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]—[م  ، بناًء على موافقة جمل�س 

االأدارة يف اإجتماعة رقم ]—[ 
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]—[ م

رئي�س جمل�س االإدارةفواز بن عبد العزيز احلكري



سبتمبر 2017 م      2 دليل وسياسة الحوكمة  

              رسالة من رئيس مجلس اإلدارة

خــال  مــن  فاعلــة  حوكمــة  تعزيــز  يف  وقناعتهــا  العربيــة )»ال�ســركة«(  املراكــز  �ســركة  امكانيــة  مــن  انطاقــا 
العمــل  وادارة  لتطويــر  اآليــات  وجــود  ي�سمــن  متكامــل  بنهــج  وااللتــزام  الفعالــة  ال�ســفافية  مبــادئ  تطبيــق 
جمل�ــس  ع�ســو  عمــل  ويدعــم  ويعــزز  يكمــل  االإدارة  جمل�ــس  عمــل  اأن  املتبعــة  الثوابــت  ومــن  هــادف.  ب�ســكل 
دور  باأهميــة  خا�ســه  عنايــة  املجل�ــس  يولــى  لذلــك  لل�ســركة.  العليــا  واالدارة  املنتــدب«(  )»الع�ســو  املنتــدب  االإدارة 
االلتــزام  يف  القــدوة  يكونــوا  اأن  م�ســوؤوليتهم  منظــور  مــن  فقــط  لي�ــس  التنفيذيــن،  وكبــار  املنتــدب  الع�ســو 
لدليــل  طبقــا  العمــل  علــى  الت�ســجيع  يف  لدورهــم  اأي�ســا  ولكــن  النظاميــة،  واملتطلبــات  القانونيــة  بالقواعــد 
لتنظيــم  اأ�سا�ســي  كعامــل  واعتمادهــا  »الدليــل«(  اأو  »الوثيقــة«  اأو  احلوكمــة«  و�سيا�ســة  )»دليــل  ال�ســركة  و�سيا�ســة 
مبــادئ  لتعزيــز  اأق�ســام  مــن  فيــه  مبــا  ال�ســركة  حوكمــة  و�سيا�ســة  دليــل  وياأتــي  ال�ســركة.  يف  اليوميــة  االأعمــال 
ال�سحيحــة  املعايــري  واإر�ســاء  امل�ســاهمن  قيمــة  تاأ�سي�ــس  يف  معيــار  اأهــم  اأنهــا  باعتبــار  وامل�ســوؤولية،  ال�ســفافية 
حتديــد  مــن  �ســركتنا  ومتكــن  والفاعليــة،  ال�ســفافية  مــن  اإطــار  يف  الهادفــة  القــرارات  اتخــاذ  لعمليــة 
مــن  اأ�س�ــس  علــى  مواجهتهــا  اأولويــات  و�ســع  وبالتــايل  االلتــزام،  جوانــب  مبختلــف  العاقــة  ذات  املخاطــر 

ال�ســليمة.  واملعايــري  القواعــد 

تهــم  التــي  واالإجــراءات  اخلطــط  وا�ســتعرا�س  لدرا�ســة  قويــة  اأ�س�ــس  اإر�ســاء  ميكننــا  معــا،  العمــل  وعــر 
اأ�س�ــس  علــى  وامل�ســوؤولية  واالأداء  اال�ســراتيجية  جمــاالت  جميــع  يف  قراراتنــا  ت�ســدر  اأن  ون�سمــن  �ســركتنا، 
هــذه  مبوجــب  العمــل  ل�سمــان  امل�ســوؤولية  قلــب  يف  في�سعنــي  االإدارة،  ملجل�ــس  كرئي�ــس  دوري  اأمــا  ر�ســيده. 
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الوعــي  حت�ســن  جهــد  ولقيــادة  ومراقبتهــا،  وا�ســتدامتها  االإجــراءات 
اأعمالنــا.  كل  يف  واالأداء  باملعايــري  امل�ســتمر 

اأحــد  ن�ســاأتها  منــذ  ال�ســركة،  بنتــه  الــذي  الثقــة  م�ســتوى  يعتــر 
مــن  اإاّل  تبنــى  ال  الثقــة  اأن  ومعــروف  الهامــة.  واملقومــات  املزايــا 
مــا  هــي  اجليــدة  فاحلوكمــة  ال�ســليم.  والعمــل  االأداء  اإتقــان  خــال 
القــرار  �سنــع  يف  والأهميتهــا  ال�ســركة،  يف  عليــه  ونركــز  اإليــه  ن�ســعى 
نظــري  اإطــار  �سمــن  حقيقيــة  حوكمــة  تكــون  اأن  اإال  نر�ســى  ال  لدينــا، 

عملــي.  وتطبيــق 

االإدارة،  جمل�ــس  حوكمــة  الأحــكام  املرجعيــة  الوثيقــة  هــذه  تو�ســح 
اأولينــا  قــد  اأننــا  كمــا  املختلفــة.  احلوكمــة  ومتطلبــات  وجلانــه 
االأداء  لتقييــم  خا�ســة  عنايــة  ال�ســركة  حوكمــة  و�سيا�ســة  بدليــل 
ال�ســاعات  اأن  متاأكديــن  جتعلنــا  التــي  للدرجــة  واجلماعــي  الفــردي 
ال�ســركة  منهــا  ا�ســتفادت  قــد  العمــل  داخــل  ق�سيناهــا  التــي 

�ســدى.  ت�ســع  ومل  اأكلهــا  واآتــت  حــد  الأق�ســى 

والــذى  احلوكمــة،  و�سيا�ســة  دليــل  االإدارة  جمل�ــس  اأقــر  وقــد 
حتــى  االأنرنــت  ب�ســبكة  ال�ســركة  موقــع  علــى  متاحــا  �ســيكون 
و�سعناهــا  التــي  املعايــري  فهــم  مــن  وم�ســاهمونا  �ســركاوؤنا  يتمكــن 

الأنف�ســنا.  واعتمدناهــا 

واهلل من وراء الق�سد وهو ويل التوفيق.

رئيس مجلس اإلدارة    

فواز بن عبد العزيز الحكير





المقدمة وأهداف 
وأهمية الحوكمة 
وإجراءات التعديل
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1- المقدمة وأهداف وأهمية الحوكمة وإجراءات التعديل 
�ســفافية  ذات  مبعلومــات  امل�سالــح  واأ�سحــاب  م�ســاهميها  تزويــد  يف  العربيــة  املراكــز  �ســركة  وتوجــه  �سيا�ســة  مــن  انطاقــًا 
القــرارات،  اتخــاذ  اإجــراءات  و�ســامة  اأدائهــا  ولتح�ســن  العاقــة  ذات  االأطــراف  جميــع  مــع  عاقاتهــا  ولتعزيــز  وم�سداقيــة 
جمل�ــس  اأعمــال  وتفعيــل  ال�ســركة  ل�ســوؤون  املثلــى  االإدارة  حتقيــق  اإلــى  ي�ســعى  والــذي   ]●[ بتاريــخ  االإدارة  جمل�ــس  اأقــر  فقــد 
معايــري  علــى  لاطــاع  االآخريــن  امل�سالــح  واأ�سحــاب  للم�ســاهمن  الفر�ســة  والإتاحــة  منــه،  املنبثقــة  واللجــان  االإدارة 
املتبعــة  وال�سيا�ســات  االأنظمــة  خــال  مــن  لديهــم  االطمئنــان  درجــة  ورفــع  ال�ســركة  يف  بهــا  املعمــول  احلوكمــة  ومبــادئ 

التابعــة. و�ســركاتها  ال�ســركة  اأعمــال  لت�ســيري 

مــع  يتما�ســى  كــي  ذلــك(  اإلــى  احلاجــة  دعــت  مــا  )متــى  االإدارة  جمل�ــس  قبــل  مــن  دوري  ب�ســكل  الدليــل  مراجعــة  يتــم 
ذلــك  يف  مبــا  املاليــة،  ال�ســوق  هيئــة  عــن  وال�ســادرة  ال�ســعودية  العربيــة  اململكــة  يف  بهــا  املعمــول  العاقــة  ذات  االأنظمــة 
وزارة  عــن  ال�ســادرة  والتعليمــات  ال�ســركات  نظــام  اإلــى  باالإ�سافــة  ال�ســركات،  حوكمــة  والئحــة  واالإدراج  الت�ســجيل  قواعــد 

باحلوكمــة. يتعلــق  فيمــا  ال�ســركة  ممار�ســات  لتعزيــز  وذلــك  واال�ســتثمار،  التجــارة 

1- 1 أهداف وأهمية الحوكمة
تراقــب  والتــي  ال�ســركة  اإدارة  جمل�ــس  يتبناهــا  التــي  واملعايــري  والقواعــد  ال�سيا�ســات  مــن  جمموعــة  النظــام  هــذا  يبــن 
ت�ســاعد  التــي  املمار�ســات  باأف�ســل  االلتــزام  علــى  وحر�سهــا  وخططهــا  اأهدافهــا  لتحقيــق  ال�ســركة  عمليــات  خــال  مــن 
مــا  )وفــق  ال�ســركة  اإدارة  ملجل�ــس  وميكــن  وامل�ســاهمن.  ال�ســركة  جتــاه  وم�ســوؤولياته  مبهامــه  القيــام  علــى  االإدارة  جمل�ــس 
تتطلبــه  مــا  ح�ســب  اأو  ال�ســركة  مل�سلحــة  حتقيقــًا  بع�سهــا  عــن  اال�ســتغناء  اأو  ال�سوابــط  اأو  ال�سيا�ســات  بع�ــس  تعديــل  يــراه( 

معهــا. يتعار�ــس  ال  ومبــا  بهــا  املعمــول  واللوائــح  االأنظمــة 

ويهدف هذا النظام اإلى حتقيق ما يلي:

تطوير االآليات التي ت�ساعد يف حتقيق اأهداف ال�سركة وا�سراتيجيتها.  .1

القــرار  اتخــاذ  اآليــات  وتفعيــل  التابعــة  و�ســركاتها  ال�ســركة  �ســوؤون  الإدارة  الفعالــة  وال�سيا�ســات  االآليــات  و�ســع   .2
الرقابيــة. واالإجــراءات 

حماية م�سالح وحقوق امل�ساهمن.  .3

وينظــم  ال�ســعودية[  املاليــة  ال�ســوق  يف  مدرجــة  عامــة  م�ســاهمة  ]ك�ســركة  ال�ســركة  علــى  يطبــق  الدليــل  هــذا  اأن   .4
قواعــد  بو�ســع  وذلــك  امل�سالــح،  واأ�سحــاب  وامل�ســاهمن  التنفيذيــن  واملديريــن  االإدارة  جمل�ــس  بــن  العاقــات 
حمايــة  بغر�ــس  عليهــا  وامل�سداقيــة  ال�ســفافية  طابــع  واإ�سفــاء  القــرارات  اتخــاذ  عمليــة  لت�ســهيل  خا�ســة  واإجــراءات 

االأعمــال. وبيئــة  ال�ســوق  يف  وال�ســفافية  والتناف�ســية  العدالــة  وحتقيــق  امل�سالــح  واأ�سحــاب  امل�ســاهمن  حقــوق 

1-2 مرجعية دليل وسياسة الحوكمة وااللتزام به وإجراءات تعديله
ا�ســتند  اخل�سو�ــس  وجــه  وعلــى  ال�ســليم.  االإداري  للتنظيــم  عليهــا  املتعــارف  املعايــري  علــى  بنــاًء  الدليــل  هــذا  اإعــداد  مت 

يلــي: مــا  علــى  ن�سو�ســه  يف  الدليــل  هــذا 

النظام االأ�سا�سي لل�سركة.  .1

ال�ســركات  حوكمــة  والئحــة  واالإدراج  الت�ســجيل  قواعــد  اخل�سو�ــس  وجــه  وعلــى  املاليــة  ال�ســوق  هيئــة  ولوائــح  اأنظمــة   .2
. تهــا يا تعد و

نظام ال�سركات ال�سعودي وتعدياته والتعاميم والتعليمات ال�سادرة عن وزارة التجارة واال�ستثمار.  .3

اأف�سل املمار�سات العاملية يف جمال احلوكمة.  .4
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ال�ســعودية  املاليــة  ال�ســوق  يف  ال�ســركة  اأ�ســهم  ادراج  ا�ســتكمال  تاريــخ  حتــى  لل�ســركة  ا�سر�ســاديًا  الدليــل  هــذا  يعــد   .5
التجــارة  وزارة  اأو  املاليــة  ال�ســوق  هيئــة  عــن  �ســادر  تعميــم  اأو  قــرار  اأو  الئحــة  اأو  نظــام  اأي  ين�ــس  مل  مــا  )تــداول( 
مبــداأ  تطبــق   – باحلوكمــة  بالتزامهــا  يتعلــق  فيمــا   – ال�ســركة  فــاإن  ذلــك  اإلــى  باالإ�سافــة  ذلــك.  بخــاف  واال�ســتثمار 
ال�ســنوي. االإدارة  جمل�ــس  تقريــر  يف  ذلــك  بتو�سيــح  ال�ســركة  �ســتقوم  حيــث  التزامهــا  عــدم  اأ�ســباب  تو�ســح  اأو  االلتــزام 

1-3  إجراءات تعديالت الدليل
اأي  وجــود  حــال  ويف  االإدارة.  جمل�ــس  موافقــة  علــى  احل�ســول  بعــد  اإال  الدليــل  هــذا  يعــدل  ال  اإليــه،  االإ�ســارة  �ســبق  كمــا 

التاليــة: االإجــراءات  ا�ســتيفاء  بعــد  اإال  نافــذة  تكــون  فــا  اقراحهــا  يتــم  تعديــات 

اأي تعديات مقرحة من اللجان اأو امل�ست�سارين يجب اأن يتم مراجعتها واملوافقة عليها من املجل�س.  .1

يكــون  بحــث  بالدليــل  يرفــق  اأن  علــى  م�ســتقل  ب�ســكل  وا�ســح  ب�ســكل  التعديــل  علــى  املوافقــة  تاريــخ  توثيــق  يجــب   .2
منــه. يتجــزاأ  ال  جــزء 

ونظــام  ال�ســركات  حوكمــة  والئحــة  واالإدراج  الت�ســجيل  قواعــد  علــى  تعديــات  اأي  مــع  يتما�ســى  مبــا  الدليــل  تعديــل   .3
. ت كا ل�ســر ا

تبداأ احلوكمة الفعالة مبجل�س اإدارة يكون م�ستقا وم�سغوال بعمله وملتزما وفاعا. 

العمــل  ممار�ســة  واإجــراءات  و�ســلوكيات  و�سيا�ســات  معايــري  و�ســع  باأ�س�ــس  ال�ســركة،  اإدارة  جمل�ــس  الوثيقــة  هــذه  تــزود 
بالكيفيــة  نافــذة  عليهــا  املحافظــة  اآليــات  حتديــد  الوقــت  نف�ــس  ويف  بهــا،  ال�ســركة  ومن�ســوبو  املجل�ــس  التــزام  ومراقبــة 
تقــع  القانونيــة  ال�ســركة  حوكمــة  بالتزامــات  الوفــاء  م�ســوؤولية  اأّن  وحيــث  ال�ســركة.  م�سالــح  ودعــم  خدمــة  ت�سمــن  التــي 
املاليــة  ال�ســوق  هيئــة  واأنظمــة  وقواعــد  بقوانــن  ويلتــزم  يقــر  بــدوره  والــذي  ال�ســركة،  اإدارة  جمل�ــس  اأع�ســاء  كاهــل  علــى 
مت�سمنــًا  ال�ســركة  حوكمــة  و�سيا�ســة  دليــل  و�ســع  فقــد  احلوكمــة،  تت�سمنهــا  التــي  املمار�ســات  اأف�ســل  ويعتمــد  )»الهيئــة«(، 

بال�ســركة.  اخلا�ــس  احلوكمــة  و�سيا�ســة  دليــل  عمــل  اإطــار 

ميتــد  الــذي  النهــج  علــى  يعتمــد  احلوكمــة،  تر�ســمها  التــي  اجليــدة  للممار�ســات  الناجــح  التنفيــذ  اأن  تــدرك  ال�ســركة  اإن 
يوؤ�س�ــس  عمــل  اإطــار  تقــدمي  اإلــى  ويتعداهــا  بــل  القانونيــة،  باملتطلبــات  فقــط  االلتــزام  جمــرد  مــن  اأبعــد  م�ســتويات  اإلــى 

الفاعلــة.  الن�ســاط  ممار�ســة  و�سيا�ســات  وامل�ســوؤولية  التكامــل  لثقافــة 

يف  ال�ســركة  عليهــا  ترتكــز  التــي  ال�سروريــة  واالإجــراءات  امل�ســوؤوليات  ومامــح  حــدود  وبو�ســوح  ير�ســم  الدليــل  هــذا  اإن 
االأكمــل.  الوجــه  علــى  اعمالهــا  ممار�ســة 





التعريفات 
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2- التعريفات

يف  امل�ســتخدمة  امل�سطلحــات  قائمــة  يف  لهــا  املو�سحــة  املعــاين  الدليــل  هــذا  يف  الــواردة  والعبــارات  بالكلمــات  يق�ســد 
ال�ســعودية. املاليــة  ال�ســوق  هيئــة  لوائــح  يف  والــواردة  لل�ســركة  االأ�سا�ســي  النظــام 

تدل الكلمات والعبارات االآتية على املعاين املو�سحة اأمامها:

الهيئة: هيئة ال�سوق املالية.

ال�سوق: ال�سوق املالية ال�سعودية.

اإدارة  عــن  االأول  وامل�ســوؤول  امل�ســاهمن  جمعيــة  مــن  بتفوي�ــس  ال�ســركة  يف  االأعلــى  االإداري  اجلهــاز  وهــو  االإدارة:  جمل�ــس 
النظــام  اإطــار  يف  اأدائهــا  ومراقبــة  وتطويــر  ال�ســركة  �سيا�ســات  لر�ســم  الرئي�ســة  االأداة  ميثــل  كمــا  اجلمعيــة،  اأمــام  ال�ســركة 
املجل�ــس،  م�ســوؤوليات  حتــدد  التــي  والنظاميــة  القانونيــة  واملتطلبــات  امل�ســاهمن  جمعيــة  وقــرارات  لل�ســركة  االأ�سا�ســي 

وت�سرفاتــه. قراراتــه  كافــة  عــن  للم�ســاهمن  العامــة  اجلمعيــة  اأمــام  م�ســوؤوال  املجل�ــس  ويكــون 

جمل�ــس  بــن  املختلفــة  العاقــات  لتنظيــم  اآليــات  علــى  ت�ســتمل  وتوجيههــا  ال�ســركة  لقيــادة  قواعــد  ال�ســركات:  حوكمــة 
عمليــة  لت�ســهيل  خا�ســة  واإجــراءات  قواعــد  بو�ســع  وذلــك  امل�سالــح،  واأ�سحــاب  وامل�ســاهمن  التنفيذيــن  واملديريــن  االإدارة 
امل�سالــح  واأ�سحــاب  امل�ســاهمن  حقــوق  حمايــة  بغر�ــس  عليهــا  وامل�سداقيــة  ال�ســفافية  طابــع  واإ�سفــاء  القــرارات  اتخــاذ 

االأعمــال. وبيئــة  ال�ســوق  يف  وال�ســفافية  والتناف�ســية  العدالــة  وحتقيــق 

ل من م�ساهمي ال�سركة مبوجب اأحكام نظام ال�سركات ونظام ال�سركة االأ�سا �س. جمعية امل�ساهمن: جمعية ت�سكَّ

امل�ســاهمن  اأ�ســماء  يت�سمــن  والــذي  االإيــداع،  مركــز  ويحفظــه  يعــده  الــذي  امل�ســاهمن  �ســجل  امل�ســاهمن:  �ســجل 
ال�ســادرة  االأ�ســهم  علــى  تــرد  التــي  الت�سرفــات  جميــع  فيــه  وتقيــد  االأ�ســهم،  واأرقــام  اإقامتهــم  واأماكــن  وجن�ســياتهم 

ال�ســركة. عــن 

العاديــة  غــري  العامــة  اجلمعيــة  انعقــاد  يــوم  نهايــة  يف  امل�ســاهمن  �ســجل  يف  املقيــدون  امل�ســاهمون  املقيــدون:  امل�ســاهمون 
االأربــاح  ا�ســتحقاق  يــوم  نهايــة  يف  اأو  لهــا،  املمثلــة  اجلديــدة  االأ�ســهم  واإ�ســدار  ال�ســركة  مــال  راأ�ــس  زيــادة  علــى  للموافقــة 

االأربــاح. لتوزيــع  بالن�ســبة  االإدارة  جمل�ــس  اأو  العاديــة  العامــة  اجلمعيــة  قبــل  مــن  املحــددة 

االأعمــال  يف  وي�ســارك  لل�ســركة  التنفيذيــة  االإدارة  يف  متفرغــًا  يكــون  الــذي  االإدارة  جمل�ــس  ع�ســو  التنفيــذي:  الع�ســو 
لهــا. اليوميــة 

اليوميــة  االأعمــال  يف  ي�ســارك  وال  ال�ســركة  الإدارة  متفرغــًا  يكــون  ال  الــذي  االإدارة  جمل�ــس  ع�ســو  التنفيــذي:  غــري  الع�ســو 
. لهــا

ينــايف  وممــا  وقراراتــه.  مركــزه  يف  التــام  باال�ســتقال  يتمتــع  تنفيــذي  غــري  اإدارة  جمل�ــس  ع�ســو  امل�ســتقل:  الع�ســو 
االآتــي: مــن  اأي  احل�ســر  ال  املثــال  �ســبيل  علــى  اال�ســتقالية 

�سلــة  لــه  اأو  جمموعتهــا  مــن  �ســركة  اأي  اأ�ســهم  مــن  اأو  ال�ســركة  اأ�ســهم  مــن  اأكــر  اأو   5% ن�ســبته  ملــا  مالــكًا  يكــون  اأن   .1
الن�ســبة. هــذه  ميلــك  مــن  مــع  قرابــة 

اأ�ســهم  مــن  اأو  ال�ســركة  اأ�ســهم  مــن  اأكــر  اأو   5% ن�ســبته  مــا  ميلــك  اعتباريــة  �سفــة  ذي  ل�ســخ�س  ممثــًا  يكــون  اأن   .2
جمموعتهــا.  مــن  �ســركة  اأي 

3.  اأن يكون ع�سو جمل�س اإدارة يف �سركة اأخرى من جمموعة ال�سركة املر�سح لع�سوية جمل�س اإدارتها.
اأن تكون له �سلة قرابة مع اأي من اأع�ساء جمل�س االإدارة يف ال�سركة اأو يف اأي �سركة اأخرى من جمموعتها.   .4

اأن تكون له �سلة قرابة مع اأي من كبار التنفيذين يف ال�سركة اأو يف اأي �سركة اأخرى من جمموعتها.  .5
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مــن  �ســركة  اأو  معهــا  متعامــل  طــرف  اأي  اأو  ال�ســركة  لــدى  املا�سيــن  العامــن  خــال  موظفــًا  يعمــل  كان  اأو  يعمــل  اأن   .6
تلــك  مــن  اأي  لــدى  �ســيطرة  حل�س�ــس  مالــكًا  يكــون  اأن  اأو  املورديــن،  وكبــار  احل�ســابات  كمراجعــي  جمموعتهــا، 

املا�سيــن. العامــن  خــال  االأطــراف 

اأن تكون له م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف االأعمال والعقود التي تتم حل�ساب ال�سركة.  .7
اأن يتقا�سى مبالغ مالية من ال�سركة عاوة على مكافاأة ع�سوية جمل�س االإدارة اأو اأي من جلانه.  .8

اأن ي�سرك يف عمل من �ساأنه مناف�سة ال�سركة، اأو اأن يتجر يف اأحد فروع الن�ساط الذي تزاوله ال�سركة.  .9
اأن يكون قد اأم�سى ما يزيد على ت�سع �سنوات مت�سلة اأو منف�سلة يف ع�سوية جمل�س اإدارة  .10

القــرارات  واقــراح  اليوميــة،  ال�ســركة  عمليــات  اإدارة  بهــم  املنــوط  االأ�ســخا�س  التنفيذيــن:  كبــار  اأو  التنفيذيــة  االإدارة 
املــايل. واملديــر  ونوابــه  التنفيــذي  كاملديــر  وتنفيذهــا،  اال�ســراتيجية 

االأقارب اأو �سلة القرابة:

•  االآباء، واالأمهات، واالأجداد، واجلدات واإن علوا.
االأوالد، واأوالدهم واإن نزلوا.  •

•  االإخوة واالأخوات االأ�سقاء، اأو الأب، اأو الأم، واأوالدهم.
•  االأزواج والزوجات.

م�ســاهمة  اأخــرى  �ســركات  علــى  ال�ســيطرة  اإلــى  تهــدف  حمــدودة  م�ســوؤولية  ذات  اأو  م�ســاهمة  �ســركة  القاب�ســة:  ال�ســركة 
اأو  ال�ســركات  تلــك  مــال  راأ�ــس  ن�ســف  مــن  اأكــر  بامتــاك  وذلــك  التابعــة،  ال�ســركات  تــدع  حمــدودة  م�ســوؤولية  ذات  اأو 

اإدارتهــا. جمل�ــس  ت�ســكيل  علــى  بال�ســيطرة 

�سخ�س: اأي �سخ�س طبيعي، اأو اعتباري تقر له اأنظمة اململكة بهذه ال�سفة.

االأطراف ذوو العاقة: 

كبار امل�ساهمن يف ال�سركة.  .1

اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة اأو اأي من �سركاتها التابعة واأقاربهم.  .2

كبار التنفيذين يف ال�سركة اأو اأي من �سركاتها التابعة واأقاربهم.  .3

اأع�ساء جمل�س االإدارة وكبار التنفيذين لدى كبار امل�ساهمن يف ال�سركة.  .4

املن�ساآت – من غري ال�سركات – اململوكة لع�سو جمل�س االإدارة اأو اأحد كبار التنفيذين اأو اأقاربهم.  .5

ال�سركات التي يكون اأي من اأع�ساء جمل�س االإدارة اأو كبار التنفيذين اأو اأقاربهم �سريكًا فيها.  .6

اأو  اإدارتهــا  جمل�ــس  يف  ع�ســوًا  اأقاربهــم  اأو  التنفيذيــن  كبــار  اأو  االإدارة  جمل�ــس  اأع�ســاء  مــن  اأي  يكــون  التــي  ال�ســركات   .7
فيهــا.  التنفيذيــن  كبــار  مــن 

ن�ســبته  مــا  اأقاربهــم  اأو  التنفيذيــن  كبــار  اأو  االإدارة  جمل�ــس  اأع�ســاء  مــن  اأي  فيهــا  ميلــك  التــي  امل�ســاهمة  �ســركات   .8
التعريــف. هــذا  مــن   )4( الفقــرة  يف  ورد  مــا  مراعــاة  مــع  اأكــر،  اأو   )5%(

ولــو  قراراتهــا  يف  تاأثــري  اأقاربهــم  اأو  التنفيذيــن  كبــار  اأو  االإدارة  جمل�ــس  اأع�ســاء  مــن  الأي  يكــون  التــي  ال�ســركات   .9
التوجيــه. اأو  الن�ســح  باإ�ســداء 
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اأي �سخ�س يكون لن�سائحه وتوجيهاته تاأثري يف قرارات ال�سركة واأع�ساء جمل�س اإدارتها وكبار تنفيذيها.  .1

ال�سركات القاب�سة اأو التابعة لل�سركة.  .2

مــن  مهنــي  ب�ســكل  م  تقــدَّ التــي  والتوجيهــات  الن�سائــح  التعريــف  هــذا  مــن  و)10(   )9( الفقرتــن  مــن  وي�ســتثني 
ذلــك.  يف  لــه  مرخ�ــس  �ســخ�س 

املجموعة: فيما يتعلق ب�سخ�س، تعني ذلك ال�سخ�س وكل تابع له.

يف  معــه  ي�ســرك  اأو  االآخــر،  ال�ســخ�س  ذلــك  عليــه  ي�ســيطر  اأو  اآخــر،  �ســخ�س  علــى  ي�ســيطر  الــذي  ال�ســخ�س  تابــع: 
مبا�ســر. غــري  اأو  مبا�ســر  ب�ســكل  ال�ســيطرة  تكــون  �ســبق  ممــا  اأي  ويف  ثالــث.  �ســخ�س  قبــل  مــن  عليــه  م�ســيطرًا  كونــه 

اأ�سحاب امل�سالح: كل من له م�سلحة مع ال�سركة، كالعاملن، والدائنن، والعماء، واملوّردين، واملجتمع.

كبار امل�ساهمن: كل من ميلك ما ن�سبته )%5( اأو اأكر من اأ�سهم ال�سركة اأو حقوق الت�سويت فيها.

بعــدد  ت�سويتيــة  قــدرة  م�ســاهم  كل  مينــح  االإدارة  جمل�ــس  اأع�ســاء  الختيــار  ت�سويــت  اأ�ســلوب  الراكمــي:  الت�سويــت 
املر�ســحن  مــن  يختارهــم  مــن  بــن  تق�ســيمها  اأو  واحــد  ملر�ســح  بهــا  الت�سويــت  لــه  حقــق  بحيــث  ميلكهــا  التــي  االأ�ســهم 

االأ�ســوات. لهــذه  تكــرار  دون 

منفــردًا  مبا�ســر،  غــري  اأو  مبا�ســر  ب�ســكل  اآخــر،  �ســخ�س  قــرارات  اأو  اأفعــال  يف  التاأثــري  علــى  القــدرة  ال�ســيطرة:  ح�ســة 
)ب(  �ســركة.  يف  الت�سويــت  حقــوق  مــن  اأكــر  اأو   30% ن�ســبة  امتــاك  )اأ(  خــال:  مــن  تابــع،  اأو  قريــب  مــع  جمتمعــًا  اأو 

االإداري. اجلهــاز  اأع�ســاء  مــن  اأكــر  اأو   30% تعيــن  حــق 

ال�ســركة  اإدارة  جمل�ــس  وُيعــّد  لل�ســخ�س.  اال�ســراتيجية  القــرارات  يتخــذون  الذيــن  االأفــراد  جمموعــة  االإداري:  اجلهــاز 
لهــا. االإداري  اجلهــاز 

واخلطــط  بــاالأداء،  املرتبطــة  ال�ســنوية  اأو  الدوريــة  واملكافــاآت  حكمهــا،  يف  ومــا  واالأربــاح  والبــدالت  املبالــغ  املكافــاآت: 
التــي  املعقولــة  الفعليــة  وامل�ساريــف  النفقــات  با�ســتثناء  اأخــرى،  عينيــة  مزايــا  واأي  االأجــل،  طويلــة  اأو  ق�ســرية  التحفيزيــة 

عملــه. تاأديــة  لغر�ــس  االإدارة  جمل�ــس  ع�ســو  عــن  ال�ســركة  تتحملهــا 

يوم: يوم تقوميي، �سواء اأكان يوم عمل اأم ال.
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3- دليل وسياسة حوكمة الشركة

الشكل رقم) 1 (: دليل وسياسة حوكمة الشركة
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يعتر دليل و�سيا�سة حوكمة ال�سركات عادة نظاما للعاقات حتدده وتعرفه الهياكل واالإجراءات. 

بدفــع  امل�ســاهمن  قيــام  خــال  مــن  امللكيــة  عــن  االدارة  ف�ســل  اأ�سا�ــس  علــى  واالإدارة  امل�ســاهمن  بــن  العاقــة  تقــوم 
اأن  وينبغــي  امل�ســاهمن.  ا�ســتثمار  علــى  عائــد  حتقيــق  اأجــل  مــن  االدارة  جمل�ــس  ويديــره  ال�ســركة  اإلــى  املــال  راأ�ــس 
موقــف  تو�ســح  التــي  والت�ســغيلية  املاليــة  بالتقاريــر  وب�ســفافية،  منتظــم  ب�ســكل  امل�ســاهمن،  تزويــد  علــى  املــدراء  يحر�ــس 

العاديــة.  العامــة  اجلمعيــة  يف  ملناق�ســتها  ال�ســركة 

للم�ســاهمن،  عائــد  اأف�ســل  لتحقيــق  وذلــك  طريقــة  باأف�ســل  ال�ســركة  الإدارة  االإدارة(  )جمل�ــس  بتعيــن  امل�ســاهمون  ويقــوم 
وتتحمــل  ومراقبتهــم.  لل�ســركة  العليــا  لــاإدارة  ملــن  اال�ســراتيجية  توجيهــات  و�ســع  يف  الرئي�ســي  االدارة  جمل�ــس  دور  ويتمثــل 

االدارة.  ملجل�ــس  والرفــع  ال�ســركة  اأعمــال  اإدارة  يف  امل�ســوؤولية  العليــا  االإدارة 

ويهدف دليل و�سيا�سة احلوكمة على تعزيز العاقات بن ال�سركة وم�ساهميها. 





حوكمــة  هيــكل 
كة  لشــر ا
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4 - هيكل حوكمة الشركة
4-1  الهيكل التنظيمي لحوكمة الشركة 

الشكل رقم) 2(:الهيكل التنظيمي لحوكمة الشركة

الرائــدة  العامليــة  املمار�ســات  علــى  التنظيمــي  الهيــكل  ويعتمــد  ال�ســركة،  يف  عمــل  اآليــة  ال�ســركة  حوكمــة  هيــكل  يو�ســح 
ال�ســركة.  وحجــم  ن�ســاط  لطبيعــة  وفقــا  ال�ســركات  بحوكمــة  يتعلــق  فيمــا 

االأق�ســام  يف  لهــا  الكامــل  والو�ســف  التف�سيــل  �ســريد  بينمــا  التنظيمــي،  الهيــكل  اأ�س�ــس  خمت�ســرة  مقدمــة  يلــي  فيمــا 
الدليــل.  هــذا  مــن  التاليــة 

4-2  أسس الهيكل التنظيمي
ي�ســتطيعوا  حتــى  للم�ســاهمن  نظامــا  توفريهــا  املطلــوب  املعلومــات  كافــة  بتوفــري  ال�ســركة  تلتــزم  المســاهمون   1-2-4
بانتظــام  حتديثهــا  ويجــري  ودقيقــة  كافيــة  املعلومــات  هــذه  تكــون  اأن  يجــب  لذلــك،  كامــل.  ب�ســكل  حقوقهــم  ممار�ســة  مــن 
فعالــة  طريقــة  تطبيــق  خــال  مــن  العاديــة.  العامــة  اجلمعيــة  يف  ملناق�ســتها  امل�ســاهمن  اإلــى  منظمــة  بطريقــة  وتقدميهــا 

املعلومــات. هــذه  اإعطــاء  يف  اآخــر  علــى  م�ســاهم  تف�سيــل  عــدم  ت�سمــن  ال�ســركة  م�ســاهمي  مــع  التوا�ســل  يف 

ت�ســدر  والتــي  ال�ســركة،  يف  اأكــر  اأو  واحــدة  ح�ســة  متتلــك  موؤ�س�ســة  اأو  جمموعــة  اأو  فــرد  اأي  هــو  هنــا  املعنــي  وامل�ســاهم 
اجتماعــات  يف  وي�ســوت  ي�ســارك  واأن  يح�ســر  اأن   - اأ�ســهمه  عــدد  كان  اأيــًا   - م�ســاهم  لــكل  با�ســمها.  االأ�ســهم  �ســهادة 
فيهــا  مبــا  حقوقهــم،  مــن  حــق  اأي  ممار�ســة  مــن  امل�ســاهمن  مينــع  قــد  اإجــراء  اأي  يتجنــب  لذلــك،  العموميــة.  اجلمعيــة 

الت�سويــت.   حــق 

ال�ســركة.  و�ســوؤون  اأعمــال  اإدارة  علــى  لاإ�ســراف  امل�ســاهمن  قبــل  مــن  االإدارة  جمل�ــس  ينتخــب  اإلدارة  مجلــس   2-2-4
امل�ســاهمن. م�سلحــة  يف  تــدار  اأنهــا  و�سمــان  ال�ســركة  ا�ســتمرارية  �سمــان  هــي  للمجل�ــس  الرئي�ســية  وامل�ســوؤولية 

وت�ســهيل  املجل�ــس  قيــادة  يف  االإدارة  جمل�ــس  رئي�ــس  الرئي�ســية  امل�ســوؤوليات  تتثمــل  اإلدارة  مجلــس  رئيــس   3-2-4
عــر  ككل  وظائفــه  اأداء  يف  املجل�ــس  فاعليــة  ل�سمــان  االإدارة  جمل�ــس  اأع�ســاء  كل  قبــل  مــن  البنــاءة  واملبــادرات  االإ�ســهامات 

وم�ســوؤولياته. واجباتــه  ممار�ســة 

ية
بع

ت

تبعية

ية
يف

ظ
و

إدارية
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4-2-4 نائب رئيس مجلس اإلدارة
يحل نائب رئي�س جمل�س االإدارة حمل رئي�س جمل�س االإدارة عند غيابه.

اأع�ســاء  مــع  التوا�ســل  يف  االإدارة  جمل�ــس  �ســر  الأمــن  الرئي�ســية  امل�ســوؤوليات  تتثمــل  اإلدارة  مجلــس  ســر  أميــن   5-2-4
جميــع  قبــل  مــن  توقيعهــا  يتــم  بحيــث  حما�سرهــا  واإعــداد  واللجــان  املجل�ــس  الجتماعــات  والرتيــب  واالإعــداد  االإدارة  جمل�ــس 
االإعــداد  وكذلــك  االدارة،  جمل�ــس  رئي�ــس  جانــب  اإلــى  والتوقيــع  ال�ســركة  �ســجات  يف  القــرارات  وتدويــن  املجل�ــس  اأع�ســاء 
االأ�سا�ســي  والنظــام  واالنظمــة  باللوائــح  وااللتــزام  القانونيــة  املتطلبــات  جميــع  ا�ســتيفاء  و�سمــان  امل�ســاهمن  جلمعيــات 
يكفــل  مــا  وكل  جناحهــا،  �سمــان  علــى  والعمــل  االجتماعــات  هــذه  بانعقــاد  يتعلــق  فيمــا  الدليــل  بهــذا  ورد  ومــا  لل�ســركة 
جمل�ــس  الأع�ســاء  اال�ست�ســارات  تقــدمي  االإدارة  جمل�ــس  �ســر  اأمــن  مهــام  بــن  ومــن  واجلمعيــات.  املجل�ــس  اأعمــال  تفعيــل 
اأمــن  ويبا�ســر  ال�ســركة.  باأعمــال  �سلــة  ذات  والقوانــن  واللوائــح  التنظيميــة،  ال�ســروط  بخ�سو�ــس  املوظفــن  وكبــار  االإدارة 
الع�ســو  اإ�ســراف  حتــت  واالإداريــة  االإدارة  ملجل�ــس  املبا�ســر  االإ�ســراف  حتــت  الوظيفيــة  م�ســوؤوليات  االإدارة  جمل�ــس  �ســر 

 . ب ملنتــد ا

4-2-6 لجان مجلس اإلدارة
ونزاهــة  �ســامة  مــن  والتحقــق  ال�ســركة  اأعمــال  مبراقبــة  املراجعــة  جلنــة  تخت�ــس  المراجعــة  لجنــة   1-6-2-4
ال�ســركة  �ســجات  علــى  االطــاع  حــق  ذلــك  �ســبيل  يف  ولهــا  فيهــا،  الداخليــة  الرقابــة  واأنظمــة  املاليــة  والقوائــم  التقاريــر 

التنفيذيــة. االإدارة  اأو  االأدارة  جمل�ــس  اأع�ســاء  مــن  بيــان  اأو  اإي�ســاح  اأي  وطلــب  ووثائقهــا 

4-2-6-2 لجنة الترشيحات والمكافآت 
بتعيينــات  والتو�سيــة  االإدارة  جمل�ــس  يف  اأع�ســاء  لي�سبحــوا  املوؤهلــن  املر�ســحن  حتديــد  واملكافــاآت  الر�ســيحات  جلنــة  تتولــى 
واالإ�ســراف  املجل�ــس  جلــان  مــن  جلنــة  لــكل  االإدارة  جمل�ــس  اأع�ســاء  بتعيينــات  والتو�سيــة  االإدارة،  جمل�ــس  يف  االأع�ســاء 
اأع�ســاء  ال�ســتقالية  الدوريــة  واملراجعــة  التنفيذيــن،  واملــدراء  املجل�ــس  اأع�ســاء  بتعوي�ســات  العاقــة  ذات  االأمــور  كل  علــى 

لل�ســركة. العــام  واالأجــور  التعوي�ســات  هيــكل  ومراجعــة  املجل�ــس، 

4-2-6-3 لجنة التمويل واالستثمار
�ســراء  وت�ســمل:  القيمــة(  )متو�ســطة  اال�ســتثمارية  القــرارات  علــى  واملوافقــة  البــت  واال�ســتثمار  التمويــل  جلنــة  تتولــى 
التمويــل،  اتفاقيــات  علــى  املوافقــة  القائمــة.  امل�ســروعات  تنظيــم  واإعــادة  حت�ســن   / ت�سفيــة  امل�ســروعات،  اأو  االأرا�ســي 

جتــاوزات. مــن  ذلــك  علــى  زاد  فيمــا  االإدارة  ملجل�ــس  والرفــع  املتو�ســط،  حــدود  يف  التجــاوزات  اعتمــاد 

اإدارة  وتوجيــه  اليوميــة،  الت�ســغيل  اأمــور  متابعــة  يف  امل�ســاهمن  ممثــل  هــو  املنتــدب  الع�ســو  المنتــدب  العضــو   7-2-4
لل�ســركة،  اال�ســراتيجية  اخلطــط  لدعــم  اإ�سافــة  املجل�ــس،  علــى  عر�سهــا  قبــل  املهمــة  القــرارات  ومراجعــة  ال�ســركة، 
االعتمــاد  قبــل  مــا  مرحلــة  يف  واملذكــرات  االتفاقيــات  وتوقيــع  االأداء،  وتقاريــر  ال�ســنوية،  االأعمــال  خطــة  منهــا  والتــي 

التفاهــم.  مذكــرات  ذلــك:  مثــال  النهائــي، 

4-2-8 المدير التنفيذي 
وتنفيــذ  ال�ســركة،  ا�ســراتيجية  وتنفيــذ  وتطويــر  عــام،  ب�ســكل  لل�ســركة  والت�ســغيلي  املــايل  االأداء  م�ســوؤول  التنفيــذي  املديــر 
والع�ســو  االإدارة  جمل�ــس  بــن  و�ســل  كحلقــة  يعمــل  كمــا  االإدارة.  جمل�ــس  مــن  املعتمــدة  لل�ســركة  ال�ســنوية  االأعمــال  خطــط 

لل�ســركة. التنفيذيــة  االإدارة  وبــن  املنتــدب، 

4-2-9 المراجعة الداخلية
مــدى  مــن  والتحقــق  تطبيقــه،  علــى  واالإ�ســراف  الداخليــة  الرقابــة  نظــام  تقييــم  مهمــة  الداخليــة  املراجعــة  اإدارة  تتولــى 

واإجراءاتهــا. ال�ســركة  و�سيا�ســات  ال�ســارية  والتعليمــات  واللوائــح  باالأنظمــة  وعامليهــا  ال�ســركة  التــزام 
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المبادئ  الرئيسية 
لدليل وسياسة 
حوكمة الشركة
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5-المبادئ  الرئيسية لدليل وسياسة حوكمة الشركة 
5-1  القيادة

�سمــان  اأي  ا�ســتمراريتها،  عــن  م�ســوؤوال  باأكملــه  يكــون  فعــال  جمل�ــس  ال�ســركة  يراأ�ــس  القيــادة،  اأ�ســول  منطلــق  مــن 
البعيــد.  املــدى  علــى  ومنوهــا  ال�ســركة  جنــاح 

اأعمالهــا،  الإدارة  التنفيذيــة  وامل�ســوؤولية  ال�ســركة  قيــادة  بــن  فيمــا  املجل�ــس  اأع�ســاء  مل�ســوؤوليات  وا�ســح  توزيــع  هنــاك  يكــون 
اأطــر.  داخــل  حمكــوم  �ســيء  كل  بــل  منفــردا،  القــرار  اتخــاذ  يف  مقيــدة  غــري  ب�ســلطات  �ســخ�س  اأي  يتمتــع  ال  اإذ 

يكون رئي�س املجل�س م�سوؤوال عن قيادة املجل�س و�سمان فاعليته يف كل االأمور اخلا�سة بدوره. 

بــروح  حتدياتهــم  مواجهــة  التنفيذيــن  غــري  املجل�ــس  اأع�ســاء  علــى  يجــب  املجل�ــس،  الأع�ســاء  التكاملــي  الــدور  علــى  تاأكيــدا 
لا�ســراتيجية.  الداعمــة  االقراحــات  وتطويــر  و�ســع  يف  وامل�ســاعدة  بنــاءة 

5-2  الفاعلية
كل  بال�ســركة،  واملعرفــة  واال�ســتقالية  واخلــرات  املهــارات  يف  منا�ســب  بتــوازن  وجلانــه  املجل�ــس  اأع�ســاء  يتمتــع  اأن  يراعــى 

بفاعليــة.  وم�ســوؤولياته  واجباتــه  حتقيــق  مــن  ميكنــه  الــذي  بالقــدر 

و�سع قواعد واإجراءات ر�سمية يف اإطار من ال�سفافية يتم اإتباعها عند تعين اأع�ساء جدد باملجل�س. 

التاأكيد على تخ�سي�س جميع اأع�ساء املجل�س الوقت الكايف لل�سركة لتحقيق م�سوؤولياتهم بفاعلية. 

مــن  لتمكينــه  منا�ســبة  وجــودة  �سيغــة  يف  باملعلومــات  دوريــة  وب�سفــة  منا�ســبة  بطريقــة  املجل�ــس  تزويــد  علــى  احلر�ــس 
واجباتــه.  حتقيــق 

يلتزم املجل�س بالتعهد بتقدمي تقييم �سنوي لفعالية اأدائه واأداء جلانه واأع�ساءه ب�سكل فردي. 

5-3 المساءلة
يقدم املجل�س تقييما متوازنا وواقعيا عن موقف ال�سركة وتوقعاتها امل�ستقبلية، وُي�ساءل عن ذلك. 

تكون من م�سوؤولية املجل�س تطبيق اأنظمة �سليمة الإدارة املخاطر والرقابة الداخلية، وُي�ساءل عن ذلك. 

املراجعــة  الداخليــة،  الرقابــة  املخاطــر،  اإدارة  التقاريــر،  مــن:  لــكل  الازمــة  الر�ســمية  الرتيبــات  املجل�ــس  يوؤ�س�ــس 
ذلــك.  عــن  وُي�ســاءل  اخلارجــي،  ال�ســركة  مراجــع  مــع  منا�ســبة  بعاقــة  واالحتفــاظ  الداخليــة، 

5-4 المكافأة
اجلــودة  لتحقيــق  وحتفيزهــم  عليهــم  واالإبقــاء  الكفــاءة  اأ�سحــاب  جلــذب  الكافيــة  املكافــاآت  م�ســتويات  ت�سميــم  يتــم 
املكافــاآت  تتجــاوز  ال  اأن  علــى  الغر�ــس  لهــذا  �ســروري  هــو  ممــا  اأكــر  دفــع  جتنــب  مــع  بنجــاح،  ال�ســركة  الإدارة  املطلوبــة 
التنفيذيــة  واالإدارة  املنتــدب،  الع�ســو  مكافــاآت  ترتبــط  اأن  يجــب  كمــا  العاقــة.  ذات  والتعاميــم  االأنظمــة  يف  امل�ســموح  القــدر 

ال�ســخ�سية.  مكافاأتــه  يقــرر  اأن  يف  مديــر  الأي  ال�ســماح  ويحظــر  بال�ســركة.  والفــردي  اجلماعــي  االأداء  مب�ســتويات 

5-5 الحوار مع المساهمين
يف  يتــم  اأن  علــى  لاأهــداف  امل�ســرك  التفهــم  علــى  يعتمــد  امل�ســاهمن  مــع  حــوار  بنــاء  عــن  م�ســوؤول  املجل�ــس  يكــون 
امل�ســاهمن.  مــع  املقبــول  احلــوار  �سمــان  م�ســوؤولية  ككل  املجل�ــس  يتحمــل  ال�ســدد  هــذا  ويف  العاديــة.  العامــة  اجلمعيــة 

يجب على املجل�س اأن يتوا�سل مع راأي امل�ساهمن بكافة الطرق العملية والفعالة. 
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6- سياسة اإلفصاح والشفافية
6-1 الغرض

املنا�ســب  االإف�ســاح  تنفيــذ  مــن  االإدارة  جمل�ــس  يتاأكــد  اأن  �سمــان  هــو  وال�ســفافية  االإف�ســاح  �سيا�ســة  مــن  الغر�ــس  اإن 
ال�ســركة.  وحوكمــة  واأداء  املــايل،  املوقــف  ذلــك  يف  مبــا  بال�ســركة،  العاقــة  ذات  اجلوهريــة  االأمــور  كل  حــول  والدقيــق 

6-2 اإلطار العام للسياسة
ال�ســركة  م�ســوؤويل  اأن  يعنــي  هــذا  القانــوين.  االإف�ســاح  مــن  حــد  باأق�ســى  ال�سيا�ســة  هــذه  مبوجــب  ال�ســركة  تلتــزم 
ن�ســر  ي�ســبب  مل  مــا  بــه،  م�ســموح  االإف�ســاح  اأن  افرا�ــس  مــع  واالإف�ســاح  واالإدارة  املعلومــات  اإن�ســاء  م�ســائل  �ســيتناولون 
عامــة  مل�سلحــة  اإلغــاء  اأي  هنــاك  لي�ــس  اأن  مراعــاة  مــع  اأدنــاه،  املو�سحــة  الرئي�ســية  امل�سالــح  اإلــى  �ســررا  املعلومــات 

االإف�ســاح.  ل�سالــح 

مت  اإن  نفعهــا  مــن  اأكــر  بال�ســركة  �ســررا  ن�ســرها  يلحــق  قــد  التــي  املعلومــات  ن�ســر  عــدم  ب�سمــان  ال�ســركة  تلتــزم 
التاليــة:  املواقــف  لذلــك  مثــال  عنهــا.  االإف�ســاح 

يف احلاالت التي يكون من املحتمل اأن ي�سبب االإف�ساح اأذى خطري للتطوير الفعال اأو تقدمي خدمات جديدة.   •
النظــام  يقرهــا  اأخــرى  ماليــة  عاقــة  اأيــة  اأو  قانونيــة  مهنيــة  ملزيــة  انتهــاكا  االإف�ســاح  فيهــا  ي�ســكل  التــي  احلــاالت  يف   •

لل�ســركة.  االأ�سا�ســي 

يف احلاالت التي قد ي�سكل االإف�ساح خطرا على �سحة اأو �سامة اأي �سخ�س طبيعي.   •
طــرف  اأي  اأو  لل�ســركة  التناف�ســي  اأو  والقانــوين  التجــاري  للمركــز  خطــريا  اأذى  االإف�ســاح  فيهــا  ي�ســبب  التــي  احلــاالت  يف   •
بثقــة  ثالــث  طــرف  مــن  عليهــا  احل�ســول  مت  معلومــات  اأو  �ســخ�س  الأي  خ�ســارة  اأو  عــادل  غــري  مك�ســبا  ي�ســبب  اأو  ثالــث 

القانــون.  مبوجــب  حمميــة  جتاريــة  اأ�ســرار  علــى  وحتتــوي 

التــي  احلــاالت  يف  اأو  مــا  �ســخ�س  خ�سو�سيــة  علــى  مــرر  غــري  تعديــا  االإف�ســاح  فيهــا  ي�ســكل  التــي  احلــاالت  يف   •
الواجبــات  اأو  الر�ســمي  باملركــز  كانــت  مهمــا  عاقــة  لهــا  لي�ــس  ولكــن  تنفيذيــة  ال�ســركة  عــن  املعلومــات  فيهــا  تكــون 
االإف�ســاح  مــن  الإعفائهــا  بطلــب    - املواقــف  تلــك  مــن  اأي  حتقــق  حــال   – ال�ســركة  وتتقــدم  لل�ســركة.  الر�ســمية 
التــي  واالأ�ســباب  املطلوبــة  باملعلومــات  بيانــًا  تامــة  ب�ســرية  الهيئــة  اإلــى  تقــدم  اأن  علــى  معينــة،  معلومــات  عــن  للعامــة 

الوقــت.   لــذك  يف  املعلومــات  تلــك  عــن  االإف�ســاح  عــدم  اإلــى  ال�ســركة  دعــت 

6-3 اإلفصاح الواضح والعادل
تلتزم ال�سركة باأن تكون جميع حاالت االإف�ساح التي تقوم بها وا�سحة وعادلة ولي�ست م�سللة. 

قبــل  االأقــل  علــى  مطلوبــة  جوهريــة  تطــورات  اأو  معلومــات  اأيــة  عــن  اجلمهــور  اإلــى  االإف�ســاح  حــاالت  تتــم  اأن  يجــب 
التــداول.  مــدة  بدايــة  مــن  االأقــل  علــى  �ســاعة  ن�ســف 

6-4 اإلفصاح عن التطورات الجوهرية
تكــون  ال  والتــي  ن�ســاطها  حميــط  يف  جوهريــة  تطــورات  اأيــة  عــن  تاأخــري  بــدون  واجلمهــور  الهيئــة  باإبــاغ  ال�ســركة  تلتــزم 
لعمــل  العــام  ال�ســياق  علــى  اأو  املــايل  املركــز  اأو  واملطلوبــات  االأ�ســول  علــى  تاأثــري  لهــا  يكــون  قــد  والتــي  عامــة  معروفــة 

قــد:  والتــي  التابعــة  �ســركاتها  اأو  ال�ســركة 

توؤدي اإلى تاأثري على اأ�سعار االأوراق املالية املدرجة، اأو   •
توؤثر على مقدرة ال�سركة يف مواجهة التزاماتها جتاه اأدوات الديون.   •
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عــن  يف  امل�ســتقبلية  اال�ســتحواذات  اأو  بالتطويــر  اخلا�ســة  املعلومــات  علــى  م�ســتثمر  اأي  ح�ســول  احتماليــة  تقييــم  يتعــن 
ا�ســتثماراته.  قــرارات  اتخــاذ  عنــد  االعتبــار 

ال  املثــال  �ســبيل  علــى  عنهــا  تف�ســح  اأن  ال�ســركة  علــى  يجــب  والتــي  اأعــاه  اإليهــا  امل�ســار  اجلوهريــة  التطــورات  ت�ســمل 
يلــي:  مــا  احل�ســر 

ال�ســركة  اأ�ســول  �ســايف  مــن   10% علــى  يزيــد  اأو  ي�ســاوى  ب�ســعر  اإيجــاره  اأو  رهنــه  اأو  بيعــه  اأو  اأ�ســل  ل�ســراء  �سفقــة  اأي   •
اأحــدث. اأيهمــا  مراجعــة،  �ســنوية  ماليــة  قوائــم  اأو  مفحو�ســة  اأوليــة  ماليــة  قوائــم  الآخــر  وفقــًا 

ال�ســركة  اأ�ســول  �ســايف  مــن   10% علــى  يزيــد  اأو  ي�ســاوى  مببلــغ  لل�ســركة  العــادي  الن�ســاط  اإطــار  خــارج  مديونيــة  اأي   •
اأحــدث. اأيهمــا  مراجعــة،  �ســنوية  ماليــة  قوائــم  اأو  مفحو�ســة  اأوليــة  ماليــة  قوائــم  الآخــر  وفقــًا 

اأو  مفحو�ســة  اأوليــة  ماليــة  قوائــم  الآخــر  وفقــًا  ال�ســركة  اأ�ســول  �ســايف  مــن   10% علــى  تزيــد  اأو  ت�ســاوى  خ�ســائر  اأي   •
اأحــدث. اأيهمــا  مراجعــة،  �ســنوية  ماليــة  قوائــم 

املــوارد  توفــر  احل�ســر:  ال  املثــال  �ســبيل  علــى  ذلــك  يف  مبــا  ال�ســركة،  ن�ســاط  اأو  اإنتــاج  بيئــة  يف  هــام  تغيــري  اأي   •
عليهــا.  احل�ســول  واإمكانيــة 

تغري املدير التنفيذي لل�سركة اأو اأي تغيريات يف ت�سكيل اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة.  •
جمل�ــس  باأعمــال  متعلقــًا  احلكــم  مو�ســوع  كان  اإذا  اأع�سائــه،  اأحــد  اأو  االإدارة  جمل�ــس  �ســد  �ســادر  ق�سائــي  حكــم  اأي   •

ال�ســركة.  يف  اأع�سائــه  اأحــد  اأو  االإدارة 

 5% علــى  يزيــد  اأو  ي�ســاوى  النــزاع  مبلــغ  كان  اإذا  و�ســاطة  اأو  حتكيــم  اأو  ق�سائيــة  دعــوى  اأي  ذلــك  يف  مبــا  نــزاع  اأي   •
اأيهمــا  مراجعــة،  �ســنوية  ماليــة  قوائــم  اأو  مفحو�ســة  اأوليــة  ماليــة  قوائــم  الآخــر  وفقــًا  ال�ســركة  اأ�ســول  �ســايف  مــن 

. ث حــد اأ

اأوليــة  ماليــة  قوائــم  الآخــر  وفقــًا   10% ن�ســبة  عــن  يزيــد  اأو  ي�ســاوي  ال�ســركة  اأ�ســول  �ســايف  يف  النق�ســان  اأو  الزيــادة   •
اأحــدث. اأيهمــا  مراجعــة،  �ســنوية  ماليــة  قوائــم  اأو  مفحو�ســة 

�ســنوية  ماليــة  قوائــم  الآخــر  وفقــًا   10% ن�ســبة  عــن  يزيــد  اأو  ي�ســاوي  ال�ســركة  ربــح  جممــل  يف  النق�ســان  اأو  الزيــادة   •
 . جعــة ا مر

اإجمالــى  مــن   5% ن�ســبة  عــن  يزيــد  اأو  ي�ســاوي  العائــدات  مــع  عقــد  الأي  املتوقــع  غــري  االإنهــاء  اأو  عقــد  اأي  يف  الدخــول   •
اأحــدث. اأيهمــا  مراجعــة،  �ســنوية  ماليــة  قوائــم  اأو  مفحو�ســة  اأوليــة  ماليــة  قوائــم  الآخــر  وفقــًا  ال�ســركة  اإيــرادات 

اأي  يف  عاقــة  ذي  وطــرف  ال�ســركة  مــن  كل  مبوجبــه  ي�ســتثمر  ترتيــب  اأي  اأو  عاقــة  ذي  وطــرف  ال�ســركة  بــن  �سفقــة  اأي    •
اإجمــايل  مــن   1% علــى  تزيــد  اأو  م�ســاوية  الرتيــب  اأو  ال�سفقــة  هــذه  كانــت  اإذا  لــه  متويــًا  يقــدم  اأو  اأ�ســل  اأو  م�ســروع 

مراجعــة �ســنوية  ماليــة  قوائــم  الآخــر  وفقــًا  ال�ســركة  اإيــرادات 

اإجمــايل  مــن   5% علــى  يزيــد  اأو  ي�ســاوي  الفرعيــة  اأو  التابعــة  و�ســركاتها  لل�ســركة  الرئي�ســية  االأن�ســطة  يف  توقــف  اأي   •
مراجعــة.  �ســنوية  ماليــة  قوائــم  الآخــر  وفقــًا  ال�ســركة  اإيــرادات 

6-5 اإلفصاح عن المعلومات المالية
مــن  مفو�ــس  ع�ســو  عليهــا  يوقــع  واأن  لل�ســركة  وال�ســنوية  االأوليــة  املاليــة  القوائــم  االإدارة  جمل�ــس  يعتمــد  اأن  يجــب   •
وغريهــم. امل�ســاهمن  علــى  وتوزيعهــا  ن�ســرها  قبــل  وذلــك  املــايل،  واملديــر  التنفيــذي  املديــر  ومــن  االإدارة  جمل�ــس 

جمل�ــس  مــن  اعتمادهــا  فــور  الهيئــة  اإلــى  االإدارة  جمل�ــس  وتقريــر  وال�ســنوية  االأوليــة  املاليــة  القوائــم  تقــدم  اأن  يجــب   •
االإدارة.
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اعتمادهــا  فــور  وال�ســنوية  االأوليــة  املاليــة  قوائمهــا  الهيئــة،  حتددهــا  التــي  االإلكرونيــة  التطبيقــات  عــر  ال�ســركة،  تعلــن   •
ال�ســوق. يف  اإعانهــا  قبــل  غريهــم  اأو  امل�ســاهمن  علــى  القوائــم  هــذه  ن�ســر  يجــوز  وال  االإدارة  جمل�ــس  مــن 

ملعايــري  وفقــًا  وفح�سهــا  اإعدادهــا  يجــب  والتــي  االأوليــة،  املاليــة  قوائمهــا  للم�ســاهمن  وتعلــن  الهيئــة  ال�ســركة  تــزود   •
تتجــاوز  ال  فــرة  وخــال  اعتمادهــا  فــور  وذلــك  القانونيــن،  للمحا�ســبن  ال�ســعودية  الهيئــة  مــن  املعتمــدة  املحا�ســبة 

القوائــم. تلــك  ت�ســملها  التــي  املاليــة  الفــرة  نهايــة  مــن  يومــًا   )30(

وفقــًا  ومراجعتهــا  اإعدادهــا  يجــب  التــي  ال�ســنوية  املاليــة  قوائمهــا  عــن  للم�ســاهمن  وتعلــن  الهيئــة  ال�ســركة  تــزود   •
ال  فــرة  وخــال  اعتمادهــا  فــور  وذلــك  القانونيــن،  للمحا�ســبن  ال�ســعودية  الهيئــة  مــن  املعتمــدة  املحا�ســبة  ملعايــري 
اأن  ال�ســركة  علــى  ويجــب  القوائــم.  تلــك  ت�ســملها  التــي  ال�ســنوية  املاليــة  الفــرة  نهايــة  مــن  اأ�ســهر  ثاثــة  تتجــاوز 
تقومييــًا  يومــًا   )15( عــن  تقــل  ال  مــدة  خــال  ال�ســنوية  املاليــة  القوائــم  هــذه  للم�ســاهمن  وتعلــن  الهيئــة  تــزود 

لل�ســركة ال�ســنوية  العامــة  اجلمعيــة  انعقــاد  تاريــخ  قبــل 

ولوائــح  لقواعــد  لــه  �ســريك  واأي  املاليــة،  القوائــم  يراجــع  الــذي  القانــوين  املحا�ســب  التــزام  مــن  ال�ســركة  تتاأكــد   •
تابعيهــا،  مــن  اأي  اأو  لل�ســركة  ماليــة  اأوراق  اأو  اأ�ســهم  اأي  مبلكيــة  يتعلــق  فيمــا  القانونيــن  للمحا�ســبن  ال�ســعودية  الهيئــة 

مكتبــه. يف  موظــف  اأو  �ســريك  واأي  القانــوين  املحا�ســب  ا�ســتقالية  ي�سمــن  مبــا 

6-6 اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة 
الفــرة  نهايــة  مــن  تقومييــًا  يومــًا   )75( تتجــاوز  ال  فــرة  خــال  للم�ســاهمن  وتعلــن  الهيئــة  تــزود  اأن  ال�ســركة  تلتــزم   •
املاليــة  ال�ســنة  اأثنــاء  ال�ســركة  عمليــات  مراجعــة  ذلــك  يف  مبــا  االإدارة  جمل�ــس  عــن  �ســادرا  تقريــرا  ال�ســنوية  املاليــة 
االأ�ســول،  لتقييــم  امل�ســتثمر  يحتاجهــا  التــي  ال�ســركة  اأعمــال  علــى  توؤثــر  التــي  الهامــة  العوامــل  كل  وعــن  املا�سيــة 
النقــاط  علــى  االإدارة  جمل�ــس  تقريــر  يحتــوي  اأن  يجــب  ال�ســدد  هــذا  ويف  لل�ســركة.  املــايل  واملركــز  وامل�ســوؤوليات 
الهيئــة: مــن  ال�ســادرة  ال�ســركات  حوكمــة  والئحــة  واالإدراج  الت�ســجيل  قواعــد  متطلبــات  مــع  متا�ســيًا  وذلــك  التاليــة 

ق واأ�سباب ذلك. ما ُطبق من اأحكام الئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة من الهيئة وما مل يطبَّ  •
وموؤهاتهــم  وال�ســابقة  احلاليــة  ووظائفهــم  التنفيذيــة،  واالإدارة  اللجــان،  واأع�ســاء  االإدارة،  جمل�ــس  اأع�ســاء  اأ�ســماء   •

. تهــم ا خر و

اإدارتهــا  جمال�ــس  يف  ع�ســوًا  ال�ســركة  اإدارة  جمل�ــس  ع�ســو  يكــون  التــي  خارجهــا  اأو  اململكــة  داخــل  ال�ســركات  اأ�ســماء   •
مديرهــا.  مــن  اأو  وال�ســابقة  احلاليــة 

اإدارة  جمل�ــس  -ع�ســو  تنفيــذي  اإدارة  جمل�ــس  ع�ســو  االآتــي:  النحــو  علــى  اأع�سائــه  وت�سنيــف  االإدارة  جمل�ــس  تكويــن   •
م�ســتقل. اإدارة  جمل�ــس  ع�ســو   - تنفيــذي  غــري 

مبقرحــات  علمــًا   – التنفيذيــن  غــري  وبخا�ســة   – اأع�سائــه  الإحاطــة  االإدارة  جمل�ــس  اتخذهــا  التــي  االإجــراءات   •
واأدائهــا. ال�ســركة  حيــال  وملحوظاتهــم  امل�ســاهمن 

اجتماعاتهــا  وعــدد  واأع�سائهــا  وروؤ�ســائها  اللجــان  اأ�ســماء  ذكــر  مــع  ومهامهــا،  اللجــان  الخت�سا�ســات  خمت�ســر  و�ســف   •
اجتمــاع. لــكل  لاأع�ســاء  احل�ســور  وبيانــات  انعقادهــا  وتواريــخ 

واجلهــة  واأع�سائــه،  جلانــه  واأداء  اأدائــه  تقييــم  يف  االإدارة  جمل�ــس  عليهــا  اعتمــد  التــي  الو�ســائل  ينطبــق،  حيثمــا   •
وجــدت. اإن  بال�ســركة،  وعاقتهــا  بالتقييــم  قامــت  التــي  اخلارجيــة 

االإف�ساح عن مكافاآت اأع�ساء جمل�س االإدارة واالإدارة التنفيذية.  •
جهــة  اأي  مــن  اأو  الهيئــة  مــن  ال�ســركة  علــى  مفرو�ــس  احتياطــي  قيــد  اأو  احــرازي  تدبــري  اأو  جــزاء  اأو  عقوبــة  اأي   •
وقوعهــا  وتفــادي  عاجهــا  و�ســبل  لهــا  املوقعــة  واجلهــة  املخالفــة  اأ�ســباب  بيــان  مــع  ق�سائيــة،  اأو  تنظيميــة  اأو  اإ�ســرافية 

امل�ســتقبل. يف 
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مــدى  يف  املراجعــة  جلنــة  راأي  اإلــى  اإ�سافــة  بال�ســركة،  الداخليــة  الرقابــة  اإجــراءات  لفعاليــة  ال�ســنوية  املراجعــة  نتائــج   •
ال�ســركة. يف  الداخليــة  الرقابــة  نظــام  كفايــة 

تو�سية جلنة املراجعة ب�ساأن مدى احلاجة اإلى تعين مراجع داخلي يف ال�سركة يف حال عدم وجوده.  •
االأخــذ  املجل�ــس  رف�ــس  التــي  اأو  االإدارة،  جمل�ــس  قــرارات  وبــن  بينهــا  تعار�ــس  يوجــد  التــي  املراجعــة  جلنــة  تو�سيــات   •
الداخلــي،  املراجــع  تعيــن  اأو  اأدائــه  وتقييــم  اأتعابــه  وحتديــد  وعزلــه  ال�ســركة  ح�ســابات  مراجــع  تعيــن  ب�ســاأن  بهــا 

بهــا. االأخــذ  عــدم  واأ�ســباب  التو�سيــات،  تلــك  وم�ســوغات 

تفا�سيل امل�ساهمات االجتماعية لل�سركة، اإن وجدت.  •
جمل�ــس  اأع�ســاء  واأ�ســماء  االأخــرية  املاليــة  ال�ســنة  خــال  املنعقــدة  للم�ســاهمن  العامــة  اجلمعيــات  بتواريــخ  بيــان   •

اجلمعيــات. لهــذه  احلا�سريــن  االإدارة 

يجــب  الن�ســاط،  مــن  اأكــر  اأو  نوعــن  و�ســف  حــال  ويف  التابعــة.  و�ســركاتها  لل�ســركة  الرئي�ســة  الن�ســاط  الأنــواع  و�ســف   •
النتائــج. يف  واإ�ســهامها  ال�ســركة  اأعمــال  حجــم  يف  وتاأثــريه  ن�ســاط  بــكل  بيــان  اإرفــاق 

وقــف  اأو  اأعمالهــا،  تو�ســعة  اأو  لل�ســركة،  الهيكليــة  التغيــريات  ذلــك  يف  )مبــا  املهمــة  ال�ســركة  وقــرارات  خلطــط  و�ســف   •
ال�ســركة. الأعمــال  امل�ســتقبلية  والتوقعــات  عملياتهــا( 

اأم  متويليــة،  خماطــر  اأم  ت�ســغيلية  خماطــر  اأكانــت  )�ســواء  ال�ســركة  تواجههــا  خماطــر  بــاأي  املتعلقــة  املعلومــات   •
ومراقبتهــا. املخاطــر  هــذه  اإدارة  و�سيا�ســة  ال�ســوق(  خماطــر 

املاليــة  ال�ســنوات  يف  اأعمالهــا  ونتائــج  وخ�سومهــا  ال�ســركة  الأ�ســول  بيــاين  ر�ســم  اأو  جــدول  �ســكل  علــى  خا�ســة   •
اأق�ســر. اأيهمــا  التاأ�سي�ــس  منــذ  اأو  االأخــرية  اخلم�ــس 

حتليل جغرايف الإجمايل اإيرادات ال�سركة و�سركاتها التابعة.  •
اإي�ساح الأي فروقات جوهرية يف النتائج الت�سغيلية عن نتائج ال�سنة ال�سابقة اأو اأي توقعات اأعلنتها ال�سركة.  •

اإي�ساح الأي اختاف عن معايري املحا�سبة املعتمدة من الهيئة ال�سعودية للمحا�سبن القانونين.  •
الرئي�ســي  املحــل  والدولــة  الرئي�ــس،  ون�ســاطها  فيهــا  ال�ســركة  ملكيــة  ون�ســبة  مالهــا  وراأ�ــس  تابعــة  �ســركة  كل  ا�ســم   •

تاأ�سي�ســها. حمــل  والدولــة  لعملياتهــا، 

تفا�سيل االأ�سهم واأدوات الدين ال�سادرة لكل �سركة تابعة.  •
و�سف ل�سيا�سة ال�سركة يف توزيع اأرباح االأ�سهم.  •

اإدارة  جمل�ــس  اأع�ســاء  )عــدا  الأ�ســخا�س  تعــود  الت�سويــت  يف  االأحقيــة  ذات  االأ�ســهم  فئــة  يف  م�سلحــة  الأي  و�ســف   •
الت�ســجيل  قواعــد  مــن   45 املــادة  مبوجــب  احلقــوق  بتلــك  ال�ســركة  اأبلغــوا  واأقرباءهــم(  التنفيذيــن  وكبــار  ال�ســركة 

االأخــرية. املاليــة  ال�ســنة  خــال  احلقــوق  تلــك  يف  تغيــري  واأي  واالإدراج، 

التنفيذيــن  وكبــار  ال�ســركة  اإدارة  جمل�ــس  الأع�ســاء  تعــود  اكتتــاب  وحقــوق  تعاقديــة  ماليــة  واأوراق  م�سلحــة  الأي  و�ســف   •
تلــك  اأو  امل�سلحــة  تلــك  يف  تغيــري  واأي  التابعــة،  �ســركاتها  مــن  اأي  اأو  ال�ســركة  ديــن  اأدوات  اأو  اأ�ســهم  يف  واأقربائهــم 

االأخــرية. املاليــة  ال�ســنة  خــال  احلقــوق 

ذلــك(،  غــري  اأم  الطلــب  عنــد  ال�ســداد  واجبــة  اأكانــت  )�ســواء  ال�ســركة  علــى  قرو�ــس  بــاأي  املتعلقــة  املعلومــات   •
خــال  لقرو�ــس  �ســدادًا  ال�ســركة  دفعتهــا  مبالــغ  واأي  لهــا  التابعــة  وال�ســركات  لل�ســركة  االإجماليــة  باملديونيــة  وك�ســف 
قرو�ــس  وجــود  عــدم  حــال  ويف  املتبقــي،  واملبلــغ  ومدتــه  لهــا  املانحــة  اجلهــة  وا�ســم  القر�ــس  اأ�ســل  ومبلــغ  ال�ســنة 

بذلــك. اإقــرار  تقــدمي  عليهــا  ال�ســركة،  علــى 
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حقــوق  اأو  اكتتــاب  حــق  مذكــرات  اأو  تعاقديــة  ماليــة  اأوراق  واأي  للتحويــل  قابلــة  ديــن  اأدوات  اأي  واأعــداد  لفئــات  و�ســف   •
مقابــل  ال�ســركة  عليــه  ح�سلــت  عو�ــس  اأي  اإي�ســاح  مــع  املاليــة  ال�ســنة  خــال  ال�ســركة  منحتهــا  اأو  اأ�سدرتهــا  م�ســابهة 

. لــك ذ

حــق  مذكــرات  اأو  تعاقديــة  ماليــة  اأوراق  اأو  للتحويــل  قابلــة  ديــن  اأدوات  مبوجــب  اكتتــاب  اأو  حتويــل  حقــوق  الأي  و�ســف   •
ال�ســركة. منحتهــا  اأو  اأ�سدرتهــا  م�ســابهة  حقــوق  اأو  اكتتــاب، 

االأوراق  وقيمــة  لا�ســرداد،  قابلــة  ديــن  اأدوات  الأي  ال�ســركة  جانــب  مــن  اإلغــاء  اأو  �ســراء  اأو  ا�ســرداد  الأي  و�ســف   •
�ســركاتها  ا�ســرتها  التــي  وتلــك  ال�ســركة  ا�ســرتها  التــي  املدرجــة  املاليــة  االأوراق  بــن  التمييــز  مــع  املتبقيــة،  املاليــة 

. بعــة لتا ا

ح�ســور  و�ســجل  انعقادهــا،  وتواريــخ  االأخــرية،  املاليــة  ال�ســنة  خــال  ُعقــدت  التــي  االإدارة  جمل�ــس  اجتماعــات  عــدد   •
احلا�سريــن. اأ�ســماء  فيــه  مو�سحــًا  اجتمــاع  كل 

عدد طلبات ال�سركة ل�سجل امل�ساهمن وتواريخ تلك الطلبات واأ�سبابها.  •
و�سف الأي �سفقة بن ال�سركة وطرف ذي عاقة.  •

اأع�ســاء  الأحــد  م�سلحــة  فيهــا  كانــت  اأو  وفيهــا  فيهــا،  طرفــًا  ال�ســركة  تكــون  عقــود  اأو  اأعمــال  بــاأي  تتعلــق  معلومــات   •
املعنيــن  اأ�ســماء  ت�ســمل  حيــث  منهــم،  بــاأي  عاقــة  ذي  �ســخ�س  الأي  اأو  فيهــا  التنفيذيــن  لكبــار  اأو  ال�ســركة  اإدارة  جمل�ــس 
عقــود  اأو  اأعمــال  توجــد  مل  واإذا  ومبلغهــا،  ومدتهــا  و�ســروطها  العقــود  اأو  االأعمــال  هــذه  وطبيعــة  العقــود،  اأو  باالأعمــال 

بذلــك. اإقــرار  تقــدمي  ال�ســركة  فعلــى  القبيــل،  هــذا  مــن 

اأي  عــن  التنفيذيــن  كبــار  اأحــد  اأو  ال�ســركة  اإدارة  جمل�ــس  اأع�ســاء  اأحــد  مبوجبــه  تنــازل  اتفــاق  اأو  ترتيبــات  الأي  بيــان   •
. ت فــاآ مكا

بيان الأي ترتيبات اأو اتفاق تنازل مبوجبه اأحد م�ساهمي ال�سركة عن اأي حقوق يف االأرباح.  •
اأخــرى  م�ســتحقات  اأي  اأو  ر�ســوم  اأو  �سرائــب  اأو  زكاة  اأي  ل�ســداد  وامل�ســتحقة  امل�ســددة  النظاميــة  املدفوعــات  بقيمــة  بيــان   •

اأ�ســبابها. وبيــان  لهــا  موجــز  و�ســف  مــع  ال�ســنوية،  املاليــة  الفــرة  نهايــة  حتــى  ت�ســدد  ومل 

بيان بقيمة اأي ا�ستثمارات اأو احتياطات اأن�سئت مل�سلحة موظفي ال�سركة.  •
اإقرارات مبا يلي:  •

اأن �سجات احل�سابات اأُعدت بال�سكل ال�سحيح.  •
اأن نظام الرقابة الداخلية اأُعد على اأ�س�س �سليمة وُنفذ بفاعلية.  •

اأن ال يوجد اأي �سك يذكر يف قدرة ال�سركة على موا�سلة ن�ساطها.  •
تقريــر  يو�ســح  اأن  يجــب  ال�ســنوية،  املاليــة  القوائــم  علــى  حتفظــات  يت�سمــن  احل�ســابات  مراجــع  تقريــر  كان  اإذا   •

بهــا. متعلقــة  معلومــات  واأي  واأ�ســبابها  التحفظــات  تلــك  االإدارة  جمل�ــس 

يحتــوي  اأن  يجــب  اأجلهــا،  مــن  املعــن  الفــرة  انتهــاء  قبــل  احل�ســابات  مراجــع  بتغيــري  االإدارة  جمل�ــس  تو�سيــة  حــال  يف   •
بالتغيــري.  التو�سيــة  اأ�ســباب  بيــان  مــع  ذلــك،  علــى  التقريــر 

6-7  اإلفصاح حول حوكمة الشركة 
وجــه  وعلــى  واإجراءاتهــا.  ال�ســركة  حوكمــة  �سيا�ســات  حــول  اجلوهريــة  املعلومــات  عــن  باالإف�ســاح  ال�ســركة  تلتــزم 

يلــي: عمــا  باالإف�ســاح  ال�ســركة  تلتــزم  التحديــد، 



سبتمبر 2017 م      33دليل وسياسة الحوكمة  

ما مت تطبيقه من اأحكام الئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن الهيئة والتي مل تطبق واأ�سباب ذلك.  •
توزيع ال�سلطة بن امل�ساهمن واملدراء التنفيذين واأع�ساء املجل�س.   •

�سيا�سات تعين املجل�س.   •
تعار�س امل�سالح.   •

عدد اجتماعات املجل�س املنعقدة �سنويا.   •
اأي تغيري يف اأهداف ال�سركة.  •

نظام ت�سويت امل�ساهمن.   •

6-8  اإلفصاح حول سياسات المسؤولية االجتماعية للشركة
املوظفــن  جتــاه  العاقــة  ذات  واالإجــراءات  االجتماعيــة  م�ســوؤوليتها  �سيا�ســات  عــن  �ســنة،  كل  مــرة  باالإف�ســاح،  ال�ســركة  تلتــزم 

البيئــة.  حمايــة  وجتــاه  اأجلــه  ومــن  فيــه  تن�ســط  الــذي  واملجتمــع 

6-9 إلفصاح إلى الهيئات النظامية
يلتزم املجل�س باالإف�ساح عما يلي اإلى الهيئات النظامية املحددة:

الهيئــة  اإلــى  االإنهــاء  ذلــك  اأ�ســباب  عــن  فــورا  االإف�ســاح  وجــوب  مــع  املجل�ــس،  ع�ســو  من�ســب  مــدة  اإنهــاء   •
. ل و ا تــد و

6-10 اإلشعار المتعلق بملكية حصص كبيرة من األسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل 
هيئــة  عــن  ال�ســادرة  االإدراج  لقواعــد  ووفقــا  �ســخ�س،  اأي  علــى  التاليــة  احلــاالت  مــن  اأكــر  اأو  واحــدة  تنطبــق  عندمــا 
العاقــة:  ذات  احلالــة  بحــدوث  التــداول  يــوم  نهايــة  يف  والهيئــة  ال�ســركة  باإبــاغ  يقــوم  اأن  عليــه  يجــب  املاليــة،  ال�ســوق 

بحقــوق  املتمتعــة  االأ�ســهم  فئــات  مــن  فئــة  اأيــة  مــن  اأكــر  اأو   5% ن�ســبة  امتــاك  يف  راغبــا  اأو  املالــك  اأ�سبــح  اأنــه   •
بال�ســركة.  للتحويــل  القابلــة  الديــن  اأدوات  اأو  الت�سويــت 

زيادة ملكيته اأو نق�سانها بن�سبة %1 اأو اأكر من االأ�سهم اأو اأدوات الديون القابلة للتحويل لدى ال�سركة.   •
يف  حقــوق  اأي  يف  م�سلحــة  �ساحــب  اأو  مالــك  واأ�سبــح  بال�ســركة  التنفيذيــن  كبــار  اأحــد  اأو  االإدارة  مبجل�ــس  ع�ســو  اأنــه   •

بال�ســركة.  للتحويــل  القابلــة  الديــون  اأدوات  اأو  االأ�ســهم 

 50% بن�ســبة  التنفيذيــن  املديريــن  كبــار  اأو  االإدارة  جمل�ــس  اأع�ســاء  مــن  اأي  م�سلحــة  اأو  ملكيــة  يف  النق�ســان  اأو  الزيــادة   •
االأ�ســهم  مــن  اأكــر  اأو   1% بن�ســبة  اأو  ال�ســركة،  يف  ميتلكهــا  التــي  للتحويــل  القابلــة  الديــن  اأدوات  اأو  االأ�ســهم  يف  اأكــر  اأو 

اأقــل.  اأيهمــا  بال�ســركة،  للتحويــل  القابلــة  الديــن  اأدوات  اأو 

معنيــا،  فيهــا  ال�ســخ�س  يكــون  التــي  للتحويــل  القابلــة  الديــون  اأدوات  اأو  لاأ�ســهم  الكلــي  العــدد  ح�ســاب  الأغرا�ــس   •
مــن  اأي  فيهــا  يتحكــم  اأو  ميتلكهــا  للتحويــل  قابلــة  ديــون  وثائــق  اأو  اأ�ســهم  اأي  يف  معنيــا  ال�ســخ�س  ذلــك  يعتــر 

اأدنــاه:  املذكوريــن  االأِ�ســخا�س 

اأحد اأقارب ذلك ال�سخ�س.   •
ال�سركة التي ي�سيطر عليها ذلك ال�سخ�س؛ اأو   •

اأو  م�سلحــة  علــى  للح�ســول  معهــم  الت�ســرف  علــى  ال�ســخ�س  ذلــك  معهــم  اتفــق  اآخريــن  اأ�ســخا�س  اأي   •
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بال�ســركة. اخلا�ســة  للتحويــل  قابلــة  ديــن  اأدوات  اأو  ال�ســركة  اأ�ســهم  يف  الت�سويــت  حقــوق  ممار�ســة 

املاليــة  ال�ســوق  هيئــة  قبــل  مــن  املعــدة  ال�سيغــة  مــع  متوافقــا  يكــون  اأن  بــد  ال  اأعــاه  اإليــه  امل�ســار  االإ�ســعار  اإن   •
االأقــل:  علــى  التاليــة  املعلومــات  علــى  يحتــوي  اأن  ويجــب 

الديــون  اأدوات  اأو  املعنيــة  باالأ�ســهم  الت�ســرف  يف  احلــق  لهــم  اأو  ميتلكــون  الذيــن  االأ�ســخا�س  اأ�ســماء   •
للتحويــل.  القابلــة 

تفا�سيل عملية امللكية.   •
اأ�ســخا�س  اأي  مــن  ال�ســخ�س  ذلــك  ا�ســتلمها  التــي  امللكيــة  لعمليــة  مــايل  دعــم  اأو  قرو�ــس  اأيــة  تفا�سيــل   •

. يــن خر اآ

هدف امللكية.  •
املعنــي  ال�ســخ�س  يلتــزم  ال�ســابق،  يف  عنــه  االإف�ســاح  مت  الــذي  امل�سلحــة  هــدف  اأو  امللكيــة  يف  تغــري  اأي  حــدوث  حــال  يف   •
وثائــق  اأو  اأ�ســهم  باأيــة  يت�ســرف  ال  اأن  ويجــب  التغيــري  ذلــك  عــن  املاليــة  ال�ســوق  وهيئــة  ال�ســركة  فــورا  يبلــغ  بــاأن 

االإ�ســعار.  ذلــك  تاريــخ  مــن  اأيــام   )10( ع�ســرة  مــرور  بعــد  اإال  بال�ســركة  للتحويــل  قابلــة  ديــون 

اأو   10% ن�ســبة  يف  م�سلحــة  لــه  اأو  مالــكا  اأ�سبــح  الــذي  ال�ســخ�س  فــاإن  املــادة،  هــذه  ب�ســروط  االإخــال  عــدم  مــع   •
دون  بذلــك  يت�ســرف  ال  اأن  يجــب  للتحويــل،  القابلــة  الديــن  اأدوات  اأو  الت�سويــت  اأ�ســهم  فئــات  مــن  فئــة  اأيــة  يف  اأكــر 
الت�ســرف  ذلــك  علــى  معينــة  قيــود  حزمــة  تفر�ــس  اأن  املاليــة  ال�ســوق  لهيئــة  ويجــوز  املاليــة.  ال�ســوق  هيئــة  موافقــة 

ذلــك.  يف  طريقتهــا  وحتديــد 

تلــك  باإي�ســاح  ال�ســركة  تلتــزم  ال�ســنوية  املاليــة  القوائــم  علــى  حتفظــات  يت�سمــن  القانــوين  املحا�ســب  تقريــر  كان  اإذا   •
االإدارة. جمل�ــس  تقريــر  �سمــن  بهــا  متعلقــة  معلومــات  واأي  واأ�ســبابها  التحفظــات 

6-11 اإلبالغ المتعلق باألوراق المالية
مــن   5% علــى  يزيــد  ملــا  املالكــن  هويــة  اأو  ملكيــة  يف  ملحــوظ  تغيــري  بــاأي  تاأخــري  دون  مــن  الهيئــة  اإبــاغ  يجــب   •

للتحويــل. القابلــة  ال�ســركة  ديــن  اأدوات  اأو  االأ�ســهم 

يجب اإباغ الهيئة واجلمهور من دون تاأخري باملعلومات االآتية:

اأي تغيري مقرح يف راأ�س املال.  •
االأوراق  حاملــي  علــى  اأخــرى  توزيعــات  اإجــراء  اأو  منهــا  ح�س�ــس  دفــع  اأو  باإعانهــا  التو�سيــة  اأو  اأربــاح  اإعــان  قــرار  اأي   •

املدرجــة. املاليــة 

اإعانهــا  املتوقــع  مــن  يكــون  منهــا  ح�س�ــس  دفــع  بعــدم  اأو  اإعانهــا  بعــدم  التو�سيــة  اأو  اأربــاح  اإعــان  بعــدم  قــرار  اأي   •
االأحــداث. ملجريــات  املعتــاد  ال�ســياق  يف  دفعهــا  اأو  باإعانهــا  التو�سيــة  اأو 

االإجمــايل  واملبلــغ  املاليــة،  ال�ســركة  اأوراق  �ســراء  عر�ــس  اأو  ا�ســرداد  اأو  �ســحب  اأو  �ســراء  اإعــادة  اأو  ال�ســتدعاء  قــرار  اأي   •
وقيمتــه. ذلــك  وعــدد 

اأي قرار بعدم الدفع يتعلق باأدوات الدين اأو اأدوات الدين القابلة للتحويل.  •
اأي تغيري يف احلقوق املرتبطة باأي فئة من فئات االأ�سهم املدرجة اأو اأدوات دين قابلة للتحويل اإليها.  •

6-12 لغة اإلعالنات واإلشعارات والنشرات
ترجمــة  يتــم  احلاجــة  وعنــد  العربيــة،  باللغــة  ال�ســركة  عــن  ال�ســادرة  والتقاريــر  واالإ�ســعارات  االإعانــات  جميــع  تكــون 
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االإجنليزيــة.  اللغــة  اإلــى  ذلــك  مــن  اأٍي 

اأي  وجــود  حالــة  ويف  والتقاريــر.  واالإ�ســعارات  االإعانــات  وتف�ســري  تو�سيــح  يف  املعتمــدة  اللغــة  هــي  العربيــة  اللغــة  تكــون 
العربــي. الن�ــس  يقــدم  االإجنليــزي،  والن�ــس  العربــي  الن�ــس  بــن  تعار�ــس 

6-12-1 اإلفصاح من قبل أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 
االحتفــاظ  لعمليــات  التاليــة  التفا�سيــل  عــن  االإف�ســاح  التنفيذيــن  وكبــار  االإدارة  جمل�ــس  اأع�ســاء  جميــع  مــن  يطلــب 

االإدارة: جمل�ــس  اإلــى  عائاتهــم  واأفــراد  بهــم  اخلا�ســة  لل�ســركة  املاليــة  بــاالأوراق 

االأوراق املالية لل�سركة املحتفظ بها يف تاريخ االلتحاق بال�سركة  •
االأوراق املالية لل�سركة التي يتم االحتفاظ بها كما يف تاريخ نهاية كل �سنة مالية.  •

االأوراق  يف  التعامــات  تفا�سيــل  لل�ســركة  املنتــدب  والع�ســو  التنفيــذي  للرئي�ــس  يقــدم  اأن  االإدارة  جمل�ــس  �ســر  اأمــن  علــى 
التنفيذيــن. وكبــار  االإدارة  جمل�ــس  اأع�ســاء  قبــل  مــن  املاليــة 

6-13 اإلفصاح إلى تداول/ هيئة السوق المالية
االأ�ســهم  �ســوق  اإلــى  االإدارة  جمل�ــس  �ســر  اأمــن  مــن  امل�ســتلمة  املعلومــات  عــن  يف�ســح  اأن  املفو�ــس  ال�ســخ�س  علــى  يجــب 

اآخــر. اإلــى  وقــت  مــن  مطلــوب  هــو  مــا  ح�ســب  املاليــة  ال�ســوق  هيئــة  اأو  و/ 

6-14 حفظ السجالت من قبل أمين سر مجلس اإلدارة
اأع�ســاء  قبــل  مــن  تتــم  التــي  بالعمليــات  اخلا�ســة  ال�ســجات  يحفــظ  اأن  االإدارة  جمل�ــس  �ســر  اأمــن  علــى  يجــب   •
ذلــك  ي�ســمل  واأن  تنفيذهــا.  تاريــخ  مــن  �ســنوات   )10( ع�ســر  عــن  تقــل  ال  ملــدة  التنفيذيــن  وكبــار  االإدارة  جمل�ــس 
حــال  يف  ال�ســركة  علــى  يجــب  املــدة،  بهــذه  االإخــال  عــدم  ومــع  املراجعــة.  جلنــة  وتقريــر  االإدارة  جمل�ــس  تقريــر 
حتقيــق  اإجــراءات  اأي  اأو  مطالبــة  اأو  باإقامتهــا(  مهــدد  اأو  قائمــة  دعــوى  اأي  ذلــك  يف  )مبــا  ق�سائيــة  دعــوى  وجــود 
الدعــوى  تلــك  انتهــاء  حلــن  بهــا  االحتفــاظ  الوثائــق  اأو  التقاريــر  اأو  امل�ســتندات  اأو  املحا�ســر  بتلــك  تتعلــق  قائمــة 

القائمــة. التحقيــق  اإجــراءات  اأو  املطالبــة  اأو  الق�سائيــة 

6-15 أحكام متفرقة
تكــون  وال  ن�ســاطه  �سمــن  جوهريــة  تطــورات  بــاأي  تاأخــري  دون  مــن  واجلمهــور  الهيئــة  اإبــاغ  ال�ســركة  علــى  يجــب 
التابعــة  �ســركاتها  اأو  واأعمالهــا  املــايل  و�سعهــا  اأويف  وخ�سومهــا  ال�ســركة  ا�ســول  يف  وتوؤثــر  النا�ــس  لعامــة  متاحــه  معرفتهــا 

وميكــن: الفرعيــة،  اأو 

اأ- اأن توؤدى اإلى تغري يف �سعر االأوراق املالية املدرجة؛ اأو

ب ـاأن توؤثر تاأثريًا ملحوظًا يف قدرة ال�سركة على الوفاء بالتزاماتها املتعلقة باأدوات الدين

ومن التطورات اجلوهرية التي يجب على ال�سركة االإف�ساح عنها، على �سبيل املثال ال احل�سر، االآتي:

ال�ســركة  اأ�ســول  �ســايف  مــن   10% علــى  يزيــد  اأو  ي�ســاوي  ب�ســعر  اإيجــاره  اأو  رهنــه  اأو  بيعــه  اأو  اأ�ســل  ل�ســراء  �سفقــة  اأي   •
اأحــدث. اأيهمــا  مراجعــة،  �ســنوية  ماليــة  قوائــم  اأو  مفحو�ســة  اأوليــة  ماليــة  قوائــم  الآخــر  وفقــًا 
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ال�ســركة  اأ�ســول  �ســايف  مــن   10% علــى  يزيــد  اأو  ي�ســاوى  مببلــغ  لل�ســركة  العــادي  الن�ســاط  اإطــار  خــارج  مديونيــة  اأي   •
اأحــدث. اأيهمــا  مراجعــة،  �ســنوية  ماليــة  قوائــم  اأو  مفحو�ســة  اأوليــة  ماليــة  قوائــم  الآخــر  وفقــًا 

اأو  مفحو�ســة  اأوليــة  ماليــة  قوائــم  الآخــر  وفقــًا  ال�ســركة  اأ�ســول  �ســايف  مــن   10% علــى  تزيــد  اأو  ت�ســاوي  خ�ســائر  اأي   •
اأحــدث. اأيهمــا  مراجعــة،  �ســنوية  ماليــة  قوائــم 

واإمكانيــة  املــوارد  وفــرة  احل�ســر،  ال  املثــال  �ســبيل  علــى  ي�ســمل،  ن�ســاطها  اأو  ال�ســركة  اإنتــاج  بيئــة  يف  كبــري  تغيــري  اأي   •
عليهــا. احل�ســول 

تغري املدير التنفيذي لل�سركة اأو اأي تغيريات يف ت�سكيل اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة.  •

 6-16 تقديم الوثائق إلى هيئة السوق المالية

االأنظمــة  مبوجــب  املحــددة  الفــرات  وخــال  الهيئــة  الــى  نظامــا  املطلوبــة  امل�ســتندات  مــن  ن�ســخ  باإر�ســال  ال�ســركة  تلتــزم 
العاقــة. ذات  والتعاميــم 

6-17 العناصر األساسية إلعالنات الشركة
عنهــا،  االإعــان  يتــم  التــي  االأ�سا�ســية  واالأحــداث  والبيانــات  املعلومــات  تكــون  اأن  علــى  ال�ســركة  حر�ــس  مــن  انطاقــًا   •
ال�ســركات  اإعانــات  يف  توافرهــا  املطلــوب  للمعلومــات  املنظمــة  للتعليمــات  وفقــًا  االإعانــات  كافــة  تكــون  اأن  فينبغــي 
رقــم  املاليــة  ال�ســوق  هيئــة  جمل�ــس  قــرار  مبوجــب  ال�ســادرة  ال�ســعودية  املاليــة  ال�ســوق  يف  املاليــة  اأوراقهــا  املدرجــة 
املاليــة  ال�ســوق  هيئــة  جمل�ــس  بقــرار  واملعدلــة  2006/8/12م،  املوافــق  1427/7/11هـــ  وتاريــخ   2006-199-1
الواجــب  العنا�ســر  اأبــرز  يلــي  وفيمــا  2017/04/19م.  املوافــق  1438/07/22هـــ  وتاريــخ   2017-46-6 برقــم 

االإعانــات: يف  توفرهــا 

اأن يكون عنوان االإعان وا�سحًا ويعك�س احلدث اجلوهري املراد االإعان عنه.  .1

تقدمي و�سف مف�سل للحدث اجلوهري مع تو�سيح كافة املعلومات املرتبطة به.  .2

اإي�ساح العوامل واملررات التي اأدت لتحقيق احلدث اجلوهري.  .3

يجــب  ذلــك،  تعــّذر  واإذا  املــايل  االأثــر  ذكــر  يجــب  املاليــة،  القوائــم  علــى  مــايل  اأثــر  اجلوهــري  للحــدث  كان  اإذا   .4
ال�ســبب. ذكــر 

وغــري  �سحيحــة  اجلوهــري  باحلــدث  مرتبطــة  معلومــات  اأو  وقائــع  اأي  اأن  مــن  للتاأكــد  الازمــة  العنايــة  بــذل   .5
. مغفلــة

عدم ا�ستبعاد اأو حذف اأو اإخفاء اأي معلومات ميكنها التاأثري على م�سمون نتائج احلدث اجلوهري.  .6

يت�سمــن  اأن  يجــب  الأ�سولهــا  رهــن  اأو  ال�ســركة  علــى  مــايل  التــزام  اأي  اجلوهــري  احلــدث  عــن  ن�ســاأ  حــال  يف   .7
واأثــره  فيــه،  طرفــًا  تكــون  التــي  واجلهــات  الرهــن  اأو  ال�سمــان  اأو  االلتــزام  هــذا  وقيمــة  ومــدة  �ســروط  االإعــان 

. يل ملــا ا

يف حال وجود اأطراف ذات عاقة مرتبطة باحلدث املعلن علنه، يجب االإف�ساح علن بياناتهم.  .8

ال�ســركة  مــن  كل  مبوجبــه  ي�ســتثمر  ترتيــب  اأي  وجــود  اأو  عاقــة  ذي  وطــرف  ال�ســركة  بــن  �سفقــة  وجــود  حــال  يف   •
م�ســاوية  الرتيــب  اأو  ال�سفقــة  هــذه  كانــت  اإذا  لــه  متويــًا  يقــدم  اأو  اأ�ســل  اأو  م�ســروع  اأي  يف  العاقــة  ذي  والطــرف 
االإف�ســاح  يجــب  مراجعــة،  �ســنوية  ماليــة  قوائــم  الآخــر  وفقــًا  ال�ســركة  اإيــرادات  اإجمــايل  مــن   1% علــى  تزيــد  اأو 
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بهــا،  معنيــن  اأ�ســخا�س  اأي  واأ�ســماء  امل�سلحــة  تلــك  وحــدود  الرتيــب  اأو  بال�سفقــة  املرتبطــة  امل�سلحــة  طبيعــة  عــن 
الفائــدة  تلــك  اأكانــت  �ســواء  امل�سلحــة  تلــك  مــن  مبا�ســر  غــري  اأو  مبا�ســر  ب�ســكل  عليهــا  احل�ســول  املتوقــع  والفائــدة 
املرتبطــن  الطرفــن  يف  العاقــة  ذوي  االأ�ســخا�س  ملكيــة  ن�ســبة  عــن  االإف�ســاح  يجــب  كمــا  ماليــة.  غــري  اأم  ماليــة 

وجــدت. اإن  عنــه  املعلــن  باحلــدث 

تطــورات  اأي  عــن  االإعــان  ينبغــي  فاإنــه  م�ســتقبلي،  جوهــري  حــدث  عــن  باالإعــان  ال�ســركة  قامــت  حــال  يف   .9
حتــدث. جديــدة 

عــن  منف�ســل  ب�ســكل  منهمــا  كل  عــن  االإف�ســاح  يجــب  ال�ســركة،  لــدى  جوهريــن  تطوريــن  وجــود  حــال  يف   .10
. خــر الآ ا

العربيــة  وباللغــة  املاليــة  ال�ســوق  هيئــة  قبــل  مــن  املعــدة  للنمــاذج  وفقــًا  تكــون  ال�ســركة  اإعانــات  �سياغــة   .11
االإجنليزيــة(. باللغــة  ن�ســخة  اإعــداد  يتــم  اأن  )ويجــوز 

ال�ســوق  هيئــة  وموقــع  موقعهــا  علــى  االإعانــات  لو�ســع  )تــداول(  املاليــة  ال�ســوق  �ســركة  مــع  التن�ســيق  يتــم   .12
. ليــة ملا ا
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7- دليل عمل مجلس اإلدارة 
 7-1مقدمة

ال�ســركة  اإدارة  عــن  للم�ســاهمن  العامــة  اجلمعيــة  اأمــام  امل�ســوؤول  االأعلــى  االإداري  اجلهــاز  هــو  ال�ســركة  اإدارة  جمل�ــس  اإن 
العاقــة. ذات  واالأنظمــة  والقوانــن  لل�ســركة  االأ�سا�ســي  للنظــام  وفقــا  وذلــك 

وتقــدمي  بكفــاءة  م�ســوؤولياتهم  حتمــل  يف  ال�ســركة  اإدارة  جمل�ــس  اأع�ســاء  م�ســاعدة  هــو  الدليــل  هــذا  مــن  الغر�ــس  اإن 
الدليــل  فهــذا  التوقعــات.  هــذه  مــع  التعامــل  يف  فاعليتهــم  حت�ســن  علــى  والعمــل  ال�ســركة  اإدارة  ملجل�ــس  وتوقعاتهــم  روؤاهــم 

مهامهــم: اأداء  عنــد  عليهــا  الركيــز  املجل�ــس  اأع�ســاء  علــى  يجــب  التــي  واملجــاالت  اجلوانــب  يبــن  اإذن 
الجدول رقم )1(:مسؤوليات المجلس

العمليات ال�ساملةااللتزام/ مطابقة القانوناالأداء

�سمان ا�ستدامة ال�سركة على املدى   •
البعيد وتعزيز موقفها املايل

دفع االإدارة نحو اإر�ساء قواعد   •
ا�سراتيجية ال�سركة.

اعتماد خطة العمل وامليزانية   •
و�سيا�سات ال�سركة.

املوافقة على موؤ�سرات االأداء الرئي�سية.  •

مراقبة / تقييم اأداء ال�سركة واملجل�س   •
نف�سه، واالإدارة وامل�ساريع الرئي�سية.

االإ�سراف على اإطار عمل اإدارة املخاطر   •
ومراقبة خماطر العمل.

مراقبة تطور ال�سناعة وبيئة الت�سغيل.  •

حتديد اجلوانب التي اأغفلتها ال�سركة   •
مبا يف ذلك اإدارتها ونظام امل�سائلة.

اعتماد ومراقبة اإجناز امل�ساريف   •
الراأ�سمالية، واإدارة راأ�س املال وعمليات 

اال�ستحواذ والت�سرف يف اأ�سهم 
ال�سركة

ا�ستيعاب و�سع وحماية املركز املايل   •
لل�سركة

طلب ومراقبة االلتزام القانوين   •
والنظامي مبا يف ذلك االلتزام 

باملعايري املحا�سبية والقانون التجاري 
وال�سحة وال�سامة املهنية واملعايري 

البيئية.

اعتماد التقارير املالية والتقارير   •
ال�سنوية والوثائق العامة االأخرى / 

التقارير احل�سا�سة.

�سمان وجود نظام فعال لل�سوابط   •
الداخلية وعمل هذا النظام كما هو 

متوقع له.

تاأ�سي�س روؤية ال�سركة ومهمتها   •
ومعيارها االأخاقي

تفوي�س امل�ستوى املنا�سب من   •
ال�ساحيات لاإدارة.

اإثبات القدرة على القيادة.  •

حتمل امل�سوؤولية يف العاقة مع الع�سو   •
املنتدب مبا يف ذلك تعيينه ومن يخلفه 

وتقييم االأداء واملكافاأة والف�سل.

التو�سية باملراجعن اخلارجين    •
واملديرين التنفيذين اجلدد مل�ساهمي 

ال�سركة.

�سمان االت�ساالت الفعالة مع ال�سركاء   •
وامل�ساهمن االآخرين.

7-2 قواعد العمل
يتعلــق  فيمــا  بالت�سويــت   – اإدارة  جمل�ــس  ع�ســو  ب�سفتــك   – قــرارا  اتخــذت  اإذا  اأنــك  علــى  العمــل  قواعــد  تن�ــس   •
واهتمــام.  بحر�ــس  الت�ســرف  يف  واجبــك  حققــت  تعتــر  املحــددة،  املتطلبــات  مــن  عــددا  وحققــت  ال�ســركة  باأعمــال 

ا�ســتيفاوؤها: املطلــوب  املعينــة  املتطلبــات  يلــي  وفيمــا 

اأن يكون اتخاذك للقرار مبني على نية ح�سنة لغر�س منا�سب.  •
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اأن ال تكون لك م�سلحة �سخ�سية مادية يف مو�سوع القرار.  •
اأن تكون التزمت اإتباع خطوات اإقناع ذاتك ب�سواب القرار اإلى احلد الذي تعتره املنا�سب متاما.  •

اأنك تعتقد جازما اأن القرار ي�سب يف م�سلحة ال�سركة.  •

7-3 أدوار ومسؤوليات مجلس اإلدارة
فيما يلي واجبات وم�سوؤوليات جمل�س االإدارة:

7-4 األدوار العامة والمسؤوليات
الإدارة  ال�سروريــة  ال�ساحيــات  باأو�ســع  ال�ســركة  اإدارة  جمل�ــس  يتمتــع  العموميــة،  اجلمعيــة  ب�ساحيــات  االإخــال  عــدم  مــع 
�ساحياتــه  مــن  بع�ســا  فو�ــس  اأو  اللجــان  اأن�ســاأ  لــو  حتــى  املجل�ــس  لــدى  لل�ســركة  الق�ســوى  امل�ســوؤولية  وتكمــن  ال�ســركة. 
اأو  عامــة  �ســرعية  وكاالت  اإ�ســدار  لتجنــب  االإمــكان  بقــدر  االإدارة  جمل�ــس  ي�ســعى  اأن  ي�ستح�ســن  لكــن  ثالــث.  طــرف  اإلــى 

املــدة. حمــددة  غــري 

ال  فالع�ســو  لل�ســركة.  العامــة  امل�سلحــة  يف  يكــون  اأمــر  كل  بتنفيــذ  ويتعهــد  امل�ســاهمن،  كل  االإدارة  جمل�ــس  ع�ســو  ميثــل   •
االإدارة. جمل�ــس  يف  تعيينــه  ل�سالــح  �سوتــوا  مــن  اأو  بعينهــا  جمموعــة  م�سالــح  ميثــل 

و�ساحيــة  اإجــراء  اأي  اتخــاذ  واإجــراءات  التنفيذيــة  االإدارة  اإلــى  تفوي�سهــا  املطلــوب  ال�ساحيــات  االإدارة  جمل�ــس  يحــدد   •
االإدارة  جمل�ــس  اإلــى  حيالهــا  القــرار  اتخــاذ  �ساحيــات  ترجــع  التــي  االأمــور  اأي�ســا  يقــرر  اأن  ويجــب  التفوي�ــس.  هــذا 
يتــم  التــي  ال�ساحيــات  ممار�ســة  حــول  دوريــة  تقاريــر  املجل�ــس  اإلــى  تقــدم  اأن  التنفيذيــة  االإدارة  وعلــى  وحــده. 

بهــا.  التفوي�ــس 

وتتمثل اأهم الوظائف االأ�سا�سية ملجل�س االإدارة ما يلى:

اعتماد التوجهات اال�سراتيجية واالأهداف الرئي�سة لل�سركة واالإ�سراف على تنفيذها، ومن ذلك:   •
ومراجعتهــا  املخاطــر  اإدارة  و�سيا�ســة  الرئي�ســة  العمــل  وخطــط  لل�ســركة  ال�ســاملة  اال�ســراتيجية  و�ســع   •

. جيههــا تو و

امليزانيــات  واإقــرار  املاليــة  واأهدافهــا  وا�ســراتيجياتها  لل�ســركة  االأمثــل  الراأ�ســمايل  الهيــكل  حتديــد   •
 . ية ل�ســنو ا

االإ�سراف على النفقات الراأ�سمالية الرئي�سة لل�سركة، ومتلك االأ�سول والت�سرف بها.   •
و�سع اأهداف االأداء ومراقبة التنفيذ واالأداء ال�سامل يف ال�سركة.   •

املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية يف ال�سركة واعتمادها.   •
و�سع اأنظمة و�سوابط للرقابة الداخلية واالإ�سراف العام عليها، ومن ذلك:   •

مــن  لــكل  املحتملــة  التعار�ــس  حــاالت  ومعاجلــة  امل�سالــح  تعار�ــس  تنظــم  مكتوبــة  �سيا�ســة  و�ســع   •
ال�ســركة  اأ�ســول  ا�ســتخدام  اإ�ســاءة  ذلــك  وي�ســمل  وامل�ســاهمن  التنفيذيــة  واالإدارة  االإدارة  جمل�ــس  اأع�ســاء 

العاقــة. ذوي  االأ�ســخا�س  مــع  التعامــات  عــن  النــاجت  الت�ســرف  واإ�ســاءة  ومرافقهــا، 

باإعــداد  ال�سلــة  ذات  االأنظمــة  ذلــك  يف  مبــا  املتبعــة،  واملحا�ســبية  املاليــة  االأنظمــة  �ســامة  مــن  التاأكــد   •
املاليــة.  التقاريــر 
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الت�ســور  حتديــد  خــال  مــن  وذلــك  املخاطــر،  الإدارة  منا�ســبة  رقابيــة  اأنظمــة  تطبيــق  مــن  التاأكــد   •
ب�ســفافية. وطرحهــا  ال�ســركة  تواجــه  قــد  التــي  املخاطــر  عــن  العــام 

املراجعة ال�سنوية لفاعلية اإجراءات الرقابة الداخلية يف ال�سركة.  •
التنفيــذ  مو�ســع  وو�سعهــا  االإدارة  جمل�ــس  يف  للع�سويــة  وحمــددة  وا�سحــة  واإجــراءات  ومعايــري  �سيا�ســات  و�ســع    •
بهــذا  املعنيــة  اجلهــات  مــن  ال�ســادرة  التعليمــات  مــع  تتعار�ــس  ال  اأن  علــى  لهــا،  العامــة  اجلمعيــة  اإقــرار  بعــد 

. �ــس خل�سو ا

اأن  ويجــب  حقوقهــم  وحفــظ  حمايتهــم  اأجــل  مــن  امل�سالــح  اأ�سحــاب  مــع  العاقــة  تنظــم  مكتوبــة  �سيا�ســة  و�ســع   •
االآتــي:  – خا�ــس  بوجــه   - ال�سيا�ســة  هــذه  تغطــي 

اآليات تعوي�س اأ�سحاب امل�سالح يف حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها االأنظمة وحتميها العقود.  •
اآليات ت�سوية ال�سكاوى اأو اخلافات التي قد تن�ساأ بن ال�سركة واأ�سحاب امل�سالح.   •

املعلومــات  �ســرية  علــى  واملحافظــة  واملورديــن  العمــاء  مــع  جيــدة  عاقــات  الإقامــة  منا�ســبة  اآليــات   •
بهــم.  املتعلقــة 

املهنيــة  املعايــري  مــع  تتوافــق  بحيــث  ال�ســركة  يف  والعاملــن  للمديريــن  املهنــي  ال�ســلوك  قواعــد   •
االإدارة  جمل�ــس  ي�ســع  اأن  علــى  امل�سالــح،  اأ�سحــاب  وبــن  بينهــم  العاقــة  وتنّظــم  ال�ســليمة  واالأخاقيــة 

بهــا.  وااللتــزام  القواعــد  هــذه  تطبيــق  مراقبــة  اآليــات 

م�ساهمة ال�سركة االجتماعية.  •
عــن  باالإف�ســاح  والتزامهــا  واللوائــح  لاأنظمــة  ال�ســركة  احــرام  ت�سمــن  التــي  واالإجــراءات  ال�سيا�ســات  و�ســع   •

للم�ســاهمن. اجلوهريــة  املعلومــات 

اأو  جهــات  فو�ــس  اأو  جلانــًا  �ســكل  واإن  حتــى  املجل�ــس  علــى  ال�ســركة  عــن  النهائيــة  امل�ســوؤولية  تظــل   •
غــري  اأو  عامــة  تفوي�ســات  اإ�ســدار  جتنــب  املجل�ــس  وعلــى  اأعمالــه،  ببع�ــس  للقيــام  اآخريــن  اأفــرادًا 

املــدة. حمــددة 

قراراتــه  تكــون  واأن  واهتمــام،  وجديــة  نيــة  وح�ســن  مب�ســوؤولية  مهماتــه  االإدارة  جمل�ــس  يــوؤدي  اأن  يجــب   •
وبيــوت  كامل�ست�ســارين  اآخــر  موثــوق  م�ســدر  اأي  اأو  التنفيذيــة  االإدارة  مــن  وافيــة  معلومــات  علــى  مبنيــة 

. ة خلــر ا

ال�ســركة  م�سلحــة  يحقــق  مبــا  بالقيــام  يلتــزم  اأن  وعليــه  امل�ســاهمن،  جميــع  االإدارة  جمل�ــس  ع�ســو  ميثــل    •
جمل�ــس  يف  تعيينــه  علــى  �سوتــت  التــي  اأو  ميثلهــا  التــي  ال�ســركة  م�سالــح  يحقــق  مــا  ولي�ــس  عمومــًا 

االإدارة.

م�سوؤوليات املجل�س جتاه ال�سركات التابعة اأو الفرعية )يف حال وجدت(  •
1. و�سع االأهداف املالية. 

2. متابعة االأداء املايل. 
املوافقة على اال�ستثمارات الرئي�سة ح�سب جدول ال�ساحيات الذي حتدده ال�سيا�سات الداخلية للمجل�س. 

3. تقييم اأداء جمال�س اإدارة ال�سركات التابعة اأو الفرعية واأداء ع�سويتها. 
بكافــة  يتعلــق  فيمــا  الفرعيــة  اأو  التابعــة  ال�ســركات  جتــاه  مب�ســوؤولياته  حمتفظــًا  ال�ســركة  اإدارة  جمل�ــس  4.�ســيظل 
بتطويــر  االإدارة  جمل�ــس  يقــوم  ذلــك  ول�سمــان  ال�ســركة،  علــى  مــايل  اأو  قانــوين  اأثــر  لهــا  التــي  اجلوهريــة  القــرارات 
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الفرعيــة  وجمال�ســه  ال�ســركة  جمل�ــس  بــن  ال�ساحيــات  حــدود  مبوجبهــا  يحــدد  داخليــة  حمــددة  ومعايــري  �سيا�ســة 
علــى  واملوافقــة  الفرعيــة  اأو  التابعــة  ال�ســركات  تاأ�سي�ــس  عقــود  تعديــل  وت�ســمل  االإدارة  علــى  وعر�سهــا  متابعتهــا  واآليــة 

القــرارات. مــن  وغريهــا  االربــاح  توزيــع  واعتمــاد  املاليــة  والقوائــم  امليزانيــات 

7-5 تحديد وإدارة المخاطر الرئيسية 
يحدد املجل�س ويراجع مع االإدارة خماطر العمل الرئي�سية التي قد تواجهها ال�سركة.  •

ي�سمن املجل�س تنفيذ االأنظمة املنا�سبة ويتخذ االإجراءات ال�سرورية الإدارة تلك املخاطر.   •
ورفــع  املخاطــر  هــذه  حــول  االإدارة  وردود  تقييــم  ا�ســتام  يف  اأكــر  اأو  واحــدة  جلنــة  يفو�ــس  اأن  للمجل�ــس  يجــوز   •

للمجل�ــس. والتقاريــر  التو�سيــات 

7-6 اعتماد أسلوب التخطيط االستراتيجي
بتحديــد  ال�سلــة  ذات  لل�ســركة  اال�ســراتيجي  التخطيــط  جوانــب  ملناق�ســة  االإدارة  مــع  باالجتمــاع  املجل�ــس  يلتــزم   •

م�ســرك. ب�ســكل  واملخاطــر  املتاحــة  والفر�ــس  امل�ســتقبلية  التوجهــات 

يتولى املجل�س مراجعة واعتماد اال�سراتيجية الكلية التي و�سعتها االإدارة لعمل ال�سركة.   •

7-7 تقييم واعتماد القرارات المالية
يتولى املجل�س مراجعة النتائج املالية والت�سغيلية لل�سركة.   •

يتولى املجل�س مراجعة وتقييم واعتماد خم�س�سات املوارد الرئي�سية واال�ستثمارات الراأ�سمالية.   •
يتولى املجل�س مراجعة وتقييم واعتماد ميزانية ال�سركة والتوقعات.   •

ُيعد املجل�س القوائم املالية متهيدًا لعر�سها على امل�ساهمن العتمادها.  •

7-8 وضع دليل وسياسة حوكمة الشركة
يحدد املجل�س االأ�سلوب الواجب اإتباعه لتحقيق مقا�سد حوكمة ال�سركة.   •

يتولى املجل�س املراجعة الدورية الأهداف و�سيا�سات ال�سركة ذات العاقة بامل�سوؤولية االجتماعية.   •

7-9 تقييم اإلدارة التنفيذية وتخطيط تعاقب الوظائف القيادية
الق�ســري  املديــن  علــى  االأف�ســل  نحــو  ال�ســركة  قيــادة  يف  املنتــدب  الع�ســو  الأداء  �ســنوية  مراجعــة  املجل�ــس  يجــري   •

 . لبعيــد ا و

امل�ســتمرة  املراجعــة  مــع  بال�ســركة،  القياديــة  الوظائــف  تعاقــب  تخطيــط  حــول  �ســنوي  تقريــر  اإعــداد  املجل�ــس  علــى   •
االأفــراد. لهــوؤالء  بهــا  التو�سيــة  يتــم  تطويريــة  خطــط  الأي 
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7-10 دور رئيس مجلس اإلدارة 
كل  قبــل  مــن  البنــاءة  واملبــادرات  االإ�ســهامات  وت�ســهيل  املجل�ــس  قيــادة  يف  االإدارة  جمل�ــس  رئي�ــس  م�ســوؤولية  حمــور  ين�ســب 

وم�ســوؤولياته.  واجباتــه  ممار�ســة  عــر  ككل  وظائفــه  اأداء  يف  املجل�ــس  فاعليــة  ل�سمــان  االإدارة  جمل�ــس  اأع�ســاء 

اأثــر  وذات  فاعلــة  املجل�ــس  اجتماعــات  جعــل  علــى  قــادرا  يكــون  اأن  االإدارة  جمل�ــس  لرئي�ــس  اجلوهريــة  املوؤهــات  اأحــد 
عــر: ذلــك  بلــوغ  ويكــون  ال�ســركة،  واقــع  علــى 

جــدول  بنــود  مــن  بنــد  لــكل  الــكايف  الوقــت  يخ�س�ــس  لاجتمــاع  منا�ســب  )اأجنــدة(  اأعمــال  جــدول  و�ســع   •
. ل عمــا الأ ا

االإدارة الفعالة لتدفق املعلومات بالقدر الكايف اإلى املجل�س من اأجل دعم اأجندة جدول االأعمال.  •
االأع�ســاء  كل  قبــل  مــن  بو�ســوح  وفهمهــا  القــرارات  النتائــج/  اإلــى  التو�ســل  و�سمــان  املجل�ــس  مناق�ســات  اإدارة   •

منا�ســب.  ب�ســكل  وت�ســجيلها 

ال�سعي لتفعيل دور االأع�ساء امل�ستقلن.  •
الت�سديق على قرارات املجل�س وامل�ستخرجات واملحا�سر.  •

التاأكد من اأن اأع�ساء جمل�س االإدارة يدركون دورهم وم�سوؤولياتهم.  •
التاأكد من اأن اجتماعات املجل�س تنعقد ب�سفة ربع �سنوية على االأقل.  •

واالطــاع  والر�ســيحات  املكافــاآت  جلنــة  قبــل  مــن  تر�ســيحهم  مت  الذيــن  املجال�ــس  لع�سويــة  اجلــدد  املر�ســحن  مقابلــة   •
وخراتهــم. موؤهاتهــم  علــى 

عقد لقاءات ب�سفة دورية مع اأع�ساء جمل�س االإدارة غري التنفيذين دون ح�سور اأي تنفيذي يف ال�سركة.  •
القــدرة  اإبــراز  ت�ســتوجب  ال�سفــة  وهــذه  املجل�ــس،  با�ســم  الر�ســمي  املتحــدث  كونــه  للرئي�ــس  االأخــرى  امل�ســوؤوليات  ت�ســمل 
ينــري  اأن  املواقــف  هــذه  مثــل  ت�ســتدعى  االأحــوال،  بع�ــس  ويف  كثــرية.  اأحيانــا  ال�سعبــة  الظــروف  حتــت  القيــادة  علــى 
االأ�سا�ســية. املنتــدب  الع�ســو  م�ســوؤوليات  �سمــن  تقــع  املهمــة  تلــك  كانــت  لــو  حتــى  ال�ســركة  با�ســم  علنــا  للتحــدث  الرئي�ــس 

العاقــة  تكــون  اأن  يوجــب  وذلــك  واملجل�ــس.  االإدارة  بــن  الرئي�ســية  الو�ســل  حلقــة  الرئي�ــس  يعتــر  ذلــك،  اإلــى  اإ�سافــة 
قوامهــا  يكــون  اأن  يجــب  فعالــة،  العاقــة  هــذه  تكــون  والأن  الوقــت.  طــول  حيويــة  عاقــة  والرئي�ــس  املنتــدب  الع�ســو  بــن 

املتبــادل.  واالحــرام  والثقــة  امل�ســرك  التعــاون 

االأمــور  اأو  احل�سا�ســة  امل�ســائل  ملناق�ســة  ودفعــه  املجل�ــس  رئي�ــس  مــن  اال�ســتفادة  علــى  املنتــدب  الع�ســو  ت�ســجيع  يجــب 
الرئي�ــس  خــرة  مــن  اال�ســتفادة  املنتــدب  الع�ســو  ي�سمــن  جيــدة،  العمــل  عاقــة  كانــت  فــاإذا  بــاأول.  اأوال  لل�ســركة  الهامــة 
قــد  املنتــدب،  الع�ســو  مــع  امل�ســائل  مناق�ســة  عنــه  تتمخ�ــس  مــا  �ســوء  وعلــى  وامل�ســتقل.  املو�سوعــي  راأيــه  بطلــب  وذلــك 

االإدارة.  جمل�ــس  م�ســتوى  علــى  والتقييــم  للدرا�ســة  رفعهــا  �ســرورة  الرئي�ــس  يــرى 

مــن  اأي  مــع  ال�ســركة  عاقــة  يف  الرئي�ســي  الــدور  ولعــب  ال�ســنوية  العامــة  االجتماعــات  اإدارة  اأي�ســا  الرئي�ــس  مهــام  ومــن 
االجتماعــات.  تلــك  الإدارة  منا�ســبا  يــراه  مــن  تفوي�ــس  اأو  بال�ســركة  امل�سالــح  اأ�سحــاب 

اآلية اختيار رئي�س املجل�س:

باختيــار  املجل�ــس  يقــوم  ثــم  العاديــة،  العامــة  اجلمعيــة  يف  االإدارة  جمل�ــس  اأع�ســاء  بانتخــاب  ال�ســركة  م�ســاهمو  يقــوم 
التنفيذيــن. غــري  اأع�سائــه  بــن  مــن  لــه  رئي�ســًا 

جمل�ــس  رئي�ــس  من�ســب  بــن  اجلمــع  جتيــزان  ال  لل�ســركة  االأ�سا�ســي  والنظــام  ال�ســركات  حوكمــة  الئحــة  اأن  مراعــاة  مــع 
الئحــة  مــن   )28( املــاد  تن�ــس  وكذلــك  املنتــدب.  الع�ســو  من�ســب  مثــل  ال�ســركة،  يف  اآخــر  تنفيــذي  من�ســب  واأي  االإدارة 
مــن  االأولــى  ال�ســنة  خــال  ال�ســركة  اإدارة  ملجل�ــس  رئي�ســًا  التنفيــذي  املديــر  تعيــن  يجــوز  ال  اأنــه  علــى  ال�ســركات  حوكمــة 
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خدماتــه. انتهــاء 

وكافــة  العــدل  وكتــاب  الق�ســاء  واأمــام  الغــري  مــع  عاقاتهــا  يف  ال�ســركة  متثيــل  االإدارة  جمل�ــس  رئي�ــس  مهــام  ومــن 
لل�ســركة. االأ�سا�ســي  النظــام  عليــه  ن�ــس  مــا  ح�ســب  ال�ســركة  عــن  نيابــة  والتوقيــع  واخلا�ســة  الر�ســمية  اجلهــات 

7-11 دور العضو المنتدب 
7- 11-1 المسؤولية الرئيسية

قبــل  الكــرى  القــرارات  ويراجــع  لــاإدارة،  توجيهــاٍت  ويقــدم  العربيــة،  املراكــز  �ســركة  يف  لل�ســركاء  كممثــٍل  يت�ســرف 
االإدارة. جمل�ــس  لدوائــر  ت�سعيدهــا 

7- 11-2 األدوار والمسؤوليات

اال�سراتيجية

قبــل  االأداء  وتقاريــر  ال�ســنوية،  االأعمــال  وخطــط  العربيــة،  املراكــز  ل�ســركة  اال�ســراتيجية  اخلطــط  باعتمــاد  يقــوم   •
االإدارة. جمل�ــس  مــن  اإعتمادهــا 

التنظيميــة  واالأمــور  اجلديــدة،  واالإبتــكارات  فيــه،  ال�ســائدة  واالجتاهــات  ال�ســوق  بظــروف  االإدارة  جمل�ــس  باإبــاغ  يقــوم   •
واأدائهــا. ال�ســركة  اأهــداف  علــى  توؤثــر  قــد  التــي  الداخليــة 

يقوم مبراجعة تقارير اأداء االأعمال، والتن�سيق مع املدير التنفيذي ملعاجلة اأية ثغرات.  •
يقوم بتقدمي تقارير ربع �سنوية اأو �سهرية ملجل�س االإدارة وجلان جمل�س االإدارة.  •

يقوم بتقدمي امل�سورة ملجل�س االإدارة حول االأمور الت�سغيلية، واإعداد خطط منا�سبة للتح�سن والتطوير.  •

املوازنة التخطيطية

قبــل  ن�ســبيًا  واالأكــر  املتو�ســطة  االنحرافــات  علــى  واملوافقــة  املوازنــة،  عــن  ال�سغــرية  االإنحرافــات  باإعتمــاد  يقــوم   •
لاأعتمــاد. االإدارة  جمل�ــس  لدوائــر  رفعهــا 

وموازنــة   / الت�ســغيل  م�سروفــات  موازنــة  بــن  فيمــا   / داخــل  ال�سغــرية  التحويــات   / النقــل  باعتمــاد  يقــوم   •
جمل�ــس  لدوائــر  رفعهــا  قبــل  ن�ســبيًا  االأكــر  التحويــات   / النقــل  عمليــات  علــى  واملوافقــة  الراأ�ســمالية،  امل�سروفــات 

لاأعتمــاد. االإدارة 

اال�ستثمارات

توقيع اتفاقيات اأرا�ٍس غري ملزمة )مثل مذكرات التفاهم(.  •
يقوم مبراجعة واعتماد عمليات اال�ستحواذ على االأرا�سي قبل اعتمادها من االإدارة العليا.  •

اال�ســتثمارات  ومراجعــة  واالإن�ســاء،  الت�سميــم  مرحلتــي  اإلــى  ال�سغــرية  التطويــر  م�ســاريع  اإحالــة  باعتمــاد  يقــوم   •
بهــا. الت�ســرف  عمليــات  وجميــع  االأكــر 

التمويل

�ســركة  ترمهــا  التــي  التمويــل  اتفاقيــات  يف  املتو�ســطة(   / )ال�سغــرية  اجلديــدة(  التعهــدات   / يف  )التغيــريات  يعتمــد   •
م�ســاريعها. اأحــد  اأو  العربيــة،  املراكــز 

يعتمد فتح واإقفال جميع احل�سابات البنكية ل�سركة املراكز العربية.  •
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الر�سيح واملكافاأة

التغيــريات  واإعتمــاد  التنفيــذي(،  للمديــر  مبا�ســرة  تقاريــره  )يقــدم   ”L2“ الثــاين  االإداري  امل�ســتوى  موظفــي  تعيــن   •
لل�ســركة. التنظيمــي  الهيــكل  يف  اجلوهريــة 

مراجعة البنية العامة للمكافاآت واملزايا و�ُسلَّم الرواتب وتدرجه.  •

بنود اأخرى

اإجراء عمليات التوا�سل الرئي�سية مع و�سائل االإعام/ال�سحافة.  •
تعين امل�ست�سارين القانونين لل�سركة.  •

7-12 مسؤوليات المدير التنفيذي   
7- 12-1 المسؤولية الرئيسية

ويعتمــد  الت�ســغيلية(،  اجلوانــب   + املاليــة  )اجلوانــب  واخل�ســائر  االأربــاح  دائــرة  اأداء  جممــل  عــن  بامل�ســوؤولية  ي�سطلــع   •
االإدارة جمل�ــس  اإلــى  املقدمــة  ال�ســنوية  العمــل  خطــط 

جميــع  يف  العمــاء  خدمــات  متيُّــز  علــى  واحلر�ــس  العربيــة،  املراكــز  �ســركة  ا�ســراتيجية  وتنفيــذ  تطويــر  قيــادة   •
العربيــة. املراكــز  �ســركة  اإدارات 

7- 12-2 األدوار والمسؤوليات

اال�سراتيجية

والتوجهــات  ال�ســركة،  روؤية/ر�ســالة  لو�ســع  العربيــة  املراكــز  �ســركة  اإدارة  وجمل�ــس  املنتــدب  الع�ســو  مــع  ين�ســق  اأن   •
لل�ســركة. املتدرجــة  اال�ســراتيجية 

اأن ي�سمن تطوير اخلطة اال�سراتيجية اإلى مبادرات وخطط قرارات.  •
اأن ي�سمن التنفيذ ال�سحيح خلطة االعمال واملوازنة التخطيطية، وخطط اأعمال املجمعات التجارية.  •

تنفيذهــا،  ي�سمــن  واأن  العربيــة،  املراكــز  �ســركة  واإ�ســراتيجية  روؤيــة  بخ�سو�ــس  العليــا  االإدارة  فريــق  مــع  ين�ســق  اأن   •
ال�ســركة. اأق�ســام  بــن  فيمــا  فّعــال  تن�ســيٍق  �سمــان  خــال  مــن  التوجيهــات  وتقــدمي 

املوازنة التخطيطية

واالأكــر  املتو�ســطة  االنحرافــات  ورفــع  املوازنــة،  عــن  ال�سغــرية«  مــن  »اأقــل  حمــدودة  اإنحرافــات  باعتمــاد  يقــوم   •
لاأعتمــاد. االأعلــى  االإداريــة  للم�ســتويات  ن�ســبيًا 

م�سروفــات  موازنــة  بــن  فيمــا   / داخــل  ال�سغــرية«  مــن  »اأقــل  حمــدود  اإطــار  يف   – التحويــات   / النقــل  باعتمــاد  يقــوم   •
االإداريــة  مل�ســتويات  ن�ســبيًا  االأكــر  التحويــات   / النقــل  عمليــات  ورفــع   ، الراأ�ســمالية  امل�سروفــات  وموازنــة   / الت�ســغيل 

لاأعتمــاد. االأعلــى 

اال�ستثمارات

اأن يراجع ويوافق على عمليات اال�ستحواذ على االأرا�سي قبل اعتمادها من م�ستويات االإدارة العليا.  •
االأكــر  اال�ســتثمارات  ومراجعــة  واالإن�ســاء،  الت�سميــم  مرحلتــي  اإلــى  الب�ســيطة  الراأ�ســمالية  االأعمــال  اإحالــة  اعتمــاد   •

بهــا. ف  الت�ســرُّ وعمليــات 
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التمويل

املراكــز  �ســركة  ترمهــا  التــي  التمويــل  اتفاقيــات  يف  الب�ســيطة  اجلديــدة(  التعهــدات   / فــى  )التغيــريات  اعتمــاد   •
م�ســاريعها. اأحــد  اأو  العربيــة، 

الر�سيح واملكافاأة

دون  ومــا  الثانــى(  االإداري  للمم�ســتوي  مبا�ســرة  تقاريــره  )يقــدم   ”L3“ الثالــث  االأدارى  امل�ســتوى  موظفــي  يعــن  اأن   •
العربيــة. املراكــز  �ســركة  لــدى  ال�سلــة  ذي  التنظيمــي  الهيــكل  يعتمــد  واأن  ذلــك، 

اأن يراجع الهيكل العام للمكافاآت واملزايا و�ُسلَّم الرواتب وتدرجه لدى �سركة املراكز العربية.  •

بنود اأخرى

اأن ين�سق مع ع�سو جمل�س االإدارة املنتدب لتناول عمليات االت�سال مع و�سائل االإعام/ال�سحافة.  •

التنفيذ/العمليات

املحلّيــة،  وال�ســلطات  اال�ســراتيجين،  وال�ســركاء  امل�ســتاأجرين،  كبــار  مــع  فّعالــة  عاقــاٍت  علــى  ويحافــظ  ير�ســخ  اأن   •
االآخريــن. امل�سالــح  واأ�سحــاب 

التقيُّــد  كذلــك  يكفــل  واأن  متميــزة،  عمــاء  خدمــة  بتقــدمي  العربيــة  املراكــز  �ســركة  اأ�ســواق  قيــام  ي�سمــن  اأن   •
العربيــة. االأ�ســواق  �ســركة  جوانــب  جميــع  يف  املــاركات  خمتلــف  مبتطلبــات 

لزيــادة  وذلــك  باالأ�ســواق،  بقائهــم  ومــدة  الزائريــن  عــدد  مــن  ممكــن  حــٍد  اأق�ســى  اإلــى  الو�ســول  ي�سمــن  اأن   •
املبيعــات. انتاجيــة 

اأن ي�سمن ا�ستمرارية اإدارة االأ�سول ، وتعزيز قيمة املمتلكات العقارية قيد الت�سغيل.  •
والرنامــج  واملوازنــة  واالأهــداف  الروؤيــة  مــع  بتفــق  مبــا  العربيــة  املراكــز  �ســركة  م�ســاريع  خمططــات  تنفيــذ  ي�سمــن  اأن   •

للم�ســاريع. املعتمــد  الزمنــي 

والت�سميــم،  امل�ســتاأجرين،  ومزيــج  الت�ســعري،  مثــل  املتعــددة،  امل�سالــح  اأ�سحــاب  مبــادرات  يف  التوافــق  ي�سمــن  اأن   •
ال�ســنوية. االأ�ســواق  اأعمــال  وتخطيــط 

اال�ســراتيجي  امل�ســار  علــى  ت�سحيحــات  يجــري  واأن  لل�ســركة،  امل�ســتهدفة  الرئي�ســية  االأداء  موؤ�ســرات  حتقيــق  ي�سمــن  اأن   •
املنا�ســب. الوقــت  يف 

باالأنظمــة  التقيُّــد  ي�سمــن  واأن  ال�ســركة،  باأهــداف  للوفــاء  منا�ســبة  واإجــراءاٍت  �سيا�ســات  وتنفيــذ  تطويــر  ي�سمــن  اأن   •
العربيــة(. املراكــز  �ســركة  اإدراج  )لــدى  املاليــة  ال�ســوق  بهيئــة  اخلا�ســة  تلــك  ذلــك  يف  مبــا  املحليــة،  واللوائــح 

اأن ي�سمن تغطية ملف خماطر ال�سركة، يف اإطار املخاطر الذي يحدده ال�سركاء.  •
اأن ير�سخ ويثبت الثقافة الت�سغيلية يف ال�سركة.  •

اأن ي�سمن تطوير جميع موظفي �سركة املراكز العربية، وبخا�سة املواطنن ال�سعودين.  •
اأن ي�سمن اأن تعك�س البيانات املالية االأداء املايل احلقيقي ل�سركة املراكز العربية.  •

اأن يقود عملية االبتكار لتقدمي منتجاٍت/خدمات جديدة مبا يتوافق مع تطوير ال�سوق وعملياته.  •
واأ�ســعار  بالطلــب  ي�ســل  الــذي  االأمــر  للم�ســتاأجرين،  القيمــة  حيــث  مــن  ومميــزة  جّذابــة  عرو�ــس  تقــدمي  ي�سمــن  اأن   •

املبيعات اإلى اأعلى معدالتها. 
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7-13 العالقة بين اإلدارة والمجلس
مبــا  االإدارة  وتلتــزم  للم�ســوؤوليات.  وا�ســح  بف�ســل  دعمهــا  ويجــب  هامــة  عاقــة  واملجل�ــس  االإدارة  بــن  العاقــة  تعتــر 

 : يلــي

حتمل امل�سوؤولية.  •
العمل �سمن اإطار ال�ساحيات املفو�سة.   •

التمتع مب�ستوى منا�سب من املهارة واملوارد.   •
التو�سية بالتوجيه اال�سراتيجي وترجمة اخلطة اال�سراتيجية اإلى برامج خا�سة بالعمل.   •

اإدارة املوارد الب�سرية واملادية واملالية لل�سركة لتحقيق اأهداف ال�سركة.   •
تقدمي املعلومات للمجل�س   •

الت�سرف كقناة ات�سال بن املجل�س وال�سركة.  •
يبقى جمل�س االإدارة هو امل�سيطر يف جميع االأوقات.   •

موقــع  ال�ســركة  تن�ســئ  االإدارة،  جمل�ــس  واأع�ســاء  واالإدارة  ال�ســركة  بــن  وال�ســفافية  االإف�ســاح  مبــداأ  مــن  )وانطاقــًا 
ال�ســركة  اأخبــار  ويت�سمــن  االإدارة  جمل�ــس  مــع  مبا�ســر  ب�ســكل  التوا�ســل  مــن  املت�سفحــن  يتمكــن  بحيــث  داخلــي  الكــروين 

واالإدارة( االإدارة  جمل�ــس  عــن  ال�سروريــة  املعلومــات  وبع�ــس  ال�سحــف  يف 

7-14 تفويض الصالحيات
و�ســع  عليــه  يجــب  ال�ســركة،  ت�سدرهــا  التــي  والقــرارات  االإجــراءات  كل  عــن  املطلقــة  امل�ســوؤولية  للمجل�ــس  اأن  حيــث 
اإدارة  و�سيا�ســات  املهنــي  ال�ســلوك  قواعــد  املثــال،  �ســبيل  علــى  التنظيمــي،  ال�ســلوك  لتوجيــه  املنا�ســبة  املحــددة  ال�سيا�ســات 
وال�سوابــط  االإجــراءات  تاأ�سي�ــس  اإلــى  املجل�ــس  يحتــاج  ال�سيا�ســات،  هــذه  اأهــداف  حتقيــق  يف  الرواتــب.  و�سيا�ســات  املخاطــر 
امل�ســوؤولية  خــط  اأن  ول�سمــان  واالإجــراءات.  ال�سيا�ســات  وفاعليــة  كفــاءة  تقييــم  عــن  م�ســوؤوال  وليكــن  ال�سيا�ســات  لتنفيــذ 
تفوي�ــس  عمليــة  حتكــم  التــي  ال�سيا�ســات  ي�ســع  اأن  املجل�ــس  علــى  يجــب  بو�ســوح،  ر�ســمه  مت  واالإدارة  املجل�ــس  بــن 

 . ت حيــا ل�سا ا

علــى  وو�ســوح  ب�سراحــة  ال�ســركة  عــن  ونيابــة  با�ســم  اإجــراءات  اتخــاذ  اأو  االلتزامــات  يف  الدخــول  �ساحيــة  تنح�ســر 
الــازم  بالتفوي�ــس  يتمتــع  الــذي  امل�ســوؤول  االإدارة  فريــق  فكــرة  مــع  متوافقــا  يبــدو  ال  الو�ســع  هــذا  لكــن  املجل�ــس.  عاتــق 
املوافقــة  اأو  ال�ســيكات  كل  علــى  التوقيــع  يتولــى  اأن  للمجل�ــس  املنا�ســب  اأو  املمكــن  مــن  لي�ــس  اإذ  ب�سا�ســة،  االأعمــال  لت�ســيري 
الع�ســو  لتمكــن  املنا�ســبة  االآليــة  هــو  ال�ساحيــات  تفوي�ــس  اأن  الوا�ســح  ومــن  العمــل.  يف  وكبــرية  �سغــرية  كل  علــى 
تفوي�ــس  بــاأن  املجل�ــس  يقــر  ذلــك،  ومــع  العمــل.  ت�ســيري  مــن  ال�ســركة  يف  الكبــار  املوظفــن  كبــار  مــن  وغــريه  املنتــدب 
الوثيقــة:  علــى  نافــذا،  التفوي�ــس  وجتعــل  فعالــة  ولتكــون  بذلــك.  املرتبطــة  امل�ســوؤولية  مــن  اإعفائــه  يعنــي  ال  �ساحياتــه 

اأن تكتب بلغة ب�سيطة.  •
اأن تغطي جمال االأن�سطة التي تعمل بها ال�سركة اأو من املتوقع اأن ت�سارك بها.  •

اأن تكون منا�سبة لت�سهيل و�سا�سة الت�سغيل الفعال لل�سركة.  •
اأن تهدف اإلى متكن االإدارة بالقدر املنا�سب التخاذ القرارات الت�سغيلية املتوقعة منها.  •

يتعلــق  مــا  خ�سو�ســا  االإدارة،  م�ســتويات  مــن  م�ســتوى  لــكل  املمنوحــة  ال�ساحيــات  �ســقف  بو�ســوح  حتــدد  اأن   •
ميزانيــة. لهــا  يو�ســع  ال  التــي  والنفقــات  ميزانيــة  لهــا  يو�ســع  التــي  بامل�سروفــات 
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اأن تت�سمن ن�س تبليغ حمتوى التفوي�س جلميع املوظفن ل�سمان علم كل واحد مب�سوؤولياته.  •
االلتــزام  مت  وقــد  وحديثــة  منا�ســبة  التفوي�ســات  اأن  ل�سمــان  واملراجعــة  واملتابعــة  املنا�ســب  باالإ�ســراف  الدعــم  جتــد  اأن   •

. بهــا

يف  االأو�ســاع  لتطــورات  ومائمتهــا  التفوي�ســات  ا�ســتمرارية  ل�سمــان  منتظــم  اأ�سا�ــس  علــى  للمراجعــة  خا�سعــة  تكــون  اأن   •
. كة ل�ســر ا

املجل�ــس  فيهــا  يت�ســرف  التــي  االأمــور  بيــان  خــال  مــن  االإدارة  وم�ســوؤوليات  م�ســوؤولياته  يو�ســح  اأن  للمجل�ــس  ويجــوز 
اأداء  علــى  واالإ�ســراف  لنف�ســه  بهــا  يحتفــظ  التــي  املهــام  تنفيــذ  هــو  املجل�ــس  دور  اأن  حيــث  مماثلــة،  وثيقــة  يف  لوحــدة 
لت�ســرف  املروكــة  باالأمــور  ال�ســركة  يف  يعلــن  بيــان  اإ�ســدار  ميكــن  كمــا  لــاإدارة.  بهــا  التفوي�ــس  مت  التــي  االإدارة  مهــام 

ب�ساحياتهــا. االإدارة  تفوي�ــس  مت  التــي  وتلــك  املجل�ــس 

7-15 هيكل التفويض بالصالحيات
ال�ســركة.  لــدى  عليهــا  املتفــق  املخاطــر  مــع  تتنا�ســب  اأن  يجــب  والتــي  بال�ساحيــات،  التفوي�ــس  �ســلطة  االإدارة  ملجل�ــس 

اأجــل: مــن  ال�ساحيــة  تفو�ــس  وقــد  االأخــرى  والظــروف  املاليــة  الظــروف  ظــل  يف  التفوي�ســات  عــن  التعبــري  ويجــب 

الدخول يف التزامات ا�سراتيجية.  •
حتمل التكاليف املرتبطة باإجراءات العمل الرئي�سية وعمليات الت�سغيل العادية لل�سركة.  •

التزام ال�سركة بامل�ساريف الراأ�سمالية.  •
الدخول يف االلتزامات التعاقدية، مثا، عقود االإيجار وال�سمانات.  •

االلتزام بدفع املكافاآت.   •
والتدريــب  واملكافــاآت  والرقيــات  والرواتــب  اخلدمــات  واإنهــاء  التعيينــات  ت�ســمل  التــي  االأمــور  حــول  القــرارات  اتخــاذ   •

املوؤقــت. والتوظيــف  املقاولــن  مــع  والتعاقــد 

رفع اأو اإنهاء الدعاوى وال�سلح.   •
تنفيذ العمليات املحددة ذات العاقة باخلزينة.  •

التفوي�س بالدفع.  •

7-16 تكوين وتنظيم مجلس اإلدارة 
�ســيطرة  عــدم  يراعــى:  فاإنــه  ال�ســركة،  م�ســاهمي  م�سالــح  وخدمــة  ملهامــه  االإدارة  جمل�ــس  اأداء  فعاليــة  �سمــان  �ســبيل  يف 
املجــاالت،  جميــع  يف  خــراء  جميعــا  يكونــوا  اأن  اأع�ســاءه  مــن  يتطلــب  ال  االأع�ســاء،  مــن  �سغــرية  جمموعــة  اأو  واحــد  ع�ســو 
مــن  املنا�ســب  الفريــق  واختيــار  حتديــد  اأجــل  مــن  املجهــود  بــذل  ال�ســركة،  يخــدم  مــا  كل  علــى  االهتمامــات  تركيــز 
و�سمــان  ال�ســركة  وا�ســتدامة  لهــا،  حتــن  التــي  الفر�ــس  وا�ســتغال  حتدياتهــا  مواجهــة  يف  ال�ســركة  مل�ســاعدة  املوظفــن 

لل�ســركة.  امل�سافــة  القيمــة  وحتقيــق  احلقيقــي  االإ�ســراف  وتقــدمي  التنفيذيــة  االإدارة  مــع  كثــب  عــن  والعمــل  م�ســتقبلها 

7-17 عدد أعضاء مجلس اإلدارة 
العاديــة  العامــة  اجلمعيــة  خــال  تعيينهــم  ويتــم  اأع�ســاء   )9( ت�ســعة  مــن  يتكــون  اإدارة  جمل�ــس  ال�ســركة  اإدارة  يتولــى   •
�ســنوات   )5( خم�ــس  اإدارة  جمل�ــس  اأول  مــدة  تكــون  ذلــك  مــن  وا�ســتثناءا  �ســنوات،   )3( ثــاث  عــن  تزيــد  ال  ملــدة 
نف�ــس  تعيــن  اعــادة  ويجــوز  م�ســاهمة.  ل�ســركة  ال�ســركة  بتحــول  ال�ســادر  الــوزاري  القــرار  تاريــخ  مــن  تبــداأ 
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ويراعــى: االع�ســاء 

اأن تكون غالبية اأع�ساء جمل�س االإدارة من غري التنفيذين.   •
اأال يقل عدد اأع�ساء جمل�س االإدارة امل�ستقلن عن ع�سوين اأو ثلث اأع�ساء املجل�س اأيهما اأكر.   •

اآن  يف  م�ســاهمة  �ســركات  خم�ــس  مــن  اأكــر  اإدارات  جمال�ــس  يف  ع�ســوا  ال�ســركة  اإدارة  جمل�ــس  ع�ســو  يكــون  ال  اأن   •
. حــد ا و

املنتــدب  الع�ســو  من�ســب  مثــل  بال�ســركة  تنفيــذي  من�ســب  واأي  االإدارة  جمل�ــس  رئي�ــس  من�ســب  بــن  اجلمــع  يحظــر   •
يجــوز  واأنــه  املجل�ــس،  ع�سويــة  انتهــاء  كيفيــة  ال�ســركة  نظــام  يبــن  اأن  يجــب  العــام.  املديــر  اأو  التنفيــذي  املديــر  اأو 
علــى  ال�ســركة  نظــام  ن�ــس  ولــو  بع�سهــم،  اأو  االإدارة  جمل�ــس  اأع�ســاء  جميــع  عــزل  وقــت  كل  يف  العامــة  للجمعيــة 

ذلــك. خــاف 

وال�ســوق  الهيئــة  اإعــام  يتــم  الع�سويــة،  انتهــاء  طــرق  مــن  بــاأي  االإدارة  جمل�ــس  اأع�ســاء  اأحــد  ع�سويــة  انتهــاء  عنــد   •
ذلــك. اإلــى  دعــت  التــي  االأ�ســباب  بيــان  مــع 

تعيــن  وجــد(  )اإن  لل�ســركة  االأ�سا�ســي  النظــام  ح�ســب  لــه  يحــق  الــذي   – االعتباريــة  ال�سفــة  ذي  لل�ســخ�س  يجــوز  ال   •
االإدارة. جمل�ــس  يف  االآخريــن  االأع�ســاء  اختيــار  علــى  الت�سويــت   – االإدارة  جمل�ــس  يف  لــه  ممثلــن 

7-18 اختيار أعضاء مجلس اإلدارة
اأ�ســماء  واملكافــاآت  الر�ســيحات  جلنــة  ت�ســتعر�س  البنــد7-16،  يف  اليهــا  امل�ســار  بال�سوابــط  االخــال  عــدم  مــع   •
الــذي  االأع�ســاء  اختيــار  بغر�ــس  االإدارة  جمل�ــس  اإلــى  بالتو�سيــات  والرفــع  االإدارة  جمل�ــس  لع�سويــة  املر�ســحن  جميــع 
وتعيــن  اختيــار  علــى  للت�سويــت  العامــة  للجمعيــة  بالتو�سيــات  الرفــع  ثــم  ومــن  بينهــم  مــن  للمجل�ــس  �ســين�سمون 
م�ســاهمي  مــن  م�ســاهم  الأي  ويجــوز  االخت�سا�ــس.  جهــات  مــن  ال�ســادرة  التعليمــات  مــع  متا�ســيًا  املجل�ــس  اأع�ســاء 

نف�ســه.  تر�ســيح  الع�سويــة  �ســروط  فيــه  تتوفــر  ممــن  ال�ســركة 

7-19 مؤهالت أعضاء مجلس اإلدارة
مبجل�ــس  ع�ســو  هــو  مــن  يف  توفرهــا  املطلــوب  ال�ســخ�سية  واملزايــا  املطلوبــة  املهــارات  مراجعــة  عــن  م�ســوؤوال  املجل�ــس  يكــون 
باالإ�سافــة  م�ســتقلن،  كاأع�ســاء  االأع�ســاء  موؤهــات  التقييــم  هــذا  ي�ســمل  ككل.  املجل�ــس  تركيبــة  اإلــى  باالإ�سافــة  االإدارة 

ال�ســركة. بن�ســاطات  واالملــام  واملعرفــة  واخلــرة  واملهــارات  اخلــرة  م�ســتويات  اأعلــى  لديــه  تتوفــر  ان  اإلــى 

7-20 استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة
اآرائهــم  ابــداء  ممار�ســة  ي�ســتطيعون  اأع�ســاء  ي�ســمل  املجل�ــس  اأن  ل�سمــان  املجل�ــس  يف  م�ســتقلن  اأع�ســاء  وجــود  يهــدف 

للم�سالــح. تعار�ــس  اأي  لتــايف  ذلــك  واأن  ال�ســركة،  مل�سلحــة  بفاعليــة  واملناق�ســة 

يتمتــع  الــذي  االإدارة  جمل�ــس  ع�ســو  هــو  امل�ســتقل«  »الع�ســو  فــاإن  ال�ســركات  حوكمــة  والئحــة  املاليــة  ال�ســوق  لهيئــة  ووفقــا 
ا�ســتقال: عوار�ــس  ت�ســكل  التاليــة  االأمــور  فــاإن  املثــال،  �ســبيل  وعلــى  كاملــة.  با�ســتقالية 

�سلــة  لــه  اأو  جمموعتهــا  مــن  �ســركة  اأي  اأ�ســهم  مــن  اأو  ال�ســركة  اأ�ســهم  مــن  اأكــر  اأو   5% ن�ســبته  ملــا  مالــكًا  يكــون  اأن   •
الن�ســبة. هــذه  ميلــك  مــن  مــع  قرابــة 

اأ�ســهم  مــن  اأو  ال�ســركة  اأ�ســهم  مــن  اأكــر  اأو   5% ن�ســبته  مــا  ميلــك  اعتباريــة  �سفــة  ذي  ل�ســخ�س  ممثــًا  يكــون  اأن   •
جمموعتهــا.  مــن  �ســركة  اأي 

•  اأن يكون ع�سو جمل�س اإدارة يف �سركة اأخرى من جمموعة ال�سركة املر�سح لع�سوية جمل�س اإدارتها.



سبتمبر 2017 م      51دليل وسياسة الحوكمة  

اأن تكون له �سلة قرابة مع اأي من اأع�ساء جمل�س االإدارة يف ال�سركة اأو يف اأي �سركة اأخرى من جمموعتها.   •
اأن تكون له �سلة قرابة مع اأي من كبار التنفيذين يف ال�سركة اأو يف اأي �سركة اأخرى من جمموعتها.  •

مــن  �ســركة  اأو  معهــا  متعامــل  طــرف  اأي  اأو  ال�ســركة  لــدى  املا�سيــن  العامــن  خــال  موظفــًا  يعمــل  كان  اأو  يعمــل  اأن   •
تلــك  مــن  اأي  لــدى  �ســيطرة  حل�س�ــس  مالــكًا  يكــون  اأن  اأو  املورديــن،  وكبــار  احل�ســابات  كمراجعــي  جمموعتهــا، 

املا�سيــن. العامــن  خــال  االأطــراف 

اأن تكون له م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف االأعمال والعقود التي تتم حل�ساب ال�سركة.  •
اأن يتقا�سى مبالغ مالية من ال�سركة عاوة على مكافاأة ع�سوية جمل�س االإدارة اأو اأي من جلانه.  •

اأن ي�سرك يف عمل من �ساأنه مناف�سة ال�سركة، اأو اأن يتجر يف اأحد فروع الن�ساط الذي تزاوله ال�سركة.  •
اأن يكون قد اأم�سى ما يزيد على ت�سع �سنوات مت�سلة اأو منف�سلة يف ع�سوية جمل�س اإدارة ال�سركة.  •

7-21 السمات الواجب توفرها في أعضاء مجلس اإلدارة
علــى  والقــدرة  املعرفــة  مــن  منا�ســب  بقــدر  املراجعــة  جلنــة  يف  العاملــون  االإدارة  جمل�ــس  اأع�ســاء  يتمتــع  اأن  االأهميــة  مــن 
ي�ســع  اأن  يجــب  ذلــك،  علــى  وعــاوة  واالأنظمــة.  االأخــرى  املاليــة  التقاريــر  ودالالت  املاليــة  القوائــم  حمتويــات  فهــم 
خــرة  اأو  اإ�سافيــة  مهــارات  اأيــة  وحتديــد  احلــايل  باملجل�ــس  اخلا�ســة  املهــارات  معينــة  ملنا�ســب  ال�ســاغلون  االأع�ســاء 
عاقــة  ذات  موؤهــات  مــن  مزيجــا  ع�سويتــه  تكــون  اأن  ي�ستح�ســن  نوعيــة،  ناحيــة  ومــن  االعتبــار.  بعــن  مطلوبــة  تكــون 

التاليــة: بالتخ�س�ســات 

القانون.  •
املالية، مبا يف ذلك اخللفية املحا�سبية.  •

الت�سويق.  •
عمليات الت�سغيل اخلا�سة باأن�سطة ال�سركات.  •

املجاالت الرئي�سية التي تعمل فيها ال�سركة، مبا يف ذلك اخلرات العقارية.  •
حوكمة ال�سركات.  •

املوارد الب�سرية   •
اإدارة املخاطر.   •

االأعمال امل�سرفية.  •
للتعيــن  املر�ســحن  اأ�ســماء  مراجعــة  عنــد  تقييمهــا  االإدارة  جمل�ــس  علــى  يجــب  التــي  لل�ســمات  و�ســف  يلــي  فيمــا 

فيــه. كاأع�ســاء 
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7-22 السمات الشخصية
وال�ســخ�سية  املهنيــة  الع�ســو  تعامــات  يف  ال�ســخ�سية  وقــوة  والنزاهــة  العاليــة  االأخاقيــة  املعايــري  والمســؤولية:  النزاهــة 

عنهــا. امل�ســاءلة  تبعــات  لتحمــل  واال�ســتعداد  القــرارات  اتخــاذ  يف  والرغبــة 

اال�ســتعداد  اإبــداء  مــع  املتخــذة،  القــرارات  يف  والتفكــري  واحلكمــة  الــذكاء  ب�سمــات  اإظهــار  المعرفــة:  علــى  المبنــي  الحكــم 
مــا  ل�سالــح  الت�سويــت  وعــدم  التحفظــات  عــن  والتعبــري  الثاقبــة  االأ�ســئلة  وتوجيــه  وعمــق،  بدقــة  امل�ســائل  ملناق�ســة 

عليــه. يعر�ــس 

دالالت  وا�ســتقراء  النقديــة  والتدفقــات  الدخــل  وقوائــم  امليزانيــات،  وفهــم  قــراءة  علــى  القــدرة  الماليــة:  باألمــور  اإللمــام 
ال�ســركة. اأداء  لتقييــم  االأخــرى  واملوؤ�ســرات  املاليــة  املعــدالت 

اآراء  علــى  واالنفتــاح  وال�سراحــة  االآخــر،  احــرام  مــع  االآخريــن،  مــع  التعامــل  يف  وداعمــا  وم�ســوؤوال  ثابتــا  يكــون  اأن  الثقــة: 
لهــا. االإ�سغــاء  يف  والرغبــة  االآخريــن 

المعايير العالية: تاريخ االإجنازات التي تعك�س املعايري العالية لنف�س الع�سو ولاآخرين.

7-23 الكفاءات الرئيسية
اأ�ســواق  يف  بالتوجهــات  يتعلــق  فيمــا  خ�سو�ســا  ال�ســركات،  وماليــة  املاليــة  املحا�ســبة  يف  اخلــرة  والماليــة:  المحاســبة 

الداخليــة. املاليــة  ال�سوابــط  منــه  اإدراك  بجانــب  واالأ�ســهم،  الديــن 

إدارة المخاطر: اخلرة يف تقييم ومراقبة املخاطر يف املجاالت والبيئة التي حتت�سن اأعمال ال�سركة.

الواجبــات  �ســيحقق  كمديــر  اأنــه  علــى  الدليــل  وتقــدمي  اجليــدة  العمــل  قــرارات  اتخــاذ  يف  حافــل  �ســجل  العمليــة:  الخبــرة 
ال�ســركة. م�سلحــة  يف  تكــون  التــي  وبالطريقــة  ح�ســنة  بنيــة 

اإلدارة: اخلرة يف اإدارة ال�سركات. وفهم توجهات االإدارة ب�سكل عام ويف املجاالت التي تن�سط فيها اأعمال ال�سركة.

إدارة األزمات: القدرة على اال�ستجابة والعمل يف زمن قيا�سي اأثناء �سيادة االأزمات الق�سرية والطويلة.

ذلــك  يف  مبــا  اأعمالهــا،  فيهــا  ال�ســركة  تديــر  التــي  املجــاالت  يف  واملهــارات  الفريــدة  اخلــرة  التكنولوجيــا:  الصناعــة/ 
ال�ســركة. باأعمــال  العاقــة  ذات  والتقنيــات  والت�سنيــع  العلــوم 

األسواق العالمية: اخلرة يف االأ�سواق العاملية، وامل�سائل العاملية واأعراف وممار�سات االأعمال االأجنبية.

املوهوبــون  بــه  يتمتــع  عــاٍل  حتفيــزي  اأداء  ب�ســجل  ذلــك  ودعــم  الازمــة،  املهــارات  وامتــاك  القيــادة  فنــون  فهــم  القيــادة: 
. ة د عــا

عــر  والتوجيــه  ا�ســراتيجية  ب�ســرية  خمرجــات  تقــدمي  علــى  والقــدرة  املهــارات  الثاقبــة:  والرؤيــة  االســتراتيجية  روح 
ال�ســركة  يتحــدى  مــا  وطــرح  اال�ســراتيجية  القــرارات  وتقييــم  الرئي�ســية  التوجهــات  وفهــم  االإبداعيــة  العمليــات  ت�ســجيع 

لروؤيتهــا. �ســحذا 

7-24 االلتزام تجاه الشركة 
ويتوقــع  املجل�ــس.  جلــان  ع�سويــة  مبتطلبــات  للوفــاء  ال�ســروري  اجلهــد  وبــذل  بالوقــت  االلتــزام  يف  الرغبــة  والجهــد:  الوقــت 
املجل�ــس  جلــان  واجتماعــات  االإدارة  جمل�ــس  اجتماعــات  كل  يف  وامل�ســاركة  احل�ســور  ال�ســركة،  جتــاه  حــق  التــزام  لــه  ممــن 
اجتمــاع  لــكل  التح�ســري  يف  للم�ســاعدة  الدائــم  اال�ســتعداد  اأي�ســا  ال�ســمات  تلــك  �سمــن  ومــن  فيهــا.  ع�ســو  هــو  التــي 

واال�ست�ســارة. الن�ســح  لتقــدمي  الطلــب  عنــد  لــاإدارة  احل�ســور  يف  الرغبــة  واإبــداء  جهــة،  مــن  بفاعليــة،  فيــه  وامل�ســاركة 

علــى  توؤثــر  التــي  الهامــة  بامل�ســائل  وا�ســعة  معرفــة  تطويــر  يف  راغبــا  يكــون  اأن  اأو  امتــاك  المســتمر:  والوعــي  الوعــي 
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ذلــك  يف  )مبــا  وم�ســوؤولياتهم  املجل�ــس  اأع�ســاء  واأدوار  ال�ســوق(،  ومعلومــات  والتكنولوجيــا  ال�سناعــة  ذلــك  يف  )مبــا  ال�ســركة 
املجل�ــس(. اأع�ســاء  توجــه  التــي  العامــة  القانونيــة  املبــادئ 

االإعــداد  ذلــك  يف  مبــا  بكفــاءة،  كع�ســو  العمــل  علــى  القــدرة  االأخــرى،  احلاليــة  االلتزامــات  ظــل  يف  أخــرى:  التزامــات 
باأعمــال  يتعلــق  فيمــا  امل�ســوؤوليات  كافــة  وحتمــل  ذلــك  عمــل  يف  والرغبــة  االجتماعــات  وح�ســور  املجل�ــس  الجتماعــات 

. كة ل�ســر ا

7-25 تعزيز فريق العمل 
احلاليــة  املــوارد  لدعــم  كفريــق  املجل�ــس  يحتاجهــا  التــي  واخلــرة  واملهــارات  املوهبــة  يف  امل�ســاهمة  المجلــس:  موازنــة 

امل�ســتقبلية. للحاجــات  املوهبــة  وتقــدمي 

واخلــرة  واملوؤهــات،  اخللفيــة  تنــوع  خــال  مــن  واخلــرات  املنظــور  تعــزز  قــد  بطريقــة  املجل�ــس  يف  امل�ســاهمة  التنــوع: 
لوحدهــا. العوامــل  هــذه  علــى  املر�ســح  تعيــن  يعتمــد  ال  اأن  ويجــب  املهنيــة. 

بال�ســركة  موظفــا  يكــن  ومل  يكــون  ال  واأن  ال�سيا�ســية.  التعقيــدات  مــن  خاليــة  مو�سوعيــة  نظــر  وجهــة  يقــدم  االســتقاللية: 
ومل  بال�ســركة،  موظفــا  كان  اأحــد  اأ�ســرته  اأع�ســاء  بــن  مــن  ولي�ــس  للمجل�ــس،  ان�سمامــه  قبــل  االأخريتــن  ال�ســنتن  خــال 
اأحــد  اأ�ســرته  اأع�ســاء  بــن  مــن  لي�ــس  اأن  كمــا  القريــب،  املا�ســي  يف  جوهريــة  تعوي�ســات  لل�ســركة  يقــدم  اأو  مــن  ي�ســتلم 

القريــب. املا�ســي  يف  جوهريــة  تعوي�ســات  لل�ســركة  قــدم  اأو  مــن  ا�ســتلم 

7-26 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
جمل�ــس  اأع�ســاء  مكافــاأة  طريقــة  يحــدد  اأن  االأ�سا�ســي  ال�ســركة  نظــام  علــى  ال�ســركات،  نظــام  مــن   76 للمــادة  وفقــًا   •
معينــة  ن�ســبة  اأو  عينيــة  مزايــا  اأو  اجلل�ســات  عــن  ح�ســور  بــدل  اأو  معينــًا  راتبــًا  املكافــاأة  هــذه  تكــون  اأن  ويجــوز  االإدارة 
معينــة  ن�ســبة  املكافــاأة  كانــت  اإذا  ذلــك  ومــع  املزايــا،  هــذه  مــن  اأكــر  اأو  اثنتــن  بــن  اجلمــع  ويجــوز  االربــاح  مــن 
امل�سروفــات  خ�ســم  بعــد  ال�سافيــة  االربــاح  مــن   10% علــى  الن�ســبة  هــذه  تزيــد  اأن  يجــوز  فــا  ال�ســركة  اأربــاح  مــن 
االأ�سا�ســي،  ال�ســركة  ونظــام  ال�ســركات  لنظــام  تطبيقــًا  العامــة  اجلمعيــة  قررتهــا  التــي  واالحتياطــات  واال�ســتهاكات 
ا�ســتحقاق  يكــون  اأن  علــى  املدفــوع،  ال�ســركة  مــال  راأ�ــس  مــن   5% عــن  يقــل  ال  امل�ســاهمن  علــى  ربــح  توزيــع  وبعــد 
ويف  باطــًا.  يكــون  ذلــك  يخالــف  تقديــر  وكل  الع�ســو،  يح�سرهــا  التــي  اجلل�ســات  عــدد  مــع  متنا�ســبًا  املكافــاأة  هــذه 
عينيــة  اأو  ماليــة  ومزايــا  مكافــاآت  مــن  االإدارة  جمل�ــس  ع�ســو  عليــه  يح�ســل  مــا  جممــوع  يتجــاوز  ال  االأحــوال؛  جميــع 

ع�ســو. لــكل  �ســنويًا  �ســعودي  ريــال   500.000 مبلــغ  عــن 

يف  املقــررة  الن�ســبة  مــن  االدارة  جمل�ــس  اأع�ســاء  مكافــاأة  تتكــون  لل�ســركة،  االأ�سا�ســي  النظــام  مــن   21 للمــادة  وفقــًا   •
انتقــال  وبــدل  ح�ســور  بــدل  الــى  باالإ�سافــة  ال�ســركات  نظــام  عليــه  ن�ــس  مــا  حــدود  ويف  لل�ســركة  االأ�سا�ســي  النظــام 
مــن  ال�ســادرة  اململكــة  يف  املرعيــة  والتعليمــات  والقــرارات  االنظمــة  مراعــاة  مــع  االإدارة  جمل�ــس  يحــدده  ملــا  وفقــًا 
بيــان  علــى  العاديــة  العامــة  اجلمعيــة  الــى  يقــدم  الــذي  االإدارة  جمل�ــس  تقريــر  ي�ســتمل  اأن  ويجــب  املخت�ســة  اجلهــات 
وبــدل  االأربــاح  يف  ون�سيــب  رواتــب  مــن  املاليــة  ال�ســنة  خــال  االإدارة  جمل�ــس  اأع�ســاء  عليــه  ح�ســل  مــا  لــكل  �ســامل 
قب�ســه  مــا  بيــان  علــى  املذكــور  التقريــر  ي�ســتمل  اأن  اأي�ســًا  ويجــب  املزايــا  مــن  ذلــك  وغــري  وم�سروفــات  ح�ســور 
لل�ســركة  ا�ست�ســارية  اأو  اإداريــة  اأو  فنيــة  اأعمــال  نظــري  قب�ســوه  مــا  اأو  اإداريــن  اأو  موظفــن  بو�سفهــم  املجل�ــس  اأع�ســاء 

لل�ســركة. العامــة  اجلمعيــة  عليهــا  وافقــت  اأن  �ســبق 

يراعــي  اأن  يجــب  االأخــرى،  الرقابيــة  اجلهــات  عــن  ال�ســادرة  العاقــة  ذات  االأخــرى  واللوائــح  االأنظمــة  مراعــاة  مــع   •
يف  الــواردة  العاقــة  ذات  االأحــكام  اأع�سائــه  مــن  كل  عليهــا  يح�ســل  التــي  املكافــاآت  و�ســرف  حتديــد  يف  االإدارة  جمل�ــس 

التاليــة: املعايــري  اإلــى  باالإ�سافــة  التنفيذيــة،  ولوائحــه  ال�ســركات  نظــام 
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بهــا  يقــوم  التــي  وامل�ســوؤوليات  واالأعمــال  الع�ســو  اخت�سا�ســات  مــع  ومتنا�ســبة  عادلــة  املكافــاآت  تكــون  اأن   •
املــراد  االإدارة  جمل�ــس  قبــل  مــن  املحــددة  االأهــداف  اإلــى  باالإ�سافــة  االإدارة،  جمل�ــس  اأع�ســاء  ويتحملهــا 

املاليــة. ال�ســنة  خــال  حتقيقهــا 

اأن تكون املكافاآت مبنية على تو�سية جلنة املكافاآت.  •
اأن تكون املكافاآت متنا�سبة مع ن�ساط ال�سركة واملهارة الازمة الإدارتها.  •

االأخذ بعن االعتبار القطاع الذي تعمل فيه ال�سركة وحجمها وخرة اأع�ساء جمل�س االإدارة.  •
منا�ســبة  وخــرة  كفــاءة  ذوي  جمل�ــس  اأع�ســاء  ال�ســتقطاب  معقــول  ب�ســكل  كافيــة  املكافــاآت  تكــون  اأن   •

عليهــم.  واالإبقــاء  وحتفيزهــم 

اجلمعيــة  اجتماعــات  يف  االإدارة  جمل�ــس  اأع�ســاء  مكافــاأة  بنــد  علــى  الت�سويــت  االإدارة  جمل�ــس  الأع�ســاء  يجــوز  ال   •
. مــة لعا ا

قبــل  مــن  امل�ســكلة  املراجعــة  جلنــة  يف  ع�سويتــه  مقابــل  مكافــاأة  علــى  احل�ســول  االإدارة  جمل�ــس  لع�ســو  يجــوز   •
ترخي�ــس  مبوجــب   – ا�ست�ســارية  اأو  اإداريــة  اأو  فنيــة  اأو  تنفيذيــة  منا�ســب  اأو  اأعمــال  اأي  مقابــل  اأو  العامــة،  اجلمعيــة 
ب�سفتــه  عليهــا  يح�ســل  اأن  ميكــن  التــي  املكافــاأة  اإلــى  باالإ�سافــة  وذلــك  ال�ســركة،  يف  بهــا  يكلــف  اإ�سافيــة   - مهنــي 
ال�ســركة  ونظــام  ال�ســركات  لنظــام  وفقــا  االإدارة،  جمل�ــس  قبــل  مــن  امل�ســكلة  اللجــان  ويف  االإدارة  جمل�ــس  يف  ا  ع�ســو 

. �ــس �سا الأ ا

واخت�سا�ساتــه  الع�ســو  خــرة  مــدى  تعك�ــس  بحيــث  املقــدار  متفاوتــة  االإدارة  جمل�ــس  اأع�ســاء  مكافــاآت  تكــون  اأن  يجــوز   •
االعتبــارات. مــن  وغريهــا  يح�سرهــا  التــي  اجلل�ســات  وعــدد  وا�ســتقاله  بــه  املنوطــة  واملهــام 

تكــون  اأن  اأو  ال�ســركة  حتققهــا  التــي  االأربــاح  مــن  ن�ســبة  امل�ســتقلن  االإدارة  جمل�ــس  اأع�ســاء  مكافــاأة  تكــون  اأن  يجــب   •
ال�ســركة. ربحيــة  علــى  مبا�ســر  غــري  اأو  مبا�ســر  ب�ســكل  مبنيــة 

ثاثــة  ح�ســوره  عــدم  ب�ســبب  االإدارة  جمل�ــس  اأع�ســاء  مــن  تغيــب  مــن  ع�سويــة  اإنهــاء  العامــة  اجلمعيــة  قــررت  اإذا   •
تلــي  التــي  الفــرة  عــن  مكافــاآت  اأي  الع�ســو  هــذا  ي�ســتحق  فــا  م�ســروع،  عــذر  دون  للمجل�ــس  متتاليــة  اجتماعــات 

الفــرة. تلــك  عــن  لــه  �سرفــت  التــي  املكافــاآت  جميــع  اإعــادة  عليــه  ويجــب  ح�ســره،  اجتمــاع  اآخــر 

معلومــات  علــى  مبنيــة  االإدارة  جمل�ــس  اأع�ســاء  مــن  الأي  �سرفــت  التــي  املكافــاآت  اأن  الهيئــة  اأو  املراجعــة  للجنــة  تبــن  اإذا   •
فيجــب  ال�ســنوي،  االإدارة  جمل�ــس  تقريــر  ت�سمينهــا  اأو  العامــة  اجلمعيــة  علــى  عر�سهــا  مت  م�سللــة  اأو  �سحيحــة  غــري 

بردهــا. مطالبتــه  لل�ســركة  ويحــق  لل�ســركة،  اإعادتهــا  عليــه 

يت�سمــن  اأن  يجــب  فاإنــه  املاليــة،  ال�ســوق  هيئــة  عــن  ال�ســادرة  ال�ســركات  حوكمــة  الئحــة  مــن   90 للمــادة  وفقــا   •
مــن: لــكل  بالتف�سيــل  املدفوعــة  والتعوي�ســات  املكافــاآت  امل�ســاهمن  الــى  املوجــه  االإدارة  جمل�ــس  تقريــر 

اأع�ساء جمل�س االإدارة.  •
يكــون  اأن  علــى  ال�ســركة  مــن  والتعوي�ســات  املكافــاآت  اأعلــى  تلقــوا  ممــن  التنفيذيــن  كبــار  مــن  خم�ســة   •

املــايل. واملديــر  التنفيــذي  املديــر  �سمنهــم  مــن 

اأع�ساء اللجان.  •
بدقــة  االإف�ســاح  يجــب  فاإنــه  املاليــة،  ال�ســوق  هيئــة  عــن  ال�ســادرة  ال�ســركات  حوكمــة  الئحــة  مــن   93 للمــادة  وفقــًا   •
التنفيذيــة  واالإدارة  االإدارة  جمل�ــس  الأع�ســاء  املمنوحــة  املكافــاآت  عــن  االإدارة  جمل�ــس  تقريــر  يف  وتف�سيــل  و�ســفافية 
طبيعتهــا  كانــت  اأيــًا  مزايــا،  اأم  مبالــع  اأكانــت  �ســواء  ت�سليــل،  اأو  اإخفــاء  دون  مبا�ســرة،  غــري  اأو  مبا�ســرة  ب�ســورة 
عنــد  ال�ســوقية  القيمــة  هــي  لاأ�ســهم  املدخلــة  القيمــة  فتكــون  ال�ســركة،  يف  اأ�ســهمًا  املزايــا  كانــت  واإذا  وا�ســمها. 

اأدنــاه: للجــداول  ووفقــًا  االإدارة  جمل�ــس  تقريــر  يف  االإف�ســاح  ويكــون  اال�ســتحقاق.  تاريــخ 
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7- 26-1 جدول المكافآت:
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7- 26-2 جدول مكافآت كبار التنفيذيين:
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7- 26-3 جدول مكافآت أعضاء اللجان:
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7- 27 اجتماعات مجلس اإلدارة 
7- 27-1 عدد مرات اجتماع مجلس اإلدارة والجدول الزمني 

وم�ســوؤولياتهم  واجباتهــم  متطلبــات  ال�ســتيفاء  منا�ســبا  ذلــك  االأع�ســاء  راأى  كلمــا  اأو  االأقــل  علــى  مرتــن  املجل�ــس  يجتمــع 
يف  املو�سحــة  بالطريقــة  رئي�ســه  طلــب  علــى  بنــاء  عــادة  املجل�ــس  ويجتمــع  العمــل.  حاجــة  متليــه  مــا  وكذلــك  كاأع�ســاء، 
الرئي�ــس  علــى  يجــب  لل�ســركة،  االأ�سا�ســي  النظــام  يف  وارد  �ســرط  بــاأي  االإخــال  عــدم  ومــع  لل�ســركة.  االأ�سا�ســي  النظــام 

االإدارة.  جمل�ــس  اأع�ســاء  مــن  اأكــر  اأو  اثنــان  ع�ســوان  ذلــك  منــه  طلــب  اإذا  املجل�ــس  النعقــاد  دعــوة  توجيــه 

ويكون ن�ساب االجتماع �سحيحا اإذا ح�سره اأغلبية االأع�ساء، على اأن ال يقل عدد هوؤالء احلا�سرين عن خم�سة. 

�ســوت  يكــون  االأ�ســوات  تعــادل  حــال  ويف  املمثلــن.  اأو  احلا�سريــن  االأع�ســاء  اأغلبيــة  بت�سويــت  املجل�ــس  قــرارات  ت�ســدر 
املرجــح. ال�ســوت  هــو  الرئي�ــس 

علــى  احلر�ــس  وعليهــم  النظاميــة.  االجتماعــات  انعقــاد  باأماكــن  وقوائــم  زمنيــة  بجــداول  م�ســبقا  االأع�ســاء  تزويــد  يتــم 
جتــاه  االلتــزام  ي�ســتوجب  كمــا  بهــا.  اإباغهــم  يتــم  التــي  وجــدت،  اإن  اللجــان،  واجتماعــات  املجل�ــس  اجتماعــات  ح�ســور 
مب�ســوؤولياتهم  للوفــاء  �سروريــا  كان  كلمــا  واالجتمــاع  ال�ســركة  خلدمــة  ال�ســروري  الوقــت  االأع�ســاء  يوظــف  اأن  ال�ســركة 

املنا�ســبة.  بالطريقــة 

7- 27-2 مدة االجتماع 
اأن  يجــب  االأحــوال  كل  ويف  بحثهــا.  املطلــوب  للم�ســائل  املنا�ســب  االهتمــام  لتعطــي  كافيــة  االجتمــاع  مــدة  تكــون  اأن  يجــب 

املنا�ســبة.  بالتفا�سيــل  االهتمــام  حمــور  هــي  التــي  االأمــور  كافــة  ليغطــي  الكفايــة  فيــه  مبــا  طويــا  االجتمــاع  يكــون 

7- 27-3 جدول أعمال االجتماع 
االأعمــال  ملوا�سيــع  زمنيــا  جــدوال  الرئي�ــس  ي�ســع  ال�ســنة  بدايــة  ويف  للمجل�ــس.  اجتمــاع  كل  اأعمــال  جــدول  الرئي�ــس  ي�ســع 

للتوقعــات(.  ت�ســتجيب  التــي  )للدرجــة  العــام  اأثنــاء  مناق�ســتها  املطلــوب 

اأن  يف  حــرا  ع�ســو  كل  ويكــون  االأعمــال.  جــدول  علــى  ت�سمينهــا  يــرى  التــي  االأجنــدة  اقــراح  يف  باحلريــة  ع�ســو  كل  يتمتــع 
و�ســع  عنــد  لذلــك،  االجتمــاع.  ذلــك  اأعمــال  جــدول  علــى  لي�ســت  هــي  التــي  املوا�سيــع  للمجل�ــس  اجتمــاع  كل  يف  يرفــع 
لتحديــد  املنتــدب  والع�ســو  االإدارة  جمل�ــس  �ســر  اأمــن  مــع  التن�ســيق  الرئي�ــس  علــى  يجــب  االجتمــاع،  اأعمــال  جــداول 
جــدول  اإلــى  بنــود  اإ�سافــة  طلــب  حــال  يف  اأمــا  اهتمامــا.  املجل�ــس  قــرار  و/اأو  املجل�ــس  يوليهــا  اأن  تتطلــب  االأمــور  اأي 

مكتوبــة.  اأوراق  اأو  تقاريــر  تقــدمي  اإلــى  االإدارة  حتتــاج  قــد  االأعمــال، 

ح�ســور  منا�ســبا  يكــون  وحيثمــا  املجل�ــس  اإلــى  الهامــة  امل�ســتندات  بتقــدمي  ي�ســمح  اأن  اإلــى  االأعمــال  جــدول  يحتــاج  قــد 
االأعمــال.  جــدول  بنــود  مــن  معــن  بنــد  ملناق�ســة  االإدارة 

7- 27-4 إ دارة مناقشات قاعة مجلس اإلدارة 
يكون من م�سوؤولية رئي�س املجل�س �سمان: 

اأن تكون املناق�سة منظمة ومفتوحة للم�سائل.   •
ت�سهيل م�ساركات كل االأع�ساء.   •

اإعطاء كل امل�سائل القدر الذي ت�ستحق من الدرا�سة.   •
عدم جر املناق�سات اإلى اأمور غري �سرورية وبعيدة عن االأجندة.   •
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دون  ولكــن  االجتمــاع  علــى  بال�ســيطرة  االحتفــاظ  عليــه  ذلــك  اأجــل  ومــن  التــوازن،  ي�سمــن  اأن  الرئي�ــس  علــى  يجــب 
حتــى  امل�ســائل  مناق�ســات  مت�ســي  بــاأن  نوعــي،  وب�ســكل  ي�ســمح،  اأن  املجل�ــس  رئي�ــس  وعلــى  املناق�ســات.  علــى  الهيمنــة 

عليهــا.  املتفــق  النتيجــة  تلخي�ــس  علــى  قــادرا  يكــون  اأن  اأو  الوا�ســع  التوافــق  ح�ســول 

يف حال حدوث ان�سقاق وتباعد يف االآراء وعدم ظهور اأي نتائج، يجب على رئي�س املجل�س تقرير ما يلي: 

فيما اإذا كان االأع�ساء بحاجة اإلى معلومات اإ�سافية.   •
فيما اإذا كانت هناك فوائد خا�سة يف تاأجيل اتخاذ قرار حول مو�سوع معن.   •

فيما اإذا مت احل�سول على اال�ست�سارة االإ�سافية اأو اخلارجية.   •
اإن اأبدت املواقف عدم اتفاق خطري، يجب على الرئي�س التدخل واإدارة هذا املوقف و�سوال اإلى احلل.   •

7- 27-5 توزيع المواد على المجلس
مــن  اجتمــاع  كل  قبــل  تقريبــا  املقرحــة  والقــرارات  املوؤيــدة  والوثائــق  مف�ســل  اأعمــال  بجــدول  االأع�ســاء  تزويــد  يتــم 

كايف. بوقــت  املجل�ــس  اجتماعــات 

يقرحــون  بنــود  لديهــم  الذيــن  واالأع�ســاء  االجتمــاع.  قبــل  املــواد  هــذه  مبراجعــة  يقومــوا  اأن  االأع�ســاء  علــى  يجــب 
تلــك  قبــل  بهــا  املجل�ــس  رئي�ــس  اإبــاغ  عليهــم  امل�ســتقبلية،  املجل�ــس  اجتماعــات  مــن  اأي  اأعمــال  جــدول  يف  ت�سمينهــا 

 . ت عــا جتما ال ا

اال�ستف�ســار  بذلــك  يتقــدم  اأن  عليــه  يجــب  االأعمــال،  جــدول  بنــود  مــن  بنــد  اأي  حــول  ا�ستف�ســارات  ع�ســو  اأي  لــدى  كان  اإذا 
املقــرر.  املجل�ــس  اجتمــاع  مــن  اأ�ســبوع  قبــل 

االإدارة  ردود  جميــع  وتوزيــع  املقــرر،  املجل�ــس  اجتمــاع  قبــل  املجل�ــس  اأع�ســاء  ا�ستف�ســارات  علــى  الــرد  االإدارة  علــى  يجــب 
االإدارة.  جمل�ــس  اأع�ســاء  كل  علــى 

7- 27-6 استعداد أعضاء مجلس اإلدارة لالجتماعات
تو�سيــح  لطلــب  املنا�ســبة  اخلطــوات  واتخــاذ  االجتمــاع  قبــل  املقدمــة  املجل�ــس  اأوراق  وحتليــل  قــراءة  اال�ســتعداد  يت�سمــن 
بوقــت  املجل�ــس  اجتمــاع  قبــل  املجل�ــس  اأوراق  ا�ســتام  االأع�ســاء  علــى  ويجــب  وا�سحــة.  لي�ســت  اأوراق  اأو  م�ســائل  اأيــة 
الرزمــة  ت�ســمل  اأن  ويجــب  العاقــة.  ذات  البنــود  مــن  بنــد  اأي  ومتابعــة  امل�ســتندات  ودرا�ســة  مراجعــة  مــن  للتمكــن  كايف 

يلــي:  مــا  امل�ســتلمة 

جدول االأعمال واالأوراق املوؤيدة التي ت�سمل ما يلي:   •
توؤثــر  التــي  الرئي�ســية  لاأحــداث  تقييــم  علــى  ين�ــس  والــذي  التنفيــذي  للرئي�ــس  الت�ســغيلي  التقريــر   •

االأخــري.  االجتمــاع  منــذ  العمــل  علــى 

تقرير االأداء املايل الذي يركز على املوؤ�سرات الرئي�سية واالأداء اال�سراتيجي.   •
اأوراق م�سائل حمددة حتتاج اتخاذ قرار اأو نقا�س اأو املزيد من املعلومات.   •
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7- 27-7 حضور اإلدارة لالجتماعات
جمــاالت  خمتلــف  وا�ســتعرا�س  االإدارة  جمل�ــس  اجتماعــات  يف  احلاجــة(  دعــت  )اإذا  ال�ســركة  اإدارة  م�ســاركة  املتوقــع  مــن 
باأعمــال  اأعمــق  معرفــة  مقومــات  وتكويــن  االأمــور  جمريــات  علــى  االطــاع  مــن  االأع�ســاء  لتمكــن  وم�ســوؤوليتها  عملهــا 

 . كة ل�ســر ا

7- 27-8 محاضر وأجندة االجتماعات
جلــان  اجتماعــات  عــن  النا�ســئة  واالإجــراءات  املتخــذة  والقــرارات  مناق�ســتها،  يتــم  التــي  امل�ســائل  �ســجل  املحا�ســر  تعتــر 
ال�ســجل  املحا�ســر  تعتــر  وحفظهــا،  توفريهــا  علــى  احلر�ــس  يجــب  ونظاميــة  قانونيــة  وكمتطلبــات  واملجل�ــس.  املجل�ــس 

بواجبــه.  للوفــاء  منــه  مطلــوب  هــو  مــا  نفــذ  املجل�ــس  اأن  ببيــان  يتعلــق  مــا  لــكل  االأهميــة  اجلوهــري 

ت�ســجيل  علــى  وال  �سروريــة  غــري  معلومــات  علــى  حتتــوي  ال  اأن  يجــب  كمــا  ومنظمــة.  وا�سحــة  املحا�ســر  تكــون  اأن  يجــب 
�ســياق  يف  ت�ســدر  التــي  اللجــان  اأو  املجل�ــس  قــرارات  املحا�ســر  تو�ســح  اأن  يجــب  االجتماعــات.  يف  تــدور  حرفيــة  حــوارات 

املجل�ــس.  قــرارات  علــى  االإجمــاع  طبيعــة  وتعك�ــس  االجتمــاع 

كل  مــن  م�ســودة  ويقــدم  االجتمــاع،  اأثنــاء  اأخــذت  التــي  املاحظــات  مــن  املح�ســر  االإدارة  جمل�ــس  �ســر  اأمــن  يعــد 
قــد  منا�ســبة  تعديــات  اأي  وحتديــد  املح�ســر  م�ســودة  مبراجعــة  املجل�ــس  رئي�ــس  ويقــوم  املجل�ــس،  رئي�ــس  اإلــى  حم�ســر 

مطلوبــة.  تكــون 

علــى  اأو  فــورا،  املجل�ــس  رئي�ــس  مراجعــة  بعــد  هــذا  يكــون  اأن  ويجــب  االأع�ســاء.  جميــع  علــى  عــادة  امل�ســودة  تعميــم  يتــم 
املح�ســر  مل�ســودة  دقيقــة  مبراجعــة  االأع�ســاء  يقــوم  اأن  ويجــب  للم�ســودة.  الرئي�ــس  توقيــع  مــن  اأ�ســبوع  خــال  االأغلــب 
مــن  عليهــا  والتوقيــع  املح�ســر  اعتمــاد  قبــل  االهتمــام  جوانــب  كل  وتغطيــة  �ســجلت  التــي  بالوقائــع  القناعــة  ل�سمــان 

الرف�ــس.  اأو  باملوافقــة  �ســواء  ع�ســو  كل  قبــل 

7-28 لجان مجلس اإلدارة
ال�ســركة  تواجــه  التــي  الهامــة  امل�ســائل  كافــة  علــى  كثــب  عــن  واالطــاع  الوقــوف  االإدارة  جمل�ــس  الأع�ســاء  اللجــان  تتيــح 
يف  فعالــة  و�ســيلة  اللجــان  تعتــر  لذلــك  للمجل�ــس.  مقــرر  اجتمــاع  اأي  يف  باأكملــه  املجل�ــس  ي�ســتطيع  قــد  ممــا  اأكــر  بقــدر 

االهتمــام.  ذات  االأمــور  مــن  قــدر  الأكــر  املف�سلــة  والدرا�ســة  االإدارة  جمل�ــس  اأع�ســاء  بــن  العمــل  عــبء  توزيــع 

7-29 فاعلية اللجان 
جعــل  يف  لاإ�ســهام  اتخاذهــا  املجل�ــس  ي�ســتطيع  التــي  اخلطــوات  مــن  العديــد  هنــاك  اللجــان،  دور  عــن  النظــر  بغ�ــس 

عــر:  ذلــك  ويتاأتــى  ملمو�ســة،  فاعليــة  ذات  اللجــان 

و�سع واعتماد ميثاق عمل ر�سمي وموثق لكل جلنة.   •
مــن  عــدد  ت�ســم  بحيــث  اللجنــة  ع�سويــة  علــى  الركيــز  يكــون  مثــايل  وب�ســكل   – للجــان  منا�ســبن  اأع�ســاء  تعيــن   •

املطروحــة.  امل�ســائل  مــع  بالتعامــل  عاقــة  ولهــم  اخلــرة  ذوي  مــن  اأع�ســاء  وت�ســم  املجل�ــس  اأع�ســاء 

الطلب املنتظم من اللجان باأن ترد وتقدم االإفادات التي يطلبها املجل�س.   •
�سمان اأن اللجان ميكنها احل�سول بي�سر على اال�ست�سارات املهنية امل�ستقلة.   •

مطالبة اللجان باعتماد ال�سفافية املطلقة يف كافة اأن�سطتها.   •
�سمان ح�سول اللجان على الدعم االإداري منا�سب.   •

اأجلهــا.  مــن  قامــت  والتــي  لهــا  املحــددة  اأداء وظائفهــا  فاعلــة يف  تبقــى  واأن  املجل�ــس  تخــدم حاجــات  اأن  هــو  اللجــان  تكويــن  مــن  االأ�سا�ســي  الغر�ــس 
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7-30 األمور اإلدارية 
7- 30-1 أداء وتقييم المجلس 

والوفــاء  االأعمــال  تنفيــذ  يف  وجلانــه  املجل�ــس  فاعليــة  مــدى  معرفــة  بغر�ــس  الأدائــه  �ســنويا  تقييمــا  االإدارة  جمل�ــس  يجــري 
تقريــر  يعــد  �سوئهــا  وعلــى  االأع�ســاء،  كل  اآراء  يتلقــى  اأن  املجل�ــس  علــى  يجــب  ذلــك،  ويف  ال�ســركة.  جتــاه  بااللتزامــات 

ماليــة.  �ســنة  كل  نهايــة  بعــد  للنقا�ــس  واإخ�ساعــه  املجل�ــس  الأداء  ال�ســنوي  التقييــم 

يعتقــد  التــي  املجــاالت  علــى  وحتديــدا  لل�ســركة،  املجل�ــس  قدمهــا  التــي  االإ�ســهامات  علــى  التقييــم  يركــز  اأن  يجــب 
فيهــا. اأداوؤه  يح�ســن  اأن  للمجل�ــس  املمكــن  مــن  ال�ســركة  اإدارة  اأو  املجل�ــس 

اإذا  وفيمــا  اأجنــزه  ملــا  �ســنويا(  املثــال،  �ســبيل  )علــى  الدوريــة  باملراجعــة  يقــوم  اأن  املجل�ــس  علــى  فاعليتــه،  ولتقييــم 
م�ســوؤولياته.  متطلبــات  ا�ســتويف 

فبينمــا  عملــه.  ميثــاق  مقابــل  اأن�ســطته  تقييــم  هــي  خالهــا  مــن  نف�ســه  تقييــم  للمجل�ــس  ميكــن  التــي  الطــرق  واإحــدى 
فموؤ�س�ســة  خارجيــة.  خمت�ســة  جلهــة  املمار�ســة  هــذه  بتكليــف  الفائــدة  تزيــد  اأن  يحتمــل  ككل،  نف�ســه  املجل�ــس  يراجــع 
االعتمــاد  اأو  التحيــز  عــن  بعيــدا  املو�ســوع  �ســتتناول  بــل  فح�ســب،  عاطفيــا  منف�سلــة  تكــون  ال  اخلارجيــة  االأداء  تقييــم 
االآراء  خمتلــف  مناق�ســة  اأمــام  املجــال  يف�ســح  اخلارجــي  الــراأي  فــاإن  ذلــك،  اإلــى  اإ�سافــة  �ســلفا.  مت�ســورة  فكــرة  علــى 

االعتبــار.  بعــن  واأخذهــا 

7- 30-2 سرية أعمال المجلس 
اإذا  اإال  االجتماعــات،  يف  املتداولــة  واملعلومــات  االإدارة  جمل�ــس  وقــرارات  للمــداوالت  املطلقــة  بال�ســرية  االأع�ســاء  يحتفــظ 

عــام.  ب�ســكل  املعلومــات  عــن  ال�ســركة  ك�ســفت 

7- 30-3 تعامل المجلس مع األطراف األخرى
مــع  ال�ســركة  عــن  نيابــة  االت�ســاالت  تتــم  اأن  يجــب  لل�ســركة،  املنتــدب  الع�ســو  بهــا  يوجــه  التــي  احلــاالت  عــدا  فيمــا 
بخ�سو�ــس  ا�ستف�ســار  اأي  املجل�ــس  ع�ســو  ا�ســتلم  واإذا  ال�ســركة.  لــدى  املعينــن  املمثلــن  قبــل  مــن  االأخــرى  االأطــراف 
التعليــق  عــدم  عليهــا  عليــه/  يجــب  الر�ســمية،  االجتماعيــة  االت�ســاالت  ذلــك  يف  مبــا  ثالثــة،  اأطــراف  مــن  ال�ســركة 

لل�ســركة.  املنتــدب  الع�ســو  ا�ســتدعاء  منهــم  ويطلــب 

7-31 إنهاء عضوية المجلس وشغرها
اململكــة،  يف  �ســارية  تعليمــات  او  نظــام  الأى  وفقــا  لهــا  الع�ســو  �ساحيــة  بانتهــاء  اأو  مدتــه  بانتهــاء  املجل�ــس  ع�سويــة  تنتهــي 
يعر�ــس  ان  علــى  ال�ســاغر  املركــز  يف  ع�ســوًا  موؤقتــا  يعــن  اأن  للمجل�ــس  جــاز  املجل�ــس  اأع�ســاء  اأحــد  مركــز  �ســغر  واإذا 
عــدد  هبــط  واإذا  �ســلفه  مــدة  اجلديــد  الع�ســو  ويكمــل  لهــا  اجتمــاع  اأول  يف  العاديــة  العامــة  اجلمعيــة  علــى  التعيــن  هــذا 
وقــت  اقــرب  يف  العاديــة  العامــة  اجلمعيــة  دعــوة  وجبــت  االجتمــاع  ل�سحــة  الــازم  الن�ســاب  عــن  االإدارة  جمل�ــس  اأع�ســاء 

االأع�ســاء. مــن  الــازم  العــدد  لتعيــن  ممكــن 

7-32 تعريف أعضاء المجلس الجدد
بالقيــام  ي�ســاعدهم  ومبــا  واأن�ســطتها  بال�ســركة  للتعريــف  الازمــة  واملعلومــات  بامل�ســتندات  اجلــدد  االأع�ســاء  االإدارة  تــزود 
املخاطــر،  واإدارة  املحا�ســبية  وامل�ســائل  الهامــة،  املاليــة  واجلوانــب  اال�ســراتيجية،  ال�ســركة  بخطــط  واالملــام  مب�ســوؤولياتهم 

يلــي:  مبــا  اجلــدد  االأع�ســاء  تزويــد  املنا�ســب  مــن  ويكــون  بهــا.  اخلا�ســة  ال�ســلوك  وقواعــد  التزامهــا،  وبرامــج 

املادة التي حتتوي على املعلومات اخلا�سة مبجال عمل ال�سركة ومقارنات ال�سركة مع مناف�سيها الكبار.   •
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زيارات ميدانية لوحداتها، واملواقع، والتي عادة ما ت�سكل �سئونها جزًء من اجتماعات املجل�س املقررة.   •
اأمــام  االإجــراء  حتــت  هــي  التــي  الرئي�ســية  والق�سايــا  االأقــل،  علــى  ال�ســنة  يف  مــرة  للمجل�ــس،  قانونيــة  مراجعــة   •

ال�ســركة.  حوكمــة  واأمــور  املحاكــم 

7-33 المستشارون الخارجيون 
راأى  كلمــا  امل�ســتقل،  القانــوين  امل�ست�ســار  ذلــك  يف  مبــا  امل�ست�ســارين،  اأو  اخلــراء  مــع  التعاقــد  ب�ســلطة  املجل�ــس  يتمتــع 
التعوي�ســات  املجل�ــس  ويقــر  موافقتــه.  علــى  احل�ســول  اأو  بال�ســركة  املنتــدب  الع�ســو  ا�ست�ســارة  دون  منا�ســبا،  ذلــك  املجل�ــس 

امل�ست�ســارين.  لهــوؤالء  املنا�ســبة 

7-34 عقد وإدارة اجتماعات الجمعية العمومية السنوية 
ميثــل  العموميــة  للجمعيــة  العــام  ال�ســنوي  واالجتمــاع  ال�ســركة.  م�ســاهمي  جتــاه  تن�ســب  االإدارة  ملجل�ــس  الرئي�ســية  امل�ســوؤولية 
التــي  االأمــور  مــن  جمموعــة  علــى  والوقــوف  ال�ســركة  اأداء  ملناق�ســة  امل�ســاهمن  مــع  املجل�ــس  حولــه  يجتمــع  الــذي  املنــر 
االجتمــاع  هــذا  يعقــدوا  اأن  املهــم  مــن  لذلــك  املــال،  راأ�ــس  يقدمــون  الذيــن  هــم  فال�ســركاء  ال�ســركاء.  موافقــة  تتطلــب 

العاقــة.  ذات  واالأمــور  ال�ســركة  اأداء  ملناق�ســة 

7-35 أمين سر مجلس اإلدارة
اأمــن  يكــون  تعيينــه.  اإعــادة  ويجــوز  راتبــه.  ويحــدد  و�ســلطاته  واجباتــه  ويقــرر  للمجل�ــس  �ســر  اأمــن  االإدارة  جمل�ــس  يعــن 
لــه  تتوفــر  املجل�ــس  اأن  �سمــان  هــو  الرئي�ســية  م�ســوؤولياته  جوهــر  لكــن  معينــة،  مهــام  عــن  م�ســوؤوال  االإدارة  جمل�ــس  �ســر 
ال�ســركة.  جتــاه  التزاماتــه  نفــذ  املجل�ــس  اأن  تعك�ــس  املجل�ــس  وقائــع  �ســجات  اأن  و�سمــان  املنا�ســبة  اال�ست�ســارة  مقومــات 
املتطلبــات  بــكل  تلتــزم  احلاكمــة  الهيئــات  اأن  �سمــان  علــى  االإدارة  جمل�ــس  �ســر  اأمــن  ي�ســاعد  ذلــك،  اإلــى  اإ�سافــة 
واملــدراء  االإدارة  جمل�ــس  الأع�ســاء  كم�ست�ســار  غالبــا  االإدارة  جمل�ــس  �ســر  اأمــن  يت�ســرف  لذلــك،  وفقــا  الهامــة.  التنظيميــة 

ال�ســركة.  بن�ســاط  ال�سلــة  ذات  والقوانــن  والقواعــد  التنظيميــة،  ال�ســروط  حــول  الكبــار  التنفيذيــن 

7-36 دور ومسؤولية أمين سر مجلس اإلدارة
للوفاء مب�سوؤولياته وواجباته، يجب على اأمن �سر جمل�س االإدارة اأن يقوم مبا يلي: 

7-37 دعم أعضاء المجلس 
يجــب علــى اأمــن �ســر جمل�ــس االإدارة اأن يق�ســي معظــم وقتــه يف دعــم اأع�ســاء املجل�ــس. ويجــب اأن ت�ســمل واجباتــه يف هــذا املجــال مــا يلــي: 

7-37-1 تنظيم اجتماعات المجلس 
املجل�ــس  اجتماعــات  اأن  مــن  الرغــم  وعلــى  املجل�ــس.  اجتماعــات  تنظيــم  عــن  م�ســوؤوال  االإدارة  جمل�ــس  �ســر  اأمــن  يكــون 
والتنظيميــة  االإداريــة  االأمــور  كل  مــع  يتعامــل  االإدارة  جمل�ــس  �ســر  اأمــن  فــاإن  مطلقــة،  ب�ســورة  الرئي�ــس  م�ســوؤولية  مــن 

 : مثــل

اإعداد تقومي اجتماعات املجل�س.   •
م�ساعدة الرئي�س يف و�سع جدول االأعمال.  •

و�سع العرو�س اخلا�سة بامل�سائل االإجرائية واجلوهرية التي تكون حمل املناق�سة.   •
اإعداد ملخ�سات منوذجية ملناق�سات قاعات اجتماعات املجل�س.   •
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اإر�سال اإ�سعارات اجتماعات املجل�س اإلى كل اأع�ساء جمل�س االإدارة.   •
توزيع اقراع الت�سويت على اأع�ساء جمل�س االإدارة.   •

يف  باأنف�ســهم  حا�سريــن  يكونــوا  مل  الذيــن  اأولئــك  خ�سو�ســا  واملكتملــة  املكتوبــة  االإدارة  جمل�ــس  اأع�ســاء  اآراء  جمــع   •
 . ع جتمــا ال ا

اإر�سال االآراء املكتوبة اإلى رئي�س املجل�س.   •
املجل�ــس.  اجتمــاع  اإجــراءات  اإتبــاع  �سمــان  يف  ي�ســاعد  اأن  االإدارة  جمل�ــس  �ســر  اأمــن  علــى  يجــب  ذلــك،  اإلــى  اإ�سافــة 
اجتماعــات  حم�ســر  م�ســودة  يــدون  اأن  االإدارة  جمل�ــس  �ســر  اأمــن  مــن  ومطلــوب  املجل�ــس،  رئي�ــس  مــع  جنــب  اإلــى  جنبــا 

يلــي:  مبــا  حديثــا  تعيينهــم  مت  الذيــن  االأع�ســاء  وتعريــف  تبليــغ  اأي�ســا  مهامــه  ومــن  املجل�ــس. 

اإجراءات ال�سركة التي تنظم عمليات املجل�س.   •
الهيكل التنظيمي ومدراء ال�سركة.   •

الوثائق الداخلية لل�سركة.   •
قرارات االجتماع ال�سنوي العام للجمعية العمومية وقرارات املجل�س ال�سادرة.   •

توفر املعلومات املطلوبة من االأع�ساء للوفاء املنا�سب بواجباتهم.   •

7-37-2 تمكين المجلس من الوصول إلى المعلومات 
يحتاجونهــا  التــي  املعلومــات  علــى  احل�ســول  يف  االأع�ســاء  م�ســاعدة  يف  الرئي�ســي  الــدور  االإدارة  جمل�ــس  �ســر  اأمــن  يلعــب 
كل  اإلــى  والكامــل  املنا�ســب  الو�ســول  اإمكانيــات  لاأع�ســاء  االإدارة  جمل�ــس  �ســر  اأمــن  ويوفــر  ال�ســليم.  القــرار  �سنــع  يف 

يلــي:  ممــا 

حم�سر اجتماعات املجل�س.   •
القرارات التي يعتمدها ويوافق عليها الع�سو املنتدب  •

الوثائق ال�سادرة من الع�سو املنتدب  •
حما�سر االجتماعات والتقارير التي يعدها املراجع اخلارجي.   •

الوثائق املالية.   •

7-37-3 حماية حقوق المساهمين 
الترتيب لالجتماع السنوي العام للجمعية العمومية 

بع�ــس  يلــي  وفيمــا  العموميــة.  للجمعيــة  العــام  ال�ســنوي  االجتمــاع  تنظيــم  يف  هامــا  دورا  االإدارة  جمل�ــس  �ســر  اأمــن  يلعــب 
اجلانــب:  هــذا  يف  يلعبهــا  التــي  االأدوار 

اإباغ امل�ساهمن باالجتماع ال�سنوي العام للجمعية العمومية.   •
�سمان اإعداد قائمة امل�ساهمن.   •

العاقــة  ذات  اخلافــات  وحــل  العموميــة  للجمعيــة  العــام  ال�ســنوي  االجتمــاع  اأثنــاء  االإجرائيــة  االأ�ســئلة  علــى  الــرد   •
العموميــة.  للجمعيــة  العــام  ال�ســنوي  االجتمــاع  واإدارة  باإعــداد 

تو�سيل تقرير نتائج االجتماع ال�سنوي العام للجمعية العمومية اإلى ال�سركاء.   •
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�سمان االحتفاظ باملح�سر اخلا�س بنتائج الت�سويت وحم�سر االجتماع ال�سنوي العام للجمعية العمومية.   •
�سمان االلتزام باإجراءات الت�سجيل لاجتماع ال�سنوي العام للجمعية العمومية.   •

7-37-4 اإلفصاح عن المعلومات والشفافية
حيــث  مــن  بالتزاماتهــم  الوفــاء  علــى  املنتــدب  والع�ســو  املجل�ــس  م�ســاعدة  يف  هامــا  دورا  االإدارة  جمل�ــس  �ســر  اأمــن  يلعــب 
�ســر  اأمــن  دور  يت�سمــن  وهنــا  وتــداول.  ال�ســركة  م�ســاهمي  اإلــى  منا�ســب  اأ�سا�ــس  علــى  اجلوهريــة  باملعلومــات  االإف�ســاح 

التاليــة:  املهــام  املعلومــات  عــن  لاإف�ســاح  بالن�ســبة  االإدارة  جمل�ــس 

�سمان اأن ال�سركة تلتزم باالإجراءات واالإف�ساح عن املعلومات ال�سرورية.   •
�سمان حفظ وثائق ال�سركة.   •

توثيق ن�سخ الوثائق قبل اإر�سالها اإلى امل�ساهمن.   •
�سمان الو�سول غري املقيد من قبل كل امل�ساهمن اإلى املعلومات طبقا للقوانن ذات العاقة.   •

7-38 مؤهالت أمين سر مجلس اإلدارة
للقيــام  توؤهلــه  ومهــارات  مبوؤهــات  �ســخ�س  عــن  يبحــث  اأن  املجل�ــس  علــى  يجــب  االإدارة،  جمل�ــس  �ســر  اأمــن  اختيــار  عنــد 
املهنيــة  ال�سفــات  العمليــة،  اخلــرة  التعليــم،  حيــث  مــن  املر�ســح  تقييــم  اإلــى  املجل�ــس  يحتــاج  ذلــك  ويف  بواجباتــه. 

االإدارة:  جمل�ــس  �ســر  الأمــن  الرئي�ســية  املوؤهــات  يلــي  فيمــا  للعمــل.  الوظيفــي  الو�ســف  وثيقــة  �ســوء  علــى  ومهاراتــه 

يتمتع بح�سور ومهارات ات�سال جيدة.   •
يفهم نظام ال�سركات ونظام االأوراق املالية.  •

يفهم اأعمال ال�سركة  •
يعمل وفقا للظروف ويكون مرنا واإبداعيا.   •

يقدر على ا�ستقراء املوؤ�سرات التي تلوح يف االأفق وتقدمي االإنذار املبكر لاإدارة.  •
لديــه  تكــون  واأن  يعادلهــا،  مــا  اأو  االإدارة  اأو  املحا�ســبة  اأو  املاليــة  اأو  القانــون  يف  جامعيــة  �ســهادة  علــى  حا�ســًا  يكــون  اأن    •

�ســنوات.  ثــاث  عــن  تقــل  ال  �سلــة  ذات  عمليــة  خــرة 

•  اأن تكون لديه خرة عملية ذات �سلة ال تقل عن خم�س �سنوات. 

7-38-1 استقاللية أمين سر مجلس اإلدارة
جميــع  يف  وم�ســاهميها  ال�ســركة  م�سالــح  يخــدم  مبــا  دومــا  يت�ســرف  اأن  االإدارة  جمل�ــس  �ســر  اأمــن  مهمــة  اأن  حيــث 
�ســر  اأمــن  يكــون  وبهــذا  االأخــرى.  واالأطــراف  االإدارة  متار�ســه  الــذي  والتاأثــري  النفــوذ  مــن  حمايتــه  يجــب  االأوقــات، 

املجل�ــس. اإدارة  وحتــت  املجل�ــس  عــن  م�ســوؤوال  االإدارة  جمل�ــس 
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8 - سياسة وإجراءات العضوية في مجلس اإلدارة
8-1 مقدمه

)ال�ســروط(  للمعايــري  بيــان  مــن  تت�سمنــه  مــا  مــع  االإدارة  جمل�ــس  يف  الع�سويــة  واإجــراءات  �سيا�ســة  اأهميــة  تت�ســح 
و�ســع  بــه  املنــوط  هــو  االإدارة  جمل�ــس  اأن  باعتبــار  ال�ســركة،  اإدارة  ملجل�ــس  الع�سويــة  مر�ســحي  لــدى  توافرهــا  الواجــب 

التطبيــق. ورقابــة  متابعــة  ثــم  ومــن  لتطبيقــه  املائمــة  البيئــة  وتوفــري  للحوكمــة  نظــام 

8-2 السياسة العامة
املجل�ــس  لع�سويــة  املتقدمــن  املر�ســحن  االأخــوة  بــن  االختيــار  هــي  ال�ســركة  اإدارة  جمل�ــس  يف  للع�سويــة  العامــة  ال�سيا�ســة 
حوكمــة  والئحــة  لل�ســركة،  االأ�سا�ســي  والنظــام  ال�ســركات  نظــام  عليــه  ين�ــس  ملــا  وفقــا  بينهــم  املفا�سلــة  طريــق  عــن 

املاليــة.  ال�ســوق  هيئــة  جمل�ــس  عــن  ال�سادرتــن  واالإدراج  الت�ســجيل  وقواعــد  ال�ســركات 

ملكيتــه  ن�ســبة  حــدود  يف  وذلــك  االإدارة،  جمل�ــس  لع�سويــة  اأكــر  اأو  اآخــر  �ســخ�س  اأو  نف�ســه  تر�ســيح  م�ســاهم  لــكل  ويحــق 
املــال. راأ�ــس  يف 

8-3 معايير )شروط( العضوية في مجلس اإلدارة
لل�ســركة،  االأ�سا�ســي  والنظــام  ال�ســركات  نظــام  عليــه  ين�ــس  ملــا  وفقــا  ال�ســركة  اإدارة  جمل�ــس  يف  الع�سويــة  معايــري  تتحــدد 
تطــراأ  تعديــات  واأي  املاليــة  ال�ســوق  هيئــة  جمل�ــس  عــن  ال�سادرتــن  واالإدراج  الت�ســجيل  وقواعــد  ال�ســركات  حوكمــة  والئحــة 

يلــي: ملــا  وفقــا  عليهــا. 

اأن يكون حا�سا على موؤهل علمي ي�سمح له باأداء م�سوؤولياته يف املجل�س.  .1

اأن يكون ممن له اخلرة الكافية يف جمال عمل ال�سركة اأو جماالت م�سابهه.   .2

اأن يكون من ذوي املعرفة بنظام ال�سركات والقواعد واللوائح والتعاميم ذات ال�سلة بن�ساط ال�سركة.  .3

اأن تكون لديه القدرة على قراءة وحتليل امليزانيات العمومية واملعرفة باحل�سابات واملالية.  .4

اأن يكون لديه احلافز والوقت الكايف للم�ساهمة يف توجيه اأعمال و�سيا�سات ال�سركة.  .5

اال�ســراتيجية  االأمــور  يف  اخلا�ســة  اآراءه  تقــدمي  يف  وال�ســجاعة  الفكــر  يف  باال�ســتقالية  يتمتــع  ممــن  يكــون  اأن   .6
ال�ســركة. ن�ســاط  جمــال  يف  والتجاريــة 

اأن يكون من ذوي العلم واملعرفة واملداومة على التعلم.  .7

اأن يكون لديه التزام بخدمة ال�سركة كع�سو جمل�س اإدارة لدورة كاملة على االأقل منذ بداية انتخابه.  .8

اأن يتمتع باالأخاق واال�ستقامة واالأمانة وامل�سداقية.  .9

اأن ال يكون قد مت اإدانته بجرمية خملة بال�سرف واالأمانة.  .10

اأن ال يكون قد �سدر �سده قرارا من هيئة ال�سوق املالية.  .11

اأن ال يكون له اأي ت�سارب يف امل�سالح مع ال�سركة.  .12

مــادة  ال�ســركة.  حل�ســاب  تتــم  التــي  والعقــود  االأعمــال  يف  مبا�ســرة  غــري  اأو  مبا�ســرة  م�سلحــة  اأي  لــه  يكــون  ال  اأن   .13
ال�ســركات. نظــام  مــن   (71(
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تزاولــه  الــذى  الن�ســاط  فــروع  اأحــد  يف  يتاجــر  اأن  اأو  ال�ســركة  مناف�ســة  �ســاأنه  مــن  عمــل  بــاأي  م�ســركا  يكــون  ال  اأن   .14
ال�ســركات. نظــام  مــن   (72( مــادة  اجلمعيــة.  موافقــة  علــى  احل�ســول  بعــد  اإال  ال�ســركة 

اأن ال يكون ع�سو جمل�س اإدارة يف اأكر من خم�سة �سركات م�ساهمة مدرجة.  .15

بنظــام  الــواردة  امل�ســاهمة  ال�ســركات  اإدارة  جمل�ــس  يف  بالع�سويــة  اخلا�ســة  والبنــود  املــواد  بكافــة  االلتــزام   .16
املاليــة. ال�ســوق  هيئــة  ولوائــح  ال�ســركات 

مــن  كل  االإدارة  جمل�ــس  لع�سويــة  ير�ســح  اأن  االخت�سا�ــس(  ذات  اجلهــات  مــن  م�ســبقة  كتابيــة  مبوافقــة  اإال  يجــوز)  ال   .17
اأخــرى. �ســركة  يف  عزلــه  مت  اأو  �سفيــت  �ســركة  يف  املركــز  نف�ــس  �ســغل 

املوافقة على اإجراء املقابلـة ال�سخ�سيـة مع جلنـة الر�سيحات واملكافاآت بال�سركة.  .18

8-4 إجراءات العضوية في مجلس اإلدارة
وجــدول  الر�ســح  طلبــات  تقــدمي  فــرة  واعتمــاد  املجل�ــس،  لع�سويــة  الر�ســح  بــاب  فتــح  علــى  االإدارة  جمل�ــس  موافقــة   •
ظــروف  اأو  القواعــد  اقت�ســت  متــى  االإدارة  جمل�ــس  اأع�ســاء  تعيــن  علــى  للت�سويــت  العاديــة  العموميــة  اجلمعيــة  اأعمــال 

لذلــك. احلــال 

العاديــة،  العموميــة  اجلمعيــة  اأعمــال  جــدول  مــن:  كل  علــى  للموافقــة  واال�ســتثمار  التجــارة  وزارة  علــى  العر�ــس   •
ال�ســتكمال  اأو  )حتــدد(  لدورتــه  االإدارة  جمل�ــس  الأع�ســاء  للر�ســيح  ال�ســركة  م�ســاهمي  دعــوة  عــن  االإعــان  و�سيغــة 

)حتــدد(. احلاليــة  الــدورة  مــن  املتبقيــة  املــدة 

لدورتــه  االإدارة  جمل�ــس  لع�سويــة  اأكــر   اأو  اآخــر  �ســخ�س  لر�ســيح  اأو  للر�ســح  ال�ســركة  م�ســاهمي  دعــوة  عــن  االإعــان   •
)حتــدد(. احلاليــة  الــدورة  مــن  املتبقيــة  املــدة  ال�ســتكمال  اأو  )حتــدد( 

اإدارة  جمل�ــس  لع�سويــة  اأكــر  اأو  اآخــر  �ســخ�س  تر�ســيح  اأو  الر�ســح  يف  الراغبــن  ال�ســركة  م�ســاهمي  االأخــوة  علــى   •
يلــى: مبــا  القيــام  ال�ســركة 

للقيــام  وا�ســتعداده  نف�ســـه  تر�ســيح  يف  امل�ســاهم  برغبــة  ال�ســركة  الإدارة  )اإخطــار(  بطلــب  التقــدم   •
املجل�ــس. بع�سويـــة  املنوطــة  بامل�ســوؤوليات 

 2359/4 رقــم  الهيئــة  تعميــم  ح�ســب   )3( رقــم  املاليـــة  ال�ســوق  هيئــة  مــن  ال�ســادر  منــوذج  تعبئــة   •
والهيئــة. الــوزارة  موقــع  مــن  عليهمــا  احل�ســول  واملمكــن  1431/04/12هـــ،  بتاريــخ  ال�ســادر 

على املر�سحن تقدمي طلباتهم لل�سركة باإحدى الطرق التالية:  •
الدائــري  طريــق   2919 التــايل:  بالعنــوان  واملكافــاآت(  الر�ســيحات  جلنــة  )عنايــة  ال�ســركة  ملقــر  احل�ســور   )1(  

الريا�ــس. النخيــل،  حــي  الفرعــي،  ال�ســمايل 

بالريد ال�سريع �س.ب 341904 الريا�س  11333عناية جلنة الر�سيحات واملكافاآت.  )2(  

NR.Committee@arabiancentres.com بالريد االإلكروين  )3(  

على الفاك�س رقم: 2323 825 11 966 +  )4(  

اإرفاق �سور من موؤهاته وخراته يف جمال اأعمال ال�سركة.  •
ع�سوياتــه  يف  املر�ســح  حققهــا  التــي  والكبــرية  الهامــة  واالجنــازات  باالأعمــال  منف�ســا  �ســجا  تقــدمي   •
خــال  تقلدهـــا  التــي  العليـــا  واالإداريـــة  التنفيذيــة  الوظائــف  يف  اأو  �ســغلها  التــي  االإدارات  جمال�ــس  يف 

احلــايل. والعمــل  �سابقـــة،  �ســنوات  ع�ســر 
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كل  مــن  موثــق  وخطــاب  وفراتهــا  ع�سويتهــا  تولــى  التــي  ال�ســركات  اإدارات  مبجال�ــس  بيــان  اإرفــاق   •
اجلل�ســات  لتلــك  الع�ســو  ح�ســور  ون�ســبة  دورة  كل  جل�ســات  وعــدد  الع�سويـــة  فــرة  علــى  ي�ســتمل  �ســركة 
النتائــج  وملخ�ــس  بهـــا،  ح�ســوره  ون�ســبة  الع�ســـو  فيهـــا  امل�ســرك  املجل�ــس  مــن  املنبثقــة  واللجــان 
�ســنوات  مــن  �ســنة  كل  خــال  اإداراتهــا  جمال�ــس  ع�سويــة  تولــى  التــي  ال�ســركات  حققتهــا  التــي  املاليــة 

. ة ر و لــد ا

اإرفاق بيان بال�سركات امل�ساهمة التي ال يزال يتولى ع�سويتها.  •
باأعمــال  �ســبيهة  اأعمــال  ومتار�ــس  ملكيتهــا  اأو  اإدارتهــا  يف  ي�ســرك  التــي  بال�ســركات  بيــان  اإرفــاق   •

. كة ل�ســر ا

واملوؤ�س�ســات  لل�ســركات  التجــاري  وال�ســجل  لاأفــراد  العـائلـــة   / الوطنيــة  الهويــة  بطاقـــة  �ســـورة  اإرفـــاق   •
لــه. �ســخ�سية  �سم�ســية  �ســور  وثــاث  باملر�ســح  اخلا�ســة  االت�ســال  واأرقــام 

بلغــة  مكتوبــة  م�ســتندات  اأو  وثائــق  الأيــة  معتمــدة  عربيــة  ترجمــة  يقــدم  اأن  املر�ســح  علــى  يتعــن   •
. جنبيــة اأ

درا�سة الطلبات من قبل جلنة الر�سيحات واملكافاآت اخلا�سـة بال�سركة.  •
ترتيب املقابات ال�سخ�سيـة ملن يقع عليهم االختيار املبدئـي.  •

للع�سويــة،  املوؤهلــن  باملر�ســحن  واملكافــاآت  الر�ســيحات  جلنــة  تو�سيــة  يت�سمــن  االإدارة  ملجل�ــس  تقريــر  عر�ــس   •
ومــررات  ال�ســخ�سية،  للمقابــات  املبدئــي  االختيــار  عليهــم  وقــع  ومــن  للع�سويــة،  املتقدمــن  عــدد  بــه  ومو�سحــا 

الع�سويــة. ل�ســغل  املوؤهلــن  باالأع�ســاء  التو�سيــة 

جمل�ــس  لتو�سيــات  وفقــا  ال�ســاغرين  االإدارة  جمل�ــس  اأع�ســاء  تعيــن  علــى  للت�سويــت  عاديــة  عموميــة  جلمعيــة  الدعــوة   •
ذلــك. علــى  املخت�ســة  اجلهــات  موافقــة  علــى  احل�ســول  بعــد  وذلــك  واملكافــاآت،  الر�ســيحات  وجلنــة  االإدارة 

ا�ســتكمال  بعــد  املاليــة  ال�ســوق  لهيئــة  املدرجــة  ال�ســركات  اإدارة  جمال�ــس  بع�سويــة  اخلا�ــس  النمــوذج  اإر�ســال  يتــم   •
اأعــاه. اإليهــا  امل�ســار  االإجــراءات 
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9 -لجان مجلس اإلدارة
االإدارة  جمل�ــس  يتمكــن  لكــي  وظروفهــا  ال�ســركة  حاجــة  ح�ســب  اللجــان  مــن  منا�ســب  عــدد  ال�ســركة  لــدى  يكــون  اأن  يجــب 
جمل�ــس  ي�سعهــا  عامــة  الإجــراءات  وفقــًا  االإدارة  ملجل�ــس  التابعــة  اللجــان  ت�ســكيل  ويتــم  فعــال.  ب�ســكل  مهامــه  تاأديــة  مــن 
عليهــا.  االإدارة  جمل�ــس  رقابــة  وكيفيــة  لهــا  املمنوحــة  وال�ساحيــات  عملهــا  ومــدة  اللجنــة  مهمــة  حتديــد  تت�سمــن  االإدارة 
ب�ســفافية  قــرارات  مــن  تتخــذه  اأو  نتائــج  مــن  اإليــه  تتو�ســل  اأو  بــه  تقــوم  مبــا  االإدارة  جمل�ــس  تبلــغ  اأن  اللجنــة  وعلــى 

اإليهــا. املوكلــة  باالأعمــال  قيامهــا  مــن  للتحقــق  دوري  ب�ســكل  اللجــان  عمــل  يتابــع  اأن  االإدارة  جمل�ــس  وعلــى  مطلقــة، 

9-1 لجنة المراجعة
9-1-1 مهام لجنة المراجعة ومسؤولياتها

واأنظمــة  املاليــة  والقوائــم  التقاريــر  ونزاهــة  �ســامة  مــن  والتحقــق  ال�ســركة  اأعمــال  مبراقبــة  املراجعــة  جلنــة  تخت�ــس 
يلــي: مــا  خا�ســة  ب�سفــة  اللجنــة  مهــام  وت�ســمل  فيهــا،  الداخليــة  الرقابــة 

على مستوى التقارير المالية:

راأيهــا  واإبــداء  االإدارة  جمل�ــس  علــى  عر�سهــا  قبــل  لل�ســركة  وال�ســنوية  االأوليــة  املاليــة  القوائــم  درا�ســة   •
و�ســفافيتها. وعدالتهــا  نزاهتهــا  ل�سمــان  �ســاأنها  يف  والتو�سيــة 

والقوائــم  االإدارة  جمل�ــس  تقريــر  كان  اإذا  فيمــا   – االإدارة  جمل�ــس  طلــب  علــى  بنــاًء   – الفنــي  الــراأي  اإبــداء   •
وامل�ســتثمرين  للم�ســاهمن  تتيــح  التــي  املعلومــات  وتت�سمــن  ومفهومــة  ومتوازنــة  عادلــة  لل�ســركة  املاليــة 

وا�ســراتيجيتها. عملهــا  ومنــوذج  واأدائهــا  لل�ســركة  املــايل  املركــز  تقييــم 

درا�سة اأي م�سائل مهّمة اأو غري ماألوفة تت�سمنها التقارير املالية.  •
االلتــزام  م�ســوؤول  اأو  مهامــه  يتولــى  مــن  اأو  لل�ســركة  املــايل  املديــر  يثريهــا  م�ســائل  اأي  يف  بدقــة  البحــث   •

احل�ســابات. مراجــع  اأو  ال�ســركة  يف 

التحقق من التقديرات املحا�سبية يف امل�سائل اجلوهرية الواردة يف التقارير املالية.  •
درا�سة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف ال�سركة واإبداء الراأي والتو�سية ملجل�س االإدارة يف �ساأنها.  •

على مستوى المراجعة الداخلية:

درا�سة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية واإدارة املخاطر يف ال�سركة.  •
الــواردة  للملحوظــات  الت�سحيحيــة  االإجــراءات  تنفيــذ  ومتابعــة  الداخليــة  املراجعــة  تقاريــر  درا�ســة   •

. فيهــا

اإن   – ال�ســركة  يف  الداخليــة  املراجعــة  واإدارة  الداخلــي  املراجــع  واأن�ســطة  اأداء  علــى  واالإ�ســراف  الرقابــة   •
واإذا  بهــا.  املنوطــة  واملهــام  االأعمــال  اأداء  يف  وفعاليتهــا  الازمــة  املــوارد  توافــر  مــن  للتحقــق   – وجــدت 
احلاجــة  مــدى  ب�ســاأن  املجــل  اإلــى  تو�سيتهــا  تقــدمي  اللجنــة  فعلــى  داخلــي،  مراجــع  لل�ســركة  يكــن  مل 

تعيينــه. اإلــى 

واقــراح  الداخلــي  املراجــع  اأو  الداخليــة  املراجعــة  اإدارة  اأو  وحــدة  مديــر  بتعيــن  االإدارة  ملجل�ــس  التو�سيــة   •
. تــه فاآ مكا

على مستوى مراجع الحسابات:

اأدائهــم،  وتقييــم  اأتعابهــم  وحتديــد  وعزلهــم  احل�ســابات  مراجعــي  بر�ســيح  االإدارة  ملجل�ــس  التو�سيــة   •
معهــم. التعاقــد  و�ســروط  عملهــم  نطــاق  ومراجعــة  ا�ســتقالهم  مــن  التحقــق  بعــد 
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املراجعــة،  اأعمــال  فعاليــة  ومــدى  وعدالتــه،  ومو�سوعيتــه  احل�ســابات  مراجــع  ا�ســتقال  مــن  التحقــق   •
ال�سلــة. ذات  واملعايــري  القواعــد  االعتبــار  يف  االأخــذ  مــع 

اأو  فنيــة  اأعمــااًل  تقدميــه  عــدم  مــن  والتحقــق  واأعمالــه،  ال�ســركة  ح�ســابات  مراجــع  خطــة  مراجعــة   •
ذلــك. حيــال  مرئياتهــا  واإبــداء  املراجعــة،  اأعمــال  نطــاق  عــن  تخــرج  اإداريــة 

االإجابة عن ا�ستف�سارات مراجع ح�سابات ال�سركة.  •
درا�سة تقرير مراجع احل�سابات وماحظاته على القوائم املالية ومتابعة ما اتِخذ ب�ساأنها.  •

على مستوى ضمان االلتزام:

الازمــة  االإجــراءات  ال�ســركة  اتخــاذ  مــن  والتحقــق  الرقابيــة  اجلهــات  تقاريــر  نتائــج  مراجعــة   •
. نها ب�ســاأ

التحقق من التزام ال�سركة باالأنظمة واللوائح وال�سيا�سات والتعليمات ذات العاقة.  •
وتقــدمي  العاقــة،  ذوي  االأطــراف  مــع  ال�ســركة  جتريهــا  اأن  املقــرح  والتعامــات  العقــود  مراجعــة   •

االإدارة. جمل�ــس  اإلــى  ذلــك  حيــال  مرئياتهــا 

واإبــداء  االإدارة،  جمل�ــس  اإلــى  ب�ســاأنها  اإجــراء  اتخــاذ  �ســرورة  تــرى  م�ســائل  مــن  تــراه  مــا  رفــع   •
اتخاذهــا. يتعــن  التــي  باالإجــراءات  تو�سياتهــا 

9-1-2 تشكيل لجنة المراجعة والشروط الواجب توافرها في عضو اللجنة
مــن  اأع�ســاء  ثاثــة   )3( مــن  اللجنــة  وت�ســكل  االإدارة،  جمل�ــس  عــن  املنبثقــة  اللجــان  اإحــدى  املراجعــة  جلنــة  تكــون 
اأع�ســاء  مــن  اأيــا  ت�ســم  ال  واأن  االأقــل  علــى  م�ســتقل  ع�ســو  بينهــم  مــن  يكــون  اأن  علــى  غريهــم  مــن  اأو  امل�ســاهمن 
يف  خمت�ــس  االأقــل  علــى  واحــد  ع�ســو  اللجنــة  اأع�ســاء  بــن  مــن  يكــون  اأن  يجــب  كمــا  التنفيذيــن.  االإدارة  جمل�ــس 
املاليــة  اأو  التنفيذيــة  االإدارة  يف  املا�سيتــن  ال�ســنتن  خــال  يعمــل  كان  اأو  يعمــل  ملــن  يجــوز  وال  واملحا�ســبية،  املاليــة  ال�ســوؤون 

املراجعــة. جلنــة  يف  ع�ســوًا  يكــون  اأن  ال�ســركة،  ح�ســابات  مراجــع  لــدى  اأو  لل�ســركة، 

ويعتر الع�سو خمت�س يف ال�سوؤون املالية واملحا�سبية يف حال ا�ستيفاء اأي من ال�سروط التالية:

�ســنتن،  عــن  تقــل  ال  واملراجعــة  املحا�ســبة  جمــال  يف  عمليــة  وخــرة  يعادلهــا،  مــا  اأو  املحا�ســبة  يف  الدكتــوراه  درجــة   •
مماثــل  مهنــي  تاأهيــل  اأي  اأو  القانونيــن  للمحا�ســبن  ال�ســعودية  الهيئــة  زمالــة  علــى  حا�ســا  كان  اإذا  �ســنة  اإلــى  تخف�ــس 

)اأو(،  الهيئــة  تعتمــده 

خم�ــس  عــن  تقــل  ال  واملراجعــة  املحا�ســبة  جمــال  يف  عمليــة  وخــرة  يعادلهــا،  مــا  اأو  املحا�ســبة  يف  املاج�ســتري  درجــة   •
اأي  اأو  القانونيــن  للمحا�ســبن  ال�ســعودية  الهيئــة  زمالــة  علــى  حا�ســا  كان  اإذا  �ســنوات  ثــاث  اإلــى  تخف�ــس  �ســنوات، 

)اأو(، الهيئــة  تعتمــده  مماثــل  مهنــي  تاأهيــل 

�ســبع  عــن  تقــل  ال  واملراجعــة  املحا�ســبة  جمــال  يف  عمليــة  وخــرة  يعادلهــا  مــا  اأو  املحا�ســبة  يف  البكالوريو�ــس  درجــة   •
اأي  اأو  القانونيــن  للمحا�ســبن  ال�ســعودية  الهيئــة  زمالــة  علــى  حا�ســا  كان  اإذا  �ســنوات  خم�ــس  اإلــى  تخف�ــس  �ســنوات، 

الهيئــة. تعتمــده  مماثــل  مهنــي  تاأهيــل 

9-1-3 تعيين أو إعفاء أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم
اجلمعيــة  مــن  بقــرار  املراجعــة  جلنــة  ت�ســكل  املراجعــة،  جلنــة  اأع�ســاء  يف  توافرهــا  الواجــب  ال�ســروط  مراعــاة  مــع 
مــن  اللجنــة  لتمكــن  الازمــة  االإجــراءات  اتخــاذ  االإدارة  جمل�ــس  وعلــى  �ســنوات.  ثــاث  ملــدة  لل�ســركة  العاديــة  العامــة 
والتقاريــر  واملعلومــات  البيانــات  كافــة  علــى  قيــود  اأي  وبــدون  اللجنــة،  اإطــاع  ذلــك  يف  مبــا  بهــا  املناطــة  باملهــام  القيــام 
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عليهــا.  االطــاع  اأهميــة  اللجنــة  تــرى  التــي  االأمــور  مــن  ذلــك  غــري  اأو  واملرا�ســات  وال�ســجات 

يجوز اإعادة تعين الع�سو يف اللجنة لدورة اأخرى.   .1

يجوز اإعفاء اأي ع�سو من اأع�ساء اللجنة بقرار من املجل�س يف احلاالت التالية:  .2

طلب الع�سو اإعفاءه من ع�سوية اللجنة. )اأ(   

باأهــداف  م�ســرا  املجل�ــس  يعتــره  الــذي  الت�ســرف  �ســوء  اأو  اللجنــة  يف  ملن�سبــه  الع�ســو  ا�ســتخدام  اإ�ســاءة  )ب(   

خا�ســة.  ب�سفــة  واللجنــة  عامــة  ب�سفــة  ال�ســركة  و�ســمعة 

تغيب الع�سو عن ح�سور ثاثة اجتماعات متتالية دون عذر يقبله جمل�س االإدارة.  )ت(   

انتفاء اأي من �سروط الع�سوية الواجب توفرها يف الع�سو. )ث(   

يعــن  االإعفــاء،  اأو  العجــز  اأو  اال�ســتقالة  اأو  الوفــاة  ب�ســبب  اللجنــة،  عمــل  مــدة  اأثنــاء  الع�ســو،  مــدة  انتهــاء  عنــد   .3
يف  توفرهــا  الواجــب  ال�ســروط  االعتبــار  يف  اأخــذا  وذلــك  اللجنــة  يف  ال�ســاغر  املن�ســب  ل�ســغل  اأخــر  ع�ســو  املجل�ــس 
خدمــة  فــرة  ملوا�سلــة  يعــن  الــذى  والع�ســو  اللجنــة  يف  من�سبــه  �ســغر  الــذي  الع�ســو  مــن  كل  ويعتــر  اللجنــة.  ع�ســو 

كاملــة.  دورة  لفــرة  خدمــا  قــد  اللجنــة،  يف  من�سبــه  �ســغر  الــذى  الع�ســو 

9-1-4 صالحيات وأسلوب عمل لجنة المراجعة 
اأن  علــى  املراجعــة  جلنــة  عمــل  الئحــة   – االإدارة  جمل�ــس  مــن  اقــراح  علــى  بنــاًء   – لل�ســركة  العامــة  اجلمعيــة  ت�ســدر 
تر�ســيحهم،  وكيفيــة  اأع�سائهــا،  اختيــار  وقواعــد  ومهامهــا،  اللجنــة،  عمــل  واإجــراءات  �سوابــط  الائحــة  هــذه  ت�ســمل 
وت�ســتمد  اللجنــة،  مقاعــد  اأحــد  �ســغور  حــال  يف  موؤقــت  ب�ســكل  اأع�سائهــا  تعيــن  واآليــة  ومكافاآتهــم،  ع�سويتهــم،  ومــدة 

باململكــة. املقننــة  والت�ســريعات  والنظــم  لل�ســركة  االأ�سا�ســي  النظــام  مــن  موادهــا  املراجعــة  جلنــة  الئحــة 

�ســكل  علــى  القادمــة  ال�ســنة  خــال  بهــا  �ســتقوم  التــي  لاأعمــال  و�سفــا  ت�ســمل  �ســنوية  عمــل  خطــة  اللجنــة  تعــد   .1
املجل�ــس  اإلــى  اخلطــة  هــذه  وترفــع  برنامــج  كل  الإجنــاز  الازمــة  واملــدة  التقديريــة  التكلفــة  فيهــا  تقــدر  عمــل  برامــج 

. هــا د عتما ال

وعمــا  ال�ســركة  يف  الداخليــة  الرقابــة  نظــام  كفايــة  مــدى  �ســاأن  يف  راأيهــا  عــن  تقريــر  اإعــداد  املراجعــة  جلنــة  علــى   .2
مــن  كافيــة  ن�ســخا  يــودع  اأن  االإدارة  جمل�ــس  وعلــى  اخت�سا�سهــا  نطــاق  يف  تدخــل  اأخــرى  اعمــال  مــن  بــه  قامــت 
ن�ســر  عنــد  لل�ســوق  االلكرونــى  واملوقــع  لل�ســركة  االلكرونــى  املوقــع  يف  ين�ســر  واأن  الرئي�ــس  ال�ســركة  مركــز  يف  التقريــر 
لتزويــد  االأقــل  علــى  اأيــام  بع�ســرة  العامــة  اجلمعيــة  اإنعقــاد  موعــد  قبــل  وذلــك  العامــة  اجلمعيــة  النعقــاد  الدعــوة 

العامــة. اجلمعيــة  انعقــاد  اأثنــاء  التقريــر  ملخ�ــس  ويتلــى  منــه  بن�ســخة  امل�ســاهمن  مــن  رغــب  مــن  كل 

وجتتمــع  احل�ســابات  مراجــع  اأو  الداخلــي  املراجــع  طلــب  اأو  االأقــل  علــى  ع�سويــن  طلــب  علــى  بنــاًء  اللجنــة  جتتمــع   .3
احلاجــة. دعــت  وكلمــا  االأقــل  علــى  ال�ســنة  يف  مــرات  اأربــع  دوري  ب�ســكل  اللجنــة 

باأغلبيــة  يكــون  باللجنــة  القــرارات  علــى  الت�سويــت  ويتــم  اجلل�ســة  اأع�ســاء  اأغلبيــة  بح�ســور  الن�ســاب  يكتمــل   .4
. ت ا �ســو ال ا

يكون لكل ع�سو �سوت واحد عند الت�سويت على القرارات باللجنة، وتتخذ القرارات باأغلبية اال�سوات.   .5

ترتب اللجنة اجتماعات دورية منفردة مع كل من اإدارة املراجعة الداخلية، واإدارة املخاطر، واإدارة ال�سركة.  .6

ال�ســماح   – منا�ســبًا  تــراه  ملــا  وفقــًا   – للجنــة  يجــوز  ذلــك،  ومــع  اجتماعاتهــا.  ح�ســور  اللجنــة  اأع�ســاء  لغــري  يحــق  ال   .7
التنفيذيــة. االإدارة  اأع�ســاء  اأو  االإدارة  جمل�ــس  اأع�ســاء  مــن  اأي  بح�ســور 

يتم دعوة املحا�سب القانوين حل�سور اجتماعات اللجنة ب�سكل دوري.  .8
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بتو�سيــة  االأخــذ  املجل�ــس  رف�ــس  اإذا  اأو  االإدارة،  جمل�ــس  وقــرارات  املراجعــة  جلنــة  تو�سيــات  بــن  تعار�ــس  ح�ســل  اإذا   .9
الداخلــي،  املراجــع  تعيــن  اأو  اأدائــه  وتقييــم  اأتعابــه  وحتديــد  وعزلــه  ال�ســركة  ح�ســابات  مراجــع  تعيــن  ب�ســاأن  اللجنــة 

بهــا. اأخــذه  عــدم  واأ�ســباب  ومرراتهــا،  اللجنــة  تو�سيــة  االإدارة  جمل�ــس  تقريــر  ت�سمــن  فيجــب 

10. للجنة املراجعة يف �سبيل اأداء عملها:

)اأ( حق االطاع على �سجات ال�سركة ووثائقها.

)ب( اأن تطلب اأي اإي�ساح اأو بيان من اأع�ساء جمل�س االإدارة اأو االإدارة التنفيذية.

او  عملهــا  االإدارة  جمل�ــس  اأعــاق  اإذا  لانعقــاد  لل�ســركة  العامــة  اجلمعيــة  دعــوة  االدارة  جمل�ــس  مــن  تطلــب  ان  )ج( 
ج�ســيمة. خ�ســائر  اأو  الأ�ســرار  ال�ســركة  تعر�ســت 

9-1-5 اختصاصات رئيس اللجنة ونائبه وأمين اللجنة
اإجنــاز  علــى  االإ�ســراف  اللجنــة  رئي�ــس  ويتولــى  اللجنــة،  ع�سويــة  ملــدة  رئي�ســا  بينهــم  مــن  اللجنــة  اأع�ســاء  يختــار   .1

يلــي: مــا  االأخ�ــس  علــى  ولــه  ملهامهــا  اللجنــة 

وجــدول  اللجنــة  اجتماعــات  مــن  اجتمــاع  كل  ومــكان  وتاريــخ  وقــت  وحتديــد  لانعقــاد  اللجنــة  دعــوة  )اأ(   

اللجنــة.  اع�ســاء  مــع  بالتن�ســيق  وذلــك  االأعمــال 

رئا�سة اجتماعات اللجنة. )ب(   

رفع نتائج اأعمال اللجنة وتو�سياتها ملجل�س االإدارة.  )ت(   

مــع  بالتن�ســيق  والطويــل  الق�ســري  املــدى  علــى  وم�ســروعاتها  عملهــا  وخطــة  اللجنــة  موازنــة  اإعــداد  )ث(   

اللجنــة.  مــن  اعتمادهــا  بعــد  االإدارة،  ملجل�ــس  لرفعهــا  متهيــدا  اللجنــة  علــى  وعر�سهــا  اللجنــة،  اأمــن 

اللجنــة  علــى  وعر�سهــا  اللجنــة  اأمــن  مــع  بالتن�ســيق  اللجنــة  اأن�ســطة  عــن  دوريــة  تقاريــر  اإعــداد  )ج(   

اللجنــة.  مــن  اعتمادهــا  بعــد  االإدارة،  ملجل�ــس  لرفعهــا  متهيــدا 

متثيل اللجنة اأمام املجل�س واأي جهة اأخرى ت�ستدعي ذلك.  )ح(   

مهامــه  اأداء  يف  الرئي�ــس  مبعاونــة  يقــوم  اللجنــة  ع�سويــة  ملــدة  للرئي�ــس  نائبــا  بينهــم  مــن  اللجنــة  اأع�ســاء  يختــار   .2
غيابــه. عنــد  مقامــه  ويحــل 

يف  حــق  لــه  يكــون  اأن  دون  اللجنــة،  اجتماعــات  خــال  اأتعابــه  وحتــدد  اللجنــة  تعينــه  الــذي  اللجنــة  اأمــن  يح�ســر   .3
االعمــال  بكافــة  ويقــوم  لاأع�ســاء  االعمــال  وجــدول  اجلل�ســات  مواعيــد  ويبلــغ  االجتماعــات  حما�ســر  ويعــد  الت�سويــت، 
العمليــة  واخلــرة  العلمــي  التاأهيــل  لديــه  يكــون  ان  اللجنــة  امــن  اختيــار  عنــد  ويراعــى  باللجنــة،  اخلا�ســة  االإداريــة 
واالمتنــاع  ال�ســركة  ا�ســرار  علــى  باملحافظــة  اللجنــة  امــن  ويلتــزم  بــه،  املناطــة  باملهــام  القيــام  مــن  متكنــه  التــي 

ال�ســركة.  م�سلحــة  مــع  متعار�ســا  يكــون  قــد  ن�ســاط  اأي  ممار�ســة  عــن 

9-1-6 تحديد أتعاب لجنة المراجعة
مــن  عليــه  واملوافقــة  حتديــده  �ســيتم  مــا  وفــق  اجتمــاع،  كل  عــن  جل�ســات  ح�ســور  بــدل  اللجنــة  ع�ســو  ي�ســتحق   .1

امل�ســاهمن. وجمعيــة  االإدارة،  جمل�ــس 

اللجنــة  الأع�ســاء  �سرفهــا  مت  التــي  احل�ســور  بــدالت  عــن  العامــة  للجمعيــة  ال�ســنوي  االإدارة  جمل�ــس  تقريــر  يف�ســح   .2
العــام. خــال 
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9-2 لجنة الترشيحات والمكافآت
9-2-1 مهام لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤوليتها

مبجل�ــس  اأع�ســاء  ليكونــوا  واملر�ســحن  املوؤهلــن  االأفــراد  حتديــد  يف  واملكافــاآت  الر�ســيحات  للجنــة  االأ�سا�ســية  املهمــة  تتمثــل 
�ســليم  حاكــم  نظــام  و�ســع  يف  االإدارة  جمل�ــس  م�ســاعدة  وكذلــك  للع�سويــة،  الازمــة  ال�ســروط  عليهــم  وتنطبــق  االإدارة 
مــن  متكنهــا  التــي  االأعمــال  بــكل  القيــام  اللجنــة  عمــل  نطــاق  وي�ســمل  لذلــك.  الازمــة  واالجــراءات  ال�سيا�ســات  وبنــاء 

ومنهــا: مهامهــا،  حتقيــق 

حتديد االأع�ساء املوؤهلن وتر�سيحهم لع�سوية جمل�س االإدارة.  .1

الأن�ســطة  الوقــت  وتوفــر  اخلــرة  االإمكانيــات،  تت�سمــن  والتــي  االإدارة  جمل�ــس  ع�سويــة  ملتطلبــات  ال�ســنوية  املراجعــة   .2
االإدارة. جمل�ــس 

مراجعة هيكل جمل�س االإدارة واقراح التعديات املطلوبة يف �سوء م�سلحة ال�سركة.  .3

حتديد نقاط القوة وال�سعف يف جمل�س االإدارة واقراح التعديات املطلوبة يف �سوء م�سلحة ال�سركة.  .4

جمل�ــس  مــن  العتمادهــم  اللجنــة  اأع�ســاء  وتر�ســيح  املنتــدب  والع�ســو  لل�ســركة  التنفيــذي  املديــر  ملنا�ســب  الر�ســيح   .5
العموميــة. اجلمعيــة  اأو  االإدارة 

مراجعة �سيا�سات واإجراءات املوافقة على جمل�س االإدارة قبل تطبيقها من خال اجلمعية العمومية.  .6

مراقبة ا�ستقالية اأع�ساء جمل�س االإدارة من امل�ستقلن ومراقبة وجود اأي تعار�س للم�سالح ب�سورة �سنوية.  .7

مراجعة املواد التح�سريية والدورات التدريبية الأع�ساء جمل�س االإدارة اجلدد.  .8

و�سع �سيا�سات وا�سحة فيما يخ�س مكافاآت املديرين وكبار التنفيذين.  .9

مراجعة واقراح خطط تويل الوظائف التنفيذية الرئي�سية.  .10

هيــكل  الوظيفيــة،  الدرجــات  يت�سمــن  والــذي  ككل  لل�ســركة  واالمتيــازات  املكافــاآت  هيــكل  واعتمــاد  مراجعــة   .11
بــاالأداء. املرتبطــة  واحلوافــز  واملكافــاآت  واالمتيــازات،  االأجــور 

املنتــدب،  الع�ســو  مــن  لــكل  املكافــاآت  بتغيــري  والتو�سيــة  التنفيــذي،  املديــر  مكافــاأة  يف  التغيــريات  علــى  املوافقــة   .12
املختلفــة. االإدارة  جمل�ــس  جلــان  واأع�ســاء  االإدارة،  جمل�ــس  واأع�ســاء 

اعتماد املكافاآت غري االعتيادية )مكافاآت التوظيف اأو االأداء( للرئي�س التنفيذي والوظائف العليا.  .13

9-2-2 تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت والشروط الواجب توافرها في عضو اللجنة
اأع�ســاء   )3( مــن  اللجنــة  وت�ســكل  االإدارة،  جمل�ــس  عــن  املنبثقــة  اللجــان  اإحــدى  واملكافــاآت  الر�ســيحات  جلنــة  تكــون 

االتــي:  ويراعــى  االأقــل،  علــى 

ع�ســو  بينهــم  مــن  يكــون  اأن  وعلــى  التنفيذيــن،  غــري  االإدارة  جمل�ــس  اأع�ســاء  مــن  اللجنــة  اأع�ســاء  جميــع  يكــون  اأن   .1
االأقــل. علــى  م�ســتقل 

اأن ال يكون رئي�س جمل�س االإدارة ع�سوًا فيها.  .2

ن�ســاط  وطبيعــة  االإداريــة،  بالنواحــي  واإملــام  منا�ســب،  عملــي  وتدريــب  علمــي  تاأهيــل  اللجنــة  اأع�ســاء  لــدى  يكــون  اأن   .3
. كة ل�ســر ا

بنــاًء   – لل�ســركة  العامــة  اجلمعيــة  ت�ســدر  ال�ســركة.  اإدارة  جمل�ــس  مــن  بقــرار  واملكافــاآت  الر�ســيحات  جلنــة  ل  ت�ســكَّ  .4
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الائحــة  هــذه  ت�ســمل  اأن  علــى  واملكافــاآت،  الر�ســيحات  جلنــة  عمــل  الئحــة   – االإدارة  جمل�ــس  مــن  اقــراح  عــل 
ومكافاآتهــم.  ع�سويتهــم،  ومــدة  اأع�سائهــا،  اختيــار  وقواعــد  ومهامهــا،  اللجنــة،  عمــل  واإجــراءات  �سوابــط 

9-2-3 تعيين أو إعفاء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم
الر�ســيحات  جلنــة  ت�ســكل  واملكافــاآت،  الر�ســيحات  جلنــة  اأع�ســاء  يف  توافرهــا  الواجــب  ال�ســروط  مراعــاة  مــع   .1
جمل�ــس  مــن  اقــراح  عــل  بنــاًء   – لل�ســركة  العامــة  اجلمعيــة  وت�ســدر  ال�ســركة.  اإدارة  جمل�ــس  مــن  بقــرار  واملكافــاآت 
عمــل  واإجــراءات  �سوابــط  الائحــة  هــذه  ت�ســمل  اأن  علــى  واملكافــاآت،  الر�ســيحات  جلنــة  عمــل  الئحــة   – االإدارة 
اللجنــة  اأع�ســاء  االإدارة  جمل�ــس  يعــن  ومكافاآتهــم.  ع�سويتهــم،  ومــدة  اأع�سائهــا،  اختيــار  وقواعــد  ومهامهــا،  اللجنــة، 
اللجنــة  لتمكــن  الازمــة  االإجــراءات  اتخــاذ  االإدارة  جمل�ــس  وعلــى  �ســنوات.  ثــاث  ملــدة  �ســنوات  ثــاث  ملــدة  وذلــك 
واملعلومــات  البيانــات  كافــة  علــى  قيــود  اأي  وبــدون  اللجنــة،  اإطــاع  ذلــك  يف  مبــا  بهــا  املناطــة  باملهــام  القيــام  مــن 

عليهــا.  االطــاع  اأهميــة  اللجنــة  تــرى  التــي  االأمــور  مــن  ذلــك  غــري  اأو  واملرا�ســات  وال�ســجات  والتقاريــر 

يجوز اإعادة تعين الع�سو يف اللجنة لدورة اأخرى.   .2

يجوز اإعفاء اأي ع�سو من اأع�ساء اللجنة بقرار من املجل�س يف احلاالت التالية:  .3

طلب الع�سو اإعفاءه من ع�سوية اللجنة.  )اأ(   

باأهــداف  م�ســرا  املجل�ــس  يعتــره  الــذي  الت�ســرف  �ســوء  اأو  اللجنــة  يف  ملن�سبــه  الع�ســو  ا�ســتخدام  اإ�ســاءة  )ب(   

خا�ســة.  ب�سفــة  واللجنــة  عامــة  ب�سفــة  ال�ســركة  و�ســمعة 

تغيب الع�سو عن ح�سور ثاثة اجتماعات متتالية دون عذر يقبله جمل�س االإدارة.  )ت(   

يعــن  االإعفــاء،  اأو  العجــز  اأو  اال�ســتقالة  اأو  الوفــاة  ب�ســبب  اللجنــة،  عمــل  مــدة  اأثنــاء  الع�ســو،  مــدة  انتهــاء  عنــد   .4
يف  توفرهــا  الواجــب  ال�ســروط  االعتبــار  يف  اأخــذا  وذلــك  اللجنــة  يف  ال�ســاغر  املن�ســب  ل�ســغل  اأخــر  ع�ســو  املجل�ــس 
خدمــة  فــرة  ملوا�سلــة  يعــن  الــذى  والع�ســو  اللجنــة  يف  من�سبــه  �ســغر  الــذي  الع�ســو  مــن  كل  ويعتــر  اللجنــة.  ع�ســو 

كاملــة.  دورة  لفــرة  خدمــا  قــد  اللجنــة،  يف  من�سبــه  �ســغر  الــذى  الع�ســو 

9-2-4 أسلوب عمل لجنة الترشيحات والمكافآت
الر�ســيحات  جلنــة  عمــل  الئحــة   – االإدارة  جمل�ــس  مــن  اقــراح  علــى  بنــاًء   – لل�ســركة  العامــة  اجلمعيــة  ت�ســدر   .1
اأع�سائهــا،  اختيــار  وقواعــد  ومهامهــا،  اللجنــة،  عمــل  واإجــراءات  �سوابــط  الائحــة  هــذه  ت�ســمل  اأن  علــى  واملكافــاآت 

ومكافاآتهــم. ع�سويتهــم،  ومــدة  تر�ســيحهم،  وكيفيــة 

�ســكل  علــى  القادمــة  ال�ســنة  خــال  بهــا  �ســتقوم  التــي  لاأعمــال  و�سفــا  ت�ســمل  �ســنوية  عمــل  خطــة  اللجنــة  تعــد   .2
املجل�ــس  اإلــى  اخلطــة  هــذه  وترفــع  برنامــج  كل  الإجنــاز  الازمــة  واملــدة  التقديريــة  التكلفــة  فيهــا  تقــدر  عمــل  برامــج 

. هــا د عتما ال

ذلــك  يف  مبــا  ونتائجهــا،  اأعمــال  مــن  بــه  قامــت  مــا  تت�سمــن  االإدارة  جمل�ــس  اإلــى  دوريــة  تقاريــر  اللجنــة  تقــدم   .3
واأن  الفرعيــة،  جلانــه  اأو  االإدارة  جمل�ــس  ت�ســكيل  يف  مهمــة  �سعــف  نقــاط  اأو  اأخطــاء  اأو  انحرافــات  مــن  للجنــة  تبــن  مــا 
جمل�ــس  هيــكل  تطويــر  مــن  ميكــن  مبــا  الق�ســور  اأوجــه  ملعاجلــة  تو�سيــات  مــن  اللجنــة  تــراه  مــا  التقريــر  يت�سمــن 

عملهــم. وتفعيــل  وجلانــه  االإدارة 

االأقــل  علــى  ال�ســنة  يف  مرتــن  دوري  ب�ســكل  اللجنــة  وجتتمــع  االأقــل  علــى  ع�سويــن  طلــب  علــى  بنــاًء  اللجنــة  جتتمــع   .4
احلاجــة. دعــت  وكلمــا 

باأغلبيــة  يكــون  باللجنــة  القــرارات  علــى  الت�سويــت  ويتــم  اجلل�ســة  اأع�ســاء  اأغلبيــة  بح�ســور  الن�ســاب  يكتمــل   .5
. ت ا �ســو ال ا

يكون لكل ع�سو �سوت واحد عند الت�سويت على القرارات باللجنة، وتتخذ القرارات باأغلبية اال�سوات.  .6
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اال�ســتبيانات  ومديــري  واال�ست�ســارين  اخلــرة  مبكاتــب  اال�ســتعانة  يف  احلــق  واملكافــاآت  الر�ســيحات  للجنــة  يكــون   .7
اإليهــم. احلاجــة  تــرى  ممــن  وخافهــم 

9-2-5 اختصاصات رئيس اللجنة ونائبه وأمين اللجنة
اإجنــاز  علــى  االإ�ســراف  اللجنــة  رئي�ــس  ويتولــى  اللجنــة،  ع�سويــة  ملــدة  رئي�ســا  بينهــم  مــن  اللجنــة  اأع�ســاء  يختــار   .1

يلــي: مــا  االأخ�ــس  علــى  ولــه  ملهامهــا  اللجنــة 

وجــدول  اللجنــة  اجتماعــات  مــن  اجتمــاع  كل  ومــكان  وتاريــخ  وقــت  وحتديــد  لانعقــاد  اللجنــة  دعــوة  )اأ(   

اللجنــة.  اع�ســاء  مــع  بالتن�ســيق  وذلــك  االأعمــال 

رئا�سة اجتماعات اللجنة. )ب(   

رفع نتائج اأعمال اللجنة وتو�سياتها ملجل�س االإدارة.  )ت(   

مــع  بالتن�ســيق  والطويــل  الق�ســري  املــدى  علــى  وم�ســروعاتها  عملهــا  وخطــة  اللجنــة  موازنــة  اإعــداد  )ث(   

اللجنــة.  مــن  اعتمادهــا  بعــد  االإدارة،  ملجل�ــس  لرفعهــا  متهيــدا  اللجنــة  علــى  وعر�سهــا  اللجنــة،  اأمــن 

اللجنــة  علــى  وعر�سهــا  اللجنــة  اأمــن  مــع  بالتن�ســيق  اللجنــة  اأن�ســطة  عــن  دوريــة  تقاريــر  اإعــداد  )ج(   

اللجنــة.  مــن  اعتمادهــا  بعــد  االإدارة،  ملجل�ــس  لرفعهــا  متهيــدا 

متثيل اللجنة اأمام املجل�س واأي جهة اأخرى ت�ستدعي ذلك.  )ح(   

مهامــه  اأداء  يف  الرئي�ــس  مبعاونــة  يقــوم  اللجنــة  ع�سويــة  ملــدة  للرئي�ــس  نائبــا  بينهــم  مــن  اللجنــة  اأع�ســاء  يختــار   .2
غيابــه. عنــد  مقامــه  ويحــل 

الت�سويــت،  يف  حــق  لــه  يكــون  اأن  دون  اللجنــة،  اجتماعــات  اأتعابــه  وحتــدد  اللجنــة  تعينــه  الــذي  اللجنــة  اأمــن  يح�ســر   .3
االإداريــة  االأعمــال  بكافــة  ويقــوم  لاأع�ســاء  االعمــال  وجــدول  اجلل�ســات  مواعيــد  ويبلــغ  االجتماعــات  حما�ســر  ويعــد 
التــي  العمليــة  واخلــرة  العلمــي  التاأهيــل  لديــه  يكــون  ان  اللجنــة  امــن  اختيــار  عنــد  ويراعــى  باللجنــة،  اخلا�ســة 
عــن  واالمتنــاع  ال�ســركة  ا�ســرار  علــى  باملحافظــة  اللجنــة  امــن  ويلتــزم  بــه،  املناطــة  باملهــام  القيــام  مــن  متكنــه 

ال�ســركة.  م�سلحــة  مــع  متعار�ســا  يكــون  قــد  ن�ســاط  اأي  ممار�ســة 

9-2-6 تحديد أتعاب لجنة الترشيحات والمكافآت
مــن  عليــه  واملوافقــة  حتديــده  �ســيتم  مــا  وفــق  اجتمــاع،  كل  عــن  جل�ســات  ح�ســور  بــدل  اللجنــة  ع�ســو  ي�ســتحق   .1

امل�ســاهمن. وجمعيــة  االإدارة،  جمل�ــس 

اللجنــة  الأع�ســاء  �سرفهــا  مت  التــي  احل�ســور  بــدالت  عــن  العامــة  للجمعيــة  ال�ســنوي  االإدارة  جمل�ــس  تقريــر  يف�ســح   .2
العــام. خــال 

9-3 لجنة التمويل واالستثمار
9-3-1 مهام لجنة التمويل واالستثمار ومسؤولياتها

)متو�ســطة  اال�ســتثمارية  القــرارات  علــى  املوافقــة  هــو  االإدارة  ملجل�ــس  التابعــة  واال�ســتثمار  التمويــل  جلنــة  مــن  الغر�ــس  اإن 
املوافقــة  القائمــة.  امل�ســروعات  تنظيــم  واإعــادة  حت�ســن   / ت�سفيــة  امل�ســروعات،  اأو  االأرا�ســي  �ســراء  وت�ســمل:  القيمــة( 
ذلــك  علــى  زاد  فيمــا  االإدارة  ملجل�ــس  والرفــع  املتو�ســط،  حــدود  يف  املوازنــة  جتــاوزات  اعتمــاد  التمويــل،  اتفاقيــات  علــى 

ومنهــا: مهامهــا،  حتقيــق  مــن  متكنهــا  التــي  االأعمــال  بــكل  القيــام  اللجنــة  عمــل  نطــاق  وي�ســمل  جتــاوزات.  مــن 

اجلمعيــة  علــى  لعر�سهــا  متهيــدا  االإدارة  جمل�ــس  مــن  اعتمادهــا  قبــل  االأربــاح  توزيــع  �سيا�ســة  علــى  الت�سديــق   .1
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عليهــا. للموافقــة  العموميــة 

مراجعة املوازنة ال�سنوية لل�سركة متهيدا لعر�سها على جمل�س االإدارة للموافقة عليها.  .2

اعتماد جتاوزات املوازنة يف حدود املتو�سط، والرفع ملجل�س االإدارة فيما زاد على ذلك من جتاوزات  .3

املوافقة على التحويات الكبرية يف املوازنة بن بنود النفقات الت�سغيلية )من /اإلى( النفقات الراأ�سمالية.  .4

االإدارة  جمل�ــس  ملوافقــة  متهيــدا  منهــا  الكبــرية  االأرا�ســي  متلــك  علــى  وامل�سادقــة  االأرا�ســي  متلــك  علــى  املوافقــة   .5
متلكهــا. علــى 

واإقــرار  والبنــاء(  بالت�سميــم  )القيــام  الكبــرية  الراأ�ســمالية  التطويــر  م�ســاريع  اإقامــة  علــى  امل�سادقــة   / املوافقــة   .6
للموافقــة. االإدارة  جمل�ــس  علــى  للعر�ــس  متهيــدا  منهــا  الهامــة  امل�ســاريع 

امل�سادقة على التخارج من اال�ستثمارات.  .7
امل�سادقة / املوافقة على امل�ساريع امل�سركة لل�سركة.  .8

مراجعة االأداء املايل للم�ساريع / اال�ستثمارات الرئي�سية لل�سركة.  .9

امل�سادقة / املوافقة على اتفاقيات الديون التمويلية اجلديدة والتغريات يف االتفاقيات القائمة.  .10

العموميــة  واجلمعيــة  االإدارة  جمل�ــس  علــى  عر�سهــا  قبــل  املــال  لراأ�ــس  زيــادة  اأي  اإ�ســدار  علــى  وامل�سادقــة  وتقييــم  مراجعــة   .11
للموافقــة.

قبــل  منهــا  الهامــة  االتفاقيــات  علــى  والت�سديــق  ال�ســركة  فيهــا  تدخــل  التــي  الكبــرية  املاليــة  االتفاقيــات  واعتمــاد  مراجعــة   .12
عليهــا. للموافقــة  االإدارة  جمل�ــس  علــى  عر�سهــا 

لل�ســركة. املاليــة  القوائــم  علــى  املوؤثــرة  والت�ســويات  املتو�ســطة  ال�ســطب  وعمليــات  البنــوك  لــدى  ال�ســركة  تفوي�ســات  مراجعــة   .13

عليهــا. للموافقــة  االإدارة  جمل�ــس  علــى  عر�سهــا  قبــل  البنــوك  لــدى  للتفوي�ســات  املعتمــدة  التوقيعــات  علــى  املوافقــة   / امل�سادقــة   .14

9-3-2 تشكيل لجنة التمويل واالستثمار والشروط الواجب توافرها في عضو اللجنة
يعــن  فيمــن  ويتطلــب  اأع�ســاء،   )4( مــن  اللجنــة  وت�ســكل  االإدارة،  جمل�ــس  عــن  املنبثقــة  اللجــان  اإحــدى  واال�ســتثمار  التمويــل  جلنــة  تكــون 
االإداريــة،  واجلوانــب  التجاريــة،  العقــارات  واإدارة  ومتلــك  تطويــر  بن�ســاط  واإملــام  مائــم  علمــي  تاأهيــل  لديــه  يكــون  اأن  باللجنــة  ع�ســواً 

امل�ســروعات. ومتويــل 

9-3-3 تعيين أو إعفاء أعضاء لجنة التمويل واالستثمار ومدة عضويتهم
الازمــة  االإجــراءات  اتخــاذ  االإدارة  جمل�ــس  وعلــى  �ســنوات.  ثــاث  ملــدة  وذلــك  اللجنــة  اأع�ســاء  االإدارة  جمل�ــس  يعــن   .1
البيانــات  كافــة  علــى  قيــود  اأي  وبــدون  اللجنــة،  اإطــاع  ذلــك  يف  مبــا  بهــا  املناطــة  باملهــام  القيــام  مــن  اللجنــة  لتمكــن 
عليهــا.  االطــاع  اأهميــة  اللجنــة  تــرى  التــي  االأمــور  مــن  ذلــك  غــري  اأو  واملرا�ســات  وال�ســجات  والتقاريــر  واملعلومــات 

يجوز اإعادة تعين الع�سو يف اللجنة لدورات اأخرى.  .2

يجوز اإعفاء اأي ع�سو من اأع�ساء اللجنة بقرار من املجل�س يف احلاالت التالية:  .3

طلب الع�سو اإعفاءه من ع�سوية اللجنة.  )اأ(   

باأهــداف  م�ســرا  املجل�ــس  يعتــره  الــذي  الت�ســرف  �ســوء  اأو  اللجنــة  يف  ملن�سبــه  الع�ســو  ا�ســتخدام  اإ�ســاءة  )ب(   

خا�ســة.  ب�سفــة  واللجنــة  عامــة  ب�سفــة  ال�ســركة  و�ســمعة 
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تغيب الع�سو عن ح�سور ثاثة اجتماعات متتالية دون عذر يقبله جمل�س االإدارة.  )ت(   

يعــن  االإعفــاء،  اأو  العجــز  اأو  اال�ســتقالة  اأو  الوفــاة  ب�ســبب  اللجنــة،  عمــل  مــدة  اأثنــاء  الع�ســو،  مــدة  انتهــاء  عنــد   .4
يف  توفرهــا  الواجــب  ال�ســروط  االعتبــار  يف  اأخــذا  وذلــك  اللجنــة  يف  ال�ســاغر  املن�ســب  ل�ســغل  اأخــر  ع�ســو  املجل�ــس 
خدمــة  فــرة  ملوا�سلــة  يعــن  الــذى  والع�ســو  اللجنــة  يف  من�سبــه  �ســغر  الــذي  الع�ســو  مــن  كل  ويعتــر  اللجنــة.  ع�ســو 

كاملــة.  دورة  لفــرة  خدمــا  قــد  اللجنــة،  يف  من�سبــه  �ســغر  الــذى  الع�ســو 

9-3-4 أسلوب عمل لجنة التمويل واالستثمار
التمويــل  جلنــة  الئحــة  وت�ســتمد  العتمادهــا،  االإدارة  ملجل�ــس  وتقــدم  بهــا،  اخلا�ســة  العمــل  الئحــة  اللجنــة  تعــد   .1

باململكــة. املقننــة  والت�ســريعات  والنظــم  لل�ســركة  االأ�سا�ســي  النظــام  مــن  موادهــا  واالأ�ســتثمار 

�ســكل  علــى  القادمــة  ال�ســنة  خــال  بهــا  �ســتقوم  التــي  لاأعمــال  و�سفــا  ت�ســمل  �ســنوية  عمــل  خطــة  اللجنــة  تعــد   .2
املجل�ــس  اإلــى  اخلطــة  هــذه  وترفــع  برنامــج  كل  الإجنــاز  الازمــة  واملــدة  التقديريــة  التكلفــة  فيهــا  تقــدر  عمــل  برامــج 

. هــا د عتما ال

مــا  ذلــك  يف  مبــا  ونتائجهــا،  اأعمــال  مــن  بــه  قامــت  مــا  تت�سمــن  االإدارة  جمل�ــس  اإلــى  دوريــة  تقاريــر  اللجنــة  تقــدم   .3
اللجنــة  تــراه  ومــا  اال�ســتثمارية،  ال�ســركة  قــرارات  يف  خطــاأ  اأو  لل�ســركة  التمويلــي  الهيــكل  يف  خلــل  اأي  للجنــة  تبــن  اإذا 

الق�ســور.  اأوجــه  ملعاجلــة  تو�سيــات  مــن 

اإن  �ســنة  ربــع  كل  مــرة  دوري  ب�ســكل  اللجنــة  جتتمــع  اأن  ويف�ســل  نائبــه،  اأو  اللجنــة  رئي�ــس  مــن  بطلــب  اللجنــة  جتتمــع   .4
ذلــك. اأمكــن 

باأغلبيــة  يكــون  باللجنــة  القــرارات  علــى  الت�سويــت  ويتــم  اجلل�ســة  اأع�ســاء  اأغلبيــة  بح�ســور  الن�ســاب  يكتمــل   .5
الرئي�ــس. معــه  �ســوت  الــذي  اجلانــب  يرجــح  الت�ســاوي  وعنــد  االأ�ســوات، 

يكون لكل ع�سو �سوت واحد عند الت�سويت على القرارات باللجنة، وتتخذ القرارات باأغلبية اال�سوات.   .6

تــرى  ممــن  وخافهــم  واال�ست�ســارين  اخلــرة  مبكاتــب  اال�ســتعانة  يف  احلــق  واال�ســتثمار  التمويــل  للجنــة  يكــون   .7
اإليهــم. احلاجــة 

9-3-5 اختصاصات رئيس اللجنة ونائبه وأمين اللجنة
اإجنــاز  علــى  االإ�ســراف  اللجنــة  رئي�ــس  ويتولــى  اللجنــة،  ع�سويــة  ملــدة  رئي�ســا  بينهــم  مــن  اللجنــة  اأع�ســاء  يختــار   .1

يلــي: مــا  االأخ�ــس  علــى  ولــه  ملهامهــا  اللجنــة 

وجــدول  اللجنــة  اجتماعــات  مــن  اجتمــاع  كل  ومــكان  وتاريــخ  وقــت  وحتديــد  لانعقــاد  اللجنــة  دعــوة  )اأ(   

اللجنــة.  اع�ســاء  مــع  بالتن�ســيق  وذلــك  االأعمــال 

رئا�سة اجتماعات اللجنة. )ب(   

رفع نتائج اأعمال اللجنة وتو�سياتها ملجل�س االإدارة.  )ت(   

مــع  بالتن�ســيق  والطويــل  الق�ســري  املــدى  علــى  وم�ســروعاتها  عملهــا  وخطــة  اللجنــة  موازنــة  اإعــداد  )ث(   

اللجنــة.  مــن  اعتمادهــا  بعــد  االإدارة،  ملجل�ــس  لرفعهــا  متهيــدا  اللجنــة  علــى  وعر�سهــا  اللجنــة،  اأمــن 

اللجنــة  علــى  وعر�سهــا  اللجنــة  اأمــن  مــع  بالتن�ســيق  اللجنــة  اأن�ســطة  عــن  دوريــة  تقاريــر  اإعــداد  )ج(   

اللجنــة.  مــن  اعتمادهــا  بعــد  االإدارة،  ملجل�ــس  لرفعهــا  متهيــدا 

متثيل اللجنة اأمام املجل�س واأي جهة اأخرى ت�ستدعي ذلك.  )ح(   
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مهامــه  اأداء  يف  الرئي�ــس  مبعاونــة  يقــوم  اللجنــة  ع�سويــة  ملــدة  للرئي�ــس  نائبــا  بينهــم  مــن  اللجنــة  اأع�ســاء  يختــار   .2
غيابــه. عنــد  مقامــه  ويحــل 

الت�سويــت،  يف  حــق  لــه  يكــون  اأن  دون  اللجنــة،  اجتماعــات  اأتعابــه  وحتــدد  اللجنــة  تعينــه  الــذي  اللجنــة  اأمــن  يح�ســر   .3
االإداريــة  االعمــال  بكافــة  ويقــوم  لاأع�ســاء  االعمــال  وجــدول  اجلل�ســات  مواعيــد  ويبلــغ  االجتماعــات  حما�ســر  ويعــد 
التــي  العمليــة  واخلــرة  العلمــي  التاأهيــل  لديــه  يكــون  ان  اللجنــة  امــن  اختيــار  عنــد  ويراعــى  باللجنــة،  اخلا�ســة 
عــن  واالمتنــاع  ال�ســركة  ا�ســرار  علــى  باملحافظــة  اللجنــة  امــن  ويلتــزم  بــه،  املناطــة  باملهــام  القيــام  مــن  متكنــه 

ال�ســركة.  م�سلحــة  مــع  متعار�ســا  يكــون  قــد  ن�ســاط  اأي  ممار�ســة 

9-3-6 تحديد أتعاب لجنة التمويل واالستثمار
مــن  عليــه  واملوافقــة  حتديــده  �ســيتم  مــا  وفــق  اجتمــاع،  كل  عــن  جل�ســات  ح�ســور  بــدل  اللجنــة  ع�ســو  ي�ســتحق   .1

امل�ســاهمن. وجمعيــة  االإدارة،  جمل�ــس 

اللجنــة  الأع�ســاء  �سرفهــا  مت  التــي  احل�ســور  بــدالت  عــن  العامــة  للجمعيــة  ال�ســنوي  االإدارة  جمل�ــس  تقريــر  يف�ســح   .2
العــام. خــال 
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ميثاق أخالقيات 
وسلوكيات العمل
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10- ميثاق أخالقيات وسلوكيات العمل
10-1مقدمة

 – النا�ــس  مــن  املايــن  حيــاة  علــى  وهــام  مبا�ســر  تاأثــري  لــه  بــه  نقــوم  الــذي  العمــل  اأن  ال�ســركة  يف  نوؤمــن  نحــن 
يــوم  كل  جنــب  اإلــى  جنبــا  نعمــل  اأن  جميعــا  فعلينــا   - وذويهــم  الكــرام  والزمــاء  وامل�ســاهمن  وال�ســركاء  العمــاء 
االأعمــال  يف عــامل  الوظائــف  اإدارة  يف  امل�ســاعدة  خــال  مــن  وذلــك  متغــري«  عــامل  يف  ناجحــن  النا�ــس  »جنعــل  حتــى 

يــد جلد ا

احلكوميــة  واجلهــات  وامل�ســتثمرين  وامل�ســاهمن  والزمــاء  واملورديــن  وعمائنــا  �ســركائنا  ووالء  ثقــة  لك�ســب  يــوم  كل  ون�ســعى 
ووفقــًا  هــذا  ال�ســلوك  مليثــاق  وفقــًا  عملنــا  اأداء  خــال  مــن  وذلــك  البع�ــس،  بع�سنــا  ومــع  فيهــا،  نعمــل  التــي  واملجتمعــات 

احليــاة. يف  واال�ســتقامة  وااللتــزام،  واحلر�ــس،  اجلماعــي،  والعمــل  للم�ســاءلة،  االأ�سا�ســية  للقيــم 

ونحن نقوم بذلك عن طريق الوفاء بوعدنا باأن:

نكون مسؤولين

عن اأفعالنا واإبقاء اأنف�سنا وبع�سنا البع�س م�سوؤولن عن ما نقول ونفعل.

نظهر االحترام للموظفين

امل�ســتمرة  التعــاون  اأوجــه  علــى  واحلفــاظ  اقامــة  طريــق  عــن  ال�ســركة  يف  االأفــراد  جميــع  وكرامــة  حقــوق  ولكافــة 
والعادلــة. واملن�سفــة  والرحيمــة 

دائما حريصين

نحو فهم اأنف�سنا والبيئة وفى �سبيل ذلك فاإننا نطرح العديد من اال�سئلة التي قد ال يطرحها االآخرون.

نتصرف بنزاهة

عندمــا  حتــى  امليثــاق  عــن  ابــدا  نخــرج  ال  واأن  �سحيــح  هــو  مــا  لفعــل  ال�ســخ�سية  وقــوة  �ســجاعة  اإظهــار  خــال  مــن 
ب�ســعبية. يحظــى  ال  اأو  �سعبــا  ذلــك  يكــون 

ملتزمون دائما

ونبقى يف تركيز على اأولويات العمل، ونكون مثابرين ومواظبن وال يعوقنا اأية عقبات.

ونقــدم  نحــن  مــن  نحــدد  العمــل  خــال  فمــن  عنــه،  احليــاد  ميكــن  ال  النا�ــس  مل�ســاعدة  بــه  نقــوم  ومــا  العمــل  فاأهميــة   
املاليــة.  للرفاهيــة  �ســروري  اأمــر  فالعمــل  املجتمــع.  يف  للم�ســاهمة  مواهبنــا  لتطبيــق  لنــا  وي�ســمح  حلياتنــا.  ومعنــى  هــدف 

اأحامنــا.  حتقيــق  خالهــا  مــن  ميكننــا  التــي  الو�ســيلة  فهــو 

ت�ســاعد  و�ســوف  وظائفنــا.  اأداء  عنــد  ال�ساحلــة  والنزاهــة  واالأمانــة  احلكــم  ممار�ســة  نحــو  امل�ســوؤولية  جميعــا  ونتحمــل 
واالمانــة. العــادل  التعامــل  يف  و�ســمعتها  ال�ســركة  جنــاح  ا�ســتمرار  علــى  املعايــري  هــذه 

المسؤولية تجاه موظفينا

من اجل احرام املوظفن ولتقدمي بيئة عمل اآمنة وظروف توظيف عادلة.

المسؤولية تجاه العمالء والموزعين والموردين

واخلدمــات  املنتجــات  توفــري  علــى  وللقــدرة  امل�ســتمر،  والبحــث  التطويــر  خــال  مــن  العمــل  علــى  واحلفــاظ  للح�ســول 
م�ســتوى  اأعلــى  دائمــا  ننفــذ  حــن  البيئيــة،  والرعايــة  وال�ســامة  اجلــودة  ب�ســاأن  العمــاء  توقعــات  تلبــي  التــي  واحللــول 

العمــل. اأخاقيــات  مــن 
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المسؤولية تجاه مساهمينا

حلماية ا�ستثمارات امل�ساهمن وال�سعي للح�سول على عوائد متميزة وم�ستدامة.

المسؤولية تجاه المجتمع

اإدارة العمل ب�سفتنا ع�سوا م�سوؤوال يف جمتمعنا، مظهرين االلتزام بالقوانن واالأنظمة والتقاليد ال�سائدة.

10-2 النطاق
الأخاقيــات  امليثــاق  هــذا  يف  عليهــا  املن�سو�ــس  »املوظفــن«  عبــارة  فــاإن  ذلــك،  بخــاف  عليــه  ين�ــس  قــد  مــا  ماعــدا 
جزئــي  بــدوام  واملوظفــن  واملوظفــن  واملديريــن  االإدارة  جمل�ــس  اأع�ســاء  جميــع  تت�سمــن  )»امليثــاق«(  العمــل  و�ســلوكيات 

االأخــرى.  والــدول  ال�ســعودية  العربيــة  اململكــة  داخــل  التابعــة  و�ســركاتها  )»ال�ســركة«(  العربيــة  املراكــز  ب�ســركة 

الوثيقــة  هــذه  مــن  االإجنليزيــة  للغــة  مرجمــة  ن�ســخة  توافــر  حالــة  ويف  العربيــة،  باللغــة  امليثــاق  هــذا  �سياغــة  متــت  لقــد 
حالــة  يف  العربيــة  الن�ســخة  علــى  االعتمــاد  يجــب  كمــا  فقــط  العربيــة  الن�ســخة  مــع  متوافقــة  ن�ســخة  اعتبارهــا  فيجــب 

فروقــات. اأي 

10-3 الغرض
مليثاقنــا  فاالأ�سا�ــس  املوظفــن.  جلميــع  االأخاقــي  وال�ســلوك  االأ�سا�ســية  �سيا�ســاتنا  علــى  جديــد  مــن  امليثــاق  هــذا  يوؤكــد 

يف: واملتمثلــة  ال�ســخ�سي،  ال�ســلوك  عــن  ف�ســا  للعمــل،  االأ�سا�ســية  املعايــري  مــن  يتكــون 

االأمانة واالخا�س يف ن�ساطاتنا، مبا يف ذلك التقيد بروح امليثاق ون�سه كذلك.  •
جتنب ال�سراع بن امل�سالح ال�سخ�سية وم�سالح ال�سركة، اأو حتى ظهور مثل هذه ال�سراعات.  •

مراعاة �سرية املعلومات التي مت احل�سول عليها يف نطاق العمل.  •
احلفاظ على �سمعتنا، وجتنب االأن�سطة التي قد تنعك�س عك�سيا على املوظفن.  •

النزاهة يف التعامل مع اأ�سول ال�سركة.  •

10-4 الهدف
ومعايــري  والنزاهــة،  لاأمانــة،  التفوي�ــس  معنــى  وتنفيــذ  فهــم  يف  املوظفــن  مل�ســاعدة  امليثــاق  هــذا  ال�ســركة  اأعــدت  لقــد 

ومنهــا: ال�ســلوك،  مــن  عاليــة 

�سمعة ال�سركة ونزاهتها هو اأكر اأ�سولها قيمة، ويتم حتديدها من قبل �سلوك املوظفن يف عملهم.  •
تــوؤدي  قــد  التــي  املواقــف  لتجنــب  وذلــك  واملهنيــة  ال�ســخ�سية  �ســوؤونه  تدبــري  املوظفــن  مــن  ع�ســو  كل  علــى  يجــب   •

وعمائهــا. ال�ســركة  جتــاه  وواجبــه  الذاتيــة  امل�سلحــة  بــن  ت�ســارب  وجــود  �ســبهة  حتــى  اأو  ت�ســارب  اإلــى 

امل�سالــح  دفــع  اأجــل  مــن  خا�ســة،  مكا�ســب  لتحقيــق  مبا�ســرة،  غــري  اأو  مبا�ســرة  ال�ســركة،  مركــز  ا�ســتغال  يجــب  ال   •
اآخــر. �ســخ�س  اأي  اأو  عائلتــه،  يف  فــرد  الأي  اأو  املوظفــن،  الأحــد  فوائــد  اأو  امتيــازات  علــى  للح�ســول  اأو  ال�ســخ�سية، 
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10-5 عام
ي�ســع  ولكنــه  تثــار،  قــد  ق�سيــة  كل  يغطــي  وال  االأعمــال  واإجــراءات  ممار�ســات  مــن  وا�ســع  مــدى  امليثــاق  هــذا  يغطــي 

ال�ســركة. يف  املوظفــن  وجميــع  واملديريــن  االإدارة  جمل�ــس  اأع�ســاء  جميــع  لتوجيــه  اأ�سا�ســية  مبــادئ 

حــال  ويف  ال�ســعودية،  العربيــة  باململكــة  ال�ســائدة  للقوانــن  موظفينــا  امتثــال  �ســرورة  علــى  تقــوم  العامــة  القاعــدة  اإن 
يف  للقوانــن،  لتلــك  االمتثــال  فيجــب  ال�ســعودية،  العربيــة  باململكــة  ال�ســائدة  والقوانــن  امليثــاق  بــن  تعار�ــس  اأي  وجــود 
االمتثــال  املوظفــن  علــى  فيجــب  حملــي  عــرف  اأو  اإجــراء  مــع  امليثــاق  تعار�ــس  اذا  ولكــن  اأي  مــع  امليثــاق  تعار�ــس  حــال 

فــورًا. بهــم  اخلا�ــس  امل�ســرف  اأعــام  املوظفــن  علــى  يجــب  احلــاالت  تلــك  يف  او  للميثــاق 

ومبــا  حتــى  وذلــك  قانونيــة،   / ق�سائيــة  عقابيــة  الإجــراءات  امليثــاق  هــذا  معايــري  ينتهكــون  الذيـــن  اأولئــك  يخ�ســع  و�ســوف 
خمالفــة  اإلـــى  يــوؤدي  اأو  يخالــف  قــد  حيــث  و�ســع  يف  املوظفــن  اأفــراد  اأحــد  كان  واإذا  اخلدمــة.  اأو  عملهــم  انتهــاء  فيـــه 

امليثــاق هــذا  مــن   )22-10( و.  )4-24-10( الق�ســم  يف  املو�سحـــة  االإر�ســادات  اتبــاع  ينبغـــي  امليثــاق،  هــذا 

10-5-1 االلتزام بالقوانين والقواعد واألنظمة
املوظفــن  جميــع  علــى  يجــب  لل�ســركة.  االخاقيــة  املعايــري  عليــه  تقــوم  الــذي  االأ�سا�ــس  هــو  امليثــاق  ون�ــس  بــروح  االلتــزام 
بهــا،  درايــة  علــى  كونــه  يف  فعلــى  بــدور  القيــام  املوظفــن  جميــع  علــى  ويجــب  واالأنظمــة،  بالقوانــن  والتقيــد  مراعــاة 
امل�ســتبه  االنتهــاكات  اأو  االنتهــاكات  عــن  فــورا  االإبــاغ  ويجــب  بهــا،  املعمــول  واللوائــح  القوانــن  جلميــع  لامتثــال  و�سمانــا 

الداخليــة. للمراجعــة  التنفيــذي  املديــر  اأو  بهــم  اخلا�ــس  امل�ســرف  اإلــى  امل�سالــح  تعار�ــس  وحــاالت  امليثــاق،  لهــذا  بهــا 

يكــذب  اأو  بال�ســركة،  خا�ســة  وثائــق  اأي  املوظفــن  مــن  اأي  يغــري  او  يتلــف  ال  ان  ينبغــي  حكومــي  حتقيــق  او  حتــرى  اأي  خــال 
عــن  يعجــز  ان  املوظفــن  يف  اآخــر  بع�ســو  يــوؤدى  ان  يحــاول  او  احلكومــي،  املحقــق  او  للم�ســتجوب  م�سللــة  ببيانــات  يدلــى  اأو 

ال�ســجات. اأو  املعلومــات  نقــل  تاأخــري  اأو  ت�سليــل  اإعاقــة،  اأو   / و  دقيقــة  معلومــات  تقــدمي 

10-6 تعارض المصالح
امل�سالــح«  »تعار�ــس  ين�ســاأ  االإدارة،  جمل�ــس  موافقــة  بعــد  اإال  امليثــاق  لهــذا  طبقــُا  باتــًا  منعــُا  ممنــوع  امل�سالــح  تعار�ــس  اإن 
وجــود  اأن  ال�ســركة.  م�سلحــة  مــع  �ســكل  بــاأي   – ظاهريــًا  تتعار�ــس  قــد  اأو  تتعار�ــس  �ســخ�سية  م�سلحــة  وجــود  عنــد 
تعار�ــس  وين�ســاأ  ال�سلــة،  ذات  للم�سالــح  الن�ســبية  واالأهميــة  الطبيعــة  تت�سمــن  التــي  الظــروف  علــى  يعتمــد  التعار�ــس 
بواجباتــه  قيامــة  املوظــف  علــى  ال�سعــب  مــن  معهــا  يكــون  م�سلحــة  لــه  يكــون  اأو  باإجــراء  املوظــف  قيــام  عنــد  امل�سالــح 
منافــع  علــى  عائلتــه  اأفــراد  اأحــد  املوظــف  ح�ســول  عنــد  امل�سالــح  تعار�ــس  ين�ســاأ  وقــد  وكفــاءة.  مبو�سوعيــة  العمــل  يف 

ال�ســركة. يف  ملن�سبــه  املوظــف  ا�ســتغال  مــن  كنتيجــة  مقبولــة  غــري  �ســخ�سية 

املــوارد  اإدارة  مديــر  للم�سالــح  تعار�ــس  اأي  وجــود  عــن  االإف�ســاح  املوظــف  علــى  فيتوجــب  بعاليــة  ذكــره  مت  ملــا  وطبقــًا 
خــال  امل�سالــح  تعار�ــس  ين�ســاأ  عندمــا  اأو  التوظيــف  بدايــة  عنــد  وذلــك  الداخليــة،  املراجعــة  اإدارة  مديــر  و/اأو  الب�ســرية 

التوظيــف. فــرة 

الرغــم  علــى  ولكــن  للم�سالــح،  تعار�ــس  عنهــا  ين�ســاأ  قــد  التــي  امل�سالــح  اأو  االأن�ســطة  جميــع  ذكــر  العملــي  غــري  مــن 
�سيا�ســة  خــال  مــن  واملحــددة  للم�سالــح  تعار�ــس  عنهــا  ين�ســاأ  قــد  التــي  احلــاالت  بع�ــس  يلــي  فيمــا  نذكــر  هــذا  مــن 

امل�سالــح. تعار�ــس  يخ�ــس  فيمــا  ال�ســركة 

10-6-1 مصالح في شركات أخرى
موؤ�س�ســة  اأي  يف  ماليــة  م�سلحــة  اأي  علــى  احل�ســول  اأو  امتــاك  او  اكت�ســاب  اأ�ســرهم  اأفــراد  اأو  العمــل،  للموظفــن  ميكــن  ال 
مــا  لل�ســركة،  مناف�ســا  تكــون  اأو  ال�ســركة  مــع  عمــل  عاقــات  اإقامــة  اإلــى  ت�ســعى  او  تقيــم  التــي  العمــل  موؤ�س�ســات  مــن 
التنفيــذي  املديــر  يقــوم  و)ب(   ، التنفيــذي  املديــر  اإلــى  كتابــة  كامــل  ب�ســكل  امل�سالــح  هــذه  عــن  االف�ســاح  يتــم  )اأ(  مل 



سبتمبر 2017 م      87دليل وسياسة الحوكمة  

ت�ســتدعيه  لــن  ال�ســركة  جتــاه  واجباتــه  كان  اإذا  مــا  اإلــى  التو�ســل  مت  اأنــه  اإلــى  املوظــف  اأو  امل�ســوؤول  اأو  املديــر  باإخطــار 
تلــك  اأن  اأو  القبيــل،  هــذا  مــن  مب�سلحــة  تتاأثــر  اأن  ميكــن  القــرارات  اتخــاذ  يف  الت�ســبب  اأو  اتخــاذ  الــى  ت�ســتدعيها  اأو 

بهــا. م�ســموح  امل�سلحــة 

10-6-2 التوظيف من قبل شركات أخرى
�ســكل  اأي  اأو  اإداري  من�ســب  اأي  يف  اأو   - ا�ست�ســارين  اأو  �ســركاء  اأو  كمديريــن  للعمــل  عر�ــس  قبــول  اأو  بالعمــل  املوظفــن  يقــوم  ال 
مــا  لل�ســركة،  مناف�ــس  هــي  او  مــع  كبــري  عمــل  تديــر  اعمــال  موؤ�س�ســة  اأي  لــدى  االنتمــاء-  اأو  العمــل  اأ�ســكال  مــن  اآخــر 
و)ب(  لل�ســركة  التنفيــذي  املديــر  اإلــى  كتابــة  بالكامــل  االنتمــاء  اأو  الوظيفــة  اأو  املن�ســب  هــذا  عــن  االف�ســاح  يتــم  )اأ(  مل 

بــه. م�ســموح  االنتمــاء  اأو  والوظيفــة  املن�ســب  هــذا  مثــل  اأن  اإلــى  التو�ســل  مت  اأنــه  املوظــف  باإعــام  التنفيــذي  املديــر  يقــوم 

10-6-3 ممارسة األعمال التجارية مع الشركات ذات العالقة
جتاريــة  منظمــة  اأو  ا�ســرتها،  اأو  اأ�ســرته  افــراد  مــن  فــرد  مــع  ال�ســركة  عــن  بالنيابــة  باالأعمــال  القيــام  للموظفــن  يجــوز  ال 
ملعايــري  وفقــا  عنهــا  الك�ســف  دون  عمــل  عاقــة  اأو  معهــا  م�سلحــة  لديــه  االأ�ســرة  اأفــراد  اأحــد  اأو  هــي  اأو  هــو  والتــي 
مــا  امل�سالــح،  يف  حمتمــل  ت�ســارب  حيــث  مــن  هامــة  اعتبارهــا  املمكــن  مــن  التــي  االأعمــال  اأو  اأعــاه.  املذكــورة  امليثــاق 
املديــر  يقــوم  و)ب(  لل�ســركة  التنفيــذي  املديــر  اإلــى  كتابــة  التجاريــة  التعامــات  هــذه  مثــل  عــن  الك�ســف  يتــم  )اأ(  مل 

جائــزة. ال�سفقــة  هــذه  اأن  اإلــى  التو�ســل  مت  اأنــه  املوظــف  باإعــام  التنفيــذي 

10-6-4 تقديم التقارير إلى أحد أفراد العائلة المباشرين
يف  اأي�ســا  يعمــل  املبا�ســرين  اأ�ســرتك  اأفــراد  اأحــد  كان  اإذا  وا�ســح  ب�ســكل  يوجــد  امل�سالــح  يف  ت�ســارب  وجــود  احتمــال 
اأو  اإلــى،  التقريــر  او  املبا�ســر  اال�ســراف  العاملــن  اأو  املوظفــن  علــى  ينبغــي  وال  معــك  مبا�ســرة  تبعيــة  عاقــة  ويف  ال�ســركة، 
عائليــة. عاقــة  معــه  لديهــم  مــا  ل�ســخ�س  تقييمــات  او  العمــل  مهــام  او  التوظيــف  علــى  التاأثــري  مــن  ميكــن  و�ســع  يف  تكــون  اأن 

10-6-5 العالقة مع الموردين والعمالء
يف  اأحــداث  ايــة  �ســد  للدفــع  امل�ســاعدة  طلــب  اأو  املقاولــن  اأو  العمــاء  اأو  املورديــن  مــن  ترعــات  يطلــب  اأن  الأحــد  ينبغــي  ال 
اجــل  مــن  بهــا  امل�ســموح  غــري  اخلدمــات  اأو  الب�سائــع  او  االمــوال  علــى  احل�ســول  التما�ــس  نحــو  التحايــل  وكذلــك  ال�ســركة. 
عاقــات  اإن  والباعــة  مورديهــا  يفهــم  اأن  يف  ال�ســركة  وترغــب  ال�ســركة.  عمــل  علــى  احل�ســول  اأو  زيــادة  اأو  علــى  احلفــاظ 

بال�ســركة. اخلا�ســة  العمــل  احتياجــات  تلبيــة  علــى  بتناف�ســية  قدرتهــم  علــى  اجمــاال  تقــوم  ال�ســركة  مــع  العمــل 

10-6-6 األتعاب والمكافآت
الكتــب  يف  مقــاالت  ون�ســر  نــدوات،  وعقــد  حما�ســرات  باإلقــاء  العاملــن  او  املوظفــن  يقــوم  قــد  م�ســبقة،  مبوافقــة 
فابــد  ذلــك،  ومــع  ذلــك.  مقابــل  اأتعــاب  اأو  مكافــاآت  لهــم  تدفــع  اأن  ميكــن  مماثــل  اآخــر  ن�ســاط  اأي  يف  امل�ســاركة  اأو 
االأتعــاب  اأو  املكافئــات  تلــك  عــن  االإبــاغ  املوظــف  علــى  ويجــب  ت�ســديدات  اأو  اأتعــاب  اأو  مكافــاآت  اأي  عــن  الك�ســف  مــن 

عنهــا.. واالإف�ســاح 

10-6-7 الرشاوي والعموالت
هــذ  ان  حيــث  عمــوالت  اأو  ر�ســاوي  تلقــي  اأو  طلــب  اأو  واإعطــاء  بتقــدمي  يقومــوا  ال  ان  واملوظفــن  العمــال  علــى  ينبغــي 

الق�سائيــة. املاحقــة  اإلــى  تــوؤدي  اأن  ميكــن  اإجراميــة  اأعمــال  هــي  االعمــال 
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10-6-8 العطايا واالمتيازات والترفيه والسلف والدفعات
10-6-8-1 التي يتسلمها موظفي الشركة

اأو  خدمــات  اأو  جمانيــة  كوبونــات  اأو  اأتعــاب  اأو  دفعــات  اأو  �ســلف  اأو  عطايــا  اأي  قبــول  اأو  طلــب  واملوظفــن  للعمــال  يجــوز  ال 
وفقــا  التقليديــة  القرو�ــس  )غــري  قرو�ــس  اأو  وا�ســح(  عمــل  غر�ــس  وجــود  مــع  )حتــى  رحــات  اأو  عطــات  اأو  امتيــازات 
او  تقــوم  اأعمــال  منظمــة  اأو  �ســخ�س  اأي  مــن  االمتيــازات  مــن  غريهــا  اأو  االإقرا�ــس(  موؤ�س�ســات  مــن  العــرف  ل�ســروط 
يف  قيمــة  ذو  �ســيء  اأي  قبــول  الأحــد  يجــوز  فــا  لل�ســركة.  مناف�ــس  هــو  اأو  مــع،  جتاريــة  باأعمــال  القيــام  اإلــى  ت�ســعى 

ال�سيا�ســة: هــذه  تطبيــق  ويف  اأعمــال.  منظمــة  اأو  �ســخ�س  اأي  اإلــى  ثالثــة  اأطــراف  اإحالــة  مقابــل 

ريــال   300 مــن  اأقــل  قيمتهــا  تبلــغ  والتــي  العاديــة  االجتماعيــة  االذواق  اأو  املعتــادة  املجامــات  قبــول  للموظفــن  يجــوز  ال   •
املوظــف  علــى  يجــب  االأحــول  كل  ويف  اأ�ســرهم،  واأفــراد  الأنف�ســهم  عليهــا  املتعــارف  التجاريــة  باملمار�ســات  املرتبطــة 

ا�ســتلمتها.  / اأ�ســتلمها  التــي  املجاملــة  اأو  بالهديــة  املبا�ســر  مديــرة  ابــاغ 

مبلــغ،  بــاأي  املالية،...الــخ(  االأوراق  �ســندات  )مدخــرات،  النقديــة  يعــادل  مــا  اأو  النقديــة  االمــوال  قبــول  ابــدا  يجــوز  ال   •
الظــروف. مــن  ظــرف  اأي  حتــت  اأعــاه  املذكــور  تتجــاوز  التــي  الرفيــه  و�ســائل  قبــول  ينبغــي  ال  انــه  الــى  باالإ�سافــة 

10-6-8-2 المدفوعة أو التي قام بها موظفي الشركة
اإذا  وذلــك  اأخــرى  �ســركة  لــدى  يعمــل  ملوظــف  مزايــا  متنــح  اأن  امليثــاق  لهــذا  انتهــاكا  ي�ســكل  اأنــه  العلــم  املوظفــن  علــى 
فيمــا  ال�ســخ�س  هــذا  �ســلوك  يف  التاأثــري  وبق�ســد  ال�ســخ�س  لهــذا  العمــل  �ساحــب  معرفــة  او  موافقــة  دون  املنــح  هــذا  مت 
ال�سيا�ســة،  لهــذه  انتهــاكا  عــام  ب�ســكل  االعيــاد  فــرة  يف  املو�ســمية  الهدايــا  تعتــر  وال  العمــل.  �ساحــب  ب�ســوؤون  يتعلــق 
االأوراق  �ســندات  )مدخــرات،  النقديــة  يعــادل  مــا  اأو  النقديــة  االمــوال  دفــع  االأحــوال  مــن  حــل  اأي  يف  ابــدا  يجــوز  ال  ولكــن 

الهديــة. �ســبيل  علــى  املالية،...الــخ( 

ويجوز للمدراء واملوظفن منح املجامات العامة اأو الهدايا االجتماعية العادية املرتبطة عموما باملمار�سات املهنية املقبولة اإذا ا�ستوفوا 
جميع املعايري التالية:

• هناك غر�س جتاري معن.
• وهي ذات قيمة حمدودة ويف �سورة ال يتم تف�سريها باأنها دفع ر�سوة اأو عموله.

• لي�ست خمالفة للقانون ال�ساري واملعايري االأخاقية املقبولة عمومًا. 
• الك�سف العلني عن احلقائق لن يحرج ال�سركة اأو املدير او امل�سوؤول اأو املوظف.

•لن ي�سمح ابدا بالعموالت ال�سرية اأو غريها من التعوي�سات ال�سرية اأو املدفوعات والتي رمبا تكون جرمية جنائية.

10-6-9 المساهمات السياسية / الدينية
اأو  �سيا�ســية  هيئــات  اأو  الأحــزاب  �ســواء  نــوع  اأي  مــن  م�ســاهمات  تقــدمي  يف  ال�ســركة  اأمــوال  ا�ســتخدام  للموظفــن  يحــق  ال 
�ســكل  بــاأي  ال�سيا�ســة  بهــذه  املق�ســود  ولي�ــس  دوليــًا.  اأو  حمليــُا  �ســواًء  حكومــي  من�ســب  �ساحــب  او  مر�ســح  الأي  اأو  دينيــة 

دينيــة. اأو  �سيا�ســية  ترعــات  لتقــدمي  ال�ســخ�سية  االأمــوال  ا�ســتخدام  تقييــد  االأ�ســكال  مــن 

امل�سالــح  يف  الت�ســارب  التنفيــذي.  املديــر  عليهــا  وافــق  اإذا  اال  ال�ســركة،  ل�سيا�ســة  طبقــا  امل�سالــح  ت�ســارب  اأخــرى،  ومــرة 
وعلــى  وينبغــي  لــك.  املبا�ســر  امل�ســرف  مــع  الت�ســاور  عليــك  اأ�ســئلة،  اأيــة  طرحــت  اإن  لذلــك  وا�سحــا،  دائمــا  يكــون  ال  قــد 
اإلــى  الرجــوع  اأو  اليــه  امل�ســرف  انتبــاه  يلفــت  اأن  حمتمــل  ت�ســارب  او  بت�ســارب  درايــة  علــى  اأ�سبــح  موظــف  ع�ســو  اأي 

امليثــاق. هــذا  مــن   )10-24-4( الق�ســم  يف  املذكــورة  االإجــراءات 
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10-7 مكافحة غسيل األموال
االإجرامــي،  الن�ســاط  خــال  مــن  عليهــا  احل�ســول  مت  التــي  االأمــوال  م�ســدر  الإخفــاء  املاليــة  املعامــات  ا�ســتخدام  اأو  االأمــوال،  غ�ســيل 
املنظمــة. خدمــات  اأو  مبنتجــات  املتعلقــة  االأمــوال  غ�ســيل  يف  ا�ســتبهوا  اإذا  اإدارتهــم  اإبــاغ  املوظفــن  علــى  يجــب  م�ســروع.  غــري 

10-8 االموال الشخصية
واإلــى  �ســخ�سيا  االإحــراج  لتجنــب  وذلــك  ال�ســخ�سية  اأموالهــم  واإدارة  دخلهــم  حــدود  يف  املوظفــن  يعي�ــس  اأن  املتوقــع  مــن 
االإفــراط  كافيــة.  غــري  اأر�ســدة  مقابــل  �ســيكات  كتابــة  ولي�ــس  بنكيــة  حل�ســابات  ال�ســليم  االمتــاك  ي�ســمل  وهــذا  ال�ســركة. 
يف  هــم  الذيــن  املوظفــن  جلميــع  ال�ســركة  وم�ســورة  خدمــات  وتتوفــر  املاليــة  االإدارة  �سعــف  علــى  دليــل  هــو  االقرا�ــس  يف 

املاليــة. وامل�ســاعدة  االر�ســاد  اإلــى  حاجــة 

10-9 تداول / مشاركة المعلومات
هــذه  م�ساركـــة  اأو  ا�ســتخدام  العامــة  غــري  املاديــة  املعلومــات  علــى  احل�ســول  فر�ــس  لديهــم  الذيــن  للموظفــن  ي�ســمح  ال 
امل�سطلــح  ي�ســمل  بنــا.  اخلا�ســـة  االأعمــال  اجــراء  با�ســتثناء  اآخـــر،  غر�ــس  الأي  اأو  االأ�سهـــم  تــداول  الأغرا�ــس  املعلومــات 
عــن  العامــة  غــري  املعلومــات  جميــع  اعتبــار  وينبغـــي  املفتوحـــة.  ال�ســوق  فـــي  املاليـــة  االأوراق  معامــات  جميــع  »جتــارة« 
االخريــن  علــى  املاليــة  اأو  ال�ســخ�سية  املنفعــة  اجــل  مــن  العامــة  غــري  املعلومــات  وال�ســتخدام  �ســرية.  معلومــات  ال�ســركة 
اأي�ســا  هــي  بــل  فح�ســب،  اأخاقيــة  غــري  لي�ســت  املعلومــات  هــذه  اأ�سا�ــس  علــى  اال�ســتثمار  قــرار  يتخــذون  قــد  الذيــن 

وجنائيــة. مدنيــة  عقوبــات  اإلــى  تــوؤدي  اأن  وميكــن  للقانــون  انتهــاك 

هامــة،  جديــدة  خدمــات   / منتجــات  تطويــر  احل�ســر:  ال  املثــال  �ســبيل  علــى  ت�ســتمل  العامــة  غــري  املاديــة  املعلومــات   
اأو  املاليــة  االأوراق  ل�ســراء  وخطــط  املورديــن،  اأو  العمــاء  مــع  الهامــة  العقــود  واالأربــاح،  املبيعــات  ت�ســورات  اأو  وتقاريــر 
ميكــن  اأخــرى  �ســركة  حالــة  يف  العامــة  غــري  املاديــة  املعلومــات  فهــذه  الدمــج.  عمليــات  اأو  املحتملــة  اال�ســتحواذات  بيعهــا 
لبيــع  لهــا  مهــم  عقــد  علــى  للح�ســول  مفاو�ســات  يف  هــي  اأو  تدخــل  قــد  اأخــرى  �ســركة  بــاأن  العلــم  اأي�ســا  ت�ســمل  ان 
هــذه  مثــل  للموظفــن  فيهــا  يكــون  التــي  احلــاالت  هــذه  ففــي  ال�ســركة.  قبــل  مــن  اأو  ل  اخلدمــات  اأو  ال�ســلع  اأو  املمتلــكات 
لل�ســركة  املاليـــة  االأوراق  بيــع  اأو  �ســراء  علــى  االآخريــن  ت�ســجيع  اأو  بيــع  اأو  �ســراء  عــن  االمتنــاع  عليهــم  يجــب  املعلومــات، 
اإذا  النا�ــس.  لعامــة  املعلومــات  هــذه  عــن  الك�ســف  مت  حتـــى  احلــال،  يكــون  قــد  كمــا  اأخــرى،  ل�ســركة  املاليــة  االأوراق  اأو 
مبديــر  االت�ســال  عليــك  الظــروف،  هــذه  ظــل  يف  ماليــة  ورقــة  بيــع  اأو  �ســراء  ماءمــة  مــدى  حــول  اأ�ســئلة  اأيــة  اأثــريت 

الداخليــة. املراجعــة  اإدارة 

10-10 تساوى الفرص
اأو  معلومــات  اأو  ممتلــكات  ا�ســتخدام  خــال  مــن  اكت�ســافها  يتــم  التــي  ال�ســخ�سية  الفر�ــس  ا�ســتغال  مــن  املوظفــن  مينــع 
اأو  ممتلــكات  ا�ســتخدام  املوظفــن  مــن  ع�ســو  الأي  يجــوز  ال  التنفيــذي.  املديــر  مــن  اخلطيــة  املوافقــة  بــدون  ال�ســركة  و�ســع 
ب�ســكل  ال�ســركة  مــع  التناف�ــس  املوظفــن  مــن  ع�ســو  الأى  يحــق  وال  �ســخ�سية  مكا�ســب  لتحقيــق  ال�ســركة  و�ســع  او  معلومــات 
بواجــب  مدينــون  املوظفــن  امليثــاق(.  هــذا  مــن   )6-10( امل�سالــح  تعار�ــس  ق�ســم  اإلــى  )الرجــوع  مبا�ســر  غــري  اأو  مبا�ســر 

ذلــك. لفعــل  الفر�ســة  تاأتــى  عندمــا  امل�ســروعة  مب�ساحلهــا  قدمــا  للم�ســي  ال�ســركة  جتــاه 

10-11خصومات الموظفين
عليهــا،  متفـــق  م�سركـــة  خ�سومــات  تكــن  لـــم  مــا  خ�سومــات  علـــى  للح�ســول  مواقعهـــم  ا�ســتخدام  عــدم  املوظفــن  علــى 
العمــل  بقواعــد  املوظفــن  يلتــزم  اأن  املتوقــع  ومــن  االإدارة،  جانــب  مــن  �سراحــة  بهــا  م�ســرح  اأو  املوظفيـــن  جلميــع  وتتــاح 

املحــدد. باخل�ســم  يتعلــق  فيمــا  ال�سلــة  ذات 
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10-12 المنافسة واإلنصاف في المعاملة
الراقــي،  االأداء  خــال  مــن  تناف�ســية  مزايــا  علـــى  للح�ســول  ون�سعـــى  واعتــدال،  باأمانـــة  املناف�ســـة  اإلــى  ن�ســعى  ونحـــن 
ال�ســرية،  املعلومــات  �ســرقة  يحظــر  فاإنــه  قانونيــة،  غــري  اأو  اأخاقيــة  غــري  جتاريــة  ممار�ســات  خــال  مــن  اأبــدا  ولي�ــس 
مــن  الك�ســف  هــذا  يف  الت�ســبب  اأو  املالــك،  موافقــة  دون  مــن  عليهــا  احل�ســول  مت  التــي  جتاريــة  �ســرية  معلومــات  وحيــازة 
احلقــوق  الحــرام  ال�ســعي  املوظفــن  وعلــى  ممنــوع.  اأمــر  وهــو  اأخــرى  �ســركات  لــدى  حاليــن  او  �ســابقن  موظفــن  قبــل 
اال�ســتفادة  بعــدم  االلتــزام  املوظفــن  وعلــى  واملوظفــن.  واملورديــن  واملناف�سيـــن،  ال�ســركة،  عمــاء  مــع  بنزاهـــة  والتعامــل 
احلقائــق  حتريــف  ال�ســرية،  املعلومــات  ا�ســتخدام  واإ�ســاءة  واالإخفــاء،  التاعــب،  خــال  مــن  �ســخ�س  الأي  العادلــة  غــري 

متعمــدة. عــادل  غــري  تعامــل  ممار�ســة  اأي  اأو  املاديــة، 

10-13 التمييز والمضايقات
املت�ســاوية  الفر�ــس  بتوفــري  ب�ســدة  ملتزمــون  ونحــن  لل�ســركة،  هائــل  قــوة  م�ســدر  هــو  لل�ســركة  العاملــة  القــوى  يف  التنــوع 

نــوع. اأي  مــن  م�سايقــات  اأو  قانــوين  غــري  متييــز  اأي  يف  نت�ســاهل  ولــن  التوظيــف  جوانــب  جميــع  يف 

 10-14 الصحة والسالمة

موقــع  علـــى  احلفــاظ  م�سوؤوليـــة  املوظفــن  جميــع  ويتحمــل  و�سحيــة  اآمنــة  عمــل  بيئــة  لتوفــري  جاهــدة  ال�ســركة  ت�ســعى 
اأو  احلــوادث  عــن  واالبــاغ  وال�سحــة  ال�ســامة  وممار�ســات  قواعــد  اتبــاع  خــال  مـــن  وذلــك  و�سحـــي  اآمــن  عمـــل 
�ســلوكيات  اأو  تهديــدي  و�ســلوك  عنــف  مــن  ال�ســليمة  غــري  الظــروف  اأو  املمار�ســات  اأو  االآمنــة  غــري  املعــدات  اأو  االإ�سابــات 

بهــا.  م�ســموح  غــري 

و�ســامة  اأمــن  علــى  حمتمــل  خطــر  اأو  ال�ســامة  لوائــح  اأو  لاأمــن  خــرق  اأي  عــن  اإدارتهــم  اإبــاغ  املوظفــن  علــى  ويجــب 
العمــل. مواقــع  اأو  االأ�ســول  اأو  العمــاء  اأو  موظفينــا 

 10-15 المخدرات والكحوليات

حيـــازة  اأو  با�ســتخدام  يتعلــق  فيمــا  ال�ســعودية  العربيــة  اململكــة  بقوانــن  وااللتــزام  التقيــد  املوظفــن  جميــع  علــى  يجــب 
اأو  حيــازة  اأو  وا�ســتخدام  الطبيـــة  للعقاقيـــر  بــه  امل�ســرح  غــري  اال�ستخـــدام  ذلــك  فـــي  مبــا  الكحوليــة،  املــواد  اأو  املخــدرات 
باتــًا  منعــًا  ممنــوع  ال�ســركة  مقــرات  يف  طبــي  ت�سريــح  بــدون  امل�ســروعة  غــري  العقاقــري  حيــازة  ان   ، الكحوليــة  املــواد  بيــع 

ال�ســاأن. هــذا  يف  بهــا  املعمــول  القوانــن  ح�ســب  الق�سائيــة  املاحقــة  جانــب  واإلــى  اخلدمــة  مــن  الف�ســل  اإلــى  ويــوؤدي 

10-16 حماية البيئة
القوانــن  ذلــك  يف  مبــا  البيئــة  بحمايــة  اخلا�ســة  والدوليــة  املحليــة  القوانــن  جلميــع  باالمتثــال  ال�ســركة  تقــوم  �ســوف 

اخلطــرة. واملــواد  ال�سلبــة  النفايــات  مــن  والتخل�ــس  والتخزيــن  بالنقــل  تتعلــق  التــي 

10-17 المسؤولية االجتماعية
التــي  البلــدان  جلميــع  الوطنيــة  الت�ســريعات  اإطــار  ويف  اجتماعيــًا  م�ســوؤولة  بطريقــة  الت�ســرف  اإلــى  ال�ســركة  تهــدف 

عمائنــا. ودعــم  الوظائــف  اإيجــاد  مــن  منظومــة  اإطــار  يف  بهــا  نوجــد 

االجتماعيــة.  م�ســوؤوليتنا  تلبيــة  خالــه  مــن  ميكننــا  الــذي  االأ�سا�ــس  هــو  مربــح  ب�ســكل  اأعمالنــا  وتنميــة  اإدارة  علــى  قدرتنــا 
لهــا  يكــون  اأن  وموظفينــا  ال�ســركة  ت�ســتطيع  خالهــا  مــن  التــي  واالأن�ســطة  ال�ســبل  بفعاليــة  الإيجــاد  اأكــر  ن�ســعى  و�ســوف 

فيهــا. نعمــل  التــي  واملجتمعــات  املجتمــع  علــى  ودائــم  اإيجابــي  اأثــر 
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10-18 حفظ السجالت
ال�ســليمة  العمــل  قــرارات  اتخــاذ  اأجــل  مــن  املعلومــات  عــن  والدقيــق  ال�ســادق  واالبــاغ  ت�سجيـــل  ال�ســركة  ي�ســتلزم 
العمــل،  ل�ســاعات  والفعلــي  احلقيقــي  العــدد  عــن  االإبــاغ  يتعــن  املثــال،  �ســبيل  فعلـــى  ر�ســيد.  اأ�سا�ــس  علــى  وامل�سوؤولـــة 
اخلا�ــس  امل�ســرف  اإلــى  الرجــوع  عليــك  ذلــك  �ســبيل  وفــى  ال،  اأو  م�ســروعة  غــري  معينــة  نفقــة  كانــت  اإذا  مــا  مــن  والتاأكــد 
بال�ســركة  اخلا�ســة  املاليــة  والقوائــم  واحل�ســابات  وال�ســجات  امل�ســتندات  علــى  واحلفــاظ  النفقــة  اإجــراء  قبــل  بــك، 
بهــا  املعمــول  التوثيــق  ومتطلبــات  يتفــق  ومبــا  ال�ســركة  معامــات  مائــم  نحــو  علــى  يعك�ــس  ومبــا  املعقــول،  بالتف�سيــل 
امل�ســتهجنة،  الت�سريحــات  املبالغــة،  جتنــب  املوظفــن  علــى  يتعــن  الداخليــة.  والرقابــة  لل�سبــط  ال�ســركة  نظــام  وكذلــك 
االإلكــروين،  الريــد  علــى  اأي�ســا  ينطبــق  هــذا  فهمهــا.  ي�ســاء  ان  ميكــن  التــي  املنا�ســبة  غــري  الت�ســخي�سات  اأو  والتخمــن، 
للمــادة  طبقــًا  �ســنوات   10 ملــدة  بال�ســجات  االحتفــاظ  يتــم  ان  دائمــا  وينبغــي  الر�ســمية.  والتقاريــر  الداخليــة،  واملذكــرات 
اأيهمــا  بال�ســجات  االحتفــاظ  يف  ال�ســركة  ل�سيا�ســات  وفقــًا  اأو  م/61  رقــم  امللكــي  واملر�ســوم  التجــارة  قانــون  ممــن   8 رقــم 
املراجعــة  اإدارة  اإلــى  الرجــوع  يرجــى  احلكومــي  التحقيــق  اأو  للتقا�ســي  م�ســتندات   / �ســجات  طلــب  حــال  ويف  اأطــول. 

. خليــة ا لد ا

10-19 السرية
عندمــا  اإال  عمائهــا،  اأو  ال�ســركة  قبــل  مــن  اإليهــم  املوكلــة  املعلومــات  �ســرية  علــى  املحافظــة  املوظفــن  علــى  يجــب 
وت�ســمل  اللوائــح.  اأو  القوانــن  مبوجــب  قانونــا  واملفو�ــس  لل�ســركة  التنفيــذي  املديــر  قبــل  مــن  عنهــا  بالك�ســف  ي�ســرح 
اأو  بال�ســركة  لل�ســرر  ملحقــة  او  للمناف�ســن  مفيــدة  تكــون  قــد  التــي  العامــة  غــري  املعلومــات  جميــع  ال�ســرية  املعلومــات 

عنهــا. الك�ســف  مت  اإذا  عمائهــا 

يلتزم املوظفن الذين لديهم اإمكانية احل�سول على معلومات �سرية بحمايتها من الدخول الغري م�سرح به و:

ال�ســركة  اأعمــال  مناق�ســة  عنــد  حــذرا  )كــن  ال�ســركة.  خــارج  مــن  الأ�ســخا�س  املعلومــات  هــذه  عــن  الك�ســف  عــدم   •
اخللويــة( الهواتــف  علــى  التن�ســت  احتماليــة  اأدرك  املحادثــات.  �ســماع  ميكــن  حيــث  العامــة  االأماكــن  يف 

عدم ا�ستخدام هذه املعلومات ملنفعة �سخ�سية اأو ل�سالح اأ�سخا�س من خارج ال�سركة.  •
عدم م�ساركة هذه املعلومات مع غريهم من املوظفن اإال على ا�سا�س »احلاجة اإلى املعرفة«.  •

وهــذا  ال�ســركة.  خــارج  ال�ســرية  املعلومــات  ن�ســر  قبــل  التنفيــذي  املديــر  مــن  خطيــة  موافقــة  علــى  احل�ســول  ويلــزم 
ومعلومــات  اأخــرى،  وخدمــات  منتجــات  علــى  م�سادقــات  ال�ســركة،  مراجــع  للن�ســر،  الفنيــة  واالأوراق  اخلطــب  ي�سمـــل 

ال�ســرية. التــزام  مبوجــب  اأخــرى  �ســركات  مــن  ال�ســركة  تلقتهــا 

واجــب  وي�ســتمر  ال�ســركة.  اإلــى  تــوؤول  اخلدمـــة  اأو  الوظيفـــة  مــدى  علـــى  اإن�ســاوؤها  مت  بال�ســركة  خا�ســـة  معلومــات  اأي 
اخلدمـــة،  اأو  الوظيفـــة  اإنهــاء  اأو  التقاعــد  عنــد  خدمتــك  اأو  عملــك  انتهــاء  بعــد  حتـــى  املعلومــات  �سريـــة  علـــى  احلفــاظ 
مــن  االأخــري  اليــوم  يف  اأو  قبــل  ال�ســركة  الــى  ال�سريـــة  واملعلومــات  وامللمو�ســة،  اخلطيـــة  امللكيــات  جميـــع  اعــادة  ويجــب 

اخلدمــة. اأو  العمــل 

10-20 الحماية واالستخدام السليم ألصول الشركة
واالهمــال  ال�ســرقة  مــن  ا�ســتخدامها  كفــاءة  و�سمــان  ال�ســركة  اأ�ســول  حمايــة  علــى  العمــل  املوظفــن  علــى  يتعــن 
اأو  احتيــال  حــادث  اأي  عــن  فــورا  االبــاغ  ويجــب  ال�ســركة.  ربحيــة  علــى  مبا�ســر  تاأثــري  لهــا  والتــي  والنفايــات  واملخلفــات 

ال�ســركة. اعمــال  لغــري  ال�ســركة  اأ�ســول  ت�ســتخدم  اأن  ينبغــي  وال  فيهــا.  للتحقيــق  فيــه  م�ســتبه  �ســرقة 
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10-20-1 استخدام خدمات البريد اإللكتروني، والبريد الصوتي واإلنترنت 
اأو  واإر�ســال،  الو�ســول،  بعــدم  املوظفــن  ويلتــزم  العمــل.  الأغرا�ــس  االنرنــت  وخدمــات  االإلكــروين  الريــد  اأنظمــة  تقــدم 
الكرتونيــة،  والر�ســوم  فا�سحــة،  جن�ســية  ر�ســائل  مثــل  اآخــر،  ل�ســخ�س  م�ســيئة  اأو  مهينــة  تكــون  قــد  معلومــات  اأي  حتميــل 

حتر�ــس. باأنهــا  اعتبارهــا  ميكــن  اأخــرى  ر�ســالة  اأي  اأو  االأخاقيــة،  االفــراءات  والنــكات، 

مقبــول  �ســلوك  هــو  والتوافــه  فيــه  املرغــوب  غــري  بالريــد  ال�ســركة  الكمبيوتــر  اأنظمــة  حتميــل  اأن  اإلــى  االإ�ســارة  وجتــدر 
لل�ســركة. امل�ســروعة  التجاريــة  االأعمــال  مــع  للتعامــل  ال�ســركة  اأنظمــة  قــدرة  ويعــوق 

وجــود  عــدم  مــع  ال�ســركة  ممتلــكات  الكمبيوتــر  ومعلومــات  ال�سوتــي(،  الريــد  ذلــك  يف  )مبــا  املوظفــن  ر�ســائل  وتعتــر 
املعلومــات  هــذه  عــن  والك�ســف  الو�ســول  بحــق  لنف�ســها  ال�ســركة  حتتفــظ  امليثــاق،  مينعــه  مل  مــا  للخ�سو�سيــة.  توقعــات 
اأر�ســال  اأو  الدخــول  وعــدم  اجليــد  احلكــم  ا�ســتخدام  املوظفــن  علــى  ينبغــي  كمــا  مهنيــة.  الأغرا�ــس  ال�ســرورة  عنــد 
يــوؤدي  ال�سيا�ســات  هــذه  وخمالفــة  اأخريــن  ا�ســخا�س  قبــل  مــن  روؤيتهــا  اأو  �ســماعها  ينبغــي  ال  بيانــات  تخزيــن  اأو  ر�ســائل 
يتــم  التــي  ال�ســركة  اأ�ســول  اإن  ا�ســتخدام  يتــم  اأن  ال�ســركة. ينبغــي  مــن  الف�ســل  حتــى  وذلــك  التاأديبيــة،  االإجــراءات  اإلــى 
اإرجــاع  املوظــف  علــى  يجــب  التوظيــف  فــرة  انق�ســاء  فعنــد  وعليــه  فقــط  التوظيــف  فــرة  خــال  يف  للموظــف  ت�ســليمها 

اأخــرى. مــرة  لل�ســركة  التوظيــف  فــرة  خــال  اأ�ســتلمها  التــي  واالأدوات  االأ�ســول  جميــع 

10-20-2 معلومات خاصة
�ســبيل  علــى  ت�ســتمل  والتــي  اخلا�ســة  املعلومــات  علــى  ت�ســتمل  التــي  ال�ســركة  اأ�ســول  بحمايــة  املوظفــن  التــزام  ي�ســتمل 
الطبــع  وحقــوق  وال�ســعارات  التجاريــة  عامتنــا  ا�ســم  ذلــك  يف  مبــا  ال�ســركة  لــدى  التجاريــة  العامــات  احل�ســر،  ال  املثــال 
ومعلومــات  وال�ســجات  البيانــات  وقواعــد  والت�سميمــات،  الت�ســويق،  وخطــط  العميــل  /وثائــق  وقوائــم  التجاريــة  واالأ�ســرار 
املتقدمــة  املــواد  مــن  وغريهــا  ال�ســركة  وطوابــع  والقرطا�ســية  واأدلــة،  معلنــة،  غــري  ماليــة  وتقاريــر  بيانــات  اأي  الراتــب، 
املعلومــات،  قيمــة  يدمــر  قــد  املعلومــات  لهــذه  بــه  امل�ســرح  غــري  التوزيــع  او  اال�ســتخدام  التجــاري.  اال�ســتخدام  اأجــل  مــن 
اإلــى  ويــوؤدي  قانــوين  غــري  يكــون  اأن  ميكــن  كمــا  لاتفاقيــات.  خرقــا  ت�ســكل  اأو  التناف�ســي،  ال�ســركة  موقــف  وي�ســر 
املعلومــات  بتنــاول  يتعلــق  فيمــا  لل�ســركة  التوجيهيــة  العمل.املبــادئ  نظــام  الأحــكام  وخمالفــات  جنائيــة  اأو  مدنيــة  عقوبــات 

هــي: اخلا�ســة 

·	ينبغي مناق�سة املعلومات اخلا�سة مع موظفن ال�سركة فقط على اأ�سا�س »احلاجة اإلى املعرفة«.

يتــم  ان  ينبغــي  ال  فاإنــه  ال�ســخ�سية،  املعلومــات  عــن  الك�ســف  خمت�ســة  �ساحيــة  ذو  مــا  �ســخ�س  عانيــة  يقــرر  مل  ·	مــا 
التــي  املنفــذة  ال�ســرية  اإف�ســاء  اتفاقيــة  مــع  التزامــن  اإطــار  يف  اال  ال�ســركة  خــارج  �ســخ�س  اأي  الــى  الك�ســف 

التنفيــذي. املديــر  اأعدهــا 

اأو  االجتماعيــة  املحادثــات  يف  املثــال،  �ســبيل  علــى  اخلا�ســة،  املعلومــات  عــن  املتعمــد  غــري  للك�ســف  متنبهــا  دائمــا  · كــن 
وغريهــم. واملورديــن  العمــاء  مــع  الطبيعيــة  العمــل  عاقــات 

املكتوبــة  ال�ســرية  التفــاق  خا�سعــة  املعلومــات  هــذه  مثــل  تكــون  مل  مــا  ثالثــة  اأطــراف  مــن  ال�ســرية  املعلومــات  تقبــل  · ال 
التنفيــذي. املديــر  اأعدهــا  التــي 

ال�ســركة  باأ�ســواق  يتعلــق  فيمــا  معلومــات  علــى  واحل�ســول  التناف�ســية  للبيئــة  تيقــظ  حالــة  يف  املوظفــن  يبقــى  ان  يجــب 
علــى  ويتحتــم  واأخاقيــة.  قانونيــة  هــي  التــي  بالو�ســائل  فقــط  بذلــك  القيــام  املوظفــن  علــى  ويجــب  ومناف�ســيها، 
ويحــال  اآخــر.  ب�ســخ�س  خا�ســة  معلومــات  علــى  الائــق  غــري  اأو  االأخاقــي  غــري  احل�ســول  يف  امل�ســاركة  عــدم  املوظفــن 

لل�ســركة. التنفيــذي  املديــر  اإلــى  فــورا  لذلــك  خــرق  اأي 
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 10-21 المدفوعات لموظفي الحكومة

املر�ســحن  اأو  احلكومــات  يف  امل�ســوؤولن  اإلــى  مبا�ســرة،  غــري  اأو  مبا�ســرة  قيمــة،  ذي  �ســيء  اأي  اإعطــاء  ال�ســركة  متنــع 
مل�ســوؤولن  م�ســروعة  غــري  مبالــغ  دفــع  باتــا  منعــا  مينــع  بهــا.  االحتفــاظ  اأو  اأعمــال  علــى  احل�ســول  اأجــل  مــن  ال�سيا�ســين 

. ميــن حكو

 10-22 األعفاء من ميثاق السلوك المهني واألخالق

ال يجوز عمل اأي اإعفاء من هذا امليثاق لكبار التنفيذين اإال من خال املدير التنفيذي.

 10-23 اإلبالغ عن أي سلوك غير قانوني أو غير أخالقي

ال�ســلوك  حــول  املائمــن  املوظفــن  مــن  غريهــم  اأو  واملديريــن  امل�ســرفن  مــع  حمادثــات  الأجــراء  املوظفــن  ت�ســجيع  يتــم 
وعلــى  معينــة.  حالــة  يف  للعمــل  م�ســار  اأف�ســل  حــول  ريــب  يف  تكــون  وعندمــا  امللحــوظ،  االأخاقــي  غــري  اأو  امليثاقــي  غــري 
ال�ســركة  �سيا�ســة  وبح�ســب  امليثــاق.  هــذا  اأو  والقواعــد،  واالأنظمــة  للقوانــن  االنتهــاكات  عــن  االإبــاغ  املوظفــن  جميــع 
ومــن  نيــة.  بح�ســن  املوظفــن  قدمهــا  االآخريــن  قبــل  مــن  ت�ســرف  �ســوء  عــن  تقاريــر  ب�ســبب  االنتقــام  مينــع  فاإنــه 

ال�ســلوك. ل�ســوء  الداخليــة  التحقيقــات  يف  املوظفــن  يتعــاون  اأن  املتوقــع 

اإذا كنت تعتقد اأنه قد مت االنتقام منك او �سهدت انتقاما، تتحمل م�سوؤولية تقدمي اباغ االدارة عن ذلك.

�ســتعتر  علــم  عــن  خاطئــة  اأو  خبيثــة  بطريقــة  ارتكبــت  قــد  اأنهــا  تثبــت  والتــي  �سحتهــا  عــدم  تثبــت  ادعــاءات  اأي 
اخلدمــة. مــن  الف�ســل  تت�سمــن  اأو  اإلــى  ت�ســل  تاأديبيــة  اإجــراءات  اإلــى  تــوؤدي  قــد  خطــرية  خمالفــة 

 10-24 االمتثال للمعايير واإلجراءات

 10-24-1 التفسير

تطــرح  عندمــا  امليثــاق  وتطبيــق  تف�ســري  ب�ســاأن  توجيهــات  اأيــة  اعطــاء  عــن  م�ســوؤولة  الب�ســرية  املــوارد  اإدارة  تكــون 
كتابــَة. االأ�ســئلة  لهــا  وتقــدم  االأ�ســئلة. 

 10-24-2 حوكمة الشركات والمساءلة

عــن  وغريهــم  امل�ســاهمن  اأمــام  م�ســوؤوال  االإدارة  جمل�ــس  ويكــون  احلوكمــة،  مــن  عاليــة  مب�ســتويات  ال�ســركة  تلتــزم 
اأمتثــال  االإدارة  جمل�ــس  اأع�ســاء  ويتابــع  ال�ســركة،  داخــل  احلوكمــة  ممار�ســات  فعاليــة  عــن  وم�ســوؤول  ال�ســركة  ن�ســاطات 

املطبقــة. االأنظمــة  جميــع  يف  الــواردة  التو�سيــات  جلميــع  ال�ســركة 

 10-24-3 تقارير عن عدم االمتثال

اإلــى  ال�ســركة  يف  الئــق  غــري  ت�ســرف  اأو  للميثــاق  انتهــاكات  مــن  فيهــا  امل�ســتبه  احلــاالت  جميــع  عــن  االإبــاغ  ينبغــي 
.92000262 رقــم  االأت�ســال  مركــز  اإلــى  اأو   whistle.blower@arabiancentres.com

االإبــاغ  امليثــاق  اأو  قانــون  اأي  ينتهــك  قــد  اأو  انتهــك  قــد  املوظفــن  اأحــد  اأن  يــرى  مديــر  اأو  م�ســوؤول  اأو  موظــف  الأي  يجــوز 
انتهــاك  اأي  عــن  االإبــاغ  عــدم  اإن   ، التنفيــذي.  املديــر  اأو  الداخليــة  املراجعــة  اأدارة  اأو  امل�ســئول  للم�ســرف  االأمــر  هــذا  عــن 
املوظفــن  اخلدمــة.  مــن  الف�ســل  تت�سمــن  اأو  اإلــى  ت�ســل  تاأديبيــة  اإجــراءات  اإلــى  املوظــف  يعر�ــس  قــد  امليثــاق  لهــذا 
هــذا  مبعايــري  االخــال  فيهــا  مت  التــي  للحــاالت  ال�ســركة  انتبــاه  للفــت  قانونيــا،  التزامــا  االأحيــان  بع�ــس  ويف  حــق،  لهــم 
تاأديبيــة  اإجــراءات  اأيــة  مــن  يعانــوا  لــن  باأنهــم  اأنف�ســهم  تعريــف  اختــاروا  الذيــن  هــوؤالء  اأن  علــى  التاأكيــد  ومت  امليثــاق. 
اأي  يف  تــام  ب�ســكل  للتحقيــق  ال�ســركة  واجــب  �ســوء  يف  املمكــن  احلــد  اإلــى  ال�ســرية  علــى  احلفــاظ  و�ســيتم  انتقاميــة.  اأو 
لل�ســركة  الداخليــة  املراجعــة  ت�ســرع  �ســوف  االبــاغ   / االخطــار  تلقــى  وفــور  ال�ســركة.  يف  الئــق  غــري  ت�ســرف  عــن  تقريــر 



سبتمبر 2017 م      94 دليل وسياسة الحوكمة  

ق�سايــا  مــع  والتعامــل  الداخليــة،  املراجعــة  الإدارة  التنفيــذي  للرئي�ــس  يكــون  امل�ســاألة  هــذه  يف  والقــرار  منا�ســب  حتقيــق  يف 
يخالــف  مــن  كل  يخ�ســع  وقــد  املواقــف،  وتقييــم  الازمــة  املعلومــات  جلمــع  املنا�ســب  الفــرد  يختــاروا  اأن  ولهــم  حمــددة، 
م�ســوؤويل  الــى  االنتهــاكات  باإحالــة  ملزمــة  ال�ســركة  تكــون  قــد  خا�ســة،  حــاالت  ويف  تاأديبيــة،  الإجــراءات  امليثــاق  هــذا 

املنا�ســبن. امليثــاق  اإنفــاذ 

 10-24-4 طلب الحصول على استثناء

�ســبيل  علــى  باال�ســتثناءات.  ي�ســمح  االخــر  البع�ــس  ان  اال  ال�ســارم  التطبيــق  يتطلــب  امليثــاق  يف  املعايــري  بع�ــس  اأن  حــن  يف 
علــى  اوال  وينبغــي  املعنيــة.  االأطــراف  جلميــع  الت�ســارب  عــن  بالك�ســف  الفرعيــة  امل�سالــح  ت�ســارب  حــل  يتــم  قــد  املثــال، 
يوافــق  املبا�ســر  امل�ســرف  كان  اإذا  املبا�ســرين.  بروؤ�ســائهم  االت�ســال  لا�ســتثناء  با�ســتحقاقهم  يعتقــدون  الذيــن  املوظفــن 
اأنــه  حيــث  التنفيــذي  املديــر  الــى  باال�ســتثناء  طلبــا  يقــدم  اأن  لهــا  او  لــه  يجــوز  اال�ســتثناء،  يجيــز  مــا  هنــاك  اأن  علــى 

رف�ســه. اأو  عليــه  واملوافقــة  الطلــب  مراجعــة  عــن  امل�ســوؤول 

علــى  تقــع  رف�ســه  اأو  االإ�ســتثناء  طلــب  علــى  املوافقــة  فــاإن   ، التنفيــذي  املديــر  يخ�ــس  االإ�ســتثناء  كان  اذا  مــا  حــال  ويف 
املنتــدب. الع�ســو  م�ســوؤولية 

 10-24-5 المحدودية

ال�سيا�ســات  جميــع  متثيــل  امليثــاق  يف  �سمنيــًا  او  �سراحــة  مذكــور  �ســيء  الأي  ميكــن  ال  وا�ســعة،  امليثــاق  معايــري  اأن  حــن  يف 
اتباعهــا. املوظفــن  علــى  ان  ال�ســركة  تعتقــد  التــي  واالإجــراءات 

اإذا كان ي�ستبه يف اأن انتهاكا ما للميثاق قد حدث اأو قد يحدث، ينبغي االلتزام بالتوجيهات التالية:

متامــا  علــم  علــى  نكــون  اأن  يجــب  ال�ســليمة،  احللــول  اإلــى  التو�ســل  اأجــل  مــن  احلقائــق.  كافــة  لديــك  اأن  تاأكــد   •
االإمــكان. بقــدر 

اأو  اأخاقــي  غــري  يبــدو  هــل  التحديــد؟  وجــه  علــى  بــه  القيــام  منــى  املطلــوب  هــو  مــا  لنف�ســك:  اال�ســئلة  وجــه   •
ا�ســتخدم  لديــك.  التــي  والبدائــل  تواجهــه،  حمــدد  �ســوؤال  علــى  الركيــز  مــن  ميكنــك  �ســوف  هــذا  الئــق؟  غــري 

الئــق. غــري  اأو  اأخاقــي  غــري  يبــدو  �ســيء  هنــاك  كان  واإذا  العــام،  واحل�ــس  حكمــك 

ابــاغ  مت  هــل  م�ســركة.  م�ســوؤولية  هنــاك  فــاإن  احلــاالت،  معظــم  يف  بــك.  اخلا�ــس  والــدور  امل�ســوؤولية  تو�سيــح   •
امل�ســكلة. هــذه  ومناق�ســة  م�ســركن  اخريــن  الــى  الو�ســول  يف  هــذا  ي�ســاعدك  قــد  زمائــك؟ 

فــاأن  احلــاالت  اغلــب  ويف  املواقــف،  جلميــع  االأ�سا�ســي  التوجيــه  هــو  فهــذا  بــك  اخلا�ــس  امل�ســرف  مــع  امل�ســكلة  ناق�ــس   •
يف  اأ�ســراكه  مت  انــه  يقــدر  �ســوف  انــه  عــن  ف�ســًا  منــك  اأكــر  باملوقــف  درايــة  علــى  �ســكون  بــك  اخلا�ــس  امل�ســرف 

بال�ســركة. االأ�ســخا�س  عاتــق  علــى  تقــع  امل�ســكات  حــل  يف  امل�ســاعدة  م�ســوؤولية  ان  وتذكــر   ، القــرار  اأتخــاذ  عمليــة 

امل�ســرف  مــع  مــا  م�ســاألة  مناق�ســة  املنا�ســب  مــن  يكــون  ال  قــد  حيــث  حالــة  يف  ال�ســركة.  مــدراء  مــن  امل�ســاعدة  طلــب   •
التنفيــذي  املديــر  اإلــى  املوظــف  يتوجــه  ب�ســوؤالك،  امل�ســرف  الــى  بالتقــرب  بالراحــة  ت�ســعر  ال  حيــث  اأو  بــك  اخلا�ــس 

التنفيــذي. املديــر  اأو  الداخليــة  املراجعــة  الإدارة 

تبقــى  اأن  يتطلــب  و�سعــك  كان  اإذا  انتقــام.  مــن  خــوف  ودون  ثقــة  يف  اأخاقيــة  انتهــاكات  اأيــة  عــن  االإبــاغ  ميكنــك   •
املوظفــن  �ســد  نــوع  اأي  مــن  بانتقــام  ال�ســركة  ت�ســمح  وال  حمميــا  بهويتــك  اجلهــل  يكــون  و�ســوف  �ســرية،  هويتــك 

االأخاقيــة. باالنتهــاكات  اخلا�ســة  النيــة  ح�ســن  لتقاريــر 
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10-25 االعتراف واإلفصاح
10-25-1 إفصاح أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين والموظفين

لهــم  م�سالــح  اأي  وجــود  اأي  عــن  االإف�ســاح  بال�ســركة  واملوظفــن  واملديريــن  االإدارة  جمل�ــس  اأع�ســاء  جميــع  مــن  يطلــب 
مناف�ســه. �ســركات  يف  م�سالــح  اأي  اأو  ال�ســركة  مــع  اأعمــال  لهــا  يكــون  اأن  ت�ســعى  اأو  اأعمــال  لهــا  ب�ســركات 

الدرجــة  مــن  بدايــة  الوظيفيــة  الدرجــات  علــى  احلاليــن  واملوظفــن  اجلــدد،  املن�سمــن  املوظفــن  مــن  ال�ســركة  تطلــب 
االعــراف  بيــان  علــى  التوقيــع  االأعلــى  الوظيفيــة  والدرجــات  لل�ســركة،  والرواتــب  الدرجــات  بهيــكل  ال�ساد�ســة  الوظيفيــة 

باأنهــم: لي�ســهدوا  واالإف�ســاح 

يفهمون امليثاق متاما و�سوف يلتزمون به طوال خدمتهم بال�سركة؛  .1

�سي�سمنون اأن امليثاق مفهوم من قبل اأولئك الذين يقومون باالإدارة؛  .2
�سيقدمون امل�سورة والتوجيه ب�ساأن تف�سري امليثاق؛  .3

و�سيدعمون وي�سجعون متطلبات امليثاق؛  .4
و�سوف يوقعون على حدة قبولهم للميثاق، على اأن يتم جتديد توقيعهم كل عام.  .5

�سيتم مراجعة هذا امليثاق ب�سورة �سنوية
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11-  سياسة تنظيم تعارض المصالح

11-1 السياسة العامة
مــن  برخي�ــس  اإال  ال�ســركة  م�سلحــة  مــع  وامل�ســاهمن  التنفيذيــة  واالإدارة  االإدارة  جمل�ــس  الأع�ســاء  امل�سالــح  تعار�ــس  يحظــر 
يبــدو  عندمــا  حتــى  اأو   - تكــون،  عندمــا  عــام  ب�ســكل  امل�سالــح  تعار�ــس  حالــة  وتن�ســاأ  �ســنويًا.  يجــدد  العامــة  اجلمعيــة 
مــع  االأ�ســكال-  مــن  �ســكل  –بــاأي  تتداخــل  امل�ســاهم  اأو  املنتــدب  الع�ســو  اأو  االإدارة  جمل�ــس  لع�ســو  اخلا�ســة  امل�سلحــة   - اأن 
بامل�سلحــة  القــرار  اتخــاذ  يف  املنتــدب  الع�ســو  اأو  املجل�ــس  ع�ســو  ومو�سوعيــة  كفايــة  تتاأثــر  عندمــا  اأو  ال�ســركة،  م�سلحــة 
خا�ســة  مزايــا  علــى  امل�ســاهم  اأو  املنتــدب  الع�ســو  اأو  االإدارة  جمل�ــس  ع�ســو  اأقــارب  اأحــد  يح�ســل  عندمــا  اأو  ال�ســخ�سية، 

بال�ســركة.  ملوقعــة  نتيجــة 

11-2 اإلجراءات التنفيذية
 ( م�سلحــة  لــه  تكــون  اأن   – �ســنة  كل  يجــدد  العامــة  اجلمعيــة  مــن  ترخي�ــس  بغــري   – االإدارة  جمل�ــس  لع�ســو  يجــوز  ال   •
اجلمعيــة  مــن  م�ســبق  برخي�ــس  اإال  ال�ســركة،  حل�ســاب  تتــم  التــي  والعقــود  االأعمــال  يف   ) مبا�ســرة  غــري  اأو  مبا�ســرة 
�ســخ�سية  م�سلحــة  مــن  لــه  مبــا  املجل�ــس  يبلــغ  اأن  االإدارة  جمل�ــس  ع�ســو  وعلــى  �ســنة.  كل  يجــدد  العاديــة  العامــة 
ذي  للع�ســو  يجــوز  وال  االجتمــاع،  حم�ســر  يف  التبليــغ  هــذا  ويثبــت  ال�ســركة،  حل�ســاب  تتــم  التــي  والعقــود  االأعمــال  يف 
اجلمعيــة  االإدارة  جمل�ــس  رئي�ــس  ويبلــغ  ال�ســاأن.  هــذا  يف  ي�ســدر  الــذي  القــرار  علــى  الت�سويــت  يف  اال�ســراك  امل�سلحــة 
فيهــا،  �ســخ�سية  م�سلحــة  االإدارة  جمل�ــس  اأع�ســاء  الأحــد  يكــون  التــي  والعقــود  االأعمــال  عــن  انعقادهــا  عنــد  العامــة 

القانــوين. املحا�ســب  مــن  خا�ــس  تقريــر  التبليــغ  بهــذا  ويرفــق 

مــن  عمــل  اأي  يف  ي�ســرك  اأن   – �ســنة  كل  يجــدد  العامــة  اجلمعيــة  مــن  ترخي�ــس  بغــري   – االإدارة  جمل�ــس  لع�ســو  يجــوز  ال   •
اأو  بالتعوي�ــس  تطالبــه  اأن  لل�ســركة  كان  واإال  تزاولــه  الــذي  الن�ســاط  فــروع  اأحــد  يف  يتجــر  اأن  اأو  ال�ســركة،  مناف�ســة  �ســاأنه 

حل�ســابها. اأجريــت  قــد  اخلا�ــس  حل�ســابه  با�ســرها  التــي  العمليــات  تعتــر  اأن 

اأن  اأو  العامــة  اجلمعيــة  موافقــة  بــدون  اإدارتهــا  جمل�ــس  الأع�ســاء  نــوع  اأي  مــن  نقــدي  قر�ــس  تقــدمي  لل�ســركة  يجــوز  ال   •
الغــري.  مــع  منهــم  واحــد  يعقــده  قر�ــس  اأي  ت�سمــن 

مــا  الغــري  اإلــى  اأو  العامــة  اجلمعيــة  اجتماعــات  غــري  يف  امل�ســاهمن  الــى  يذيعــوا  اأن  االإدارة  جمل�ــس  الأع�ســاء  يجــوز  ال   •
التعوي�ــس. عــن  وم�ســاءلتهم  عزلهــم  وجــب  واإال  الإدارتهــا  مبا�ســرتهم  ب�ســبب  ال�ســركة  ا�ســرار  مــن  عليــه  وقفــوا 

القيــام  اأو  االإدارة  جمل�ــس  ع�سويــة  اأو  ال�ســركة  تاأ�سي�ــس  يف  واال�ســراك  احل�ســابات  مراجــع  عمــل  بــن  اجلمــع  يجــوز  ال   •
موؤ�س�ســي  الأحــد  �ســريكًا  مراجــع  ال  يكــون  اأن  يجــوز  ال  كمــا  اال�ست�ســارة،  �ســبيل  علــى  ولــو  ال�ســركة  يف  اإداري  او  فنــي  بعمــل 
الغايــة،  بدخــول  الرابعــة  الدرجــة  اإلــى  لــه  قريبــًا  اأو  لديــه  موظفــًا  او  اإدارتهــا  جمل�ــس  اأع�ســاء  الأحــد  اأو  ال�ســركة 
واالقت�ســاد  املاليــة  وزارة  اإلــى  يــرد  بــاأن  املخالــف  ويلــزم  الفقــرة  هــذه  حلكــم  خمالــف  عمــل  كل  باطــًا  ويقــع 

ال�ســركة. مــن  قب�ســه  مــا  الوطنــي 

ين�ســاأ  مــا  تعوي�ــس  عــن  ي�ســاأل  كمــا  اخت�سا�ســه  حــدود  يف  االإدارة  جمل�ــس  يجريهــا  التــي  باالأعمــال  ال�ســركة  تلتــزم   •
ال�ســركة.  اإدارة  يف  املجل�ــس  اأع�ســاء  مــن  تقــع  التــي  امل�ســروعة  غــري  االأفعــال  عــن  ال�ســرر  مــن 

ين�ســاأ  الــذي  ال�ســرر  عــن  الغــري  اأو  امل�ســاهمن  اأو  ال�ســركة  تعوي�ــس  عــن  بالت�سامــن  االإدارة  جمل�ــس  اأع�ســاء  ي�ســاأل   •
ن�سو�ــس  اأو  ال�ســركة  نظــام  ن�سو�ــس  اأو  ال�ســركات  نظــام  اأحــكام  خمالفتهــم  اأو  ال�ســركة  �ســوؤون  تدبــري  ا�ســاءتهم  عــن 

يكــن.  مل  كاأن  يعتــر  ذلــك  بغــري  يق�ســي  �ســرط  وكل  ال�سيا�ســة  هــذه 

القــرارات  اأمــا  باإجماعهــم،  �ســدر  قــرار  عــن  اخلطــاأ  ن�ســاأ  اذا  االإدارة  جمل�ــس  اع�ســاء  جميــع  علــى  امل�ســوؤولية  تقــع   •
وال  االجتمــاع  حم�ســر  يف  �سراحــة  اعرا�سهــم  اأثبتــوا  متــى  املعار�ســون  عنهــا  ي�ســاأل  فــا  االآراء  باأغلبيــة  ت�ســدر  التــي 
عــدم  ثبــت  اإذا  اإال  امل�ســوؤولية  مــن  لاإعفــاء  �ســببا  القــرار  فيــه  ي�ســدر  الــذي  االجتمــاع  ح�ســور  عــن  الغيــاب  يعتــر 

بــه.  علمــه  بعــد  عليــه  االعرا�ــس  مــن  متكنــه  عــدم  او  بالقــرار  الغائــب  علــم 
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ملجمــوع  اأ�ســرار  عنهــا  تن�ســاأ  التــي  االأخطــاء  ب�ســبب  االإدارة  جمل�ــس  اأع�ســاء  علــى  امل�ســوؤولية  دعــوى  ترفــع  ان  لل�ســركة   •
واذا  مبا�ســرتها  يف  ال�ســركة  عــن  ينــوب  مــن  وتعــن  الدعــوى  هــذه  رفــع  العاديــة  العامــة  اجلمعيــة  وتقــرر  امل�ســاهمن 
ال�ســركة  انق�ســت  واذا  التفلي�ســة  ممثــل  اخت�سا�ــس  مــن  املذكــورة  الدعــوى  رفــع  كان  ال�ســركة  افا�ــس  ب�ســهر  حكــم 

العاديــة.  العامــة  اجلمعيــة  موافقــة  علــى  احل�ســول  بعــد  الدعــوى  مبا�ســرة  امل�سفــي  تولــى 

العاديــة  العامــة  اجلمعيــة  مبوافقــة  لل�ســركة  املقــررة  امل�ســوؤولية  دعــوى  تنق�ســي  والتزويــر  الغ�ــس  حالتــي  عــدا  فيمــا   •
املذكــورة  الدعــوى  ت�ســمع  ال  االأحــوال  جميــع  ويف  اإدارتهــم  م�ســوؤولية  مــن  االإدارة  جمل�ــس  اأع�ســاء  ذمــة  اإبــراء  علــى 
�ســنوات  ثــاث  اأو  ال�ســار  الفعــل  فيهــا  وقــع  التــي  املاليــة  ال�ســنة  انتهــاء  تاريــخ  مــن  �ســنوات  خم�ــس  مــرور  بعــد 

اأبعــد..  اأيهمــا  املعنــي  االإدارة  جمل�ــس  ع�ســو  ع�سويــة  انتهــاء  مــن 

�ســاأن  مــن  كان  اإذا  االإدارة  جمل�ــس  اأع�ســاء  علــى  لل�ســركة  املقــررة  امل�ســوؤولية  دعــوى  رفــع  يف  احلــق  م�ســاهم  لــكل   •
حــق  كان  اإذا  اال  املذكــورة  الدعــوى  رفــع  للم�ســاهم  يجــوز  وال  بــه  خا�ــس  �ســرر  اإحلــاق  منهــم  �ســدر  الــذي  اخلطــاأ 
رفــع  واإذا  الدعــوى.  رفــع  علــى  بعزمــه  ال�ســركة  يخطــر  اأن  امل�ســاهم  علــى  ويجــب  قائمــا  زال  ال  رفعهــا  يف  ال�ســركة 

�ســرر.   مــن  حلقــه  مــا  بقــدر  اإال  لــه  يحكــم  فــا  املذكــورة  الدعــوى  امل�ســاهم 

االأمــر  املخت�ســة  الق�سائيــة  اجلهــة  مــن  يطلبــوا  ان  املــال  راأ�ــس  مــن  االأقــل  علــى   5% ميثلــون  الذيــن  للم�ســاهمن   •
�ســوؤون  يف  احل�ســابات  مراجعــي  او  االإدارة  جمل�ــس  اع�ســاء  ت�سرفــات  مــن  لهــم  تبــن  اذا  ال�ســركة  علــى  بالتفتي�ــس 
علــى  ال�ســركة  اإدارة  علــى  التفتي�ــس  باإجــراء  تاأمــر  ان  املخت�ســة  الق�سائيــة  وللجهــة  الريبــة.  الــى  يدعــو  مــا  ال�ســركة 
ان  االقت�ســاء  عنــد  ولهــا  خا�ســة،  جل�ســة  يف  واملراجعــن  االإدارة  اع�ســاء  اقــوال  �ســماع  بعــد  وذلــك  ال�ســاكن،  نفقــة 
ان  اليهــا  امل�ســار  املخت�ســة  الق�سائيــة  للجهــة  جــاز  ال�ســكوى  �سحــة  ثبــت  واذا  �سمــان.  تقــدمي  ال�ســاكن  علــى  تفر�ــس 
لهــا  يجــوز  كمــا  الازمــة،  القــرارات  التخــاذ  العامــة  اجلمعيــة  تدعــو  وان  حتفظيــة،  اجــراءات  مــن  تــراه  مبــا  تاأمــر 
�ســلطته  حتــدد  موؤقتــا  مديــرا  تعــن  واأن  واملراجعــن  االإدارة  جمل�ــس  اع�ســاء  تعــزل  ان  الق�ســوى  ال�ســرورة  حالــة  يف 

مهمتــه.  ومــدة 

دون  مــن  واجلمهــور  الهيئــة  اإبــاغ  ذلــك  ي�ســمل  اأن  علــى  عاقــة،  ذي  طــرف  مــع  تعاملهــا  اأو  ال�ســركة  تعاقــد  عنــد   •
اإجمــايل  مــن   1% علــى  يزيــد  اأو  م�ســاويًا  التعامــل  اأو  التعاقــد  هــذا  كان  اإذا  التعامــل،  اأو  التعاقــد  بذلــك  تاأخــري  اأي 

مراجعــة. �ســنوية  ماليــة  قوائــم  الآخــر  وفقــًا  ال�ســركة  اإيــرادات 

منافسة الشركة
اال�ســراك  يف  االإدارة  جمل�ــس  ع�ســو  رغــب  اإذا  ال�ســركات،  نظــام  مــن  وال�ســبعن  الثانيــة  املــادة  يف  ورد  مــا  مراعــاة  مــع 
يلــي: مــا  مراعــاة  فيجــب  تزاولــه،  الــذي  الن�ســاط  فــروع  اأحــد  يف  مناف�ســتها  اأو  ال�ســركة،  مناف�ســة  �ســاأنه  مــن  عمــل  يف 

اجتمــاع  حم�ســر  يف  االإبــاغ  هــذا  واإثبــات  ممار�ســتها،  يف  يرغــب  التــي  املناف�ســة  باالأعمــال  االإدارة  جمل�ــس  اإبــاغ   •
االإدارة. جمل�ــس 

جمل�ــس  يف  ال�ســاأن  هــذا  يف  ي�ســدر  الــذي  القــرار  علــى  الت�سويــت  يف  امل�سلحــة  �ساحــب  الع�ســو  ا�ســراك  عــدم   •
امل�ســاهمن وجمعيــات  االإدارة 

يزاولهــا  التــي  املناف�ســة  باالأعمــال  انعقادهــا  عنــد  العاديــة  العامــة  اجلمعيــة  باإبــاغ  االإدارة  جمل�ــس  رئي�ــس  قيــام   •
املجل�ــس. ع�ســو 

االأعمــال  مبمار�ســة  للع�ســو  ي�ســمح  لل�ســركة  العاديــة  العامــة  اجلمعيــة  مــن  م�ســبق  ترخي�ــس  علــى  احل�ســول   •
�ســنويًا الرخي�ــس  هــذا  د  يجــدَّ اأن  علــى  املناف�ســة، 

الــذي  الن�ســاط  فــروع  اأحــد  يف  مناف�ســتها  اأو  ال�ســركة  مناف�ســة  �ســاأنه  مــن  عمــل  اأي  يف  اال�ســراك  مفهــوم  يف  يدخــل   •
يلــي: مــا  تزاولــه 

اأو  �ســركة  يف  ح�س�ــس  اأو  الأ�ســهم  موؤثــرة  ن�ســبة  متلكــه  اأو  فرديــة  موؤ�س�ســة  اأو  ل�ســركة  االإدارة  جمل�ــس  ع�ســو  تاأ�سي�ــس   •
جمموعتهــا. اأو  ال�ســركة  ن�ســاط  نــوع  مــن  ن�ســاطًا  تــزاول  اأخــرى،  من�ســاأة 
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مناف�ســة  فرديــة  موؤ�س�ســة  اإدارة  تــويل  اأو  جمموعتهــا،  اأو  لل�ســركة  مناف�ســة  من�ســاأة  اأو  �ســركة  اإدارة  جمل�ــس  ع�سويــة  قبــول   •
�ســكلها. كان  اأيــًا  مناف�ســة  �ســركة  اأو 

اأخــرى  من�ســاأة  اأو  ل�ســركة  م�ســترة،  اأو  كانــت  ظاهــرة  حكمهــا،  يف  مــا  اأو  جتاريــة  وكالــة  علــى  الع�ســو  ح�ســول   •
جمموعتهــا اأو  لل�ســركة  مناف�ســة 

رفض تجديد الترخيص

مــن  وال�ســبعن  والثانيــة  وال�ســبعن  احلاديــة  املادتــن  مبوجــب  املمنــوح  الرخي�ــس  جتديــد  العامــة  اجلمعيــة  رف�ســت  اإذا 
خــال  ا�ســتقالته  تقــدمي  االإدارة  جمل�ــس  ع�ســو  فعــل  الائحــة،  هــذه  مــن  واالأربعــن  ال�ساد�ســة  واملــادة  ال�ســركات  نظــام 
اأو  العقــد  عــن  العــدول  يقــرر  مل  مــا  وذلــك  منتهيــة،  املجل�ــس  يف  ع�سويتــه  ُعــدت  واإال  العامــة،  اجلمعيــة  حتددهــا  مهلــة 
مــن  املحــددة  املهلــة  انق�ســاء  قبــل  التنفيذيــة  ولوائحــه  ال�ســركات  لنظــام  طبقــًا  اأو�ساعــه  توفيــق  اأو  املناف�ســة  اأو  التعامــل 

العامــة اجلمعيــة  قبــل 
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بنــاًء  التــداول  سياســة 
ــة ــات داخلي ــى معلوم عل
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12- سياسة التداول بناًء على معلومات داخلية
12-1 مقدمة

تهدف هذه ال�سيا�سة اإلى تنظيم وحتديد القواعد املتعلقة مبا يلي:

اآلية تداول اأ�سهم ال�سركة من قبل اأع�ساء جمل�س االإدارة وموظفي ال�سركة و�سركاتها التابعة.  •
احلفاظ على �سرية املعلومات الداخلية اخلا�سة بال�سركة.   •

علــى  داخليــة  معلومــات  علــى  بنــاًء  بالتــداول  واملتعلقــة  املاليــة  ال�ســوق  نظــام  مــن   50 املــادة  ب�ســرط  التقيــد   •
اخل�سو�ــس.  هــذا  يف  العامليــة  املمار�ســات  اأف�ســل  حتقيــق  اإلــى  وال�ســعي  اخل�سو�ــس  وجــه 

اإخــال  اأي  علــى  املرتبــة  امل�ســوؤولية  ويتحمــل  ال�ســخ�سية  للم�ســاءلة  يخ�ســع  �ســوف  االأنظمــة  هــذه  ينتهــك  �ســخ�س  اأي 
�ســركائنا  التــزام  كذلــك  بجديــة،  التزامنــا  ناأخــذ  نحــن  جنائيــة.  عقوبــات  مواجهــة  احتمــال  ذلــك  يف  مبــا  انتهــاك،  اأو 
العقوبــات  ل�ســدة  اعتبــار  و�ســع  ومــع  ال�ســركة.  اأ�ســرار  علــى  املطلعــن  االأ�ســخا�س  تــداول  خمالفــات  ملنــع  وموظفينــا، 
تــداول  حلكــم  واعتمدناهــا  ال�سيا�ســة  هــذه  و�سعنــا  ك�ســركة،  وعلينــا  �ســخ�سيا  املخالــف  علــى  تفر�ــس  اأن  ميكــن  التــي 
ال�سيا�ســة  لهــذه  انتهــاك  اأي  بالتزامنــا.  ال�ســارم  التقيــد  ل�سمــان  اجلميــع  م�ســاعدة  يف  مرجعــا  ولتكــون  املطلعــن  االأ�ســخا�س 
ذلــك  يف  مبــا  التاأديبيــة،  االإجــراءات  اإلــى  لل�ســركة  من�ســوب  اأي  تعر�ــس  اأن  ميكــن  االأخــرى  ال�ســركة  �سيا�ســات  مــن  اأي  اأو 

اخلدمــة.  اإنهــاء 

فهــم  ال�ســركة  وموظفــي  االإدارة  جمل�ــس  اأع�ســاء  علــى  ينبغــي  اخل�سو�ــس،  هــذا  يف  النظاميــة  باملتطلبــات  االإخــال  دون 
ال�ســركة  دور  وتعزيــز  خمالفــات  يف  الوقــوع  لتفــادي  داخليــة  معلومــات  علــى  بنــاًء  التــداول  بخ�سو�ــس  ال�ســركة  �سيا�ســة 

ومن�ســوبيها. اأع�سائهــا  بتــداوالت  اخلا�ســة  ال�ســفافية  مبــداأ  تطبيــق  يف  الفّعــال 

الريــد  خــال  مــن  التوا�ســل  يرجــى  املطبــق،  القانــون  اأو  ال�سيا�ســة  بهــذه  يت�ســل  فيمــا  ا�ستف�ســارات  اأي  لديكــم  كانــت  اإذا 
الرقــم:  علــى  االإدارة  جمل�ــس  �ســر  باأمــن  االت�ســال  investor.relations@arabiancentres.com اأو  االإلكــروين 

بعــد(. فيمــا  )يحــدد 

12-2 تعريفات
ال�سخ�س املطلع على وجه التحديد يعني اأيا ممن يكون:

ع�سو جمل�س االإدارة اأو اأحد م�سوؤول تنفيذي اأو اأي موظف اآخر لدى ال�سركة.   •
قريــب،  خــال  مــن  اأو  و/  عائليــة  عاقــة  خــال  مــن  داخليــة  اأ�ســرار  حــول  معلومــات  علــى  يح�ســل  الــذي  ال�ســخ�س   •

املعلومــات.  علــى  يح�ســل  الــذي  بال�ســخ�س  عاقــة  لــه  �ســخ�س  اأي  مــن  ذلــك  يف  مبــا 

ال�سخ�س الذي يح�سل على معلومات داخلية من خال عاقة عمل، مبا يف ذلك احل�سول على املعلومات:   •
من خال ال�سركة.  •

من اأي �سخ�س لديه عاقة عمل مع �سخ�س حا�سل على املعلومات؛ اأو   •
من اأي �سخ�س يكون �سريك عمل لل�سخ�س الذي يح�سل على املعلومات.  •

�سخ�س يح�سل على معلومات داخلية من خال عاقة تعاقدية، مبا يف ذلك احل�سول على معلومات:   •
من خال ال�سركة.  •

من اأي �سخ�س لديه عاقة تعاقدية مع �سخ�س حا�سل على املعلومات.  •
تكــون  ال  والتــي  املطلــع،  ال�ســخ�س  عليهــا  يح�ســل  التــي  املعلومــات  الداخليــة  باملعلومــات  يق�ســد   •
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اإلــى  بالنظــر  العــادي  ال�ســخ�س  يــدرك  والتــي  عنهــا  االإعــان  يتــم  ومل  اجلمهــور،  لعمــوم  متوافــرة 
الورقــة  �ســعر  علــى  جوهريــا  تاأثــريا  �ســيوؤثر  وتوافرهــا  اإعانهــا  اأن  املعلومــات  تلــك  وحمتــوى  طبيعــة 
متوافــرة  غــري  اأنهــا  املطلــع  ال�ســخ�س  ويعلــم  املعلومــات  هــذه  بهــا  تتعلــق  التــي  قيمتهــا  اأو  املاليــة 

جوهريــا. تاأثــريا  قيمتهــا  اأو  املاليــة  الورقــة  �ســعر  علــى  الأثــرت  توافــرت  لــو  واأنهــا  عمومــا 

لل�ســركة،  الدوريــة  املاليــة  النتائــج  احل�ســر،  ال  املثــال  �ســبيل  علــى  ي�ســمل،  املعلومــات  هــذه  ومثــل   •
رئي�ســي،  لتو�ســع  خطــة  اأي  التوقعــات،  اأو  االأعمــال  خطــة  عنهــا،  االإعــان  املــراد  االأ�ســهم  اأربــاح 
اندمــاج  عــن  االأنبــاء  املطروحــة،  املاليــة  االأوراق  �ســراء  اإعــادة  اأو  جديــد  ديــن  اأو  جديــدة  ماليــة  ورقــة 
ن�ســبة  كبــرية  ملخاطــر  التعر�ــس  هامــة،  ا�ســتثمارات  بيــع  اأو  اكت�ســاب  اال�ســتحواذ،  اأو  االندمــاج  مرتقــب، 
النقديــة،  ال�ســيولة  م�ســاكل  اأو  الو�ســيك  االإفا�ــس  برفعهــا،  املهــدد  اأو  فعــا  املرفوعــة  الدعــاوى  اإلــى 
املبكــر  االإنهــاء  االأربــاح،  تقديــرات  يف  التغيــريات  هــام،  عميــل  ك�ســب  العليــا،  االإدارة  يف  التغيــريات 
العمليــات  اأو  اخلطــط  اأو  ال�سيا�ســات  يف  تغــري  اأي  ال�ســركة،  توقعــات  يف  التغيــريات  هــام،  امتيــاز  لعقــد 

بال�ســركة.  اخلا�ســة 

الت�سرفــات  املاليــة  ال�ســوق  نظــام  يحظرهــا  التــي  االحتيــال  اأنــواع  مــن  تعــد  التــي  والت�سرفــات  االعمــال  يف  يدخــل   •
: ليــة لتا ا

ماليــة  ن�ســط  تــداول  عمليــات  بوجــود  يوحــى  م�سلــل  او  كاذب  انطبــاع  اإيجــاد  بهــدف  ت�ســرف  او  عمــل  بــاأي  القيــام   .1
ياأتــي: مــا  احل�ســر  ال  املثــال  �ســبيل  علــى  والت�سرفــات  االأعمــال  تلــك  يف  ويدخــل  للحقيقــة  خافــا 

القيام بعقد �سفقات يف اأوراق مالية ال تنطوي على انتقال حقيقي مللكية تلك االأوراق املالية. اأ.   

او  امــرا  هنــاك  بــان  امل�ســبق  العلــم  مــع  معينــة  ماليــة  ورقــة  ل�ســراء  اأوامــر  اأو  اأمــر  باإدخــال  القيــام  ب.   
طــرف  قبــل  مــن  �ســتدخل  اأو  اأدخلــت  قــد  والتوقيــت  وال�ســعر  احلجــم  حيــث  مــن  م�ســابهة  بيــع  اأوامــر 

املاليــة. الورقــة  لنف�ــس  خمتلفــة  اأخــرى  اأطــراف  اأو 

اأو  اأمــرا  هنــاك  بــاأن  امل�ســبق  العلــم  مــع  معينــة  ماليــة  ورقــة  لبيــع  اأوامــر  اأو  اأمــر  باإدخــال  القيــام  ه.   
اأو  طــرف  قبــل  مــن  �ســتدخل  اأو  اأدخلــت  قــد  والتوقيــت  وال�ســعر  احلجــم  حيــث  مــن  م�ســابهة  اأوامــر 

املاليــة. الورقــة  لنف�ــس  خمتلفــة  اأخــرى  اأطــراف 

اجــراء  طريــق  عــن  بال�ســوق  متداولــة  معينــة  ماليــة  اأوراق  اأو  ورقــة  �ســعر  علــى  اآخريــن  مــع  اأو  منفــرد  ب�ســكل  التاأثــري   .2
يف  ن�ســطة  ظاهريــة  اأو  فعليــة  طلبــات  يحــدث  اأن  �ســاأنه  مــن  املاليــة  االأوراق  او  الورقــة  تلــك  يف  العمليــات  مــن  �سل�ســلة 
بيــع  او  �ســراء  علــى  وحثهــم  االخريــن  جــذب  بهــدف  الورقــة  تلــك  اأ�ســعار  يف  انخفا�ســا  او  ارتفاعــا  يحــدث  او  التــداول 

احلــال. واقــع  ح�ســب  االأوراق  هــذه 

يف  متداولــة  ماليــة  ورقــة  معــا  كليهمــا  اأو  بيــع  اأو  ك�ســراء  ال�سفقــات  مــن  �سل�ســلة  باإجــراء  اآخريــن  مــع  اأو  منفــرد  �ســكل   .3
ل�ســامة  الهيئــة  ت�سعهــا  التــي  للقواعــد  باملخالفــة  الورقــة  تلــك  �ســعر  ا�ســتقرار  علــى  املحافظــة  او  تثبيــت  بهــدف  ال�ســوق 

امل�ســتثمرين. وحمايــة  ال�ســوق 

12-3 السياسة
داخليــة  معلومــات  علــى  تعاقديــة  عاقــة  اأو  عمــل  عاقــة  اأو  عائليــة  عاقــة  بحكــم  يح�ســل  �ســخ�س،  اأي  علــى  يحظــر   •
هــذه  بهــا  تتعلــق  التــي  املاليــة  الورقــة  مبا�ســر  غــري  اأو  مبا�ســر  بطريــق  يتــداول  اأن  املطلــع(  بال�ســخ�س  اإليــه  )ي�ســار 
بتــداول  االخــر  ال�ســخ�س  ذلــك  يقــوم  ان  منــه  توقعــا  اخــر  ل�ســخ�س  املعلومــات  هــذه  عــن  يف�ســح  اأن  اأو  املعلومــات 

املاليــة الورقــة  تلــك 

هــذا  ان  يعلــم  وهــو  مطلــع  �ســخ�س  مــن  غليهــا  ح�ســل  معلومــات  علــى  بنــاء  ماليــة  ورقــة  بيــع  او  �ســراء  �ســخ�س  اأي  علــى  يحظــر   •
املاليــة. ال�ســوق  نظــام  مــن   )50( رقــم  املــادة  مــن  )اأ(  الفقــرة  ن�ــس  بالورقــة  املتعلقــة  الداخليــة  املعلومــات  باإف�ســائه  خالــف  قــد  ال�ســخ�س 
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12-4 حظر اإلفصاح عن المعلومات الداخلية
اأن  بــه  يجــدر  اأو  يعلــم  وهــو  اآخــر،  �ســخ�س  الأي  داخليــة  معلومــات  اأي  عــن  يف�ســح  اأن  املطلــع  ال�ســخ�س  علــى  يحظــر   •
الداخليــة. باملعلومــات  العاقــة  ذات  املاليــة  الورقــة  يف  بالتــداول  يقــوم  اأن  املمكــن  مــن  االآخــر  ال�ســخ�س  هــذا  اأن  يعلــم 

مــن  عليهــا  ح�ســل  داخليــة  معلومــات  اأي  عــن  اآخــر  �ســخ�س  الأي  يف�ســح  اأن  مطلــع  غــري  �ســخ�س  اأي  علــى  يحظــر   •
اأن  املمكــن  مــن  لــه  االإف�ســاح  مت  الــذى  االآخــر  ال�ســخ�س  ذلــك  اأن  يعلــم  اأن  بــه  يجــدر  اأو  يعلــم  وكان  مطلــع،  �ســخ�س 

الداخليــة. باملعلومــات  العاقــة  ذات  املاليــة  الورقــة  يف  بالتــداول  يقــوم 

12-5 حظر التداول بناء على معلومات داخلية
يحظر على ال�سخ�س املطلع التداول بناء على معلومات داخلية. 	· 	

املعلومــات  هــذه  علــى  ح�ســل  اإذا  داخليــة  معلومــات  علــى  بنــاء  التــداول  املطلــع  غــري  ال�ســخ�س  علــى  يحظــر  	· 	
داخليــة. املعلومــات  هــذه  اأن  يعلــم  اأن  بــه  يجــدر  اأو  يعلــم  وهــو  اآخــر  �ســخ�س  مــن 

12-6 حظر تعامالت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
اأوراق ماليــة  ال يجــوز الأع�ســاء جمل�ــس االإدارة اأو كبــار التنفيذيــن اأو اأي �ســخ�س ذي عاقــة بــاأي منهــم التعامــل يف اأي 

لل�ســركة خــال الفــرات االآتيــة:

القوائــم  ون�ســر  اإعــان  تاريــخ  حتــى  املاليــة  ال�ســنة  ربــع  لنهايــة  ال�ســابقة  تقومييــا  يومــا   )15( الـــ  خــال   .1
فح�سهــا. بعــد  لل�ســركة  االأوليــة  املاليــة 

ال�ســنوية  املاليــة  القوائــم  اإعــان  تاريــخ  حتــى  املاليــة  ال�ســنة  لنهايــة  ال�ســابقة  تقومييــا  يومــا   )30( الـــ  خــال   .2
. كة لل�ســر

ي�ستثنى من ذلك احلظر ممار�سة حق االكتتاب يف حقوق االأولوية وبيعها.

عند ا�ستقالة ع�سو جمل�س االإدارة اأو اأي من كبار التنفيذين اأثناء اأي من فرات احلظر امل�سار اإليها فاإن هذه 
الفرة )حيثما ينطبق( ت�سري على ذلك الع�سو اأو كبري التنفيذين امل�ستقيل واأي �سخ�س ذي عاقة باأي منهم.

12-7 حظر التصريح ببيانات غير صحيحة
بواقعــة  يتعلــق  �سحيــح  غــري  ببيــان  كتابــة  اأو  �ســفاهه  الت�سريــح  ال�ســركة  اأع�ســاء جمل�ــس االإدارة وموظفــي  علــى  يحظــر 

العاقــة. ذات  واللوائــح  االأنظمــة  مبوجــب  عنــه  الت�سريــح  ملــزم  ت�سريــح  اإغفــال  اأو  جوهريــة 

12-8 اإلشاعات
يتعلــق  �سحيــح  غــري  لبيــان  مبا�ســر  غــري  اأو  مبا�ســر  ب�ســكل  الرويــج  ال�ســركة  اأع�ســاء جمل�ــس االإدارة وموظفــي  علــى  يحظــر 
تاعــب.  علــى  ينطــوي  اآخــر  هــدف  اأي  اأو  ماليــة  ورقــة  قيمــة  اأو  �ســعر  علــى  التاأثــري  بهــدف  لــراأي  اأو  جوهريــة  بواقعــة 
اآخــر. �ســخ�س  بــه  �ســرح  لبيــان  الرويــج  علــى  اأو  نف�ســه  ال�ســخ�س  بــه  �ســرح  لبيــان  الرويــج  علــى  احلظــر  هــذا  وينطبــق 
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12-9 مفهوم البيانات غير الصحيحة
1. يعتر ال�سخ�س م�سرحًا ببيان غري �سحيح يتعلق بواقعة جوهرية يف اأي من احلاالت التالية:

اإذا �سرح ببيان غري �سحيح اأو غري دقيق ب�ساأن اأحد عنا�سره اجلوهرية. )اأ(   

اإذا رتب ل�سخ�س اآخر بالت�سريح ببيان غري �سحيح اأو غري دقيق يف اأي من عنا�سره اجلوهرية. )ب(   

اإذا �سرح ببيان يحتوي على معلومات غري �سحيحة ب�ساأن واقعة جوهرية. )ت(   

واقعــة  ب�ســاأن  �سحيحــة  غــري  معلومــات  علــى  يحتــوي  ببيــان  بالت�سريــح  اآخــر  �ســخ�س  لقيــام  رتــب  اإذا  )ث(   

. يــة هر جو

اإذا اأغفل ذكر واقعة جوهرية عند تقدمي بيان.  )ج(   

علــى  جوهــري  ب�ســكل  الأثــرت  امل�ســتثمر  بهــا  علــم  لــو  ماليــة  بورقــة  تتعلــق  معلومــات  اأي  هــي  اجلوهريــة  الواقعــة   .2
باعهــا. اأو  ا�ســراها  التــي  املاليــة  الورقــة  قيمــة  اأو  �ســعر 

12-10 عقوبة المخالفة
الت�ســجيل  قواعــد  اأو  املاليــة  ال�ســوق  نظــام  �ســروط  يخالــف  التنفيذيــن  كبــار  اأحــد  اأو  االإدارة  جمل�ــس  يف  ع�ســو  اأي   •
�ســوف  العاقــة،  ذات  االأخــرى  والتعليمــات  االأنظمــة  اأو  ال�ســوق  �ســلوكيات  الئحــة  اأو  العاقــة  ذات  االأنظمــة  اأو  واالإدراج 

ال�ســركة.  اأو  و/  املاليــة  ال�ســوق  هيئــة  تفر�سهــا  التــي  للعقوبــات  عر�ســة  يكــون 

نظــام  مــن   80 املــادة  مبوجــب  للموظــف  اخلدمــة  اإنهــاء  اإلــى  يــوؤدي  قــد  ال�سيا�ســة  لهــذه  اإثباتــه  يتــم  انتهــاك  اأي   •
وكذلــك  االأ�ســرار  عــن  نقديــة  غــري  اأو  و/  نقديــة  تعوي�ســات  اأي  اإلــى  باالإ�سافــة  اخلدمــة  نهايــة  مكافــاأة  بــدون  العمــل، 
اأو  واالإدراج  الت�ســجيل  قواعــد  اأو  املاليــة  ال�ســوق  هيئــة  لوائــح  اأو  املــدين  القانــون  مبوجــب  املفرو�ســة  االأخــرى  العقوبــات 

مطبــق.  اآخــر  نظــام  اأي 

12-11 اإلبالغ عن انتهاك السياسة
معلومــات  علــى  مطلــع  �ســخ�س  اأو  زميــل  موظــف  قبــل  مــن  ال�سيا�ســة  هــذه  انتهــاك  علمــه  اإلــى  ي�ســل  موظــف  كل  علــى 

االإلكــروين  الريــد  علــى  املخالفــة  هــذه  عــن  يبلــغ  اأن  عليــه  يجــب  اأعــاه(  التعريــف  )ح�ســب  داخليــة 

)يحــدد  الرقــم  علــى  االإدارة  جمل�ــس  �ســر  اأمــن  علــى  االت�ســال  اأو   whistle.blower@arabiancentres.com
. ) حقــا ال
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13- دليل المساهمين
13-1 الحقوق العامة للمساهمين

يخول مل�ساهمي ال�سركة جميع احلقوق املتعلقة بال�سهم، وخا�سة:

احلق يف احل�سة من االأرباح القابلة للتوزيع؛   .1

احلق يف احل�سة من اأ�سول ال�سركة عند الت�سفية؛   .2

احلق يف ح�سور اجلمعية العمومية وامل�ساركة يف املداوالت والت�سويت على القرارات ذات ال�سلة؛   .3

احلق يف الت�سرف يف االأ�سهم.  .4

احلق يف مراقبة اأعمال جمل�س االإدارة، وتقدمي مطالبات امل�سوؤولية �سد اأع�ساء جمل�س االإدارة؛  .5

قانــون  مــع  تتعار�ــس  ال  وبطريقــة  ال�ســركة  مب�سالــح  االإخــال  دون  املعلومــات  اإلــى  والو�ســول  اال�ستف�ســار  يف  احلــق   .6
التنفيذيــة؛  ولوائحــه  املاليــة  ال�ســوق 

يف  الكافيــة،  االإحاطــة  بعــد  لل�ســركة،  االأ�سا�ســية  بالتغيــريات  املت�سلــة  القــرارات  اتخــاذ  يف  امل�ســاركة  يف  احلــق   .7
: مثــل

التعديات على النظام االأ�سا�سي لل�سركة اأو امل�ستندات النظامية املماثلة لل�سركة. )اأ(   

الت�سريح با�سهم اإ�سافية. )ب(   

العمليات غري العادية، مبا فيها حتويل جميع اأو جزء كبري من االأ�سول. )ح(   

فيهــا  مبــا  بالقواعــد،  يفــاد  واأن  العموميــة،  اجلمعيــة  اجتماعــات  يف  والت�سويــت  بفاعليــة  امل�ســاركة  يف  احلــق   .8
العموميــة:  اجلمعيــة  اجتماعــات  حتكــم  التــي  الت�سويــت  اإجــراءات 

ومــكان  بتاريــخ  املت�سلــة  باملعلومــات  املنا�ســب،  الوقــت  ويف  كافيــة،  ب�ســورة  امل�ســاهمن  تزويــد  يجــب  )اأ(   
املــراد  باملوا�سيــع  اخلا�ســة  واملنا�ســبة  الكاملــة  املعلومــات  اإلــى  باالإ�سافــة  العامــة،  االجتماعــات  واأجنــدة 

االجتمــاع.  يف  اإقرارهــا 

املتعلقــة  االأ�ســئلة  فيهــا  مبــا  االإدارة،  جمل�ــس  اإلــى  االأ�ســئلة  لتوجيــه  الفر�ســة  للم�ســاهمن  تتــاح  اأن  يجــب  )ب(   

مراعــاة  مــع  القــرارات،  واقــراح  العامــة،  االجتماعــات  اأجنــدة  يف  املوا�سيــع  واإدراج  اخلارجيــة،  باملراجعــة 
للنظــام. وفقــا  املعقولــة  احلــدود 

احلق يف امل�ساركة يف اتخاذ قرارات حوكمة ال�سركة الهامة، مثل تر�سيح وانتخاب اأع�ساء جمل�س االإدارة.  .9

13-2 تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم والوصول إلى المعلومات
هــذه  مثــل  تكــون  اأن  علــى  حلقوقهــم،  ال�سحيحــة  املمار�ســة  مــن  امل�ســاهمن  متكــن  التــي  املعلومــات  جميــع  اإتاحــة  يجــب 
ال�ســركة  وعلــى  املقــررة؛  املواعيــد  �سمــن  منتظمــة  ب�سفــة  وحتديثهــا  املعلومــات  تقــدمي  ويجــب  ودقيقــة،  �ســاملة  املعلومــات 
اأي  للم�ســاهمن  املقدمــة  املعلومــات  ي�ســوب  اأن  يجــوز  وال  امل�ســاهمن،  مــع  التوا�ســل  يف  فاعليــة  الو�ســائل  اأكــر  ا�ســتخدام 

متييــز.  اأو  تعار�ــس  اأو  ت�ســارب 

13-3 حقوق المساهمين المتصلة بالجمعية العمومية
القانــون  يفر�ــس  اإذ  للم�ســاهمن.  العاديــة  وغــري  العاديــة  االجتماعــات  بــن  ال�ســعودي  ال�ســركات  نظــام  مييــز   .1
مــدة  عقــده  تاريــخ  يتجــاوز  ال  بحيــث  ال�ســنة،  يف  مــرة  العموميــة  للجمعيــة  االأقــل  علــى  واحــد  عــادي  اجتمــاع  عقــد 
جمل�ــس  مــن  بدعــوة  للم�ســاهمن  اخلا�ســة  اأو  العامــة  اجلمعيــات  لل�ســركة.تنعقد  املاليــة  ال�ســنة  نهايــة  بعــد  اأ�ســهر  �ســتة 
وعلــى  االأ�سا�ــس.  ال�ســركة  ونظــام  التنفيذيــة  ولوائحــه  ال�ســركات  نظــام  يف  عليهــا  املن�سو�ــس  لاأو�ســاع  وفقــًا  االإدارة، 
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جلنــة  اأو  احل�ســابات  مراجــع  ذلــك  طلــب  اإذا  االجتمــاع  اإلــى  العاديــة  العامــة  اجلمعيــة  يدعــو  اأن  االإدارة  جمل�ــس 
ويجــوز  ال�ســركة.  مــال  راأ�ــس  مــن  االأقــل  علــى   )5%( ن�ســبته  مــا  ملكيتهــم  متثــل  امل�ســاهمن  مــن  عــدد  اأو  املراجعــة 
تاريــخ  مــن  يومــًا  ثاثــن  خــال  االإدارة  جمل�ــس  يدُعهــا  مل  اإذا  االنعقــاد  اإلــى  اجلمعيــة  دعــوة  احل�ســابات  ملراجــع 
قبــل  اأعمالهــا  وجــدول  ومكانــه  العامــة  اجلمعيــة  انعقــاد  موعــد  عــن  االإعــان  يجــب  احل�ســابات.  مراجــع  طلــب 
ويف  لل�ســركة  االإلكــروين  واملوقــع  لل�ســوق  االإلكــروين  املوقــع  يف  الدعــوة  وُتن�ســر  االأقــل،  علــى  اأيــام  بع�ســرة  املوعــد 
لل�ســركة  يجــوز  ذلــك،  اإلــى  وباالإ�سافــة   . الرئي�ــس  ال�ســركة  مركــز  فيهــا  يكــون  التــي  املنطقــة  يف  ع  تــوزَّ يوميــة  �سحيفــة 
ذلــك  ومــع  احلديثــة.  التقنيــة  و�ســائل  طريــق  عــن  مل�ســاهميها  واخلا�ســة  العامــة  اجلمعيــات  النعقــاد  الدعــوة  توجيــه 
�ســورة  وتر�ســل  م�ســجلة.  بخطابــات  امل�ســاهمن  جميــع  اإلــى  املذكــور  امليعــاد  يف  الدعــوة  بتوجيــه  االكتفــاء  يجــوز 
جــدول  تعديــل  لل�ســركة  ويجــوز  للن�ســر.  املحــددة  املــدة  خــال  وذلــك  الــوزارة  اإلــى  االأعمــال  وجــدول  الدعــوة  مــن 

العامــة اجلمعيــة  انعقــاد  وموعــد  اإليهــا  امل�ســار  االإعــان  ن�ســر  بــن  مــا  الفــرة  خــال  العامــة  اجلمعيــة  اأعمــال 

اإجتماعــات  عقــد  ويجــوز  العموميــة؛  اجلمعيــة  يف  والت�سويــت  الفعالــة  امل�ســاركة  فر�ــس  للم�ســاهمن  تتــاح  اأن  يجــب   .2
التقنيــة  و�ســائل  بوا�ســطة  قرارتهــا  علــى  والت�سويــت  مداوالتهــا  يف  امل�ســاهم  وا�ســراك  للم�ســاهمن  العامــة  اجلمعيــات 
علمــا  اإحاطتهــم  يجــب  كمــا  ال�ســركات.  لنظــام  تنفيــذا  ال�ســادرة  التنظيميــة  واالإجــراءات  لل�سوابــط  وفقــا  احلديثــة 

الت�سويــت.  واإجــراءات  االجتماعــات  حتكــم  التــي  بالقواعــد 

مبــا  العموميــة،  اجلمعيــة  يف  امل�ســاهمن  مــن  عــدد  الأكــر  امل�ســاركة  لت�ســهيل  الازمــة  الرتيبــات  اتخــاذ  يجــب   .3
منا�ســبن.  االنعقــاد  ووقــت  مــكان  كل  يكــون  اأن  مراعــاة  اأخــرى،  اأمــور  بــن  مــن  ذلــك،  يف 

التــي  املوا�سيــع  احل�ســبان  يف  ياأخــذوا  اأن  العموميــة،  اجلمعيــة  اأجنــدة  اإعــداد  عنــد  االإدارة،  جمل�ــس  علــى  يتعــن   .4
عنــد  االأجنــدة  اإلــى  اأكــر  اأو  بنــد  اإ�سافــة  م�ســاهم  الأي  ويحــق  االأجنــدة؛  تلــك  يف  اإدراجهــا  يف  امل�ســاهمون  يرغــب 

 . هــا د ا عد اإ

ذات  االأ�ســئلة  وطــرح  العموميــة  باجلمعيــة  اخلا�ســة  االأجنــدة  يف  املدرجــة  املوا�سيــع  مناق�ســة  للم�ســاهمن  يخــول   .5
االإجابــة  اخلارجــي  واملراجــع  االإدارة  جمل�ــس  وعلــى  اخلارجــي.  واملراجــع  االإدارة  جمل�ــس  اأع�ســاء  علــى  بهــا  ال�سلــة 

ال�ســركة.  مب�سالــح  ت�ســر  ال  التــي  والكيفيــة  باالأ�ســلوب  امل�ســاهمن  قبــل  مــن  املطروحــة  االأ�ســئلة  علــى 

لتمكــن  والكافيــة  ال�سحيحــة  باملعلومــات  مدعومــة  العموميــة  اجلمعيــة  يف  املقدمــة  املوا�سيــع  تكــون  اأن  ويجــب   .6
القــرارات.  اتخــاذ  مــن  امل�ســاهمن 

ع�ســوا  يكــون  اأال  ب�ســرط  اآخــر  م�ســاهم  اأي  تعيــن  اأو  �ســخ�سيا،  العموميــة  اجلمعيــة  ح�ســور  م�ســاهم  لــكل  يحــق   .7
مــن  ومعتمــد  خطــي  توكيــل  مبوجــب  عنــه  نيابــة  العموميــة  اجلمعيــة  حل�ســور  ال�ســركة  يف  موظفــا  اأو  االإدارة  جمل�ــس  يف 

حملــي.  بنــك  اأو  وال�سناعيــة  التجاريــة  الغرفــة  قبــل 

انعقــاد  تاريــخ  مــن  اأيــام  ثاثــة  قبــل  االأقــل،  علــى  ال�ســركة،  اإلــى  ي�ســلم  اأن  يجــب  املعتمــد  التوكيــل  اأ�ســل  )اأ(   

 ،11333 الريا�ــس   ،  341904 ب.  �ــس.  امل�ســتثمرين؛  عاقــات  اإدارة  الت�ســليم:  )جهــة  العموميــة  اجلمعيــة 
investor.relations@arabiancentres.com اإلكــروين:  بريــد   ،  +966 11 825 2323 فاك�ــس: 

الهويــة،  اإثبــات  بطاقــة  اإبــراز  وكيلــه،  اأو  العموميــة،  اجلمعيــة  ح�ســور  يف  راغــب  م�ســاهم  كل  علــى  )ب(    

قبــل  االأقــل  علــى  ب�ســاعة  احل�ســور  اأهميــة  علــى  احلر�ــس  مــع  االأ�ســهم،  ملكيــة  توؤيــد  التــي  وامل�ســتندات 
الت�ســجيل.  اإجــراءات  الإكمــال  اجلمعيــة  مــداوالت  بدايــة 

علــى  املــال  راأ�ــس  ن�ســف  ميثلــون  م�ســاهمون  ح�ســره  اإذا  اإال  �سحيحــًا  العاديــة  العامــة  اجلمعيــة  اجتمــاع  انعقــاد  يكــون  ال 
اخلياريــن  اأحــد  اختيــار  اجلمعيــة  رئي�ــس  علــى  يتعــن  االجتمــاع  هــذا  لعقــد  الــازم  الن�ســاب  يتوفــر  مل  واإذا  االأقــل 

 : ليــن لتا ا

تت�سمــن  اأن  ب�ســرط  االأول  االجتمــاع  النعقــاد  املحــددة  املــدة  انتهــاء  مــن  �ســاعة  بعــد  الثــاين  االجتمــاع  يعقــد  اأن   .1
االجتمــاع. هــذا  عقــد  اإمكانيــة  عــن  االإعــان  يفيــد  مــا  االأول  االجتمــاع  لعقــد  الدعــوة 
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هــذه  وتن�ســر  ال�ســابق،  لاجتمــاع  التاليــة  يومــًا   )30( الثاثــن  خــال  يعقــد  ثــاٍن  اجتمــاع  اإلــى  الدعــوة  توجيــه   .2
النظــام.  هــذا  مــن   )30( ثاثــون  املــادة  يف  عليهــا  املن�سو�ــس  بالطريقــة  الدعــوة 

ويف جميع االأحوال يكون االجتماع الثاين �سحيحًا اأيًا كان عدد االأ�سهم املمثلة فيه.

علــى  املــال  راأ�ــس  ن�ســف  ميثلــون  م�ســاهمون  ح�ســره  اإذا  اإال  �سحيحــًا  العاديــة  غــري  العامــة  اجلمعيــة  اجتمــاع  يكــون  ال 
التاليــن:  اخلياريــن  اأحــد  اختيــار  اجلمعيــة  رئي�ــس  علــى  يتعــن  االأول  االجتمــاع  يف  الن�ســاب  هــذا  يتوفــر  مل  فــاإذا  االأقــل، 

تت�سمــن  اأن  ب�ســرط  االأول  االجتمــاع  النعقــاد  املحــددة  املــدة  انتهــاء  مــن  �ســاعة  بعــد  الثــاين  االجتمــاع  يعقــد  اأن   .1 
االجتمــاع. هــذا  عقــد  اإمكانيــة  عــن  االإعــان  يفيــد  مــا  االأول  االجتمــاع  لعقــد  الدعــوة 

هــذا  مــن   )30( ثاثــون  املــادة  يف  عليهــا  املن�سو�ــس  االأو�ســاع  بنف�ــس  يعقــد  ثــاٍن،  اجتمــاع  اإلــى  الدعــوة  توجيــه   .2 
 . م لنظــا ا

املــال  راأ�ــس  ن�ســف  ميثلــون  امل�ســاهمن  مــن  عــدد  ح�ســره  اإذا  �سحيحــًا  الثــاين  االجتمــاع  يكــون  االأحــوال  جميــع  ويف 
االأقــل. علــى 

واملن�سو�ــس  نف�ســها  باالأو�ســاع  ينعقــد  ثالــث  اجتمــاع  دعــوة  وجهــت  الثــاين  االجتمــاع  يف  الــازم  الن�ســاب  يتوفــر  مل  واإذا 
فيــه  املمثلــة  االأ�ســهم  عــدد  كان  اأيــًا  �سحيحــًا  الثالــث  االجتمــاع  يكــون  النظــام  هــذا  مــن   )30( ثاثــون  املــادة  يف  عليهــا 

املخت�ســة. اجلهــة  موافقــة  بعــد 

8. تعقد اجلمعيات العمومية غري العادية الأجل تعديل النظام االأ�سا�سي لل�سركة، با�ستثناء التعديات التالية: 

حرمان امل�ساهمن من اأي من حقوقهم االأ�سا�سية كم�ساهمن يف ال�سركة، �سريكًا، وبخا�سة ما يلي:

خــال  مــن  اأم  نقــدًا  التوزيــع  اأكان  �ســواء  توزيعهــا،  يتقــرر  التــي  االأربــاح  مــن  ن�سيــب  علــى  احل�ســول  )اأ(   

لهــا.  التابعــة  وال�ســركات  ال�ســركة  عاملــي  لغــري  جمانيــة  اأ�ســهم  اإ�ســدار 
احل�سول على ن�سيب من موجودات ال�سركة عند الت�سفية. )ب(   

ح�سور جمعيات امل�ساهمن العامة اأو اخلا�سة، واال�سراك يف مداوالتها، والت�سويت على -قراراتها. )ت(   

الت�سرف يف اأ�سهمه وفق اأحكام النظام. )ث(   

امل�ســوؤولية  دعــوى  ورفــع  االإدارة،  جمل�ــس  اأعمــال  ومراقبــة  ووثائقهــا،  ال�ســركة  دفاتــر  علــى  االطــاع  طلــب  )ج(   

واخلا�ســة. العامــة  امل�ســاهمن  جمعيــات  قــرارات  ببطــان  والطعــن  االإدارة،  جمل�ــس  اأع�ســاء  علــى 

النظــام  ين�ــس  مل  مــا  نقديــة،  ح�س�ــس  مقابــل  ت�ســدر  التــي  اجلديــدة  باالأ�ســهم  االكتتــاب  اأولويــة  )ح(   

ذلــك؛  غــري  علــى  االأ�سا�ــس 

ذلــك  علــى  يوافــق  مل  مــا  امل�ســاهمن،  مــن  الأي  املاليــة  االلتزامــات  زيــادة  اإلــى  تــوؤدي  التــي  التعديــات  )خ(   

امل�ســاهمن. جميــع 

حتويل مقر املكتب الر�سمي لل�سركة من اململكة العربية ال�سعودية اإلى خارج اململكة؛ و )د(   

تغيري جن�سية ال�سركة. )ذ(   

علــى  القانــون،  ومبوجــب  العموميــة؛  اجلمعيــة  اجتمــاع  حم�ســر  علــى  االطــاع  مــن  امل�ســاهمون  يتمكــن  اأن  يجــب   .9
اأي  انعقــاد  تاريــخ  بعــد  اأيــام   10 ع�ســرة  خــال  االجتمــاع  حم�ســر  مــن  بن�ســخة  املعنيــة  ال�ســلطات  تزويــد  ال�ســركة 

للم�ســاهمن.  اجتمــاع 

10. ويتم اإباغ �سوق االأ�سهم فورا بالنتائج املرتبة على انعقاد اجلمعية العمومية. 
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13-4 حقوق التصويت

تتجنــب  اأن  ال�ســركة  وعلــى  طريقــة.  بــاأي  منــه  يحــرم  ال  اأن  يجــب  لذلــك  للم�ســاهم،  اأ�سا�ســيا  حقــا  الت�سويــت   1.يعتــر 
عليــه  وت�ســهل  امل�ســاهم  لتمكــن  ت�ســعى  اأن  عليهــا  بــل  الت�سويــت؛  حــق  مــن  اال�ســتفادة  يعيــق  اإجــراء  اأي  اتخــاذ 

احلــق. هــذا  ممار�ســة 

الت�سويــت  طريقــة  وت�ســتخدم  ال�ســركة  تعتمــد  االإدارة،  جمل�ــس  اأع�ســاء  لر�ســيح  العموميــة  اجلمعيــة  ت�سويــت   2.يف 
. كمــي ا لر ا

اأال  ب�ســرط  العموميــة،  اجلمعيــة  ح�ســور  يف  لــه  ممثــا  اآخــر  م�ســاهم  اأي  خطيــا  ويعــن  ي�ســمي  اأن  للم�ســاهم   3.يجــوز 
ال�ســركة.  يف  موظفــا  اأو  االإدارة  جمل�ــس  يف  ع�ســوا  املمثــل  ذلــك  يكــون 

 – اال�ســتثمار  �سناديــق  مثــا   – الغــري  عــن  نيابــة  ويعملــون  قانونيــة  �ســخ�سيات  ميثلــون  الذيــن   4.امل�ســتثمرون 
وطــرق  الفعلــي،  والت�سويــت  لديهــم،  الت�سويــت  �سيا�ســات  عــن  ال�ســنوية  تقاريرهــم  يف  االإف�ســاح  عليهــم  يجــب 
يت�ســل  فيمــا  االأ�سا�ســية  احلقــوق  ممار�ســة  علــى  توؤثــر  قــد  التــي  للم�سالــح  جوهــري  ت�ســارب  اأي  مــع  التعامــل 

. تهم ا ر �ســتثما با

13-5 حق المساهمين في أرباح األسهم القابلة للتوزيع
امل�ســاهمن  م�سلحــة  حتقــق  بطريقــة  االأ�ســهم،  باأربــاح  يتعلــق  فيمــا  وا�سحــة  �سيا�ســة  ي�ســع  اأن  االإدارة  جمل�ــس  علــى   .1
اإلــى  واالإ�ســارة  العموميــة  اجلمعيــة  اأثنــاء  ال�سيا�ســة  بتلــك  علمــا  امل�ســاهمن  اإحاطــة  وينبغــي  ال�ســركة؛  وم�سالــح 

االإدارة. جمل�ــس  تقريــر  يف  ذلــك 

النقديــة  االأربــاح  �ســواًء  االأربــاح  اأحقيــة  وتكــون  التوزيــع.  وتاريــخ  توزيعهــا  املقــرح  االأربــاح  العامــة  اجلمعيــة  تقــر   .2
انعقــاد  يــوم  تــداول  نهايــة  يف  املاليــة  االأوراق  اإيــداع  مركــز  ب�ســجات  امل�ســجلن  االأ�ســهم  ملالكــي  املنحــة  اأ�ســهم  اأو 

العامــة. اجلمعيــة 

13-6 سياسة توزيع األرباح
لتوزيــع اأربــاح ال�ســركة ال�سافيــة ال�ســنوية بعــد خ�ســم جميــع امل�سروفــات العموميــة والتكاليــف  العامــة  ال�سيا�ســة  تتمثــل 

الوجــه االآتــي: علــى  االأ�سا�ســي  بنظامهــا  مــدرج  هــو  ملــا  االأخــرى وفقــا 

وقــف  العاديــة  العامــة  للجمعيــة  ويجــوز  نظامــي،  احتياطــي  لتكويــن  ال�سافيــة  االأربــاح  مــن   )10%( يجنــب   .1 
املــال. راأ�ــس   30% املذكــور  االحتياطــي  بلــغ  متــى  التجنيــب  هــذا 

االأربــاح  مــن  ن�ســبة  جتنيــب  العاديــة  العامــة  اجلمعيــة  ومبوافقــة  االإدارة  جمل�ــس  مــن  بتو�سيــة  لل�ســركة  يجــوز   .2 
لل�ســركة. املــايل  املركــز  لدعــم  يخ�س�ــس  اتفاقــي  احتياطــي  لتكويــن  ال�سافيــة 

يجوز بعد ذلك توزيع دفعة للم�ساهمن تعادل )%5( من راأ�س املال املدفوع.  .3 

وبحــدود  االإدارة  جمل�ــس  الأع�ســاء  كمكافــاأة  الباقــي  مــن   )5%( عــن  تزيــد  ال  ن�ســبة  تقــدم  مــا  بعــد  يخ�س�ــس   .4 
ال�ســاأن. هــذا  يف  ال�ســادرة  التعليمــات  اأو  لل�ســركة  االأ�سا�ســي  النظــام  عليــه  ن�ــس  مــا 

علــى  التاليــة  لل�ســنوات  ترحــل  االربــاح.،اأو  مــن  اإ�سافيــة  كح�ســة  امل�ســاهمن  علــى  ذلــك  بعــد  الباقــي  ويــوزع   .5
العامــة. اجلمعيــة  عليــه  توافــق  الــذي  النحــو 

اأربــاح  بتوزيــع  القيــام  �ســنويًا  يجــدد  العاديــة  العامــة  اجلمعيــة  مــن  تفوي�ــس  علــى  احل�ســول  بعــد  االإدارة  ملجل�ــس  ويجــوز 
املخت�ســة. اجلهــة  ل�سوابــط  فقــًا  وذلــك  �ســنوي  ربــع  اأو  �ســنوي  ن�ســف  ب�ســكل  ال�ســركة  م�ســاهمي  علــى  مرحليــة 
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14- سياسة المساهمة االجتماعية للشركة
والتكامــل  التعــاون  الأهميــة  واإدراكا  االجتماعيــة  واملفاهيــم  القيــم  دعــم  يف  العربيــة  املراكــز  �ســركة  حر�ــس  مــن  انطاقــا 
ال�ســركة  اإدارة  جمل�ــس  مــن  واميانــا  املجتمــع  خدمــة  يف  امل�ســاهمة  خــال  مــن  لل�ســركة  واخلارجيــة  الداخليــة  البيئــة  مــع 
العامــة  امل�سلحــة  لتعزيــز  الثقافــة  هــذه  وتطويــر  وتنميــة  االجتماعيــة  امل�ســوؤولية  ممار�ســة  حت�ســن  يف  التنفيذيــة  واإدارتهــا 
والدوليــة  االجتماعيــة  باملعايــري  االلتــزام  و�سمــان  لر�ســد  تنظيميــه  و�سيا�ســة  ا�ســراتيجية  بو�ســع  ال�ســركة  التزمــت  فقــد 

ال�ســاأن. هــذا  يف 

14-1 محاور سياسة المساهمة االجتماعية للشركة
14-1-1 التوظيف والتدريب

تبنــي  يف  وال�ســبق  الوطــن،  اأبنــاء  وتدريــب  تطويــر  لرامــج  وامل�ســاندة  الدعــم  تقــدمي  طريــق  عــن  املجتمــع  يف  اال�ســتثمار 
لذلــك. املنا�ســب  املنــاخ  وتهيئــة  املــراأة  توظيــف  يف  االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل  وزارة  توجيهــات 

14-1-2 الفعاليات والمؤتمرات التعليمية
املهنــة  ليــوم  اإ�سافــة  واالأن�ســطة  باملوؤمتــرات  امل�ســاركة  طريــق  عــن  واملهنيــة  التعليميــة  الفعاليــات  رعايــة  يف  امل�ســاهمة 

العمــل. ل�ســوق  الوطــن  اأبنــاء  لتخريــج 

14-1-3 البيئة المناسبة للموظفين
ال�ســركة  تطلعــات  مــع  وتن�ســجم  املهنيــة  والقواعــد  الدوليــة  املعايــري  مــع  توائــم  للموظفــن  مثاليــة  عمــل  بيئــة  تقــدمي 

التاليــة: النقــاط  يف  الركيــز  وبخا�ســة  امل�ســتقبلية، 

التاأمن ال�سحي ال�سامل للموظفن.  •
تطبيق اآلية تنظيميه لتقدمي القرو�س املي�سرة للموظفن املحتاجن.  •

املناخ املائم ملمار�سة املهام الوظيفية.  •

14-1-4 الحمالت والفعاليات الصحية
ومنهــا  ال�سحيــة،  املوؤ�س�ســات  مــن  العديــد  ينظمهــا  والتــي  بالــدم،  التــرع  حمــات  يف   – دوري  ب�ســكل   – امل�ســاركة 

التخ�س�ســي. في�ســل  امللــك  م�ست�ســفى 

14-1-5 المحافظة على البيئة
منتجــات  يقدمــون  الذيــن  املورديــن  مــع  للتعاقــد  تفا�سليــة  ميــزة  واإعطــاء  مواردهــا،  علــى  واملحافظــة  بالبيئــة  االهتمــام 

البيئــة. علــى  حتافــظ 

14-1-6 التعاون مع الهيئات الحكومية واألهلية
تقدمي كامل الدعم وامل�ساندة للهيئات احلكومية واالأهلية لتنمية القيم واملفاهيم االإ�سامية واالجتماعية.

14-1-7 مساعدة الجمعيات التعاونية والخيرية
دعم وتقدمي امل�ساعدات العينية والنقدية للجمعيات التعاونية واملكاتب اخلريية.



مالحق
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الملحق رقم )1( - تقييم فاعلية مجلس اإلدارة
1 = نادرا = ضعيف 

2 = أحيانا = تحت المتوسط 
3 = بعض الوقت = متوسط 

4 = معظم الوقت = فوق المتوسط 
5 = طول الوقت = مرٍض تمامًا 

ال�سلوك
التقديرات

12345ال ينطبق
1 – وضع االستراتيجية:

يدعم جميع اأع�ساء جمل�س االإدارة ا�سراتيجية ال�سركة وقيمها، مما 
ميكنهم من و�سع االجتاه العام من القمة 

2 – االستراتيجية:
يكون لدى كل اأع�ساء جمل�س االإدارة تفهم وا�سح حول العمل الرئي�سي 
لل�سركة، وتوجيه ا�سراتيجيتها، ومواردها املالية والب�سرية ال�سرورية 

لتحقيق هذه االأهداف. 

3 – إدارة اجتماعات ومناقشات المجلس:
ت�سجع اجتماعات املجل�س على املناق�سة عالية اجلودة واملناق�سات القوية 

4 – إدارة عالقات المجلس الداخلية:
يتخذ اأع�ساء املجل�س القرارات مبو�سوعية وتعاون باأف�سل م�سالح ال�سركة 

وي�سعرون اأنهم م�سوؤولون ب�سكل جماعي عن حتقيق النجاح التنظيمي. 

5 – إدارة عالقات المجلس مع اآلخرين:
يت�سل املجل�س بفاعلية مع كل م�ساهمي ال�سركة ويطلب انطباعهم. 

6 – امتالك أعضاء المجلس للمهارات:
يعرف اأع�ساء املجل�س بالدور املتوقع منهم ومن زمائهم بلعبه ويكون 

لديهم املهارات واخلرة املنا�سبة لذلك الدور.

7 – رد الفعل على األحداث:
ي�ستجيب املجل�س باإيجابية وبطريقة بناءة لاأحداث من اأجل امل�ساعدة 

على اتخاذ القرارات الفعالة وتنفيذها وت�سجيع ال�سفافية. 

8 – الرئيس: 
ي�سجع اأ�سلوب قيادة الرئي�س واالجتاه العام على اتخاذ القرار الفعال 

واملناق�سة البناءة و�سمان اأن املجل�س يعمل كفريق. 

9 – عالقة الرئيس والعضو المنتدب والمدير التنفيذي:
يعمل رئي�س املجل�س والع�سو املنتدب واملدير التنفيذي ب�سكل جيد معا 

وكذلك مهاراتهم املختلفة وخرتهم تكمل بع�سها البع�س. 

10 – الحضور واالشتراك في االجتماعات:
يح�سر جميع اأع�ساء املجل�س وي�ساركون يف االجتماعات بفاعلية. 

11 – القنوات المفتوحة لالتصال:
لدى املجل�س قنوات ات�سال مفتوحة مع االإدارة التنفيذية واالآخرين. 
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ال�سلوك
التقديرات

12345ال ينطبق
12 – آطر عمل المخاطر والمراقبة:

توجه املجل�س ملراجعة املخاطر يف ال�سركة مفتوح وحمل اهتمام وينظر 
لنقاط التعلم من االأحداث، اأكر من اإلقاء اللوم. 

13 – التكوين:
حجم املجل�س منا�سب ولديه مزيج من املهارات ل�سمان اأق�سى حد من الفاعلية. 

14 – الميثاق:
 ال�سروط املرجعية للمجل�س منا�سبة، مع االأدوار وامل�سوؤوليات املحددة 

بو�سوح، مما ي�سمن التعامل مع امل�سائل ال�سحيحة. 

15 – لجان المجلس: 
لقد مت اإن�ساء جلان املجل�س بالطريقة ال�سليمة، وتنفذ اأدوارها املفو�سة لها 

وتقدم تقرير وا�سح وكامل اإلى املجل�س. 

16 – أمين المجلس: 
يت�سرف اأمن املجل�س كقناة منا�سبة لتقدمي املعلومات اإلى املجل�س ويدعم 

رئي�س املجل�س واأع�ساء املجل�س غري التنفيذين. 

17 – أعضاء المجلس غير التنفيذيين:
 م�ساهمة اأع�ساء املجل�س غري التنفيذين يف تطوير اال�سراتيجية ومراقبة 

اأداء االإدارة فعالة مما يوفر الدعم والتحدي. 

18 – دورية االجتماعات وتوقيت توفير المعلومات:
 يجتمع املجل�س غالبا ب�سكل كاف، ويح�سل على معلومات ذات جودة 

وتفا�سيل منا�سبة، واأن بنود جدول االأعمال تكون م�سمولة بال�سكل 
ال�سحيح يف الوقت املخ�س�س لها. 

19 – بنود جدول األعمال:
 ي�سمل جدول اأعمال دورة املجل�س كل االأمور الهامة بالن�سبةلل�سركة، 

بحيث يعطى التف�سيل واالأولوية وت�سمل النظر يف مكانة ال�سركة، وتعزيزها 
واملخاطر املحيطة بها. 

20 – اجتماع الجمعية العمومية:
 ت�ستفيد ال�سركة اأق�سى ا�ستفادة من اجتماع اجلمعية العمومية 

21 – أصحاب المصالح الخارجيين: 
حدد املجل�س م�ساهميه اخلارجين و�سمن اأن ال�سركة لديها م�ستوى عال 

من االت�سال بهم. 

22 – إدارة المخاطر: 
ي�ستخدم املجل�س عملية منظمة وفعالة يف اإدارة املخاطر، وياأخذ يف 

احل�سبان اأن�سطة ال�سركة وات�ساع الوظائف بها. 

23 – التعريف والتدريب:
 ح�سل اأع�ساء املجل�س على معلومات تعريفية كاملة عن ال�سركة، ومتاح 

لهم تدريب م�ستمر ملواكبة التطورات يف اأعمال ال�سركة. 

24 – تخطيط التعاقب:
 يوجد تخطيط منا�سب للتعاقب الأع�ساء املجل�س. 
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ال�سلوك
التقديرات

12345ال ينطبق
25 – تقييم األداء: 

ال�ســنوي.  االأداء  تقييــم  اإلــى  فــردي  ب�ســكل  املجل�ــس  اأع�ســاء  يخ�ســع 
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الملحق رقم )2( - نموذج السيرة الذاتية لمرشح لعضوية المجلس

م�ســاهمة  �ســركة  اإدارة  جمل�ــس  لع�سويــة  للمر�ســح  الذاتيــة  ال�ســرية  منــوذج   -  )3( رقــم  املاليــة  ال�ســوق  هيئــة  منــوذج 
)تــداول( ال�ســعودية  املاليــة  ال�ســوق  يف  مدرجــة 

تعليمات ملء النموذج

ُي�ستكمل هذا النموذج من قبل املر�سح لع�سوية جمل�س اإدارة ال�سركة.  -1

ير�سل النموذج فور ح�سول ال�سركة على موافقة اجلهات املخت�سة اإلى هيئة ال�سوق املالية – االإدارة العامة لاإ�سراف على   -2
ال�سوق – فاك�س: 7205 279 01، والريد االإلكروين: cgd@cma.org.sa ومن ثم ير�سل بالريد امل�سجل اإلى 

العنوان الريدي: �س. ب 220022 – الريا�س 11311 هيئة ال�سوق املالية.

بيانات �سركة امل�ساهمة املراد الر�سح لع�سوية جمل�س اإدارتها  -1
ا�ســـم ال�سركـة
ن�ساط ال�سركة

طبيعة و�سفة الع�سوية  -2
) ع�سو م�ستقل  ع�سو غري تنفيذي ع�سو تنفيذي�سفــة الع�سوية )�سع 
) ممثل عن �سخ�سية اعتبارية ب�سفته ال�سخ�سيةطبيعة الع�سوية )�سع  

ا�سم ال�سخ�سية االعتبارية:                
البيانات ال�سخ�سية للمر�سح اأو املمثل  -3

الـــمـهـنـــةاال�سم الرباعي

العنوان تاريخ املياداجلـن�سـيــــــة
الريدي

هاتـــف املكتباال�سم الوظيفي:مكان العمل:
الـــــــجــوال
الـــفـــاكــ�س

رقـــم الــهويـــــة
عدد االأ�سهم التي ميتلكها يف ال�سركة املراد الر�سح لع�سوية جمل�س اإدارتها

املوؤهات العلمية واخلرات العملية  -4
املوؤهات العلمية للمر�سح لع�سوية جمل�س االإدارة:

تاريخ احل�سول عليهالتخ�س�ساملوؤهلم
1
2
3

عدد �سنوات اخلرة وتفا�سيلها  -5
جماالت اخلرة�سنوات اخلرة

يف  الــواردة  البيانــات  �سحــة  ب�ســاأن  املاليــة  ال�ســوق  هيئــة  جتــاه  امل�ســوؤولية  االإدارة  جمل�ــس  لع�سويــة  املر�ســح  ال�ســخ�س  يتحمــل  ماحظــة: 
لنمــوذج ا
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توقيع المرشح لعضوية مجلس اإلدارة:

6 - امل�سالح املرتبطة بال�سركة بالتف�سيل )للمر�سح اأو املمثل(:

)اأ( هل يوجد م�سالح للمر�سح اأو املمثل ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر مع ال�سركة؟           نعم           ال

اإذا كانت االإجابة نعم، اذكر التفا�سيل الكاملة:

)ب( هل ي�سرك املر�سح يف اأي عمل من �ساأنه مناف�سة ال�سركة؟                              نعم            ال

اإذا كانت االإجابة نعم، اذكر التفا�سيل الكاملة:

7 -الع�سوية احلالية يف جمال�س اإدارات �سركات م�ساهمة اأخرى )مدرجة اأو غري مدرجة( اأو اللجان املنبثقة منها:

الن�ساط الرئي�سا�سم ال�سركةم
�سفة الع�سوية

)تنفيذي، غري تنفيذي، م�ستقل(
ع�سوية اللجان

1

2

3

�سحــة  ب�ســاأن  املاليــة  ال�ســوق  هيئــة  جتــاه  امل�ســوؤولية  االإدارة  جمل�ــس  لع�سويــة  املر�ســح  ال�ســخ�س  يتحمــل  ماحظــة: 
النمــوذج يف  الــواردة  البيانــات 

املر�سح لع�سوية جمل�س االإدارة

اال�ســــــم:  

التوقيــع: 

التاريـــخ: 
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الملحق رقم )3( - تقييم الفاعلية الشخصية ألعضاء مجلس اإلدارة
1 = نادرا = ضعيف 

2 = أحيانا = تحت المتوسط 
3 = بعض الوقت = متوسط 

4 = معظم الوقت = فوق المتوسط 
5 = طول الوقت = مرٍض تمامًا 

اسم عضو المجلس الذي يجري تقييمه:

ال�سلوك
التقديرات

12345ال ينطبق

1 – وضع االستراتيجية: 
لدى ع�سو املجل�س تفهم وا�سح لاأعمال الرئي�سية لل�سركة وي�سارك يف 

و�سع االأهداف اال�سراتيجية.

2 – تمكين األداء:
ي�ساعد الع�سو يف �سمان توفر املوارد املالية والب�سرية ال�سرورية لل�سركة 

لتحقيق االأهداف

3 – وضع وتطبيق القيم:
 يدعم الع�سو معايري وقيم ال�سركة مما ي�ساعده على امل�ساركة يف و�سع 

االجتاه العام من القمة. 

4 – إظهار الشجاعة والنزاهة: 
ا�ستعداد الع�سو ليكون رابط اجلاأ�س ومتحديا ب�سكل بناء ويكون القدوة يف 

االأمور االأخاقية

5 – حضور اجتماعات المجلس: 
يح�سر الع�سو االجتماعات بانتظام. 

6 – اإلعداد المناسب:
 يعد الع�سو االأمور م�سبقا ب�سكل منا�سب قبل االجتماعات

7 – المشاركة الفعالة:
 ي�سارك الع�سو م�ساركة فعالة يف املناق�سات القوية اأثناء وبن اجتماعات 

املجل�س. 

8 – مشاركة العضو المنتدب:
 يعمل الع�سو املنتدب بو�سوح نحو اأف�سل امل�سالح لل�سركة دون اأي ت�سارب 

يف م�سوؤولياته املختلفة. 

9 – المسؤولية الشخصية: 
يظهر الع�سو امل�سوؤولية ال�سخ�سية للت�سجيع على جناح العمل. 

10- آطر عمل المخاطر والمراقبة:
 نهج الع�سو يف مراجعة املخاطر يف ال�سركة قوى وبناء. 
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ال�سلوك
التقديرات

12345ال ينطبق

11 – رد الفعل على األخبار السيئة: 
يكون رد فعل الع�سو اإيجابي وبناء على االأخبار ال�سيئة مما ي�سجع ويفتح 

االت�ساالت ب�سفافية. 

12 – فهم المشاركة الفردية:
 تفهم الع�سو باأدوار اأع�ساء املجل�س االآخرين. 

13 – مهارات أعضاء المجلس: 
متتع الع�سو مبهارات وخرات منا�سبة لدوره. 

14 – فهم العمل:
 يبذل الع�سو جهدا كي يعرف العمل. 

15 – الوقت الكافي لدوره ومسؤولياته: 
يكر�س الع�سو الوقت الكايف لدوره يف ع�سوية املجل�س. 

16 – المرونة: 
يتوقع الع�سو بتغيري وتعزيز النواحي االإيجابية للتغيري لدى االآخرين. 

17 – التأثير الشخصي:
 ات�سال الع�سو بالتاأثري طالبا فهم وجهات نظر االآخرين والتفاو�س/ 

التاأثري كلما كان منا�سبا. 

18 – إظهار فطنة العمل:
 يقرر الع�سو القرارات ال�سليمة وميار�س احلكم اجليد يف مناق�سة بنود 

جدول اأعمال املجل�س. 

19 – التطوير المهني:
 حتمل الع�سو للم�سوؤولية جتاه التطور املهني امل�ستمر. 

20 – إدارة العالقات مع اإلدارة التنفيذية:
 لدى الع�سو قنوات ات�سال مفتوحة مع االإدارة التنفيذية ومع االآخرين كلما 

كان ذلك ممكنا. 

21 – إدارة العالقات مع اآلخرين على المستوى الخارجي:
 الع�سو منفتح على االت�سال من امل�ساهمن الرئي�سين وامل�ساهمن 

االآخرين كلما كان ذلك ممكنا لدوره يف املجل�س. 

22 – التنسيق مع أعضاء المجلس المستقلين:
 يقوم الع�سو املنتدب بالتن�سيق، وا�ست�سارة اأع�ساء املجل�س امل�ستقلن كلما 

تطلب االمر ذلك. 
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الملحق رقم )4( - تقييم فاعلية لجنة المراجعة
1 = نادرا = ضعيف 

2 = أحيانا = تحت المتوسط 
3 = بعض الوقت = متوسط 

4 = معظم الوقت = فوق المتوسط 
5 = طول الوقت = مرٍض تمامًا 

ال�سلوك
التقديرات

12345ال ينطبق
1 – فهم أهداف العمل الرئيسية:

 يتمتع كل اأع�ساء جلنة املراجعة بفهم جيد للمخاطر املختلفة الكامنة يف 
اأعمال ال�سركة. 

2 – التركيز على المجاالت المناسبة:
 تركز جلنة املراجعة على االأ�سئلة ال�سحيحة وفعالة يف جتنب التفا�سيل 

الدقيقة. 

3 – التفاعل مع المراجعين الخارجيين:
 تتوا�سل جلنة املراجعة مع املراجعن اخلارجين بخ�سو�سنطاق العمل، 

ونتائج املراجعة واالأمور الهامة االأخرى.

4 – التفاعل مع المراجعين الداخليين:
 تظهر جلنة املراجعة درجة منا�سبة من متابعة عمل املراجعة الداخلية 

ونتائجه. 

5 - التفاعل مع قسم متابعة االلتزام:
 تظهر جلنة املراجعة درجة منا�سبة من متابعة عمل ق�سم متابعة االلتزام.

6 - التعاون مع لجان المجلس األخرى )الترشيحات والمكافآت، واالستثمار 
والتمويل(:

 تظهر جلنة املراجعة درجة منا�سبة من التعاون والتن�سيق مع جلان 
املجل�س االخرى.

7 – فهم المسائل المالية الرئيسية:
 لدى جلنة املراجعة تفهم جيد للم�سائل املالية الرئي�سية، مبا يف ذلك 

الدخل وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة والعمليات املعقدة. 

8 – فهم مستويات التأكيدات المختلفة: 
تفهم جلنة املراجعة التفاعل بن امل�سادر املختلفة عند ح�سولها على 

تاأكيد بخ�سو�س اأي من اأمور ال�سركة التي تتابعها. 

9 – تفعيل المناقشة: 
ت�سجع اجتماعات جلنة املراجعة على درجة عالية من املناق�سات 

االإيجابية. 

10 – رد الفعل على األخبار السيئة: 
ت�ستجيب جلنة املراجعة ب�سكل اإيجابي وبناء لاأخبار ال�سيئة من اأجل 

ت�سجيع ال�سفافية امل�ستقبلية. 
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11 – إيجابية رئيس اللجنة:

 يعمل رئي�س اللجنة ب�سكل مر�سي نحو ت�سجيع االجتماعات الفعالة مع 
امل�ستويات االإدارية املختلفة.

12 – عالقة عمل صريحة ومفتوحة مع العضو المنتدب:
 لدى اأع�ساء جلنة املراجعة عاقة مبا�سرة واإيجابية مع الع�سو املنتدب. 

13 – قنوات االتصال المفتوحة:
 لدى جلنة املراجعة قنوات ات�سال مفتوحة مع امل�سوؤولن بال�سركة مما 

ي�سهل تفهم وحل امل�سائل. 

14 – التأثير اإليجابي:
 هناك توازن منا�سب بن دور املراقبة للجنة املراجعة ودورها يف تدعيم 

حوكمة ال�سركة. 

15 – أعضاء بمهارات وخبرة مناسبة:
 تتكون جلنة املراجعة من اأع�ساء مبزيج من املهارات واخلرة املنا�سبة، 

مبا يف ذلك اخلرة املالية. 

16 – و�سوح الدور: 
يوجد �سروط وا�سحة لدور اللجنة يف مواجهة املجل�س ككل. 

17 – جدول األعمال السنوي المنظم والمناسب: 
يوجد جدول اأعمال �سنوي منظم لاأمور املطلوب ت�سمينها مع الركيز 

على املجاالت ال�سحيحة. 

18 – العدد الكافي من االجتماعات والوصول إلى الموارد:
 عدد وطول مدة االجتماعات والو�سول اإلى املوارد يكون كافيا مبا ي�سمح 

للجنة املراجعة باإجناز واجباتها. 

19 – المعلومات الهامة والمناسبة والدقيقة:
 اأوراق جلنة املراجعة دقيقة وهامة ومنا�سبة ويتم ا�ستامها قبل وقت كايف 

من عقد االجتماعات. 

20 – دعوة األشخاص المناسبين لحضور االجتماعات:
 يطلب من االإدارة التنفيذية واالآخرين بح�سور االجتماعات وموا�سيع 

معينة كلما كان ذلك ممكنا ومنا�سبا. 

21 – عقد االجتماعات بوقت كافي قبل انعقاد اجتماعات المجلس:
 عقد اجتماعات جلنة املراجعة بوقت كايف قبل انعقاد اجتماعات املجل�س 

مما ي�سمح بحل امل�سائل املطروحة. 

22 – الحضور والمشاركة في االجتماعات: 
يح�سر جميع اأع�ساء جلنة املراجعة وي�ساركون بفاعلية يف االجتماعات. 

23 – الوقت الكافي وااللتزام بتنفيذ المسؤوليات:
 لدى جميع اأع�ساء جلنة املراجعة الوقت الكايف وااللتزام بالوفاء 

مب�سوؤولياتهم. 
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24 – التعليم والتدريب المستمر:

 ينفذ اأع�ساء جلنة املراجعة اأن�سطة تطوير �سخ�سية م�ستمرة لتحديث 
مهاراتهم ومعرفتهم. 

25 – الدور اخلا�س يف �سيا�سة »�سافرة االإنذار« اإباغ جلنة املراجعة 
باالإجراءات املو�سوعة �سمن �سيا�سة ما يعرف "ب�سافرة االإنذار" لاإباغ 

عن املخالفات، وتنفيذ دورها املحدد بالن�سبة لذلك. 

26 – إظهار المسؤولية بالتقرير السنوي للجنة: 
تتحمل جلنة املراجعة امل�سوؤولية الكاملة ملحتوى تقرير اللجنة ال�سنوي 

وتقوم باإدارة القرارات بفاعلية حول حاالت االإف�ساح الواردة فيها.
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الملحق رقم )5( - تقييم فاعلية لجنة الترشيحات والمكافآت
1 = نادرا = ضعيف 

2 = أحيانا = تحت المتوسط 
3 = بعض الوقت = متوسط 

4 = معظم الوقت = فوق المتوسط 
5 = طول الوقت = مرٍض تمامًا 

ال�سلوك
التقديرات

12345ال ينطبق
1 – فهم أهداف العمل الرئيسية:

 لدى جميع اأع�ساء جلنة الر�سيحات واملكافاآت فهم جيد باأهداف العمل 
لل�سركة وبرامج املوارد الب�سرية املو�سعة لل�سركة واال�ستفادة من هذا 

الفهم اأثناء مناق�سات اللجنة حول �سيا�سة الر�سيحات واملكافاآت. 

2 – تقييم النتائج المحتملة من القرارات:
 تفهم جلنة الر�سيحات واملكافاآت ب�سكل مف�سل كل نواحي �سيا�سات 
الر�سيحات واملكافاآت بال�سركة وتقيم النتائج امل�ستقبلية املحتملة من 

القرارات. 

3 – فهم المخاطر المحتملة: 
تنظر جلنة الر�سيحات واملكافاآت يف التاأثري ال�سلوكي على اأع�ساء جمل�س 

االإدارة وبخا�سة الع�سو املنتدب واالإدارة التنفيذية واملوظفن االآخرين 
والذي ين�ساأ عن ال�سيا�سات وتنفيذها. 

4 – التوجه ألهداف األداء التنفيذية الفردية وتقييم األداء:
 بالنظر اإلى املكافاآت املحددة، تفهم جلنة الر�سيحات واملكافاآت 

اأ�س�س تقييم اأداء الع�سو املنتدب واالإدارة التنفيذية واملوظفن االآخرين 
وا�ستعدادهم للتعامل مع نواحي املكافاأة لاأداء الذي يكون حتت التوقع. 

5 –التفاعل مع اإلدارة:
 حتتفظ جلنة الر�سيحات واملكافاآت باملبادرات اخلا�سة بو�سع �سيا�سة 

وهياكل الر�سيحات واملكافاآت واالإ�سغاء اإليها وتقدمي االقراحات 
وو�سعها اأمام جمل�س االإدارة. 

6 – التواصل مع المستشارين الخارجيين:
 تعتر جلنة الر�سيحات واملكافاآت فعالة يف �سمان ح�سولها على 

اال�ست�سارة من مدير املوارد الب�سرية اأو امل�ست�سارين اخلارجين امل�ستقلن 
وفهمها. 

7 – التركيز على المنظورات المختلفة للمستثمر: 
تت�ساور جلنة الر�سيحات واملكافاآت مع امل�ساهمن وتتوقع ردود اأفعال 

على التغيريات يف �سيا�سة الر�سيحات واملكافاآت وهي على علم بعاطفة 
امل�ساهمن بال�سركة وال�سركاء االآخرين فيما يتعلق مبكافاآت كبار 

التنفيذين بال�سركة.

8 – قوة الحوار:
 يتم اإدارة اجتماعات جلنة الر�سيحات واملكافاآت بالطريقة التي ت�سجع 

على قوة املناق�سة. ي�سارك كل االأع�ساء يف هذه املناق�سة بفاعلية. 
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9 – القدرة على اتخاذ القرارات:

 قدرة جلنة الر�سيحات واملكافاآت على اتخاذ قرارات قد تكون غري 
مرغوبة وتقدمي "اأخبار �سيئة" اإلى االإدارة، اإذا اعتر هذا على اأنه 

�سروري على �سوء قرارات ال�سركة، اأو الفرد اأو اأدائه اأو منا�سبا يف �سياق 
املعايري احلالية الأف�سل املمار�سات. 

10 – إيجابية رئيس اللجنة:
 ي�سجع رئي�س جلنة الر�سيحات واملكافاآت على االجتماعات 

الفعالةوم�ساركة كل االأع�ساء يف االجتماعات. 

11 – وضوح الشروط المرجعية: 
يوجد �سروط مرجعية وا�سحة لدى جلنة الر�سيحات واملكافاآت والتي 

حتدد دور اللجنة وعاقتها باملجل�س ككل، واأن هذه ال�سروط متوفرة لدى 
امل�ساهمن واالأطراف املعنية االأخرى، والتي تلتزم بها جلنة الر�سيحات 

واملكافاآت. 

12 – األعضاء بالمهارات والخبرة المناسبة:
 يتكون اأع�ساء جلنة الر�سيحات واملكافاآت من اأفراد مبجموعة منا�سبة 

من اخلرات واملهارات مبا يف ذلك معرفة العمل بهياكل املوارد الب�سرية 
واملكافاآت التي يتم ا�ستخدامها عادة يف ال�سركات املماثلة واإطار عمل 

املوارد الب�سرية واملكافاآت املطبق بال�سركة. 

13 – التعليم والتدريب المستمر:
 التزام كل ع�سو من اأع�ساء جلنة الر�سيحات واملكافاآت بتنفيذ تطور 

�سخ�سي منتظم لتحديث معرفته ومهاراته. 

14 – جدول األعمال السنوي المنظم والمناسب:
 يوجد جدول اأعمال �سنوي منظم يو�سح توقيت القرارات الهامة 

والعمليات املطلوب اتخاذها من اأجل ال�سماح الأع�ساء جلنة الر�سيحات 
واملكافاآت باتخاذ تلك القرارات. 

15 – عدد وتوقيتات االجتماعات:
 يوجد عدد كاف من االجتماعات مبدة كافية مما ي�سمح للجنة 

الر�سيحات واملكافاآت باالإجناز التام لواجباتها. واأن جميع اأع�ساء جلنة 
الر�سيحات واملكافاآت حا�سرين يف كل االجتماعات. 

16 – الوصول إلى المعلومات الهامة والدقيقة والمناسبة:
 تزويد اأع�ساء جلنة الر�سيحات واملكافاآت مبعلومات كاملة ودقيقة 

وكافية قبل كل اجتماع مما ي�سمح لهم مبحاكاة امل�سائل الرئي�سية 
للمناق�سة واإ�سدار القرار. 

17 – التواصل مع المستشارين الخارجيين: 
لدى جلنة الر�سيحات واملكافاآت و�سول مبا�سر اإلى امل�ست�سارين 

اخلارجين، �سواء قامت بتعين ر�سمي مل�ست�ساريها امل�ستقلن واإلى التقارير 
الهامة التي قد توؤدي اإلى نتيجة الأية عاقة اأخرى قد تكون لديهم مع 

االإدارة. 
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18 – دعوة غير األعضاء إلى اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت: 

يتم دعوة االإدارة التنفيذية وغري االأع�ساء حل�سور اجتماعات جلنة 
الر�سيحات واملكافاآت لتقدمي معلومات اأو موا�سيع هامة ولكنهم ال 

يح�سروا ب�سكل ر�سمي.

19 – تحمل مسؤولية محتوى التقرير السنوي للجنة الترشيحات 
والمكافآت:

تتحمل جلنة الر�سيحات واملكافاآت امل�سوؤولية الكاملة ملحتوى تقرير 
الر�سيحات واملكافاآت ال�سنوي وتقوم باإدارة القرارات بفاعلية حول 

حاالت االإف�ساح الواردة فيها.
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الملحق رقم )6( - تقييم فاعلية لجنة التمويل واالستثمار
1 = نادرا = ضعيف 

2 = أحيانا = تحت المتوسط 
3 = بعض الوقت = متوسط 

4 = معظم الوقت = فوق المتوسط 
5 = طول الوقت = مرٍض تمامًا 
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1 – فهم أهداف العمل الرئيسية: 

لدى جميع اأع�ساء جلنة التمويل واال�ستثمار فهم جيد ال�سراتيجية 
اال�ستثمار واحتياجات التمويل لل�سركة. 

2 – التركيز على المجاالت المناسبة:
 تركز جلنة التمويل واال�ستثمار على املجاالت املرتبطة بالتمويل 

واال�ستثمار بفعالية. 
3 – تقييم العواقب المحتملة المرتبطة بقرارات التمويل واالستثمار:

 لدى جلنة التمويل واال�ستثمار فهم كامل جلميع العواقب والتاأثريات 
املختلفة التي ميكن اأن تن�ساأ عن قرارات التمويل واال�ستثمار بال�سركة. 

4 – نوعية التفاعل مع لجان المجلس )لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات 
والمكافآت(:

 تبدي جلنة التمويل واال�ستثمار درجة منا�سبة من التعاون مع جلان 
املجل�س االأخرى. 

5 – التعاطي مع سياسة التوزيعات بالشركة:
 لدى جلنة التمويل واال�ستثمار تفهم جيد ل�سيا�سة التوزيعات بال�سركة، 

وارتباطها باخلطة اال�سراتيجية لا�ستثمار، واتفاقيات التمويل لل�سركة. 
6 – قوة المناقشة:

 ت�سجع اجتماعات جلنة التمويل واال�ستثمار على نوعية فعالة من 
املناق�سات االإيجابية. 

7 – رد الفعل على األخبار السيئة:
 ت�ستجيب جلنة التمويل واال�ستثمار ب�سكل اإيجابي وبناء لاأخبار ال�سيئة 

من اأجل الت�سجيع على ال�سفافية امل�ستقبلية. 
8 – إيجابية رئيس اللجنة: 

يعمل رئي�س اللجنة ب�سكل مقبول يف ظل ت�سجيع االجتماعات الفعالة، مع 
م�ستوى منا�سب من امل�ساركة يف االجتماعات اخلارجية الر�سمية. 

9 – عالقة عمل صريحة ومفتوحة مع العضو المنتدب: 
لدى اأع�ساء جلنة التمويل واال�ستثمار عاقة مبا�سرة واإيجابية مع الع�سو 

املنتدب.
10 – قنوات االتصال المفتوحة:

 لدى جلنة التمويل واال�ستثمار قنوات ات�سال مفتوحة مع امل�سوؤولن 
بال�سركة مما ي�سهل تفهم وحل امل�سائل.

11 - مراجعة الموازنة السنوية للشركة:
تقوم اللجنة مبراجعة املوازنة ال�سنوية لل�سركة، واعتماد التجاوزات بها 

يف املدى املحدود، والنقل فيما بن م�سروفات الت�سغيل وامل�سروفات 
الراأ�سمالية باملوازنة.
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12 – الموافقة على التملك والتخارج من االستثمارات والمشاريع 
المشتركة وتطوير المشاريع:

 تقوم جلنة التمويل واال�ستثمار بدور اأ�سا�سي باملوافقة على التملك 
والتخارج من اال�ستثمارات وامل�ساريع امل�سركة وتطوير امل�ساريع. 

13 – مراجعة األداء المالي للمشاريع / االستثمارات:
 تقوم جلنة التمويل واال�ستثمار مبراجعة االأداء املايل للم�ساريع / 

اال�ستثمارات التخاذ اخلطوات الت�سحيحية الازمة.
14 – مراجعة / إقرار/ الموافقة على االتفاقيات المالية:

 تقوم جلنة التمويل واال�ستثمار باملراجعة واملوافقة على االتفاقيات املالية 
اجلديدة اأو ماحق لاتفاقيات القائمة، وتقوم اللجنة مبراجعة واإقرار 
االتفاقيات املالية الكبرية متهيدا لعر�سها على جمل�س االإدارة للموافقة 

عليها. 
 15 – مراجعة وإقرار الزيادة في رأس المال:

 تقوم جلنة التمويل واال�ستثمار مبراجعة واقرار اإ�سدار الزيادات اجلديدة 
يف راأ�س املال متهيدا ملوافقة جمل�س االإدارة واجلمعية العمومية عليها.

16 – مهارات أعضاء اللجنة وخبرة مناسبة:
 تتكون جلنة التمويل واال�ستثمار من اأع�ساء مبزيج من املهارات واخلرة، 

مبا يف ذلك اخلرة باخلطط اال�ستثمارية، وهياكل التمويل، واإدارتها 
املالية. 

17 – وضوح دور ومسؤوليات اللجنة:
 و�سوح دور وم�سوؤوليات جلنة التمويل واال�ستثمار فيما يتعلق بااللتزام 

با�سراتيجية اال�ستثمار، وم�سادر التمويل لل�سركة. 
18 – جدول األعمال السنوي المنظم والمناسب:

 يوجد جدول اأعمال �سنوي منظم لاأمور املطلوب تغطيتها مع الركيز 
على املجاالت ذات ال�سلة بالتمويل واال�ستثمار. 

19 – عدد كافي من االجتماعات والوصول إلى الموارد:
 كفاية عدد وطول مدة االجتماعات والو�سول اإلى املوارد مما ي�سمح للجنة 

التمويل واال�ستثمار باالإجناز الكامل لواجباتها. 
20 – المعلومات الدقيقة والهامة والمناسبة:

 اأوراق جلنة التمويل واال�ستثمار دقيقة وهامة ومنا�سبة ومت ا�ستامها 
بوقت كاف قبل االجتماعات. 

21 – دعوة األشخاص المناسبين لحضور االجتماعات:
 يطلب من االإدارة التنفيذية واالأِ�سخا�س االآخرين بح�سور االجتماعات 

واملوا�سيع الهامة كلما كان ذلك ممكنا. 
22 – عقد االجتماعات بوقت كاف قبل انعقاد اجتماعات مجلس اإلدارة: 

عقد اجتماعات جلنة التمويل واال�ستثمار بوقت كاف قبل انعقاد 
اجتماعات جمل�س االإدارة مما ي�سمح بحل امل�سائل املطروحة. 

23 – الحضور والمشاركة في االجتماعات:
 يح�سر جميع اأع�ساء جلنة التمويل واال�ستثمار وي�ساركون بفاعلية يف 

االجتماعات. 
24 – الوقت الكافي وااللتزام بتنفيذ المسؤوليات:

 لدى كل اأع�ساء جلنة التمويل واال�ستثمار الوقت الكايف وااللتزام بالوفاء 
مب�سوؤولياتهم. 
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25 – التعليم والتدريب المستمر: 
يحر�س اأع�ساء جلنة التمويل واال�ستثمار على اأن�سطة التطوير ال�سخ�سي 

امل�ستمر لتحديث مهاراتهم ومعرفتهم. 
26 – تحمل مسؤولية محتوى التقرير السنوي للجنة الحوكمة:

 تتحمل جلنة التمويل واال�ستثمار امل�سوؤولية الكاملة ملحتوى تقرير اللجنة 
ال�سنوي وتقوم باإدارة القرارات بفاعلية حول حاالت االإف�ساح الواردة 

فيها.



سبتمبر 2017 م      134 دليل وسياسة الحوكمة  

دليل وسياسة الحوكمة )اإلصدار والتعديالت(

روجع مبعرفة جلنة رقم االإ�سدار
الت�سليم لهيئة تاريخ االإ�سداراعتماد جمل�س االإدارةاملراجعة

ال�سوق املالية
)1(√√2017/)(/ )(





www.arabiancentres.com


