة بهم ما لم تخل تلك اإلجابات بمصلحة الشركة.
ح .يجب أن يتم دعم كافة األمور التي يتم تناولها في االجتماع بالمعلومات الكافية لتمكين المساهمين من اتخاذ القرار
الصحيح المتعلق ببند محدد يتم مناقشته خالل االجتماع.
ط .يتم إرسال نسخ من المستندات باإلضافة إلى تقرير مجلس اإلدارة السنوي وتقرير مراجع الحسابات بعد موافقة الجمعية
عليهم إلى هيئة السوق المالية خالل مدة أقصاها عشرة ( )10أيام من تاريخ االجتماع.
ي .يجب أن يتم نشر محضر اجتماع الجمعية العامة للمساهمين في موقع تداول وموقع الشركة الرسمي.
ك .يجب أن يتاح للمساهمين من خالل الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني لتداول– 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
وعلى الشركة تحديث تلك المعلومات في حال تعديل جدول أعمال الجمعية العامة.
ل .ومن المتوقع أن يحضر أعضاء مجلس اإلدارة الجمعية العامة للمساهمين وعضواً من كل لجنة واإلدارة التنفيذية
للشركة.

المادة السابعة عشر :الجمعية العامة العادية
أ .يترأس رئيس مجلس اإلدارة ("الرئيس") أو نائب الرئيس في حال غياب الرئيس جميع اجتماعات الجمعية العامة .وفي
حال غياب الرئيس ونائبه  ،ينتخب المجلس رئيسا ً لرئاسة هذا االجتماع على وجه التحديد ،كما تنتخب الجمعية
أمين سر لها وأعضاء للجنة جمع وفرز األصوات.
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ب .ومن المتوقع أن يحضر كافة أعضاء مجلس اإلدارة الجمعية العامة السنوية للمساهمين وعضوا ً من كل لجنة واإلدارة
التنفيذية للشركة.
ج .تقدم اجتماعات الجمعية العامة فرصة للمساهمين لاللتقاء والتواصل مع المجلس لوضع منظور أفضل لتفهم عمليات
الشركة وآفاقها.
د .عقب كل اجتماع للجمعية العامة ،يجب أن يتم إرفاق محاضر االجتماعات في سجل خاص ،والذي يكون موقعا َ من
رئيس الجمعية وأمين سر الجمعية في االجتماع.
و .اجتماعات الجمعية العامة العادية لن تكون صالحة إال إذا حضرها مساهمون يمثلون ما ال يقل عن ربع رأس مال
الشركة  ،وإذا لم يتحقق هذا النصاب في االجتماع األول ،وجهت دعوة لعقد اجتماع ثان خالل الثالثين ( )30يوما ً
التالية لالجتماع السابق ،على أن تنشر الدعوة لالجتماع الثاني بحسب الطرق المنصوص عليها في المادة ()2/31
من نظام الشركة األساسي .ومع ذلك ،يجوز أن يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد
االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لالجتماع األول ما يفيد ذلك ،ويعتبر االجتماع الثاني صحيحا ً أيا ً كان
عدد األسهم الممثلة فيه.
ز  .يجب مناقشة ومعالجة جميع األمور ذات الصلة بالشركة في اجتماع الجمعية العامة العادية  ،وباستثناء األمور التي
تدخل في نطاق اختصاص الجمعية العامة غير العادية ،تختص الجمعية العامة العادية بجميع شئون الشركة
وبخاصة ما يلي:
تعيين وعزل أعضاء مجلس اإلدارة.
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.
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.
مراقبة التزام أعضاء مجلس اإلدارة بأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية واألنظمة األخرى
ذات العالقة ونظام الشركة األساسي ،وفحص أي ضرر ينشأ عن مخالفتهم لتلك األحكام أو إساءتهم
تدبير أمور الشركة ،وتحديد المسئولية المترتبة على ذلك ،واتخاذ ما تراه مناسبا ً في هذا الشأن وفقا ً
لنظام الشركات ولوائحه التنفيذية واألنظمة األخرى ذات العالقة.
تشكيل لجنة المراجعة وفقا ً ألحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية واألنظمة األخرى ذات العالقة.
الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة.
تعيين مراجعي الحسابات وتحديد مكافآتهم وإعادة تعيينهم وتغييرهم والموافقة على تقاريرهم.
البت في اقتراحات مجلس اإلدارة بشأن طريقة توزيع األرباح الصافية واعتماد ما تم توزيعه من
أرباح مرحلية إن وجدت.
الموافقة على القوائم المالية للشركة.
الموافقة على تعيين مراجع حسابات خارجي وتحديد مكافأته ومدة عمله.
النظر في المخالفات واألخطاء التي تقع من مراجعي حسابات الشركة في أدائهم لمهامهم ،وفي أي
صعوبات يُخطرها بها 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.
استخدام 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.
تكوين احتياطات أخرى للشركة ،بخالف االحتياطي النظامي واالحتياطي االتفاقي والتصرف فيها.
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اقتطاع مبالغ من األرباح الصافية للشركة إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة
ما يكون قائما ً من هذه المؤسسات ،وفقا ً لما ورد في المادة التاسعة والعشرين بعد المائة ()129
من نظام الشركات.
الموافقة على بيع أكثر من ( )5%من أصول الشركة ،سواء في صفقة واحدة أو عدة صفقات
خالل اثني عشر شهرا ً 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.
ح  .يتم اعتماد قرارات الجمعية العامة العادية أثناء االجتماع بأصوات األغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماع.

المادة الثامنة عشر :الجمعية العامة غير العادية
أ .تعقد الجمعية العامة غير العادية كلما دعت الحاجة لذلك وفقا ً لما تقتضيه األنظمة واللوائح ذات العالقة ونظام الشركة
األساسي.
ب .وفيما يلي المهام والمسئوليات النموذجية للجمعية العامة غير العادية:
إدخال أي تعديالت على نظام الشركة األساسي .
المعامالت االستثنائية ،بما في ذلك بيع الشركة وعمليات الدمج و االستحواذ وإطالة مدة الشركة أو حلها
قبل انتهاء مدتها.
زيادة رأس مال الشركة وفق األوضاع المقررة في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية واألنظمة واللوائح
ذات العالقة.
تخفيض رأس مال الشركة في حال زيادته على حاجة الشركة أو إذا منيت الشركة بخسائر مالية ،وفق
األوضاع المقررة في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية واألنظمة واللوائح ذات العالقة.
تقرير تكوين احتياطي اتفاقي للشركة ينص عليه نظام الشركة األساسي ويخصص لغرض معين والتصرف
فيه.
تقرير استمرار الشركة أو حلها قبل األجل المعين في نظامها األساسي.
الموافقة على عملية شراء األسهم.
إصدار أسهم ممتازة أو إقرار شراءها أو تحويل أسهم عادية إلى ممتازة أو تحويل أسهم ممتازة إلى عادية،
وذلك بنا ًء على نظام الشركة األساسي وفقا ً للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا ً لنظام الشركات
الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم ،وبيان الحد األقصى لعدد األسهم التي يجوز
إصدارها مقابل تلك األدوات أو الصكوك.
تخصيص األسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزء منها للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو
بعضها أو أي من ذلك.
وقف العمل بحق األولوية للمساهمين في االكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء
األولوية لغير المساهمين في الحاالت التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة ،إذا نص على ذلك في نظام
الشركة األساسي.
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ج .يجوز أن تصدر الجمعية العامة غير العادية قرارات في األمور الداخلة أصالً في اختصاصات الجمعية العامة العادية،
بنفس الشروط واألوضاع المقررة للجمعية العامة العادية بناء على األنظمة واللوائح ذات العالقة ونظام الشركة
األساسي.
د .الجمعية العامة غير العادية لن تكون صالحة إال إذا حضرها مساهمون يمثلون ما ال يقل عن نصف رأس مال الشركة.
وإذا لم يتحقق هذا النصاب في االجتماع األول ،وجهت دعوة لعقد اجتماع ثان خالل الـثالثين ( )30يوما ً التالية
لالجتماع السابق ،على أن تنشر الدعوة لالجتماع الثاني بحسب الطرق المنصوص عليها في المادة ( )2/31من
نظام الشركة األساسي .ومع ذلك ،يجوز أن يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع
األول بشرط أن تتضمن الدعوة لالجتماع األول ما يفيد ذلك ،ويعتبر االجتماع الثاني صحيحا ً إذا حضره عدد من
المساهمين يمثل ربع رأس المال على األقل .وإذا لم يتحقق هذا النصاب في االجتماع الثاني ،وجهت دعوة لعقد
اجتماع ثالث ينعقد بحسب الطرق المنصوص عليها في المادة ( )2/31من نظام الشركة األساسي ،ويكون االجتماع
الثالث صحيحا ً أيا ً كان عدد األسهم الممثلة فيه وبعد موافقة الجهة المختصة.

هـ .ي جب اعتماد القرارات من الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع ،ولكن إذا كان القرار
يتعلق بزيادة أو تخفيض رأس المال  ،أو لتمديد مدة الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها
األساسي أو لدمج الشركة مع شركة أو مؤسسة أخرى ،تصدر القرارات بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في
االجتماع.
و .إذا تم طلب عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين من قبل المساهمين (أو المساهم) ،يجب أن تتضمن
المعلومات المقدمة على أسماء المساهمين (أو المساهم) الذين طالبوا بانعقاد االجتماع وتوضيح كمية وفئة (نوع)
األسهم المملوكة من قبلهم  /قبله.
ز .عند قرار مجلس اإلدارة رفض انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين يجب إبداء أسباب الرفض
لألشخاص أو الشخص الذي طالب بانعقاد االجتماع  ،في غضون ثالثة أيام بعد تاريخ القرار.

المادة التاسعة عشر :حقوق المساهمين وصالحيات التصويت
أ .لكل مساهم حق المشاركة والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية للشركة ،كما يجب تجنب أي إجراء من شأنه أن
يعيق حق التصويت ،كما يجب على الشركة تسهيل حقوق المساهمين في التصويت ،وللمجلس في ذلك استخدام
وسائل التقنية الحديثة حسب ما تقتضيه األنظمة واللوائح ذات العالقة.
ب .يجب استخدام أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت النتخاب أعضاء مجلس اإلدارة .وذلك لما يزيده أسلوب
التصويت التراكمي من فرص حصول مساهمي األقلية على تمثيل لهم في مجلس اإلدارة.
ج .األصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية تحتسب كصوت واحد لكل سهم.
د .يجب على المساهمين ممارسة حقوقهم في التصويت في الجمعية العامة ،وإخطارهم بالقواعد التي تحكم االجتماعات
وإجراءات التصويت من خالل دعوة اجتماع الجمعية العامة.

المادة العشرين :حقوق توزيع أنصبة األرباح للمساهمين
أ .على المجلس متابعة سياسة توزيع األرباح على أن تكون عادلة لمصالح الشركة ومصالح المساهمين .يجب تبليغ
المساهمين بهذه السياسة في اجتماعات الجمعية العمومية وتدوينها في تقرير مجلس اإلدارة السنوي.
ب .يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقا ً للضوابط التي تضعها
الجهة المخت صة ونظامها األساسي على أن يعرض القرار على الجمعية العامة التالية للموافقة عليه.
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ج .تعلن الشركة قرار الجمعية العامة بخصوص توزيعات األرباح والتي يستحق المساهم حصته في األرباح وفقا ً لها على
أن تشمل القرارت تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع ،على أن ينفذ القرار وفقا ً لما هو منصوص عليه في الضوابط
واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا ً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .والحق في الحصول
على أرباح ،سواء نقدا أو أسهم ممنوحة ،هو للمساهمين المسجلين في مركز إيداع األوراق المالية عند نهاية التداول
في يوم االستحقاق ،ويجب على الشركة تنفيذ القرار في المددة الزمنية المحددة من قبل الجهات المختصة.

د .حسب النظام األساسي للشركة – المادة ( ، )47يتعين على مجلس اإلدارة في كل سنة تجنيب  ٪10من األرباح
الصافية لتكوين االحتياطي النظامي  ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور
 %30من رأس المال المدفوع ،وللجمعية العامة غير العادية بنا ًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة معينة
من األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص ألغراض محددة وفقا ً لما تقرره الجمعية العامة ،وللجمعية
العامة أيا ً كان نوعها أن تقرر تكوين احتياطات أخرى وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع
أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المساهمين ،ولها أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية
لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائما ً من هذه المؤسسات
هـ .حسب النظام األساسي للشركة – المادة ( )47ونظام الشركات ،يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين بشرط أال
تقل النسبة عن  ٪5من رأس المال المدفوع ،ويجوز للجمعية العامة استخدام األرباح المبقاة واالحتياطات االتفاقية
القابلة للتوزيع لسداد المبلغ المتبقي من قيمة السهم أو جزء منه على أال يخل ذلك بالمساواة بين المساهمين.
و .يتم تقرير األرباح في اجتماع مجلس إدارة الشركة بعد اعتماد التقارير المالية للفترة المالية (ربع سنوي أو سنوي).
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الباب الثالث مجلس اإلدارة
الفصل األول المبادئ التوجيهية لمجلس اإلدارة
المادة الحادية والعشرين :الغرض
إن أحد المسئوليات الرئيسية للمجلس هو توفير الحوكمة الفعالة على شئون الشركة لمصلحة مساهميها وإيجاد توازن بين
مصالح عمالئها والموظفين والموردين ومجتمعاتها المحلية  ،وفي جميع اإلجراءات التي تم اتخاذها من قبل
المجلس  ،يتوقع أن يقوم أعضاء مجلس اإلدارة بممارسة القرارات الخاصة باألعمال وفقا لما يعتقدون أنها في
مصلحة الشركة .عند تنفيذ هذا االلتزام  ،قد يعتمد أعضاء مجلس اإلدارة على أمانة ونزاهة كبار المدراء التنفيذيين
في الشركة ومستشاريها ومراقب الحسابات.

المادة الثانية والعشرين :هيكل مجلس اإلدارة

مجلس اإلدارة

أمين سر مجلس
اإلدارة

لجنة الحوكمة
(*)

اللجنة
التنفيذية (*)

لجنة الترشيحات
والمكافآت (^)

لجنة إدارة
المخاطر (*)

لجنة المراجعة
(^)

إدارة التدقيق
الداخلي

الرئيس التنفيذي
(^) لجان إلزامية حسب هيئة السوق المالية
(*) لجان مقترحة حسب الممارسات الرائدة
تطبيق هذه اللجان يعود لقرار مجلس اإلدارة بما تراه مناسبا
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المادة الثالثة والعشرين :األدوار الرئيسية لمجلس اإلدارة
الوظائف التالية هي بعض األنشطة الرئيسية لمجلس اإلدارة و التي تم وضعها هنا كدليل استرشادي مع اإلدراك أن المجلس
قد يحيد عن هذا الدليل  ،حسب االقتضاء  ،نظرا ً للظروف:
أ .القيادة والتوجيه
تحديد الرؤى والقيم للشركة ،وضمان تحقيقها والتمسك بها.
تحديد اتجاه األعمال.
التأكد من وضوح المسئوليات واالتصاالت داخل الشركة مع رصد أنشطتها.
خلق مناخ إيجابي من شأنه تعزيز التحدي البناء للعمل.
استعراض تكوين وأداء وخطط تعاقب المناصب بالمجلس دورياً.
تعيين وعزل الرئيس (رئيس المجلس)  ،إذا لزم األمر.

ب .الموافقة على التوجهات اإلستراتيجية وأهداف الشركة ومتابعة تنفيذها
وضع الخطط اإلستراتيجية الرئيسية وتحديد األهداف اإلستراتيجية والنتائج المطلوبة.
دفع عملية تطوير خطط العمل ،و توفير التحدي البَنـاء وضمان فعاليته.
الموافقة على خطة العمل السنوية والموازنات المتعلقة باإليرادات والنفقات الرأسمالية وكذلك اعتماد
اإلستراتيجية المالية التي تدعم تحقيق أهداف الشركة.
وضع إطار عام لعملية الموافقة على السياسات واإلجراءات مع استعراضها دوريا لتحقيق أهدافها المرجوة
في العمل.
التأكد من إدارة جميع األصول بكفاءة وفعالية واستخدام رأس المال بالشكل األمثل ،وذلك للمحافظة على
سالمة واستدامة الشركة وأصولها على المدى الطويل.
اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية وعمليات الشراء والبيع.
تحديد أهداف األداء الواجب تحقيقها واإلشراف على تنفيذها و كذلك األداء الكلي للشركة.
مراجعة واعتماد الهيكل التنظيمي والوظيفي للشركة على أساس دوري.

ج .إدارة المخاطر
اإلشراف على تنفيذ سياسات وإجراءات إدارة المخاطر.
تحديد المخاطر الرئيسية الناشئة في نطاق أعمال الشركة وضمان تنفيذ النظم المالئمة إلدارة تلك المخاطر،
بما في ذلك االتفاق على حجم المخاطر و نسبة تًح ُملها.
المساهمة في استعراض وتقييم المخاطر اإلستراتيجية وتلقي تقارير منتظمة عن هذه المخاطر وإبرازها.
التأكد من ترسيخ الثقافة اإليجابية الخاصة بإدارة الفرص والمخاطر في جميع أنحاء الشركة.
تحديد السياسات واإلجراءات واتخاذ القرارات بشأن جميع المسائل التي قد ينشأ عنها مخاطر مالية كبيرة
للشركة أو غيرها من المخاطر أو تلك المخاطر التي قد تثير الموضوعات المادية للمبادئ الموضوعة.
توضيح في وثيقة إستراتيجية مدى قدرة الشركة على تحديد وإدراك المخاطر الكبيرة بشكل استباقي والتي
قد تواجه الشركة عند تحقيق أهدافها من خالل استراتيجيات وخطط أعمالها.
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د .إطار عمل هيكلة الضوابط الداخلية و رصد فعليتها
متابعة سياسة تضارب المصالح لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية و المساهمين حيث
تشمل هذه السياسة أي صورة من صور اإلساءة سواء في استخدام أصول الشركة أو سوء السلوك الناتج
من معامالت األطراف ذات العالقة.
التأكد من مدى كفاية أنظمة الشركة المالية والمحاسبية ،بما في ذلك نظم إعداد التقارير المالية.
ضمان تنفيذ الرقابة الداخلية و المتعلقة بإدارة المخاطر من خالل التحديد العام للمخاطر الجوهرية التي
تواجه الشركة وتقديمها بطريقة تتسم بالشفافية.
يضع المجلس إطارا ً للقواعد واإلشراف لتفويض المسؤوليات  ،وتجنب تفويض المسؤوليات لفترة زمنية
غير محدودة أو أن يكون التفويض غير محدد للسلطات.
المراجعة السنوية والدورية لقياس مدى فعالية الرقابة الداخلية للشركة.
إجراء مراجعة سنوية لقياس كفاءة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة .على الرغم من أن تنفيذ ذلك يتم عن
طريق لجنة المراجعة نيابة عن المجلس ،إال أن ذلك لن يعفي المجلس من مسؤوليته في هذا الصدد.
هـ .مراقبة األداء
استعراض ومراقبة األداء دوريا ً في ما يتعلق بالخطط والموازنات والرقابة والقرارات.
مراجعة تقارير األداء والنظر فيها وذلك فيما يتعلق بآراء العمالء وأصحاب المصلحة وقياسها مقابل
المنظمات واألنشطة المماثلة.
و .إعداد التقارير حول أداء الشركة
التأكد من امتثال الشركة لكافة المتطلبات التنظيمية ذات الصلة.
مراجعة التقارير الدورية من لجان المجلس ،اإلدارة التنفيذية ،المدقق الداخلي ومراجعي الحسابات
الخارجيين لتقييم األداء وتعديل الفروقات.
الحصول على معلومات األداء والنظر في تقييمات أصحاب المصلحة والمقارنة مع المنشآت المماثلة.
ز .االلتزام
تحديد مواعيد االجتماعات وااللتزام بحضورها.
االلتزام عند قراءة الوثائق قبل االجتماعات وتقييم المعلومات المقدمة من إدارة الشركة.
تقديم مساهمات فعالة في عملية صنع القرار.
االلتزام لمراقبة وحماية سمعة الشركة باستمرار والعمل بشكل وثيق من أجل تعزيز ذلك.
يجب على مجلس اإلدارة وضع السياسات واإلجراءات التي تكفل االمتثال لألنظمة واللوائح وقواعد
اإلفصاح للمساهمين والدائنين وغيرهم من أصحاب المصالح.
ح .إدارة الحوكمة
متابعة نظام إدارة الحوكمة داخل الشركة ،على أن ال يتعارض مع األنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة
السوق المالية والجهات والهيئات التنظيمية األخرى؛ ورصد مدى فاعليتها وتعديلها كلما اقتضت
الضرورة.
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ط .الدور البروتوكولي
الترويج للشركة في المناسبات واالجتماعات الرئيسية األخرى  ،وإنشاء عالقات بناءة مع الشركاء
الرئيسيين الحاليين والمحتملين وأصحاب المصالح المعنيين على المستوى الداخلي والخارجي وفقا ً لما
يقتضيه األمر.
مراقبة وحماية سمعة الشركة والعمل على تعزيزها.
ي .اإلدارة التنفيذية والترتيبات ذات الصلة
تعيين وعزل الرئيس التنفيذي والموافقة على راتبه والمزايا وشروط العمل الخاصة به.
التأكد من وجود سياسات ونظم مالئمة للتوظيف والتطوير واالحتفاظ بالموظفين ومكافأتهم.
رصد وإدارة تضارب المصالح المحتمل في اإلدارة وأعضاء المجلس والمساهمين  ،بما في ذلك احتمال
إساءة استخدام أصول الشركة وسوء المعاملة في المعامالت مع األطراف ذات العالقة.
وضع سياسات بشأن تقييم اإلدارة التنفيذية للشركة والتأكد من تواجد واستخدام السياسات المالئمة ذات
الصلة بتقييم الموظفين اآلخرين من قبل اإلدارة التنفيذية.
تقييم األداء العام وفعالية المجلس واتخاذ القرارات في المسائل المتعلقة بحوكمة الشركة.
استعراض خطط تعاقب المناصب وبرامج التطوير اإلداري لإلدارة التنفيذية.
ك .إعداد التقارير
التأكد من سالمة نظم إعداد التقارير المحاسبية والمالية التابعة للشركة ،بما في ذلك المراجعة المستقلة من
قبل مراجع الحسابات ،والتأكد من تواجد النظم المناسبة للرقابة ،وعلى وجه الخصوص ،نظم رصد
المخاطر والضوابط المالية واالمتثال لألنظمة.
اإلشراف على عملية اإلفصاح وتبليغ النتائج.
مناقشة وإقرار البيانات المالية للشركة وضمان صحتها قبل رفعها إلى المساهمين.
ومن مهامه ألداء الدور الرقابي يُخول المجلس التحقيق في األمور التي يخطر بها أو يلفت انتباهه إليها .
ل .عضوية مجلس اإلدارة
متابعة وتنفيذ مجلس اإلدارة لسياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس اإلدارة بعد موافقة الجمعية
العامة للمساهمين عليها.
م .أصحاب المصلحة المعنيين
يجب على مجلس اإلدارة وضع سياسة مكتوبة فيما يتعلق بأصحاب المصلحة في الشركة لحماية حقوقهم .حيث يجب أن
تشمل هذه السياسة على وجه الخصوص ما يلي:
وضع آلية لتعويض أصحاب المصلحة في حالة حدوث نقض لحقوقهم النظامية وفقا ً لألنظمة والعالقات
التعاقدية.
وضع آلية لتسوية المنازعات أو الشكاوى التي قد تنشأ بين الشركة ومساهميها.
ضمان آليات مناسبة إلقامة عالقات قوية مع الموردين والعمالء وضمان سرية المعلومات المتعلقة بها مع
الشركة.
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وضع مبادئ السلوك المهني إلدارة الشركة وموظفيها وفقا للمعايير المهنية واألخالقية التي ينبغي أن تكون
بمثابة مبادئ توجيهية للعالقة مع أصحاب المصلحة .كما يجب على المجلس أيضا ً أن ينشأ آلية لمراقبة
تنفيذ تلك المبادئ والمعايير.

المادة الرابعة والعشرين :مسئوليات مجلس اإلدارة
أ .مع مراعاة الصالحيات المخولة بموجب النظام إلى الجمعية العمومية للمساهمين  ،يجب أن يتمتع مجلس اإلدارة
بكامل الصالحيات إلدارة الشركة  ،ويظل مسئوالً حتى في حالة تأسيس لجان أو تفويض بعض من صالحياته
لطرف ثالث .كما يجب على المجلس تجنب التفويضات العامة أو تجنب التفويضات دون وضع إطار زمني
محدد لها.
ب .حسب النظام األساسي للشركة – المادة ( )21مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة ،يكون لمجلس
اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة وتصريف أمورها واإلشراف على أعمالها وشئونها المالية داخل
المملكة العربية السعودية وخارجها بما يحقق أغراضها ،وإعداد السياسات واإلرشادات لتحقيق أهدافها وله على
سبيل المثال ال الحصر تمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير والجهات الحكومية والخاصة والحقوق المدنية وأقسام
الشرطة والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات على اختالف أنواعها والدخول
في المناقصات والمزايدات وترسية العطاءات -على سبيل المثال ال الحصر -وثائق البيع واإليجار والتأجير
والتمثيل واإلقرارات والرهن وغيرها وإجراء التعامالت نيابة عن الشركة والقبض والتسديد واستالم الحقوق
لدى الغير واإلقرار والمطالبة وطلب تنفيذ األحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل من التنفيذ وإخراج حجج
االستحكام وطلب تعديل الصكوك ومدتها .كما للمجلس حق تأسيس الشركات والمساهمة في تأسيس الشركات
وفتح فروع للشركة وحق التوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود
تأسيس الشركات التي تؤسسها الشركة أو تكون الشركة شريكا فيها مع كافة تعديالت عقود تأسيس الشركات
التي تكون الشركة شريكا فيها ومالحقها وجميع قرارات الشركاء في تلك الشركات بما في ذلك القرارات الخاصة
برفع وخفض رأس المال والتنازل عن الحصص وشرائها وتوثيق العقود والتوقيع لدى إدارة الشركات بوزارة
التجارة والصناعة وكاتب العدل وعمل التعديالت والتغييرات واإلضافة والحذف واستخراج و تجديد السجالت
التجارية واستالمها وشطبها وتغيير أسماء الشركات ومنح القروض للشركات التابعة وضمان قروضها والتوقيع
على االتفاقيات والصكوك أمام كتاب العدل والجهات الرسمية ،وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفاالت
واألوراق المالية والتنازل عن األولوية في سداد ديون الشركة وإصدار الوكاالت الشرعية نيابة عن الشركة،
والبيع والشراء للعقارات واألراضي والحصص واألسهم في الشركات وغيرها من ممتلكات سوا ًء منقولة أو
غير منقولة والتصرف في أصول وممتلكات الشركة ورهن األصول الثابتة والمنقولة لضمان قروض الشركة
والشركات التابعة وفق الشروط التالية:
.1
.2
.3
.4

أن يحدد المجلس في قرار البيع األسباب والمبررات له.
أن يكون البيع لثمن المثل.
أن يكون البيع حاضرا ً إال في حاالت الضرورة و بضمانات كافية.
أن ال يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرى.

وللمجلس الحق في اإلفراغ وقبوله وقبض الثمن بأي صورة يراها واالستالم والتسليم االستئجار والتأجير والقبض والدفع
وفتح الحسابات وإدارة وتشغيل وإغالق الحسابات البنكية والسحب واإليداع لدى البنوك واالقتراض منها والتوقيع على كافة
األوراق والمستندات والشيكات وكافة المعامالت المصرفية واستثمار أموال الشركة وتشغيلها في األسواق المحلية والدولية
داخل المملكة العربية السعودية وخارجها .كما له تعيين المحامين والمراجعين والمحاسبين القانونيين والموظفين والعمال
وعزلهم وطلب التأشيرات واستقدام األيدي العاملة من خارج المملكة والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم واستخراج االقامات
ونقل الكفاالت والتنازل عنها.
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مع مراعاة االحكام الورادة بنظام الشركات فيجوز لمجلس اإلدارة عقد القروض مع البنوك و صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي
مهما بلغت مدتها ،وله عقد القروض التجارية  ،والحصول على القروض والتسهيالت االئتمانية األخرى من المؤسسات الحكومية
والبنوك التجارية والمؤسسات المالية وأي شركات ائتمانية ،وإصدار سندات ألمر وغيرها من المستندات القابلة للتداول ،والدخول
في جميع أنواع االتفاقيات والتعامالت المصرفية ألي مدة زمنية التي ال تتجاوز آجالها نهاية مدة الشركة ،أما بالنسبة للقروض التي
تتجاوز آجالها ثالث سنوات فيراعى فيها الشروط التالية:

.1
.2

أن يحدد مجلس اإلدارة في قراره أوجه استخدام القرض و كيفية سداده.
أن يراعى في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم اإلضرار بالشركة ومساهميها والضمانات العامة للدائنين.
وللمجلس أيضا ً اعتماد األنظمة الداخلية والمالية واإلدارية والفنية للشركة وسياساتها وإجراءاتها الخاصة بالموظفين وتفويض
المدراء التنفيذيين في الشركة للتوقيع نيابة عنهم وفقا ً لألنظمة والضوابط التي وضعها المجلس واعتماد خطط عمل الشركة وتشغيلها
وإقرار ميزانيتها السنوية.
إبراء ذمة مديني الشركة وفقا لنظام الشركات ولوائحه من التزاماتهم على أن يتضمن محضر مجلس اإلدارة وحيثيات قراره مراعاة
الشروط التالية:

 .1أن يكون اإلبراء بعد مضي سنة كاملة من نشوء الدين كحد أدنى.
 .2أن يكون اإلبراء لمبلغ محدد أقصى لكل عام للمدين الواحد.
 .3إبراء المدينين حق مطلق لمجلس اإلدارة ال يجوز التفويض فيه.
كما يكون للمجلس الحق في حدود اختصاصه أن يوكل أو يفوض واحد أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل معين أو
أعمال معينة أو بعض أو كل صالحياته وإلغاء هذا التفويض أو التوكيل كليا ً أو جزئياً.

ج .يجب على المجلس االضطالع بمسئولياته ومهامه بمهنية وجدية مع إيالء واجب األمانة والوالء والصدق والعناية
واالهتمام ،كما يجب أن تستند قراراته على معلومات كافية من اإلدارة التنفيذية للشركة أو أي مصدر آخر موثوق
به.
د .يجب على المجلس وضع السلطات واتخاذ القرارات المتعلقة بتفويض اإلدارة التنفيذية للشركة ألداء مهامهم .ويجب
على المجلس وضع البنود التي تحافظ على السلطة واتخاذ القرار .يجب على اإلدارة التنفيذية إعداد تقارير دورية
إلى المجلس حول األنشطة التي تم التصريح لهم بتنفيذها.
هـ .يجب على المجلس أن يكفل وضع إجراءات للمساعدة في توجيه أعضاء المجلس الجديد فيما يتعلق بعمليات الشركة
وخاصة في الجوانب المالية والنظامية ،كما يجب توفير التدريب لهم إذا لزم األمر.
و .يجب على المجلس ضمان كفاية المعلومات عن الشركة لجميع أعضاء المجلس بصفة عامة .
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الفصل الثاني :اختيار وتأليف رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
المادة الخامسة والعشرين :هيكل مجلس اإلدارة وحجم المبادئ التوجيهية
أ .حسب النظام األساسي للشركة – المادة ( ، )19يتألف المجلس من تسعة ( )9أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية
لمدة ال تزيد عن ثالثة سنوات ( )3قابلة للتجديد.
ب .يتم اختيار رئيس المجلس بأغلبية أصوات أعضاء مجلس اإلدارة والتي تمثل  %51على األقل
ج .تتولى الجمعية العامة للمساهمين مسئولية تعيين أعضاء المجلس وفقا ً لنظام الشركة األساسي .ومع ذلك يجب أن ال
تتجاوز مدة الدورة الواحدة ثالثة ( )3سنوات ،كما يجوز إعادة تعيين نفس األعضاء في نهاية الدورة ،طالما أن
ذلك ال يتعارض مع نظام الشركة األساسي.
د .يجب أن يكون غالبية أعضاء مجلس اإلدارة من األعضاء غير التنفيذيين .
هـ .يجب أن ال يتخذ رئيس مجلس اإلدارة دورا تنفيذيا ً في الشركة؛ مثل منصب الرئيس التنفيذي أو نائب الرئيس التنفيذي
أو مدير لقسم أو للعمليات.
و .يجب أن ال يقل عدد األعضاء المستقلين في المجلس عن اثنين ( )2أو ثلث مجموع عدد أعضاء المجلس أيهما أكثر.
ز .يجب إبالغ الهيئة خالل خمسة ( )5أيام عمل عند بدء الدورة الجديدة للمجلس أو عند تعيين عضو جديد أيهما أقرب،
وعند حدوث أي تغيير في عضويات أعضاء المجلس خالل المدة نفسها من وقت حدوث التغيير.
ح .ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة المشاركة في عضوية مجالس إدارة ألكثر من خمس ( )5شركات مدرجة في وقت
واحد.

المادة السادسة والعشرين :تعيين أعضاء مجلس اإلدارة
أ .لجنة الترشيحات والمكافآت هي المسئولة عن تحديد األفراد المؤهلين لتعيينهم كأعضاء بمجلس اإلدارة ،والتوصية
بالمرشحين لعضوية مجلس اإلدارة إلى المجلس.
ب .يجب أن تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت تنفيذ مراجعة سنوية للمهارات المطلوبة والكفاءات والمؤهالت الخاصة
باألفراد ليتم ترشيحهم للعضوية وكذلك لألعضاء الحاليين.
ج .يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت بشكل سنوي مساعدة المجلس في تحديد امتثال كل عضو من أعضاء المجلس
ألنظمة الشركة الخاصة باألعمال والسلوك واستقاللية كل عضو من األعضاء وفقا لما يقتضيه األمر بموجب
األنظمة واللوائح ذات العالقة.

المادة السابعة والعشرين :مؤهالت عضو مجلس اإلدارة
أ .يشترط أن يكون عضو مجلس االدارة من ذوي الكفاية المهنية و الخبرة و المهارة لممارسة مهامه بكفاءة و اقتدار.
ب .يجب أن يتسم أعضاء مجلس اإلدارة بدرجة عالية من النزاهة والتي تركز على تعزيز القيمة طويلة األجل للمساهمين.
ج .يجب على أعضاء مجلس اإلدارة االستعداد لتخصيص الوقت الكافي لتنفيذ مهامهم ومسئولياتهم على نحو فعال ،كما
يجوز ألعضاء المجلس العمل في مجالس إدارات الشركات األخرى بشرط األداء بشكل مسئول لكافة مهامهم
ومسئولياتهم.
28

د .أهم المهارات التي يجب توافرها في األعضاء :الرؤية والمنظور االستراتيجي والحكم اإلداري الجيد والقدرة على
اإلدارة والقدرة على التوجيه والقدرة على القيادة واللياقة الصحية واإلشراف على المنظمة وكذلك اإللمام باألنظمة
و  /أو الشئون المالية ،فضالً عن بعض المعلومات المحددة المتعلقة بأعمال الشركة.

المادة الثامنة والعشرين :معايير تكوين المجلس
أ .يتولى أعضاء المجلس تقييم واختيار المرشحين للعمل بمثابة أعضاء مجلس اإلدارة لديهم خلفيات مهنية متنوعة ويجمعون
بين مجموعة واسعة من التجارب والخبرات مع نزاهة السمعة .يجب أن تتوافر لدى أعضاء مجلس اإلدارة الخبرة
ودرجة عالية من المسئولية ،ويتم اختيارهم على أساس المساهمات التي يمكن تقديمها منهم إلى المجلس.
ب .يجـب أن يشمل التقييم أيضا ً مسائل تتعلق بالتنوع والسن والمهارات مثل تفهم نظام عمل الشركات المالية واالستثمارية
والخلفية الدولية وغيرها  -كل ذلك في سياق نشاطات الشركة واحتياجات المجلس في هذا الشأن .يجب على
األعضاء التمتع بالسمات الشخصية والتي تشمل النزاهة والمسئولية والحكمة بعد اإلطالع واإللمام بالنواحي المالية
والثقة المدروسة ومعايير األداء على أعلى مستوى .ويجب أن يتمتع أعضاء المجلس بالقدرة والرغبة في تعلم
أعمال الشركة والتعبير عن وجهات نظرهم الشخصية.
ج .يجب أن تشمل العوامل التي يجب أخذها في االعتبار من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت والمجلس خالل استعراضه
للمرشحين المحتملين:
إذا كان المرشح قد أبدى سلوك يشير إلى التزامه بأعلى المعايير األخالقية والقيم ذات الصلة بها.
إذا كان المرشح لديه خبرة واسعة في األعمال أو المنظمات الحكومية أو غير الربحية أو لديه خبرة مهنية
تشير إلى قدرة المرشح على تقديم مساهمة كبيرة في مناقشات المجلس واتخاذ القرار األمثل في القضايا
المعقدة.
إذا كان المرشح لديه مهارات خاصة وخبرة وخلفية والتي من شأنها أن تضيف إلى وتكمل مجموعة من
الخبرات والمهارات والخلفيات ألعضاء مجلس اإلدارة القائمين.
إذا كان المرشح ناجحا في مجال عمله والذي يظهر قدرته على اتخاذ األحكام الهامة والحساسة بناء على
طلب المجلس.
إذا كان المرشح سيتولى مراعاة وموازنة المصالح المشروعة وشئون المساهمين وأصحاب المصلحة
اآلخرين على نحو فعال ومستمر وبشكل مناسب عند التوصل إلى قرارات.
إذا كان المرشح قادرا على تخصيص وقت كاف والقدرة على أداء مهامه كعضو مجلس إدارة .
هذا وينطوي تطبيق هذه العوامل على ممارسة إصدار القرارات والتي ال يمكن قياسها بأي شكل من األشكال الحسابية أو
الروتينية

المادة التاسعة والعشرين :انتهاء عضوية المجلس أو عضو مجلس اإلدارة
أ .يجوز للجمعية العامة العادية  -في أي وقت – عزل كل أو أي من أعضاء مجلس اإلدارة  ،دون المساس بحق العضو
المعزول تجاه الشركة إذا تم عزله دون مبرر مقبول أو في وقت غير مناسب.
ولعضو مجلس اإلدارة االعتزال بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإال كان مسئوالً أمام الشركة عما
يترتب على االعتزال من أضرار.
ً
ً
إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة ،جاز للمجلس أن يعين مؤقتا عضوا في المركز الشاغر بحسب
ترتيب الحصول على األصوات في الجمعية التي انتخبت المجلس ،على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة
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والكفاية ،ويجب أن تبلغ الوزارة والهيئة خالل خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين وأن يعرض التعيين على
الجمعية العامة في أول اجتماع لها ،ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
ب .يأخذ باستقالة العضو من مجلس اإلدارة اعتبارا ً من الوقت الذي يتم إبالغها إلى المجلس ،أو أي وقت آخر يتفق عليه.
ج .يجب على أعضاء مجلس اإلدارة تقديم استقالتهم في حال وجود أي تغييرات في مسئولياتهم الشخصية ،والتي قد تؤثر
على عضو المجلس في ممارسة أعماله سوا ًء في المجلس أو أي من لجانه.
د .حسب النظام األساسي للشركة  -المادة ( ، )20تنتهي عضوية عضو المجلس بإنتهاء مدة المجلس أو باستقالته أو عزله
وفقا ً ألي نظام أو تعليمات.
هـ .للجمعية العامة انهاء عضوية من تعذر حضوره عن ثالث اجتماعات متتالية دون عذر مشروع.
و .إنهاء عضوية مجلس اإلدارة يتم ويكون نافذ المفعول في الحاالت التالية:
إذا ثبت لمجلس اإلدارة أن العضو قد أخل بواجباته بطريقة تضر بمصالح الشركة ،شريطة أن تأخذ
بموافقة الجمعية العامة العادية.
إذا أعلن العضو اإلفالس أو اإلعسار أو توصل إلى تسوية مع دائنيه أو توقف عن دفع ديونه.
إذا أصيب بمرض (ال سمح هللا) يمنعه من ممارسة مسئولياته.
إذا ثبت أن العضو ارتكب سلوكا ً سيئا ً أو ارتكب عمل مخل بالشرف واألمانة.

ز .إذا لم تتوفر الشروط الالزمة النعقاد مجلس اإلدارة بسبب نقص أعضائه عن الحد األدنى المنصوص عليه في نظام
الشركات وأنظمة الهيئة أو النظام األساسي للشركة وجب على بقية األعضاء دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد
خالل ستين ( )60يوما ً النتخاب العدد الالزم من األعضاء.
ح .يجب أن يتم إبالغ الهيئة فورا ً عند انتهاء عضوية أحد أعضاء مجلس اإلدارة بأي من طرق انتهاء العضوية ،وإذا
استقال أحد األعضاء وكانت لديه ملحوظات على الشركة فعليه تقديمها في بيان مكتوب لرئيس مجلس اإلدارة
وعلى رئيس مجلس اإلدارة عرضها على المجلس.

المادة الثالثين :وصف عضويات مجلس اإلدارة
أ .العضو التنفيذي :عضو مجلس اإلدارة الذي يكون متفرغا ً في اإلدارة التنفيذية للشركة ويشارك في األعمال اليومية لها،
وتكون مهامه ومسئولياته بحسب الوظيفة التي يشغلها.
ب .العضو غير التفيذي :عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغا ً إلدارة الشركة وال يشارك في األعمال اليومية لها.
ج .العضو المستقل :عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع باالستقالل التام في مركزه وقراراته ،وال تنطبق عليه أي من
عوارض االستقالل المنصوص عليها في المادة عشرين ( )20من الئحة حوكمة الشركات (ما كان استرشاديا ً
من تلك العوارض اليؤثر على استقالل العضو حتى وان انطبقت عليه) ،وعلى العضو المستقل أن يكون قادرا ً
على أداء مهامه وإبداء آرائه والتصويت على القرارات بموضوعية وحياد ،بما يُعين المجلس على اتخاذ القرارات
السليمة التي تسهم في تحقيق مصالح الشركة.
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د .يكون األعضاء مسئولين عن المهام التالية خالل عضويتهم بالمجلس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

.10
.11
.12

.13

.14

.15

.16
.17
.18
.19
.20

تقديم المقترحات لتطوير استراتيجية الشركة.
مراقبة أداء اإلدارة التنفيذية ومدى تحقيقها ألهداف الشركة وأغراضها.
مراجعة التقارير الخاصة بأداء الشركة.
التحقق من سالمة ونزاهة القوائم والمعلومات المالية للشركة.
التحقق من أن الرقابة المالية ونظم إدارة المخاطر في الشركة قوية.
تحديد المستويات المالئمة لمكافآت أعضاء اإلدارة التيفيذية.
إبداء الرأي في تعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية وعزلهم.
المشاركة في وضع خطة التعاقب واإلحالل في وظائف الشركة التنفيذية.
االلتزام التام بأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية واألنظمة ذات الصلة
والنظام األساسي عند ممارسته لمهام عضويته في المجلس ،واالمتناع من القيام أو المشاركة في أي
عمل يشكل إساءة لتدبير شؤون الشركة.
حضور اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعية العامة وعدم التغيب عنها إال لعذر مشروع يخطر به
رئيس المجلس مسبقاً ،أو ألسباب طارئة.
تخصيص وقت كاف لالضطالع بمسؤولياته ،والتحضير الجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه والمشاركة
فيها بفعالية ،بما في ذلك توجيه األسئلة ذات العالقة ومناقشة كبار التنفيذيين بالشركة.
دراسة وتحليل المعلومات ذات الصلة بالموضوعات التي ينظر فيها مجلس اإلدارة قبل إبداء الرأي
بشأنها.
تمكين 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.
إبالغ 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 مباشر 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.
إبالغ 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.
عدم 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.
العمل بنا ًء على معلومات كاملة ،وبحسن نية ،مع بذل العناية واالهتمام الالزمين ،لمصلحة الشركة
والمساهمين كافة.
إدراك واجباته وأدواره ومسؤولياته المترتبة على العضوية.
تنمية معارفه في مجال أنشطة الشركة وأعمالها وفي المجاالت المالية والتجارية والصناعية ذات
الصلة.
االستقالة من عضوية مجلس اإلدارة في حال عدم تمكنه من الوفاء بمهامه في المجلس على الوجه
األكمل.
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هـ .مع مراعاة ما ورد أعاله ،على العضو المستقل المشاركة بفعالية في أداء المهام التالية:
.1
.2
.3
.4

إبداء الرأي المستقل في المسائل االستراتيجية ،وسياسات الشركة ،وأداءها ،وتعيين أعضاء اإلدارة
التنفيذية.
التحقق من مراعاة مصالح الشركة ومساهميها وتقديمها عند حصول أي تعارض في المصالح.
اإلشراف على تطوير قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة ،ومراقبة تطبيق اإلدارة التنفيذية لها.
حضور جميع االجتماعات التي تتخذ فيها قرارات مهمة وجوهرية تؤثر في وضع الشركة.

المادة الحادية والثالثين :مكافآت مجلس اإلدارة
أ .وفقا للمادة السادسة والسبعين ( )76من نظام الشركات وبالتوافق مع المادة الثانية والعشرين ( )22من نظام الشركة
األساسي ،قد تتكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة من مبلغ معين ،أو بدل حضور ،أو مزايا عينية ويجوز الجمع
بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا.
ب .يستحق كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مكافات سنوية تقدر بمائتي ألف ( )200.000لاير لكل عضو ،كما
يتسحق أعضاء اللجان المنبثقة من المجلس مكافأت سنوية تقدر بمائة ألف ( )100.000لاير إلى جانب المكافات
األصلية الممنوحة ألعضاء المجلس عالوة على بدل حضور اجتماعات المجلس او اللجان والبالغ ثالثة آالف
( )3000لاير لكل جلسة ،وفي كل االحوال ،يجب ان ال تتجاوز هذه المخصصات ( 500.000لاير ) في السنة
لكل عضو.
ج .في مكافأة أعضاء المجلس ،يجب مراعاة معايير ترتبط باألداء كأن تكون المكافأة أو جزء منها مرتبط بأداء العضو
كحضوره لالجتماعات.
د .أعضاء المجلس التنفيذيين أو العاملين بالشركة من هم من موظفي الشركة ال تتم مكافآتهم عن خدماتهم كأعضاء في
المجلس ،وأما أعضاء المجلس غير التنفيذيين وغير العاملين بالشركة من غير موظفي الشركة ال يتم تضمينهم
في أي تنسيقات استشارية للشركة دون الحصول على موافقة مسبقة من لجنة الترشيحات والمكافآت .كما ال
يجوز لألعضاء العاملين في لجنة المراجعة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الحصول على تعويضات عن تقديم
خدمات استشارية أو محاسبية أو قانونية أو استثمارية أو مالية للشركة .كذلك يتعين على الشركة أال تساهم في
المنظمات الخيرية التي ينتمي إليها العضو.
هـ .أي انتهاك لتحديد األجور يعد الغيا ً وباطالً.
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الفصل الثالث :عمليات مجلس اإلدارة التشغيلية
المادة الثانية والثالثين :الفصل بين مهام رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركة
يقوم الرئيس بأداء دورا ً محوريا ً في ضمان إدارة فعالة للشركة ويكون مسئوالً عن قيام المجلس بعمله على نحو فعال ،إن
الفصل بين دور الرئيس التنفيذي للشركة ورئيس مجلس اإلدارة هو وسيلة لضمان التوازن المناسب للصالحيات،
وزيادة المسئوليات والرفع من قدرة المجلس على اتخاذ قرار مستقل وبالتالي تحقيق توازن بين السلطة والوظائف
والرقابة ،ويهدف الفصل بين األدوار للحفاظ على فاعلية رئيس المجلس في مراقبة عمليات المجلس التشغيلية.

المادة الثالثة والثالثين :دور رئيس مجلس اإلدارة
أ .حسب النظام األساسي للشركة – المادة الثالثة والعشرين ( ، )23يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسا ً و نائبا ً
للرئيس و يجوز له أن يعين عضوا ً منتدباً ،وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة.
ويكون للرئيس كافة الصالحيات التي وردت في المادة الثالثة والعشرين ( )23من النظام األساسي للشركة.
ب .يجب على رئيس المجلس تولي مسئولية قيادة المجلس وضمان كفاءة تنفيذ كافة مسئولياته في الشركة وسير أعماله.
ال يجوز تعيين الرئيس التنفيذي رئيسا ً للمجلس خالل السنة األولى من انتهاء خدماته.
د .يقوم رئيس المجلس بتنفيذ المسئوليات التالية:
التأكد من تقديم المجلس القيادة والرؤية الالزمة للشركة.
التأكد من مشاركة المجلس في وضع أهداف واستراتيجيات وسياسات التابعة للشركة.
ضمان وجود نظام رقابة داخلية كافية لمتابعة وتحقيق أهداف وغايات الشركة.
توجيه مناقشات المجلس نحو استخدام الوقت بفاعلية لمعالجة القضايا الهامة واألساسية التي تواجه الشركة.
التأكد من تمكين أعضاء المجلس وتحفيزهم على القيام بدورهم المطلوب في االجتماعات بما يحقق مصالح
الشركة.
التأكد من توافر الفرص الكافية ألعضاء المجلس للتعبير عن آرائهم.
التأكد من توفير معلومات كافية وكاملة وصحيحة في الوقت المناسب ألعضاء مجلس اإلدارة.
التأكد من إدراج كافة األحكام والقرارات في محاضر االجتماعات على نحو صحيح.
المشاركة في  -من خالل التعاون مع لجنة الترشيحات والمكافآت -استمرارية التطوير للمجلس ككل
واألعضاء بصفة فردية.
مراقبة الئحة الحوكمة للشركات.
الدعوة الجتماع مجلس اإلدارة عند االقتضاء.
ضمان وجود قنوات تواصل فعلية مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى المجلس.
تشجيع العالقات البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من المجلس واإلدارة التنفيذية وبين األعضاء التنفيذيين
وغير التنفيذيين والمستقلين ،وإيجاد ثقافة تشجع على النقد البناء.
إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس مع األخذ بعين االعتبار أي مسألة يطرحها أحد األعضاء أو يثيرها
مراجع الحسابات ،والتشاور مع األعضاء والرئيس التنفيذي عند إعداد جدول األعمال.
عقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء المجلس غير التنفيذيين دون حضور أي تنفيذي في الشركة.
إبالغ الجمعية العامة عند انعقادها باألعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة
أو غير مباشرة فيها ،على أن يتضمن اإلبالغ المعلومات التي قدمها العضو إلى المجلس وفقا ً للفقرة الرابعة
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عشر ( )14من المادة الثالثين ( )30من الئحة حوكمة الشركات ،وأن يرافق هذا التبليغ تقرير خاص من
مراجع الحسابات الخارجي.
يجب على رئيس مجلس اإلدارة تحديد مستوى الشكليات المطلوبة في كل اجتماع من اجتماعات المجلس
مع الحفاظ على لياقة اجتماعات مجلس اإلدارة ،وفي كل األحوال يجب تطبيق القواعد العامة التالية:
 oيجب التأكد من إلمام جميع األعضاء بما تناوله االجتماع.
 oيجب على رئيس مجلس اإلدارة االحتفاظ أيضا برقابة كافية لضمان االعتراف
بسلطة الرئيس بحيث يمكن إعادة مستوى الشكليات عندما يتطلب األمر تحقيق
بعض التطورات.
 oحرص رئيس مجلس اإلدارة على تفهم القرارات بشكل صحيح وتسجيلها
تسجيالً جيداً.
 oتأكد رئيس مجلس اإلدارة من االنتهاء من القرارات والمناقشات ،مع وضع
قرار رسمي معقول لتسجيل االستنتاجات التي تم التوصل إليها.
هـ .كما يتحمل الرئيس أيضا ً مسئولية وضع عالقة عمل صحيحة بين المجلس والرئيس التنفيذي للشركة .كما هو متوقع
يقوم رئيس مجلس اإلدارة بما يلي لتسهيل هذه العالقة:
أن يكون نقطة وصل رئيسية بين مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي.
أن يحافظ على اإللمام بالقضايا الرئيسية من قبل الرئيس التنفيذي للشركة بشأن جميع المسائل والتي قد
تكون موضع اهتمام أعضاء مجلس اإلدارة .
استعراض  -مع الرئيس التنفيذي للشركة واإلدارة التنفيذية وفقا ً لتوصيات الرئيس  -التقدم المحرز في
المبادرات والقضايا الهامة التي تواجه الشركة بشكل دوري.
تقديم التوجيهات للرئيس التنفيذي للشركة.
المشاركة  -من خالل التعاون مع لجنة الترشيحات والمكافآت  -عملية التقييم السنوية لمجلس اإلدارة
وأعضاء مجلس اإلدارة .

المادة الرابعة والثالثين :التوجيه المستمر ألعضاء مجلس اإلدارة
أ .يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة من المجلس تقديم عرض تعريفي ألعضاء مجلس اإلدارة الجدد والذي
سيتضمن عروضا ً من قبل اإلدارة التنفيذية بشأن خطط الشركة اإلستراتيجية والشئون المالية والمحاسبية الرئيسية
وإدارة ا لمخاطر وعمليات الشركة التشغيلية ومدونة قواعد السلوك المهني واألخالق وهيكلها اإلداري وسياساتها
وأنشطتها الرئيسية والمسئولين التنفيذيين في الشركة والمدققين الداخليين ومراجعي الحسابات الخارجيين بالشركة.
باإلضافة إلى ذلك ،سوف يشمل العرض التعريفي زيارات إلى بعض الفروع الرئيسية وسوف يتم توفير كتيب
للمعلومات األساسية لكل عضو جديد من أعضاء مجلس اإلدارة يشمل نسخا ً من عقد التأسيس والنظام األساسي
دليل حوكمة الشركة ومقتطفات من السياسات ذات الصلة وكذلك الملخص التنفيذي لخطة الشركة وغيرها من
المعلومات األساسية.
ب .يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة للمجلس العمل أيضا ً على إتاحة برامج التعليم المستمر و  /أو جلسات
إحاطة بشأن الموضوعات التي من شأنها أن تساعدهم في أداء مهامهم ،كما يجب أيضا ً تشجيع جميع أعضاء
المجلس على المشاركة في برامج التعليم المستمر المناسبة على نفقة الشركة لمساعدتهم في تنفيذ مهامهم
ومسئولياتهم.
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المادة الخامسة والثالثين :أمين سر مجلس اإلدارة
أ .يعين مجلس اإلدارة أمين سر للمجلس من بين أعضائه أو من خارج المجلس ،ويحدد مهامه وسلطاته ومكافأته في قرار
تعيينه ،وال يجوز عزله إال بقرار من مجلس اإلدارة.
ب .يؤدي أمين سر المجلس عدة أدوار تشمل:
ضمان إتباع إجراءات المجلس المقرة من المجلس واستعراضها بشكل منتظم.
متابعة قرارات المجلس وتقديم تقرير إلى الرئيس والمجلس حول أي صعوبة واجهته.
تزويد رئيس مجلس اإلدارة واألعضاء بمعلومات عن مسئولياتهم ،وتزويد أعضاء المجلس بجدول أعمال
المجلس وأوراق العمل والوثائق والمعلومات المتعلقة به ،وأي وثائق أو معلومات إضافية يطلبها أي من
األعضاء ذات العالقة بالموضوعات المشمولة في جدول االجتماع.
توثيق اجتماعات المجلس وإعداد المحاضر.
التأكد من حصول األعضاء بشكل كامل وسريع على نسخة من محاضر االجتماعات والمعلومات والوثائق
المتعلقة بالشركة.
التنسيق بين أعضاء المجلس.
تنظيم سجل إفصاحات أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية وفقا ً للمادة الثانية والتسعين ( )92من الئحة
حوكمة الشركات.
ضمان تدفق المعلومات الجيدة داخل المجلس وبين المجلس واإلدارة التنفيذية ،وحفظ التقارير التي ترفع
للمجلس والتقارير التي يعدها المجلس.
تبليغ أعضاء المجلس بمواعيد االجتماعات قبل التاريخ المحدد بمدة كافية.
تقديم العون والمشورة إلى األعضاء.
أداء أي دور آخر يكلفه به رئيس المجلس.
ج .تحدد مكافأة أمين سر المجلس وفقا للقرار ال صادر بتعيينه وال تزيد مدة رئيس المجلس أو نائبه أو العضو المنتدب أو
أمين سر المجلس (إن كان عضو في مجلس اإلدارة) عن مدة عضوية كل منهم في المجلس أو مدة دورة المجلس
(إن كان أمين السر من غير أعضاء مجلس اإلدارة) ويجوز دائما ً إعادة تعيين أمين سر المجلس.

المادة السادسة والثالثين :اجتماعات مجلس اإلدارة
أ .يجتمع المجلس ( )4مرات في السنة على األقل بدعوة كتابية من الرئيس تسلم باليد أو الفاكس أو بريد االلكتروني (على
األقل سبعة ( )7أيام قبل تاريخ االجتماع) ويجوز التخلي عن حق اإلشعار ألي اجتماع بتنازل موقع من قبل كل
عضو بشخصه أو من وكيله ويجوز إرسال الدعوة ومرفقاتها في مدة أقصر إذا استدعت األوضاع االجتماع بشكل
طارئ .يجب على رئيس المجلس عقد اجتماع للمجلس إذا طلب منه كتابة ذلك ( )2اثنين من أعضاء المجلس،
تعقد الجلسة في الشركة أو أي مكان آخر يحدده المجلس ،يجوز لمجلس اإلدارة إصدار قراراته ،في حال
الضرورة ،من خالل عرضها على األعضاء متفرقين ،ما لم يطلب أحد األعضاء كتابة أن ينعقد اجتماع المجلس
لمناقشة الموضوع ،وينبغي أن يعرض القرار للمجلس في أول اجتماع تالي له.
ب .يتم تفويض اإلدارة اليومية للشركة إلى الرئيس التنفيذي ،حيث يتولى تفويض فريق كبار التنفيذيين باإلدارة .يحتفظ
المجلس بصالحيات تتعلق باإلستراتيجية العامة والمسائل ذات الصلة بالسياسات وهيكل رأس مال الشركة وإعالن
األرباح وغيرها من القضايا الرئيسية التي تؤثر على الشركة .ال يستلزم األمر اتخاذ كل قرار من قبل أعضاء
مجلس اإلدارة في اجتماع المجلس .كما تقبل االجتماعات عن طريق الفيديو أو الصوت أو أي شكل آخر من
أشكال التقنية الحديثة التي قد يوافق أعضاء مجلس اإلدارة على استخدامها.
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ج .يجب على أمين سر الشركة إرسال إشعارات باجتماعات المجلس إلى جميع األعضاء .كما يجب أن تتضمن التقارير
السنوية بيان بعدد اجتماعات المجلس التي عقدت خالل فترة إعداد التقرير والذي حضرها عضو مجلس اإلدارة،
وعدد االجتماعات التي لم يحضرها عضو مجلس اإلدارة .ال يجب أن يعتبر التغيب عن اجتماع (اجتماعات)
المجلس عذرا ً ألعضاء مجلس اإلدارة لإلعفاء من أداء مهامهم نحو الشركة فيما يتعلق بالنظر في المسائل واتخاذ
القرار بشأنها.
د .يجب على األعضاء غير التنفيذيين االجتماع بشكل خاص في جلسات دورية دون مشاركة األعضاء التنفيذيين خالل
السنة .يجب على األعضاء غير التنفيذيين تعيين واحد منهم كرئيس لتولي قيادة الجلسات الدورية.
هـ .يجب أن يتر أس رئيس المجلس االجتماعات ويتولى مسئولية تنسيق اإلدارة الشاملة وسير عمل المجلس .في غياب
الرئيس ،يكون نائب الرئيس رئيسا ً لذلك االجتماع ،وفي حال غيابهما سينتخب المجلس رئيسا ً لرئاسة هذا االجتماع
على وجه التحديد.
و .إذا كان لدى أي من أعضاء المجلس ملحوظات حيال أداء الشركة أو أي من الموضوعات المعروضة ولم يبت فيها في
اجتماع االمجلس ،فيجب تدوينها وبيان ما يتخذه المجلس أو يرى اتخاذه من إجراءات حيالها في محضر اجتماع
مجلس اإلدارة.
ز .إذا أبدى عضو المجلس رأيا ً مغايرا ً لقرار المجلس ،فيجب إثباته بالتفصيل في محضر اجتماع المجلس.

المادة السابعة والثالثين :مواد وعروض مجلس اإلدارة
أ .يجب إرسال عرضا ً حول موضوع محدد سلفا ً قبل موعد االجتماع ألعضاء المجلس بحيث يمكن تركيز االجتماع على
األسئلة التي قد يثيرها المجلس حول هذا الموضوع في المناسبات التي يكون فيها الموضوع حساس جداً وال يمكن
عرضه على الورق ،فيجب مناقشة العرض في االجتماع.
ب .يجب أن يتم منح مجلس اإلدارة المعلومات الكافية لممارسة مهام إدارة الحوكمة بشكل تام .و قد تأتي هذه المعلومات
من مجموعة مصادر متنوعة ،بما في ذلك تقارير اإلدارة والمراقبة ومقارنة األداء مقابل الخطط الموضوعة
وتقارير المحللين والمقاالت المنشورة حول األعمال المختلفة ،وغيرها.

المادة الثامنة والثالثين :حضور االجتماعات
أ .من المتوقع حضور أعضاء مجلس اإلدارة الجتماع الجمعية العامة للشركة واجتماعات المجلس واالجتماع بشكل
دوري وفقا ً للضرورة لالضطالع بمسئولياتهم بشكل صحيح بما في ذلك االستعداد قبل االجتماع.
ب .قد يقوم رئيس ونائب رئيس المجلس بدعوة واحد أو أكثر من أعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة للحضور في اجتماعات
المجلس بشكل منتظم ويمكن أن تشمل الدعوة مسئولين وموظفين آخرين بالشركة من وقت آلخر حسب االقتضاء
في ظل هذه الظروف.

المادة التاسعة والثالثين :النصاب القانوني للمجلس
أ .وفقا ً للمادة الخامسة والعشرين ( )25من النظام األساسي للشركة ،ال يكون اجتماع المجلس صحيحا ً إال إذا حضره
خمسة ( )5أعضاء على األقل ،ويجوز أن ينيب عضو مجلس اإلدارة غيره من أعضاء مجلس اإلدارة لحضور
اجتماعات المجلس ،وفي حالة إنابة عضو مجلس اإلدارة عضوا آخر في حضور اجتماعات المجلس يتعين ان
تكون اإلنابة طبقا للضوابط اآلتية-:
ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات االجتماع.
أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة.
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ال يجوز للنائب ،فيما يتعلق بصوت المنيب ،التصويت على القرارات التي تحظر األنظمة واللوائح على
المنيب التصويت بشأنها.
ب .تصدر القرارات باألغلبية المطلقة لألعضاء الحاضرين أو الممثلين في االجتماع وإذا تساوت كان صوت الرئيس
مرجحاً.

المادة األربعين :محاضر االجتماعات
أ .وفقا ً لنظام الشركات وأنظمة هيئة السوق المالية ،سيتم تسجيل أي مداوالت وقرارات للمجلس في المحاضر توقع من
قبل جميع األعضاء الحاضرين ورئيس المجلس وأمين السر ،ويتم تدوينها في سجل خاص يوقع عليه كل من
الرئيس و أمين سر المجلس .و 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 – .وتعرض مسودات المحاضر على األعضاء قبل توقيعها.
ب .يتم تدوين اجتماعات المجلس بترقيم تسلسلي على المحاضر  ،حيث يجب أن تعكس سير األحداث في كل اجتماع
مجلس اإلدارة ،على أن تتضمن أسماء األشخاص الحاضرين في اجتماع مجلس اإلدارة وجدول أعمال االجتماع،
والكلمات الفعلية التي تم تناولها في القرارات والقضايا واآلراء وعدد األصوات التي تمنح لقرار معين واآلراء
المعارضة .يجب تعيين الشخص الذي يقوم بإعداد المحاضر من قبل أمين سر المجلس.
ج .يتم التوقيع من قبل جميع أعضاء المجلس الحاضرين على محضر االجتماع في حالة استخدام وسائل التقنية الحديثة
مثل مؤتمرات عبر الهاتف أو الفيديو ،وتكون موقعة من جميع أعضاء المجلس المشاركون في ذلك االجتماع ،كما
يجب أيضا أن يتناول المحضر بذكر أعضاء المجلس الغير الحاضرين شخصيا ً ولكن عبر وسائل أخرى ،مع
اإلعالن عن تصويتهم في المحضر.

المادة الحادية واألربعين :خطط التعاقب  /تطوير اإلدارة
أ .يجب على مجلس اإلدارة أيضا ً إلى جانب أداء مسئولياته بفاعلية اإلشراف على تخطيط التعاقب والتنمية اإلدارية،
وبنا ًء عليه يتطلب األمر االلتزام بالمبادئ التوجيهية التالية:
يجب على الرئيس التنفيذي للشركة إعداد تقرير سنوي بشأن تخطيط التعاقب والتنمية اإلدارية لتقديمها إلى
المجلس.
يجب أن تتوافر توصيات من قبل رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركة في كافة األوقات بشأن
الشخص الذي سيتولى خالفة المنصب في حال عجزه عن مباشرة عمله بشكل غير متوقع.
يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت مساعدة مجلس اإلدارة في اختيار وتطوير وتقييم المرشحين
المحتملين لشغل الوظائف التنفيذية ،بما في ذلك الرئيس التنفيذي للشركة واإلشراف على وضع الخطط
الخاصة بتعاقب مناصب الرئيس التنفيذي.
يجب على رئيس مجلس اإلدارة  -القائم  -في جميع األوقات حيازة إجراءات سرية مكتوبة لنقل مسئولياته
بشكل فعال في الوقت المناسب في حالة حدوث عجز مفاجئ له أو لها أو في حالة مغادرة العمل ،بما في
ذلك توصياته  /توصياتها حول ترتيبات لفترة طويلة بشأن تعاقب المنصب .ويجب على الرئيس استعراض
هذا اإلجراء بصفة دورية مع لجنة الترشيحات والمكافآت.
يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت طلب التوصيات والتقييمات الخاصة بالرئيس التنفيذي للشركة فيما
يتعلق بالخلفاء المحتملين لتولي مناصب اإلدارة التنفيذية.
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المادة الثانية واألربعين :اإلطالع على اإلدارة والمستشارين المستقلين
أ .في نطاق أداء دوره الرقابي ،يخول مجلس اإلدارة التحقيق في أي أمر يوجه انتباهه إليه مع إمكانية اإلطالع الكامل
على جميع الدفاتر والسجالت والمرافق وموظفي الشركة وإمكانية االحتفاظ بمستشار قانوني أو مراجعي حسابات
أو مستشارين من خارج الشركة أو تكبد نفقات أخرى لهذا الغرض والتي تتحمل الشركة دفعها.
ب .يجوز لمجلس اإلدارة طلب أي مسئول تنفيذي أو أي موظف في الشركة أو أي من فروعها ،وكذلك المستشار القانوني
الخارجي للشركة و مراجعي الحسابات التابعين للشركة لالجتماع مع المجلس أو أي لجنة من لجان المجلس ،كما
يقوم المجلس باستخدام السلطة التقديرية للتأكد من أن هذا االتصال لم يؤثر على العمليات التجارية للشركة ،كما
يجوز للمجلس االجتماع أيضا ً مع المصرفيين في البنوك االستثمارية التابعة للشركة أو المحللين الماليين بها كما
يجب نسخ أي مراسالت خطية إلى الرئيس وإمكانية نسخ أي مراسالت خطية إلى الرئيس التنفيذي للشركة.

المادة الثالثة واألربعين :تقييم مجلس اإلدارة
يتولى مجلس اإلدارة إجراء تقييم ذاتي سنوي لتحديد مدى فاعلية عمل المجلس ولجانه .يجب على لجنة الترشيحات
والمكافآت التابعة للمجلس اإلشراف على التقييم الذاتي السنوي للمجلس والذي يشمل تقييما ً لألداء ومدى التزام كل فرد من
أعضاء المجلس مقابل أنشطة المجلس .يجب أن يكون هذا التقييم عامالً هاما ً في تحديد مدة عضوية أعضاء مجلس اإلدارة،
فضالً عن المهارات والصفات المطلوبة في المرشحين المحتملين لعضوية المجلس ،وفي ذلك:
أ .تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت إجراء التقييم السنوي للمجلس.
ب .يكون التقييم من خالل مؤشرات قياس مناسبة.
ج .تحديد جوانب الضعف والقوة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
د .تقييم آليات عمل المجلس بشكل عام.
هـ .تقييم األداء على المهارات والخبرات التي يمتلكها المجلس ،وتحديد نقاط القوة والضعف فيه.
و .يراعى في التقييم الفردي لألعضاء مدى المشاركة الفعالة للعضو والتزامه بأداء واجباته ومسئولياته.
ز .يتخذ المجلس الترتيبات الالزمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة ألدائه كل ثالث سنوات.
ح .يجري أعضاء المجلس غير التنفيذيين تقييما ً دوريا ً ألداء الرئيس بعد أخذ وجهات نظر األعضاء التنفيذيين
– دون حضور الرئيس النقاش – على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع
مصلحة الشركة.

المادة الرابعة واألربعين :العالقات مع المساهمين
أ .يمثل كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة المساهمين ككل وال يقدم مصلحته أو مصلحة فئة معينة من المساهمين على
مصالح الشركة.
ب .يجب على رئيس مجلس اإلدارة الحفاظ على االتصال مع كبار المساهمين بشكل كافي لفهم القضايا والشواغل ،مع
ضرورة ضمان توصيل آراء المساهمين إلى المجلس ككل .ال يجب استخدام أيا ً من تلك المبادئ التوجيهية لتجاوز
المتطلبات العامة للنظام للتعامل مع المساهمين على قدم المساواة في اإلطالع على المعلومات.
ج .يجب على رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركة وغيرهم من األعضاء المفوضين وموظفي إدارة العالقات
مع المستثمرين مواصلة الحوار مع ممثلي المؤسسات وغيرهم من المساهمين فيما يتعلق باستراتيجيات األعمال
طويلة األجل واألداء المالي وإدارة الحوكمة للشركات من أجل إقامة تفاهم متبادل لألهداف.
د .يجب على الشركة العمل على برنامج منظم لعالقات المستثمرين ،استنادا ً إلى اإلعالنات الرسمية والمنشورات المتعلقة
باألحداث الهامة والنتائج المالية وفقا ً لألنظمة واللوائح المعمول بها.
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هـ .يجب على الشركة تعيين موظف مسئول عن العالقات العامة وعالقات المساهمين والتي تتمثل مسؤوليته في توفير
المعلومات واإلجابة على االستفسارات الواردة من المسئولين في تداول والمساهمين والمستثمرين من المؤسسات.

المادة الخامسة واألربعين :لجان مجلس اإلدارة
أ .قام المجلس بإنشاء اللجان التالية لمساعدته في االضطالع بمسئولياته المتعلقة بالرقابة :
لجنة المراجعة (بنا ًء على قرار الجمعية العامة للمساهمين).
لجنة الترشيحات والمكافآت.
اللجنة التنفيذية.
ب .مع مراعاة األنظمة واللوائح ذات العالقة ،يكون تشكيل اللجان التابعة لمجلس اإلدارة وفقا ً لإلجراءات العامة التي
وضعها المجلس واإلشارة إلى مهام ومدة وصالحيات كل لجنة ،والطريقة التي ينتهجها المجلس لرصد أنشطتها.
يجب أن تخطر اللجنة المجلس بأنشطتها أو نتائجها أو القرارات بشفافية كاملة .يتولى مجلس اإلدارة متابعة أنشطة
هذه اللجان متابعة دورية وذلك لضمان تنفيذ األنشطة الموكلة إلى هذه اللجان على نحو صحيح .كما يجب أن يعتمد
مجلس اإلدارة األنظمة الداخلية لجميع لجان المجلس (وذلك ما عدا لجنة المراجعة).
ج .يجب تعيين عدد كاف من األعضاء غير التنفيذيين لمجلس اإلدارة في اللجان التي تتناول أنشطة قد تنطوي على
تضارب في المصالح ،مثل التأكد من سالمة التقارير المالية وغير المالية واستعراض الصفقات المبرمة من جانب
األطراف ذات العالقة والترشيح لعضوية المجلس وتعيين المدراء التنفيذيين وتحديد المكافآت.
د .مع مراعاة اختصاصات الجمعية العامة للمساهمين ،قد تنشأ لجان أخرى من وقت آلخر حسب احتياجات المجلس وذلك
عن طريق التصويت ألغلبية أعضاء المجلس الحاضرين في اجتماع قرار تكوين اللجنة.
هـ .يتم وصف غرض ومسئوليات كل لجنة في ميثاق اللجنة.
و .مع مراعاة األنظمة واللوائح ذات العالقة ،يتم تعيين أعضاء لجان المجلس بنا ًء على توصية من لجنة الترشيحات
والمكافآت وقد يمكن عزلهم من قبل المجلس وفقا ً لتقديره.
ز .يجب على أعضاء اللجان الجمع بين االستقالل (وال يعني ذلك كونه عضو مستقل) والخبرة والمتطلبات األخرى بجانب
الشروط المطلوبة بموجب األنظمة واللوائح المعمول بها.
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الباب الرابع اللجان
الفصل األول :ميثاق لجنة المراجعة
المادة السادسة واألربعين :الغرض
أ .مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين ("الشركة ") هي الهيئة اإلدارية العليا التي تعمل على ضمان إدارة
الشركة والحفاظ على السياسات والضوابط الداخلية لما يلي:
حماية أصول الشركة.
التسجيل الصحيح للمعامالت واألحداث القائمة.
إعداد معلومات مالية صحيحة وموثقة.
اإلشراف ورقابة المخاطر على مستوى المؤسسة إلدارة عمليات الشركة.
ب .يجب أن تكون الجوانب المذكورة أعاله مستقلة ومراجعة بشكل دوري من قبل مراجع الحسابات و المدقق الداخلي.
ج .لزيادة ت عزيز المهام وضمان موضوعيتها واستقالليتها ،قامت الجمعية العامة للمساهمين بتشكيل لجنة المراجعة
("اللجنة") .إن الغرض الرئيسي منها هو مراقبة شؤون الشركة ومتابعتها نيابة عن مجلس اإلدارة في:
كفاية وسالمة نظم الرقابة الداخلية ،والمحاسبة المالية والتقارير والسياسات واإلجراءات وفعالية مهام
مراجعة المراجعة الداخلية ومراقب الحسابات.
االلتزام بتطبيق المتطلبات النظامية وسياسات وإجراءات الشركة المعتمدة.
كفاية وسالمة السياسات واإلجراءات فيما يتعلق بسالمة وأمن موجودات الشركة ،و نزاهة البيانات المالية
للشركة.
أداء وظيفة مراجعة حسابات الشركة من قبل المدقق الداخلي و مراجع الحسابات واستقاللهما.
كما وأن "لجنة المراجعة" مسئولة عن إعداد ونشر تقرير اللجنة السنوي إلى مجلس اإلدارة والجمعية
العامة للمساهمين والتقارير األخرى المطلوبة منها وذلك بموجب األنظمة واللوائح ذات العالقة.
د .كما وأنه ينبغي التأكد بأن واجبات "لجنة المراجعة" تساعد مجلس اإلدارة في دوره الرقابي.

المادة السابعة واألربعين :مسئوليات لجنة المراجعة
لجنة المراجعة تتحمل المسؤوليات التالية:
أ .الرقابة الداخلية والسياسات المحاسبية
المراجعة مع إدارة الشركة ومراقب الحسابات و المراجعة الداخلية ،والسياسات واإلجراءات العامة للشركة
وضمان كفاية المبادئ والممارسات المحاسبية المالية التي تطبقها الشركة.
النظر في فعالية نظام الرقابة الداخلية والمالية ،بما في ذلك رقابة وأمان المعلومات.
فهم نطاق مراجع الحسابات و المدقق الداخلي في استعراض المراقبة الداخلية على التقارير المالية،
ومراجعة تقارير النتائج والتوصيات الهامة جنبا ً إلى جنب مع ردود اإلدارة.
المراجعة والتعليق على أي جديد أو تغيير لإلجراءات والسياسات القائمة المتخذة من قبل اإلدارة.
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ب .مراجعة مراجع الحسابات والبيانات المالية
يجب على لجنة المراجعة تقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة بشكل سنوي بتعيين و عزل وأجور مراجع
الحسابات ،و ال بد من تقديم أي توصية فيما يتعلق باستقالليتها أو أي شيء من هذا القبيل.
مراجعة وتأكيد استقاللية مراجع الحسابات عن طريق الحصول على بيانات من مراجع الحسابات بشأن
العالقات بين مراجع الحسابات والشركة ،ويشمل ذلك خدمات غير مراجعة الحسابات ،ومناقشة العالقات
مع مراجعي الحسابات.
مراجعة تقارير مراجع الحسابات والعمل على دعمه حيثما أمكن لتوفير روابط اتصال بديلة بين مراجعي
الحسابات ومجلس اإلدارة عند الحاجة ومتابعة ما اتخذ بشأن ما ورد في تقرير مراجع الحسابات.
اإلشراف على الترتيبات الالزمة الستكمال البيانات المالية الخاصة بنهاية العام و مقارنتها مع خطة مراجعة
الحسابات الخاصة بالمراجعة الخارجية (مقترح نطاق مراجعة الحسابات والنهج)؛ بما في ذلك تنسيق
الجهود لمراجعة الحسابات مع وظيفة التدقيق الداخلي.
القيام بالمراجعة والتدقيق مع مراجع الحسابات للبيانات المالية التي تمت مراجعتها فيما يتعلق بمنهج
مراجعة الحسابات ،والتسويات المحاسبية ،وتقديم توصيات لتحسين الضوابط الداخلية وغيرها من أي
نتائج لعملية مراجعة الحسابات إلى مجلس اإلدارة.
القيام بدراسة السياسات المحاسبية المتبعة ،وتقديم الرأي والتوصيات إلى مجلس اإلدارة.
القيام باستعراض وتقييم مؤهالت وأداء مراجع الحسابات ومدى استقالليته وموضوعيته وعدالته وفعالية
أعمال المراجعة سنوياً ،بما في ذلك استعراض وتقييم الشريك الرئيسي مع مراعاة آراء إدارة الشركة
ومدققي الحسابات الداخلية ،وتقديم استنتاجاتها إلى مجلس اإلدارة كما يجب أن تؤكد لجنة المراجعة درجة
التناوب العادية لشريك المراجعة كما هو مطلوب بموجب األنظمة المعمول بها وتنظر في درجة التناوب
العادية للشركة التي تقوم بمراجعة الحسابات الخارجية نفسها لضمان استمرار استقاللية المراجع التي
يتعين القيام بها.
مراجعة خطة مراجع الحسابات وأعماله ،والتحقق من عدم تقديم أعماالً فنية أو إدارية خارج نطاق أعمال
المراجعة ،وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
يتم عقد لقاء منفصل وعلى أساس منتظم مع مراجعي الحسابات لمناقشة أي مسائل خاصة مع "لجنة
المراجعة" أو لمناقشة أي أمر يعتقد مراجع الحسابات أنه ينبغي أن تناقش بصورة خاصة وسرية.
مراجعة ومتابعة تعليقات مراجع الحسابات على البيانات المالية ومتابعة اإلجراءات المتخذة بشأنها.
مراجعة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة ،وإبداء الرأي والتوصيات فيما
يتعلق بذلك ،ودراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
القيام باالستعراض مع اإلدارة ومراجع الحسابات عن مدى تأثير المبادرات التنظيمية والمحاسبة على
البيانات المالية للشركة.
التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
تقديم تقارير منتظمة إلى مجلس اإلدارة ألي قضايا قد تنشأ فيما يتعلق بجودة أو سالمة البيانات المالية
للشركة  ،ومدى امتثال الشركة للمتطلبات النظامية أو التنظيمية  ،وأداء واستقاللية مراجع الحسابات
للشركة.
ج .التدقيق الداخلي
التأكد من أن الشركة تحدد غرض وسلطة ومسئولية نشاط التدقيق الداخلي تحديدا ً رسميا ً لتوفير وعرض
التقييمات الجارية لعمليات الشركة ونظام الرقابة الداخلية بالتنسيق مع اإلدارة التنفيذية و"لجنة المراجعة".
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التوصية للمجلس على التعويضات السنوية ،وتقييم األداء وتعديل راتب مدير التدقيق الداخلي بما يتماشى
مع تعويض الشركة وسياسة التحفيز.
تقديم التوصية إلى رئيس مجلس اإلدارة في تعيين وإقالة مدير التدقيق الداخلي.
اإلشراف على نشاط التدقيق الداخلي و مراجعة ميثاقها ونطاقها والكفاءة واالستقاللية والموضوعية واألداء
وخطة العمل .القيام بمراجعة نتائج التدقيق الداخلي مع مدير التدقيق الداخلي على أساس ربع سنوي ،أو
عند الحاجة ،واإلطالع على تقارير التدقيق الداخلي الدورية والسنوية.
القيام باستعراض موجز لجميع تقارير التدقيق الداخلي ،بما في ذلك ردود و تعليقات اإلدارة واالستثناءات
التي تمت مالحظتها ومتابعة تنفيذ التدابير واإلجراءات التصحيحية فيما يتعلق بالتعليقات الواردة في تقرير
مراجعة الحسابات.
اإلشراف على نشاط التدقيق الداخلي في الشركة لضمان مدى فعاليتها في تنفيذ نشاطها والواجبات التي
يحددها مجلس اإلدارة.
ينبغي أن يكون لدى "لجنة المراجعة" السلطة النهائية الستعراض والموافقة على خطة المراجعة السنوية
وجميع التغييرات الرئيسية للخطة التابعة للتدقيق الداخلي.
ضمان عدم وجود قيود غير مبررة ،واالستعراض ،و االتفاق على االستبدال ،التعيين ،أو فصل مدير
التدقيق الداخلي.
ً
استعراض أداء مدير التدقيق الداخلي بما ال يقل عن مرة واحدة سنويا ،و االتفاق على التعويضات السنوية
وتعديل الراتب ،إذا لزم األمر.
استعراض مدى فعالية نشاط التدقيق الداخلي ،بما في ذلك االمتثال للمعايير الدولية المنبثقة من جمعية
المدققين الداخليين والمختص بتنظيم الممارسة المهنية للمراجعة الداخلية.
ً
على أساس منتظم ،يتم عقد لقاء منفصل مع مدير التدقيق الداخلي لمناقشة أيا من المسائل ذات الطابع
الخاص.
دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر بالشركة.
د .االلتزام
استعراض لمدى فعالية نظام الرصد و مدى االمتثال لألنظمة واللوائح  ،ونتائج التحقيق والمتابعة (بما في
ذلك أي إجراءات تأديبية) في حالة حدوث أي حالة من حاالت عدم االمتثال.
استعراض نتائج الفحوصات التي تم القيام بها من قبل الجهات التنظيمية ذات العالقة ،وأية مالحظات
للمراجع والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.
استعراض عملية التواصل ونشر قواعد السلوك المهني واألخالق لموظفي الشركة ،ورصد االمتثال لذلك.
الحصول على تحديثات منتظمة من اإلدارة والمستشار القانوني العام للشركة فيما يتعلق بمسائل االلتزام.
رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراءات بشأنها إلى المجلس ،وإبداء توصياتها باإلجراءات
التي يتعين اتخاذها.
واجب لجنة المراجعة هو تقديم تقارير دورية إلى مجلس اإلدارة .
هـ .ضوابط وأدوات رقابة تقنية المعلومات
يجب على اللجنة البحث واالستعراض مع اإلدارة ومراجع الحسابات الخارجي والمدقق الداخلي:
فعالية ونقاط الضعف في الضوابط وأنظمة الرقابة في نظام معلومات الشركة.
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أي نتائج وتوصيات ذات صلة من قبل مراجعي الحسابات الخارجيين والمدقق الداخلي جنبا ً إلى جنب مع
ردود اإلدارة عليها ،بما في ذلك جدول زمني لتنفيذ التوصيات على الضوابط وأدوات الرقابة  ،بما في
ذلك أي مخاطر كبيرة متعلقة بهذه الضوابط الرئيسية.
حالة وكفاية نظم المعلومات اإلدارية وغيرها من تكنولوجيا المعلومات.
وتستعرض اللجنة مع المدقق الداخلي والمراجع الخارجي تنسيق جهود المراجعة لضمان تغطية كاملة
لنظام الضوابط ومجاالت الخطر الرئيسية ذات الصلة التي تسيطر عليها.
و .مهام تقديم التقارير
إعداد تقارير منتظمة إلى مجلس اإلدارة عن أنشطة لجنة المراجعة والقضايا والتوصيات ذات الصلة.
توفير وسيلة اتصال مفتوحة بين المدقق الداخلي ،ومراجع الحسابات ،ومجلس اإلدارة.
تحضير وتقديم تقرير سنوي للمساهمين ،واصفا ً هيكلية اللجنة ،والمسؤوليات ،وأي معلومات أخرى
مطلوبة ،بما في ذلك موافقتها على الخدمات غير مراجعة الحسابات.
مراجعة أي تقارير أخرى تتصل بمسؤوليات اللجنة الصادرة عن الشركة.

ز .مهام أخرى
تنفيذ أنشطة أخرى ذات صلة على النحو المطلوب من قبل المجلس.
متابعة المخالفات المادية والمالية واألخالقية أو النظامية  ،وأي انتهاكات خطيرة لسياسات الشركة أو
انتهاك لألحكام النظامية أو أي مخالفة لمدونة قواعد السلوك المهني واألخالق ،والتي أشار إليها المدقق
الداخلي أو أي موظف آخر.
التوجيه واإلشراف على أي تحقيقات خاصة ،حسب االقتضاء ،بشأن المسائل المتصلة بالبيانات المالية
للشركة ،والضوابط الداخلية ،واالمتثال لألنظمة أو أخالقيات األعمال التجارية.
مراجعة جميع القضايا الهامة التي تدخل في نطاق ميثاق لجنة المراجعة ،بما في ذلك أي تغييرات في
المبادئ المحاسبية ،مع اإلدارة ومراجع الحسابات ،قبل اتخاذ أي قرار بشأن تقديم التقارير و الممارسات
الواجب إتباعها من قبل الشركة ،وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى المجلس.
استعراض وتقييم مدى كفاية ميثاق لجنة المراجعة سنوياً ،وطلب توصية المجلس على التعديالت المقترحة
تمهيدا ً لموافقة الجمعية العامة ،وضمان اإلفصاح حسب مقتضى الحال والذي قد يكون مطلوبا ً بموجب
األنظمة أو اللوائح.
المراجعة مع اإلدارة لعوائد ضريبة الزكاة  /والقضايا الضريبية.
مراجعة البيانات المالية المرحلية والسنوية للشركة ،بما في ذلك أية تأثر على البنود غير عادية.
التأكد من أنه قد تم تنفيذ جميع المسؤوليات الواردة في هذا الميثاق سنوياً.
تقييم أداء لجنة المراجعة وأعضائها على أساس منتظم.
يحق للجنة المراجعة والتي لديها السلطة توكيل محام مستقل وغيره من المستشارين ،وذلك بما تراه
ضروريا ً للقيام بمهامها.
وضع إجراءات لالحتفاظ ،وتلقي ومعالجة الشكاوى التي تتلقاها الشركة بشأن المحاسبة ،والضوابط
المحاسبية الداخلية أو مسائل المراجعة ،بما في ذلك إجراءات لتقديم المخاوف بشأن المحاسبة أو التدقيق
من قبل العاملين في الشركة وغيرها من المسائل المشكوك بها.
تكون لجنة المراجعة متاحة في جميع األوقات لتلقي االقتراحات واألسئلة أو توصيات من مراجعي
الحسابات الخارجيين ،والمدقق الداخلي واإلدارة التنفيذية.
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إبداء الرأي 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 ،وذلك بنا ًء على طلب مجلس اإلدارة.
البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي أو من يتولى مهامه أو مسئول االلتزام والحوكمة أو مراجع
الحسابات.

المادة الثامنة واألربعين :هيكل لجنة المراجعة
أ .يجب أن تتكون لجنة المراجعة من ثالثة ( )3إلى خمسة ( )5أعضاء من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين ،كما
يجب أن تتضمن لجنة المراجعة مختص بالشؤون المالية والمحاسبية.
ب .يتم تعيين أعضاء "لجنة المراجعة" من قبل الجمعية العامة بناء على توصية من المجلس ،وتكون لجنة المكافآت
والترشيحات هي المسئولة عن ترشيح أعضاء للجنة المراجعة وتقدم إلى مجلس اإلدارة أسماء المرشحين
وتوصياتها في ذلك الشأن.
ج .تختص الجمعية العامة بإعتماد قواعد تعيين أعضاء "لجنة المراجعة" وإعتماد مدة تعيينهم واإلجراءات الواجب إتباعها
من قبل اللجنة بنا ًء على توصية من مجلس اإلدارة.
د .يجب أال تزيد فترة عضوية "لجنة المراجعة" عن مدة عضوية مجلس اإلدارة .كما يجب أن تنتهي عضوية عضو لجنة
المراجعة  ،إذا كان أحد أعضاء مجلس اإلدارة ،في حال انتهاء مدة عضويته في المجلس أو استقالته الطوعية من
عضوية "لجنة المراجعة" ،وغير عضو مجلس اإلدارة تنتهي عضويته عن طريق االستقالة أو في نهاية مدة
عضوية اللجنة ويجوز لمجلس اإلدارة عزل عضو من أعضاء لجنة المراجعة بأغلبية األصوات ،وفي حال شغر
أي من مقاعد اللجنة ألي من سبب كان لمجلس اإلدارة تعيين عضو آخر بحسب ما ورد في الفقرة (ب) وذلك إلى
حين اعتماد تعيينه من الجمعية العامة كما ورد في الفقرة (ج).
هـ .يعين أعضاء لجنة المراجعة من بينهم رئيسا ً يتم اختياره بالتصويت اإليجابي ألغلبية اللجنة.
و  .ينبغي على العضو عدم القيام بأي عمل فني أو إداري أو غيرها في الشركة حتى وإن كانت ذات طبيعة استشارية من
غير أعمال اللجنة.
ز  .على العضو أال يكون لديه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العمل أو العقود المبرمة لحساب الشركة.
ح .يجب على لجنة المراجعة تعيين أمين سر للجنة للحفاظ على سجالت اإلجراءات والقرارات ،كما يمكن ألمين السر أن
يكون واحداً من أعضاء اللجنة أو أن يكون من خارجها ،إذا كان أمين السر من غير أعضاء اللجنة فليس له أي
حقوق في التصويت.
ط .أمين سر اللجنة مسئول عن ما يلي:
االحتفاظ بسجالت كاملة من اجتماعات اللجنة لغرض إصدار التقارير حول أداء اللجنة لمجلس اإلدارة.
تعميم قرارات اللجنة إلى األطراف المعنية.
التنسيق مع اإلدارات المعنية بشأن قرار اللجنة والتي تستلزم االمتثال باإلجراءات التنظيمية.
إنشاء آلية لتتبع ومتابعة قرارات اللجنة.
تنفيذ أي مهام أو مسؤوليات أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة أو أي من أعضائها.
إعداد محاضر اجتماعات اللجنة.
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المادة التاسعة واألربعين :مسئوليات أعضاء لجنة المراجعة
أ .بذل واجبي العناية والوالء وكل جهد لحضور جميع اجتماعات اللجنة والمشاركة بفعالية في المناقشات .كما يجب إبالغ
الرئيس كتابيا ً في حالة غيابهم.
ب .الحفاظ على أسرار الشركة المكتسبة من خالل أداء واجباتهم ،ويجب أال تنشر معلومات سرية للمساهمين من الجمعية
العامة أو إلى أي طرف آخر ،في مثل هذه الحاالت يجب أن يتم عزل العضو من منصبه ويتحمل مسئولية األضرار
المالية الناجمة.
ج  .االستمرار في األداء الجيد في تنفيذ واجباتهم ومسؤولياتهم ،ويجب تحديثها في المجال الخاص بها لصالح الشركة.
د .الصدق واالستقاللية والنزاهة في أداء عملهم .
هـ  .عدم المشاركة في أي من المهن التي يمكن أن تنتهك مدونة السلوك المهني واألخالق للشركة أو مبادئها.
و .عدم قبول أي من المهن التي هي عرضة إلى تضارب المصالح مع الشركة ،وتلك التي قد تمنعهم من تنفيذ مهامهم
بشكل موضوعي.
ز .على أعضاء اللجنة اإلفصاح عن جميع العمليات الشخصية وطبيعتها التي يتم تنفيذها مع الشركة ،وأي عالقة شخصية
مع مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
ح  .على لجنة المراجعة وضع آليات تتيح للعاملين تقديم ملحوظاتهم بسأن التجاوزات في التقارير المالية وغيرها.

المادة الخمسين :أعمال لجنة المراجعة
أ .يجب على اللجنة أن تعتمد جدول أعمال سنوي في االجتماع األول لكل سنة ،وفي كل اجتماع يجب عليها تحديد موعد
االجتماع الذي يليه.
ب .يجب على "لجنة المراجعة" االجتماع أربعة ( )4مرات على األقل خالل كل سنة مالية ،كما يمكن زيادة هذا العدد
وفقا ً للضرورة أو عند الطلب من قبل مجلس اإلدارة ،وما لم يوجه المجلس بخالف ذلك يتعين على "لجنة المراجعة"
أن تجتمع في مركز الشركة ،على أن يعقد اجتماع على األقل في كل ربع من السنة المالية للشركة.
ج .ال يحق ألحد غير أعضاء "لجنة المراجعة" حضور اجتماعاتها ،ومع ذلك يجوز لغير العضو حضور االجتماعات
بنا ًء على دعوة من قبل اللجنة.
د  .يتم إعداد جدول األعمال لكل اجتماع من قبل رئيس لجنة المراجعة ،كما تعمم على كل األعضاء قبل موعد االجتماع
كل ما كان ذلك ممكناً.
هـ .يتولى رئيس "لجنة المراجعة" كل اجتماعات اللجنة ،كما توثق جميع قرارات وتوصيات "لجنة المراجعة" ضمن
المحاضر ويتم توقيعها من قبل رئيس اللجنة و أمين سر المجلس.
و .على كل من رئيس وأعضاء لجنة المراجعة الحضور شخصيا ً خالل اجتماع اللجنة ،كما وأنه ال يقبل تمثيل الرئيس أو
أحد أعضاء اللجنة عبر أية وكالة ،وألعضاء اللجنة االجتماع من خالل وسائل التقنية الحديثة.
ز .يجب على "لجنة المراجعة" االجتماع وفقا ً لما يحدده رئيس اللجنة ،أو بنا ًء على طلب أي اثنين من أعضائها.
ح  .يجب أن تتخذ قرارات "لجنة المراجعة" بأغلبية األصوات ،وفي حالة تعادل األصوات يكون صوت الرئيس المرجح،
ويكون لكل عضو باللجنة صوت واحد.
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ط .يجب على "لجنة المراجعة" تقديم تقرير موجز إلى مجلس اإلدارة يتضمن مالحظاتها والتوصيات الهامة بشأن المسائل
المعتبرة ضمن اجتماعات لجنة المراجعة.
ي .ال يكون اجتماع "لجنة المراجعة" نافذا ً إال إذا حضره أغلبية األعضاء.
ك .عند إرسال دعوة حضور االجتماع يجب إرفاق مسودة جدول األعمال ،وأن تسلم يدويا ً أو ترسل إلى األعضاء إلكترونيا ً
أو بأي طريقة أخرى ،وفي حال غياب الرئيس تنتخب اللجنة من ينوب عنه.
ل .للمدقق الداخلي والمراجع الخارجي طلب االجتماع باللجنة كلما دعت الحاجة لذلك.
م .يمكن دعوة ممثلي اإلدارة لحضور أي أو كل اجتماعات "لجنة المراجعة" ،ويتم دعوتهم من خالل أمين سر المجلس
بتوجيه من رئيس اللجنة.
ن .في حالة الطوارئ أو في حاالت خارجة عن إرادة اللجنة حيث ال يمكن أن تعقد فيها "لجنة المراجعة" اجتماعها  ،يمكن
للجنة المراجعة اتخاذ قراراتها من خالل عرضها على األعضاء متفرقين.
س  .يجب على "لجنة المراجعة" االحتفاظ بسجل تدون فيها المالحظات والتوصيات التي أقرت من خالل جلسات
اجتماعاتها وتقديم تقرير بشأنها إلى مجلس اإلدارة.
ع  .خالل أداء دورها الرقابي ،فإن "لجنة المراجعة" مخولة للتحقيق في أي أمر تم التوجيه به مع إمكانية الوصول الكامل
إلى جميع الدفاتر والقوائم ،و المرافق والسجالت وموظفي الشركة مع الصالحية لطلب أي مشورة خارجية ،من
مراجعي الحسابات أو المستشارين ،و تحمل أي مصاريف أخرى لهذا الغرض ويتم دفعها على نفقة الشركة.
كما يجوز للجنة طلب أي مسئول تنفيذي أو موظف في الشركة أو من فروعها ،أو طلب المستشار القانوني
للشركة ،و مراجعي حسابات الشركة لالجتماع مع اللجنة أو أي عضو من أعضاء اللجنة.
ف .يجب على "لجنة المراجعة" تقييم أدائها سنويا ً ،ويجب تقديم تقرير بالنتائج إلى مجلس اإلدارة ،ويتضمن التقييم أداء
والتزام كل عضو اتجاه أنشطة اللجنة.
ص.تعد لجنة المراجعة تقريرا ً سنويا ً يتضمن النتائج المالية السنوية ويتم التوصية به للجمعية العامة العتماده ،كما توصي
اللجنة بتعيين المراجع الخارجي للشركة.
ق .يتم توثيق اجتماعات اللجنة في محاضر على النحو التالي:
تحديد تاريخ ومكان االجتماع ،وأسماء الحضور والغائبين وملخص المناقشات التي جرت في االجتماع
وقراراتهم والتوصيات ذات الصلة يجب أن تسجل.
يجب إعداد مسودة للمحضر من قبل أمين سر اللجنة خالل سبعة ( )7أيام عمل بعد كل اجتماع ،ويتم
إرسالها إلى جميع أعضاء اللجنة للمراجعة ،وتقدم التعليقات من قبل أعضاء اللجنة خالل أسبوع من تاريخ
استالم المسودة.
أمين سر اللجنة يعدل المحضر بنا ًء على تعليقات األعضاء ويرسل المرفقة مع هذه التعليقات إلى الرئيس.
يعد أمين سر اللجنة المحضر النهائي وفقا ً لتوصيات الرئيس ويرسله إلى أعضاء اللجنة موقعة من قبل
الرئيس و أمين السر.
أن تظل نسخة موقعة من المحضر مع المرفقات والمستندات ذات الصلة والمراسالت في سجل خاص.
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المادة الحادية والخمسين :أجور اللجنة
أ .يحق لكل عضو من أعضاء اللجنة المكافآت أدناه:
بدل حضور لكل اجتماع والبالغ ثالثة آالف ( )3,000لاير لكل اجتماع حضره العضو.
المكافأة السنوية والبالغة مائة ألف ( )100,000لاير سنوياً.
في مكافأة أعضاء اللجنة ،يجب مراعاة معايير ترتبط باألداء كأن تكون المكافأة أو جزء منها مرتبط بأداء
العضو كحضوره لالجتماعات.
ب  .يحق تعويض أعضاء اللجنة الذين يقيمون خارج موقع الشركة الرسمي عن جميع النفقات التي تم صرفها من قبلهم
لحضور االجتماع ،على أن تكون هذه النفقات معقولة ومقبولة العرف وفقا ً لمعايير األعمال مثل السفر والوجبات،
وأماكن اإلقامة وغيرها من النفقات التي تكبدها خصيصا ً ألغراض العمل .
ج .على مجلس اإلدارة التقديم واإلفصاح للجمعية العامة عن التقارير المقدمة والمكافآت والمدفوعات األخرى التي أدخلت
على أعضاء اللجنة.

المادة الثانية والخمسين :السلطة
أ .لتحقيق األهداف للجنة المراجعة القيام بالمهام التالية:
القيام بأداء الواجبات والمهام المحددة والمنصوص عليها في الميثاق وذلك بنا ًء على توجيهات وموافقة
مجلس اإلدارة ،للتحقيق في أي من نشاطات الشركة.
دعوة مراجع الحسابات للحصول على معلومات وتوضيحات الخاصة بشؤون مراجعة حسابات الشركة
دون وضع قيود إلدارة الشركة والموظفين على جميع المستويات للوصول إلى التقارير أو المعلومات
الخاصة بالشؤون المالية للشركة ،ما يراه ضروريا ً للوفاء بمسؤولياتها ،ولها حق االطالع على سجالت
الشركة ووثائقها.
يجب الوصول إلى استنتاجات وتوصيات قبل اتخاذ أي إجراءات تصحيحية من قبل مجلس اإلدارة وعدم
إصدار أي توجيهات إلدارة الشركة في هذا الصدد ويقوم مجلس اإلدارة إما بقبول وتنفيذ التوصيات أو
المشورة المقدمة من قبل لجنة المراجعة أو تقديم المشورة للجنة المراجعة لوجود انحرافات في اقتراحات
اللجنة.
للجنة المراجعة الحق في دعوة الجمعية العامة في حال أعاق المجلس عملها أو إذا تعرضت الشركة
ألضرار أو خسائر جسيمة.
للجنة المراجعة طلب أي بيان أو إيضاح من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية.
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 المراجع
الداخلي ،فيجب تضمين تقرير مجلس اإلدارة توصية اللجنة ومبرراتها ،وأسباب عدم أخذه بها.
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الفصل الثاني :ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت
المادة الثالثة والخمسين :المقدمة
قامت جمعية المساهمين العامة بنا ًء على توصية من مجلس اإلدارة ،بإعتماد قواعد تعيين أعضاء لجنة الترشيحات
والمكافآت ،ومكافآتهم ،ومدة تعيينهم ،وميثاق اللجنة.
يجب على المجلس وبنا ًء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت والنظام األساسي للشركة تحديد شكل ومبلغ
التعويض لأل عضاء واعتمادها في اجتماع الجمعية العامة (إن كانوا أعضاء في مجلس اإلدارة) ،كما تقوم اللجنة
بإجراء مراجعة سنوية لتعويضات األعضاء.

المادة الرابعة والخمسين :الغرض
أ .الغرض األساسي من لجنة الترشيحات والمكافآت ("اللجنة") المنبثقة عن مجلس إدارة ("المجلس") الخطوط السعودية
للتموين("الشركة") هو مساعدة المجلس في:
تحديد المرشحين المؤهلين ليصبحوا أعضاء في مجلس اإلدارة.
توصية مجلس اإلدارة باألعضاء المرشحين لكل لجنة من المجلس.
اإلشراف على تقييم المجلس والمدراء التنفيذيين.
اإلشراف على جميع المسائل المتعلقة بالرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين.
مراجعة خطط تعاقب المجلس.
تقييم أداء المجلس في:
•
•
•
•

أجور اإلدارة التنفيذية وسياسات التحفيز.
خطط التوظيف في الشركة وتمديد العقود وسياسات إنهاء العقود لإلدارة التنفيذية.
أنظمة الحوافز والمكافآت.
ترتيبات التقاعد.

ب .من خالل مهامها ،يجب أن تتمكن لجنة الترشيحات والمكافآت من التواصل المباشر بموارد الشركة وما يتطلب ذلك
من حفاظ على عالقات عمل فعالة مع اإلدارة.

المادة الخامسة والخمسين :مسئوليات اللجنة
أ .مسؤوليات التعيين :
اقتراح سياسات واضحة للعضوية بالمجلس واإلدارة التنفيذية ومساعدة المجلس في تحديد األفراد المؤهلين
ليصبحوا أعضاء في المجلس ،والتوصية إلى المجلس باألعضاء المرشحين لخوض االنتخابات الجتماع
الجمعية العامة السنوية للمساهمين ،كما ال يجوز للجنة وفقا ً لتقديرها النظر في األفراد المقترحين من قبل
الشركاء واإلدارة.
المراجعة السنوية للمهارات المطلوبة والمناسبة لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وإعداد وصف
للقدرات والكفاءات المطلوبة لمثل هذه العضويات ،بما في ذلك الوقت المطلوب لممارسة أنشطة المجلس
من قبل كل عضو.
مراجعة هيكل وتكوين المجلس واإلدارة التنفيذية والتوصية لمجلس اإلدارة بشأن أي تغييرات يمكن
إجراءها.
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مساعدة المجلس في اختيار وتطوير وتقييم المرشحين المحتملين لشغل وظائف المدراء التنفيذيين ،بما في
ذلك الرئيس التنفيذي ،واإلشراف على وضع الخطط لتعاقب اإلدارة التنفيذية.
متابعة البرامج التوجيهية لألعضاء الجدد.
تطوير وتوصية المجلس للموافقة على عملية التقييم الذاتي السنوي للمجلس (إن وجد) ،وتتولى اإلشراف
على التقييم الذاتي السنوي للمجلس (إن وجد).
مساعدة المجلس بشكل سنوي في تحديد امتثال كل عضو ومدير تنفيذي مع قواعد السلوك المهني واألخالق
للشركة ويجب إبالغ المجلس عن أي انتهاكات لتلك القواعد.
مراجعة هيكلية مجلس اإلدارة بما يتضمن حجم المكافآت والمهارات والمعرفة والخبرة كما تقوم بالتوصية
المناسبة بهذا الشأن.
تحديد نقاط القوة والضعف في مجلس اإلدارة والتوصية بالحلول التي تتوافق مع مصلحة الشركة.
التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين وعدم وجود أي تضارب في المصالح في حالة عمل
أحد أعضاء المجلس عضوا ً في مجلس إدارة شركة أخرى.
وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
ب .مسؤوليات تحديد التعويضات والمكافآت:
إعداد سياسات واضحة بشأن تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار
التنفيذيين بما يتناسب مع معايير األداء عند وضع هذه السياسات ورفعها للمجلس للنظر فيها تمهيدا ً
العتمادها من الجمعية العامة.
تتحمل اللجنة المسئولية المباشرة للتوصية للمجلس على شكل ومبالغ مكافآت أعضاء المجلس واللجان
المنبثقة عنه واإلدارة التنفيذية وفقا ً للسياسة المعتمدة ،ويجب على اللجنة أن تسعى إلى جذب وتحفيز،
واالحتفاظ باألعضاء ذوي االستقامة العالية والقدرات المتفوقة في التركيز لتحسين قيمة أسهم الشركاء
على المدى البعيد وتقدم اللجنة تقرير التعويض السنوي للمجلس للموافقة عليه.
تعيين استشاريين لتحديد التعويضات والمكافآت بما تراه ضروريا ً للقيام بأعمالها ،وتكون المسئولة عن
الموافقة على األتعاب ذات الصلة.
ً
التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين أعضاء المجلس وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة ،واللجنة تكفل بعدم
ترشيح أي شخص قد أدين من قبل في أي جريمة مخلة بالشرف أو األمانة لهذه العضوية.
تحديد الوقت الذي يتعين على عضو المجلس تخصيصه ألعمال المجلس.
القيام بأنشطة ومهام أخرى يتم إسنادها من المجلس من وقت آلخر.
استعراض وتقييم مدى كفاية ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت سنويا ً وسياسة المكافآت دوريا ً وتقييم مدى
فعاليتها في تحقيق األهداف المتوخاة منها والتوصية بأي تغييرات مقترحة للمجلس للموافقة عليه أو النظر
فيها العتمادها من الجمعية.

المادة السادسة والخمسين :هيكل اللجنة
أ .تتكون اللجنة من أعضاء ال يقل عددهم عن ثالثة ( )3وال يزيد عن خمسة ( )5أعضاء.
ب ..يعين كل من رئيس وأعضاء اللجنة من قبل المجلس ،ويمكن عزلهم من قبل المجلس وفقا ً لتقديرها .يتم تعيين رئيس
للجنة من خالل التصويت أو اتفاق أعضاء المجلس.
ج .يجب أال تزيد فترة عضوية "لجنة الترشيحات والمكافآت" عن مدة عضوية مجلس اإلدارة  .كما يجب أن تنتهي عضوية
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت ،إذا كان أحد أعضاء مجلس اإلدارة ،في حال انتهاء مدة عضويته في المجلس
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أو استقالته الطوعية من عضوية " لجنة الترشيحات والمكافآت" ،وغير عضو مجلس اإلدارة تنتهي عضويته
عن طريق االستقالة أو في نهاية مدة عضوية اللجنة ويجوز لمجلس اإلدارة عزل عضو من أعضاء لجنة
الترشيحات والمكافآت بأغلبية األصوات.

المادة السابعة والخمسين :عمليات اللجنة
أ .يجب أن تجتمع اللجنة بنا ًء على دعوة من رئيسها ،أو بنا ًء على طلب أي اثنين من أعضائها ،كما تكون الدعوة مصحوبة
بجدول أعمال االجتماع وتسلم باليد أو ترسل إلى األعضاء إلكترونيا ً أو بأي طريقة أخرى في فترة ال تقل عن سبعة ()7
أيام قبل تاريخ االجتماع إال إذا تغيرت بالتراضي من جميع األعضاء ،وفي حال غياب الرئيس ،تنتخب اللجنة رئيس
لرئاسة ذلك االجتماع.
ب .يجب أن تجتمع اللجنة بصفة دورية على أال تقل اجتماعاتها عن مرة سنويا ً ولها أن تجتمع كلما دعت الحاجة لذلك،
وللجنة االجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
ج  .ال يحق ألحد غير أعضاء اللجنة حضور اجتماعاتها ،ولكن يجوز لغير العضو الحضور في حال وجود دعوة من
اللجنة.
د .يتم إعداد جدول أعمال كل اجتماع من قبل رئيس اللجنة وتعميمها على كل األعضاء قبل موعد االجتماع متى ما كان
ذلك ممكناً.
هـ  .يتولى رئيس اللجنة رئاسة االجتماعات عند حضوره وتعين اللجنة من ينيبه في حالة غيابه.
و .النصاب القانوني يتكون من غالبية أعضاء اللجنة ،ويكون لكل عضو في اللجنة صوت واحد .وتصدر القرارات بغالبية
األصوات الحاضرة ،وفي حالة تعادل األصوات يكون صوت الرئيس المرجح.
ز .يجب على اللجنة االحتفاظ بسجل توثق فيه المحاضر.
ح .يتم توثيق اجتماعات اللجنة في محاضر يعدها أمين سر اللجنة على النحو التالي:
تحديد تاريخ ومكان االجتماع ،وأسماء الحضور والغائبين وملخص المناقشات التي جرت في االجتماع
وقراراتهم والتوصيات ذات الصلة يجب أن تسجل.
يجب إعداد مسودة للمحضر من قبل أمين سر اللجنة خالل سبعة ( )7أيام عمل بعد كل اجتماع ،ويتم
إرسالها إلى جميع أعضاء اللجنة للمراجعة ،وتقدم التعليقات من قبل أعضاء اللجنة خالل أسبوع من تاريخ
استالم المسودة.
أمين سر اللجنة يعدل المحضر بنا ًء على تعليقات األعضاء ويرسل المحضر مع التعليقات إلى الرئيس.
يعد أمين سر اللجنة المحضر النهائي وفقا ً لتوصيات الرئيس ويرسله إلى أعضاء اللجنة موقعة من قبل
الرئيس وأمين السر.
أن تظل نسخة موقعة من المحضر مع المرفقات والمستندات ذات الصلة والمراسالت في ملف خاص.
يقدم تقرير بهذه المحاضر لمجلس اإلدارة.
ط  .في أداء الدور الرقابي ،اللجنة مخولة للتحقيق في أي أمر يوجه انتباهه إليها مع إمكانية الوصول الكامل إلى جميع
البيانات والقوائم ،والمرافق والسجالت وموظفي الشركة مع الصالحية لطلب أي مشورة خارجية ،من مراجعي
الحسابات أو المستشارين  ،و تحمل أي مصاريف أخرى لهذا الغرض ويتم دفعها على نفقة الشركة .كما يجوز
للجنة طلب أي مسئول تنفيذي أو موظف في الشركة أو من فروعها ،أو طلب المستشار القانوني للشركة،
ومراجعي حسابات الشركة لالجتماع مع اللجنة أو أي عضو من أعضاء اللجنة.
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ي .يجب على اللجنة أن تقيم أدائها سنوياً ،ويجب تقديم تقرير النتائج إلى المجلس .كما يتضمن التقييم أداء والتزام كل
عضو اتجاه أنشطة اللجنة.

المادة الثامنة والخمسين :أجور اللجنة
أ .يحق لكل عضو من أعضاء اللجنة المكافآت أدناه:
بدل حضور لكل اجتماع والبالغ ثالثة آالف ( )3,000لاير لكل اجتماع حضره العضو.
المكافأة السنوية والبالغة مائة ألف ( )100,000لاير سنوياً.
في مكافأة أعضاء اللجنة ،يجب مراعاة معايير ترتبط باألداء كأن تكون المكافأة أو جزء منها مرتبط بأداء
العضو كحضوره لالجتماعات.
ب  .يحق تعويض أعضاء اللجنة الذين يقيمون خارج موقع الشركة الرسمي عن جميع النفقات التي تم صرفها من قبلهم
لحضور االجتماع ،على أن تكون هذه النفقات معقولة ومقبولة العرف وفقا ً لمعايير األعمال مثل السفر والوجبات،
وأماكن اإلقامة وغيرها من النفقات التي تكبدها خصيصا ً ألغراض العمل.
ج  .على مجلس اإلدارة التقديم واإلفصاح للجمعية العامة عن المكافآت والمدفوعات األخرى التي دفعت ألعضاء اللجنة.

51

الفصل الثالث :ميثاق اللجنة التنفيذية*
المادة التاسعة والخمسين :الغرض
الغرض الرئيسي من اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين ،هو لمساعدة المجلس في أداء
األنشطة والمهام كما فوضت إليه من قبل مجلس اإلدارة ،من أجل تسهيل عمليات الشركة.

المادة الستين :مسئوليات اللجنة
أ .تتولى اللجنة المهام التالية ،مع تفهم إمكانية حياد الشركة عن هذا الدليل نظرا ً للظروف:
مساعدة المجلس في أداء األنشطة والمهام الموكلة إليها من قبل المجلس ،من أجل تسهيل عمليات الشركة.
مساعدة المجلس في وضع أهداف الشركة االستراتيجية الرئيسية واستراتيجيات االستثمار ،ويقوم المجلس
بالموافقة عليها.
تساهم في تيسير تحديد ووضع الرؤية والمهام الخاصة للمجلس.
وضع خطط عمل على أساسها تساعد المجلس في تحديد رؤية الشركة ورسالتها و اتجاه األعمال.
وضع األهداف الرئيسية واالهداف االستراتيجية التي تساهم في تحقيق النتائج المطلوبة من الشركة.
مساعدة المجلس في إجراء استعراض استراتيجي ألداء الشركة بشكل منتظم لتحديد ما إذا كانت الشركة
حققت أهدافها على المدى القصير والطويل.
وتشارك اللجنة بالمراجعة والموافقة على جميع القرارات االستثمارية الرئيسية ،وذلك تماشيا ً مع
استراتيجيات الشركة المعتمدة.
تكون اللجنة مسؤولة عن تشكيل أو إعادة تشكيل أي مشروع مشترك أو شراكة بما في ذلك النفقات
المرتبطة بالمشروع.
تساعد اللجنة بتطوير استثمارات الشركة كالقيام بزيادة حصتها في السوق وتحقيق أقصى قدر من الربح.
تعزيز وتطوير التقنيات والدعم الفني للشركة.
على اللجنة مسؤولية إدارة عالقات البائعين مع الموردين الرئيسيين.
تكون اللجنة مسئولة عن وضع العمليات التجارية والسياسات واإلجراءات التنفيذية الواجب اتباعها أثناء
تنفيذ العمليات اليومية في الشركة ،وينبغي على اللجنة أيضا ً مراقبة االلتزام بهذه اإلجراءات ،وتحديد
المعوقات التي تمنع االلتزام بهذه السياسات واإلجراءات ،وتقديم خطط العمل التي تساهم على التغلب على
هذه المعوقات.
على اللجنة استكشاف وسائل تطور األعمال بطريقة فعالة من حيث التكلفة والفعالية وتلبية رضا العمالء.
تتكفل اللجنة بسالمة التنسيق وتبادل المعلومات واآلراء بين كبار التنفيذيين ومدراء اإلدارات الرئيسية.
ينبغي على اللجنة مراقبة أداء الرئيس التنفيذي واإلدارة التنفيذية فيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل التي وضعها
المجلس.
تستعرض اللجنة قدرة الشريك التجاري المشارك في المشاريع التي تقوم بها الشركة الخطوط السعودية
للتموين إن وجد.
تحديد استراتيجية االستثمار والسياسات االستثمارية الخاضعة لموافقة المجلس ،بما في ذلك السياسات
والمبادئ التوجيهية بشأن فئات األصول وتوزيع األصول ،واالستثمارات المحظورة والتقييم.
مراجعة اقتراحات االستثمارت الجديدة ورصد امتثال هذه االستثمارات بالسياسات واإلجراءات االستثمارية
للشركة.
ً
ً
النظر فيما إذا كان االستثمار المقترح مفيد للشركة ،ويتطلب اهتماما خاصا ،واستعراض موافقة المجلس.
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مراجعة واعتماد المعايير بشكل دوري أو أجهزة القياس األخرى التي تستخدمها الشركة لمراقبة أداء
استثماراتها.
مراجعة معالجة الزكاة أو الضرائب واستعراض قضايا االمتثال بالزكاة أو الضرائب المرتبطة بالصفقات
االستثمارية بالتعاون مع لجنة المراجعة.
استعراض المعالجة المحاسبية واإلفصاح عن كل معاملة استثمارية تتطلب األنظمة واللوائح اإلفصاح عنها
والتأكد من أن يتم التقييم وفقا ً لمعيار المحاسبة المعمول به.
المراقبة المستمرة ألداء مستشاري االستثمار في الشركة ،واتخاذ القرار باالحتفاظ بهم أو إنهاء خدماتهم
حسب ما تراه مناسباً.
تقييم النتائج االستثمارية بشكل دوري وتقديم التقارير الالزمة لمجلس اإلدارة ،بما في ذلك:
•
•
•
•

مراجعة توصيات اإلدارة التنفيذية.
مراجعة مكونات المحفظة اإلستثمارية الحالية والمستقبلية.
التأكد من التزام القائمين على إدارة األموال بالسياسة اإلستثمارية.
مراجعة قرارات الشراء والبيع.

تنفيذ مسؤوليات أخرى تتعلق باألنشطة االستثمارية للشركة أو بالسياسات أو مسائل أخرى.
يمكن للجنة اإلطالع على أي من دفاتر وسجالت الشركة ،كما يجوز تعيين أي مراجع أو مستشار قانوني،
على حساب الشركة ،ويمكن للجنة طلب أي مسئول أو موظف في الشركة حضور اجتماعات اللجنة وتقديم
أي معلومات متاحة عن الشركة ،ويجوز للّجنة إجراء تحقيقات أو دراسات للمسائل الداخلية في الشركة
حسب نطاق اللجنة ومسؤولياتها .ويمكن للرئيس التنفيذي ،بعد المناقشة مع اللجنة باستبقاء أو إنهاء أي
مستشار معيّن من قبل اللجنة لمساعدة الشركة على اتمام مسؤولياتها ،بما في ذلك سلطة الموافقة على
الرسوم أو تحمل تعويضات أخرى أو شروط أخرى لالحتفاظ به ،وهذه الرسوم أو غيرها تعوض من قبل
الشركة.
تشارك اللجنة المجلس في الصالحيات والسلطات والموافقة على األنشطة باستثناء ما يلي:
•
•
•

اإلقرار النهائي للموازنة السنوية.
الموافقة النهائية على التقارير المالية الدورية والسنوية.
التصديق على استراتيجيات األعمال التجارية للشركة.

تقوم اللجنة بأداء أنشطة أخرى للمجلس بحسب رغبته.

المادة الحادية والستين :هيكل اللجنة
أ .يجب أن ال يقل عدد أعضاء اللجنة التنفيذية عن ثالثة ( )3وال يزيد عن خمسة ( )5أعضاء.
ب .يعين أعضاء اللجنة من قبل مجلس اإلدارة ،ويمكن عزلهم من قبل المجلس وفقا ً لتقديره.
ج .يكون أحد األعضاء رئيسا ً للجنة وذلك بغالبية أصوات اللجنة ،وتعين اللجنة أمين سر لها.
د .يجب أن ال تتجاوز مدة إدارة اللجنة المدة المخصصة لمجلس اإلدارة ،على أن تنتهي عضوية أعضاء اللجنة إذا كان
عضو بالمجلس عند انتهاء عضويته في المجلس او استقالته الطوعية من عضوية اللجنة.
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المادة الثانية والستين :العمليات التشغيلية للجنة
أ .يجب أن تجتمع اللجنة مرة ( )1سنويا ً على األقل ،على أال تتجاوز المدة بين كل اجتماع أربعة أشهر.
ب .ال يحق ألحد غير أعضاء اللجنة حضور اجتماعاتها إال بنا ًء على دعوة من اللجنة.
ج .يتم إعداد جدول أعمال لالجتماعات من قبل رئيس اللجنة كلما كان ذلك ممكناً ،واالبالغ بالتعاميم على كل األعضاء
قبل موعد االجتماع .
د .على رئيس اللجنة أن يتولى رئاسة جميع إجتماعات اللجنة ،وفي حال غيابه تختار اللجنة عضواً ليرأس ذلك االجتماع.
هـ .يجب أن يشكل غالبية أعضاء اللجنة نصابا ً قانونياً ،ويكون لكل عضو في اللجنة صوت واحد ،وتصدر القرارات
بغالبية األصوات الممثلة في االجتماع ،وفي حالة تعادل األصوات يكون صوت الرئيس هو المرجح.
و  .يجب على اللجنة االحتفاظ بمحاضر اجتماعاتها وتقديمها إلى المجلس .و قد تجتمع اللجنة عن طريق الوسائل التقنية
الحديثة ،ويمكن اتخاذ موافقة خطية جماعية إلتمام اإلجراءات.
ز .يجب على اللجنة تقييم أدائها سنوياً ،كما يجب تقديم تقرير بالنتائج الى المجلس ،يجب أن يتضمن تقييم اللجنة ألداء
ومدى التزام كل عضو تجاه أنشطة اللجنة .
* هذه اللجنة غير إلزامية وللمجلس تشكيلها إذا رأى حاجة لها.
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الفصل الرابع :ميثاق لجنة إدارة المخاطر*
المادة الثالثة والستين :الغرض
الغرض الرئيسي من لجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين ،هو لمساعدة المجلس
في أداء األنشطة والمهام المتعلقة بإدارة المخاطر من أجل تسهيل عمليات الشركة وتحقيق أهدافها.

المادة الرابعة والستين :مسئوليات اللجنة
أ .تتولى اللجنة المهام التالية ،مع تفهم إمكانية حياد الشركة عن هذا الدليل نظرا ً للظروف:
 .1وضع استراتيجية وسياسات شاملة إلدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة
الشركة ،والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بنا ًء على المتغيرات الداخلية والخارجية
للشركة.
 .2تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم
تجاوز الشركة له.
 .3التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح ،مع تحديد المخاطر التي تهدد
استمرارها خالل االثني عشر شهراً القادمة.
 .4اإلشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة
المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة ،وذلك لتحديد أوجه القصور بها.
 .5إعداد تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري (من خالل إجراء
اختبارات التحمل على سبيل المثال ال الحصر).
 .6إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة إلدارة هذه المخاطر،
ورفعها إلى مجلس اإلدارة.
 .7تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.
 .8ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر.
 .9مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل
المجلس.
 .10التحقق من استقالل موظفي إدارة المخاطر (إن وجدوا) عن األنشطة التي قد ينشأ عنها
تعرض الشركة للمخاطر.
 .11التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر (إن وجدوا) للمخاطر المحيطة بالشركة ،والعمل
على زيادة الوعي بثقافة المخاطر.
 .12مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر بالشركة.

المادة الخامسة والستين :هيكل اللجنة
أ .يجب أن ال يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة ( )3وال يزيد عن خمسة ( )5أعضاء ،على أن يكون رئيس اللجنة وغالبية
أعضائها من األعضاء غير التنفيذيين ،ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى مالئم من المعرفة بإدارة المخاطر والشئون
المالية.
ب .يعين أعضاء اللجنة من قبل مجلس اإلدارة ،ويمكن عزلهم من قبل المجلس وفقا ً لتقديره.
ج .يكون أحد األعضاء رئيسا ً للجنة وذلك بغالبية أصوات اللجنة ،وتعين اللجنة أمين سر لها.
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د .يجب أن ال تتجاوز مدة إدارة اللجنة المدة المخصصة لمجلس اإلدارة ،على أن تنتهي عضوية أعضاء اللجنة ،إذا كان
عضوا ً بالمجلس عند انتهاء عضويته في المجلس او استقالته الطوعية من عضوية اللجنة.

المادة السادسة والستين :العمليات التشغيلية للجنة
أ .يجب أن تجتمع اللجنة مرة ( )1كل ستة أشهر على األقل.
ب .ال يحق ألحد غير أعضاء اللجنة حضور اجتماعاتها إال بنا ًء على دعوة من اللجنة.
ج .يتم إعداد جدول أعمال لالجتماعات من قبل رئيس اللجنة كلما كان ذلك ممكناً ،واالبالغ بالتعاميم على كل األعضاء
قبل موعد االجتماع.
د .على رئيس اللجنة أن يتولى رئاسة جميع إجتماعات اللجنة ،وفي حال غيابه تختار اللجنة عضواً ليرأس ذلك االجتماع.
هـ .يجب أن يشكل غالبية أعضاء اللجنة نصابا ً قانونياً ،ويكون لكل عضو في اللجنة صوت واحد ،وتصدر القرارات
بغالبية األصوات الممثلة في االجتماع ،وفي حالة تعادل األصوات يكون صوت الرئيس هو المرجح.
و .يجب على اللجنة االحتفاظ بمحاضر اجتماعاتها وتقديمها إلى المجلس .وقد تجتمع اللجنة عن طريق الوسائل التقنية
الحديثة ،ويمكن اتخاذ موافقة خطية جماعية إلتمام اإلجراءات.
ز .يجب على اللجنة تقييم أدائها سنوياً ،كما يجب تقديم تقرير بالنتائج الى المجلس ،يجب أن يتضمن تقييم اللجنة ألداء
ومدى التزام كل عضو تجاه أنشطة اللجنة.
* هذه اللجنة غير إلزامية وللمجلس تشكيلها إذا رأى حاجة لها.
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الفصل الخامس :ميثاق لجنة الحوكمة*
المادة السابعة والستين :الغرض
الغرض الرئيسي من لجنة الحوكمة التابعة لمجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين ،هو لمساعدة المجلس في أداء
األنشطة والمهام المتعلقة بحوكمة الشركة من أجل تسهيل عمليات الشركة وتحقيق أهدافها.

المادة الثامنة والستين :مسئوليات اللجنة
أ .تتولى اللجنة المهام التالية ،مع تفهم إمكانية حياد الشركة عن هذا الدليل نظرا ً للظروف:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

التوصية للمجلس بقواعد لحوكمة الشركة وتعديالتها وتحديثاتها.
التحقق من التزام الشركة بقواعد الحوكمة.
مراجعة القواعد وتحديثها وفقا ً للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات.
مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة ،وغيرها من السياسات
واإلجراءات الداخلية بما يلبي حاجات الشركة ويتفق مع أفضل الممارسات.
التأكد من إطالع أعضاء المجلس دوما ً على التطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل
الممارسات.
متابعة أي موضوعات أخرى بشأن تطبيق الحوكمة.
تزويد مجلس اإلدارة سنويا ً بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.

المادة التاسعة والستين :هيكل اللجنة
أ .يجب أن ال يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة ( )3وال يزيد عن خمسة ( )5أعضاء.
ب .يعين أعضاء اللجنة من قبل مجلس اإلدارة ،ويمكن عزلهم من قبل المجلس وفقا ً لتقديره.
ج .يكون أحد األعضاء رئيسا ً للجنة وذلك بغالبية أصوات اللجنة ،وتعين اللجنة أمين سر لها.
د .يجب أن ال تتجاوز مدة إدارة اللجنة المدة المخصصة لمجلس اإلدارة ،على أن تنتهي عضوية أعضاء اللجنة إذا كان
عضو بالمجلس عند انتهاء عضويته في المجلس او استقالته الطوعية من عضوية اللجنة.

المادة السبعين :العمليات التشغيلية للجنة
أ .يجب أن تجتمع اللجنة مرة ( )1سنويا ً على األقل.
ب .ال يحق ألحد غير أعضاء اللجنة حضور اجتماعاتها إال بنا ًء على دعوة من اللجنة.
ج .يتم إعداد جدول أعمال لالجتماعات من قبل رئيس اللجنة كلما كان ذلك ممكناً ،واالبالغ بالتعاميم على كل األعضاء
قبل موعد االجتماع.
د .على رئيس اللجنة أن يتولى رئاسة جميع إجتماعات اللجنة ،وفي حال غيابه تختار اللجنة عضواً ليرأس ذلك االجتماع.
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هـ .يجب أن يشكل غالبية أعضاء اللجنة نصابا ً قانونياً ،ويكون لكل عضو في اللجنة صوت واحد ،وتصدر القرارات
بغالبية األصوات الممثلة في االجتماع ،وفي حالة تعادل األصوات يكون صوت الرئيس هو المرجح.
و .ي جب على اللجنة االحتفاظ بمحاضر اجتماعاتها وتقديمها إلى المجلس .و قد تجتمع اللجنة عن طريق الوسائل التقنية
الحديثة ،ويمكن اتخاذ موافقة خطية جماعية إلتمام اإلجراءات.
ز .يجب على اللجنة تقييم أدائها سنوياً ،كما يجب تقديم تقرير بالنتائج الى المجلس ،يجب أن يتضمن تقييم اللجنة ألداء
ومدى التزام كل عضو تجاه أنشطة اللجنة.
* هذه اللجنة غير إلزامية وللمجلس تشكيلها إذا رأى حاجة لها.
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الباب الخامس اإلدارة التنفيذية
المادة الحادية والسبعين :دور اإلدارة التنفيذية
أ .على الرئيس التنفيذي توفير االتصال المطلوب بين أعضاء مجلس اإلدارة و فريق اإلدارة التنفيذية.
ب .على اإلدارة التنفيذية عن طريق الرئيس التنفيذي أو عبر االجتماعات مع المجلس تزويد المجلس ورئيسه بالمعلومات
الكافية ألداء مسئولياتهم وتقديم التوصيات حول زيادة رأس مال الشركة وتخفيضه ،وحل الشركة قبل األجل المحدد في
نظامها األساس أو تقرير استمرارها ،واستخدام االحتياطي االتفاقي للشركة ،وتكوين احتياطات إضافية للشركة ،وطريقة
توزيع األرباح الصافية.
ج .على اإلدارة التنفيذية عن طريق الرئيس التنفيذي أو عبر االجتماعات مع المجلس مساعدة أعضاء مجلس اإلدارة في
وضع االتجاه االستراتيجي للشركة لزيادة اإليرادات والربحية.
د .على الرئيس التنفيذي تقديم المشورة والتوجيه واإلرشاد ،مع السماح لفريق اإلدارة التنفيذية بأداء الخطط واإلجراءات
الرئيسية ،بما يتفق مع السياسات الموضوعة في هذا الشأن.
هـ .على اإلدارة التنفيذية اقتراح الخطط المتكاملة لإلستراتيجيات واألعمال الرئيسية والمرحلية التي تعمل على زيادة
حصتها في السوق وربحية الشركات القائمة أو الجديدة ،واقتراح سياسات وآليات االستثمار والتمويل وإدارة
المخاطر وخطط إدارة الظروف اإلدارية الطارئة وتنفيذها.
و .على اإلدارة التنفيذية إجراء استعراض استراتيجي ألداء الشركة على أساس منتظم لتحديد مدى تحقيق الشركة ألهدافها
قصيرة وطويلة األجل (سواء كانت مالية أو غير مالية) على النحو الذي يحدده المجلس.
ز .على اإلدارة التنفيذية مراجعة النتائج التشغيلية للشركة والمشاريع المشتركة ،ومقارنتها مع األهداف المحددة ،ومتابعتها
لضمان اتخاذ التدابير المناسبة لتصحيح أي نتائج غير مرضية ،وإعداد التقارير المالية وغير المالية بشأن التقدم
المحرز في نشاط الشركة في ضوء خطط وأهداف الشركة االستراتيجية وعرض التقارير على المجلس.
ح .على اإلدارة التنفيذية وضع واالحتفاظ بنظام فعال لالتصاالت في جميع أنحاء المنظمة لضمان تحديد وإدراك المسئوليات
والسلطات والمساءلة لجميع الرؤساء ،وتنفيذ السياسات واإلجراءات التي تضمن تقيد الشركة باألنظمة واللوائح
والتزامها باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح.
ط .على الرئيس التنفيذي تمثيل الشركة مع كبار العمالء والكيانات الحكومية والشركاء في المشاريع المشتركة والمجتمع
المالي و كذلك تمثيل الشركة مع العامة ،إذا فوضه رئيس المجلس بذلك ،وعليه أيضا ً المشاركة في أنشطة تطوير
األعمال مع عمالء المتميزين وتعزيز اسم وصورة الشركة.
ي .على اإلدارة التنفيذية اقتراح الهياكل التنظيمية والوظيفية للشركة ورفعها للمجلس للنظر في اعتمادها.
ك .على اإلدارة التنفيذية تنفيذ السياسات واألنظمة الداخلية المقرة من المجلس.
ل .على اإلدارة التنفيذية اقتراح الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجيتها وأهدافها المالية ،واقتراح النفقات الرأسمالية
الرئيسة للشركة وتملك األصول والتصرف فيها.
م .على اإلدارة التنفيذية تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها.
ن .على اإلدارة التنفيذية تنفيذ سياسة الحوكمة الخاصة بالشركة واقتراح تعديلها عند الحاجة – بما اليتعارض مع األنظمة
واللوائح ذات العالقة –.
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س .اقتراح سياسة وأنواع المكافآت التي تمنح للعاملين ،مثل المكافآت الثابتة والمكافآت المرتبطة باألداء والمكافآت في
شكل أسهم.
ع .إدارة العمل اليومي للشركة وتسيير أنشطتها ،فضالً عن إدارة مواردها بالشكل األمثل وبما يتفق مع أهداف الشركة
واستراتيجيتها.
ف .المشاركة الفعالة في بناء ثقافة القيم األخالقية وتنميتها داخل الشركة.
ص .تنفيذ نظم الرقابة الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها ،بما في ذلك تحديد المهام واالختصاصات والمسئوليات
التي وكلت بها إلى المستويات التنظيمية المختلفة.
ق .اقتراح سياسة واضحة لتفويض األعمال إليها وطريقة تنفيذها ،واقتراح الصالحيات التي تفوض إليها وإجراءات اتخاذ
القرار ومدة التفويض على أن ترفع إلى المجلس تقارير دورية عن ممارستها لتلك الصالحيات.
ر .مع مراعاة صالحيات ومسؤوليات المجلس والجمعية العامة للمساهمين ،يكون للرئيس التنفيذي القرار النهائي فيما ورد
أعاله ،وعلى اإلدارة التنفيذية تقديم ما يلزم لمساعدة الرئيس التنفيذي في اتخاذ قراراته.

المادة الثانية والسبعين :خطط التعاقب/تطوير اإلدارة
يجب على مجلس اإلدارة إلى جانب أداء مسئولياته بفاعلية اإلشراف على تخطيط التعاقب والتنمية اإلدارية ،وفي ذلك
يلتزم بالمبادئ التوجيهية التالية:
أ .يجب على الرئيس التنفيذي للشركة إعداد تقرير سنوي بشأن تخطيط التعاقب والتنمية اإلدارية
لتقديمها إلى المجلس.
ب .يجب أن تتوافر توصيات من قبل الرئيس التنفيذي للشركة في كافة األوقات بشأن الشخص الذي
سيتولى خالفة المنصب في حال عجزه عن مباشرة عمله بشكل غير متوقع.
ج .يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت مساعدة مجلس اإلدارة في اختيار وتطوير وتقييم المرشحين
المحتملين لشغل الوظائف التنفيذية ،بما في ذلك الرئيس التنفيذي للشركة واإلشراف على وضع الخطط
الخاصة بتعاقب مناصب المسئول التنفيذي.
هـ .يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت طلب التوصيات والتقييمات الخاصة بالرئيس التنفيذي
للشركة فيما يتعلق بالخلفاء المحتملين لتولي مناصب اإلدارة التنفيذية.

المادة الثالثة والسبعين :تقييم اإلدارة التنفيذية للشركة
أ .يجب على المجلس عن طريق لجنة الترشيحات والمكافآت تقييم الرئيس التنفيذي للشركة على أدائه مقابل األهداف
المحددة من قبل المجلس (بما في ذلك نتائج األعمال وتحقيق اإلستراتيجية وغيرها).
ب .يجب تماشي معايير تقييم الرئيس التنفيذي للشركة مع مصلحة المساهمين على المدى الطويل.
ج .يتم تقييم الرئيس التنفيذي للشركة مقابل مجموعة من نظرائه وأن يعتمد جزء كبير من التعويض اإلجمالي للرئيس على
األداء.
د .تقيم اإلدارة التنفيذية في نهاية كل سنة م الية من قبل الرئيس التنفيذي مقابل األهداف التي وضعها لهم خالل السنة
والتي تتماشى مع األهداف الموضوعة للرئيس التنفيذي من قبل المجلس وما فوضهم فيه.
هـ .يكون تقييم الرئيس التنفيذي واإلدارة التنفيذية من خالل مؤشرات قياس مناسبة.
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و .تحديد التقييم جوانب الضعف والقوة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
ز .أن تبنى المكافآت السنوية لإلدارة التنفيذية على تقييم أداءهم.

المادة الرابعة والسبعين :تفويض اإلدارة التنفيذية
أ .مع مراعاة صالحيات الجمعية العامة للمساهمين ،لمجلس اإلدارة أو لرئيس المجلس وفقا ً لنظام الشركة األساسي تفويض
الرئيس التنفيذي بأي من صالحياته وذلك لتسهيل أعماله بما يحقق أهداف الشركة وذلك في شئون الشركة اليومية،
على أن يتجنب المجلس أو الرئيس في ذلك إصدار تفاويض ووكاالت عامة أو بدون مدة ،على أال تزيد مدة
التفويض عن مدة دورة المجلس.
ب .وللرئيس التن فيذي أن يفوض أو يوكل أي شخص من العاملين بالشركة أو طرف ثالث بأي من صالحياته أو الصالحيات
الموكلة إليه من مجلس اإلدارة ،وذلك لغرض معين والذي ينتهي التفويض بانتهاءه ،وال يحق للرئيس التنفيذي
إصدار تفاويض أو وكاالت عامة أو لمدد طويلة األجل.
ج .للرئيس التنفيذي أن يفوض أي من أعضاء اإلدارة التنفيذية باتخاذ القرارات اليومية المتعلقة بإداراتهم وذلك لتسهيل
أعمالهم وبما يحقق أغراض وأهداف الشركة.

المادة الخامسة والسبعين :معايير تأليف اإلدارة التنفيذية
أ .يكون المجلس مسئوالً عن ترشيح أعضاء لإلدارة التنفيذية ،بنا ًء على توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت.
ب .يتم تعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية بنا ًء على قرار الرئيس التنفيذي للشركة.
ج .يكون تعيين مدير إدارة التدقيق الداخلي ومدير إدارة المخاطر (إن وجدت) بقرار من المجلس وبنا ًء على توصية لجنة
المراجعة ،على أن يحدد القرار مكافآتهم ومسؤولياتهم ونطاق عملهم ومدة التعاقد معهم.
د .يراعى في اختيار أعضاء اإلدارة التنفيذية أن يكونوا أشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة في المجاالت المتعلقة بالمركز
الشاغر ،وللجهة صاحبة القرار في التعيين أن تحدد المعايير والمؤهالت الالزمة لشغل المركز.
هـ .إذا شغرت إحدى الوظائف التنفيذية بالشركة ،تُتبع اإلجراءات التالية:
.1
.2
.3
.4

يتم تعيين أحد موظفي القسم في المكان الشاغر باإلنابة بقرار من الرئيس التنفيذي للشركة
حسب الخطط الموضوعة للتعاقب ،وذلك حتى يتم تعيين شخص دائم لتلك الوظيفة الشاغرة.
إذا كان لدى لجنة الترشيحات والمكافآت مرشحين لتلك الوظيفة ،فتتم إجراءات المقابالت
الختيار الشخص المناسب للوظيفة وذلك بالتشاور والتعاون مع الرئيس التفيذي للشركة.
إذا كان من أُنيب لتلك الوظيفة قادرا ً على تحمل مسئولياتها جاز للرئيس التنفيذي تعيينه في
تلك الوظيفة.
يجوز للشركة ولجنة الترشيحات والمكافآت والرئيس التنفيذي الحياد عن هذه اإلجراءات
بحسب األحوال والظروف والموارد المتاحة.

المادة السادسة والسبعين :مكافآت وأجور اإلدارة التنفيذية
أ .يحدد المجلس أجر الرئيس التنفيذي ومكافآته في قرار تعيينه وتدون هذه المكافآت واألجور في العقد المبرم معه.
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ب .تكون مكافأة وأجور اإلدارة التنفيذية بنا ًء على السياسات واإلجراءات الداخلية للشركة ،وتحدد بنا ًء على الدرجة
الوظيفية الممنوحة لعضو اإلدارة التنفيذية ،وذلك ما عدا مدير إدارة التدقيق الداخلي والتي تحدد مكافآته وأجوره
من المجلس بنا ًء على اقتراح لجنة المراجعة.
ج .يراعى في المكافآت واألجور الخاصة باإلدارة التنفيذية أن تكون متناسبة مع المهام والمسئوليات والمؤهالت العلمية
والخبرات العملية والمهارات ومستوى األداء.
د .يجب على الشركة فور علمها بأي معلومات مضللة قدمها عضو اإلدارة التنفيذية الستغالل الوضع الوظيفي للحصول
على مكافآت غير مستحقة أن توقف مكافأة ذلك الشخص فور علمها بذلك ،وللشركة أخذ مطالبة ذلك العضو عن
كل المكافآت الغير مستحقة التي صرفت له ،ولها أن تطالب بها لدى الجهات المختصة أو داخليا ً في الشركة.
هـ .على لجنة الترشيحات والمكافآت أن تراجع مكافآت وأجور اإلدارة التنفيذية دوريا ً لضمان كفايتها بشكل معقول
الستقطاب وإبقاء أشخاص ذوي كفاءة وخبرة والحرص على حثهم لتنمية الشركة على المدى الطويل.
و .في مكافأة أعضاء اإلدارة التنفيذية ،يجب مراعاة معايير ترتبط باألداء كأن تكون المكافأة أو جزء منها مرتبط بأداءه
كاربتاط المكافأة السنوية بأدائه تجاه مسئولياته وأهدافه.
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الباب السادس سياسات الشركة
الفصل األول :سياسة إدارة المخاطر
المادة السابعة والسبعين :الغرض
أ .تعتبر سياسة إدارة المخاطر هذه جزءا ً من مهام الرقابة الداخلية للشركة وترتيبات حوكمتها.
ب .توضح السياسة تعريف الشركة للمخاطر وتوضح الغرض من إدارة المخاطر ،وتفسر طريقة الشركة الخاصة بإدارة
المخاطر وتوثق أدوار ومسئوليات األطراف األساسيين ،وهي تصف دور إجراء إدارة المخاطر في كامل نظام الرقابة الداخلية
وتحديد إجراءات التقارير الرئيسية ،وأخيرا ً تشرح اإلجراء الذي سيقوم به المجلس من أجل تقييم فعالية إجراءات الرقابة الداخلية
للشركة.

المادة الثامنة والسبعين :تعريفات وغرض إدارة المخاطر
أ .يمكن تعريف الخطر بأنه أي شيء يمكن أن يعيق الشركة أو يمنعها من تحقيق أي من أهدافها.
ب .الغرض من هذه السياسة هو تحديد المخاطر بقدر اإلمكان التي قد تواجهها الشركة لتتمكن من أخذ اإلجراءات الالزمة
لتجنبها أو خفض تأثيرها نحو نتائج الشركة وتحقيق أهدافها واستراتيجيتها بالصورة المطلوبة.

المادة التاسعة والسبعين :دور مجلس اإلدارة في إدارة المخاطر
على مجلس اإلدارة مسئولية اإلشراف على إدارة المخاطر في الشركة ككل ،ويتمثل دوره في:
أ .تحديد المخاطر العامة التي قد تواجهها الشركة.
ب .تحديد اإلجراء الالزم لمنع مواجهة المخاطر أو لخفض تأثيرها على الشركة.
ج .للمجلس الحق في تفويض اإلدارات المعنية بأخذ القرارت في المخاطر ،على سبيل المثال ال الحصر اإلدارة المالية فيما
يتعلق بالمخاطر المالية ،واإلدارة القانونية وااللتزام فيما يتعلق بالمخاطر القانونية وال يخلي التفويض المجلس من مسئوليته.
د .وللمجلس أدوار أخرى حددت في الباب المتعلق به في هذه الالئحة.

المادة الثمانين :دور لجنة المراجعة في إدارة المخاطر
 .1دراسة ومراجعة نظم إدارة المخاطر بالشركة.

المادة الحادية والثمانين :دور اإلدارة التنفيذية
أ .تنفيذ السياسات المعتمدة من المجلس الخاصة بإدارة المخاطر والرقابة الداخلية.
ب .ضمان أن المخاطر الصغيرة تكون تحت السيطرة ويتم إدارتها بصورة فعالة ،وتقديم المعلومات الكافية في الوقت المحدد
للمجلس وللجنة المراجعة حول موقف تلك المخاطر ومستوى السيطرة عليها.
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ج .تقديم البيانات والمستجدات للمجلس المتعلقة بالمخاطر وإداراتها المحددة من المجلس.
د .تقديم البيانات حول المخاطر التي تطرأ على الشركة والتي لم يتم تحديدها.

المادة الثانية والثمانين :إجراءات إدارة المخاطر
أ .على الرئيس التنفيذي للشركة فور علمه (إذا تطلبت الحاجة بحسب السياسة المتبعة) إبالغ المجلس لتتم مراجعة األمر بحسب
السياسة المتبعة ،وإن لم تتطلب السياسة إبالغ المجلس فعلى الرئيس التنفيذي اتخاذ ما يلزم بخصوص تلك المخاطر وإبالغ
المجلس بتلك المخاطر في أول اجتماع له.
ب .تتبع إجراءات إدارة المخاطر بحسب ما ورد في إجراءات الجهة ذات العالقة كالمجلس واللجان ومختلف إدارات وأقسام
الشركة وذلك بحسب نوع المخاطر وحجمها.
ج .يكون مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة مسئوالن عن مراجعة فعالية سياسة وإجراءات إدارة المخاطر بالشركة ،وذلك بنا ًء
على المعلومات المقدمة من قبل اإلدارة التنفيذية واإلدارات ذات العالقة والمراجع الخارجي.
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الفصل الثاني :سياسات الرقابة الداخلية
المادة الثالثة والثمانين :تضارب المصالح
أ  .ال يجب أن يكون لدى أعضاء مجلس اإلدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ،في الصفقات أو العقود المبرمة
لحساب الشركة ،إال بتصريح مسبق من الجمعية العامة للمساهمين على أن يجدد سنوياً ،ومع ذلك يجب استثناء
الصفقات التي تتم عن طريق المناقصات العامة من هذه القيود إذا قدم عضو مجلس اإلدارة أفضل عرض.
ب .يجب أن يعلن العضو للمجلس أي مصلحة شخصية قد تكون لديه في صفقات العقود المبرمة لحساب الشركة ،ويجب
تسجيل هذا اإلعالن في محضر اجتماع المجلس ،على أن ال يشارك العضو المستفاد في التصويت على القرار
الواجب اتخاذه في هذا الصدد سواء أثناء انعقاد مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة.
ج  .يجب على رئيس المجلس إبالغ الجمعية العامة للمساهمين التي تعقد الصفقات والعقود في حالة أن عضو من األعضاء
لديه مصلحة ،وترفق هذه البالغات مع تقرير خاص من مراجع الحسابات.
د .ال يحق ألعضاء مجلس اإلدارة اإلفصاح للمساهمين من خارج الجمعية العامة للمساهمين أو ألطراف ثالثة عن أسرار
تخص الشركة تم معرفتها بحكم عضويتهم؛ وإال يمكن للشركة عزلهم وتحميلهم مسئولية األضرار.
هـ .ال يحق للشركة منح القروض النقدية على اإلطالق ألي من أعضاء مجلس إدارتها أو تقديم ضمان فيما يتعلق بأي
قرض إلى أحد أعضاء المجلس مع أطراف ثالثة.
و  .وعلى المساهمين وعاملي الشركة وموظفيها تجنب الحاالت التي تؤدي إلى تضارب مصالحهم مع مصالح الشركة،
وعليهم في هذه الحالة التعامل معها بحسب الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
ز .ومن حاالت تعارض المصالح األكثر شيوعاً ،على سبيل المثال ال الحصر:
•

االرتباط بعمل آخر من شأنه أن يحدث تعارضا ً فعليا ً أو محتمالً مع مصالح الشركة.

•

ي من موردي الشرك ِة ،أو مقاوليها ،أو
ي ،أو محتمل ،أو مع أ ّ
اإلستثمار مع منافس حال ّ
استشارييها ،أو عمالئها بحيث تعود عليه مصلحة جوهرية.

•

التعامل مع األطراف ذوي العالقة بالشركة على نحو يوجد مصلحة مباشرة أو فائدة بين من يعمل
لصالح الشركة ،وأحد األطراف المتعاقدة مع الشركة.

•

دور في اتخاذ القرار بتعاقد الشرك ِة مع منشأة
الوالء لألقارب بأن يكونَ لمن يعمل لصالح الشركة ٌ
تجارية تعود لقريب له ،أو أن تكون له سلطة إدارية على قريب يعمل في الشركة.

•

االشتراك في عمل ،أو تقديم خدمة ،أو االرتباط بعضوية مجلس إدارة أو لجنة في منشأة منافسة
أو تنافس أعمال الشركة.

•

تمثيل الغير أمام الشركة في التعامالت التي تكون الشركة طرفا ً فيها.

•

استخدام أصول وممتلكات الشركة للمصلحة الشخصية.تقديم خدمات إضافية للعمالء بسبب
عالقة شخصية أو منفعة.

ح  .يجب على كل من تضاربت مصالحه مع مصالح الشركة من عاملين أو موظفين أو مساهمين أو أي من أصحاب
المصالح أو غيرهم إبالغ إدارة الشركة بما له من مصلحة وذلك ألخذ اإلجراءات الالزمة بما فيها التراخيص
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الالزمة من الجمعية العامة واإلفصاح عن تضارب المصالح حسب الضوابط التي تضعها الجهة المختصة وسياسة
اإلفصاح بالشركة وإبالغ الهيئة ،وعلى كل من له مصلحة من أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية والعاملين بالشركة
االمتناع عن التصويت عن بند مصلحته عند اتخاذ القرار بشأنها.
ط  .وفي كل األحوال ،يجب على األشخاص في حاالت تعارض المصالح إبالغ الشركة بهذه الحاالت واإلفصاح عنها
حسب الضوابط التي تضعها الجهة المختصة وسياسة اإلفصاح المذكورة في هذه الالئحة.
ي .مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية والسبعين ( )72من نظام الشركات والمادة السادسة واألربعين ( )46من الئحة
حوكمة الشركات ،إذا رغب عضو مجلس اإلدارة في االشتراك في عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في
أحد فروع النشاط الذي تزاوله ،وإال يكون للشركة الحق في المطالبة بتعويضات منه أو النظر في العمليات التي
تم تنفيذها لحسابه الخاص على أنها تمت لحساب الشركة إال إذا تمت مراعاة ما يلي:
 .1إبالغ مجلس اإلدارة باألعمال المنافسة التي يرغب في ممارستها ،وإثبات هذا اإلبالغ في محضر
اجتماع مجلس اإلدارة.
 .2عدم اشتراك العضو صاحب المصلحة في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في
مجلس اإلدارة وجمعيات المساهمين.
 .3قيام رئيس المجلس بإبالغ الجمعية العامة عند انعقادها باألعمال المنافسة التي يزاولها العضو.
 .4الحصول على ترخيص مسبق من الجمعية العامة للشركة يسمح للعضو بممارسة األعمال المنافسة،
على أن يجدد الترخيص سنوياً.
ك .إذا رفضت الجمعية العامة تجديد الترخيص الممنوح بموجب المادتين الحادية والسبعين ( )71والثانية والسبعين ()72
من نظام الشركات والمادة السادسة واألربعين ( )46من الئحة حوكمة الشركات ،فعلى العضو تقديم استقالته خالل
مدة تحددها الجمعية العامة ،وإال عدت عضويته منتهية ،وذلك ما لم يقرر العدول عن العقد أو التعامل أو المنافسة
أو توفيق أوضاعه طبقا ً لنظام الشركات ولوائحه التنفيذية قبل انتهاء المهلة المحددة من قبل الجمعية العامة.
ل  .يدخل في مفهوم االشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله على
سبيل المثال ال الحصر ما يلي:
 .1تأسيس عضو المجلس لشركة أو مؤسسة فردية أو تملكه نسبة مؤثرة ألسهم أو حصص في شركة
أو منشأة أخرى ،تزاول نشاطا ً من نوع نشاط الشركة أو مجموعتها.
 .2قبول عضوية مجلس إدارة شركة أو منشأة منافسة للشركة أو مجموعتها ،أو تولي إدارة مؤسسة
فردية منافسة أو شركة منافسة أيا ً كان شكلها.
 .3حصول العضو على وكالة تجارية أو ما في حكمها ،ظاهرة كانت أو مستترة ،لشركة أو منشأة
أخرى منافسة للشركة أو مجموعتها.
م .في حال تبين لمجلس اإلدارة اإلخالل بهذه السياسة ،يحق له التعامل مع المصلحة كأنها من العمليات التي تمت لمصلحة
الشركة أو وقف هذه التعامالت أو فصل الموظف أو العامل أو إجراء آخر قد يراه مجلس اإلدارة مناسب ومحقق
لمصالح الشركة ،على أن يتم اإلفصاح للمساهمين بذلك اإلخالل وإجراء تصحيحه المتخذ من قبل مجلس اإلدارة
حسب إجراءات سياسة اإلفصاح للشركة والضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

المادة الرابعة والثمانين :الفرص المتاحة أمام الشركة
أ .يحظر على أعضاء مجلس اإلدارة والمسئولين التنفيذيين والموظفين ما يلي:
66

االستحواذ على الفرص الموجودة ألنفسهم بشكل شخصي والتي يتم اكتشافها من خالل استخدام ممتلكات
الشركات أو المعلومات أومن خالل مناصبهم.
استخدام ممتلكات أو معلومات الشركة أو مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية و التنافس مع الشركة.
ويسري الحظر على عضو المجلس واإلدارة التنفيذية والموظف الذي يستقيل ألجل استغالل الفرص و
أصول وممتلكات ومعلومات الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر التي ترغب الشركة في االستفادة منها
والتي علم بها أثناء عضويته بالمجلس أو اإلدارة التنفيذية أو وظيفته.

المادة الخامسة والثمانين :المعلومـــات السريــــــــة
أ .يجب على أعضاء مجلس اإلدارة والمسئولين التنفيذيين والموظفين الحفاظ على سرية المعلومات المودعة لديهم من
قبل الشركة أو عمالئها ،إال عندما يؤذن اإلفصاح عنها أو التكليف بها بشكل نظامي .كما تشمل "المعلومات السرية"
جميع المعلومات غير المعلنة والتي قد تكون مفيدة للمنافسين ،أو تحقق ضرراً على الشركة أو عمالئها ،إذا تم
اإلفصاح عنها.
ب .يجب على كل من يعمل لصالح الشركة وتتاح له فرصة االطالع على معلومات داخلية خاصة (وهي المعلومة المتعلقة
بورقة مالية ،وليست متاحة للجمهور ،ولم يعلن عنها ،وتؤثر بشكل جوهري على سعر وقيمة الورقة المالية للشركة)
أالّ يفشيها للغير ،أو يتداول في السوق المالية السعودية بنا ًء عليها ،أو يوصي أحداً بالتداول بنا ًء عليها ،أو يبُث
الشائعات بشأنها ،أو أن يدير محفظة استثمارية فيها أسهم تلك الورقة المالية بنا ًء على تلك المعلومة ولو لحساب
الغير ،وهذا الحظر يشمل كل من يعمل لصالح الشركة .كما يتعين على من يشغل الوظائف القيادية وعضوية
مجلس اإلدارة االمتناع عن التداول مطلقا ً في أوقات الحظر المحددة.
ي معلومة داخلية ،وليس من شاغلي الوظائف
ج .ويراعى في من يعمل لصالح شركة الخطوط السعودية للتموين وال يملك أ َّ
القيادية أو عضوية مجلس اإلدارة ،أثناء تداوله في السوق المالية أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ،أو
أي تنظيمات أخرى معمول بها تحكم تلك الورقة المالية.

المادة السادسة والثمانين :المعاملة العادلة
على أعضاء مجلس اإلدارة والمسئولين التنفيذيين والموظفين السعي إلى التعامل بعدل مع عمالء الشركة والموردين
والمنافسين والموظفين .ولكن ال يجب االستفادة من أي شخص من خالل التستر والتالعب وإساءة استخدام
المعلومات السرية ،أو تحريف وقائع مادية ،أو القيام بأي تصرف آخر من أشكال المعاملة غير العادلة.

المادة السابعة والثمانين :توفير الحماية واالستخدام السليم ألصول الشركة
أ .تشمل ممتلكات شركة الخطوط السعودية للتموين األصول المالية ،والمادية ،وغير المادية التي تتضمن المباني،
والمعدات ،واألرصدة المالية ،والبيانات ،والمعلومات التقنية ،والبرامج المعلوماتية ،وبراءات اإلختراع وغيرها
من حقوق الملكية الفكرية.
ب .على أعضاء مجلس اإلدارة والمسئولين التنفيذيين والموظفين حماية أصول الشركة وضمان كفاءة استخدام مملتكات
الشركة المتاحة االستخدام األمثل وبشكل مناسب ومسؤول؛ لتحقيق أهداف الشركة ،وتسيير أعمالها ،مع المحافظة
على حقوقها وممتلكاتها وحماية أصولها من التبديد ،والضياع ،وسوء االستعمال ،والسرقة ،واإلختالس
واإلنتهاك.
ج .المحافظة على حقوق النشر والملكية الفكرية ،والموارد المقدمة كاستخدام البرمجيات ،والبيانات ،ونظم المعلومات،
والمواد المكتوبة ،والدورات التعليمية وبرامج التدريب ،وعدم نسخها أو توزيعها دون الحصول على موافقة
خطية من الشركة.
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د .يتعين على من يعمل لصالح شركة الخطوط السعودية للتموين حماية معلومات الشركة السرية .وهذه المعلومات تشتمل
على سبيل المثال ال الحصر :األسرار التجارية ،التصميمات والرسومات الهندسية ،العمليات ،البراعة ،االبتكار،
مواصفات المنتج ،األدوات ،الحسابات ،الرسومات البيانية ،المعادالت ،األبحاث ،الخدمات والمنتجات غير المعلن
عنها ،بيانات المبيعات ،قوائم العمالء ،معلومات أسعار المنتجات السرية ،المعلومات السرية الخاصة بالعميل،
المعلومات المالية غير المعلن عنها ،المشروعات المهمة ،بما في ذلك عمليات االستحواذ والتنازل المقترحة،
المعلومات السرية التي عهد بها أطراف خارجية إلى الشركة لحفظها.
هـ .يتعين على من يعمل لصالح الشركة ضمان وجود اتفاقيات للحفاظ على السرية مع األطراف الخارجية قبل مشاركة
المعلومات السرية مع تلك األطراف.
و .يقوم من يعمل لصالح الشركة بتمييز المستندات بتحذيرات/إشعارات إخالء المسؤولية فيما يتعلق بالمعلومات السرية.
ز .على من يعمل لصالح الشركة اتخاذ اإلحتياطات الالزمة لمنع تسرب المعلومات السرية أو الداخلية ،ويشمل ذلك إخالء
مساحة العمل الخاصة بالموظف عند مغادرته للمكتب وتأمين األوراق وغيرها من مواد العمل في مكان آمن،
والتأكد من حفظ وعدم عرض المعلومات السرية أو الداخلية بشكل ظاهر في مكان يمكن لآلخرين االطالع عليه،
واتخاذ جميع اإلحتياطات الالزمة لحفظ المعلومات اإللكترونية ،والتغيير الدوري لكلمة المرور وفقا ً لتعليمات
الشركة ،واتخاذ االحتياطات المناسبة عند إرسال المعلومات واستقبالها من خالل الحاسب اآللي أو الهاتف أو
الفاكس أو أي وسائط أخرى حمايةً من اطالع غير المصرح له بذلك.
ح .يلتزم من يعمل لصالح الشركة بعدم تداول المعلومات السرية أو الداخلية من داخل الشركة أو خارجها إال حسبما
تقتضيه حاج ة العمل ،والتأكد من تطبيق سياسات وإجراءات الترتيبات الواقية من تسرب المعلومات وااللتزام
بها ،والتوثق من فصل المهام ومنع تداخلها ،والمحافظة على سرية المعلومات بتقنين آلية تداولها بين األشخاص
واإلدارات بحسب الحاجة وبما تقتضيه مصلحة العمل ،ويتعين حصر وتنظيم عملية الحصول على البيانات
الشخصية والدخول إليها.
ط .يجب على من يعمل لصالح الشركة احترام مبادئ خصوصية المعلومات وسرية البيانات ،وعدم الكشف عنها أو
استخدامها أو نسخها أو نقلها أو إزالتها ،إال في سياق ممارسته لواجباته الوظيفية.
ي .عدم استغالل أوقات العمل الرسمية ألغراض خارجية أو خاصة ،ويجب أن يستغل الوقت الرسمي كله في خدمة
الشركة وتحقيق مصالحها.
ي ِ سبب كان بعدم اإلفصاح بأي شكل من األشكال عن
ك .كما يلتزم من يعمل لصالح الشركة بعد انتهاء العالقة معها أل ّ
ي ِ محاوالت للتأثير أو االستفسار عنها
ي ِ غرض كان ،أو القيام بأ ّ
المعلومات السرية أو الداخلية ،أو استعمالها أل ّ
حتى ْ
وإن كانت تحت مسؤوليته الرسمية أو غير ذلك ،أو التعامل مع وسائل اإلعالم أو الحديث باسم الشركة،
وذلك لمدة سنتين من تاريخ انتهاء العمل لدى الشركة.
ل .يتعين فهم اإللتزام بمتطلبات باألنظمة المتعلقة بالمحافظة على الخصوصية وسرية المعلومات وضوابط تنظيم البيانات
الخاصة والمعلومات الشخصية بالدولة التي يتم فيها جمع تلك البيانات والمعلومات ومعالجتها واستخدامها؛
واإلطالع واإللتزام بسياسات وتوجيهات الشركة في هذا الخصوص.
م .عدم نقل أي من ممتلكات الشركة أو وثائقها أو سجالتها أو مستنداتها خارج مقر الشركة ومواقع عملها إال بموافقة
واضحة من صاحب الصالحية.
ن .اتخاذ جميع اإلجراءات الوقائية واالحتياطات الالزمة لضمان سالمة أنظمة الشركة اإللكترونية وحمايتها من التلف
والتعديل واإلختراق ،أو استخدامها بشكل غير نظامي أو مخالف لألخالق ،أو تمكين شخص غير مصرح له من
ذلك ،ومراعاة سياسات وتوجيهات الشركة في هذا الخصوص.
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س .االمتناع عن استخدام أي من موجودات الشركة لألغراض الشخصية أو التي ال تتعلق بالعمل ،وعدم استعمال اسم
ي منفعة ال تتعلق بالعمل.
الشركة أو شعارها أو مرافقها أو عالقاتها أل ّ
ع .كما يجب كذلك احترام األصول المادية والغير مادية التي يمتلكها اآلخرون .ال تبدي الشركة أي تسامح في التهاون
بحفظ المملتكات أو المعلومات أو انتهاكها أو مخالفة سياساتها ،وقد يؤدي عدم االلتزام بحماية الممتلكات
والمعلومات أو المعايير األخرى المتعلقة بهذا الشأن إلى إتخاذ إجراءات تأديبية قد ينتج عنها الفصل من العمل.
ف .يجب أن تستخدم جميع أصول الشركة ألغراض تجارية مشروعة.
ص .تمنع الشركة استخدام أجهزة الحاسب اآللي ،وخطوط ومعدات الهاتف ،واإلنترنت ،ونظام البريد اإللكتروني ،بأساليب
عدوانية أو انتقامية تجاه اآلخر ،أو بطرق تضر بمعنويات الموظفين ،أو لنقل مواد أو تبادل رسائل غير الئقة
المحتوى أو مخالفة للذوق العام واألخالق ،سواء كان عبر أي جهاز من أجهزة الشركة أو باستخدام خدمة
االتصال أو الطيف الترددي التي توفرها.
ق .وال يجوز استخدام ممتلكات الشركة لدعوة اآلخرين للمشاركة في مشاريع تضامنية تجارية ،أو الخوض في قضايا
دينية أو سياسية أو أي مسائل ال تتعلق بالعمل أو تخدم مصالحه.

المادة الثامنة والثمانين :االحتفاظ بالسجالت والتقارير
أ .يجب على أعضاء مجلس اإلدارة والمسئولين التنفيذيين والموظفين تدوين معامالت الشركة بدقة في دفاترها وحساباتها
وسجالتها وتقاريرها ،كما يجب الحفاظ على نظام مالئم للرقابة الداخلية وضوابط اإلفصاح لتعزيز االمتثال
باألنظمة واللوائح المعمول بها في الشركة.
ب .يحظر تزوير أي سجل من سجالت الشركة .يجب أن تتسم جميع التقارير أو الوثائق أو المراسالت المصرح بها أو
التي تم التكليف بها رسميا ً لإلفصاح عنها للجمهور باالكتمال والوضوح والدقة  ،على أن تتاح في التوقيت
المناسب مع إمكانية استيعاب المعلومات الواردة بها.
ج .يجب أن تحفظ السجالت والمستندات بحسب طبيعتها وفقا ً للمدة المحددة حسب الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
د .تعدُّ سجالت ومعلومات الشركة أدلةً على نشاط من األنشطة التجارية ،ودليل مطلوب ألغراض نظامية أو قضائية ،أو
ضريبية ،أو محاسبية أو كدليل ذي ِ أهمية بالنسبة لألنشطة التجارية أو لذاكرة الشركةَّ .
إن محتويات السجالت هي التي تحدد
ماهيتها وليس الشكل هو الذى يحددها .وتشمل السجالت على سبيل المثال :العقود ،وتقارير التدقيق ،والمعلومات المالية،
ومواصفات المنتجات ،وسياسات الشركة وإجراءاتها ،وقاعدة بياناتها ،ومحاضر اإلجتماعات ،وقراراتها.
هـ .تعد سجالت المعلومات والبيانات من أهم الممتلكات القيّمة للشركة ،ويجب إدارتها بالشكل المناسب طبقا ً للمعايير والتوجيهات المتعلقة
بتعليمات طريقة إدارة السجالت في الشركة ،على نحو يُ ّمكن الشركة من استرجاع المعلومات من السجالت بشكل سريع يعتمد عليه،
والتخلص منها بالشكل المناسب عندما تنتهي فترة االحتفاظ بها ،واليجوز التخلص من السجالت أو تبدلها بشكل غير نظامي ،ويتعين على
ت تخزين مؤ َّمنة توفر نسخا ً
الشركة ضبط إجراءات تخزين المعلومات السرية أو التي تعود ملكيتها للشركة في ملفات محمية أو وحدا ِ
احتياطيةً.
و .التأكد من أن جميع سجالت الشركة تعكس بدقة ونزاهة جميع تعامالتها ،واالمتناع التام عن التزوير في أي مستند ،وتسجيل جميع
المعامالت المالية في الحساب واإلدارة والفترة المحاسبية الصحيحة .والتأكد من َّ
أن جميع االتصاالت العامة ،بما في ذلك التقارير المرسلة
إلى الجهات الحكومية ،كاملةٌ ،وصادقةٌ ،ودقيقةٌ ،ومقد ٌمة في مواعيدها ،ومفهومة المحتوى.
غير واثق من دقة المعلومات الموجودة في أحد سجالت
ز .عدم التراخي في تصحيح األخطاء ،واإلفصاح الفوري ع ّما إذا كان الموظف َ
ي ِ شكوك تتعلق بدقة سجالت الشركة إلى مسؤولي الشركة المعنيين ،أو عبر أية قناة أخرى مناسبة لإلبالغ عن
الشركة ،واإلبالغ عن أ ّ
المخالفات.
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المادة التاسعة والثمانين :االمتثال لألنظمة والقواعد واللوائح
أ .تلتز ُم الشركة بجميع األنظمة المعمول بها ،والمطبقة على أعمالها وأنشطتها التجارية ،سوا ًء كانت أنظمة محلية أو
دولية .وتعمل الشركة على التأكد الدائم من تطبيقها لتلك األنظمة في جميع تعامالتها وتجنب ما من شأنه اإلضرار
بمشاريعها ،أو تعريضها للمخالفة النظامية ،أو المقاضاة الجنائية .تشجع الشركة المنشآت التجارية العادلة التي
تقر وتلتزم بمعايير أخالقيات المهنة ،والملتزمة باألنظمة والتشريعات ،بحيث تسهم وتساعد في تطبيق قيم الشركة
في جميع تعامالتها .يوجد في العديد من الدول أنظمة تعمل على تنظيم التجارة الدولية ألسباب متعلقة باألمن
الوطني أو ألسباب أخرى (مثل الواردات والصادرات واتفاقيات التجارة الحرة والتعامالت المالية)؛ لذا َّ
فإن
الشركة تلتزم بضوابط التجارة الدولية ،ومن أبرز تلك أنظمة حماية المنافسة العادلة وأنظمة التجارة العالمية.
ب .يجب على أعضاء مجلس اإلدارة والمسئولين التنفيذيين والموظفين االمتثال باألنظمة واللوائح المعمول بها في الشركة.
ج .يجب على الشركة وجميع موظفيها ضمان االلتزام بجميع األنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة .وفي حاالت
اإلخالل بهذا االلتزام ،يجب على صاحب المخالفة أو أي شخص علم بها إبالغ الشركة حسب الضوابط التي
تضعها الجهة المختصة وسياسة اإلبالغ للشركة.
د .وفي سبيل االمتثال لألنظمة والقواعد واللوائح ،يجب على الشركة والمجلس واإلدارة التنفيذية والعاملين بالشركة اآلتي:
.1
.2
.3
.4

طلب االستشارة من اإلدارة القانونية للشركة حول األعمال التي يقوم بها والتي ال يعلم مدى
توافقها مع األنظمة واللوائح.
العمل بنا ًء على ما ورد في تلك االستشارة.
استشارة اإلدارة المتخصصة في الشركة حول السياسات واللوائح الداخلية للشركة كإدارة
الموارد البشرية فيما يتعلق بسياسات التوظيف مثالً.
اتباع سياسات اإلبالغ الواردة في هذه الالئحة إذا رأى مخالفة لألنظمة واللوائح.

المادة التسعين :عمليات التداول داخل الشركة
أ .ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة والمسئولين التنفيذيين بالشركة واألطراف ذو العالقة بهم تداول أي أوراق مالية
للشركة خالل الفترات التالية:
خالل الخمسة عشر ( )15يوما ً تقويميا ً السابقة لنهاية الربع المالي وحتى تاريخ إعالن ونشر القوائم المالية
األولية بعد فحصها للشركة.
خالل الثالثين ( )30يوما ً تقويميا ً السابقة لنهاية السنة المالية وحتى تاريخ إعالن القوائم المالية األولية
السنوية للشركة بعد فحصها أو حتى إعالن القوائم المالية السنوية المراجعة السنوية للشركة.
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المادة الحادية والتسعين :الهدايا والتبرعات
ِث تعارضا ً
أ .من شأن الهدايا المقدمة من متعامل مع الشرك ِة لمن يعمل لصالحها أو لعائلته أو لغير ِه بطلب منه أن تُحد َ
ً
ي هدية (ثمينةً أو زهيدة ،مادية أو
للمصالح فعليا ً أو محتمالً .وتحظر الشركة على من يعمل لصالحها قبول أ ُّ
ألداء أو لالمتناعِ عن عمل مكلف ب ِه أو يزع ُم
معنوية) ،وتعد ذلك تعارضا ً فعلياً ،وإخالالً باألمانة متى قُدمت
ِ
َّ
ذلكَ  ،أو متجاوزة للقيمة المسموح بها .وفي غير تلك الحاالت يجب أال تتجاوز قيمة الهدية السوقية ما يعادل مبلغ
ألف ( )1000لاير سعودي ،على أالَّ تكون متكررةً أو منتظمةً.
ب .تحظر الشركة على من يعمل لصالحها قبول أي امتيازات (كمنحِ إقامة مجانية بفندق ،أو حسومات على منتجات أو
خدمات للشخص أو لعائلته أو لمن يطلب أن تكون له) قُدّمت على وجه مخصوص ولم تُت َح للغير ،وألجل عالقةُ
لالمتياز فيه ،ويُستثنى من ذلك العروض التي تقدم
من يعمل لصالح الشركة فيها ،أو لم يشارك صاحب الدعوة
ِ
عبر الشركة لمنسوبيها ،أو تقدم للعامة.
ج .ومن شأن الضيافة ،والترفي ِه المقدمين من متعامل مع الشرك ِة لمن يعمل لصالحها ،أو لعائلته ،أو لغير ِه بطلب منه أن
تُحد َ
ِث تعارضا ً للمصالح فعليا ً أو محتمالً ،وتُعد الضيافةُ تعارضا ً فعليا ً إذا كانت على نحو متكرر ،أو منتظم ،أو
غير معتاد ،أو تتسم بالبذخِ .ويُعد الترفيه تعارضا ً فعليا ً إذا كان غير معتاد ،أو قُدّم باالستقالل عن العالقة الرسمية
بالشركة ،ولم يشارك صاحب الدعوة للترفي ِه فيه.
د .تحتفظ الشركة بعالقات عمل جيدة مع شركاء األعمال وتسعى لتنميتها وازدهارها ،ويعد قبول المجامالت أو تقديمها
تعبير عن حسن النوايا ،مع مراعاة أال تستجلب تلك المجامالت إلتزامات على الشركة أو إحرا ٌج لموظفيها ،كما
ٌ
يتحلى من يعمل لصالح الشركة بالحكمة في رفض المجامالت التي قد ال تقدم بنية حسنة ،أو التي تنطوي على
شبهة ألي مخاطر نظامية ،وإذا لم يكن الموظف متأكدا ً من صحتها ،فعليه أن يطلب المشورة من إدارة االلتزام
والحوكمة.
هـ .في حال اقتضت الظروف دعوة َ
شركاء األعمال لشركة الخطوط السعودية للتموين أو بالعكس لحضور مناسبة عمل،
ِ
أو لزيارة مصنع ،أو للتعرف على نظام تركيب بعض المعدات ،وما إلى ذلك ،فليتزم كل طرف بتحمل مصاريف
سفره ،وتطبق الشركة سياسات الموارد البشرية في تحمل مصروفات سفر موظفيها ،إال إذا كان هناك اتفاق في
هذا الشأن ضمن بنود التعاقد ،مثل التدريب على استخدام منتج معين .وعندئذ تكون مصروفات السفر جزءاً من
االتفاق .وفي حال اقتضت الحاجة تحمل الشركة مصاريف أحد شركاء األعمال فتضع الشركة ضوابط إرشادية
لحاالت تحمل تكلفة السفر على نحو يدفع الشكوك ،ويتوافق مع أخالقيات المهنة ،وسياسة تعارض المصالح.
و .على الشركة الحذر عند تلقي أي أموال من شركاء األعمال على سبيل تبرعات خيرية ،وتتحلى بالحكمة في قبول
التبرع أو رعاية مناسبة ،ويجب أن تقدم باسم الشركة دون تسميتها ألحد الموظفين ،وأال يكون ذلك أثناء فترة
تقديم عطاء ،وتجري إدارة االلتزام والحوكمة بالشركة المراجعة والتدقيق الالزم على قبولها .ويسمح بالتبرعات
ألغراض سياسية أو اجتماعية فقط في نطاق حدود األنظمة المحلية وبشفافية كاملة.

المادة الثانية والتسعين :األطراف ذات العالقة
أ .األطراف ذات العالقة هم األشخاص الطبيعيين واالعتباريين وغيرهم ممن وردوا في تعريف المصطلح في قائمة
المصطلحات في هذه الالئحة وفي الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.
ب .يجب على كل من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي شخص ذو عالقة أن يبلغ مجلس اإلدارة بجميع المصالح المتعلقة به
وبالشركة وطبيعة العمل.
ج .على مجلس اإلدارة اتخاذ اإلجراءات الالزمة فيما يتعلق بالتعامالت والتعاقدات مع األطراف ذات العالقة ومنها
الحصول على ترخيص مسبق من الجمعية العامة يجدد سنويا ً واإلفصاح للمساهمين وإبالغ الهيئة عن تلك
التعاقدات حسب الضوابط التي تضعها الجهة المختصة وهذه الالئحة.
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د .وللمجلس في حال إخالل أي من األطراف ذات العالقة االلتزام بما ورد في هذه السياسة إلغاء التعامل مع هذا الطرف
وعزل عضو مجلس اإلدارة وفصل موظف الشركة أو العامل بها ،وللمجلس أن يقرر تصحيح وضع هذه
التعامالت عن طريق اتخاذ اإلجراءات الالزمة.
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الفصل الثالث :أصحاب المصالح
المادة الثالثة والتسعين :بيئة ومكان العمل
أ .تعامل الشركة مع الموظفين
 .1تعامل الشركة الوظيفي:
صحية تتالءم مع طبيعة العمل المطلوب أداءه .وفي سبيل تحقيق ذلك تلتزم
توفر الشركة -انطالقا ً من قيمها -بيئة عمل ِ
الشركة باآلتي:
•

أداء الحقوق:
تتعهد الشركة بأداء الحقوق الوظيفية والتعاقدية تجاه اآلخرين وفقا ً للعقود المبرمة ،ولما تمليه أنظمة العمل
وتشريعاته ،ومن ذلك تقديم تعويض عادل ،وضمان تطبيق الحد األدنى النظامي لألجور ،واإللتزام بالحد األقصى
منصوص عليه في األنظمة واجبة التطبيق ،وتقديم الرعاية الطبية ،والميزات األخرى
لساعات العمل حسبما هو
ٌ
المتفق والمنصوص عليها في أنظمة الشركة وسياساتها .وتكفل الشركة عدم المساس بفرص الموظف وحقوقه،
وتمنع ما من شأنه عرقلة أداء عمله وواجباته الوظيفية أو التدخل أو حمله على أداءه لعمله بطريقة غير نظامية.

•

المساواة:
تعمل الشركة على توفير فرص وظيفية بنا ًء على معايير موضوعية مبنية على المؤهالت العلمية ،والخبرات
تنوع القوى العاملة
الوظيفية ،والجدارات بما يتالءم بطبيعة الوظيفة ،وفقا ً لألنظمة المعمول بها ،وبما يراعي ّ
بالشركة .وال تركن في عالقتها بالموظفين إلى التمييز بينهم للعرق ،أو اللون ،أو الجنس ،أو الدين ،أو الجنسية،
أو المنطقة ،أو السن ،أو الحالة االجتماعية ،أو اإلعاقة الجسدية بالمخالفة لالتفاقيات الموقعة مع الموظفين .كما
تحرص الشركة كذلك على وضع معايير موضوعية للتعيين ،والترقية ،والعالوة الوظيفية ،ومكافأة األداء،
وفرص التطوير والتدريب الوظيفي .ويتمتع منسوبي الشركة دون أدنى تفرقة بذات الحقوق والميزات وفقا ً
ألنظمة الشركة وسياساتها.

•

االحترام:
يستحق كل من يعمل لدى الشركة القدر الالزم من اإلحترام والمعاملة الكريمة ،بغض النظر عن درجته الوظيفية.
وتدعو الشركة منسوبيها إلى التصرف بحس عال ،فالتصرفات والممارسات التي قد تكون مقبولة في بعض
الثقافات ،ال تكون بالضرورة مقبولة لدى الجميع .لذا يحظر أي عمل أو امتناع عن عمل من شأنه إهانة أو تقليل
شأن أي من منسوبي الشركة ،أو تعريض كرامتهم أو سمعتهم لإلنتقاص ،أو مضايقتهم .ويدخل في ذلك على
سبيل المثال ال الحصر :نشر األكاذيب ،واإلشاعات المغرضة ،النميمة ،القذف ،السباب ،التحرش الجنسي،
االستهزاء ،انتهاك الحرية والمعلومات الشخصية ،والسوكيات اإلنتقامية ،والتندر أو السخرية أو التعليق على
اآلخرين سلوكيا ً أو جسديا ً أو انتما ًء ،أو اإلنخراط في أي عمل يؤدي إلى سلوك قسري أو تعسفي أو تهديدي أو
استغاللي أو مؤذي أو ترهيبي أو عدائي.

•

مراعاة الخصوصية:
تحتر ُم الشركة خصوصيةَ ك ّل شخص يعمل لصالحها ،وتَعد ُ ما يقوم به من تصرفات خار َج إطار العمل ليس من
اهتمامها ،مالم تؤثر هذه التصرفات على مصالح الشركة ،أو تضعف أداء عملهم ،أو تهدد سمعة الشركة.
وتسعى الشركة للحصول على المعلومات الشخصية لمن يعمل لصالحها من خالل وسائل مشروعة ،وتستخدمها
لاللتزام لجميع المتطلبات النظامية ،وال تسمح للغير االطالع عليها إال بمعرفة الشخص المعني ،أو حسبما تمليه
طبيعة العمل ،أو الجهات الرسمية.
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•

حقوق اإلنسان:
تكرم وتحترم الشركة جميع الناس الذين يختارون للعمل لصالحها .حيث يعمل الموظفون بمحض إرادتهم ،ألنها
ّ
ال تجبر أحداً على العمل القسري .والشركة ال تلجأ إلى تشغيل األطفال أو األحداث الذين لم يتموا الثامنة عشرة.
ق
كما وتؤيد الشركة كافةَ حقوق اإلنسان المقررةِ وفقا ً ألحكام الشريع ِة اإلسالمي ِة الواردةِ في
اإلعالن العالمي لحقو ِ
ِ
اإلنسان .إذ تعتمد الشركة في احترامها لحقوق اإلنسان بامتثالها التام لكافة األنظمة والتشريعات المحلية ،وكافة
ِ
اإلتفاقيات التي صادقت عليها المملكة العربية السعودية.

ب .االلتزامات الوظيفية
يقوم باألعما ِل الموكلة إليه ،والوفاء بالتزامات ِه تجاهها على نحو يتسم بالمهنية
يلتزم من يعمل لصالح الشركة أن
َ
ً
ً
العالية ،وأن يتحلى بأرفع المعايير األخالقية داخل وخارج العمل ،وأن يسلك مسلكا الئقا ،يتفق مع قواعد السلوك
المهني واألخالق ،وفي هذا الصدد يلتزم باآلتي:
•

اإلطالع واإللتزام بكافة سياسات الشركة وإجراءاتها:
يتعين على الموظف اإلطالع على كافة سياسات الشركة وإجراءاتها ذات الصلة بأداء عمله ،وفهم التزاماتها،
والعمل بموجبها ،واإلفصاح ع ّما تتطلبه تلك السياسات من معلومات وإيضاحات.
ومن ذلك على سبيل المثال ال الحصر :الئحة العمل الداخلية ،قواعد السلوك المهني واألخالق ،سياسة تعارض
المصالح ،وسياسات البيئة والصحة والسالمة ،وسياسات الموارد البشرية.

•

أداء الواجبات الوظيفية:

أداء الواجبات الوظيفية بدقة ،وبشكل جدير بالثقة ،وعلى وجه السرعة ضمن فترة زمنية معقولة ،وفقا ً ألفضل الممارسات،
صب عينيه مصلحة الشركة فوق كل اعتبار ،وأن يتصرف في كافة
وبنية حسنة وبموضوعية ،وأن يضع نَ ْ
ْ
ي شخص ،وتكريس
الحاالت بطريقة نزيهة وبمصداقية ،وبشكل متساو ،بغض النظر عن الصفات الشخصية أل ّ
الوقت والجهد ألداء العمل ،والحرص على عدم إضاعة وقت اآلخرين ،وعدم استغالل منصبه أو واجباته أو
عالقاته التي يقيمها أثناء عمله ،أو وضعه أو صالحياته ،للحصول على مصلحة أو مزايا أو فوائد تعود عليه أو
لعائلته من أي جهة كانت ،أو إللحاق الضرر باآلخرين.
•

تنفيذ الواجبات الوظيفية بشكل شخصي:
ال يجوز للموظف تفويض مهمة تنفيذ واجباته الوظيفية إلى شخص آخر ،ما لم يكن مفوضا ً بذلك بشكل صريح،
بموجب سياسات الشركة أو تفويض من رئيسه المباشر ،أو في حالة القوة القاهرة ،ويعتبر التزام الموظف بتنفيذ
واجباته التزاما ً شخصياً ،بنا ًء على مبدأ المسؤولية والكفاءة الفردية ،مع التصرف واإلدراك بأن جميع الموظفين
شركاء في مسؤولية دعم أهداف الشركة المتعلقة بالرقابة الداخلية على الشؤون المالية واإلدارية ،وااللتزام التام
بتحقيق هذه األهداف.

•

تنفيذ الواجبات الوظيفية بشكل مهني:
يجب على الموظف أن يحافظ على المظهر المهني العام ،وأن يرتدي مالبسه بطريقة الئقة ومحتشمة ،بحيث
يحافظ على سمعة ومظهر الجهة التي يعمل بها ،وفقًا لقواعد المنشأة التي يعمل فيها وما تتطلبه من لباس وبما
يتالءم ومتطلبات الوظيفة والعادات والتقاليد السائدة بالدولة.

74

يجب على الموظف الحضور إلى مقر عمله في بداية ساعات العمل المحددة ،وأن يكون متواجدا ً في مكان عمله
خالل ساعات العمل الرسمية؛ لتنفيذ واجباته الوظيفية بجد واجتهاد لتحقيق االمتياز في األداء الفردي وفي أداء
الفريق.
كما يجب على الموظف االلتزام بمساعدة مرؤوسيه وزمالئه وغيرهم من الموظفين العامين؛ لتطوير معرفتهم
ومهاراتهم وكفاءتهم ،وتشجيعهم على زيادة تبادل المعلومات ،ونقل المعرفة فيما بينهم ،وإطالع رئيسه المباشر
وبشكل دائم ودقيق على كل المواضيع والمسائل ذات العالقة بطبيعة عمله؛ لضمان استمرارية العمل.
على الموظف التعامل مع زمالئه ومشاركتهم آرائه بمهنية وموضوعية عالية ،وتقديم المساعدة لهم حيثما أمكن؛
لحل المشكالت التي تواجههم في مجال العمل ،والحرص على نشر االتجاهات اإليجابية بين الزمالء ،للمساعدة
في االرتقاء بأداء العمل ،وتحسين بيئة العمل وتأصيل الثقافة المؤسسية السليمة بجهة عمله.
•

التقيد بالتوجيهات اإلدارية:
يجب على موظف الشركة التقيد بأوامر رؤسائه ،وتوجيهاتهم وتعليماتهم ،وفق التسلسل اإلداري ،وعدم تجاوز
المدير المباشر .كما يجب على الموظف احترام رؤسائه وزمالئه في العمل ،وأن يتصرف بلباقة وحكمة
وموضوعية وحيادية وتجرد ،أثناء معاملتهم ،وذلك وفقًا لمتطلبات العادات االجتماعية واألعراف المهنية.
كما يجب على الموظف االمتناع عن تشويه سمعة رؤسائه وزمالئه شخصيًا أو مهنياً ،بإصدار مالحظات خطية
أو شفهية عنهم ،بدون تقديم إثبات لها ،أو التصرف بطريقة تجعل الغير يشك بخبرة ومهارة رؤسائهم وزمالئهم.
يجب على الموظف التعاون مع منسوبي الشركة وتشجيع العمل الجماعي وروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف
ورسالة الشركة.
يجب على الموظف أالَّ يتعسف عند استخدام حقه المقرر ،طبقا ً للنظام وسياسات الشركة.
يجب على الموظف أن يحترم في جميع األوقات حقوق رؤسائه وزمالئه في العمل في جو خال من التمييز
والمضايقة والتحرش والعنف واللمز واأللفاظ البذيئة.

ج .التزامات اإلشراف واإلدارة
باإلضافة إلى االلتزمات الوظيفية الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة يلتزم كل من يتولى منصبا ً إداريا ً في
الشركة باالضطالع بمسؤلياته اإلدارية وتحمل مسؤولية اإلشراف على األشخاص واألعمال ،وفقا ً للتكليف
الممنوح له على نحو يتسم بالمهنية العالية ،وفي هذا الصدد يلتزم باآلتي:
•

القيادة بالقدوة:

القيادة بالقدوة الحسنة من خالل التقيد الشخصي بقيم الشركة وبأنظمتها وسياساتها ،والتصرف على نحو مسؤول باتباع
المتطلبات واإلجراءات النظامية ،وأن يكون مثاالً يحتذى في االلتزام بالمعايير األخالقية ،ونموذجا ً بالتقيد
بالممارسات الخاصة بالبيئة والصحة والسالمة.
•

خَلق بيئة عمل صحية:

خ ْ
َلق بيئة عمل صحية من خالل تشجيع روح المبادرة واالبتكار ،وتوفير فرص للموظفين للمشاركة بتقديم االقتراحات
المتعلقة بتحسين الخدمات ،وتطوير العمل في جو من الثقة المتبادلة والفهم المشترك ،وتشجيع الموظفين على
التواصل واالتصاالت المفتوحة للنقاش الهادف؛ لحل المسائل التي تشغلهم ،أثناء تأدية واجبات وظيفتهم ،والعمل
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على إيجاد الحلول المناسبة لها .وتشجيع التواصل مع الموظفين ،واالستماع لتظلماتهم والتعامل مع ما يقلقهم،
وتفعيل وإعمال مبدأ المساءلة بعدالة ومهنية ،والقيام باإلجراءات التصحيحية ألوجه القصور.

•

دعم ثقافة االلتزام:

دعم ثقافة االلتزام من خالل التأكد من فهم جميع الموظفين الذين ي ُ
شرف عليهم لمتطلبات العمل وإجراءاته وفقا ً لسياسات
ً
الشركة وقواعد سلوكها المهني واألخالق ،وحثهم على اإلطالع بالتصرف وفقا لذلك ،واإلشراف على التزامهم
بها ،وتقيدهم الكامل بما تنص عليه .واإلبالغ عن السلوكيات الخاطئة وغير األخالقية والتصرفات غير النظامية.

د .الممارسات الخاصة بالبيئة والصحة والسالمة
سياسة البيئة والصحة والسالمة في الشركة
 .1تن ّفذ الشركة أعمالها في بيئة سليمة تحول -بإذن هللا -دون وقوع أي حوادث قد ينتج عنها خسائر في األرواح،
إصابات جسدية ،أضرار صحية و بيئية أو تلف في الممتلكات ،أو تع ّ
طل أعمال التشغيل واالنتاج.
 .2تعمل الشركة وباستمرار على تطبيق أعلى المعايير في حماية البيئة والصحة والسالمة في جميع مراحل أعمالها
من تصميم وبناء وتشغيل وصيانة وحتى أثناء مراحل وقف التشغيل و اإلنتاج.
 .3ووفقا ً لذلك ،تلتزم الشركة بتطبيق التالي:
•

تأسيس نظام إلدارة البيئة والصحة والسالمة لتحديد األهداف و مراجعتها.

•

القيام وبشكل دوري بتقييم مخاطر البيئة ،والصحة ،والسالمة في جميع مرافق الشركة ومن ثم معالجتها و القيام
بالمراجعة الدورية.

•

تعريف المقاولين ،والموردين ،والعاملين ،وكل من له مصلحة بالشركة بهذه السياسة.

•

تدريب الموظفين ،وتزويدهم بالموارد واألدوات ،والخبرات الالزمة للحفاظ على كفاءتهم الوظيفية.

•

االلتزام بالمتطلبات النظامية ،والمعايير الداخلية وأي ضوابط أخرى تقرها الشركة.

•

ضمان سالمة تشغيل مرافق الشركة.

•

اإلبالغ عن أي إصابة أو حادث يقع في الشركة.

•

رفع الوعي بثقافة ومفاهيم البيئة والصحة والسالمة خارج حدود الشركة.

•

الحفاظ على المصادر وتقليص هدرها.

•

التحسين المستمر لضمان فاعلية نظام إدارة البيئة والصحة والسالمة.
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إن اإللتزام بحماية البيئة والصحة والسالمة مسؤولية مشتركة في الشركة لتحقيق األهداف المنشودة؛ لذا ف ِّ
َّ .4
إن
ُ
الشركة تلزم من يعمل لصالحها بالتقيد التام والدقيق بالممارسات الضرورية لتحقيق السالمة وعدم اإلضرار
بالبيئة ،وذلك من خالل:

 .5التأكد من الفهم السليم لمتطلبات حماية البيئة والصحة والسالمة المهنية قبل مباشرة األعمال:
•

تقتضي قواعد الشركة إلمام الموظف بقواعد السالمة المهنية والدراسة الالزمة لمتطلبات البيئة والصحة الخاصة
بمجال عمله ،وذلك لضمان التشغيل والعمل بصورة مأمونة .فيحظر مباشرة األعمال بدون استخدام أدوات
الحماية الشخصية (كأحذية السالمة والنظارات الواقية ،والمالبس المخصصة لمواقع العمل ،والقفازات ،وأجهزة
المراقبة والحماية) ،أو تشغيل المعدات أو المركبات بدون اتباع إلجراءات سالمة التشغيل الموضحة ،أو العمل
في ظروف تفتقر إلى متطلبات السالمة المهنية.

 .6تهيئة بيئة عمل سليمة؛ وفقًا للمتطلبات النظامية لحماية البيئة والصحة والسالمة:
 .7توفير التدابير األمنية الكافية واإلجراءات الالزمة لدرء األنشطة المشبوهة ،التي قد تنطوي على مخاطر
وتهديدات أمنية تستهدف العاملين أو مرافق العمل أو أي شخص متواجد بمنشآت العمل ،أو تلك المخاطر التي
تستهدف أمن المعلومات أو أصولها وحقوقها التقنية.
 .8معالجة وتخزين المواد الخطرة والنفايات السامة والتخلص منها بحرص وفقًا للنظام المعمول به وبما يتوافق مع
السياسات واإلجراءات التي وضعتها الشركة.
 .9تجنب إحضار أي سالح من أي نوع داخل مقر الشركة بغض النظر عن حصول الشخص على ترخيص بحمله،
ت الشرك ِة .كما تحظر الشركة إدخال أي مواد ممنوعة إلى مواقع العمل ،وتحتفظ الشركة ،آن
إال وفقًا لسياسا ِ
ذلك ،بحق إجراء فحوص خاصة بالمخدرات والكحول على موظفيها وموظفي مقاوليها ،حسبما تقضي به
األنظمة.
 .10توفر الشركة متطلبات االستجابة السريعة للطوارئ في الحاالت الطارئة التي تهدد البيئة والسالمة واألمن ،أو
في حاالت احتمال التعرض لإلصابة باألوبئة واألمراض المعدية الخطيرة –ال سمح هللا.-
 .11رصد ومعالجة جميع البالغات الخاصة بالبيئة والصحة والسالمة بدقة ،والتواصل الفعال مع الجهات المختصة.
 .12تتلقى الشركة البالغات والشكاوى المتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة واألمن ،الواردة من الموظفين أو العمالء
أو الجيران ،بتجاوب فعال لحل تلك الشكاوى أو المخاوف المتعلقة بالمشكالت المحتملة لسالمة المنتجات.
 .13إخطار السلطات المختصة ،والتعاون معها حال وقوع حادثة تهدد الصحة والسالمة واألمن ،أو البيئية المحيطة
أو األشخاص بجميع مرافق الشركة.
 .14تشدد الشركة في االلتزام بمعايير البيئة والصحة والسالمة ،وال تقبل أي تهاون في االلتزام بها أو السكوت عن
اإلبالغ عنها ،وتعدُّ عدم اإلبالغ عن ذلك تضامنا ً في المخالفة؛ ألن االلتزام بذلك مسئولية كل فرد يعمل لصالح
الشركة.
 .15ويجب على أعضاء مجلس اإلدارة والمسئولين التنفيذيين والموظفين السعي للحفاظ على البيئة لألجيال المقبلة
من خالل فرض التوازن بين النمو االقتصادي وتحسين األداء البيئي بشكل مستمر وكذلك المسؤولية االجتماعية.
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المادة الرابعة والتسعين :التعامل مع طرف ثالث
إن تعامل الشركة التجاري مع أطراف أخرى من مقاولين ،وموزعين ،وموردين ،ووكالء ،وعمالء ،وتجار ومصنعين
أِّ .
والمقاولين من الباطن يشار إليهم الحقا ً بـــ"شركاء األعمال" ،يجب أن ينطلق من أساس نظامي سليم ،وأسلوب أخالقي
واعي ،يُرسّخ قيم الشركة ويحقق العدالة واإلنصاف.
ب .ولتحقيق ذلك َّ
فإن الشركة وضعت قواعد أساسية تنظم إطار التعامل مع شركاء األعمال ،وذلك على النحو اآلتي:
 .1سياسة اعرف عميلك
•
•

•

يلتزم شركاء األعمال الحاليين والمحتملين ،والمسجلين لدى الشركة ،أو الذين يطمحون للعمل معها بالتقيد بأعلى
إن الشركة ال تبرم أعماالً
المعايير األخالقية ،وااللتزام بجميع األنظمة المعمول؛ وذلك لنجاح عملنا المشترك .حيث ِّ
إال مع من يلتزمون بالمعايير األخالقية واألنظمة المرعية.
يتوجب على شركاء األعمال التوقيع على قواعد السلوك المهني الخاصة بالمتعاملين مع الشركة ،واإللتزام الكامل
بها ،والتواصل مع الشركة فيما قد يتعلق بها من مخالفات .وفي حال أخفق المتعامل مع الشركة في االلتزام بتلك
القواعد؛ فإنه يتحمل منفردا ً آثار تلك المخالفة بما في ذلك أي عقوبة تفرض من الجهات الرقابية ،وتعويض الشركة
عن الضرر الذي أصابها.
وقبل االنخراط في أي عمل تجاري تقوم الشركة بإجراء التحري الالزم للتعرف على شركاء األعمال والتحقق من
مدى التزامه بالمعايير األخالقية ،وااللتزام النظامي باألنظمة المطبقة ،واتباع الممارسات التجارية العادلة ،وسالمة
المصادر األخالقية للسلع والخدمات ،والتأكد من عدم وجود تعارض في المصالح ،وتوفر متطلبات الصحة السالمة
صر ،أو المخالفين في
ومعايير حماية البيئة ،ومتطلبات التوظيف النظامية األخرى كالسعودة ،وعدم توظيف الق َّ
مواقع العمل.

 .2المراقبة وااللتزام
•

يتحمل شركاء األعمال مسئولية اإللتزام بالمعايير األخالقية والمتطلبات النظامية ،ومراقبة أنشطة العمل الخاصة
بهم ،ويتعين عليهم إجراء مراجعات داخلية وفحوصات وتدقيقات بصورة دورية لضمان التزامهم بذلك.

•

كما يعتبر شركاء األعمال مسئولين عن التأكد من إبالغ موظفيهم العاملين في مشاريع الشركة أو أعمالها أو
اتفاقياتها بمعايير واشتراطات قواعد السلوك المهني واألخالق ،وفهمهم السليم لها ،كما يتحمل شركاء األعمال
المسؤولية عن سلوك وتصرفات موظفيهم.

•

ويعد نجاح تطبيق قواعد السلوك المهني واألخالق مسئولية مشتركة بين الشركة وشركاء األعمال ،لذا يجب
ي ِ مخالفات أو مخاوف حالية أو مستقبيلية ،أو
عليهم الكشف للشركة على وجه السرعة ،وبصورة سرية عن أ ّ
مخاطر حقيقية أو محتملة بشأن تطبيق تلك القواعد أو المتطلبات النظامية.

•

تجري الشركة التدقيق والمراجعة عند أداء النشاط التجاري مع شركاء األعمال ،للتأكد من استمرار الوفاء
بالمتطلبات النظامية والمعايير األخالقية .وتقوم الشركة باإلجراءات المناسبة الكتشاف أي ممارسات غير
مشروعة ،وتتوقع من شركاء األعمال التعاون مع التحقيقات التي تجريها الشركة وتقديم المساعدة المعقولة على
النحو المطلوب .وإبالغها بخطط تصحيح ألي انتهاكات حالية أو محتملة.
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 .3العالقات واالتصاالت
•

يجب أن يجري شركاء األعمال جميع عالقاتهم واتصاالتهم بمسؤولي الشركة من خالل العالقات الرسمية
بصورة عادلة ونزيهة وفق أعلى المعايير األخالقية ،وتجنب حتى مظهر الممارسات غير األخالقية أو غير
الملتزمة في مجال العالقات واإلجراءات واالتصاالت فيما يتعلق بعالقات العمل القائمة أو المقترحة.

•

وال ينبغي ألي موظف في الشركة بأي حال تقديم أي شيء لشركاء األعمال بغية الحصول على مزايا بطريقة
غير مشروعة عند تسويق منتجاتنا أو عند تقديم خدماتنا أو تنفيذ التعامالت التجارية ،ومزاولة األعمال لمصلحة
الشركة.

•

وعلى شركاء األعمال أالَّ يشجعوا أو يستفيدوا من أي موظف حالي أو سابق في الشركة بأي طريقة تجعله يفشي
أو يقدم أي معلومات سرية أو مملوكة للشركة أو غير ذلك من المعلومات المحظورة التي حصل عليها أثناء
عمله بغرض التأثير في المعامالت التجارية الحالية أو المقترحة مع الشركة للحصول على ميزة تجارية.

 .4غسيل األموال
•

يراد بغسيل األموال ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خالفا ً
للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر؛ إلضفاء المشروعية على األموال المتآتية من األنشطة اإلجرامية
أو غير النظامية.

•

تولي الشركة حمايةَ أعمالها وتعامالتها مع االطراف األخرى عنايةً واحتياطا ً من خالل وجود سياسات وإجراءات عملية
تكرس مبدأ "اعرف عميلك" ،والذي يعتبر عامالً أساسياً؛ لضمان إدارة فعالة للمخاطر التي قد تواجه الشركة من التعامل
مع اآلخرين ،بحيث تتحقق بصفة مستمرة من هوية المتعاملين استنادا ً إلى وثائق رسمية ،وذلك عند بداية التعامل مع هؤالء
العمالء أو عند إجراء أي تعاقد معهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،كما تحتفظ بالوثائق والسجالت والمعلومات الخاصة
بالتعامل مع اآلخرين وفقا ً لسياسة حفظ المستندات بالشركة.

•

وعند توافر مؤشرات ودالئل كافية على إجراء عملية وصفقة معقدة أو ضخمة أو غير طبيعية أو عملية تثير الشكوك
والشبهات حول ماهيتها والغرض منها أو أن لها عالقة بغسيل األموال أو بتمويل اإلرهاب أو األعمال اإلرهابية أو
المنظمات اإلرهابية ،فإن على الشركة أن تبادر بإبالغ وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية

 .5ضوابط سداد المستحقات المالية
•

تحدد سياسة الشركة ضوابط سداد المستحقات المالية ،ومعايير محددة لتقدير قيمة العموالت التي ستدفعها بدقة ووضوح
على نحو يتماشى مع األنظمة ذات الصلة كالزكاة أو الضرائب ونحو ذلك ،ومراعاة أن تكون المدفوعات مؤداة ً على نحو
نظامي مكانا ً وزمانا ً بموجب شيك أو تحويل مصرفي وليس نقداً ،وأن يكون ذلك بعد االطالع على شروط السداد
ومستحقاته ،واستيفاء شروط التعاقد ،والوثائق ذات الصلة ،مع احتفاظ الشركة بحقها في إجراء الحسومات المتعلقة بالشروط
الجزائية.

•

في حال طلب العمالء أو الموزعون تحويل عموالتهم العادية أو رسوم الخدمات إلى أشخاص آخرين أو حسابات مصرفية
في دول أخرىَّ ،
فإن الشركة تسمح بمثل هذه التحويالت بعد استيفاء الضوابط التالية )1( :أالَّ تكون المبالغ المدفوعة ناتجة
عن إضافة غير حقيقية على أسعار المبالغ العادية )2( ،أن يكون الدفع مصدقا ً به خطيا ً بواسطة شركة الخطوط السعودية
للتموين والشخص المالك للعمولة أو الرسوم )3( ،وأن يتم الدفع إلى نفس الجهة التي تملك تلك المبالغ أو إلى جهة تابعة
مملوكة بصورة عامة )4( ،أال يؤدي دفع تلك المبالغ إلى مخالفة مواد ألي تنظيمات ،أو اشتراطات في العقد.

 .6دفع مبالغ لتسهيل األعمال
•

ي مبالغ «لتسهيل» األمور سواء طلبها مقدم الخدمة أو ال ،وتحظر الشركة
تحظر شركة الخطوط السعودية للتموين دفع أ َّ
دفع أي مبلغ «لتحفيز» شركاء األعمال أو موظفي الدولة لتسريع حصولهم على خدمات أو تصاريح.
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•

وفي حال طلب أحدهم دفع هذه المبالغ ،أو إذا ما تم دفعها فعالً تحت الضغط ،فعلى من يعمل لصالح الشركة تسجيل
الواقعة ،والمبلغ الذي دفع ،وإخطار إدارة االلتزام ،لدراسة الواقعة والتواصل مع الجهات المعنية.

 .7العالقة بالموردين والدائنين
•

•

تبني الشركة عالقتها بمورديها على أسس النزاهة واألمانة والجودة .ولذلك فللشركة سياسات داخلية العتماد التعامل مع
الموردين ومزودي الخدمات بنا ًء على كفاءاتهم وجودة منتجاتهم ،وتكون إجراءات التعامل مع الموردين بناء على سياسات
إدارة المشتريات بالشركة.
كما تحرص الشركة على الوفاء بجميع التزاماتها (إن وجدت) وذلك عبر اإلدارة المالية بالشركة .وفي حال وجدت أي
منازعات فتكون آلية تسويتها عن طريق العقود المبرمة أو الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.

المادة الخامسة والتسعين :التعامل مع الحكومة والمجتمعات المحلية
 .1مسؤولية الشركة في التواصل مع الغير
تعكس االتصاالت والعالقات التي تقوم بها الشركة استراتيجية وهوية الشركة وقيمها ممثلة بلغة الخطاب
التي تعبر عن الشركة ،لذا يجب على من يعمل لصالح الشركة توخي الحذر والتأكد من دقة
المعلومات المأذون له بالتصريح فيها ،وأن تكون جميع االتصاالت والعالقات قد تمت بطريقة
مناسبة ،وفقا ً لإلجراءات والسياسات المعتمدة؛ وذلك باتباع المعايير والتوجيهات المنظمة .إذْ يمكن
أن تشكل االتصاالت التي يتم القيام بها بصفة غير مناسبة ،أو غير صحيحة ،أو بإهمال ،مخاطر
جسيمة على سمعة الشركة والتزاماتها بالقواعد والمعايير ،ويمكن أن تُعرضها للمسؤولية النظامية.
.2

التعامل مع الجهات الحكومية
يجب على من يعمل لصالح الشركة عند التعامل مع مسؤولي الحوكمة أن يتحلى بأرفع درجات السلوك
والحكمة وفقا ً لقواعد السلوك المهني واألخالق ،وأن يلتزم بجميع األنظمة والضوابط التنظيمية
المطبقة في هذا الشأن ،وأن يعي اللوائح التنظيمية المعمول بها قبل البدء في أي مفاوضات عمل
مع أي جهة حكومية أو مسئول رسمي ،بما في ذلك األنظمة الخاصة بنشر الوثائق والمعلومات
السرية وإفشائها ،وبشراء وبيع المنتجات والخدمات من الدولة ،وأنظمة مكافحة الرشوة ،وقواعد
وتعليمات توظيف أو استقطاب أي مسئول حكومي حالي أو سابق أو الحصول على خدماته.

 .3تمثيل الشركة
يقتصر تمثيل الشركة أمام الغير على األشخاص واإلدارات المصرح لها بذلك من خالل التنسيق مع
الجهات المختصة في التواصل داخل الشركة.
ويجب على من يعمل لصالح الشركة أثناء ممارسته ألعمال شخصية خارج نطاق العمل (كعضوية
مجلس إدارة ،أو ممارسة مهنية ،أو المشاركة في الندوات والمحافل العامة واإلعالمية ،المشاركة
في المناشط االجتماعية والخيرية ،االشتراك في المنظمات والهيئات المحلية والدولية) أن يكون
التعبير فيها عن آراء الشخص وبصفة شخصية ،من دون استعمال أوراق الشركة الرسمية
ومحرراتها أو البريد االلكتروني لها أو اإلشارة إلى عنوان العمل أو مسمى الوظيفية .وعدم
استغالل ما يتعلق بالشركة من مزايا وأدوات مثل المنصب الوظيفي والمعلومات والمباني
والتجهيزات ونحوها.
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 .4مسؤولية الشركة االجتماعية
يتلخص إلتزام الشركة بالمسئولية االجتماعية للشركات في المبادئ العشرة اآلتية:

.5

•

ننفذ أعمالنا ونحافظ عليها بأخالقية وأنظمة سليمة للحوكمة.

•

ندعم حقوق اإلنسان األساسية ،ونحترم الثقافات والعادات والقيم في تعامالتنا مع الموظفين وغيرهم ممن
يتأثرون بنشاطاتنا.

•

ننفذ استراتيجيات إدارة المخاطر المبنية على البيانات الصحيحة والعلم الراسخ.

•

نسعى في أدائنا التشغيلي إلى التحسين المستمر الذي يحافظ على الصحة والسالمة.

•

نسعى إلى التحسين المستمر في أدائنا البيئي.

•

نسهم في الحفاظ على التنوع األحيائي والنهج المتكامل في تخطيط استخدامات األراضي.

•

نسهل ونشجع السلوك المسؤول في تصميم منتجاتنا واستخدامها وإعادة استخدامها وتدويرها والتخلص من
النفايات الناتجة عنها.

•

نسهم في التنمية االجتماعية واالقتصادية والمؤسساتية للمجتمعات التي نعمل فيها.

•

ننفذ ترتيبات فعالة وشفافة للعمل مع شركائنا واالتصال بهم وإعداد تقارير يمكن التحقق منها
باستقاللية.

أركان مسؤولية الشركة االجتماعية
إن التزام شركة الخطوط السعودية للتموين بالمسؤولية اإلجتماعية مبني على منهج ذو أربع ِة أركان:
األخالقيات ،البيئة ،االلتزام نحو المجتمعات المحيطة بأعمالنا ،االلتزام نحو موظفينا.

.6

أداء الشركة االجتماعي
تنفذ الشركة أعمالها بأسلوب يضمن تجنب إحداث أي أثر سلبي على المجتمعات المحيطة بأعمالها
والمساهمة متى أمكن في توفير الفرص التنموية بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية ،وفقا ً لما
تمليه سياسة الشركة لألداء االجتماعي.
وتعمل الشركة وباستمرار على تطبيق أعلى معايير األداء االجتماعي في جميع مراحل أعمالها من
تصميم وبناء وتشغيل وصيانة وحتى أثناء مراحل وقف التشغيل واإلنتاج .ووفقا ً لذلك تلتزم الشركة
بتطبيق اآلتي:
•
•
•
•
•

إشراك أصحاب المصلحة داخليا ً وخارجيا ً بطريقة عادلة وشفافة وشاملة.
المساهمة في التنمية المجتمعية واالقتصادية للمجتمعات المحيطة ودعم المبادرات المحلية المتوافقة
مع معايير الشركة لالستثمار االجتماعي ،واستراتيجية التنمية المستدامة.
اإللتزام بتنفيذ هذه السياسة والنظام اإلداري لألداء االجتماعي وتوفير الموارد الالزمة لذلك.
مشاركة تقارير األداء االجتماعي مع أصحاب المصلحة داخليا ً وخارجياً.
التطوير المستمر لضمان كفاءة النظام اإلداري لألداء االجتماعي.
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الفصل الرابع :اإلفصاح
المادة السادسة والتسعين :الغرض
أ .يجب على الشركة االلتزام باألنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها بشأن اإلفصاح ،كما يجب أن تتسم جميع التقارير
أو الوثائق أو المراسالت المصرح بها أو التي تم التكليف بها رسميا ً لإلفصاح عنها للجمهور بالكمال والوضوح
والدقة ،على أن تتاح في التوقيت المناسب مع إمكانية استيعاب المعلومات الواردة بها.
ب .يجب على الشركة االمتناع عن الكشف عن أي معلومات محددة إلى المحللين الماليين أو المؤسسات المالية أو أطراف
أخرى قبل اإلفصاح عن تبادل هذه المعلومات بوجه عام وذلك لضمان اإلفصاح بشكل عادل لجميع أصحاب
المصلحة في ذات الوقت.
ج .يجب على الشركة أن تتولى تنفيذ المتطلبات التالية لإلفصاح أو اإلخطار.

المادة السابعة والتسعين :اإلفصاح حول التطورات الجوهرية
أ .يجب على الشركة إخطار هيئة السوق المالية والجهات ذات العالقة والجمهور دون تأخير حول أي تطورات
جوهرية في نشاطها والتي ال تكون متاحة لعامة الناس وقد يكون لها تأثير على أصول وخصوم الشركة أو الوضع
المالي أو على المسار العام لألعمال والذي قد:
يؤدي إلى تغير في سعر األوراق المالية المدرجة.
يؤثر تأثيرا ً كبيرا ً على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بأدوات الدين.
ب .من أمثلة التطورات الجوهرية والتي يجب أن تفصح عنها الشركة على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:
أي صفقة لشراء أصل أو بيعه أو رهنه أو إيجاره بسعر يعادل أو يزيد عن  ٪ 10من صافي أصول
الشركة وفقا ً آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة ،أيهما أحدث.
أي مديونية خارج إطار النشاط العادي للشركة بمبلغ يعادل أو يزيد عن  ٪ 10من صافي أصول الشركة
وفقا ً آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة ،أيهما أحدث.
أي خسائر تعادل أو تزيد عن  ٪ 10من صافي أصول الشركة وفقا ً آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو
قوائم مالية سنوية مراجعة ،أيهما أحدث.
أي تغيير كبير في بيئة إنتاج الشركة أو نشاطه بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر وفرة الموارد
وإمكانية الحصول عليها.
أي تغييرات في تكوين أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي للشركة.
أي نزاع بما في ذلك أي دعوى قضائية أو تحكيم أو وساطة إذا كان مبلغ النزاع يعادل يزيد عن  ٪ 5من
صافي أصول الشركة وفقا ً آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة ،أيهما أحدث.
أي حكم قضائي صادر ضد مجلس اإلدارة أو أحد أعضائه ،إذا كان موضوع الحكم متعلقا ً بأعمال مجلس
اإلدارة أو أحد أعضائه في الشركة.
الزيادة أو النقصان في صافي األصول للشركة تعادل أو تتجاوز  ٪ 10من صافي أصول الشركة وفقا ً
آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة ،أيهما أحدث.
الزيادة أو النقصان في إجمالي أرباح الشركة تعادل أو تتجاوز  ٪ 10وفقا ً آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة.
الدخول في عقد إيراداته مساوية أو تزيد على  %5من إجمالي إيرادات الشركة وفقا ً آلخر قوائم مالية
سنوية مراجعة ،أو اإلنهاء الغير متوقع لذلك العقد.
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أي صفقة تتم بين الشركة وطرف ذو عالقة أو أي ترتيب يستثمر بموجبه كل من الشركة وطرف ذو
عالقة في أي مشروع أو أصل أو يقدم تمويالً له إذا كانت هذه الصفقة أو الترتيب مساوية أو تزيد على
 %1من إجمالي إيرادات الشركة وفقا ً آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة.
أي انقطاع في أي من النشاطات الرئيسية للشركة أو شركاتها التابعة يساوي أو يزيد على  %5من إجمالي
إيرادات الشركة وفقا ً آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة.
ج .يجب أن تتم اإلفصاحات المشار إليها أعاله في الوقت المحدد وفقا ً لألنظمة واللوائح ذات العالقة.

المادة الثامنة والتسعين :اإلفصاح ذو الصلة بالمعلومات المالية
أ .يجب الموافقة على القوائم المالية األولية والسنوية من قبل مجلس اإلدارة وتوقيعها من قبل عضو مفوض من مجلس
اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركة والمدير المالي قبل إعالنها.
ب .يجب أن تقدم القوائم المالية األولية والسنوية لهيئة السوق المالية فور موافقة مجلس اإلدارة عليها.
ج .يجب على الشركة اإلعالن في تداول عن القوائم المالية األولية للمساهمين (التي يجب أن يتم إعدادها وفقا لمعايير
المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين) فورموافقة المجلس عليها وخالل فترة ال تتجاوز
ثالثين ( )30يوما ً من نهاية الفترة المالية التي تتعلق بها ،وال يجوز نشرها للمساهمين قبل اإلعالن عنها في
تداول.
د .يجب على الشركة اإلعالن في تداول عن القوائم المالية السنوية للمساهمين (التي يجب أن يتم إعدادها واستعراضها
وفقا لمعايير المحاسبة المعتمدة) فورموافقة المجلس عليها وخالل فترة ال تتجاوز ثالثة ( )3أشهر بعد نهاية
الفترة المالية السنوية التي تتعلق بها ،وال يجوز نشرها للمساهمين قبل اإلعالن عنها في تداول.
هـ .يجب على الشركة تزويد هيئة السوق المالية ووزارة التجارة واالستثمار والمساهمين بالقوائم المالية السنوية خالل
فترة ال تقل عن خمسة عشر ( )15يوما ً تقويميا ً قبل موعد اجتماع الجمعية العامة السنوية للمساهمين بالشركة.
و .يتم اإلعالن عبر التطبيقات االلكترونية التي تحددها الهيئة عن القوائم المالية األولية أو السنوية فور اعتمادها من
مجلس اإلدارة وذلك حسب المتطلبات النظامية للنشر حسب أنظمة ولوائح الهيئة مع إرفاق النماذج المطلوبة
ووفقا ً للتعليمات الخاصة بإعالنات الشركات.
ز .يتم نشر اإلعالن والقوائم المالية األولية أو السنوية عبر موقع الشركة االلكتروني وذلك بعد إعالنها للمساهمين في
موقع تداول مع مراعاة األنظمة ذات العالقة.
ح .يجب على الشركة نشر القوائم المالية األولية والسنوية على موقع تداول باستخدام لغة البرمجة المرنة لتقارير األعمال
(.)XBRL

المادة التاسعة والتسعين :تقرير مجلس اإلدارة
أ .يجب على الشركة أن ترفق بقوائمها المالية السنوية تقريرا ً صادرا ً عن مجلس اإلدارة يتضمن عرضا ً لعملياته خالل
السنة المالية األخيرة ،وجميع العوامل المؤثرة في أعمال الشركة ،التي يحتاج إليها المستثمر ليتمكن من تقويم
أصول الشركة وخصومها ووضعها المالي .ويجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة على المتطلبات المذكورة
في المادة الثالثة واألربعين ( )43من قواعد التسجيل واإلدراج والمادة تسعين ( )90من الئحة حوكمة الشركات.
ب .يجب على الشركة أن تزود الهيئة والمساهمين بتقرير مجلس اإلدارة خالل فترة ال تتجاوز خمسة وسبعين ( )75يوما ً
تقويميا ً من نهاية الفترة المالية السنوية.
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المادة المائة :اإلفصاح بشأن إدارة الحوكمة
أ .يجب على الشركة اإلفصاح عن المعلومات التي تتطلبها الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.
ب .يجب على الشركة اإلفصاح على سبيل المثال ال الحصر عن ما يلي :
تنفيذ أحكام الئحة حوكمة الشركات وكذلك األحكام التي لم تنفذ ،والمبررات لعدم تنفيذها.
أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا في مجلس إدارتها.
تشكيل مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو التالي :عضو مجلس إدارة تنفيذي ،أوغير تنفيذي ،أو
عضو مجلس إدارة مستقل.
وصف موجز لالختصاصات وواجبات اللجان الرئيسية للمجلس مثل لجنة المراجعة ،ولجنة الترشيحات
والمكافآت ،مشيرا ً إلى أسمائهم وأسماء رؤسائها ،وأسماء أعضائها ،ومجموع اجتماعات كل منها.
سياسات المكافآت وكيفية تحديدها وتفاصيل التعويضات والمكافآت المدفوعة بشكل مكافآت ،أرباح ،بدالت
الحضور ،مصروفات ،أسهم ،أجور ،وغيرها من الفوائد ،لكل مما يلي:
•
•
•

رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة ،فضالً عن المبالغ التي تلقاها أعضاء مجلس اإلدارة
ألي أعمال أخرى للشركة كالالستشارات واألعمال اإلدارية والمهنية وغيرها.
أعلى خمسة مسؤولين تنفيذيين حصلوا على أعلى المكافآت والتعويضات من الشركة  ،ويدرج الرئيس
التنفيذي والرئيس المالي إذا لم يكونو ضمن الخمسة األوائل.
أعضاء اللجان.

ألغراض هذه الفقرة " ،التعويض والمكافأة" يعني الرواتب والبدالت واألرباح وأي دفعات مماثلة؛
العالوات السنوية والدورية المتعلقة األداء؛ خطط الحوافز طويلة أو قصيرة األجل ،وأية حقوق أو مزايا
أخرى عينية.
أي عقوبة أو جزاء أو قيد وقائي مفروض على الشركة من قبل الهيئة أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية
أخرى أو قضائية.
نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة.

المادة األولى بعد المائة :اإلخطارات ذات الصلة باألسهم
يجب على الشركة إخطار هيئة السوق المالية والجمهور دون تأخير عن المعلومات التالية:
أي تغييرات مقترحة في رأس مال الشركة.
أي قرار لإلعالن عن أو التوصية أو دفع أرباح أو إلجراء أية توزيعات أخرى على المساهمين.
أي قرار بعدم اإلعالن عن أو التوصية أو دفع أرباح كان من المتوقع اإلعالن عنها أو التوصية أو دفعها
في المسار العادي لألحداث.
أي قرارات الستدعاء أو إعادة شراء أو سحب أو استرداد أو عرض شراء أي من األوراق المالية الخاصة
بها والمبلغ اإلجمالي لهذه األوراق المالية وعددها وقيمتها.
أي قرار يتعلق بعدم الدفع ،بشأن أدوات الدين أو أدوات الدين القابلة للتحويل.
أي تغيير في الحقوق المرتبطة بأي فئة من فئات األسهم المدرجة أو أدوات دين قابلة للتحويل إليها.
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المادة الثانية بعد المائة :متفرقات
أ .يجب على الشركة إخطار هيئة السوق المالية والجمهورعلى الفور بما يلي:
أي تغيير في النظام األساسي للشركة أو المقر الرئيسي.
أي تغيير في مراجع الحسابات.
تقديم عريضة تصفية أو صدور أمر تصفية أو تعيين مصف للشركة أو أي من الشركات التابعة لها
بموجب نظام الشركات ،أو البدء في أي إجراءات بموجب أنظمة اإلفالس.
إصدار قرار من قبل الشركة أو أي من شركاتها التابعة بحل الشركة وأو تصفيتها أو وقوع حدث أو إنهاء
فترة زمنية تفرض وضع الشركة تحت التصفية أو الحل.
اتخاذ أي حكم قضائي أو قرار أو أمر أو إعالن من قبل محكمة أو جهة قضائية مختصة ،سواء في المرحلة
االبتدائية أو االستئنافية ،والتي قد تؤثر سلبا ً على استغالل الشركة ألي جزء من أصولها التي تمثل القيمة
اإلجمالية بها مبلغ يساوي أو يزيد عن  ٪ 5من صافي أصول الشركة وفقا ً آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة
أو قوائم مالية سنوية مراجعة ،أيهما أحدث.
الدعوة النعقاد الجمعية العامة وجدول أعمالها.

المادة الثالثة بعد المائة :تقديم المستندات إلى هيئة السوق المالية
ترسل الشركة فور صدورها نسخ من التعميمات المرسلة إلى المساهمين وجميع الوثائق المتعلقة بتولي الشركة وعمليات
الدمج والعروض وإشعارات االجتماعات والتقارير واإلعالنات أو غيرها من الوثائق األخرى المشابهة إلى هيئة
السوق المالية.

المادة الرابعة بعد المائة :التصريح اإلعالمي
يقتصر التصريح اإلعالمي على األشخاص واإلدارات المصرح لها خطيا ً بذلك .ويحظر اإلدالء بتصريح صحفي نيابةً عن
الشركة بدون أخذ موافقة الشركة على ذلك؛ وفقا ً لإلجراءات والسياسات المعتمدة.
ي اتصال مكتوب أو شفهي تم القيام به بالنيابة عن شركة الخطوط السعودية للتموين إفصاحا ً علنياً ،لذا يمنع على من
يُعتبر أ ُّ
يعمل لصالح الشركة التعامل واالتصال مع وسائل اإلعالم للحديث عن الشركة أو نيابة عنها بدون ترخيص ،أو التواصل مع
المستثمرين في الشركة بدون ترخيص من الشركة وخارج إطار عمل إدارة عالقات المستثمرين.
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الباب السابع مدونة قواعد السلوك المهني واألخالق
الفصل األول مقدمة
المادة الخامسة بعد المائة :الغرض
أ .تحتوي مدونة قواعد السلوك المهني واألخالق ("المدونة") على السياسات التي تتصل بالمعايير النظامية واألخالقية
في السلوك المتوقع من أعضاء المجلس والمدراء والمسئولين التنفيذيين والموظفين في شركة الخطوط السعودية
للتموين ("الشركة") االمتثال بها أثناء أداء مهامهم ومسئولياتهم نيابة عن الشركة.
ب .تهدف هذه المدونة إلى إلقاء الضوء على مجموعة المخاطر األخالقية لتوجيه مجلس اإلدارة ("المجلس") واإلدارة
التنفيذية وتقديم الدليل للموظفين لمساعدتهم على التعرف والتعامل مع القضايا األخالقية ،فضالً عن توفير آليات
لإلبالغ عن السلوك غير األخالقي ،والمساعدة على تعزيز ثقافة النزاهة والمساءلة.
ج .وال يمكن ألي نظام أو سياسة استباق كل حالة من الحاالت المتوقع ظهورها ،وكما تتوقع الشركة أن يؤدي كل أعضاء
المجلس والمدراء والمسئولين التنفيذيين والموظفين العمل بصدق ونزاهة لتمكنهم من اتخاذ قرار مهني مستقل
وردع المخالفات في تنفيذ جميع المهام والمسؤوليات نيابة عن الشركة.
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الفصل الثاني :سياسة اإلبالغ عن المخالفات
المادة السادسة بعد المائة :الهدف
أ .تؤمن شركة الخطوط السعودية للتموين بقيمتها ومبادئها المتمثلة في النزاهة والعمل الجماعي والعناية ،والمسؤولية والملكية ،وتأتي
سياسة اإلبالغ عن المخالفات السياسية لتعزيز تلك القيم وحمايتها وفي الوقت ذاته حماية المبلغ من الضرر الذي قد يلحق به ،ولتفادي أن
يؤثر ذلك على مصالحه الشخصية.
ب .تهدف هذه السياسة الى توفير اي معلومة من شأنها إرشاد إدارة الشركة الى االطالع بواجباتها من خالل اإلبالغ عن المخالفات
والسلوكيات الخاطئة واألفعال المخالفة للنظام أو التصرفات الالأخالقية او تلك التي تخالف سياسات الشركة وإجراءاتها وتعليماتها.
ج .ويجب على أعضاء مجلس اإلدارة والمسئولين التنفيذيين والموظفين تعزيز السلوك األخالقي ،كما يجب تشجيع الموظفين على
التحدث مع المشرفين والمدراء أو غيرهم من الموظفين في حال تواجد شك حول أفضل مسار للعمل في حالة معينة.

المادة السابعة بعد المائة :نطاق السياسة
أ .مع عدم اإلخالل بما جاء في التشريعات واألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية ،والنظام األساسي للشركة
وسياساتها وإجراءاتها وتعليماتها ،وتأتي هذه السياسة استكماالً لها ،دون أن تحل محلها.
ب .يشمل نطاق اإلبالغ الوارد في هذه السياسة كل أصناف المخالفات والسلوكيات الخاطئة واألفعال المخالفة للنظام أو
التصرفات الالأخالقية أو تلك التي تخالف سياسة الشركة وقيمها وإجراءاتها وتعليماتها الصادرة ِمن َمن يعمل لصالح الشركة،
أو من يمثلها  ،أو تتحمل الشركة تبعة تصرفاته بشكل مباشر أو غير مباشر سوا ًء كانت من فرد أو مجموعة من موظفيها
الحاليين أو السابقين او أعضاء مجلس إدارتها او أعضاء لجانها او شركاتها التابعة او المقاولين او الموردين او العمالء أو من
شركائها أو المتطوعين أو أي من أصحاب المصالح اآلخرين .ويشمل ذلك التصرفات التي تتم في مقر الشركة أو خارجها مما
يتصل بسمعتها ويؤثر على أداء منسوبيها او يعرضها للنقد من اآلخرين.
ج .تضمن الشركة العقود التي تبرمها مع إستشارييها الخارجيين ومقاوليها ومورديها وغيرهم ِمن َمن لهم تعامالت تجارية
وغيرها مع الشركة ،نصوصا ً بما يتفق مع أحكام هذه السياسة.
د .يشمل النطاق الزمني لإلبالغ عن المخالفات الوارد ذكرها في هذه السياسة اإلبالغ عن أي مخالفة سواء وقعت في الماضي
أو مزمنة لإلبالغ عنها أو من المحتمل أن تقع مستقبالً.
هـ .يشمل النطاق الجغرافي لإلبالغ عن أي نشاط مخالف بغض النظر عن مكان وقوعه طالما كان متصالً بالشركة على النحو
الوارد في الفقرة (ج) من هذه المادة وتراعِ الشركة أحكام النظام الدولي الخاص الذي يحكم المخالفة ،ومكان وقوع الضرر أو
الفعل المخالف.

المادة الثامنة بعد المائة :حاالت اإلبالغ عن المخالفات
أ .ترحب الشركة بأي بالغ من شأنه أن يرشدها إلى تصحيح الخطأ أو اإلجراء أو الكشف عن المخالفات ،أو تعزيز قيمتها
وحمايتها وذلك عبر اإلبالغ عن األنشطة اآلتية:
 .1الفساد المالي واإلداري :والمتمثل في أي مخالفة للقواعد واألحكام المالية التي تنظم سير العمل اإلداري
والمالي في الشركة وينتج منها منفعة مادية أو معنوية للمخالف سواء بشكل مباشر أو غير مباشر والتي منها
على سبيل المثال ال الحصر :السرقة  ،اإلختالس ،غسيل األموال ،والتالعب باألوراق المالية والتالعب عبر
معلومة داخلية ،وتعارض
 .2المصالح وإساءة استعمال األسواق المالية ،والرشوة ،واستغالل النفوذ والتزوير والغش واإلحتيال والتالعب في
الحسابات والبيانات ،والحصول على مزايا مادية او معنوية.
 .3مخالفة األنظمة والتشريعات المرعية :وذلك بانتهاك أي نظام أو تشريع واجب اإلتباع في المنطقة الجغرافية
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التي يجب على الشركة اتباعها متى كان اإللتزام على عاتق الشركة وتتحمل تبعة مخالفته سواء كان إلتزاما ً
نظاميا ً أو مهنيا ً.
.4
.5
.6
.7

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.
مخالفة إجراءات البيئة والصحة والسالمة :وتشمل السلوكيات التي من شأنها إلحاق الضرر بالبيئة أو من شأنها
تهديد أمن وسالمة الموظفين أو الممتلكات أو تشكل خطر على صحة وسالمة وأمن أي إنسان.
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 أو المخالفة للنظام العام
واآلداب.
سوء استخدام ممتلكات الشركة وأصولها :من خالل اإلستخدام غير المصرح به أو المتجاوز للصالحيات أو
غير المأذون فيه أو سوء اإلستخدام أو الذي من شأنه المخاطرة بسالمة ممتلكات الشركة وأصولها.

المادة التاسعة بعد المائة :االلتزامات
أ .التزامات المبلغ عن المخالفة :يلتزم كل مبلغ عن مخالفة باآلتي:
.1
.2
.3

.4
.5
.6

.7

تحري المصداقية في البالغ وذلك بتجنب اإلشاعات والمخاوف والمزاعم غير المتركزة على أساس من الواقع.
إلتزام الموضوعية في البالغ والبعد عن الخالفات الشخصية والوشاية واإلنتقام واإليداع باآلخرين حسني النية أو
تشويه سمعتهم أو استغالل اإلبالغ أو توظيفه لتحقيق مكاسب شخصية أو لزعزعة الثقة بالشركة أو بمنسوبيها.
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 ،وال تسمح
الشركة بتوقيع جزاء على البالغات المقدمة بحسن نية.
سرعة اإلبالغ عن المخالفة في أقرب فرصة متاحة.
قبول أحكام وشروط اإلبالغ عن المخالفة الواردة في هذه السياسة.
تحمل المبلّغ نتيجة المزاعم الكاذبة ،أو غير الصحيحة ،أو الكيدية ،أو اإلدالء 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.
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 قضائيا ً.

ب .التزامات الشركة :تلتزم الشركة باآلتي:
 .1السرية :عدم الكشف عن هوية المبلغ )سواء أفصح عن اسمه أم ال( والمحافظة على سالمته ،وعدم تعرضه للمسائلة،
إال في الحاالت التي يلزم نظام 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.
 .2إجراءات 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
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اتصاله بالواقع ،ومدى كفاية األدلة بشأنه ،وما إذا كان يستلزم مزيدا ً من البحث والتقصي ،أو االستعانة بخبرات
خاصة ،أو جهات أخرى أو أشخاص ذوي عالقة بالبالغ.
 .3حماية 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.
 .4مكافأة المبلغ :تصرف الشركة مكافأة مالية لكل من أبلغ عن فساد مالي ،أو مخالفة تلحق الضرر الجسيم بأموال
الشركة وأصواها ،أو أدت تلك المعلومات الواردة في البالغ إلى ثبوت جريمة مالية ،على أالَّ يكون المبلغ شريكا ً أو
وسيطا ً أو مساهما ً بطريق مباشر أو غير مباشر في تلك الجريمة أو البالغ محل المخالفة ،ويشترط كذلك أالً تكون
واجباته الوظيفية في الشركة تملي عليه الكشف عن هذه الجرائم أو المخالفات.
 .5إفادة المبلغ :ما لم يكن هناك نص نظامي يلزم الشركة بخالف ذلك ،ال تلتزم الشركة بإفادة المبلغ بنتيجة بالغه إال
بالقدر الذي يتطلبه طبيعة البالغ  .ومع مراعاة الفقرة الفرعية السابعة ( )7من الفقرة (أ) من المادة التاسعة بعد المائة
( )109من هذا الدليل للمبلغ الحق في حال عدم رضاه بالرد ،أو في حال عدم قناعته باإلجراء الذي اتخذته الشركة
أن يطلب استشارة ً مستقلةً من محاميه أو من جهات أخرى  .مع التزامه بالسرية.
 .6اإلجراءات التصحيحية :اتخاذ اإلجراءات التصحيحية 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
اتخاذ اإلجراء المالئم في الوقت المناسب.
 .7مراعاة مصلحة الشركة :مراعاة مصلحة الشركة في المقام األول دون االلتفات إلى مصلحة أحد المساهمين ،أو
العاملين فيها ،أو عمالئها ،أو أي من أصحاب المصالح وفي الوقت ذاته تعمل على تحقيق التوازن بين حق أي فرد
ي ِ من المبلغين على التحدث بحرية وإبداء مخاوفهم وقلقهم ،وبين حق الشركة وموظفيها وإدارتها
من الموظفين أو أ ّ
بحمايتهم ضد االتهامات الكاذبة أو الضارة بسمعتهم دون مسوغ.
 .8وسائل اإلبالغ المناسبة :توفير وسائل اإلبالغ عن المخالفة بما يحقق سرعة وسهولة اإلبالغ ،وتلتزم بنشر بيانات
اإلتصال في مكان ظاهر ،وعبر موقع الشركة اإللكتروني ،كما تتفقد الشركة كافة البالغات على نحو دوري ومنتظم
بما يحقق التعامل مع البالغ في أقرب وقت متاح.
 .9حفظ البالغ :حفظ جميع المكالمات والرسائل االلكترونية والصوتية ،والوثائق ذات العالقة بأي بالغ عن أي مخالفة،
وتطبيق أي قواعد أو إجراءات سارية تتعلق بإدارة وحفظ وإتالف الوثائق في الشركة.

المادة العاشرة بعد المائة :آلية البالغ عن المخالفات
أ .تستقبل إدارة االلتزام والحوكمة جميع البالغات عن المخالفات الواردة عبر وسائل االتصال الخاصة بذلك ،كما وتستقبل تلك
البالغات الواردة من إدارة الشركة ومسؤوليها وجميع أصحاب المصالح.
ب .يجب على إدارة االلتزام والحوكمة النظر في البالغ المقدم خالل ثالثة ( )3أيام عمل من تاريخ استالمها البالغ.
ج .تتولى إدارة اإللتزام والحوكمة معالجة البالغ ،وترفع تقريرا ً شامالً إلى الرئيس التنفيذي للشركة موضحا ً فيه بيانات ال ُمبلّغ،
ي ِ من التوصيات اآلتية:
وطبيعة البالغ ،وما اتصل به من معلومات وتفاصيل ،على أن يكون مختوما ً بأ ّ
 .1طلب إحالة البالغ لإلدارة المعنية في الشركة لجمع البيانات ،والتحقيق في المخالفة؛ وفقا ً لالئحة إجراءات التحقيق
الداخلية.
 .2طلب اإلذن إلدارة االلتزام والحوكمة بجمع بيانات أوسع عن البالغ؛ وفقا ً لالئحة إجراءات التحقيق الداخلية.
89

.3
.4
.5
.6

طلب اإلذن إلدارة االلتزام والحوكمة بالبدء في التحقيق ،وفقا ً لالئحة إجراءات التحقيق الداخلية.
اقتراح اإلجراء المناسب الواجب على الشركة القيام به تجاه المخالفة ،بما في ذلك تبليغ الجهات الحكومية المختصة
بموضوع المخالفة.
حفظ البالغ لعدم صحته ،أو لعدم وجود أدلة تؤيده.
تقديم النصح والمشورة للمبلغ ،أو لمن نسبت إليه المخالفة.

د .مع مراعاة ما ورد في أنظمة وتشريعات الجرائم والمخالفات في المملكة العربية السعودية ،وما ورد في سياسات الشركة،
تراعِ الشركة في معالجتها للبالغات مدد التقادم فيها.
هـ .في حال تعلق البالغ بشكل مباشر أو غير مباشر بالرئيس التنفيذي ،فيتولى نائب رئيس مجلس اإلدارة مهامه ،وكذلك في
حال ما إذا تعلق البالغ بشكل مباشر أو غير مباشر برئيس المجلس ،فيتولى رئيس لجنة المراجعة مهامه.
و .ترفع إدارة االلتزام والحوكمة تقريرا ً شهريا ً عن البالغات التي تلقتها إلى رئيس الشركة التنفيذي ،وتحتفظ بصورة من
توجيهه عليها ،لمتابعة التوجيه حتى إقفالها.
ز .تعد إدارة االلتزام والحوكمة تقريرا ً ربع سنوي عن البالغات الواردة خالل فترة التقرير ،وما تم بشأنها من إجراء ومعالجة
من قبل الرئيس التنفيذي ،ومتابعة كل بالغ حتى إقفاله ،وتزود لجنة المراجعة بنسخة من هذا التقرير.
ح .تقوم إدارة المراجعة الداخلية بمراجعة كافة المستندات ذات الصلة بالبالغات المقدمة إلى إدارة االلتزام والحوكمة للتأكد من
شمولها كافة البالغات المقدمة.

المادة الحادية عشر بعد المائة :مخالفة السياسة
أ .مع عدم اإلخالل بالعقوبات المنصوص عليها في األنظمة 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 ،كما ويحق للشركة متى ثبت لديها أن الموظف قد
أخفق في اإلفصاح عن المخالفة ،أن تقوم بإجراءات تأديبية ،وفقا ً ألنظمة العمل بالشركة.
ب .ال يؤثر توقيع أي عقوبة تأديبية أو نظامية على المخالف لهذه السياسة على حق الشركة في التعويض عن الضرر الذي
أصابها جراء عدم إبالغها بالمخالفة.

المادة الثانية عشر بعد المائة :الرقابة وااللتزام
أ .دور إدارة التدقيق الداخلي:
إن إدارة التدقيق الداخلي تقوم بفهم وتوثيق العمليات بالشركة ،وتحديد المخاطر والضوابط الرقابية وتؤكد ما إذا كانت
الضوابط الرقابية فعالة لمعالجة المخاطر .إن إدارة التدقيق الداخلي تقوم أيضا ً بالتأكيد على مدى تطبيق السياسات والضوابط
بالشركة ،وسيحدد ذلك قدرة الشركة على تقييم قوة وضعف عملياتها المهمة ،ويساعد الشركة على تقييم الرقابة الداخلية
وممارسات إدارة المخاطر.
ب .دور إدارة المخاطر:
تتولى إدارة المخاطر بالشركة اإلشراف والمراقبة الدقيقة لرصد مخاطر الشركة ،وفاعلية استراتيجيتها واختبار فاعلية معالجة
المخاطر وخطط مواجهتها ،وقياس جودة النظم الرقابية التي تساعد في تحديد اإلجراءات التصحيحية للتطوير المستمر .إن
تأكيد الجودة وقياس األداء وأدوات التطوير المستمر األخرى من شأنها أن تستخدم كعملية إشرافية ورقابية خالل العمليات
االعتيادية ،حيث سيكون لها فعالية أكبر من التركيز على اكتشاف المشاكل بعد حدوثها.
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ج .دور إدارة االلتزام والحوكمة:
إن وظيفة االلتزام والحوكمة بالشركة تساعد اإلدارة التنفيذية في تعريف وتقييم والتحكم واإلشراف والرقابة بشكل مستمر على
مخاطر االلتزام والحوكمة .لذا توصي إدارة االلتزام والحوكمة بالضوابط الرقابية الكافية ،واألفعال التصحيحية حيثما تجد
مواطن للضعف خالل أعمال المراجعة الخاصة بها؛ لتحقيق التزام فعال باألنظمة.
وتشرف إدارة االلتزام والحوكمة على مراقبة السلوكيات األخالقية ،ومراجعة الجوانب المتصلة بها ،والتأكد السنوي من
تعارض المصالح ،وتقصي الممارسات الخاطئة ،والتوصية لإلدارة باإلجراءات التصحيحية ،والتعاون مع إدارات الشركة
لتعزيز قيم الشركة وحمايتها.
د .االلتزام بسئولية الشركة:
يُعدُّ االلتزام بقواعد السوك المهني واألخالق مسئولية تضامنية لكل من يعمل لصالح الشركة ،وال يجوز السكوت عن اإلبالغ
عن المخالفة اتكاالً على الغير ،أو تهاونا ً في حماية قيم الشركة ،إذْ يعد الساكت عن االبالغ مخالفا ً ومشاركا ً للمخالف.
هـ .المعيار الشخصي لاللتزام:
يجب على من يعمل لصالح الشركة أن يظهر التزاما ً بقواعد السلوك المهني واألخالق في جميع قراراته وأعماله نيابة عن
الشركة.
و .إذا راودتك الشكوك بشأن سلوك ما فاطرح على نفسك األسئلة التالي ِة والتي قد ترشدك إلى قرار صائب:
.1
.2
.3
.4

ي ِ قرار أو تصرف اتخذه لصالح الشركة؟
هل يمكن لهذه الحالة أن تؤثر على أ ّ
هل يمكن لهذه الحالة أن تؤثر سلبا ً على انطباع زمالء العمل عني؟
هل يمكن لهذه الحالة أن تؤثر سلبا ً على انطباع متعاملي الشركة (العمالء ،المساهمين ،الموردين )...حولها؟
ماذا لو نشرت إحدى وسائل اإلعالم خبرا ً عن هذه الحالة؟

إذا كان لديك شكٌ  ،أو عدم يقين ،في الحاالت غير المنصوص عليها ،فيتعينُ على الشخص أن يتصل بإدارة االلتزام والحوكمة
لتقديم المشورة الالزمة.

المادة الثالثة عشر بعد المائة :صور الفساد
أ .تلتزم الشركة بما ورد في االستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ،وتحارب الشركة كافة أنواع الفساد التي
تنشأ من ممارسة سلوك غير سوي مخالف لألنظمة والتشريعات أو سياسات وإجراءات الشركة .ويأخذ الفساد صورا ً شتى
تنشأ من انتهاك مبدأ مساواة األفرا ِد في التعام ِل على نحو يؤدي إلى خرق االلتزام بالحياد والموضوعية ،وأن ينتج عن ذلك
تعارض مع مصالح الشركة على نحو واضح ومقصودْ ،
وأن يترتَّب على ذلك مصلحة سواء كانت مادية أو معنوية .ومن أبرز
معالم الفساد اآلتي:
 .1االعتداء على أموال الشركة وحقوقها :ويشمل كل اعتداء أو إساءة الستخدام أموال الشركة
التي في حيازة الموظف وتصرفه سواء باالختالس أو التبديد أو التفريط فيها صرفًا أو صيانة
أو باالنفاق غير المأذون فيه أو إنفاقها في غير ما خصصت له ،أو التحايل أو خيانة األمانة
أو السرقة في الحصول على أموال الشركة أو حقوقها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
 .2الرشوة واستغالل النفوذ والسلطة :يُعدُّ من يعمل لصالح الشركة مرتشيا ً إذا )1( :طلب لنفسه
أو لغيره أو قَبل أو أخذ وعدا ً أو عطية ألداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال
وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً )2( .طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا ً أو عطية
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لالمتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا االمتناع
مشروعاً )3( .طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا ً أو عطيةً لإلخالل بواجبات وظيفته
أو لمكافأته على ما وقع منه ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق )4( .أخل بواجبات وظيفته بأن
قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة)5( .
طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا ً أو عطية إلستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول
أو لمحاولة الحصول من أية سلطة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق
توريد على وظيفة أو خدمة أو ميزة من أي نوع )6( .طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ
وعدا ً أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة تتعلق بالشركة.
 .3االحتيال :يراد ُ به تحقيق مكاسب شخصية أو التسبب في خسارة طرف آخر أو االستيالء على
أموال أو حقوق الغير من خالل استعمال وسائل الغش أو الخداع أو التضليل أو اإلخفاء
المتعّمد للبيانات الواجب اإلفصاح عنها .يأخذ اإلحتيال صوراً متعددة ،من أبرزها :تقديم
حسابات أو شهادات أو إفادات مزورة ،المدفوعات الكاذبة ،المشتريات المضللة ،أو تقديم
فواتير مصاريف سفر غير صحيحة ،تغير أوامر الصرف واألذونات ،تقديم فواتير لخدمات
أو سلع تتجاوز السعر الحقيقي ،التغيير في بيانات التأمين والتالعب في التقارير ،إنشاء
حسابات خارج الدفاتر ،إجراء معامالت دون تدوينها في الدفاتر أو دون تبيينها بصورة وافية،
تسجيل نفقات وهمية ،قيد التزامات مالية دون تبيين غرضها على الوجه الصحيح ،استخدام
مستندات زائفة ،االتالف المتعمد لمستندات المحاسبة قبل الموعد الذي يفرضه النظام ،تجاوز
َص عليه ،استعمال أموال الشركة وحقوقها في غير
جدول الصالحيات أو التحايل على ما ن َّ
ما خصصت له ،إبرام عقود على دفعات بالتجاوز لصاحب الصالحية.

المادة الرابعة عشر بعد المائة :مخالفة قواعد السلوك المهني واألخالق
أ .حيث ِّ
إن هذه القواعد تُعد جزءا ً ال يتجزأ من الوثائق التي تربط الشركة باألشخاص العاملين لصالحها ،فإن مخالفةَ أحكامها
وااللتزامات الواردة بها تعرض المخالف للجزاءات الواردة في األنظمة والوثائق ذات الصلة.
ب .في حال أخفق من يعمل لصالح الشركة في االلتزام بأحكام هذه القواعد؛ فإنه يتحمل منفرداً آثار تلك المخالفة بما في ذلك
أي عقوبة تفرض من الجهات الرقابية ،وتعويض الشركة عن الضرر الذي أصابها .ويحق للشركة أن تقوم بإجراءات تأديبية
ُّ
الحق في اتخاذ اإلجراءات المصححة لهذه المخالفة.
على الموظف المخالف وفقا ً ألنظمة العمل بالشركة ،ولها
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الباب الثامن أحكام ختامية
المادة الخامسة عشر بعد المائة :االعتماد والنفاذ
أ .اعتمد هذا الدليل بموجب قرارات متفرقة من الجمعية العامة للمساهمين ومجلس اإلدارة ولجان مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،وذلك
حسب الصالحيات المخولة لكل جهة منهم بنا ًء على األنظمة واللوائح ذات العالقة والنظام األساسي للشركة ولوائحها الداخلية ،لتكوين هذا
الدليل الشامل حسب المتطلبات النظامية وأفضل الممارسات العالمية.
ب .يكون سريان هذا الدليل نافذا ً من تاريخ اعتماد أجزاءه كاملة من قبل كل جهة صاحبة الصالحية.
د .يعدل هذا الدليل من قبل المسئول عنه وبموافقة من الجهة الداخلية صاحبة القرار بشأن الجزء المراد تعديله.
هـ .أصدر هذا الدليل باللغة العربية وقد يتم ترجمته للغات أخرى ،وفي حال ترجمته واختالف المعنى بين تلك النسخ ،كانت النسخة
العربية هي النافذة.
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سياسات ومعايير وإجراءات العضوية بمجلس
اإلدارة بعد التعديل

الفصل الثاني :اختيار وتأليف رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
المادة الخامسة والعشرين :هيكل مجلس اإلدارة وحجم المبادئ التوجيهية
أ .حسب النظام األساسي للشركة – المادة ( ، )19يتألف المجلس من تسعة ( )9أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية
لمدة ال تزيد عن ثالثة سنوات ( )3قابلة للتجديد.
ب .يتم اختيار رئيس المجلس بأغلبية أصوات أعضاء مجلس اإلدارة والتي تمثل  %51على األقل
ج .تتولى الجمعية العامة للمساهمين مسئولية تعيين أعضاء المجلس وفقا ً لنظام الشركة األساسي .ومع ذلك يجب أن ال
تتجاوز مدة الدورة الواحدة ثالثة ( )3سنوات ،كما يجوز إعادة تعيين نفس األعضاء في نهاية الدورة ،طالما أن
ذلك ال يتعارض مع نظام الشركة األساسي.
د .يجب أن يكون غالبية أعضاء مجلس اإلدارة من األعضاء غير التنفيذيين .
هـ .يجب أن ال يتخذ رئيس مجلس اإلدارة دورا تنفيذيا ً في الشركة؛ مثل منصب الرئيس التنفيذي أو نائب الرئيس التنفيذي
أو مدير لقسم أو للعمليات.
و .يجب أن ال يقل عدد األعضاء المستقلين في المجلس عن اثنين ( )2أو ثلث مجموع عدد أعضاء المجلس أيهما أكثر.
ز .يجب إبالغ الهيئة خالل خمسة ( )5أيام عمل عند بدء الدورة الجديدة للمجلس أو عند تعيين عضو جديد أيهما أقرب،
وعند حدوث أي تغيير في عضويات أعضاء المجلس خالل المدة نفسها من وقت حدوث التغيير.
ح .ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة المشاركة في عضوية مجالس إدارة ألكثر من خمس ( )5شركات مدرجة في وقت
واحد.

المادة السادسة والعشرين :تعيين أعضاء مجلس اإلدارة
أ .لجنة ال ترشيحات والمكافآت هي المسئولة عن تحديد األفراد المؤهلين لتعيينهم كأعضاء بمجلس اإلدارة ،والتوصية
بالمرشحين لعضوية مجلس اإلدارة إلى المجلس.
ب .يجب أن تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت تنفيذ مراجعة سنوية للمهارات المطلوبة والكفاءات والمؤهالت الخاصة
باألفراد ليتم ترشيحهم للعضوية وكذلك لألعضاء الحاليين.
ج .يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت بشكل سنوي مساعدة المجلس في تحديد امتثال كل عضو من أعضاء المجلس
ألنظمة الشركة الخاصة باألعمال والسلوك واستقاللية كل عضو من األعضاء وفقا لما يقتضيه األمر بموجب
األنظمة واللوائح ذات العالقة.

المادة السابعة والعشرين :مؤهالت عضو مجلس اإلدارة
أ .يشترط أن يكون عضو مجلس االدارة من ذوي الكفاية المهنية و الخبرة و المهارة لممارسة مهامه بكفاءة و اقتدار.
ب .يجب أن يتسم أعضاء مجلس اإلدارة بدرجة عالية من النزاهة والتي تركز على تعزيز القيمة طويلة األجل للمساهمين.
ج .يجب على أعضاء مجلس اإلدارة االستعداد لتخصيص الوقت الكافي لتنفيذ مهامهم ومسئولياتهم على نحو فعال ،كما
يجوز ألعضاء المجلس العمل في مجالس إدارات الشركات األخرى بشرط األداء بشكل مسئول لكافة مهامهم
ومسئولياتهم.

د .أهم المهارات التي يجب توافرها في األعضاء :الرؤية والمنظور االستراتيجي والحكم اإلداري الجيد والقدرة على
اإلدارة والقدرة على التوجيه والقدرة على القيادة واللياقة الصحية واإلشراف على المنظمة وكذلك اإللمام باألنظمة
و  /أو الشئون المالية ،فضالً عن بعض المعلومات المحددة المتعلقة بأعمال الشركة.

المادة الثامنة والعشرين :معايير تكوين المجلس
أ .يتولى أعضاء المجلس تقييم واختيار المرشحين للعمل بمثابة أعضاء مجلس اإلدارة لديهم خلفيات مهنية متنوعة ويجمعون
بين مجموعة واسعة من التجارب والخبرات مع نزاهة السمعة .يجب أن تتوافر لدى أعضاء مجلس اإلدارة الخبرة
ودرجة عالية من المسئولية ،ويتم اختيارهم على أساس المساهمات التي يمكن تقديمها منهم إلى المجلس.
ب .يجـب أن يشمل التقييم أيضا ً مسائل تتعلق بالتنوع والسن والمهارات مثل تفهم نظام عمل الشركات المالية واالستثمارية
والخلفية الدولية وغيرها  -كل ذلك في سياق نشاطات الشركة واحتياجات المجلس في هذا الشأن .يجب على
األعضاء التمتع بالسمات الشخصية والتي تشمل النزاهة والمسئولية والحكمة بعد اإلطالع واإللمام بالنواحي المالية
والثقة المدروسة ومعايير األداء على أعلى مستوى .ويجب أن يتمتع أعضاء المجلس بالقدرة والرغبة في تعلم
أعمال الشركة والتعبير عن وجهات نظرهم الشخصية.
ج .يجب أن تشمل العوامل التي يجب أخذها في االعتبار من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت والمجلس خالل استعراضه
للمرشحين المحتملين:
إذا كان المرشح قد أبدى سلوك يشير إلى التزامه بأعلى المعايير األخالقية والقيم ذات الصلة بها.
إذا كان المرشح لديه خبرة واسعة في األعمال أو المنظمات الحكومية أو غير الربحية أو لديه خبرة مهنية
تشير إلى قدرة المرشح على تقديم مساهمة كبيرة في مناقشات المجلس واتخاذ القرار األمثل في القضايا
المعقدة.
إذا كان المرشح لديه مهارات خاصة وخبرة وخلفية والتي من شأنها أن تضيف إلى وتكمل مجموعة من
الخبرات والمهارات والخلفيات ألعضاء مجلس اإلدارة القائمين.
إذا كان المرشح ناجحا في مجال عمله والذي يظهر قدرته على اتخاذ األحكام الهامة والحساسة بناء على
طلب المجلس.
إذا كان المرشح سيتولى مراعاة وموازنة المصالح المشروعة وشئون المساهمين وأصحاب المصلحة
اآلخرين على نحو فعال ومستمر وبشكل مناسب عند التوصل إلى قرارات.
إذا كان المرشح قادرا على تخصيص وقت كاف والقدرة على أداء مهامه كعضو مجلس إدارة .
هذا وينطوي تطبيق هذه العوامل على ممارسة إصدار القرارات والتي ال يمكن قياسها بأي شكل من األشكال الحسابية أو
الروتينية

المادة التاسعة والعشرين :انتهاء عضوية المجلس أو عضو مجلس اإلدارة
أ .يجوز للجمعية العامة العادية  -في أي وقت – عزل كل أو أي من أعضاء مجلس اإلدارة  ،دون المساس بحق العضو
المعزول تجاه الشركة إذا تم عزله دون مبرر مقبول أو في وقت غير مناسب.
ولعضو مجلس اإلدارة االعتزال بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإال كان مسئوالً أمام الشركة عما
يترتب على االعتزال من أضرار.
ً
ً
إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة ،جاز للمجلس أن يعين مؤقتا عضوا في المركز الشاغر بحسب
ترتيب الحصول على األصوات في الجمعية التي انتخبت المجلس ،على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة

والكفاية ،ويجب أن تبلغ الوزارة والهيئة خالل خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين وأن يعرض التعيين على
الجمعية العامة في أول اجتماع لها ،ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
ب .يأخذ باستقالة العضو من مجلس اإلدارة اعتبارا ً من الوقت الذي يتم إبالغها إلى المجلس ،أو أي وقت آخر يتفق عليه.
ج .يجب على أعضاء مجلس اإلدارة تقديم استقالتهم في حال وجود أي تغييرات في مسئولياتهم الشخصية ،والتي قد تؤثر
على عضو المجلس في ممارسة أعماله سوا ًء في المجلس أو أي من لجانه.
د .حسب النظام األساسي للشركة  -المادة ( ، )20تنتهي عضوية عضو المجلس بإنتهاء مدة المجلس أو باستقالته أو عزله
وفقا ً ألي نظام أو تعليمات.
هـ .للجمعية العامة انهاء عضوية من تعذر حضوره عن ثالث اجتماعات متتالية دون عذر مشروع.
و .إنهاء عضوية مجلس اإلدارة يتم ويكون نافذ المفعول في الحاالت التالية:
إذا ثبت لمجلس اإلدارة أن العضو قد أخل بواجباته بطريقة تضر بمصالح الشركة ،شريطة أن تأخذ
بموافقة الجمعية العامة العادية.
إذا أعلن العضو اإلفالس أو اإلعسار أو توصل إلى تسوية مع دائنيه أو توقف عن دفع ديونه.
إذا أصيب بمرض (ال سمح هللا) يمنعه من ممارسة مسئولياته.
إذا ثبت أن العضو ارتكب سلوكا ً سيئا ً أو ارتكب عمل مخل بالشرف واألمانة.

ز .إذا لم تتوفر الشروط الالزمة النعقاد مجلس اإلدارة بسبب نقص أعضائه عن الحد األدنى المنصوص عليه في نظام
الشركات وأنظمة الهيئة أو النظام األساسي للشركة وجب على بقية األعضاء دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد
خالل ستين ( )60يوما ً النتخاب العدد الالزم من األعضاء.
ح .يجب أن يتم إبالغ الهيئة فورا ً عند انتهاء عضوية أحد أعضاء مجلس اإلدارة بأي من طرق انتهاء العضوية ،وإذا
استقال أحد األعضاء وكانت لديه ملحوظات على الشركة فعليه تقديمها في بيان مكتوب لرئيس مجلس اإلدارة
وعلى رئيس مجلس اإلدارة عرضها على المجلس.

المادة الثالثين :وصف عضويات مجلس اإلدارة
أ .العضو التنفيذي :عضو مجلس اإلدارة الذي يكون متفرغا ً في اإلدارة التنفيذية للشركة ويشارك في األعمال اليومية لها،
وتكون مهامه ومسئولياته بحسب الوظيفة التي يشغلها.
ب .العضو غير التفيذي :عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغا ً إلدارة الشركة وال يشارك في األعمال اليومية لها.
ج .العضو المستقل :عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع باالستقالل التام في مركزه وقراراته ،وال تنطبق عليه أي من
عوارض االستقالل المنصوص عليها في المادة عشرين ( )20من الئحة حوكمة الشركات (ما كان استرشاديا ً
من تلك العوارض اليؤثر على استقالل العضو حتى وان انطبقت عليه) ،وعلى العضو المستقل أن يكون قادرا ً
على أداء مهامه وإبداء آرائه والتصويت على القرارات بموضوعية وحياد ،بما يُعين المجلس على اتخاذ القرارات
السليمة التي تسهم في تحقيق مصالح الشركة.

د .يكون األعضاء مسئولين عن المهام التالية خالل عضويتهم بالمجلس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

.10
.11
.12

.13

.14

.15

.16
.17
.18
.19
.20

تقديم المقترحات لتطوير استراتيجية الشركة.
مراقبة أداء اإلدارة التنفيذية ومدى تحقيقها ألهداف الشركة وأغراضها.
مراجعة التقارير الخاصة بأداء الشركة.
التحقق من سالمة ونزاهة القوائم والمعلومات المالية للشركة.
التحقق من أن الرقابة المالية ونظم إدارة المخاطر في الشركة قوية.
تحديد المستويات المالئمة لمكافآت أعضاء اإلدارة التيفيذية.
إبداء الرأي في تعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية وعزلهم.
المشاركة في وضع خطة التعاقب واإلحالل في وظائف الشركة التنفيذية.
االلتزام التام بأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية واألنظمة ذات الصلة
والنظام األساسي عند ممارسته لمهام عضويته في المجلس ،واالمتناع من القيام أو المشاركة في أي
عمل يشكل إساءة لتدبير شؤون الشركة.
حضور اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعية العامة وعدم التغيب عنها إال لعذر مشروع يخطر به
رئيس المجلس مسبقاً ،أو ألسباب طارئة.
تخصيص وقت كاف لالضطالع بمسؤولياته ،والتحضير الجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه والمشاركة
فيها بفعالية ،بما في ذلك توجيه األسئلة ذات العالقة ومناقشة كبار التنفيذيين بالشركة.
دراسة وتحليل المعلومات ذات الصلة بالموضوعات التي ينظر فيها مجلس اإلدارة قبل إبداء الرأي
بشأنها.
تمكين 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.
إبالغ 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 مباشر 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.
إبالغ 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.
عدم 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.
العمل بنا ًء على معلومات كاملة ،وبحسن نية ،مع بذل العناية واالهتمام الالزمين ،لمصلحة الشركة
والمساهمين كافة.
إدراك واجباته وأدواره ومسؤولياته المترتبة على العضوية.
تنمية معارفه في مجال أنشطة الشركة وأعمالها وفي المجاالت المالية والتجارية والصناعية ذات
الصلة.
االستقالة من عضوية مجلس اإلدارة في حال عدم تمكنه من الوفاء بمهامه في المجلس على الوجه
األكمل.

هـ .مع مراعاة ما ورد أعاله ،على العضو المستقل المشاركة بفعالية في أداء المهام التالية:
.1
.2
.3
.4

إبداء الرأي المستقل في المسائل االستراتيجية ،وسياسات الشركة ،وأداءها ،وتعيين أعضاء اإلدارة
التنفيذية.
التحقق من مراعاة مصالح الشركة ومساهميها وتقديمها عند حصول أي تعارض في المصالح.
اإلشراف على تطوير قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة ،ومراقبة تطبيق اإلدارة التنفيذية لها.
حضور جميع االجتماعات التي تتخذ فيها قرارات مهمة وجوهرية تؤثر في وضع الشركة.

المادة الحادية والثالثين :مكافآت مجلس اإلدارة
أ .وفقا للمادة السادسة والسبعين ( )76من نظام الشركات وبالتوافق مع المادة الثانية والعشرين ( )22من نظام الشركة
األساسي ،قد تتكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة من مبلغ معين ،أو بدل حضور ،أو مزايا عينية ويجوز الجمع
بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا.
ب .يستحق كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مكافات سنوية تقدر بمائتي ألف ( )200.000لاير لكل عضو ،كما
يتسحق أعضاء اللجان المنبثقة من المجلس مكافأت سنوية تقدر بمائة ألف ( )100.000لاير إلى جانب المكافات
األصلية الممنوحة ألعضاء المجلس عالوة على بدل حضور اجتماعات المجلس او اللجان والبالغ ثالثة آالف
( )3000لاير لكل جلسة ،وفي كل االحوال ،يجب ان ال تتجاوز هذه المخصصات ( 500.000لاير ) في السنة
لكل عضو.
ج .في مكافأة أعضاء المجلس ،يجب مراعاة معايير ترتبط باألداء كأن تكون المكافأة أو جزء منها مرتبط بأداء العضو
كحضوره لالجتماعات.
د .أعضاء المجلس التنفيذيين أو العاملين بالشركة من هم من موظفي الشركة ال تتم مكافآتهم عن خدماتهم كأعضاء في
المجلس ،وأما أعضاء المجلس غير التنفيذيين وغير العاملين بالشركة من غير موظفي الشركة ال يتم تضمينهم
في أي تنسيقات استشارية للشركة دون الحصول على موافقة مسبقة من لجنة الترشيحات والمكافآت .كما ال
يجوز لألعضاء العاملين في لجنة المراجعة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الحصول على تعويضات عن تقديم
خدمات استشارية أو محاسبية أو قانونية أو استثمارية أو مالية للشركة .كذلك يتعين على الشركة أال تساهم في
المنظمات الخيرية التي ينتمي إليها العضو.
هـ .أي انتهاك لتحديد األجور يعد الغيا ً وباطالً.

السياسات الداخلية لمجلس اإلدارة بعد التعديل

الباب الثالث مجلس اإلدارة
الفصل األول المبادئ التوجيهية لمجلس اإلدارة
المادة الحادية والعشرين :الغرض
إن أحد المسئوليات الرئيسية للمجلس هو توفير الحوكمة الفعالة على شئون الشركة لمصلحة مساهميها وإيجاد توازن بين
مصالح عمالئها والموظفين والموردين ومجتمعاتها المحلية  ،وفي جميع اإلجراءات التي تم اتخاذها من قبل
المجلس  ،يتوقع أن يقوم أعضاء مجلس اإلدارة بممارسة القرارات الخاصة باألعمال وفقا لما يعتقدون أنها في
مصلحة الشركة .عند تنفيذ هذا االلتزام  ،قد يعتمد أعضاء مجلس اإلدارة على أمانة ونزاهة كبار المدراء التنفيذيين
في الشركة ومستشاريها ومراقب الحسابات.

المادة الثانية والعشرين :هيكل مجلس اإلدارة

مجلس اإلدارة

أمين سر مجلس
اإلدارة

لجنة الحوكمة
(*)

لجنة الترشيحات
والمكافآت (^)

الرئيس التنفيذي
(^) لجان إلزامية حسب هيئة السوق المالية
(*) لجان مقترحة حسب الممارسات الرائدة
تطبيق هذه اللجان يعود لقرار مجلس اإلدارة بما تراه مناسبا

اللجنة
التنفيذية (*)

لجنة إدارة
المخاطر (*)

لجنة المراجعة
(^)

إدارة التدقيق
الداخلي

المادة الثالثة والعشرين :األدوار الرئيسية لمجلس اإلدارة
الوظائف التالية هي بعض األنشطة الرئيسية لمجلس اإلدارة و التي تم وضعها هنا كدليل استرشادي مع اإلدراك أن المجلس
قد يحيد عن هذا الدليل  ،حسب االقتضاء  ،نظرا ً للظروف:
أ .القيادة والتوجيه
تحديد الرؤى والقيم للشركة ،وضمان تحقيقها والتمسك بها.
تحديد اتجاه األعمال.
التأكد من وضوح المسئوليات واالتصاالت داخل الشركة مع رصد أنشطتها.
خلق مناخ إيجابي من شأنه تعزيز التحدي البناء للعمل.
استعراض تكوين وأداء وخطط تعاقب المناصب بالمجلس دورياً.
تعيين وعزل الرئيس (رئيس المجلس)  ،إذا لزم األمر.

ب .الموافقة على التوجهات اإلستراتيجية وأهداف الشركة ومتابعة تنفيذها
وضع الخطط اإلستراتيجية الرئيسية وتحديد األهداف اإلستراتيجية والنتائج المطلوبة.
دفع عملية تطوير خطط العمل ،و توفير التحدي البَنـاء وضمان فعاليته.
الموافقة على خطة العمل السنوية والموازنات المتعلقة باإليرادات والنفقات الرأسمالية وكذلك اعتماد
اإلستراتيجية المالية التي تدعم تحقيق أهداف الشركة.
وضع إطار عام لعملية الموافقة على السياسات واإلجراءات مع استعراضها دوريا لتحقيق أهدافها المرجوة
في العمل.
التأكد من إدارة جميع األصول بكفاءة وفعالية واستخدام رأس المال بالشكل األمثل ،وذلك للمحافظة على
سالمة واستدامة الشركة وأصولها على المدى الطويل.
اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية وعمليات الشراء والبيع.
تحديد أهداف األداء الواجب تحقيقها واإلشراف على تنفيذها و كذلك األداء الكلي للشركة.
مراجعة واعتماد الهيكل التنظيمي والوظيفي للشركة على أساس دوري.

ج .إدارة المخاطر
اإلشراف على تنفيذ سياسات وإجراءات إدارة المخاطر.
تحديد المخاطر الرئيسية الناشئة في نطاق أعمال الشركة وضمان تنفيذ النظم المالئمة إلدارة تلك المخاطر،
بما في ذلك االتفاق على حجم المخاطر و نسبة تًح ُملها.
المساهمة في استعراض وتقييم المخاطر اإلستراتيجية وتلقي تقارير منتظمة عن هذه المخاطر وإبرازها.
التأكد من ترسيخ الثقافة اإليجابية الخاصة بإدارة الفرص والمخاطر في جميع أنحاء الشركة.
تحديد السياسات واإلجراءات واتخاذ القرارات بشأن جميع المسائل التي قد ينشأ عنها مخاطر مالية كبيرة
للشركة أو غيرها من المخاطر أو تلك المخاطر التي قد تثير الموضوعات المادية للمبادئ الموضوعة.
توضيح في وثيقة إستراتيجية مدى قدرة الشركة على تحديد وإدراك المخاطر الكبيرة بشكل استباقي والتي
قد تواجه الشركة عند تحقيق أهدافها من خالل استراتيجيات وخطط أعمالها.

د .إطار عمل هيكلة الضوابط الداخلية و رصد فعليتها
متابعة سياسة تضارب المصالح لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية و المساهمين حيث
تشمل هذه السياسة أي صورة من صور اإلساءة سواء في استخدام أصول الشركة أو سوء السلوك الناتج
من معامالت األطراف ذات العالقة.
التأكد من مدى كفاية أنظمة الشركة المالية والمحاسبية ،بما في ذلك نظم إعداد التقارير المالية.
ضمان تنفيذ الرقابة الداخلية و المتعلقة بإدارة المخاطر من خالل التحديد العام للمخاطر الجوهرية التي
تواجه الشركة وتقديمها بطريقة تتسم بالشفافية.
يضع المجلس إطارا ً للقواعد واإلشراف لتفويض المسؤوليات  ،وتجنب تفويض المسؤوليات لفترة زمنية
غير محدودة أو أن يكون التفويض غير محدد للسلطات.
المراجعة السنوية والدورية لقياس مدى فعالية الرقابة الداخلية للشركة.
إجراء مراجعة سنوية لقياس كفاءة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة .على الرغم من أن تنفيذ ذلك يتم عن
طريق لجنة المراجعة نيابة عن المجلس ،إال أن ذلك لن يعفي المجلس من مسؤوليته في هذا الصدد.
هـ .مراقبة األداء
استعراض ومراقبة األداء دوريا ً في ما يتعلق بالخطط والموازنات والرقابة والقرارات.
مراجعة تقارير األداء والنظر فيها وذلك فيما يتعلق بآراء العمالء وأصحاب المصلحة وقياسها مقابل
المنظمات واألنشطة المماثلة.
و .إعداد التقارير حول أداء الشركة
التأكد من امتثال الشركة لكافة المتطلبات التنظيمية ذات الصلة.
مراجعة التقارير الدورية من لجان المجلس ،اإلدارة التنفيذية ،المدقق الداخلي ومراجعي الحسابات
الخارجيين لتقييم األداء وتعديل الفروقات.
الحصول على معلومات األداء والنظر في تقييمات أصحاب المصلحة والمقارنة مع المنشآت المماثلة.
ز .االلتزام
تحديد مواعيد االجتماعات وااللتزام بحضورها.
االلتزام عند قراءة الوثائق قبل االجتماعات وتقييم المعلومات المقدمة من إدارة الشركة.
تقديم مساهمات فعالة في عملية صنع القرار.
االلتزام لمراقبة وحماية سمعة الشركة باستمرار والعمل بشكل وثيق من أجل تعزيز ذلك.
يجب على مجلس اإلدارة وضع السياسات واإلجراءات التي تكفل االمتثال لألنظمة واللوائح وقواعد
اإلفصاح للمساهمين والدائنين وغيرهم من أصحاب المصالح.
ج .إدارة الحوكمة
متابعة نظام إدارة الحوكمة داخل الشركة ،على أن ال يتعارض مع األنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة
السوق المالية والجهات والهيئات التنظيمية األخرى؛ ورصد مدى فاعليتها وتعديلها كلما اقتضت
الضرورة.

ط .الدور البروتوكولي
الترويج للشركة في المناسبات واالجتماعات الرئيسية األخرى  ،وإنشاء عالقات بناءة مع الشركاء
الرئيسيين الحاليين والمحتملين وأصحاب المصالح المعنيين على المستوى الداخلي والخارجي وفقا ً لما
يقتضيه األمر.
مراقبة وحماية سمعة الشركة والعمل على تعزيزها.
ي .اإلدارة التنفيذية والترتيبات ذات الصلة
تعيين وعزل الرئيس التنفيذي والموافقة على راتبه والمزايا وشروط العمل الخاصة به.
التأكد من وجود سياسات ونظم مالئمة للتوظيف والتطوير واالحتفاظ بالموظفين ومكافأتهم.
رصد وإدارة تضارب المصالح المحتمل في اإلدارة وأعضاء المجلس والمساهمين  ،بما في ذلك احتمال
إساءة استخدام أصول الشركة وسوء المعاملة في المعامالت مع األطراف ذات العالقة.
وضع سياسات بشأن تقييم اإلدارة التنفيذية للشركة والتأكد من تواجد واستخدام السياسات المالئمة ذات
الصلة بتقييم الموظفين اآلخرين من قبل اإلدارة التنفيذية.
تقييم األداء العام وفعالية المجلس واتخاذ القرارات في المسائل المتعلقة بحوكمة الشركة.
استعراض خطط تعاقب المناصب وبرامج التطوير اإلداري لإلدارة التنفيذية.
ك .إعداد التقارير
التأكد من سالمة نظم إعداد التقارير المحاسبية والمالية التابعة للشركة ،بما في ذلك المراجعة المستقلة من
قبل مراجع الحسابات ،والتأكد من تواجد النظم المناسبة للرقابة ،وعلى وجه الخصوص ،نظم رصد
المخاطر والضوابط المالية واالمتثال لألنظمة.
اإلشراف على عملية اإلفصاح وتبليغ النتائج.
مناقشة وإقرار البيانات المالية للشركة وضمان صحتها قبل رفعها إلى المساهمين.
ومن مهامه ألداء الدور الرقابي يُخول المجلس التحقيق في األمور التي يخطر بها أو يلفت انتباهه إليها .
ل .عضوية مجلس اإلدارة
متابعة وتنفيذ مجلس اإلدارة لسياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس اإلدارة بعد موافقة الجمعية
العامة للمساهمين عليها.
م .أصحاب المصلحة المعنيين
يجب على مجلس اإلدارة وضع سياسة مكتوبة فيما يتعلق بأصحاب المصلحة في الشركة لحماية حقوقهم .حيث يجب أن
تشمل هذه السياسة على وجه الخصوص ما يلي:
وضع آلية لتعويض أصحاب المصلحة في حالة حدوث نقض لحقوقهم النظامية وفقا ً لألنظمة والعالقات
التعاقدية.
وضع آلية لتسوية المنازعات أو الشكاوى التي قد تنشأ بين الشركة ومساهميها.
ضمان آليات مناسبة إلقامة عالقات قوية مع الموردين والعمالء وضمان سرية المعلومات المتعلقة بها مع
الشركة.

وضع مبادئ السلوك المهني إلدارة الشركة وموظفيها وفقا للمعايير المهنية واألخالقية التي ينبغي أن تكون
بمثابة مبادئ توجيهية للعالقة مع أصحاب المصلحة .كما يجب على المجلس أيضا ً أن ينشأ آلية لمراقبة
تنفيذ تلك المبادئ والمعايير.

المادة الرابعة والعشرين :مسئوليات مجلس اإلدارة
أ .مع مراعاة الصالحيات المخولة بموجب النظام إلى الجمعية العمومية للمساهمين  ،يجب أن يتمتع مجلس اإلدارة
بكامل الصالحيات إلدارة الشركة  ،ويظل مسئوالً حتى في حالة تأسيس لجان أو تفويض بعض من صالحياته
لطرف ثالث .كما يجب على المجلس تجنب التفويضات العامة أو تجنب التفويضات دون وضع إطار زمني
محدد لها.
ب .حسب النظام األساسي للشركة – المادة ( )21مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة ،يكون لمجلس
اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة وتصريف أمورها واإلشراف على أعمالها وشئونها المالية داخل
المملكة العربية السعودية وخارجها بما يحقق أغراضها ،وإعداد السياسات واإلرشادات لتحقيق أهدافها وله على
سبيل المثال ال الحصر تمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير والجهات الحكومية والخاصة والحقوق المدنية وأقسام
الشرطة والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات على اختالف أنواعها والدخول
في المناقصات والمزايدات وترسية العطاءات -على سبيل المثال ال الحصر -وثائق البيع واإليجار والتأجير
والتمثيل واإلقرارات والرهن وغيرها وإجراء التعامالت نيابة عن الشركة والقبض والتسديد واستالم الحقوق
لدى الغير واإلقرار والمطالبة وطلب تنفيذ األحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل من التنفيذ وإخراج حجج
االستحكام وطلب تعديل الصكوك ومدتها .كما للمجلس حق تأسيس الشركات والمساهمة في تأسيس الشركات
وفتح فروع للشركة وحق التوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود
تأسيس الشركات التي تؤسسها الشركة أو تكون الشركة شريكا فيها مع كافة تعديالت عقود تأسيس الشركات
التي تكون الشركة شريكا فيها ومالحقها وجميع قرارات الشركاء في تلك الشركات بما في ذلك القرارات الخاصة
برفع وخفض رأس المال والتنازل عن الحصص وشرائها وتوثيق العقود والتوقيع لدى إدارة الشركات بوزارة
التجارة والصناعة وكاتب العدل وعمل التعديالت والتغييرات واإلضافة والحذف واستخراج و تجديد السجالت
التجارية واستالمها وشطبها وتغيير أسماء الشركات ومنح القروض للشركات التابعة وضمان قروضها والتوقيع
على االتفاقيات والصكوك أمام كتاب العدل والجهات الرسمية ،وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفاالت
واألوراق المالية والتنازل عن األولوية في سداد ديون الشركة وإصدار الوكاالت الشرعية نيابة عن الشركة،
والبيع والشراء للعقارات واألراضي والحصص واألسهم في الشركات وغيرها من ممتلكات سوا ًء منقولة أو
غير منقولة والت صرف في أصول وممتلكات الشركة ورهن األصول الثابتة والمنقولة لضمان قروض الشركة
والشركات التابعة وفق الشروط التالية:
.1
.2
.3
.4

أن يحدد المجلس في قرار البيع األسباب والمبررات له.
أن يكون البيع لثمن المثل.
أن يكون البيع حاضرا ً إال في حاالت الضرورة و بضمانات كافية.
أن ال يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرى.

وللمجلس الحق في اإلفراغ وقبوله وقبض الثمن بأي صورة يراها واالستالم والتسليم االستئجار والتأجير والقبض والدفع
وفتح الحسابات وإدارة وتشغيل وإغالق الحسابات البنكية والسحب واإليداع لدى البنوك واالقتراض منها والتوقيع على كافة
األوراق والمستندات والشيكات وكافة المعامالت المصرفية واستثمار أموال الشركة وتشغيلها في األسواق المحلية والدولية
داخل المملكة العربية السعودية وخارجها .كما له تعيين المحامين والمراجعين والمحاسبين القانونيين والموظفين والعمال
وعزلهم وطلب التأشيرات واستقدام األيدي العاملة من خارج المملكة والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم واستخراج االقامات
ونقل الكفاالت والتنازل عنها.

مع مراعاة االحكام الورادة بنظام الشركات فيجوز لمجلس اإلدارة عقد القروض مع البنوك و صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي
مهما بلغت مدتها ،وله عقد القروض التجارية  ،والحصول على القروض والتسهيالت االئتمانية األخرى من المؤسسات الحكومية
والبنوك التجارية والمؤسسات المالية وأي شركات ائتمانية ،وإصدار سندات ألمر وغيرها من المستندات القابلة للتداول ،والدخول
في جميع أنواع االتفاقيات والتعامالت المصرفية ألي مدة زمنية التي ال تتجاوز آجالها نهاية مدة الشركة ،أما بالنسبة للقروض التي
تتجاوز آجالها ثالث سنوات فيراعى فيها الشروط التالية:

.1
.2

أن يحدد مجلس اإلدارة في قراره أوجه استخدام القرض و كيفية سداده.
أن يراعى في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم اإلضرار بالشركة ومساهميها والضمانات العامة للدائنين.
وللمجلس أيضا ً اعتماد األنظمة الداخلية والمالية واإلدارية والفنية للشركة وسياساتها وإجراءاتها الخاصة بالموظفين وتفويض
المدراء التنفيذيين في الشركة للتوقيع نيابة عنهم وفقا ً لألنظمة والضوابط التي وضعها المجلس واعتماد خطط عمل الشركة وتشغيلها
وإقرار ميزانيتها السنوية.
إبراء ذمة مديني الشركة وفقا لنظام الشركات ولوائحه من التزاماتهم على أن يتضمن محضر مجلس اإلدارة وحيثيات قراره مراعاة
الشروط التالية:

 .1أن يكون اإلبراء بعد مضي سنة كاملة من نشوء الدين كحد أدنى.
 .2أن يكون اإلبراء لمبلغ محدد أقصى لكل عام للمدين الواحد.
 .3إبراء المدينين حق مطلق لمجلس اإلدارة ال يجوز التفويض فيه.
كما يكون للمجلس الحق في حدود اختصاصه أن يوكل أو يفوض واحد أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل معين أو
أعمال معينة أو بعض أو كل صالحياته وإلغاء هذا التفويض أو التوكيل كليا ً أو جزئياً.

ج .يجب على المجلس االضطالع بمسئولياته ومهامه بمهنية وجدية مع إيالء واجب األمانة والوالء والصدق والعناية
واالهتمام ،كما يجب أن تستند قراراته على معلومات كافية من اإلدارة التنفيذية للشركة أو أي مصدر آخر موثوق
به.
د .يجب على المجلس وضع السلطات واتخاذ القرارات المتعلقة بتفويض اإلدارة التنفيذية للشركة ألداء مهامهم .ويجب
على المجلس وضع البنود التي تحافظ على السلطة واتخاذ القرار .يجب على اإلدارة التنفيذية إعداد تقارير دورية
إلى المجلس حول األنشطة التي تم التصريح لهم بتنفيذها.
هـ .يجب على المجلس أن يكفل وضع إجراءات للمساعدة في توجيه أعضاء المجلس الجديد فيما يتعلق بعمليات الشركة
وخاصة في الجوانب المالية والنظامية ،كما يجب توفير التدريب لهم إذا لزم األمر.
و .يجب على المجلس ضمان كفاية المعلومات عن الشركة لجميع أعضاء المجلس بصفة عامة .

الفصل الثاني :اختيار وتأليف رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
المادة الخامسة والعشرين :هيكل مجلس اإلدارة وحجم المبادئ التوجيهية
أ .حسب النظام األساسي للشركة – المادة ( ، )19يتألف المجلس من تسعة ( )9أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية
لمدة ال تزيد عن ثالثة سنوات ( )3قابلة للتجديد.
ب .يتم اختيار رئيس المجلس بأغلبية أصوات أعضاء مجلس اإلدارة والتي تمثل  %51على األقل
ج .تتولى الجمعية العامة للمساهمين مسئولية تعيين أعضاء المجلس وفقا ً لنظام الشركة األساسي .ومع ذلك يجب أن ال
تتجاوز مدة الدورة الواحدة ثالثة ( )3سنوات ،كما يجوز إعادة تعيين نفس األعضاء في نهاية الدورة ،طالما أن
ذلك ال يتعارض مع نظام الشركة األساسي.
د .يجب أن يكون غالبية أعضاء مجلس اإلدارة من األعضاء غير التنفيذيين .
هـ .يجب أن ال يتخذ رئيس مجلس اإلدارة دورا تنفيذيا ً في الشركة؛ مثل منصب الرئيس التنفيذي أو نائب الرئيس التنفيذي
أو مدير لقسم أو للعمليات.
و .يجب أن ال يقل عدد األعضاء المستقلين في المجلس عن اثنين ( )2أو ثلث مجموع عدد أعضاء المجلس أيهما أكثر.
ز .يجب إبالغ الهيئة خالل خمسة ( )5أيام عمل عند بدء الدورة الجديدة للمجلس أو عند تعيين عضو جديد أيهما أقرب،
وعند حدوث أي تغيير في عضويات أعضاء المجلس خالل المدة نفسها من وقت حدوث التغيير.
ح .ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة المشاركة في عضوية مجالس إدارة ألكثر من خمس ( )5شركات مدرجة في وقت
واحد.

المادة السادسة والعشرين :تعيين أعضاء مجلس اإلدارة
أ .لجنة الترشيحات والمكافآت هي المسئولة عن تحديد األفراد المؤهلين لتعيينهم كأعضاء بمجلس اإلدارة ،والتوصية
بالمرشحين لعضوية مجلس اإلدارة إلى المجلس.
ب .يجب أن تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت تنفيذ مراجعة سنوية للمهارات المطلوبة والكفاءات والمؤهالت الخاصة
باألفراد ليتم ترشيحهم للعضوية وكذلك لألعضاء الحاليين.
ج .يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت بشكل سنوي مساعدة المجلس في تحديد امتثال كل عضو من أعضاء المجلس
ألنظمة الشركة الخاصة باألعمال والسلوك واستقاللية كل عضو من األعضاء وفقا لما يقتضيه األمر بموجب
األنظمة واللوائح ذات العالقة.

المادة السابعة والعشرين :مؤهالت عضو مجلس اإلدارة
أ .يشترط أن يكون عضو مجلس االدارة من ذوي الكفاية المهنية و الخبرة و المهارة لممارسة مهامه بكفاءة و اقتدار.
ب .يجب أن يتسم أعضاء مجلس اإلدارة بدرجة عالية من النزاهة والتي تركز على تعزيز القيمة طويلة األجل للمساهمين.
ج .يجب على أعضاء مجلس اإلدارة االستعداد لتخصيص الوقت الكافي لتنفيذ مهامهم ومسئولياتهم على نحو فعال ،كما
يجوز ألعضاء المجلس العمل في مجالس إدارات الشركات األخرى بشرط األداء بشكل مسئول لكافة مهامهم
ومسئولياتهم.

د .أهم المهارات التي يجب توافرها في األعضاء :الرؤية والمنظور االستراتيجي والحكم اإلداري الجيد والقدرة على
اإلدارة والقدرة على التوجيه والقدرة على القيادة واللياقة الصحية واإلشراف على المنظمة وكذلك اإللمام باألنظمة
و  /أو الشئون المالية ،فضالً عن بعض المعلومات المحددة المتعلقة بأعمال الشركة.

المادة الثامنة والعشرين :معايير تكوين المجلس
أ .يتولى أعضاء المجلس تقييم واختيار المرشحين للعمل بمثابة أعضاء مجلس اإلدارة لديهم خلفيات مهنية متنوعة ويجمعون
بين مجموعة واسعة من التجارب والخبرات مع نزاهة السمعة .يجب أن تتوافر لدى أعضاء مجلس اإلدارة الخبرة
ودرجة عالية من المسئولية ،ويتم اختيارهم على أساس المساهمات التي يمكن تقديمها منهم إلى المجلس.
ب .يجـب أن يشمل التقييم أيضا ً مسائل تتعلق بالتنوع والسن والمهارات مثل تفهم نظام عمل الشركات المالية واالستثمارية
والخلفية الدولية وغيرها  -كل ذلك في سياق نشاطات الشركة واحتياجات المجلس في هذا الشأن .يجب على
األعضاء التمتع بالسمات الشخصية والتي تشمل النزاهة والمسئولية والحكمة بعد اإلطالع واإللمام بالنواحي المالية
والثقة المدروسة ومعايير األداء على أعلى مستوى .ويجب أن يتمتع أعضاء المجلس بالقدرة والرغبة في تعلم
أعمال الشركة والتعبير عن وجهات نظرهم الشخصية.
ج .يجب أن تشمل العوامل التي يجب أخذها في االعتبار من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت والمجلس خالل استعراضه
للمرشحين المحتملين:
إذا كان المرشح قد أبدى سلوك يشير إلى التزامه بأعلى المعايير األخالقية والقيم ذات الصلة بها.
إذا كان المرشح لديه خبرة واسعة في األعمال أو المنظمات الحكومية أو غير الربحية أو لديه خبرة مهنية
تشير إلى قدرة المرشح على تقديم مساهمة كبيرة في مناقشات المجلس واتخاذ القرار األمثل في القضايا
المعقدة.
إذا كان المرشح لديه مهارات خاصة وخبرة وخلفية والتي من شأنها أن تضيف إلى وتكمل مجموعة من
الخبرات والمهارات والخلفيات ألعضاء مجلس اإلدارة القائمين.
إذا كان المرشح ناجحا في مجال عمله والذي يظهر قدرته على اتخاذ األحكام الهامة والحساسة بناء على
طلب المجلس.
إذا كان المرشح سيتولى مراعاة وموازنة المصالح المشروعة وشئون المساهمين وأصحاب المصلحة
اآلخرين على نحو فعال ومستمر وبشكل مناسب عند التوصل إلى قرارات.
إذا كان المرشح قادرا على تخصيص وقت كاف والقدرة على أداء مهامه كعضو مجلس إدارة .
هذا وينطوي تطبيق هذه العوامل على ممارسة إصدار القرارات والتي ال يمكن قياسها بأي شكل من األشكال الحسابية أو
الروتينية

المادة التاسعة والعشرين :انتهاء عضوية المجلس أو عضو مجلس اإلدارة
أ .يجوز للجمعية العامة العادية  -في أي وقت – عزل كل أو أي من أعضاء مجلس اإلدارة  ،دون المساس بحق العضو
المعزول تجاه الشركة إذا تم عزله دون مبرر مقبول أو في وقت غير مناسب.
ولعضو مجلس اإلدارة االعتزال بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإال كان مسئوالً أمام الشركة عما
يترتب على االعتزال من أضرار.
ً
ً
إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة ،جاز للمجلس أن يعين مؤقتا عضوا في المركز الشاغر بحسب
ترتيب الحصول على األصوات في الجمعية التي انتخبت المجلس ،على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة

والكفاية ،ويجب أن تبلغ الوزارة والهيئة خالل خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين وأن يعرض التعيين على
الجمعية العامة في أول اجتماع لها ،ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
ب .يأخذ باستقالة العضو من مجلس اإلدارة اعتبارا ً من الوقت الذي يتم إبالغها إلى المجلس ،أو أي وقت آخر يتفق عليه.
ج .يجب على أعضاء مجلس اإلدارة تقديم استقالتهم في حال وجود أي تغييرات في مسئولياتهم الشخصية ،والتي قد تؤثر
على عضو المجلس في ممارسة أعماله سوا ًء في المجلس أو أي من لجانه.
د .حسب النظام األساسي للشركة  -المادة ( ، )20تنتهي عضوية عضو المجلس بإنتهاء مدة المجلس أو باستقالته أو عزله
وفقا ً ألي نظام أو تعليمات.
هـ .للجمعية العامة انهاء عضوية من تعذر حضوره عن ثالث اجتماعات متتالية دون عذر مشروع.
و .إنهاء عضوية مجلس اإلدارة يتم ويكون نافذ المفعول في الحاالت التالية:
إذا ثبت لمجلس اإلدارة أن العضو قد أخل بواجباته بطريقة تضر بمصالح الشركة ،شريطة أن تأخذ
بموافقة الجمعية العامة العادية.
إذا أعلن العضو اإلفالس أو اإلعسار أو توصل إلى تسوية مع دائنيه أو توقف عن دفع ديونه.
إذا أصيب بمرض (ال سمح هللا) يمنعه من ممارسة مسئولياته.
إذا ثبت أن العضو ارتكب سلوكا ً سيئا ً أو ارتكب عمل مخل بالشرف واألمانة.

ز .إذا لم تتوفر الشروط الالزمة النعقاد مجلس اإلدارة بسبب نقص أعضائه عن الحد األدنى المنصوص عليه في نظام
الشركات وأنظمة الهيئة أو النظام األساسي للشركة وجب على بقية األعضاء دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد
خالل ستين ( )60يوما ً النتخاب العدد الالزم من األعضاء.
ح .يجب أن يتم إبالغ الهيئة فورا ً عند انتهاء عضوية أحد أعضاء مجلس اإلدارة بأي من طرق انتهاء العضوية ،وإذا
استقال أحد األعضاء وكانت لديه ملحوظات على الشركة فعليه تقديمها في بيان مكتوب لرئيس مجلس اإلدارة
وعلى رئيس مجلس اإلدارة عرضها على المجلس.

المادة الثالثين :وصف عضويات مجلس اإلدارة
أ .العضو التنفيذي :عضو مجلس اإلدارة الذي يكون متفرغا ً في اإلدارة التنفيذية للشركة ويشارك في األعمال اليومية لها،
وتكون مهامه ومسئولياته بحسب الوظيفة التي يشغلها.
ب .العضو غير التفيذي :عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغا ً إلدارة الشركة وال يشارك في األعمال اليومية لها.
ج .العضو المستقل :عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع باالستقالل التام في مركزه وقراراته ،وال تنطبق عليه أي من
عوارض االستقالل المنصوص عليها في المادة عشرين ( )20من الئحة حوكمة الشركات (ما كان استرشاديا ً
من تلك العوارض اليؤثر على استقالل العضو حتى وان انطبقت عليه) ،وعلى العضو المستقل أن يكون قادرا ً
على أداء مهامه وإبداء آرائه والتصويت على القرارات بموضوعية وحياد ،بما يُعين المجلس على اتخاذ القرارات
السليمة التي تسهم في تحقيق مصالح الشركة.

د .يكون األعضاء مسئولين عن المهام التالية خالل عضويتهم بالمجلس:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

.10
.11
.12

.13

.14

.15

.16
.17
.18
.19
.20

تقديم المقترحات لتطوير استراتيجية الشركة.
مراقبة أداء اإلدارة التنفيذية ومدى تحقيقها ألهداف الشركة وأغراضها.
مراجعة التقارير الخاصة بأداء الشركة.
التحقق من سالمة ونزاهة القوائم والمعلومات المالية للشركة.
التحقق من أن الرقابة المالية ونظم إدارة المخاطر في الشركة قوية.
تحديد المستويات المالئمة لمكافآت أعضاء اإلدارة التيفيذية.
إبداء الرأي في تعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية وعزلهم.
المشاركة في وضع خطة التعاقب واإلحالل في وظائف الشركة التنفيذية.
االلتزام التام بأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية واألنظمة ذات الصلة
والنظام األساسي عند ممارسته لمهام عضويته في المجلس ،واالمتناع من القيام أو المشاركة في أي
عمل يشكل إساءة لتدبير شؤون الشركة.
حضور اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعية العامة وعدم التغيب عنها إال لعذر مشروع يخطر به
رئيس المجلس مسبقاً ،أو ألسباب طارئة.
تخصيص وقت كاف لالضطالع بمسؤولياته ،والتحضير الجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه والمشاركة
فيها بفعالية ،بما في ذلك توجيه األسئلة ذات العالقة ومناقشة كبار التنفيذيين بالشركة.
دراسة وتحليل المعلومات ذات الصلة بالموضوعات التي ينظر فيها مجلس اإلدارة قبل إبداء الرأي
بشأنها.
تمكين 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.
إبالغ 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 مباشر 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.
إبالغ 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.
عدم 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.
العمل بنا ًء على معلومات كاملة ،وبحسن نية ،مع بذل العناية واالهتمام الالزمين ،لمصلحة الشركة
والمساهمين كافة.
إدراك واجباته وأدواره ومسؤولياته المترتبة على العضوية.
تنمية معارفه في مجال أنشطة الشركة وأعمالها وفي المجاالت المالية والتجارية والصناعية ذات
الصلة.
االستقالة من عضوية مجلس اإلدارة في حال عدم تمكنه من الوفاء بمهامه في المجلس على الوجه
األكمل.

هـ .مع مراعاة ما ورد أعاله ،على العضو المستقل المشاركة بفعالية في أداء المهام التالية:
.1
.2
.3
.4

إبداء الرأي المستقل في المسائل االستراتيجية ،وسياسات الشركة ،وأداءها ،وتعيين أعضاء اإلدارة
التنفيذية.
التحقق من مراعاة مصالح الشركة ومساهميها وتقديمها عند حصول أي تعارض في المصالح.
اإلشراف على تطوير قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة ،ومراقبة تطبيق اإلدارة التنفيذية لها.
حضور جميع االجتماعات التي تتخذ فيها قرارات مهمة وجوهرية تؤثر في وضع الشركة.

المادة الحادية والثالثين :مكافآت مجلس اإلدارة
أ .وفقا للمادة السادسة والسبعين ( )76من نظام الشركات وبالتوافق مع المادة الثانية والعشرين ( )22من نظام الشركة
األساسي ،قد تتكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة من مبلغ معين ،أو بدل حضور ،أو مزايا عينية ويجوز الجمع
بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا.
ب .يستحق كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مكافات سنوية تقدر بمائتي ألف ( )200.000لاير لكل عضو ،كما
يتسحق أعضاء اللجان المنبثقة من المجلس مكافأت سنوية تقدر بمائة ألف ( )100.000لاير إلى جانب المكافات
األصلية الممنوحة ألعضاء المجلس عالوة على بدل حضور اجتماعات المجلس او اللجان والبالغ ثالثة آالف
( )3000لاير لكل جلسة ،وفي كل االحوال ،يجب ان ال تتجاوز هذه المخصصات ( 500.000لاير ) في السنة
لكل عضو.
ج .في مكافأة أعضاء المجلس ،يجب مراعاة معايير ترتبط باألداء كأن تكون المكافأة أو جزء منها مرتبط بأداء العضو
كحضوره لالجتماعات.
د .أعضاء المجلس التنفيذيين أو العاملين بالشركة من هم من موظفي الشركة ال تتم مكافآتهم عن خدماتهم كأعضاء في
المجلس ،وأما أعضاء المجلس غير التنفيذيين وغير العاملين بالشركة من غير موظفي الشركة ال يتم تضمينهم
في أي تنسيقات استشارية للشركة دون الحصول على موافقة مسبقة من لجنة الترشيحات والمكافآت .كما ال
يجوز لألعضاء العاملين في لجنة المراجعة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الحصول على تعويضات عن تقديم
خدمات استشارية أو محاسبية أو قانونية أو استثمارية أو مالية للشركة .كذلك يتعين على الشركة أال تساهم في
المنظمات الخيرية التي ينتمي إليها العضو.
هـ .أي انتهاك لتحديد األجور يعد الغيا ً وباطالً.

الفصل الثالث :عمليات مجلس اإلدارة التشغيلية
المادة الثانية والثالثين :الفصل بين مهام رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركة
يقوم الرئيس بأداء دورا ً محوريا ً في ضمان إدارة فعالة للشركة ويكون مسئوالً عن قيام المجلس بعمله على نحو فعال ،إن
الفصل بين دور الرئيس التنفيذي للشركة ورئيس مجلس اإلدارة هو وسيلة لضمان التوازن المناسب للصالحيات،
وزيادة المسئوليات والرفع من قدرة المجلس على اتخاذ قرار مستقل وبالتالي تحقيق توازن بين السلطة والوظائف
والرقابة ،ويهدف الفصل بين األدوار للحفاظ على فاعلية رئيس المجلس في مراقبة عمليات المجلس التشغيلية.

المادة الثالثة والثالثين :دور رئيس مجلس اإلدارة
أ .حسب النظام األساسي للشركة – المادة الثالثة والعشرين ( ، )23يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسا ً و نائبا ً
للرئيس و يجوز له أن يعين عضوا ً منتدباً ،وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة.
ويكون للرئيس كافة الصالحيات التي وردت في المادة الثالثة والعشرين ( )23من النظام األساسي للشركة.
ب .يجب على رئيس المجلس تولي مسئولية قيادة المجلس وضمان كفاءة تنفيذ كافة مسئولياته في الشركة وسير أعماله.
ال يجوز تعيين الرئيس التنفيذي رئيسا ً للمجلس خالل السنة األولى من انتهاء خدماته.
د .يقوم رئيس المجلس بتنفيذ المسئوليات التالية:
التأكد من تقديم المجلس القيادة والرؤية الالزمة للشركة.
التأكد من مشاركة المجلس في وضع أهداف واستراتيجيات وسياسات التابعة للشركة.
ضمان وجود نظام رقابة داخلية كافية لمتابعة وتحقيق أهداف وغايات الشركة.
توجيه مناقشات المجلس نحو استخدام الوقت بفاعلية لمعالجة القضايا الهامة واألساسية التي تواجه الشركة.
التأكد من تمكين أعضاء المجلس وتحفيزهم على القيام بدورهم المطلوب في االجتماعات بما يحقق مصالح
الشركة.
التأكد من توافر الفرص الكافية ألعضاء المجلس للتعبير عن آرائهم.
التأكد من توفير معلومات كافية وكاملة وصحيحة في الوقت المناسب ألعضاء مجلس اإلدارة.
التأكد من إدراج كافة األحكام والقرارات في محاضر االجتماعات على نحو صحيح.
المشاركة في  -من خالل التعاون مع لجنة الترشيحات والمكافآت -استمرارية التطوير للمجلس ككل
واألعضاء بصفة فردية.
مراقبة الئحة الحوكمة للشركات.
الدعوة الجتماع مجلس اإلدارة عند االقتضاء.
ضمان وجود قنوات تواصل فعلية مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى المجلس.
تشجيع العالقات البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من المجلس واإلدارة التنفيذية وبين األعضاء التنفيذيين
وغير التنفيذيين والمستقلين ،وإيجاد ثقافة تشجع على النقد البناء.
إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس مع األخذ بعين االعتبار أي مسألة يطرحها أحد األعضاء أو يثيرها
مراجع الحسابات ،والتشاور مع األعضاء والرئيس التنفيذي عند إعداد جدول األعمال.
عقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء المجلس غير التنفيذيين دون حضور أي تنفيذي في الشركة.
إبالغ الجمعية العامة عند انعقادها باألعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة
أو غير مباشرة فيها ،على أن يتضمن اإلبالغ المعلومات التي قدمها العضو إلى المجلس وفقا ً للفقرة الرابعة

عشر ( )14من المادة الثالثين ( )30من الئحة حوكمة الشركات ،وأن يرافق هذا التبليغ تقرير خاص من
مراجع الحسابات الخارجي.
يجب على رئيس مجلس اإلدارة تحديد مستوى الشكليات المطلوبة في كل اجتماع من اجتماعات المجلس
مع الحفاظ على لياقة اجتماعات مجلس اإلدارة ،وفي كل األحوال يجب تطبيق القواعد العامة التالية:
 oيجب التأكد من إلمام جميع األعضاء بما تناوله االجتماع.
 oيجب على رئيس مجلس اإلدارة االحتفاظ أيضا برقابة كافية لضمان االعتراف
بسلطة الرئيس بحيث يمكن إعادة مستوى الشكليات عندما يتطلب األمر تحقيق
بعض التطورات.
 oحرص رئيس مجلس اإلدارة على تفهم القرارات بشكل صحيح وتسجيلها
تسجيالً جيداً.
 oتأكد رئيس مجلس اإلدارة من االنتهاء من القرارات والمناقشات ،مع وضع
قرار رسمي معقول لتسجيل االستنتاجات التي تم التوصل إليها.
هـ .كما يتحمل الرئيس أيضا ً مسئولية وضع عالقة عمل صحيحة بين المجلس والرئيس التنفيذي للشركة .كما هو متوقع
يقوم رئيس مجلس اإلدارة بما يلي لتسهيل هذه العالقة:
أن يكون نقطة وصل رئيسية بين مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي.
أن يحافظ على اإللمام بالقضايا الرئيسية من قبل الرئيس التنفيذي للشركة بشأن جميع المسائل والتي قد
تكون موضع اهتمام أعضاء مجلس اإلدارة .
استعراض  -مع الرئيس التنفيذي للشركة واإلدارة التنفيذية وفقا ً لتوصيات الرئيس  -التقدم المحرز في
المبادرات والقضايا الهامة التي تواجه الشركة بشكل دوري.
تقديم التوجيهات للرئيس التنفيذي للشركة.
المشاركة  -من خالل التعاون مع لجنة الترشيحات والمكافآت  -عملية التقييم السنوية لمجلس اإلدارة
وأعضاء مجلس اإلدارة .

المادة الرابعة والثالثين :التوجيه المستمر ألعضاء مجلس اإلدارة
أ .يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة من المجلس تقديم عرض تعريفي ألعضاء مجلس اإلدارة الجدد والذي
سيتضمن عروضا ً من قبل اإلدارة التنفيذية بشأن خطط الشركة اإلستراتيجية والشئون المالية والمحاسبية الرئيسية
وإدارة المخاطر وعمليات الشركة التشغيلية ومدونة قواعد السلوك المهني واألخالق وهيكلها اإلداري وسياساتها
وأنشطتها الرئيسية والمسئولين التنفيذيين في الشركة والمدققين الداخليين ومراجعي الحسابات الخارجيين بالشركة.
باإلضافة إلى ذلك ،سوف يشمل العرض التعريفي زيارات إلى بعض الفروع الرئيسية وسوف يتم توفير كتيب
للمعلومات األساسية لكل عضو جديد من أعضاء مجلس اإلدارة يشمل نسخا ً من عقد التأسيس والنظام األساسي
دليل حوكمة الشركة ومقتطفات من السياسات ذات الصلة وكذلك الملخص التنفيذي لخطة الشركة وغيرها من
المعلومات األساسية.
ب .يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة للمجلس العمل أيضا ً على إتاحة برامج التعليم المستمر و  /أو جلسات
إحاطة بشأن الموضوعات التي من شأنها أن تساعدهم في أداء مهامهم ،كما يجب أيضا ً تشجيع جميع أعضاء
المجلس على المشاركة في برامج التعليم المستمر المناسبة على نفقة الشركة لمساعدتهم في تنفيذ مهامهم
ومسئولياتهم.

المادة الخامسة والثالثين :أمين سر مجلس اإلدارة
أ .يعين مجلس اإلدارة أمين سر للمجلس من بين أعضائه أو من خارج المجلس ،ويحدد مهامه وسلطاته ومكافأته في قرار
تعيينه ،وال يجوز عزله إال بقرار من مجلس اإلدارة.
ب .يؤدي أمين سر المجلس عدة أدوار تشمل:
ضمان إتباع إجراءات المجلس المقرة من المجلس واستعراضها بشكل منتظم.
متابعة قرارات المجلس وتقديم تقرير إلى الرئيس والمجلس حول أي صعوبة واجهته.
تزويد رئيس مجلس اإلدارة واألعضاء بمعلومات عن مسئولياتهم ،وتزويد أعضاء المجلس بجدول أعمال
المجلس وأوراق العمل والوثائق والمعلومات المتعلقة به ،وأي وثائق أو معلومات إضافية يطلبها أي من
األعضاء ذات العالقة بالموضوعات المشمولة في جدول االجتماع.
توثيق اجتماعات المجلس وإعداد المحاضر.
التأكد من حصول األعضاء بشكل كامل وسريع على نسخة من محاضر االجتماعات والمعلومات والوثائق
المتعلقة بالشركة.
التنسيق بين أعضاء المجلس.
تنظيم سجل إفصاحات أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية وفقا ً للمادة الثانية والتسعين ( )92من الئحة
حوكمة الشركات.
ضمان تدفق المعلومات الجيدة داخل المجلس وبين المجلس واإلدارة التنفيذية ،وحفظ التقارير التي ترفع
للمجلس والتقارير التي يعدها المجلس.
تبليغ أعضاء المجلس بمواعيد االجتماعات قبل التاريخ المحدد بمدة كافية.
تقديم العون والمشورة إلى األعضاء.
أداء أي دور آخر يكلفه به رئيس المجلس.
ج .تحدد مكافأة أمين سر المجلس وفقا للقرار الصادر بتعيينه وال تزيد مدة رئيس المجلس أو نائبه أو العضو المنتدب أو
أمين سر المجلس (إن كان عضو في مجلس اإلدارة) عن مدة عضوية كل منهم في المجلس أو مدة دورة المجلس
(إن كان أمين السر من غير أعضاء مجلس اإلدارة) ويجوز دائما ً إعادة تعيين أمين سر المجلس.

المادة السادسة والثالثين :اجتماعات مجلس اإلدارة
أ .يجتمع المجلس ( )4مرات في السنة على األقل بدعوة كتابية من الرئيس تسلم باليد أو الفاكس أو بريد االلكتروني (على
األقل سبعة ( )7أيام قبل تاريخ االجتماع) ويجوز التخلي عن حق اإلشعار ألي اجتماع بتنازل موقع من قبل كل
عضو بشخصه أو من وكيله ويجوز إرسال الدعوة ومرفقاتها في مدة أقصر إذا استدعت األوضاع االجتماع بشكل
طارئ .يجب على رئيس المجلس عقد اجتماع للمجلس إذا طلب منه كتابة ذلك ( )2اثنين من أعضاء المجلس،
تعقد الجلسة في الشركة أو أي مكان آخر يحدده المجلس ،يجوز لمجلس اإلدارة إصدار قراراته ،في حال
الضرورة ،من خالل عرضها على األعضاء متفرقين ،ما لم يطلب أحد األعضاء كتابة أن ينعقد اجتماع المجلس
لمناقشة الموضوع ،وينبغي أن يعرض القرار للمجلس في أول اجتماع تالي له.
ب .يتم تفويض اإلدارة اليومية للشركة إلى الرئيس التنفيذي ،حيث يتولى تفويض فريق كبار التنفيذيين باإلدارة .يحتفظ
المجلس بصالحيات تتعلق باإلستراتيجية العامة والمسائل ذات الصلة بالسياسات وهيكل رأس مال الشركة وإعالن
األرباح وغيرها من القضايا الرئيسية التي تؤثر على الشركة .ال يستلزم األمر اتخاذ كل قرار من قبل أعضاء
مجلس اإلدارة في اجتماع المجلس .كما تقبل االجتماعات عن طريق الفيديو أو الصوت أو أي شكل آخر من
أشكال التقنية الحديثة التي قد يوافق أعضاء مجلس اإلدارة على استخدامها.

ج .يجب على أمين سر الشركة إرسال إشعارات باجتماعات المجلس إلى جميع األعضاء .كما يجب أن تتضمن التقارير
السنوية بيان بعدد اجتماعات المجلس التي عقدت خالل فترة إعداد التقرير والذي حضرها عضو مجلس اإلدارة،
وعدد االجتماعات التي لم يحضرها عضو مجلس اإلدارة .ال يجب أن يعتبر التغيب عن اجتماع (اجتماعات)
المجلس عذرا ً ألعضاء مجلس اإلدارة لإلعفاء من أداء مهامهم نحو الشركة فيما يتعلق بالنظر في المسائل واتخاذ
القرار بشأنها.
د .يجب على األعضاء غير التنفيذيين االجتماع بشكل خاص في جلسات دورية دون مشاركة األعضاء التنفيذيين خالل
السنة .يجب على األعضاء غير التنفيذيين تعيين واحد منهم كرئيس لتولي قيادة الجلسات الدورية.
هـ .يجب أن يترأس رئيس المجلس االجتماعات ويتولى مسئولية تنسيق اإلدارة الشاملة وسير عمل المجلس .في غياب
الرئيس ،يكون نائب الرئيس رئيسا ً لذلك االجتماع ،وفي حال غيابهما سينتخب المجلس رئيسا ً لرئاسة هذا االجتماع
على وجه التحديد.
و .إذا كان لدى أي من أعضاء المجلس ملحوظات حيال أداء الشركة أو أي من الموضوعات المعروضة ولم يبت فيها في
اجتماع االمجلس ،فيجب تدوينها وبيان ما يتخذه المجلس أو يرى اتخاذه من إجراءات حيالها في محضر اجتماع
مجلس اإلدارة.
ز .إذا أبدى عضو المجلس رأيا ً مغايرا ً لقرار المجلس ،فيجب إثباته بالتفصيل في محضر اجتماع المجلس.

المادة السابعة والثالثين :مواد وعروض مجلس اإلدارة
أ .يجب إرسال عرضا ً حول موضوع محدد سلفا ً قبل موعد االجتماع ألعضاء المجلس بحيث يمكن تركيز االجتماع على
األسئلة التي قد يثيرها المجلس حول هذا الموضوع في المناسبات التي يكون فيها الموضوع حساس جداً وال يمكن
عرضه على الورق ،فيجب مناقشة العرض في االجتماع.
ب .يجب أن يتم منح مجلس اإلدارة المعلومات الكافية لممارسة مهام إدارة الحوكمة بشكل تام .و قد تأتي هذه المعلومات
من مجموعة مصاد ر متنوعة ،بما في ذلك تقارير اإلدارة والمراقبة ومقارنة األداء مقابل الخطط الموضوعة
وتقارير المحللين والمقاالت المنشورة حول األعمال المختلفة ،وغيرها.

المادة الثامنة والثالثين :حضور االجتماعات
أ .من المتوقع حضور أعضاء مجلس اإلدارة الجتماع الجمعية العامة للشركة واجتماعات المجلس واالجتماع بشكل
دوري وفقا ً للضرورة لالضطالع بمسئولياتهم بشكل صحيح بما في ذلك االستعداد قبل االجتماع.
ب .قد يقوم رئيس ونائب رئيس المجلس بدعوة واحد أو أكثر من أعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة للحضور في اجتماعات
المجلس بشكل منتظم ويمكن أن تشمل الدعوة مسئولين وموظفين آخرين بالشركة من وقت آلخر حسب االقتضاء
في ظل هذه الظروف.

المادة التاسعة والثالثين :النصاب القانوني للمجلس
أ .وفقا ً للمادة الخامسة والعشرين ( )25من النظام األساسي للشركة ،ال يكون اجتماع المجلس صحيحا ً إال إذا حضره
خمسة ( )5أعضاء على األقل ،ويجوز أن ينيب عضو مجلس اإلدارة غيره من أعضاء مجلس اإلدارة لحضور
اجتماعات المجلس ،وفي حالة إنابة عضو مجلس اإلدارة عضوا آخر في حضور اجتماعات المجلس يتعين ان
تكون اإلنابة طبقا للضوابط اآلتية-:
ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات االجتماع.
أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة.

ال يجوز للنائب ،فيما يتعلق بصوت المنيب ،التصويت على القرارات التي تحظر األنظمة واللوائح على
المنيب التصويت بشأنها.
ب .تصدر القرارات باألغلبية المطلقة لألعضاء الحاضرين أو الممثلين في االجتماع وإذا تساوت كان صوت الرئيس
مرجحاً.

المادة األربعين :محاضر االجتماعات
أ .وفقا ً لنظام الشركات وأنظمة هيئة السوق المالية ،سيتم تسجيل أي مداوالت وقرارات للمجلس في المحاضر توقع من
قبل جميع األعضاء الحاضرين ورئيس المجلس وأمين السر ،ويتم تدوينها في سجل خاص يوقع عليه كل من
الرئيس و أمين سر المجلس .و 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 – .وتعرض مسودات المحاضر على األعضاء قبل توقيعها.
ب .يتم تدوين اجتماعات المجلس بترقيم تسلسلي على المحاضر  ،حيث يجب أن تعكس سير األحداث في كل اجتماع
مجلس اإلدارة ،على أن تتضمن أسماء األشخاص الحاضرين في اجتماع مجلس اإلدارة وجدول أعمال االجتماع،
والكلمات الفعلية التي تم تناولها في القرارات والقضايا واآلراء وعدد األصوات التي تمنح لقرار معين واآلراء
المعارضة .يجب تعيين الشخص الذي يقوم بإعداد المحاضر من قبل أمين سر المجلس.
ج .يتم التوقيع من قبل جميع أعضاء المجلس الحاضرين على محضر االجتماع في حالة استخدام وسائل التقنية الحديثة
مثل مؤتمرات عبر الهاتف أو الفيديو ،وتكون موقعة من جميع أعضاء المجلس المشاركون في ذلك االجتماع ،كما
يجب أيضا أن يتناول المحضر بذكر أعضاء المجلس الغير الحاضرين شخصيا ً ولكن عبر وسائل أخرى ،مع
اإلعالن عن تصويتهم في المحضر.

المادة الحادية واألربعين :خطط التعاقب  /تطوير اإلدارة
أ .يجب على مجلس اإلدارة أيضا ً إلى جانب أداء مسئولياته بفاعلية اإلشراف على تخطيط التعاقب والتنمية اإلدارية،
وبنا ًء عليه يتطلب األمر االلتزام بالمبادئ التوجيهية التالية:
يجب على الرئيس التنفيذي للشركة إعداد تقرير سنوي بشأن تخطيط التعاقب والتنمية اإلدارية لتقديمها إلى
المجلس.
يجب أن تتوافر توصيات من قبل رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركة في كافة األوقات بشأن
الشخص الذي سيتولى خالفة المنصب في حال عجزه عن مباشرة عمله بشكل غير متوقع.
يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت مساعدة مجلس اإلدارة في اختيار وتطوير وتقييم المرشحين
المحتملين لشغل الوظائف التنفيذية ،بما في ذلك الرئيس التنفيذي للشركة واإلشراف على وضع الخطط
الخاصة بتعاقب مناصب الرئيس التنفيذي.
يجب على رئيس مجلس اإلدارة  -القائم  -في جميع األوقات حيازة إجراءات سرية مكتوبة لنقل مسئولياته
بشكل فعال في الوقت المناسب في حالة حدوث عجز مفاجئ له أو لها أو في حالة مغادرة العمل ،بما في
ذلك توصياته  /توصياتها حول ترتيبات لفترة طويلة بشأن تعاقب المنصب .ويجب على الرئيس استعراض
هذا اإلجراء بصفة دورية مع لجنة الترشيحات والمكافآت.
يجب على لجنة الترشيحات والمكافآت طلب التوصيات والتقييمات الخاصة بالرئيس التنفيذي للشركة فيما
يتعلق بالخلفاء المحتملين لتولي مناصب اإلدارة التنفيذية.

المادة الثانية واألربعين :اإلطالع على اإلدارة والمستشارين المستقلين
أ .في نطاق أداء دوره الرقابي ،يخول مجلس اإلدارة التحقيق في أي أمر يوجه انتباهه إليه مع إمكانية اإلطالع الكامل
على جميع الدفاتر والسجالت والمرافق وموظفي الشركة وإمكانية االحتفاظ بمستشار قانوني أو مراجعي حسابات
أو مستشارين من خارج الشركة أو تكبد نفقات أخرى لهذا الغرض والتي تتحمل الشركة دفعها.
ب .يجوز لمجلس اإلدارة طلب أي مسئول تنفيذي أو أي موظف في الشركة أو أي من فروعها ،وكذلك المستشار القانوني
الخارجي للشركة و مراجعي الحسابات التابعين للشركة لالجتماع مع المجلس أو أي لجنة من لجان المجلس ،كما
يقوم المجلس باستخدام السلطة التقديرية للتأكد من أن هذا االتصال لم يؤثر على العمليات التجارية للشركة ،كما
يجوز للمجلس االجتماع أيضا ً مع المصرفيين في البنوك االستثمارية التابعة للشركة أو المحللين الماليين بها كما
يجب نسخ أي مراسالت خطية إلى الرئيس وإمكانية نسخ أي مراسالت خطية إلى الرئيس التنفيذي للشركة.

المادة الثالثة واألربعين :تقييم مجلس اإلدارة
يتولى مجلس اإلدارة إجراء تقييم ذاتي سنوي لتحديد مدى فاعلية عمل المجلس ولجانه .يجب على لجنة الترشيحات
والمكافآت التابعة للمجلس اإلشراف على التقييم الذاتي السنوي للمجلس والذي يشمل تقييما ً لألداء ومدى التزام كل فرد من
أعضاء المجلس مقابل أنشطة المجلس .يجب أن يكون هذا التقييم عامالً هاما ً في تحديد مدة عضوية أعضاء مجلس اإلدارة،
فضالً عن المهارات والصفات المطلوبة في المرشحين المحتملين لعضوية المجلس ،وفي ذلك:
أ .تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت إجراء التقييم السنوي للمجلس.
ب .يكون التقييم من خالل مؤشرات قياس مناسبة.
ج .تحديد جوانب الضعف والقوة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
د .تقييم آليات عمل المجلس بشكل عام.
هـ .تقييم األداء على المهارات والخبرات التي يمتلكها المجلس ،وتحديد نقاط القوة والضعف فيه.
و .يراعى في التقييم الفردي لألعضاء مدى المشاركة الفعالة للعضو والتزامه بأداء واجباته ومسئولياته.
ز .يتخذ المجلس الترتيبات الالزمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة ألدائه كل ثالث سنوات.
ح .يجري أعضاء المجلس غير التنفيذيين تقييما ً دوريا ً ألداء الرئيس بعد أخذ وجهات نظر األعضاء التنفيذيين
– دون حضور الرئيس النقاش – على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع
مصلحة الشركة.

المادة الرابعة واألربعين :العالقات مع المساهمين
أ .يمثل كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة المساهمين ككل وال يقدم مصلحته أو مصلحة فئة معينة من المساهمين على
مصالح الشركة.
ب .يجب على رئيس مجلس اإلدارة الحفاظ على االتصال مع كبار المساهمين بشكل كافي لفهم القضايا والشواغل ،مع
ضرورة ضمان توصيل آراء المساهمين إلى المجلس ككل .ال يجب استخدام أيا ً من تلك المبادئ التوجيهية لتجاوز
المتطلبات العامة للنظام للتعامل مع المساهمين على قدم المساواة في اإلطالع على المعلومات.
ج .يجب على رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركة وغيرهم من األعضاء المفوضين وموظفي إدارة العالقات
مع المستثمرين مواصلة الحوار مع ممثلي المؤسسات وغيرهم من المساهمين فيما يتعلق باستراتيجيات األعمال
طويلة األجل واألداء المالي وإدارة الحوكمة للشركات من أجل إقامة تفاهم متبادل لألهداف.
د .يجب على الشركة العمل على برنامج منظم لعالقات المستثمرين ،استنادا ً إلى اإلعالنات الرسمية والمنشورات المتعلقة
باألحداث الهامة والنتائج المالية وفقا ً لألنظمة واللوائح المعمول بها.

هـ .يجب على الشركة تعيين موظف مسئول عن العالقات العامة وعالقات المساهمين والتي تتمثل مسؤوليته في توفير
المعلومات واإلجابة على االستفسارات الواردة من المسئولين في تداول والمساهمين والمستثمرين من المؤسسات.

المادة الخامسة واألربعين :لجان مجلس اإلدارة
أ .قام المجلس بإنشاء اللجان التالية لمساعدته في االضطالع بمسئولياته المتعلقة بالرقابة :
لجنة المراجعة (بنا ًء على قرار الجمعية العامة للمساهمين).
لجنة الترشيحات والمكافآت.
اللجنة التنفيذية.
ب .مع مراعاة األنظمة واللوائح ذات العالقة ،يكون تشكيل اللجان التابعة لمجلس اإلدارة وفقا ً لإلجراءات العامة التي
وضعها المجلس واإلشارة إلى مهام ومدة وصالحيات كل لجنة ،والطريقة التي ينتهجها المجلس لرصد أنشطتها.
يجب أن تخطر اللجنة المجلس بأنشطتها أو نتائجها أو القرارات بشفافية كاملة .يتولى مجلس اإلدارة متابعة أنشطة
هذه اللجان متابعة دورية وذلك لضمان تنفيذ األنشطة الموكلة إلى هذه اللجان على نحو صحيح .كما يجب أن يعتمد
مجلس اإلدارة األنظمة الداخلية لجميع لجان المجلس (وذلك ما عدا لجنة المراجعة).
ج .يجب تعيين عدد كاف من األعضاء غير التنفيذيين لمجلس اإلدارة في اللجان التي تتناول أنشطة قد تنطوي على
تضارب في المصالح ،مثل التأكد من سالمة التقارير المالية وغير المالية واستعراض الصفقات المبرمة من جانب
األطراف ذات العالقة والترشيح لعضوية المجلس وتعيين المدراء التنفيذيين وتحديد المكافآت.
د .مع مراعاة اختصاصات الجمعية العامة للمساهمين ،قد تنشأ لجان أخرى من وقت آلخر حسب احتياجات المجلس وذلك
عن طريق التصويت ألغلبية أعضاء المجلس الحاضرين في اجتماع قرار تكوين اللجنة.
هـ .يتم وصف غرض ومسئوليات كل لجنة في ميثاق اللجنة.
و .مع مراعاة األنظمة واللوائح ذات العالقة ،يتم تعيين أعضاء لجان المجلس بنا ًء على توصية من لجنة الترشيحات
والمكافآت وقد يمكن عزلهم من قبل المجلس وفقا ً لتقديره.
ز .يجب على أعضاء اللجان الجمع بين االستقالل (وال يعني ذلك كونه عضو مستقل) والخبرة والمتطلبات األخرى بجانب
الشروط المطلوبة بموجب األنظمة واللوائح المعمول بها.

ميثاق لجنة المراجعة بعد التعديل

الفصل األول :ميثاق لجنة المراجعة
المادة السادسة واألربعين :الغرض
أ .مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين ("الشركة ") هي الهيئة اإلدارية العليا التي تعمل على ضمان إدارة
الشركة والحفاظ على السياسات والضوابط الداخلية لما يلي:
حماية أصول الشركة.
التسجيل الصحيح للمعامالت واألحداث القائمة.
إعداد معلومات مالية صحيحة وموثقة.
اإلشراف ورقابة المخاطر على مستوى المؤسسة إلدارة عمليات الشركة.
ب .يجب أن تكون الجوانب المذكورة أعاله مستقلة ومراجعة بشكل دوري من قبل مراجع الحسابات و المدقق الداخلي.
ج .لزيادة ت عزيز المهام وضمان موضوعيتها واستقالليتها ،قامت الجمعية العامة للمساهمين بتشكيل لجنة المراجعة
("اللجنة") .إن الغرض الرئيسي منها هو مراقبة شؤون الشركة ومتابعتها نيابة عن مجلس اإلدارة في:
كفاية وسالمة نظم الرقابة الداخلية ،والمحاسبة المالية والتقارير والسياسات واإلجراءات وفعالية مهام
مراجعة المراجعة الداخلية ومراقب الحسابات.
االلتزام بتطبيق المتطلبات النظامية وسياسات وإجراءات الشركة المعتمدة.
كفاية وسالمة السياسات واإلجراءات فيما يتعلق بسالمة وأمن موجودات الشركة ،و نزاهة البيانات المالية
للشركة.
أداء وظيفة مراجعة حسابات الشركة من قبل المدقق الداخلي و مراجع الحسابات واستقاللهما.
كما وأن "لجنة المراجعة" مسئولة عن إعداد ونشر تقرير اللجنة السنوي إلى مجلس اإلدارة والجمعية
العامة للمساهمين والتقارير األخرى المطلوبة منها وذلك بموجب األنظمة واللوائح ذات العالقة.
د .كما وأنه ينبغي التأكد بأن واجبات "لجنة المراجعة" تساعد مجلس اإلدارة في دوره الرقابي.

المادة السابعة واألربعين :مسئوليات لجنة المراجعة
لجنة المراجعة تتحمل المسؤوليات التالية:
أ .الرقابة الداخلية والسياسات المحاسبية
المراجعة مع إدارة الشركة ومراقب الحسابات و المراجعة الداخلية ،والسياسات واإلجراءات العامة للشركة
وضمان كفاية المبادئ والممارسات المحاسبية المالية التي تطبقها الشركة.
النظر في فعالية نظام الرقابة الداخلية والمالية ،بما في ذلك رقابة وأمان المعلومات.
فهم نطاق مراجع الحسابات و المدقق الداخلي في استعراض المراقبة الداخلية على التقارير المالية،
ومراجعة تقارير النتائج والتوصيات الهامة جنبا ً إلى جنب مع ردود اإلدارة.
المراجعة والتعليق على أي جديد أو تغيير لإلجراءات والسياسات القائمة المتخذة من قبل اإلدارة.

ب .مراجعة مراجع الحسابات والبيانات المالية
يجب على لجنة المراجعة تقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة بشكل سنوي بتعيين و عزل وأجور مراجع
الحسابات ،و ال بد من تقديم أي توصية فيما يتعلق باستقالليتها أو أي شيء من هذا القبيل.
مراجعة وتأكيد استقاللية مراجع الحسابات عن طريق الحصول على بيانات من مراجع الحسابات بشأن
العالقات بين مراجع الحسابات والشركة ،ويشمل ذلك خدمات غير مراجعة الحسابات ،ومناقشة العالقات
مع مراجعي الحسابات.
مراجعة تقارير مراجع الحسابات والعمل على دعمه حيثما أمكن لتوفير روابط اتصال بديلة بين مراجعي
الحسابات ومجلس اإلدارة عند الحاجة ومتابعة ما اتخذ بشأن ما ورد في تقرير مراجع الحسابات.
اإلشراف على الترتيبات الالزمة الستكمال البيانات المالية الخاصة بنهاية العام و مقارنتها مع خطة مراجعة
الحسابات الخاصة بالمراجعة الخارجية (مقترح نطاق مراجعة الحسابات والنهج)؛ بما في ذلك تنسيق
الجهود لمراجعة الحسابات مع وظيفة التدقيق الداخلي.
القيام بالمراجعة والتدقيق مع مراجع الحسابات للبيانات المالية التي تمت مراجعتها فيما يتعلق بمنهج
مراجعة الحسابات ،والتسويات المحاسبية ،وتقديم توصيات لتحسين الضوابط الداخلية وغيرها من أي
نتائج لعملية مراجعة الحسابات إلى مجلس اإلدارة.
القيام بدراسة السياسات المحاسبية المتبعة ،وتقديم الرأي والتوصيات إلى مجلس اإلدارة.
القيام باستعراض وتقييم مؤهالت وأداء مراجع الحسابات ومدى استقالليته وموضوعيته وعدالته وفعالية
أعمال المراجعة سنوياً ،بما في ذلك استعراض وتقييم الشريك الرئيسي مع مراعاة آراء إدارة الشركة
ومدققي الحسابات الداخلية ،وتقديم استنتاجاتها إلى مجلس اإلدارة كما يجب أن تؤكد لجنة المراجعة درجة
التناوب العادية لشريك المراجعة كما هو مطلوب بموجب األنظمة المعمول بها وتنظر في درجة التناوب
العادية للشركة التي تقوم بمراجعة الحسابات الخارجية نفسها لضمان استمرار استقاللية المراجع التي
يتعين القيام بها.
مراجعة خطة مراجع الحسابات وأعماله ،والتحقق من عدم تقديم أعماالً فنية أو إدارية خارج نطاق أعمال
المراجعة ،وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
يتم عقد لقاء منفصل وعلى أساس منتظم مع مراجعي الحسابات لمناقشة أي مسائل خاصة مع "لجنة
المراجعة" أو لمناقشة أي أمر يعتقد مراجع الحسابات أنه ينبغي أن تناقش بصورة خاصة وسرية.
مراجعة ومتابعة تعليقات مراجع الحسابات على البيانات المالية ومتابعة اإلجراءات المتخذة بشأنها.
مراجعة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة ،وإبداء الرأي والتوصيات فيما
يتعلق بذلك ،ودراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
القيام باالستعراض مع اإلدارة ومراجع الحسابات عن مدى تأثير المبادرات التنظيمية والمحاسبة على
البيانات المالية للشركة.
التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
تقديم تقارير منتظمة إلى مجلس اإلدارة ألي قضايا قد تنشأ فيما يتعلق بجودة أو سالمة البيانات المالية
للشركة  ،ومدى امتثال الشركة للمتطلبات النظامية أو التنظيمية  ،وأداء واستقاللية مراجع الحسابات
للشركة.
ج .التدقيق الداخلي
التأكد من أن الشركة تحدد غرض وسلطة ومسئولية نشاط التدقيق الداخلي تحديدا ً رسميا ً لتوفير وعرض
التقييمات الجارية لعمليات الشركة ونظام الرقابة الداخلية بالتنسيق مع اإلدارة التنفيذية و"لجنة المراجعة".

التوصية للمجلس على التعويضات السنوية ،وتقييم األداء وتعديل راتب مدير التدقيق الداخلي بما يتماشى
مع تعويض الشركة وسياسة التحفيز.
تقديم التوصية إلى رئيس مجلس اإلدارة في تعيين وإقالة مدير التدقيق الداخلي.
اإلشراف على نشاط التدقيق الداخلي و مراجعة ميثاقها ونطاقها والكفاءة واالستقاللية والموضوعية واألداء
وخطة العمل .القيام بمراجعة نتائج التدقيق الداخلي مع مدير التدقيق الداخلي على أساس ربع سنوي ،أو
عند الحاجة ،واإلطالع على تقارير التدقيق الداخلي الدورية والسنوية.
القيام باستعراض موجز لجميع تقارير التدقيق الداخلي ،بما في ذلك ردود و تعليقات اإلدارة واالستثناءات
التي تمت مالحظتها ومتابعة تنفيذ التدابير واإلجراءات التصحيحية فيما يتعلق بالتعليقات الواردة في تقرير
مراجعة الحسابات.
اإلشراف على نشاط التدقيق الداخلي في الشركة لضمان مدى فعاليتها في تنفيذ نشاطها والواجبات التي
يحددها مجلس اإلدارة.
ينبغي أن يكون لدى "لجنة المراجعة" السلطة النهائية الستعراض والموافقة على خطة المراجعة السنوية
وجميع التغييرات الرئيسية للخطة التابعة للتدقيق الداخلي.
ضمان عدم وجود قيود غير مبررة ،واالستعراض ،و االتفاق على االستبدال ،التعيين ،أو فصل مدير
التدقيق الداخلي.
ً
استعراض أداء مدير التدقيق الداخلي بما ال يقل عن مرة واحدة سنويا ،و االتفاق على التعويضات السنوية
وتعديل الراتب ،إذا لزم األمر.
استعراض مدى فعالية نشاط التدقيق الداخلي ،بما في ذلك االمتثال للمعايير الدولية المنبثقة من جمعية
المدققين الداخليين والمختص بتنظيم الممارسة المهنية للمراجعة الداخلية.
ً
على أساس منتظم ،يتم عقد لقاء منفصل مع مدير التدقيق الداخلي لمناقشة أيا من المسائل ذات الطابع
الخاص.
دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر بالشركة.
د .االلتزام
استعراض لمدى فعالية نظام الرصد و مدى االمتثال لألنظمة واللوائح  ،ونتائج التحقيق والمتابعة (بما في
ذلك أي إجراءات تأديبية) في حالة حدوث أي حالة من حاالت عدم االمتثال.
استعراض نتائج الفحوصات التي تم القيام بها من قبل الجهات التنظيمية ذات العالقة ،وأية مالحظات
للمراجع والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.
استعراض عملية التواصل ونشر قواعد السلوك المهني واألخالق لموظفي الشركة ،ورصد االمتثال لذلك.
الحصول على تحديثات منتظمة من اإلدارة والمستشار القانوني العام للشركة فيما يتعلق بمسائل االلتزام.
رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراءات بشأنها إلى المجلس ،وإبداء توصياتها باإلجراءات
التي يتعين اتخاذها.
واجب لجنة المراجعة هو تقديم تقارير دورية إلى مجلس اإلدارة .
هـ .ضوابط وأدوات رقابة تقنية المعلومات
يجب على اللجنة البحث واالستعراض مع اإلدارة ومراجع الحسابات الخارجي والمدقق الداخلي:
فعالية ونقاط الضعف في الضوابط وأنظمة الرقابة في نظام معلومات الشركة.

أي نتائج وتوصيات ذات صلة من قبل مراجعي الحسابات الخارجيين والمدقق الداخلي جنبا ً إلى جنب مع
ردود اإلدارة عليها ،بما في ذلك جدول زمني لتنفيذ التوصيات على الضوابط وأدوات الرقابة  ،بما في
ذلك أي مخاطر كبيرة متعلقة بهذه الضوابط الرئيسية.
حالة وكفاية نظم المعلومات اإلدارية وغيرها من تكنولوجيا المعلومات.
وتستعرض اللجنة مع المدقق الداخلي والمراجع الخارجي تنسيق جهود المراجعة لضمان تغطية كاملة
لنظام الضوابط ومجاالت الخطر الرئيسية ذات الصلة التي تسيطر عليها.
و .مهام تقديم التقارير
إعداد تقارير منتظمة إلى مجلس اإلدارة عن أنشطة لجنة المراجعة والقضايا والتوصيات ذات الصلة.
توفير وسيلة اتصال مفتوحة بين المدقق الداخلي ،ومراجع الحسابات ،ومجلس اإلدارة.
تحضير وتقديم تقرير سنوي للمساهمين ،واصفا ً هيكلية اللجنة ،والمسؤوليات ،وأي معلومات أخرى
مطلوبة ،بما في ذلك موافقتها على الخدمات غير مراجعة الحسابات.
مراجعة أي تقارير أخرى تتصل بمسؤوليات اللجنة الصادرة عن الشركة.

ز .مهام أخرى
تنفيذ أنشطة أخرى ذات صلة على النحو المطلوب من قبل المجلس.
متابعة المخالفات المادية والمالية واألخالقية أو النظامية  ،وأي انتهاكات خطيرة لسياسات الشركة أو
انتهاك لألحكام النظامية أو أي مخالفة لمدونة قواعد السلوك المهني واألخالق ،والتي أشار إليها المدقق
الداخلي أو أي موظف آخر.
التوجيه واإلشراف على أي تحقيقات خاصة ،حسب االقتضاء ،بشأن المسائل المتصلة بالبيانات المالية
للشركة ،والضوابط الداخلية ،واالمتثال لألنظمة أو أخالقيات األعمال التجارية.
مراجعة جميع القضايا الهامة التي تدخل في نطاق ميثاق لجنة المراجعة ،بما في ذلك أي تغييرات في
المبادئ المحاسبية ،مع اإلدارة ومراجع الحسابات ،قبل اتخاذ أي قرار بشأن تقديم التقارير و الممارسات
الواجب إتباعها من قبل الشركة ،وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى المجلس.
استعراض وتقييم مدى كفاية ميثاق لجنة المراجعة سنوياً ،وطلب توصية المجلس على التعديالت المقترحة
تمهيدا ً لموافقة الجمعية العامة ،وضمان اإلفصاح حسب مقتضى الحال والذي قد يكون مطلوبا ً بموجب
األنظمة أو اللوائح.
المراجعة مع اإلدارة لعوائد ضريبة الزكاة  /والقضايا الضريبية.
مراجعة البيانات المالية المرحلية والسنوية للشركة ،بما في ذلك أية تأثر على البنود غير عادية.
التأكد من أنه قد تم تنفيذ جميع المسؤوليات الواردة في هذا الميثاق سنوياً.
تقييم أداء لجنة المراجعة وأعضائها على أساس منتظم.
يحق للجنة المراجعة والتي لديها السلطة توكيل محام مستقل وغيره من المستشارين ،وذلك بما تراه
ضروريا ً للقيام بمهامها.
وضع إجراءات لالحتفاظ ،وتلقي ومعالجة الشكاوى التي تتلقاها الشركة بشأن المحاسبة ،والضوابط
المحاسبية الداخلية أو مسائل المراجعة ،بما في ذلك إجراءات لتقديم المخاوف بشأن المحاسبة أو التدقيق
من قبل العاملين في الشركة وغيرها من المسائل المشكوك بها.
تكون لجنة المراجعة متاحة في جميع األوقات لتلقي االقتراحات واألسئلة أو توصيات من مراجعي
الحسابات الخارجيين ،والمدقق الداخلي واإلدارة التنفيذية.

إبداء الرأي 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 ،وذلك بنا ًء على طلب مجلس اإلدارة.
البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي أو من يتولى مهامه أو مسئول االلتزام والحوكمة أو مراجع
الحسابات.

المادة الثامنة واألربعين :هيكل لجنة المراجعة
أ .يجب أن تتكون لجنة المراجعة من ثالثة ( )3إلى خمسة ( )5أعضاء من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين ،كما
يجب أن تتضمن لجنة المراجعة مختص بالشؤون المالية والمحاسبية.
ب .يتم تعيين أعضاء "لجنة المراجعة" من قبل الجمعية العامة بناء على توصية من المجلس ،وتكون لجنة المكافآت
والترشيحات هي المسئولة عن ترشيح أعضاء للجنة المراجعة وتقدم إلى مجلس اإلدارة أسماء المرشحين
وتوصياتها في ذلك الشأن.
ج .تختص الجمعية العامة بإعتماد قواعد تعيين أعضاء "لجنة المراجعة" وإعتماد مدة تعيينهم واإلجراءات الواجب إتباعها
من قبل اللجنة بنا ًء على توصية من مجلس اإلدارة.
د .يجب أال تزيد فترة عضوية "لجنة المراجعة" عن مدة عضوية مجلس اإلدارة .كما يجب أن تنتهي عضوية عضو لجنة
المراجعة  ،إذا كان أحد أعضاء مجلس اإلدارة ،في حال انتهاء مدة عضويته في المجلس أو استقالته الطوعية من
عضوية "لجنة المراجعة" ،وغير عضو مجلس اإلدارة تنتهي عضويته عن طريق االستقالة أو في نهاية مدة
عضوية اللجنة ويجوز لمجلس اإلدارة عزل عضو من أعضاء لجنة المراجعة بأغلبية األصوات ،وفي حال شغر
أي من مقاعد اللجنة ألي من سبب كان لمجلس اإلدارة تعيين عضو آخر بحسب ما ورد في الفقرة (ب) وذلك إلى
حين اعتماد تعيينه من الجمعية العامة كما ورد في الفقرة (ج).
هـ .يعين أعضاء لجنة المراجعة من بينهم رئيسا ً يتم اختياره بالتصويت اإليجابي ألغلبية اللجنة.
و .ينبغي على العضو عدم القيام بأي عمل فني أو إداري أو غيرها في الشركة حتى وإن كانت ذات طبيعة استشارية من
غير أعمال اللجنة.
ز .على العضو أال يكون لديه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العمل أو العقود المبرمة لحساب الشركة.
ح .يجب على لجنة المراجعة تعيين أمين سر للجنة للحفاظ على سجالت اإلجراءات والقرارات ،كما يمكن ألمين السر أن
يكون واحدا ً من أعضاء اللجنة أو أن يكون من خارجها ،إذا كان أمين السر من غير أعضاء اللجنة فليس له أي
حقوق في التصويت.
ط .أمين سر اللجنة مسئول عن ما يلي:
االحتفاظ بسجالت كاملة من اجتماعات اللجنة لغرض إصدار التقارير حول أداء اللجنة لمجلس اإلدارة.
تعميم قرارات اللجنة إلى األطراف المعنية.
التنسيق مع اإلدارات المعنية بشأن قرار اللجنة والتي تستلزم االمتثال باإلجراءات التنظيمية.
إنشاء آلية لتتبع ومتابعة قرارات اللجنة.
تنفيذ أي مهام أو مسؤوليات أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة أو أي من أعضائها.
إعداد محاضر اجتماعات اللجنة.

المادة التاسعة واألربعين :مسئوليات أعضاء لجنة المراجعة
أ .بذل واجبي العناية والوالء وكل جهد لحضور جميع اجتماعات اللجنة والمشاركة بفعالية في المناقشات .كما يجب إبالغ
الرئيس كتابيا ً في حالة غيابهم.
ب .الحفاظ على أسرار الشركة المكتسبة من خالل أداء واجباتهم ،ويجب أال تنشر معلومات سرية للمساهمين من الجمعية
العامة أو إلى أي طرف آخر ،في مثل هذه الحاالت يجب أن يتم عزل العضو من منصبه ويتحمل مسئولية األضرار
المالية الناجمة.
ج .االستمرار في األداء الجيد في تنفيذ واجباتهم ومسؤولياتهم ،ويجب تحديثها في المجال الخاص بها لصالح الشركة.
د .الصدق واالستقاللية والنزاهة في أداء عملهم .
هـ .عدم المشاركة في أي من المهن التي يمكن أن تنتهك مدونة السلوك المهني واألخالق للشركة أو مبادئها.
و .عدم قبول أي من المهن التي هي عرضة إلى تضارب المصالح مع الشركة ،وتلك التي قد تمنعهم من تنفيذ مهامهم
بشكل موضوعي.
ز .على أعضاء اللجنة اإلفصاح عن جميع العمليات الشخصية وطبيعتها التي يتم تنفيذها مع الشركة ،وأي عالقة شخصية
مع مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
ح .على لجنة المراجعة وضع آليات تتيح للعاملين تقديم ملحوظاتهم بسأن التجاوزات في التقارير المالية وغيرها.

المادة الخمسين :أعمال لجنة المراجعة
أ .يجب على اللجنة أن تعتمد جدول أعمال سنوي في االجتماع األول لكل سنة ،وفي كل اجتماع يجب عليها تحديد موعد
االجتماع الذي يليه.
ب .يجب على "لجنة المراجعة" االجتماع أربعة ( )4مرات على األقل خالل كل سنة مالية ،كما يمكن زيادة هذا العدد
وفقا ً للضرورة أو عند الطلب من قبل مجلس اإلدارة ،وما لم يوجه المجلس بخالف ذلك يتعين على "لجنة المراجعة"
أن تجتمع في مركز الشركة ،على أن يعقد اجتماع على األقل في كل ربع من السنة المالية للشركة.
ج .ال يحق ألحد غير أعضاء "لجنة المراجعة" حضور اجتماعاتها ،ومع ذلك يجوز لغير العضو حضور االجتماعات
بنا ًء على دعوة من قبل اللجنة.
د .يتم إعداد جدول األعمال لكل اجتماع م ن قبل رئيس لجنة المراجعة ،كما تعمم على كل األعضاء قبل موعد االجتماع
كل ما كان ذلك ممكناً.
هـ .يتولى رئيس "لجنة المراجعة" كل اجتماعات اللجنة ،كما توثق جميع قرارات وتوصيات "لجنة المراجعة" ضمن
المحاضر ويتم توقيعها من قبل رئيس اللجنة و أمين سر المجلس.
و .على كل من رئيس وأعضاء لجنة المراجعة الحضور شخصيا ً خالل اجتماع اللجنة ،كما وأنه ال يقبل تمثيل الرئيس أو
أحد أعضاء اللجنة عبر أية وكالة ،وألعضاء اللجنة االجتماع من خالل وسائل التقنية الحديثة.
ز .يجب على "لجنة المراجعة" االجتماع وفقا ً لما يحدده رئيس اللجنة ،أو بنا ًء على طلب أي اثنين من أعضائها.
ح .يجب أن تتخذ قرارات "لجنة المراجعة" بأغلبية األصوات ،وفي حالة تعادل األصوات يكون صوت الرئيس المرجح،
ويكون لكل عضو باللجنة صوت واحد.

ط .يجب على "لجنة المراجعة" تقديم تقرير موجز إلى مجلس اإلدارة يتضمن مالحظاتها والتوصيات الهامة بشأن المسائل
المعتبرة ضمن اجتماعات لجنة المراجعة.
ي .ال يكون اجتماع "لجنة المراجعة" نافذا ً إال إذا حضره أغلبية األعضاء.
ك .عند إرسال دعوة حضور االجتماع يجب إرفاق مسودة جدول األعمال ،وأن تسلم يدويا ً أو ترسل إلى األعضاء إلكترونيا ً
أو بأي طريقة أخرى ،وفي حال غياب الرئيس تنتخب اللجنة من ينوب عنه.
ل .للمدقق الداخلي والمراجع الخارجي طلب االجتماع باللجنة كلما دعت الحاجة لذلك.
م .يمكن دعوة ممثلي اإلدارة لحضور أي أو كل اجتماعات "لجنة المراجعة" ،ويتم دعوتهم من خالل أمين سر المجلس
بتوجيه من رئيس اللجنة.
ن .في حالة الطوارئ أو في حاالت خارجة عن إرادة اللجنة حيث ال يمكن أن تعقد فيها "لجنة المراجعة" اجتماعها  ،يمكن
للجنة المراجعة اتخاذ قراراتها من خالل عرضها على األعضاء متفرقين.
س .يجب على "لجنة المراجعة" االحتفاظ بسجل تدون فيها المالحظات والتوصيات التي أقرت من خالل جلسات
اجتماعاتها وتقديم تقرير بشأنها إلى مجلس اإلدارة.
ع .خالل أداء دورها الرقابي ،فإن "لجنة المراجعة" مخولة للتحقيق في أي أمر تم التوجيه به مع إمكانية الوصول الكامل
إلى جميع الدفاتر والقوائم ،و المرافق والسجالت وموظفي الشركة مع الصالحية لطلب أي مشورة خارجية ،من
مراجعي الحسابات أو المستشارين ،و تحمل أي مصاريف أخرى لهذا الغرض ويتم دفعها على نفقة الشركة.
كما يجوز للجنة طلب أي مسئول تنفيذي أو موظف في الشركة أو من فروعها ،أو طلب المستشار القانوني
للشركة ،و مراجعي حسابات الشركة لالجتماع مع اللجنة أو أي عضو من أعضاء اللجنة.
ف .يجب على "لجنة المراجعة" تقييم أدائها سنويا ً ،ويجب تقديم تقرير بالنتائج إلى مجلس اإلدارة ،ويتضمن التقييم أداء
والتزام كل عضو اتجاه أنشطة اللجنة.
ص.تعد لجنة المراجعة تقريرا ً سنويا ً يتضمن النتائج المالية السنوية ويتم التوصية به للجمعية العامة العتماده ،كما توصي
اللجنة بتعيين المراجع الخارجي للشركة.
ق .يتم توثيق اجتماعات اللجنة في محاضر على النحو التالي:
تحديد تاريخ ومكان االجتماع ،وأسماء الحضور والغائبين وملخص المناقشات التي جرت في االجتماع
وقراراتهم والتوصيات ذات الصلة يجب أن تسجل.
يجب إعداد مسودة للمحضر من قبل أمين سر اللجنة خالل سبعة ( )7أيام عمل بعد كل اجتماع ،ويتم
إرسالها إلى جميع أعضاء اللجنة للمراجعة ،وتقدم التعليقات من قبل أعضاء اللجنة خالل أسبوع من تاريخ
استالم المسودة.
أمين سر اللجنة يعدل المحضر بنا ًء على تعليقات األعضاء ويرسل المرفقة مع هذه التعليقات إلى الرئيس.
يعد أمين سر اللجنة المحضر النهائي وفقا ً لتوصيات الرئيس ويرسله إلى أعضاء اللجنة موقعة من قبل
الرئيس و أمين السر.
أن تظل نسخة موقعة من المحضر مع المرفقات والمستندات ذات الصلة والمراسالت في سجل خاص.

المادة الحادية والخمسين :أجور اللجنة
أ .يحق لكل عضو من أعضاء اللجنة المكافآت أدناه:
بدل حضور لكل اجتماع والبالغ ثالثة آالف ( )3,000لاير لكل اجتماع حضره العضو.
المكافأة السنوية والبالغة مائة ألف ( )100,000لاير سنوياً.
في مكافأة أعضاء اللجنة ،يجب مراعاة معايير ترتبط باألداء كأن تكون المكافأة أو جزء منها مرتبط بأداء
العضو كحضوره لالجتماعات.
ب .يحق تعويض أعضاء اللجنة الذين يقيمون خارج موقع الشركة الرسمي عن جميع النفقات التي تم صرفها من قبلهم
لحضور االجتماع ،على أن تكون هذه النفقات معقولة ومقبولة العرف وفقا ً لمعايير األعمال مثل السفر والوجبات،
وأماكن اإلقامة وغيرها من النفقات التي تكبدها خصيصا ً ألغراض العمل .
ج .على مجلس اإلدارة التقديم واإلفصاح للجمعية العامة عن التقارير المقدمة والمكافآت والمدفوعات األخرى التي أدخلت
على أعضاء اللجنة.

المادة الثانية والخمسين :السلطة
أ .لتحقيق األهداف للجنة المراجعة القيام بالمهام التالية:
القيام بأداء الواجبات والمهام المحددة والمنصوص عليها في الميثاق وذلك بنا ًء على توجيهات وموافقة
مجلس اإلدارة ،للتحقيق في أي من نشاطات الشركة.
دعوة مراجع الحسابات للحصول على معلومات وتوضيحات الخاصة بشؤون مراجعة حسابات الشركة
دون وضع قيود إلدارة الشركة والموظفين على جميع المستويات للوصول إلى التقارير أو المعلومات
الخاصة بالشؤون المالية للشركة ،ما يراه ضروريا ً للوفاء بمسؤولياتها ،ولها حق االطالع على سجالت
الشركة ووثائقها.
يجب الوصول إلى استنتاجات وتوصيات قبل اتخاذ أي إجراءات تصحيحية من قبل مجلس اإلدارة وعدم
إصدار أي توجيهات إلدارة الشركة في هذا الصدد ويقوم مجلس اإلدارة إما بقبول وتنفيذ التوصيات أو
المشورة المقدمة من قبل لجنة المراجعة أو تقديم المشورة للجنة المراجعة لوجود انحرافات في اقتراحات
اللجنة.
للجنة المراجع ة الحق في دعوة الجمعية العامة في حال أعاق المجلس عملها أو إذا تعرضت الشركة
ألضرار أو خسائر جسيمة.
للجنة المراجعة طلب أي بيان أو إيضاح من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية.
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 المراجع
الداخلي ،فيجب تضمين تقرير مجلس اإلدارة توصية اللجنة ومبرراتها ،وأسباب عدم أخذه بها.

سياسة مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة
عنه واإلدارة التنفيذية بعد التعديل

مكافآت مجلس اإلدارة
المادة الحادية والثالثين :مكافآت مجلس اإلدارة
أ .وفقا للمادة السادسة والسبعين ( )76من نظام الشركات وبالتوافق مع المادة الثانية والعشرين ( )22من نظام الشركة
األساسي ،قد تتكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة من مبلغ معين ،أو بدل حضور ،أو مزايا عينية ويجوز الجمع
بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا.
ب .يستحق كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مكافات سنوية تقدر بمائتي ألف ( )200.000لاير لكل عضو ،كما
يتسحق أعضاء اللجان المنبثقة من المجلس مكافأت سنوية تقدر بمائة ألف ( )100.000لاير إلى جانب المكافات
األصلية الممنوحة ألعضاء المجلس عالوة على بدل حضور اجتماعات المجلس او اللجان والبالغ ثالثة آالف
( )3000لاير لكل جلسة ،وفي كل االحوال ،يجب ان ال تتجاوز هذه المخصصات ( 500.000لاير ) في السنة
لكل عضو.
ج .في مكافأة أعضاء المجلس ،يجب مراعاة معايير ترتبط باألداء كأن تكون المكافأة أو جزء منها مرتبط بأداء العضو
كحضوره لالجتماعات.
د .أعضاء المجلس التنفيذيين أو العاملين بالشركة من هم من موظفي الشركة ال تتم مكافآتهم عن خدماتهم كأعضاء في
المجلس ،وأما أعضاء المجلس غير التنفيذيين وغير العاملين بالشركة من غير موظفي الشركة ال يتم تضمينهم
في أي تنسيقات استشارية للشركة دون الحصول على موافقة مسبقة من لجنة الترشيحات والمكافآت .كما ال
يجوز لألعضاء العاملين في لجنة المراجعة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الحصول على تعويضات عن تقديم
خدمات استشارية أو محاسبية أو قانونية أو استثمارية أو مالية للشركة .كذلك يتعين على الشركة أال تساهم في
المنظمات الخيرية التي ينتمي إليها العضو.
هـ .أي انتهاك لتحديد األجور يعد الغيا ً وباطالً.

مكافآت لجنة المراجعة
المادة الحادية والخمسين :أجور اللجنة
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في مكافأة أعضاء اللجنة ،يجب مراعاة معايير ترتبط باألداء كأن تكون المكافأة أو جزء منها مرتبط بأداء
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ب .يحق تعويض أعضاء اللجنة الذين يقيمون خارج موقع الشركة الرسمي عن جميع النفقات التي تم صرفها من قبلهم
لحضور االجتماع ،على أن تكون هذه النفقات معقولة ومقبولة العرف وفقا ً لمعايير األعمال مثل السفر والوجبات،
وأماكن اإلقامة وغيرها من النفقات التي تكبدها خصيصا ً ألغراض العمل .
ج .على مجلس اإلدارة التقديم واإلفصاح للجمعية العامة عن التقارير المقدمة والمكافآت والمدفوعات األخرى التي أدخلت
على أعضاء اللجنة.

مكافآت لجنة الترشيحات والمكافآت
المادة الثامنة والخمسين :أجور اللجنة
أ .يحق لكل عضو من أعضاء اللجنة المكافآت أدناه:
بدل حضور لكل اجتماع والبالغ ثالثة آالف ( )3,000لاير لكل اجتماع حضره العضو.
المكافأة السنوية والبالغة مائة ألف ( )100,000لاير سنوياً.
في مكافأة أعضاء اللجنة ،يجب مراعاة معايير ترتبط باألداء كأن تكون المكافأة أو جزء منها مرتبط بأداء
العضو كحضوره لالجتماعات.
ب .يحق تعويض أعضاء اللجنة الذين يقيمون خارج موقع الشركة الرسمي عن جميع النفقات التي تم صرفها من قبلهم
لحضور االجتماع ،على أن تكون هذه النفقات معقولة ومقبولة العرف وفقا ً لمعايير األعمال مثل السفر والوجبات،
وأماكن اإلقامة وغيرها من النفقات التي تكبدها خصيصا ً ألغراض العمل.
ج .على مجلس اإلدارة التقديم واإلفصاح للجمعية العامة عن المكافآت والمدفوعات األخرى التي دفعت ألعضاء اللجنة.

مكافآت اإلدارة التنفيذية
المادة السادسة والسبعين :مكافآت وأجور اإلدارة التنفيذية
أ .يحدد المجلس أجر الرئيس التنفيذي ومكافآته في قرار تعيينه وتدون هذه المكافآت واألجور في العقد المبرم معه.
ب .تكون مكافأة وأجور اإلدارة التنفيذية بنا ًء على السياسات واإلجراءات الداخلية للشركة ،وتحدد بنا ًء على الدرجة
الوظيفية الممنوحة لعضو اإلدارة التنفيذية ،وذلك ما عدا مدير إدارة التدقيق الداخلي والتي تحدد مكافآته وأجوره
من المجلس بنا ًء على اقتراح لجنة المراجعة.
ج .يراعى في المكافآت واألجور الخاصة باإلدارة التنفيذية أن تكون متناسبة مع المهام والمسئوليات والمؤهالت العلمية
والخبرات العملية والمهارات ومستوى األداء.
د .يجب على الشركة فور علمها بأي معلومات مضللة قدمها عضو اإلدارة التنفيذية الستغالل الوضع الوظيفي للحصول
على مكافآت غير مستحقة أن توقف مكافأة ذلك الشخص فور علمها بذلك ،وللشركة أخذ مطالبة ذلك العضو عن
كل المكافآت الغير مستحقة التي صرفت له ،ولها أن تطالب بها لدى الجهات المختصة أو داخليا ً في الشركة.
هـ .على لجنة الترشيحات والمكافآت أن تراجع مكافآت وأجور اإلدارة التنفيذية دوريا ً لضمان كفايتها بشكل معقول
الستقطاب وإبقاء أشخاص ذوي كفاءة وخبرة والحرص على حثهم لتنمية الشركة على المدى الطويل.
و .في مكافأة أعضاء اإلدارة التنفيذية ،يجب مراعاة معايير ترتبط باألداء كأن تكون المكافأة أو جزء منها مرتبط بأداءه
كاربتاط المكافأة السنوية بأدائه تجاه مسئولياته وأهدافه.

