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 تمهيد . 1

 ، نتجات األلبان واألغذية )سدافكو(للشركة السعودية مل “) الحوكمة نظام  بـ بعد فيما إليه ويشار( هذا الحوكمة نظام عدادإ تم

 السعودية العربية اململكة في الشركات حوكمة الئحة ملتطلبات وفقا )""الشركة  بـ بعد فيما إليها ويشار( سعودية  مساهمة شركة

 م13/2/2017هـ املوافق 16/05/1438بتاريخ  2017-16-8 رقم القرار بموجب )"الهيئة"( املالية السوق  هيئة مجلس من الصادرة

  هـ28/01/1437وتاريخ  3/م رقم امللكي باملرسوم الصادر الشركات نظام على بناء
 
املالية واإللتزامات طرح األوراق  لقواعد ووفقا

 السعودية ملنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(. للشركة األساس ي والنظام املستمرة وقواعد اإلدراج
 

كما يسرد املسؤوليات واإلجراءات الضرورية التي  ،عدت شركة سدافكو هذا النظام لتفصيل قواعد وسياسات حوكمة الشركةأوقد 

 لحوكمة جيدة. كما أن  التنفيذ الناجح للممارسات الجيدة لحوكمة سدافكو يعتمد على نهج يتجاوز 
 
ل أسس لشركة تعمل وفقا

ّ
شك

ُ
ت

طراف جميع األ  ت املسؤولة منلتزام البسيط باملتطلبات القانونية، ويتحقق عندما يتم تبني ثقافة األمانة واملسؤولية واملمارسااإل

 املعنية داخل الشركة.

كل ما لم يرد بشأنه نص أو حكم في هذا النظام يطبق عليه نظام الشركات السعودي ولوائحه ونظام هيئة السوق املالية ولوائحه 

 والقرارات الصادرة من الجهات املختصة.التنظيمية التنفيذية ونظام الشركة األساس والقواعد 

س إدارة مجلعاتق  ىحوكمة الشركات على وجود مجلس إدارة مستقل ومثابر وملتزم وفعال، ومن هذا املنطلق تقع علتعتمد فاعلية 

)سدافكو( مسؤولية االوفاء باملتطلبات التشريعية و قواعد الحوكمة كما أقرتها قواعد  الشركة السعودية ملنتجات األلبان واألغذية

 لية السعودية.ولوائح هيئة السوق املا
 

 

لذلك يمنح هذا النظام مجلس إدارة سدافكو األسس املطلوبة لوضع وتطبيق ومراقبة معايير وسياسات حوكمة الشركة مما يؤسس 

 أحد الحوكمة تعتبر حيثلتزام القانونى واملمارسة املهنية في مختلف إدارات وأقسام سدافكو لتبنى ممارسات الحوكمة وقواعد اإل

 عن فصاحاإل  الحصر ال املثال سبيل على تشمل والتي الشركة في اإلدارية اإلجراءات فعالية أجل تحسين من تستخدم التي الوسائل

الشركة السعودية ملنتجات  إلتزام على التأكيد إلى النظام هذا العالقة، ويهدف ذات واللوائح لألنظمة وفقا بالشركة املعلومات املتعلقة

 ما الحوكمة أهداف أيضا من ويعتبر الشركة، داخل وتطبيقها تنفيذها وآليات الحوكمة وقواعد بأسساأللبان واألغذية )سدافكو( 

 :يلي

  ومسؤوليات ختصاصاتإ بيان -
 
 .التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس من كال

 .في الشركة القرار تخاذإ آليات لتعزيز كفاءتها وتطوير عنه املنبثقة واللجان اإلدارة مجلس دور  تفعيل -

 .في الشركة الرقابة آليات وتطوير األعمال بيئة في اإلفصاح تعزيز خالل من والعدالة والنزاهة الشفافية -

 تعارض حاالت مع ومتوازنة للتعامل فعالة أدوات وتوفير حقوقهم، ومراعاة املصالح أصحاب مع للتعامل العام اإلطار وضع -

 .املصالح

 .حقوقهم ممارسة عليهم تسهل التي الوسائل يجادإ خالل من املساهمين دور  تفعيل -

 .الشركة عمل طبيعة يالئم بما وتطويره تبنيه على والحث املنهي السلوك بمفهوم الوعي زيادة -

 :التطبيق بدء وتاريخ النفاذ

 عتبار إ هذا الحوكمة نظام تطبيق يتم
 
 وتقدم عتمادهإ بعد دورية للمراجعة بصورة ويخضعمجلس اإلدارة  من عتمادهإ تاريخ من ا

 .املراجعة املعنية بعملية الجهة قبل من اإلدارة مجلس إلى تحديثه أو بتعديله التوصيات
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  الشركةنظام حوكمة . 2

 ةنظام حوكمة الشرك

 

 يشارإليها) دارة الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذيةإنظام الحوكمة هو نظام يعتمد على تنظيم العالقات فيما بين القائمين على 

والمساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح وذلك وفق هيكل و آليات عمل  ةدارومجلس اإل (أو "سدافكو" هنا وفيما يلي بـ "الشركة"

 ة.دمحد

 

ستثمارات تتألف العالقة بين المساهمين واإلدارة فى توفير المساهمين لرأس المال الذى تقوم اإلدارة بتشغيله  لتحقيق العائد  المناسب إل

  .داء الشركةأالمساهمين،  كما يقوم  المدراء بتزويد المساهمين بتقارير دورية مالية وتشغيلية عن 

 

فيذية نة التدارإلدارة بالتوجيه اإلستراتيجي لنتخاب مجلس اإلدارة الذى يقوم بتمثيل مصالحهم. ويُعنى مجلس اإلإن بوالمساهم كما يقوم

دارة وهو بدوره مسؤول تجاه المساهمين مسؤولون تجاه مجلس اإل سدافكو. وبذلك يكون مدراء دافكوسداء المدراء بأشراف على واإل

 عبر الجمعية العامة السنوية. 

 

وأصحاب المصلحة، كاألفراد أو المؤسسات المنتفعة سدافكو ومن جانب آخر فإن اإلطار الخارجي لنظام الحوكمة يرّكز على العالقة بين 

كو  سداف تظهر تلك المصالح من خالل التشريعات التي تسنّها الدولة أو العقود المبرمة معوقد  .مباشرة أوغير مباشرةمن سدافكو  بصفة 

جتماعية أو الجغرافية. و يشمل أصحاب المصلحة المستثمرين، والموظفين، والدائنين والموردين والمستهلكين والهيئات أو عبر العالقة اإل

 .سدافكوومية والمجتمع الذي تعمل فيه التنظيمية والمصالح الحك
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  سدافكوالهيكل التنظيمي لحوكمة . 3
  

 

 سدافكو: الهيكل التنظيمي لحوكمة 2الرسم البياني 

 

 على أحدث املمارسات  العاملية في حوكمة الشركات 
 
 للوضع الحالى لسدافكو، بناءا

 
 مالئما

 
يمثل هيكل الحوكمة املقترح أعاله هيكال

تطورت سدافكو  كلما دعت الحاجة ملراجعة هيكل  ومتطلبات هيئة السوق املالية السعودية. ومن األهمية أن نشير إلى أنه كلما

 الحوكمة ليتماش ى مع توّسع الشركة في حينه. 
 

نسرد أدناه تمهيد مقتضب ألدوار ومسؤوليات العناصر املكونة للهيكل التنظيمي أعاله. وسنسرد بالتفصيل في الفصول الالحقة من 

 لحوكمة.أدوار ومسؤوليات املناصب والهياكل الرئيسية لالنظام هذا 
 

 األدوار واملسؤوليات 1,3

   املساهمين 1,1,3

ومن حق كل مساهم املشاركة والتصويت في الجمعيات  ،الشركةاملساهم هو أي فرد أو مجموعة أو شركة تملك سهم واحد أو أكثر في 

 ن تجتنب أي إجراء قد يعوق حقوق التصويت للمساهمين.أالعامة، وعلى الشركة 

 

نهم من ممارسة حقوقهم بصورة صحيحة، على 
ّ
كما يجب على سدافكو تزويد املساهمين بطريقة منتظمة بكافة املعلومات التي تمك

ب وضع طريقة فعالة للتواصل مع مساهميها ويج الشركةأن تكون تلك املعلومات كافية ووافية ومحّدثة بصفة دورية. كما يجب على 

 اهم وآخر في توفير املعلومات. مسأن ال تكون هناك محاباة بين 

 المساهمين 

 مجلس اإلدارة

المكافآت والترشيحاتلجنة  لجنة المراجعة  

 الرئيـس التنفيـذي

 اإلدارة

مجلس  سرأمين 

 اإلدارة 
وظيفة 

المراجعة 
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أن تتجنب أية إجراء من شأنه إعاقة املساهم من ممارسة حقه في التصويت، بل على العكس يتوجب على  الشركةكما يجب على 

  أن تساعد وتسّهل للمساهم ممارسة حقه في التصويت بغض النظر عن حجم مساهمته. الشركة

 

 مجلس اإلدارة  2,1,3

لإلشراف على إدارة نشاط وشؤون الشركة ومن املسؤوليات الرئيسية للمجلس  الشركةنتخاب مجلس اإلدارة من قبل مساهمي إيتم 

جمل وذلك مع األخذ بعين اإل  دارة مصالح املساهمينإوالعمل على التأكد من إستمرارية نمو وتطور سدافكو 
ُ
ح أصحاب عتبار مصالبامل

 و خار 
 
. املصلحة اآلخرين، داخليا

 
 جيا

 

 لجنة املراجعة  3,1,3

شرافى فيما يتعلق بُنظم املحاسبة واملراجعة الخارجية والداخلية ونظم رفع بمساعدة مجلس اإلدارة في دوره اإل تقوم لجنة املراجعة  

. باإلضافة إلى اإللتزام بالقوانين واللوائح املطبقة على سدافكو واإللتزام بالنظم 
 
ملطبقة على اخلية اواللوائح الدالتقارير املالية عموما

دارة في تحديد اإللتزام بكل البيانات املتعلقة بأخالقيات العمل.  وكذلك تقوم اللجنة بمساعدة مجلس اإل ة إلى أعمال الشركة باإلضاف

   .دارة املخاطر الرئيسية للشركة بصفة منتظمةإوتحديد ومراقبة  دارة الشركةإاملسموح به فى  خاطرمدى قبول امل
 

 ملكافآت والترشيحاتلجنة ا 4,1,3

شرافى فيما يتعلق بتحديد األفراد املؤهلين ليصبحوا أعضاء بمساعدة مجلس اإلدارة في دوره اإل  املكافآت والترشيحاتتقوم لجنة 

إلدارة ملرشحي الى توصياتها إلى مجلس إضافة رشحين من قبل أصحاب املصلحة، باإل دارة وتقديم توصياتها للمجلس حول املإمجلس 

مور املتصلة بمكافأة كل عضو مجلس ومسؤول تنفيذي. كما يكون للجنة أل كل لجنة من لجان املجلس. كما تشرف اللجنة على كافة ا

  حوكمة سدافكو . نظامدور فى تحسين 
 

 الرئيـس التنفيـذي 5,1,3

 تجاه مجلس اإلدارة عن التشغيل الفعال ألصول الشركة بما يتماش ى مع اللوائح الداخلية  يكون الرئيس التنفيذي للشركة
 
مسؤوال

. ويعمل الرئيس التنفيذي كحلقة ربط بين مجلس اإلدارة وفريق الجمعية العامة عتمدها مجلس اإلدارة أوإللشركة والسياسات التي 

 الالزمة للرئيس التنفيذي للقيام بدوره، مذكورة بشكل مفّصل في مصفوفةاإلدارة التنفيذية للشركة. وتكون الصالحيات الضرورية 

 الصالحيات.
 

 أمين سر مجلس اإلدارة   6,1,3

أمين سر مجلس اإلدارة مسئول مع أعضاء املجلس عن مهام محددة وأهمها التحقق من أن مجلس اإلدارة يحصل على املشورة  

والحرص على أن تعكس سجالت مجلس اإلدارة ذلك، إضافة إلى أن  أمين سر مجلس  واملوارد الكافية لتنفيذ واجباته النظامية،

اإلدارة يساعد في التحقق من أن املجلس يتقّيد بكافة املتطلبات القانونية ذات العالقة بدوره الرقابى فى الشركة. و يعمل أمين سر 

 
 
 تحت ا  تحت مجلس اإلدارة مجلس اإلدارة وظيفيا

 
 التنفيذي. لرئيسوإداريا

 

 وظيفة املراجعة الداخلية 7,1,3

 دالتقيو كذلك إدارة املخاطر  ، تقوم وظيفة املراجعة الداخلية بمساعدة مجلس اإلدارة في التحقق من فعالية نظام الحوكمة بالشركة

بادئ إدارة مبنية على م ستشارية موضوعية ومستقلة ومهنيةإلشركة ويتم ذلك عبر تقديم خدمات بأنظمة وقواعد الرقابة الداخلية ل
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وأخالقيات ومعايير مهنة املراجعة. كما تقدم وظيفة املراجعة الداخلية تقييم مستقل للعمليات الشركة املخاطر بما يتماش ى مع قيم 

 تالتابعة ملجلس اإل الداخلية بالشركة كخدمة مقدمة للجنة املراجعة 
 
ت لجنة حدارة. وتتبع إدارة املراجعة الداخلية للشركة وظيفيا

 للرئيس التنفيذي. 
 
 املراجعة  وإداريا

 

 اإلدارة التنفيذية  8,1,3

ول التوّجه اإلدارة ح تتضمن تقديم توصياتها ملجلس والتى الشركةدور اإلدارة التنفيذية هو اإلضطالع باملسؤوليات اليومية إلدارة 

 مثل ملوارداأل  عن طريق التوظيف العمل املختلفة بإدارات الشركةعتماده، ومن ثم ترجمة ذلك التوّجه إلى أوجه إاإلستراتيجي للشركة و 

نتائج لالشركة البشرية واملالية واألصول اململوكة للشركة السعودية ملنتجات األلبان واألغذية بما يضمن تحقيق األهداف املنشودة 

 .عمالاأل 

 األشخاص املعنيين / املعنيون : 9,1,3

املعنيون في هذا النظام أعضاء مجلس اإلدارة، و أعضاء لجان مجلس اإلدارة، واملدراء التنفيذيين، و يقصد باألشخاص املعنيين / 

 .املدراء واملوظفين في الشركة

 مبادئ حوكمة سدافكو. 4

 الغرض 1,4

حوكمة فعالة  بتطوير ممارساتتلتزم الشركة السعودية ملنتجات األلبان واألغذية )يشارإليها هنا وفيما يلي بـ "الشركة" أو "سدافكو"( 

وشفافة ومسؤولة. وتتمثل فلسفتها للحوكمة بتبني ممارسات تهدف الى أن تكون الحوكمة أداة فاعلة تساعد مجلس اإلدارة في تنفيذ 

ية لمهامه بصورة بناءة وتحقيق اإلشراف الفعلى على الشركة وأنشطتها. و يتحقق ذلك عن طريق االلتزام بقواعد هيئة السوق املا

 وأفضل املمارسات العاملية واملتطلبات والتشريعات األخرى.

 

لذلك، تبنى مجلس إدارة )يشار إليه هنا وفيما يلي بـ "املجلس"( سدافكو مبادئ الحوكمة التالية بما يهدف لتعزيز قيمة الشركة 

 للمساهمين على املدى الطويل. 
 

 مبادئ حوكمة الشركة2,4

  حقوق املساهمين 

 إلدارة  ويسّهل ممارسة املساهمين لحقوقهم األساسية و التى تشمل: يحمي مجلس ا

  .الحصول على املعلومات املتعلقة بالشركة بصفة منتظمة وفي حينها 

  جتماعات العامة للمساهمين. املشاركة والتصويت في اإل 

 نتخاب وعزل أعضاء مجلس اإلدارة.إ 

 .تقاسم أرباح الشركة 
 

ة فى القرارات املتعلقة بتغييرات جوهري علىكما يكون للمساهمين الحق في املشاركة في القرارات وإطالعهم بصورة كافية 

 الشركة مثل:
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  أو ما في حكم ذلك من وثائق حاكمة للشركة.النظام األساس تعديالت الوضع القانوني للشركة أو تعديل 

  .إصدار أسهم إضافية 

  ما في ذلك نقل كافة أو ُمعظم أصول الشركة بما يترتب عليه بيع الشركة.ب ةتياديإععمليات غير 

 املعاملة املنصفة للمساهمين 

 يحرص مجلس اإلدارة على معاملة كافة املساهمين بإنصاف بما في ذلك مساهمي األقلية واملساهمين األجانب. 
 

املدراء  دارة وكبارإل املساواة. عالوة على ذلك يطلب من مجلس اكما ُيعامل كافة املساهمين من حاملي نفس فئة األسهم على قدم 

 على الشركة. إالتنفيذيين اإلفصاح عما 
 
 ذا كان لديهم مصالح مادية مباشرة أو غير مباشرة في أية عملية أو مسألة تؤثر مباشرة

 

قوم ظل هذه الحقوق قائمة حتى تستثمار مع الشركة، وتإقوقهم في التصويت قبل الدخول في طالع املستثمرين على حإيجب 

 تخاذ هذا القرار. إ أومناقشة الجمعية العامة بتغيير حقوق التصويت و يكون للمساهمين دور فى 
 

يتم تقديم أية تغييرات في حقوق التصويت ملختلف فئات األسهم في الشركة للجمعية العامة للموافقة عليها من قبل األغلبية في 

 لى موافقة أية جهات حكومية معنية. األسهم املعنية إضافة إ
 

جتماعات الجمعية العامة بمعاملة منصفة لكافة املساهمين لإلدالء إكة على أن تسمح عمليات وإجراءات تحرص الشر 

فة.
ّ
 باألصوات، وأن ال تكون تلك اإلجراءات صعبة  أو مكل

 

 س يء لتحقيق مكاسب ذاتية. و يقع التعامل املس يء عندماتتخذ الشركة كافة الخطوات الالزمة ملنع التداول الداخلي والتعامل امل

شركة بالستغالل هذه العالقة للضرر إ، و تكون لدى األشخاص عالقة وثيقة بالشركة، بما في ذلك املساهمين املسيطرين

تغالل ألنظمة هيئة السوق املالية بطريقة غير مشروعة وهذا بالطبع إسالداخلي فهو يتضمن ممارسات  ا التداول أمواملستثمرين. 

 محظور من قبل الشركة. 
 

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ُملزمين بإطالع املجلس عندما يكون  لهم نشاط أو عالقة عائلية أو أخرى خاصة خارج 

  الشركة قد تؤثر على حكمهم فيما يتعلق بعملية معّينة أو مسألة
 
اح عن نه فى حالة اإلفصإعليه ف تؤثر على الشركة.و بناءا

ذلك  و           تخاذ قرار يتصل بتلك العملية أو املسألةإال يجوز لذلك الشخص املساهمة في مصلحة مادية من قبل شخص، ف

 ملنع تعارض املصالح. 

 
 

   دور أصحاب املصلحة في حوكمة سدافكو 

املصلحة وسيشجع التعاون املتبادل بين الشركة وأصحاب املصلحة فى زيادة قيمة الشركة يقّر مجلس اإلدارة بحقوق أصحاب 

قتصاد إجيد للشركة بما يعود بالنفع على املالى ال األداءستمرارية إنشاطها عن طريق خلق فرص العمل و  وإفادة املجتمع من

 الدولة. 
 

ية ممارسات أفين، من توصيل مخاوفهم بحرية إلى املجلس حول تؤمن الشركة بوجوب تمكين أصحاب املصلحة، بما في ذلك املوظ

 غير قانونية أو غير أخالقية وال يجوز املساومة في حقوقهم فيما يتعلق بحرية توصيل أمور كهذه إلى املجلس. 
 

 اإلفصـاح والشفـافية 
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داء ركة، بما في ذلك الوضع املالي وأيعمل مجلس اإلدارة على تحقيق مبدأ اإلفصاح لكافة املعلومات الجوهرية املتعلقة بالش

 بطاء. إبدون حوكمة الشركة عن طريق اتاحة معلومات دقيقة و كاملة لدى توفرها للمجلس و 
 

 . ةماريستثعلى القرارات اإل  ستخدمت بطريقة مضللة قد تؤثرإ و تعّرف الشركة املعلومات الجوهرية كمعلومات إن أغفلت أو
 

 سبيل املثال ال الحصر، معلومات مادية عن:و يشمل مبدأ اإلفصاح، على 

 .النتائج املالية والتشغيلية للشركة 

  .أهداف الشركة 

  .ملكية كبيرة لألسهم وحقوق التصويت 

  .عمليات مرتبطة بأطراف ذات عالقة بالشركة 

 ء الشركة.ادأعلى  وجه املخاطر املتوقعة التي تؤثرأ 
 

حاسبية املير عاياملعن كافة املعلومات املالية املتعلقة بنشاط الشركة بناء  على  واإلفصاح اإلعدادستعمل الشركة على أن يتم 

صحسابات . عالوة على ذلك، سيقوم مراجع املعتمدةالية املو 
ّ
بعملية املراجعة السنوية بهدف تزويد  له خارجى مستقل ومرخ

مجلس إدارة الشركة واملساهمين بضمان خارجي موضوعي من أن البيانات املالية تعكس بإنصاف الوضع املالي للشركة من 

 ءمختلف الجوانب املالية. و يكون املراجعين القانونيين الخارجيين مسئولين تجاه مساهمي الشركة وملتزمين تجاه الشركة بأدا

 إمهام املراجعة املالية بحرص و 
 
 على معايير املهنة.  حترافية بناءا

 

 مسؤوليات املجلس 

ح دارة التنفيذية للشركة بما يحقق مصالللشركة واملراقبة الفعالة على اإل يحرص مجلس اإلدارة على التوجيه اإلستراتيجي 

   مساهميها. لذا يعمل أعضاء مجلس إدارة سدافكو
 
م ن يتأداء دورهم الذى يجب مل املعلومات الالزمة أل كاستيعاب إعلى  بناءا

بُحسن نية وحرص ، وبما يخدم مصالح الشركة ومساهميها. كما يجب على املجلس معاملة جميع املساهمين بإنصاف أينما 

خالقية بما ستؤثر قرارات املجلس على مجموعات مختلفة من املساهمين، كما يعمل مجلس إدارة الشركة على تطبيق املعاييراأل 

 يخدم أصحاب املصلحة.

 

 :تنفيذ اآلتي من ضمن وظائفه الرئيسيةاإلدارة يتوجب على مجلس 

  السياسات الرئيسية،وسياسة املخاطر، واملوازنات السنوية وخطط  وأالخطط مراجعة وتوجيه إستراتيجية الشركة، ووضع

العمل، ووضع أهداف األداء، واإلشراف واملراقبة على تنفيذها وأداء الشركة، كذلك اإلشراف على النفقات الرأسمالية 

 الرئيسية، واإلشراف على اإلستثمارات القائمة، 

 غييرات حسب الحاجة والتأكد من توافر املوارد البشرية واملالية الالزمة مراقبة فعالية ممارسات حوكمة سدافكو  وإجراء الت

 :ذلك لذلك ، ومن

 .وتوجيهها ومراجعتها إدارة املخاطر وإجراءات وسياسات الرئيسة العمل وخطط للشركة الشاملة ستراتيجيةاإل  وضع .أ

 .بأنواعها التقديرية وإقرار املوازنات املالية وأهدافها ستراتيجياتهاإو  للشركة األمثل الرأسمالي الهيكل تحديد .ب

 .بها والتصرف األصول  وتملك للشركة، الرئيسة الرأسمالية النفقات ىعل اإلشراف .ج

 .الشركة في الشامل واألداء التنفيذ ومراقبة  األداء أهداف وضع .د

 .عتمادهاإو  الشركة في والوظيفية التنظيمية للهياكل الدورية املراجعة .ه
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 .الرئيسة وخططها الشركة أهداف لتحقيق الالزمة واملالية البشرية املوارد توافر من التحقق .و

 ستبدال كبار املدراء التنفيذيين واإلشراف على تخطيط التعاقب الوظيفي،إختيار ومكافأة ومراقبة و إ 

  املدى للشركة ومساهميها،موازنة مصالح كبار املدراء التنفيذيين وأعضاء املجلس بما يتماش ى مع املصالح طويلة 

 عضاء مجلس اإلدارة،أنتخاب إمن سالمة وشفافية عملية ترشيح و  التأكد 

 ستخدام أصول إجلس واملساهمين بما في ذلك سوء مراقبة و حل مواقف تعارض املصالح املحتملة لإلدارة، و أعضاء امل

 ة.طراف ذات صلأالشركة واإلساءة في عمليات تشمل )أمالك( 

  سالمة وأمانة الُنظم املالية واملحاسبية وقنوات رفع التقارير، بما في ذلك املراجعة الخارجية، والتحقق من وجود التحقق من

ظم إلدارة املخاطر، و ا
ُ
ظم مراقبة مالئمة، ال سيما ن

ُ
ملتصلة بنشاط ا لتزام بالقوانين واملعاييرملراقبة املالية والتشغيلية، واإلن

 :ذلك ومن عليها، العام واإلشراف الداخلية للرقابة وضوابط أنظمة الشركة،و وضع

 التيفيذية واإلدارة اإلدارة سأعضاء مجل من لكل واملحتملة الفعلية املصالح تعارض حاالت ملعالجة مكتوبة سياسة وضع .أ

 ذوي  األطراف مع التعامالت عن الناتج التصرف وإساءة الشركة ومرافقها، أصول  ستخدامإ إساءة ذلك ويشمل واملساهمين،

  .العالقة

 .املالية بإعدادالتقارير الصلة ذات األنظمة ذلك في بما واملحاسبية، املالية األنظمة سالمة من التأكد .ب

 الشركة تواجه قد التي املخاطر عام عن تصور  بوضع وذلك املخاطر؛ وإدارة لقياس مناسبة رقابية أنظمة تطبيق من التأكد .ج

 الصلة ذات واألطراف املصالح أصحاب مع بشفافية وطرحها مستوى الشركة، على املخاطر إدارة بثقافة ملمة بيئة وإنشاء

 .بالشركة

 .الشركة في الداخلية الرقابة إجراءات لفاعلية السنوية املراجعة .د

 اإلشراف على عملية اإلفصاح واملخاطبات. 
 

اإلدارة الواردة في النظام األساس للشركة وفي نظام الشركات وفي وذلك باإلضافة إلى إختصاصاته التي تدخل ضمن مهام مجلس 

الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق املالية وغيرها من اللوائح واألنظمة السارية والنافذه في اململكة العربية 

 .السعودية

 
 
على ممارسة ُحكم موضوعي مستقل على شؤون الشركة عبر ترشيح عدد كاف من  ستعمل الشركة على أن يكون املجلس قادرا

 حتمال  تعارض للمصالح. ومن تلكإممارسة ُحكم مستقل أينما تواجد  أعضاء املجلس الغير تنفيذيين ممن لديهم القدرة على

 ارذات الصلة، ترشيح أعضاء املجلس وكباملسئوليات الرئيسية سالمة التقارير املالية وغير املالية، مراجعة عمليات األطراف 

ومن ناحية أخرى، يجب تحديد نطاق مسؤوليات اللجان وعدد أعضائها عند  ،لتنفيذيين، وتحديد مكافآت املجلساملدراء ا

 تشكيلها واإلجراءات املستوجب إتباعها واإلفصاح عن هذه املعلومات من قبل املجلس. 

 حقوق املساهمين. 5

 ادلة والحقوق املرتبطة باألسهماملعاملة الع 1,5 

يلتزم مجلس اإلدارة بالعمل على حماية حقوق املسهمين بما يضمن العدالة واملساواة بينهم ، كما يلتزم مجلس اإلدارة واإلدارة 

ساتها االتنفيذية للشركة بعدم التمييز بين املساهمين املالكين لذات فئة األسهم وبعدم حجب أي حق عنهم، وتبين الشركة في سي

 الداخلية واإلجراءات الالزمة لضمان ممارسة جميع املساهمين لحقوقهم.

 :بخاصة مايلي، و بالسهمالحقوق املتصلة تثبت للمساهم جميع 
 

 .  أو بإصدار أسهم 
َ
 الحصول على نصيب من صافي األرباح التي يتقرر توزيعها نقدا
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 .الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية 

   أو بالوكالة   -حضور جمعيات املساهمين العامة أو الخاصة واإلشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها 
 
. ويكون -شخصيا

 آخر 
 
ا كان عدد أسهمه في الشركة حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين، وله في ذلك أن يوكل عنه شخصا لكل مساهم أيًّ

 .لي الشركة في حضور الجمعية العامةمن غير أعضاء مجلس اإلدارة أو عام

  التصرف في أسهمه وفق نظام الشركات ونظام السوق املالية ولوئحهما التنفيذية. 

  اإلستفسار وطلب اإلطالع على دفاتر الشركة ووثائقها ويشمل ذلك البيانات واملعلومات الخاصة بنشاط الشركة وإستراتيجيتها

 .تنفيذيةنظام السوق املالية ولوئحهما الال يتعارض مع نظام الشركات و و  ةبمصالح الشركالتشغيلية واإلستثمارية بما ال يضر 

 اإلدارة  مراقبة أداء وأعمال مجلس. 

  ورفع دعوى املسؤلية في مواجهتهم والطعن ببطالن قرارات جمعيات املساهمين العامة والخاصة مسائلة أعضاء مجلس اإلدارة

 ونظام الشركة األساس. الشركاتنظام وفق  الشروط والقيود الواردة في 

  أولوية اإلكتتاب باألسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية مالم توقف الجمعية العامة غير العادية العمل بحق

  –إذا نص على ذلك في نظام الشركة األساس  - األولوية
 
 .من نظام الشركات 140للمادة  وفقا

  الشركةتقييد أسهمه في سجل املساهمين في 

  لم تنشره الشركة في موقعها اإللكتروني ماللشركة طلب اإلطالع على نسخة من النظام األساس. 
 

 يوما( 210) واحد وعشرونسيتم تزويد املساهمين بمعلومات كافية و في أوانها حول تاريخ ومقر وجدول أعمال الجمعيات العامة قبل 

 ة. نعقاد الجمعيإخاذ قرارات بشأنها أثناء إتسيتم نعقادها، وكذلك كافة املعلومات عما يتعلق باملسائل التي إعلى األقل من 
 

 .ستتاح الفرصة للمساهمين لطرح األسئلة على مجلس اإلدارة، بما في ذلك أسئلة تتصل باملراجعة الخارجية السنوية

 نتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.إو  رشيحت الحق في املشاركة في القرارات الجوهرية ، مثل 

  كما تخضع هذه  وأعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية،الحق في إبداء وجهات نظرهم حول سياسة مكافأة أعضاء املجلس

 السياسة ملوافقة املساهمين. 

ربية في اململكة العوذلك باإلضافة إلى أي حقوق أخري تمنح لهم بموجب النظام األساس للشركة أو بموجب األنظمة املعمول بها 

 .السعودية

 

 والتواصل معهم املعلومات على الحصول التسهيل للمساهمين  في ممارسة حقوقهم و  2,5 

يلنزم مجلس اإلدارة بتوفير املعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير املضللة لتمكين املساهم من ممارسة حقوقه على أكمل 

 .وجه 

تخاذها حتى يمارس املساهمون كافة حقوقهم إحتياطات الضروري إل ولوائحها الداخلية اإلجراءات وا ُيحدد النظام األساس ي لسدافكو

 القانونية.
 

ن املساهمين من ممارسة حقوقهم بصورة صحيحة وستكون تلك املعلومات شاملة وصحي
ّ
تاح كافة املعلومات التي تمك

ُ
ة، ويجب حست

 بمعلومات الشركة التي يمكن للمساهم الحصول عليها  وأن يتم  املحددةنتظام وفي األوقات إتزويدهم بها وتحديثها ب
 
وأن تتضمن بيانا

وز وجود ساهمين، وال يجمع امل التواصل؛ وستستخدم الشركة أكثر األساليب فعالية في توفيرها لعموم املساهمين من ذات الفئة 

  .وعدم التمييز بينهم في توفير املعلومات همينختالف أو تناقض فيما يتعلق باملعلومات املقدمة للمساإتباين أو 
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  يكون  واملساهمين الشركة بين تواصل تحقيق اإلدارة مجلس يضمن
 
 للشركة االستراتيجية لألهداف املشترك الفهم عل مبييا

  ومناقشتها. املساهمينآراء  على اإلدارة مجلس أعضاء بقية إطالع عل التنفيذي والرئيس اإلدارة مجلس رئيس ومصالحها ، ويعمل

  يكن لم ما التنفيذية للشركة اإلدارة أعمال أو اإلدارة مجلس أعمال في التدخل املساهمين من ألي يجوز  ال
 
 إدارتها مجلس في عضوا

  العادية العامة الجمعية عن طريق تدخله كان أو التنفيذية إدارتها من أو
 
 يجيزها التي واألوضاع الحدود في أو الختصاصاتها ووفقا

 مجلس اإلدارة.
 

 حقوق املساهمين في األرباح 3,5 

يبين نظام الشركة األساس النسبة التي توزع على املساهمين من األرباح الصافية بعد تجنيب اإلحتياطي النظامي واإلحتياطات األخرى 

 لنظام الشركة األسسيضع مجلس اإلدارة سياسة واضحة تتعلق بتوزيعات األرباح وبطريقة تحقق مصالح املساهمين ، و 
 
اس وفقا

 واإلشارة إليها في تقرير مجلس اإلدارة.
 

 لقرار 
 
رباح على املساهمين أو قرار مجلس اإلدارة بتوزيع أتوزيع األرباح بشأن الجمعية العامة يستحق املساهم حصته في األرباح وفقا

 ملا هو منصوص عليه في الضوابط واإلجراءات مرحلية ويبين القرار تاريخ اإلستحقاق وتاريخ التوزيع 
 
على أن ينفذ القرار وفقا

 لنظام الشركات الخاصة بشركات املساهمة املدرجة.الصادرة التنظيمية 
 
  تنفيذا

 

 نهي سياسة السلوك امل. 6

 الغرض  1,6

اء مجلس األخالقية لسلوك أعض يشتمل هذا امليثاق الخاص بسلوكيات وأخالق العمل )"امليثاق"( على السياسات املتعلقة باملعايير

ملعنيين/ ااإلدارة، و أعضاء لجان مجلس اإلدارة، و املدراء التنفيذيين، و املدراء واملوظفين )يشار إليهم مجتمعين بعبارة "األشخاص 

نا وفيما الشركة السعودية ملنتجات األلبان واألغذية )يشارإليها همتثال لها أثناء قيامهم بواجبات األمانة تجاه إل املعنيون( املتوقع منهم ا

 .يلي بـ "الشركة" أو "سدافكو"(
 

ذلك هو  ير شئون الشركة، والغرض منتضع هذه السياسة معايير معينة يتوقع بموجبها من األشخاص املعنيين اإللتزام بها عند تسي

 تسهيل إتخاذ قرارات تتوافق مع اإللتزامات القانونية واإللتزامات الواردة في سياسة الشركة وتعزيز ثقافة النزاهة واملساءلة.
 

ارية تجيتوقع من األشخاص املعنيين أن يكونوا مسؤولين عن التأكد من ممارسة سدافكو أعمالها على نحو يعزز فرص العمل ال

 للشركة، مع مراعاة جميع املتطلبات القانونية والنظامية ويقلل من تعرض سدافكو ملخاطر قانونية ونظامية غير مقبولة.
 

 القيم 2,6

 للقيم املوضوعة. ويتعين أن يتصرف األشخاص املعنيون بحيث إاملعنيين القيام بواجباتهم بكل على األشخاص 
 
هتمام ومثابرة ووفقا

 نزاهتهم وشرفهم فوق مستوى الشبهات ، وعليهم أال يتصرفوا على نحو يس ئ لسمعة سدافكو.تبدو 

 متثال للسياسةلقواعد واملتطلبات الداخلية و اإل متثال للقوانين وااإل  3,6

اململكة العربية  نيتعين على مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية وكافة األشخاص املعنيين في الشركة أن يلتزموا بقواني

السعودية وأن يمتثلوا لجميع متطلبات اإلفصاح القانونية والداخلية في الوقت املناسب. الجدير بالذكر أنه التوجد مواثيق أو 

ستباق وتوقع كل املواقف/ الحاالت التي قد تطرأ. لكن الشركة تتوقع من جميع األشخاص املعنيين أن إسياسات كاملة يمكنها 
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طئة في التصرفات املضرة الخا والقدر الالزم والواجب من األمانة والنزاهة ، ويكونوا أصحاب حكم منهي مستقل، ويتجنبيتصرفوا با

 كل الواجبات واملسؤوليات التي يقوموا بها نيابة عن الشركة.

ملهم املوظفين أن يؤدوا ع لتزام بها . إضافة إلى ذلك يتوقع من كافةواإل من ضمن مسؤولية األشخاص املعنيين فهم هذه السياسة

حتمال إإجراء تأديبي مالئم بما في ذلك  نتهاك أو مخالفة لهذا امليثاق قد ينتج عنهاإ. أي بأمانة في أي مجال لم تتطرق إليه السياسة

 ، هذهتخاذ قرارات أخالقيةمة إلرشاد املوظفين عند الحاجة إلالفصل من الخدمة دون سابق إنذار. امليثاق ينص على مبادئ عا

املبادئ ال يمكنها أن تغطي كل الجوانب وليس مقصودها أن تغطي كل جانب في بيئة العمل داخل الشركة. وبالتالي ال ش يء في السياسة 

خاذ أي إجراء تأديبي حول أي مسألة تتصل بسلوك املوظف، بصرف النظر عما إذا كان السلوك قد ورد إتة من يمنع أو يقّيد الشرك

 سياسة أو لم يرد. وتقع مسؤولية التفسير النهائي لسياسة السلوك املنهي على عاتق مجلس إدارة سدافكو.بشكل صريح في ال

 ستغالل املركزإ 4,6

 من ممتلكات إيجب على األشخاص املعنيين عدم إساءة 
 
، أو املعلومات الخاصة الشركةستخدام مناصبهم وأال يستخدموا أيا

 ملصلحتهم الشخصية. الشركةباألعمال، وأال يشغلوا وقت موظفي 

 تعارض املصالح 5,6

جتناب تضارب املصالح بين أنفسهم وبين الشركة. قد يقع "تضارب املصالح" عندما تتعارض أو إعلى جميع األشخاص املعنيين 

ة أ حالمصلحة خاصة ألي من األشخاص املعنيين مع مصالح الشركة ككل. قد تنش -أو يبدو أن هناك تعارض أو تداخل -تتداخل 

تضارب مصالح لدى أي من األشخاص املعنيين عندما يتصرف بطريقة أو تكون لديه مصلحة ما تمنعه من أداء عمله بموضوعية 

 عندما يقوم أي من األشخاص املعنيين أو أحد أقاربهم بتلقي منافع شخصية غير الئقة 
 
وفعالية. كما ينشأ تضارب املصالح أيضا

 خص املعني.بسبب منصب أو وظيفة ذلك الش

 على ذلك ، فإن أي تضارب فعلي أو يتعين على أي من األشخاص املعنيين اإلفصاح عن أي تضارب فعلي أو
 
 محتمل للمصالح. عالوة

 لرئيس مجلس اإلدارة
 
جنة ورئيس ل           محتمل للمصالح مع أعضاء مجلس اإلدارة و أعضاء لجان املجلس ، يتم اإلفصاح عنه فورا

 اإلضافة إلى ذلك يقوم املدراء التنفيذيين واملدراء واملوظفين، باإلفصاح عن أي تضارب للمصالح لرئيسهم املباشر. املراجعة. ب

أو دور  ، على أن التؤثر أي من تلك التعيينات على أي مهمةلهايجوز تعيين األشخاص املعنيين كممثلين لسدافكو في الشركات التابعة 

عند مزاولته للصالحيات أو أدائه لواجباته كشخص معني والتصرف بصورة أخالقية بما يحقق  ألي شخص من األشخاص املعنيين،

 املصالح العليا لسدافكو.

 الهدايا 6.6

يجب على األشخاص املعنيين عدم قبول أي هدايا أو منافع شخصية ذات أي قيمة من جهات خارجية يمكن أن تؤثر على أي قرار 

بهة. واليجب قبول أي هدية من موّرد أو بائع أو مقاول أو عميل إال إذا كانت الهدية بدون قيمة أو تعرضهم للش الشركةيصدر عن 

 ألصول اللياقة أو
 
قد يضر بالشركة. وعلى األشخاص املعنيين الحصول على موافقة إدارتهم قبل  تذكر أو قد يعتبر رفضها منافيا

. يقوم جميع املدراء التنفيذيين واملوظفين بإبالغ رئيسهم املباشر في حال ( ريال سعودي2000قبولهم أي هدية تتجاوز قيمتها ألفي )
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يقوم بإبالغ رئيس  ،تلقيهم أي هدايا. وفي حالة تلقي أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة و من أعضاء لجان مجلس اإلدارة أي هدية

 على إعطا
 
ل ء هدايا للموردين والعمالء والبائعين، وفي كافة األحوامجلس اإلدارة ورئيس لجنة املراجعة بذلك. وهذا ينطبق باملثل أيضا

  يجب إبالغ اإلدارة عن كافة الهدايا بصرف النظر عن قيمتها املادية.

 الضيافة والدعوات 7,6

 البأس من قبول ضيافة عادية تتصل بالعمل مثل وجبة غداء أو عشاء أو مناسبة وما في حكم ذلك إ
 
 عموما

 
 ذا كان بطبيعته معقوال

خاص األش تماع أو جلسة مع عميل، وكان الغرض منها التباحث في عمل حقيقي أو تقوية أواصر العمل. ويتعين على جميعإجوأثناء 

ئهم عن ادعوات من هذا القبيل. باإلضافة إلى ذلك يقوم جميع املدراء التنفيذيين واملدراء واملوظفين بإبالغ رؤسأي املعنيين اإلبالغ عن 

هذا النوع من الدعوات ، ويقوم أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة و أعضاء لجان مجلس اإلدارة بإبالغ رئيس مجلس اإلدارة ورئيس 

 لجنة املراجعة عن أي دعوات من هذا النوع.

 األنشطة الخارجية 8,6

 على أدائهم لعملهم بالشركة  نخراط في أي أعمال "حرة" أو "إضافية" أوإل يحظر على جميع األشخاص املعنيين ا
 
"وظيفية" تؤثر سلبا

 
 
؛ أو تنافس أنشطة الشركة ؛ أو توحي بوجود رعاية أو مساندة من الشركة للوظيفة أو املؤسسة الخارجية ، أو تؤثر سلبا

 
 وكيفا

 
كما

 على سمعة الشركة ، أو تستخدم أوتتداخل مع وقت الشركة أو مرافقها أو مواردها أو لوازمها.

 عمال أخرى أمصالح في  9,6

 من األشخاص املعنيين أو أزواجهم أو أي من أقاربهم املباشرين )يشار إليهم مجتمعين 
 
من التعارض املحتمل في املصالح أن يكون أليا

ل يبعبارة "األقارب"( مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة )مثال: كمستثمر أو مقرض أو عضو مجلس إدارة( مع جهة منافسة أو عم

 
 
 لذلك ، يتوجب على املوظفين اإلفصاح فورا

 
أو موّرد يتعامل معه املوظف أو أي من مرؤوسيه أثناء القيام بوظيفتهم بالشركة. وفقا

ة ستشاريإح لرئيسه عن أي عالقة وظيفية أو عن أي مصالح من هذا النوع لرؤسائهم. إضافة إلى هذا، يجب على املوظف اإلفصا

 ه مع جهات منافسة أو عمالء أو موّردين يتعامل معها املوظف.قائمة لدى أي من أقارب

 الفرص املتاحة للشركة 10,6

يتوجب على جميع األشخاص املعنيين توسيع مصالح الشركة املشروعة عندما تتاح لهم الفرصة لفعل ذلك. وبالتالي يحظر على 

 أعضاء املجلس واملوظفين مايلي:

  التي أتيحت عبر استخدام ممتلكات الشركة أو معلوماتها أو مناصبهم بها من أجل نتفاع لحسابهم الشخص ي من الفرص اإل

 مكاسبهم الشخصية.

 .التنافس مع الشركة 
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 التحّرش 11,6

يلتزم األشخاص املعنيين بتوفير بيئة عمل خالية من مختلف أشكال التحرش، بما في ذلك التمييز العنصري، أو تعريض الغير للظلم 

 لذلك فإن جميع األشخاص املعنيين مسؤولين عن مساعدة الغير أو التنّمر على 
 
اآلخرين، حيث أن كرامة الفرد ال يفوقها ش يء. وفقا

وعدم تعرضهم ألي شكل من أشكال التحرش. أي شخص معني يعاني من أي من أشكال التحرش سيحصل على املساندة والدعم 

 نفيذيين إليقاف ذلك الفعل ووضع حد له.الكاملين من أعضاء مجلس اإلدارة وكبار املديرين الت

 اإلفصاح عن توظيف األقارب 12,6

 في عالقات متبادلة بين زمالء العمل. ومع ذلك يجب 
 
يطة للتحقق تخاذ الحإال تمنع الشركة توظيف األقارب والترغب في أن تكون طرفا

عالقات شخصية تربطهم ببعضهم البعض. اليجوز، وعلى  واقعين تحت تأثير وجود  -في عملهم  -من أن أفراد الشركة لم ولن يكونوا 

ستبقاء إركوا في قرارات تتعلق بتوظيف أو وجه الخصوص ألي من األشخاص املعنيين، أن يترأسوا مباشرة أو بأي شكل آخر أن يشا

ا عالقات وثيقة" بأنهأو ترقية أو مكافأة موظفين  يرتبطون معهم بعالقات شخصية وثيقة. تفسر الشركة مصطلح "عالقة شخصة 

ات، ّم بين األقارب، األزواج، املخطوبين، األوالد، األحفاد، اإلخوة و األخوات )وأبنائهم وبناتهم(،اآلباء واألمهات، األجداد، األعمام والع

 لتقوية قدرة الفرد على األخوال و الخاالت وأزواج هؤالء وأي عالقات أخرى قد تكو 
 
ابة غير منحازة نيتخاذ قرارات مستقلة و إن مصدرا

 عن الشركة.

 عالقات املوظف  13,6

تقتض ي سياسة الشركة أن يقوم جميع األشخاص املعنيين، بصرف النظر عن مستواهم اإلداري، ببذل ما بوسعهم لتحقيق املقاصد 

 التالية:

 تحفظ له كرامإ 
 
املته ته كإنسان بمراعاته ومعحترام كل موظف أو عامل أو مندوب للعمالء واملوردين واملقاولين باعتباره فردا

 بشكل الئق.

 لجنس )ذكرا اللون أو عتبار للعرق أوإعمالء واملوردين واملقاولين دون لتزام باملساواة في معاملة كافة املوظفين والعمال والاإل 

 أو أنثى( أو الدين أو العمر أو املنشأ أو الجنسية أو اإلعاقة الجسدية أو الذهنية.

  خالية من التحرش على أساس العرق أواللون أو الجنس )ذكر أو أنثى( أو الدين أو العمر أواملنشأ أوالجنسية توفير بيئة عمل

 أواإلعاقة الجسدية أو الذهنية.

 لتحسين مهاراتهم في العمل. -حتياجات الشركة إتتماش ى مع  -رصة مناسبة للتدريب منح املوظفين ف 

 ُوجد املوظفون املؤهلون للترقية. حتياجات الشركة، متى ماإماش ى مع تشجيع الترقيات من بين املوظفين، بما يت 

  التأكد من معرفة املدير لكل موظف )في مستويين مباشرين تابعين له( بصفة شخصية بهدف فتح قناة تواصل بين املدير

 واملوظف لطرح آرائه على مديرين بخالف مديره املباشر.

  عتبارها فرصة لإالخارجيين بهدف تحسين العمليات بالتعامل مع أي مقترحات من املستشارين 
 
 من أخذها تحسين املهارات بدال

 نتقادات.إك

 .توفير بيئة عمل مرتبة وصحية وآمنة 

  ستبقائهم.إجذب ومكافأة املوظفين املؤهلين و ضمان توفير ممارسات لألجور واملزايا الوظيفية العادلة املوحدة التي من شأنها 
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 السالمة  14,6

تلتزم الشركة بتوفير بيئة عمل آمنة لجميع األشخاص املعنيين. إضافة إلى ذلك هناك قوانين ولوائح تفرض على الشركة توفير الحماية 

والسالمة ملوظفيها ودرء املخاطر عنهم. ولهذه األسباب على األشخاص املعنيين املتواجدين في مرافق الشركة أن يتبعوا إرشادات 

لتي تتبناها الشركة. إذا كان لدى املوظفين مخاوف أو أسئلة حول مخاطر تتعلق بالصحة أوالسالمة في أي من وإجراءات السالمة ا

 مرافق الشركة فعليهم تنبيه رؤسائهم لتلك املخاوف بأسرع ما يمكن.

 املعلومات السّرية 15,6

إلفصاح عنها ا إال إذا كان هذاعلى جميع األشخاص املعنيين املحافظة على سرية املعلومات التي عهدت الشركة بها إليهم أو لعمالئها، 

 به أو 
 
 مصّرحا

 
بموجب القانون. "املعلومات السرية" تشمل كافة املعلومات غير املتاحة للجمهور والتي قد يستفيد منها املنافسون ملزما

 بالشركة أو بعمالئها إذا أفصح عنها.أو تضر 

 التعامل العادل 16,6 

ز ألي سيها وموظفيها. واليجو على جميع األشخاص املعنيين بذل ما بوسعهم للتعامل بشكل عادل مع عمالء الشركة ومورديها ومناف

ل للحقائق أو أي ممارسات ستخدام معلومات تفضيلية أو عرض مضلإستغالل اآلخرين عبر التالعب أو الغموض أو إساءة إشخص 

 أخرى غير عادلة.

 الفساد والرشوة 17,6

تقع الرشوة عندما يعرض أو يعطي أو يستلم أو يقبل موظف أي غرض ذي قيمة مقابل معاملة تفضيلية خاصة، من شركة أو مصلحة 

عبر معامالت سرية أو فاسدة مع حكومية أو مسؤول حكومي. كذلك تقع الرشوة عندما تنتزع الشركة ميزة  غيرعادلة من منافسيها 

قانونية، وأي شخص معني بالشركة يطلب أو يشارك أو يسعى لرشوة أوعائد غير مشروع أو أي دفعة  عمالء محتملين. الرشوة غير

غير قانونية أو يسعى للمشاركة في أي نشاط مماثل فسيتعرض إلجراء تأديبي صارم قد يصل إلى الفصل من الخدمة. كما تحتفظ 

.الشر 
 
 كة بحقها في تحويل مسائل كهذه إلى السلطات املختصة ملقاضاة املوظف جنائيا

 ستخدام السليم ملعلومات وأصول الشركةالحماية واإل  18,6

 ةستخدامها بصورة سليمة. السرقة واإلهمال والهدر كلها تصرفات تضر مباشر إاص املعنيين حماية أصول الشركة و على جميع األشخ

تخدام أصول الشركة فقط لألغراض املشروعة لنشاط الشركة وشركاتها التابعة وذلك فقط إسبربحية الشركة، وبالتالي يجب 

بواسطة املوظفين املصرح لهم أو من ينوب عنهم. ويشمل هذا األصول امللموسة والغير ملموسة. ومن ذلك السيارات والتجهيزات 

 خ وأجهزة الحاسوب واألثاث واملستلزمات.املكتبية كأجهزة الهاتف وآالت النس

يجب قصر نظام البريد اإللكتروني للشركة على أعمال الشركة فحسب، ويجب تداول ومعاملة املعلومات السرية بحرص. كما أنه من 

في  -إخطار دون سابق -الضروري توفير كلمات سرية للوصول إلى امللفات والبيانات الحساسة. وتحتفظ الشركة بحقها في أي وقت 

مراقبة وتفتيش شبكة املراسالت واملخاطبات وامللفات اإللكترونية املوجودة في الحواسيب الشخصية اململوكة للشركة أو الحواسيب 

 املوجودة داخل مقار الشركة وتستخدم في نشاط الشركة.
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ن ع، وبالتالي قد يتعرض املوظفون للمساءلة البرامج املشتراة من جهات خارجية هي أدوات لتعزيز إنتاجية املوظفين وأداء وظائفهم

اولين أن قستخدام الغير قانوني لبرامج الحاسوب. إلى الحد الذي يسمح به القانون يتعين على املوظفين الدائمين واملؤقتين واملاإل 

 اء وجوده في الخدمة.ختراع أو حقوق تأليف أو أي شكل من أشكال امللكية الفكرية أوجدها املوظف أثنإينسبوا إلى الشركة أي 

 جيةياإلعالن واألنشطة الترو 19,6 

 الخادعة بهدف بيع املنتجات التي تبيعها أو تعرضها الشركة. إضافة إلى تحظر اإلعالنات أو األنشطة الترويجية املزيفة أو املضللة أو

بمكان للمحافظة على شهرة وسمعة الشركة  اإلعالنات وممارسات البيع السوية والسليمة هي من األهمية أنهذا، على الجميع إدراك 

لدى عمالئها ولدى الجمهور العام. لذلك يجب أن تكون كافة اإلعالنات والترويجات املوجهة للعمالء الحاليين والعمالء املحتملين 

امللصقات نشورات و صادقة ومبنية على حقائق، ويجب التحقق من دقة وصحة وواقعية كافة اإلعالنات في الكتالوجات واملطويات وامل

 والجرائد و املجالت أو أي مطبوعات ورقية أو عبر أي وسيلة إعالنية قبل نشرها أو توزيعها.

 الدقة في حفظ السجالت ورفع التقارير 20,6

 يجب على جميع األشخاص املعنيين توثيق عمليات الشركة في الدفاتر والسجالت والحسابات والتقارير وحفظها في نظام واٍف يخضع

نيين ركة. على جميع األشخاص املعلتزام بالقوانين والقواعد واللوائح الحاكمة للشإلمل وإفصاح داخلية من أجل تشجيع الضوابط ع

ستخدام املساعي املعقولة لضمان أن تكون تقارير ومستندات الشركة، بما في ذلك التقارير املالية، واضحة وحقيقية. ويحظر تزوير إ

ون كاملة ب القاناملخاطبات املصرح بها أو مستوجبة اإلفصاح للغير بموج يجب أن تكون كافة الوثائق أو أي سجل للشركة. كذلك

متوفرة في أوانها. يلتزم األشخاص املعنيين بمطابقة متطلبات ومعايير إعداد التقارير وبالضوابط الداخلية وعادلة ودقيقة ومفهومة و 

 على ذلك، على جميع األشخاص املعنيين عدم الدخول في وعود ال تنوي وما تقتضيه األنظمة والقوانين و/ أو 
 
اللوائح الداخلية. عالوة

 الشركة اإللتزام بها، نيابة عن الشركة.

 التأثير على عملية املراجعة  21,6

ة للتأثير عليه ية للشركات املالاليجوز لألشخاص املعنيين القيام بالتحايل على مراقب الحسابات الذي يقوم بمراجعة أو فحص البيان

 و إجباره أو التالعب به أو تضليله. وتشمل أفعال التأثير غير املشروعة في هذا الصدد:أ

  أو الحصول على عقود أو خدمات ال تتصل 
 
عرض أو دفع رشوة أو مكافآت مالية أخرى وهذا يشمل الوعد بالتوظيف مستقبال

 باملراجعة.

  آراء غير دقيقة أو مضللة بما في ذلك التحليالت/ الدراسات القانونية.تزويد مراقب الحسابات بمعلومات أو 

 ملمارسات عترض مراقب الحسابات على اإتعلق أو ال تتعلق باملراجعة إذا تفاقيات أنشطة تلتهديد بالفسخ أو الفسخ الفعلي إلا

 املحاسبية التي تنتهجها الشركة.

 عتراضه على املمارسات املحاسبية التي تنتهجها الشركة.إزل شريك من عملية املراجعة بسبب السعي لع 

  بتزاز أو التهديد البدني.اإل 
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 البيئة  22,6

 على البيئة. ولذلك تلتزم الشركة بالتأكد من محاولة تقليص ذلك التأثير كلما أم
 
. وللوفاء كتدرك الشركة أن لنشاطها تأثيرا

 
ن ذلك عمليا

ستخدامها بفعالية إتزام، ستعمل الشركة على أن تكون املوارد واملواد املستخدمة في أنشطتها مستدامة وقابلة للتدوير وأن يتم لبهذا اإل

 على البيئة، وتعمل على تقليص 
 
، تستخدم الشركة تقنيات ومواد وعمليات التؤثر سلبا

 
مع أقل قدر من الهدر. وكلما أمكن عمليا

، كما تلتزم بكون مورديها ومقاوليها يتبنون نفس املقاصد. إلى حده األدنى التأثير 
 
 متى ما كان التأثير محتوما

 التعاقد مع الحكومة 23,6

خفاق وخاصة. وقد يكون اإل  القوانين والقواعد واللوائح املنطبقة على التعاقد مع الحكومة قد تفرض على الشركة متطلبات مغايرة

وطرح األسئلة  متثال لتلك املتطلباتجب على جميع األشخاص املعنيين اإل جنحة جنائية. لذلك ي تثال لتلك املتطلبات بمثابةمفي اإل 

 متثال لها على األفراد املختصين في الشركة أو الحصول على مشورة خارجية إذا لزم األمر. املتعلقة باإل 

 اإلبالغ عن تصرف غير قانوني أو غير أخالقي 24,6

شجيع السلوك األخالقي وتشجيع املوظفين على التحدث إلى مشرفيهم ومدرائهم واآلخرين املعنيين على جميع األشخاص املعنيين ت

عندما يلتبس عليهم األمر فيما يتعلق بالتصرف تجاه مسألة معينة في العمل. املمارسات الغير أخالقية في العمل لها أثار خطيرة على 

قبل هيئة سوق املال أو جهات تنظيمية أخرى، أو تأثر على سمعة الشركة. على الشركة، وقد يترتب على ذلك غرامات أو إنذارات من 

األشخاص املعنيين اإلبالغ عن أي تصرف غير قانوني أو غير أخالقي فور علمهم به. بالتالي يجب على املدراء التنفيذيين واملدراء 

ن أو مشرفهم املباشر. وفي حال تردد أي من املدراء التنفيذيي غ عن أي تصرفات غير قانونية أو غير أخالقية ملديرهمواملوظفين ، اإلبال 

أو املدراء أو املوظفين في اإلبالغ ، يمكنهم التحدث بكل ثقة مع طرف ثالث مستقل، من خالل االتصال بالخط الساخن لإلبالغ عن 

 .املخالفات 

س مجلس اإلدارة ورئيس لجنة املراجعة بأي تصرف على أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء لجان مجلس اإلدارة إبالغ رئي

سب الظرف. ح خاذ مايلزم حيالها من قبل املعنيين أو املجلسإتنتهاكات/ املخالفات و غير أخالقي. وسيتم التحقيق في اإل غير قانوني أو 

 نتهاك للقوانين واللوائح.إمن أي موظف بسبب إبالغه عن حالة نتقام ولن تسمح الشركة باإل 

 لحوكمة واملساءلةا 25,6

 عن 
 
 تجاه املساهمين واآلخرين عن أنشطة الشركة ومسؤوال

 
تلتزم الشركة بمعايير عالية للحوكمة كما يكون مجلس اإلدارة مسؤوال

املمارسات الجيدة لحوكمة الشركة في مختلف أقسامها. كما يؤمن أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة تمتثل لكافة التعليمات الواردة 

 افة األنظمة املنطبقة عليها.في ك

 املراجعة والتعديالت  26,6

 ، وسوف يجري تقييمها 
 
لضمان أن تتم أعمال سدافكو بشكل يتفق مع هذه السياسة ، سوف تتم مراجعة هذه السياسة دوريا

 للمتغيرات 
 
للتعرف على مدى كفاءتها وفعاليتها. و يحق للشركة تغيير/تعديل أو مراجعة شروط هذه السياسة من وقت آلخر استجابة

 لشركة بإحاطة األشخاص املعنيين بأي تغييرات قد تطرأ على هذه السياسة. في القوانين واملمارسات. وستقوم ا
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 على ذلك ، وعند إجراء تعديالت أو منح 
 
ستثناءات على السياسة فسيتم اإلفصاح عن ذلك حسب متطلبات القوانين املنطبقة إعالوة

 ه السياسة، يمكن توجيهها إلى اإلدارة التنفيذية.في حال وجود أي أسئلة متعلقة بما تم ذكره في هذ ولوائح هيئة السوق املالية.

 سياسة اإلبالغ عن املخالفات. 7

 الغرض 1,7

غ هو املوظف الذي بحسن نية 
ّ
 دعاء سري أو مجهول عن أي سوء سلوك أوفعل خاطئ محتمل.إيقوم بتقديم  املبل

غين ليسوا أولئك الذين يتقدمون ببالغات من خالل القنوات اإلدارية 
ّ
 العادية بشكل غير سري وواضح للجميع.املبل

 

تقوم هذه السياسة بحماية جميع أعضاء مجلس اإلدارة ، ولجان املجلس ، واملدراء التنفيذيين ، واملوظفين )أواألشخاص املعنيين( في 

ن نية عن الذين يقومون باإلبالغ بحسالشركة السعودية ملنتجات األلبان واألغذية )يشارإليها هنا وفيما يلي بـ "الشركة" أو "سدافكو"( 

 املوظفين اآلخرين.و املدراء التنفيذيين من أي مخالفات قد تحصل من قبل أحد أعضاء املجلس أو أي 

إن الهدف من هذه السياسة هو تسهيل إجراءات اإلبالغ و تشجيع األشخاص املعنيين للكشف عن أي ممارسات أو سلوكيات خاطئة 

سلوكيات الخاطئة من أي إيذاء أو هذه السياسة أيضا لضمان حماية األشخاص املبلغين عن املمارسات والفور علمهم بها. وتهدف 

 نتقام قد يقع بسبب قيامهم باإلبالغ عن أي مخالفات بحسن نية.إ

 تمهيد  2,7

أقرب  أي ممارسات خاطئة فيتشجع هذه السياسة جميع املوظفين على اإلبالغ عن أي مخالفات محتملة في إعداد التقارير املالية أو 

 فرصة ممكنة و بطريقة مناسبة.
 

 تم تصميم هذه السياسة ألجل :

  حترام الجميع ، والنزاهة والجودة واإلعتزازإدعم قيمنا ، و 

 أو  ، سان على أساس العرق ، أو الجنسيةنتهاك حقوق اإلنإ، وعدم التمييز بين املوظفين أو حترام حقوق اإلنسان واإلنسانية إ

 .الدين ، أو املعتقدات ، أو الجنس ، أو ألي أسباب أخرى 

  إيجاد بيئة العمل التي يمكن للموظفين من خاللها إتمام مسؤولياتهم بفعالية ومتعة. وتكون العالقة بين أعضاء مجلس اإلدارة

ي إساءة تحدث أن أ تبارعخذ في اإل راكة في العمل ، مع األ ترام املتبادل والشحملوظفين فيها قائمة على أساس اإل في الشركة وباقي ا

 .ستغالل السلطة هي إهانة لكرامة اإلنسان ولن يتم التسامح معها في مكان العملإكالتحرش الجنس ي ، و 

  حترام ، ومساعدتهم على التطور والنمو، والعمل بروح الفريق وصنع الفارق إمعاملة الزمالء في العمل بعدل و. 

 جرامية وأي سلوك معادي للمجتمعتخاذ موقف حازم ضد أي جماعات إإ. 

 نتقام بسبب إبالغهمخاوفهم دون الخوف من العقاب و اإل ضمان إمكانية إبداء املوظفين مل. 

 إيجاد آلية واضحة وشفافة للتعامل مع املخاوف أو الشكوك. 

 

:هذه السياسة ال تشمل فقط املمارسات الخاطئة املمكنة في إعداد التقارير املالية ، بل تشمل 
 
 أيضا

  حتيال.اإل 
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 بتزاز.لفساد ، والرشوة ، واإل ا 

 .الجرائم الجنائية 

  لتزام قانوني أو تنظيمي.إمتثال ألي عدم اإل 

 .اإلخفاق في تحقيق العدالة 

 .تعريض صحة وسالمة األفراد للخطر 

  ستخدام الغير مصرح به ألموال الشركة.اإل 

 .السلوكيات الال أخالقية األخرى 

  املمارسات املذكورة أعاله.التستر على أي من 
 

 املبادئ 3,7

 .سيتم التعامل مع أي مخاوف مطروحة بشكل واضح و عادل 

 .الشركة لن تتسامح مع أي تحرش أو إيذاء للشخص الذي يقوم باإلبالغ عن أي مخاوف 

 .يحتفظ أي شخص يقوم باإلبالغ ، بحقه في عدم الكشف عن هويته إال إذا تم اإلتفاق على غير ذلك 

 غ عن أي مخاوف على علم بالجهة التي ستتعامل مع املسألة املبلغ عنها. تضمن
ّ
 الشركة أن يكون الشخص املبل

  غين من أي عقاب أو انتقام قد يحدث بسبب إبالغهم ، حتى وإن ثبت عدم
ّ
 حماية األشخاص املبل

 
و ستضمن الشركة أيضا

ون باإلدعاء على الرغم من علمهم بعدم صحة هذه صحة هذه اإلدعاءات. ولن تضمن الشركة ذلك لألشخاص الذين يقوم

 اإلدعاءات.
 

 آليات اإلبالغ 4,7

. وفي 
 
يقوم أي موظف يعتقد بعقالنية وحسن نية أن هناك سلوكيات خاطئة تحدث في مكان العمل بإبالغ مشرفه املباشر بذلك فورا

 أن يبلغ رئيس املوارد البشرية بهذه املخاوف.حال تردد املوظف في إبالغ املشرف املباشر ألي سبب من األسباب ، فعليه 

 التحدث لطرف ثالث مستقل بكل ثقة واإلبالغ عن مخاوفهم ، من خالل االتصال بالخط الساخن لإلبالغ عن 
 
يمكن للموظفين أيضا

غ.
ّ
 املخالفات وسوف يتم إبالغ الشركة بهذه املخاوف دون الكشف عن هوية الشخص املبل

وفي ، هممل مع الشكاوى املقدمة من خاللستخدام قنوات وموارد التحقيق املناسبة للتعاإستقبال البالغات بإة املعنية بستقوم الجه

 تخاذ القرار املناسب.قوم بتحويله إلى لجنة املراجعة إلستوجب األمر ستإحال 

غ أن املسألة اليمكن أن تناقش مع أي من األطراف إتفي حال تم 
ّ
غ مخاوف ، أو رأى املبل

ّ
باع القنوات الالزمة ومازال لدى املوظف املبل

 على املوقع املخصص للشركة في الشبكة العنكبوتية.املذكورة أعاله ، يمكنهم إرسال مخاوفهم وشكاواهم 

 
 
غين عن مخاوفهم داخليا

ّ
حتياجهم ملزيد من إألة وكيفية التواصل معها في حال ، بالجهة التي ستتولى املسسيتم إبالغ املوظفين املبل

املساعدة. وستقوم الشركة بتقديم املالحظات واملرئيات على قدر اإلستطاعة دون التعدي على واجبات الخصوصية املستحقة من 

 قبلها لشخص آخر.
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غ دون إذن م
ّ
سبق. وفي حال وجود مخاوف اليمكن التعامل معها إال عن طريق لن تقوم الشركة بالكشف عن هوية املوظف املبل

غ )كتقديم أدلة للمحكمة( ، ستقوم الشركة بمناقشة املسألة مع املوظف املّدعي وعن كيفية التعامل مع 
ّ
الكشف عن هوية املبل

 املسألة.

 عدم الدقة في رفع التقارير 5,7

غ ، قد تصل إلى إنهاء خدمات املوظف.ستخدام هذه السياسة قد يؤدي إلى إجراءات إإن سوء 
ّ
 تأديبية ضد الشخص املبل

 املراجعة والتعديالت  6,7

تتم مراجعة وتقييم مدى كفاءة وفعالية هذه السياسة بشكل دوري ، ويمكن للشركة أن تراجع أو تحدث تغيير في شروط السياسة 

 من وقت آلخر لتالئم التغّيرات في األنظمة واملمارسات.

 اإلفصاح والشفافيةسياسة . 8

 الغــرض 1,8

الغرض من سياسة اإلفصاح والشفافية هو التأكد من أن مجلس اإلدارة سيحرص على ويضمن اإلفصاح عن كافة األمور الجوهرية 

في أوانها، واملتعلقة بالشركة السعودية ملنتجات األلبان واألغذية )يشارإليها هنا وفيما يلي بـ "الشركة" أو "سدافكو"(  بطريقة صحيحة 

 ضباط حوكمتها. إنركز املالي وأداء الشركة ومدى بما في ذلك املوقف أو امل

 فرضيات اإلفصاح 2,8

بمبدأ الحد األقص ى لإلفصاح، وهذا يعني أن املدراء التنفيذيين للشركة السعودية ملنتجات األلبان  هذه السياسة تلزم سدافكو

املعلومات واإلفصاح عنها بفرضية السماح باإلفصاح عن املعلومات ما عدا في الحاالت سيتعاملون مع مسائل جمع  وإدارة  واألغذية

ة عامة وحال أنه ليست هناك مصلح -التي قد يكون اإلفصاح فيها على األرجح مصدر ضرر حقيقي إلحدى املصالح الرئيسية للشركة 

 ءأعلى تقتض ي عدم اإلفصاح. وبنا
 
اإلفصاح  لومات بشكل فوري فيما عدا إذا رأت الشركة أنعلى ذلك يجب اإلفصاح عن كافة املعا

 غير ضرر  إلحاق إلى عن أي مسألة يجب اإلفصاح عنها بموجب األنظمة والقواعد املطبقة في اململكة العربية السعودية قد يؤدي

 التي والظروف بالحقائق يتعلق فيما املستثمرين تضليل إلى تلك املسألة عن اإلفصاح عدم يؤدي أن املرجح غير من وأنه به مسوغ

  العلم يكون 
 
 .توقيته تأخير أو من اإلفصاح إلعفائها بطلب تتقدم أن للشركة يجوز  فإنه العالقة، ذات املالية األوراق لتقويم بها ضروريا

 باملعلومات تامة بسرية الهيئة إلى يقدم أن الحالة هذه في ويجب
 
 تلك عن اإلفصاح عدم إلى تدعوها التي واألسباب العالقة ذات بيانا

 أي في لها فيجوز  على الطلب، الهيئة وافقت وإذا .رفضه أو التأخير أو اإلعفاء طلب على املوافقة وللهيئة . ذلك الوقت في املعلومات

 . العالقة ذي أو التأخير باإلعفاء تتعلق معلومات أّي  بإعالن الشركة تلزم أن وقت
 

 اإلفصاح الواضح املنصف ال املضلل 3,8

  به تقوم إفصاح أي يكون  أن يجب
 
  الشركة كامال

 
  وواضحا

 
 قواعد في املحددة الوسيلة خالل من وأن ُينشر مضلل وغير وصحيحا

 .اإلدراج

 لتزام باإلفصاح عن التطورات الجوهريةاإل 4,8 

إبالغ هيئة السوق املالية و الجمهور دون تأخير عن أية تطورات جوهرية في مجال أنشطتها وال تكون معرفتها متاحة  يجب على سدافكو

 بدرجة ويمكن لها، التابعة الشركات أو ألعمالها العام املسار في أو املالي وضعها في أو وخصومها أصولها في تؤثر وقد لدى عامة الناس 
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  تؤثر أن أو املدرجة املالية األوراق سعر في تغير إلى تؤدى معقولة أن
 
  تأثيرا

 
 املتعلقة لتزاماتهاإب الوفاء الشركة على قدرة في ملحوظا

 .الدين بأدوات
 

م تخاذ قرارات تخدمن املعلومات عن تلك التطورات إل تقييم ما إذا كان من املمكن ألي مستثمر أن يستفيد الشركةيجب على 

 ستثمارية.مصالحه اإل 
 

  اإلفصاح عن املعلومات أوالتطورات الهامة لعموم الجمهور قبل بدء فترة التداول يجب 
 
 للمواعيد املعتمدة. وفقا

 

  والجمهور  للهيئة تفصح أن الشركة على يجب
 
  جوهرية أكانت سواء   اآلتية التطورات من أي عن تأخير دون  ومن فورا

 
قواعد ل وفقا

 تكن: لم أم طرح األوراق املالية واإللتزامات املستمرة
 

  أصول  من صافي % 10 على يزيد أو يساوى  بسعر تأجيره أو رهنه أو بيعه أو أصل لشراء صفقة أّي  .1
 
 قوائم آلخر الشركة وفقا

 .أحدث أيهما سنوية مراجعة، مالية قوائم أو مفحوصة أولية مالية

  الشركة أصول  من صافي % 10 على يزيد أو يساوى  بمبلغ للشركة العادي النشاط إطار خارج مديونية أّي  .2
 
 قوائم آلخر وفقا

 .أحدث أيهما سنوية مراجعة، مالية قوائم أو مفحوصة أولية مالية

  الشركة أصول  صافي من % 10 على تزيد أو تساوي  خسائر أّي  .3
 
 سنوية مالية قوائم أو أولية مفحوصة مالية قوائم آلخر وفقا

 .أحدث أيهما مراجعة،

 .عليها الحصول  وإمكانية املوارد وفرة - الحصر ال املثال سبيل على يشمل نشاطه أو الشركة إنتاج بيئة في كبير تغيير أّي  .4

 .لجنة املراجعة في أو إدارتها مجلس أعضاء تشكيل في تغيير أّي  أو التنفيذي للشركة الرئيس تغيير  .5

 من % 5 على يزيد أو يساوي  املطالبةأو  النزاع مبلغ كان إذا وساطة أو تحكيم أو قضائية دعوى  أّي  ذلك في بما نزاع، أّي  .6

  أصول  صافي
 
 .أحدث أيهما مراجعة، سنوية مالية قوائم أو أولية مفحوصة مالية قوائم آلخر الشركة وفقا

  موضوع كان إذا أعضائه، أحد أو اإلدارة مجلس ضد صادر قضائي حكم أّي  .7
 
 أحد أو اإلدارة مجلس بأعمال الحكم متعلقا

 .أعضائه

  % 10 على يزيد أو يساوي  بما أصول الشركة صافي في النقصان أو الزيادة .8
 
 قوائم أو مفحوصة أولية مالية آلخر قوائم وفقا

 .أحدث أيهما مراجعة، سنوية مالية

  % 10 على يزيد أو يساوي  بما أرباح الشركة إجمالي في النقصان أو الزيادة .9
 
 .مراجعة سنوية مالية آلخر قوائم وفقا

  إيرادات الشركة إجمالي من % 5 على تزيد أو مساوية داتهإيرا عقد في الدخول  .10
 
 أو مراجعة، سنوية مالية آلخر قوائم وفقا

 .العقد لذلك املتوقع اإلنهاء غير

 أو مشروع أّي  في عالقة ذي من الشركة وطرف كل   بموجبه تستثمر ترتيب أّي  أو عالقة ذي وطرف الشركة بين صفقة أّي   .11

  يقدم أو أصل
 
  الشركة إيرادات إجمالي من % 1 على تزيد أو مساوية أو الترتيب الصفقة هذه كانت إذا له تمويال

 
 آلخر وفقا

 .مراجعة سنوية مالية قوائم

 إجمالي من % 5 على يزيد أو يساوي  )وجدت إن( التابعة شركاتها أو للشركة الرئيسة النشاطات من أٍيّ  في قطاعإن أّي    .12

  الشركة إيرادات
 
 .مراجعة سنوية مالية قوائم آلخر وفقا

 .الرئيس للشركة املقر أو األساس ي النظام في ريتغي أّي   .13

 .القانوني للمحاسب ريتغي أّي  .14

 البدء أو الشركات، نظام تابعيها بموجب من أٍيّ  للشركة أو يمصف تعيين أو تصفية أمر صدور  أو تصفية عريضة تقديم  .15

 .اإلفالس أنظمة بموجب إجراءات بأي
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 وضع الشركة توجب زمنية فترة نتهاءإأو  حدث وقوع أو تصفيتها، أو الشركة بحل اتابعيه من أي أو الشركة من قرار صدور  .16

 .الحل أو التصفية تحت

 يؤثر أن يمكن ستئنافية،اإل  أم بتدائيةاإل املرحلة  في سواء قضائية جهة أو محكمة من أمر أو إعالن أو قرار أو حكم صدور  .17

 
 
  الشركة أصول  صافي من % 5 على اإلجمالية قيمته أصولها تزيد من جزء ألّي  الشركة ستغاللإ في سلبا

 
 قوائم آلخر وفقا

 .أحدث أيهما مراجعة، سنوية مالية قوائم أو أولية مفحوصة مالية

 .أعمالها وجدول  الخاصة أو العامة الجمعية نعقادإل الدعوة .18

 .الخاصة أو العامة الجمعية جتماعإ نتائج  .19

 .الشركة مال رأس في مقترح تغيير أّي   .20

 .املدرجة املالية األوراق حاملي أخرى على توزيعات إجراء أو منها حصص دفع أو بإعالنها التوصية أو أرباح إعالن قرار أّي   .21

  فيها توزع الشركة أن املتوقع من يكون  التي الحاالت في أرباح توزيع بعدم تقض ي توصية أو قرار أّي   .22
 
 . أرباحا

 املالية األوراق وعدد اإلجمالي املالية، واملبلغ أوراقها شراء عرض أو ستردادإ أو سحب أو شراء إعادة أو ستدعاءإل  قرار أّي  .23

 . وقيمتها

 . للتحويل القابلة الدين أدوات أو الدين بأدوات يتعلق فيما الدفع بعدم قرار أّي  .24

 .إليها للتحويل قابلة دين أدوات أو املدرجة األسهم فئات من فئة بأي املرتبطة الحقوق  في تغير أّي  .25
 

 اإلفصاح عن املعلومات املالية 5,8

له  املالية السنة من والثاني والثالث األول  للربع األولية املالية وقوائمها السنوية املالية قوائمها عن الشركة اإلفصاح على .أ

 املالية القوائم على املوافقة وتكون  أو الغير للمساهمين نشرها وقبل عليها املوافقة فور  والجمهور  لهيئة السوق املالية

 :اآلتي بحسب

 من مفوض عضو من اإلدارة وتوقيعها مجلس من عتمادهاإ بعد عليها املوافقة تتم األولية، املالية بالقوائم يتعلق فيما .1

 .املالي واملدير التنفيذي الرئيس ومن اإلدارة مجلس

  عليها وتوقيعها  املوافقة تتم السنوية، املالية بالقوائم يتعلق فيما .2
 
 . الشركات نظام ألحكام وفقا

 .والسنوية األولية املالية قوائمها عن املالية السوق  من الغرض لهذا املخصصة اإللكترونية األنظمة تفصح الشركة عبر .ب

  وفحصها األولية املالية قوائمها إعداد الشركة على يجب .ت
 
 السعودية الهيئة من واملراجعة املعتمدة املحاسبة ملعايير وفقا

  (30)  ال تتجاوز  فترة خالل للجمهور  عنها يفصح وأن القانونيين، للمحاسبين
 
 تلك تشملها التي املالية الفترة نهاية من يوما

 .القوائم

  ومراجعتها السنوية املالية قوائمها إعداد الشركة على يجب  .ث
 
 السعودية الهيئة من واملراجعة املعتمدة املحاسبة ملعايير وفقا

 تشملها التي السنوية املالية الفترة نهاية من أشهر ثالثة ال تتجاوز  فترة خالل للجمهور  عنها وأن تفصح القانونيين، للمحاسبين

  خمسة عشر عن تقل ال مدة خالل املالية القوائم هذه عن تفصح أن على الشركة ويجب القوائم.  تلك
 
  يوما

 
 قبل تقويميا

 .للشركة السنوية العامة الجمعية نعقادإتاريخ 

 السعودية الهيئة بقواعد له وأّي شريك املالية القوائم يراجع الذي القانوني املحاسب لتزامإ من التأكد الشركة على يجب .ج

 ستقالليةإ يضمن بما تابعيها، من أي أو للشركة مالية أوراق أو أّي أسهم بملكية يتعلق فيما ولوائحها القانونيين للمحاسبين

 . مكتبه في موظف أو شريك القانوني وأّي  املحاسب
 

 اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة 6,8
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 السنوية املالية نهاية الفترة من أشهر ثالثة تتجاوز  ال فترة خالل للمساهمين وتفصح هيئة السوق املالية تزود أن الشركة على يجب

  ويتضمن الشركات حوكمة بموجب الئحة املطلوبة املعلومات على يشتمل اإلدارة مجلس عن صادر بتقرير
 
 خالل لعملياته عرضا

 الشركة وخصومها أصول  تقويم من ليتمكن املستثمر إليها يحتاج التي الشركة أعمال في املؤثرة وجميع العوامل األخيرة، املالية السنة

  الشركةعلى مجلس إدارة  .املالي ووضعها
 
خالل السنة املالية األخيرة وكافة العوامل  الشركةلعمليات  إعداد تقرير سنوي يشمل عرضا

 كافية نسخ عالتي يحتاج إليها املستثمر لتقييم أصول والتزامات الشركة ووضعها املالي. وتود الشركةذات الصلة واملؤثرة على نشاط 

 للسوق املالية )تداول( ونياإللكتر واملوقع للشركة اإللكتروني املوقع منه على نسخة وتنشر الرئيس ي الشركة مركز في التقرير من

 :يلي ما على اإلدارة مجلس تقرير يشتمل أن ويجب منه، نسخه على الحصول  في املساهمين من يرغب لتمكين من
 

 . ذلك وأسباب يطبق لم وما الئحة حوكمة الشركات أحكام من طبق ما -1

 . ومؤهالتهم وخبراتهم والسابقة الحالية ووظائفهم فيذية،نالت واإلدارة اللجان، وأعضاء اإلدارة، سمجل أعضاء أسماء  -2

  الشركة إدارة سمجل عضو يكون  التي خارجها أو اململكة داخل الشركات أسماء  -3
 
 من أو  والسابقة إدارتها الحالية سمجال في عضوا

 . مديريها

 عضو تنفيذي إدارة غير مجلس عضو تنفيذي إدارة مجلس عضو : اآلتي النحو عل أعضائه وتصنيف اإلدارة مجلس تكوين  -4

 . مستقل إدارة مجلس

  – التنفيذيين غير وبخاصة –أعضائه إلحاطة اإلدارة مجلس خذهاإت التي اإلجراءات -5
 
 حيال وملحوظاتهم بمقترحات املساهمين علما

 . وأدائها الشركة

 ورؤسائها اللجان أسماء ذكر املكافآت، معو  الترشيحات ولجنة املراجعة، لجنة : مثل ومهامها، اللجان ختصاصاتإل  مختصر وصف -6

 . جتماعإ لألعضاء لكل الحضور  وبيانات عقادهاإن وتواريخ جتماعاتهاإ وعدد وأعضائها

 بالتقييم قامت التي والجهة الخارجية وأعضائه، لجانه وأداء أدائه تقييم في اإلدارة مجلس عليها أعتمد التي الوسائل حيثما تنطبق، -7

 . وجدت إن بالشركة، وعالقتها

  التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت عن اإلفصاح -8
 
 الئحة من الثالثة والتسعين املادة في منصوص عليه  هو ملا وفقا

 الشركات. حوكمة

 أو إشرافية جهةأي  من أو هيئة السوق املالية من الشركة على مفروض حتياطيإ قيد أو حترازي إ تدبير أو جزاء أو عقوبة أي -9

 . املستقبل في وتفادي وقوعها عالجها وسبل لها املوقعة والجهة املخالفة أسباب بيان مع قضائية، أو تنظيمية

 الرقابة نظام كفاية مدى املراجعة في لجنة رأي إلى إضافة بالشركة، الداخلية الرقابة إجراءات لفعالية السنوية املراجعة نتائج  -10

 . الشركة في الداخلية

 .وجوده عدم حال في الشركة في داخلي مراجع تعيين إلى الحاجة مدى بشأن املراجعة لجنة توصية  -11

 مراجع تعيين بشأن األخذ بها املجلس رفض التي أو اإلدارة، مجلس قرارات وبين بينها تعارض يوجد التي املراجعة لجنة توصيات -12

 .بها األخذ عدم وأسباب التوصيات، تلك الداخلي، ومسوغات املراجع تعيين أو أدائه وتقييم أتعابه وتحديد وعزله الشركة حسابات

 .وجدت إن للشركة، جتماعيةاإل  املساهمات تفاصيل -13

 لهذه الحاضرين مجلس اإلدارة أعضاء وأسماء األخيرة املالية السنة خالل املنعقدة للمساهمين العامة الجمعيات بتواريخ بيان -14

 . الجمعيات

 بكل بيان إرفاق النشاط، يجب من أكثر أو نوعين وصف حال وفي . التابعة وشركاتها للشركة الرئيسة النشاط ألنواع وصف -15

 .النتائج في وإسهامها الشركة أعمال حجم في وتأثيره نشاط

 والتوقعات ) عملياتها وقف أعمالها، أو توسعة أو للشركة، الهيكلية التغييرات ذلك في بما ( املهمة الشركة وقرارات لخطط وصف -16

 . الشركة ألعمال املستقبلية



 إطار حوكمة الشركات  )سدافكو( لمنتجات األلبان واألغذيةالشركة السعودية 

 

Page 32 of 95 
 

 وسياسة ) السوق  مخاطر تمويلية، أم مخاطر أم تشغيلية مخاطر أكانت سواء ( الشركة تواجهها مخاطر بأي املتعلقة املعلومات -17

 . ومراقبتها املخاطر هذه إدارة

 منذ أو األخيرة املالية الخمس السنوات في أعمالها ونتائج وخصومها الشركة ألصول  بياني رسم أو جدول  شكلى عل خالصة -18

 . أقصر أيهما التأسيس

 . التابعة وشركاتها الشركة إيرادات إلجمالي جغرافي تحليل  -19

 .أعلنتها الشركة توقعات أي أو السابقة السنة نتائج عن التشغيلية النتائج في جوهرية فروقات ألي إيضاح  20

 . القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة من املعتمدة املحاسبة معايير عن ختالفإ ألي إيضاح -21

 محل والدولة الرئيس لعملياتها، املحل والدولة ، الرئيس ونشاطها فيها الشركة ملكية ونسبة مالها ورأس تابعة شركة كل سمإ -22

 . تأسيسها

 . تابعة شركة لكل الصادرة الدين وأدوات األسهم تفاصيل -23

 . األسهم أرباح توزيع في الشركة لسياسة وصف  -24

 التنفيذيين وكبار إدارة الشركة مجلس أعضاء عدا ( ألشخاص تعود التصويت في األحقية ذات األسهم فئة في مصلحة ألي وصف  -25

 الحقوق  تلك في تغيير وأي واإلدراج، التسجيل قواعد من الخامسة واألربعين املادة بموجب الحقوق  بتلك الشركة أبلغوا ) وأقرباءهم

 . األخيرة املالية السنة خالل

 في وأقربائهم وكبار التنيفيذيين الشركة إدارة مجلس ألعضاء تعود كتتابإ وحقوق  تعاقدية مالية وأوراق مصلحة ألي وصف  -26

 . األخيرة املالية السنة خالل الحقوق  تلك أو تلك املصلحة في تغيير وأي التابعة، شركاتها من أي أو الشركة دين أدوات أو أسهم

 اإلجمالية باملديونية ، وكشف ) غيرذلك أم الطلب عند السداد واجبة أكانت سواء ( الشركة على قروض بأي املتعلقة املعلومات -27

 لقروض الشركة دفعتها مبالغ وأي لها التابعة والشركات للشركة
 
 لها املانحة الجهة سمإو  القرض أصل ومبلغ السنة خالل سدادا

 . بذلك إقرار تقديم عليها الشركة، لىع قروض وجود حال عدم وفي املتبقي، واملبلغ ومدته

 أصدرتها مشابهة حقوق  كتتاب أوإ حق مذكرات أو تعاقدية مالية أوراق وأي للتحويل قابلة دين أدوات أي وأعداد لفئات وصف -28

 . ذلك مقابل عليه الشركة حصلت عوض أي إيضاح مع املالية السنة خالل الشركة منحتها أو

 أو ،كتتابإ حق أو مذكرات تعاقدية مالية أوراق أو للتحويل قابلة دين أدوات بموجبكتتاب إ أو تحويل حقوق  ألي وصف -29

 . الشركة منحتها أو أصدرتها مشابهة حقوق 

 التمييز مع املتبقية، األوراق املالية سترداد،وقيمةلإل  قابلة دين أدوات ألي الشركة جانب من إلغاء أو شراء أو ستردادإ ألي وصف -30

 .التابعة شترتها شركاتهاإ التي وتلك الشركة شترتهاإ التي املدرجة املالية األوراق بين

  جتماعإ حضور كل وسجل عقادها،إن وتواريخ األخيرة، املالية السنة خالل عُقدت التي اإلدارة مجلس جتماعاتإ عدد  -31
 
 موضحا

 . الحاضرين أسماء فيه

 . وأسبابها الطلبات تلك وتواريخ املساهمين لسجل الشركة طلبات عدد -32

 . عالقة ذي وطرف الشركة بين صفقة ألي وصف  -33

  الشركة تكون  عقود أو أعمال بأي تتعلق معلومات -34
 
 لكبار أو الشركة إدارة مجلس ألحد أعضاء مصلحة فيها كانت أو فيها طرفا

 العقود أو األعمال هذه وطبيعة العقود، أو باألعمال املعنيين تشمل أسماء بحيث منهم، بأي عالقة ذي شخص ألي أو فيها التنفيذيين

 . بذلك إقرار تقديم الشركة فعلى القبيل، هذا من عقود أو أعمال لم توجد وإذا ومبلغها، ومدتها وشروطها

 .مكافآت عن أي كبارالتنفيذيين أحد أو الشركة إدارة مجلس أعضاء أحد بموجبه تنازل  اتفاق أو ترتيبات ألي بيان -35

 .األرباح في حقوق  أي عن الشركة مساهمي أحد بموجبه فاق يتنازل إت أو ترتيبات ألي بيان -36
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 حتى تسدد ولم أخرى  أي مستحقات أو رسوم أو ضرائب أو زكاة أي لسداد واملستحقة املسددة النظامية املدفوعات بقيمة بيان -37

 .أسبابها وبيان لها موجز وصف مع السنوية، املالية الفترة نهاية

 . الشركة موظفي ملصلحة أنشئت حتياطاتإ أو ستثماراتإ أي بقيمة بيان  -38

 : يلي بما إقرارات -39

 . الصحيح بالشكل أُعدت الحسابات سجالت أن -

 . بفاعلية ونُفذ سليمة أسس على أُعد الداخلية الرقابة نظام أن -

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

 تلك اإلدارة تقرير مجلس يوضح أن يجب السنوية، املالية القوائم ىعل تحفظات يتضمن الحسابات مراجع تقرير كان إذا -40

 . بها متعلقة معلومات وأي وأسبابها التحفظات

 مع ذلك، على التقرير أن يحتوي  يجب أجلها، من املعين الفترة نتهاءل إقب الحسابات مراجع بتغيير اإلدارة مجلس توصية حال في  -41

 . بالتغيير التوصية أسباب بيان

 في عليها املنصوص ختصاصاتها ومهامهاإل  أدائها تفاصيل ىعل املراجعة لجنة تقرير يشتمل املراجعة، لجنة بإفصاح يتعلق فيما -42

 في املخاطر وإدارة واملالية الداخلية الرقابة نظم كفاية في مدى ورأيها توصياتها يتضمن أن على التنفيذية، ولوائحه الشركات نظام

 . الشركة

 من عضو الخاصة بكل اإلفصاح عمليات تنظيم املجلس على أعضاء يتعين فإنه اإلدارة، مجلس أعضاء بإفصاح يتعلق فيما -43

 وتحديثه التنفيذية واإلدارة اإلدارة أعضاء مجلس بإفصاحات خاص سجل وضع مراعاة مع التنفيذية، اإلدارة أعضاء ومن أعضائه

 دوري
 
  وذلك ،  ا

 
 على طالعاإل  وإتاحة . التنفيذية ولوائحهما املالية السوق  ونظام نظام الشركات بموجب املطلوبة لإلفصاحات وفقا

 مالي. مقابل دون الشركة  ملساهمي السجل
 

  الشركةاإلفصاح فيما يتعلق بحوكمة  7,8

ما ع الشركةعن معلومات جوهرية حول سياسات وإجراءات حوكمة الشركة. وعلى وجه الخصوص، تفصح  الشركةن تفصح أيجب 

 يلي: 

 .توزيع السلطة بين أصحاب املصلحة واملدراء التنفيذيين وأعضاء مجلس اإلدارة 

  مجلس اإلدارة.سياسات ترشيح أعضاء 

 .سياسات تعارض املصالح 

  جتماعات مجلس اإلدارة.إعدد 

  وشرح تلك األهداف. -باإلضافة إلى تعظيم القيمة ألصحاب املصلحة  - الشركةأهداف 

 .نظام التصويت املتبع عند إختيار أعضاء مجلس اإلدارة 

 

 نعقاد الجمعية العامة السنويةإاإلفصاح عن تاريخ  8,8

جتماع على األقل من التاريخ املحدد لإل  يوما( 21) واحد وعشرونيتم تحديد وإعالن تاريخ ومكان وجدول أعمال الجمعية العامة قبل 

وتعلن الدعوة لإلجتماع وجدول األعمال بعد موافقة هيئة السوق املالية في موقع تداول وتنشر في صحيفة يومية توزع في املنطقة التي 

 تصال التقنية الحديثة لتبليغ املساهمين. ستخدام وسائل اإلإ، ويتم  ئيس ي للشركةفيها املركز الر 
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 جتماعية للشركةفيما يتعلق بسياسات املسؤولية اإل اإلفصاح  9,8

جتماعية للشركة وإجراءاتها املتصلة باملوظفين واملجتمع والبيئة مرة واحدة على عن سياساتها بشأن املسؤولية اإل  الشركةتفصح 

 األقل كل سنة. 
 

 اإلفصاح للجهات التنظيمية 10,8

 يفصح مجلس اإلدارة للجهات التنظيمية املعنية عما يلي:

  سعودية السوق املالية الالية و شرح األسباب، ويتم اإلفصاح  لهيئة السوق امل معأو إستقالته إنهاء عضوية عضو مجلس إدارة

 .في املواعيد النظامية  "تداول  "
 

 للتحويل القابلة الدين وأدوات األسهم في املساهمين كبار تعامالت اإلفصاح عن  11,8

  يصبح عندما السوق  ُيشِعر أن شخص أي على ( يجبأ
 
 أسهم فئات من فئة أّي  من أكثر أو %5  نسبته ما في مصلحة له أو مالكا

 يلي تداول  يوم ثالث نهاية تتجاوز  ال فترة بالشركة خالل الخاصة للتحويل الدين القابلة أدوات أو التصويت في األحقية الشركة ذات

ن وأن املصلحة، أو امللكية هذه تحقق إلى أدى الذي الحدث وقوع أو تنفيذ الصفقة  لهم يكون  الذين باألشخاص اإلشعار قائمة ُيضمَّ

 .عليها يسيطرون أو التي يملكونها للتحويل القابلة الدين أدوات أو األسهم في مصلحة

 أي حدوث عند السوق  يشعر أن املادة هذه من  ) أ( الفقرة في إليه املشار الشخص على يجب  )ب

 لتلك شخص إضافة يستلزم حدث وقوع ذلك نتيجة أكان سواء   املادة، هذه من  )أ( الفقرة في إليها املشار األشخاص قائمة على تغير

الذي  الحدث وقوع يلي تداول  يوم ثالث تتجاوز  ال فترة خالل وذلك فيها، تضمينهم الذين سبق األشخاص من أي ستبعادإ أو القائمة

 .الصلة ذي التغير إلى أدى

 ُيَعّد  فيها، مصلحة شخص ألّي  للتحويل التي القابلة الدين أدوات أو لألسهم اإلجمالي العدد حساب عند املادة، هذه ألغراض  )ج

 :بيانهم اآلتي األشخاص من أي   عليها يسيطر أو يملكها قابلة للتحويل دين أدوات أو أسهم أي في مصلحة له الشخص

 .الشخص ذلك أقرباء  -1

 .الشخص ذلك عليها يسيطر شركة  -2

 أدوات أو أسهم في التصويت حقوق  أو ممارسة مصلحة على للحصول  الشخص ذلك مع باالتفاق يتصرفون  آخرين أشخاص أّي   -3

 .بالشركة الخاصة للتحويل القابلة الدين

  املادة هذه في إليها املشار اإلشعارات تكون   )د
 
  )أ( الفقرة في إليه املشار اإلشعار أن يتضمن على الشأن، هذا في املعدة للنماذج وفقا

 التالية املعلومات األقل على املادة هذه من

 .فيها في التصرف األحقية ذوي  أو للتحويل، القابلة الدين أدوات أو لألسهم املالكين األشخاص أسماء  -1

 .التملك عملية تفاصيل  -2

 .تمويل قروض أو التملك لعملية آخر شخص من مادي دعم أّي  تفاصيل -3
 

 القيود على تعامالت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 12,8

 أي في التعامل منهم بأيٍ  عالقة شخص ذي أي أو التنفيذيين كبار أو املراجعة لجنة ألعضاء أو اإلدارة مجلس ألعضاء يجوز  ال  ) أ

 :اآلتية الفترات خالل للشركة مالية أوراق

  (15ـ )ال خالل -1
 
  يوما

 
 فحصها بعد شركةلل األولية املالية القوائم عن اإلفصاح تاريخ حتى املالية السنة ربع نهاية تسبق التي تقويميا

 .بموجب األنظمة عنها اإلفصاح املطلوب

 ( 30ـ )ال خالل -2
 
  يوما

 
 .املراَجعة السنوية املالية القوائم عن اإلفصاح تاريخ حتى املالية السنة نهاية تسبق التي تقويميا
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 . وبيعها األولوية حقوق  في كتتابإلا حق ممارسة أعاله )أ(  الفقرة في إليه املشار الحظر من ُيستثنى  )ب

 فترات من أٍيّ  أثناء في الشركة من التنفيذيين كبار من أٍيّ  أو املراجعة لجنة أعضاء من أٍيّ  أو اإلدارة مجلس عضو ستقالةإ عند  )ج

 وأي املستقيل التنفيذيين كبير أو العضو ذلك على ) ينطبق حيثما( تسري  الفترة هذه فإن أعاله )أ( الفقرة في إليها املشار الحظر

 .منهم بأٍيّ  عالقة ذي شخص

 لغة اإلعالنات واإلشعارات ونماذج اإلفصاح 13,8

العربية وللشركة  باللغة الشركة تقوم به للجمهور  إفصاح وأي للسوق املالية السعودية )تداول( إشعار أي يكون  أن يجب .أ

 املالية السعودية )تداول( لهذا السوق  النظام الذي تحدده خالل من يكون  وأن اإلنجليزية، اللغة إلى ذلك من أي ترجمة

 .الغرض وأن يكون في املواعيد النظامية 

 بين اختالف أي وجود وفي حال .تقدمه الشركة إفصاح أو إشعار أي وتفسير لشرح املعتمدة اللغة هي العربية اللغة تكون  .ب

 .العربية بالنسخة يؤخذ واإلنجليزية، العربية النسختين

 اإلفصاح وموضوع صلة باإلفصاح، لهم أشخاص وأي الشركة عن هوية معلومات للجمهور  إفصاح أي يتضمن أن يجب .ت

 اإلفصاح بنماذج تلتزم الشركة  .وقواعد السوق املالية السعودية )تداول( التنفيذية اللوائح مع يتوافق بما وتوقيته، وتاريخه

والقواعد واللوائح التنفيذية الصادرة من الجهات  األنظمة املطلوب بموجب التقرير أو اإلفصاح إعداد عند تباعهاإ الالزم

 املختصة.

 

 املراجعة والتعديالت 14,8

 عن تفسير هذه السياسة، وستقوم لجنةاملراجعة 
َ
الرئيس التنفيذي هو املتحدث الرئيس ي بالنيابة عن الشركة ويكون مسؤول أيضا

 إن لزم األمر ( ملجلس اإلدارة ملناقشتها وإعتمادها.بشكل دوري بمراجعة لهذه السياسة وتقديم مالحظاتها وتوصياتها ) 

 
 

 سياسة تعارض املصالح     . 9

 الغــرض 1,9

تطبق سياسة تعارض املصالح على جميع األشخاص )ويشار إليهم مجتمعين بعبارة "األشخاص املعنيين/ املعنيون"( الذين عليهم 

األلبان واألغذية )يشارإليها هنا وفيما يلي بـ "الشركة" أو "سدافكو"(. الغرض  التقيد بواجبات األمانة تجاه الشركة السعودية ملنتجات

من هذه السياسة هو توضيح املمارسات التي ستمنع تعارض املصالح لألشخاص املعنيين بالشركة. تهدف هذه السياسة ملساعدة 

 
 
للمتطلبات القانونية بما يحقق أهداف املسائلة  أعضاء مجلس إدارة الشركة إلدارة تعارض املصالح املحتمل بطريقة مالئمة طبقا

 والشفافية في نشاط الشركة.

لتأكد ذه السياسة لإن حاالت التعارض في املصالح قد تسفر عن خسائر مالية ، وجزاءات نظامية ، وأضرار تمس السمعة ،  وتسعى ه

 بوضع حد أدنى من اإلجراءات التي البد من تطبيقها ألجل: لتزامات العامة للعمل" وذلكلتزامات املدرجة في  قسم "اإلمن الوفاء باإل

   تحديد الحاالت املحتملة لتعارض املصالح والكشف عنها 

  تقييم املخاطر التي تبرزها حاالت تعارض املصالح التي يتم تحديدها و/ أو الكشف عنها 

  معالجة و تصحيح تعارض املصالح 

 نشوء تلك الحاالت ، وكيفية التعامل معها في النهاية تسجيل أمثلة لتعارض املصالح وتوثيق كيفية. 
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 تعارض املصالح : التعريف العام 2,9

األمر  ، الشركةعتباره مصلحة فعلية أو مصلحة محتملة لشخص معني في أي إجراء تتخذه إف تعارض املصلحة ، بوجه عام ، بيعرّ 

 الذي يؤدي إلى ، أو يبدو أنه يؤدي إلى مكاسب شخصية لذلك الشخص املعني.
 

 أو بمعنى آخر ، يقع تعارض املصالح في الشركات حينما تتداخل املصالح الخاصة لشخص ما بأي طريقة مع مصالح الشركة ككل.

ة نخراط في أنشطحهم الخاصة وأن لهم الحق في اإل التقر وتحترم معظم الشركات الناجحة حقيقة أن ألعضاء مجالس إدارتها مص 

عالوة على ذلك ، باإلمكان تحديد وقوع تعارض ، ل إلى تعارض مع مصالح الشركة ككلمتعددة بشرط أن التؤدي تلك األنشطة بأي حا

 املصالح بحدوث املواقف التالية :

 أثناء أداء عمله بالشركة  -ستغالل شخص ما ملركزه الوظيفي في الشركة ، أو ملعلومات أو لفرص عمل أتيحت للشركة إ– 

 لصالحه أو لصالح أطراف خارجية بشكل غير مستحق. 

 .أداء املوظفين و/ أو أقربائهم أي نوع من األعمال للموردين أو املوردين من الباطن أو املنافسين 
 

املصالح عندما يقوم شخص بتصرف أو تكون لديه مصالح تصّعب عليه أداء واجباته نحو الشركة بموضوعية وفعالية ينشأ تعارض 

 عندما يتلقى أو أفراد عائلته منافع شخصية غير مشروعة كنتيجة ملركزه الوظيفي في الشر 
 
ة. قد ك، كما يحدث تعارض املصالح أيضا

 ما يكون هناك تعارض في لتزامات لألفر تؤدي القروض أو ضمانات اإل
 
اد أو أفراد عائالتهم إلى تعارض املصالح. باإلضافة إلى هذا غالبا

 املصالح حين يعمل شخص ما لصالح شركة وبذات الوقت يعمل لصالح منافس أو عميل أو موّرد لتلك الشركة.
 

ر اتخاذ القرارات ، التي من شأنها أن تعكس الدو بمعنى أوسع ، يشمل تعريف تعارض املصالح أي تحيز ، أو مظهر من مظاهر التحيز في 

 املزدوج الذي يقوم به الشخص املعني.
 

 لتزامات العامة للعملاإل 3,9

 يفرض في تعامالتها مع شركا
 
 :التالي التجاريين ، وجوب التأكد ئهاكجزء من القيم واملبادئ الخاصة بالعمل ، وضعت سدافكو إلتزاما

 حترام ، وبجودة عالية ، وبصورة عادلة.إتمارس أعمالها بأمانة وشرف و  أن سدافكو 

  ير ، مع االهتمام باملعايمن املعايير العادلة واملوضوعية التجاريين على أساس ئهاشركاأن سدافكو تمنح عقودها وتختار

 األخالقية العالية.

 وقبول الهدايا. أنه يجب على األشخاص املعنيين التحلي باألخالق الحميدة في إعطاء 

 .أن األشخاص املعنيين لن يستخدموا مناصبهم بطريقة غير مشروعة لتحقيق منافع أو مكاسب شخصية 

 املتطلبات العامة املتعلقة بجميع األشخاص املعنيين  4,9

 لتزامات العامةاإل 1,4,9

 على جميع األشخاص املعنيين مايلي:

 بما يحقق مصالح الشركة 
 
 .التصرف دوما

 حترامإبشرف وأمانة وعدالة و  التصرف. 

  تتعلق بالسمعة ، أو تؤدي إلى غرامة أو جزاء نظامي 
 
 .تجنب املواقف التي قد تنش ئ أضرارا

  عدم عرض أو تلقي أي هدايا أو مجامالت ، مالية كانت أم خالف ذلك ، أو الدخول في أي ترتيب ملكافأة قد تؤدي إلى تعارض

 .محتمل في املصلحة

  أي ترتيب أو صفقة قد يسفر عن تعارض في املصالحعدم الدخول في. 
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 تجنب إستخدام املنصب بطريقة غير مشروعة لتحقيق مكاسب شخصية. 
 

 واجب اإلفصاح 2,4,9

 
 
يجب على األشخاص املعنيين املبادرة على الفور بالكشف ، ملشرفيهم املباشرين )مجلس اإلدارة في حالة كون الشخص املعني عضوا

 ولجنة املراجعة عن ما هو آت:بمجلس اإلدارة( 

 انية حدوث ، أي تعارض في املصلحةحدوث ، أو إمك. 

  حدوث أي واقعة قد تبدو كحالة لتعارض املصلحة. 

 وجود ، أو إمكانية وجود ، مصلحة شخصية أو مصلحة منافسة. 

 حدوث أي واقعة قد تبدو كمصلحة شخصية أو مصلحة منافسة. 

  ألحكام هذا القسم من السياسة )االلتزامات العامة للعمل( املذكور في هذه السياسةأي مخالفة فعلية أو محتملة. 

 )حدوث أي واقعة قد تبدو مخالفة ألحكام هذا القسم من السياسة )االلتزامات العامة للعمل. 

 حدوث ، أو إمكانية حدوث ، أي عملية إغراء. 

 حاولة لعملية إغراءحدوث أي واقعة قد تبدو باعتبارها عملية إغراء فعلي أو م. 
 

كما يجب إبالغ الهيئة والجمهور دون تأخير عن أي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة أو أي ترتيب يستثمر بموجبه كل من الشركة 

 وطرف ذي عالقة في أي مشروع أو أصل أو يقدم تمويال له.
 

 ويجب اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة عن املعلومات التي تتعلق بأي 
 
ها مصلحة فيها، أو كانت في أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا

ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير املالي أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم، وإذا لم توجد أعمال أو 

 عقود من هذا القبيل فعلى الشركة تقديم إقرار.
 

 هذا القسم يجب أن تكون مصحوبة بجميع البيانات و التفاصيل ذات الصلة. إن أي عملية كشف عن معلومات تجرى بموجب
 

 املتطلبات اإلضافية املتعلقة بأعضاء مجلس اإلدارة 5,9

 تزامات العامةلاإل 1,5,9

ذه السياسة، هباإلضافة لتلك اإللتزامات املنصوص عليها في القسم )املتطلبات العامة املتعلقة بجميع األشخاص املعنيين( املذكور في 

 التقيد باإليجب على أعضا
 
لتزامات املنصوص عليها في القسم )املتطلبات اإلضافية املتعلقة بأعضاء مجلس ء مجلس اإلدارة أيضا

 اإلدارة(.
 

 

 املصلحة الشخصية لعضو مجلس اإلدارة 1,1,5,9

 بترخيص إال الشركة لحساب تم التي والعقود األعمال في مباشرة غير أو مباشرة مصلحة أي اإلدارة مجلس لعضو يكون  أن يجوز  ال -1

 غير أو مباشرة مصلحة من له بما املجلس يبلغ أن اإلدارة مجلس عضو وعلى .سنة كل يجدد العادية العامة الجمعية من مسبق

 في االشتراك العضو لهذا يجوز  وال .االجتماع محضر في التبليغ هذا ويثبت الشركة، لحساب تتم التي والعقود األعمال في مباشرة

 العامة الجمعية اإلدارة مجلس رئيس ويبلغ .املساهمين وجمعيات اإلدارة مجلس في الشأن هذا في يصدر الذي القرار على التصويت

 تقرير التبليغ ويرافق فيها، مباشرة غير أو مباشرة مصلحة املجلس أعضاء ألحد يكون  التي والعقود األعمال عن انعقادها عند العادية

 .الخارجي الشركة حسابات مراجع من خاص
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 املطالبة مصلحة ذي لكل أو للشركة جاز ،( أعاله 1الفقرة ) في إليها املشار مصلحته عن اإلفصاح عن املجلس عضو تخلف إذا -2

 .ذلك من له تحققت منفعة أو ربح أي بأداء العضو إلزام أو العقد بإبطال املختصة القضائية الجهة أمام
 

 

 األنشطة املنافسة ألعضاء مجلس اإلدارة 2,1,5,9

 الذي النشاط فروع أحد في الشركة ينافس أن أو الشركة، منافسة شأنه من عمل أي في يشترك أن اإلدارة مجلس لعضو يجوز  ال

  يكن لم ما املناسب، بالتعويض املختصة القضائية الجهة أمام تطالبه أن للشركة كان وإال تزاوله؛
 
 من سابق ترخيص على حاصال

 .بذلك القيام له يسمح سنة كل يجدد العادية العامة الجمعية
 

 

 القروض النقدية والضمانات ألعضاء مجلس اإلدارة 3,1,5,9

 

  تقدم أن للشركة يجوز  ال -1
 
 أي يعقده قرض أي تضمن أن أو فيها، املساهمين أو إدارتها مجلس أعضاء من أي إلى نوع أي من قرضا

 .الغير مع منهم

  تستثنى  -2
 
 املوافقة يتم التي فيها العاملين تحفيز برامج وفق الشركة تمنحها التي والضمانات القروض( أعاله 1الفقرة ) حكم من أيضا

 .العادية العامة الجمعية من بقرار أو األساس الشركة نظام أحكام وفق عليها
 

 سياسات املكافآت  4,1,5,9

 عليهم اإل  تحديد سياسات املكافآتال يحق ألعضاء مجلس اإلدارة 
 
متناع عن املشاركة في أي تصويت تجريه الخاصة بهم ، ولزاما

 الجمعية العامة للمساهمين في هذا الخصوص. 
 

 واجب اإلفصاح عن املعلومات 2,5,9

املعلومات والتفاصيل يجب على أعضاء مجلس اإلدارة القيام على الفور باإلفصاح ملجلس اإلدارة وللجنة املراجعة ، عن جميع 

 املحيطة ذات الصلة بما يلي:

 العامة( املذكور في هذه السياسة أي مخالفة فعلية أو محتملة ألحكام القسم )املتطلبات. 

 )حدوث أي واقعة قد تبدو مخالفة ملا جاء في القسم )املتطلبات العامة. 

 والتفاصيل ذات الصلة.أي إفصاح بموجب هذا القسم يجب أن يرفق معه جميع املعلومات 
 

 اإلستبعاد  3,5,9

يجب إستبعاد أعضاء مجلس اإلدارة ذوي املصلحة من أي مناقشات أو مداوالت أو تصويت ، على مستوى مجلس اإلدارة أو الجمعية 

قة أو الترتيب بالصفالعامة للمساهمين أو أي لجنة منبثقة عن املجلس ، فيما يتصل بوجود تبعات تعارض املصلحة و/ أو فيما يتصل 

 املعني.
 

ي 6,9  عملية التقص ّ

ي من خالل لجنة املراجعة  1,6,9  التقص ّ

تقوم لجنة املراجعة بتقص ي عمليات اإلفصاح التي تجري بموجب القسم )واجب اإلفصاح( املوضح في هذه السياسة ، و عليها أن 

 تقوم بما يلي:

 كة.الشر سليم وعادل ومعقول ملصلحة  عتباره ترتيبإإجازته ب لترتيب ذي الصلة قد تمتفيما إذا كانت الصفقة أو ا 

  تخاذه ، إذا تقرر أن ثمة إخالل قد حدث بهذه السياسةإاء تأديبي أو تصحيحي مناسب يلزم أي إجر. 
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ويجوز للجنة املراجعة أن تطلب حضور الشخص املعني ذي املصلحة أو عضو مجلس اإلدارة ذي املصلحة للكشف عن مزيد من 

 املعلومات املفصلة.
 

 ملجلس اإلدارة
 
ي فيه توص  وبعد إتمام جميع التحقيقات الضرورية بدقة وعناية كاملة ، على لجنة املراجعة أن تعد وتسلم تقريرا

 تخاذها.إباإلجراءات التي يلزم 
 

 للقسم )واجب اإلفصاح(  2,6,9
ً
القرار النهائي بخصوص عمليات اإلفصاح املتعلقة باملتطلبات العامة ، أو التي تجرى طبقا

 املوضح في هذه السياسة

يحق ملجلس اإلدارة البت في األمور املتصلة بالقسم )واجب اإلفصاح( ، أو التي يتم الكشف عنها بموجبه. ويصدر قرار مجلس اإلدارة 

 ، ويجب أن يكون  تقديرحسب 
 
 على مصلحة سدافكو وتطوير وتحقيق أغراضها.إاملجلس منفردا

 
 هتمام املجلس منصبا

 

 .
 
 أو جزئيا

 
ويحق ملجلس اإلدارة إجراء تحقيقاته الخاصة واملحافظة على ، أو إغفال ، التوصيات الواردة في تقرير لجنة املراجعة كليا

 دون ويجوز ملج
 
 تظار تقرير لجنة املراجعة وتوصياتها.إنلس اإلدارة أن يتخذ قرارا

 

القرار النهائي الخاص بعمليات اإلفصاح املتعلقة باملتطلبات العامة ، أو التي يتم اتخاذها بموجب القسم )واجب  3,6,9

 اإلفصاح( املوضح في هذه السياسة 
 

  تخاذ القرارإصالحيات  1,3,6,9

العامة للمساهمين هي الجهة الوحيدة املتمتعة بصالحية منح أي تفويضات الزمة بموجب القسم )املتطلبات العامة( ، إن الجمعية 

 أو البت في أي مخالفات بموجب أحكام القسم املذكور.
 

  اإلشعارات للجمعية العامة للمساهمين 2,3,6,9

يجب أن يبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية عند إنعقادها عن األعمال والعقود التي ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة شخصية فيها 

 .مراجع حسابات الشركة الخارجيويرافق هذا التبليغ تقرير خاص من سواء مباشرة أو غير مباشرة 
 

 ذلك بتقريره الخاص وتوصياته للجمعية العامة للمساهمين.ويحق ملجلس اإلدارة إجراء تحقيقاته الخاصة ، والتقدم ك
 

 قرارات الجمعية العامة للمساهمين  3,3,6,9

 تقوم الجمعية العامة العامة للمساهمين ، بالتصويت من قبل املساهمين )من غير ذوي املصلحة( ، على مايلي:
 

  املصلحة الشخصية لعضو مجلس اإلدارة( و )أعمال املنافسة عتماد الظروف املذكورة في القسمين إتقرير فيما إذا كان سيتم(

 منصفة وعادلإارة( املوضحة في هذه السياسة ، بمن أعضاء مجلس اإلد
 
ة ومعقولة بالنسبة لسدافكو )وأي عتبارها ظروفا

(.إ
 
 عتماد يتم منحه بهذا الخصوص البد من تجديده بشكل سنوي طاملا كانت الصفقة أو الترتيب ساريا

 

 اذ أي إجراء تأديبي أو تصحيحي مناسب إذا تقرر أن عضو مجلس اإلدارة قد أخل بأحكام القسم )املتطلبات اإلضافية تخإ

 املتعلقة بأعضاء مجلس اإلدارة(.
 



 إطار حوكمة الشركات  )سدافكو( لمنتجات األلبان واألغذيةالشركة السعودية 

 

Page 40 of 95 
 

 املستندات  7,9

 جتماعاتمحاضر اإل  1,7,9

مجلس اإلدارة أو لجان مجلس  جتماعات مجلس اإلدارة ولجان مجلس اإلدارة توثق وتصف بالتفصيل أي تصرف يتخذهإإن محاضر 

 اإلدارة حيال تنفيذ هذه السياسة.
 

ويجب أن تدرج في املحاضر أسماء جميع أعضاء املجلس )أو أعضاء اللجنة املعنية( الحاضرين و/ أو املشاركين ، وأن تصف أي 

 يتصل بذلك. تخاذها فيماإون قد جرت ، وكذلك أي قرارات تم مناقشات و/أو مناظرات و/أو عمليات تصويت تك
 

 
 
ويجب أن يدرج التقرير السنوي ملجلس اإلدارة ، وأن يصف ، تلك الحاالت التي تم فيها تنفيذ هذه السياسة ، ويجب أن يوضح تحديدا

 مايلي:

 عتمادها بالرغم من وجود حالة تعارض في املصالح فعلية أو محتملةإالصفقات أو الترتيبات التي تم العقود والتعامالت و  كتل. 

 تخاذها في حالة رصد أي مخالفاتإي عقوبات أو إجراءات تصحيحية تم أ. 
 

 اإلقرارات 2,7,9

 يؤكد أنه:
 
 على كل شخص معني أن يوقع إقرارا

 قد تسلم صورة عن هذه السياسة 

  قد قرأ وتفهم هذه السياسة 

 قد وافق على التقيد بهذه السياسة 
 

 تفسير هذه السياسة 8,9

 السياسة 1,8,9

 ستبدال ، األنظمة السارية التي تحكم تعارض املصالح.إسة هو توضيح وإضافة إلى ، و ليس هذه السياالقصد من 
 

 عدم شمولية الحاالت  2,8,9

إن حاالت املصلحة الشخصية واملصلحة املنافسة املدرجة في القسم )املتطلبات العامة املتعلقة بجميع األشخاص املعنيين( ليست 

ووفق ماتم شرحه في القسم )تعارض املصالح : التعريف العام( ، فإن حاالت تعارض املصالح قد تنشأ في شاملة لجميع الحاالت ، 

 مواقف متنوعة وكثيرة ، ويجب أن يفسر هذا التعبير بمفهوم واسع.
 

 العناية والجدية 3,8,9

 عن تدقيق 
 
 ومصالحهم التجارية وعالقاتهم الخارجية ، وذلكصفقاتهم تعاقداتهم وتعامالتهم و إن األشخاص املعنيين مسؤولون دوما

خشية أي تعارض محتمل في املصالح ، وعليهم أن يبادروا على الفور باإلفصاح عن أي معلومات الزمة . ومن املفترض أن األشخاص 

ية. ويجب على خالقاملعنيين سوف يقرون ويتجنبون املواقف التي تنطوي على تعارض املصالح ، وسوف يلتزمون بأعلى املعايير األ 

 أي تعارض محتمل في املصالح. وقد يتسبب ظهور أي 
 
األشخاص املعنيين أن يتجنبوا ليس فقط تعارض املصالح الفعلي وإنما أيضا

 تعارض في املصالح في ضرر لسدافكو، وقد يشكك في مصداقيتها.
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اقب اإلفصاح 4,8,9  عو

ب اإلفصاح عن املعلومات( ، ال يعني بالضرورة وجود تعارض فعلي في املصلحة إن اإلفصاح على النحو املنصوص عليه في القسم )واج

 ، تعارض جوهري مؤثر بقدر يكفي ليكون ذا أهمية عملية ، أو إذا كان كذلك ، أنه عند اإلفصاح 
 
أو أن ذلك التعارض ، إذا كان موجودا

 على مصالح سدافكو.الكامل عن جميع الحقائق والظروف ذات الصلة ، فإنها ستكون مؤثرة سلب
 
 ا

 

 املراجعة و التعديالت  9.9

 ، وسوف يجري تقييمها للتعرف  الشركةلضمان أن تتم أعمال 
 
بشكل يتفق مع هذه السياسة ، سوف تتم مراجعة هذه السياسة دوريا

 على ذلك وفعاليتها كفائتهاعلى مدى 
 
دارة إن ُوجدت ، إلى مجلس اإل قتراحات ، ة املراجعة بتقديم املالحظات واإل، ستقوم لجنعالوة

 ملراجعتها واملوافقة عليها.
 

 العالقة مع أصحاب املصلحة. 10

 الغــرض 1,10

الغرض من هذا الباب هو توضيح السياسات التي ستحكم الشؤون املتصلة بالعالقة مع أصحاب املصلحة ضمن مجلس إدارة الشركة 

 السعودية ملنتجات األلبان واألغذية )يشارإليها هنا وفيما يلي بـ "الشركة" أو "سدافكو"(. 

  

 نظرة عامة العالقة مع أصحاب املصلحة : 2,10

م أفراد أو مجموعات من األفراد لديهم مصلحة أو مصالح مباشرة أو غير مباشرة في الشركة ويستطيعون التأثير أصحاب املصلحة ه

على أو يتأثرون بتصرفات الشركة وأهدافها وسياساتها. من أصحاب املصلحة األساسيين في الشركة: املساهمون ، واملدراء 

نون، والبنوك، واملوردون، واملجتمع املحلي والحكومة. الجدول التالي يسرد التنفيذيون، واملوظفون، والعمالء/الزبائن، والدائ

  مجموعة أصحاب املصلحة ومصالحهم الرئيسية وتأثيراتهم على أي شركة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ونفوذهم هتمامات أصحاب المصلحةإ: 1جدول 
 

 التأثير والنفوذ أهم االهتمامات صاحب المصلحة
 

 المساهمون

 

 نمو األرباح

 

 العامةالتصويت في الجمعيات 

 

البنوك وغيرها من 

 المقرضين

 

فوائد والقروض، تقييم التصنيف تسديد ال

 ئتماني للشركةاإل

 

تقييم  علىالتأثيرقادرون على سحب التسهيالت البنكية أو

 ئتمانياإلالتصنيف 

   

 يتخذون قرارات، لديهم معلومات تفصيلية
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أعضاء مجلس اإلدارة 

 والمدراء التنفيذيين

، الرضا الوظيفي، المكانة رواتبال

 الوظيفية

 

 الموظفون

 

الرواتب واألجور، األمان الوظيفي، 

 الرضا والحافز الوظيفي 

 

 جودة الخدمة دوران العمالة،

 

 الموّردون

 

العقود طويلة األجل، سرعة سداد 

 المستحقات

 

 التسعير، الجودة، توافر المنتج

 

 العمـالء/الزبائن

 

يُعتمد عليها، قيمة مقابل ما يدفعونه، جودة 

 خدمة العمالء

 

العائدات/اإليرادات، عالقة العمل المستمرة، تعزيز أو 

 تشويه سمعة الشركة عبر الحديث مع معارفهم

 

 

 المجتمـع

 

 البيئة، خلق وظائف محلية

 

 أو الجهات المدنية غير مباشر عبر الحكومة

 

 

 الحكومة

 

 الوظائفالتشغيل القانوني، خلق 

 

 اللوائح والقوانين

 

 
 
  من املؤكد أن الشركات التي تستثمر وقتا

 
لتعزيز عالقاتها مع أصحاب املصلحة فيها تنعم بنجاح أكبر وتجني ثمار هذه العالقات،  كافيا

 باملقارنة بالشركات التي ال تعي أن بناء جسور الثقة والدعم مع أصحاب املصلحة هو عنصر هام لنجاح الشركة على املدى الطويل.
 

 مثل: العالقات الجيدة مع أصحاب املصلحة تساعد الشركة بطرق مختلفة،

 .تقوية أواصر الوالء 

  تخاذ القرارات الصائبة.إالتمكين من 

 .التعّرف على العوائق واملشاكل 

 .املساعدة في معالجة املشاكل 

 دعم وتشجيع املعرفة املتبادلة. 

 

 سياسات تتعلق بالعالقة مع أصحاب املصلحة   3,10

 نظرة عامة  1,3,10

ين تجاه ينلتزام متإملتزم بأعلى املعايير األخالقية حيث تتطلع الشركة ألن يتحلى أصحاب املصلحة بإيمان و  الشركةمجلس إدارة 

حية مع في بناء عالقات ص "سدافكو" لتزام هي مفتاح النجاح للشركة السعودية ملنتجات األلبان واألغذيةالشركة. متانة الثقة واإل

 أصحاب املصلحة. 
 

 املسـاهمين  2,3,10

ملتزمة بإيجاد قيمة مستدامة ملساهميها وتسعى لتحقيق عائدات مالية ممّيزة وتعمل لخدمة مصالح املساهمين بأفضل شكل  الشركة

 ممكن. 
 

 العمالء واملوردين 3,3,10

امة وأمانة، ستقإواملوردين بملتزمة بتوفير خدمات ممتازة وحلول ذات قيمة مضافة، كما تسعى الشركة للتعامل مع العمالء  الشركة

 وتسعى لبناء وحفظ عالقات جيدة مع عمالئها ومورديها، وتحرص على حماية سرية املعلومات املتصلة بهم. 
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 املوظفين 4,3,10

  الشركة
 
طوير املنهي التعيينات، واملكافآت، والت ملتزمة بمعاملة أفرادها بكرامة وتحقيق تكافؤ فرص التوظيف لكافة موظفيها شامال

 والترقيات. 
 

 حترام حقوق املوظفين. إحترام حقوق اإلنسان و إمية توفير ظروف عمل آمنة وصحية و كما يؤمن مجلس إدارة الشركة بأه
 

أن يكشفوا ما يظهر لهم من ممارسات غير أخالقية. كما تريد الشركة من الغير أال  الشركةيتوقع مجلس إدارة الشركة من موظفي 

 
 
 كان أن يعمل بطريقة غير أخالقية.  يطلبوا من موظفيها العمل بطريقة غير أخالقية، وباملثل لن تطلب الشركة من أحد أيا

 

 املجتمع  5,3,10

ى ستغالل املسئول للموارد من أجل الحفاظ علأينما مارست عملياتها، وباإل حياة ملتزمة باإلسهام في رفع مستوى نوعية ال الشركة

البيئة، وبالتالي يريد مجلس إدارة الشركة من املجتمعات املتصلة بها أن يعتمدوا على إسهامات الشركة على الصعيد املدني والخيري 

 واألنشطة األخرى التي تصلح املجتمع. 
 

 املبادئ التالية بهدف تطوير عالقات ناجحة مع أصحاب املصلحة:عالوة على ذلك، تتبنى الشركة 
 

  سيتم إبالغ الجهات/األفراد ممن سيتأثرون بعمليات الشركة عن أنشطة الشركة، والسماح ألصحاب املصلحة باملشاركة

 بشكل صريح وشفاف في املشاكل والفرص التي تؤثر عليهم.

 اجات يحتإعتبار اط الشركة وستأخذ الشركة بعين اإل أوانها حول نش سيتم تزويد أصحاب املصلحة بمعلومات دقيقة في

 تخاذ القرارات. إومخاوف أصحاب املصلحة عند 

  .ستطلب الشركة الحصول على تعقيبات/آراء أصحاب املصلحة حول قرارات الشركة املتصلة بالنشاط 

  ستشجع الشركة أصحاب املصلحة على تحديد الطريقة التي تناسبهم للتشاور معهم وستبذل وسعها لتتجاوب مع ما يحبذه

 أصحاب املصلحة.  

  ه، سيحترم موظفو الشركةنزاع وتعذرت معالجت –ال قدر هللا  –تحترم الشركة قّيم وثقافة كل صاحب مصلحة. عند وقوع 

 
 
 حرصون على معالجة املشاكل بأسرع ما يمكن. ختالف وجهات النظر وسيإدائما

 

 صحاب املصلحة أعالقات  4,10

 صاحب املصلحة بالشركة هو شخص، أو مجموعة، أو مؤسسة، أو نظام يؤثر أو يتأثر بتصرفات الشركة. 
 

اق هذا امليث ء من، حيث جزةمن الطرق املفيدة إلدارة عالقات صاحب مصلحة صياغة وتعميم مدونة أخالقيات وسلوكيات مكتوب

 لتزامات املتصلة بأصحاب املصلحة الشرعيين. ملتطلبات القانونية وغيرها من اإللتزام بايوجه الشركة لإل
 

 

تخاذ اإلجراء التصحيحي املالئم أو التوصية به ملعالجة إعلى في حالة خرق أحد حقوق صاحب املصلحة، ستحرص لجنة املراجعة 

 املشاكل بطريقة وافية. 
 

 

 يكون مج
 
متثال ملدونة األخالقيات بما في ذلك إدارة متطلبات ع وثقافة الشركة واإلشراف على اإل عن صياغة طاب لس اإلدارة مسئوال

لتزامات القانونية للشركة إضافة إلى إتاحة مساحة ووسائل للموظفين يعالج ميثاق أخالقيات الشركة اإل أصحاب املصلحة. يجب أن

ل قائمة أصحاب املصلحة واملديرين بشأن أي سوء تصرف محتمل بدون خوف من عقاب أو جزاء. تشمكي ينبهوا مجلس اإلدارة 

 عتبارات قانونية أو تعاقدية أو تجارية التالي: إاملتصلة ب
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 .املوظفين 

 .العمالء 

 .الدائنين 

 ستثمارية.ؤسسات اإل امل 

 .املمولين/البنوك 
 

 املوظفين  1,4,10

 للتالي:إبشكل عام ال يتحمل مجلس اإلدارة تجاه املوظفين واجبات قانونية 
 
 ئتمانية، ومع ذلك فيجب على املجلس أن يكون ُمدركا

  لتزامه لتمكين الشركة في تحقيق أهدافها.إأهمية ضمان دعم املوظف و 

 لتزامات املحددة املفروضة طبقا لتشريعات أخرى تشمل قوانين الصحة والسالمة املهنية. اإل 
 

 العمالء 2,4,10

حتياجات إجلس اإلدارة. لذلك يقع عاتق فهم باختصار: بدون عمالء ال يوجد نشاط للشركة. وهذا دليل على أهمية العمالء للشركة ومل

 إيذية وحدها، بل تتطلب على اإلدارة التنفستجابة لها ليس فقط أو مخاوف العمالء واإل 
 
ه من مجلس اإلدارة الذي يتعين علي هتماما

أن ينظر في الكيفية الناجحة لتناول ومعالجة شكاوى العمالء. يجب رفع التقارير واإلحصائيات إلى مجلس اإلدارة حول املشاكل 

 الرئيسية البارزة في شكاوى العمالء.  
 

 الدائنين 3,4,10

املسئولية اإليجابية على مجلس اإلدارة تجاه الدائنين تمت مناقشتها وتأكيدها في حاالت قانونية وقضائية وبالتالي يجب أن تكون محور 

 تركيز مجلس اإلدارة في حاالت الُعسر )الضيق( املالي. 
 

 ستثماريةاملؤسسات اإل  4,4,10

أن  يتلقونها، وأغلب تلك املعلومات تأتي من الشركات نفسها، وبالتالي من األهمية بمكانيبني املستثمرون قراراتهم على املعلومات التي 

كون هي ستثمار املساهمة ستطلعات املستثمرين، وأن مؤسسات اإل حتياجات وتإوتتجاوب بطريقة مالئمة مع جميع  تتفهم الشركة

 صاحبة الصوت األعلى في مطالب املساهمين. 
 

 تحتاج الشركة إلى أن تو 
 
لة ستثمارية مقابل مصالح املساهمين ككل، وأن تحرص على معامسات اإل بين تطلعات وطلبات املؤس جد توازنا

 عادلة ومنصفة وموحدة لكافة املساهمين.
 

 املمولين والبنوك 5,4,10

ن املقرضين هناك الكثير م أنلتزاماتها تجاه البنوك واملؤسسات املالية التي تتعامل معها. كما جب أن تولي الشركة عناية دقيقة إلي

 ومتطلبات أخرى بهدف الوفاء بممن لديهم مواثيق توجب على الشركة أن تتقـيـد بنسب ومعدالت محددة مسبق
 
 التمويل.  فاقياتإتا

 

وضع لاعلى أعضاء مجلس اإلدارة أن يفهموا بوضوح هذه املتطلبات وأن يتحققوا من أن اإلدارة التنفيذية تراقب بصورة كافية وفعالة 

تهاك تلك املواثيق وبالتالي تتحمل الشركة غرامات أو عواقب أخرى. إضافة إلى هذا، يجب أن يكون هناك إناملالي للشركة، حتى ال يتم 

ير حتياجاتهم املتعلقة بتوفإصفة دورية والتجاوب مع طلباتهم و تواصل مفتوح مع ممولي الشركة والدخول معهم في محاورات ب

انية أو تمديدها أو ئتمهمية بمكان إلبرام التسهيالت اإل إيجابية. العالقة اإليجابية بين الشركة واملمولين هي من األ املعلومات بطريقة 

 مراجعتها أو تعديلها. 
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 املجتمع 6,4,10

جتماعي في إمن الشركات أن تكون مسؤولة بشكل التشريعات البيئية وقوانين األنشطة االقتصادية والتوقعات املجتمعية تتطلب 

ا بعين بية )أخالقية( يجب أخذهلتزامات قانونية وأدإئتمانية إال أنها إليست واجبات  عملياتها وفي تعامالتها مع املجتمع. ومع أن هذه

قة بطريستجابة لها فاق في فهم قضايا املجتمع وفي اإل اإلخ أنكما  تخاذ قرارات الشركة وفي مزاولة النشاط.إعتبار كجزء من عملية اإل 

 
 
 على الشركة من الناحية املالية وعلى سمعتها وقد يكون له عواقب سلبية أخرى. مالئمة قد يؤثر سلبا

 

 واملساهمين  صحاب املصلحةأليات حل املنازعات وشكاوى آ 7,4,10

حة نشوء نزاع بين صاحب املصلفي  حالة  أو من أي مساهم سواء مباشرة للشركة أو من خالل هيئة السوق املالية في حالة رفع شكوى 

دارة أمين سر مجلس اإل مسؤول عالقات املساهمين و/أو تصال والتواصل مع صاحب املصلحة اإلاملساهم أو الشركة، يجب على وبين 

جنة لمجلس اإلدارة و/ أو مجلس اإلدارة بإحالة املسألة إلى أمين سر مسؤول عالقات املساهمين و/أو بالشركة، وبمجرد إبالغه يقوم 

 ءاإلجرا و/ أو اإلدارة التنفيذية حسب موضوع الشكوى خالل يومين عمل وذلك لدراسه الشكوى والرد عليها أو إتخاذ  املراجعة

لحة ويجب الرد على شكوى املساهم أو صاحب املص بصورة وافية.او الشكوى  تخاذه ملعالجة املسألةإالتصحيحي املالئم أو التوصية ب

  خالل عشرة أيام عمل من تاريخ إستالم الشكوى من املساهم أو من هيئةالسوق املالية أو من صاحب املصلحة

 

 املراجعة والتعديالت 5,10

ها بشكل دوري، وتقييم لضمان أن تتم أعمال الشركة بشكل يتفق مع هذه السياسة، يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة هذه السياسة

 على ذلك، ستقوم لجنة املراجعة بتقديم مالحظاتها وتوصياتها للتعديل )إ
 
لزم األمر( إلى  نللتعرف على مدى كفاءتها وفعاليتها.عالوة

 عتمادها. إستعراضها و مجلس اإلدارة إل 
 

 سياسة سرية املعلومات. 11

 الغــرض 1,11

لتزام الشركة السعودية ملنتجات األلبان واألغذية )يشارإليها هنا إمجلس اإلدارة على وعي ب الغرض من هذه السياسة هو التأكد من أن

وفيما يلي بـ "الشركة" أو "سدافكو"( بضمان سرية شؤون الشركة الهامة. و تهدف هذه السياسة إلى مساعدة مجلس إدارة الشركة 

 للمتطلبات القانونية ومعايير املسائلةعلى إدارة التعامل مع سرية املعلومات مما يحقق أهداف الشرك
 
 .ة، ووفقا

 

 املحافظة على السّرية 2,11

موضوعة من قبل الشركة و التي ال  تشير املعلومات السرية إلى أي معلومات أو مواد مملوكة للشركة ، سواء  كانت موضوعة أو غير

 أو تصاله بالشركة بشكل مباشرإس اإلدارة الحصول عليها من خالل تكون معلومة إال من خالل الشركة، و يجوز لعضو مجل

 غيرمباشر.
 

طالع على املعلومات السرية والتصرف بما يخص هذه املعلومات. وقد تحتوي هذه املعلومات أو الوثائق يحق ملجلس إدارة الشركة اإل 

 وسلعها وخدماتها ، وسجالت أعمال الشركة والخطط التي على بيانات شخصية للشركة ، وموظفيها ، وأعمالها الحالية واملستقبلية ،

 تكون قيد الدراسة أو الخطط التي يتم تنفيذها ، والقوائم املالية ، أو أي معلومات أخرى من الجمهور تسدعي املحافظة على سريتها.
 

ستجدات الداخلية الهامة للشركة مع يمتنع كافة أعضاء مجلس إدارة الشركة ومسؤوليها وأعضاء لجانها عن مناقشة املسائل أو امل

أي شخص خارج الشركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، عدا ما يستلزمه أداء الواجبات العادية بما يتماش ى مع األنظمة والقوانين 

 املتبعة.
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 التابعة أو مؤسساتإن اإلفصاح غير املصرح به عن املعلومات الداخلية للشركة )أو معلومات سرية عن املساهمين أو الشركات 

شريكة في العمل( قد يؤدي إلى مشاكل جسيمة للشركة أو ألي شخص مرتبط بالشركة. و إذا وجدت أي أسئلة بخصوص مدى سرية 

 معلومة من عدمها ، يقوم أعضاء مجلس اإلدارة بالتشاور حول ذلك مع رئيس املجلس.
 

وصول إلى أي معلومات سرية ، وفي حالة حدوث ذلك يقوم املجلس  يحق ملجلس اإلدارة عدم السماح ألي شخص غير مصرح له من ال

 بإبالغ رئيس مجلس اإلدارة.
 

إن عدم اإللتزام بسياسة سرية املعلومات للشركة من قبل أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة قد يعرضه للمسائلة القانونية مما  قد 

 .يستدعي إنهاء عضويته في املجلس
 

 بيان السرية 3,11

 يؤكد أنها أو أنه:على ك
 
 ل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أن يوقع إقرارا

 قد تسلم صورة عن هذه السياسة. 

 قد قرأ وتفهم هذه السياسة. 

 قد وافق على التقيد بهذه السياسة. 
 

 .املراجعة والتعديالت 4,11

ياتها لجنة املراجعة بتقديم مالحظاتها وتوصتقوم وس دوريياسة بشكل تقوم لجنة املراجعة بمراجعة وتقييم فعالية وكفاءة هذه الس 

 عتمادها. إستعراضها و ن لزم األمر( إلى مجلس اإلدارة إل للتعديل )إ
 

 ميثاق مجلس اإلدارة . 12

 الغــرض 1,12

 نتخاب مجلس إدارة الشركة )ُيشار إليه بـ"مجلس اإلدارة"( من قبل مساهمي الشركة السعودية ملنتجات األلبان واألغذيةإتم ي

ل ويمثل جميع املساهمين وعليه بذ )يشارإليها هنا وفيما يلي بـ "الشركة" أو "سدافكو"( لإلشراف على إدارة نشاط وشؤون الشركة

ة وتعظيم قدراتها وتقع على عاتق مجلس اإلدارة صون مصالحها وتنميوالوالء في إدارة الشركة وكل ما من شأنه  واجبي العناية

 أو جهات أو أفراد في ممارسة بعض إختصاصاته وفي جميع األحوال اليجوز  ؤولية عن أعمالها وإنسامل
 
ة ملجلس اإلدار  فوض لجانا

 .و غير محدد املدةإصدار تفويض عام أ
 

 التنظيم 2,12

  يتولى املوظفون واملدراء التنفيذيون تنفيذ وإدارة نشاط الشركة تحت توجيه الرئيس التنفيذي وإشراف مجلس اإلدارة بغرض

نتخاب أعضاء مجلس اإلدارة بواسطة املساهمين لإلشراف على اإلدارة إاألجل للشركة وملساهميها. ويتم  القيمة طويلة تحسين

 التنفيذية وتقديم املشورة لها.

  يمعن طريق التصويت التراكبواسطة املساهمين في الجمعية العامة ملدة ثالث سنوات نتخاب أعضاء مجلس االدارة إيتم. 

  نظمة أشروطة فيما ينطبق على الشركة من ستقاللية والخبرة املدارة أن تتوافر فيهم متطلبات اإل أعضاء مجلس اإل يجب على

 ولوائح. 

  يتكون مجلس إدارة الشركة من سبعة أعضاء. ويتشكل املجلس من عدد من األعضاء املستقلين، والغير تنفيذيين، على أن ال

.عن ثالثة عدد أعضاء املجلس يقل 
ّ
 واليزيد عن أحد عشر عضوا
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  يتولى أحد أعضاء مجلس اإلدارة منصب رئيس مجلس اإلدارة كما يتولي عضو أخر منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة ليحل

، ويتم محل رئيس املجلس عند غيابه ويج
 
 منتدبا

 
 ختيارهم عبر تصويت تأييدي ألغلبية األعضاء.إوز للمجلس أن يعين عضوا

( على األقل من أعضاء مجلس اإلدارة 2ثنين )إة في التواريخ التي يحددها رئيس مجلس اإلدارة أو عند طلب يجتمع مجلس اإلدار 

 أو مراجع الحسابات. 

  جتماعات، ومتى ما أمكن بشكل رئيس مجلس اإلدارة جدول أعمال اإل يجتمع مجلس اإلدارة مرتين على األقل في السنة. يعّد

جتماع، ويرأس رئيس مجلس اإلدارة كافة نعقاد اإل إمن تاريخ  على األعضاء قبل خمسة أياممعقول سيتم توزيع جدول األعمال 

 اإل االجتماعات، وإذا لم 
 
نعقد والياع مجلس اإلدارة. جتمإجتماع فينوب عنه نائبه في رئاسة يكن رئيس مجلس اإلدارة حاضرا

 عدد األعضاء الحاضرين ثالثةاإلحتماع إال إذا حضرة نصف أعضاء املجلس على األقل على أن يكون 

  سيكون لكل عضو في مجلس اإلدارة صوت واحد وفي حال تساوي األصوات املؤيدة واملعارضة فيكون لرئيس مجلس اإلدارة

 االجتماع فسينوب عنه نائبه في التصويت.
 
 صوت ترجيحي، وإذا لم يكن رئيس مجلس اإلدارة حاضرا

  ذكرها ملساعدة مجلس اإلدارة في أداء مسئولياته اإلشرافية:قام مجلس اإلدارة بتشكيل اللجان التالي 

o  لجنة املراجعة. 

o  املكافآت والترشيحاتلجنة. 

  يجوز ملجلس اإلدارة بين الحين واآلخر تشكيل لجان أخرى عبر تصويت تأييدي ألغلبية أعضاء مجلس اإلدارة، ويحدد ميثاق

 كل لجنة مسئولياتها.

  من قبل مجلس اإلدارة ويجوز ملجلس اإلدارة عزلهم حسب تقدير مجلس اإلدارة  والترشيحات املكافآتيتم تعيين أعضاء لجنة

لك من ويتم إعتماد ذاملكافآت والترشيحاتويتم إختيار أعضاء لجنة املراجعة من قبل مجلس اإلدارة بموجب توصية من لجنة 

تتوافر فيهم متطلبات االستقاللية والخبرة املشروطة الجمعية العامة للمساهمين في الشركة. ويجب على أعضاء اللجان أن 

 ظمة ولوائح.أنبق على الشركة من فيما ينط

 قتراحات املناسبة بشكل منتظم.إلتقوم اللجان بإطالع املجلس على مايستجد في نشاطاتها وتقديم ا 
 

 تاإلجتماعا 3,12

 جتماعات اللجان التي يخدمون بها، وقضاء الوقت الالزم إجتماعات مجلس اإلدارة و إوقع من أعضاء مجلس اإلدارة حضور ُيت

  .لتزاماتهمإوجبه أداء مسئولياتهم و الوفاء بجتماعات بقدر ما يستمن اإل  وعقد عدد

  يجب  –املعلومات واملعطيات التي يحتاجها أعضاء مجلس اإلدارة أو لجان مجلس اإلدارة لفهم النشاط وممارستهم ملسئولياتهم

ا جتماع حتى يتسنى لهم اإلطالع عليهإل التاريخ املحدد ل من خمسة أياماللجان قبل توزيعها عادة على أعضاء مجلس اإلدارة أو 

 جتماع. إل ومراجعتها قبل ا

 جتماع عبر الهاتف أو املحادثات املرئية عن إل يحتفظ مجلس اإلدارة بسجل مكتوب عن اجتماعاته. يجوز ملجلس اإلدارة ا

عن وذلك  بعد )الفيديو كونفيرنس( ويجوز لهم إصدار القرارات بالتمرير وذلك بما ال يتعارض مع النظام األساس ي للشركة

 ذهه وتعرض فيها للمداولة املجلس إجتماع كتابة األعضاء أحد يطلب مالم متفرقين األعضاء كافة علىطريق عرضها 

 في أول إجتماع تال له . اإلدارة مجلس على القرارات
 

 الوظائف األساسية ملجلس اإلدارة  4,12
 

 اإلدارة ملجلس يكون  األساس، الشركة ونظام التنفيذية ولوائحه الشركات نظام في العامة للجمعية املقررة ختصاصاتإل ا مراعاة مع

 :يلي ما هختصاصاتإ و اإلدارة سمجل مهام ضمن ويدخل أغراضها، يحقق بما أعمالها وتوجيه الشركة إدارة في الصالحيات أوسع
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 والتأكد دوري، بشكل ومراجعتها على تنفيذها واإلشراف للشركة الرئيسة واألهداف ستراتيجياتإل وا والسياسات الخطط وضع -1

 :ذلك ومن الالزمة لتحقيقها، واملالية البشرية املوارد توافر من

 .وتوجيهها ومراجعتها إدارة املخاطر وإجراءات وسياسات الرئيسة العمل وخطط للشركة الشاملة ستراتيجيةإل ا وضع .أ

 .بأنواعها التقديرية وإقرار املوازنات املالية وأهدافها ستراتيجياتهاإو  للشركة األمثل الرأسمالي الهيكل تحديد .ب

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

 .الشركة في الشامل واألداء التنفيذ ومراقبة األداء أهداف وضع .د

 .عتمادهاإو  الشركة في والوظيفية التنظيمية للهياكل الدورية املراجعة .ه

 .وخططها الرئيسة الشركة أهداف لتحقيق الالزمة واملالية البشرية املوارد توافر من التحقق .و

 :ذلك ومن عليها، العام واإلشراف الداخلية للرقابة وضوابط أنظمة وضع -2

 التنفيذية واإلدارة اإلدارة أعضاء مجلس من لكل واملحتملة الفعلية املصالح تعارض حاالت ملعالجة مكتوبة سياسة وضع .أ

 ذوي  األطراف مع التعامالت عن اتجنال التصرف وإساءة الشركة ومرافقها، أصول  ستخدامإ إساءة ذلك ويشمل واملساهمين،

 .العالقة

 .املالية بإعداد التقارير الصلة ذات األنظمة ذلك في بما واملحاسبية، املالية األنظمة سالمة من التأكد .ب

 الشركة تواجل قد التي املخاطر عام عن تصور  بوضع وذلك املخاطر؛ وإدارة لقياس مناسبة رقابية أنظمة تطبيق من التأكد .ج

 .بالشركة الصلة ذات واألطراف املصالح أصحاب مع بشفافية وطرحها مستوى الشركة، على املخاطر إدارة بثقافة ملمة بيئة وإنشاء

 .الشركة في الداخلية الرقابة إجراءات لفاعلية ويةنالس املراجعة .د

الئحة  في اإللزامية األحكام مع ال يتعارض بما – اإلدارة مجلس في للعضوية ومحددة واضحة وإجراءات ومعايير سياسات إعداد -3

  .لها العامة الجمعية إقرار بعد التنفيذ موضع ووضعها حوكمة الشركات

 .الئحة حوكمة الشركات أحكام وفق املصالح أصحاب مع العالقة تنظم مكتوبة سياسة وضع -4

 للمساهمين الجوهرية املعلومات عن باإلفصاح لتزامهاإو  واللوائح باألنظمة الشركة تقيد تضمن التي واإلجراءات السياسات وضع -5

 .بها التنفيذية اإلدارة تقيد من والتحقق املصالح، وأصحاب

 .الغير مع واالئتمانية املالية وعالقاتها النقدية، وتدفقاتها الشركة، مالية إدارة على اإلشراف -6

 :يلي ما حيال يراه بما العادية غير العامة للجمعية قتراحإلا -7

 .تخفيضها أو الشركة مال رأس زيادة .أ

 .استمرارها تقرير أو األساس الشركة نظام في املعين األجل قبل الشركة حل .ب

 :يلي ما حيال يراه بما العادية العامة للجمعية قتراحإلا -8

 .معين لغرض تخصيصه وعدم غير العادية العامة الجمعية قبل من تكوينه حال في للشركة تفاقيإلا حتياطيإل ا ستخدامإ.أ

 .للشركة إضافية مالية مخصصات أو حتياطياتإ تكوين .ب

 .الصافية الشركة أرباح توزيع طريقة .ج

 .نشرها قبل عتمادهاإو  للشركة ويةنوالس األولية املالية القوائم إعداد -9

 .نشره قبل عتمادهإو  اإلدارة مجلس تقرير إعداد 10

 املعمول  والشفافية اإلفصاح عمل ونظم سياسات وفق وذلك عنها اإلفصاح الواجب واملعلومات البيانات وسالمة دقة ضمان  -11

 .بها

 تطورات وأي للشركة املختلفة األنشطة أوجه على ودوري مستمر بشكل طالعإل ا للمساهمين تتيح فعالة تصالإ قنوات إرساء  -12

 .جوهرية
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د عن مجلس اإلدارة بقرارات منبثقة متخصصة لجان تشكيل -13  رقابة وكيفية ومسؤولياتها، وصالحياتها اللجنة مدة فيها يحدَّ

 هذه وأعمال أداء تقييم مع وواجباتهم، وحقوقهم مهامهم وتحديد األعضاء تسمية التشكيل قرار يتضمن أن على عليها، املجلس

 .وأعضائها اللجان

منح التي املكافآت أنواع تحديد -14
ُ
 شكل في واملكافآت باألداء، واملكافآت املرتبطة الثابتة، املكافآت مثل الشركة، في للعاملين ت

 نت الصادرة يميةظواإلجراءات التن الضوابط مع يتعارض ال بما أسهم،
 
 .املدرجة املساهمة بشركات الخاصة الشركات ظاملن فيذا

 الشركة في العمل تحكم التي واملعايير القيم وضع - 15

 التنفيذية: اإلدارة على اإلشراف -16

 املهام أدائها من والتحقق عليها، والرقابة واإلشراف عملها، كيفية وتنظيم للشركة، التنفيذية اإلدارة تشكيل مجلس اإلدارة يتولى

 :ذلك سبيل في وعليه إليها، املوكولة

 .الالزمة واملالية اإلدارية السياسات وضع -1

 .منه املعتمدة السياسات وفق تعمل التنفيذية اإلدارة أن من التحقق -2

 .أعماله على واإلشراف وتعيينه، للشركة التنفيذي الرئيس ختيارإ -3

 .وجد إن مكافآته، وتحديد وعزله الداخلي املراجع أو الداخلية املراجعة إدارة أو وحدة مدير تعيين -4

 ومناقشة ستعراضإو  ومشاكل، معوقات من يعتريه وما العمل مجريات لبحث التنفيذية اإلدارة مع دورية جتماعاتإ عقد -5

 .الشركة نشاط بشأن املهمة املعلومات

 .واستراتيجيتها الشركة أهداف مع تنسجم التنفيذية لإلدارة أداء معايير وضع -6

 .وتقويمه التنفيذية اإلدارة أداء مراجعة  -7

 .الشركة إدارة عل التعاقب خطط وضع -8

 توزيع اإلختصاصات واملهام 5,12

 مع يتفق بما التنفيذية واإلدارة مجلس اإلدارة بين املهام وتوزيع ختصاصاتإل ا تحديد للشركة التنظيمي الهيكل يتضمن أن يجب

 ويتعين .بينهما والسلطات الصالحيات في التوازن  ويحقق الشركة اتخاذ قرارات كفاءة ويحّسن الشركات حوكمة ممارسات أفضل

 :ذلك في سبيل اإلدارة مجلس على

 املوكولة واملسؤوليات ختصاصاتإل املهام  وا تحديد ذلك في بما وتطويرها، الشركة بعمل املتعلقة الداخلية السياسات عتمادإ -1

 .املختلفة التنظيمية املستويات إلى

 وطريقة الصالحيات، تلك يوضح وجدول  التنفيذية اإلدارة إلى املفوضة الصالحيات بتحديد وتفصيلية مكتوبة سياسة عتمادإ -2

 .املفوضة للصالحيات ممارساتها بشأن دورية تقارير رفع التنفيذية اإلدارة من يطلب أن اإلدارة وملجلس التفويض، ومدة التنفيذ

 .فيها البت بصالحية ساملجل يحتفظ التي املوضوعات تحديد -3

 

 الفصل بين املناصب  6,12

  أعضائه بين من اإلدارة مجلس ُيعّين األساس، الشركة نظام أحكام مراعاة أ( مع
 
  رئيسا

 
  ُيعّين أن ويجوز  ، للرئيس ونائبا

 
 نم عضوا

 
 .تدبا

 الرئيس أو املنتدب العضو منصب ذلك في بما – الشركة في تنفيذي منصب وأي اإلدارة مجلس رئيس منصب بين الجمع يجوز  ال  )ب

  .ذلك خالف ىعل األساس الشركة نظام نص وإن – العام املدير أو التنفيذي

 ومسؤولياتهم – وجد إن – تدبنامل والعضو الرئيس ونائب اإلدارة مجلس رئيس من كل ختصاصاتإ تحديد اإلدارة مجلس على  )ج

 .من ذلك األساس الشركة نظام خال إذا ومكتوب واضح بشكل
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 .الشركة في القرارات تخاذإل املطلقة بالُسلطة شخص ينفرد أن يجوز  ال األحوال، جميع في  )د

 

 ومهامه اإلدارة مجلس رئيس إختصاصات 7,12

 اختصاصاته وأداء عمله سير على واإلشراف املجلس قيادة اإلدارة مجلس رئيس يتولى اإلدارة، مجلس باختصاصات إخالل دون 

 :يلي ما خاصة بصفة اإلدارة سمجل رئيس ختصاصاتإو  مهام في ويدخل بفعالية،

 .املضللة وغير والصحيحة والواضحة الكاملة املعلومات ىعل املناسب الوقت في اإلدارة مجلس أعضاء حصول  ضمان -1

 .املناسب الوقت وفي فعال بشكل األساسية املسائل جميع بمناقشة اإلدارة مجلس قيام من التحقق -2

 .األساس الشركة ونظام التنفيذية ولوائحه الشركات نظام عليه ينص ما وفق الغير أمام الشركة تمثيل -3

 .الشركة مصلحة يحقق وبما بفعالية مهامهم ممارسة على اإلدارة مجلس أعضاء تشجيع -4

 .اإلدارة مجلس إلى آرائهم وإيصال املساهمين مع الفعلي للتواصل قنوات وجود ضمان -5

 وغير التنفيذيين وبين األعضاء التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس من كل بين الفعالة واملشاركة البناءة العالقات تشجيع -6

 .البناء النقد على تشجع ثقافة وإيجاد واملستقلين، التنفيذين

 يثيرها أو اإلدارة مجلس أعضاء أحد يطرحها مسألة أي عتبارإل ا بعين األخذ مع اإلدارة مجلس جتماعاتإ أعمال جدول  إعداد -7

 املجلس أعمال جدول  إعداد عند التنفيذي والرئيس املجلس أعضاء مع والتشاور  الحسابات، مراجع

 .الشركة في تنفيذي أي حضور  دون  التنفيذيين غير اإلدارة مجلس أعضاء مع دورية بصفة لقاءات عقد -8

 غير أو مباشرة مصلحة اإلدارة مجلس أعضاء ألحد يكون  التي والعقود باألعمال نعقادهاإ عند العادية العامة الجمعية إبالغ -9

  اإلدارة مجلس إلى العضو قدمها التي املعلومات اإلبالغ هذا يتضمن أن على فيها، مباشرة
 
 من الثالثين املادة من 14 للفقرة وفقا

 .الخارجي الشركة حسابات مراجع من خاص تقرير هذا  التبليغ يرافق وأن الئحة حوكمة الشركات ،
 

 وواجباتهم اإلدارة مجلس أعضاء مهام 8،12

 :اآلتية والواجبات املهام – اإلدارة مجلس في عضويته  خالل من – اإلدارة مجلس أعضاء من عضو كل يؤدي

 .الشركة ستراتيجيةإ لتطوير املقترحات تقديم -1

 .وأغراضها الشركة ألهداف تحقيقها ومدى التنفيذية اإلدارة أداء مراقبة  -2

 .الشركة بأداء الخاصة التقارير مراجعة -3

 .للشركة املالية واملعلومات القوائم ونزاهة سالمة من التحقق -4

 .قوية الشركة في املخاطر إدارة ونظم املالية الرقابة أن من التحقق -5

 .التنفيذية اإلدارة أعضاء ملكافآت املالئمة املستويات تحديد -6

 .وعزلهم التنفيذية اإلدارة أعضاء تعيين في الرأي إبداء -7

 .التنفيذية الشركة وظائف في واإلحالل التعاقب خطة وضع في املشاركة -8

 عند األساس والنظام الصلة ذات واألنظمة التنفيذية ولوائحهما املالية السوق  ونظام الشركات نظام بأحكام التام لتزامإلا -9

 .الشركة شؤون لتدبير إساءة يشكل عمل أي في املشاركة أو القيام من متناعإل وا املجلس، في تهمعضوي ممارسته ملهام

، املجلس رئيس به يخطر مشروع لعذر إال عنها التغيب وعدم العامة والجمعية اإلدارة مجلس اجتماعات حضور  -10
 
 أو مسبقا

 .طارئة ألسباب

 ذلك في بما بفعالية، فيها واملشاركة ولجانه اإلدارة مجلس جتماعاتإل  والتحضير بمسؤولياته، ضطالعإل ل كاٍف  وقت تخصيص -11

 .التنفيذيين بالشركة كبار ومناقشة العالقة ذات األسئلة توجيه
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 .بشأنها الرأي إبداء قبل اإلدارة مجلس فيها ينظر التي باملوضوعات الصلة ذات املعلومات وتحليل دراسة -12

 املختصين آراء ستقصاءإو  املوضوعات مداولة على املجلس وحث بحرية، آرائهم إبداء من اآلخرين اإلدارة مجلس أعضاء تمكين -13

 .ذلك إلى حاجة ظهرت إذا غيرهم ومن للشركة التنفيذية اإلدارة أعضاء من

 لحساب تتم التي والعقود األعمال في - مباشرة غير أم كانت مباشرة - له مصلحة بأي وفوري كامل بشكل اإلدارة سمجل إبالغ -14

 عليها الحصول  املتوقع والفائدة بها، معينين أشخاص أي وأسماء وحدودها املصلحة تلك طبيعة اإلبالغ ذلك يتضمن وأن الشركة،

 في املشاركة عدم العضو ذلك وعلى مالية، غير أم مالية الفائدة تلك أكانت سواء املصلحة تلك من مباشر غير أو مباشر بشكل

  وذلك ذلك، بشأن يصدر قرار أي على التصويت
 
 .التنيفيذية ولوائحهما املالية السوق  ونظام الشركات نظام ألحكام وفقا

 أو الشركة، منافسة شأنها من أعمال أي في – املباشرة غير أو املباشرة – بمشاركته وفوري كامل بشكل اإلدارة مجلس إبالغ -15

  وذلك تزاوله، الذي النشاط فروع أحد في – مباشر غير أو مباشر بشكل – الشركة بمنافسته
 
 ونظام الشركات نظام ألحكام وفقا

 .التنفيذية ولوائحهما املالية السوق 

 أثناء في ذلك يكن لم ما – الشركة مساهمي من أي إلى املجلس في عضويته طريق عن عليها وقف أسرار أي إفشاء أو إذاعة عدم -16

 ولوائحهما املالية السوق  ونظام الشركات نظام أحكام هتقتضي ما وذلك بحسب الغير، إلى أو – العامة الجمعية اجتماعات نعقادإ

 .التنفيذية

 .كافة واملساهمين الشركة ملصلحة الالزمين، هتمامإل وا العناية بذل مع نية، وبحسن كاملة، معلومات على بناء   العمل -17

 .العضوية على املترتبة ومسؤولياته وأدواره واجباته إدراك -18

 .ذات الصلة والصناعية والتجارية املالية املجاالت وفي وأعمالها الشركة أنشطة مجال في معارفه تنمية -19

 .األكمل الوجل على املجلس في بمهامه الوفاء من تمكنه عدم حال في اإلدارة مجلس عضوية من ستقالةإل ا -20

 

 املستقل العضو مهام 9،12

 :اآلتية املهام في أداء بفعالية املشاركة املستقل اإلدارة مجلس عضو على ماورد في الئحة حوكمة الشركات ، مراعاة مع

 .التنفيذية أعضاء اإلدارة وتعيين وأدائها، الشركة، وسياسات ستراتيجية،إل ا املسائل في املستقل الرأي إبداء -1

 .في املصالح تعارض أي حصول  عند وتقديمها ومساهميها الشركة مصالح مراعاة من التحقق -2

 .التنفيذية لها اإلدارة تطبيق ومراقبة بالشركة، الخاصة الحوكمة قواعد تطوير على اإلشراف -3

 الدعم 10,12

  في ممارسته لدوره الرقابي، من صالحيات مجلس اإلدارة أنه مخّول بالتحقيق في أية مسألة ُرفعت إليه وله الحق في الوصول

حتفاظ بمستشارين ومراجعين خارجيين أو تكّبد مصروفات إل حق في ا إلى كافة دفاتر وسجالت ومرافق وموظفي الشركة، وله

 أخرى لهذا الغرض حيث تتحمل الشركة تلك املصروفات.

 .قد يجتمع املجلس أيضا مع بنوك مستثمري الشركة و املحلل املالي التابع للشركة 

 جنة جتماع مع املجلس أو أي لإل ل ينخارجيلخارجي أومدققي الحسابات الكما من املمكن من املجلس طلب املستشار القانوني ا

 للشركة أو أي شركة تابعة لها.
 

 املراجعة والتعديالت  11,12

   التي يراها مناسبة. بالطريقةبصورة دورية و امليثاق يقوم مجلس االدارة بمراجعة 
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 دليل مجلس اإلدارة. 13

 تمهيـــد 1,13

خص دور مجلس اإلدارة في الشركة السعودية ملنتجات األلبان واألغذية )يشارإليها هنا وفيما يلي بـ "الشركة" أو "سدافكو"( في تأمين يتل

رؤية مستقلة وموضوعية لقرارات الشركة ومراقبة أداء اإلدارة التنفيذية. لذا يهدف هذا الدليل ملساعدة أعضاء مجلس إدارة 

 مسؤولياتهم بفعالية وتقديم تصورات حول تحسين فعاليتهم في التعامل مع هذا الدور. سدافكو في االضطالع ب
 

  قاعدة الُحكم املنهى  2,13

 إتقض ي قاعدة الُحكم املنهى بأنك لو 
 
 يتعلق بعمليات الشركة ووفيت بعدد من املتطلبات -بصفتك عضو مجلس إدارة  - تخذت قرارا

 بك تجاه القرار بحرص وبالعناية الواجبة. تلك املتطلبات املحددة هي أنك:ديت واجأعتبار أنك إاملحددة، فسيتم 

  تخذت القرار بُحسن نية ولغرض سليم.إ 

   بشأنها.إليس لديك مصلحة شخصية جوهرية في املسألة التي 
 
 تخذت قرارا

  أنها مالئمة.للدرجة التي تعتقد  اتخذت الخطوات املطلوبة التي تمكنك أن تكون على دراية بموضوع القرار 

  .ُمقتنع بأن القرار الذي اتخذته يخدم مصالح الشركة بأفضل صورة 
 

 

 

 

     ومهامها اإلدارة التنفيذيةإختصاصات  3,13
 

 بتنفيذ التنفيذية اإلدارة تختص ولوائحه التنفيذية، الشركات نظام أحكام بموجب اإلدارة ملجلس املقررة ختصاصاتإل ا مراعاة مع

 التنفيذية اإلدارة اختصاصات ضمن ويدخل .أغراضها يحقق بما للشركة واألهداف الرئيسة ستراتيجياتإل وا والسياسات الخطط

 :ما يلي ومهامها

 .اإلدارة مجلس من ةاملقر  للشركة الداخلية واألنظمة السياسات تنفيذ -1

 املخاطر، وإدارة والتمويل، ستثمار،إل ا وآليات وسياسات واملرحلية الرئيسة العمل وخطط للشركة الشاملة ستراتيجيةإل ا إقتراح -2

 .وتنفيذها الطارئة اإلدارية الظروف إدارة وخطط

 .املالية وأهدافها ستراتيجياتهاإو  للشركة األمثل الرأسمالي الهيكل قتراحإ -3

 .فيها والتصرف األصول  وتملك للشركة الرئيسة الرأسمالية النفقات قتراحإ -4

 .في إعتمادها للنظر اإلدارة مجلس إلى ورفعها للشركة والوظيفية التنظيمية الهياكل قتراحإ -5

 :وتشمل عليها، العام واإلشراف الداخلية الرقابة وضوابط أنظمة تنفيذ -6

 .املصالح تعارض سياسة تنفيذ .أ

 .املالية التقارير بإعداد الصلة ذات األنظمة ذلك في بما سليم، بشكل واملحاسبية املالية األنظمة تطبيق .ب

 بيئة وإنشاء الشركة تواجه قد التي املخاطر عن عام تصور  بوضع وذلك املخاطر؛ وإدارة لقياس مناسبة رقابية أنظمة تطبيق .ج

 .املصالح أصحاب من وغيرهم مجلس اإلدارة مع بشفافية الشركة، وطرحها مستوى  على املخاطر من الحد بثقافة ملمة

 عند تعديلها قتراحإو  –الئحة حوكمة الشركات أحكام مع يتعارض ال بما – بفعالية بالشركة الخاصة الحوكمة قواعد تنفيذ -7

 .الحاجة

  الجوهرية املعلومات باإلفصاح عن لتزامهاإو  واللوائح باألنظمة الشركة تقيد تضمن التي واإلجراءات السياسات تنفيذ -8

 .املصالح للمساهمين وأصحاب
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 :يلي ما حيال توصياته وتقديم ختصاصاتهإ ملمارسة الالزمة باملعلومات اإلدارة مجلس تزويد -9

 .تخفيضه أو الشركة مال رأس زيادة .أ

 .ستمرارهاإ تقرير أو األساس نظامها في املحدد األجل قبل الشركة حل .ب

 .للشركة االتفاقي اإلحتياطي إستخدام .ج

 .للشركة إضافية إحتياطيات تكوين .د

 .الصافية الشركة أرباح توزيع طريقة .ه

منح التي املكافآت وأنواع سياسة قتراحإ -10
ُ
 .أسهم شكل في واملكافآت باألداء، واملكافآت املرتبطة الثابتة، املكافآت مثل للعاملين، ت

 الشركة وأهداف ضوء خطط في الشركة نشاط في املحرز  التقدم بشأن املالية وغير املالية الدورية التقارير إعداد -11

 .مجلس اإلدارة على التقارير تلك ستراتيجية، وعرضإل ا

  أنشطتها، وتسيير للشركة اليومي العمل إدارة -12
 
 .ستراتيجيتهاإو  الشركة أهداف مع وبما يتفق األمثل بالشكل مواردها إدارة عن فضال

 .الشركة داخل وتنميتها األخالقية القيم ثقافة بناء في الفعالة املشاركة -13

 املخاطر بمستوى  االلتزام عل وكفايتها، والحرص النظم تلك فعالية من والتحقق املخاطر، وإدارة الداخلية الرقابة نظم تنفيذ -14

 .اإلدارة مجلس من املعتمد

 إلى املوكولة واملسؤوليات ختصاصاتإل املهام وا تحديد ذلك في بما وتطويرها، الشركة بعمل املتعلقة الداخلية السياسات قتراحإ -15

 .املختلفة التنظيمية املستويات

 .تنفيذها وطريقة إليها األعمال لتفويض واضحة سياسة قتراحإ -16

 عن دورية تقارير اإلدارة مجلس ترفع إلى أن عل التفويض، ومدة القرار اتخاذ وإجراءات إليها، تفوض التي الصالحيات قتراحإ -17

 .الصالحيات لتلك ممارساتها

 

 العالقة بين اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة 4,13

 العالقة بين اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة بالغة األهمية لذا يجب تعزيزها عبر فصل املسؤوليات، لذلك يجب على اإلدارة أن:

 .تقبل املساءلة 

  ختصاصاتها.إتعمل ضمن صالحياتها و 

  واملوارد.تتأكد من وجود املستوى املالئم من املهارات 

 .ملؤشرات األداء الرئيسية املقررة لتحقيق أهداف الشركة 
 
 تعمل طبقا

 

 مور فيما يتعلق بنجاح الشركة.أل مالكا لزمام ا –في كافة األوقات  -ومع ذلك ينبغي أن يكون مجلس اإلدارة 
 

 تفويض الصالحيات 5,13

رارات التي تتخذها الشركة فيجب عليه وضع سياسات محددة حيث أن مجلس اإلدارة هو املسؤول النهائي عن كافة التصرفات والق

إلرشاد السلوك التنظيمي، مثل سياسة السلوك املنهي، وسياسات إدارة املخاطر وسياسات املكافآت واألجور. ولكي يحقق مجلس 

 
 
عالية تقييم كفاءة وفعن  اإلدارة مقاصد هذه السياسات فعليه وضع إجراءات وضوابط لتنفيذ تلك السياسات وأن يكون مسئوال

تلك السياسات واإلجراءات. ومع ذلك، فمن املهم أن نفهم أن دور مجلس اإلدارة في صياغة السياسات بشكلها العام ال يتداخل مع 

قيام اإلدارة التنفيذية بالعمليات اليومية، ولهذا السبب يتوجب على مجلس اإلدارة وضع سياسات توضح حدود تفويض الصالحيات 

 رف كل جهة مسؤولياتها وأدوارها بوضوح. حتى تع
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تفاق على إلتزامات أو اتخاذ القرارات أو التصرف باإلنابة عن الشركة. ومع ذلك فهذا األمر ال يتماش ى مع إلملجلس اإلداره صالحية ا

أن يتكبد  فبالطبع ليس من املالئم -ات العملية ر فكرة وجود فريق إدارة تنفيذية مفوض بالصالحيات الالزمة وال يقر بالحاجة للضرو 

مجلس اإلدارة عناء التوقيع على كل شيك مصرفي أو يعتمد كل معاملة. لذلك فإن تفويض الصالحيات هو آلية لنقل السلطة للمدير 

لقانونية الواقعة ؤولية االتنفيذي واملدراء التنفيذيين اآلخرين في الشركة، ومع ذلك ال يلغي تفويض تلك الصالحيات أو يبطل املس

 على عاتق مجلس اإلدارة. 
 

 تباع اآلتي في وسيلة تفويض الصالحيات:إولتحقيق الفعالية يجب 
 

  
 
 بلغة سهلة وواضحة. تفويض الصالحية يكون مكتوبا

 .يغطي نطاق األنشطة التي تنخرط فيها الشركة أو ُيتوقع لها أن تشارك فيها 

  للشركة.أن يالئم تيسير التشغيل الفعال 

  تخاذ القرارات املتوقعة منهم في املسائل التشغيلية للشركة.إأن يستهدف تمكين اإلدارة التنفيذية من 

 .يحدد نطاق ومستوى صالحية التعامل لكل مستوى إداري فيما يخص النفقات داخل أو خارج املوازنة التخطيطية 

  لياته.تبليغ كافة املوظفين بتلك الصالحيات حتى يعرف كل فرد مسؤو 

  
 
باملستوى املالئم من اإلشراف والرئاسة والرقابة بهدف التحقق من سالمة التفويض وفترة سريانه  أن يكون التفويض مشفوعا

 ومدى االلتزام بمتطلباته.

  ستمرارية سالمة التفويض. إمراجعته بشكل دوري لضمان 
 

يقة ختصاصات مجلس اإلدارة أو وثإل رة التنفيذية عبر بيان يجوز ملجلس اإلدارة توضيح ورسم حدود مسؤولياته ومسئووليات اإلدا

يها. لمشابهة. و يتمثل دور مجلس اإلدارة في أداء املهام املوكلة إليه وأن يراقب أداء اإلدارة التنفيذية فيما يتعلق بالصالحيات املفوضة إ

 ذية لعموم الجمهور املعني. ختصاصات مجلس اإلدارة و/أو صالحيات اإلدارة التنفيإكما يمكن إتاحة بيانات 
 

 وثائق تفويض الصالحيات 1,5,13

كما في أية سياسة، فإن طبيعة وهيكل الصالحيات ستتفاوت من شركة ألخرى. ما قد يهم شركة بعينها ويتوجب على مجلس اإلدارة 

مل تتماش ى تلك السياسة مع قابلية تحعتماد إدارة تنظيمية معينة في شركة أخرى. كما أنه من املهم أن إعتماده قد يستوجب مجرد إ

عن تفويض الصالحيات في صورة مالية وغير مالية، وأن يغطي  املخاطر التي يوافق عليها مجلس اإلدارة. املعتاد أن يتم التعبير

 الصالحيات التالية:

 ستراتيجية.إتفاق على إلتزامات إلا 

 عتيادية للشركة.إل تحمل تكاليف مرتبطة بعمليات النشاط الجوهرية والعمليات ا 

 .إلزام الشركة بنفقات مالية 

 .الدخول في إلتزامات تعاقدية، على سبيل املثال، عقود التأجير التمويلي وتحمل الضمانات 

 لتزام بدفع عالوات.إلا 

 العالوات و تخاذ القرارات حول مسائل تتصل باملوظفين كالتعيين والفصل من الخدمة وتحديد املكافأة/األجر والترقيات إ

 ستخدام متعاقدين وموظفين مؤقتين.إوالتدريب و 

 .الشروع في أو إنهاء مقاضاة الغير 

 ضطالع بعمليات خزانة )نقدية( محددة.إل ا 
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 عتماد صرف املدفوعات. إ 
 

 تشكيل وهيكلة مجلس اإلدارة 6,13

 
 
طر عليه عضو أو فصيل واحد، وال يتطلب لصالح املساهمين. مجلس اإلدارة الناجح ال يسي مجالس اإلدارات الناجحة تعمل سويا

من أعضائه أن يكونوا خبراء في كافة املجاالت. كذلك ال يتشكل مجلس اإلدارة الناجح من فراغ بل عبر بذل العناية والجهد والفكر 

يادة الشركة وقختيار السليم ألعضائه بما يتالءم مع متطلبات الشركة ملواجهة الفرص والتحديات القائمة إل للتمحيص الدقيق وا

نحو املستقبل، وبأن يعمل مجلس اإلدارة بالتشارك مع املدراء التنفيذيين والحرص على توفير الرقابة الحقيقية وتقديم اإلرشاد 

 والنصح بما يحقق قيمة مضافة للشركة. 
 

 حجم مجلس اإلدارة 1,6,13

  يتألف مجلس إدارة الشركة بأكمله من عدد من األعضاء ال يقل عن ثالثة
 
 عدد األعضاء سبعة وال يزيد عن أحد عشرعضوا

 
. وحاليا

 عضاء. أ
 

 اختيار أعضاء مجلس اإلدارة 2,6,13

رة أمام املجلس بأكمله. يعتمد مجلس اإلدا املكافآت والترشيحاتستعراض وترشيح األفراد كأعضاء مجلس إدارة من قبل لجنة إيتم 

أعضاء مجلس  إنتخابستخدام التصويت التراكمي عند إالنهائي للمرشحين كي ينتخبهم املساهمون عبر التصويت. سيتم  ختيارإل ا

نتخاب إاإلدارة حيث تسمح هذه الطريقة للمساهمين بعدد أصوات يتساوى مع عدد ما يملكون من أسهم. تلك الطريقة تستخدم في 

في  زدواجيةإأصواته ملرشح واحد أو قسمتها على عدد من األعضاء املرشحين بدون ستخدام كافة إأعضاء مجلس اإلدارة وللمساهم 

ستخدام حقوق التصويت للمساهمين أصحاب أقلية الحصص وتزيد من فرصهم للتصويت على إالتصويت، وهذه الطريقة تسّهل 

 مندوبهم املفضل في مجلس اإلدارة.
 

 لتحاق بمجلس اإلدارة. إله رئيس مجلس اإلدارة دعوات رسمية لألعضاء لنتخاب املساهمين ألعضاء مجلس اإلدارة، يوّج إبعد 
 

 مؤهالت أعضاء مجلس اإلدارة 3,6,13

، مؤهالت و مهارات أعضاء مجلس اإلدارة بما في ذلك تركيبة مجلس اإلدارة ككل. يشمل التقييم 
 
يستعرض مجلس اإلدارة، سنويا

 رة. حتياجات مجلس اإلداإكل ذلك حسب سياق  -ستقالليتهم وثراء الخلفية العملية والُعمر واملهارات والخبرة إمؤهالت األعضاء و 
 

  ستقاللية األعضاءإ 4,6,13

ستقاللية هو التحقق من أن لدى مجلس اإلدارة أعضاء قادرين إل أعضاء مجلس إدارة على قدر كبير من ا الغرض من تحديد وتعيين

 أحكام ال يشوبها تعارض مصلحة حقيقي أو متصور. -أفضل أحكامهم املهنية للصالح املطلق للشركة ستخدام إعلى 
 

 "للوائح هيئة السوق املالية  فإن "عضو مجلس اإلدارة املستقل 
ً
لية ستقالإهو عضو في مجلس إدارة يتمتع ب طبقا

 كاملة في مركزه وقراراته 

 املستقل اإلدارة مجلس عضو يكون  أن يجب  
 
 بموضوعية القرارات والتصويت على آرائه وإبداء مهامه ممارسة على قادرا

 .الشركة مصالح تحقيق في التي تسهم السليمة القرارات تخاذإ على اإلدارة مجلس ُيعين بما وحياد،

 يجري  أن اإلدارة مجلس على  
 
  تقييما

 
 أو تؤثر ظروف أو عالقات عدم وجود من والتأكد العضو ستقاللإ تحقق ملدى سنويا

 : ةو أن ال تنطبق عليه أي من عوارض عدم اإلستقالل التالي فيه تؤثر أن يمكن

  يكون  أن  -1
 
 مع قرابة صلة له أو مجموعتها من أخرى  أسهم شركة من أو الشركة أسهم من أكثر أو املائة في خمسة نسبته ملا مالكا

 .النسبة هذه يملك من
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  يكون  أن  -2
 
 أخرى  شركة أسهم من أو الشركة من أسهم أكثر أو املائة في خمسة نسبته ما يملك اعتبارية صفة ذي لشخص ممثال

 .مجموعتها من

 .مجموعتها أخرى من شركة في أو الشركة في اإلدارة سمجل أعضاء من أي مع قرابة صلة له تكون  أن -3

 .من مجموعتها أخرى  شركة في أو الشركة في فيذييننالت كبار من أي مع قرابة صلة له تكون  أن -4

 .إدارتها لعضوية مجلس املرشح الشركة مجموعة من أخرى  شركة في إدارة مجلس عضو يكون  أن -5

  يعمل كان أو يعمل أن -6
 
مجموعتها،  من أخرى  شركة أو متعامل معها طرف أي أو الشركة لدى املاضيين العامين خالل موظفا

  يكون أن  أو املوّردين، وكبار الحسابات كمراجعي
 
 .املاضيين العامين خالل األطراف تلك من أي لدى سيطرة لحصص مالكا

 .لحساب الشركة تتم التي والعقود األعمال في مباشرة غير أو مباشرة مصلحة له تكون  أن -7

 .من لجانه أي أو اإلدارة سمجل عضوية مكافأة على عالوة الشركة من مالية مبالغ يتقاض أن -8

 .الشركة الذي تزاوله النشاط فروع أحد في يتجر أن أو الشركة، منافسة شأنه من عمل في يشترك أن -9

 
 

 اإلدارة مجلس في العضوية وإجراءات ومعايير سياسات 7,13 

 الهدف 1,7,13
 

 لنظام الشركات والئحته التنفيذية والئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية ونظام الشركة األساس تم إعداد 
 
وفقا

إلعتمادها ، مالم تتضمن األنظمة  للمساهمين العامة لجمعيةمجلس اإلدارة لهذه السياسة واليتم تعديلها إال بناء على توصية من 

 ن الجهات املختصة غير ذلك .والتعليمات الصادرة م
 

وتهدف هذه السياسة إلى تحديد املعايير والشروط واإلجراءات الالزمة لعضوية مجلس إدارة الشركة وأن يكون األعضاء من ذوي 

  0دار تالكفاءة املهنية وممن تتوافر فيهم الخبرة واملعرفة واملهارة واإلستقالل الالزم بما يمكنهم من ممارسة مهاهمهم بكفاءة وإق

 املال رأس في ملكیته نسبة في حدود وذلك اإلدارة، مجلس لعضویة أكثر أو آخر شحص نفسه أو ترشیح الشركة في مساھم لكل ویحق

  العضویة شروط توافر عند
 
   .الالئحة  ھذه ألحكام وفقا

 

 سياسات ومعايير العضوية في مجلس اإلدارة  2,7,13

 في اإلدارة ومعايير العضوية فيه يشترط مجلس تكوين في املختصة  الجهات من صادرة إجراءات أو شروط  أو ضوابط ألي باإلضافة

 :يلي ما املجلس عضو

 العملية والخبرات التدريب، املناسبة، ومستوى  والشخصية املهنية، واملهارات العلمية، املؤهالت فيه تتوافر بأن وذلك :لكفاءةا -1

  الحوكمة، أو القانون  أو املحاسبة أو قتصادإلا أو أو باإلدارة واملستقبلية الحالية الشركة بأنشطة الصلة ذات
 
 في الرغبة عن فضال

 . التعلم والتدريب

 أن اليعمل لدى أي مراجع حسابات للشركة أو يكون لديه أي عالقة قرابة مع ذلك املراجع أو أي من الشركات الشقيقة أو التابعة. -2

 .تواجهها واملخاطر التي وأنشطة وأغراض الشركة وأعمالها أعمال ودراية بمجال خبرة لديه يكون  أن -3

 واإلنجليزية. العربية باللغة اإلملام  -4 

 املمارسات أفضل وتطبيق األداء إلى تحفيز يؤدي بما الصالحيات ملنح تؤهله قيادية بمهارات يتمتع بأن وذلك :القيادة على القدرة -5

 املهنية ،وأن يلتزم بقواعد السلوك املنهي التي تتوافق مع املعايير املهنية واألخالقية. واألخالق بالقيم والتقيد الفعالة اإلدارة مجال في
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 املتطلبات وإستيعاب القرار، في إتخاذ والسرعة واإلدارية، والقيادية الفنية القدرات فيه تتوافر بأن وذلك :التوجيه على القدرة -6

  يكون  وأن العمل، بسير املتعلقة الفنية
 
 .الواضحة املستقبلية والرؤية والتخطيط التوجيه اإلستراتيجي على قادرا

  يكون  بأن وذلك :املالية املعرفة -7
 
 وفهمهما. املالية والتقارير البيانات قراءة على قادرا

 وإختصاصاته. مهامه ممارسة عن يعوقه صحي العضو مانع لدى يكون  ال بأن وذلك :الصحية اللياقة  -8

أن يتمتع بالسمعة الطيبة وأال يكون قد أدين في أي قضايا تمس الشرف واألخالق ما لم يكن قد رد إليه إعتباره  أو أدين في أمر  -9

  0آخر بلد أي أو في السعودية العربية اململكة في واللوائح لألنظمة مخالف

  يكون  أال -12
 
  أو معسرا

 
  املجلس لعضوية صالح غير أصبح أو مفلسا

 
 اململكة العربيةالسعودية . في سارية تعليمات أو نظام ألي وفقا

 أن يكون لديه الرغبة في قبول العضوية وعلى إستعداد تام لإللتزام بواجباته كعضو في املجلس . -11

  ترشيحه يكون  أال -14
 
 العالقة . ذات والتعليمات واللوائح لألنظمة مخالفا

 واحد. آن في املالية السوق  في مدرجة شركات مساهمة خمس من أكثر مجلس ضويةع املجلس عضو أال يشغل -15

16- .
 
 أن يكون كامل األهلية املعتبرة شرعا

  .أن ال يكون موظف حكومي -17

 وليس ما يحقق مصالح املجموعة التي يمثلها أو  -18
 
لتي اأن يمثل جميع املساهمين ويلتزم بالقيام بما يحقق مصلحة الشركة عموما

 صوتت على تعيينه في مجلس اإلدارة.

 عليها املنصوص اإلستقالل عوارض من أي عليه والتنطبق وقراراته، مركزه في التام باإلستقالل املستقل العضو يتمتع أن يجب -19

 .حوكمة الشركات الئحة في
 

  إنتهاء العضوية  3,7,13

 ألي نظام أو تعليمات سارية في اململكة أو تنتهي عضوية عضو مجلس اإلدارة بإنتهاء مدة عضويته أو 
 
بإنتهاء صالحية العضو لها وفقا

إعساره أو فقدانه أهليته ، ومع ذلك يجوز للجمعية  أو أو بإفالسه واألمانة، بالشرف مخلة جريمة أي في بإستقالته أو وفاته أو إدانته

وذلك دون إخالل بحق العضو املعزول تجاه الشركة باملطالبة  العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس اإلدارة أو بعضهم

بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب ولعضو مجلس اإلدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت 

 قبل الشركة عما يترتب على اإلعتزال من أضرار ، وفي حالة تعارض
 
 للعضو الخيار في فيكون  املصالح مناسب وإال كان مسؤوال

  .إستقالته أو تقديم سنة كل يجدد العامة الجمعية من ترخيص على الحصول 

 
 

 اإلدارة مجلس لعضوية الترشح إجراءات 4,7,13
 

 وذلك اإللكتروني الشركة وموقع  )تداول ( السعودية املالية السوق  في تقوم الشركة باإلعالن عن فتح باب الترشح لعضوية املجلس  -أ 

اإلعالن  تاريخ من األقل مدة شهر على مفتوحا الترشيح باب لتقديم طلباتهم ويظل اإلدارة مجلس الترشح لعضوية في الراغبين لدعوة

  ، وذلك
 
 لهما. الحقة تعديالت أية املالية أو السوق  هيئة حوكمة الشركات وتعليمات الشركات والئحة لنظام وفقا

 

 :التالية اإلجراءات إتباع إليها أعاله، وتتوافر فيه املعايير املشار اإلدارة، مجلس لعضوية الترشح في يرغب من على -ب

خالل املدة املحددة في اإلعالن عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس اإلدارة للجنة املكافآت  ترشحه طلب أن يقوم املرشح بتقديم -1

املرشح الذاتية مؤهالته وخبراته  سيرة ومنها إليه، املشار اإلعالن في املحددة جميع الوثائق الترشح بطلب يرفق أن والترشيحات على

العملية ، كما يجب عليه تعبئة النموذج أو النماذج التي تحددها هيئة السوق املالية والتي يمكن للمرشح الحصول عليها من خالل 
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وال أو جواز السفر لغير السعوديين وأرقام املوقع اإللكتروني للهيئة وتقديمها مع طلب ترشحه مع صورة واضحة من بطاقة األح

 اإلتصال الخاصة باملرشح بالنسبة  لألفراد والسجل التجاري للشركات واملؤسسات .

إذا كان املرشح سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة يجب عليه أن يرفق بإخطار الترشيح بيان من إدارة الشركة عن آخر   -2

 متضمنا املعلومات التالية: دورة تولى فيها عضوية املجلس

عدد إجتماعات مجلس اإلدارة التي تمت خالل كل سنة من سنوات الدورة وعدد اإلجتماعات التي حضرها العضو أصالة،  -

 ونسبة حضوره ملجموع اإلجتماعات. 

أسماء اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد اإلجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خالل كل سنة من  -

 سنوات الدورة وعدد اإلجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع اإلجتماعات. 

 ملخص النتائج املالية التي حققتها الشركة خـالل كل ســنة من سـنوات الدورة.  -

مستقل ، كما  عضو أو تنفيذي غير عضو أو تنفيذي العضو كان إذا ما أي الترشح، عند العضوية صفة يجب على املرشح توضيح  -3

 .مترشحا بصفته الشخصية  أو ممثال لشخصية إعتبارية العضو كان إذا ما أي يجب على املرشح توضيح طبيعة عضويته

ساهمة التي سبق له شغل عضوية مجالس إداراتها. وكذلك  بيان بالشركات أو املؤسسات يجب على املرشح تقديم بيان بالشركات امل -4

 شبيهة بأعمال الشركة
 
 0التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعماال

  املقدمة طلبات الترشيحات لجنة املكافآت والترشيحات بمراجعة ت( تقوم
 
 املرشحين بأسماء قائمة وتحديد السابقة للضوابط وفقا

ونماذج  املجلس لعضوية للمرشحين الذاتية املالية بالسير السوق  هيئة تزويد العامة ويتم  الجمعية على إنتخابهم بواسطة للتصويت

وذلك حسب التعليمات واألنظمة  الترشيح هيئة السوق املالية التي يجب على املرشح للعضوية تعبئتها وتوقيعها وإرفاقها مع طلبات 

 املتبعة.

 مجلس لعضوية املرشحين عن معلومات اإللكتروني الشركة وموقع  )تداول (  السعودية املالية السوق على موقع  الشركة ث( تنشر

  املعلومات تلك تتضمن أن على الجمعية العامة إلنعقاد الدعوة نشر اإلدارة عند
 
 ومهاراتهم ومؤهالتهم املرشحين لخبرات وصفا

 .الرئيس ي مركزها في املعلومات هذه من نسخة الشركة وستوفر والحالية، السابقة ووظائفهم وعضوياتهم

سيتم إستبعاد أي طلبات ترشيح ترسل للجنة املكافآت والترشيحات بعد إنتهاء املدة املحددة في اإلعالن عن فتح باب الترشح ، كما  ت( 

 ح وتنفيذها .مرش أي حول  الجهات املختصة من ترد مالحظات يجب على اللجنة اإللتزام بأي

  أنفسهم رشحوا من على العامة الجمعية في التصويت ج( يقتصر
 
 إستخدام ويتم .ذكرها املتقدم واإلجراءات للسياسات واملعايير وفقا

 0اإلدارة مجلس أعضاء إنتخاب في التراكمي التصويت طريقة

 دورة مجلس بدء تاريخ من عمل أيام خمسة خالل عضويتهم وصفات اإلدارة مجلس أعضاء بأسماء الهيئة إشعار الشركة د( علي

 التغييرات. حدوث من تاريخ عمل أيام خمسة خالل عضويتهم على تطرأ تغييرات وأي ، أقرب أيهما – تعيينهم تاريخ من أو اإلدارة

 

 املراجعة والنفاذ  5,7,13

للجمعية العامة للمساهمين إلعتمادها في يتولى مجلس اإلدارة مراجعة هذه الالئحة حسب الحاجة والتوصية بأي تعديالت   -1

 أقرب إجتماع جمعية عامة.

2-  
 
 من الجمعية العامة للمساهمين في الشركة . إعتمادها ريخ تا من يبدأ سريان هذه الالئحة والعمل بها إعتبارا
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ية ونظام هيئة السوق املالكل ما لم يرد بشأنه نص أو حكم في هذه الالئحة يطبق عليه نظام الشركات السعودي ولوائحه  -3

 ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة األساس والقرارات والصادرة من الجهات املختصة.

يتم نشر هذه الالئحة بعد إعتمادها من الجمعية العامة للمساهمين على املوقع اإللكتروني للشركة أو من خالل أي وسيلة أخرى 

 0عليها االطالع من املصالح وأصحاب والجمهور  املساهمين لتمكين
 

 جتماعات مجلس اإلدارةإ 8,13

 جتماع مجلس اإلدارةإعدد مرات وتوقيت   1,8,13

  بمكان وتاريخ االجتماعات الدورية، ، و في السنةعلى األقل يجتمع مجلس اإلدارة مرتين 
 
يتم إبالغ أعضاء مجلس اإلدارة مسبقا

جتماعات اللجان التي ينتمون إليها، وعلى أعضاء مجلس إو  جتماعات مجلس اإلدارةإوعلى أعضاء مجلس اإلدارة حضور 

 جتماع ألداء مسؤولياتهم وواجباتهم. إل اإلدارة منح الوقت الالزم ل

 بنا اإلدارة مجلس يجتمع 
 
 من عضو كل إلى جتماعإل ل الدعوة إرسال ويجب أعضائه، من عضوين طلب أو رئيسه دعوة على ءا

  جتماعإل ا تاريخ من األقل على أيام خمسة قبل املجلس أعضاء
 
 واملعلومات والوثائق جتماعإل ا أعمال جدول  لها مرافقا

  االجتماع إلى الدعوة إرسال فيجوز  طارئ، بشكل االجتماع عقد األوضاع تستدع لم ما الالزمة،
 
 أعمال جدول  لها مرافقا

  االجتماع يكون  ال.االجتماع تاريخ قبل يامتقل عن خمسة أ مدة خالل الالزمة واملعلومات والوثائق االجتماع
 
 إال صحيحا

 أي لدى كان إذا.  ثالثة عن الحاضرين األعضاء عدد يقل ال أن على األقل، ىعل اإلدارة سمجل أعضاء عدد نصف بحضور 

 ، ساملجل جتماعإ في فيها ُيبّت  ولم املعروضة املوضوعات من أي أو الشركة أداء حيال ملحوظات اإلدارة سمجل أعضاء من

 .اإلدارة  لسمج جتماعإ محضر في حيالها إجراءات من تخاذهإ يرى  أو املجلس يتخذه ما وبيان تدوينها فيجب

 اإلدارة سمجل عضو أبدى إذا  
 
  رأيا

 
 . املجلس جتماعإ محضر في بالتفصيل هإثبات فيجب ، ساملجل لقرار مغايرا

 

 جتماعاتإل ا تلك حضور  في األعضاء نتظامإ عدم حاالت مع والتعامل اإلدارة، سمجل جتماعاتإ حضور  عملية ظيمنت يجب. 

 تخذ التي جتماعاتإل ا جميع حضور  ىعل الحرص املستقل اإلدارة سمجل عضو ىعل
ُ
 في تؤثر وجوهرية مهمة قرارات  فيها ت

 .الشركة وضع

 محضر في ذلك إثبات يجبالجدول، هذا ىعل عضو أي عتراضإ حال وفي .نعقادهإ حال األعمال جدول  اإلدارة سمجل يقر 

 . ساملجل اجتماع
 

 

 جتماعإل مدة ا 2,8,13

 جتماع كافية لطرح ومناقشة مختلف املسائل املطروحة بالتفصيل. إل يجب أن تكون مدة ا
 

 جتماعإل جدول أعمال ا 3,8,13

 يحدد رئيس مجلس اإلدارة جدول األعمال لكل اجتماع مجلس إدارة. 
 

مواضيع يراها جديرة بالنقاش، وكذلك له أن يطرح أية مسائل خالل  يجوز لكل عضو مجلس أن يقترح تضمين جدول األعمال

جتماع غير مدرجة ضمن جدول األعمال. على رئيس مجلس اإلدارة التنسيق مع كل من أمين سر املجلس والرئيس التنفيذي للشركة إل ا

ق من اإلدارة التنفيذية تقديم تقارير أو وثائطالع مجلس اإلدارة عليها أو اتخاذ قرار بشأنها. قد يطلب إلتحديد األمور التي تتطلب 

 مكتوبة حسب اللزوم من أجل إدراج بنود ضمن جدول أعمال تلك االجتماعات. 
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 قد يتطلب جدول أعمال اإل 
 
مرئية ذات صلة أمام مجلس اإلدارة، ومتى ما لزم السماح ألفراد اإلدارة التنفيذية بحضور  جتماع عروضا

 جتماع. إل جدول أعمال ا جتماع ملناقشة أحد بنودإل ا
 

 إدارة مناقشات مجلس اإلدارة 4,8,13

 على رئيس مجلس اإلدارة أن يحرص على:
 

 .وجود شكل مرتب وصريح ملناقشة القضايا املطروحة 

 .تيسير مشاركة كافة األعضاء لطرح آرائهم ومداخالتهم 

 .إعطاء القدر الكافي والواجب من الوقت للنظر في كل القضايا املطروحة 
 

كما يجب على رئيس مجلس اإلدارة أن يحرص على التوازن في إدارة النقاش. بأن يكون النقاش تحت السيطرة لكن دون أن يهيمن 

عليه. و من املعتاد أن يسمح رئيس مجلس اإلدارة بمناقشة املسائل املطروحة إلى أن يصل األعضاء املشاركين إلى إجماع عام في اآلراء 

 نه تلخيص نتيجة متفق عليها.    أو إلى أن يكون بإمكا
 

إذا لم يتوصل األعضاء إلى إجماع حول مسألة أو اتضح أن هناك تفاوت في اآلراء، فيجب على رئيس مجلس اإلدارة أن يقرر بشأن أحد 

 البدائل التالية:
 

 .يحتاج أعضاء مجلس اإلدارة ملعلومات إضافية 

 عينة.قد يكون من املفيد تأجيل اتخاذ قرار حول مسألة م 

 .يجب الحصول على مشورة إضافية أو خارجية 

  .في حال وجود خالفات حادة، يتعين على رئيس مجلس اإلدارة أن يعالج املوقف حتى يصل إلى قرار 
 

 وراق عمل مجلس اإلدارةأتوزيع  5,8,13

ء مجلس أعضا املقترح اتخاذها على املستندات املؤيدة والقرارات –بقدر املستطاع  -جتماع إضافة إلى إيجب توزيع جدول أعمال أي 

 نعقاد االجتماع. إمن تاريخ  خمسة أياماإلدارة قبل 
 

يجب على أعضاء مجلس اإلدارة مراجعة تلك االوراق قبل حضور االجتماع، ويجب على األعضاء الراغبين في تضمين بنود إضافية في 

 إجداول أعمال 
 
جتماع املعني، وإذا كان إل حتى يتسنى له إدراجها في جدول أعمال اجتماعات قادمة إشعار رئيس مجلس اإلدارة مسبقا

لدى عضو مجلس اإلدارة أي استفسار حول أي بند في جدول أعمال أي اجتماع فعليه تقديم ذلك االستفسار قبل أسبوع واحد من 

 جتماع املحدد. إل نعقاد اإ
 

زيع نعقاد االجتماع املحدد، ويجب تو إعضاء مجلس اإلدارة قبل تاريخ على اإلدارة التنفيذية أن تجيب على االستفسارات الواردة من أ

 أية إجابة من اإلدارة التنفيذية على كافة أعضاء مجلس اإلدارة. 

 

 ستعدادات أعضاء مجلس اإلدارة لإلجتماعإ 6,8,13

تجالء سإجتماع و إل وصلتهم قبل اجتماع مراجعة أوراق مجلس اإلدارة وقراءة وتحليل املستندات والوثائق التي إل يشمل اإلعداد ل

كافة  جتماعإل اعلى األقل من تاريخ خمسة أيام غموض أية مسألة أو وثيقة مطروحة عليهم. يجب أن يتلقى أعضاء مجلس اإلدارة قبل 

 وتشمل اآلتي: -بجانب جدول أعماله  -جتماع إل با ةالوثائق واألوراق املتعلق
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  املؤثرة  يسرد بصورة عامة أهم األحداث –تقرير يتعلق بالعمليات التشغيلية في الشركة بواسطة الرئيس التنفيذي للشركة

 نعقد.إجتماع إعلى النشاط من تاريخ آخر 

 ستراتيجي.إل تقرير األداء املالي للنشاط مع التركيز على مؤشرات األداء الرئيسية واألداء ا 

 جتماع السابق.إل محضر ا 

 .قائمة بخطوات العمل املطلوبة، تبين الشخص املسؤول وتاريخ التنفيذ املتوقع لكل خطوة 

  
 
 طالع عليها.إل تخاذ قرار بشأنها أو مناقشتها أو اإحول مسائل معينة من أجل  أوراقا

 

 جتماعات مجلس اإلدارةإاإلدارة التنفيذية في  7,8,13

جتماعات مجلس اإلدارة وعرض ما لديها فيما يتعلق بمجاالت مسؤوليتها  بهدف إحاطة إيتوقع من أفراد اإلدارة التنفيذية املشاركة في 

 أعضاء مجلس اإلدارة بعمليات الشركة بشكل أوضح وأعمق.
  

 جتماعات والقرارات املتخذة والنقاط التي تحتاج ملتابعة إل محضر ا 8,8,13

تخذت، والتحركات أو خطوات  العمل التي نشأت عن أجتماعات هي سجالت للمسائل التي تم مناقشتها، والقرارات التي إل محاضر ا

جتماعات مجلس اإلدارة ولجانه. وحيث أن األعباء القانونية والتنظيمية على أعضاء مجالس اإلدارات صارت ثقيلة، فإن محاضر إ

 إل ا
 
 داء مسؤوليتهم في العناية بالشركة.أل لعرض ما قام أعضاء مجلس اإلدارة بعمله  في غاية األهمية جتماعات تعتبر سجال

 

جتماعات واضحة وموجزة وجيدة الترتيب دون لبس أو غموض. ينبغي أال تحتوي على معلومات زائدة عن إل يجب أن تكون محاضر ا

بوضوح القرارات املتخذة من قبل مجلس اإلدارة أو اللزوم وال أن تكون تسجيال حرفيا للحوارات التي تمت. املحاضر يجب أن تبين 

 تخاذ قرارات مجلس اإلدارة. إاللجان ويجب أن تعكس طبيعة االتفاق الجماعي في 
 

ت. هذا تخاذ القراراإجتماعات على براهين عن كيفية توصل أعضاء مجلس اإلدارة إلى إل قد يكون من املفيد أيضا أن تحتوي محاضر ا

لبت ألغراض االجتماع أو قد يشمل تدوين املسا
ُ
رحت على اإلدارة وأية معلومات إضافية ط

ُ
عتمد إئل التي تم مناقشتها واألسئلة التي ط

تخاذ قرار إجتماع. قد تكون هناك ظروف تجبر مجلس اإلدارة على إل تخاذ قراراته ولم تكن ضمن أوراق التجهيز لإلعليها مجلس اإلدارة 

جتماع كافة أعضاء مجلس اإلدارة، وبالتالي ينبغي إرسال وتوزيع القرار على كل عضو إاحية العملية في مسألة معينة ال يالئمها من الن

 للتوقيع عليه. 
 

قدم جتماع، وعليه أن يإل عموما يتم إعداد محاضر االجتماعات بواسطة أمين سر مجلس اإلدارة من املالحظات التي تم تدوينها أثناء ا

جتماع، فيقوم رئيس مجلس اإلدارة بمراجعة إل محضر االجتماع للمراجعة خالل أسبوع واحد من الرئيس مجلس اإلدارة مسّودة من 

 املسودة وطلب التنقيحات املالئمة، إن وجدت. 
 

يتم توزيع محضر االجتماع املنقح على كافة أعضاء مجلس اإلدارة فورا بعد مراجعته من رئيس مجلس اإلدارة أو خالل أسبوع من 

ي جتماع واردة فإل جتماع ليتحققوا من أن كل مجريات اإل بحد أقص ى. يجب على أعضاء مجلس اإلدارة مراجعة محضر ا تاريخ املراجعة

 جتماع كما ينبغي وكما عبروا عنها. إل محضر ا

 

 لجان املجلس  9,13

جلس جتماعات املخططة ملإل ا تسمح اللجان ألعضاء مجلس اإلدارة أن يولوا عناية أكبر باملسائل الهامة للشركة مما يتاح لهم أثناء

اإلدارة بأكمله. اللجان هي أسلوب فعال لتوزيع العمل بين أعضاء مجلس اإلدارة وتمنحهم الفرصة للنظر بحرص وعناية في مسائل 

 محددة. 
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 فعالية اللجان 1,9,13

 تخذها مجلس اإلدارة ستسهم في فعالية اللجنة، منها: إبصرف النظر عن دور اللجنة، فهناك عدد من الخطوات التي لو 
 

 .صياغة ميثاق رسمي مكتوب لكل لجنة 

 .تعيين رئيس مالئم للجنة 

  غير تنفيذيين ويكونون من الذين لديهم خبرة في 
 
 أو حصريا

 
تعيين أعضاء مجلس اإلدارة املالئمين لعضوية اللجنة وهم أساسا

 التعامل مع املسائل قيد النقاش.

 لبة اللجنة بتزويد مجلس اإلدارة بآرائهم وباملستجدات بشكل دوري منتظم.مطا 

 .العمل على تمكين اللجنة من الحصول على مشورة مستقلة ومهنية 

 .فرض الشفافية املطلقة على أنشطة اللجنة 

  .الحرص على أن يكون للجنة مساندة مالئمة في شؤونها اإلدارية 
 

شكل اللجان ملجرد أن إلجان يتم تشكيلها لخدمة و تكمن القضية األساسية في أن ال
ُ
حتياجات مجلس اإلدارة ولكي تكون فعالة و ال ت

 مجلس اإلدارة يشعر بأن الحوكمة الجيدة تحتاج لعدد من اللجان. 
 

 أوراق عمل مجلس اإلدارة 10.13

اإلدارة. هذه املتطلبات تتفاوت من ليس هناك نهج معين يمكن تطبيقه على إعداد وشكل وأسلوب ومحتويات أوراق عمل مجلس 

شركة ألخرى، واملهم أنها يجب أن تتالءم مع احتياجات مجلس اإلدارة. ومع ذلك، فهناك عدد من املبادئ املنطبقة على كافة الشركات 

 ها. وتناولحتوائها على معلومات معروضة بشكل فعال يسهل على مجلس اإلدارة فهمها إلضمان كفاءة عملية إعداد أوراق العمل و 
 

يجب أن تكون أوراق العمل املقدمة ملجلس اإلدارة موجزة ومستقلة لهذا الغرض تحتوي على املعلومات املتصلة باملسائل قيد الطرح 

على اتخاذ قرارات صائبة مستنيرة. أوراق عمل اإلدارة التنفيذية وما تحتويه  -عند اللزوم  -أو النقاش، والتي تساعد مجلس اإلدارة 

لومات قد حتياجاتها. تلك املعإعلومات ال يمكن إعادة "صياغتها" لتقديمها ملجلس اإلدارة، فاملعلومات املطلوبة هنا تختلف في من م

ستخالص املعلومات التي تحويها أوراق عمل مجلس اإلدارة، لكن أوراق عمل مجلس اإلدارة نفسها يجب إعدادها إل تشكل األساس 

 دارة، مع إدراك أن أعضاء املجلس غير التنفيذيين غير منخرطين في األنشطة اليومية للشركة.حتياجات مجلس اإل إمع مراعاة 
 

يجب اإلشارة بوضوح إلى غرض كل ورقة عمل مقدمة ملجلس اإلدارة، وهذه العملية هامة لتمكين مجلس اإلدارة من إدراك متطلبات 

 
 
ارة. ولتحقيق هذا الغرض، بإمكاننا تقسيم أوراق عمل مجلس اإلدارة جتماعات مجلس اإلدإل  اإلدارة التنفيذية ولكي يستعدوا جيدا

 إلى ثالث فئات كاآلتي:
 

 مستندات تهدف إلطالع مجلس اإلدارة على مسائل محددة، مثل قصاصات الصحف واملعلومات  –طالع واإلحاطة إل ألغراض ا

 املالية.

 تخاذ قرار إل–  
 
 بشأنها. مسائل تحتاج إلى أن يتخذ مجلس اإلدارة قرارا

  مناقشة مسائل محددة قبل إصدار التوصيات النهائية، مثل مقترحات أفكار تحتاج للحصول على  –للمناقشة والتعقيب

 من تقديمها فقط عند الحاجة 
 
 تخاذ قرار بشأنها. إلتعقيب من مجلس اإلدارة في مرحلة التخطيط بدال
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 إرشادات أوراق مجلس اإلدارة 1,10,13

عتمدة من مجلس اإلدارة، هي وسيلة بسيطة تهدف إلى فهم متطلبات مجلس اإلرشادات الرسمي
ُ
ة لرفع التقارير إلى مجلس اإلدارة، وامل

اإلدارة. تحدد تلك اإلرشادات متطلبات شكل وطريقة عرض ومحتويات أوراق مجلس اإلدارة، إضافة إلى اإلجراءات اإلدارية فيما 

 ملية املراجعة واملصادقة عليها. يتصل بتوقيت تقديمها إلى مجلس اإلدارة وع
 

ختصاصات مجلس اإلدارة، وهذا من األهمية بمكان إكما يجب أن تبين اإلرشادات أن الرقابة على توزيع أوراق مجلس اإلدارة هي من 

 .
 
 عند توزيع األوراق إلكترونيا

 
 خصوصا

 

املعنيين بإعداد أوراق مجلس اإلدارة، ومن املالئم تقديم على مجلس اإلدارة أن يحرص على تبليغ تلك اإلرشادات إلى كافة املوظفين 

مساندة داخلية لكبار املوظفين بشكل تثقيفي أو برامج تعليمية وتوزيع نماذج إيضاحية أو عينات من تلك األوراق لكي يفهموا الشكل 

 واألسلوب واملحتوى املطلوب ألوراق مجلس اإلدارة.
 

مجلس اإلدارة موجزة، وبالنسبة لتقارير األداء يجب أن تعكس مؤشرات األداء الرئيسية  الخالصة أنه من املهم أن تكون أوراق

 املعتمدة ذات الصلة وأن تخلو من املعلومات الزائدة عن الحاجة. 
 

خاصية هامة من خصائص أوراق مجلس اإلدارة أن يتم عرض محتواها بشكل سهل القراءة واالستيعاب، وتشمل بعض متطلبات 

 املستندات ما يلي: أسلوب عرض
 

 ستطاعة من املصطلحات الفنية إل األوراق موجزة ودقيقة وسهلة القراءة وتستخدم مصطلحات واضحة مع التقليل بقدر ا

 .10املعقدة، وأن ال يقل حجم خط الكتابة عن قياس 

 .ترتيب محتوى األوراق بعناية لتقديم كل املعلومات املطلوبة بإيجاز وتسلسل منطقي 

 سلوب نقاط السرد كأسلوب للكتابة املوجزة بدال من كتابة فقرات مطولة.ستخدام أإ 

 حتياجات الشركة واملستخدمة في تقارير نتائج األداء الشهرية.إل ستخدام املؤشرات املالئمة إ 

  
 
 هتمام القارئ.إبيانية وجداول تحليلية لتلخيص املعلومات ولتسهيل فهمها ولتركيز  تضمين األوراق رسوما

 ية رسومات توضيحية بحيث يعكس العنوان الرسالة التي يوضحها التحليل البياني.عنونة أ 
 

 مسائل إدارية 11,13
 

 أداء وتقييم مجلس اإلدارة  1,11,13

 
 
  يجري مجلس اإلدارة تقييما

 
لتحديد مدى نجاحه واللجان املنبثقة عنه في القيام بمهامهم. يتلقى مجلس اإلدارة املالحظات من  سنويا

 
 
 ا ألداء مجلس اإلدارة لكي تتم مناقشته في نهاية كل سنة مالية. سنوي   كافة أعضاء مجلس اإلدارة ويجري تقييما

 
 
على املجاالت التي يرى مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية أنها  يركز التقييم على إسهامات مجلس اإلدارة في الشركة ويركز خصوصا

 يمكن تحسينها. 
 

( مراجعة ما تم 
 
لكي يقيم مجلس اإلدارة مدى نجاحه وفعاليته، ينبغي على مجلس اإلدارة بشكل دوري )على سبيل املثال مرة سنويا

 إنجازه وهل قام مجلس اإلدارة بمسؤولياته. 
 

جلس اإلدارة لنفسه هي عبر تقييم أنشطته باملقارنة مع ميثاقه. وبما أن مجلس اإلدارة يتولى تقييم نفسه فقد إحدى الطرق لتقييم م

يكون من املفيد أن تشرف على ذلك التقييم جهة خارجية لكي يتم التقييم بدون تحّيز أو محاباة أو ارتباطات انفعالية. كما أن وجهة 

 .التقييم بما يخدم مصلحة الشركة نظرالجهة الخارجية ستثري النقاش حول 
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 سـّرية مجلس اإلدارة  2,11,13

يحافظ أعضاء مجلس اإلدارة على السرية املطلقة ملداوالت وقرارات مجلس اإلدارة واملعلومات الواردة ألغراض االجتماعات، عدا تلك 

املعلومات التي يحددها رئيس مجلس اإلدارة أو املعلومات املعلنة للجمهور بواسطة الشركة. وتكون مداوالت املجلس محكومة من 

 .النظامومات التي يتضمنها هذا خالل سياسة سرية املعل
 

 تعامالت مجلس اإلدارة مع الجهات الخارجية  3,11,13

، أو عبر للشؤون املالية املدير العامتصاالت باإلنابة عن الشركة مع جهات خارجية عن طريق الرئيس التنفيذي للشركة أو إلتتم ا

بما في  -اإلجابة على أية استفسارات يتلقاها من جهات خارجية  ممثلين مكلفين من الشركة، وعلى عضو مجلس اإلدارة أن يعتذر عن

 وأن يحيلهم إلى الرئيس التنفيذي للشركة.  -جتماعية غير الرسمية ذلك املعارف اإل 
 

 كيفية إدارة اإلجتماعات في مجلس اإلدارة 12,13

الطريقة التي يعمل من خاللها مجلس اإلدارة يحددها بشكل كبير رئيس مجلس اإلدارة وأسلوبه الشخص ي. بعض املجالس في 

جتماعاتها ال زالت تنتهج األسلوب الرسمي في العمل والذي يقتض ي بأن يطلب العضو من رئيس مجلس اإلدارة بصورة مسبقة السماح إ

 توجه إلى أن تعمل مجالس إدارة الشركات بشكل أقل في الرسميات حيث يتسنى ألعضاء له باملشاركة في النقاش. ومع ذلك ف
 
هناك حاليا

 ستئذان رئيس مجلس اإلدارة. إمجلس اإلدارة املشاركة في املناقشات دون الحاجة إلى 
 

ة جتماعية املعتادإل مشاركتك كعضو مجلس إدارة في مناقشات مجلس اإلدارة يجب أن تعكس أهمية دورك وتفاصيل املجامالت ا

 مثل:
 

 جتماع. إل إعطاء فرصة مالئمة لكل من زمالئك األعضاء للتحّدث، تحت مظلة إمساك رئيس مجلس اإلدارة بزمام ا 

 .مداخلتك/مساهمتك يجب أن تكون موجزة ومدروسة ومبنية على معلومات ومباشرة 

  هجومية تجاه شخص بعينه، مهما كان حماسك أو  نفعالية أو أساليبإستخدام لغة خشنة أو سلوكيات إال يجوز بأي حال

 هتمامك باملسألة محل النقاش.إ
 

 
 
  يجب أن يكون النقاش مفتوحا

 
 مع إتاحة وقت كاف ملناقشة املسائل الهامة.  وصريحا

 

 تخاذ القرارإ 1,12,13

 في يومنا هذا في 
 
اجتماعات مجالس اإلدارة. التركيز صار النهج التقليدي لتصويت مجلس اإلدارة على كل مسألة لم يعد مستخدما

 
 
تفاق كامل أعضاء مجلس اإلدارة بشأن مسألة معينة. إذا كنت إلتخاذ القرار بإجماع األعضاء عبر التركيز على الوصول إعلى  منصبا

 
 
سجيل تلسعى يتخاذ الخطوة الهامة بأن إ هتخاذه بهذه الطريقة، فيمكنإعلى  قرار معين تم  -كعضو مجلس إدارة  -بشدة  معترضا

 إل على القرار في محضر ا هعتراضإ
 
 وليست ممارسة دائمة.  جتماع، لكن من املستحسن أن تعتبر مثل هذه الخطوة ملجأ أخيرا

 

 في يومنا الراهن ترحيل املسائل أو ا
 
لك رئيس ه بذتخاذ قرار بشأنها، إال إذا وجإنتداب لها قبل إل وبذات الطريقة، فلم يعد ضروريا

 مجلس اإلدارة.  
 

 املحتمل معالجة تعارض املصالح 2,12,13

  لنصوص القانون 
 
أخرى ذات صلة، فإن مجلس اإلدارة مصرح له بتنظيم  نظاميةوأية متطلبات  والنظام األساس للشركةوفقا

 أو فعلي أو يمكن أن ينظر إليه كذلك جتماعاته ومداوالته بما في ذلك اإلجراءات التي ستطبق إذا كان هناك تعارض مصالح معلنإ

. ينشأ تعارض املصالح عندما يكون لعضو املجلس مصلحة شخصية في عمليات أوعقود أو نشاط يتصل بالشركة عضائهأى من أل 
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ئحة وال  الشركاتنظام ستقالله في أداء واجباته. عضو مجلس اإلدارة لديه مسؤوليه محددة بموجب إمما قد ينتقص من موضوعيته و 

تحّتم عليه اإلفصاح عن أية مصالح شخصية في أية مسألة تتصل بشؤون الشركة بأسرع ما حوكمة الشركات ولوائحهما التنفيذية 

 ملتطلبات القانون. 
 
 يمكن وطبقا

 

جلس من تمكيالشخصية حتى  هزود الشركة بقائمة تسرد مصالحي، بصفة دورية، أن عضو مجلس اإلدارة  من الطبيعي أن ُيطلب من

 من تحديد أي تعارض مصالح محتمل. سواءاإلدارة 
 
 وسواء هأو لم ُيطلب من هطلب من ا

 
 ىملصالح جوهرية أو غير جوهرية فعلكانت ا ا

 بأول، وهذا يشمل: هومصالح هطلع مجلس اإلدارة على تصرفاتيستمرار أن إتقع املسؤولية ب عضو مجلس اإلدارة
 
 الشخصية أوال

 

  تعارض مصالح، –أو قد يتصورها الغير كذلك  -فيها  هشؤون يكون لديتنبيه الشركة عن أية 

 فيها تعارض مصالح. همن التدخل في قرارات حول مسألة صرحتعنها أو لدي هستبعاد نفسإ 
 

 

 مسائل سلوكية أخرى  3,12,13

 يجب على أعضاء مجلس اإلدارة، في كافة األوقات، التقّيد باآلتي: 
 

 ستقاللية.إالُحكم على املسائل ب 

 .الحصول على معلومات وافية وكافية حتى يكونوا راضين عن النتيجة التي يتوصلون إليها في املسائل موضوع النقاش 

 ."حفظ املعلومات السرية التي حصلت عليها بصفتك عضو مجلس وممارسة مبدأ "تماسك/تضامن أعضاء مجلس اإلدرة 

  اإلدارة قد ينعكس على الشركة وبالتالي يجب أال يكون موضع شك أو تخاذ قرار تذكر أن تماسك/ تضامن مجلس إبمجرد

 تساؤل.

  .التقّيد بكافة معايير أخالقيات العمل والسلوك املنهي )سياسة السلوك املنهي( املطبقة في الشركة 

 سياسة السلوك املنهي  13,13

 سياسة السلوك املنهي هي وثيقة رسمية لقيم وأخالقيات الشركة، وينبغي أن:
 

 

 

 

 

 

 .يرشد أعضاء مجلس اإلدارة بشأن املمارسات الضرورية للمحافظة على الثقة في نزاهة الشركة 

 .يعزز املسؤولية الشخصية واملسؤولية العامة لألفراد لإلبالغ عن أو التحقيق في بالغات عن ممارسات غير أخالقية 

 أصحاب املصلحة.  لتزمات األخرى تجاهإلمتثال للمتطلبات القانونية واإل يحرص على ا 
 

ت الشركة سياسة السلوك املنهي التي توضح معايير السلوك املطلوبة لصالح كافة أصحاب املصلحة )يتضمن هذا 
ّ
نسخة  لنظاماتبن

 من سياسة السلوك املنهي(. 
 

 توجيه وتثقيف عضو مجلس اإلدارة 14,13

التعّرف على مسؤولياتهم كأعضاء مجلس لدى الشركة بما في ذلك ستزود اإلدارة أعضاء مجلس اإلدارة الجدد بتوجيه مبدئي بهدف 

نفيذيين متثال وسياسة السلوك املنهي واملدراء التإل ستراتيجية واملسائل املالية واملحاسبية وقضايا إدارة املخاطر وبرامج اإل خططها ا

 واملراجعين املستقلين. 
 

بمسؤولياتهم فيما يتعلق بالتعليم املستمر ولتعزيز معرفتهم بالشركة وعمليات ولكي نسّهل مهمة أعضاء مجلس اإلدارة في الوفاء 

 الشركة وبآخر التطورات في حوكمة الشركة، فمن املالئم أن تزود اإلدارة أعضاء مجلس اإلدارة باآلتي:
 

  ى األخرى مواد تحتوي على معلومات تتصل بنشاط الشركة وللمقارنة بين وضع الشركة والشركات املنافسة الكبر. 
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 .زيارات ميدانية للمرافق التشغيلية واملناطق األخرى للشركة كجزء من الجدول املنتظم الجتماعات مجلس اإلدارة 

 .مراجعة قانونية ملجلس اإلدارة، مرة في السنة على األقل، بشأن وضع الدعاوي القضائية ومشاكل حوكمة الشركة 
 

 ستشارية الخارجيةإل الجهات ا 15,13

ستعانة بخبراء أو مستشارين بما في ذلك مستشار قانوني حسبما يراه مجلس اإلدارة، بدون التشاور إل اإلدارة الصالحية ل لدى مجلس

 مع أو الحصول على موافقة أي مدير تنفيذي للشركة. 
 

  ارة بخدماته.ستقدم الشركة املال الالزم، حسب تقدير مجلس اإلدارة، لسداد أتعاب أي مستشار أو خبير يستعين مجلس اإلد
 

 عقد إجتماع الجمعية  العامة السنوية 16,13

املسؤولية الرئيسية ملجلس اإلدارة تقع تجاه مساهمي الشركة. والجمعية العامة السنوية هي املنتدى الذي يجتمع فيه مجلس اإلدارة 

 املساهمين. املساهمون هم من يقدمون رأس مع املساهمين ملناقشة أداء الشركة ومداولة مجموعة من املسائل التي تحتاج إلى موافقة

 املال وبالتالي فالجمعية العامة من األهمية بمكان ملناقشة مختلف املسائل املتصلة بأداء الشركة. 
 

 السنوية  العامةإلجتماع الجمعية  التحضير  17,13

ماع جتإل نعقاد الجمعية. اإلعداد لإليب أحد العناصر الهامة لعقد جمعية عامة ناجحة يتمثل في الوقت املخصص لإلعداد والترت

 في املواقف الصعبة. 
 
 بشكل حريص أمر مطلوب لتمرير الرسالة السليمة عن الشركة  وخصوصا

 

ماع جتإجتماع والعمل عليها. ما الذي يجب على املساهمين أن يعرفوه؟ ما املطلوب إنجازه في إل يجب تحديد أهداف الشركة من ا

  الجمعية؟ الهدف قد يكون 
 
  أمرا

 
مثل توصيل رؤية مستقبلية واضحة يمكن ألي مساهم أن يرددها في جملة واحدة، أو تقديم  بسيطا

امل ستيعاب العو إستخدام مصطلحات فنية معقدة( لتوضيح نتائج أداء الشركة حتى يتمكن كل مساهم من إشرح مبسط )بدون 

 املؤدية للنتائج التشغيلية السنوية.
 

اإلشارة إلى النجاحات والتوصل لحلول وسط أو تقديم التنازالت متى كان ذلك مالئما. من املرجح أيضا أن  على رئيس مجلس اإلدارة

ويبدي مالحظاته حول األداء التشغيلي واملالي للشركة منذ آخر جمعية عمومية  يخاطب الرئيس التنفيذي للشركة الجمعية العامة

ء الشركة والتطرق إلى املشاكل. وعلى رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ويجب أن توازن الجمعية بين مناقشة أدا نعقدت.إ

 التنسيق بحيث تكون أقوالهم منسجمة ومتناسقة وأال يتداخل حديثاهما بشكل غير الزم. 
 

صورة مسبقة ب نعقاد الجمعية حتى يتسنى ملجلس اإلدارة تحضير اإلجابات املالئمةإستباق األسئلة التي سُتطرح أثناء إمن املستحب 

 تلك التي ستوجه إلى رئيس مجلس اإلدارة حتى يتمكن من اإلجابة عليها بحضور املساهمين. 
 
 خصوصا

 

على اإلدارة التنفيذية إطالع مجلس اإلدارة قبل انعقاد الجمعية حول املسائل التي تهم املساهمين أو تلك التي أثاروها منذ آخر جمعية 

 إ
 
التفصيل عن أية مسألة تؤثر على الشركة. أعضاء مجلس اإلدارة عليهم التأكد من أية مسألة طرحها ب نعقدت وبأنهم ملمين تماما

 املساهمون في الجمعية األخيرة قد تم معالجتها بشكل سليم. 
 

 كيف يقدم نفسه وأن يعرف ماذا يريد من إنتخاب أو إعادة إل يجب على كل عضو مجلس إدارة مرشح ل
 
نتخابه أن يعرف مسبقا

ساهمين أن يعرفوه فيما يتعلق بمهاراته وخبراته ومقدرته على اإلسهام ودفع الشركة تجاه مستقبل أفضل. يجب أن يقدم كل عضو امل

 نتخاب.إل نسخة من سيرته الذاتية إلى كل مساهم بصورة مسبقة ليطلعوا على مؤهالته قبل عملية ا
 

 
 
حتماالت مهمة لنجاح الجمعية العامة. وبالتالي على أعضاء مجلس اإلدارة إألية  من الضروري أن يكون عضو مجلس اإلدارة مستعدا

أن يستذكروا عروضهم التقديمية وإجاباتهم على األسئلة املطروحة حتى يظهروا للمساهمين قدراتهم على الرد والتغلب على املواقف 
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جب ستراتيجية إدارته ومتى وبأي موضوع يتو إيله و جتماع وتشكإل العصيبة. ويجب أن يتأكد عضو مجلس اإلدارة من أنه يفهم وقائع ا

 عليه الكالم.  
 

يما ستفسارات أو أسئلة يطرحها املساهمين فإهنالك إلزام قانوني أن يحضر املراجعين املستقلين الجمعيات العامة لإلجابة على أية 

رة إتاحة الفرصة لألعضاء لطرح أسئلة على يتعلق بمهام املراجعة أو إعداد ومحتويات تقرير املراجعة، وعلى رئيس مجلس اإلدا

 املراجعين املستقلين فيما يتعلق بمهام املراجعة أو إعداد محتويات تقرير املراجعة. 
 

 
 
عن عمليات الشركة والوضع املالي  يجهز مجلس اإلدارة لكل سنة مالية للشركة ميزانية عمومية، وحساب أرباح وخسائر، وتقريرا

سخا منها للمساهمين في مقر للشركة والطريقة املقت
ُ
رحة لتوزيع األرباح. و يقوم رئيس مجلس اإلدارة بالتوقيع على تلك الوثائق ويتيح ن

الشركة قبل خمسة عشر يوما على األقل من التاريخ املحدد النعقاد الجمعية العامة. يجب أن تنشر الشركة في  صحيفة يومية توزع 

ئيس ي للشركة امليزانية العامة السنوية للشركة وحساب األرباح والخسائر وملخصا شامال عن تقرير في املنطقة التي يقع فيها املركز الر 

 .مجلس اإلدارة وتقرير املراجع املستقل بالكامل
 

يتم  اإلعالن عن موعد ومكان وجدول أعمال الجمعية العامة في موقع السوق املالية السعودية " تداول" واملوقع اإللكتروني للشركة 

على األقل وترسل  يوما( 21في صحيفة يومية توزع في املنطقة التي يقع فيها مركز الشركة الرئيس قبل امليعاد املحدد لإلنعقاد بعشرة )و

 من الدعوة وجدول األعمال إلى اإلدارة العامة للشركات بوزارة التجارة واإلستثمار ضمن الفترة املحددة للنشر. 
 

 الجمعية  العامة السنوية ترتيبات ما بعد إجتماع 18,13

ب جتماع الذي يجإل ا مجلس اإلدارة صياغة محضر ويتولى أمين سرنتهاء الجمعية العامة، هناك عدد من املهام الواجب إكمالها. إبعد 

سجيل تج التصويت بما فيها عدد الحضور بالوكالة. أية بنود تم جتماع ونتائأن تعكس محتوياته كافة وقائع ومناقشات ومداوالت اإل 

حترامها )مثال على ذلك التحقيق في مسألة محددة إنعقاد الجمعية العامة يجب معالجتها وأية تعهدات يجب إمالحظات عليها أثناء 

نعقاد إنتيجة الستفسار املساهمين(. يجب تمكين املساهمين بالحصول على نسخة من محضر االجتماع خالل أسبوعين بعد تاريخ 

وزعة على جتماع املإل ر اجتماع. يجب أن تكون نسخة محضإل أي تأخير في موعد توزيع محضر ا ساهمين وتبريرالجمعية. يجب إبالغ امل

 املساهمين هي نفس املحضر األصلي دون تعديل أو تلخيص أو أية قيود على املعلومات.
 

ماع بمحضر اإلجتجتماع الجمعية العامة وتزويد هيئةالسوق املالية إلتزامات مفروضة على الشركة بعد إستجابة ألية إل ويجب ا

معية مع كافة املستندات املطلوبة. قد يكون من املستحسن جنتائج التصويت على جدول أعمال الومحضر الفرز وكشف الحضور و 

 إبعد انعقاد الجمعية العامة أن يعقد مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
 
  جتماعا

 
اول ما سار بشكل جيد وما لم يكن كذلك لتد مصغرا

أثناء الجمعية العامة وماذا يجب أن يتم كتحسين للجمعيات العامة املستقبلية. مثل هذا النقاش سيساعد في التخطيط الجيد 

 للجمعية العامة التالية. 
 

 أمين سر مجلس األدارة   19,13

  اإلدارة مجل ُيعّين
 
د غيرهم، من أو أعضائه بين من للسر أمينا  ما – اإلدارة مجلس من بقرار السر ومكافآت أمين ختصاصاتإ وتحدَّ

  األساس الشركة نظام يتضمن لم
 
 .واليجوز عزل أمين سر مجلس اإلدارة إال بقرار من مجلس اإلدارة  الشأنهذا  في أحكاما

هم على املوارد واملشورة الالزمة للقيام بواجباتاملسؤوليات الرئيسية ألمين سر مجلس اإلدارة هي التحقق من أن مجلس اإلدارة يحصل 

املؤتمنين عليها، والتحقق من أن تصرفات أعضاء مجلس اإلدارة تعكس قيامهم بتلك الواجبات. . وهذا أحد األدوار املتزايدة في األهمية 

.
 
  ألمناء السرعموما
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 أدوار ومسؤوليات أمين سر مجلس اإلدارة  1,19,13

 سيحرص على التالي: فإنه س اإلدارة بهذه الواجبات واملسئوليات لكي يقوم أمين سر مجل
 

 فيما يتعلق بمساندة مجلس اإلدارة 1,1,19,13

 تكريس معظم وقته ملساندة أعضاء مجلس اإلدارة، وتشمل واجباته في هذا الصدد اآلتي:
 

 جتماعات مجلس اإلدارةإتنظيم  1,1,1,19,13

 هي مسؤولية رئيس إجتماعات مجلس اإلدارة، مع أن إأمين سر مجلس اإلدارة مسؤول عن تنظيم  
 
جتماعات مجلس اإلدارة أساسا

 مجلس اإلدارة، لكن  أمين سر  مجلس اإلدارة يتولى املسائل التنظيمية واإلدارية، مثل:
 

 ،إعداد تقويم مواعيد اجتماعات مجلس اإلدارة 

  جتماعات،إل اإلدارة في إعداد جداول أعمال امساعدة رئيس مجلس 

 ،إرسال إخطارات االجتماعات إلى كافة أعضاء مجلس اإلدارة 

 قتراع على أعضاء مجلس اإلدارة،إلتوزيع أوراق ا 

 جتماع،إل تجميع اآلراء املكتوبة من أعضاء مجلس اإلدارة غير الحاضرين ا 

 .تسليم اآلراء املكتوبة إلى رئيس مجلس اإلدارة 

 ومداوالت، نقاشات من دار ما تتضمن لها محاضر وإعداد اإلدارة مجلس جتماعاتإ قتوثي 

 خاص سجل في وحفظها ونتائج التصويت، املجلس قرارات وتوثيق نتهائه،إو  بدايته ووقت وتاريخه جتماعإل ا مكان وبيان 

األعضاء  جميع من املحاضر هذه وتوقيع ،– وجدت إن – أبدوها التي الحاضرين والتحفظات األعضاء أسماء وتدوين ومنظم،

 .الحاضرين

 2- رفع التي التقارير حفظ
ُ
 . املجلس يعّدها التي والتقارير اإلدارة مجلس إلى ت

 3- معلومات أو وثائق وأي به، املتعلقة.واملعلومات والوثائق العمل وأوراق املجلس أعمال بجدول  اإلدارة مجلس أعضاء تزويد 

 .جتماعاإل  جدول  في املشمولة عالقة باملوضوعات ذات اإلدارة مجلس أعضاء من أي يطلبها إضافية

  املجلس أقرها التي باإلجراءات اإلدارة مجلس أعضاء تقيد من التحقق. 

 كافية بمدة املحدد التاريخ قبل املجلس جتماعاتإ بمواعيد اإلدارة مجلس أعضاء تبليغ. 

 توقيعها قبل حيالها مرئياتهم إلبداء اإلدارة مجل أعضاء على املحاضر مسودات عرض. 

 والوثائق واملعلومات املجلس جتماعاتإ محاضر من نسخة على وسريع كامل بشكل اإلدارة مجلس أعضاء حصول  من التحقق 

 .بالشركة املتعلقة

 اإلدارة سمجل أعضاء بين التنسيق.  

 التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء إفصاحات سجل تنظيم  
 
 وائح واألنظمة لعليه ال نصت ملا وفقا

 

جتماعات مجلس اإلدارة. كما عليه أن يعمل مع إإضافة إلى هذا، يجب على  أمين سر مجلس اإلدارة املساعدة في التقّيد بإجراءات 

 جتماعات. ويقدم معلومات موجزة لألعضاء الجدد املنتخبين حول اآلتي: إل رئيس مجلس اإلدارة لتحضير مسودات محاضر ا
 

  م أعمال مجلس اإلدارة،إجر
ّ
 اءات الشركة التي تنظ

 ،القرارات النافذة للجمعيات العامة السنوية ومجلس اإلدارة 
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 .توافر املعلومات املطلوبة ألعضاء مجلس اإلدارة لتمكينهم من أداء واجباتهم بصورة صحيحة 
 

 تمكين مجلس اإلدارة من الحصول على املعلومات 2,1,1,19,13

 يلعب  أمين سر 
 
  مجلس اإلدارة دورا

 
خاذ تإلفي مساعدة أعضاء مجلس اإلدارة في الحصول على املعلومات التي يحتاجون إليها  حيويا

 قرارات صائبة، لذلك يتيح  أمين سر مجلس اإلدارة ألعضاء مجلس اإلدارة الحصول الكامل في الوقت املناسب على ما يلي:
 

  جتماعات مجلس اإلدارة،إمحاضر 

 عتمدة من قبل الرئيس التنفيذي،القرارات امل 

 ،وثائق من الرئيس التنفيذي 

  جتماعات وتقارير أعّدها املراجع القانوني الخارجي، إمحاضر 

  .الوثائق/املستندات الخاصة بالبيانات املالية 

 

 تقديم املساعدة القانونية ألعضاء مجلس اإلدارة حول مسائل الحوكمة 3,1,1,19,13

يجب على  أمين سر مجلس اإلدارة املسارعة على الفور بإبالغ رئيس مجلس اإلدارة عن أية مخالفات إلجراءات الشركة متى وأينما نمت 

 إلى علمه، من ضمن هذه املخالفات وغيرها: 
 

  هم لتزاماتإو تصرفات غير قانونية مزعومة أو تجاوزات من مسئولي الشركة أو موظفي الشركة اآلخرين في أداء واجباتهم

 القانونية،

  جتماعات مجلس اإلدارة، أو اإلفصاح عن املعلومات أو حماية إمخالفات إلجراءات تنظيم الجمعيات العامة السنوية، أو

 حقوق املساهمين. 
 
 

 فيما يتعلق بحماية حقوق املساهمين 2,1,19,13

 تنظيم إجتماعات الجمعية العامة السنوية 1,2,1,19,13

 يلعب  أمين سر 
 
  مجلس اإلدارة دورا

 
 جتماعات الجمعية العامة السنوية. من ضمن مهامه اآلتي:إفي تنظيم  هاما

 

 ،إعداد قائمة حضور املساهمين 

  ة،نعقاد الجمعيإاإلجابة على األسئلة اإلجرائية املتصلة بالجمعية ومعالجة املشاكل املتصلة بالتحضير للجمعية و 

  ومحضر وقائع الجمعية العامة،يحرص على حفظ محضر نتائج التصويت 

  لتزام الجميع بإجراءات التسجيل لحضور الجمعية العامة،إيحرص على 

  نعقاد الجمعية العامة.إيوزع املواد )الوثائق( للحاضرين قبل وأثناء 
 

 املساعدة في فرض حقوق املساهمين 2,2,1,19,13

 أمين سر مجلس اإلدارة: 

  لتماسات املساهمين املقدمة إليها،إيحرص على أن تسجل الشركة كافة 

 ختصاص في الشركة، إل ستفسارات املقدمة كما ينبغي من املساهمين إلى الدوائر املعنية وجهات اإل يوزع ويوجه ا 
 

 فيما يتعلق باإللتزام بسياسة اإلفصاح عن المعلومات وشفافيتها 3,2,1,19,13
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  يلعب  أمين سر مجلس اإلدارة دورا

 
في مساعدة مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركة في أداء التزاماتهم تجاه اإلفصاح عن  هاما

يتعلق  . دور  أمين سر مجلس اإلدارة فيماوهيئة السوق املالية والسوق املالية السعودية )تداول(املعلومات في وقتها ملساهمي الشركة 

 باإلفصاح عن املعلومات هو كاآلتي:
 

 إلجراءات الحفظ واإلفصاح عن املعلومات املتصلة بالشركة،يحرص على أن تعم 
 
 ل الشركة طبقا

 ،يضمن الحفظ اآلمن لوثائق ومستندات الشركة 

 .لكافة القوانين املرعية 
 
 يسّهل وصول املساهمين إلى املعلومات دون عوائق طبقا

 

  مؤهالت أمين سر مجلس اإلدارة 2,19,13 

وقته وجهده لهذه املهمة أن يقوم بوظائف  أمين سر مجلس اإلدارة. وعندما يقوم مجلس يمكن ملوظف بدوام كامل يخصص كامل 

ختيار هذا العضو فعلى مجلس اإلدارة أن يحرص على أن يكون لديه مؤهالت ومهارات عالية عبر تقييم تعليمه وخبرته إاإلدارة ب

 لية صياغة توصيف وظيفي مفّصل لواجبات ومسؤوليات  أمينالعملية وخلفيته املهنية ومهاراته. تقع على عاتق مجلس اإلدارة مسؤو 

 سر مجلس اإلدارة وحسب عقد التوظيف. تشمل املؤهالت األساسية ألمين مجلس اإلدارة:
 

  تصال جيدة،إأن يكون لديه حضور قوي ومهارات 

 ،يفهم قانون الشركات وقانون األوراق املالية 

  ل لإلجماع،قادر على التوّسط بين مختلف األطراف والوصو 

 ،يفهم نشاط الشركة 

 ،قادر على تمحيص التفاصيل، ومرن ومبدع 

 ،يعرف كيف يتجاوز التفكير البيروقراطي في الشركة 

  
 
 .يقرأ اإلشارات القادمة في األفق ويحذر اإلدارة التنفيذية مبكرا

  ستشعار ما يدور في أذهان رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة.إقادر على 
 

 أمين سر مجلس اإلدارةستقاللية إ 3,19,13

لكي يعمل لصالح الشركة ومساهميها فيجب حماية أمين سر مجلس اإلدارة ضد أي تأثير من اإلدارة التنفيذية أو أية أطراف أخرى. 

 أمام ويعمل تحت إشراف مجلس اإلدارة. يجب أال يكون  أمين سر مجلس 
 
وبالتالي يجب أن يكون  أمين سر مجلس اإلدارة مسؤوال

 اإلدار 
 
 بالشركة أو بمسؤوليها، مثل أن يكون من أقارب الرئيس التنفيذي أومن شركاء العمل في الشركة.  ة شخص متصال

 

 مجلس اإلدارة أمين سر : وظائف ومؤهالت 3جدول 
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  مؤهالت ومهارات  أمين سر مجلس اإلدارة

 

وظائف  أمين سر مجلس اإلدارة فيما يتصل 

 بمجلس اإلدارة

 

 

مجلس اإلدارة فيما يتعلق وظائف  أمين سر 

 بإجتماع الجمعية العامة السنوية

 

  يفهم قانون الشركة وأنظمة السوق

 المالية

 ،يتوسط بين ويحقق إجماع األعضاء 

 ،يفهم نشاط الشركة 

  يميل الى تمحيص التفاصيل، مرن

 ومبدع،

  يعرف كيف يتغلب على التفكير

 البيروقراطي في الشركة،

  منطقته ويزود يقرأ مؤشرات ما يكتنف

 اإلدارة بتحذيرات مبكرة،

  ذو ُحدس قادر على إدراك ما يدور بخلد

رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس 

 اإلدارة،

 .ذو حضور قوي ومهارات اتصال جيدة 

 

 جامعية شهادة على حاصالا  يكون أن 

 أو المحاسبة أو المالية أو القانون في

 عملية خبرة مع يعادلها ما أو اإلدارة

  أو سنوات؛ ثالث عن تقل ال صلة ذات

 ال صلة ذات عملية خبرة لديه تكون أن

 .سنوات خمس عن تقل

 

  

 

  جتماعات إليعالج المسائل التنظيمية

 مجلس اإلدارة،

  يُفّسر المتطلبات اإلجرائية للقوانين

 والمواثيق والالئحة الداخلية للشركة،

 المنتخبين  يقدم تدريب مبدئي لألعضاء

 الجدد،

  أعضاء مجلس اإلدارة للوصول إلى يساعد

 المعلومات ويعّرفهم بوثائق الشركة،

  جتماعات مجلس اإلدارة،إيكتب محاضر 

 لتزام بإجراءات عقد إليحرص على ا

 جتماعاتإلا

  يتواصل مع ويجمع األصوات من أعضاء

مجلس اإلدارة ويجمع أراء أعضاء مجلس 

 اإلدارة،

  يبلّغ كافة أعضاء مجلس اإلدارة بمواعيد

 جتماعات.إلا

  

 

 نعقاد إعلى األسئلة اإلجرائية أثناء  يجيب

الجمعيات العامة السنوية ويعالج المشاكل 

المتصلة بالتحضير للجمعيات العامة السنوية 

 نعقادها،إو

  يبعث تقرير نتائج الجمعية العامة السنوية إلى

 . -إن طلبوه –المساهمين 

  يحتفظ بمحضر نتائج التصويت والجمعية

 .السنويةالعامة 

 نعقاد الجمعية إلتزام بإجراءات إليحرص على ا

 العامة السنوية،

  يوزع المواد )الوثائق( للجمعية العامة السنوية

 نعقادها.إوأثناء 

 

 مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذيةسياسة . 14

 الهدف 1,14

 لنظام الشركات والئحته التنفيذية 
 
والئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية ونظام الشركة األساس تم إعداد وفقا

هذه السياسة واليتم تعديلها إال بناء على توصية من لجنة املكافآت والترشيحات ملجلس اإلدارة الذي يقوم بدراسة ومراجعة 

دها ، مالم تتضمن األنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات إلعتما للمساهمين العامة التعديالت املقترحة والتوصية بها للجمعية

 املختصة غير ذلك .
 

وتهدف هذه السياسة إلى إستقطاب أفراد يتمتعون بقدر من الكفاءة العلمية والفنية واإلدارية واإلبقاء عليهم وذلك حتى يتمكنوا من 

ة الشركة وأغراضها .كما تهدف هذه السياسة إلى وضع معايير أداء مهامهم وواجباتهم بمهنية وكفاءة بما يتناسب ويتالئم مع أنشط

وشروط واضحة ومحددة توضح للمساهمين في الشركة الشروط واملعايير واإلجراءات املتبعة ملنح املكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة 

 وأعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية .
 

 قواعد ومعايير املكافآت والتعويضات 2,14

 سياسة يراعي  في أن يجب التنفيذية ونظام الشركة األساس، ولوائحهما املالية السوق  ونظام الشركات نظام بأحكام إخالل دون 

 :يلي ما املكافآت
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وأهدافها وتتناسب مع نشاط الشركة واملهارات الالزمة إلدارة الشركة وأن تكون عادلة  الشركة استراتيجية مع أن تنسجم -

واألعمال واملسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس اإلدارة باإلضافة إلى  ومتناسبة مع إختصاصات العضو

 األهداف املحددة من قبل مجلس اإلدارة املراد تحقيقها خالل السنة املالية.

م أن - الطويل  املدى ىعل الشركة وتنميتها إنجاح على التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء حث بغرض املكافآت تقدَّ

 .املدى الطويل على باألداء املكافآت من املتغير وعلى أن يتم ربط الجزء

د أن  -  والخبرات العلمية، بشاغلها، واملؤهالت املنوطة واملسؤوليات واملهام الوظيفة، على مستوى  بناء   املكافآت تحدَّ

 .األداء ومستوى  واملهارات، العملية،

 .الشركة  لدى املخاطر ودرجة وطبيعة حجم مع أن تنسجم -

 مبرر غير إرتفاع من ذلك ينشأ عن قد ما تفادي مع املكافآت، تحديد في األخرى  الشركات ممارسات اإلعتبار في األخذ -

 لخبرات األعضاء وإختصاصتهم  للمكافآت
 
والتعويضات، كما يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة متفاوتة وفقا

 .واملهام املوكلة لهم وعدد الجلسات التي يحضرها 

 فيها املبالغة عدم مع وتحفيزها، عليها واملحافظة املهنية الكفاءات إستقطاب تستهدف أن  -

 .ول إلستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم واإلبقاء عليهمأن تكون املكافأة كافية بشكل معق -

الجديدة وأن تكون املكافآت مبنية على توصية  التعيينات عنداملكافآت والترشيحات لجنة مع بالتنسيق إعدادها أن يتم  -

 لجنة املكافآت والترشيحات.

 ركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس اإلدارةأن يتم األخذ بعين اإلعتبار القطاع الذي تعمل فيه الش -

 مجلس في عضو دقيقة  قدمها غير معلومات على بناء   تقررت أنها تبين إذا إستردادها أو املكافأة صرف إيقاف أن يتم  -

 .مستحقة  غير مكافآت على الوظيفي للحصول  الوضع ملنع إستغالل وذلك التنفيذية؛ اإلدارة أو اإلدارة

  أكانت سواء التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس ألعضاء الشركة في أسهم منح في حالة تنظيم -
 
 جديدا

 
  أم إصدارا

 
 أسهما

وأنظمة  للشركة األساس النظام مع يتوافق وبما والترشيحات املكافآت الشركة فيتم ذلك تحت إشراف لجنة اشترتها

 .العالقة ذات املالية السوق  هيئة ولوائح
 

 اإلدارةمكافآت أعضاء مجلس  3,14

 أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي األرباح  -1
 
 معينا

 
تتكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة من مبلغا

ويجوز الجمع بين إثنتين من هذه املزايا ، وفي حالة إذا كانت مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة نسبة من األرباح فيجب اإللتزام باملادة 

املادة السادسة والسبعون من نظام الشركات وبشرط أال وبالخمسون من النظام األساس للشركة ة والعشرون واملادة الرابع

( 500,000مبلغ ) األحوال جميع في وعينية مالية ومزايا مكافآت الواحد من اإلدارة مجلس عضو عليه يحصل ما يتجاوز مجموع

 ويستحق  ريال سعودي خمسمائة ألف 
 
 من تاريخ إلتحاقه بمجلس اإلدارة .سنويا

 
 العضو املكافأة إعتبارا

يجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل  -2

هم ا قبضه أعضاء ملجلس بوصفالسنة املالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من املزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان م

 على بيان بعدد جلسات املجلس وعدد 
 
عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو إستشارات وأن يشتمل أيضا

 للتوجيهات
 
 الشركات نظام بموجب الصادرة الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر إجتماع للجمعية العامة وذلك وفقا

 .التنفيذية ولوائحهما املالية السوق  هيئة ةوأنظم

يجب أال تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين نسبة من األرباح التي تحققها الشركة أو تكون مبنية بشكل مباشر أو غير  -3

 مباشر على ربحية الشركة.
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خبرة العضو وإختصاصاته واملهام املنوطة به  يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة متفاوتة املقدار بحيث تعكس مدى -4

 وإستقالله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من اإلعتبارات.

 .للمساهمين العامة الجمعية في إجتماع اإلدارة مجلس أعضاء مكافأة بند على التصويت اإلدارة مجلس ألعضاء يجوز  ال -5

 –اتب مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية إو إستشارية يجوز لعضو مجلس اإلدارة الحصول على مكافأة أو ر  -6

إضافية يكلف بها من قبل الشركة وذلك باإلضافة إلى املكافأة التي يحصل عليها بصفته عضو في  -بموجب ترخيص من منهي

 لنظام الشركات ونظام ا
 
لشركة األساس وأنظمة هيئةالسوق مجلس اإلدارة وفي اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة وذلك وفقا

 املالية ولوائحها التنفيذية.

يجوز منح مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان في شكل أسهم وذلك بعد إستيفاء الضوابط واإلجراءات النظامية املقررة في هذا  -7

 الشأن .

 .جدة مدينة خارج املقيمين املجلس ألعضاء السفر تذاكر تكاليف الشركة تتحمل -8

 .جدة مدينة خارج جتماعإل ا عقد حالة في املجلس أعضاء لكافة وتذاكر اإلقامة في فنادق خمسة نجوم تكاليف الشركة تتحمل -9

 0األعمال درجة أو األولى الدرجة على تكون  املجلس ألعضاء )وإياب ذهاب( السفر تذاكر جميع -10
 

 مكافآت اللجان 4,14

 .بأعضائها الخاصة املكافآت على اللجان من لجنة كل عمل الئحة تشتمل أن يجب
 

 :يلي ما على التنفيذية اإلدارة مكافآت تشتمل :التنفيذية اإلدارة مكافأة 5,14

 أساس ي يتم سداده في نهاية كل شهر ميالدي راتب شهري  -1

 وبدل ، هاتف وبدل توفير سيارة،وبدل  مواصالت أو  سكن أو توفير سكن، بدل على الحصر، ال املثال سبيل على تشتمل، بدالت -2

 لألطفال. تعليم

 الحياة. تأمين على طبي، تأمين حصر، دون  ذلك في بما تأمين، مزايا -3

باإلضافة إلى التعويضات واملكافآت الثابتة حسب عقود العمل املبرمة مع كبار التنفيذيين ، يجوز  منحهم مكافآت سنوية بناء على  -4

نتائج الشركة السنوية املحددة من مجلس اإلدارة  ، ويبنى تقييم أداء كبار التنفيذيين بشكل رئيس ي على تقييم األداء وتحقيق 

 أدائهم املنهي خالل العام  وتحقيق أهداف الشركة اإلستراتيجية .

 .خدمة يةنها ومكافأة ، بالطائرة سنوية وتذاكر سفر سنوية، إجازة الحصر، ال املثال سبيل على تشمل أخرى  ومزايا  -5
 

 املراجعة والنفاذ 6,14

 منها، املتوخاة األغراض تحقيق في مدى فاعليتها وتقييم السياسة لهذه الدورية باملراجعة والترشيحات املكافآت لجنة تختص -1

 أي عرض ويتم ،املكافآت والترشيحاتمن قبل لجنة  -عند الحاجة  –وتخضع هذه السياسة للتحديث واملراجعة بصفة دورية 

 للجمعية بها ويوص ي املقترحة التعديالت ومراجعة بدراسة يقوم الذي اإلدارة، على مجلس اللجنة قبل من مقترحة تعديالت

 .إلعتمادها للمساهمين العامة

 إيبدأ سريان هذه الالئحة والعمل بها  -2
 
 من الجمعية العامة للمساهمين في الشركة . إعتمادها ريخ تا من عتبارا

يرد بشأنه نص أو حكم في هذه الالئحة يطبق عليه نظام الشركات السعودي ولوائحه ونظام هيئة السوق املالية كل ما لم  -3

 ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة األساس والقرارات والصادرة من الجهات املختصة.

روني للشركة أو من خالل أي وسيلة أخرى يتم نشر هذه الالئحة بعد إعتمادها من الجمعية العامة للمساهمين على املوقع اإللكت -4

 عليها. طالعإل ا من املصالح وأصحاب والجمهور  املساهمين لتمكين
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 لجنة املراجعة   الئحة. 15

 مقدمة   1,15

 لنظام الشركات والئحته التنفيذية ونظام الشركة األساس والفقرة )ج( من املادة الرابعة والخمسون من
 
 صدرت هذه الالئحة إستنادا

 بناء –الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية والتي تنص على أن " تصدر الجمعية العامة للشركة 
 
على  ا

الئحة عمل لجنة املراجعة على أن تشمل هذه الالئحة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد  –إقتراح من مجلس اإلدارة 

 تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللجنة. ةهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم وآليإختيار أعضائها وكيفية ترشيح
 

 تشكيل اللجنة ومدة العضوية  2,15

ل -1
 
شك

ُ
 بناء مراجعة لجنة للشركة العادية العامة الجمعية من بقرار ت

 
ويكون تشكيل لجنة املراجعة من اإلدارة  مجلس على ترشيح ا

 من أعضاء مجلس من  ثالثة أعضاء
 
املساهمين أو من غيرهم ، على أن يكون من بينهم عضو مستقل على األقل وأن ال تضم أيا

اإلدارة التنفيذيين ويشترط أن يكون من بين األعضاء عضو مختص بالشؤون املالية واملحاسبية، ويتم إختيار أعضاء اللجنة 

 0ال وأنشطة الشركةبصورة تضمن توافر مهارات وخبرات متنوعة ومالئمة ألعم

 لها من بينهم في أول إجتماع لها وذلك عبر تصويت أغلبية اللجنة بكامل هيئتها. -2
 
 يختار أعضاء اللجنة رئيسا

 أول  وذلك في الشركة بين موظفي تعيين أمين سر املجلس أمين سر لها أو من أو أعضائها بين من لها أمين سر بتعيين اللجنة تقوم -3

  0تشكيلها  بعد لها إجتماع

 ال تتجاوز مدة عضوية اللجنة عن مدة عضوية املجلس وهى ثالث سنوات.  -4

 0يجب على رئيس اللجنة أو من ينيبه من أعضائها حضور الجمعيات العامة لإلجابة على أسئلة املساهمين  -6

 في لجنة املراجعة من يعمل يجوز  ال -7
 
 للشركة، املالية أو اإلدارة التنفيذية في تيناملاضي السنتين خالل يعمل كان أو أن يكون عضوا

  0الشركة حسابات مراجع لدى أو

شعر أن الشركة على -8
ُ
 تطرأ تغييرات وأي تعيينهم تاريخ من عمل أيام خالل خمسة عضويتهم وصفات اللجنة أعضاء بأسماء الهيئة ت

 0التغييرات حدوث تاريخ من عمل خمسة أيام خالل ذلك على

  أن يعين الشركة إدارة ملجلس كان املراجعة لجنة أعضاء أحد مركز شغر إذا -9
 
  عضوا

 
 ممن يكون  أن على الشاغر، املركز في مؤقتا

 الجمعية على التعيين يعرض وأن تاريخ التعيين، من عمل أيام خمسة خالل الهيئة تبلغ أن ويجب والكفاية، فيهم الخبرة تتوافر

 .سلفه مدة الجديد املراجعة لجنة عضو ويكمللها،  إجتماع أول  في العادية العامة

  العضو صالحية نتهاءإب أو مدتها نتهاءإب املراجعة لجنة عضوية تنتهي -10
 
 اململكة، في سارية تعليمات أو الئحة أو نظام ألي لها وفقا

 العضو بحق إخالل دون  وذلك أو بعضهم املراجعة لجنة أعضاء جميع عزل  وقت كل في العادية العامة يجوز للجمعية ذلك ومع

 .اللجنة من عضوية يستقيل أن اللجنة ولعضو مقبول، غير لسبب العزل  وقع إذا باملطالبة بالتعويض الشركة تجاه املعزول
 

  إجتماعات اللجنة   3,15

دعوة حسب الظروف بتجتمع لجنة املراجعة بصفة دورية على أال تقل إجتماعاتها عن أربعة إجتماعات خالل السنة املالية أو أكثر  -1

من رئيس اللجنة وتكون الدعوة خطية ويجوز أن تسلم باليد أو ترسل بالبريد أو اإليميل، كما يجوز لها اإلجتماع عن بعد وإصدار 

 
 
إجتماع اللجنة للمداولة في املسائل التي  قرارات بالتمرير عن طريق عرضها على كافة األعضاء مالم يطلب أحد األعضاء كتابة

 املراجعة لجنة إجتماع لصحة القرار ، وتعرض القرارات الصادرة بالتمرير على اللجنة في أول إجتماع تالي لها ويشترط يتضمنها
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 رئيس معه صوت الذي الجانب يرجح األصوات تساوي  وعند أصوات الحاضرين، بأغلبية قراراتها وتصدر أعضائها، أغلبية حضور 

 للضوابط التالية :  .اإلجتماع
 
 ويجوز لعضو اللجنة أن ينيب عنه غيره من أعضاء اللجنة في حضور إجتماعات اللجنة طبقا

 أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة وبشأن إجتماع محدد. -أ

 اليجوز لعضو اللجنة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات اإلجتماع.  -ب

 ومراجع الداخلي دورية مع مراجع حسابات الشركة ومع املراجع الداخلي للشركة  وللمراجعتجتمع لجنة املراجعة بصفة  -2

 .إلى ذلك الحاجة دعت كلما املراجعة لجنة مع اإلجتماع طلب الحسابات

 في املشاركة له يجوز  آخر، طارئ  سبب ألي سفره أو بسبب اللجنة إجتماعات من ألي أصالة اللجنة عضو حضور  تعذر حال في -3

عدمشاركته في هذه ،)الجماعية الهاتفية املحادثة(بوسائل التقنية الحديثة  اللجنة إجتماعات
ُ
  .أصالة حضر كمن الحالة وت

 اللجنة طلبت إذا إال إجتماعاتها حضور  وأعضائها اللجنة  سر أمين عدا التنفيذية اإلدارة أو املجلس في عضو ألي يحق ال  -4

 . مشورته على الحصول  رأيه  أو إلى اإلستماع

 التصويت، ونتائج توصياتها وتوثيق نقاشات ومداوالت، من دار ما تتضمن لها محاضر وإعداد اللجنة إجتماعات توثيق يجب -5

وتوقيع هذه املحاضر من  –إن وجدت  -خاص ومنظم وبيان أسماء األعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها  سجل في وحفظها

 جميع األعضاء الحاضرين .

تها مع اإلدارة التنفيذية ومدراء املراجعة الداخلية ومراجع اويجوز للجنة أن تجتمع في جلسات منفصلة أثناء أي من إجتماع -6

 .ي من تلك الجهات( ضرورة مناقشتهاحسابات الشركة ملناقشة أو مراجعة أية مسائل قد ترى اللجنة )أو أ
 

 ومسؤولياتهااملراجعة وصالحياتها إختصاصات لجنة  4,15

الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير املالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها وتشمل  أعمال على باملراقبة املراجعة لجنة تختص

 مهام اللجنة بصفة خاصة مايلي :

 فيما يتعلق بالتقارير املالية:  1,4,15

 نزاهتها لضمان شأنها؛ في والتوصية وإبداء رأيها اإلدارة على مجلس عرضها قبل للشركة والسنوية األولية املالية القوائم دراسة -1

 .وشفافيتها وعدالتها

 بناء – الفني الرأي إبداء  -2
 
 ومتوازنة عادلة للشركة املالية اإلدارة والقوائم مجلس تقرير كان إذا فيما – اإلدارة مجلس طلب ىعل ا

 وإستراتيجيتها، عملها ونموذج وأدائها للشركة املالي املركز تقييم للمساهمين واملستثمرين تتيح التي املعلومات وتتضمن ومفهومة

 .املالية التقارير تتضمنها مألوفة غير أو مهّمة مسائل أي دراسة -3

 .الحسابات مراجع أو الشركة في مسؤول اإللتزام أو مهامه يتولى من أو للشركة املالي املدير يثيرها مسائل أي في بدقة البحث  -4

 .املالية التقارير في الواردة الجوهرية املسائل في املحاسبية التقديرات من التحقق -5

 .في شأنها اإلدارة ملجلس والتوصية الرأي وإبداء الشركة في املتبعة املحاسبية السياسات دراسة -6

 ما يلي: –بشكل منفصل  –املراجعة الداخلية تراجع اللجنة مع كل من اإلدارة التنفيذية ومراجع الحسابات وإدارة  -7

 .أي خالف جوهري بين اإلدارة و بين املراجعين املستقلين أو إدارة املراجعة الداخلية فيما يتعلق بإعداد القوائم املالية 

 طلوبة.أية صعوبات نشأت أثناء املراجعة )بما في ذلك أية عوائق )قيود( على نطاق العمل أو الوصول إلى املعلومات امل 
 

تناقش اللجنة مع مراجع الحسابات وبدون حضور اإلدارة التنفيذية حكمهم على مدى الجودة واملالءمة واملقبولية للمبادئ  -8

 في الشركة  إلصدار التقارير املالية.
 
 املحاسبية للشركة وممارسات اإلفصاح عن املعلومات املالية كما هو متبع حاليا
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 فيما يتعلق باملراجعة الداخلية:  2,4,15

 .الشركة في املخاطر وإدارة واملالية الداخلية الرقابة نظم ومراجعة دراسة -1

 .الواردة فيها للملحوظات التصحيحية اإلجراءات تنفيذ ومتابعة الداخلية املراجعة تقارير دراسة -2

 املوارد توافر من للتحقق  -وجدت إن –الشركة في الداخلية املراجعة وإدارة الداخلي املراجع وأنشطة أداء على واإلشراف الرقابة -3

 املجلس إلى توصيتها تقديم اللجنة ىفعل داخلي، مراجع للشركة يكن لم وإذا .املنوطة بها واملهام األعمال أداء في وفعاليتها الالزمة

 .تعييينه إلى الحاجة بشأن مدى

 مكافآته. الداخلي وإقتراح املراجع أو الداخلية املراجعة إدارة أو وحدة مدير بتعيين اإلدارة ملجلس التوصية -4

 

 فيما يتعلق بمراجع الحسابات:   3,4,15

 ومراجعة إستقاللهم من التحقق أدائهم،بعد وتقييم أتعابهم وتحديد وعزلهم الحسابات مراجعي بترشيح اإلدارة ملجلس التوصية -1

 معهم. التعاقد وشروط عملهم نطاق

 اإلعتبار القواعد في األخذ مع أعمال املراجعة، فعالية ومدى وموضوعيته وعدالته، الحسابات مراجع إستقالل من التحقق  -2

 .الصلة ذات واملعايير

  تقديمه عدم من والتحقق وأعماله، الشركة حسابات مراجع خطة مراجعة  -3
 
 املراجعة، أعمال نطاق عن تخرج أو إدارية فنية أعماال

 ذلك. حيال مرئياتها وإبداء

 .الشركة حسابات مراجع إستفسارات عن اإلجابة -4

 .بشأنها تِخذإ ما ومتابعة املالية القوائم ومالحظاته على الحسابات مراجع تقرير دراسة -5
 

 فيما يتعلق بضمان اإللتزام  4,4,15

 .الالزمة بشأنها اإلجراءات الشركة إتخاذ من والتحقق الرقابية الجهات تقارير نتائج مراجعة -1

  .العالقة ذات والتعليمات والسياسات واللوائح باألنظمة الشركة إلتزام من التحقق -2

  .اإلدارة مجلس إلى ذلك حيال وتقديم مرئياتها العالقة، ذوي  األطراف مع الشركة تجريها أن املقترح والتعامالت العقود مراجعة -3

 .إتخاذها يتعين التي باإلجراءات وإبداء توصياتها اإلدارة، مجلس إلى بشأنها إجراء إتخاذ ضرورة ترى  مسائل من تراه ما رفع -4
 

 فيما يتعلق بإدارة املخاطر 5,4,15

 :تضطلع لجنة املراجعة باملسؤوليات التالية للقيام بدورها في إدارة املخاطر 

 تحديد املخاطر  

  واملسؤوليات الالزمة لتحديد وإدارة املخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة.التحقق من وجود وكفاية الهياكل والعمليات 

 .تشجيع املدراء لنشر الوعي باملخاطر في مختلف دوائر الشركة 

 

 سجل املخاطر

 .التحقق من أن الشركة تحتفظ بسجل محّدث لكل من املخاطر االستراتيجية والتشغيلية للشركة 

  
 
 الستراتيجية إدارة املخاطر. التأكد من مراجعة املخاطر طبقا

 .مراجعة سجل املخاطر بأكمله مرة في السنة على األقل 
 

 سياسات وإجراءات املخاطر
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  التحقق من أن لدى الشركة إستراتيجية إدارة مخاطر محّدثة ومرتبطة بالسياسات واإلجراءات التي تلتزم باملتطلبات التنظيمية

 والقانونية وسياسة السلوك املنهي.

 واإلشراف على تنفيذ استراتيجية إدارة املخاطر والسياسات املرتبطة بها. تعزيز 

  .التحقق من الفعالية املستمرة لألداء التشغيلي بسياسات وإجراءات إدارة املخاطر 
 

 إستالم التقارير

 .تلقي تقارير فصلية حول الحوادث والشكاوى والتحقق من معالجتها بصورة وافية وكافية 

 على الخطوات الالزمة ملراجعة الحوادث الجسيمة أوتنفيذ توصيات املراجعات الداخلية أو الخارجية التي تمت  تبني واملوافقة

 بواسطة املراجعين الداخليين أو املراجعين املستقلين. 

 التدريب على إدارة املخاطر  

  ضوء  ألعضاء مجلس اإلدارة واملوظفين علىتقديم النصح )املشورة( ملجلس اإلدارة حول متطلبات تدريب إدارة املخاطر بالنسبة

 حتياجات التدريبية داخل الشركة.إل تحليل ا
 

 مهام أخـــــرى للجنة 6,4,15

أن  أو بشأنها، القرار تخاذإل املجلس إلى توصياتها وترفع اإلدارة، مجلس إليها من تحال التي املوضوعات دراسة املراجعة لجنة تتولى -1

  ذلك ومع ذلك، املجلس إليها فوض إذا القرارات تتخذ
 
 0عن هذه القرارات يظل مجلس اإلدارة مسؤوال

مراجعة مؤهالت موظفي املراجعة الداخلية، واملسؤولية عن تغيير، أو إعادة تعيين، أو إنهاء خدمات مدير إدارة املراجعة الداخلية  -2

.
 
 وتقييم أداء إدارة املراجعة الداخلية بشكل مستمر داخليا

 من اتخاذ اإلجراء التصحيحي أو املوص ى به بصورة كافية ملعالجة الشكاوى واملسائل واملنازعات التي يثيرها أصحاب املصلحة. التأكد -3

مراجعة أية قرارات إتخذتها اإلدارة التنفيذية بهدف الحصول على رأي ثان ٍ من مراجعي الحسابات فيما يتعلق بأية مسألة محاسبية  -4

 جوهرية.

 ولية اإلدارة عن املراجعة والرد على إقتراحات املراجعين الداخليين ضمن إطار زمني مناسب. ضمان مسؤ  -5

اللجنة مخّولة، ملمارسة دورها الرقابي، بإجراء تحقيقات في أية مسألة تنمو إلى علمها، ولها في ذلك كامل حرية الوصول إلى كافة  -6

داخل  من واملختصين املستشارين والخبراء من تراه بمن اإلستعانة لها الشركة، ويجوز الدفاتر والسجالت والوثائق واملرافق وأفراد 

ن أن على صالحياتها، حدود في خارجها من أو الشركة  اإلستشاري /الخبير إسم ذكر مع اللجنة، محضر إجتماع في ذلك يضمَّ

 0التنفيذية اإلدارة أو بالشركة وعالقته
 

 :مهامها وإختصاصاتها أداء سبيل في املراجعة وللجنة

 .ووثائقها الشركة سجالت على اإلطالع حق -1

 .التنفيذية اإلدارة أو اإلدارة مجلس أعضاء من بيان أو إيضاح أي تطلب أن  -2

 أو ألضرار الشركة تعرضت أو اإلدارة عملها مجلس أعاق إذا لإلنعقاد للشركة العامة الجمعية دعوة اإلدارة مجلس من تطلب أن -3

 .جسيمة خسائر
 

 :املراجعة لجنة تقارير 7,4,15

 أخرى  أعمال من به قامت الشركة وعما في الداخلية الرقابة نظام كفاية مدى شأن في رأيها عن تقرير يجب على اللجنة إعداد -1

  يودع بأن مجلس اإلدارة ويلتزم إختصاصها، نطاق في تدخل
 
 قبل موعد الرئيس الشركة مركز في التقرير هذا من كافية نسخا
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 أثناء التقرير ويتلى . منه بنسخة من املساهمين رغب من كل لتزويد األقل؛ علىواحد وعشرون يوما ب العامة الجمعية إنعقاد

 . الجمعية إنعقاد

 .لها إجتماع كل عقب اإلدارة ملجلس موجزة تقارير املراجعة لجنة تقدم -2
 

 اإلدارة ومجلس املراجعة لجنة بين تعارض حدوث 8,4,15

 تعيين بشأن اللجنة األخذ بتوصية املجلس رفض إذا أو اإلدارة، مجلس وقرارات املراجعة لجنة توصيات بين تعارض حصل إذا

 توصية اإلدارة مجلس تقرير تضمين فيجب الداخلي، تعيين املراجع أو أدائه وتقييم أتعابه وتحديد وعزله الشركة حسابات مراجع

 .بها عدم أخذه ومبرراتها وأسباب اللجنة
 

 

 امللحوظات تقديم ترتيبات  9,4,15

وعلى  .بسرية غيرها أو املالية في التقارير تجاوز  أي بشأن ملحوظاتهم تقديم الشركة في للعاملين تتيح آلية وضع املراجعة لجنة على

 .مناسبة متابعة إجراءات وتبني التجاوز  أو الخطأ حجم مع مستقل يتناسب تحقيق بإجراء اآللية هذه تطبيق من التحقق اللجنة
 

 مكافآت لجنة  املراجعة  5,15

عشرة أالف ريال سعودي لكل عضو من أعضاء اللجنة عن كل إجتماع  (10,000تكون مكافأة أعضاء لجنة املراجعة مبلغ ) -1

 .لها

 .جدة مدينة خارج املقيمين ألعضاء اللجنة السفر تذاكر تكاليف الشركة تتحمل -2

 مدينة خارج اإلجتماع عقد حالة في اللجنة أعضاء لكافة وتذاكر اإلقامة في فنادق خمسة نجوم تكاليف الشركة تتحمل -3

 .جدة

 0األعمال درجة أو األولى الدرجة على تكون  اللجنة ألعضاء  )وإياب ذهاب( السفر تذاكر جميع -4

 أعضاء اللجنة.عضو من  لكل املمنوحة املكافآت بیان السنوي  اإلدارة مجلس تقریر يجب أن  یتضمن -5
 

 املراجعة والنفاذ  6,15

 بناء الحاجة حسب الالئحة هذه محتوى  يتم مراجعة -1
 
 العامة للجمعية هذه التعديالت يتم  تقديم أن على املجلس من توصية على ا

 .لها إجتماع أقرب في إلعتمادها للمساهمين

 من -2
 
 من الجمعية العامة للمساهمين في الشركة . إعتمادها ريخ تا يبدأ سريان هذه الالئحة والعمل بها إعتبارا

كل ما لم يرد بشأنه نص أو حكم في هذه الالئحة يطبق عليه نظام الشركات السعودي ولوائحه ونظام  هيئة السوق املالية ولوائحه  -3

 التنفيذية ونظام الشركة األساس والقرارات الصادرة من الجهات املختصة.

حة بعد إعتمادها من الجمعية العامة للمساهمين على املوقع اإللكتروني للشركة أو من خالل أي وسيلة أخرى يتم نشر هذه الالئ -4

 عليها. االطالع من املصالح وأصحاب والجمهور  املساهمين لتمكين

 

 املكافآت والترشيحاتلجنة  الئحة. 16

 الهدف  1,16

 لنظام الشركات والئحته التنفيذية والئحة حوكمة 
 
الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية ونظام الشركة األساس تم إعداد وفقا

املكافآت والترشيحات التحقق من مالئمة تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة من إنشاء لجنة هذه الالئحة ، والهدف 

 لسياسات 
 
التنفيذية وتوافقها مع إستراتجية الشركة ، والتحقق من إستقاللية أعضاء مجلس اإلدارة وأن يكون ترشيحهم وفقا
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 لل
 
شروط الورادة في نظام الشركات والئحته التنفيذية ونظام ومعايير العضوية  املعتمدة من الجمعية العامة للمساهمين ووفقا

وتقييم أعضاء املجلس واللجان املنبثقة منه واإلشراف على خطط اإلحالل الشركة األساس ونظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية 

ها ة وتتولي  دراسة األعمال التي تختص باإلداري في اإلدارة التنفيذية للشركة ، وتكون اللجنة مسؤولة عن أعمالها أمام مجلس اإلدار 

 أو التي تحال إليها من مجلس اإلدارة وترفع توصياتها إلى املجلس إلتخاذ القرار بشأنها. 

 إو 
 
 املكافآت لجنتي دمج للشركة يجوز "أنه  على تنص الشركات التي  حوكمة الئحة من الخمسون  املادة من ( 7) الفقرة إلى ستنادا

 اللجنة تستوفي أن يجب و واحدة لجنة في اللجنتين دمج تم املكافآت والترشيحات فقد لجنة تسمى واحدة لجنة في والترشيحات

 لهما. املقررة ختصاصاتإل جميع  ا تمارس وأن منهما، بأي الخاصة املتطلبات
 

 ومدة عضويتهم ترشيحهم وكيفية والترشيحات املكافآت لجنة أعضاء إختيار قواعد 2,16

ل -1
َّ
شك

ُ
ويكون تشكيل لجنة املكافأت والترشيحات من  والترشيحات املكافآت لجنة تسمى لجنة إدارة الشركة مجلس من بقرار ت

ويتم إختيار أعضاء اللجنة  على األقل مستقل عضو بينهم من يكون  أن على التنفيذيين، املجلس أعضاء من غير ثالثة أعضاء

 .ة ألعمال وأنشطة الشركةبصورة تضمن توافر مهارات وخبرات متنوعة ومالئم

 غير من بأشخاص أو تنفيذيين غير بأعضاء ويجوزاالستعانة املستقلين، املجلس أعضاء من اللجنة أعضاء يكون  أن يجوز  -2

 .غيرهم أم املساهمين من سواء أكانوا املجلس أعضاء

  املجلس رئيس يكون  أن يجوز  -3
 
 .اللجنة رئيس منصب يشغل على أال والترشيحات، املكافآت لجنة في عضوا

 . تشكيلها بعد للجنة جتماعإأول  في تعيينه ويتم املستقلين، األعضاء من اللجنة رئيس يكون  أن يجب -4

 وذلك في الشركة بين موظفي تعيين أمين سر املجلس أمين سر لها أو من أو أعضائها بين من لها أمين سر بتعيين اللجنة تقوم -5

 .تشكيلها بعد لها جتماعإ أول 

  لها العضو صالحية بانتهاء أو مدتها بانتهاء اللجنة عضوية تنتهي 6
 
 ذلك ومع اململكة، في سارية تعليمات أو الئحة أو ألي نظام وفقا

 .اللجنة من عضوية يستقيل أن اللجنة ولعضو بعضهم، أو اللجنة أعضاء جميع عزل  وقت في كل للمجلس يجوز 

 يجوز للجنة تشكيل لجان فرعية وتفويضها بصالحيات محددة عندما تقتض ي الحاجة ذلك. -7. 

 ال تتجاوز مدة عضوية اللجنة عن مدة عضوية مجلس اإلدارة وهي ثالث سنوات. -8

  يعين أن الشركة ملجلس إدارة  كان اللجنة أعضاء أحد مركز شغر إذا  -9
 
 فيهم تتوافر ممن يكون  أن على الشاغر، في املركز عضوا

 والكفاية. الخبرة

شعر أن الشركة على - 10
ُ
 تعيينهم تاريخ من عمل أيام خالل خمسة عضويتهم وصفات اللجنة أعضاء بأسماءالسوق املالية  هيئة ت

 . التغييرات حدوث تاريخ من عمل خمسة أيام خالل ذلك على تطرأ تغييرات وأي

 أعضائها حضور الجمعيات العامة لإلجابة عن أسئلة املساهمينيجب على رئيس اللجنة أو من ينيبه من  -11

 

 إجتماعات اللجنة  3,16

وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيس اللجنة وتكون الدعوة  كل سنة على األقلمرتين  والترشيحات املكافآتتجتمع لجنة  -1

 أو أعضاء اللجنة من عضو ألي يجوز  خطية ويجوز أن تسلم باليد أو ترسل بالبريد أو اإليميل قبل خمسة أيام من تاريخ اإلجتماع و

ن بعد وإصدار قرارات بالتمرير عن طريق لإلجتماع ، كما يجوز لها اإلجتماع ع اللجنة دعوة اللجنة رئيس من يطلب أن املجلس رئيس

عرضها على كافة األعضاء مالم يطلب أحد األعضاء كتابة إجتماع اللجنة للمداولة في املسائل التي يتضمنها القرار ، وتعرض القرارات 
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 أعضائها، أغلبية ور املكافآت والترشيحات حض لجنة إجتماع لصحة الصادرة بالتمرير على اللحنة في أول إجتماع تالي لها ويشترط

 .اإلجتماع رئيس معه صوت الذي الجانب يرجح األصوات تساوي  وعند أصوات الحاضرين، بأغلبية قراراتها وتصدر
 

 للضوابط التالية :  
 
 ويجوز لعضو اللجنة أن ينيب عنه غيره من أعضاء اللجنة في حضور إجتماعات اللجنة طبقا

 أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة وبشأن إجتماع محدد. -أ

 اليجوز لعضو اللجنة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات اإلجتماع.  -ب
 

 في املشاركة له يجوز  آخر، طارئ  سبب ألي سفره أو بسبب اللجنة إجتماعات من ألي أصالة اللجنة عضو حضور  تعذر حال في و  -2

عدمشاركته في هذه الحالة ،)الجماعية الهاتفية املحادثة(بوسائل التقنية الحديثة  اللجنة إجتماعات
ُ
  .أصالة حضر كمن وت

 اللجنة طلبت إذا إال إجتماعاتها حضور  وأعضائها اللجنة  سر أمين عدا التنفيذية اإلدارة أو املجلس في عضو ألي يحق ال -3

 . مشورته على الحصول  رأيه  أو إلى اإلستماع

 التصويت، ونتائج توصياتها وتوثيق نقاشات ومداوالت، من دار ما تتضمن لها محاضر وإعداد اللجنة إجتماعات توثيق جبي -4

 لها. إجتماع كل عقب للمجلس موجزة تقارير اللجنة تقدم خاص و سجل في وحفظها
 

 والترشيحات مهام ومسؤوليات لجنة املكافآت 4,16

 إختصاصات اللجنة فيما يتعلق باملكافآت تكون كالتالي :  1,4,16

 اإلدارة مجلس إلى ورفعها واإلدارة التنفيذية، املجلس عن املنبثقة واللجان اإلدارة مجلس أعضاء ملكافآت واضحة سياسة إعداد  -1

 إلعتمادها فيها للنظر
 
 عنها، واإلفصاح باألداء، ترتبط معايير إتباع السياسة تلك في يراع على أن العامة، الجمعية من تمهيدا

 .تنفيذها من والتحقق

 .السياسة هذه عن إنحراف جوهري  أي وبيان بها، املعمول  املكافآت وسياسة املمنوحة املكافآت بين العالقة توضيح -2

 .منها املتوخاة األهداف تحقيق في فعاليتها مدى وتقييم املكافآت، لسياسة الدورية املراجعة  -3

  بالشركة عنه وكبار التنفيذيين املنبثقة واللجان اإلدارة مجلس أعضاء بمكافآت اإلدارة ملجلس التوصية  -4
 
 .املعتمدة للسياسة وفقا

 

 إختصاصات اللجنة فيما يتعلق بالترشيحات تكون كالتالي : 2,4,16

 . التنفيذية اإلدارة واإلدارة في مجلس للعضوية واضحة ومعايير سياسات إقتراح -1

  ترشيحهم وإعادة فيه أعضاء التوصية ملجلس اإلدارة بترشيح -2
 
 أي ترشيح عدم مراعاة مع املعتمدة، للسياسات واملعايير وفقا

 . باألمانة بجريمة مخلة إدانته سبقت شخص

 . التنفيذية اإلدارة وشغل وظائف املجلس لعضوية املطلوبة واملؤهالت للقدرات وصف إعداد -3

 . املجلس ألعمال تخصيصه العضو على يتعين الذي الوقت تحديد  -4

 مع التنفيذية، اإلدارة اإلدارة ووظائف مجلس املناسبة لعضوية الخبرات أو املهارات من الالزمة لإلحتياجات السنوية املراجعة -5

 . الشركة مصلحة مع يتفق بما معالجتها وإقتراح التنفيذية واإلدارة املجلس في الضعف والقوة جوانب تحديد

 . إجراؤها يمكن التي شأن التغييرات في التوصيات وتقديم التنفيذية اإلدارة واإلدارة مجلس هيكل مراجعة  -6

 يشغل العضو كان إذا مصالح أي تعارض وجود وعدم املستقلين في مجلس اإلدارة ، األعضاء إستقالل من سنوي  بشكل التحقق -7

 . أخرى  شركة إدارة مجلس عضوية

 . التنفيذيين وكبار املستقلين التنفيذيين واألعضاء غير واألعضاء التنفيذيين لألعضاء وظيفي وصف عوض  -8

 . التنفيذيين أو كبار املجلس أعضاء أحد مركز شغور  حال في الخاصة اإلجراءات وضع -9

 . الشركة مصلحة مع بما يتفق ملعالجتها الحلول  واقتراح ، املجلس في والقوة الضعف جوانب تحديد -10
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 .املطلوبة. بالكفاءة أعمالهم أداء من يمكنهم بما وأنشطتها  الشركة بمهام الجدد املجلس أعضاء وتعريف وضع آلية لتدريب  -11

 في الشركة . .التنفيذيين التنفيذية  وكبار  اإلدارة ومراجعة الهيكل التنظيمي للشركة ومراجعة أداء دراسة -12
 

 املذكورة أعاله للجنة املكافآت والترشيحات يكون لها الحق في التالي :وباإلضافة إلى املهام 

 .املجلس من اللجنة  يطلبه موضوع أي أو مهامها وإختصاصاتها، ضمن يدخل موضوع  أي عن التحقيق والتحري  -1

 موظفي أو التنفيذية اإلدارة أو املجلس أعضاء من بيان أو إيضاح أي طلب ووثائقهاو الشركة سجالت على دفاتر  اإلطالع  -2

 .معلومات أي عن واإلستفسار التحري  بغرض الشركة

ن أن على حدود صالحياتها، في خارجها من أو الشركة داخل من واملختصين الخبراء من تراه بمن اإلستعانة -3  محضر في ذلك يضمَّ

التنفيذية ويجوز للجنة طلب حضور أي موظف أو مدير مسؤول أو  اإلدارة أو وعالقته بالشركة الخبير إسم ذكر مع اللجنة، إجتماع

 محامين الشركة أو املراجعين املستقلين لإلجتماع معها أو مع أي من أعضائها أو مستشاريها. 
 

 الترشيح إجراءات 5,16

 وأحكام، الشركات من شروطالئحة حوكمة  في ورد ما مراعاة اإلدارة مجلس أعضاء ترشيح عند الترشيحات لجنة املكافآت على  )أ

 0متطلبات وتوافر معايير العضوية في مجلس اإلدارة املعتمدة من الجمعية العامة للمساهمين من الهيئة تقرره وما

طرح الذين اإلدارة ملجلس املرشحين عدد يفوق  أن يجب )ب
ُ
 لدى يكون  بحيث املتوافرة عدد املقاعد العامة الجمعية أمام أسماؤهم ت

 املرشحين. بين من اإلختيار فرصة العامة الجمعية
 

 الترشح إعالن نشر  6,16

هيئة  تحددها أخرى  وسيلة وفي أي " تداول" للسوق  اإللكتروني واملوقع للشركة اإللكتروني املوقع في الترشح إعالن نشر الشركة على

  الترشح باب يظل أن على مجلس اإلدارة، لعضوية الترشح في الراغبين األشخاص لدعوة وذلك السوق املالية
 
 عل شهر مدة مفتوحا

 .اإلعالن تاريخ من األقل
 

 والترشيحات: املكافآتمكافآت لجنة  7,16

عشرة أالف ريال سعودي لكل عضو من أعضاء اللجنة عن كل  (10,000تكون مكافأة أعضاء لجنة املكافآت والترشيحات مبلغ )  -1

 .إجتماع لها

 .جدة مدينة خارج املقيمين ألعضاء اللجنة السفر تذاكر تكاليف الشركة تتحمل -2

 .جدة مدينة خارج اإلجتماع عقد حالة في اللجنة أعضاء لكافة وتذاكر اإلقامة في فنادق خمسة نجوم تكاليف الشركة تتحمل -3

 0األعمال درجة أو األولى الدرجة على تكون  اللجنة ألعضاء  )وإياب ذهاب( السفر تذاكر جميع -4

 0عضو من أعضاء اللجنة لكل املمنوحة املكافآت بیان السنوي  اإلدارة مجلس تقریر أن  یتضمنيجب   -5

 

 املراجعة والنفاذ  8,16

 بناء الحاجة حسب الالئحة هذه محتوى  يتم مراجعة -1
 
 هذه التعديالت يتم  تقديم أن على املجلس من توصية على ا

 .لها إجتماع أقرب في إلعتمادها للمساهمين العامة للجمعية

 من الجمعية العامة للمساهمين في الشركة . إعتمادها ريخ تا من يبدأ سريان هذه الالئحة والعمل بها إعتبارا -2

كل ما لم يرد بشأنه نص أو حكم في هذه الالئحة يطبق عليه نظام الشركات السعودي ولوائحه ونظام  هيئة السوق  -3

 كة األساس والقرارات الصادرة من الجهات املختصة.املالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشر 
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يتم نشر هذه الالئحة بعد إعتمادها من الجمعية العامة للمساهمين على املوقع اإللكتروني للشركة أو من خالل أي  -4

 .عليها طالعإل ا من املصالح وأصحاب والجمهور  املساهمين وسيلة أخرى لتمكين
 

 سياسة توزيع األرباح . 17

 لنظام الشركات والنظام  إعداد سياسة توزيع األرباح للشركةتم 
 
 ملتطلبات للمادة التاسعة من الئحة حوكمة الشركات ووفقا

 
وفقا

 .األساس ي للشركة

 

 توقيت دفع األرباح  1,17

تحقاق وذلك لألسهم يوم اإلسيجب على املجلس تنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع األرباح على املساهمين املقيدين واملالكين 

 من من تاريخ إستحقاق األرباح املحدد في قرار الجمعية العامة أو في قرار مجلس اإلدارة القاض ي  15خالل خالل 
 
)خمسة عشر( يوما

 بتوزيع أرباح مرحلية.

 تدفع األرباح املقرر توزيعها على املساهمين في املكان واملواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة.

 

 اإلعالن عن توزيعات األرباح  2,17

 اإلعالن عن توزيع أرباح مرحلية :  -1

  ذلك عن واإلعالن تخاذ قرار من مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية نصف سنوية أو ربع سنوية باإلفصاحإ عند الشركة تلتزم
 
 فورا

 .صدوره فور قرار مجلس اإلدارة  من هيئة السوق املالية بنسخة على موقع تداول وتزويد

 

 اإلعالن عن توزيع أرباح سنوية:  -2

 بناء
 
اتخاذ  عند الشركة تلتزمعلى توصية من مجلس اإلدارة يتم التصويت من الجمعية العامة للمساهمين على توزيع أرباح سنوية و  ا

 واإلعالن باإلفصاح تقومأن  للتصويت علىقرار من مجلس اإلدارة برفع توصية بتوزيع أرباح سنوية للجمعية العامة للمساهمين 

 .فورا على موقع تداول  ذلك عن
 

 ويجب أن ويتضمن اإلعالن الصادر من الشركة بتوزيعات أرباح على ما يلي:

  مجلس اإلدارة قرار  تاريخ 

 )فترة التوزيع ) سواء سنوية أو مرحلية نصف سنوية أو ربع سنوية 

 املوزع املبلغ إجمالي . 

 لألرباح املستحقة األسهم عدد. 

 التوزيع من السهم حصة . 

 سميةإل ا السهم قيمة إلى التوزيع نسبة. 

 سجل  في واملقيدين ستحقاقإل ا الشركة في يوم ألسهم املالكين للمساهمين األحقية تكون  أن تاريخ اإلستحقاق على

 .ستحقاقإل ا تاريخ يلي تداول  يوم ثاني نهاية في اإليداع مركز لدى الشركة مساهمي
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 ن" أنه ُيذكر للتوزيع، معين تاريخ تحديد عدم حال وفي (التوزيع تاريخ
َ
  التوزيع تاريخ سيعل

 
 .)"الحقا

 مصادر ومقدار توزيع األرباح 3,17

 توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي:أ( 

العادية وقف هذا ( من صافي األرباح لتكوين اإلحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة %10يجنب ) .1

 ( من رأس املال املدفوع.%30التجنيب متى بلغ اإلحتياطي املذكور )

 للجمعيــــة العــــامــــة العــــاديــــة بنــــاء .2
 
( من صـــــــــــــــــافي األربــــاح لتكوين إحتيــــاطي إتفــــاقي %10على إقتراح مجلس اإلدارة أن تجنــــب ) ا

 مين. للمساه العادية العامة الجمعية تقرره ما حسب وذلك محددة يخصص لغرض أو أغراض

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين إحتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح  .3

ثابتة قدر اإلمكان على املساهمين. وللجمعية املذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية 

 من هذه املؤسسات. لعاملي الشركة أو ملعاونة ما يكون 
 
 قائما

 ( من رأسمال الشركة املدفوع.%5يوزع من الباقي بعد ذلك على املساهمين نسبة تمثل ) .4

( من الباقي ملكافأة مجلس اإلدارة على أن اليتجاوز مايحصل عليه عضو مجلس اإلدارة %10يخصص بعد ما تقدم نسبة ) .5

 ريال سعودي وذمن مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف 
 
مادة السادسة والسبعون من نظام لل لك وفقا

 .الشركات واملادة الرابعة والعشرون من النظام األساس ي للشركة

 توزيع أرباح مرحلية ب(  

 يجوز للشركة توزيع أرباح على مساهميها نصف سنوية أو ربع سنوية بعد إستيفاء املتطلبات النظامية التالية :

. أن تفوض الجمعية -1
 
 العامة العادية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يصدر منها سنويا

 .جيدة ومنتظمة ربحية ذات الشركة تكون  أن -2

 أن تكون الشركة لديها سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها  -3

 بعد توزيعها، املقترح األرباح كافية لتغطية مراجعة، قوائم مالية للتوزيع وفقا آلخر قابلة أرباح الشركة لدى يتوفر أن -4

 املالية. وائمالق هذه بعد تاريخ األرباح تلك من ورسملته توزيعه تم ما خصم

 وذلك باإلضافة إلى متطلبات نظامية أخري قد يشترط توافرها بواسطة أي جهة مختصة في اململكة العربية السعودية

 املستحقون لألرباحاملساهمون  4,17

 تكون األحقية في إستالم توزيع األرباح للمساهمين الذين يمتلكون األسهم في يوم اإلستحقاق املحدد في قرار مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح

يوم ية اأو الذين يمتلكون األسهم في نه " تداول السوق املالية السعودية "مرحلية نصف سنوية أو ربع سنوية واملعلن عنه على موقع 

ويبين القرار تاريخ اإلستحقاق وتاريخ التوزيع على أن ينفذ القرار  تداول يوم انعقاد الجمعية العامة وإعتمادها توزيع أرباح سنوية

 لنظام الشركات الخاصة بالشركات املساهمة املدرجة
 
 ملا هو منصوص عليه في الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا

 
 .وفقا
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 املراجعة والنفاذ 5,17

 .بواسطة مجلس اإلدارة الحاجة حسب السياسة هذه محتوى  يتم مراجعة -1

 من -2
 
 م27/02/2108من مجلس اإلدارة بتاريخ  إعتمادها ريخ تا يبدأ سريان هذه السياسة والعمل بها إعتبارا

ه السعودي ولوائحه ونظام  هيئة السوق املالية ولوائحكل ما لم يرد بشأنه نص أو حكم في هذه الالئحة يطبق عليه نظام الشركات  -3

 التنفيذية ونظام الشركة األساس والقرارات الصادرة من الجهات املختصة.

 أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية . 18

 يحرص مجلس اإلدارة على إتباع وتطبيق والتقيد بأنظمة وضوابط الرقابة الداخلية سواء
 
 املنصوص عليها في هذا النظام وفي ا

السياسات املتبعة في الشركة أو في األنظمة والقواعد ذات الصلة على جميع أنشطة الشركة املالية والتشغلية واإلدارية والتي يعتمدها 

 تي:مجلس اإلدارة ويقوم بتنفيذها اإلدارة التنفيذية وموظفي الشركة ، ومن أجل ذلك يحرص املجلس على ضمان  اآل

 

 إلى الرئيس إستقاللية إ .أ
 
 إلى لجنة املراجعة وإداريا

 
دارة املراجعة الداخلية عن اإلدارة التنفيذية، وذلك بأن يتم رفع التقارير وظيفيا

نظمة الرقابة الداخلية ونظام الحوكمة و إدارة املخاطر في أالتنفيذي. و تقوم املراجعة الداخلية بتقييم مدى كفاءة و فعالية 

مصالح و أصول الشركة و تحقيقها ألهدافها. و على إدارة  املراجعة الداخلية تقديم تقرير مكتوب عن أعمالها إلى مجلس حماية 

 لنظام وضوابط الرقابة الداخلية في الشركة
 
ت إليها والنتائج التي توصل اإلدارة ولجنة املراجعة بشكل دوري يتضمن تقييما

كل إدارة بشأن معالجة نتائج وتوصيات املراجعة السابقة وأية ملحوظات بشأنها السيما  اإلجراءات التي إتخذتها و وتوصياتها

عدم املعالجة في الوقت املناسب وأسباب عدم املعالجة. تعمل إدارة املراجعة الداخلية وفق خطة شاملة للمراجعة معتمدة من 

. ويجب مراجعة األنشطة والع
 
 على األقل.لجنة املراجعة، وتحدث هذه الخطة سنويا

 
 مليات الرئيسية، للشركة مرة واحدة سنويا

 

تتخذ اإلدارة التدابير الالزمة لتجنب التعيينات التي تؤدي إلى تضارب املصالح، باإلضافة إلى تحديد و معالجة  -تضارب املصالح  .ب

ال، وتقوم متثال في هذا املجإل االحاالت التي قد تكون قائمة. ولتحقيق ذلك، تقوم اإلدارة بتثقيف منسوبي الشركة على أهمية 

 .ببعض الخطوات مثل الحصول على تأكيدات خطية منهم بهذا الخصوص

 

يتبع قسم اإلدارة املالية سياسات و إجراءات تهدف إلى إعداد تقارير مالية دقيقة وفقا للوائح املحلية املعمول  –التقارير املالية  .ت

 إصدارها في الوقت املناسب.بها واملعايير املحاسبية الدولية و ليتم 

 

تقوم اإلدارة بإنشاء و تنفيذ إدارة فعالة ومنظمة لتحديد وإدارة املخاطر التي قد تهدد تحقيق الشركة ألهدافها.  -إدارة املخاطر .ث

ستراتيجية و سياسة خاصتين بإدارة املخاطر إولهذا الغرض، وإلدارة املخاطر بشكل منهجي، تعمل إدارة الشركة على وضع 

 .توثيقها في سجل مخصص لهذا الغرضو 

 

تضمن اإلدارة التنفيذية للشركة وجود أنظمة ضبط داخلي فعالة من خالل وضع وتوثيق وتنفيذ  -نظام الرقابة الداخلية  .ج

ومتابعة تنفيذ السياسات واإلجراءات التي تحكم مختلف األقسام و العمليات في الشركة بشكل ينظم املسؤوليات والصالحيات 

متثال لسياسات و أنظمة الشركة و األنظمة واللوائح الحكومية، ومن إل راءات. و لضمان وجود ضوابط صارمة تضمن اواالج
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(، Whistle Blowing Policyأجل ذلك إعتمد مجلس اإلدارة  مدونة قواعد السلوك للموظفين و سياسة اإلبالغ عن املخالفات )

من حقوق تصال آمنة تضإالقيات العمل و السلوك املنهي، و لتوفير قنوات والتي توفر التوجيه املناسب للموظفين بشأن أخ

لتزام بمبادئ الحوكمة لتحقيق أعلى درجات إلجميع األطراف. كما و تعمل هذه السياسات على تعزيز قواعد وإجراءات الشركة ل

لى علمهم إالغ عن املخالفات التي تصل نضباط واملساءلة، بما يشجع العاملين واملتعاملين مع الشركة على اإلبإل الشفافية وا

 وتطال أعمالها ومصالحها وسمعتها وأصولها. بحيث يكون املبلغ محط تقدير وحماية الشركة. 

 

يتم تنفيذ مختلف املعامالت التجارية واملدفوعات املالية واملوافقة عليها وتنفيذها، حسب منظومة  -تفويض الصالحيات  .ح

من قبل مجلس اإلدارة و التي تم األخذ بعين االعتبار عند إعدادها نظام الرقابة الداخلية تفويض السلطة املصادق عليها 

 للشركة بشكل يضمن حماية أصول و مصالح الشركة، و إنجاز املعامالت بكفاءة و فعالية.

 

مثل  ركة وبعض اللجانيقوم مجلس اإلدارة أثناء قيامه بمسؤولياته بتفويض بعض املهام إلى إدارة الش -لجان مجلس اإلدارة  .خ

لجنة املراجعة التابعة له والتي تساعده بشكل رئيس ي في اإلشراف على أنشطة املراجعين الخارجيين والداخليين للشركة، 

باإلضافة إلى املهام األخرى مثل التأكد من سالمة نظام الرقابة الداخلية و فعالية إدارة املخاطر. و يتم تقييم مدى كفاية هيكل 

تقيد متثال للقوانين واللوائح و إتباع وتطبيق والإل وابط الرقابة الداخلية للشركة، واإلجراءات املوضوعة للتحقق من اونظام ض

 بأنظمة وضوابط الرقابة الداخلية  بواسطة لجنة املراجعة بصفة دورية ورفع تقاريرها إلى مجلس اإلدارة في هذا الخصوص.

 

يضا على تأكيدات بشأن دقة البيانات املالية و صحتها و تمشيها مع املباديء املحاسبية يحصل املجلس أ -املراجعون الخارجيون  .د

 ستعانة بخدمات التدقيق الخارجي التي تقدمها شركات املراجعة العاملية ذات السمعة الجيدة.إل املعتمدة ، من خالل ا

املخاطر وتطبيق أحكام قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة التي و يقوم مجلس اإلدارة بتقييم السياسات واإلجراءات املتعلقة بإدارة 

تعتمدها الشركة، والتقيد باألنظمة واللوائح ذات الصلة، وضمان إتباع معايير واضحة للمسئولية في جميع املستويات التنفيذية في 

 لألحكام والض
 
 وابط الخاصة بها.الشركة وأن تعامالت األطراف ذات العالقة وحاالت تعارض املصالح تتم وفقا

كما يجوز للشركة اإلستعانة بجهات أو مكاتب خارجية ملمارسة مهام وإختصاصات وحدات أو إدارات تقييم وإدارة املخاطر، واملراجعة 

 الداخلية، وال يخل ذلك بمسئولية الشركة عن تلك املهام واإلختصاصات.

 19. سياسة إدارة املخاطر  و إستراتجية إدارة املخاطر و مدى تقبل الشركة للمخاطر

 رسياسة إدارة املخاط: أوال 

 املصطلحات و التعريفات

 أن العمليات التجارية تم تصميمها و إدارتها بشكل من تكامل العمليات التجارية: يشمل األنشطة واملهام والخطوات الالزمة للتأكد

يضمن إدارة جميع أنواع املخاطر التي قد  ليعكس جميع االلتزامات وأن هذه العمليات مدمجة تماما في األعمال التجارية، بشك

 بطريقة فعالة.  تتعرض لها املنشأة
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  املتوقع عن انحراف على شكل يكون  و. األهداف على تحقيق اليقين عدم تأثير - املخاطر
 
  أو/  و إما إيجابا

 
ألهداف يكون لو قد . سلبا

 جوانب مختلفة )
 
 ي ، املؤسسةاإلستراتيج بيئية( و يمكن تطبيقها على مستويات مختلفة ) مثل العامة، السالمة و صحةألمالية، مثال

                           كالهما. أو أو نتائج ألحداث محتملة محتملةأحداث  إما على شكل املخاطر تكون  ما وغالبا، املشروع، املنتج و العملية(. ككل

يمثل املوازنة بين املخاطر و العوائد التي قد ترغب املنشأة قبولها. حيث يتم تحديد حجم املخاطر املقبول  -مدى تقبل املخاطر 

 .بهذا الخصوص لدى املنشأة والسلطات التي لها صالحية اتخاذ القرارات

قة التي الطري مثلتقنيات و أدوات مستخدمة ألغراض التحليل األسباب الجذرية للمخاطر من خالل  يعنى بتحديداملخاطر:  صادرم

   .                                                                                                                          تدعى "مخطط هيكل السمكة" 

 .     التي قد تؤثر عليها باملخاطر قلعفيما يت و التحكم فيها ةنشأاملإدارة ب تعنىمنسقة  ات عدةطاإدارة املخاطر: نش

 .         احتمال حدوثهاو  ، آثارهاالجذرية، أسبابها املخاطرهو سجل يحتوي على تعريف املخاطر:  دليل

تحقيق  ىهادفة إلال اإدارة املخاطر في إستراتيجيته عملية دمجة من خاللها بهي الطريقة التي تقوم الشركإستراتيجية املخاطر: 

 تساعد في عملية صنع القرار كما أنها. هاأهداف تحقيقألصحاب املصلحة و  صلحةامل

                و اإلستخدام األمثل للموارد الشحيحة.                                                                           

                                  أنها تتأثر بقرار أو نشاط ما.                                                                                                  تام كادر على إ ت التي يمكنها أن تؤثر، تتأثر أونشآأصحاب املصلحة: األشخاص أو امل

 مقدمة .1 

هذه  حوضلشركة السعودية ملنتجات األلبان و األغذية )سدافكو(. و تلهذه الوثيقة على السياسة الخاصة بإدارة املخاطر  شملت

 .بها املتعلقة مارساتاملباإلضافة إلى السياسات الرئيسة التي تحكم  هاإدارة املخاطر و هدف نطاق السياسة

 الغرض من السياسة  .2

 بالنسبة لعملنا. و لتحقيق 
 
 أساسيا

 
 فيخاطر ملادارة إل سياسة  تطبيقسيتم  ذلكتعد املرونة أو سرعة  اإلستجابة للمتغيرات أمرا

 .و بشكل منظم سدافكو

قدرتنا على  والبيئة ب االهتمام و أصحاب املصلحة و للموظفين الرفاهيةسالمة و ال حول توفيرفي سدافكو  جل اهتمامنا حور يتمو 

أمر حيوي  فعالة هوإدارة مخاطر عملية و  إن وجودتحقيق أهدافنا.  علىاألنشطة الرئيسية التي من شأنها املساعدة  توظيف

  أو خطر تهديدلإلستجابة ألية 
 
 مدمرا

 
 و خدماتنا األساسية.الشركة  على قد يحدث أثرا

 . نطاق السياسة3

 سدافكو تعد خارج نطاق هذه السياسة. لتي ال تتبعا املنشآت و العملياتسدافكو. لذا فإن  أقسام جميعغطي هذه السياسة ت
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 . إستراتيجية إدارة املخاطر4

مع  نسجماألهداف التي  ت ( وVision)إدارة املخاطر بسدافكو و رؤيتها  (Mission) واضح يتعلق برسالة و سيتم صياغة نص معتمد

 .لشركةاإلستراتيجية الشاملة ل

 السلطات بسدافكو. تفويضمصفوفة حسب عتمادها ااتيجية إدارة املخاطر  و تم مراجعة إستر يو س

دافكو إدارة املخاطر. و تلتزم سب املتعلقة بادراتاملعمليات و ال الالزمة لتمويلو ستعمل سدافكو على ضمان توفر املوارد املالية 

 سنى لها تحقيق أهدافها.بتوفير املوارد  و البرامج التدريبية الالزمة لعملية إدارة املخاطر ليت

 املخاطر مدى تقبل. 5 

 ."مدى تقبل" و"مدى تحمل"  املخاطر املصنفة على أنها عالية الخطورة تعكسستقوم سدافكو بصياغة نصوص واضحة معتمدة    

 ."ر"مدى تقبل املخاطمع  للتأكد من توافقهاو ستتم مراجعة اإلستراتيجية الشاملة لسدافكو 

 السلطات. تفويضمصفوفة حسب بسدافكو و إعتمادها  "ر"مدى تقبل املخاطو ستتم أيضا مراجعة 

 . دمج إدارة املخاطر6

 .مندمجان  و يحدثان في آن واحد عملية صنع القرار اليومية وسوف تقوم إدارة سدافكو بالتأكد من أن أنشطة إدارة املخاطر 

. ركةشنتيجة أي تغيير في عمليات الكأو   ،تغيير جوهري يحدث في أي برنامج أو مبادرةأي  بعين االعتبارإدارة املخاطر  تأخذو س

 .للشركة الجوانب التعاقدية بعين االعتبار و بشكل مستمرإدارة املخاطر  تأخذس كما

حديد املخاطر و تأنشطة إدارة ، بما فيها ةركلشإلى فريق اإلدارة التنفيذية ل و ستعهد إدارة سدافكو بمسؤولية إدارة املخاطر

 املخاطر.

إلدارة  منهجية و موحدةعملية  من خالل الشركة داخل املخاطر يجب أن تتم و مراقبة )مواجهة( تقييم و معالجة إن نشاطات

 .ي(شار )إست خارجي طرف عن طريق االستعانة بخدماتأو  ،املخاطر

 املخاطر . دليل7  

 سنوي للمخاطر سدافكو دليلسوف تتم مراجعة و تحديث 
 
 السلطات. تفويضمصفوفة حسب و سيتم إعتماده  ا

 وثائق إدارة املخاطر تعديلو  ة. مراجع8  

  التغييرات و التعديالت املتعلقة بها عمليات مراجعتها و خاطر واملإدارة سيتم مراجعة و اعتماد 
 
وفقا  دوري بشكل التي تتم الحقأ

 للجدول التالي:
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 ةقيالوث عتماد ال ا واملراجعة  عةمسؤولية املراج إعتماد التعديالت

 سياسة إدارة املخاطر سنوات  3كل    فريق اإلدارة التنفيذية مجلس اإلدارة 

    فريق اإلدارة التنفيذية مجلس اإلدارة 
 
"مدى إستراتيجية و   سنويا

 املخاطر  تقبل"

    فريق اإلدارة التنفيذية الرئيس التنفيذي
 
 املخاطر دليل   سنويا

 

 إدارة املخاطر وثائقأرشفة  .9    

بع  نال ئو مس الرئيس التنفيذيو   " فريق اإلدارة التنفيذية" إن   
ّ
عن حفظ وصيانة الوثائق ذات العالقة بإدارة املخاطر.  و سوف تت

 .الشركةاألرشفة الخاص ب نظامعملية األرشفة الخاصة بوثائق إدارة املخاطر 

 اطرإدارة املخ وثائق على إلطالع. ا10   

 .الرئيس التنفيذي من قبل بذلك إدارة املخاطر ملوظفي سدافكو املفوضين وثائقلى ع حق االطالعسيمنح 

 : 
ً
و مدى تقبل الشركة للمخاطر إدارة املخاطر إستراتجية ثانيا  

 . إستراتيجية إدارة املخاطر 1

 تعريف عن إستراتيجية إدارة املخاطر 1.1

 ستراتيجية الشاملة لسدافكو     اإل  2.1 

 إستراتيجية سدافكو إلدارة املخاطر 3.1

 . إطار مدى تقبل املخاطر2

 مقدمة  1.2

      قابلية سدافكو للمخاطرة 2.2 

 . إستراتيجية إدارة املخاطر:1  

 تعريف عن إستراتيجية إدارة املخاطر: 1.1  

 في نجاح أية مبادرة تعتبر إستراتيجية إدارة املخاطر العمود الفقري 
ُ
 أساسيا

 
الداعم للجهة التي تتولى تلك اإلدارة، كما تعتبر عامال

 في هذا املجال.
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 كانت و التي قد تتعرض لها الشركة من أي  -     
 
"رسالة" إدارة املخاطر هي نفس "رسالة" سدافكو التي تعنى بمعالجة الخسائر أيا

ها تسعى إلى تحقيق إدارة فعالة ملمارسات إدارة املخاطر. و تتميز رسالة إدارة املخاطر مصدر كان. و تأتي أهمية هذه الرسالة من أن

 بقدرتها على نشر الوعي لدى أصحاب املصالح املهتمين بعملية إدارة املخاطر في الشركة.   

التي تشملها عملية إدارة  تعبر "رؤية" سدافكو الخاصة بإدارة املخاطر عن ما ترغب الشركة تحقيقه من خالل املمارسات -     

 املخاطر، فهي تمثل النظرة املستقبلية طويلة األجل في هذا املجال.

 "أهداف" إدارة املخاطر هي الوسائل التي تعمل سدافكو من خاللها على التأكد من تحقيق "رسالة"   -     

 خاطرامل إدارة ممارسات مواءمة شأنها من ة املخاطرالتيو "رؤية" إدارة املخاطر بكفاءة و فعالية.  و  تمثل األهداف الوظيفية إلدار 

 .للشركة االستراتيجي والتوجه العامة التوقعات مع

 و ستساعد إستراتيجية إدارة املخاطرعلى مساعدة سدافكو على تحقيق اآلتي:

 املخاطر. أ. تحديد معالم الطريق إلدارة تسودها ثقافة و إدارة

 لدى العاملين بسدافكو .ب. رفع الوعي بإدارة املخاطر 

 ج. تحقيق و إبراز ممارسات الحوكمة الجيدة.

 د. تعزيز التوكيدات املعطاة ألصحاب املصالح.

 هـ. دعم لسمعة الشركة و ثقة األطراف األخرى بها .

 ز. التركيز على النتائج ال العمليات و املمارسات فحسب.

       اإلستراتيجية الشاملة لسدافكو  2.1

 أن تكون "السعودية" هي العالمة التجارية املفضلة للمستهلكين. -الرؤية 

نسعى إلى تطوير و إنتاج و تسويق مجموعة من املنتجات الغذائية للمستهلكين من جميع األعمار و خلق أكبر  -الرسالة  

 قيمة مضافة لصالح مساهمي الشركة من خالل العمل كفريق.

 قيمـنـا:

      أ. النزاهة و أألمانة.      

 ب. إحترام الجميع.

 لشغف بما نقوم به.اج. 

 إللتزام بالجودة.اد. 

 األهداف:

 املوضوع األهداف
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 زيادة األرباح من خالل اإلستغالل الجيد للعالمة التجارية للشركة. -

 زيادة كفاءة و فاعلية املبيعات بشكل مستمر عبر كل املستودعات. -

 مناطق جغرافية و قنوات جديدة.خلق أسواق جديدة من خالل الدخول في  -

 التوسع من خالل التسويق التجاري. -

 السوق                  

 تحسين كفاءة التخطيط و القدرة على التنبؤ . -

 تحسين كفاءة عمليات الشراء. -

 تحسين القدرة اإلنتاجية للمصانع. -

 اإلستمرار في تطوير سلسلة اإلمدادات. -

 العمليات

 القدرات الخاصة بإدارة املوارد البشرية.بناء  -

 تطوير و دعم ثقافة تساعد على زيادة املعرفة و التعلم داخل سدافكو.         -

 اإللتزام بالسعودة و التنوع. -

 عش القيم و إستمتع.  -

 

التنظيم و املوارد 

 البشرية 

 املالية  تحقيق األهداف املالية. -

 

 رة املخاطرإستراتيجية سدافكو إلدا 3.1

 مع إستراتيجية سدافكو املعتمدة، فإن العناصر اآلتية تؤلف إستراتيجية سدافكو إلدارة املخاطر.
 
 تمشيا

 "رسالة" إدارة املخاطر

ككل، يتم من خاللها تحديد املخاطر و فهمها و  "تهدف إدارة املخاطر إلى تطوير ممارسات إلدارة املخاطر على مستوى املنشأة

 مع التوجهات اإلستراتيجية لسدافكو". إدارتها بصورة
 
 إستباقية و ذلك تمشيا

 "رؤية" إدارة املخاطر

"خالل الثالث سنوات القادمة، نريد تحقيق املزيد من املرونة و القدرة على التكيف مع املتغيرات في عملياتنا و ذلك من خالل 

 التنفيذ الناجح إلدارة املخاطر على مستوى املنشأة ككل".

 إدارة املخاطرأهداف 

 أهداف قصيرة  األجل:

 اإللتزام بمتطلبات هيئة السوق املالية. -

 تحديد و تقييم و معالجة و مراقبة املخاطر اإلستراتيجية الرئيسية و ذلك لدعم تحقيق سدافكو ألهدافها اإلستراتيجية. -
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 أهداف طويلة األجل:

ذلك كو و مراقبة املخاطر   شركة بهدف تحديد و تقييم و تحليل و مواجهةتطوير و تنفيذ إطار فعال و كفؤ إلدارة املخاطر في ال -

 إعداد التقارير املتعلقة بذلك.

 دمج مختلف املفاهيم ذات العالقة بإدارة املخاطر ضمن إطار يشمل تعريف عام للمخاطر باإلضافة إلى عناصرها  -

 فاهيمها.مو 

 على إستراتيجيات الشركة و عملياتها.تأسيس فرق تملك كفاءة عالية في إدارة املخاطر ال -
 
 تي قد تؤثر سلبا

 نشر الوعي بأهمية إدارة املخاطر في كل أقسام الشركة. -

تأسيس البنية التحتية املناسبة و القوية من خالل استخدام أفضل املمارسات املعروفة في هذا املجال، لتمهيد الطريق أمام  - 

 عملية إدارة مخاطر فعالة.

 (Risk Appetite"مدى تقبل املخاطر" ). إطار 2

 مقدمة  1.2

مدى تقبل املخاطر يمثل حجم املخاطرة، بشكل عام، الذي لدى سدافكو االستعداد )الرغبة( لتقبله، في إطار سعيها لتحقيق 

 أهدافها. و هو مصطلح يقصد منه وصف مدى إستعداد/ قدرة سدافكو على التحمل عند التعرض ملستوى عال/ منخفض من

 املخاطر و التقلبات بهدف تحقيقها ألهدافها.

إن تحديد مدى تقبل املخاطر يعتمد على طريقة تفكير اإلدارة و توجهاتها حيث يتم املوازنة بين العوائد املتوقعة عند قبول 

"مدى تقبل مستوى معين من املخاطر و ما قد ينتج عنها من خسارة. و إذا ما استخدم بفعالية فإن  تحديد مستوى معين من 

املخاطر" يضع األسس التي من خاللها يتم استغالل الفرص و تخفيف حدة النتائج السلبية، حيث يتم تعريف تلك املخاطر التي 

 يمكن تقبلها، و ملاذا و كيف سيتم التعامل معها .

 ر ن العائد    و املخاطرة من منظو و املوازنة بي واضحة ملستويات الخطورة املتقبلة لإلدارة رؤيا املخاطر" "مدى تقبل أطر وتوفر

دون التعاطي مع املخاطر الغير  سيحول ذلك نظام الضبط الداخلي، لبيئة مرجعية و عند استخدام اإلطار كنقطة. شامل 

 مقبولة أو تلك املنخفضة جدا.

دى الشركة االستعداد هو وصف يعبر عن طبيعة و مقدار  املخاطرة أو عدم اليقين اللذان ل –تعريف "مدى تقبل املخاطر"   

 ألخذهما أو قبولهما أثناء سعيها لتحقيق أهدافها.

في  حين أن "مدى تحمل املخاطر" يعرف بأنه مستوى االنحراف املسموح به لدى الشركة عن هدف معين بحد ذاته.  بمعنى آخر،    

 مدى قدرتها على املخاطرة.
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 قابلية سدافكو للمخاطرة: 2.2

لجدول التالي يعكس توجهات اإلدارة فيما يتعلق بـ "مدى تقبل" و"مدى تحمل"  املخاطر مصنفة حسب املفاهيم األساسية ا   

 املكونة الستراتيجية سدافكو: 

 

 

املفاهيم  مدى تقبل و تحمل املخاطر

 االستراتيجية

" ألية مخاطر قد تؤدي إلى خسارة حصتنا السوقية  -
 
الخاصة بعالمة سيكون تحملنا "صفرا

 السعودية.

من إجمالي  % 0,5سوف لن نتحمل أية مخاطر قد تؤدي إلى زيادة الفاقد من املبيعات بأكثر من  -

 املبيعات.

سوف لن نتحمل أية مخاطر قد تؤدي إلى خفض تغطيتنا املباشرة لقطاع البيع بالتجزأة إلى أقل  -

 . %85من 

" ألية مخاطر قد تؤ  -
 
 على جودة منتجاتنا.سيكون تحملنا "صفرا

 
 ثر سلبا

من  %1سوف لن نتحمل أية مخاطرة قد تؤدي إلى انخفاض في إيراداتنا املضافة بأكثر من  -

 النسبة املئوية املستهدفة للمبيعات املضافة. 

 السوق                  

 .%1لن نتحمل أية مخاطر قد تؤدي إلى زيادة الفاقد في اإلنتاج بنسبة تتجاوز  -

 .%1نتحمل أية مخاطر قد تؤدي إلى زيادة الفاقد في املواد الخام بأكثر من  لن -

لن نتحمل أية مخاطر قد تؤدي إلى انخفاض نسبة الفعالية الكلية ملعدات التصنيع إلى أقل من  -

77%. 

        %10لن نتحمل أية مخاطر قد تتسبب في خفض االستخدام املستهدف للطاقة االنتاجية بمعدل  -

سوف لن نتحمل أية مخاطر قد تؤدي إلى خفض االستخدام املستهدف للطاقة االنتاجية  -

  %10لسلسلة إمداد اآليسكريم بمعدل 

 ( ساعة.24لن نقبل توقف أنظمة املعلومات )الحاسب اآللي( ملدة تفوق ) -

 

 العمليات

 ملدة تفوق ) -
 
 شاغرا

 
 مهما

 
.90لن نقبل أن يبقى منصبا

 
 ( يوما

 

م و املوارد التنظي

 البشرية 

" ألية مخاطر قد تؤدي إلى خسارة أصول مهمة تملكها الشركة. -
 
 سيكون تحملنا "صفرا

 عن املبالغ الظاهرة في املوازنة التقديرية بنسبة تفوق  -
 
لن نتحمل أية مخاطر قد تحدث إنحرافا

15%. 

 .%10سبة لن نتحمل أية مخاطر تؤدي إلى انخفاض صافي األرباح املستهدفة بن -

" ألية مخالفة ملتطلبات هيئة السوق املالية السعودية. -
 
 سيكون تحملنا "صفرا

 املالية 
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 : 
 
 املخاطر تقييم مصفوفةثالثا

 

Very low

ً منخفض جدا

low

منخفض

Medium

متوسط

High

عالي

Very high

ً عالي جدا

Medium 

متوسط

Low

منخفض 

I  m  p  a  c  t   مسـتـويـات التأثـيـر

L  I  k  e  l  I  h  o  o  d

إحتمالية الحدوث

High

عالي 

Very High

ً عالي جدا

very low

ً منخفض جدا
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 )ملحق أ( آليات تنفيذ سياسة السلوك املنهي 20 

)يشارإليها هنا وفيما يلي بـ "الشركة" أو تقع على عاتق مجلس إدارة الشركة وإدارة الشركة السعودية ملنتجات األلبان واألغذية 

امها للتأكيد على ستخدإمسؤولية فرض القانون على املوظفين في جميع املستويات. وفيما يلي آليات التنفيذ التي يمكن  "سدافكو"(

 ياسة والتوعية بأهميتها في جميع أنحاء العمل. وهي على سبيل املثال وليس الحصر:ضرورة توزيع هذه الس

نسخة إلكترونية من هذه السياسة تكون متوفرة في املوقع اإللكتروني للشركة، وتكون متاحة لجميع املوظفين والجمهور  .1

 العام.

و/  ةاملطبقة في اململكة العربية السعوديوانين ضرورة تحديث هذه السياسة من وقت آلخر، لتكون متواكبة مع األنظمة والق .2

 تجاه املجلس.إأو التغيير في 

Likelihood explanation شرح احتمالية الحدوث Risk rating colors legend
شرح األلوان المستخدمة لتقييم المخاطر

Level

ألمستوى

Low

خطر منخفض

Very high

عالي جدا
Medium

خطر متوسط

High

عالي
High

خطر عالي

Medium

متوسط

Low

منخفض

Very Unlikely

ً منخفض جدا

Impact explanation شرح مستويات التأثير

Level

Very high

Very Likely 

Moderately 

Likely 

Unlikely but 

could 

happen 

Very Unlikely 

Huge financial loss, serious reputation loss, employees 

risk death خسائر مالية ضخمة، وخسارة سمعة خطيرة، خطر الموت للموظفين

Major financial loss, reputation losses, employees may 

suffer extensive injuries, loss of production capability 

 الخسائر المالية كبيرة، وخسارة سمعة، قد يعاني الموظفون إصابات كبيرة، وفقدان

القدرة على اإلنتاج

Description

ألشرح

Medium financial loss, few customers suffer loss, 

employees may require first aid treatment if hurt 

 خسارة مالية متوسطة، وعدد قليل من الزبائن يعانون من الخسارة، قد يتطلب

الموظفين اإلسعافات األولية

High financial loss, many customers suffer loss but no 

general reputation loss خسارة مالية عالية، العديد من الزبائن يعانون 

 من الخسارة ولكن ال خسارة للسمعة

Low financial loss, no customer loss, work-around 

خسارة مالية منخفضة، ال خسائر لدى العمالء، العمل حول

The event is expected to occur in most circumstances 

الحدث واقع في أغلب الظروف 

The event will probably occur in most circumstances 

هناك احتمال قوي أن يقع الحدث في أغلب الظروف

The event will occur at some time 

احتمال أن يقع الحدث في بعض األوقات
The event may occur only in exceptional circumstances

الحدث ال يقع إال في ظروف استثنائية 

Events like this are extremely rare 

أحداث مثل هذه نادرة للغاية

Example detail description
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يجب أن تكون اللغة املستخدمة في هذه السياسة قوية تشرح كل بند جاء فيها، وتكون واضحة وموجزة ومفهومة لجميع  .3

 املوظفين في جميع املستويات.

 وتجنب املفاهيم واملعتقدات الخاطئة.يجب أن تكون عواقب مخالفة هذه السياسة واضحة وموجزة،  .4

تخاذ التدابير الكاملة الالزمة في حالة مخالفة هذه السياسة، وتكون العواقب موضحة في سياسات املوارد البشرية، واليكون إ .5

 ستثناءات. وينبغي على املوظفين فهم خطورة ذلك.إهناك أي 

ن في نقاش جماعي ويتم عرض دراسات تفصيلية متعلقة ورش عمل دورية لسياسة السلوك املنهي، حيث يشارك املوظفي .6

 بذلك.

 ينبغي أن توضع نسخة من هذه السياسة في مكان مشترك يسهل الوصول إليه  بشكل يومي من قبل جميع املوظفين. .7

 توفير نسخة مترجمة باللغة اإلنجليزية من هذه السياسة من خالل القنوات املوضحة في هذه الوثيقة. .8

  دعم  تنفيذ هذه .9
 
 و خارجيا

 
 .السياسة مع جميع شركاء العمل محليا

 لتزام بالسياسة، بالصورة التي تراها مناسبة.إليجوز للشركة أن تستخدم آليات أخرى لضمان ا

 


