الئحة الحوكمة
الموافق عليها من الجمعية العامة غير العادية
بتاريخ 2020/10/29م
الموافق 1442/3/12هـ

المواد قبل التعديل
املادة ()18
شروط عضوية مجلس اإلدارة

(استرشادية)

ّ
يشترط أن يكون عضو مجلس اإلدارة من ذوي الكفاية املهنية ممن تتو افر فيهم الخبرة واملعرفة واملهارة واالستقالل الالزم ،بما يمكنه من
ممارسة مهامه بكفاءة و اقتدار ويراعى أن يتو افرفيه على وجة الخصوص ما يلي:
.1
.2

.3
.4
.5

القدرة على القيادة :وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله ملنح الصالحيات بما يؤدي إلى تحفيزاألداء وتطبيق أفضل املمارسات في
مجال اإلدارة الفعالة والتقيد بالقيم واألخالق املهنية.
الكفاءة :وذلك بأن تتو افر فيه املؤهالت العلمية ،واملهارات املهنية ،والشخصية املناسبة ،ومستوى التدريب ،والخبرات العملية
ً
ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية واملستقبلية أو باإلدارة أو االقتصاد أو املحاسبة أو القانون أو الحوكمة ،فضال عن الرغبة في
التعلم والتدريب .
القدرة على التوجيه :وذلك بأن تتو افر فيه القدرات الفنية ،والقيادية ،واإلدارية ،والسرعة في اتخاذ القرار ،واستيعاب املتطلبات
ً
الفنية املتعلقة بسيرالعمل ،وأن يكون قادرا على التوجيه االستراتيجي والتخطيط والرؤية املستقبلية الواضحة .
ً
املعرفة املالية :وذلك بأن يكون قادرا على قراءة البيانات والتقارير املالية وفهمهما .
اللياقة الصحية :وذلك بأن ال يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته .

وعلى الجمعية العامة أن تراعي عند انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة توصيات لجنة الترشيحات وتو افر املقومات الشخصية واملهنية الالزمة
ألداء مهامهم بشكل فعال وفق ما ورد في هذه املادة .

املادة ()66
إجراءات الترشيح
أ -على لجنة الترشيحات عند ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة مراعاة ما ورد في هذه الالئحة من شروط وأحكام ،وما تقرره الهيئة من
متطلبات.
ُ
ب -يجب أن يفوق عدد املرشحين ملجلس اإلدارة الذين تطرح أسماؤهم أمام الجمعية العامة عدد املقاعد املتو افرة بحيث يكون لدى
الجمعية العامة فرصة االختيارمن بين املرشحين ( .استرشادية )

المواد بعد التعديل
املادة ()18
شروط عضوية مجلس اإلدارة
ّ
يشترط أن يكون عضو مجلس اإلدارة من ذوي الكفاية املهنية ممن تتو افر فيهم الخبرة واملعرفة واملهارة واالستقالل الالزم ،بما يمكنه من
ممارسة مهامه بكفاءة و اقتدار ويراعى أن يتو افرفيه على وجة الخصوص ما يلي:
.1
.2

.3
.4
.5

القدرة على القيادة :وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله ملنح الصالحيات بما يؤدي إلى تحفيزاألداء وتطبيق أفضل املمارسات في
مجال اإلدارة الفعالة والتقيد بالقيم واألخالق املهنية.
الكفاءة :وذلك بأن تتو افر فيه املؤهالت العلمية ،واملهارات املهنية ،والشخصية املناسبة ،ومستوى التدريب ،والخبرات العملية
ً
ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية واملستقبلية أو باإلدارة أو االقتصاد أو املحاسبة أو القانون أو الحوكمة ،فضال عن الرغبة في
التعلم والتدريب .
القدرة على التوجيه :وذلك بأن تتو افر فيه القدرات الفنية ،والقيادية ،واإلدارية ،والسرعة في اتخاذ القرار ،واستيعاب املتطلبات
ً
الفنية املتعلقة بسيرالعمل ،وأن يكون قادرا على التوجيه االستراتيجي والتخطيط والرؤية املستقبلية الواضحة .
ً
املعرفة املالية :وذلك بأن يكون قادرا على قراءة البيانات والتقارير املالية وفهمهما .
اللياقة الصحية :وذلك بأن ال يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته .

وعلى الجمعية العامة أن تراعي عند انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة توصيات لجنة الترشيحات وتو افر املقومات الشخصية واملهنية الالزمة
ألداء مهامهم بشكل فعال وفق ما ورد في هذه املادة .

املادة ()66
إجراءات الترشيح
أ -على لجنة الترشيحات عند ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة مراعاة ما ورد في هذه الالئحة من شروط وأحكام ،وما تقرره الهيئة من
متطلبات.
ُ
ب -يجب أن يفوق عدد املرشحين ملجلس اإلدارة الذين تطرح أسماؤهم أمام الجمعية العامة عدد املقاعد املتو افرة بحيث يكون لدى
الجمعية العامة فرصة االختيارمن بين املرشحين.

سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس اإلدارة واللجان
المنبثقة
الموافق عليها من الجمعية العامة غير العادية
بتاريخ 2020/10/29م
الموافق 1442/3/12هـ

المواد قبل التعديل
املادة ()5
شروط عضوية مجلس اإلدارة

(استرشادية)

ّ
يشترط أن يكون عضو مجلس اإلدارة من ذوي الكفاية املهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة واملعرفة واملهارة واالستقالل الالزم ،بما يمكنه من ممارسة
مهامه بكفاءة واقتدار ويراعى أن يتوافر فيه على وجة الخصوص ما يلي:
.1
.2

.3
.4
.5

القدرة على القيادة :وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله ملنح الصالحيات بما يؤدي إلى تحفيز األداء وتطبيق أفضل املمارسات في مجال
اإلدارة الفعالة والتقيد بالقيم واألخالق املهنية.
الكفاءة :وذلك بأن تتوافر فيه املؤهالت العلمية ،واملهارات املهنية ،والشخصية املناسبة ،ومستوى التدريب ،والخبرات العملية ذات
ً
الصلة بأنشطة الشركة الحالية واملستقبلية أو باإلدارة أو االقتصاد أو املحاسبة أو القانون أو الحوكمة ،فضال عن الرغبة في التعلم
والتدريب .
القدرة على التوجيه :وذلك بأن تتوافر فيه القدرات الفنية ،والقيادية ،واإلدارية ،والسرعة في اتخاذ القرار ،واستيعاب املتطلبات الفنية
ً
املتعلقة بسير العمل ،وأن يكون قادرا على التوجيه االستراتيجي والتخطيط والرؤية املستقبلية الواضحة .
ً
املعرفة املالية :وذلك بأن يكون قادرا على قراءة البيانات والتقارير املالية وفهمهما .
اللياقة الصحية :وذلك بأن ال يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته .

وعلى الجمعية العامة أن تراعي عند انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة توصيات لجنة الترشيحات وتوافر املقومات الشخصية واملهنية الالزمة ألداء
مهامهم بشكل فعال وفق ما ورد في هذه املادة .

المواد بعد التعديل
املادة ()5
شروط عضوية مجلس اإلدارة
ّ
يشترط أن يكون عضو مجلس اإلدارة من ذوي الكفاية املهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة واملعرفة واملهارة واالستقالل الالزم ،بما يمكنه من ممارسة
مهامه بكفاءة واقتدار ويراعى أن يتوافر فيه على وجة الخصوص ما يلي:
.1
.2

.3
.4
.5

القدرة على القيادة :وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله ملنح الصالحيات بما يؤدي إلى تحفيز األداء وتطبيق أفضل املمارسات في مجال
اإلدارة الفعالة والتقيد بالقيم واألخالق املهنية.
الكفاءة :وذلك بأن تتوافر فيه املؤهالت العلمية ،واملهارات املهنية ،والشخصية املناسبة ،ومستوى التدريب ،والخبرات العملية ذات
ً
الصلة بأنشطة الشركة الحالية واملستقبلية أو باإلدارة أو االقتصاد أو املحاسبة أو القانون أو الحوكمة ،فضال عن الرغبة في التعلم
والتدريب .
القدرة على التوجيه :وذلك بأن تتوافر فيه القدرات الفنية ،والقيادية ،واإلدارية ،والسرعة في اتخاذ القرار ،واستيعاب املتطلبات الفنية
ً
املتعلقة بسير العمل ،وأن يكون قادرا على التوجيه االستراتيجي والتخطيط والرؤية املستقبلية الواضحة .
ً
املعرفة املالية :وذلك بأن يكون قادرا على قراءة البيانات والتقارير املالية وفهمهما .
اللياقة الصحية :وذلك بأن ال يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته .

وعلى الجمعية العامة أن تراعي عند انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة توصيات لجنة الترشيحات وتوافر املقومات الشخصية واملهنية الالزمة ألداء
مهامهم بشكل فعال وفق ما ورد في هذه املادة .

سياسة تعارض المصالح
الموافق عليها من الجمعية العامة غير العادية
بتاريخ 2020/10/29م الموافق 1442/3/12هـ

المواد قبل التعديل
املادة ()3
سياسة تعارض المصالح
يضع مجلس اإلدارة سياسة مكتوبة وواضحة للتعامل مع حاالت تعارض املصالح الو اقعة أواملحتمل وقوعها التي يمكن أن تؤثرفي أداء أعضاء
مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية أو غيرهم من العاملين في الشركة عند تعاملهم مع الشركة أو مع أصحاب املصالح اآلخرين ،على أن تتضمن
هذه السياسة بصفة خاصة ما يلي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7

التأكيد على أعضاء مجلس اإلدارة وكبار املساهمين وكبار التنفيذيين وغيرهم من العاملين في الشركة بضرورة تجنب الحاالت التي
ً
تؤدي إلى تعارض مصالحهم مع مصالح الشركة ،والتعامل معها وفقا ألحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية .
تقديم أمثلة توضيحية لحاالت تعارض املصالح تتناسب مع طبيعة نشاط الشركة .
إجراءات واضحة لإلفصاح عن تعارض املصالح ،والحصول على الترخيص أو املو افقة الالزمة قبل بدء األعمال التي قد ينشأ عنها
تعارض في املصالح.
اإللزام باإلفصاح الدائم عن الحاالت التي قد تؤدي إلى تعارض في املصالح أو عند وقوع هذا التعارض .
اإللزام باالمتناع عن التصويت أو املشاركة في اتخاذ القرارعند وجود تعارض في املصالح .
إجراءات واضحة عند تعاقد الشركة أو تعاملها مع طرف ذي عالقة ،على أن يشمل ذلك إبالغ الهيئة والجمهور من دون أي تأخير
ً
ً
بذلك التعاقد أو التعامل ،إذا كان هذا التعاقد أو التعامل مساويا أو يزيد على  %1من إجمالي إيرادات الشركة وفقا آلخر قوائم
مالية سنوية مراجعة.
اإلجراءات التي يتخذها مجلس اإلدارة إذا تبين له اإلخالل بهذه السياسة.

املادة ()4
تجنب تعارض المصالح
أ -يجب على عضو مجلس اإلدارة التقيد باالتي:
 -1ممارسة مهامه بأمانة ونزاهة ،وأن ّ
يقدم مصالح الشركة على مصلحته الشخصية ،وأن ال يستغل منصبه لتحقيق مصالح
خاصة.
 -2تجنب حاالت تعارض املصالح ،وإبالغ املجلس بحاالت التعارض التي قد تؤثر في حياده عند النظر في املوضوعات املعروضة
على املجلس ،وعلى مجلس اإلدارة عدم إشراك هذا العضو في املداوالت ،وعدم احتساب صوته في التصويت على هذه
املوضوعات في اجتماعات مجلس اإلدارة وجمعيات املساهمين.
 -3الحفاظ على سرية املعلومات ذات الصلة بالشركة وأنشطتها وعدم إفشائها إلى أي شخص .
بُ -يحظر على عضو مجلس اإلدارة القيام باألمورالتالية:
 -1لتصويت على قرار مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إذا كانت له مصلحة مباشرة أو
غيرمباشرة فيها.
االستغالل أو االستفادة – بشكل مباشر أو غيرمباشر – من أي من أصول الشركة أو معلوماتها أو الفرص االستثمارية املعروضة عليه
ً
بصفته عضوا في مجلس اإلدارة ،أو املعروضة على الشركة ،ويشمل ذلك الفرص االستثمارية التي تدخل ضمن أنشطة الشركة ،أو التي
ترغب الشركة في االستفادة منها ،ويسري الحظرعلى عضو املجلس الذي يستقيل ألجل استغالل الفرص االستثمارية – بطريق مباشر أو غير
.مباشر – التي ترغب الشركة في االستفادة منها والتي َع ِلم بها أثناء عضويته بمجلس اإلدارة

املادة ()10
احكام ختامية:
أ-

تعتبرهذه الالئحة نافذة من تاريخ مو افقة واعتماد الجمعية العامة للشركة عليها .

ب-

كل ما لم يرد بشأنه نص في هده الالئحة يطبق بشأنه دليل قواعد الئحة حوكمة شركة الصمعاني للصناعات املعدنية وكذلك
الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة سوق املال.

المواد بعد التعديل
املادة ()3
سياسة تعارض المصالح
يضع مجلس اإلدارة سياسة مكتوبة وواضحة للتعامل مع حاالت تعارض املصالح الو اقعة أواملحتمل وقوعها التي يمكن أن تؤثرفي أداء أعضاء
مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية أو غيرهم من العاملين في الشركة عند تعاملهم مع الشركة أو مع أصحاب املصالح اآلخرين ،على أن تتضمن
هذه السياسة بصفة خاصة ما يلي:

.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8

.9

على أعضاء مجلس اإلدارة وكبار املساهمين وكبار التنفيذيين وغيرهم من العاملين في الشركة ضرورة تجنب الحاالت التي تؤدي إلى
تعارض مصالحهم مع مصالح الشركة.
أمثلة تعارض املصالح تعارض املصالح :
استئجارالشركة مو اقع أو مستودعات من طرف ذو عالقة.
أ-
توريد الشركة بضائع من طرف ذو عالقة.
ب-
ممارسة ذو العالقة لنشاط من أنشطة الشركة .
ت-
يجب اإلفصاح عن تعارض املصالح ،والحصول على الترخيص أو املو افقة الالزمة قبل بدء األعمال التي قد ينشأ عنها تعارض في
املصالح.
اإللزام باإلفصاح الدائم عن الحاالت التي قد تؤدي إلى تعارض في املصالح أو عند وقوع هذا التعارض .
اإللزام باالمتناع عن التصويت أو املشاركة في اتخاذ القرارعند وجود تعارض في املصالح .
في حال و افق املجلس على التعامل يرفعه للجمعية للحصول على الترخيص واملو افقة الالزمة قبل بدء التعامل الذي قد ينشأ عنها
تعارض في املصالح.
تبلغ الشركة الجمهورعن قرارالجمعية بشأن التعاقد أو التعامل.
إجراءات واضحة عند تعاقد الشركة أو تعاملها مع طرف ذي عالقة ،على أن يشمل ذلك إبالغ الهيئة والجمهور من دون أي تأخير
ً
ً
بذلك التعاقد أو التعامل ،إذا كان هذا التعاقد أو التعامل مساويا أو يزيد على  %1من إجمالي إيرادات الشركة وفقا آلخر قوائم
مالية سنوية مراجعة.
اإلجراءات التي يتخذها مجلس اإلدارة إذا تبين له اإلخالل بهذه السياسة.

املادة ()4
تجنب تعارض المصالح :
ت-

تعارض املصالح لعضو مجلس اإلدارة حيث يجيب التقيد باالتي:
 -4ممارسة مهامه بأمانة ونزاهة ،وأن ّ
يقدم مصالح الشركة على مصلحته الشخصية ،وأن ال يستغل منصبه لتحقيق مصالح
خاصة.
 -5تجنب حاالت تعارض املصالح ،وإبالغ املجلس بحاالت التعارض التي قد تؤثر في حياده عند النظر في املوضوعات املعروضة
على املجلس ،وعلى مجلس اإلدارة عدم إشراك هذا العضو في املداوالت ،وعدم احتساب صوته في التصويت على هذه
املوضوعات في اجتماعات مجلس اإلدارة وجمعيات املساهمين.
 -6الحفاظ على سرية املعلومات ذات الصلة بالشركة وأنشطتها وعدم إفشائها إلى أي شخص .
 -7يحظرالتصويت على قرارمجلس اإلدارة أو الجمعية العامة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إذا كانت له مصلحة
مباشرة أو غيرمباشرة فيها.

 -8يحظر االستغالل أو االستفادة – بشكل مباشر أو غيرمباشر – من أي من أصول الشركة أو معلوماتها أو الفرص االستثمارية
ً
املعروضة عليه بصفته عضوا في مجلس اإلدارة ،أواملعروضة على الشركة ،ويشمل ذلك الفرص االستثمارية التي تدخل ضمن

أنشطة الشركة ،أو التي ترغب الشركة في االستفادة منها ،ويسري الحظر على عضو املجلس الذي يستقيل ألجل استغالل
الفرص االستثمارية – بطريق مباشرأو غيرمباشر– التي ترغب الشركة في االستفادة منها والتي َع ِلم بها أثناء عضويته بمجلس
اإلدارة.
ث -تعارض املصالح املتعلق بموظفين اإلدارة التنفيذية ومنسوبي الشركة حيث يجب التقيد باالتي:
 -1أن يتم إبالغ مجلس اإلدارة عن أي أنشطة عمل خارجية يقوم بها أي مسئول تنفيذي باإلدارة ،ويجب أخذ مو افقة من قبل املجلس
عليها ،وأن يتم اإلفصاح عنها حسب األنظمة والقوانين في هذا الخصوص.
 -2في حال أراد املسؤول التنفيذي أو املوظف القيام بهذا األمر ،عليه عرض األمرعلى الرئيس التنفيذي للشركة لدراسة األمروتقييمه
ً
والتوصية بخصوصه ملجلس إدارة الشركة تمهيدا إلصدارالقراراملناسب بشأنه.
 -4تعارض املصالح املرتبطة بكباراملساهمين حيث يجب التقيد باالتي:
 -1تخضع كافة املعامالت والعقود التي تتم مع كباراملساهمين و أقربائهم الذين يملكون  %5فما فوق من أسهم الشركة
بطريقة مباشرة أو غيرمباشرة أو يملكون حصة سيطرة في أي من شركاتها الفرعية (التي تقع ضمن مجموعتها) لذات
الشروط التي تخضع لها املعامالت التي تتم مع الغير.
 -2يتم اإلفصاح عن كافة املعامالت التي تتم مع كبار املساهمين و أقربائهم الذين يملكون  %5فما فوق من أسهم الشركة
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو يملكون حصة سيطرة في أي من شركاتها الفرعية (التي تقع ضمن مجموعتها) حسب
األنظمة والقوانين.
 -5تعارض املصالح املرتبطة بأصحاب املصالح اآلخرين حيث يجب التقيد باالتي:
تخضع كافة املعامالت والعقود التي تتم مع املوردين والعمالء اآلخرين للشركة أو أي من شركاتها الفرعية (التي تقع ضمن مجموعتها) لذات
الشروط التي تخضع لها املعامالت التي تتم مع الغيرمن حيث التقييم وعدالة التنفيذ واإلفصاح أو التبليغ
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تعارض املصالح املرتبطة باملراجع الخارجي والداخلي واملستشارين حيث يجب التقيد باالتي:
يجب أن يكون مراجعو الحسابات الخارجيين للشركة مستقلين.
ينبغي املحافظة على استقاللية املراجع الداخلي وتقديم الدعم الكافي له للقيام بأعمال املراجعة الداخلية على أن يتبع املراجع
ً
ً
الداخلي وظيفيا إلى لجنة املراجعة وإداريا إلى إدارة الشركة.
ينبغي عند تعيين أي مستشار مالي أو قانوني أو مراجع خارجي مراعاة حاالت تعارض املصالح وما نصت عليه القوانين الصادرة من
الجهات الرقابية والنظامية في هذا الخصوص

الفصل الثاني :إجراءات تنظيم العالقة مع أصحاب المصالح

املادة ()10
الغرض
الغرض من هذه السياسة هو وضع املبادئ واألسس االسترشادية التي تحكم شركة صدربخصوص عالقاتها مع أصحاب املصالح الذين
تربطهم عالقة بشركة صدرللخدمات اللوجستية وتمكينهم من رفع الشكاوى والتظلمات والتبليغ عن املمارسات املخالفة.

املادة ()11
نظرة عامة
إن مجلس إدارة شركة صدرللخدمات اللوجستية ملتزم بتطبيق أفضل املعاييراألخالقية ،حيث إن شركة صدرللخدمات اللوجستية تسعى
بأن يكون لدى أصحاب املصالح التزام وقناعة قوية وثقة تجاه التعامل معها .ويمكن تعريف أصحاب املصالح بأنهم أفراد أو مجموعة من
األفراد الذين لديهم مصلحة مباشرة أو غيرمباشرة مع الشركة يمكن أن يتأثروا بإجراءات وأهداف وسياسات الشركة .ويشمل أصحاب
املصلحة الرئيسيين في الشركة "املساهمين والجهازاإلداري واملوظفين والزبائن والدائنين والبنوك واملوردين والجهات الحكومية واملجتمع
ككل ".
ومن أجل تطوير عالقات ناجحة مع أصحاب املصلحة ،تتبع شركة صدرللخدمات اللوجستية املبادئ التالية:
 -1يحق ألصحاب املصالح الذين يتأثرون بأعمال وأنشطة شركة صدرللخدمات اللوجستية االطالع على أنشطة الشركة في ضوء
األنظمة والقوانين ،ومشاركتهم بشفافية فيما يخص مصالحهم وفيما يتعلق بالقضايا والفرص التي تؤثر عليهم.
 -2تزويد أصحاب املصالح باملعلومات الالزمة وفي الوقت املناسب فيما يخص أعمال الشركة وبما ال يتعارض مع األنظمة والقوانين.
 -3سوف تسعى شركة صدرللخدمات اللوجستية جاهدة إلى الحصول على تغذية راجعة ( )Feedbackمن أصحاب املصلحة حول
قراراتها التي تتخذها فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها وبما ال يتعارض مع النظام.
 -4تسعى شركة صدرللخدمات اللوجستية لتشجيع أصحاب املصالح على تحديد الطريقة والوسيلة التي يرغبون التواصل عبرها
للحصول على آرائهم ،وفي ضوء ذلك ،ستسعى الشركة جاهدة للحفاظ على املرونة واالستجابة لخيارات أصحاب املصالح.
 -5تحترم شركة صدرللخدمات اللوجستية قيم وثقافة كل صاحب مصلحة.
ً
 -6ينبغي على شركة صدرللخدمات اللوجستية التأكد من أن تعاملها مع أعضاء مجلس إدارتها واألطراف ذات العالقة يجري وفقا
للشروط واألحكام املتبعة مع أصحاب املصالح من دون أي تمييزأو تفضيل.

املادة ()12
أصحاب المصلحة الرئيسيين
دورالشركة تجاه أصحاب املصالح حسب التالي :
 -1املساهمين:
تلتزم شركة صدرللخدمات اللوجستية بخلق قيمة مضافة مستدامة للمساهمين بهدف تعظيم استثماراتهم وتحقيق عوائد مالية معقولة
والعمل دوما لصالحهم وحماية حقوقهم الواردة في النظام األساس للشركة والتي تحددها اللوائح واألنظمة ذات العالقة.
 -2البنوك واملقرضون اآلخرون (الدائنون ،املستثمرون املؤسسين)
•

يجب على شركة صدر للخدمات اللوجستية أن تولي اهتمام خاص بالتزاماتها تجاه البنوك واملؤسسات املالية التي تتعامل معها،
حيث سيكون لدى العديد من الدائنين واملمولين تعهدات وشروط والتزامات مالية مسبقة تتطلب من شركة صدر للخدمات
اللوجستية الوفاء بها للحصول على تمويل من هذه الجهات.

•

ينبغي أن يكون لدى أعضاء مجلس اإلدارة تفهم واضح لهذه املتطلبات وضمان أن تقوم اإلدارة بمر اقبة موقف شركة صدر
للخدمات اللوجستية بشكل مناسب لضمان عدم اإلخالل بهذه التعهدات والشروط حتى ال يترتب على عدم الوفاء بها أي جزاءات
أو عقوبات أو عو اقب أخرى تضربمصالح أو عالقات الشركة .وباإلضافة إلى ذلك ،ينبغي

•

الحرص على إقامة اتصاالت مستمرة مع ممولي الشركة ،وإشراكهم في حوارات دورية واالستجابة بطريقة إيجابية للمعلومات التي
يطلبونها وبما ال يتعارض من النظام.
•

وينبغي على شركة صدر للخدمات اللوجستية احترام دائنيها ،ومن املهم تفهم احتياجات املساهمين وتطلعاتهم واالستجابة لها على
ً
ً
سواء
النحو املالئم .وتحرص شركة صدر للخدمات اللوجستية وتعمل دوما إلحداث توازن بين توقعات ومطالب املستثمرين
مؤسسات أو مساهمين أو أفراد لضمان وجود معاملة عادلة ومنصفة لجميع املساهمين ودون تمييزبينهم.
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أعضاء مجلس اإلدارة واملديرين واملوظفين:

•

تلتزم شركة صدر للخدمات اللوجستية بمعاملة أفرادها (أعضاء مجلس اإلدارة واملوظفين) بنزاهة وتوفير فرص متساوية لجميع
العاملين ضمن السياسات املعمول بها للتوظيف ،بما في ذلك التعيين والتعويض والتطوير املنهي والترقيات دون تمييز.

•

يؤمن مجلس إدارة شركة صدر للخدمات اللوجستية بتوفير ظروف عمل آمنة وصحية ،واحترام حقوق اإلنسان واحترام حقوق
املوظفين .ويتوقع مجلس إدارة شركة صدر للخدمات اللوجستية من موظفيه اإلفصاح دون تردد عندما يرون انحر افات
ومخالفات أخالقية في ضوء سياسة اإلبالغ عن املمارسات املخالفة املعتمدة من قبل مجلس اإلدارة (.)Whistleblowing Policy

•

كما يجب على أعضاء مجلس اإلدارة أن يدركوا أهمية دعم املوظفين والتزامهم بتمكين شركة صدرللخدمات اللوجستية من تحقيق
أهدافها.

 -4العمالء واملوردين:
•

يجب على مجلس اإلدارة أن يهتم بفعالية بكيفية تعامل شركة صدر للخدمات اللوجستية مع شكاوى العمالء وحلها ،وال يعتمد
فقط على اإلدارة .كما ينبغي أن يتم التبليغ عن اإلحصاءات ذات الصلة والقضايا الرئيسية الناشئة من شكاوى العمالء إلى مجلس
اإلدارة بصفة دورية.

•

شركة صدر للخدمات اللوجستية ملتزمة بتوفير املنتجات ذات الجودة العالية والخدمات املمتازة والحلول ذات القيمة املضافة
لعمالئها وزبائنها ،كما تسعى شركة صدر للخدمات اللوجستية للتعامل مع العمالء واملوردين بطريقة أخالقية وصادقة .وتسعى
الشركة أيضا إلى بناء عالقات جيدة مع عمالئها ومورديها واملحافظة عليها ،والتأكيد على ضمان حماية سرية املعلومات املتعلقة
بهم.

 -5املجتمع:
إن أفراد ومؤسسات املجتمع العام تتوقع أن تشارك الشركات الوطنية في تنمية املجتمع الذي تعمل فيه من خالل تبني خطط ومبادرات وبرامج
للمسئولية االجتماعية تساهم في تنميته .وينبغي تولي شركة صدرللخدمات اللوجستية هذه املبادرات االجتماعية أهمية خاصة وأن تكون لها
كيانات إدارية التخاذ القرارات املتعلقة بها وتطويرها وتنميتها .كما تؤمن شركة صدر

للخدمات اللوجستية بأن الفشل في تفهم قضايا املجتمع ذات الصلة واالستجابة لها بشكل مالئم قد يكون لها عو اقب مالية ،أوسمعة سيئة،
وغيرها من النتائج السلبية على الشركة.
ونتيجة لذلك ،تلتزم شركة صدر للخدمات اللوجستية باملساهمة في تطوير وتنمية املجتمع في كافة البلدان التي تعمل فيها ،واستخدام املوارد
بشكل مسؤول للحفاظ على البيئة .ويعطي املجلس أهمية لنظرة املجتمعات للمساعدة التي تقدمها شركة صدرللخدمات اللوجستية في مجال
األنشطة الخيرية وغيرها من األنشطة املجتمعية.

املادة ()13
آليات حل النزاعات والشكاوى ألصحاب المصلحة:
في حالة نشوء شكوى أونزاع بين أصحاب املصالح وشركة صدرللخدمات اللوجستية باستثناء املوظفين ،يجب على أصحاب املصالح االتصال
بأمين سر مجلس إدارة شركة صدر للخدمات اللوجستية أو أي شخص آخر مختص تحدده الشركة .وبمجرد إخطار أمين سر املجلس أو

الشخص املختص ،سيقوم بإحالة املوضوع إلى لجنة املراجعة بالشركة للتوجيه بخصوص النزاع أوالشكوى ،ويتم اتخاذ اإلجراءات والقرارات
املناسبة بهذا الخصوص ،وعلى لجنة املراجعة أن تتأكد بأنه قد تم معالجة األمر من قبل إدارة الشركة باتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة
أو التوصية من أجل حل املشكلة بطريقة مناسبة تضمن تحقيقات وإجراءات عادلة ،وللشركة تطوير سياسة أو إجراءات إضافية تفصيلية
بجانب هذه السياسة لضمان فاعلية التنفيذ.
وفي حال نشوء نزاع بين شركة صدر للخدمات اللوجستية وأي من موظفيها ،تقوم لجنة التظلمات التي أنشأتها شركة صدر للخدمات
اللوجستية لهذا الغرض بمعالجة جميع الحاالت بما يتفق مع سياسة وإجراءات تظلمات العاملين املوجودة لدى الشركة بجانب هذه
السياسة لضمان فاعلية التنفيذ .وعندما ال يكون القرار مرضيا للطرفين املعنيين ،يمكن إحالة القضية إلى لجنة املكافآت والترشيحات
بالشركة .كما تراعي اللجنة عند إجراء التحريات والتحقيقات الالزمة حاالت تعارض املصالح وتجنبها ،في ضوء السياسة املوجودة للتظلمات
وآليات التصعيد داخل الشركة .

املادة ()14
سياسة تحفيز ومكافأة العاملين:
تحرص شركة صدرللخدمات اللوجستية على تحفيزعامليها ومعاملتهم بعدالة في ضوء هذه السياسة وسياسات املوارد البشرية التي تتبناها
والتي تضمن للموظف آلية للتطوير والترقي دون تمييزأو تحيز .حيث تضع الشركة برامج تطوير وتحفيزاملشاركة واألداء للعاملين بها ،وفي
ضوء ذلك تقوم لجنة املكافآت والترشيحات بالشركة بمراجعة سلم الرواتب املحدد لجميع املوظفين وكبار التنفيذيين وبرنامج وخطط
الحو افزبشكل مستمر واعتمادها وذلك بناء على توصية من اإلدارة التنفيذية وبما ال يتعارض مع نظام العمل والعمال وأي أنظمة سارية في
هذا الخصوص ،وتشتمل سياسة وبرامج تحفيزومكافآت العاملين بما فيهم اإلدارة التنفيذية على ما يلي:
 -1راتب أساس (يتم دفعه في نهاية كل شهر ميالدي وبصفة شهرية)؛
 -2بدالت تشتمل ،على سبيل املثال ال الحصر ،بدل سكن ،وبدل مواصالت ،وبدل تعليم لألبناء ،وبدل هاتف (حسب الدرجات
الوظيفية التي تحددها سياسة املوارد البشرية الداخلية املتبعة)؛

 -3مزايا تأمين طبي للموظف ولعائلته،
 -4سياسة تأمين على الحياة (تشمل إصابات العمل والعجز الجزئي والكلي والوفاة اثناء العمل)
ً
 -5مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات األداء وفقا للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص.
 -6الخطط التحفيزية قصيرة األجل املرتبطة باألداء االستثنائي ،والخطط التحفيزية طويلة األجل مثل برامج خيارات األسهم (متى
وجدت) والتي تتبناها الشركة في ضوء نظامها األساس واألنظمة السارية ذات العالقة؛
 -7مزايا أخرى تشمل على سبيل املثال ال الحصر ،إجازة سنوية ،وتذاكر سفر سنوية ،خدمات املطارات التنفيذية لفريق اإلدارة
التنفيذية .ومكافأة نهاية الخدمة حسب نظام العمل وسياسة املوارد البشرية املعتمدة من قبل الشركة.
 -8برنامج خاص بقروض مساكن املوظفين في ضوء السياسة الداخلية املعتمدة بهذا الخصوص.
 -9يتم اعتماد الخطط والبرامج واملوجهات العامة ملكافآت كبارالتنفيذيين من قبل لجنة ملكافآت والترشيحات.

 -10يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة املكافآت للموظفين وكبارالتنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج واملوجهات العامة التي
تقرها اللجنة.

املادة ()15
احكام ختامية:
 -1تعتبرهذه الالئحة نافذة من تاريخ مو افقة واعتماد الجمعية العامة للشركة عليها .
 -2تقوم لجنة املراجعة باإلشراف على تنفيذ هذه السياسة من خالل مراجعة الحاالت واملعامالت والعقود التي تتم مع أصحاب
املصالح أو التي من املحتمل أن تنطوي على حالة تعارض مصالح والرفع بأي توصيات تراها مناسبة إلى مجلس اإلدارة.
 -3كل ما لم يرد بشأنه نص في هده الالئحة يطبق بشأنه دليل قواعد الئحة حوكمة شركة صدرللخدمات اللوجستية املعدنية
وكذلك الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة سوق املال.

