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الباب األول المقدمة

المادة األولى: الغرض 

يقدم دليل الحوكمة مبادئ توجيهية إلدارة فعالة وفقًا لألسس والمعايير المتضمنة. أ. 

وقد تم وضع دليل إدارة الحوكمة بناًء على نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات واألنظمة األخرى ذات العالقة  ب. 
ونظام الشركة األساسي.

المادة الثانية: الهدف من دليل الحوكمة 

تحقيق أفضل المعايير المهنية والشفافية وذلك من خالل المتابعة والمحافظة على االمتثال الكامل لألنظمة  أ. 
والقواعد واللوائح التي تحكم أعمال الشركة وحماية سمعتها وأصولها. 

إضافة إلى تحديد أهداف الشركة وخططها المستقبلية يطور المجلس استراتيجيتها التي توجه األنشطة القائمة  ب. 
لتحقيق هذه األهداف. 

هذا ويقوم مجلس اإلدارة  باستخدام المهارة والحرص عند ممارسة مهامهم ، مع تأدية واجباتهم على نحو قائم  ج. 
على الثقة. 

المادة الثالثة: ما هي إدارة الحوكمة؟

تعتبر الحوكمة نظامًا "للضوابط والتوازنات"، تم تصميمه لخلق توازن بين مصالح مختلف أصحاب المصلحة المعنيين 
في المنظمة )المساهمين واإلدارة والموظفين والعمالء والموردين والمجتمع ككل(، وعليه، فإن حوكمة الشركات ال 

تقتصر على المسائل النظامية واللوائح والمخاطر، بل تطبيقها يتسع ليشمل معظم أنشطة الشركة الشركة. 

المادة الرابعة: استخدام الدليل

يستخدم هذا الدليل كمرجعية للمساهمين ومجلس اإلدارة  واللجان التابعة لمجلس اإلدارة، بحيث يتم الرجوع إلى الجزء 
ذي العالقة من هذا الدليل لالسترشاد به و/أو االمتثال به.

كما سيتم القيام بعملية مراجعة دورية لهذا الدليل، وذلك بهدف تقييم مدى مالءمته وقابليته للتطبيق، أوحاجته إلى 
التعديل وفقًا للتغيرات التي قد تطرأ على الشركة أوالبيئة المحيطة أو بسبب أي تغيرات في األنظمة واللوائح ذات 

العالقة.

المادة الخامسة: مراقب الدليل

يراقب هذا الدليل المستشار القانوني العام للشركة )وسيشار إليه فيما بعد بـ«مراقب الدليل«(. توجه كافة 
االستفسارات واألمور المتعلقة بهذا الدليل سواء فيما يتعلق بمحتوياته أو تنفيذه أو نطاق العمل أو األهداف وغيره 

إلى مراقب الدليل وسيكون مراقب الدليل الشخص المخول في مراجعة هذا الدليل بشكل دوري وإصدار التوصيات 
بشأنه. 

المادة السادسة: حق اإلطالع على الدليل 

إن للمساهمين ومجلس اإلدارة  واللجان التابعة لمجلس اإلدارة أحقية االطالع على هذا الدليل. كما يمكن للشركة 
نشر ملخص لهذا الدليل حسب ما تتطلبه األنظمة واللوائح ذات العالقة أو في موقع الشركة على شبكة اإلنترنت.

المادة السابعة: الموافقة على الدليل

يجب أن يتم الموافقة على محتويات دليل إدارة الحوكمة من قبل مجلس اإلدارة  والجهات األخرى صاحبة المسئولية 
كجمعية المساهمين ولجان المجلس وذلك قبل وضعه قيد التنفيذ، وأن يتم تفعيل هذا الدليل والمستجدات الخاصة 

به من قبل مراقب الدليل بدءًا من التاريخ الذي تم تحديده والموافقة عليه.

المادة الثامنة: تنفيذ الدليل

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

المادة التاسعة: تحديث الدليل

أ. من حين آلخر يتطلب دليل الحوكمة إلى إجراء تعديالت و إضافات.

ج. يجب أن تتم كافة التعديالت واإلضافات وفقًا إلجراءات التحديث الواردة في هذا الجزء.

المادة العاشرة: صيانة الدليل وتكرار معدل المراجعة 

يجب أن يتم مراجعة واعتماد الدليل على فترات منتظمة لتعكس التغييرات التي قد تطرأ في الشركة أوالبيئة  أ. 
المحيطة بها أو التغيرات في األنظمة واللوائح ذات العالقة.

يتناول الجدول التالي معدل تكرار المراجعة ومسؤولية أداء المراجعة ومسؤولية اتخاذ الموافقة:   ب. 

الموافقة تتم من قبل مسؤولية المراجعة تتم من قبل معدل تكرار المراجعة المراجعة

مجلس اإلدارة أو أي 
من الجهات صاحبة 

الصالحية

المستشار القانوني العام 
للشركة كل 12 شهرًا دليل إدارة الحوكمة

المادة الحادية عشر: إجراءات التحديث

أ. يتم عمل التعديالت بالدليل كنتيجة لسبب أو مجموعة من األسباب التالية التي لها تأثير مباشر على أعمال الشركة:

التغيرات في األنظمة السعودية  .1
التغيرات في أنظمة ولوائح هيئة سوق المال  .1

التغيرات في النظام األساسي للشركة  .2
التغيرات في هيكل مجلس اإلدارة   .3

يتم طلب تحديث الدليل )اإلضافة / اإللغاء / التعديل( فقط من قبل مستخدم الدليل أو من قبل مراقب الدليل.  ب. 
يجب أيضًا أن يلقي طلب التغيير / التحديث الضوء على أثر التغييرات المقترحة.

سوف يتم تحديث هذا الدليل للتأكد من التصريح بكافة التغييرات وتوثيقها سواء كانت تلك التغييرات المؤقتة أو  ج. 
الدائمة وكذلك التأكد من أن محتويات الدليل تعكس باستمرار الممارسات الحالية في الشركة.  

سوف تتم عملية التحديثات فقط من خالل طلب تحديث الدليل.  د. 

سوف يتم منح الموافقة المبدئية والنهائية ألية تغييرات من قبل مجلس اإلدارة أو الجهة صاحبة الصالحية.  هـ. 
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بمجرد الحصول على الموافقة، سوف يتم إعادة طلب تحديث الدليل إلى مراقب الدليل ليتم تسجيله في سجل  و. 
ضبط تحديثات الدليل الوارد في هذا الجزء.

سوف يتم إصدار كافة التغييرات المؤقتة في صيغة مذكرة مستقلة مع إتباع نفس اإلجراء الخاص بتحديث الدليل  ز. 
مع إشارة تدل على األجزاء ذات الصلة المتأثرة في هذا الدليل.

المادة الثانية عشر: سجل مراقبة عمليات التحديث 

يجب أن تكون أي متغيرات تطرأ على هذا الدليل مؤرخة ومتسلسلة. أ. 

يتم إدخال تاريخ إجراء التحديث إلى جانب رقم التغيير في كل صفحة من صفحات دليل إدارة الحوكمة.  ب. 

يتولى مراقب الدليل التحقق من معرفة جميع الموظفين بالتحديثات ورقم آخر إصدار من إصدارات  الدليل وتاريخ  ج. 
بدء التطبيق. 

يجب االستعانة بالجدول اآلتي وتوقيعه إلجراء جميع التحديثات على الدليل.  د. 

 xxx/xx/xx :تاريخ هذا اإلصدار
                                  

ملخص التغييرات التاريخ اإلصدار المعدل

المادة الثالثة عشر:  حقوق التأليف والنشر

هذا الدليل ومحتوياته هو لالستخدام الداخلي ويتم التعامل معه بسرية. يمكن للشركة نشر ملخص لهذا الدليل في 
موقع الشركة على شبكة اإلنترنت أو موقع تداول.

المادة الرابعة عشر: المصطلحات الواردة بالدليل
فيما يلي التعريفات الخاصة ببعض العبارات المستخدمة في هذا المستند:

الوصف  العبــــــارة م

ــح كل مســاهم  ــار أعضــاء مجلــس اإلدارة  يمن أســلوب تصويــت الختي
قــدرة تصويتيــة بعــدد األســهم التــي يملكهــا ، بحيث يحــق له  التصويت 
بهــا لمرشــح واحــد أو تقســيمها بيــن مــن يختارهــم مــن المرشــحين دون 

وجــود أي تكــرار لهــذه األصــوات.
التصويت التراكمي  1

الشــخص الــذي يســيطر عليــه شــخص آخــر  وتكــون الســيطرة بشــكل 
ــر مباشــر . مباشــر أو غي التابع  2

الوصف  العبــــــارة م

فيمــا يتعلــق بكبــار التنفيذييــن أو عضــو مجلــس اإلدارة  أو مســاهم  أ.  
فــرد يمتلــك نســبة كبيــرة مــن األســهم، أي مــن اآلتــي بيانهــم:

ــة  ــن بـ"عائل ــزوج والزوجــة و األوالد القصــر )يشــار إليهــم مجتمعي ال   .1
الفــرد"(

2.  أي شــركة تكــون للفــرد أو ألي مــن أفــراد عائلتــه أو ألكثــر مــن فــرد 
منهــم مجتمعيــن ، أو تكــون للفــرد وألي مــن أفــراد عائلتــه أو ألكثــر 
رأســمالها ســواء  ، أي مصلحــة فــي  مــن فــرد منهــم مجتمعيــن 

ــى:   ــح لهــم القــدرة عل ــر مباشــر بمــا يتي بشــكل مباشــر  أو غي
التصويــت أو الســيطرة علــى أصــوات بنســبة تســاوي أو تزيــد علــى   •
30% فــي الجمعيــة العموميــة فيمــا يتعلــق بــكل أو معظــم الوســائل
أو تعييــن أو عــزل أعضــاء مجلــس اإلدارة  المالكيــن لغالبيــة حقــوق    •
التصويــت فــي اجتماعــات مجلــس اإلدارة  فيمــا يتعلــق بــكل أو 

معظــم المســائل .

ب.  يقصــد بـ"شــخص ذي عالقــة" فيمــا يتعلــق بشــركة تملــك نســبة 
ــرة مــن األســهم:  كبي

أي شــركة أخــرى تكــون تابعــة لهــا ، أو قابضــة لهــا، أو تابعــة زميلــة   .1
لهــا تملكهــا الشــركة األم نفســها 

ــى التصــرف  ــن عل ــا معتادي 2.  أي شــركة يكــون أعضــاء مجلــس إدارته
وفقــا لتوجيهــات أو تعليمــات الشــركة التــي تملــك نســبة كبيــرة مــن 

األســهم. 

أي شــركة تكــون للشــركة التــي تملــك نســبة كبيــرة مــن األســهم ،   .3
وأي شــركة أخــرى ورد تعريفهــا فــي الفقــرة )أ( أو)ب( مجتمعتيــن، 
أي مصلحــة فــي رأســمالها ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بمــا 

يتيــح لهــم القــدرة علــى:  
التصويــت أو الســيطرة علــى أصــوات بنســبة تســاوي أو تزيــد علــى   •
30% فــي الجمعيــة العموميــة فيمــا يتعلــق بــكل أو معظــم الوســائل
أو تعييــن أو عــزل أعضــاء مجلــس اإلدارة  المالكيــن لغالبيــة حقــوق   •
التصويــت فــي اجتماعــات مجلــس اإلدارة  فيمــا يتعلــق بــكل أو 

معظــم المســائل

شخص ذو عالقة 3 
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الوصف  العبــــــارة م

كبار المساهمين في الشركة. أ. 

أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم. ب. 

ه.  كبار التنفيذيين في الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم.

د. أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار  التنفيذييــن لــدى كبــار المســاهمين فــي 
الشركة.

هـــ. المنشــآت - مــن غيــر الشــركات - المملوكــة لعضــو  مجلــس اإلدارة 
أو أحــد كبــار  التنفيذييــن أو أقاربهــم.

كبــار  أو  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  مــن  أي  يكــون  التــي  الشــركات  و. 
فيهــا. شــريكًا  أقاربهــم  أو  التنفيذييــن  

كبــار  أو  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  مــن  أي  يكــون  التــي  الشــركات  ز. 
التنفيذييــن  أو أقاربهــم عضــوًا فــي مجلــس إدارتهــا أو مــن كبــار 

فيهــا. التنفيذييــن  

ح. شــركات المســاهمة التــي يملــك فيهــا أي مــن أعضاء مجلــس اإلدارة 
أو كبــار  التنفيذييــن أو أقاربهــم مــا نســبته )5%( أو أكثــر، مــع مراعــاة 

مــا ورد فــي الفقــرة )د( مــن هــذا التعريــف.

كبــار  أو  اإلدارة  أعضــاء مجلــس  مــن  يكــون ألي  التــي  الشــركات  ط. 
فــي تأثيــر  أقاربهــم  أو  التنفيذييــن  

- قراراتها ولو بإسداء النصح أو التوجيه.

ــر فــي قــرارات الشــركة  ــه تأثي ي. أي شــخص يكــون لنصائحــه وتوجيهات
ــار تنفيذييهــا. وأعضــاء مجلــس إدارتهــا وكب

ك. الشركات القابضة أو التابعة للشركة.
- ويســتنى  مــن الفقرتيــن )ط( و)ي( مــن هــذا التعريــف النصائــح 

م بشــكل مهنــي والتوجيهــات التــي تقــدَّ
- من شخص مرخص له في ذلك.

األطراف ذوو العالقة 4

ــن أو أي  ــار التنقيذيي ــدب، أو عضــو مجلــس إدارة، أو كب - العضــو المنت
مســاهم يمتلــك نســبة كبيــرة مــن األســهم فــي شــركة تكــون أوراقهــا 
الماليــة مدرجــة، أو أي شــخص ذي عالقــة بشــخص ينطبــق عليــه 

هــذا التعريــف.
شخص ذو صلة 5

- اآلباء، واألمهات، واألجداد، والجدات وإن علوا.
- األوالد، وأوالدهم وإن نزلوا.

- اإلخوة واألخوات األشقاء، أو ألب، أو ألم، وأوالدهم.
- األزواج والزوجات.

األقارب أو صلة القرابة 6

الوصف  العبــــــارة م

جميــع حقــوق التصويــت المرتبطــة بأســهم شــركة ويمكــن ممارســتها 
مــن خــالل الجمعيــة العموميــة

حقوق التصويت  7

مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين المجلس  8

الشــركة ولجنــة  إدارة  تعيينهــا مــن قبــل مجلــس  يتــم  التــي  اللجــان 
المراجعــة.

لجان مجلس اإلدارة  9

هيئــة الســوق الماليــة شــاملة حيثمــا يســمح النــص،  أي لجنــة، أو 
لجنــة فرعيــه، او موظــف، أو وكيــل يمكــن ان يتــم تفويضــه للقيــام بــأي 

وظيفــة مــن وظائــف الهيئــة.
الهيئة 10

السوق المالية السعودية السوق 11

قواعــد لقيــادة الشــركة وتوجيهها تشــتمل على آليــات لتنظيم العالقات 
المختلفــة بيــن مجلــس اإلدارة والمديريــن التنفيذييــن والمســاهمين 
وأصحــاب المصالــح، وذلــك بوضــع قواعــد وإجــراءات خاصــة لتســهيل 
ــة عليهــا  ــع الشــفافية والمصداقي ــة اتخــاذ القــرارات وإضفــاء طاب عملي
وتحقيــق  المصالــح  وأصحــاب  المســاهمين  حقــوق  حمايــة  بغــرض 

العدالــة والتنافســية والشــفافية فــي الســوق وبيئــة العمــل

حوكمة الشركات 12

تــم إصــدار نظــام الشــركات الســعودي بالمرســوم الملكــي رقــم م/3 
المــؤرخ 1437/1/28هـــالموافق 2015/11/10م وتعديالتــه

نظام الشركات السعودي 13

ــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/30 وتاريــخ  نظــام الســوق المالي
1424/06/02هـ

نظام السوق المالية  14

الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة 
الموافــق  1438/05/16هـــ  وتاريــخ   2017-16-8 رقــم  قــرار  بموجــب 

الشــركات نظــام  علــى  بنــاًء  2017/02/13م 
الئحة حوكمة الشركات 15

قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية قواعد التسجيل واإلدراج 16

رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين  الرئيس  17

شركة الخطوط السعودية للتموين )“التموين”، “الشركة”( الشركة 18

القــدرة علــى التأثيــر علــى أفعــال أو قــرارات شــخص آخــر بشــكل مباشــر أو 
غيــر مباشــر ، منفــردا أو مجتمعــا مــع قريــب أو تابــع ، مــن خــالل أي مــن 
اآلتــي: )أ( امتــالك نســبة تســاوي 30% أو أكثــر مــن حقــوق التصويــت فــي 
شــركة. )ب( حــق تعييــن 30% أو أكثــر  مــن أعضــاء الجهــاز اإلداري ؛ وتفســر 

كلمــة “المســيطر” وفقــا لذلــك.   

السيطرة  19

شخص يملك 5% أو أكثر من أسهم المصدر مساهم كبير  20
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الوصف  العبــــــارة م

المســاهمين الذيــن يمثلــون فئــة غيــر مســيطرة علــى الشــركة بحيــث ال 
يســتطيعون التأثيــر عليهــا.   

مساهمو األقلية  21

جمعيــة تشــكل مــن مســاهمي الشــركة بموجــب أحــكام نظام الشــركات 
ونظام الشــركة األساســي

جمعية المساهمين 22

ــه مصلحــة مــع الشــركة مثــل: المســاهمين، العامليــن،  كل شــخص ل
ــن، والمجتمــع.  ــن، العمــالء، الموردي الدائني

أصحاب المصالح 23

ســهم أي شــركة أينمــا كان مــكان تأسيســها. ويشــمل تعريــف “ســهم” 
كل أداة تكــون لهــا خصائــص رأس المــال.

سهم 24

بالنسبة إلى الشركة، فهي تشمل أعضاء مجلس اإلدارة. عضو مجلس اإلدارة    25

عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغًا إلدارة الشركة وال يشارك 
في األعمال اليومية لها. العضو غير التفيذي 26

عضو مجلس اإلدارة الذي يكون متفرغًا في اإلدارة التنفيذية للشركة 
ويشارك في األعمال اليومية لها، وتكون مهامه ومسئولياته بحسب 

الوظيفة التي يشغلها.
العضو التنفيذي 27

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع باالستقالل التام في مركزه 
وقراراته، وال تنطبق عليه أي من عوارض االستقالل المنصوص 
عليها في المادة عشرين )20( من الئحة حوكمة الشركات )ما كان 

استرشاديًا من تلك العوارض اليؤثر على استقالل العضو حتى وان 
انطبقت عليه(، وعلى العضو المستقل أن يكون قادرًا على أداء 

مهامه وإبداء آرائه والتصويت على القرارات بموضوعية وحياد، بما 
ُيعين المجلس على اتخاذ القرارات السليمة التي تسهم في تحقيق 

مصالح الشركة.  

العضو المستقل 28

األشــخاص المنــوط بهــم إدارة عمليــات الشــركة اليوميــة، واقتــراح 
القــرارات االســتراتيجية وتنفيذهــا، كالرئيــس التنفيــذي ونوابــه والمديــر 

ــي. المال

اإلدارة التنفيذية أو كبار 
التنفيذيين 29

فيمــا يتعلــق بشــخص، يشــمل عضــو مجلــس إدارة شــركة، أو مديــر 
الشــركة أو الشــريك فــي شــركة تضامــن، أو أي فــرد اخــر يعمــل بموجــب 
عقــد عمــل، أو عقــد خدمــات ويتــم وضــع خدماتــه فــي تصــرف أو تحــت 

ســيطرة ذلــك الشــخص. 

موظف 30

الوصف  العبــــــارة م

النظام اآللي لتداول األسهم السعودية تداول  31

مجموعــة مــن األفــراد الذيــن يتخــذون القرارات اإلســتراتيجية للشــخص، 
ويعتبــر مجلــس إدارة الشــركة الجهــاز اإلداري لهــا. 

الجهاز اإلداري 32

ــة أو  ــاح ومــا فــي حكمهــا، والمكافــآت الدوري ــغ والبــدالت واألرب المبال
الســنوية المرتبطــة بــاألداء، والخطــط التحفيزيــة قصيــرة أو طويلــة 
والمصاريــف  النفقــات  باســتثناء  أخــرى،  عينيــة  مزايــا  وأي  األجــل، 
ــة التــي تتحملهــا الشــركة عــن عضــو مجلــس اإلدارة  ــة المعقول الفعلي

لغــرض تأديــة عملــه.

المكافآت 33

يقصد بها في الئحة االندماج واالستحواذ أي من اآلتي:
األوراق الماليــة للشــركة المعــروض عليهــا التــي تــم تقديــم العــرض   .1

بشــأنها أو التــي تتمتــع بحقــوق التصويــت.
أسهم رأس المال للشركة المعروض عليها والعارض.  .2

األوراق الماليــة للعــارض التــي تتمتــع – بشــكل أساســي – بالحقــوق   .3
نفســها ألي أوراق ماليــة ســيتم إصدارهــا كثمــن للعــرض.

األوراق الماليــة للشــركة المعــروض عليهــا والعــارض التــي تتمتــع   .4
بحقــوق اكتتــاب أو تحويــل ألي مــن األوراق الماليــة المذكــورة أعــاله.    

األوراق المالية
ذات  العالقة 34

أي شخص طبيعي، أو اعتباري تقر له أنظمة المملكة بهذه الصفة.  - الشخص  35

العمــل  الســعودية طبقــًا أليــام  العربيــة  المملكــة  فــي  يــوم عمــل   -
الهيئــة. فــي  الرســمية  يوم 36

أي يوم، سواء أكان يوم عمل أم ال   - يوم تقويمي 37
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الباب الثاني المساهمين والجمعية العمومية

المادة الخامسة عشر: الحقوق العامة للمساهمين 

 يجب أن يتم حفظ كافة حقوق المساهمين المتصلة باألسهم، وعلى وجه الخصوص الحقوق اآلتية: 
الحصول على عائد من األرباح التي تم الموافقة علي توزيعها. . 1

الحصول على حصة من أصول الشركة في حالة التصفية. . 2

يكــون لــكل مكتتــب صــوت عــن كل ســهم يمثلــه فــي الجمعيــة العامة وتحســب األصوات فــي الجمعية العامــة العادية . 3
والجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى أســاس صــوت واحــد لــكل ســهم. وال يجــوز ألعضــاء مجلــس اإلدارة االشــتراك فــي 
التصويــت علــى قــرارات الجمعيــة التــي تتعلــق بإبــراء ذمتهــم عــن مــدة إدارتهــم وال علــى البنــود المتعلقــة بالتعامــالت 

مــع أطــراف ذات عالقــة إن كان العضــو صاحــب المصحلــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة وال علــى بنــود مكافآتهــم. 

تشــجع الشــركة حضــور جميــع المســاهمين مهمــا كان عــدد أســهمهم فــي رأســمال الشــركة اجتماعــات الجمعيــة . 4
العامــة ومناقشــة مجلــس اإلدارة عــن أدائــه وبنــاًء علــى المــادة الثامنــة والعشــرون )28( مــن نظــام الشــركة األساســي 
ــر موظفــي الشــركة فــي  ــر أعضــاء مجلــس اإلدارة ومــن غي ــة – شــخص آخــر مــن غي ــه – كتاب ــوكل عن للمســاهم أن ي
ــًا لصــوت المــوكل فــي  ــل مثبت ــة العامــة وإدراج صــوت المســاهم ويفضــل أن يكــون التوكي حضــور اجتمــاع الجمعي
الموضــوع المعــروض فــي جــدول األعمــال قبــل تســليمه للوكيــل وال تفــرض الشــركة ذلــك ويشــترط أن يتــم تقديــم 
نســخ مــن هــذه التوكيــالت إلــى إدارة الشــركة قبــل يوميــن )2( عمــل علــى األقــل مــن التاريــخ المحــدد الجتمــاع الجمعيــة 

العامــة، علــى أن يتــم تقديــم أصــل التوكيــالت قبــل بــدء ذلــك االجتمــاع.

اتخاذ أي إجراءات تجاه أسهمهم وفق أحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.. 5

مراقبــة أداء الشــركة وأعمــال مجلــس اإلدارة فضــاًل عــن الحــق فــي إثــارة أيــة مطالبــات بالمســاءلة ضــد أي مــن أعضــاء . 6
مجلــس اإلدارة ورفــع دعــوى المســئولية تجاههــم، والطعــن ببطــالن قــرارات جمعيــات المســاهمين العامــة والخاصــة 

وفــق الشــروط والقيــود الــواردة فــي نظــام الشــركات واألنظمــة واللوائــح ذات العالقــة ونظــام الشــركة األساســي.

تقديــم االستفســارات وطلــب االطــالع علــى دفاتــر الشــركة ووثائقهــا، ويشــمل ذلــك البيانــات والمعلومــات الخاصــة . 7
بنشــاط الشــركة واســتراتيجيتها التشــغيلية واالســتثمارية بمــا ال يضــر بمصالــح الشــركة وال يتعــارض مــع نظــام 
الشــركات ونظــام الســوق الماليــة ولوائحهمــا التنفيذيــة. يجــب إتاحــة أي معلومــات مــن شــأنها تمكيــن المســاهمين 
مــن ممارســة حقوقهــم بشــكل صحيــح، علــى أن تكــون تلــك المعلومــات كاملــة ودقيقــة وواضحــة وغيــر مضللــة، 
كمــا يجــب توفيــر المعلومــات وتحديثهــا لهــم علــى أســس متكــررة وضمــن الفتــرة الزمنيــة المناســبة، كمــا يجــب 
ــر المعلومــات  ــى أن تتســم وســيلة االتصــال توفي ــة لالتصــال مــع مســاهميها عل ــذ وســيلة فعال ــى الشــركة تنفي عل
ــًا بمعلومــات الشــركة التــي يمكــن للمســاهم الحصــول عليهــا  للمســاهمين بالوضــوح والتفصيــل وأن تتضمــن بيان
وأن يتــم توفيرهــا لعمــوم المســاهمين مــن ذات الفئــة وال يجــب علــى الشــركة التفضيــل بيــن أحــد المســاهمين أو 

آخــر فــي إعطــاء هــذه المعلومــات.

أولويــة االكتتــاب باألســهم الجديــدة التــي تصــدر مقابــل حصــص نقديــة، مــا ام توقــف الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة . 8
العمــل بحــق األوليــة – إذا نــص نظــام الشــركة األساســي علــى ذلــك – وفقــًا للمــادة األربعيــن بعــد المائــة )140( مــن 

نظــام الشــركات. 

تقييد أسهمه في سجل المساهمين في الشركة. . 9

طلــب االطــالع علــى نســخة مــن عقــد تأســيس الشــركة ونظامهــا األساســي مــا لــم تنشــرهما الشــركة فــي موقعهــا . 10
االلكترونــي. 

ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة وانتخابهم. . 11

المادة السادسة عشر: حقوق المساهمين المتعلقة باجتماعات الجمعية العامة 

تعقد الجمعية العامة العادية على األقل مرة في السنة في غضون األشهر الستة التالية لنهاية السنة  المالية  أ. 
للشركة.

تعقد اجتماعات أخرى للجمعية العامة كلما دعت الحاجة إلى ذلك وفقًا لما يقرره مجلس اإلدارة، أو حسب ما هو  ب. 
مذكور في نظام الشركة األساسي  وحسب األنظمة واللوائح ذات العالقة. 

يجب على الشركة نشر دعوة اجتماع الجمعية العامة في تداول ومواقع اإلنترنت الرسمية للشركة وفي الصحيفة  ج. 
اليومية التي يتم توزيعها في موقع المقر الرئيسي للشركة، وذلك بعشرة )10( أيام على األقل قبل الموعد المتفق 

عليه النعقاد االجتماع. ويجب أن تحتوي الدعوة على جدول أعمال االجتماع ونموذج التوكيل. 

تعقد الجمعية العامة كذلك بناًء على طلب مساهمين يمتلكون ما نسبته 5% من رأس المال وكذلك بناًء على  د. 
طلب المراجع الخارجي للشركة.

يجب على المجلس تشجيع وتسهيل المشاركة للمساهمين على أوسع نطاق ممكن في اجتماعات الجمعية العامة  هـ. 
وذلك بتحديد أنسب وقت ومكان لعقد االجتماع، وللمجلس في ذلك أن يقرر استخدام وسائل التقنية الحديثة 

وفقًا لألنظمة واللوائح ذات العالقة.

يجب إعداد جدول أعمال لكل اجتماع يعقده المجلس مع األخذ في االعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمين  و. 
في مناقشتها خالل االجتماع، كما إن المساهمين الذين يمتلكون أسهم تمثل 5 % أو أكثر لهم الحق في إضافة بند 

أو أكثر في جدول األعمال ليتم مناقشته في االجتماع. 

للمساهمين الحق في مناقشة أي بند من بنود جدول األعمال في االجتماع فضاًل عن توجيه أسئلة إلى مجلس  ز. 
اإلدارة  ومراجع الحسابات الخارجي خالل االجتماع. يجب على المجلس والمراجع الخارجي الرد على تلك األسئلة مع 

إعداد اإلجابات الخاصة بهم ما لم تخل تلك اإلجابات بمصلحة الشركة.

يجب أن يتم دعم كافة األمور التي يتم تناولها في االجتماع بالمعلومات الكافية لتمكين المساهمين من اتخاذ  ح. 
القرار الصحيح المتعلق ببند محدد يتم مناقشته خالل االجتماع. 

يتم إرسال نسخ من المستندات باإلضافة إلى تقرير مجلس اإلدارة السنوي وتقرير مراجع الحسابات بعد موافقة  ط. 
الجمعية عليهم إلى هيئة السوق المالية خالل مدة أقصاها عشرة )10( أيام من تاريخ االجتماع.

يجب أن يتم نشر محضر اجتماع الجمعية العامة للمساهمين في موقع تداول وموقع الشركة الرسمي.  ي. 

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

بشأنها وعلى الشركة تحديث تلك المعلومات في حال تعديل جدول أعمال الجمعية العامة.

ومن المتوقع أن يحضر أعضاء مجلس اإلدارة  الجمعية العامة للمساهمين وعضوًا من كل لجنة واإلدارة التنفيذية  ل. 
للشركة.

المادة السابعة عشر: الجمعية العامة العادية  

يترأس رئيس مجلس اإلدارة  )"الرئيس"( أو نائب الرئيس في حال غياب الرئيس جميع اجتماعات الجمعية العامة.  أ. 
وفي حال غياب الرئيس ونائبه ، ينتخب المجلس رئيسًا لرئاسة هذا االجتماع على وجه التحديد، كما تنتخب الجمعية 

أمين سر لها وأعضاء للجنة جمع وفرز األصوات. 

ومن المتوقع أن يحضر كافة أعضاء مجلس اإلدارة  الجمعية العامة السنوية للمساهمين وعضوًا من كل لجنة  ب. 
واإلدارة التنفيذية للشركة. 

تقدم اجتماعات الجمعية العامة فرصة للمساهمين لاللتقاء والتواصل مع المجلس لوضع منظور أفضل لتفهم  ج. 
عمليات الشركة وآفاقها.
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عقب كل اجتماع للجمعية العامة، يجب أن يتم إرفاق محاضر االجتماعات في سجل خاص، والذي يكون موقعَا من  د. 
رئيس الجمعية وأمين سر الجمعية في االجتماع. 

اجتماعات الجمعية العامة العادية لن تكون صالحة إال إذا حضرها مساهمون يمثلون ما ال يقل عن ربع رأس مال  و. 
الشركة، وإذا لم يتحقق هذا النصاب في االجتماع األول، وجهت دعوة لعقد اجتماع ثان خالل الثالثين )30( يومًا 

التالية لالجتماع السابق، على أن تنشر الدعوة لالجتماع الثاني بحسب الطرق المنصوص عليها في المادة )2/31( 
من نظام الشركة األساسي. ومع ذلك، يجوز أن يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد 
االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لالجتماع األول ما يفيد ذلك، ويعتبر االجتماع الثاني صحيحًا أيًا كان عدد 

األسهم الممثلة فيه. 

يجب مناقشة ومعالجة جميع األمور ذات الصلة بالشركة في اجتماع الجمعية العامة العادية ، وباستثناء األمور  ز. 
التي تدخل في نطاق اختصاص الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع شئون الشركة 

وبخاصة ما يلي:  
تعيين وعزل أعضاء مجلس اإلدارة.. 1

ــم . 2 ــي تت ــر مباشــرة فــي األعمــال والعقــود الت الترخيــص فــي أن يكــون لعضــو مجلــس اإلدارة مصلحــة مباشــرة أو غي
ــة.  لحســاب الشــركة، وذلــك وفــق أحــكام نظــام الشــركات ولوائحــه التنفيذي

الترخيــص باشــتراك عضــو مجلــس اإلدارة فــي أي عمــل مــن شــأنه منافســة الشــركة، أو أن ينافــس الشــركة فــي أحــد . 3
فــروع النشــاط الــذي تزاولــه، وذلــك وفــق أحــكام نظــام الشــركات ولوائحــه التنفيذيــة.

مراقبــة التــزام أعضــاء مجلــس اإلدارة بأحــكام نظــام الشــركات ولوائحــه التنفيذيــة واألنظمــة األخــرى ذات العالقــة . 4
ونظــام الشــركة األساســي، وفحــص أي ضــرر ينشــأ عــن مخالفتهــم لتلــك األحــكام أو إســاءتهم تدبيــر أمــور الشــركة، 
ــراه مناســبًا فــي هــذا الشــأن وفقــًا لنظــام الشــركات ولوائحــه  وتحديــد المســئولية المترتبــة علــى ذلــك، واتخــاذ مــا ت

ــة واألنظمــة األخــرى ذات العالقــة. التنفيذي

تشكيل لجنة المراجعة وفقًا ألحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية واألنظمة األخرى ذات العالقة.. 5

الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة.. 6

تعيين مراجعي الحسابات  وتحديد مكافآتهم وإعادة تعيينهم وتغييرهم والموافقة على تقاريرهم.. 7

البــت فــي اقتراحــات مجلــس اإلدارة بشــأن طريقــة توزيــع األربــاح الصافيــة واعتمــاد مــا تــم توزيعــه مــن أربــاح مرحليــة . 8
إن وجــدت.

الموافقة على القوائم المالية للشركة. . 9

الموافقة على تعيين مراجع حسابات خارجي وتحديد مكافأته ومدة عمله.. 10

النظــر فــي المخالفــات واألخطــاء التــي تقــع مــن مراجعــي حســابات الشــركة فــي أدائهــم لمهامهــم، وفــي أي صعوبــات . 11
ــى  ــن مجلــس اإلدارة أو إدارة الشــركة لهــم مــن االطــالع عل ــق بتمكي ُيخطرهــا بهــا مراجعــو حســابات الشــركة – تتعل
الدفاتــر والســجالت وغيرهــا مــن الوثائــق والبيانــات واإليضاحــات الالزمــة ألداء مهامهــم، واتخــاذ مــا تــراه مناســبًا فــي 

هــذا الشــأن.

اســتخدام االحتياطــي االتفاقــي للشــركة فــي حــال عــدم تخصيصــه لغــرض معيــن، علــى أن يكــون اســتخدام هــذا . 12
االحتياطــي بنــاًء علــى اقتــراح مــن مجلــس اإلدارة وفــي األوجــه التــي تعــود بالنفــع علــى الشــركة أو المســاهمين.

تكوين احتياطات أخرى للشركة، بخالف االحتياطي النظامي واالحتياطي االتفاقي والتصرف فيها. . 13

ــاح الصافيــة للشــركة إلنشــاء مؤسســات اجتماعيــة لعاملــي الشــركة أو لمعاونــة مــا يكــون . 14 اقتطــاع مبالــغ مــن األرب
قائمــًا مــن هــذه المؤسســات، وفقــًا لمــا ورد فــي المــادة التاســعة والعشــرين بعــد المائــة )129( مــن نظــام الشــركات. 

الموافقــة علــى بيــع أكثــر مــن )5%( مــن أصــول الشــركة، ســواء فــي صفقــة واحــدة أو عــدة صفقــات خــالل اثنــي عشــر . 15
ــة  ــك األصــول مــا يدخــل ضمــن اختصاصــات الجمعي ــع تل ــع، وفــي حــال تضمــن بي ــخ أول صفقــة بي شــهرًا مــن تاري

العامــة غيــر العاديــة، فيجــب الحصــول علــى موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى ذلــك. 

ح. يتم اعتماد قرارات الجمعية العامة العادية أثناء االجتماع بأصوات األغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماع.

المادة الثامنة عشر: الجمعية العامة غير العادية 

تعقد الجمعية العامة غير العادية كلما دعت الحاجة لذلك وفقًا لما تقتضيه األنظمة واللوائح ذات العالقة ونظام  أ. 
الشركة األساسي.

ب. وفيما يلي المهام والمسئوليات النموذجية للجمعية العامة غير العادية: 

إدخال أي تعديالت على نظام الشركة األساسي .. 1

المعامــالت االســتثنائية، بمــا فــي ذلــك بيــع الشــركة وعمليــات الدمــج و االســتحواذ وإطالــة مــدة الشــركة أو حلهــا قبــل . 2
انتهــاء مدتها.  

ــة واألنظمــة واللوائــح ذات . 3 ــادة رأس مــال الشــركة وفــق األوضــاع المقــررة فــي نظــام الشــركات ولوائحــه التنفيذي زي
العالقــة.

تخفيــض رأس مــال الشــركة فــي حــال زيادتــه علــى حاجــة الشــركة أو إذا منيــت الشــركة بخســائر ماليــة، وفــق األوضــاع . 4
المقــررة فــي نظــام الشــركات ولوائحــه التنفيذيــة واألنظمــة واللوائــح ذات العالقــة.

ــر تكويــن احتياطــي اتفاقــي للشــركة ينــص عليــه نظــام الشــركة األساســي ويخصــص لغــرض معيــن والتصــرف . 5 تقري
فيــه.

تقرير استمرار الشركة أو حلها قبل األجل المعين في نظامها األساسي.. 6

الموافقة على عملية شراء األسهم.. 7

إصــدار أســهم ممتــازة أو إقــرار شــراءها أو تحويــل أســهم عاديــة إلــى ممتــازة أو تحويــل أســهم ممتــازة إلــى عاديــة، وذلــك . 8
بنــاًء علــى نظــام الشــركة األساســي وفقــًا للضوابــط واإلجــراءات التنظيميــة الصــادرة تنفيــذًا لنظــام الشــركات الخاصــة 

بشــركات المســاهمة المدرجــة.

إصــدار أدوات ديــن أو صكــوك تمويليــة قابلــة للتحويــل إلــى أســهم، وبيــان الحــد األقصــى لعــدد األســهم التــي يجــوز . 9
إصدارهــا مقابــل تلــك األدوات أو الصكــوك.

تخصيــص األســهم المصــدرة عنــد زيــادة رأس المــال أو جــزء منهــا للعامليــن فــي الشــركة والشــركات التابعــة أو بعضهــا . 10
أو أي مــن ذلــك.

وقــف العمــل بحــق األولويــة للمســاهمين فــي االكتتــاب بزيــادة رأس المــال مقابــل حصــص نقديــة أو إعطــاء األولويــة . 11
لغيــر المســاهمين فــي الحــاالت التــي تراهــا مناســبة لمصلحــة الشــركة، إذا نــص علــى ذلــك فــي نظــام الشــركة 

األساســي. 

يجوز أن تصدر الجمعية العامة غير العادية قرارات في األمور الداخلة أصاًل في اختصاصات الجمعية العامة العادية،  ج. 
بنفس الشروط واألوضاع المقررة للجمعية العامة العادية بناء على األنظمة واللوائح ذات العالقة ونظام الشركة 

األساسي. 

الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لــن تكــون صالحــة إال إذا حضرهــا مســاهمون يمثلــون مــا ال يقــل عــن نصــف رأس  د. 
ــثالثين  مــال الشــركة. وإذا لــم يتحقــق هــذا النصــاب فــي االجتمــاع األول، وجهــت دعــوة لعقــد اجتمــاع ثــان خــالل الـ
)30( يومــًا التاليــة لالجتمــاع الســابق، علــى أن تنشــر الدعــوة لالجتمــاع الثانــي بحســب الطــرق المنصــوص عليهــا فــي 
المــادة )2/31( مــن نظــام الشــركة األساســي. ومــع ذلــك، يجــوز أن يعقــد االجتمــاع الثانــي بعــد ســاعة مــن انتهــاء المــدة 
المحــددة النعقــاد االجتمــاع األول بشــرط أن تتضمــن الدعــوة لالجتمــاع األول مــا يفيــد ذلــك،  ويعتبــر االجتمــاع الثانــي 
صحيحــًا إذا حضــره عــدد مــن المســاهمين يمثــل ربــع رأس المــال علــى األقــل. وإذا لــم يتحقــق هــذا النصــاب فــي 
االجتمــاع الثانــي، وجهــت دعــوة لعقــد اجتمــاع ثالــث ينعقــد بحســب الطــرق المنصــوص عليهــا فــي المــادة )2/31( مــن 
نظــام الشــركة األساســي، ويكــون االجتمــاع الثالــث صحيحــًا أيــًا كان عــدد األســهم الممثلــة فيــه وبعــد موافقــة الجهــة 

المختصــة. 

يجــب اعتمــاد القــرارات مــن الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بأغلبيــة ثلثــي األســهم الممثلــة فــي االجتمــاع، ولكــن إذا كان  هـ. 
القــرار يتعلــق بزيــادة أو تخفيــض رأس المــال، أو لتمديــد مــدة الشــركة أو بحــل الشــركة قبــل انقضــاء المــدة المحــددة 
فــي نظامهــا األساســي أو لدمــج الشــركة مــع شــركة أو مؤسســة أخــرى ،تصــدر القــرارات بأغلبيــة ثالثــة أربــاع األســهم 

الممثلــة فــي االجتمــاع. 
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إذا تــم طلــب عقــد اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للمســاهمين مــن قبــل المســاهمين )أو المســاهم(، يجــب  و. 
أن تتضمــن المعلومــات المقدمــة علــى أســماء المســاهمين )أو المســاهم( الذيــن طالبــوا بانعقــاد االجتمــاع وتوضيــح 

كميــة وفئــة )نــوع( األســهم المملوكــة مــن قبلهــم / قبلــه.

عنــد قــرار مجلــس اإلدارة  رفــض انعقــاد اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للمســاهمين يجــب إبــداء أســباب الرفــض  ز. 
لألشــخاص أو الشــخص الــذي طالــب بانعقــاد االجتمــاع، فــي غضــون ثالثــة أيــام بعــد تاريــخ القــرار.

المادة التاسعة عشر: حقوق المساهمين وصالحيات التصويت 

لــكل مســاهم حــق المشــاركة والتصويــت فــي اجتماعــات الجمعيــة العموميــة للشــركة، كمــا يجــب تجنــب أي إجــراء مــن  أ. 
شــأنه أن يعيــق حــق التصويــت، كمــا يجــب علــى الشــركة تســهيل حقــوق المســاهمين فــي التصويــت، وللمجلــس فــي 

ذلــك اســتخدام وســائل التقنيــة الحديثــة حســب مــا تقتضيــه األنظمــة واللوائــح ذات العالقــة.

ب. يجــب اســتخدام أســلوب التصويــت التراكمــي عنــد التصويــت النتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة. وذلــك لمــا يزيــده 
أســلوب التصويــت التراكمــي مــن فــرص حصــول مســاهمي األقليــة علــى تمثيــل لهــم فــي مجلــس اإلدارة.

ج. األصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية تحتسب كصوت واحد لكل سهم.

د. يجــب علــى المســاهمين ممارســة حقوقهــم فــي التصويــت فــي الجمعيــة العامــة، وإخطارهــم بالقواعــد التــي تحكــم 
االجتماعــات وإجــراءات التصويــت مــن خــالل دعــوة اجتمــاع الجمعيــة العامــة. 

المادة العشرين: حقوق توزيع أنصبة األرباح للمساهمين 

علــى المجلــس متابعــة سياســة توزيــع األربــاح علــى أن تكــون عادلــة لمصالــح الشــركة ومصالــح المســاهمين. يجــب  أ. 
ــر مجلــس اإلدارة الســنوي.  ــا فــي تقري ــة وتدوينه ــة العمومي ــغ المســاهمين بهــذه السياســة فــي اجتماعــات الجمعي تبلي

ب. يجــوز للشــركة توزيــع أربــاح مرحليــة علــى مســاهميها بشــكل نصــف ســنوي أو ربــع ســنوي وفقــًا للضوابــط التــي 
تضعهــا الجهــة المختصــة ونظامهــا األساســي علــى أن يعــرض القــرار علــى الجمعيــة العامــة التاليــة للموافقــة عليــه.

ج. تعلــن الشــركة قــرار الجمعيــة العامــة بخصــوص توزيعــات األربــاح والتــي يســتحق المســاهم حصتــه فــي األربــاح وفقــًا 
لهــا علــى أن تشــمل القــرارت تاريــخ االســتحقاق وتاريــخ التوزيــع، علــى أن ينفــذ القــرار وفقــًا لمــا هــو منصــوص 
عليــه فــي الضوابــط واإلجــراءات التنظيميــة الصــادرة تنفيــذًا لنظــام الشــركات الخاصــة بشــركات المســاهمة المدرجــة. 
والحــق فــي الحصــول علــى أربــاح، ســواء نقــدا أو أســهم ممنوحــة، هــو للمســاهمين المســجلين فــي مركــز إيــداع 
ــة  ــذ القــرار فــي المــددة الزمني ــى الشــركة تنفي ــوم االســتحقاق، ويجــب عل ــداول فــي ي ــة الت ــد نهاي ــة عن األوراق المالي

المحــددة مــن قبــل الجهــات المختصــة.

د. حســب النظــام األساســي للشــركة – المــادة )47( ، يتعيــن علــى مجلــس اإلدارة  فــي كل ســنة تجنيــب 10% مــن األربــاح 
الصافيــة لتكويــن االحتياطــي النظامــي ، ويجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي 
ــاًء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة أن تجنــب  المذكــور 30% مــن رأس المــال المدفــوع، وللجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بن
نســبة معينــة مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن احتياطــي اتفاقــي يخصــص ألغــراض محــددة وفقــًا لمــا تقــرره الجمعيــة 
العامــة، وللجمعيــة العامــة أيــًا كان نوعهــا أن تقــرر تكويــن احتياطــات أخــرى وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة 
أو يكفــل توزيــع أربــاح ثابتــة قــدر اإلمــكان علــى المســاهمين، ولهــا أن تقتطــع مــن صافــي األربــاح مبالــغ إلنشــاء 

مؤسســات اجتماعيــة لعاملــي الشــركة أو لمعاونــة مــا يكــون قائمــًا مــن هــذه المؤسســات

هـــ. حســب النظــام األساســي للشــركة – المــادة )47( ونظــام الشــركات، يــوزع مــن الباقــي بعــد ذلــك علــى المســاهمين 
بشــرط أال تقــل النســبة عــن 5% مــن رأس المــال المدفــوع، ويجــوز للجمعيــة العامــة اســتخدام األربــاح المبقــاة 
واالحتياطــات االتفاقيــة القابلــة للتوزيــع لســداد المبلــغ المتبقــي مــن قيمــة الســهم أو جــزء منــه علــى أال يخــل ذلــك 

بالمســاواة بيــن المســاهمين.

و. يتم تقرير األرباح في اجتماع مجلس إدارة الشركة بعد اعتماد التقارير المالية للفترة المالية )ربع سنوي أو سنوي(.

الباب الثالث مجلس اإلدارة

الفصل األول المبادئ التوجيهية لمجلس اإلدارة 

المادة الحادية والعشرين: الغرض

إن أحــد المســئوليات الرئيســية للمجلــس هــو توفيــر الحوكمــة الفعالــة علــى شــئون الشــركة لمصلحــة مســاهميها وإيجــاد 
تــوازن بيــن مصالــح عمالئهــا والموظفيــن والمورديــن ومجتمعاتهــا المحليــة ، وفــي جميــع اإلجــراءات التــي تــم اتخاذهــا 
مــن قبــل المجلــس ، يتوقــع أن يقــوم أعضــاء مجلــس اإلدارة  بممارســة القــرارات الخاصــة باألعمــال وفقــا لمــا يعتقــدون 
أنهــا فــي مصلحــة الشــركة. عنــد تنفيــذ هــذا االلتــزام ، قــد يعتمــد أعضــاء مجلــس اإلدارة  علــى أمانــة ونزاهــة كبــار المــدراء 

التنفيذييــن فــي الشــركة ومستشــاريها ومراقــب الحســابات.

المادة الثانية والعشرين: هيكل مجلس اإلدارة  

مجلس اإلدارة

لجنة الترشيحات 
والمكافآت )^(

الرئيس التنفيذي

لجنة إدارة المخاطر )*(

لجنة المراجعة )^(

إدارة التدقيق الداخلي

اللجنة التنفيذية )*(لجنة الحوكمة )*(

أمين سر مجلس اإلدارة

)^( لجان إلزامية حسب هيئة السوق المالية
)*( لجان مقترحة حسب الممارسات الرائدة

تطبيق هذه اللجان يعود لقرار مجلس اإلدارة بما تراه مناسبًا

المادة الثالثة والعشرين: األدوار الرئيسية لمجلس اإلدارة  

الوظائف التالية هي بعض األنشطة الرئيسية لمجلس اإلدارة و التي تم وضعها هنا كدليل استرشادي مع اإلدراك أن 
المجلس قد يحيد عن هذا الدليل ، حسب االقتضاء ، نظرًا للظروف:

أ. القيادة والتوجيه 
تحديد الرؤى والقيم للشركة، وضمان تحقيقها والتمسك بها.. 1
تحديد اتجاه األعمال.. 2
التأكد من وضوح المسئوليات واالتصاالت داخل الشركة مع رصد أنشطتها.. 3
خلق مناخ إيجابي من شأنه تعزيز التحدي البناء للعمل.. 4
استعراض تكوين وأداء وخطط تعاقب المناصب بالمجلس دوريًا.. 5
تعيين وعزل الرئيس )رئيس المجلس( ، إذا لزم األمر.. 6
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ب. الموافقة على التوجهات اإلستراتيجية وأهداف الشركة ومتابعة تنفيذها 
وضع الخطط اإلستراتيجية الرئيسية وتحديد األهداف اإلستراتيجية والنتائج المطلوبة.. 1
دفع عملية تطوير خطط العمل، و توفير التحدي الَبنـاء وضمان فعاليته.. 2
الموافقــة علــى خطــة العمــل الســنوية والموازنــات المتعلقــة باإليــرادات والنفقــات الرأســمالية وكذلــك اعتمــاد . 3

اإلســتراتيجية الماليــة التــي تدعــم تحقيــق أهــداف الشــركة.
وضــع إطــار عــام لعمليــة الموافقــة علــى السياســات واإلجــراءات مــع اســتعراضها دوريــا لتحقيــق أهدافهــا المرجــوة فــي . 4

العمل.
ــى . 5 ــل، وذلــك للمحافظــة عل ــة واســتخدام رأس المــال بالشــكل األمث ــع األصــول بكفــاءة وفعالي التأكــد مــن إدارة جمي

ــل. ســالمة واســتدامة الشــركة وأصولهــا علــى المــدى الطوي
اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية  وعمليات الشراء والبيع.. 6
تحديد أهداف األداء الواجب تحقيقها واإلشراف على تنفيذها و كذلك األداء الكلي للشركة.. 7
مراجعة واعتماد الهيكل التنظيمي والوظيفي للشركة على أساس دوري.. 8

ج. إدارة المخاطر 
اإلشراف على تنفيذ سياسات وإجراءات إدارة المخاطر.. 1
تحديــد المخاطــر الرئيســية الناشــئة فــي نطــاق أعمــال الشــركة وضمــان تنفيــذ النظــم المالئمــة إلدارة تلــك المخاطــر، . 2

بمــا فــي ذلــك االتفــاق علــى حجــم المخاطــر و نســبة ًتحُملهــا.
المساهمة في استعراض وتقييم المخاطر اإلستراتيجية وتلقي تقارير منتظمة عن هذه المخاطر وإبرازها.. 3
التأكد من ترسيخ الثقافة اإليجابية الخاصة بإدارة الفرص والمخاطر في جميع أنحاء الشركة.. 4
تحديــد السياســات واإلجــراءات واتخــاذ القــرارات بشــأن جميــع المســائل التــي قــد ينشــأ عنهــا مخاطــر ماليــة كبيــرة . 5

للشــركة أو غيرهــا مــن المخاطــر أو تلــك المخاطــر التــي قــد تثيــر الموضوعــات الماديــة للمبــادئ الموضوعــة.
توضيــح فــي وثيقــة إســتراتيجية مــدى قــدرة الشــركة علــى تحديــد وإدراك المخاطــر الكبيــرة بشــكل اســتباقي والتــي قــد . 6

تواجــه الشــركة عنــد تحقيــق أهدافهــا مــن خــالل اســتراتيجيات وخطــط أعمالهــا.

د. إطار عمل هيكلة الضوابط الداخلية و رصد فعليتها 
متابعــة سياســة تضــارب المصالــح لرئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة  واإلدارة التنفيذيــة و المســاهمين حيــث تشــمل . 1

هــذه السياســة أي صــورة مــن صــور اإلســاءة ســواء فــي اســتخدام أصــول الشــركة أو ســوء الســلوك الناتــج مــن 
معامــالت األطــراف ذات العالقــة.

التأكد من مدى كفاية أنظمة الشركة المالية والمحاسبية، بما في ذلك نظم إعداد التقارير المالية.. 2
ضمــان تنفيــذ الرقابــة الداخليــة و المتعلقــة بــإدارة المخاطــر مــن خــالل التحديــد العــام للمخاطــر الجوهريــة التــي تواجــه . 3

الشــركة وتقديمهــا بطريقــة تتســم بالشــفافية.
يضــع المجلــس إطــارًا للقواعــد واإلشــراف لتفويــض المســؤوليات ، وتجنــب تفويــض المســؤوليات لفتــرة زمنيــة غيــر . 4

محــدودة أو أن يكــون التفويــض غيــر محــدد للســلطات.
المراجعة السنوية والدورية لقياس مدى فعالية الرقابة الداخلية للشركة.. 5
إجــراء مراجعــة ســنوية لقيــاس كفــاءة إجــراءات الرقابــة الداخليــة للشــركة. علــى الرغــم مــن أن تنفيــذ ذلــك يتــم عــن طريــق . 6

لجنــة المراجعــة نيابــة عــن المجلــس، إال أن ذلــك  لــن يعفــي المجلــس مــن مســؤوليته فــي هــذا الصــدد.

هـ. مراقبة األداء 
استعراض ومراقبة األداء دوريًا في ما يتعلق بالخطط والموازنات والرقابة والقرارات.. 1
مراجعــة تقاريــر األداء والنظــر فيهــا وذلــك فيمــا يتعلــق بــآراء العمــالء وأصحــاب المصلحــة وقياســها مقابــل المنظمــات . 2

واألنشــطة المماثلة.

و. إعداد التقارير حول أداء الشركة 
التأكد من امتثال الشركة لكافة المتطلبات التنظيمية ذات الصلة.. 1
ــن . 2 ــي ومراجعــي الحســابات الخارجيي ــة، المدقــق الداخل ــة مــن لجــان المجلــس، اإلدارة التنفيذي ــر الدوري مراجعــة التقاري

ــل الفروقــات. ــم األداء وتعدي لتقيي
الحصول على معلومات األداء والنظر في تقييمات أصحاب المصلحة والمقارنة مع المنشآت المماثلة.. 3

ز. االلتزام
تحديد مواعيد االجتماعات وااللتزام بحضورها.. 1
االلتزام عند قراءة الوثائق قبل االجتماعات وتقييم المعلومات المقدمة من إدارة الشركة.. 2
تقديم مساهمات فعالة في عملية صنع القرار.. 3
االلتزام لمراقبة وحماية سمعة الشركة باستمرار والعمل بشكل وثيق من أجل تعزيز ذلك.. 4
يجــب علــى مجلــس اإلدارة  وضــع السياســات واإلجــراءات التــي تكفــل االمتثــال لألنظمــة واللوائــح وقواعــد اإلفصــاح . 5

للمســاهمين والدائنيــن وغيرهــم مــن أصحــاب المصالــح. 

ح. إدارة الحوكمة 

متابعة نظام إدارة الحوكمة داخل الشركة، على أن ال يتعارض مع األنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية 
والجهات والهيئات التنظيمية األخرى؛ ورصد مدى فاعليتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة.

ط. الدور البروتوكولي 
ــاءة مــع الشــركاء الرئيســيين . 1 ــج للشــركة فــي المناســبات واالجتماعــات الرئيســية األخــرى ، وإنشــاء عالقــات بن التروي

ــر. ــه األم ــًا لمــا يقتضي ــي والخارجــي وفق ــى المســتوى الداخل ــن عل ــح المعنيي ــن وأصحــاب المصال ــن والمحتملي الحاليي
مراقبة وحماية سمعة الشركة والعمل على تعزيزها.. 2

ي. اإلدارة التنفيذية والترتيبات ذات الصلة
تعيين وعزل الرئيس التنفيذي والموافقة على راتبه والمزايا وشروط العمل الخاصة به.. 1
التأكد من وجود سياسات ونظم مالئمة للتوظيف والتطوير واالحتفاظ بالموظفين ومكافأتهم.. 2
رصــد وإدارة تضــارب المصالــح المحتمــل فــي اإلدارة وأعضــاء المجلــس والمســاهمين ، بمــا فــي ذلــك احتمــال إســاءة . 3

اســتخدام أصــول الشــركة وســوء المعاملــة فــي المعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة.
ــة للشــركة والتأكــد مــن تواجــد واســتخدام السياســات المالئمــة ذات . 4 ــم اإلدارة التنفيذي وضــع سياســات بشــأن تقيي

ــة. ــل اإلدارة التنفيذي ــن مــن قب ــن اآلخري ــم الموظفي ــة بتقيي الصل
تقييم األداء العام وفعالية المجلس واتخاذ القرارات في المسائل المتعلقة بحوكمة الشركة.. 5
استعراض خطط تعاقب المناصب وبرامج التطوير اإلداري لإلدارة التنفيذية.. 6

ك. إعداد التقارير
التأكــد مــن ســالمة نظــم إعــداد التقاريــر المحاســبية والماليــة التابعــة للشــركة، بمــا فــي ذلــك المراجعــة المســتقلة مــن . 1

قبــل مراجــع الحســابات، والتأكــد مــن تواجــد النظــم المناســبة للرقابــة، وعلــى وجــه الخصــوص، نظــم رصــد المخاطــر 
والضوابــط الماليــة واالمتثــال لألنظمــة.

اإلشراف على عملية اإلفصاح وتبليغ النتائج.. 2
مناقشة وإقرار البيانات المالية للشركة وضمان صحتها قبل رفعها إلى المساهمين.. 3
ومن مهامه ألداء الدور الرقابي ُيخول المجلس التحقيق في  األمور التي يخطر بها أو يلفت انتباهه إليها .. 4

ل. عضوية مجلس اإلدارة 
ــة العامــة  ــة مجلــس اإلدارة  بعــد موافقــة الجمعي ــر وإجــراءات عضوي ــذ مجلــس اإلدارة  لسياســات ومعايي متابعــة وتنفي

ــا. للمســاهمين عليه

م. أصحاب المصلحة المعنيين 
يجــب علــى مجلــس اإلدارة  وضــع سياســة مكتوبــة فيمــا يتعلــق بأصحــاب المصلحــة فــي الشــركة لحمايــة حقوقهــم.  

حيــث يجــب أن تشــمل هــذه السياســة علــى وجــه الخصــوص مــا يلــي:
وضــع آليــة لتعويــض أصحــاب المصلحــة فــي حالــة حــدوث نقــض لحقوقهــم النظاميــة وفقــًا لألنظمــة والعالقــات . 1

ــة. التعاقدي
وضع آلية لتسوية المنازعات أو الشكاوى التي قد تنشأ بين الشركة ومساهميها.. 2
ضمان آليات مناسبة إلقامة عالقات قوية مع الموردين والعمالء وضمان سرية المعلومات المتعلقة بها مع الشركة.. 3
وضــع مبــادئ الســلوك المهنــي إلدارة الشــركة وموظفيهــا وفقــا للمعاييــر المهنيــة واألخالقيــة التــي ينبغــي أن تكــون . 4

بمثابــة مبــادئ توجيهيــة للعالقــة مــع أصحــاب المصلحــة. كمــا يجــب علــى المجلــس أيضــًا أن ينشــأ آليــة لمراقبــة تنفيــذ 
تلــك المبــادئ والمعاييــر.
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المادة الرابعة والعشرين: مسئوليات مجلس اإلدارة 

 مــع مراعــاة الصالحيــات المخولــة بموجــب النظــام إلــى الجمعيــة العموميــة للمســاهمين ، يجــب أن يتمتــع مجلــس أ. 
اإلدارة  بكامــل الصالحيــات إلدارة الشــركة ، ويظــل مســئواًل حتــى فــي حالــة تأســيس لجــان أو تفويــض بعــض مــن 
صالحياتــه لطــرف ثالــث. كمــا يجــب علــى المجلــس تجنــب التفويضــات العامــة أو تجنــب التفويضــات دون وضــع إطــار 

زمنــي محــدد لهــا. 

حســب النظــام األساســي للشــركة – المــادة )21( مــع مراعــاة االختصاصــات المقــررة للجمعيــة العامــة، يكــون لمجلــس ب. 
اإلدارة أوســع الســلطات فــي إدارة الشــركة   وتصريــف أمورهــا واإلشــراف علــى أعمالهــا وشــئونها الماليــة داخــل 
المملكــة العربيــة الســعودية وخارجهــا بمــا يحقــق أغراضهــا، وإعــداد السياســات واإلرشــادات لتحقيــق أهدافهــا ولــه على 
ــة  ــة والخاصــة والحقــوق المدني ــر والجهــات الحكومي ــل الشــركة فــي عالقاتهــا مــع الغي ــال ال الحصــر تمثي ســبيل المث
وأقســام الشــرطة والغــرف التجاريــة والصناعيــة  والهيئــات الخاصــة والشــركات والمؤسســات علــى اختــالف أنواعهــا 
ــع واإليجــار  ــق البي ــال ال الحصــر-  وثائ ــى ســبيل المث ــدات وترســية العطــاءات -عل والدخــول فــي المناقصــات والمزاي
ــة عــن الشــركة والقبــض والتســديد واســتالم  ــل واإلقــرارات والرهــن وغيرهــا وإجــراء التعامــالت نياب ــر والتمثي والتأجي
الحقــوق لــدى الغيــر واإلقــرار والمطالبــة وطلــب تنفيــذ األحــكام  ومعارضتهــا وقبــض مــا يحصــل مــن التنفيــذ وإخــراج 
حجــج االســتحكام وطلــب تعديــل الصكــوك ومدتهــا. كمــا للمجلــس حــق تأســيس الشــركات والمســاهمة فــي تأســيس 
الشــركات وفتــح فــروع للشــركة وحــق التوقيــع علــى كافــة أنــواع العقــود والوثائــق والمســتندات بمــا فــي ذلــك دون 
ــالت عقــود  ــا مــع كافــة تعدي ــي تؤسســها الشــركة أو تكــون الشــركة شــريكا فيه حصــر عقــود تأســيس الشــركات الت
تأســيس الشــركات التــي تكــون الشــركة شــريكا فيهــا ومالحقهــا وجميــع قــرارات الشــركاء فــي تلــك الشــركات بمــا فــي 
ذلــك القــرارات الخاصــة برفــع  وخفــض رأس المــال والتنــازل عــن الحصــص وشــرائها وتوثيــق العقــود والتوقيــع لــدى 
إدارة الشــركات بــوزارة التجــارة والصناعــة وكاتــب العــدل وعمــل التعديــالت والتغييــرات واإلضافــة والحــذف واســتخراج 
و تجديــد الســجالت التجاريــة واســتالمها وشــطبها وتغييــر أســماء الشــركات ومنــح القــروض للشــركات التابعــة وضمــان 
قروضهــا والتوقيــع علــى االتفاقيــات والصكــوك أمــام كتــاب العــدل والجهــات الرســمية، وكذلــك اتفاقيــات القــروض 
والضمانــات والكفــاالت واألوراق الماليــة والتنــازل عــن األولويــة فــي ســداد ديــون الشــركة  وإصــدار الــوكاالت الشــرعية 
نيابــة عــن الشــركة، والبيــع والشــراء للعقــارات واألراضــي والحصــص واألســهم فــي الشــركات وغيرهــا مــن ممتلــكات 
ســواًء منقولــة أو غيــر منقولــة والتصــرف فــي أصــول وممتلــكات الشــركة ورهــن األصــول الثابتــة والمنقولــة لضمــان 

قــروض الشــركة والشــركات التابعــة وفــق الشــروط التاليــة:

أن يحدد المجلس في قرار البيع األسباب والمبررات له.. 1
أن يكون البيع لثمن المثل.. 2
أن يكون البيع حاضرًا إال في حاالت الضرورة و بضمانات كافية.. 3
أن ال يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرى. . 4

وللمجلــس الحــق فــي اإلفــراغ وقبولــه وقبــض الثمــن بــأي صــورة يراها واالســتالم والتســليم االســتئجار والتأجيــر  والقبض 
والدفــع وفتــح الحســابات وإدارة وتشــغيل وإغــالق الحســابات البنكيــة والســحب واإليــداع لــدى البنــوك واالقتــراض منهــا 
والتوقيــع علــى كافــة األوراق والمســتندات والشــيكات وكافــة المعامــالت المصرفيــة واســتثمار أمــوال الشــركة وتشــغيلها 
فــي األســواق المحليــة والدوليــة داخــل المملكــة العربيــة الســعودية وخارجهــا. كمــا لــه تعييــن المحاميــن والمراجعيــن 
والمحاســبين القانونييــن والموظفيــن والعمــال وعزلهــم وطلــب التأشــيرات واســتقدام األيــدي العاملــة مــن خــارج المملكــة 

والتعاقــد معهــم وتحديــد مرتباتهــم واســتخراج االقامــات ونقــل الكفــاالت والتنــازل عنهــا. 

مــع مراعــاة االحــكام الــورادة بنظــام الشــركات فيجــوز لمجلــس اإلدارة عقــد القــروض مــع البنــوك و صناديــق ومؤسســات 
التمويــل الحكومــي مهمــا بلغــت مدتهــا، ولــه عقــد القــروض التجاريــة ، والحصــول علــى القــروض والتســهيالت االئتمانيــة 
ــة، وإصــدار ســندات  ــة وأي شــركات ائتماني ــة والمؤسســات المالي ــوك التجاري ــة والبن األخــرى مــن المؤسســات الحكومي
ألمــر وغيرهــا مــن المســتندات القابلــة للتــداول، والدخــول فــي جميــع أنــواع االتفاقيــات والتعامــالت المصرفيــة ألي مــدة 
زمنيــة التــي ال تتجــاوز آجالهــا نهايــة مــدة الشــركة، أمــا بالنســبة للقــروض التــي تتجــاوز آجالهــا ثــالث ســنوات فيراعــى فيهــا 

الشــروط التاليــة:

أن يحدد مجلس اإلدارة في قراره أوجه استخدام القرض و كيفية سداده.. 1
أن يراعــى فــي شــروط القــرض والضمانــات المقدمــة لــه عــدم اإلضــرار بالشــركة ومســاهميها والضمانــات العامــة . 2

للدائنين.

وللمجلــس أيضــًا اعتمــاد األنظمــة الداخليــة والماليــة واإلداريــة والفنية للشــركة وسياســاتها وإجراءاتها الخاصــة بالموظفين 
وتفويــض المــدراء التنفيذييــن فــي الشــركة للتوقيــع نيابــة عنهــم وفقــًا لألنظمــة والضوابــط التــي وضعهــا المجلــس 

واعتمــاد خطــط عمــل الشــركة وتشــغيلها وإقــرار ميزانيتهــا الســنوية.

إبــراء ذمــة مدينــي الشــركة وفقــا لنظــام الشــركات ولوائحــه مــن التزاماتهــم علــى أن يتضمــن محضــر مجلــس اإلدارة 
وحيثيــات قــراره مراعــاة الشــروط التاليــة:

أن يكون اإلبراء بعد مضي سنة كاملة من نشوء الدين كحد أدنى.. 1
أن يكون اإلبراء لمبلغ محدد أقصى لكل عام للمدين الواحد.. 2
إبراء المدينين حق مطلق لمجلس اإلدارة ال يجوز التفويض فيه.. 3

كمــا يكــون للمجلــس الحــق فــي حــدود اختصاصــه أن يــوكل أو يفــوض واحــد أو أكثــر مــن أعضائــه أو مــن الغيــر فــي مباشــرة 
عمــل معيــن أو أعمــال معينــة أو بعــض أو كل صالحياتــه وإلغــاء هــذا التفويــض أو التوكيــل كليــًا أو جزئيــًا.

ــوالء والصــدق  ــة وال ــالء واجــب األمان ــة مــع إي ــة وجدي ــى المجلــس االضطــالع بمســئولياته ومهامــه بمهني يجــب عل ج. 
والعنايــة واالهتمــام، كمــا يجــب أن تســتند قراراتــه علــى معلومــات كافيــة مــن اإلدارة التنفيذيــة للشــركة أو أي مصــدر 

آخــر موثــوق بــه.

يجــب علــى المجلــس وضــع الســلطات واتخــاذ القــرارات المتعلقــة بتفويــض اإلدارة التنفيذيــة  للشــركة ألداء مهامهــم.  د. 
ــة إعــداد  ويجــب علــى المجلــس وضــع البنــود التــي تحافــظ علــى الســلطة واتخــاذ القــرار. يجــب علــى اإلدارة التنفيذي

تقاريــر دوريــة إلــى المجلــس حــول األنشــطة التــي تــم التصريــح لهــم بتنفيذهــا.

يجــب علــى المجلــس أن يكفــل وضــع إجــراءات للمســاعدة فــي توجيــه أعضــاء المجلــس الجديــد فيمــا يتعلــق بعمليــات  هـ. 
الشــركة وخاصــة فــي الجوانــب الماليــة والنظاميــة، كمــا يجــب توفيــر التدريــب لهــم إذا لــزم األمــر.

يجب على المجلس ضمان كفاية المعلومات عن الشركة لجميع أعضاء المجلس بصفة عامة .  و. 

الفصل الثاني: اختيار وتأليف رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة  

المادة الخامسة والعشرين: هيكل مجلس اإلدارة  وحجم المبادئ التوجيهية  

حســب النظــام األساســي للشــركة – المــادة )19( ، يتألــف المجلــس مــن تســعة )9( أعضــاء تعينهــم الجمعيــة العامــة  أ.  
العاديــة لمــدة ال تزيــد عــن ثالثــة ســنوات )3( قابلــة للتجديــد.

يتم اختيار رئيس المجلس بأغلبية أصوات أعضاء مجلس اإلدارة  والتي تمثل 51% على األقل  ب.  

تتولــى الجمعيــة العامــة للمســاهمين مســئولية تعييــن أعضــاء المجلــس وفقــًا لنظــام الشــركة األساســي. ومــع ذلــك  ج. 
يجــب أن ال تتجــاوز مــدة الــدورة الواحــدة ثالثــة )3( ســنوات، كمــا يجــوز إعــادة تعييــن نفــس األعضــاء فــي نهايــة الــدورة، 

طالمــا أن ذلــك ال يتعــارض مــع نظــام الشــركة األساســي.

يجب أن يكون غالبية أعضاء مجلس اإلدارة  من األعضاء غير التنفيذيين . د. 

يجــب أن ال يتخــذ رئيــس مجلــس اإلدارة  دورا تنفيذيــًا فــي الشــركة؛ مثــل منصــب الرئيــس التنفيــذي أو نائــب الرئيــس  هـ. 
التنفيــذي أو مديــر لقســم أو للعمليــات.

يجب أن ال يقل عدد األعضاء المستقلين في المجلس عن اثنين )2( أو ثلث مجموع عدد أعضاء المجلس أيهما أكثر.  و. 

يجــب إبــالغ الهيئــة خــالل خمســة )5( أيــام عمــل عنــد بــدء الــدورة الجديــدة للمجلــس أو عنــد تعييــن عضــو جديــد أيهمــا  ز. 
ــر.  ــر فــي عضويــات أعضــاء المجلــس خــالل المــدة نفســها مــن وقــت حــدوث التغيي أقــرب، وعنــد حــدوث أي تغيي

ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة المشاركة في عضوية مجالس إدارة ألكثر من خمس )5( شركات مدرجة في وقت واحد. ح. 
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المادة السادسة والعشرين: تعيين أعضاء مجلس اإلدارة  

لجنــة الترشــيحات والمكافــآت هــي المســئولة عــن تحديــد األفــراد المؤهليــن لتعيينهــم كأعضــاء بمجلــس اإلدارة،  أ. 
المجلــس. إلــى  اإلدارة  بالمرشــحين لعضويــة مجلــس  والتوصيــة 

يجــب أن تتولــى لجنــة الترشــيحات والمكافــآت تنفيــذ مراجعــة ســنوية للمهــارات المطلوبــة والكفــاءات والمؤهــالت  ب. 
ــة وكذلــك لألعضــاء الحالييــن.  الخاصــة باألفــراد ليتــم ترشــيحهم للعضوي

يجــب علــى لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بشــكل ســنوي مســاعدة المجلــس فــي تحديــد امتثــال كل عضــو مــن أعضــاء  ج. 
ــه  المجلــس ألنظمــة الشــركة الخاصــة باألعمــال والســلوك واســتقاللية كل عضــو مــن األعضــاء وفقــا لمــا يقتضي

األمــر بموجــب األنظمــة واللوائــح ذات العالقــة.

المادة السابعة والعشرين: مؤهالت عضو مجلس اإلدارة 

يشترط أن يكون عضو مجلس اإلدارة من ذوي الكفاية المهنية والخبرة والمهارة لممارسة مهامه بكفاءة واقتدار. أ. 

يجــب أن يتســم أعضــاء مجلــس اإلدارة  بدرجــة عاليــة مــن النزاهــة والتــي تركــز علــى تعزيــز القيمــة طويلــة األجــل  ب. 
للمســاهمين.

يجــب علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة  االســتعداد لتخصيــص الوقــت الكافــي لتنفيــذ مهامهــم ومســئولياتهم علــى نحــو  ج. 
ــرى بشــرط األداء بشــكل مســئول  ــس إدارات الشــركات األخ ــس العمــل فــي مجال ــال، كمــا يجــوز ألعضــاء المجل فع

لكافــة مهامهــم ومســئولياتهم. 

أهــم المهــارات التــي يجــب توافرهــا فــي األعضــاء: الرؤيــة والمنظــور االســتراتيجي والحكــم اإلداري الجيــد والقــدرة علــى  د. 
اإلدارة والقــدرة علــى التوجيــه والقــدرة علــى القيــادة واللياقــة الصحيــة واإلشــراف علــى المنظمــة  وكذلــك اإللمــام 

باألنظمــة و / أو الشــئون الماليــة، فضــاًل عــن بعــض المعلومــات المحــددة المتعلقــة بأعمــال الشــركة.

المادة الثامنة والعشرين: معايير تكوين المجلس

ــة  ــات مهني ــم خلفي ــس اإلدارة لديه ــة أعضــاء مجل ــار المرشــحين للعمــل بمثاب ــم واختي ــس تقيي ــى أعضــاء المجل يتول أ. 
متنوعــة ويجمعــون بيــن مجموعــة واســعة مــن التجــارب والخبــرات مــع نزاهــة الســمعة. يجــب أن تتوافــر لــدى أعضــاء 
مجلــس اإلدارة  الخبــرة ودرجــة عاليــة مــن المســئولية، ويتــم اختيارهــم علــى أســاس المســاهمات التــي يمكــن تقديمهــا 

منهــم إلــى المجلــس.

يجـب أن يشمل التقييم أيضًا مسائل تتعلق بالتنوع والسن والمهارات مثل تفهم نظام عمل الشركات المالية  ب. 
واالستثمارية والخلفية الدولية وغيرها - كل ذلك في سياق نشاطات الشركة واحتياجات المجلس في هذا الشأن. 

يجب على األعضاء التمتع بالسمات الشخصية والتي تشمل النزاهة والمسئولية والحكمة بعد اإلطالع واإللمام 
بالنواحي المالية والثقة المدروسة ومعايير األداء على أعلى مستوى. ويجب أن يتمتع أعضاء المجلس بالقدرة 

والرغبة في تعلم أعمال الشركة والتعبير عن وجهات نظرهم الشخصية. 

يجب أن تشمل العوامل التي يجب أخذها في االعتبار من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت والمجلس خالل  ج. 
استعراضه للمرشحين المحتملين:

إذا كان المرشح قد أبدى سلوك يشير إلى التزامه بأعلى المعايير األخالقية والقيم ذات الصلة بها. . 1
ــة . 2 ــرة مهني ــه خب ــة أو لدي ــر الربحي ــة أو غي ــرة واســعة فــي األعمــال أو المنظمــات الحكومي ــه خب إذا كان المرشــح لدي

تشــير إلــى قــدرة المرشــح علــى تقديــم مســاهمة كبيــرة فــي مناقشــات المجلــس واتخــاذ القــرار األمثــل فــي القضايــا 
المعقــدة.

ــة والتــي مــن شــأنها أن تضيــف إلــى وتكمــل مجموعــة مــن . 3 ــرة وخلفي ــه مهــارات خاصــة وخب إذا كان المرشــح لدي
الخبــرات والمهــارات والخلفيــات ألعضــاء مجلــس اإلدارة  القائميــن.

إذا كان المرشــح ناجحــًا فــي مجــال عملــه والــذي يظهــر قدرتــه علــى اتخــاذ األحــكام الهامــة والحساســة بنــاء علــى . 4
طلــب المجلــس. 

إذا كان المرشــح ســيتولى مراعــاة وموازنــة المصالــح المشــروعة وشــئون المســاهمين وأصحــاب المصلحــة اآلخرين . 5
علــى نحــو فعــال ومســتمر وبشــكل مناســب عنــد التوصــل إلــى قــرارات.

إذا كان المرشح قادرًا على تخصيص وقت كاٍف والقدرة على أداء مهامه كعضو مجلس إدارة .. 6

هــذا وينطــوي تطبيــق هــذه العوامــل علــى ممارســة إصــدار القــرارات والتــي ال يمكــن قياســها بــأي شــكل مــن األشــكال 
الحســابية أو الروتينيــة

المادة التاسعة والعشرين: انتهاء عضوية المجلس أو عضو مجلس اإلدارة 

يجوز للجمعية العامة العادية - في أي وقت – عزل كل أو أي من أعضاء مجلس اإلدارة  ، دون المساس بحق  أ. 
العضو المعزول تجاه الشركة إذا تم عزله دون مبرر مقبول أو في وقت غير مناسب.

ولعضــو مجلــس اإلدارة االعتــزال بشــرط أن يكــون ذلــك فــي وقــت مناســب وإال كان مســئواًل أمــام الشــركة عمــا . 1
يترتــب علــى االعتــزال مــن أضــرار. 

إذا شــغر مركــز أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة، جــاز للمجلــس أن يعيــن مؤقتــًا عضــوًا فــي المركــز الشــاغر علــى أن يكــون . 2
ممــن تتوافــر فيهــم الخبــرة والكفايــة، ويجــب أن تبلــغ الــوزارة والهيئــة خــالل خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ التعييــن 

وأن يعــرض التعييــن علــى الجمعيــة العامــة فــي أول اجتمــاع لهــا، ويكمــل العضــو الجديــد مــدة ســلفه.

يأخذ باستقالة العضو من مجلس اإلدارة  اعتبارًا من الوقت الذي يتم إبالغها إلى المجلس، أو أي وقت آخر يتفق  ب. 
عليه.

يجب على أعضاء مجلس اإلدارة  تقديم استقالتهم في حال وجود أي تغييرات في مسئولياتهم الشخصية، والتي  ج. 
قد تؤثر على عضو المجلس في ممارسة أعماله سواًء في المجلس أو أي من لجانه.

حسب النظام األساسي للشركة - المادة )20(، تنتهي عضوية عضو المجلس بإنتهاء مدة المجلس أو باستقالته أو  د. 
عزله وفقًا ألي نظام أو تعليمات. 

للجمعية العامة انهاء عضوية من تعذر حضوره عن ثالث اجتماعات متتالية دون عذر مشروع. هـ. 

إنهاء عضوية مجلس اإلدارة  يتم ويكون نافذ المفعول في الحاالت التالية: و. 
إذا ثبــت لمجلــس اإلدارة  أن العضــو قــد أخــل بواجباتــه بطريقــة تضــر بمصالــح الشــركة، شــريطة أن تأخــذ بموافقــة . 1

الجمعيــة العامــة العاديــة.
إذا أعلن العضو اإلفالس أو اإلعسار أو توصل إلى تسوية مع دائنيه أو توقف عن دفع ديونه.. 2
إذا أصيب بمرض )ال سمح الله( يمنعه من ممارسة مسئولياته.. 3
إذا ثبت أن العضو ارتكب سلوكًا سيئًا أو ارتكب عمل مخل بالشرف واألمانة.. 4

ــه  ــى المنصــوص علي ــه عــن الحــد األدن ــم تتوفــر الشــروط الالزمــة النعقــاد مجلــس اإلدارة بســبب نقــص أعضائ إذا ل ز. 
فــي نظــام الشــركات وأنظمــة الهيئــة أو النظــام األساســي للشــركة وجــب علــى بقيــة األعضــاء دعــوة الجمعيــة العامــة 

العاديــة لالنعقــاد خــالل ســتين )60( يومــًا النتخــاب العــدد الــالزم مــن األعضــاء. 

يجــب أن يتــم إبــالغ الهيئــة فــورًا عنــد انتهــاء عضويــة أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة بــأي مــن طــرق انتهــاء العضويــة، وإذا  ح. 
اســتقال أحــد األعضــاء وكانــت لديــه ملحوظــات علــى الشــركة فعليــه تقديمهــا فــي بيــان مكتــوب لرئيــس مجلــس اإلدارة 

وعلــى رئيــس مجلــس اإلدارة عرضهــا علــى المجلــس.

المادة الثالثين: وصف عضويات مجلس اإلدارة

العضو التنفيذي: عضو مجلس اإلدارة الذي يكون متفرغًا في اإلدارة التنفيذية للشركة ويشارك في األعمال  أ. 
اليومية لها، وتكون مهامه ومسئولياته بحسب الوظيفة التي يشغلها.

العضو غير التفيذي: عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغًا إلدارة الشركة وال يشارك في األعمال اليومية لها.  ب. 

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

تسهم في تحقيق مصالح الشركة.  
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يكون األعضاء مسئولين عن المهام التالية خالل عضويتهم بالمجلس:  د. 
تقديم المقترحات لتطوير استراتيجية الشركة.. 1
مراقبة أداء اإلدارة التنفيذية ومدى تحقيقها ألهداف الشركة وأغراضها.. 2
مراجعة التقارير الخاصة بأداء الشركة.. 3
التحقق من سالمة ونزاهة القوائم والمعلومات المالية للشركة.. 4
التحقق من أن الرقابة المالية ونظم إدارة المخاطر في الشركة قوية.. 5
تحديد المستويات المالئمة لمكافآت أعضاء اإلدارة التيفيذية.. 6
إبداء الرأي في تعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية وعزلهم.. 7
المشاركة في وضع خطة التعاقب واإلحالل في وظائف الشركة التنفيذية.. 8
االلتــزام التــام بأحــكام نظــام الشــركات ونظــام الســوق الماليــة ولوائحهمــا التنفيذيــة واألنظمــة ذات الصلــة والنظــام . 9

األساســي عنــد ممارســته لمهــام عضويتــه فــي المجلــس، واالمتنــاع مــن القيــام أو المشــاركة فــي أي عمــل يشــكل 
إســاءة لتدبيــر شــؤون الشــركة.

حضــور اجتماعــات مجلــس اإلدارة والجمعيــة العامــة وعــدم التغيــب عنهــا إال لعــذر مشــروع يخطــر بــه رئيــس المجلــس . 10
مســبقًا، أو ألســباب طارئة.

ــه والمشــاركة فيهــا . 11 ــر الجتماعــات مجلــس اإلدارة ولجان تخصيــص وقــت كاٍف لالضطــالع بمســؤولياته، والتحضي
بفعاليــة، بمــا فــي ذلــك توجيــه األســئلة ذات العالقــة ومناقشــة كبــار التنفيذييــن بالشــركة.

دراسة وتحليل المعلومات ذات الصلة بالموضوعات التي ينظر فيها مجلس اإلدارة قبل إبداء الرأي بشأنها.. 12
تمكيــن أعضــاء مجلــس اإلدارة اآلخريــن مــن إبــداء آرائهــم بحريــة، وحــث المجلــس علــى مداولــة الموضوعــات . 13

واســتقصاء آراء المختصيــن مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة للشــركة ومــن غيرهــم إذا ظهــرت حاجــة إلــى ذلــك.
إبــالغ مجلــس اإلدارة بشــكل كامــل وفــوري بــأي مصلحــة لــه - مباشــرة كانــت أم غيــر مباشــرة - فــي األعمــال . 14

ــك المصلحــة وحدودهــا وأســماء أي  ــالغ طبيعــة تل ــك اإلب ــم لحســاب الشــركة، وأن يتضمــن ذل ــي تت والعقــود الت
أشــخاص معنييــن بهــا، والفائــدة المتوقــع الحصــول عليهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مــن تلــك المصلحــة ســواء 
أكانــت تلــك الفائــدة ماليــة أم غيــر ماليــة، وعلــى ذلــك العضــو عــدم المشــاركة فــي التصويــت علــى أي قــرار يصــدر 

بشــأن ذلــك، وذلــك وفقــًا ألحــكام نظــام الشــركات ونظــام الســوق الماليــة ولوائحهمــا التنفيذيــة.
إبــالغ مجلــس اإلدارة بشــكل كامــل وفــوري بمشــاركته – المباشــرة أو غيــر المباشــرة – فــي أي أعمــال مــن شــأنها . 15

منافســة الشــركة، أو بمنافســته الشــركة – بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر –فــي أحــد فــروع النشــاط الــذي تزاولــه، 
وذلــك وفقــًا ألحــكام نظــام الشــركات ونظــام الســوق الماليــة ولوائحهمــا التنفيذيــة.

عــدم إذاعــة أو إفشــاء أي أســرار وقــف عليهــا عــن طريــق عضويتــه فــي المجلــس إلــى أي مــن مســاهمي الشــركة – . 16
مــا لــم يكــن ذلــك فــي أثنــاء انعقــاد اجتماعــات الجمعيــة العامــة – أو إلــى الغيــر، وذلــك بحســب مــا تقتضيــه أحــكام 

نظــام الشــركات ونظــام الســوق الماليــة ولوائحهمــا التنفيذيــة.
العمــل بنــاًء علــى معلومــات كاملــة، وبحســن نيــة، مــع بــذل العنايــة واالهتمــام الالزميــن، لمصلحــة الشــركة . 17

كافــة. والمســاهمين 
إدراك واجباته وأدواره ومسؤولياته المترتبة على العضوية.. 18
تنمية معارفه في مجال أنشطة الشركة وأعمالها وفي المجاالت المالية والتجارية والصناعية ذات الصلة.. 19
االســتقالة مــن عضويــة مجلــس اإلدارة فــي حــال عــدم تمكنــه مــن الوفــاء بمهامــه فــي المجلــس علــى الوجــه . 20

األكمــل.

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

إبداء الرأي المستقل في المسائل االستراتيجية، وسياسات الشركة، وأداءها، وتعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية.. 1
التحقق من مراعاة مصالح الشركة ومساهميها وتقديمها عند حصول أي تعارض في المصالح.. 2
اإلشراف على تطوير قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة، ومراقبة تطبيق اإلدارة التنفيذية لها. . 3
حضور جميع االجتماعات التي تتخذ فيها قرارات مهمة وجوهرية تؤثر في وضع الشركة.. 4

المادة  الحادية والثالثين: مكافآت مجلس اإلدارة   

أ. وفقــا للمــادة السادســة والســبعين )76( مــن نظــام الشــركات وبالتوافــق مــع المــادة الثانيــة والعشــرين )22( مــن نظــام 
الشــركة األساســي، قــد تتكــون مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن مبلــغ معيــن، أو بــدل حضــور، أو مزايــا عينيــة ويجــوز 

الجمــع بيــن اثنتيــن أو أكثــر مــن هــذه المزايــا.

ب. يســتحق كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة مكافــات ســنوية تقــدر بمائتــي ألــف )300.000( ريــال لــكل عضــو، 
ــال إلــى جانــب  ــة ألــف )100.000( ري كمــا يتســحق أعضــاء اللجــان المنبثقــة مــن المجلــس مكافــأت ســنوية تقــدر بمائ
المكافــات األصليــة الممنوحــة ألعضــاء المجلــس، وفــي كل االحــوال، يجــب ان ال تتجــاوز هــذه المخصصــات )500.000 

ريــال ( فــي الســنة لــكل عضــو.

ج. فــي مكافــأة أعضــاء المجلــس، يجــب مراعــاة معاييــر ترتبــط بــاألداء كأن تكــون المكافــأة أو جــزء منهــا مرتبــط بــأداء العضــو 
كحضــوره لالجتماعات.

د.  أعضــاء المجلــس التنفيذييــن أو العامليــن بالشــركة مــن هــم مــن موظفــي الشــركة ال تتــم مكافآتهــم عــن خدماتهــم 
كأعضــاء فــي المجلــس، وأمــا أعضــاء المجلــس غيــر التنفيذييــن وغيــر العامليــن بالشــركة مــن غيــر موظفــي الشــركة 
ال يتــم تضمينهــم فــي أي تنســيقات استشــارية للشــركة دون الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن لجنــة الترشــيحات 
والمكافــآت. كمــا ال يجــوز لألعضــاء العامليــن فــي لجنــة المراجعــة بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة الحصــول علــى 
تعويضــات عــن تقديــم خدمــات استشــارية أو محاســبية أو قانونيــة أو اســتثمارية أو ماليــة للشــركة.  كذلــك يتعيــن 

علــى الشــركة أال تســاهم فــي المنظمــات الخيريــة التــي ينتمــي إليهــا العضــو.

هـ. أي انتهاك لتحديد األجور يعد الغيًا وباطاًل.

الفصل الثالث: عمليات مجلس اإلدارة  التشغيلية 

المادة الثانية والثالثين: الفصل بين مهام رئيس مجلس اإلدارة  والرئيس التنفيذي للشركة  

يقــوم الرئيــس بــأداء دورًا محوريــًا فــي ضمــان إدارة فعالــة للشــركة ويكــون مســئواًل عــن قيــام المجلــس بعملــه علــى نحــو 
فعــال، إن الفصــل بيــن دور الرئيــس التنفيــذي للشــركة ورئيــس مجلــس اإلدارة  هــو وســيلة لضمــان التــوازن المناســب 
ــن  ــوازن بي ــق ت ــي تحقي ــرار مســتقل وبالتال ــى اتخــاذ ق ــادة المســئوليات والرفــع مــن قــدرة المجلــس عل ــات، وزي للصالحي
الســلطة والوظائــف والرقابــة، ويهــدف الفصــل بيــن األدوار للحفــاظ علــى فاعليــة رئيــس المجلــس فــي مراقبــة عمليــات 

المجلــس التشــغيلية.

المادة الثالثة والثالثين: دور رئيس مجلس اإلدارة  

حســب النظــام األساســي للشــركة – المــادة الثالثــة والعشــرين )23( ،  يعيــن مجلــس اإلدارة مــن بيــن أعضائــه رئيســًا  أ. 
ونائبــًا للرئيــس و يجــوز لــه أن يعيــن عضــوًا منتدبــًا، وال يجــوز الجمــع بيــن منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة وأي منصــب 
تنفيــذي بالشــركة. ويكــون للرئيــس كافــة الصالحيــات التــي وردت فــي المــادة الثالثــة والعشــرين )23( مــن النظــام 

األساســي للشــركة. 

يجــب علــى رئيــس المجلــس تولــي مســئولية قيــادة المجلــس وضمــان كفــاءة تنفيــذ كافــة مســئولياته فــي الشــركة  ب. 
وســير أعمالــه. 

ال يجوز تعيين الرئيس التنفيذي رئيسًا للمجلس خالل السنة األولى من انتهاء خدماته. ج. 

يقوم رئيس المجلس بتنفيذ المسئوليات التالية: د. 
التأكد من تقديم المجلس القيادة والرؤية الالزمة للشركة.. 1
التأكد من مشاركة المجلس في وضع أهداف واستراتيجيات وسياسات التابعة للشركة.. 2
ضمان وجود نظام رقابة داخلية كافية لمتابعة وتحقيق أهداف وغايات الشركة.. 3
ــي تواجــه . 4 ــا الهامــة واألساســية الت ــة لمعالجــة القضاي ــس نحــو اســتخدام الوقــت بفاعلي ــه مناقشــات المجل توجي
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الشــركة.
ــا يحقــق . 5 ــات بم ــوب فــي االجتماع ــام بدورهــم المطل ــى القي ــس وتحفيزهــم عل ــن أعضــاء المجل ــد مــن تمكي التأك

مصالــح الشــركة.
التأكد من توافر الفرص الكافية ألعضاء المجلس للتعبير عن آرائهم.. 6
التأكد من توفير معلومات كافية وكاملة وصحيحة في الوقت المناسب ألعضاء مجلس اإلدارة.. 7
التأكد من إدراج كافة األحكام والقرارات في محاضر االجتماعات على نحو صحيح.. 8
المشــاركة فــي - مــن خــالل التعــاون مــع لجنــة الترشــيحات والمكافــآت-  اســتمرارية التطويــر للمجلــس ككل . 9

واألعضــاء بصفــة فرديــة.
 مراقبة الئحة الحوكمة للشركات.. 10
الدعوة الجتماع مجلس اإلدارة  عند االقتضاء.. 11
ضمان وجود قنوات تواصل فعلية مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى المجلس.. 12
تشــجيع العالقــات البنــاءة والمشــاركة الفعالــة بيــن كل مــن المجلــس واإلدارة التنفيذيــة وبيــن األعضــاء التنفيذييــن . 13

وغيــر التنفيذييــن والمســتقلين، وإيجــاد ثقافــة تشــجع علــى النقــد البنــاء.
ــا أحــد األعضــاء أو يثيرهــا . 14 ــار أي مســألة يطرحه ــن االعتب ــس مــع األخــذ بعي ــداد جــدول أعمــال اجتماعــات المجل إع

ــداد جــدول األعمــال. ــد إع ــذي عن ــس التنفي مراجــع الحســابات، والتشــاور مــع األعضــاء والرئي
عقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء المجلس غير التنفيذيين دون حضور أي تنفيذي في الشركة.. 15
إبــالغ الجمعيــة العامــة عنــد انعقادهــا باألعمــال والعقــود التــي يكــون ألحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة مصلحــة مباشــرة . 16

ــرة  ــًا للفق ــس وفق ــى المجل ــا العضــو إل ــي قدمه ــالغ المعلومــات الت ــى أن يتضمــن اإلب ــا، عل ــر مباشــرة فيه أو غي
الرابعــة عشــر )14( مــن المــادة الثالثيــن )30( مــن الئحــة حوكمــة الشــركات، وأن يرافــق هــذا التبليــغ تقريــر خــاص مــن 

مراجــع الحســابات الخارجــي.
يجــب علــى رئيــس مجلــس اإلدارة  تحديــد مســتوى الشــكليات المطلوبــة فــي كل اجتمــاع مــن اجتماعــات المجلــس . 17

مــع الحفــاظ علــى لياقــة اجتماعــات مجلــس اإلدارة، وفــي كل األحــوال يجــب تطبيــق القواعــد العامــة التاليــة:
يجب التأكد من إلمام جميع األعضاء بما تناوله االجتماع. 	
ــراف بســلطة الرئيــس بحيــث  	 ــة لضمــان االعت ــة كافي يجــب علــى رئيــس مجلــس اإلدارة  االحتفــاظ أيضــا برقاب

يمكــن إعــادة مســتوى الشــكليات عندمــا يتطلــب األمــر تحقيــق بعــض التطــورات.
حرص رئيس مجلس اإلدارة  على تفهم القرارات بشكل صحيح وتسجيلها تسجياًل جيدًا.  	
تأكــد رئيــس مجلــس اإلدارة  مــن االنتهــاء مــن القــرارات والمناقشــات، مــع وضــع قــرار رســمي معقــول لتســجيل  	

االســتنتاجات التــي تــم التوصــل إليهــا.

كمــا يتحمــل الرئيــس أيضــًا مســئولية وضــع عالقة عمــل صحيحة بين المجلس والرئيس التنفيذي للشــركة. كما هو  هـ. 
متوقــع يقــوم رئيــس مجلــس اإلدارة  بمــا يلــي لتســهيل هــذه العالقــة:

أن يكون نقطة وصل رئيسية بين مجلس اإلدارة  والرئيس التنفيذي.. 1
أن يحافــظ علــى اإللمــام بالقضايــا الرئيســية مــن قبــل الرئيــس التنفيــذي للشــركة بشــأن جميــع المســائل والتــي . 2

قــد تكــون موضــع اهتمــام أعضــاء مجلــس اإلدارة .
اســتعراض - مــع الرئيــس التنفيــذي للشــركة واإلدارة التنفيذيــة وفقــًا لتوصيــات الرئيــس - التقــدم المحــرز فــي . 3

المبــادرات والقضايــا الهامــة التــي تواجــه الشــركة بشــكل دوري.
تقديم التوجيهات للرئيس التنفيذي للشركة.. 4
المشــاركة - مــن خــالل التعــاون مــع لجنــة الترشــيحات والمكافــآت - عمليــة التقييــم الســنوية لمجلــس اإلدارة  . 5

وأعضــاء مجلــس اإلدارة .

المادة الرابعة والثالثين: التوجيه المستمر ألعضاء مجلس اإلدارة 

يجــب علــى لجنــة الترشــيحات والمكافــآت المنبثقــة مــن المجلــس تقديــم عــرض تعريفــي ألعضــاء مجلــس اإلدارة   أ. 
ــة  ــة بشــأن خطــط الشــركة اإلســتراتيجية والشــئون المالي ــل اإلدارة التنفيذي ــذي ســيتضمن عروضــًا مــن قب الجــدد وال
والمحاســبية الرئيســية وإدارة المخاطــر وعمليــات الشــركة التشــغيلية ومدونــة قواعــد الســلوك المهنــي واألخــالق 
وهيكلهــا اإلداري وسياســاتها وأنشــطتها الرئيســية والمســئولين التنفيذييــن فــي الشــركة والمدققيــن الداخلييــن  
ومراجعــي الحســابات الخارجييــن بالشــركة. باإلضافــة إلــى ذلــك، ســوف يشــمل العــرض التعريفــي زيــارات إلــى بعــض 
ــس اإلدارة   ــد مــن أعضــاء مجل ــكل عضــو جدي ــب للمعلومــات األساســية ل ــر كتي ــم توفي الفــروع الرئيســية وســوف يت
يشــمل نســخًا مــن عقــد التأســيس والنظــام األساســي دليــل حوكمــة الشــركة ومقتطفــات مــن السياســات ذات الصلــة 

ــذي لخطــة الشــركة وغيرهــا مــن المعلومــات األساســية. ــك الملخــص التنفي وكذل

ب. يجــب علــى لجنــة الترشــيحات والمكافــآت التابعــة للمجلــس العمــل أيضــًا علــى إتاحــة برامــج التعليــم المســتمر و / أو 
جلســات إحاطــة بشــأن الموضوعــات التــي مــن شــأنها أن تســاعدهم فــي أداء مهامهــم، كمــا يجــب أيضــًا تشــجيع جميــع 
أعضــاء المجلــس علــى المشــاركة فــي برامــج التعليــم المســتمر المناســبة علــى نفقــة الشــركة لمســاعدتهم فــي تنفيــذ 

مهامهــم ومســئولياتهم.

المادة الخامسة والثالثين: أمين سر مجلس اإلدارة  

يعين مجلس اإلدارة  أمين سر للمجلس من بين أعضائه أو من خارج المجلس، ويحدد مهامه وسلطاته ومكافأته  أ. 
في قرار تعيينه، وال يجوز عزله إال بقرار من مجلس اإلدارة. 

يؤدي أمين سر المجلس عدة  أدوار تشمل: ب. 
ضمان إتباع إجراءات المجلس المقرة من المجلس واستعراضها بشكل منتظم.. 1
متابعة قرارات المجلس وتقديم تقرير إلى الرئيس والمجلس حول أي صعوبة واجهته.. 2
ــد أعضــاء المجلــس بجــدول أعمــال . 3 ــد رئيــس مجلــس اإلدارة  واألعضــاء بمعلومــات عــن مســئولياتهم، وتزوي تزوي

المجلــس وأوراق العمــل والوثائــق والمعلومــات المتعلقــة بــه، وأي وثائــق أو معلومــات إضافيــة يطلبهــا أي مــن 
األعضــاء ذات العالقــة بالموضوعــات المشــمولة فــي جــدول االجتمــاع.

توثيق اجتماعات المجلس وإعداد المحاضر.. 4
التأكــد مــن حصــول األعضــاء بشــكل كامــل وســريع علــى نســخة مــن محاضــر االجتماعــات والمعلومــات والوثائــق . 5

المتعلقــة بالشــركة.
التنسيق بين أعضاء المجلس.. 6
تنظيــم ســجل إفصاحــات أعضــاء المجلــس واإلدارة التنفيذيــة وفقــًا للمــادة الثانيــة والتســعين )92( مــن الئحــة . 7

حوكمــة الشــركات.
ضمــان تدفــق المعلومــات الجيــدة داخــل المجلــس وبيــن المجلــس واإلدارة التنفيذيــة، وحفــظ التقاريــر التــي ترفــع . 8

للمجلــس والتقاريــر التــي يعدهــا المجلــس.
تبليغ أعضاء المجلس بمواعيد االجتماعات قبل التاريخ المحدد بمدة كافية.. 9
تقديم العون والمشورة إلى األعضاء.. 10
أداء أي دور آخر يكلفه به رئيس المجلس.. 11

تحدد مكافأة أمين سر المجلس وفقا للقرار الصادر بتعيينه وال تزيد مدة رئيس المجلس أو نائبه أو العضو المنتدب  ج. 
أو أمين سر المجلس )إن كان عضو في مجلس اإلدارة(  عن مدة عضوية كل منهم في المجلس أو مدة دورة 

المجلس )إن كان أمين السر من غير أعضاء مجلس اإلدارة( ويجوز دائمًا إعادة تعيين أمين سر المجلس.

المادة السادسة والثالثين: اجتماعات مجلس اإلدارة 

يجتمــع المجلــس )4( مــرات فــي الســنة علــى األقــل بدعــوة كتابيــة مــن الرئيــس  تســلم باليــد أو الفاكــس أو بريــد  أ. 
ــازل  ــام قبــل تاريــخ االجتمــاع( ويجــوز التخلــي عــن حــق اإلشــعار ألي اجتمــاع بتن االلكترونــي )علــى األقــل ســبعة )7( أي
موقــع مــن قبــل كل عضــو بشــخصه أو مــن وكيلــه ويجــوز إرســال الدعــوة ومرفقاتهــا فــي مــدة أقصــر إذا اســتدعت 
األوضــاع االجتمــاع بشــكل طــارئ. يجــب علــى رئيــس المجلــس عقــد اجتمــاع للمجلــس إذا طلــب منــه كتابــة ذلــك )2( 
ــن مــن أعضــاء المجلــس، تعقــد الجلســة فــي الشــركة أو أي مــكان آخــر يحــدده المجلــس، يجــوز لمجلــس اإلدارة   اثني
إصــدار قراراتــه، فــي حــال الضــرورة، مــن خــالل عرضهــا علــى األعضــاء متفرقيــن، مــا لــم يطلــب أحــد األعضــاء كتابــة أن 

ــه. ــي ل ينعقــد اجتمــاع المجلــس لمناقشــة الموضــوع، وينبغــي أن يعــرض القــرار للمجلــس فــي أول اجتمــاع تال
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يتــم تفويــض اإلدارة اليوميــة للشــركة إلــى الرئيــس التنفيــذي، حيــث يتولــى تفويــض فريــق كبــار التنفيذييــن بــاإلدارة.  ب. 
ــكل رأس مــال  ــة بالسياســات وهي ــق باإلســتراتيجية العامــة والمســائل ذات الصل ــات تتعل يحتفــظ المجلــس بصالحي
الشــركة وإعــالن األربــاح وغيرهــا مــن القضايــا الرئيســية التــي تؤثــر علــى الشــركة. ال يســتلزم األمــر اتخــاذ كل قــرار مــن 
قبــل أعضــاء مجلــس اإلدارة  فــي اجتمــاع المجلــس. كمــا تقبــل االجتماعــات عــن طريــق الفيديــو أو الصــوت أو أي شــكل 

آخــر مــن أشــكال التقنيــة الحديثــة التــي قــد يوافــق أعضــاء مجلــس اإلدارة  علــى اســتخدامها.

ــع األعضــاء. كمــا يجــب أن تتضمــن  ــى جمي ــن ســر الشــركة إرســال إشــعارات باجتماعــات المجلــس إل ــى أمي يجــب عل ج. 
التقاريــر الســنوية بيــان بعــدد اجتماعــات المجلــس التــي عقــدت خــالل فتــرة إعــداد التقريــر والــذي حضرهــا عضــو مجلــس 
اإلدارة، وعــدد االجتماعــات التــي لــم يحضرهــا عضــو مجلــس اإلدارة. ال يجــب أن يعتبــر التغيــب عــن اجتمــاع )اجتماعــات( 
المجلــس عــذرًا ألعضــاء مجلــس اإلدارة  لإلعفــاء مــن أداء مهامهــم نحــو الشــركة فيمــا يتعلــق بالنظــر فــي المســائل 

واتخــاذ القــرار بشــأنها.

يجــب علــى األعضــاء غيــر التنفيذييــن االجتمــاع بشــكل خــاص فــي جلســات دوريــة دون مشــاركة األعضــاء التنفيذييــن  د. 
ــة. ــادة الجلســات الدوري ــر التنفيذييــن تعييــن واحــد منهــم كرئيــس لتولــي قي خــالل الســنة. يجــب علــى األعضــاء غي

يجــب أن يتــرأس رئيــس المجلــس االجتماعــات ويتولــى مســئولية تنســيق اإلدارة الشــاملة وســير عمــل المجلــس. فــي  هـ. 
غيــاب الرئيــس، يكــون نائــب الرئيــس رئيســًا لذلــك االجتمــاع، وفــي حــال غيابهمــا ســينتخب المجلــس رئيســًا لرئاســة 

هــذا االجتمــاع علــى وجــه التحديــد.

إذا كان لــدى أي مــن أعضــاء المجلــس ملحوظــات حيــال أداء الشــركة أو أي مــن الموضوعــات المعروضــة ولــم يبــت  و. 
فيهــا فــي اجتمــاع االمجلــس، فيجــب تدوينهــا وبيــان مــا يتخــذه المجلــس أو يــرى اتخــاذه مــن إجــراءات حيالهــا فــي محضــر 

اجتمــاع مجلــس اإلدارة.

إذا أبدى عضو المجلس رأيًا مغايرًا لقرار المجلس، فيجب إثباته بالتفصيل في محضر اجتماع المجلس. ز. 

المادة السابعة والثالثين: مواد وعروض مجلس اإلدارة  

يجــب إرســال عرضــًا حــول موضــوع محــدد ســلفًا قبــل موعــد االجتمــاع ألعضــاء المجلــس بحيــث يمكــن تركيــز االجتمــاع  أ. 
علــى األســئلة التــي قــد يثيرهــا المجلــس حــول هــذا الموضــوع فــي المناســبات التــي يكــون فيهــا الموضــوع حســاس 

جــدًا وال يمكــن عرضــه علــى الــورق، فيجــب مناقشــة العــرض فــي االجتمــاع. 

ب.  يجــب أن يتــم منــح مجلــس اإلدارة  المعلومــات الكافيــة لممارســة مهــام إدارة الحوكمــة بشــكل تــام. و قــد تأتــي هــذه 
المعلومــات مــن مجموعــة مصــادر متنوعــة، بمــا فــي ذلــك تقاريــر اإلدارة والمراقبــة ومقارنــة األداء مقابــل الخطــط 

الموضوعــة وتقاريــر المحلليــن والمقــاالت المنشــورة حــول األعمــال المختلفــة، وغيرهــا.

المادة الثامنة والثالثين: حضور االجتماعات 

مــن المتوقــع حضــور أعضــاء مجلــس اإلدارة  الجتمــاع الجمعيــة العامــة للشــركة واجتماعــات المجلــس واالجتمــاع  أ. 
بشــكل دوري وفقــًا للضــرورة لالضطــالع بمســئولياتهم بشــكل صحيــح بمــا فــي ذلــك االســتعداد قبــل االجتمــاع.

ــة للشــركة للحضــور فــي  ــر مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذي قــد يقــوم رئيــس ونائــب رئيــس المجلــس بدعــوة واحــد أو أكث ب. 
اجتماعــات المجلــس بشــكل منتظــم ويمكــن أن تشــمل الدعــوة مســئولين وموظفيــن آخريــن بالشــركة مــن وقــت آلخــر 

حســب االقتضــاء فــي ظــل هــذه الظــروف.

المادة التاسعة والثالثين: النصاب القانوني للمجلس

ــًا إال إذا  ــًا للمــادة الخامســة والعشــرين )25( مــن النظــام األساســي للشــركة، ال يكــون اجتمــاع المجلــس صحيح وفق أ. 
حضــره خمســة )5( أعضــاء علــى األقــل، ويجــوز أن ينيــب عضــو مجلــس اإلدارة غيــره مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة لحضــور 
اجتماعــات المجلــس، وفــي حالــة إنابــة عضــو مجلــس اإلدارة  عضــوا آخــر فــي حضــور اجتماعــات المجلــس يتعيــن ان 

تكــون اإلنابــة طبقــا للضوابــط اآلتيــة:-
ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة  أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات االجتماع.. 1
أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة.. 2
ال يجــوز للنائــب، فيمــا يتعلــق بصــوت المنيــب، التصويــت علــى القــرارات التــي تحظــر األنظمــة واللوائــح علــى . 3

ــت بشــأنها. ــب التصوي المني

تصــدر القــرارات باألغلبيــة المطلقــة لألعضــاء الحاضريــن أو الممثليــن فــي االجتمــاع وإذا تســاوت كان صــوت الرئيــس  ب. 
مرجحــًا.

المادة األربعين: محاضر االجتماعات

وفقــًا لنظــام الشــركات وأنظمــة هيئــة الســوق الماليــة، ســيتم تســجيل أي مــداوالت وقــرارات للمجلــس فــي المحاضــر  أ. 
توقــع مــن قبــل جميــع األعضــاء الحاضريــن ورئيــس المجلــس وأميــن الســر، ويتــم تدوينهــا فــي ســجل خــاص يوقــع عليــه 
كل مــن الرئيــس و أميــن ســر المجلــس. و تتضمــن مــا دار مــن نقاشــات ومــداوالت، وبيــان مــكان االجتمــاع وتاريخــه 
ووقــت بدايتــه وانتهائــه، وتوثيــق قــرارات المجلــس ونتائــج التصويــت، وحفظهــا فــي ســجل خــاص ومنظــم، وتدويــن 
أســماء األعضــاء الحاضريــن والتحفظــات التــي أبدوهــا – إن وجــدت –. وتعــرض مســودات المحاضــر علــى األعضــاء قبــل 

توقيعهــا.

ب.  يتــم تدويــن اجتماعــات المجلــس بترقيــم تسلســلي علــى المحاضــر ، حيــث يجــب أن تعكــس ســير األحــداث فــي كل 
اجتمــاع مجلــس اإلدارة، علــى أن تتضمــن أســماء األشــخاص الحاضريــن فــي اجتمــاع مجلــس اإلدارة  وجــدول أعمــال 
ــرار  ــح لق ــي تمن ــدد األصــوات الت ــا واآلراء وع ــرارات والقضاي ــا فــي الق ــم تناوله ــي ت ــة الت االجتمــاع، والكلمــات الفعلي

معيــن واآلراء المعارضــة. يجــب تعييــن الشــخص الــذي يقــوم بإعــداد المحاضــر مــن قبــل أميــن ســر المجلــس.

ج.  يتــم التوقيــع مــن قبــل جميــع أعضــاء المجلــس الحاضريــن علــى محضــر االجتمــاع فــي حالــة اســتخدام وســائل التقنيــة 
الحديثــة مثــل مؤتمــرات عبــر الهاتــف أو الفيديــو، وتكــون موقعــة مــن جميــع أعضــاء المجلــس المشــاركون فــي ذلــك 
االجتمــاع، كمــا يجــب أيضــا أن يتنــاول المحضــر بذكــر أعضــاء المجلــس الغيــر الحاضريــن شــخصيًا ولكــن عبــر وســائل 

أخــرى، مــع اإلعــالن عــن تصويتهــم فــي المحضــر. 

المادة الحادية واألربعين: خطط التعاقب / تطوير اإلدارة

يجب على مجلس اإلدارة  أيضًا إلى جانب أداء مسئولياته بفاعلية اإلشراف على تخطيط التعاقب والتنمية اإلدارية،  أ. 
وبناًء عليه يتطلب األمر االلتزام بالمبادئ التوجيهية التالية:

يجــب علــى الرئيــس التنفيــذي للشــركة إعــداد تقريــر ســنوي بشــأن تخطيــط التعاقــب والتنميــة اإلداريــة لتقديمهــا . 1
إلــى المجلــس.

يجــب أن تتوافــر توصيــات مــن قبــل رئيــس مجلــس اإلدارة  والرئيــس التنفيــذي للشــركة فــي كافــة األوقــات بشــأن . 2
الشــخص الــذي ســيتولى خالفــة المنصــب فــي حــال عجــزه عــن مباشــرة عملــه بشــكل غيــر متوقــع.

المرشــحين . 3 اختيــار وتطويــر وتقييــم  اإلدارة فــي  الترشــيحات والمكافــآت مســاعدة مجلــس  لجنــة  يجــب علــى 
المحتمليــن لشــغل الوظائــف التنفيذيــة، بمــا فــي ذلــك الرئيــس التنفيــذي للشــركة واإلشــراف علــى وضــع الخطــط 

ــذي. ــس التنفي الخاصــة بتعاقــب مناصــب الرئي
يجــب علــى رئيــس مجلــس اإلدارة  - القائــم - فــي جميــع األوقــات حيــازة إجــراءات ســرية مكتوبــة لنقــل مســئولياته . 4

بشــكل فعــال فــي الوقــت المناســب فــي حالــة حــدوث عجــز مفاجــئ لــه أو لهــا أو فــي حالــة مغــادرة العمــل، بمــا فــي 
ذلــك توصياتــه / توصياتهــا حــول ترتيبــات لفتــرة طويلــة بشــأن تعاقــب المنصــب. ويجــب علــى الرئيــس اســتعراض 

هــذا اإلجــراء بصفــة دوريــة مــع لجنــة الترشــيحات والمكافــآت.
يجــب علــى لجنــة الترشــيحات والمكافــآت طلــب التوصيــات والتقييمــات الخاصــة بالرئيــس التنفيــذي للشــركة فيمــا . 5

يتعلــق بالخلفــاء المحتمليــن لتولــي مناصــب اإلدارة التنفيذيــة.

المادة الثانية واألربعين: اإلطالع على اإلدارة والمستشارين المستقلين 

في نطاق أداء دوره الرقابي، يخول مجلس اإلدارة التحقيق في أي أمر يوجه انتباهه إليه مع إمكانية اإلطالع الكامل  أ. 
على جميع الدفاتر والسجالت والمرافق وموظفي الشركة وإمكانية االحتفاظ بمستشار قانوني أو مراجعي حسابات 

أو مستشارين من خارج الشركة أو تكبد نفقات أخرى لهذا الغرض والتي تتحمل الشركة دفعها.

يجوز لمجلس اإلدارة  طلب أي مسئول تنفيذي أو أي موظف في الشركة أو أي من فروعها، وكذلك المستشار  ب. 
القانوني الخارجي للشركة  و مراجعي الحسابات التابعين للشركة لالجتماع مع المجلس أو أي لجنة من لجان 
المجلس، كما يقوم المجلس باستخدام السلطة التقديرية للتأكد من أن هذا االتصال لم يؤثر على العمليات 

التجارية للشركة، كما يجوز للمجلس االجتماع أيضًا مع المصرفيين في البنوك االستثمارية التابعة للشركة أو 
المحللين الماليين بها كما يجب نسخ أي مراسالت خطية إلى الرئيس وإمكانية نسخ أي مراسالت خطية إلى 
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الرئيس التنفيذي للشركة.

المادة الثالثة واألربعين: تقييم مجلس اإلدارة  

 يتولى مجلس اإلدارة  إجراء تقييم ذاتي سنوي لتحديد مدى فاعلية عمل المجلس ولجانه. يجب على لجنة الترشيحات 
والمكافآت التابعة للمجلس اإلشراف على التقييم الذاتي السنوي للمجلس والذي يشمل تقييمًا لألداء ومدى التزام 
كل فرد من أعضاء المجلس مقابل أنشطة المجلس. يجب أن يكون هذا التقييم عاماًل هامًا في تحديد مدة عضوية 
أعضاء مجلس اإلدارة، فضاًل عن المهارات والصفات المطلوبة في المرشحين المحتملين لعضوية المجلس، وفي 

ذلك: 
تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت إجراء التقييم السنوي للمجلس.  أ. 

يكون التقييم من خالل مؤشرات قياس مناسبة. ب. 
تحديد جوانب الضعف والقوة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. ج. 

تقييم آليات عمل المجلس بشكل عام. د. 
تقييم األداء على المهارات والخبرات التي يمتلكها المجلس، وتحديد نقاط القوة والضعف فيه. هـ. 

يراعى في التقييم الفردي لألعضاء مدى المشاركة الفعالة للعضو والتزامه بأداء واجباته ومسئولياته. و. 
يتخذ المجلس الترتيبات الالزمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة ألدائه كل ثالث سنوات. ز. 

يجــري أعضــاء المجلــس غيــر التنفيذييــن تقييمــًا دوريــًا ألداء الرئيــس بعــد أخــذ وجهــات نظــر األعضــاء التنفيذييــن – دون  ح. 
حضــور الرئيــس النقــاش – علــى أن تحــدد جوانــب القــوة والضعــف واقتــراح معالجتهــا بمــا يتفــق مــع مصلحــة الشــركة. 

المادة الرابعة واألربعين: العالقات مع المساهمين 

أ. يمثل كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة المساهمين ككل وال يقدم مصلحته أو مصلحة فئة معينة من 
المساهمين على مصالح الشركة.

ب. يجب على رئيس مجلس اإلدارة  الحفاظ على االتصال مع كبار المساهمين بشكل كافي لفهم القضايا والشواغل، 
مع ضرورة ضمان توصيل آراء المساهمين إلى المجلس ككل. ال يجب استخدام أيًا من تلك المبادئ التوجيهية 

لتجاوز المتطلبات العامة للنظام للتعامل مع المساهمين على قدم المساواة في اإلطالع على المعلومات.

ج.  يجب على رئيس مجلس اإلدارة  والرئيس التنفيذي للشركة وغيرهم من األعضاء المفوضين وموظفي إدارة 
العالقات مع المستثمرين مواصلة الحوار مع ممثلي المؤسسات وغيرهم من المساهمين فيما يتعلق 

باستراتيجيات األعمال طويلة األجل واألداء المالي وإدارة الحوكمة للشركات من أجل إقامة تفاهم متبادل 
لألهداف.

د.  يجب على الشركة العمل على برنامج منظم لعالقات المستثمرين، استنادًا إلى اإلعالنات الرسمية والمنشورات 
المتعلقة باألحداث الهامة والنتائج المالية وفقًا لألنظمة واللوائح المعمول بها.

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

المؤسسات.

المادة الخامسة واألربعين: لجان مجلس اإلدارة  

قام المجلس بإنشاء اللجان التالية لمساعدته في االضطالع بمسئولياته المتعلقة بالرقابة : أ. 
لجنة المراجعة )بناًء على قرار الجمعية العامة للمساهمين(.. 1
لجنة الترشيحات والمكافآت.. 2
اللجنة التنفيذية. . 3

مع مراعاة األنظمة واللوائح ذات العالقة، يكون تشكيل اللجان التابعة لمجلس اإلدارة وفقًا لإلجراءات العامة التي  ب. 
وضعها المجلس واإلشارة إلى مهام ومدة وصالحيات كل لجنة، والطريقة التي ينتهجها المجلس لرصد أنشطتها. 

يجب أن تخطر اللجنة المجلس بأنشطتها أو نتائجها أو القرارات بشفافية كاملة. يتولى مجلس اإلدارة  متابعة 
أنشطة هذه اللجان متابعة دورية وذلك لضمان تنفيذ األنشطة الموكلة إلى هذه اللجان على نحو صحيح. كما يجب 

أن يعتمد مجلس اإلدارة  األنظمة الداخلية لجميع لجان المجلس )وذلك ما عدا لجنة المراجعة(.

يجب تعيين عدد كاف من األعضاء غير التنفيذيين لمجلس اإلدارة  في اللجان التي تتناول أنشطة قد تنطوي على  ج. 
تضارب في المصالح، مثل التأكد من سالمة التقارير المالية وغير المالية واستعراض الصفقات المبرمة من جانب 

األطراف ذات العالقة والترشيح لعضوية المجلس وتعيين المدراء التنفيذيين وتحديد المكافآت.

مع مراعاة اختصاصات الجمعية العامة للمساهمين، قد تنشأ لجان أخرى من وقت آلخر حسب احتياجات المجلس  د. 
وذلك عن طريق التصويت ألغلبية أعضاء المجلس الحاضرين في اجتماع قرار تكوين اللجنة.

يتم وصف غرض ومسئوليات كل لجنة في ميثاق اللجنة. هـ. 

مع مراعاة األنظمة واللوائح ذات العالقة، يتم تعيين أعضاء لجان المجلس بناًء على توصية من لجنة الترشيحات  و. 
والمكافآت وقد يمكن عزلهم من قبل المجلس وفقًا لتقديره.

يجب على أعضاء اللجان الجمع بين االستقالل )وال يعني ذلك كونه عضو مستقل( والخبرة والمتطلبات األخرى  ز. 
بجانب الشروط المطلوبة بموجب األنظمة واللوائح المعمول بها.

الباب الرابع اللجان



شــركة الخطــوط الســعودية للتموين  33دليــل حوكمة الشــركة 32201٩

الفصل األول: ميثاق لجنة المراجعة 

المادة السادسة واألربعين: الغرض 

مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين )»الشركة »( هي الهيئة اإلدارية العليا التي تعمل على ضمان إدارة  أ. 
الشركة والحفاظ على السياسات والضوابط الداخلية لما يلي:

حماية أصول الشركة.. 1
التسجيل الصحيح للمعامالت واألحداث القائمة. . 2
إعداد معلومات مالية صحيحة وموثقة.. 3
اإلشراف ورقابة المخاطر على مستوى المؤسسة إلدارة عمليات الشركة.. 4

يجب أن تكون الجوانب المذكورة أعاله مستقلة ومراجعة  بشكل دوري من قبل مراجع الحسابات و المدقق  ب. 
الداخلي.

لزيــادة تعزيــز المهــام وضمــان موضوعيتهــا واســتقالليتها، قامــت الجمعيــة العامــة للمســاهمين بتشــكيل لجنــة  ج. 
المراجعــة )"اللجنــة"(. إن الغــرض الرئيســي منهــا هــو مراقبــة شــؤون الشــركة ومتابعتهــا نيابــة عــن مجلــس اإلدارة  فــي:

ــام . 1 ــة مه ــراءات وفعالي ــر والسياســات واإلج ــة والتقاري ــة، والمحاســبة المالي ــة الداخلي ــة وســالمة نظــم الرقاب كفاي
ــة ومراقــب الحســابات. ــة الداخلي ــة المراجع مراجع

االلتزام بتطبيق المتطلبات النظامية وسياسات وإجراءات الشركة المعتمدة.. 2
كفايــة وســالمة السياســات واإلجــراءات فيمــا يتعلــق بســالمة وأمــن موجــودات الشــركة، و نزاهــة البيانــات الماليــة . 3

للشركة.
أداء وظيفة مراجعة حسابات الشركة من قبل المدقق الداخلي و مراجع الحسابات واستقاللهما.. 4
كمــا وأن »لجنــة المراجعــة« مســئولة عــن إعــداد ونشــر تقريــر اللجنــة الســنوي إلــى مجلــس اإلدارة  والجمعيــة العامــة . 5

للمســاهمين والتقاريــر األخــرى المطلوبــة منهــا وذلــك بموجــب األنظمــة واللوائــح ذات العالقــة. 

كما وأنه ينبغي التأكد بأن واجبات »لجنة المراجعة« تساعد مجلس اإلدارة  في دوره الرقابي. د. 

المادة السابعة واألربعين: مسئوليات لجنة المراجعة

لجنة المراجعة تتحمل المسؤوليات التالية:

الرقابة الداخلية والسياسات المحاسبية  أ. 
المراجعــة مــع إدارة الشــركة ومراقــب الحســابات و المراجعــة الداخليــة، والسياســات واإلجــراءات العامــة للشــركة . 1

وضمــان كفايــة المبــادئ والممارســات المحاســبية الماليــة التــي تطبقهــا الشــركة.
النظر في فعالية نظام الرقابة الداخلية والمالية، بما في ذلك رقابة وأمان المعلومات.. 2
فهــم نطــاق مراجــع الحســابات و المدقــق الداخلــي فــي اســتعراض المراقبــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة، . 3

ومراجعــة تقاريــر النتائــج والتوصيــات الهامــة جنبــًا إلــى جنــب مــع ردود اإلدارة.
المراجعة والتعليق على أي جديد أو تغيير لإلجراءات والسياسات القائمة المتخذة من قبل اإلدارة.. 4

مراجعة مراجع الحسابات والبيانات المالية ب. 
ــة المراجعــة تقديــم التوصيــات إلــى مجلــس اإلدارة  بشــكل ســنوي بتعييــن و عــزل وأجــور مراجــع . 1 يجــب علــى لجن

ــة فيمــا يتعلــق باســتقالليتها أو أي شــيء مــن هــذا القبيــل. ــم أي توصي ــد مــن تقدي الحســابات، و ال ب
مراجعــة وتأكيــد اســتقاللية مراجــع الحســابات عــن طريــق الحصــول علــى بيانــات مــن مراجــع الحســابات بشــأن . 2

العالقــات بيــن مراجــع الحســابات والشــركة، ويشــمل ذلــك خدمــات غيــر مراجعــة الحســابات، ومناقشــة العالقــات 
مــع مراجعــي الحســابات. 

ــن مراجعــي . 3 ــة بي ــط اتصــال بديل ــر رواب ــى دعمــه حيثمــا أمكــن لتوفي ــر مراجــع الحســابات والعمــل عل مراجعــة تقاري
الحســابات ومجلــس اإلدارة  عنــد الحاجــة ومتابعــة مــا اتخــذ بشــأن مــا ورد فــي تقريــر مراجــع الحســابات.

اإلشــراف علــى الترتيبــات الالزمــة الســتكمال البيانــات الماليــة الخاصــة بنهايــة العــام و مقارنتهــا مــع خطــة مراجعــة . 4
الحســابات الخاصــة بالمراجعــة الخارجيــة )مقتــرح نطــاق مراجعــة الحســابات والنهــج(؛ بمــا فــي ذلــك تنســيق الجهــود 

لمراجعــة الحســابات مــع وظيفــة التدقيــق الداخلــي.
القيــام بالمراجعــة والتدقيــق مــع مراجــع الحســابات للبيانــات الماليــة التــي تمــت مراجعتهــا فيمــا يتعلــق بمنهــج . 5

مراجعــة الحســابات، والتســويات المحاســبية، وتقديــم توصيــات لتحســين الضوابــط الداخليــة وغيرهــا مــن أي نتائــج 
لعمليــة مراجعــة الحســابات إلــى مجلــس اإلدارة.

القيام بدراسة السياسات المحاسبية المتبعة، وتقديم الرأي والتوصيات إلى مجلس اإلدارة. . 6
القيــام باســتعراض وتقييــم مؤهــالت وأداء مراجــع الحســابات ومــدى اســتقالليته وموضوعيتــه وعدالتــه وفعاليــة . 7

أعمــال المراجعــة ســنويًا، بمــا فــي ذلك اســتعراض وتقييم الشــريك الرئيســي مــع مراعاة آراء إدارة الشــركة ومدققي 
الحســابات الداخليــة، وتقديــم اســتنتاجاتها إلــى مجلــس اإلدارة  كمــا يجــب أن تؤكــد لجنــة المراجعــة درجــة التنــاوب 
العاديــة لشــريك المراجعــة كمــا هــو مطلــوب بموجــب األنظمــة المعمــول بهــا وتنظــر فــي درجــة التنــاوب العاديــة 
للشــركة التــي تقــوم بمراجعــة الحســابات الخارجيــة نفســها لضمــان اســتمرار اســتقاللية المراجــع التــي يتعيــن القيــام 

. بها
مراجعــة خطــة مراجــع الحســابات وأعمالــه، والتحقــق مــن عــدم تقديــم أعمــااًل فنيــة أو إداريــة خــارج نطــاق أعمــال . 8

المراجعــة، وإبــداء مرئياتهــا حيــال ذلــك.  
يتــم عقــد لقــاء منفصــل وعلــى أســاس منتظــم مــع مراجعــي الحســابات لمناقشــة أي مســائل خاصــة مــع »لجنــة . 9

المراجعــة« أو لمناقشــة أي أمــر يعتقــد مراجــع الحســابات أنــه ينبغــي أن تناقــش بصــورة خاصــة وســرية. 
مراجعة ومتابعة تعليقات مراجع الحسابات على البيانات المالية ومتابعة اإلجراءات المتخذة بشأنها. . 10
ــات فيمــا . 11 ــرأي والتوصي ــداء ال ــى مجلــس اإلدارة، وإب ــل عرضهــا عل ــة والســنوية قب ــة األولي ــم المالي مراجعــة القوائ

ــة.  ــر المالي ــر مألوفــة تتضمنهــا التقاري ــك، ودراســة أي مســائل مهمــة أو غي ــق بذل يتعل
القيــام باالســتعراض مــع اإلدارة ومراجــع الحســابات عــن مــدى تأثيــر المبــادرات التنظيميــة والمحاســبة علــى . 12

البيانــات الماليــة للشــركة. 
التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.. 13
تقديــم تقاريــر منتظمــة إلــى مجلــس اإلدارة ألي قضايــا قــد تنشــأ فيمــا يتعلــق بجــودة أو ســالمة البيانــات الماليــة . 14

للشــركة ، ومــدى امتثــال الشــركة للمتطلبــات النظاميــة أو التنظيميــة ، وأداء واســتقاللية مراجــع الحســابات 
للشــركة.

ج. التدقيق الداخلي 
التأكــد مــن أن الشــركة تحــدد غــرض وســلطة ومســئولية نشــاط التدقيــق الداخلــي تحديــدًا رســميًا لتوفيــر وعــرض . 1

التقييمــات الجاريــة لعمليــات الشــركة ونظــام الرقابــة الداخليــة بالتنســيق مــع اإلدارة التنفيذيــة و«لجنــة المراجعــة«.
التوصيــة للمجلــس علــى التعويضــات الســنوية، وتقييــم األداء وتعديــل راتــب مديــر التدقيــق الداخلــي بمــا يتماشــى . 2

مــع تعويــض الشــركة وسياســة التحفيــز.
تقديم التوصية إلى رئيس مجلس اإلدارة  في تعيين وإقالة مدير التدقيق الداخلي. . 3
اإلشــراف علــى نشــاط التدقيــق الداخلــي و مراجعــة ميثاقهــا ونطاقهــا والكفــاءة واالســتقاللية والموضوعيــة واألداء . 4

وخطــة العمــل. القيــام بمراجعــة نتائــج التدقيــق الداخلــي مــع مديــر التدقيــق الداخلــي علــى أســاس ربــع ســنوي، أو 
عنــد الحاجــة، واإلطــالع علــى تقاريــر التدقيــق الداخلــي الدوريــة والســنوية.

القيــام باســتعراض موجــز لجميــع تقاريــر التدقيــق الداخلــي، بمــا فــي ذلــك ردود و تعليقــات اإلدارة واالســتثناءات . 5
التــي تمــت مالحظتهــا ومتابعــة تنفيــذ التدابيــر واإلجــراءات التصحيحيــة فيمــا يتعلــق بالتعليقــات الــواردة فــي تقريــر 

مراجعــة الحســابات.
اإلشــراف علــى نشــاط التدقيــق الداخلــي فــي الشــركة لضمــان مــدى فعاليتهــا فــي تنفيــذ نشــاطها والواجبــات التــي . 6

يحددهــا مجلــس اإلدارة.
ينبغــي أن يكــون لــدى »لجنــة المراجعــة« الســلطة النهائيــة الســتعراض والموافقــة علــى خطــة المراجعــة الســنوية . 7

وجميــع التغييــرات الرئيســية للخطــة التابعــة للتدقيــق الداخلــي.
ضمــان عــدم وجــود قيــود غيــر مبــررة، واالســتعراض، و االتفــاق علــى االســتبدال، التعييــن، أو فصــل مديــر التدقيــق . 8

الداخلي.
اســتعراض أداء مديــر التدقيــق الداخلــي بمــا ال يقــل عــن مــرة واحــدة ســنويًا، و االتفــاق علــى التعويضــات الســنوية . 9

وتعديــل الراتــب، إذا لــزم األمــر. 
اســتعراض مــدى فعاليــة نشــاط التدقيــق الداخلــي، بمــا فــي ذلــك االمتثــال للمعاييــر الدوليــة المنبثقــة مــن جمعيــة . 10

المدققيــن الداخلييــن والمختــص بتنظيــم الممارســة المهنيــة للمراجعــة الداخليــة. 
علــى أســاس منتظــم، يتــم عقــد لقــاء منفصــل مــع مديــر التدقيــق الداخلــي لمناقشــة أيــًا مــن المســائل ذات الطابــع . 11

الخاص. 
دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر بالشركة.. 12
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د. االلتزام
اســتعراض لمــدى فعاليــة نظــام الرصــد و مــدى االمتثــال لألنظمــة واللوائــح ، ونتائــج التحقيــق والمتابعــة )بمــا فــي . 1

ذلــك أي إجــراءات تأديبيــة( فــي حالــة حــدوث أي حالــة مــن حــاالت عــدم االمتثــال. 
اســتعراض نتائــج  الفحوصــات التــي تــم القيــام بهــا مــن قبــل الجهــات التنظيميــة ذات العالقــة، وأيــة مالحظــات . 2

للمراجــع والتحقــق مــن اتخــاذ الشــركة اإلجــراءات الالزمــة بشــأنها.
استعراض عملية التواصل ونشر قواعد السلوك المهني واألخالق لموظفي الشركة، ورصد االمتثال لذلك.. 3
الحصول على تحديثات منتظمة من اإلدارة والمستشار القانوني العام للشركة فيما يتعلق بمسائل االلتزام.. 4
رفــع مــا تــراه مــن مســائل تــرى ضــرورة اتخــاذ إجــراءات بشــأنها إلــى المجلــس، وإبــداء توصياتهــا باإلجــراءات التــي . 5

يتعيــن اتخاذهــا.
واجب لجنة المراجعة هو تقديم تقارير دورية إلى مجلس اإلدارة .. 6

هـ. ضوابط وأدوات رقابة تقنية المعلومات
يجب على اللجنة البحث واالستعراض مع اإلدارة ومراجع الحسابات الخارجي والمدقق الداخلي:

فعالية ونقاط الضعف في الضوابط وأنظمة الرقابة في نظام معلومات الشركة.. 1
أي نتائــج وتوصيــات ذات صلــة مــن قبــل مراجعــي الحســابات الخارجييــن والمدقــق الداخلــي جنبــًا إلــى جنــب مع ردود . 2

اإلدارة عليهــا، بمــا فــي ذلــك جــدول زمنــي لتنفيــذ التوصيــات علــى الضوابــط وأدوات الرقابــة ، بمــا فــي ذلــك أي 
مخاطــر كبيــرة متعلقــة بهــذه الضوابــط الرئيســية.

حالة وكفاية نظم المعلومات اإلدارية وغيرها من تكنولوجيا المعلومات.. 3
وتســتعرض اللجنــة مــع المدقــق الداخلــي والمراجــع الخارجــي تنســيق جهــود المراجعــة لضمــان تغطيــة كاملــة . 4

لنظــام الضوابــط ومجــاالت الخطــر الرئيســية ذات الصلــة التــي تســيطر عليهــا.

و. مهام تقديم التقارير
إعداد تقارير منتظمة إلى مجلس اإلدارة  عن أنشطة لجنة المراجعة والقضايا والتوصيات ذات الصلة. . 1
توفير وسيلة اتصال مفتوحة بين المدقق الداخلي، ومراجع الحسابات، ومجلس اإلدارة. . 2
تحضيــر وتقديــم تقريــر ســنوي للمســاهمين، واصفــًا هيكليــة اللجنــة، والمســؤوليات، وأي معلومــات أخــرى . 3

مطلوبــة، بمــا فــي ذلــك موافقتهــا علــى الخدمــات غيــر مراجعــة الحســابات. 
مراجعة أي تقارير أخرى تتصل بمسؤوليات اللجنة الصادرة عن الشركة.. 4

ز. مهام أخرى
تنفيذ أنشطة أخرى ذات صلة على النحو المطلوب من قبل المجلس. . 1
متابعــة المخالفــات الماديــة والماليــة واألخالقيــة أو النظاميــة ، وأي انتهــاكات خطيــرة لسياســات الشــركة أو . 2

انتهــاك لألحــكام النظاميــة أو أي مخالفــة لمدونــة قواعــد الســلوك المهنــي واألخــالق، والتــي أشــار إليهــا المدقــق 
الداخلــي أو أي موظــف آخــر. 

ــة . 3 ــات المالي ــة بالبيان ــى أي تحقيقــات خاصــة، حســب االقتضــاء، بشــأن المســائل المتصل ــه واإلشــراف عل التوجي
ــة.  ــات األعمــال التجاري ــال لألنظمــة أو أخالقي ــة، واالمتث ــط الداخلي للشــركة، والضواب

ــا الهامــة التــي تدخــل فــي نطــاق ميثــاق لجنــة المراجعــة، بمــا فــي ذلــك أي تغييــرات فــي . 4 مراجعــة جميــع القضاي
ــر و الممارســات  ــم التقاري ــرار بشــأن تقدي ــاذ أي ق ــل اتخ ــادئ المحاســبية، مــع اإلدارة ومراجــع الحســابات، قب المب

ــر بهــذا الشــأن إلــى المجلــس.  الواجــب إتباعهــا مــن قبــل الشــركة، وتقديــم تقري
اســتعراض وتقييــم مــدى كفايــة ميثــاق لجنــة المراجعــة ســنويًا، وطلــب توصيــة المجلــس على التعديــالت المقترحة . 5

تمهيــدًا لموافقــة الجمعيــة العامــة، وضمــان اإلفصــاح حســب مقتضــى الحــال والــذي قــد يكــون مطلوبــًا بموجــب 
األنظمــة أو اللوائــح. 

المراجعة مع اإلدارة لعوائد ضريبة الزكاة / والقضايا الضريبية. . 6
مراجعة البيانات المالية المرحلية والسنوية للشركة، بما في ذلك أية تأثر على البنود غير عادية. . 7
التأكد من أنه قد تم تنفيذ جميع المسؤوليات الواردة في هذا الميثاق سنويًا. . 8
تقييم أداء لجنة المراجعة وأعضائها على أساس منتظم. . 9
ــراه . 10 ــك بمــا ت ــره مــن المستشــارين، وذل ــل محــام مســتقل وغي ــا الســلطة توكي ــي لديه ــة المراجعــة والت يحــق للجن

ــا. ــام بمهامه ــًا للقي ضروري
وضــع إجــراءات لالحتفــاظ، وتلقــي ومعالجــة الشــكاوى التــي تتلقاهــا الشــركة بشــأن المحاســبة، والضوابــط . 11

المحاســبية الداخليــة أو مســائل المراجعــة، بمــا فــي ذلــك إجــراءات لتقديــم المخــاوف بشــأن المحاســبة أو التدقيــق 
مــن قبــل العامليــن فــي الشــركة وغيرهــا مــن المســائل المشــكوك بهــا. 

تكــون لجنــة المراجعــة متاحــة فــي جميــع األوقــات لتلقــي االقتراحــات واألســئلة أو توصيــات من مراجعي الحســابات . 12
الخارجييــن، والمدقــق الداخلي واإلدارة التنفيذية.

ــة ومفهومــة وتتضمــن . 13 ــة ومتوازن ــة للشــركة عادل ــم المالي ــر مجلــس اإلدارة والقوائ ــرأي فيمــا إذا كان تقري ــداء ال إب
المعلومــات التــي تتيــح للمســاهمين والمســتثمرين تقييــم المركــز المالــي للشــركة وأدائهــا ونمــوذج عملهــا 

واســتراتيجيتها، وذلــك بنــاًء علــى طلــب مجلــس اإلدارة. 
البحــث بدقــة فــي أي مســائل يثيرهــا المديــر المالــي أو مــن يتولــى مهامــه أو مســئول االلتــزام والحوكمــة أو مراجــع . 14

الحسابات.

المادة الثامنة واألربعين: هيكل لجنة المراجعة 

أ. يجب أن تتكون لجنة المراجعة من ثالثة )3( إلى خمسة )5( أعضاء من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين، كما يجب 
أن تتضمن لجنة المراجعة مختص بالشؤون المالية والمحاسبية.

ب. يتم تعيين أعضاء »لجنة المراجعة« من قبل الجمعية العامة بناء على توصية من المجلس، وتكون لجنة المكافآت 
والترشيحات هي المسئولة عن ترشيح أعضاء للجنة المراجعة وتقدم إلى مجلس اإلدارة أسماء المرشحين 

وتوصياتها في ذلك الشأن. 

ج. تختص الجمعية العامة بإعتماد قواعد تعيين أعضاء »لجنة المراجعة« وإعتماد مدة تعيينهم واإلجراءات الواجب 
إتباعها من قبل اللجنة بناًء على توصية من مجلس اإلدارة. 

د. يجب أال تزيد فترة عضوية »لجنة المراجعة« عن مدة عضوية مجلس اإلدارة. كما يجب أن تنتهي عضوية عضو لجنة 
المراجعة، إذا كان أحد أعضاء مجلس اإلدارة، في حال انتهاء مدة عضويته في المجلس أو استقالته الطوعية من 

عضوية »لجنة المراجعة«، وغير عضو مجلس اإلدارة  تنتهي عضويته عن طريق االستقالة أو في نهاية مدة عضوية 
اللجنة ويجوز لمجلس اإلدارة  عزل عضو من أعضاء لجنة المراجعة بأغلبية األصوات، وفي حال شغر أي من مقاعد 

اللجنة ألي من سبب كان لمجلس اإلدارة تعيين عضو آخر بحسب ما ورد في الفقرة )ب( وذلك إلى حين اعتماد 
تعيينه من الجمعية العامة كما ورد في الفقرة )ج(. 

هـ. يعين أعضاء لجنة المراجعة من بينهم رئيسًا يتم اختياره بالتصويت اإليجابي ألغلبية اللجنة. 

و. ينبغي على العضو عدم القيام بأي عمل فني أو إداري أو غيرها في الشركة حتى وإن كانت ذات طبيعة استشارية 
من غير أعمال اللجنة. 

ز. على العضو أال يكون لديه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العمل أو العقود المبرمة لحساب الشركة.

ح. يجب على لجنة المراجعة تعيين أمين سر للجنة للحفاظ على سجالت اإلجراءات والقرارات، كما يمكن ألمين السر أن 
يكون واحدًا من أعضاء اللجنة أو أن يكون من خارجها، إذا كان أمين السر من غير أعضاء اللجنة فليس له أي حقوق 

في التصويت.

ط. أمين سر اللجنة مسئول عن ما يلي:
االحتفاظ بسجالت كاملة من اجتماعات اللجنة لغرض إصدار التقارير حول أداء اللجنة لمجلس اإلدارة.. 1
تعميم قرارات اللجنة إلى األطراف المعنية.. 2
التنسيق مع اإلدارات المعنية بشأن قرار اللجنة والتي تستلزم االمتثال باإلجراءات التنظيمية.. 3
إنشاء آلية لتتبع ومتابعة قرارات اللجنة.. 4
تنفيذ أي مهام أو مسؤوليات أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة أو أي من أعضائها.. 5
إعداد محاضر اجتماعات اللجنة. . 6

المادة التاسعة واألربعين: مسئوليات أعضاء لجنة المراجعة

بذل واجبي العناية والوالء وكل جهد لحضور جميع اجتماعات اللجنة والمشاركة بفعالية في المناقشات. كما يجب  أ. 
إبالغ الرئيس كتابيًا في حالة غيابهم.

الحفاظ على أسرار الشركة المكتسبة من خالل أداء واجباتهم، ويجب أال تنشر معلومات سرية للمساهمين من  ب. 
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الجمعية العامة أو إلى أي طرف آخر، في مثل هذه الحاالت يجب أن يتم عزل العضو من منصبه ويتحمل مسئولية 
األضرار المالية الناجمة.

االستمرار في األداء الجيد في تنفيذ واجباتهم ومسؤولياتهم، ويجب تحديثها في المجال الخاص بها لصالح الشركة. ج. 

الصدق واالستقاللية والنزاهة في أداء عملهم . د. 

عدم المشاركة في أي من المهن التي يمكن أن تنتهك مدونة السلوك المهني واألخالق للشركة أو مبادئها. هـ. 

عدم قبول أي من المهن التي هي عرضة إلى تضارب المصالح مع الشركة، وتلك التي قد تمنعهم من تنفيذ  و. 
مهامهم بشكل موضوعي.

على أعضاء اللجنة اإلفصاح عن جميع العمليات الشخصية وطبيعتها التي يتم تنفيذها مع الشركة، وأي عالقة  ز. 
شخصية مع مجلس اإلدارة  واإلدارة التنفيذية.

على لجنة المراجعة وضع آليات تتيح للعاملين تقديم ملحوظاتهم بسأن التجاوزات في التقارير المالية وغيرها.\ ح. 

المادة الخمسين: أعمال لجنة المراجعة

يجب على اللجنة أن تعتمد جدول أعمال سنوي في االجتماع األول لكل سنة، وفي كل اجتماع يجب عليها تحديد  أ. 
موعد االجتماع الذي يليه. 

يجب على "لجنة المراجعة" االجتماع أربعة )4( مرات على األقل خالل كل سنة مالية، كما يمكن زيادة هذا العدد  ب. 
وفقًا للضرورة أو عند الطلب من قبل مجلس اإلدارة، وما لم يوجه المجلس بخالف ذلك يتعين على "لجنة 

المراجعة" أن تجتمع في مركز الشركة، على أن يعقد اجتماع على األقل في كل ربع من السنة المالية للشركة. 

ال يحق ألحد غير أعضاء "لجنة المراجعة" حضور اجتماعاتها، ومع ذلك يجوز لغير العضو حضور االجتماعات بناًء على  ج. 
دعوة من قبل اللجنة.

يتم إعداد جدول األعمال لكل اجتماع من قبل رئيس لجنة المراجعة، كما تعمم على كل األعضاء قبل موعد  د. 
االجتماع كل ما كان ذلك ممكنًا. 

يتولى رئيس »لجنة المراجعة« كل اجتماعات اللجنة، كما توثق جميع قرارات وتوصيات »لجنة المراجعة« ضمن  هـ. 
المحاضر ويتم توقيعها من قبل رئيس اللجنة و أمين سر المجلس.

على كل من رئيس وأعضاء لجنة المراجعة الحضور شخصيًا خالل اجتماع اللجنة، كما وأنه ال يقبل تمثيل الرئيس أو  و. 
أحد أعضاء اللجنة عبر أية وكالة، وألعضاء اللجنة االجتماع من خالل وسائل التقنية الحديثة.

يجب على "لجنة المراجعة" االجتماع وفقًا لما يحدده رئيس اللجنة، أو بناًء على طلب أي اثنين من أعضائها. ز. 

يجب أن تتخذ قرارات "لجنة المراجعة" بأغلبية األصوات، وفي حالة تعادل األصوات يكون صوت الرئيس المرجح،  ح. 
ويكون لكل عضو باللجنة صوت واحد. 

يجب على "لجنة المراجعة" تقديم تقرير موجز إلى مجلس اإلدارة  يتضمن مالحظاتها والتوصيات الهامة بشأن  ط. 
المسائل المعتبرة ضمن اجتماعات لجنة المراجعة. 

ال يكون اجتماع "لجنة المراجعة" نافذًا إال إذا حضره أغلبية األعضاء. ي. 

عند إرسال دعوة حضور االجتماع يجب إرفاق مسودة جدول األعمال، وأن تسلم يدويًا أو ترسل إلى األعضاء  ك. 
إلكترونيًا أو بأي طريقة أخرى، وفي حال غياب الرئيس تنتخب اللجنة من ينوب عنه.

للمدقق الداخلي والمراجع الخارجي طلب االجتماع باللجنة كلما دعت الحاجة لذلك.  ل. 

يمكن دعوة ممثلي اإلدارة لحضور أي أو كل اجتماعات "لجنة المراجعة"، ويتم دعوتهم من خالل أمين سر المجلس  م. 
بتوجيه من رئيس اللجنة.

في حالة الطوارئ أو في حاالت خارجة عن إرادة اللجنة حيث ال يمكن أن تعقد فيها »لجنة المراجعة« اجتماعها ،  ن. 
يمكن للجنة المراجعة اتخاذ قراراتها من خالل عرضها على األعضاء متفرقين.

س. يجب على »لجنة المراجعة« االحتفاظ بسجل تدون فيها المالحظات والتوصيات التي أقرت من خالل جلسات 
اجتماعاتها وتقديم تقرير بشأنها إلى مجلس اإلدارة.

خالل أداء دورها الرقابي، فإن »لجنة المراجعة« مخولة للتحقيق في أي أمر تم التوجيه به مع إمكانية الوصول  ع. 
الكامل إلى جميع الدفاتر والقوائم، و المرافق والسجالت وموظفي الشركة مع الصالحية لطلب أي مشورة 

خارجية، من مراجعي الحسابات أو المستشارين، و تحمل أي مصاريف أخرى لهذا الغرض ويتم دفعها على نفقة 
الشركة. كما يجوز للجنة طلب أي مسئول تنفيذي أو موظف في الشركة أو من فروعها، أو طلب المستشار 

القانوني للشركة، و مراجعي حسابات الشركة لالجتماع مع اللجنة أو أي عضو من أعضاء اللجنة. 

ف. يجب على »لجنة المراجعة« تقييم أدائها سنويًا، ويجب تقديم تقرير بالنتائج إلى مجلس اإلدارة، ويتضمن التقييم 
أداء والتزام كل عضو اتجاه أنشطة اللجنة.

ص. تعد لجنة المراجعة تقريرًا سنويًا يتضمن  النتائج المالية السنوية ويتم التوصية به للجمعية العامة العتماده، كما 
توصي اللجنة بتعيين المراجع الخارجي للشركة.

يتم توثيق اجتماعات اللجنة في محاضر على النحو التالي: ق. 

تحديد تاريخ ومكان االجتماع، وأسماء الحضور والغائبين وملخص المناقشات التي جرت في االجتماع وقراراتهم 
والتوصيات ذات الصلة يجب أن تسجل.

ــم . 1 ــد كل اجتمــاع، ويت ــام عمــل بع ــة خــالل ســبعة )7( أي ــن ســر اللجن ــل أمي ــداد مســودة للمحضــر مــن قب يجــب إع
إرســالها إلــى جميــع أعضــاء اللجنــة للمراجعــة، وتقــدم التعليقــات مــن قبــل أعضــاء اللجنــة خــالل أســبوع مــن تاريــخ 

اســتالم المســودة.
أمين سر اللجنة يعدل المحضر  بناًء على تعليقات األعضاء ويرسل المرفقة مع هذه التعليقات إلى الرئيس.. 2
يعــد أميــن ســر اللجنــة المحضــر النهائــي وفقــًا لتوصيــات الرئيــس ويرســله إلــى أعضــاء اللجنــة موقعــة مــن قبــل . 3

الرئيــس و أميــن الســر.
أن تظل نسخة موقعة من المحضر مع المرفقات والمستندات ذات الصلة والمراسالت في سجل خاص.. 4

المادة الحادية والخمسين: أجور اللجنة

أ. يحق لكل عضو من أعضاء اللجنة المكافآت أدناه:
المكافأة السنوية والبالغة مائة ألف )100,000( ريال سنويًا.. 1
ــأداء . 2 ــط ب ــاألداء كأن تكــون المكافــأة أو جــزء منهــا مرتب ــط ب ــر ترتب ــة، يجــب مراعــاة معايي فــي مكافــأة أعضــاء اللجن

العضــو كحضــوره لالجتماعــات.

يحق تعويض أعضاء اللجنة الذين يقيمون خارج موقع الشركة الرسمي عن جميع النفقات التي تم صرفها من  ب. 
قبلهم لحضور االجتماع، على أن تكون هذه النفقات معقولة ومقبولة العرف وفقًا لمعايير األعمال مثل السفر 

والوجبات، وأماكن اإلقامة وغيرها من النفقات التي تكبدها خصيصًا ألغراض العمل .

على مجلس اإلدارة  التقديم واإلفصاح للجمعية العامة عن التقارير المقدمة والمكافآت والمدفوعات األخرى التي  ج. 
أدخلت على أعضاء اللجنة.

المادة الثانية والخمسين: السلطة 

أ. لتحقيق األهداف للجنة المراجعة القيام بالمهام التالية:
القيــام بــأداء الواجبــات والمهــام المحــددة والمنصــوص عليهــا فــي الميثــاق وذلــك بنــاًء علــى توجيهــات وموافقــة . 1

مجلــس اإلدارة، للتحقيــق فــي أي مــن نشــاطات الشــركة.
دعــوة مراجــع الحســابات للحصــول علــى معلومــات وتوضيحــات الخاصــة بشــؤون مراجعــة حســابات الشــركة دون . 2

وضــع قيــود إلدارة الشــركة والموظفيــن علــى جميــع المســتويات للوصــول إلــى التقاريــر أو المعلومــات الخاصــة 
بالشــؤون الماليــة للشــركة، مــا يــراه ضروريــًا للوفــاء بمســؤولياتها، ولهــا حــق االطــالع علــى ســجالت الشــركة 

ووثائقهــا.
ــل مجلــس اإلدارة  وعــدم . 3 ــة مــن قب ــل اتخــاذ أي إجــراءات تصحيحي ــات قب ــى اســتنتاجات وتوصي يجــب الوصــول إل

ــات أو  ــذ التوصي ــول وتنفي ــس اإلدارة  إمــا بقب إصــدار أي توجيهــات إلدارة الشــركة فــي هــذا الصــدد ويقــوم مجل
المشــورة المقدمــة مــن قبــل لجنــة المراجعــة أو تقديــم المشــورة للجنــة المراجعــة لوجــود انحرافــات فــي اقتراحــات 

اللجنــة. 
للجنــة المراجعــة الحــق فــي دعــوة الجمعيــة العامــة فــي حــال أعــاق المجلــس عملهــا أو إذا تعرضــت الشــركة ألضــرار . 4

أو خســائر جســيمة.
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للجنة المراجعة طلب أي بيان أو إيضاح من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية.. 5
إذا حصــل تعــارض بيــن توصيــات لجنــة المراجعــة وقــرارات مجلــس اإلدارة، أو إذا رفــض المجلــس األخــذ بتوصيــة . 6

ــي،  ــن المراجــع الداخل ــه أو تعيي ــم أدائ ــه وتقيي ــد أتعاب ــه وتحدي ــن مراجــع حســابات الشــركة وعزل ــة بشــأن تعيي اللجن
فيجــب تضميــن تقريــر مجلــس اإلدارة توصيــة اللجنــة ومبرراتهــا، وأســباب عــدم أخــذه بهــا.

الفصل الثاني: ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت

المادة الثالثة والخمسين: المقدمة
قامــت جمعيــة المســاهمين العامــة بنــاًء علــى توصيــة مــن مجلــس اإلدارة، بإعتمــاد قواعــد تعييــن أعضــاء لجنــة الترشــيحات 

والمكافــآت، ومكافآتهــم، ومــدة تعيينهــم، وميثــاق اللجنة. 
يجــب علــى المجلــس وبنــاًء علــى توصيــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت والنظــام األساســي للشــركة تحديــد شــكل ومبلــغ 
التعويــض لألعضــاء واعتمادهــا فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة )إن كانــوا أعضــاء فــي مجلــس اإلدارة(، كمــا تقــوم اللجنــة 

بإجــراء مراجعــة ســنوية لتعويضــات األعضــاء.

المادة الرابعة والخمسين: الغرض

أ. الغرض األساسي من لجنة الترشيحات والمكافآت )»اللجنة«( المنبثقة عن مجلس إدارة  )»المجلس«( الخطوط 
السعودية للتموين)»الشركة«( هو مساعدة المجلس في:

تحديد المرشحين المؤهلين ليصبحوا أعضاء في مجلس اإلدارة.. 1
توصية مجلس اإلدارة  باألعضاء المرشحين لكل لجنة من المجلس.. 2
اإلشراف على تقييم المجلس والمدراء التنفيذيين.. 3
اإلشراف على جميع المسائل المتعلقة بالرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين.. 4
مراجعة خطط تعاقب المجلس.. 5
تقييم أداء المجلس في:. 6

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

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

المادة الخامسة والخمسين: مسئوليات اللجنة

أ. مسؤوليات التعيين :
اقتــراح سياســات واضحــة للعضويــة بالمجلــس واإلدارة التنفيذيــة ومســاعدة المجلس في تحديد األفــراد المؤهلين . 1

ليصبحــوا أعضــاء فــي المجلــس، والتوصيــة إلــى المجلــس باألعضــاء المرشــحين لخــوض االنتخابــات الجتمــاع 
الجمعيــة العامــة الســنوية للمســاهمين، كمــا ال يجــوز للجنــة وفقــًا لتقديرهــا النظــر فــي األفــراد المقترحيــن مــن 

قبــل الشــركاء واإلدارة. 
المراجعــة الســنوية للمهــارات المطلوبــة والمناســبة لعضويــة مجلــس اإلدارة  واإلدارة التنفيذيــة وإعــداد وصــف . 2

للقــدرات والكفــاءات المطلوبــة لمثــل هــذه العضويــات، بمــا فــي ذلــك الوقــت المطلــوب لممارســة أنشــطة 
المجلــس مــن قبــل كل عضــو. 

مراجعة هيكل وتكوين المجلس واإلدارة التنفيذية والتوصية لمجلس اإلدارة  بشأن أي تغييرات يمكن إجراءها. . 3
مســاعدة المجلــس فــي اختيــار وتطويــر وتقييــم المرشــحين المحتمليــن لشــغل وظائــف المــدراء التنفيذييــن، بمــا . 4

فــي ذلــك الرئيــس التنفيــذي، واإلشــراف علــى وضــع الخطــط لتعاقــب اإلدارة التنفيذيــة.

متابعة البرامج التوجيهية لألعضاء الجدد.. 5
تطويــر وتوصيــة المجلــس للموافقــة علــى عمليــة التقييــم الذاتــي الســنوي للمجلــس )إن وجــد(، وتتولــى اإلشــراف . 6

علــى التقييــم الذاتــي الســنوي للمجلــس )إن وجــد(.
ــي . 7 ــد الســلوك المهن ــذي مــع قواع ــر تنفي ــال كل عضــو ومدي ــد امتث ــس بشــكل ســنوي فــي تحدي مســاعدة المجل

واألخــالق للشــركة ويجــب إبــالغ المجلــس عــن أي انتهــاكات لتلــك القواعــد. 
مراجعــة هيكليــة مجلــس اإلدارة  بمــا يتضمــن حجــم المكافــآت والمهــارات والمعرفــة والخبــرة كمــا  تقــوم بالتوصيــة . 8

المناســبة بهذا الشــأن. 
تحديد نقاط القوة والضعف في مجلس اإلدارة  والتوصية بالحلول التي تتوافق مع مصلحة الشركة. . 9
التأكــد بشــكل ســنوي مــن اســتقاللية األعضــاء المســتقلين وعــدم وجــود أي تضــارب فــي المصالــح فــي حالــة عمــل . 10

أحــد أعضــاء المجلــس عضــوًا فــي مجلــس إدارة شــركة أخــرى.
وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.. 11

ب. مسؤوليات تحديد التعويضات والمكافآت:
إعــداد سياســات واضحــة بشــأن تعويضــات ومكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة  واللجــان المنبثقــة عنــه وكبــار . 1

ــدًا  ــد وضــع هــذه السياســات ورفعهــا للمجلــس للنظــر فيهــا تمهي ــر األداء عن ــن بمــا يتناســب مــع معايي التنفيذيي
العتمادهــا مــن الجمعيــة العامــة. 

تتحمــل اللجنــة المســئولية المباشــرة للتوصيــة للمجلــس علــى شــكل ومبالــغ مكافــآت أعضــاء المجلــس واللجــان . 2
المنبثقــة عنــه واإلدارة التنفيذيــة وفقــًا للسياســة المعتمــدة، ويجــب علــى اللجنــة أن تســعى إلــى جــذب وتحفيــز، 
واالحتفــاظ باألعضــاء ذوي االســتقامة العاليــة والقــدرات المتفوقــة فــي التركيــز لتحســين قيمــة أســهم الشــركاء 

علــى المــدى البعيــد وتقــدم اللجنــة تقريــر التعويــض الســنوي للمجلــس للموافقــة عليــه.
ــام بأعمالهــا، وتكــون المســئولة عــن . 3 ــًا للقي ــراه ضروري ــد التعويضــات والمكافــآت بمــا ت ــن استشــاريين لتحدي تعيي

ــة. ــى األتعــاب ذات الصل الموافقــة عل
التوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعييــن أعضــاء المجلــس وفقــًا للسياســات والمعاييــر المعتمــدة، واللجنــة تكفــل بعــدم . 4

ترشــيح أي شــخص قــد أديــن مــن قبــل فــي أي جريمــة مخلــة بالشــرف أو األمانــة لهــذه العضويــة. 
تحديد الوقت الذي يتعين على عضو المجلس تخصيصه ألعمال المجلس.. 5
القيام بأنشطة ومهام أخرى يتم إسنادها من المجلس من وقت آلخر.. 6
اســتعراض وتقييــم مــدى كفايــة ميثــاق لجنــة الترشــيحات والمكافــآت ســنويًا وسياســة المكافــآت دوريــًا وتقييــم . 7

مــدى فعاليتهــا فــي تحقيــق األهــداف المتوخــاة منهــا والتوصيــة بــأي تغييــرات مقترحــة للمجلــس للموافقــة عليــه 
أو النظــر فيهــا العتمادهــا مــن الجمعيــة.

المادة السادسة والخمسين: هيكل اللجنة

تتكون اللجنة من أعضاء ال يقل عددهم عن ثالثة )3( وال يزيد عن خمسة )5( أعضاء.  أ. 

يعيــن كل مــن رئيــس وأعضــاء اللجنــة مــن قبــل المجلــس، ويمكــن عزلهــم مــن قبــل المجلــس وفقــًا لتقديرهــا. يتــم  ب. 
تعييــن رئيــس للجنــة مــن خــالل التصويــت أو اتفــاق أعضــاء المجلــس. 

يجــب أال تزيــد فتــرة عضويــة »لجنــة الترشــيحات والمكافــآت« عــن مــدة عضويــة مجلــس اإلدارة . كمــا يجــب أن تنتهــي  ج. 
عضويــة عضــو لجنــة الترشــيحات والمكافــآت، إذا كان أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة، فــي حــال انتهــاء مــدة عضويتــه فــي 
المجلــس أو اســتقالته الطوعيــة مــن عضويــة » لجنــة الترشــيحات والمكافــآت«، وغيــر عضــو مجلــس اإلدارة  تنتهــي 
عضويتــه عــن طريــق االســتقالة أو فــي نهايــة مــدة عضويــة اللجنــة ويجــوز لمجلــس اإلدارة  عــزل عضــو مــن أعضــاء لجنــة 

الترشــيحات والمكافــآت بأغلبيــة األصــوات. 

المادة السابعة والخمسين: عمليات اللجنة

يجــب أن تجتمــع اللجنــة بنــاًء علــى دعــوة مــن رئيســها، أو بنــاًء علــى طلــب أي اثنيــن مــن أعضائهــا، كمــا تكــون الدعــوة  أ. 
مصحوبــة بجــدول أعمــال االجتمــاع وتســلم باليــد أو ترســل إلــى األعضــاء إلكترونيــًا أو بــأي طريقــة أخــرى فــي فتــرة ال 
تقــل عــن ســبعة )7( أيــام قبــل تاريــخ االجتمــاع إال إذا تغيــرت بالتراضــي مــن جميــع األعضــاء، وفــي حــال غيــاب الرئيــس، 

تنتخــب اللجنــة رئيــس لرئاســة ذلــك االجتمــاع. 
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يجــب أن تجتمــع اللجنــة بصفــة دوريــة علــى أال تقــل اجتماعاتهــا عــن مــرة ســنويًا ولهــا أن تجتمــع كلمــا دعــت الحاجــة  ب. 
لذلــك، وللجنــة االجتمــاع عــن طريــق وســائل التقنيــة الحديثــة. 

ال يحــق ألحــد غيــر أعضــاء اللجنــة حضــور اجتماعاتهــا، ولكــن يجــوز لغيــر العضــو الحضــور فــي حــال وجــود دعــوة مــن  ج. 
ــة.  اللجن

يتــم إعــداد جــدول أعمــال كل اجتمــاع مــن قبــل رئيــس اللجنــة وتعميمهــا علــى كل األعضــاء قبــل موعــد االجتمــاع متــى  د. 
مــا كان ذلــك ممكنــًا.

يتولى رئيس اللجنة رئاسة االجتماعات عند حضوره وتعين اللجنة من ينيبه في حالة غيابه.  هـ. 

النصــاب القانونــي يتكــون مــن غالبيــة أعضــاء اللجنــة، ويكــون لــكل عضــو فــي اللجنــة صــوت واحــد. وتصــدر القــرارات  و. 
بغالبيــة األصــوات الحاضــرة، وفــي حالــة تعــادل األصــوات يكــون صــوت الرئيــس المرجــح. 

يجب على اللجنة االحتفاظ بسجل توثق فيه المحاضر.  ز. 

يتم توثيق اجتماعات اللجنة في محاضر يعدها أمين سر اللجنة على النحو التالي: ح. 

تحديــد تاريــخ ومــكان االجتمــاع، وأســماء الحضــور والغائبيــن وملخــص المناقشــات التــي جــرت فــي االجتمــاع . 1
وقراراتهــم والتوصيــات ذات الصلــة يجــب أن تســجل.

ــم . 2 ــد كل اجتمــاع، ويت ــام عمــل بع ــة خــالل ســبعة )7( أي ــن ســر اللجن ــل أمي ــداد مســودة للمحضــر مــن قب يجــب إع
إرســالها إلــى جميــع أعضــاء اللجنــة للمراجعــة، وتقــدم التعليقــات مــن قبــل أعضــاء اللجنــة خــالل أســبوع مــن تاريــخ 

اســتالم المســودة.
أمين سر اللجنة يعدل المحضر  بناًء على تعليقات األعضاء ويرسل المحضر مع التعليقات إلى الرئيس.. 3
يعــد أميــن ســر اللجنــة المحضــر النهائــي وفقــًا لتوصيــات الرئيــس ويرســله إلــى أعضــاء اللجنــة موقعــة مــن قبــل . 4

الرئيــس وأميــن الســر.
أن تظل نسخة موقعة من المحضر مع المرفقات والمستندات ذات الصلة والمراسالت في ملف خاص.. 5
يقدم تقرير بهذه المحاضر لمجلس اإلدارة.. 6

فــي أداء الــدور الرقابــي، اللجنــة مخولــة للتحقيــق فــي أي أمــر يوجــه انتباهــه إليهــا مــع إمكانيــة الوصــول الكامــل إلــى  ط. 
جميــع البيانــات والقوائــم، والمرافــق والســجالت وموظفــي الشــركة مــع الصالحيــة لطلــب أي مشــورة خارجيــة،  مــن 
مراجعــي الحســابات أو المستشــارين، و تحمــل أي مصاريــف أخــرى لهــذا الغــرض ويتــم دفعهــا علــى نفقــة الشــركة. 
كمــا يجــوز للجنــة طلــب أي مســئول تنفيــذي أو موظــف فــي الشــركة أو مــن فروعهــا، أو طلــب المستشــار القانونــي 

للشــركة، ومراجعــي حســابات الشــركة لالجتمــاع مــع اللجنــة أو أي عضــو مــن أعضــاء اللجنــة.

ــم أداء  ــا يتضمــن التقيي ــس. كم ــى المجل ــج إل ــر النتائ ــم تقري ــا ســنويًا، ويجــب تقدي ــم أدائه ــة أن تقي ــى اللجن يجــب عل ي. 
والتــزام كل عضــو اتجــاه أنشــطة اللجنــة.

المادة الثامنة والخمسين: أجور اللجنة

أ. يحق لكل عضو من أعضاء اللجنة المكافآت أدناه:
المكافأة السنوية والبالغة مائة ألف )100,000( ريال سنويًا.. 1
ــأداء . 2 ــط ب ــاألداء كأن تكــون المكافــأة أو جــزء منهــا مرتب ــط ب ــر ترتب ــة، يجــب مراعــاة معايي فــي مكافــأة أعضــاء اللجن

العضــو كحضــوره لالجتماعــات.

يحــق تعويــض أعضــاء اللجنــة الذيــن يقيمــون خــارج موقــع الشــركة الرســمي عــن جميــع النفقــات التــي تــم صرفهــا مــن  ب. 
قبلهــم لحضــور االجتمــاع، علــى أن تكــون هــذه النفقــات معقولــة ومقبولــة العــرف وفقــًا لمعاييــر األعمــال مثــل الســفر 

والوجبــات، وأماكــن اإلقامــة وغيرهــا مــن النفقــات التــي تكبدهــا خصيصــًا ألغــراض العمــل.

علــى مجلــس اإلدارة  التقديــم واإلفصــاح للجمعيــة العامــة عــن المكافــآت والمدفوعــات األخــرى التــي دفعــت ألعضــاء  ج. 
اللجنــة.

الفصل الثالث: ميثاق اللجنة التنفيذية*

المادة التاسعة والخمسين: الغرض 

الغــرض الرئيســي مــن اللجنــة التنفيذيــة التابعــة لمجلــس إدارة شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن، هــو لمســاعدة 
المجلــس فــي أداء األنشــطة والمهــام كمــا فوضــت إليــه مــن قبــل مجلــس اإلدارة، مــن أجــل تســهيل عمليــات الشــركة. 

المادة الستين: مسئوليات اللجنة

أ. تتولى اللجنة المهام التالية، مع تفهم إمكانية حياد الشركة عن هذا الدليل نظرًا للظروف: 
ــات . 1 ــل المجلــس، مــن أجــل تســهيل عملي ــة إليهــا مــن قب مســاعدة المجلــس فــي أداء األنشــطة والمهــام الموكل

الشــركة. 
مســاعدة المجلــس فــي وضــع أهــداف الشــركة االســتراتيجية الرئيســية واســتراتيجيات االســتثمار، ويقــوم المجلــس . 2

بالموافقــة عليها. 
تساهم في تيسير تحديد ووضع الرؤية والمهام الخاصة للمجلس. . 3
وضع خطط عمل على أساسها تساعد المجلس في تحديد رؤية الشركة ورسالتها و اتجاه األعمال. . 4
وضع األهداف الرئيسية واالهداف االستراتيجية التي تساهم في تحقيق النتائج المطلوبة من الشركة.. 5
مســاعدة المجلــس فــي إجــراء اســتعراض اســتراتيجي ألداء الشــركة بشــكل منتظــم لتحديــد مــا إذا كانــت الشــركة . 6

حققــت أهدافهــا علــى المــدى القصيــر والطويــل. 
وتشــارك اللجنة بالمراجعة والموافقة على جميع القرارات االســتثمارية الرئيســية، وذلك تماشــيًا مع اســتراتيجيات . 7

الشركة المعتمدة. 
ــك النفقــات . 8 ــة مســؤولة عــن تشــكيل أو إعــادة تشــكيل أي مشــروع مشــترك  أو شــراكة بمــا فــي ذل تكــون اللجن

المرتبطــة بالمشــروع. 
تساعد اللجنة بتطوير استثمارات الشركة كالقيام بزيادة حصتها في السوق وتحقيق أقصى قدر من الربح.. 9
تعزيز وتطوير التقنيات والدعم الفني للشركة. . 10
على اللجنة مسؤولية إدارة عالقات البائعين مع الموردين الرئيسيين. . 11
ــاء . 12 ــا أثن ــة الواجــب اتباعه ــراءات التنفيذي ــة والسياســات واإلج ــات التجاري ــة مســئولة عــن وضــع العملي تكــون اللجن

تنفيــذ العمليــات اليوميــة فــي الشــركة، وينبغــي علــى اللجنــة أيضــًا مراقبــة االلتــزام بهــذه اإلجــراءات، وتحديــد 
المعوقــات التــي تمنــع االلتــزام بهــذه السياســات واإلجــراءات، وتقديــم خطــط العمــل التــي تســاهم علــى التغلــب 

علــى هــذه المعوقــات. 
على اللجنة استكشاف وسائل تطور األعمال بطريقة فعالة من حيث التكلفة والفعالية وتلبية رضا العمالء. . 13
تتكفل اللجنة بسالمة التنسيق وتبادل المعلومات واآلراء بين كبار التنفيذيين ومدراء اإلدارات الرئيسية. . 14
ينبغــي علــى اللجنــة مراقبــة أداء الرئيــس التنفيــذي واإلدارة التنفيذيــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ خطــة العمــل التــي . 15

وضعهــا المجلــس. 
تســتعرض اللجنــة قــدرة الشــريك التجــاري المشــارك فــي المشــاريع التــي تقــوم بهــا الشــركة الخطــوط الســعودية . 16

للتمويــن إن وجــد. 
تحديــد اســتراتيجية االســتثمار والسياســات االســتثمارية الخاضعــة لموافقــة المجلــس، بمــا فــي ذلــك السياســات . 17

والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن فئــات األصــول وتوزيــع األصــول، واالســتثمارات المحظــورة والتقييــم. 
مراجعــة اقتراحــات االســتثمارت الجديــدة ورصــد امتثــال هــذه االســتثمارات بالسياســات واإلجــراءات االســتثمارية . 18

للشــركة. 
النظر فيما إذا كان االستثمار المقترح مفيد للشركة، ويتطلب اهتمامًا خاصًا، واستعراض موافقة المجلس.. 19
مراجعة واعتماد المعايير بشكل دوري أو أجهزة القياس األخرى التي تستخدمها الشركة لمراقبة أداء استثماراتها. . 20
مراجعــة معالجــة الــزكاة أو الضرائــب واســتعراض قضايــا االمتثــال بالــزكاة أو الضرائــب المرتبطــة بالصفقــات . 21

االســتثمارية بالتعــاون مــع لجنــة المراجعــة. 
اســتعراض المعالجــة المحاســبية واإلفصــاح عــن كل معاملــة اســتثمارية تتطلــب األنظمــة واللوائــح اإلفصــاح عنهــا . 22

والتأكــد مــن أن يتــم التقييــم وفقــًا لمعيــار المحاســبة المعمــول بــه. 
المراقبــة المســتمرة ألداء مستشــاري االســتثمار فــي الشــركة، واتخــاذ القــرار باالحتفــاظ بهــم أو إنهــاء خدماتهــم . 23

حســب مــا تــراه مناســبًا. 
تقييم النتائج االستثمارية بشكل دوري وتقديم التقارير الالزمة لمجلس اإلدارة، بما في ذلك:. 24
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· مراجعة توصيات اإلدارة التنفيذية.	
· مراجعة مكونات المحفظة اإلستثمارية الحالية والمستقبلية.	
· التأكد من التزام القائمين على إدارة األموال بالسياسة اإلستثمارية.	
· مراجعة قرارات الشراء والبيع.	

تنفيذ مسؤوليات أخرى تتعلق باألنشطة االستثمارية للشركة أو بالسياسات أو مسائل أخرى. . 25
يمكــن للجنــة اإلطــالع علــى أي مــن دفاتــر وســجالت الشــركة، كمــا يجــوز تعييــن أي مراجــع أو مستشــار قانونــي، . 26

علــى حســاب الشــركة، ويمكــن للجنــة طلــب أي مســئول أو موظــف فــي الشــركة حضــور اجتماعــات اللجنــة وتقديــم 
أي معلومــات متاحــة عــن الشــركة، ويجــوز لّلجنــة إجــراء تحقيقــات أو دراســات للمســائل الداخليــة فــي الشــركة 
حســب نطــاق اللجنــة ومســؤولياتها. ويمكــن للرئيــس التنفيــذي، بعــد المناقشــة مــع اللجنــة باســتبقاء أو إنهــاء أي 
مستشــار معّيــن مــن قبــل اللجنــة لمســاعدة الشــركة علــى اتمــام مســؤولياتها، بمــا فــي ذلــك ســلطة الموافقــة 
علــى الرســوم أو تحمــل تعويضــات أخــرى أو شــروط أخــرى لالحتفــاظ بــه، وهــذه الرســوم أو غيرهــا تعــوض مــن قبــل 

الشــركة.
تشارك اللجنة المجلس في الصالحيات والسلطات والموافقة على األنشطة باستثناء ما يلي: . 27

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

تقوم اللجنة بأداء أنشطة أخرى للمجلس بحسب رغبته. . 28

المادة الحادية والستين: هيكل اللجنة 

يجب أن ال يقل عدد أعضاء اللجنة التنفيذية عن ثالثة )3( وال يزيد عن خمسة )5( أعضاء. أ. 

يعين أعضاء اللجنة من قبل مجلس اإلدارة، ويمكن عزلهم من قبل المجلس وفقًا لتقديره.  ب. 

يكون أحد األعضاء رئيسًا للجنة وذلك بغالبية أصوات اللجنة، وتعين اللجنة أمين سر لها.  ج. 

يجــب أن ال تتجــاوز مــدة إدارة اللجنــة المــدة المخصصــة لمجلــس اإلدارة، علــى أن تنتهــي عضويــة أعضــاء اللجنــة إذا كان  د. 
عضــو بالمجلــس عنــد انتهــاء عضويتــه فــي المجلــس او اســتقالته الطوعيــة مــن عضويــة اللجنــة.

المادة الثانية والستين: العمليات التشغيلية للجنة

يجب أن تجتمع اللجنة مرة )1( سنويًا على األقل، على أال تتجاوز المدة بين كل اجتماع أربعة أشهر.  أ. 

ال يحق ألحد غير أعضاء اللجنة حضور اجتماعاتها إال  بناًء على دعوة من اللجنة.  ب. 

يتــم إعــداد جــدول أعمــال لالجتماعــات مــن قبــل رئيــس اللجنــة كلمــا كان ذلــك ممكنــًا، واالبــالغ بالتعاميــم علــى كل  ج. 
األعضــاء قبــل موعــد االجتمــاع .

ــك  ــرأس ذل ــة عضــوًا لي ــار اللجن ــه تخت ــة، وفــي حــال غياب ــع إجتماعــات اللجن ــى رئاســة جمي ــة أن يتول ــى رئيــس اللجن عل د. 
االجتمــاع. 

يجــب أن يشــكل غالبيــة أعضــاء اللجنــة نصابــًا قانونيــًا، ويكــون لــكل عضــو فــي اللجنــة صــوت واحــد، وتصــدر القــرارات  هـ. 
بغالبيــة األصــوات الممثلــة فــي االجتمــاع، وفــي حالــة تعــادل األصــوات يكــون صــوت الرئيــس هــو المرجــح. 

يجــب علــى اللجنــة االحتفــاظ بمحاضــر اجتماعاتهــا وتقديمهــا إلــى المجلــس. و قــد تجتمــع اللجنــة عــن طريــق الوســائل  و. 
التقنيــة الحديثــة، ويمكــن اتخــاذ موافقــة خطيــة جماعيــة إلتمــام اإلجــراءات. 

ــم  ــى المجلــس، يجــب أن يتضمــن تقيي ــج ال ــر بالنتائ ــم تقري ــم أدائهــا ســنويًا، كمــا يجــب تقدي ــة تقيي ــى اللجن يجــب عل ز. 
اللجنــة ألداء ومــدى التــزام كل عضــو تجــاه أنشــطة اللجنــة .

* هذه اللجنة غير إلزامية وللمجلس تشكيلها إذا رأى حاجة لها. 

الفصل الرابع: ميثاق لجنة إدارة المخاطر*

المادة الثالثة والستين: الغرض 

الغرض الرئيسي من لجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين، هو لمساعدة 
المجلس في أداء األنشطة والمهام المتعلقة بإدارة المخاطر من أجل تسهيل عمليات الشركة وتحقيق 

أهدافها. 

zأ. تتولى اللجنة المهام التالية، مع تفهم إمكانية حياد الشركة عن هذا الدليل نظرًا للظروف: 
وضــع اســتراتيجية وسياســات شــاملة إلدارة المخاطــر بمــا يتناســب مــع طبيعــة وحجــم أنشــطة الشــركة، والتحقــق . 1

مــن تنفيذهــا ومراجعتهــا وتحديثهــا بنــاًء علــى المتغيــرات الداخليــة والخارجيــة للشــركة. 
تحديــد مســتوى مقبــول للمخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا الشــركة والحفــاظ عليــه والتحقــق مــن عــدم تجــاوز الشــركة . 2

 . له
التحقــق مــن جــدوى اســتمرار الشــركة ومواصلــة نشــاطها بنجــاح، مــع تحديــد المخاطــر التــي تهــدد اســتمرارها خــالل . 3

االثنــي عشــر شــهرًا القادمــة. 
اإلشــراف علــى نظــام إدارة المخاطــر بالشــركة وتقييــم فعاليــة نظــم وآليــات تحديــد وقيــاس ومتابعــة المخاطــر التــي . 4

قــد تتعــرض لهــا الشــركة، وذلــك لتحديــد أوجــه القصــور بهــا. 
إعــداد تقييــم قــدرة الشــركة علــى تحمــل المخاطــر وتعرضهــا لهــا بشــكل دوري )مــن خــالل إجــراء اختبــارات التحمــل . 5

علــى ســبيل المثــال ال الحصــر(. 
إعــداد تقاريــر مفصلــة حــول التعــرض للمخاطــر والخطــوات المقترحــة إلدارة هــذه المخاطــر، ورفعهــا إلــى مجلــس . 6

اإلدارة. 
تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر. . 7
ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر. . 8
مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل المجلس. . 9
التحقــق مــن اســتقالل موظفــي إدارة المخاطــر )إن وجــدوا( عــن األنشــطة التــي قــد ينشــأ عنهــا تعــرض الشــركة . 10

للمخاطــر.
التحقــق مــن اســتيعاب موظفــي إدارة المخاطــر )إن وجــدوا( للمخاطــر المحيطــة بالشــركة، والعمــل علــى زيــادة . 11

الوعــي بثقافــة المخاطــر. 
مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر بالشركة.. 12

المادة الخامسة والستين: هيكل اللجنة 

يجــب أن ال يقــل عــدد أعضــاء اللجنــة عــن ثالثــة )3( وال يزيــد عــن خمســة )5( أعضــاء، علــى أن يكــون رئيــس اللجنــة  أ. 
وغالبيــة أعضائهــا مــن األعضــاء غيــر التنفيذييــن، ويشــترط أن يتوافــر فــي أعضائهــا مســتوى مالئــم مــن المعرفــة بــإدارة 

ــة. المخاطــر والشــئون المالي

يعين أعضاء اللجنة من قبل مجلس اإلدارة، ويمكن عزلهم من قبل المجلس وفقًا لتقديره.  ب. 

يكون أحد األعضاء رئيسًا للجنة وذلك بغالبية أصوات اللجنة، وتعين اللجنة أمين سر لها.  ج. 

يجــب أن ال تتجــاوز مــدة إدارة اللجنــة المــدة المخصصــة لمجلــس اإلدارة، علــى أن تنتهــي عضويــة أعضــاء اللجنــة، إذا  د. 
كان عضــوًا بالمجلــس عنــد انتهــاء عضويتــه فــي المجلــس او اســتقالته الطوعيــة مــن عضويــة اللجنــة.

المادة السادسة والستين: العمليات التشغيلية للجنة

يجب أن تجتمع اللجنة مرة )1( كل ستة أشهر على األقل. أ. 

ال يحق ألحد غير أعضاء اللجنة حضور اجتماعاتها إال  بناًء على دعوة من اللجنة.  ب. 

يتــم إعــداد جــدول أعمــال لالجتماعــات مــن قبــل رئيــس اللجنــة كلمــا كان ذلــك ممكنــًا، واالبــالغ بالتعاميــم علــى كل  ج. 
األعضــاء قبــل موعــد االجتمــاع.
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ــك  ــرأس ذل ــة عضــوًا لي ــار اللجن ــه تخت ــة، وفــي حــال غياب ــع إجتماعــات اللجن ــى رئاســة جمي ــة أن يتول ــى رئيــس اللجن عل د. 
االجتمــاع. 

يجــب أن يشــكل غالبيــة أعضــاء اللجنــة نصابــًا قانونيــًا، ويكــون لــكل عضــو فــي اللجنــة صــوت واحــد، وتصــدر القــرارات  هـ. 
بغالبيــة األصــوات الممثلــة فــي االجتمــاع، وفــي حالــة تعــادل األصــوات يكــون صــوت الرئيــس هــو المرجــح. 

يجــب علــى اللجنــة االحتفــاظ بمحاضــر اجتماعاتهــا وتقديمهــا إلــى المجلــس. وقــد تجتمــع اللجنــة عــن طريــق الوســائل  و. 
التقنيــة الحديثــة، ويمكــن اتخــاذ موافقــة خطيــة جماعيــة إلتمــام اإلجــراءات. 

ــم  ــى المجلــس، يجــب أن يتضمــن تقيي ــج ال ــر بالنتائ ــم تقري ــم أدائهــا ســنويًا، كمــا يجــب تقدي ــة تقيي ــى اللجن يجــب عل ز. 
اللجنــة ألداء ومــدى التــزام كل عضــو تجــاه أنشــطة اللجنــة.

* هذه اللجنة غير إلزامية وللمجلس تشكيلها إذا رأى حاجة لها. 

الفصل الخامس: ميثاق لجنة الحوكمة* 

المادة السابعة والستين: الغرض 

الغــرض الرئيســي مــن لجنــة الحوكمــة التابعــة لمجلــس إدارة شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن، هــو لمســاعدة المجلــس 
فــي أداء األنشــطة والمهــام المتعلقــة بحوكمــة الشــركة مــن أجــل تســهيل عمليــات الشــركة وتحقيــق أهدافهــا. 

المادة الثامنة والستين: مسئوليات اللجنة

أ. تتولى اللجنة المهام التالية، مع تفهم إمكانية حياد الشركة عن هذا الدليل نظرًا للظروف: 
التوصية للمجلس بقواعد لحوكمة الشركة وتعديالتها وتحديثاتها. . 1
التحقق من التزام الشركة بقواعد الحوكمة. . 2
مراجعة القواعد وتحديثها وفقًا للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات.. 3
مراجعــة وتطويــر قواعــد الســلوك المهنــي التــي تمثــل قيــم الشــركة، وغيرهــا مــن السياســات واإلجــراءات الداخليــة بمــا . 4

يلبــي حاجــات الشــركة ويتفــق مــع أفضــل الممارســات.
التأكد من إطالع أعضاء المجلس دومًا على التطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات.. 5
متابعة أي موضوعات أخرى بشأن تطبيق الحوكمة.. 6
تزويد مجلس اإلدارة سنويًا بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها. . 7

المادة التاسعة والستين: هيكل اللجنة 

أ. يجب أن ال يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة )3( وال يزيد عن خمسة )5( أعضاء.

ب. يعين أعضاء اللجنة من قبل مجلس اإلدارة، ويمكن عزلهم من قبل المجلس وفقًا لتقديره. 

ج. يكون أحد األعضاء رئيسًا للجنة وذلك بغالبية أصوات اللجنة، وتعين اللجنة أمين سر لها. 

د. يجــب أن ال تتجــاوز مــدة إدارة اللجنــة المــدة المخصصــة لمجلــس اإلدارة، علــى أن تنتهــي عضويــة أعضــاء اللجنــة إذا كان 
عضــو بالمجلــس عنــد انتهــاء عضويتــه فــي المجلــس او اســتقالته الطوعيــة مــن عضويــة اللجنــة.

المادة السبعين: العمليات التشغيلية للجنة

يجب أن تجتمع اللجنة مرة )1( سنويًا على األقل. أ. 

ال يحق ألحد غير أعضاء اللجنة حضور اجتماعاتها إال  بناًء على دعوة من اللجنة.  ب. 

يتــم إعــداد جــدول أعمــال لالجتماعــات مــن قبــل رئيــس اللجنــة كلمــا كان ذلــك ممكنــًا، واالبــالغ بالتعاميــم علــى كل  ج. 
األعضــاء قبــل موعــد االجتمــاع.

ــك  ــرأس ذل ــة عضــوًا لي ــار اللجن ــه تخت ــة، وفــي حــال غياب ــع إجتماعــات اللجن ــى رئاســة جمي ــة أن يتول ــى رئيــس اللجن عل د. 
االجتمــاع. 

يجــب أن يشــكل غالبيــة أعضــاء اللجنــة نصابــًا قانونيــًا، ويكــون لــكل عضــو فــي اللجنــة صــوت واحــد، وتصــدر القــرارات  هـ. 
بغالبيــة األصــوات الممثلــة فــي االجتمــاع، وفــي حالــة تعــادل األصــوات يكــون صــوت الرئيــس هــو المرجــح. 

يجــب علــى اللجنــة االحتفــاظ بمحاضــر اجتماعاتهــا وتقديمهــا إلــى المجلــس. و قــد تجتمــع اللجنــة عــن طريــق الوســائل  و. 
التقنيــة الحديثــة، ويمكــن اتخــاذ موافقــة خطيــة جماعيــة إلتمــام اإلجــراءات. 

ــم  ــى المجلــس، يجــب أن يتضمــن تقيي ــج ال ــر بالنتائ ــم تقري ــم أدائهــا ســنويًا، كمــا يجــب تقدي ــة تقيي ــى اللجن يجــب عل ز. 
اللجنــة ألداء ومــدى التــزام كل عضــو تجــاه أنشــطة اللجنــة.

* هذه اللجنة غير إلزامية وللمجلس تشكيلها إذا رأى حاجة لها. 

الباب الخامس اإلدارة التنفيذية

المادة الحادية والسبعين: دور اإلدارة التنفيذية

على الرئيس التنفيذي توفير االتصال المطلوب بين أعضاء مجلس اإلدارة  و فريق اإلدارة التنفيذية. أ. 

علــى اإلدارة التنفيذيــة عــن طريــق الرئيــس التنفيــذي أو عبــر االجتماعــات مــع المجلــس تزويــد المجلــس ورئيســه  ب. 
بالمعلومــات الكافيــة ألداء مســئولياتهم وتقديــم التوصيــات حــول زيــادة رأس مــال الشــركة وتخفيضــه، وحــل الشــركة 
قبــل األجــل المحــدد فــي نظامهــا األســاس أو تقريــر اســتمرارها، واســتخدام االحتياطــي االتفاقــي للشــركة، وتكويــن 

احتياطــات إضافيــة للشــركة، وطريقــة توزيــع األربــاح الصافيــة.
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علــى اإلدارة التنفيذيــة عــن طريــق الرئيــس التنفيــذي أو عبــر االجتماعــات مــع المجلــس مســاعدة أعضــاء مجلس اإلدارة   ج. 
فــي وضــع االتجــاه االســتراتيجي للشــركة لزيــادة اإليــرادات والربحيــة.

علــى الرئيــس التنفيــذي تقديــم المشــورة والتوجيــه واإلرشــاد، مــع الســماح لفريــق اإلدارة التنفيذيــة بــأداء الخطــط  د. 
واإلجــراءات الرئيســية، بمــا يتفــق مــع السياســات الموضوعــة فــي هــذا الشــأن.

علــى اإلدارة التنفيذيــة اقتــراح الخطــط المتكاملــة لإلســتراتيجيات واألعمــال الرئيســية والمرحليــة  التــي تعمــل علــى  هـ. 
زيــادة حصتهــا فــي الســوق وربحيــة الشــركات القائمــة أو الجديــدة، واقتــراح سياســات وآليــات االســتثمار والتمويــل 

ــة وتنفيذهــا. ــة الطارئ وإدارة المخاطــر وخطــط إدارة الظــروف اإلداري

علــى اإلدارة التنفيذيــة إجــراء اســتعراض اســتراتيجي ألداء الشــركة علــى أســاس منتظــم لتحديــد مــدى تحقيــق الشــركة  و. 
ألهدافهــا قصيــرة وطويلــة األجــل )ســواء كانــت ماليــة أو غيــر ماليــة( علــى النحــو الــذي يحــدده المجلــس.

علــى اإلدارة التنفيذيــة مراجعــة النتائــج التشــغيلية للشــركة والمشــاريع المشــتركة، ومقارنتهــا مــع األهــداف المحددة،  ز. 
ومتابعتهــا لضمــان اتخــاذ التدابيــر المناســبة لتصحيــح أي نتائــج غيــر مرضيــة، وإعــداد التقاريــر الماليــة وغيــر الماليــة 
بشــأن التقــدم المحــرز فــي نشــاط الشــركة فــي ضــوء خطــط وأهــداف الشــركة االســتراتيجية وعــرض التقاريــر علــى 

المجلــس.

علــى اإلدارة التنفيذيــة وضــع واالحتفــاظ بنظــام فعــال لالتصــاالت فــي جميــع أنحــاء المنظمــة لضمــان تحديــد وإدراك  ح. 
المســئوليات والســلطات والمســاءلة لجميــع الرؤســاء، وتنفيــذ السياســات واإلجــراءات التــي تضمــن تقيــد الشــركة 

باألنظمــة واللوائــح والتزامهــا باإلفصــاح عــن المعلومــات الجوهريــة للمســاهمين وأصحــاب المصالــح.

علــى الرئيــس التنفيــذي تمثيــل الشــركة مــع كبــار العمــالء والكيانــات الحكوميــة والشــركاء فــي المشــاريع المشــتركة  ط. 
والمجتمــع المالــي و كذلــك تمثيــل الشــركة  مــع العامــة، إذا فوضــه رئيــس المجلــس بذلــك، وعليــه أيضــًا المشــاركة 

فــي أنشــطة تطويــر األعمــال مــع عمــالء المتميزيــن وتعزيــز اســم وصــورة الشــركة.

على اإلدارة التنفيذية اقتراح الهياكل التنظيمية والوظيفية للشركة ورفعها للمجلس للنظر في اعتمادها. ي. 

على اإلدارة التنفيذية تنفيذ السياسات واألنظمة الداخلية المقرة من المجلس. ك. 

علــى اإلدارة التنفيذيــة اقتــراح الهيــكل الرأســمالي األمثــل للشــركة واســتراتيجيتها وأهدافهــا المالية، واقتــراح النفقات  ل. 
الرأســمالية الرئيســة للشــركة وتملــك األصــول والتصــرف فيهــا.

على اإلدارة التنفيذية تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها. م. 

علــى اإلدارة التنفيذيــة تنفيــذ سياســة الحوكمــة الخاصــة بالشــركة واقتــراح تعديلهــا عنــد الحاجــة – بمــا اليتعــارض مــع  ن. 
األنظمــة واللوائــح ذات العالقــة –.

اقتــراح سياســة وأنــواع المكافــآت التــي تمنــح للعامليــن، مثــل المكافــآت الثابتــة والمكافــآت المرتبطــة بــاألداء  س. 
والمكافــآت فــي شــكل أســهم.

إدارة العمــل اليومــي للشــركة وتســيير أنشــطتها، فضــاًل عــن إدارة مواردهــا بالشــكل األمثــل وبمــا يتفــق مــع أهــداف  ع. 
الشــركة واســتراتيجيتها.

المشاركة الفعالة في بناء ثقافة القيم األخالقية وتنميتها داخل الشركة. ف. 

ــد المهــام واالختصاصــات  ــة المتعلقــة بعمــل الشــركة وتطويرهــا، بمــا فــي ذلــك تحدي ــة الداخلي ــذ نظــم الرقاب تنفي ص. 
والمســئوليات التــي وكلــت بهــا إلــى المســتويات التنظيميــة المختلفــة.

اقتــراح سياســة واضحــة لتفويــض األعمــال إليهــا وطريقــة تنفيذهــا، واقتــراح الصالحيــات التي تفوض إليهــا وإجراءات  ق. 
اتخــاذ القــرار ومــدة التفويــض علــى أن ترفــع إلــى المجلــس تقاريــر دوريــة عــن ممارســتها لتلــك الصالحيــات. 

مــع مراعــاة صالحيــات ومســؤوليات المجلــس والجمعيــة العامــة للمســاهمين، يكــون للرئيــس التنفيــذي القــرار  ر. 
النهائــي فيمــا ورد أعــاله، وعلــى اإلدارة التنفيذيــة تقديــم مــا يلــزم لمســاعدة الرئيــس التنفيــذي فــي اتخــاذ قراراتــه.

المادة الثانية والسبعين: خطط التعاقب/تطوير اإلدارة

يجب على مجلس اإلدارة  إلى جانب أداء مسئولياته بفاعلية اإلشراف على تخطيط التعاقب والتنمية اإلدارية، وفي 
ذلك يلتزم بالمبادئ التوجيهية التالية:

يجــب علــى الرئيــس التنفيــذي للشــركة إعــداد تقريــر ســنوي بشــأن تخطيــط التعاقــب والتنميــة اإلداريــة   لتقديمهــا إلــى  أ. 
المجلــس.

يجــب أن تتوافــر توصيــات مــن قبــل الرئيــس التنفيــذي للشــركة فــي كافــة األوقــات بشــأن الشــخص الــذي ســيتولى  ب. 
خالفــة المنصــب فــي حــال عجــزه عــن مباشــرة عملــه بشــكل غيــر متوقــع.

يجــب علــى لجنــة الترشــيحات والمكافــآت مســاعدة مجلــس اإلدارة  فــي اختيــار وتطويــر وتقييــم المرشــحين المحتمليــن  ج. 
لشــغل الوظائــف التنفيذيــة، بمــا فــي ذلــك الرئيــس التنفيــذي للشــركة واإلشــراف علــى وضــع الخطط الخاصــة بتعاقب 

مناصــب المســئول التنفيذي.
يجــب علــى لجنــة الترشــيحات والمكافــآت طلــب التوصيــات والتقييمــات الخاصــة بالرئيــس التنفيــذي للشــركة فيمــا  هـ. 

ــة.  ــي مناصــب اإلدارة التنفيذي ــن لتول ــق بالخلفــاء المحتملي يتعل

المادة الثالثة والسبعين: تقييم اإلدارة التنفيذية للشركة 

يجــب علــى المجلــس عــن طريــق لجنــة الترشــيحات والمكافــآت تقييــم الرئيــس التنفيــذي للشــركة علــى أدائــه مقابــل  أ. 
ــق اإلســتراتيجية وغيرهــا(. ــج األعمــال وتحقي ــك نتائ ــل المجلــس )بمــا فــي ذل األهــداف المحــددة مــن قب

يجب تماشي معايير تقييم الرئيس التنفيذي للشركة مع مصلحة المساهمين على المدى الطويل. ب. 

يتــم تقييــم الرئيــس التنفيــذي للشــركة مقابــل مجموعــة مــن نظرائــه وأن يعتمــد جــزء كبيــر مــن التعويــض اإلجمالــي  ج. 
ــى األداء. للرئيــس عل

تقيــم اإلدارة التنفيذيــة فــي نهايــة كل ســنة ماليــة مــن  قبــل الرئيــس التنفيــذي مقابــل األهــداف التــي وضعهــا لهــم  د. 
خــالل الســنة والتــي تتماشــى مــع األهــداف الموضوعــة للرئيــس التنفيــذي مــن قبــل المجلــس ومــا فوضهــم فيــه.

يكون تقييم الرئيس التنفيذي واإلدارة التنفيذية من خالل مؤشرات قياس مناسبة. هـ. 

تحديد التقييم جوانب الضعف والقوة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. و. 

أن تبنى المكافآت السنوية لإلدارة التنفيذية على تقييم أداءهم.  ز. 

المادة الرابعة والسبعين: تفويض اإلدارة التنفيذية 

مع مراعاة صالحيات الجمعية العامة للمساهمين، لمجلس اإلدارة أو لرئيس المجلس وفقًا لنظام الشركة  أ. 
األساسي تفويض الرئيس التنفيذي بأي من صالحياته وذلك لتسهيل أعماله بما يحقق أهداف الشركة وذلك في 
شئون الشركة اليومية، على أن يتجنب المجلس أو الرئيس في ذلك إصدار تفاويض ووكاالت عامة أو بدون مدة، 

على أال تزيد مدة التفويض عن مدة دورة المجلس. 

وللرئيس التنفيذي أن يفوض أو يوكل أي شخص من العاملين بالشركة أو طرف ثالث بأي من صالحياته أو  ب. 
الصالحيات الموكلة إليه من مجلس اإلدارة، وذلك لغرض معين والذي ينتهي التفويض بانتهاءه، وال يحق للرئيس 

التنفيذي إصدار تفاويض أو وكاالت عامة أو لمدد طويلة األجل. 

للرئيس التنفيذي أن يفوض أي من أعضاء اإلدارة التنفيذية باتخاذ القرارات اليومية المتعلقة بإداراتهم وذلك  ج. 
لتسهيل أعمالهم وبما يحقق أغراض وأهداف الشركة. 

المادة الخامسة والسبعين: معايير تأليف اإلدارة التنفيذية
أ. يكون المجلس مسئواًل عن ترشيح أعضاء لإلدارة التنفيذية، بناًء على توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت. 

ب. يتم تعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية بناًء على قرار الرئيس التنفيذي للشركة. 
ج. يكــون تعييــن مديــر إدارة التدقيــق الداخلــي ومديــر إدارة المخاطــر )إن وجــدت( بقــرار مــن المجلــس وبنــاًء علــى توصيــة 

لجنــة المراجعــة، علــى أن يحــدد القــرار مكافآتهــم ومســؤولياتهم ونطــاق عملهــم ومــدة التعاقــد معهــم.  
ــرة فــي المجــاالت المتعلقــة  ــوا أشــخاص مــن ذوي الكفــاءة والخب ــة أن يكون ــار أعضــاء اإلدارة التنفيذي د. يراعــى فــي اختي

ــر والمؤهــالت الالزمــة لشــغل المركــز.  بالمركــز الشــاغر، وللجهــة صاحبــة القــرار فــي التعييــن أن تحــدد المعايي
هـ. إذا شغرت إحدى الوظائف التنفيذية بالشركة، ُتتبع اإلجراءات التالية: 
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يتــم تعييــن أحــد موظفــي القســم فــي المــكان الشــاغر باإلنابــة بقــرار مــن الرئيــس التنفيــذي للشــركة حســب الخطــط . 1
الموضوعــة للتعاقــب، وذلــك حتــى يتــم تعييــن شــخص دائــم لتلــك الوظيفــة الشــاغرة.

إذا كان لــدى لجنــة الترشــيحات والمكافــآت مرشــحين لتلــك الوظيفــة، فتتــم إجــراءات المقابــالت الختيــار الشــخص . 2
المناســب للوظيفــة وذلــك بالتشــاور والتعــاون مــع الرئيــس التفيــذي للشــركة.

إذا كان من ُأنيب لتلك الوظيفة قادرًا على تحمل مسئولياتها جاز للرئيس التنفيذي تعيينه في تلك الوظيفة.. 3
ــراءات بحســب األحــوال . 4 ــاد عــن هــذه اإلج ــذي الحي ــس التنفي ــة الترشــيحات والمكافــآت والرئي يجــوز للشــركة ولجن

والظــروف والمــوارد المتاحــة. 

المادة السادسة والسبعين: مكافآت وأجور اإلدارة التنفيذية
يحــدد المجلــس أجــر الرئيــس التنفيــذي ومكافآتــه فــي قــرار تعيينــه وتــدون هــذه المكافــآت واألجــور فــي العقــد المبــرم  أ. 

معــه. 
تكــون مكافــأة وأجــور اإلدارة التنفيذيــة بنــاًء علــى السياســات واإلجــراءات الداخليــة للشــركة، وتحــدد بنــاًء علــى الدرجــة  ب. 
الوظيفيــة الممنوحــة لعضــو اإلدارة التنفيذيــة، وذلــك مــا عــدا مديــر إدارة التدقيــق الداخلــي والتــي تحــدد مكافآتــه 

وأجــوره مــن المجلــس بنــاًء علــى اقتــراح لجنــة المراجعــة. 
يراعــى فــي المكافــآت واألجــور الخاصــة بــاإلدارة التنفيذيــة أن تكــون متناســبة مــع المهــام والمســئوليات والمؤهــالت  ج. 

العلميــة والخبــرات العمليــة والمهــارات ومســتوى األداء.
يجــب علــى الشــركة فــور علمهــا بــأي معلومــات مضللــة قدمهــا عضــو اإلدارة التنفيذيــة الســتغالل الوضــع الوظيفــي  د. 
للحصــول علــى مكافــآت غيــر مســتحقة أن توقــف مكافــأة ذلــك الشــخص فــور علمهــا بذلــك، وللشــركة أخــذ مطالبــة 
ذلــك العضــو عــن كل المكافــآت الغيــر مســتحقة التــي صرفــت لــه، ولهــا أن تطالــب بهــا لــدى الجهــات المختصــة أو 

داخليــًا فــي الشــركة.  
علــى لجنــة الترشــيحات والمكافــآت أن تراجــع مكافــآت وأجــور اإلدارة التنفيذيــة دوريــًا لضمــان كفايتهــا بشــكل معقــول  هـ. 

الســتقطاب وإبقــاء أشــخاص ذوي كفــاءة وخبــرة والحــرص علــى حثهــم لتنميــة الشــركة علــى المــدى الطويــل. 
ــاألداء كأن تكــون المكافــأة أو جــزء منهــا مرتبــط  ــر ترتبــط ب ــة، يجــب مراعــاة معايي فــي مكافــأة أعضــاء اإلدارة التنفيذي و. 

ــه. ــاه مســئولياته وأهداف ــه تج ــأة الســنوية بأدائ ــاط المكاف ــأداءه كاربت ب

الباب السادس سياسات الشركة

الفصل األول: سياسة إدارة المخاطر

المادة السابعة والسبعين: الغرض

تعتبر سياسة إدارة المخاطر هذه جزءًا من مهام الرقابة الداخلية للشركة وترتيبات حوكمتها. أ. 
توضــح السياســة تعريــف الشــركة للمخاطــر وتوضــح الغــرض مــن إدارة المخاطــر، وتفســر طريقــة الشــركة الخاصــة  ب. 

ــإدارة المخاطــر وتوثــق أدوار ومســئوليات األطــراف األساســيين، وهــي تصــف دور إجــراء إدارة المخاطــر فــي كامــل  ب
نظــام الرقابــة الداخليــة وتحديــد إجــراءات التقاريــر الرئيســية، وأخيــرًا تشــرح اإلجــراء الــذي ســيقوم بــه المجلــس مــن أجــل 

تقييــم فعاليــة إجــراءات الرقابــة الداخليــة للشــركة.

المادة الثامنة والسبعين: تعريفات وغرض إدارة المخاطر

يمكن تعريف الخطر بأنه أي شيء يمكن أن يعيق الشركة أو يمنعها من تحقيق أي من أهدافها.  أ. 

الغــرض مــن هــذه السياســة هــو تحديــد المخاطــر بقــدر اإلمــكان التــي قــد تواجههــا الشــركة لتتمكــن مــن أخــذ اإلجــراءات  ب. 
الالزمــة لتجنبهــا أو خفــض تأثيرهــا نحــو نتائــج الشــركة وتحقيــق أهدافهــا واســتراتيجيتها بالصــورة المطلوبــة.

المادة التاسعة والسبعين: دور مجلس اإلدارة في إدارة المخاطر

على مجلس اإلدارة مسئولية اإلشراف على إدارة المخاطر في الشركة ككل، ويتمثل دوره في:

تحديد المخاطر العامة التي قد تواجهها الشركة. أ. 

تحديد اإلجراء الالزم لمنع مواجهة المخاطر أو لخفض تأثيرها على الشركة. ب. 

ــال ال الحصــر اإلدارة  ــة بأخــذ القــرارت فــي المخاطــر، علــى ســبيل المث للمجلــس الحــق فــي تفويــض اإلدارات المعني ج. 
الماليــة فيمــا يتعلــق بالمخاطــر الماليــة، واإلدارة القانونيــة وااللتــزام فيمــا يتعلــق بالمخاطــر القانونيــة وال يخلــي 

التفويــض المجلــس مــن مســئوليته.

د. وللمجلس أدوار أخرى حددت في الباب المتعلق به في هذه الالئحة. 

المادة الثمانين: دور لجنة المراجعة في إدارة المخاطر

دراسة ومراجعة نظم إدارة المخاطر بالشركة.. 1

المادة الحادية والثمانين: دور اإلدارة التنفيذية 

تنفيذ السياسات المعتمدة من المجلس الخاصة بإدارة المخاطر والرقابة الداخلية. أ. 

ب. ضمــان أن المخاطــر الصغيــرة تكــون تحــت الســيطرة ويتــم إدارتهــا بصــورة فعالــة، وتقديــم المعلومــات الكافيــة فــي 
الوقــت المحــدد للمجلــس وللجنــة المراجعــة حــول موقــف تلــك المخاطــر ومســتوى الســيطرة عليهــا.

تقديم البيانات والمستجدات للمجلس المتعلقة بالمخاطر وإداراتها المحددة من المجلس. ج. 

تقديم البيانات حول المخاطر التي تطرأ على الشركة والتي لم يتم تحديدها. د. 

المادة الثانية والثمانين:  إجراءات إدارة المخاطر

ــم  ــالغ المجلــس لتت ــت الحاجــة بحســب السياســة المتبعــة(  إب ــذي للشــركة فــور علمــه )إذا تطلب ــى الرئيــس التنفي عل أ. 
مراجعــة األمــر بحســب السياســة المتبعــة، وإن لــم تتطلــب السياســة إبــالغ المجلــس فعلــى الرئيــس التنفيــذي اتخــاذ 

ــه. ــزم بخصــوص تلــك المخاطــر وإبــالغ المجلــس بتلــك المخاطــر فــي أول اجتمــاع ل مــا يل

تتبــع إجــراءات إدارة المخاطــر بحســب مــا ورد فــي إجــراءات الجهــة ذات العالقــة كالمجلــس واللجــان ومختلــف إدارات  ب. 
وأقســام الشــركة وذلــك بحســب نــوع المخاطــر وحجمهــا. 

ــراءات إدارة المخاطــر بالشــركة،  ــة سياســة وإج ــة فعالي ــة المراجعــة مســئوالن عــن مراجع ــس اإلدارة ولجن يكــون مجل ج. 
وذلــك بنــاًء علــى المعلومــات المقدمــة مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة واإلدارات ذات العالقــة والمراجــع الخارجــي.
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الفصل الثاني: سياسات الرقابة الداخلية

المادة الثالثة والثمانين: تضارب المصالح

ال يجــب أن يكــون لــدى أعضــاء مجلــس اإلدارة  أي مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، فــي الصفقــات أو العقــود المبرمــة  أ. 
لحســاب الشــركة، إال بتصريــح مســبق مــن الجمعيــة العامــة للمســاهمين علــى أن يجــدد ســنويًا، ومــع ذلــك يجــب اســتثناء 

الصفقــات التــي تتــم عــن طريــق المناقصــات العامــة مــن هــذه القيــود إذا قــدم عضــو مجلــس اإلدارة  أفضــل عــرض.

يجــب أن يعلــن العضــو للمجلــس أي مصلحــة شــخصية قــد تكــون لديــه فــي صفقــات العقــود المبرمــة لحســاب  ب. 
الشــركة، ويجــب تســجيل هــذا اإلعــالن فــي محضــر اجتمــاع المجلــس، علــى أن ال يشــارك العضــو المســتفاد فــي 

التصويــت علــى القــرار الواجــب اتخــاذه فــي هــذا الصــدد ســواء أثنــاء انعقــاد مجلــس اإلدارة  أو الجمعيــة العامــة.

يجــب علــى رئيــس المجلــس إبــالغ الجمعيــة العامــة للمســاهمين التــي تعقــد الصفقــات والعقــود فــي حالــة أن عضــو  ج. 
مــن األعضــاء لديــه مصلحــة، وترفــق هــذه البالغــات مــع تقريــر خــاص مــن مراجــع الحســابات.

ال يحــق ألعضــاء مجلــس اإلدارة  اإلفصــاح للمســاهمين مــن خــارج الجمعيــة العامــة للمســاهمين أو ألطــراف ثالثــة عــن  د. 
أســرار تخــص الشــركة تــم معرفتهــا بحكــم عضويتهــم؛ وإال يمكــن للشــركة عزلهــم وتحميلهــم مســئولية األضــرار.

ال يحــق للشــركة منــح القــروض النقديــة علــى اإلطــالق ألي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا أو تقديــم ضمــان فيمــا يتعلــق  هـ. 
بــأي قــرض إلــى أحــد أعضــاء المجلــس مــع أطــراف ثالثــة.

وعلــى المســاهمين وعاملــي الشــركة وموظفيهــا تجنــب الحــاالت التــي تــؤدي إلــى تضــارب مصالحهــم مــع مصالــح  و. 
ــط التــي تضعهــا الجهــة المختصــة. ــة التعامــل معهــا بحســب الضواب الشــركة، وعليهــم فــي هــذه الحال

ومن حاالت تعارض المصالح األكثر شيوعًا، على سبيل المثال ال الحصر: ز. 

· االرتباط بعمل آخر من شأنه أن يحدث تعارضًا فعليًا أو محتماًل مع مصالح الشركة. 	

· ، أو محتمــٍل، أو مــع أيٍّ مــن مــوردي الشــركِة، أو مقاوليهــا، أو استشــارييها، أو عمالئهــا 	 اإلســتثمار مــع منافــٍس حالــيٍّ
بحيــث تعــود عليــه مصلحــة جوهرية.

· التعامــل مــع األطــراف ذوي العالقــة بالشــركة علــى نحــو يوجــد مصلحــٍة مباشــرٍة أو فائــدٍة بيــن مــن يعمــل لصالــح 	
الشــركة، وأحــد األطــراف المتعاقــدة مــع الشــركة.

· الــوالء لألقــارب بــأن يكــوَن لمــن يعمــل لصالــح الشــركة دوٌر فــي اتخــاذ القــرار بتعاقــد الشــركِة مــع منشــأة تجاريــٍة 	
تعــود لقريــب لــه، أو أن تكــون لــه ســلطة إداريــة علــى قريــب يعمــل فــي الشــركة.

· االشــتراك فــي عمــٍل، أو تقديــم خدمــٍة، أو االرتبــاط بعضويــة مجلــس إدارة أو لجنــة فــي منشــأٍة منافســة أو تنافــس 	
أعمــال الشــركة.

· تمثيل الغير أمام الشركة في التعامالت التي تكون الشركة طرفًا فيها.	

· اســتخدام أصــول وممتلــكات الشــركة للمصلحــة الشــخصية.تقديم خدمــات إضافيــة للعمــالء بســبب عالقــة 	
شــخصية أو منفعــة.

يجــب علــى كل مــن تضاربــت مصالحــه مــع مصالــح الشــركة مــن عامليــن أو موظفيــن أو مســاهمين أو أي مــن أصحــاب  ح. 
ــه مــن مصلحــة وذلــك ألخــذ اإلجــراءات الالزمــة بمــا فيهــا التراخيــص  ــح أو غيرهــم إبــالغ إدارة الشــركة بمــا ل المصال
ــة المختصــة  ــا الجه ــي تضعه ــط الت ــح حســب الضواب ــن تضــارب المصال ــة العامــة واإلفصــاح ع الالزمــة مــن الجمعي
وسياســة اإلفصــاح بالشــركة وإبــالغ الهيئــة، وعلــى كل مــن لــه مصلحــة مــن أعضــاء المجلــس واإلدارة التنفيذيــة 

والعامليــن بالشــركة االمتنــاع عــن التصويــت عــن بنــد مصلحتــه عنــد اتخــاذ القــرار بشــأنها.  

وفــي كل األحــوال، يجــب علــى األشــخاص فــي حــاالت تعــارض المصالــح إبــالغ الشــركة بهــذه الحــاالت واإلفصــاح عنهــا  ط. 
حســب الضوابــط التــي تضعهــا الجهــة المختصــة وسياســة اإلفصــاح المذكــورة فــي هــذه الالئحــة.

ــة والســبعين )72( مــن نظــام الشــركات والمــادة السادســة واألربعيــن )46( مــن  مــع مراعــاة مــا ورد فــي المــادة الثاني ي. 
الئحــة حوكمــة الشــركات، إذا رغــب عضــو مجلــس اإلدارة فــي االشــتراك فــي عمــل مــن شــأنه منافســة الشــركة أو 
منافســتها فــي أحــد فــروع النشــاط الــذي تزاولــه، وإال يكــون للشــركة الحــق فــي المطالبــة بتعويضــات منــه أو النظــر 
فــي العمليــات التــي تــم تنفيذهــا لحســابه الخــاص علــى أنهــا تمــت لحســاب الشــركة إال إذا تمــت مراعــاة مــا يلــي: 

1. إبــالغ مجلــس اإلدارة باألعمــال المنافســة التــي يرغــب فــي ممارســتها، وإثبــات هــذا اإلبــالغ فــي محضــر اجتمــاع 
مجلــس اإلدارة.

2. عــدم اشــتراك العضــو صاحــب المصلحــة فــي التصويــت علــى القــرار الــذي يصــدر فــي هــذا الشــأن فــي مجلــس 
اإلدارة وجمعيــات المســاهمين.

3. قيام رئيس المجلس بإبالغ الجمعية العامة عند انعقادها باألعمال المنافسة التي يزاولها العضو.
4. الحصــول علــى ترخيــص مســبق مــن الجمعيــة العامــة للشــركة يســمح للعضــو بممارســة األعمــال المنافســة، علــى 

أن يجــدد الترخيــص ســنويًا.

ك. إذا رفضــت الجمعيــة العامــة تجديــد الترخيــص الممنــوح بموجــب المادتيــن الحاديــة والســبعين )71( والثانيــة والســبعين 
ــم  ــى العضــو تقدي ــة حوكمــة الشــركات، فعل ــن )46( مــن الئح ــادة السادســة واألربعي )72( مــن نظــام الشــركات والم
اســتقالته خــالل مــدة تحددهــا الجمعيــة العامــة، وإال عــدت عضويتــه منتهيــة، وذلــك مــا لــم يقــرر العــدول عــن العقــد 
أو التعامــل أو المنافســة أو توفيــق أوضاعــه طبقــًا لنظــام الشــركات ولوائحــه التنفيذيــة قبــل انتهــاء المهلــة المحــددة 

مــن قبــل الجمعيــة العامــة.

ل. يدخــل فــي مفهــوم االشــتراك فــي أي عمــل مــن شــأنه منافســة الشــركة أو منافســتها فــي أحــد فــروع النشــاط الــذي 
تزاولــه علــى ســبيل المثــال ال الحصــر مــا يلــي: 

1. تأســيس عضــو المجلــس لشــركة أو مؤسســة فرديــة أو تملكــه نســبة مؤثــرة ألســهم أو حصــص فــي شــركة أو 
ــا. ــوع نشــاط الشــركة أو مجموعته ــزاول نشــاطًا مــن ن ــرى، ت منشــأة أخ

2. قبــول عضويــة مجلــس إدارة شــركة أو منشــأة منافســة للشــركة أو مجموعتهــا، أو تولــي إدارة مؤسســة فرديــة 
منافســة أو شــركة منافســة أيــًا كان شــكلها. 

3. حصــول العضــو علــى وكالــة تجاريــة أو مــا فــي حكمهــا، ظاهــرة كانــت أو مســتترة، لشــركة أو منشــأة أخــرى منافســة 
للشــركة أو مجموعتهــا.

فــي حــال تبيــن لمجلــس اإلدارة اإلخــالل بهــذه السياســة، يحــق لــه التعامــل مــع المصلحــة كأنهــا مــن العمليــات التــي  م.  
تمــت لمصلحــة الشــركة أو وقــف هــذه التعامــالت أو فصــل الموظــف أو العامــل أو إجــراء آخــر قــد يــراه مجلــس اإلدارة 
مناســب ومحقــق لمصالــح الشــركة، علــى أن يتــم اإلفصــاح للمســاهمين بذلــك اإلخــالل وإجــراء تصحيحــه المتخــذ مــن 

قبــل مجلــس اإلدارة حســب إجــراءات سياســة اإلفصــاح للشــركة والضوابــط التــي تضعهــا الجهــة المختصــة.

المادة الرابعة والثمانين: الفرص المتاحة أمام الشركة 

أ. يحظر على أعضاء مجلس اإلدارة  والمسئولين التنفيذيين والموظفين ما يلي: 
االســتحواذ علــى الفــرص الموجــودة ألنفســهم بشــكل شــخصي والتــي يتــم اكتشــافها مــن خــالل اســتخدام ممتلــكات . 1

الشــركات أو المعلومــات أومــن خــالل مناصبهــم.
استخدام ممتلكات أو معلومات الشركة أو مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية و  التنافس مع الشركة.. 2
ويســري الحظــر علــى عضــو المجلــس واإلدارة التنفيذيــة والموظــف الــذي يســتقيل ألجــل اســتغالل الفــرص وأصــول . 3

وممتلــكات ومعلومــات الشــركة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر التــي ترغــب الشــركة فــي االســتفادة منهــا والتــي علــم 
بهــا أثنــاء عضويتــه بالمجلــس أو اإلدارة التنفيذيــة أو وظيفتــه. 
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المادة الخامسة والثمانين: المعلومـــات السريـة  

يجــب علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة  والمســئولين التنفيذييــن والموظفيــن الحفــاظ علــى ســرية المعلومــات المودعــة  أ.  
لديهــم مــن قبــل الشــركة أو عمالئهــا، إال عندمــا يــؤذن اإلفصــاح عنهــا أو التكليــف بهــا بشــكل نظامــي. كمــا تشــمل 
»المعلومــات الســرية« جميــع المعلومــات غيــر المعلنــة والتــي قــد تكــون مفيــدة للمنافســين، أو تحقــق ضــررًا علــى 

الشــركة أو عمالئهــا، إذا تــم اإلفصــاح عنهــا.

يجــب علــى كل مــن يعمــل لصالــح الشــركة وتتــاح لــه فرصــة االطــالع علــى معلومــات داخليــة خاصــة )وهــي المعلومــة  ب. 
المتعلقــة بورقــة ماليــة، وليســت متاحــة للجمهــور، ولــم يعلــن عنهــا، وتؤثــر بشــكل جوهــري علــى ســعر وقيمــة الورقــة 
الماليــة للشــركة( أاّل يفشــيها للغيــر، أو يتــداول فــي الســوق الماليــة الســعودية بنــاًء عليهــا، أو يوصــي أحــدًا بالتــداول 
بنــاًء عليهــا، أو يُبــث الشــائعات بشــأنها، أو أن يديــر محفظــة اســتثمارية فيهــا أســهم تلــك الورقــة الماليــة بنــاًء علــى 
ــى مــن  ــن عل ــح الشــركة. كمــا يتعي ــر، وهــذا الحظــر يشــمل كل مــن يعمــل لصال ــو لحســاب الغي ــك المعلومــة ول تل

يشــغل الوظائــف القياديــة وعضويــة مجلــس اإلدارة االمتنــاع عــن التــداول مطلقــًا فــي أوقــات الحظــر المحــددة.

ويراعــى فــي مــن يعمــل لصالــح شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن وال يملــك أيَّ معلومــة داخليــٍة، وليــس مــن  ج. 
شــاغلي الوظائــف القياديــة أو عضويــة مجلــس اإلدارة، أثنــاء تداولــه فــي الســوق الماليــة أحــكام نظــام الســوق الماليــة 

ولوائحــه التنفيذيــة، أو أي تنظيمــات أخــرى معمــول بهــا تحكــم تلــك الورقــة الماليــة.

المادة السادسة والثمانين: المعاملة العادلة 

علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة  والمســئولين التنفيذييــن والموظفيــن الســعي إلــى التعامــل بعــدل مــع عمــالء الشــركة 
والمورديــن والمنافســين والموظفيــن. ولكــن ال يجــب االســتفادة مــن أي شــخص مــن خــالل التســتر والتالعــب وإســاءة 
اســتخدام المعلومــات الســرية، أو تحريــف وقائــع ماديــة، أو القيــام بــأي تصــرف آخــر مــن أشــكال المعاملــة غيــر العادلــة.

المادة السابعة والثمانين: توفير الحماية واالستخدام السليم ألصول الشركة

ــة التــي تتضمــن  ــر المادي ــة، وغي ــة، والمادي ــن األصــول المالي ــكات شــركة الخطــوط الســعودية للتموي تشــمل ممتل أ. 
المبانــي، والمعــدات، واألرصــدة الماليــة، والبيانــات، والمعلومــات التقنيــة، والبرامــج المعلوماتيــة، وبــراءات اإلختــراع 

وغيرهــا مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة.

علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة  والمســئولين التنفيذييــن والموظفيــن حمايــة أصــول الشــركة وضمــان كفــاءة اســتخدام  ب. 
مملتــكات الشــركة المتاحــة االســتخدام األمثــل وبشــكل مناســب ومســؤول؛ لتحقيــق أهــداف الشــركة، وتســيير 
ــاع، وســوء االســتعمال،  ــد، والضي ــة أصولهــا مــن التبدي أعمالهــا، مــع المحافظــة علــى حقوقهــا وممتلكاتهــا وحماي

ــاك. ــالس واإلنته والســرقة، واإلخت

ــات، ونظــم  ــات، والبيان ــة كاســتخدام البرمجي ــة، والمــوارد المقدم ــة الفكري ــى حقــوق النشــر والملكي المحافظــة عل ج. 
ــة وبرامــج التدريــب، وعــدم نســخها أو توزيعهــا دون الحصــول  ــدورات التعليمي ــة، وال المعلومــات، والمــواد المكتوب

ــة مــن الشــركة. ــى موافقــة خطي عل

يتعيــن علــى مــن يعمــل لصالــح شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن حمايــة معلومــات الشــركة الســرية. وهــذه  د. 
الهندســية،  والرســومات  التصميمــات  التجاريــة،  األســرار  الحصــر:  المثــال ال  علــى ســبيل  تشــتمل  المعلومــات 
العمليــات، البراعــة، االبتــكار، مواصفــات المنتــج، األدوات، الحســابات، الرســومات البيانيــة، المعــادالت، األبحــاث، 
الخدمــات والمنتجــات غيــر المعلــن عنهــا، بيانــات المبيعــات، قوائــم العمــالء، معلومــات أســعار المنتجــات الســرية، 
المعلومــات الســرية الخاصــة بالعميــل، المعلومــات الماليــة غيــر المعلــن عنهــا، المشــروعات المهمــة، بمــا فــي ذلــك 
ــى الشــركة لحفظهــا. ــة إل ــازل المقترحــة، المعلومــات الســرية التــي عهــد بهــا أطــراف خارجي ــات االســتحواذ والتن عملي

يتعيــن علــى مــن يعمــل لصالــح الشــركة ضمــان وجــود اتفاقيــات للحفــاظ علــى الســرية مــع األطــراف الخارجيــة قبــل  هـ. 
مشــاركة المعلومــات الســرية مــع تلــك األطــراف.

يقــوم مــن يعمــل لصالــح الشــركة بتمييز المســتندات بتحذيرات/إشــعارات إخالء المســؤولية فيما يتعلــق بالمعلومات  و. 

السرية.

علــى مــن يعمــل لصالــح الشــركة اتخــاذ اإلحتياطــات الالزمــة لمنــع تســرب المعلومــات الســرية أو الداخليــة، ويشــمل  ز. 
ذلــك إخــالء مســاحة العمــل الخاصــة بالموظــف عنــد مغادرتــه للمكتــب وتأميــن األوراق وغيرهــا مــن مــواد العمــل فــي 
مــكان آمــن، والتأكــد مــن حفــظ وعــدم عــرض المعلومــات الســرية أو الداخليــة بشــكل ظاهــر فــي مــكان يمكــن لآلخريــن 
االطــالع عليــه، واتخــاذ جميــع اإلحتياطــات الالزمــة لحفــظ المعلومــات اإللكترونيــة، والتغييــر الــدوري لكلمــة المــرور 
وفقــًا لتعليمــات الشــركة، واتخــاذ االحتياطــات المناســبة عنــد إرســال المعلومــات واســتقبالها مــن خــالل الحاســب 

اآللــي أو الهاتــف أو الفاكــس أو أي وســائط أخــرى حمايــًة مــن اطــالع غيــر المصــرح لــه بذلــك.

ــة مــن داخــل الشــركة أو خارجهــا إال  ــداول المعلومــات الســرية أو الداخلي ــح الشــركة بعــدم ت ــزم مــن يعمــل لصال يلت ح. 
حســبما تقتضيــه حاجــة العمــل، والتأكــد مــن تطبيــق سياســات وإجــراءات الترتيبــات الواقيــة مــن تســرب المعلومــات 
وااللتــزام بهــا، والتوثــق مــن فصــل المهــام ومنــع  تداخلهــا، والمحافظــة علــى ســرية المعلومــات بتقنيــن آليــة تداولهــا 
بيــن األشــخاص واإلدارات بحســب الحاجــة وبمــا تقتضيــه مصلحــة العمــل، ويتعيــن حصــر وتنظيــم عمليــة الحصــول 

علــى البيانــات الشــخصية والدخــول إليهــا.

يجــب علــى مــن يعمــل لصالــح الشــركة احتــرام مبــادئ خصوصيــة المعلومــات وســرية البيانــات، وعــدم الكشــف عنهــا  ط. 
أو اســتخدامها أو نســخها أو نقلهــا أو إزالتهــا، إال فــي ســياق ممارســته لواجباتــه الوظيفيــة.

عــدم اســتغالل أوقــات العمــل الرســمية ألغــراض خارجيــة أو خاصــة، ويجــب أن يســتغل الوقــت الرســمي كلــه فــي  ي. 
خدمــة الشــركة وتحقيــق مصالحهــا.

كمــا يلتــزم مــن يعمــل لصالــح الشــركة بعــد انتهــاء العالقــة معهــا أليِّ ســبب كان بعــدم اإلفصــاح بــأي شــكل مــن  ك. 
ــر أو  ــأيِّ محــاوالٍت للتأثي ــام ب األشــكال عــن المعلومــات الســرية أو الداخليــة، أو اســتعمالها أليِّ غــرٍض كان، أو القي
االستفســار عنهــا حتــى وإْن كانــت تحــت مســؤوليته الرســمية أو غيــر ذلــك، أو التعامــل مــع وســائل اإلعــالم أو الحديــث 

باســم الشــركة، وذلــك لمــدة ســنتين مــن تاريــخ انتهــاء العمــل لــدى الشــركة.

يتعيــن فهــم اإللتــزام بمتطلبــات باألنظمــة المتعلقــة بالمحافظــة علــى الخصوصيــة وســرية المعلومــات وضوابــط  ل. 
تنظيــم البيانــات الخاصــة والمعلومــات الشــخصية بالدولــة التــي يتــم فيهــا جمــع تلــك البيانــات والمعلومــات 

ومعالجتهــا واســتخدامها؛ واإلطــالع واإللتــزام بسياســات وتوجيهــات الشــركة فــي هــذا الخصــوص.

عــدم نقــل أي مــن ممتلــكات الشــركة أو وثائقهــا أو ســجالتها أو مســتنداتها خــارج مقــر الشــركة ومواقــع عملهــا إال  م. 
ــة. بموافقــة واضحــة مــن صاحــب الصالحي

اتخــاذ جميــع اإلجــراءات الوقائيــة واالحتياطــات الالزمــة لضمــان ســالمة أنظمــة الشــركة اإللكترونيــة وحمايتهــا مــن  ن. 
التلــف والتعديــل واإلختــراق، أو اســتخدامها بشــكل غيــر نظامــي أو مخالــف لألخــالق، أو تمكيــن شــخص غيــر مصــرح 

لــه مــن ذلــك، ومراعــاة سياســات وتوجيهــات الشــركة فــي هــذا الخصــوص.

االمتنــاع عــن اســتخدام أي مــن موجــودات الشــركة لألغــراض الشــخصية أو التــي ال تتعلــق بالعمــل، وعــدم اســتعمال  س. 
اســم الشــركة أو شــعارها أو مرافقهــا أو عالقاتهــا ألّي منفعــة ال تتعلــق بالعمــل.

كمــا يجــب كذلــك احتــرام األصــول الماديــة والغيــر ماديــة التــي يمتلكهــا اآلخــرون. ال تبــدي الشــركة أي تســامح فــي  ع. 
التهــاون بحفــظ المملتــكات أو المعلومــات أو انتهاكهــا أو مخالفــة سياســاتها، وقــد يــؤدي عــدم االلتــزام بحمايــة 
الممتلــكات والمعلومــات أو المعاييــر األخــرى المتعلقــة بهــذا الشــأن إلــى إتخــاذ إجــراءات تأديبيــة قــد ينتــج عنهــا 

الفصــل مــن العمــل.

يجب أن تستخدم جميع أصول الشركة ألغراض تجارية مشروعة. ف. 

تمنــع الشــركة اســتخدام أجهــزة الحاســب اآللــي، وخطــوط ومعــدات الهاتــف، واإلنترنــت، ونظــام البريــد اإللكترونــي،  ص. 
بأســاليب عدوانيــة أو انتقاميــة تجــاه اآلخــر، أو بطــرق تضــر بمعنويــات الموظفيــن، أو لنقــل مــواد أو تبــادل رســائل غيــر 
الئقــة المحتــوى أو مخالفــة للــذوق العــام واألخــالق، ســواء كان عبــر أي جهــاٍز مــن أجهــزة الشــركة أو باســتخدام خدمــة 

االتصــال أو الطيــف التــرددي التــي توفرهــا.

ــة، أو الخــوض فــي  وال يجــوز اســتخدام ممتلــكات الشــركة لدعــوة اآلخريــن للمشــاركة فــي مشــاريع تضامنيــة تجاري ق. 
قضايــا دينيــة أو سياســية أو أي مســائل ال تتعلــق بالعمــل أو تخــدم مصالحــه.
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المادة الثامنة والثمانين: االحتفاظ بالسجالت والتقارير 

يجــب علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة  والمســئولين التنفيذييــن والموظفيــن تدويــن معامــالت الشــركة بدقــة فــي  أ. 
دفاترهــا وحســاباتها وســجالتها وتقاريرهــا، كمــا يجــب الحفــاظ علــى نظــام مالئــم للرقابــة الداخليــة وضوابــط اإلفصــاح 

ــح المعمــول بهــا فــي الشــركة. ــال باألنظمــة واللوائ ــز االمتث لتعزي

يحظــر تزويــر أي ســجل مــن ســجالت الشــركة. يجــب أن تتســم جميــع التقاريــر أو الوثائــق أو المراســالت المصــرح بهــا  ب. 
أو التــي تــم التكليــف بهــا رســميًا لإلفصــاح عنهــا للجمهــور باالكتمــال والوضــوح والدقــة ، علــى أن تتــاح فــي التوقيــت 

المناســب مــع إمكانيــة اســتيعاب المعلومــات الــواردة بهــا. 

ــط التــي تضعهــا  يجــب أن تحفــظ الســجالت والمســتندات بحســب طبيعتهــا وفقــًا للمــدة المحــددة حســب الضواب ج. 
الجهــة المختصــة.

تعــدُّ ســجالت ومعلومــات الشــركة أدلــًة علــى نشــاط مــن األنشــطة التجاريــة، ودليــل مطلــوب ألغــراض نظاميــة أو  د. 
قضائيــة، أو ضريبيــة، أو محاســبية أو كدليــٍل ذِي أهميــٍة بالنســبة لألنشــطة التجاريــة أو لذاكــرة الشــركة. إنَّ محتويــات 
ــال:  ــى ســبيل المث ــذى يحددهــا. وتشــمل الســجالت عل ــي تحــدد ماهيتهــا وليــس الشــكل هــو ال الســجالت هــي الت
العقــود، وتقاريــر التدقيــق، والمعلومــات الماليــة، ومواصفــات المنتجــات، وسياســات الشــركة وإجراءاتهــا، وقاعــدة 

بياناتهــا، ومحاضــر اإلجتماعــات، وقراراتهــا.

تعــد ســجالت المعلومــات والبيانــات مــن أهــم الممتلــكات القّيمــة للشــركة، ويجــب إدارتهــا بالشــكل المناســب طبقــًا  هـ. 
للمعاييــر والتوجيهــات المتعلقــة بتعليمــات طريقــة إدارة الســجالت فــي الشــركة، علــى نحــٍو ُيّمكــن الشــركة مــن 
اســترجاع المعلومــات مــن الســجالت بشــكل ســريع يعتمــد عليــه، والتخلــص منهــا بالشــكل المناســب عندمــا تنتهــي 
فتــرة االحتفــاظ بهــا، واليجــوز التخلــص مــن الســجالت أو تبدلهــا بشــكل غيــر نظامــي، ويتعيــن علــى الشــركة ضبــط 
نــة  إجــراءات تخزيــن المعلومــات الســرية أو التــي تعــود ملكيتهــا للشــركة فــي ملفــاٍت محميــٍة أو وحــداِت تخزيــٍن مؤمَّ

توفــر نســخًا احتياطيــًة.

التأكــد مــن أن جميــع ســجالت الشــركة تعكــس بدقــة ونزاهــة جميــع تعامالتهــا، واالمتنــاع التــام عــن التزويــر فــي أي  و. 
مســتند، وتســجيل جميــع المعامــالت الماليــة فــي الحســاب واإلدارة والفتــرة المحاســبية الصحيحــة. والتأكــد مــن أنَّ 
ــٌة، وصادقــٌة، ودقيقــٌة،  ــة، كامل ــر المرســلة إلــى الجهــات الحكومي جميــع االتصــاالت العامــة، بمــا فــي ذلــك التقاري

ــة فــي مواعيدهــا، ومفهومــة المحتــوى. ومقدٌم

ــٍق مــن دقــة المعلومــات  ــَر واث ــا إذا كان الموظــف غي ــح األخطــاء، واإلفصــاح الفــوري عّم عــدم التراخــي فــي تصحي ز. 
الموجــودة فــي أحــد ســجالت الشــركة، واإلبــالغ عــن أيِّ شــكوٍك تتعلــق بدقــة ســجالت الشــركة إلــى مســؤولي 

الشــركة المعنييــن، أو عبــر أيــة قنــاة أخــرى مناســبة لإلبــالغ عــن المخالفــات.

المادة التاسعة والثمانين: االمتثال لألنظمة والقواعد واللوائح 

تلتــزُم الشــركة بجميــع األنظمــة المعمــول بهــا، والمطبقــة علــى أعمالهــا وأنشــطتها التجاريــة، ســواًء كانــت أنظمــة محليــة أو دوليــة.  أ. 
وتعمــل الشــركة علــى التأكــد الدائــم مــن تطبيقهــا لتلــك األنظمــة فــي جميــع تعامالتهــا وتجنــب مــا مــن شــأنه اإلضــرار 
بمشــاريعها، أو تعريضهــا للمخالفــة النظاميــة، أو المقاضــاة الجنائيــة. تشــجع الشــركة المنشــآت التجاريــة العادلــة التــي تقــر 
وتلتــزم بمعاييــر أخالقيــات المهنــة، والملتزمــة باألنظمــة والتشــريعات، بحيــث تســهم وتســاعد فــي تطبيــق قيــم الشــركة 
فــي جميــع تعامالتهــا. يوجــد فــي العديــد مــن الــدول أنظمــة تعمــل علــى تنظيــم التجــارة الدوليــة ألســباب متعلقــة باألمــن 
الوطنــي أو ألســباب أخــرى )مثــل الــواردات والصــادرات واتفاقيــات التجــارة الحــرة والتعامــالت الماليــة(؛ لــذا فــإنَّ الشــركة 

تلتزم بضوابط التجارة الدولية، ومن أبرز تلك أنظمة حماية المنافسة العادلة وأنظمة التجارة العالمية. 

ب. يجــب علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة  والمســئولين التنفيذييــن والموظفيــن االمتثــال باألنظمــة واللوائــح المعمــول بهــا 
فــي الشــركة.

ج. يجــب علــى الشــركة وجميــع موظفيهــا ضمــان االلتــزام بجميــع األنظمــة واللوائــح المعمــول بهــا فــي المملكــة. وفــي 
حــاالت اإلخــالل بهــذا االلتــزام، يجــب علــى صاحــب المخالفــة أو أي شــخص علــم بهــا إبــالغ الشــركة حســب الضوابــط 

التــي تضعهــا الجهــة المختصــة وسياســة اإلبــالغ للشــركة.

د. وفــي ســبيل االمتثــال لألنظمــة والقواعــد واللوائــح، يجــب علــى الشــركة والمجلــس واإلدارة التنفيذيــة والعامليــن 

بالشــركة اآلتــي:
طلــب االستشــارة مــن اإلدارة القانونيــة للشــركة حــول األعمــال التــي يقــوم بهــا والتــي ال يعلــم مــدى توافقهــا مــع . 1

األنظمــة واللوائــح.
العمل بناًء على ما ورد في تلك االستشارة.. 2
استشــارة اإلدارة المتخصصــة فــي الشــركة حــول السياســات واللوائــح الداخليــة للشــركة كإدارة المــوارد البشــرية . 3

فيمــا يتعلــق بسياســات التوظيــف مثــاًل. 
اتباع سياسات اإلبالغ الواردة في هذه الالئحة إذا رأى مخالفة لألنظمة واللوائح. . 4

المادة التسعين: عمليات التداول داخل الشركة 

ال يجــوز ألعضــاء مجلــس اإلدارة  والمســئولين التنفيذييــن بالشــركة واألطــراف ذو العالقــة بهــم  تــداول أي أوراق ماليــة  أ. 
للشــركة خــالل الفتــرات التاليــة:

خــالل الخمســة عشــر )15( يومــًا تقويميــًا  الســابقة لنهايــة الربــع المالــي وحتــى تاريــخ إعــالن ونشــر القوائــم الماليــة . 1
األوليــة بعــد فحصهــا للشــركة.

ــة . 2 ــة األولي ــم المالي ــخ إعــالن القوائ ــى تاري ــة وحت ــة الســنة المالي ــًا الســابقة لنهاي ــن )30( يومــًا تقويمي خــالل الثالثي
ــة الســنوية المراجعــة الســنوية للشــركة.  ــم المالي ــى إعــالن القوائ ــا أو حت الســنوية للشــركة بعــد فحصه

المادة الحادية والتسعين: الهدايا والتبرعات 

مــن شــأن الهدايــا المقدمــة مــن متعامــٍل مــع الشــركِة لمــن يعمــل لصالحهــا أو لعائلتــه أو لغيــرِه بطلــب منــه أن ُتحــِدَث  أ.   
تعارضــًا للمصالــح فعليــًا أو محتمــاًل. وتحظــر الشــركة علــى مــن يعمــل لصالحهــا قبــول أيُّ هديــٍة )ثمينــًة أو زهيــدة، 
ماديــًة أو معنويــة(، وتعــد ذلــك تعارضــًا فعليــًا، وإخــالاًل باألمانــة متــى ُقدمــت ألداِء أو لالمتنــاِع عــن عمــٍل مكلــٍف بــِه 
أو يزعــُم ذلــَك، أو متجــاوزة للقيمــة المســموح بهــا. وفــي غيــر تلــك الحــاالت يجــب أالَّ تتجــاوز قيمــة الهديــة الســوقية 

مــا يعــادل مبلــغ ألــف )1000( ريــال ســعودي، علــى أالَّ تكــون متكــررًة أو منتظمــًة.

تحظــر الشــركة علــى مــن يعمــل لصالحهــا قبــول أي امتيــازات )كمنــِح إقامــٍة مجانيــٍة بفنــدٍق، أو حســوماٍت علــى  ب.  
منتجــاٍت أو خدمــاٍت للشــخص أو لعائلتــه أو لمــن يطلــب أن تكــون لــه( ُقّدمــت علــى وجــٍه مخصــوٍص ولــم ُتتــَح للغيــر، 
وألجــل عالقــُة مــن يعمــل لصالــح الشــركة فيهــا، أو لــم يشــارك صاحــب الدعــوة لالمتيــاِز فيــه، وُيســتثنى مــن ذلــك 

العــروض التــي تقــدم عبــر الشــركة لمنســوبيها، أو تقــدم للعامــة.

ــرِه  ــه، أو لغي ــِه المقدميــن مــن متعامــٍل مــع الشــركِة لمــن يعمــل لصالحهــا، أو لعائلت ومــن شــأن الضيافــة، والترفي ج.  
بطلــٍب منــه أن ُتحــِدَث تعارضــًا للمصالــح فعليــًا أو محتمــاًل، وُتعــد الضيافــُة تعارضــًا فعليــًا إذا كانــت علــى نحــٍو متكــرٍر، 
أو منتظــٍم، أو غيــر معتــاٍد، أو تتســم بالبــذِخ. وُيعــد الترفيــه تعارضــًا فعليــًا إذا كان غيــر معتــاٍد، أو ُقــّدم باالســتقالل 

عــن العالقــة الرســمية بالشــركة، ولــم يشــارك صاحــب الدعــوة للترفيــِه فيــه.

تحتفــظ الشــركة بعالقــات عمــل جيــدة مــع شــركاء األعمــال وتســعى لتنميتهــا وازدهارهــا، ويعــد قبــول المجامــالت   د.  
ــى الشــركة أو إحــراٌج  ــا، مــع مراعــاة أال تســتجلب تلــك المجامــالت إلتزامــات عل ــٌر عــن حســن النواي أو تقديمهــا تعبي
لموظفيهــا، كمــا يتحلــى مــن يعمــل لصالــح الشــركة بالحكمــة فــي رفــض المجامــالت التــي قــد ال تقــدم بنيــة حســنة، 
أو التــي تنطــوي علــى شــبهة ألي مخاطــر نظاميــة، وإذا لــم يكــن الموظــف متأكــدًا مــن صحتهــا، فعليــه أن يطلــب 

المشــورة مــن إدارة االلتــزام والحوكمــة.

فــي حــال اقتضــت الظــروف دعــوَة شــركاِء األعمــال لشــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن أو بالعكــس لحضور مناســبة   هـ.  
عمــل، أو لزيــارة مصنــع، أو للتعــرف علــى نظــام تركيــب بعــض المعــدات، ومــا إلــى ذلــك، فليتــزم كل طــرف بتحمــل 
مصاريــف ســفره، وتطبــق الشــركة سياســات المــوارد البشــرية فــي تحمــل مصروفــات ســفر موظفيهــا، إال إذا كان 
ــون  ــٍذ تك ــن. وعندئ ــج معي ــى اســتخدام منت ــب عل ــل التدري ــد، مث ــود التعاق ــاق فــي هــذا الشــأن ضمــن بن ــاك اتف هن
مصروفــات الســفر جــزءًا مــن االتفــاق. وفــي حــال اقتضــت الحاجــة تحمــل الشــركة مصاريــف أحــد شــركاء األعمــال 
فتضــع الشــركة ضوابــط إرشــادية لحــاالت تحمــل تكلفــة الســفر علــى نحــٍو يدفــع الشــكوك، ويتوافــق مــع أخالقيــات 

المهنــة، وسياســة تعــارض المصالــح.

علــى الشــركة الحــذر عنــد تلقــي أي أمــوال مــن شــركاء األعمــال علــى ســبيل تبرعــات خيريــة، وتتحلــى بالحكمــة فــي  و.  
قبــول التبــرع أو رعايــة مناســبة، ويجــب أن تقــدم باســم الشــركة دون تســميتها ألحــد الموظفيــن، وأال يكــون ذلــك 
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أثنــاء فتــرة تقديــم عطــاء، وتجــري إدارة االلتــزام والحوكمــة بالشــركة المراجعــة والتدقيــق الــالزم علــى قبولهــا. ويســمح 
بالتبرعــات ألغــراض سياســية أو اجتماعيــة فقــط فــي نطــاق حــدود األنظمــة المحليــة وبشــفافية كاملــة.

المادة الثانية والتسعين: األطراف ذات العالقة

األطــراف ذات العالقــة هــم األشــخاص الطبيعييــن واالعتبارييــن وغيرهــم ممــن وردوا فــي تعريــف المصطلــح فــي  أ. 
ــة. ــة الســوق المالي ــة حوكمــة الشــركات الصــادرة مــن هيئ ــة وفــي الئح ــات فــي هــذه الالئح قائمــة المصطلح

يجــب علــى كل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أي شــخص ذو عالقــة أن يبلــغ مجلــس اإلدارة بجميــع المصالــح  ب. 
العمــل. وبالشــركة وطبيعــة  بــه  المتعلقــة 

علــى مجلــس اإلدارة اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة فيمــا يتعلــق بالتعامــالت والتعاقــدات مــع األطــراف ذات العالقــة  ج. 
ومنهــا الحصــول علــى ترخيــص مســبق مــن الجمعيــة العامــة يجــدد ســنويًا واإلفصــاح للمســاهمين وإبــالغ الهيئــة عــن 

تلــك التعاقــدات حســب الضوابــط التــي تضعهــا الجهــة المختصــة وهــذه الالئحــة. 

وللمجلــس فــي حــال إخــالل أي مــن األطــراف ذات العالقــة االلتــزام بمــا ورد فــي هــذه السياســة إلغــاء التعامــل مــع  د. 
هــذا الطــرف وعــزل عضــو مجلــس اإلدارة وفصــل موظــف الشــركة أو العامــل بهــا، وللمجلــس أن يقــرر تصحيــح وضــع 

هــذه التعامــالت عــن طريــق اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة.

الفصل الثالث: أصحاب المصالح

المادة الثالثة والتسعين: بيئة ومكان العمل 

أ. تعامل الشركة مع الموظفين

1. تعامل الشركة الوظيفي: 

توفــر الشــركة -انطالقــًا مــن قيمهــا- بيئــة عمــل ِصحيــة تتــالءم مــع طبيعــة العمــل المطلــوب أداءه. وفــي ســبيل تحقيــق 
ذلــك تلتــزم الشــركة باآلتــي:

أداء الحقوق:	·

تتعهــد الشــركة بــأداء الحقــوق الوظيفيــة والتعاقديــة تجــاه اآلخريــن وفقــًا للعقــود المبرمــة، ولمــا تمليــه أنظمــة العمــل 
وتشــريعاته، ومــن ذلــك تقديــم تعويــض عــادل، وضمــان تطبيــق الحــد األدنــى النظامــي لألجــور، واإللتــزام بالحــد األقصــى 
لســاعات العمــل حســبما هــو منصــوٌص عليــه فــي األنظمــة واجبــة التطبيــق، وتقديــم الرعايــة الطبيــة، والميــزات األخــرى 
المتفــق والمنصــوص عليهــا فــي أنظمــة الشــركة وسياســاتها. وتكفــل الشــركة عدم المســاس بفرص الموظــف وحقوقه، 

وتمنــع مــا مــن شــأنه عرقلــة أداء عملــه وواجباتــه الوظيفيــة أو التدخــل أو حملــه علــى أداءه لعملــه بطريقــة غيــر نظاميــة.

المساواة:	·

ــرات  ــة، والخب ــى المؤهــالت العلمي ــة عل ــة مبني ــر موضوعي ــى معايي ــاًء عل ــة بن ــر فــرص وظيفي ــى توفي تعمــل الشــركة عل
الوظيفيــة، والجــدارات بمــا يتــالءم بطبيعــة الوظيفــة، وفقــًا لألنظمــة المعمــول بهــا، وبمــا يراعــي تنــّوع القــوى العاملــة 
بالشــركة. وال تركــن فــي عالقتهــا بالموظفيــن إلــى التمييــز بينهــم للعــرق، أو اللــون، أو الجنــس، أو الديــن، أو الجنســية، أو 
المنطقــة، أو الســن، أو الحالــة االجتماعيــة، أو اإلعاقــة الجســدية بالمخالفــة لالتفاقيــات الموقعــة مــع الموظفيــن. كمــا 
تحــرص الشــركة كذلــك علــى وضــع معاييــر موضوعيــة للتعييــن، والترقيــة، والعــالوة الوظيفيــة، ومكافــأة األداء، وفــرص 
التطويــر والتدريــب الوظيفــي. ويتمتــع منســوبي الشــركة دون أدنــى تفرقــة بــذات الحقــوق والميــزات وفقــًا ألنظمــة 

الشــركة وسياســاتها.

االحترام:	·

يســتحق كل مــن يعمــل لــدى الشــركة القــدر الــالزم مــن اإلحتــرام والمعاملــة الكريمــة، بغــض النظــر عــن درجتــه الوظيفيــة. 
ــة فــي بعــض  ــي قــد تكــون مقبول ــى التصــرف بحــٍس عــاٍل، فالتصرفــات والممارســات الت وتدعــو الشــركة منســوبيها إل

الثقافــات، ال تكــون بالضــرورة مقبولــة لــدى الجميــع. لــذا يحظــر أي عمــل أو امتنــاع عــن عمــل مــن شــأنه إهانــة أو 
تقليــل شــأن أي مــن منســوبي الشــركة، أو تعريــض كرامتهــم أو ســمعتهم لإلنتقــاص، أو مضايقتهــم. ويدخــل فــي ذلــك 
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: نشــر األكاذيــب، واإلشــاعات المغرضــة، النميمــة، القــذف، الســباب، التحــرش الجنســي، 
االســتهزاء، انتهــاك الحريــة والمعلومــات الشــخصية، والســوكيات اإلنتقاميــة، والتنــدر أو الســخرية أو التعليــق على اآلخرين 
ســلوكيًا أو جســديًا أو انتمــاًء، أو اإلنخــراط فــي أي عمــل يــؤدي إلــى ســلوك قســري أو تعســفي أو تهديــدي أو اســتغاللي 

أو مــؤذي أو ترهيبــي أو عدائــي.

مراعاة الخصوصية:	·

تحتــرُم الشــركة خصوصيــَة كّل شــخٍص يعمــل لصالحهــا، وَتعــُد مــا يقــوم بــه مــن تصرفــاٍت خــارَج إطــار العمــل ليــس مــن 
اهتمامهــا، مالــم تؤثــر هــذه التصرفــات علــى مصالــح  الشــركة، أو تضعــف أداء عملهــم، أو تهــدد ســمعة الشــركة.

وتســعى الشــركة للحصــول علــى المعلومــات الشــخصية لمــن يعمــل لصالحهــا مــن خــالل وســائل مشــروعة، وتســتخدمها 
لاللتــزام لجميــع المتطلبــات النظاميــة، وال تســمح للغيــر االطــالع عليهــا إال بمعرفــة الشــخص المعنــي، أو حســبما تمليــه 

طبيعــة العمــل، أو الجهــات الرســمية.    

حقوق اإلنسان:	·

 تكــّرم وتحتــرم الشــركة جميــع النــاس الذيــن يختــارون للعمــل لصالحهــا. حيــث يعمــل الموظفــون بمحــض إرادتهــم، ألنهــا ال 
تجبــر أحــدًا علــى العمــل القســري. والشــركة ال تلجــأ إلــى تشــغيل األطفــال أو األحــداث الذيــن لــم يتمــوا الثامنــة عشــرة. كمــا 
وتؤيــد الشــركة كافــَة حقــوق اإلنســان المقــررِة وفقــًا ألحــكام الشــريعِة اإلســالميِة الــواردِة فــي اإلعــالِن العالمــي لحقــوِق 
اإلنســاِن. إذ تعتمــد الشــركة فــي احترامهــا لحقــوق اإلنســان بامتثالهــا التــام لكافــة األنظمــة والتشــريعات المحليــة، وكافــة 

اإلتفاقيــات التــي صادقــت عليهــا المملكــة العربيــة الســعودية.

ب. االلتزامات الوظيفية 

يلتــزم مــن يعمــل لصالــح الشــركة أن يقــوَم باألعمــاِل الموكلــة إليــه، والوفــاء بالتزاماتــِه تجاههــا علــى نحــٍو يتســم بالمهنيــة 
العاليــة، وأن يتحلــى بأرفــع المعاييــر األخالقيــة داخــل وخــارج العمــل، وأن يســلك مســلكًا الئقــًا، يتفــق مــع قواعــد الســلوك 

المهنــي واألخــالق، وفــي هــذا الصــدد يلتــزم باآلتــي:

اإلطالع واإللتزام بكافة سياسات الشركة وإجراءاتها:	·

يتعيــن علــى الموظــف اإلطــالع علــى كافــة سياســات الشــركة وإجراءاتهــا ذات الصلــة بــأداء عملــه، وفهــم التزاماتهــا، 
والعمــل بموجبهــا، واإلفصــاح عّمــا تتطلبــه تلــك السياســات مــن معلومــات وإيضاحــات. 

ومــن ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: الئحــة العمــل الداخليــة، قواعــد الســلوك المهنــي واألخــالق، سياســة تعــارض 
المصالــح، وسياســات البيئــة والصحــة والســالمة، وسياســات المــوارد البشــرية.

أداء الواجبات الوظيفية:	·

 أداء الواجبــات الوظيفيــة بدقــٍة، وبشــكل جديــر بالثقــة، وعلــى وجــه الســرعة ضمــن فتــرة زمنيــة معقولــة، وفقــًا ألفضــل 
الممارســات، وبنيــة حســنة وبموضوعيــة، وأن يضــع َنْصــب عينيــه مصلحــة الشــركة فــوق كل اعتبــار، وأن يتصــرف فــي 
كافــة الحــاالت بطريقــة نزيهــة وبمصداقيــة، وبشــكل متســاٍو، بغــض النظــر عــن الصفــات الشــخصية ألّيْ شــخص، 
وتكريــس الوقــت والجهــد ألداء العمــل، والحــرص علــى عــدم إضاعــة وقــت اآلخريــن، وعــدم اســتغالل منصبــه أو واجباتــه 
أو عالقاتــه التــي يقيمهــا أثنــاء عملــه، أو وضعــه أو صالحياتــه، للحصــول علــى مصلحــة أو مزايــا أو فوائــد تعــود عليــه أو 

لعائلتــه  مــن أي جهــة كانــت، أو إللحــاق الضــرر باآلخريــن. 

تنفيذ الواجبات الوظيفية بشكل شخصي:	·

ال يجــوز للموظــف تفويــض مهمــة تنفيــذ واجباتــه الوظيفيــة إلــى شــخص آخــر، مــا لــم يكــن مفوضــًا بذلــك بشــكل صريــح، 
بموجــب سياســات الشــركة أو تفويــض مــن رئيســه المباشــر، أو فــي حالــة القــوة القاهــرة، ويعتبــر التــزام الموظــف بتنفيــذ 
واجباتــه التزامــًا شــخصيًا، بنــاًء علــى مبــدأ المســؤولية والكفــاءة الفرديــة، مــع التصــرف واإلدراك بــأن جميــع الموظفيــن 
شــركاء فــي مســؤولية دعــم أهــداف الشــركة المتعلقــة بالرقابــة الداخليــة علــى الشــؤون الماليــة واإلداريــة، وااللتــزام التــام 

بتحقيــق هــذه األهــداف.

تنفيذ الواجبات الوظيفية بشكل مهني:	·

يجــب علــى الموظــف أن يحافــظ علــى المظهــر المهنــي العــام، وأن يرتــدي مالبســه بطريقــة الئقــة ومحتشــمة، بحيــث 
يحافــظ علــى ســمعة ومظهــر الجهــة التــي يعمــل بهــا، وفًقــا لقواعــد المنشــأة التــي يعمــل فيهــا ومــا تتطلبــه مــن لبــاس 
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وبمــا يتــالءم ومتطلبــات الوظيفــة والعــادات والتقاليــد الســائدة بالدولــة.

يجــب علــى الموظــف الحضــور إلــى مقــر عملــه فــي بدايــة ســاعات العمــل المحــددة، وأن يكــون متواجــدًا فــي مــكان عملــه 
خــالل ســاعات العمــل الرســمية؛ لتنفيــذ واجباتــه  الوظيفيــة بجــٍد واجتهــاٍد لتحقيــق االمتيــاز فــي األداء الفــردي وفــي أداء 

الفريــق. 

كمــا يجــب علــى الموظــف االلتــزام بمســاعدة مرؤوســيه وزمالئــه وغيرهــم مــن الموظفيــن العاميــن؛ لتطويــر معرفتهــم 
ومهاراتهــم وكفاءتهــم، وتشــجيعهم علــى زيــادة تبــادل المعلومــات، ونقــل المعرفــة فيمــا بينهــم، وإطــالع رئيســه المباشــر 

وبشــكل دائــم ودقيــق علــى كل المواضيــع والمســائل ذات العالقــة بطبيعــة عملــه؛ لضمــان اســتمرارية العمــل.

علــى الموظــف التعامــل مــع زمالئــه ومشــاركتهم آرائــه بمهنيــة وموضوعيــة عاليــة، وتقديــم المســاعدة لهــم حيثمــا أمكــن؛ 
لحــل المشــكالت التــي تواجههــم فــي مجــال العمــل، والحــرص علــى نشــر االتجاهــات اإليجابيــة بيــن الزمــالء، للمســاعدة 

فــي االرتقــاء بــأداء العمــل، وتحســين بيئــة العمــل وتأصيــل الثقافــة المؤسســية الســليمة بجهــة عملــه.

التقيد بالتوجيهات اإلدارية:	·

ــد بأوامــر رؤســائه، وتوجيهاتهــم وتعليماتهــم، وفــق التسلســل اإلداري، وعــدم تجــاوز  يجــب علــى موظــف الشــركة التقي
المديــر المباشــر. كمــا يجــب علــى الموظــف احتــرام رؤســائه وزمالئــه فــي العمــل، وأن يتصــرف بلباقــٍة وحكمــٍة وموضوعيــٍة 

وحياديــٍة وتجــرٍد، أثنــاء معاملتهــم، وذلــك وفًقــا لمتطلبــات العــادات االجتماعيــة واألعــراف المهنيــة.

كمــا يجــب علــى الموظــف االمتنــاع عــن تشــويه ســمعة رؤســائه وزمالئــه شــخصًيا أو مهنيــًا، بإصــدار مالحظــات خطيــة 
أو شــفهية عنهــم، بــدون تقديــم إثبــات لهــا، أو التصــرف بطريقــة تجعــل الغيــر يشــك بخبــرة ومهــارة رؤســائهم وزمالئهــم.

يجــب علــى الموظــف التعــاون مــع منســوبي الشــركة وتشــجيع العمــل الجماعــي وروح الفريــق الواحــد لتحقيــق أهــداف 
ورســالة الشــركة.

يجب على الموظف أالَّ يتعسف عند استخدام حقه المقرر، طبقًا للنظام وسياسات الشركة.

ــز  ــاٍل مــن التميي ــٍو خ ــي ج ــي العمــل ف ــه ف ــات حقــوق رؤســائه وزمالئ ــع األوق ــرم فــي جمي ــى الموظــف أن يحت يجــب عل
والمضايقــة والتحــرش والعنــف واللمــز واأللفــاظ البذيئــة.

ج. التزامات اإلشراف واإلدارة 

باإلضافــة إلــى االلتزمــات الوظيفيــة الــواردة فــي الفقــرة )ب( مــن هــذه المــادة يلتــزم كل مــن يتولــى منصبــًا إداريــًا 
فــي الشــركة باالضطــالع بمســؤلياته اإلداريــة وتحمــل مســؤولية اإلشــراف علــى األشــخاص واألعمــال، وفقــًا للتكليــف 

ــي: ــزم باآلت ــة، وفــي هــذا الصــدد يلت ــة العالي ــى نحــٍو يتســم بالمهني ــه عل ــوح ل الممن

القيادة بالقدوة:	·

القيــادة بالقــدوة الحســنة مــن خــالل التقيــد الشــخصي بقيــم الشــركة وبأنظمتهــا وسياســاتها، والتصــرف علــى نحــٍو 
مســؤوٍل باتبــاع المتطلبــات واإلجــراءات النظاميــة، وأن يكــون مثــااًل يحتــذى فــي االلتــزام بالمعاييــر األخالقيــة، ونموذجــًا 

ــة والصحــة والســالمة. ــد بالممارســات الخاصــة بالبيئ بالتقي

َخلق بيئة عمل صحية:	·

 َخلــْق بيئــة عمــل صحيــة مــن خــالل تشــجيع روح المبــادرة واالبتــكار، وتوفير فرص للموظفين للمشــاركة بتقديــم االقتراحات 
ــن  ــة والفهــم المشــترك، وتشــجيع الموظفي ــٍو مــن الثقــة المتبادل ــر العمــل فــي ج المتعلقــة بتحســين الخدمــات، وتطوي
علــى التواصــل واالتصــاالت المفتوحــة للنقــاش الهــادف؛ لحــل المســائل التــي تشــغلهم، أثنــاء تأديــة واجبــات وظيفتهــم، 
والعمــل علــى إيجــاد الحلــول المناســبة لهــا. وتشــجيع التواصــل مــع الموظفيــن، واالســتماع لتظلماتهــم والتعامــل مــع مــا 

يقلقهــم، وتفعيــل وإعمــال مبــدأ المســاءلة بعدالــة ومهنيــة، والقيــام باإلجــراءات التصحيحيــة ألوجــه القصــور.

دعم ثقافة االلتزام: 	·

دعــم ثقافــة االلتــزام مــن خــالل التأكــد مــن فهــم جميــع الموظفيــن الذيــن يُشــرف عليهــم لمتطلبــات العمــل وإجراءاتــه 
وفقــًا لسياســات الشــركة وقواعــد ســلوكها المهنــي واألخــالق، وحثهــم علــى اإلطــالع بالتصــرف وفقــًا لذلــك، واإلشــراف 
علــى التزامهــم بهــا، وتقيدهــم الكامــل بمــا تنــص عليــه. واإلبــالغ عــن الســلوكيات الخاطئــة وغيــر األخالقيــة والتصرفــات 

غيــر النظاميــة.

د. الممارسات الخاصة بالبيئة والصحة والسالمة

سياسة البيئة والصحة والسالمة في الشركة 

تنّفــذ الشــركة أعمالهــا فــي بيئــة ســليمة تحــول -بــإذن اللــه- دون وقــوع أي حــوادث قــد ينتــج عنهــا خســائر فــي األرواح، . 1
إصابــات جســدية، أضــرار صحيــة و بيئيــة أو تلــف فــي الممتلــكات، أو تعّطــل أعمــال التشــغيل واالنتــاج.

ــع مراحــل . 2 ــة والصحــة والســالمة فــي جمي ــة البيئ ــر فــي حماي ــى المعايي ــق أعل ــى تطبي تعمــل الشــركة وباســتمرار عل
ــاج. ــاء مراحــل وقــف التشــغيل و اإلنت ــى أثن ــة وحت ــاء وتشــغيل وصيان ــم وبن ــا مــن تصمي أعماله

ووفقًا لذلك، تلتزم الشركة بتطبيق التالي:. 3

· تأسيس نظام إلدارة البيئة والصحة والسالمة لتحديد األهداف و مراجعتها.	

· القيــام وبشــكل دوري بتقييــم مخاطــر البيئــة، والصحــة، والســالمة فــي جميــع مرافــق الشــركة ومــن ثــم معالجتهــا 	
والقيــام بالمراجعــة الدوريــة.

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

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

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

· ضمان سالمة تشغيل مرافق الشركة.	

· اإلبالغ عن أي إصابة أو حادث يقع في الشركة.	

· رفع الوعي بثقافة ومفاهيم البيئة والصحة والسالمة خارج حدود الشركة.	

· الحفاظ على المصادر وتقليص هدرها.	

· التحسين المستمر لضمان فاعلية نظام إدارة البيئة والصحة والسالمة.	

إنَّ اإللتــزام بحمايــة البيئــة والصحــة والســالمة مســؤولية مشــتركة فــي الشــركة لتحقيــق األهــداف المنشــودة؛ لــذا . 4
ــق الســالمة وعــدم  ــة لتحقي ــق بالممارســات الضروري ــام والدقي ــد الت ــزم مــن يعمــل لصالحهــا بالتقي فــإنِّ الشــركة ُتل

اإلضــرار بالبيئــة، وذلــك مــن خــالل:

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

· تقتضــي قواعــد الشــركة إلمــام الموظــف بقواعــد الســالمة المهنيــة والدراســة الالزمــة لمتطلبــات البيئــة والصحــة 	
الخاصــة بمجــال عملــه، وذلــك لضمــان التشــغيل والعمــل بصــورة مأمونــة. فيحظــر مباشــرة األعمــال بــدون 
اســتخدام أدوات الحمايــة الشــخصية )كأحذيــة الســالمة والنظــارات الواقيــة، والمالبــس المخصصــة لمواقــع 
العمــل، والقفــازات، وأجهــزة المراقبــة والحمايــة(، أو تشــغيل المعــدات أو المركبــات بــدون اتبــاٍع إلجــراءات ســالمة 

ــة. ــات الســالمة المهني ــى متطلب التشــغيل الموضحــة، أو العمــل فــي ظــروف تفتقــر إل

تهيئة بيئة عمل سليمة؛ وفًقا للمتطلبات النظامية لحماية البيئة والصحة والسالمة:. 6

توفيــر التدابيــر األمنيــة الكافيــة واإلجــراءات  الالزمــة لــدرء األنشــطة المشــبوهة، التــي قــد تنطــوي علــى مخاطــر . 7
وتهديــدات أمنيــة تســتهدف العامليــن أو مرافــق العمــل أو أي شــخص متواجــد بمنشــآت العمــل، أو تلــك المخاطــر 

ــة. ــا التقني ــي تســتهدف أمــن المعلومــات أو أصولهــا وحقوقه الت

معالجــة وتخزيــن المــواد الخطــرة والنفايــات الســامة والتخلــص منهــا بحــرص وفًقــا للنظــام المعمــول بــه وبمــا يتوافــق . 8
مــع السياســات واإلجــراءات التــي وضعتها الشــركة.

تجنــب إحضــار أي ســالح مــن أي نــوع داخــل مقــر الشــركة بغــض النظــر عــن حصــول الشــخص علــى ترخيــص بحملــه، . 9
إال وفًقــا لسياســاِت الشــركِة. كمــا تحظــر الشــركة إدخــال أي مــواد ممنوعــة إلــى مواقــع العمــل، وتحتفــظ الشــركة، 
آن ذلــك، بحــق إجــراء فحــوٍص خاصــٍة بالمخــدرات والكحــول علــى موظفيهــا وموظفــي مقاوليهــا، حســبما تقضــي بــه 

األنظمــة.

توفــر الشــركة متطلبــات االســتجابة الســريعة للطــوارئ فــي الحــاالت الطارئــة التــي تهــدد البيئــة والســالمة واألمــن، أو . 10
فــي حــاالت احتمــال التعــرض لإلصابــة باألوبئــة واألمــراض المعديــة الخطيــرة –ال ســمح اللــه-.

رصد ومعالجة جميع البالغات الخاصة بالبيئة والصحة والسالمة بدقة، والتواصل الفعال مع الجهات المختصة. . 11
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تتلقــى الشــركة البالغــات والشــكاوى المتعلقــة بالبيئــة والصحــة والســالمة واألمن، الواردة مــن الموظفين أو العمالء . 12
أو الجيــران، بتجــاوب فعــاٍل لحــل تلــك الشــكاوى أو المخــاوف المتعلقة بالمشــكالت المحتملة لســالمة المنتجات. 

إخطــار الســلطات المختصــة، والتعــاون معهــا حــال وقــوع حادثــة تهــدد الصحــة والســالمة واألمــن، أو البيئيــة المحيطــة . 13
أو األشــخاص بجميــع  مرافــق الشــركة.

تشــدد الشــركة فــي االلتــزام بمعاييــر البيئــة والصحــة والســالمة، وال تقبــل أي تهــاون فــي االلتــزام بهــا أو الســكوت . 14
عــن اإلبــالغ عنهــا، وتعــدُّ عــدم اإلبــالغ عــن ذلــك تضامنــًا فــي المخالفــة؛ ألن االلتــزام بذلــك مســئولية كل فــرد يعمــل 

لصالــح الشــركة.

ويجــب علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة  والمســئولين التنفيذييــن والموظفيــن الســعي للحفــاظ علــى البيئــة لألجيــال . 15
المقبلــة مــن خــالل فــرض التــوازن بيــن النمــو االقتصــادي وتحســين األداء البيئــي بشــكل مســتمر وكذلــك المســؤولية 

االجتماعيــة.

المادة الرابعة والتسعين: التعامل مع طرف ثالث

أ. إنِّ تعامــل الشــركة التجــاري مــع أطــراف أخــرى مــن مقاوليــن، وموزعيــن، ومورديــن، ووكالء، وعمــالء، وتجــار ومصنعيــن 
والمقاوليــن مــن الباطــن يشــار إليهــم الحقــًا بـــ«شــركاء األعمــال«، يجــب أن ينطلــق مــن أســاس نظامــي ســليم، وأســلوب 

أخالقــي واعــي، ُيرّســخ قيــم الشــركة ويحقــق العدالــة واإلنصــاف. 

ب. ولتحقيــق ذلــك فــإنَّ الشــركة وضعــت قواعــد أساســية تنظــم إطــار التعامــل مــع شــركاء األعمــال، وذلــك علــى النحــو 
اآلتــي:

1.  سياسة اعرف عميلك
· ــا 	 ــن يطمحــون للعمــل معه ــدى الشــركة، أو الذي ــن، والمســجلين ل ــن والمحتملي ــزم شــركاء األعمــال الحاليي يلت

بالتقيــد بأعلــى المعاييــر األخالقيــة، وااللتــزام بجميــع األنظمــة المعمــول؛ وذلــك لنجــاح عملنــا المشــترك. حيــث 
إنِّ الشــركة ال تبــرم أعمــااًل إال مــع مــن يلتزمــون بالمعاييــر األخالقيــة واألنظمــة المرعيــة.

· يتوجــب علــى شــركاء األعمــال التوقيــع علــى قواعــد الســلوك المهنــي الخاصــة بالمتعامليــن مــع الشــركة، 	
واإللتــزام الكامــل بهــا، والتواصــل مــع الشــركة فيمــا قــد يتعلــق بهــا مــن مخالفــات. وفــي حــال أخفــق المتعامــل 
ــار تلــك المخالفــة بمــا فــي ذلــك أي عقوبــة  ــزام بتلــك القواعــد؛ فإنــه يتحمــل منفــردًا آث مــع الشــركة فــي االلت

تفــرض مــن الجهــات الرقابيــة، وتعويــض الشــركة عــن الضــرر الــذي أصابهــا.
· وقبــل االنخــراط فــي أي عمــل تجــاري تقــوم الشــركة بإجــراء التحــري الــالزم للتعــرف علــى شــركاء األعمــال والتحقق 	

مــن مــدى التزامــه بالمعاييــر األخالقيــة، وااللتــزام النظامــي باألنظمــة المطبقــة، واتبــاع الممارســات التجاريــة 
ــح،  ــة للســلع والخدمــات، والتأكــد مــن عــدم وجــود تعــارض فــي المصال ــة، وســالمة المصــادر األخالقي العادل
وتوفــر متطلبــات الصحــة الســالمة ومعاييــر حمايــة البيئــة، ومتطلبــات التوظيــف النظاميــة األخــرى كالســعودة، 

ــر، أو المخالفيــن فــي مواقــع العمــل. وعــدم توظيــف القصَّ

2. المراقبة وااللتزام 
· يتحمــل شــركاء األعمــال مســئولية اإللتــزام بالمعاييــر األخالقيــة والمتطلبــات النظاميــة، ومراقبــة أنشــطة العمــل 	

الخاصــة بهــم، ويتعيــن عليهــم إجــراء مراجعــات داخليــة وفحوصــات وتدقيقــات بصــورة دوريــة لضمــان التزامهــم 
بذلك.

· كمــا يعتبــر شــركاء األعمــال مســئولين عــن التأكــد مــن إبــالغ موظفيهــم العامليــن فــي مشــاريع الشــركة أو أعمالهــا 	
ــا يتحمــل  ــا، كم ــم الســليم له ــي واألخــالق، وفهمه ــد الســلوك المهن ــر واشــتراطات قواع ــا بمعايي أو اتفاقياته

شــركاء األعمــال المســؤولية عــن ســلوك وتصرفــات موظفيهــم. 
· ويعــد نجــاح تطبيــق قواعــد الســلوك المهنــي واألخــالق مســئولية مشــتركة بيــن الشــركة وشــركاء األعمــال، 	

لــذا يجــب عليهــم الكشــف للشــركة علــى وجــه الســرعة، وبصــورٍة ســريٍة عــن أيِّ مخالفــات أو مخــاوف حاليــة أو 
ــة. ــات النظامي ــد أو المتطلب ــك القواع ــق تل ــة بشــأن تطبي ــة أو محتمل مســتقبيلية، أو مخاطــر حقيقي

· تجــري الشــركة التدقيــق والمراجعــة عنــد أداء النشــاط التجــاري مــع شــركاء األعمــال، للتأكــد مــن اســتمرار الوفــاء 	
بالمتطلبــات النظاميــة والمعاييــر األخالقيــة. وتقــوم الشــركة باإلجــراءات المناســبة الكتشــاف أي ممارســات 
غيــر مشــروعة، وتتوقــع مــن شــركاء األعمــال التعــاون مــع التحقيقــات التــي تجريهــا الشــركة وتقديــم المســاعدة 

المعقولــة علــى النحــو المطلــوب. وإبالغهــا بخطــط تصحيــح ألي انتهــاكات حاليــة أو محتملــة.

3. العالقات واالتصاالت 
· يجــب أن يجــري شــركاء األعمــال جميــع عالقاتهــم واتصاالتهــم بمســؤولي الشــركة مــن خــالل العالقــات الرســمية 	

بصــورٍة عادلــٍة ونزيهــٍة وفــق أعلــى المعاييــر األخالقيــة، وتجنــب حتــى مظهــر الممارســات غيــر األخالقيــة أو غيــر 
الملتزمــة فــي مجــال العالقــات واإلجــراءات واالتصــاالت فيمــا يتعلــق بعالقــات العمــل القائمــة أو المقترحــة.

· ــا 	 ــة الحصــول علــى مزاي ــم أي شــيء لشــركاء األعمــال بغي ــأي حــال تقدي وال ينبغــي ألي موظــف فــي الشــركة ب
ــة  ــة، ومزاول ــذ التعامــالت التجاري ــا أو تنفي ــم خدماتن ــد تقدي ــا أو عن ــد تســويق منتجاتن ــر مشــروعة عن بطريقــة غي

ــة الشــركة.  األعمــال لمصلح
· وعلــى شــركاء األعمــال أالَّ يشــجعوا أو يســتفيدوا مــن أي موظــف حالــي أو ســابق فــي الشــركة بــأي طريقــة تجعلــه 	

يفشــي أو يقــدم أي معلومــات ســرية أو مملوكــة للشــركة أو غيــر ذلــك مــن المعلومــات المحظــورة التــي حصــل 
عليهــا أثنــاء عملــه بغــرض التأثيــر فــي المعامــالت التجاريــة الحاليــة أو المقترحــة مــع الشــركة للحصــول علــى ميــزة 

تجارية.

4. غسيل األموال
· يــراد بغســيل األمــوال ارتــكاب أي فعــل أو الشــروع فيــه يقصــد مــن ورائــه إخفــاء أو تمويــه أصــل حقيقــة أمــوال 	

مكتســبة خالفــًا للشــرع أو النظــام وجعلهــا تبــدو كأنهــا مشــروعة المصــدر؛ إلضفــاء المشــروعية علــى األمــوال 
المتآتيــة مــن األنشــطة اإلجراميــة أو غيــر النظاميــة.

· ــًة واحتياطــًا مــن خــالل وجــود سياســات 	 ــا مــع االطــراف األخــرى عناي ــا وتعامالته ــَة أعماله ــي الشــركة حماي تول
ــة للمخاطــر  ــر عامــاًل أساســيًا؛ لضمــان إدارة فعال وإجــراءات عمليــة تكــرس مبــدأ »اعــرف عميلــك«، والــذي يعتب
ــن  ــة المتعاملي ــث تتحقــق بصفــة مســتمرة مــن هوي ــن، بحي ــه الشــركة مــن التعامــل مــع اآلخري ــد تواج ــي ق الت
اســتنادًا إلــى وثائــق رســمية، وذلــك عنــد بدايــة التعامــل مــع هــؤالء العمــالء أو عنــد إجــراء أي تعاقــد معهــم بصفــة 
مباشــرة أو غيــر مباشــرة، كمــا تحتفــظ بالوثائــق والســجالت والمعلومــات الخاصــة بالتعامــل مــع اآلخريــن وفقــًا 

لسياســة حفــظ المســتندات بالشــركة.
· ــة 	 ــة أو عملي ــر طبيعي ــة وصفقــة معقــدة أو ضخمــة أو غي ــى إجــراء عملي ــة عل ــل كافي ــد توافــر مؤشــرات ودالئ وعن

تثيــر الشــكوك والشــبهات حــول ماهيتهــا والغــرض منهــا أو أن لهــا عالقــة بغســيل األمــوال أو بتمويــل اإلرهــاب 
أو األعمــال اإلرهابيــة أو المنظمــات اإلرهابيــة، فــإن علــى الشــركة أن تبــادر بإبــالغ وحــدة التحريــات الماليــة بــوزارة 

ــة. الداخلي

5. ضوابط سداد المستحقات المالية
· ــي 	 ــر قيمــة العمــوالت الت ــر محــددة لتقدي ــة، ومعايي ــط ســداد المســتحقات المالي تحــدد سياســة الشــركة ضواب

ســتدفعها بدقــٍة ووضــوٍح علــى نحــٍو يتماشــى مــع األنظمــة ذات الصلــة كالــزكاة أو الضرائــب ونحــو ذلــك، ومراعاة 
أن تكــون المدفوعــات مــؤداًة علــى نحــٍو نظامــٍي مكانــًا وزمانــًا بموجــب شــيك أو تحويــل مصرفــي وليــس نقــدًا، 
وأن يكــون ذلــك بعــد االطــالع علــى شــروط الســداد ومســتحقاته، واســتيفاء شــروط التعاقــد، والوثائــق ذات 

الصلــة، مــع احتفــاظ الشــركة بحقهــا فــي إجــراء الحســومات المتعلقــة بالشــروط الجزائيــة.
· فــي حــال طلــب العمــالء أو الموزعــون تحويــل عموالتهــم العاديــة أو رســوم الخدمــات إلــى أشــخاص آخريــن أو 	

حســابات مصرفيــة فــي دول أخــرى، فــإنَّ الشــركة تســمح بمثــل هــذه التحويــالت بعــد اســتيفاء الضوابــط التاليــة: 
)1( أالَّ تكــون المبالــغ المدفوعــة ناتجــة عــن إضافــة غيــر حقيقيــة علــى أســعار المبالــغ العاديــة، )2( أن يكــون الدفــع 
مصدقــًا بــه خطيــًا بواســطة شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن والشــخص المالــك للعمولــة أو الرســوم، )3( 
وأن يتــم الدفــع إلــى نفــس الجهــة التــي تملــك تلــك المبالــغ أو إلــى جهــة تابعــة مملوكــة بصــورة عامــة، )4( أال 

يــؤدي دفــع تلــك المبالــغ إلــى مخالفــة مــواد ألي تنظيمــات، أو اشــتراطات فــي العقــد.

6. دفع مبالغ لتسهيل األعمال
· تحظــر شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن دفــع أيَّ مبالــٍغ »لتســهيل« األمــور ســواء طلبهــا مقــدم الخدمــة أو ال، 	

وتحظــر الشــركة دفــع أي مبلــغ  »لتحفيــز« شــركاء األعمــال أو موظفــي الدولــة لتســريع حصولهــم علــى خدمــات 
أو تصاريــح.

· وفــي حــال طلــب أحدهــم دفــع هــذه المبالــغ، أو إذا مــا تــم دفعهــا فعــاًل تحــت الضغــط، فعلــى مــن يعمــل لصالــح 	
الشــركة تســجيل الواقعــة، والمبلــغ الــذي دفــع، وإخطــار إدارة االلتــزام، لدراســة الواقعــة والتواصــل مــع الجهــات 

المعنية.

7. العالقة بالموردين والدائنين
· تبنــي الشــركة عالقتهــا بمورديهــا علــى أســس النزاهــة واألمانــة والجــودة. ولذلــك فللشــركة سياســات داخليــة 	
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ــراءات  ــى كفاءاتهــم وجــودة منتجاتهــم، وتكــون إج ــاًء عل ــن ومــزودي الخدمــات بن العتمــاد التعامــل مــع الموردي
ــى سياســات إدارة المشــتريات بالشــركة.   ــاء عل ــن بن التعامــل مــع الموردي

· كمــا تحــرص الشــركة علــى الوفــاء بجميــع التزاماتهــا )إن وجــدت( وذلــك عبــر اإلدارة الماليــة بالشــركة. وفــي حــال 	
وجــدت أي منازعــات فتكــون آليــة تســويتها عــن طريــق العقــود المبرمــة أو الجهــات المختصــة بالمملكــة العربيــة 

الســعودية. 

المادة الخامسة والتسعين: التعامل مع الحكومة والمجتمعات المحلية

 مسؤولية الشركة في التواصل مع الغير1. 
تعكــس االتصــاالت والعالقــات التــي تقــوم بهــا الشــركة اســتراتيجية وهويــة الشــركة وقيمهــا ممثلــة بلغــة الخطــاب التــي 
تعبــر عــن الشــركة، لــذا يجــب علــى مــن يعمــل لصالــح الشــركة توخــي الحــذر والتأكــد مــن دقــة المعلومــات المــأذون لــه 
ــراءات والسياســات  ــًا لإلج ــد تمــت بطريقــة مناســبة، وفق ــع االتصــاالت والعالقــات ق ــا، وأن تكــون جمي ــح فيه بالتصري
المعتمــدة؛ وذلــك باتبــاع المعاييــر والتوجيهــات المنظمــة. إْذ يمكــن أن تشــكل االتصــاالت التــي يتــم القيــام بهــا بصفــة 
غيــر مناســبة، أو غيــر صحيحــة، أو بإهمــال، مخاطــر جســيمة علــى ســمعة الشــركة والتزاماتهــا بالقواعــد والمعاييــر، ويمكــن 

أن ُتعرضهــا للمســؤولية النظاميــة.

 التعامل مع الجهات الحكومية . 2
يجــب علــى مــن يعمــل لصالــح الشــركة عنــد التعامــل مــع مســؤولي الحوكمــة أن يتحلــى بأرفــع درجــات الســلوك والحكمــة 
وفقــًا لقواعــد الســلوك المهنــي واألخــالق، وأن يلتــزم بجميــع  األنظمــة والضوابــط التنظيميــة المطبقــة فــي هــذا الشــأن، 
وأن يعــي اللوائــح التنظيميــة المعمــول بهــا قبــل البــدء فــي أي مفاوضــات عمــل مــع أي جهــة حكوميــة أو مســئول رســمي، 
بمــا فــي ذلــك األنظمــة الخاصــة بنشــر الوثائــق والمعلومــات الســرية وإفشــائها، وبشــراء وبيــع المنتجــات والخدمــات مــن 
الدولــة، وأنظمــة مكافحــة الرشــوة، وقواعــد وتعليمــات توظيــف أو اســتقطاب أي مســئول حكومــي حالــي أو ســابق أو 

الحصــول علــى خدماتــه.

 تمثيل الشركة 3. 
يقتصــر تمثيــل الشــركة أمــام الغيــر علــى األشــخاص واإلدارات المصــرح لهــا بذلــك مــن خــالل التنســيق مــع الجهــات 

المختصــة فــي التواصــل داخــل الشــركة.
ويجــب علــى مــن يعمــل لصالــح الشــركة أثنــاء ممارســته ألعمــاٍل شــخصيٍة خــارج نطــاق العمــل )كعضويــة مجلــس إدارة، 
أو ممارســة مهنيــة، أو المشــاركة فــي النــدوات والمحافــل العامــة واإلعالميــة، المشــاركة فــي المناشــط االجتماعيــة 
ــٍة  ــن آراء الشــخص وبصف ــا ع ــر فيه ــون التعبي ــة( أن يك ــة والدولي ــات المحلي ــة، االشــتراك فــي المنظمــات والهيئ والخيري
شــخصيٍة، مــن دون اســتعمال أوراق الشــركة الرســمية ومحرراتهــا أو البريــد االلكترونــي لهــا أو اإلشــارة إلــى عنــوان العمــل 
ــا وأدوات مثــل المنصــب الوظيفــي والمعلومــات  ــة. وعــدم اســتغالل مــا يتعلــق بالشــركة مــن مزاي أو مســمى الوظيفي

ــزات ونحوهــا. والمبانــي والتجهي

مسؤولية الشركة االجتماعية . 4
يتلخص إلتزام الشركة بالمسئولية االجتماعية للشركات في المبادئ العشرة اآلتية:

ننفذ أعمالنا ونحافظ عليها بأخالقية وأنظمة سليمة للحوكمة.	·

ندعــم حقــوق اإلنســان األساســية، ونحتــرم الثقافــات والعــادات والقيــم فــي تعامالتنــا مــع الموظفيــن وغيرهــم ممــن 	·
يتأثــرون بنشــاطاتنا.

ننفذ استراتيجيات إدارة المخاطر المبنية على البيانات الصحيحة والعلم الراسخ.	·

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

نسعى إلى التحسين المستمر في أدائنا البيئي.	·

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

نســهل ونشــجع الســلوك المســؤول فــي تصميــم منتجاتنــا واســتخدامها وإعــادة اســتخدامها وتدويرهــا والتخلــص مــن 	·

النفايــات الناتجــة عنهــا.

نسهم في التنمية االجتماعية واالقتصادية والمؤسساتية للمجتمعات التي نعمل فيها.	·

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

 أركان مسؤولية الشركة االجتماعية . 5
إن التــزام شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن بالمســؤولية اإلجتماعيــة مبنــي علــى منهــج ذو أربعــِة أركاٍن: األخالقيــات، 

البيئــة، االلتــزام نحــو المجتمعــات المحيطــة بأعمالنــا، االلتــزام نحــو موظفينــا.

 أداء الشركة االجتماعي . 6
تنفــذ الشــركة أعمالهــا بأســلوب يضمــن تجنــب إحــداث أي أثــر ســلبي علــى المجتمعــات المحيطــة بأعمالهــا والمســاهمة 
متــى أمكــن فــي توفيــر الفــرص التنمويــة بمــا يتوافــق مــع أفضــل المعاييــر الدوليــة، وفقــًا لمــا تمليــه سياســة الشــركة 

لــألداء االجتماعــي.
وتعمــل الشــركة وباســتمرار علــى تطبيــق أعلــى معاييــر األداء االجتماعــي فــي جميــع مراحــل أعمالهــا مــن تصميــم وبنــاء 

وتشــغيل وصيانــة وحتــى أثنــاء مراحــل وقــف التشــغيل واإلنتــاج. ووفقــًا لذلــك تلتــزم الشــركة بتطبيــق اآلتــي:
إشراك أصحاب المصلحة داخليًا وخارجيًا بطريقة عادلة وشفافة وشاملة.	·

المساهمة في التنمية المجتمعية واالقتصادية للمجتمعات المحيطة ودعم المبادرات المحلية المتوافقة مع معايير 	·
الشركة لالستثمار االجتماعي، واستراتيجية التنمية المستدامة.

اإللتزام بتنفيذ هذه السياسة والنظام اإلداري لألداء االجتماعي وتوفير الموارد الالزمة لذلك.	·

مشاركة تقارير األداء االجتماعي  مع أصحاب المصلحة داخليًا وخارجيًا.	·

التطوير المستمر لضمان كفاءة النظام اإلداري لألداء االجتماعي.	·
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الفصل الرابع: اإلفصاح

المادة السادسة والتسعين: الغرض

يجب على الشركة االلتزام باألنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها بشأن اإلفصاح، كما يجب أن تتسم جميع  أ. 
التقارير أو الوثائق أو المراسالت المصرح بها أو التي تم التكليف بها رسميًا لإلفصاح عنها للجمهور بالكمال 

والوضوح والدقة، على أن تتاح في التوقيت المناسب مع إمكانية استيعاب المعلومات الواردة بها. 

يجب على الشركة االمتناع عن الكشف عن أي معلومات محددة  إلى المحللين الماليين أو المؤسسات المالية  ب. 
أو أطراف أخرى قبل اإلفصاح عن تبادل هذه المعلومات بوجه عام وذلك لضمان اإلفصاح بشكل عادل لجميع 

أصحاب المصلحة في ذات الوقت.

يجب على الشركة أن تتولى تنفيذ المتطلبات التالية لإلفصاح أو اإلخطار. ج. 

المادة السابعة والتسعين: اإلفصاح حول التطورات الجوهرية

يجب على الشركة إخطار هيئة السوق المالية والجهات ذات العالقة والجمهور دون تأخير حول أي تطورات جوهرية  أ. 
في نشاطها والتي ال تكون متاحة لعامة الناس وقد يكون لها تأثير على أصول وخصوم الشركة أو الوضع المالي أو 

على المسار العام لألعمال والذي قد:
يؤدي إلى تغير في سعر األوراق المالية المدرجة.  . 1
يؤثر تأثيرًا كبيرًا على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بأدوات الدين. . 2

ب.  من أمثلة التطورات الجوهرية والتي يجب أن تفصح عنها الشركة على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:
أي صفقــة لشــراء أصــل أو بيعــه أو رهنــه أو إيجــاره بســعر يعــادل أو يزيــد عــن 10 % مــن صافــي أصــول الشــركة وفقــًا . 1

آلخــر قوائــم ماليــة أوليــة مفحوصــة أو قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة، أيهمــا أحــدث.
أي مديونيــة خــارج إطــار النشــاط العــادي للشــركة  بمبلــغ يعــادل أو يزيــد عــن 10 % مــن صافــي أصــول الشــركة وفقــًا . 2

آلخــر قوائــم ماليــة أوليــة مفحوصــة أو قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة، أيهمــا أحــدث.
أي خســائر تعــادل أو تزيــد عــن 10 %  مــن صافــي أصــول الشــركة وفقــًا آلخــر قوائــم ماليــة أوليــة مفحوصــة أو قوائــم . 3

ماليــة ســنوية مراجعــة، أيهمــا أحــدث.
أي تغييــر كبيــر فــي بيئــة إنتــاج الشــركة أو نشــاطه بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر وفــرة المــوارد وإمكانيــة . 4

الحصــول عليهــا.
أي تغييرات في تكوين أعضاء مجلس اإلدارة  أو الرئيس التنفيذي للشركة.. 5
أي نــزاع بمــا فــي ذلــك أي دعــوى قضائيــة أو تحكيــم أو وســاطة  إذا كان مبلــغ النــزاع يعــادل يزيــد عــن 5 % مــن صافــي . 6

أصــول الشــركة وفقــًا آلخــر قوائــم ماليــة أوليــة مفحوصــة أو قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة، أيهمــا أحــدث. أي حكــم 
قضائــي صــادر ضــد مجلــس اإلدارة أو أحــد أعضائــه، إذا كان موضــوع الحكــم متعلقــًا بأعمــال مجلــس اإلدارة أو أحــد 

أعضائــه فــي الشــركة.
الزيــادة أو النقصــان فــي صافــي األصــول للشــركة تعــادل أو تتجــاوز 10 % مــن صافــي أصــول الشــركة وفقــًا آلخــر قوائــم . 7

ماليــة أوليــة مفحوصــة أو قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة، أيهمــا أحــدث.
الزيادة أو النقصان في إجمالي أرباح الشركة تعادل أو تتجاوز 10 % وفقًا آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة.. 8
الدخــول فــي عقــد إيراداتــه مســاوية أو تزيــد علــى 5% مــن إجمالــي إيــرادات الشــركة وفقــًا آلخــر قوائــم ماليــة ســنوية . 9

مراجعــة، أو اإلنهــاء الغيــر متوقــع لذلــك العقــد. 
أي صفقــة تتــم بيــن الشــركة وطــرف ذو عالقــة أو أي ترتيــب يســتثمر بموجبــه كل مــن الشــركة وطــرف ذو عالقــة فــي . 10

أي مشــروع أو أصــل أو يقــدم تمويــاًل لــه إذا كانــت هــذه الصفقــة أو الترتيــب مســاوية أو تزيــد علــى 1% مــن إجمالــي 
إيــرادات الشــركة وفقــًا آلخــر قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة.

أي انقطــاع فــي أي مــن النشــاطات الرئيســية للشــركة أو شــركاتها التابعــة يســاوي أو يزيــد علــى 5% مــن إجمالــي إيــرادات . 11
الشــركة وفقــًا آلخــر قوائــم ماليــة ســنوية مراجعة.

ج. يجب أن تتم اإلفصاحات المشار إليها أعاله في الوقت المحدد وفقًا لألنظمة واللوائح ذات العالقة.  

المادة الثامنة والتسعين: اإلفصاح ذو الصلة بالمعلومات المالية

يجب الموافقة على القوائم المالية األولية والسنوية من قبل مجلس اإلدارة  وتوقيعها من قبل عضو مفوض من  أ. 
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركة والمدير المالي قبل إعالنها. 

يجب أن تقدم القوائم المالية األولية والسنوية لهيئة السوق المالية فور موافقة مجلس اإلدارة عليها. ب. 

يجــب علــى الشــركة اإلعــالن فــي تــداول عــن القوائــم الماليــة األوليــة للمســاهمين )التــي يجــب أن يتــم إعدادهــا وفقــا  ج. 
لمعاييــر المحاســبة الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن( فورموافقــة المجلــس عليهــا وخــالل فتــرة 
ال تتجــاوز ثالثيــن )30( يومــًا مــن نهايــة الفتــرة الماليــة التــي تتعلــق بهــا، وال يجــوز نشــرها للمســاهمين قبــل اإلعــالن 

عنهــا فــي تــداول.

ــم إعدادهــا  ــي يجــب أن يت ــة الســنوية للمســاهمين )الت ــم المالي ــن القوائ ــداول ع ــي ت ــالن ف ــى الشــركة اإلع يجــب عل د. 
واســتعراضها وفقــا لمعاييــر المحاســبة المعتمــدة( فورموافقــة المجلــس عليهــا وخــالل فتــرة ال تتجــاوز ثالثــة )3( أشــهر 
بعــد نهايــة الفتــرة الماليــة الســنوية التــي تتعلــق بهــا، وال يجــوز نشــرها للمســاهمين قبــل اإلعــالن عنهــا فــي تــداول.

يجــب علــى الشــركة تزويــد هيئــة الســوق الماليــة ووزارة التجــارة واالســتثمار والمســاهمين بالقوائــم الماليــة الســنوية  هـ. 
خــالل فتــرة ال تقــل عــن خمســة عشــر )15( يومــًا تقويميــًا قبــل موعــد اجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوية للمســاهمين 

بالشــركة. 

و.  يتــم اإلعــالن عبــر التطبيقــات االلكترونيــة التــي تحددهــا الهيئــة عــن القوائــم الماليــة األوليــة أو الســنوية فــور اعتمادهــا 
ــة مــع إرفــاق النمــاذج  ــح الهيئ ــة للنشــر حســب أنظمــة ولوائ ــات النظامي ــك حســب المتطلب مــن مجلــس اإلدارة وذل

المطلوبــة ووفقــًا للتعليمــات الخاصــة بإعالنــات الشــركات. 

يتــم نشــر اإلعــالن والقوائــم الماليــة األوليــة أو الســنوية عبــر موقع الشــركة االلكترونــي وذلك بعد إعالنها للمســاهمين  ز. 
فــي موقــع تــداول مــع مراعــاة األنظمــة ذات العالقــة. 

يجــب علــى الشــركة نشــر القوائــم الماليــة األوليــة والســنوية علــى موقــع تــداول باســتخدام لغــة البرمجــة المرنــة لتقاريــر  ح. 
 .)XBRL( األعمــال

المادة التاسعة والتسعين: تقرير مجلس اإلدارة  

يجب على الشركة أن ترفق بقوائمها المالية السنوية تقريرًا صادرًا عن مجلس اإلدارة  يتضمن عرضًا لعملياته خالل  أ. 
السنة المالية األخيرة، وجميع العوامل المؤثرة في أعمال الشركة، التي يحتاج إليها المستثمر ليتمكن من تقويم 
أصول الشركة وخصومها ووضعها المالي. ويجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة  على المتطلبات المذكورة في 

المادة الثالثة واألربعين )43( من قواعد التسجيل واإلدراج والمادة تسعين )90( من الئحة حوكمة الشركات. 

يجب على الشركة أن تزود الهيئة والمساهمين بتقرير مجلس اإلدارة خالل فترة ال تتجاوز خمسة وسبعين )75( يومًا  ب. 
تقويميًا من نهاية الفترة المالية السنوية. 

المادة المائة: اإلفصاح بشأن إدارة الحوكمة 

أ.  يجب على الشركة اإلفصاح عن المعلومات التي تتطلبها الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.

ب.  يجب على الشركة اإلفصاح على سبيل المثال ال الحصر عن ما يلي :
تنفيذ أحكام الئحة حوكمة الشركات وكذلك األحكام التي لم تنفذ، والمبررات لعدم تنفيذها.. 1
أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا في مجلس إدارتها.. 2
تشــكيل مجلــس اإلدارة  وتصنيــف أعضائــه علــى النحــو التالــي: عضــو مجلــس إدارة تنفيــذي، أوغيــر تنفيــذي، أو عضــو . 3

مجلــس إدارة مســتقل.
وصــف موجــز لالختصاصــات وواجبــات اللجــان الرئيســية للمجلس مثل لجنــة المراجعة، ولجنة الترشــيحات والمكافآت، . 4

مشــيرًا إلى أســمائهم وأســماء رؤســائها، وأســماء أعضائها، ومجموع اجتماعات كل منها.
سياســات المكافــآت وكيفيــة تحديدهــا وتفاصيــل التعويضــات والمكافــآت المدفوعــة بشــكل مكافــآت، أربــاح، بــدالت . 5

الحضــور، مصروفــات، أســهم، أجــور، وغيرهــا مــن الفوائــد، لــكل ممــا يلــي:
· رئيــس مجلــس اإلدارة  وأعضــاء مجلــس اإلدارة، فضــاًل عــن المبالــغ التــي تلقاهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة ألي أعمــال 	

أخــرى للشــركة كالالستشــارات واألعمــال اإلداريــة والمهنيــة وغيرهــا.
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· أعلــى خمســة مســؤولين تنفيذييــن حصلــوا علــى أعلــى المكافــآت والتعويضــات مــن الشــركة ، ويــدرج الرئيــس 	
التنفيــذي والرئيــس المالــي إذا لــم يكونــو ضمــن الخمســة األوائــل.

· أعضاء اللجان.	
ألغــراض هــذه الفقــرة ، »التعويــض والمكافــأة« يعنــي الرواتــب والبــدالت واألربــاح وأي دفعــات مماثلــة؛ العــالوات . 6

الســنوية والدوريــة المتعلقــة األداء؛ خطــط الحوافــز طويلــة أو قصيــرة األجــل، وأيــة حقــوق أو مزايــا أخــرى عينيــة.
أي عقوبــة أو جــزاء أو قيــد وقائــي مفــروض علــى الشــركة مــن قبــل الهيئــة أو أي جهــة إشــرافية أو تنظيميــة أخــرى أو . 7

قضائيــة.
نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة.. 8

المادة األولى بعد المائة: اإلخطارات ذات الصلة باألسهم 

يجب على الشركة إخطار هيئة السوق المالية والجمهور دون تأخير عن المعلومات التالية:
أي تغييرات مقترحة في رأس مال الشركة.. 1
أي قرار لإلعالن عن أو التوصية أو دفع أرباح أو إلجراء أية توزيعات أخرى على المساهمين.. 2
ــا فــي . 3 ــة أو دفعه ــا أو التوصي ــاح كان مــن المتوقــع اإلعــالن عنه ــة أو دفــع أرب ــرار بعــدم اإلعــالن عــن أو التوصي أي ق

ــداث. ــادي لألح المســار الع
أي قــرارات الســتدعاء أو إعــادة شــراء أو ســحب أو اســترداد أو عــرض شــراء أي مــن األوراق الماليــة الخاصــة بهــا والمبلــغ . 4

اإلجمالــي لهــذه األوراق الماليــة وعددهــا وقيمتها.
أي قرار يتعلق بعدم الدفع، بشأن أدوات الدين أو أدوات الدين القابلة للتحويل.. 5
أي تغيير في الحقوق المرتبطة بأي فئة من فئات األسهم المدرجة أو أدوات دين قابلة للتحويل إليها.. 6

المادة الثانية بعد المائة: متفرقات 

أ. يجب على الشركة إخطار هيئة السوق المالية والجمهورعلى الفور بما يلي: 
أي تغيير في النظام األساسي للشركة أو المقر الرئيسي. . 1
أي تغيير في مراجع الحسابات.. 2
تقديــم عريضــة تصفيــة أو صــدور أمــر تصفيــة  أو تعييــن مصــف للشــركة أو أي مــن الشــركات التابعــة لهــا بموجــب . 3

نظــام الشــركات، أو البــدء فــي أي إجــراءات بموجــب أنظمــة اإلفــالس.
إصــدار قــرار مــن قبــل الشــركة أو أي مــن شــركاتها التابعــة بحــل الشــركة وأو تصفيتهــا أو وقــوع حــدث أو إنهــاء فتــرة . 4

زمنيــة تفــرض وضــع الشــركة تحــت التصفيــة أو الحــل.
ــة . 5 ــة مختصــة، ســواء فــي المرحل ــل محكمــة أو جهــة قضائي ــرار أو أمــر أو إعــالن مــن قب ــي أو ق اتخــاذ أي حكــم قضائ

االبتدائيــة أو االســتئنافية، والتــي قــد تؤثــر ســلبًا علــى اســتغالل الشــركة ألي جــزء مــن أصولهــا التــي تمثــل القيمــة 
اإلجماليــة بهــا مبلــغ يســاوي أو يزيــد عــن 5 % مــن صافــي أصــول الشــركة وفقــًا آلخــر قوائــم ماليــة أوليــة مفحوصــة أو 

قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة، أيهمــا أحــدث.
الدعوة النعقاد الجمعية العامة وجدول أعمالها.. 6

المادة الثالثة بعد المائة: تقديم المستندات إلى هيئة السوق المالية 

ترســل الشــركة فــور صدورهــا نســخ مــن التعميمــات المرســلة إلــى المســاهمين وجميــع الوثائــق المتعلقــة بتولــي الشــركة 
وعمليــات الدمــج والعــروض وإشــعارات االجتماعــات والتقاريــر واإلعالنــات أو غيرهــا مــن الوثائــق األخــرى المشــابهة إلــى 

هيئــة الســوق الماليــة.

المادة الرابعة بعد المائة: التصريح اإلعالمي

يقتصر التصريح اإلعالمي على األشخاص واإلدارات المصرح لها خطيًا بذلك. ويحظر اإلدالء بتصريح صحفي نيابًة عن 
الشركة بدون أخذ موافقة الشركة على ذلك؛ وفقًا لإلجراءات والسياسات المعتمدة.

 ُيعتبر أيُّ اتصاٍل مكتوب أو شفهي تم القيام به بالنيابة عن شركة الخطوط السعودية للتموين إفصاحًا علنيًا، لذا يمنع 
على من يعمل لصالح الشركة التعامل واالتصال مع وسائل اإلعالم للحديث عن الشركة أو نيابة عنها بدون ترخيص، أو 

التواصل مع المستثمرين في الشركة بدون ترخيص من الشركة وخارج إطار عمل إدارة عالقات المستثمرين.

الباب السابع مدونة قواعد السلوك المهني واألخالق

الفصل األول مقدمة

المادة الخامسة بعد المائة: الغرض

تحتوي  مدونة قواعد السلوك المهني واألخالق )»المدونة«( على السياسات التي تتصل بالمعايير النظامية  أ. 
واألخالقية في السلوك المتوقع من أعضاء المجلس والمدراء والمسئولين التنفيذيين والموظفين في شركة 

الخطوط السعودية للتموين )»الشركة«( االمتثال بها أثناء أداء مهامهم   ومسئولياتهم نيابة عن الشركة.
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تهدف هذه المدونة إلى إلقاء الضوء على مجموعة المخاطر األخالقية لتوجيه مجلس اإلدارة  )»المجلس«( واإلدارة  ب. 
التنفيذية وتقديم الدليل للموظفين لمساعدتهم على التعرف والتعامل مع القضايا األخالقية، فضاًل عن توفير 

آليات لإلبالغ عن السلوك غير األخالقي، والمساعدة على تعزيز ثقافة النزاهة والمساءلة.

وال يمكن ألي نظام أو سياسة استباق كل حالة من الحاالت المتوقع ظهورها، وكما تتوقع الشركة أن يؤدي كل  ج. 
أعضاء المجلس والمدراء والمسئولين التنفيذيين والموظفين العمل بصدق ونزاهة لتمكنهم من اتخاذ قرار مهني 

مستقل وردع المخالفات في تنفيذ جميع المهام والمسؤوليات نيابة عن الشركة.

الفصل الثاني: سياسة اإلبالغ عن المخالفات

المادة السادسة بعد المائة: الهدف 

ــة،  ــة فــي النزاهــة والعمــل الجماعــي والعناي ــن بقيمتهــا ومبادئهــا المتمثل تؤمــن شــركة الخطــوط الســعودية للتموي أ. 
والمســؤولية والملكيــة، وتأتــي سياســة اإلبــالغ عــن المخالفــات السياســية لتعزيــز تلــك القيــم وحمايتهــا وفــي الوقــت 

ذاتــه حمايــة المبلــغ مــن الضــرر الــذي قــد يلحــق بــه، ولتفــادي أن يؤثــر ذلــك علــى مصالحــه الشــخصية. 

ــا مــن خــالل  ــى االطــالع بواجباته ــر اي معلومــة مــن شــأنها إرشــاد إدارة الشــركة ال ــى توفي تهــدف هــذه السياســة ال ب. 
اإلبــالغ عــن المخالفــات والســلوكيات الخاطئــة واألفعــال المخالفــة للنظــام أو التصرفــات الالأخالقيــة او تلــك التــي 

ــا. ــا وتعليماته ــف سياســات الشــركة وإجراءاته تخال

ويجــب علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة  والمســئولين التنفيذييــن والموظفيــن تعزيــز الســلوك األخالقــي، كمــا يجــب  ج. 
تشــجيع الموظفيــن علــى التحــدث مــع المشــرفين والمــدراء أو غيرهــم مــن الموظفيــن فــي حــال تواجــد شــك حــول 

ــة. ــة معين أفضــل مســار للعمــل فــي حال

المادة السابعة بعد المائة: نطاق السياسة 

مع عدم اإلخالل بما جاء في التشريعات واألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، والنظام األساسي  أ. 
للشركة وسياساتها وإجراءاتها وتعليماتها، وتأتي هذه السياسة استكمااًل لها، دون أن تحل محلها.

يشــمل نطــاق اإلبــالغ الــوارد فــي هــذه السياســة كل أصنــاف المخالفــات والســلوكيات الخاطئــة واألفعــال المخالفــة  ب. 
للنظــام أو التصرفــات الالأخالقيــة أو تلــك التــي تخالــف سياســة الشــركة وقيمهــا وإجراءاتهــا وتعليماتهــا الصــادرة ِمــن 
َمــن يعمــل لصالــح الشــركة، أو مــن يمثلهــا ، أو تتحمــل الشــركة تبعــة تصرفاتــه بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر ســواًء 
كانــت مــن فــرد أو مجموعــة مــن موظفيهــا الحالييــن أو الســابقين او أعضــاء مجلــس إدارتهــا او أعضــاء لجانهــا او 
شــركاتها التابعــة او المقاوليــن او المورديــن او العمــالء أو مــن شــركائها أو المتطوعيــن أو أي مــن أصحــاب المصالــح 
ــى أداء  ــر عل ــا ممــا يتصــل بســمعتها ويؤث ــر الشــركة أو خارجه ــم فــي مق ــي تت ــك التصرفــات الت ــن. ويشــمل ذل اآلخري

منســوبيها او يعرضهــا للنقــد مــن اآلخريــن.

تضمــن الشــركة العقــود التــي تبرمهــا مــع إستشــارييها الخارجييــن ومقاوليهــا ومورديهــا وغيرهــم ِمــن َمــن لهــم تعامالت  ج. 
تجاريــة وغيرهــا مــع الشــركة، نصوصــًا بمــا يتفــق مــع أحــكام هــذه السياســة.

يشــمل النطــاق الزمنــي لإلبــالغ عــن المخالفــات الــوارد ذكرهــا فــي هــذه السياســة اإلبــالغ عــن أي مخالفــة ســواء  د. 
وقعــت فــي الماضــي أو مزمنــة لإلبــالغ عنهــا أو مــن المحتمــل أن تقــع مســتقباًل.

هـــ. يشــمل النطــاق الجغرافــي لإلبــالغ عــن أي نشــاط مخالــف بغــض النظــر عــن مــكان وقوعــه طالمــا كان متصــاًل بالشــركة 
علــى النحــو الــوارد فــي الفقــرة )ج( مــن هــذه المــادة وتــراِع الشــركة أحــكام النظــام الدولي الخــاص الذي يحكــم المخالفة، 

ومــكان وقــوع الضــرر أو الفعــل المخالف.

المادة الثامنة بعد المائة: حاالت اإلبالغ عن المخالفات

ترحــب الشــركة بــأي بــالغ مــن شــأنه أن يرشــدها إلــى تصحيــح الخطــأ أو اإلجــراء أو الكشــف عــن المخالفــات، أو تعزيــز  أ. 

ــة: ــر اإلبــالغ عــن األنشــطة اآلتي قيمتهــا وحمايتهــا وذلــك عب

  الفســاد المالــي واإلداري: والمتمثــل فــي أي مخالفــة للقواعــد واألحــكام الماليــة التــي تنظــم ســير العمــل اإلداري 1. 
والمالــي فــي الشــركة وينتــج منهــا منفعــة ماديــة أو معنويــة للمخالــف ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر والتــي 
منهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: الســرقة ، اإلختــالس، غســيل األمــوال، والتالعــب بــاألوراق الماليــة والتالعــب 

عبــر معلومــة داخليــة، وتعــارض
المصالــح وإســاءة اســتعمال األســواق الماليــة، والرشــوة، واســتغالل النفــوذ والتزويــر والغــش واإلحتيــال والتالعــب . 2

فــي الحســابات والبيانــات، والحصــول علــى مزايــا ماديــة او معنويــة.
 مخالفــة األنظمــة والتشــريعات المرعيــة: وذلــك بانتهــاك أي نظــام أو تشــريع واجــب اإلتبــاع فــي المنطقــة الجغرافية 3. 

التــي يجــب علــى الشــركة اتباعهــا متــى كان اإللتــزام علــى عاتــق الشــركة وتتحمــل تبعــة مخالفتــه ســواء كان إلتزامــًا 
نظاميــًا أو مهنيــًا.

مخالفــة سياســات وإجــراءات الشــركة: ويقصــد بــه أي ســلوك خــرق أو مــن المحتمــل أن يخــرق أي سياســة دليــل . 4
إجــراءات أو تعليمــات معتمــدة مــن الشــركة وســارية النفــاذ.

مخالفــة إجــراءات البيئــة والصحــة والســالمة: وتشــمل الســلوكيات التــي مــن شــأنها إلحــاق الضــرر بالبيئــة أو مــن . 5
ــد أمــن وســالمة الموظفيــن أو الممتلــكات أو تشــكل خطــر علــى صحــة وســالمة وأمــن أي إنســان. شــأنها تهدي

التصرفــات غيــر الالئقــة أو المخالفــة للنظــام العــام واآلداب: وتشــمل الســلوكيات التــي مــن شــأنها تشــويه ســمعة . 6
الشــركة أو تعرضهــا للنقــد أو إلحــاق الضــرر بهــا جــراء التصرفــات غيــر الالئقــة أو المخالفــة للنظــام أو المخالفــة 

للنظــام العــام واآلداب.
ســوء اســتخدام ممتلــكات الشــركة وأصولهــا: مــن خــالل اإلســتخدام غيــر المصــرح بــه أو المتجــاوز للصالحيــات أو . 7

غيــر المــأذون فيــه أو ســوء اإلســتخدام أو الــذي مــن شــأنه المخاطــرة بســالمة ممتلــكات الشــركة وأصولهــا.

المادة التاسعة بعد المائة: االلتزامات 

أ. التزامات المبلغ عن المخالفة: يلتزم كل مبلغ عن مخالفة باآلتي: 

تحري المصداقية في البالغ وذلك بتجنب اإلشاعات والمخاوف والمزاعم غير المتركزة على أساس من الواقع.. 1
إلتزام الموضوعية في البالغ والبعد عن الخالفات الشخصية والوشاية واإلنتقام واإليداع باآلخرين حسني النية أو . 2

تشويه سمعتهم أو استغالل اإلبالغ أو توظيفه لتحقيق مكاسب شخصية أو لزعزعة الثقة بالشركة أو بمنسوبيها.
الدقة في نقل الخبر، والوضوح في لغة اإلبالغ، وتجنب الرموز أو اإلشارات غير المفهومة، أو المعلومات الناقصة . 3

أو المجزأة، وإيضاح كافة التفاصيل ذات العالقة بالبالغ، والتي من شأنها اإلرشاد إلى حالة المخالفة ووصفها، 
ومكانها، وإرفاق ما من شأنه إعطاء تفاصيل وأدلة للمخالفة ما أمكن ذلك وبما يتفق وطبيعة المخالفة، وال تسمح 

الشركة بتوقيع جزاء على البالغات المقدمة بحسن نية.
سرعة اإلبالغ عن المخالفة في أقرب فرصة متاحة.. 4
قبول أحكام وشروط اإلبالغ عن المخالفة الواردة في هذه السياسة. . 5
تحمل المبّلغ نتيجة المزاعم الكاذبة، أو غير الصحيحة، أو الكيدية، أو اإلدالء ببالغ كاذب أو غير صحيح وأدى ذلك . 6

إلى تشويه سمعة الشركة أو أحد أفرادها دون موجب، أو أدى إلى أي شكل من أشكال اإليذاء أو المضايقة؛ فيحق 
للشركة اتخاذ اإلجراءات التأديبية بحق المبلغ في حال كونه أحد منسوبيها، أو مقاضاته أمام الجهات القضائية 

لتعويضها عن الضرر الالحق بها.
لغ بالسرية التامة للبالغ بما ُيحقق الصالح العام للشركة، وإعطاء الشركة مجااًل لممارسة واجباتها تجاه . 7 التزام المبُّ

البالغ وإجراء البحث والتحقيق الالزم وفق إجراءاتها المقررة. والمحافظة على سمعة الشركة من المزاعم غير المبنية 
على أدلة كافية، أو االعتماد على اإلشاعات، أو الظنون والمخاوف الشخصية، أو القلق غير المستند على حقائق، 

والتي من شأنها حال عدم جديتها أو تبين - كذبها أو عدم صحتها أن ُتنشئ حقًا للشركة في -مالحقته قضائيًا.

ب. التزامات الشركة: تلتزم الشركة باآلتي: 

السرية: عدم الكشف عن هوية المبلغ (سواء أفصح عن اسمه أم ال) والمحافظة على سالمته، وعدم تعرضه . 1
للمسائلة، إال في الحاالت التي يلزم نظام الشركة بالكشف عن هوية المبلغ إلجراء التحقيق من قبل جهات الضبط 

والتحقيق والقضاء وفقًا لطبيعة المخالفة، مع التزام الشركة بالمحافظة على عدم انتشار الموضوع أو تفاصيله 
ألطراف غير معنية بالموضوع.

إجراءات البحث والتحقيق الالزم: التعامل مع أي إبالغ عن مخالفة، بالجدية الالزمة، مهما كانت طبيعة البالغ، أو . 2
لغته، أو كفاية معلوماته، وتجري البحث ومن ثم التحقيق الذي من شأنه الكشف عن تفاصيل البالغ، والتحقق من 
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اتصاله بالواقع، ومدى كفاية األدلة بشأنه، وما إذا كان يستلزم مزيدًا من البحث والتقصي، أو االستعانة بخبرات 
خاصة، أو جهاٍت أخرى أو أشخاص ذوي عالقة بالبالغ.

حماية المبلغ: اتخاذ كافة اإلجراءات التي من شأنها حماية المبلغ، وعدم اإلضرار به، وتتحمل الشركة أي مصاريف أو . 3
أتعاب من شأنها الحفاظ على المعلومة المبلغ عنها، أو على ُمبلِغها، كتحمل مصاريف السفر، ومقابلة المّبلغ، وما 

تكبده من اتصاالت، ومراسالت.
مكافأة المبلغ: تصرف الشركة مكافأة مالية لكل من أبلغ عن فساد مالي، أو مخالفة تلحق الضرر الجسيم بأموال . 4

الشركة وأصواها، أو أدت تلك المعلومات الواردة في البالغ إلى ثبوت جريمة مالية، على أالَّ يكون المبلغ شريكًا أو 
وسيطًا أو مساهمًا بطريق مباشر أو غير مباشر في تلك الجريمة أو البالغ محل المخالفة، ويشترط كذلك أاًل تكون 

واجباته الوظيفية في الشركة تملي عليه الكشف عن هذه الجرائم أو المخالفات.
إفادة المبلغ: ما لم يكن هناك نص نظامي يلزم الشركة بخالف ذلك، ال تلتزم الشركة بإفادة المبلغ بنتيجة بالغه . 5

إال بالقدر الذي يتطلبه طبيعة البالغ . ومع مراعاة الفقرة الفرعية السابعة )7( من الفقرة )أ( من المادة التاسعة 
بعد المائة )109( من هذا الدليل للمبلغ الحق في حال عدم رضاه بالرد، أو في حال عدم قناعته باإلجراء الذي اتخذته 

الشركة أن يطلب استشارًة مستقلًة من محاميه أو من جهات أخرى . مع التزامه بالسرية.
اإلجراءات التصحيحية: اتخاذ اإلجراءات التصحيحية للمخالفة في حال أفرزت التحقيقات عن المخالفة المبلغ عنها، . 6

وجود أسباب حقيقية تدعو التخاذ إجراءات تصحيحية دون تأخير من شأنه مفاقمة المخالفة، أو فوات حق الشركة 
في اتخاذ اإلجراء المالئم في الوقت المناسب.

مراعاة مصلحة الشركة: مراعاة مصلحة الشركة في المقام األول دون االلتفات إلى مصلحة أحد المساهمين، أو . 7
العاملين فيها، أو عمالئها، أو أي من أصحاب المصالح وفي الوقت ذاته تعمل على تحقيق التوازن بين حق أي 

فرد من الموظفين أو أيِّ من المبلغين على التحدث بحرية وإبداء مخاوفهم وقلقهم، وبين حق الشركة وموظفيها 
وإدارتها بحمايتهم ضد االتهامات الكاذبة أو الضارة بسمعتهم دون مسوغ.

وسائل اإلبالغ المناسبة: توفير وسائل اإلبالغ عن المخالفة بما يحقق سرعة وسهولة اإلبالغ، وتلتزم بنشر بيانات . 8
اإلتصال في مكان ظاهر، وعبر موقع الشركة اإللكتروني، كما تتفقد الشركة كافة البالغات على نحو دوري ومنتظم 

بما يحقق التعامل مع البالغ في أقرب وقت متاح.
حفظ البالغ: حفظ جميع المكالمات والرسائل االلكترونية والصوتية، والوثائق ذات العالقة بأي بالغ عن أي مخالفة، . 9

وتطبيق أي قواعد أو إجراءات سارية تتعلق بإدارة وحفظ وإتالف الوثائق في الشركة .

المادة العاشرة بعد المائة: آلية البالغ عن المخالفات

تســتقبل إدارة االلتــزام والحوكمــة جميــع البالغــات عــن المخالفــات الــواردة عبــر وســائل االتصــال الخاصــة بذلــك، كمــا  أ. 
وتســتقبل تلــك البالغــات الــواردة مــن إدارة الشــركة ومســؤوليها وجميــع أصحــاب المصالــح.

يجب على إدارة االلتزام والحوكمة النظر في البالغ المقدم خالل ثالثة )3( أيام عمل من تاريخ استالمها البالغ.  ب. 

تتولــى إدارة اإللتــزام والحوكمــة معالجــة البــالغ، وترفــع تقريــرًا شــاماًل إلــى الرئيــس التنفيــذي للشــركة موضحــًا فيــه  ج. 
بيانــات الُمبّلــغ، وطبيعــة البــالغ، ومــا اتصــل بــه مــن معلومــات وتفاصيــل، علــى أن يكــون مختومــًا بــأيِّ مــن التوصيــات 

اآلتيــة:

طلب إحالة البالغ لإلدارة المعنية في الشركة لجمع البيانات، والتحقيق في المخالفة؛ وفقًا لالئحة إجراءات التحقيق . 1
الداخلية.

طلب اإلذن إلدارة االلتزام والحوكمة بجمع بيانات أوسع عن البالغ؛ وفقًا لالئحة إجراءات التحقيق الداخلية.. 2
طلب اإلذن إلدارة االلتزام والحوكمة بالبدء في التحقيق، وفقًا لالئحة إجراءات التحقيق الداخلية.. 3
اقتراح اإلجراء المناسب الواجب على الشركة القيام به تجاه المخالفة، بما في ذلك تبليغ الجهات الحكومية . 4

المختصة بموضوع المخالفة.
حفظ البالغ لعدم صحته، أو لعدم وجود أدلة تؤيده.. 5
تقديم النصح والمشورة للمبلغ، أو لمن نسبت إليه المخالفة.. 6

مــع مراعــاة مــا ورد فــي أنظمــة وتشــريعات الجرائــم والمخالفــات فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ومــا ورد فــي  د. 
سياســات الشــركة، تــراِع الشــركة فــي معالجتهــا للبالغــات مــدد التقــادم فيهــا.

فــي حــال تعلــق البــالغ بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بالرئيــس التنفيــذي، فيتولــى نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة مهامــه،  هـ. 
وكذلــك فــي حــال مــا إذا تعلــق البــالغ بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر برئيــس المجلــس، فيتولــى رئيــس لجنــة المراجعــة 

مهامــه.

ترفــع إدارة االلتــزام والحوكمــة تقريــرًا شــهريًا عــن البالغــات التــي تلقتهــا إلــى رئيــس الشــركة التنفيــذي، وتحتفــظ بصــورة  و. 
مــن توجيهــه عليهــا، لمتابعــة التوجيــه حتــى إقفالهــا.

تعــد إدارة االلتــزام والحوكمــة  تقريــرًا ربــع ســنوي عــن البالغــات الــواردة خــالل فتــرة التقريــر، ومــا تــم بشــأنها مــن إجــراء  ز. 
ومعالجــة مــن قبــل الرئيــس التنفيــذي، ومتابعــة كل بــالغ حتــى إقفالــه، وتــزود لجنــة المراجعــة بنســخة مــن هــذا التقريــر.

إدارة االلتــزام  إلــى  الداخليــة بمراجعــة كافــة المســتندات ذات الصلــة بالبالغــات المقدمــة  إدارة المراجعــة  تقــوم  ح. 
المقدمــة. البالغــات  للتأكــد مــن شــمولها كافــة  والحوكمــة 

المادة الحادية عشر بعد المائة: مخالفة السياسة

مــع عــدم اإلخــالل بالعقوبــات المنصــوص عليهــا فــي األنظمــة والتشــريعات المطبقــة فــي المملكــة، فيحــق للشــركة  أ. 
فــرض جــزاء علــى المخالــف فــي حــال أخفــق فــي االلتــزام بأحــكام هــذه السياســة، ولــم يفصح عمــا علمه مــن مخالفات؛ 
فــإن المخالــف يتحمــل وحــده آثــار عــدم الكشــف عــن المخالفــة بمــا فــي ذلــك أي عقوبــة تفــرض مــن الجهــات الرســمية 
أو الرقابيــة، وتعويــض الشــركة عــن الضــرر الــذي أصابهــا، جــراء عــدم الكشــف عنهــا وإرشــاد الشــركة للقيــام بواجباتهــا 
تجاههــا، كمــا ويحــق للشــركة متــى ثبــت لديهــا أن الموظــف قــد أخفــق فــي اإلفصــاح عــن المخالفــة، أن تقــوم بإجــراءات 

تأديبيــة، وفقــًا ألنظمــة العمــل بالشــركة.

ال يؤثــر توقيــع أي عقوبــة تأديبيــة أو نظاميــة علــى المخالــف لهــذه السياســة علــى حــق الشــركة فــي التعويــض عــن  ب. 
الضــرر الــذي أصابهــا جــراء عــدم إبالغهــا بالمخالفــة.

المادة الثانية عشر بعد المائة: الرقابة وااللتزام

أ. دور إدارة التدقيق الداخلي:

إن إدارة التدقيق الداخلي تقوم بفهم وتوثيق العمليات بالشركة، وتحديد المخاطر والضوابط الرقابية وتؤكد ما إذا 
كانت الضوابط الرقابية فعالة لمعالجة المخاطر. إن إدارة التدقيق الداخلي تقوم أيضًا بالتأكيد على مدى تطبيق 

السياسات والضوابط بالشركة، وسيحدد ذلك قدرة الشركة على تقييم قوة وضعف عملياتها المهمة، ويساعد الشركة 
على تقييم الرقابة الداخلية وممارسات إدارة المخاطر.

ب. دور إدارة المخاطر:

تتولى إدارة المخاطر بالشركة اإلشراف والمراقبة الدقيقة لرصد مخاطر الشركة، وفاعلية استراتيجيتها واختبار فاعلية 
معالجة المخاطر وخطط مواجهتها، وقياس جودة النظم الرقابية التي تساعد في تحديد اإلجراءات التصحيحية للتطوير 

المستمر. إن تأكيد الجودة وقياس األداء وأدوات التطوير المستمر األخرى من شأنها أن تستخدم كعملية إشرافية 
ورقابية خالل العمليات االعتيادية، حيث سيكون لها فعالية أكبر من التركيز على اكتشاف المشاكل بعد حدوثها.

ج. دور إدارة االلتزام والحوكمة:

إن وظيفة االلتزام والحوكمة بالشركة تساعد اإلدارة التنفيذية في تعريف وتقييم والتحكم واإلشراف والرقابة بشكل 
مستمر على مخاطر االلتزام والحوكمة. لذا توصي إدارة االلتزام والحوكمة بالضوابط الرقابية الكافية، واألفعال 

التصحيحية حيثما تجد مواطن للضعف خالل أعمال المراجعة الخاصة بها؛ لتحقيق التزام فعال باألنظمة.

وتشرف إدارة االلتزام والحوكمة على مراقبة السلوكيات األخالقية، ومراجعة الجوانب المتصلة بها، والتأكد السنوي 
من تعارض المصالح، وتقصي الممارسات الخاطئة، والتوصية لإلدارة باإلجراءات التصحيحية، والتعاون مع إدارات 

الشركة لتعزيز قيم الشركة وحمايتها.

د. االلتزام بسئولية الشركة: 

ُيعدُّ االلتزام بقواعد السوك المهني واألخالق مسئولية تضامنية لكل من يعمل لصالح الشركة، وال يجوز السكوت 
عن اإلبالغ عن المخالفة اتكااًل على الغير، أو تهاونًا في حماية قيم الشركة، إْذ يعد الساكت عن االبالغ مخالفًا ومشاركًا 
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للمخالف.

هـ. المعيار الشخصي لاللتزام:

يجب على من يعمل لصالح الشركة أن يظهر التزامًا بقواعد السلوك المهني واألخالق في جميع قراراته وأعماله نيابة 
عن الشركة.

و. إذا راودتك الشكوك بشأن سلوك ما فاطرح على نفسك األسئلة التاليِة والتي قد ترشدك إلى قرار صائب:

هل يمكن لهذه الحالة أن تؤثر على أيِّ قراٍر أو تصرٍف اتخذه لصالح الشركة؟. 1
هل يمكن لهذه الحالة أن تؤثر سلبًا على انطباع زمالء العمل عني؟. 2
هل يمكن لهذه الحالة أن تؤثر سلبًا على انطباع متعاملي الشركة )العمالء، المساهمين، الموردين...( حولها؟. 3
ماذا لو نشرت إحدى وسائل اإلعالم خبرًا عن هذه الحالة؟. 4

إذا كان لديك شٌك، أو عدم يقيٍن، في الحاالت غير المنصوص عليها، فيتعيُن على الشخص أن يتصل بإدارة االلتزام 
والحوكمة لتقديم المشورة الالزمة.

المادة الثالثة عشر بعد المائة: صور الفساد 

تلتزم الشركة بما ورد في االستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتحارب الشركة كافة أنواع الفساد  أ. 
التي تنشأ من ممارسة سلوك غير سوٍي مخالٍف لألنظمة والتشريعات أو سياسات وإجراءات الشركة. ويأخذ 

الفساد صورًا شتى تنشأ من انتهاك مبدأ مساواة األفراِد في التعامِل على نحٍو يؤدي إلى خرق االلتزام بالحياد 
ب على ذلك  والموضوعية، وأن ينتج عن ذلك تعارض مع مصالح الشركة على نحٍو واضٍح ومقصوٍد، وأْن يترتَّ

مصلحة سواء كانت مادية أو معنوية. ومن أبرز معالم الفساد اآلتي:

االعتــداء علــى أمــوال الشــركة وحقوقهــا: ويشــمل كل اعتــداء أو إســاءة الســتخدام أمــوال الشــركة  التــي فــي حيــازة . 1
الموظــف وتصرفــه ســواء باالختــالس أو التبديــد أو التفريــط فيهــا صرًفــا أو صيانــة أو باالنفــاق غيــر المــأذون فيــه 
أو إنفاقهــا فــي غيــر مــا خصصــت لــه، أو التحايــل أو خيانــة األمانــة أو الســرقة فــي الحصــول علــى أمــوال الشــركة أو 

حقوقهــا بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة.
الرشــوة واســتغالل النفــوذ والســلطة: ُيعــدُّ مــن يعمــل لصالــح الشــركة مرتشــيًا إذا: )1( طلــب لنفســه أو لغيــره أو . 2

َقبــل أو أخــذ وعــدًا أو عطيــة ألداء عمــل مــن أعمــال وظيفتــه أو يزعــم أنــه مــن أعمــال وظيفتــه ولــو كان هــذا العمــل 
مشــروعًا. )2( طلــب لنفســه أو لغيــره أو قبــل أو أخــذ وعــدًا أو عطيــة لالمتنــاع عــن عمــل مــن أعمــال وظيفتــه أو يزعــم 
أنــه مــن أعمــال وظيفتــه ولــو كان هــذا االمتنــاع مشــروعًا. )3( طلــب لنفســه أو لغيــره أو قبــل أو أخــذ وعــدًا أو عطيــًة 
لإلخــالل بواجبــات وظيفتــه أو لمكافأتــه علــى مــا وقــع منــه ولــو كان ذلــك بــدون اتفــاق ســابق. )4( أخــل بواجبــات 
ــأن قــام بعمــل أو امتنــع عــن عمــل مــن أعمــال تلــك الوظيفــة نتيجــة لرجــاء أو توصيــة أو وســاطة. )5(  ــه ب وظيفت
طلــب لنفســه أو لغيــره أو قبــل أو أخــذ وعــدًا أو عطيــة إلســتعمال نفــوذ حقيقــي أو مزعــوم للحصــول أو لمحاولــة 
الحصــول مــن أيــة ســلطة علــى عمــل أو أمــر أو قــرار أو التــزام أو ترخيــص أو اتفــاق توريــد علــى وظيفــة أو خدمــة 
أو ميــزة مــن أي نــوع. )6( طلــب لنفســه أو لغيــره أو قبــل أو أخــذ وعــدًا أو عطيــة بســبب وظيفتــه لمتابعــة معاملــة 

تتعلــق بالشــركة.
االحتيــال: يــراُد بــه تحقيــق مكاســب شــخصية أو التســبب فــي خســارة طــرف آخــر أو االســتيالء علــى أمــوال أو حقــوق . 3

الغيــر مــن خــالل اســتعمال وســائل الغــش أو الخــداع أو التضليــل أو اإلخفــاء المتّعمــد للبيانــات الواجــب اإلفصــاح 
ــم حســابات أو شــهادات أو إفــادات مــزورة، المدفوعــات  ــال صــورًا متعــددة، مــن أبرزهــا: تقدي ــا. يأخــذ اإلحتي عنه
الكاذبــة، المشــتريات المضللــة، أو تقديــم فواتيــر مصاريــف ســفر غيــر صحيحــة، تغيــر أوامــر الصــرف واألذونــات، 
ــر،  ــن والتالعــب فــي التقاري ــات التأمي ــر فــي بيان ــر لخدمــات أو ســلع تتجــاوز الســعر الحقيقــي، التغيي ــم فواتي تقدي
إنشــاء حســابات خــارج الدفاتــر، إجــراء معامــالت دون تدوينهــا فــي الدفاتــر أو دون تبيينهــا بصــورة وافيــة، تســجيل 
نفقــات وهميــة، قيــد التزامــات ماليــة دون تبييــن غرضهــا علــى الوجــه الصحيــح، اســتخدام مســتندات زائفــة، 
االتــالف المتعمــد لمســتندات المحاســبة قبــل الموعــد الــذي يفرضــه النظــام، تجــاوز جــدول الصالحيــات أو التحايــل 
ــرام عقــود علــى دفعــات  ــه، إب ــر مــا خصصــت ل علــى مــا َنــصَّ عليــه، اســتعمال أمــوال الشــركة وحقوقهــا فــي غي

بالتجــاوز لصاحــب الصالحيــة.

المادة الرابعة عشر بعد المائة: مخالفة قواعد السلوك المهني واألخالق

حيــث إنِّ هــذه القواعــد ُتعــد جــزءًا ال يتجــزأ مــن الوثائــق التــي تربــط الشــركة باألشــخاص العامليــن لصالحهــا، فــإن  أ. 
مخالفــَة أحكامهــا وااللتزامــات الــواردة بهــا تعــرض المخالــف للجــزاءات الــواردة فــي األنظمــة والوثائــق ذات الصلــة.

فــي حــال أخفــق مــن يعمــل لصالــح الشــركة فــي االلتــزام بأحــكام هــذه القواعــد؛ فإنــه يتحمــل منفــردًا آثــار تلــك  ب. 
المخالفــة بمــا فــي ذلــك أي عقوبــة تفــرض مــن الجهــات الرقابيــة، وتعويــض الشــركة عــن الضــرر الــذي أصابهــا. ويحــق 
للشــركة أن تقــوم بإجــراءات تأديبيــة علــى الموظــف المخالــف وفقــًا ألنظمــة العمــل بالشــركة، ولهــا الحــقُّ فــي اتخــاذ 

اإلجــراءات المصححــة لهــذه المخالفــة.

الباب الثامن أحكام ختامية

المادة الخامسة عشر بعد المائة: االعتماد والنفاذ

اعتمــد هــذا الدليــل بموجــب قــرارات متفرقــة مــن الجمعيــة العامــة للمســاهمين ومجلــس اإلدارة ولجــان مجلــس اإلدارة  أ. 
واإلدارة التنفيذيــة، وذلــك حســب الصالحيــات المخولــة لــكل جهــة منهــم بنــاًء علــى األنظمــة واللوائــح ذات العالقــة 
والنظــام األساســي للشــركة ولوائحهــا الداخليــة، لتكويــن هــذا الدليــل الشــامل حســب المتطلبــات النظاميــة وأفضــل 

الممارســات العالميــة.

ب. يكون سريان هذا الدليل نافذًا من تاريخ اعتماد أجزاءه كاملة من قبل كل جهة صاحبة الصالحية. 

د. يعدل هذا الدليل من قبل المسئول عنه وبموافقة من الجهة الداخلية صاحبة القرار بشأن الجزء المراد تعديله.

أصــدر هــذا الدليــل باللغــة العربيــة وقــد يتــم ترجمتــه للغــات أخــرى، وفــي حــال ترجمتــه واختــالف المعنــى بيــن تلــك  هـ. 
ــة هــي النافــذة.  النســخ، كانــت النســخة العربي
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