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نبذه عن الشركة السعودية للنقل اجلماعي  -سابتكو

مقدمة عن الشركة - :
تأسست الشركة السعودية للنقل اجلماعي مبوجب املرسوم امللكي الكريم رقم م  11 /بتاريخ 1399/3/7هد
وذلك لغرض نقل الركاب باحلافالت على شبكة الررق العامة باململكة دالل املدن وفيما بينها ولار
اململكة ونقل الررود وترحيل البضائع واملهمات والنقل املدرسي ونقل املعلمات وتأجري السيارات ونقل
الرمل والبحص واالستثمار يف العقار .

رؤية الشركة :
ال رائداً  ...معتزاً بقيمه  ...متميزًا بأسروله  ...يهتم بعمالئه  ...ويرعى موظفيه .
أن نكون ناق ً

رسالة الشركة :
تقديم لدمات النقل لعمالئندا وفد أعلدى معدايري السدالمة ومترلبدات احلفداظ علدى البيئدة ومبدا يواكدب
ترلعات العمالء .
رأس املال - :
رأس مال الشركة هو (  ) 1525050005000ألف ومائتان ومخسون مليون ريال سعودي مقسم على عدد
(  ) 12550005000مائة ومخسة وعشرون مليون سهم متساوية القيمة  ،تبلغ قيمة كل سهم (  ) 10عشرة
رياالت سعودي  ،مجيعها أسهم عادية نقدية .
اخلدمات اليت تقدمها الشركة - :
تقدم الشركة لدمات متميزة ومتنوعة تشمل كافة جماالت النقل على النحو التالي - :
- 1لدمات النقل دالل املدن .
- 2لدمات النقل بني املدن .
- 3لدمات النقل الدولي .

4

- 4لدمات العقود والتأجري .
 - 5اخلدمة املميزة على بعض الررق دالل اململكة ولارجها .
- 6لدمات النقل التعليمي .
- 7لدمات نقل الرمل والبحص .
- 8لدمة الليموزين الفالر .
- 9لدمات النقل بالشاحنات .
 - 10االستثمار يف العقار .
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( الباب األول )
أحكام متهيدية
(املادة األوىل) -متهيد - :
تددبني هددذه الالئحددة جمموعددة مددن السياسددات والقواعددد واملعددايري الدديت يتبناهددا جملددس اإلدارة يف ممارسددته
للمسدووليات املناطدة بده مدن أجدل ضدمان اإللتددزام بأفضدل ممارسدات احلوكمدة الديت تكفدل حايدة حقددوق
املساهمني وحقوق أصحاب املصاحل  5وال جيوز تعديل هذه الضوابط أو بعضها أو االستغناء عن بعضها إال
بقددرار مددن جملددس اإلدارة وحسددب مددا يقدددره ويددراه مناسددباً مددا و يددنص نظددام أو الئحددة ألددر أو قددرار مددن
جملس هيئة السوق املالية أو جهة حكومية على إلزامية بعض ما ورد فيها من أحكام أوإضافة أحكام هلا .
(املادة الثانية) -مرجعية دليل احلوكمة- :
بنيت أحكام هذه الالئحة على ضوء ما يلي - :
- 1النظام األساسي للشركة .
- 2أنظمة وقواعد هيئة السوق املالية يف اململكة العربية السعودية وعلى وجه اخلصوص الئحة حوكمدة
الشد ددركات الصد ددادرة عد ددن جملد ددس هيئد ددة السد ددوق املاليد ددة مبوجد ددب القد ددرار رقد ددم  2006- 212- 1وتد دداريخ
1427/10/21هد د املواف د 2006/11/12م بندداء عل ددى نظددام السددوق املاليددة الص ددادر باملرسددوم امللكددي رق ددم م30/
وتداريخ 1424/06/02ه د املعدلددة بقدرار جملدس هيئددة السدوق املاليدة رقددم  2009- 1- 1وتداريخ 1430/1/8هدد
املواف 2009/1/5م .
 - 3نظام الشركات السعودي والئحته التنفيذية .
 - 4اخلربات والتجارب واملمارسات العاملية واحمللية يف جمال احلوكمة .
- 5دليل عمل املراقبة الداللية .
- 6دليل عمل إدارة املخاطر .

(املادة الثالثة) -التعريفات- :
لغرض تربيد أحكدام هدذه الالئحدة  ،يقصدد بالكلمدات والعبدارات الدواردة أدنداه املعداني املوضدحة أمدام كدل
منها ما و يقض سياق النص بغري ذلك .
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اململكة :اململكة العربية السعودية .

نظام الشركات:النظام الصادر باملرسوم امللكي رقم م 6/املورخ يف 1385/3/22هد وتعديالته.

هيئة السوق املالية :اهليئة املنشأة مبوجب "نظام السوق املالية" الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )30/وتاريخ 1424/6/2هد.

نظام السوق املالية:النظام الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )30/وتاريخ 1424/6/2هد واللوائح والتعليمات التابعة له.

السوق أو السوق املالية :السددوق املاليددة السددعودية وتشددمل أي جلنددة  5أو جلنددة فرعيددة  5أو موظد د د د د دف أو مسددئول  5أو شددخص تددابع  5أو
وكيد دل ميكن تكليفه يف الوقت احل د داضر بالقيد د د د دام بأي من وظدائف السدوق  5وعبدارة " يف السدوق " تعد
أي نشاط يتم من لالل أو بواسرة التجهيزات اليت توفرها السوق وحتى يتم إنشاء السوق  5فإن أي إشارة
إليها تعنى " تداول " .

احلوكمة :يشدري مصددرلح احلوكمددة إىل جمموعددة القددوانني والقواعدد واملعددايري والسياسددات واإلجددراءات الدديت حتدددد
العالقة بني إدارة الشركة من ناحية ،واملساهمني وأصحاب املصاحل من ناحية ألر .

القواعد :األحكام والضوابط اليت حتكم اإلجراءات أو املمارسات واألنشرة .

السياسات :يقصد بها القواعد العامة واألسس الديت تشدكل يف جمموعهدا فلسدفة الشدركة يف إدارة أعماهلدا و يدث ال
تكون هذه السياسات تكراراً ملا ورد يف األنظمة احلكومية وال خمالفة هلا .
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املعايري :هي املقاييس واآلليات اليت يتم بها التقييم العملي ألي أداء أو نشاط أو هدف أو سياسة.

اإلجراءات :يقصد بها جمموع اخلروات التنفيذية التفصيلية املتسلسلة لألعمال.

السيررة :القدرة على التأثري على أفعال أو قرارات شخص آلر  ،بشكل مباشر أو غري مباشر  ،منفرداً أو جمتمعاً مع
قريب أو تابع ،من لدالل أي مدن اآلتدي  - :أ) إمدتال نسدبة تسداوي  %30أو أكثدر مدن حقدوق التصدويت يف
شركة  .ب) ح تعيني  %30أو أكثر من أعضاء اجلهاز اإلداري  ،وتفسر كلمة املسيرر وفقًا لذلك .

اإلفصاح :اإلعالن عن النتائج املالية وإيضداحاتها بصدورة جليدة لديس فيهدا لدبس أو غمدوض أو إلفداء للحقدائ ومبدا
يتف مع املعايري والسياسات احملاسبية املعتمدة .

الشفافية :اإلفصاح للجهات ذات الصلة عن املعلومات املالية  ،والتنظيمية واإلحصدائية وأي أحدداج جوهريدة ،

يدث

ميكنهم تقويم أداء الشركة ومعرفة سري أعماهلا واستثماراتها.

األلرار ( املخاطر ) :تع ددرف بأنه ددا تل ددك األح ددداج أو األفع ددال أو املعوق ددات ال دديت حت ددول دون حتقيدد أه ددداف الش ددركة  5وتنش ددأ
املخ دداطر ع ددن النش دداطات الرئيس ددية دال ددل الش ددركة ويش ددمل ذل ددك إس ددرتاتيجيتها وعملياته ددا وأنش ددرتها
وكذلك ميكن أن تنتج املخاطر عن عوامل من لار الشركة.

القائمة الرمسية :قائمة باألوراق املالية تعدها اهليئة مبقتضى قواعد التسجيل واإلدرا .

الشركة :الشركة السعودية للنقل اجلماعي ) ) Saudi Public Transport Company
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النظام األساسي للشركة :النظددام الصددادر بددالقرار الددوزاري رقددم 254/املددورخ يف 1399/08/14هد د واملددب علددى املرسددوم امللك دي رقددم م11/
املورخ يف 1399/03/07هد .

اللوائح التنفيذية :جمموعة القواعد والتعليمات واإلجراءات اليت تصدرها الشركة لتربي أحكام هذا النظام .

شركة تابعة:أي شركة ألر تسيرر عليها الشركة.

أسهم املنحة :إصدددار أسددهم بالقيمددة االمسيددة للسددهم يددتم حتويلددها مددن بنددد أو أكثددر مددن مكونددات حقددوق املسدداهمني
وإضافة قيمتها إىل رأس املال وهي طريقة لزيادة رأس املال.

سهم :سهم الشركة ويشمل تعريف السهم كل أداة هلا لصائص رأس املال  ،مبا يف ذلك الصكو .

حقوق املساهمني :تتمثل حقوق املساهمني يف املبالغ املساهم بها يف الشركة واألرباح الناجتة عن تلك املساهمة وحقوقه يف
التصويت وحقوق امللكية.

مساهمو األقلية :املساهمون الذين ميثلون فئة غري مسيررة على الشركة

يث ال يستريعون التأثري عليها .

حقوق تصويت :مجيع حقوق التصويت املرتبرة بأسهم الشركة وميكن ممارستها من لالل مجعية عمومية .

التصويت الرتاكمي :أسددلوب تصددويت اللتيددار أعضدداء جملددس اإلدارة ميددنح كددل مسدداهم قدددرة تصددويتية بعدددد األسددهم الدديت
ميلكها5

يث حي له التصويت بها ملرشدح واحدد أو تقسديمها بدني مدن متدارهم مدن املرشدحني دون وجدود
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أي تكددرار هلددذه األصددوات  .ويزيددد هددذا األسددلوب مددن فددرص حصددول مسدداهمي األقليددة علددى متثيددل هلددم يف
جملس اإلدارة عن طري األصوات الرتاكمية ملرشح واحد .

اجمللس :جملس إدارة الشركة السعودية للنقل اجلماعي .

الرئيس :رئيس جملس إدارة الشركة السعودية للنقل اجلماعي.

األعضاء :أعضدداء جملددس إدارة الشددركة الددذين يددتم تعييددنهم مبوجددب القددرار السددامي واألعضدداء الددذين متددارهم
املساهمون  ،ويكونون يف جمموعهم جملس اإلدارة .

العضو املستقل :عضددو جملددس اإلدارة الددذي يتمتددع باالسددتقاللية التامددة  .وممددا ينددايف االسددتقاللية علددى سددبيل املثددال ال
احلصر أي من اآلتي :
- 1أن يكون مالكاً ملا نسبته مخسة يف املائة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من جمموعتها .
 - 2أن يكددون ممددثالً لشددخص ذي صددفة اعتباريددة ميلددك مددا نسددبته مخسددة يف املائ دة أو أكثددر مددن أسددهم
الشركة أو أي شركة من جمموعتها.
- 3أن يكون من كبار التنفيذيني لالل العامني املاضيني يف الشركة أو يف أي شركة من جمموعتها .
- 4أن تكون له صلة قرابة مدن الدرجدة األوىل مدع أي أعضداء جملدس اإلدارة يف الشدركة أويف أي شدركة
من جمموعتها .
- 5أن تكون له صلة قرابة مدن الدرجدة األوىل مدع أي مدن كبدار التنفيدذيني يف الشدركة أو يف أي شدركة
من جمموعتها .
- 6أن يكون عضو جملس إدارة يف أي شركة ضمن جمموعة الشركة املرشح لعضوية جملس إدارتها .
 - 7أن يكون موظفاً لالل العامني املاضيني لدي أي من األطراف املرتبرة بالشدركة أو بدأي شدركة مدن
جمموعتهددا كاحملاسددبني القددانونيني وكبددار املددوردين  ،أو أن يكددون مالكدداص حلصددص سدديررة لدددي أي مددن
تلك األطراف لالل العامني املاضيني .
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العضو غري التنفيذي :عضو جملس اإلدارة الذي ال يكون متفرغاً إلدارة الشركة  ،وال يتقاضى راتبًا شهريًا أو سنوياً منها.

العضو التنفيذي :عضو جملس اإلدارة الذي يكون متفرغاً إلدارة الشركة ويتقاضى راتبا شهرياص منها .

 سكرتري اجمللس  -أمني سر اجمللس :أي شخص طبيعدي يدتم ترشديحة مدن قبدل اجمللدس ويكدون مسدوالً عدن إعدداد جددول األعمدال لمجتماعدات
الدديت يرلددب جملددس اإلدارة أو أي مددن جلاندده أو إدارة الشددركة عقدددها ومتابعددة كافددة مددايلزم حتددى عقددد
األجتماع وتسجيل الوقائع وصياغة احملاضر والتأكد من تنفيذ قرارات اجمللس وجلانه لد الشركة .

اللجان :اللجان املنبثقة عن اجمللس .

اإلدارة :اإلدارة التنفيذية ممثلة باملدير العام ونوابه ومدراء القراعات ومن يف حكمهم .

رئيس تنفيذي :أي شددخص طبيعددي يدددير أعمددال الشددركة ويشددمل العضددو املنتدددب والددرئيس التنفيددذي ورئدديس الشددركة
و املدير العام.

كبار التنفيذيني :أي شخص طبيعي يدير ويكدون مسدئوالً عدن وضدع وتنفيدذ القدرارات اإلسدرتاتيجية للشدركة مبدا يف ذلدك
املدير العام ونوابه ومدير قراع املالية .

مدير قراع املالية:أي شخص طبيعي يدير األمور املالية للشركة .

الرقابة الداللية :هي الررق واألساليب اليت يتبناها جملس اإلدارة وإدارة الشركة وموظفيها للتأكد مدن حتقيد أهدداف
الشددركة بصددورة معقولددة مددع ضددمان حايددة األصددول واحلددد مددن وقددوع الغ د

واكتشدداف األلردداء فددور

وقوعه ددا ودق ددة الس ددجالت احملاس ددبية واكتماهل ددا واس ددتخدام امل ددوارد بكف دداءة اقتص ددادية وتأكي ددد االلت ددزام
بالقوانني واللوائح واإلجراءات والتعليمات .
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أصحاب املصاحل :ك ددل ش ددخص ل دده مص ددلحة م ددع الش ددركة مث ددل املس دداهمني والع دداملني وال دددائنني والعم ددالء وامل ددوردين
واجملتمع.

الشخص املرلع:كل شخص يستريع الوصول للمعلومات بناءاً علدى عالقدة عمدل أو عالقدة عائليدة أو عالقدة تعاقدد أو مدن
لالل عضويته جمللس اإلدارة أو من منصبه اإلداري يف الشركة .

األطراف ذات الصلة:كل من له عالقة بالشركة السعودية للنقل اجلماعي داللها أولارجها.

شخص ذو صلة:تع العضو املنتدب أو عضو جملدس اإلدارة أو كبدار التنفيدذيني أو أي مسداهم ميتلدك نسدبة  %5فدأكثر
مددن أسددهم شددركة تكددون أوراقهددا املاليددة مسددجلة يف القائمددة الرمسيددة أو أي شددخص ذو عالقددة بشددخص
ينرب عليه هذا التعريف .

شخص ذو عالقة:تعريف له وجهني:
الوجه األول :
يتعل د بأعضدداء جملددس اإلدارة وكبددار التنفيددذيني أو مسدداهم فددرد ميتلددك  %5فددأكثر مددن األسددهم  ،مددن
هوالء اآلتي بيانهم :
- 1الزو والزوجة واألوالد القصر (ويشار إليهم جمتمعني عائلة الفرد ) .
- 2أي شددركة تكددون للفددرد أو ألي مددن أفددراد عائلتدده أي مصددلحة يف رأمساهلددا سددواء بشددكل مباشددر أو غددري
مباشر مبا يتيح هلم القدرة على :
أ) التصويت أو السيررة على أصوات بنسبة تساوي أو تزيد على  %30يف اجلمعيدة العموميدة فيمدا يتعلد
بكل أو معظم املسائل .
ب) تعدديني أو عددزل أعضدداء جملددس اإلدارة املددالكني لغالبيددة حقددوق التصددويت يف اجتماعددات جملددس اإلدارة
فيما يتعل بكل أو معظم املسائل .
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الوجه الثاني :
وهو يتعل بشركة متتلك نسبة كبرية من األسهم :
- 1أي شركة ألر تكون تابعة هلا أو قابضة هلا أو تابعة لزميلة هلا متلكها الشركة األم نفسها .
- 2أي شركة يكون أعضاء جملس إدارتها معتادين على التصرف وفقدًا لتوجيهدات أو تعليمدات الشدركة
اليت متلك نسبة كبرية من األسهم .
- 3أي شدركة تكدون للمجموعدة الديت متلدك  %5فددأكثر مدن األسدهم وأي شدركة ألدر ورد تعريفهددا يف
الفقرة ( )1و( )2أو هلا مصلحة يف رأمساهلا سواء بشكل مباشر أو غري مباشر مبا يتيح هلم القدرة على :
أ  -التصويت والسيررة على أصوات بنسبة تسداوي أو تزيدد علدى  %30يف اجلمعيدة العموميدة فيمدا يتعلد
بكل أو معظم املسائل .
ب  -تعيني أو عزل أعضاء جملس اإلدارة املدالكني لغالبيدة حقدوق التصدويت يف اجتماعدات جملدس اإلدارة
فيما يتعل بكل أو معظم املسائل .

األقرباء من الدرجة األوىل :األب واألم والزو والزوجة واألوالد .

أداة دين :أداة تنش ددأ مبوجبه ددا مديوني ددة أو تش ددكل إق ددرارا مبديونيد دة وتك ددون قابل ددة للت ددداول  5تص دددرها الش ددركات أو
احلكومة  5أو اهليئات العامة  5أو املوسسات العامة .
ويستثنى من ذلك اآلتي :
- 1أداة تودي إىل نشوء دين أو تشكل إقراراص به  5ويكون هذا الدين مقابل قيمة واجبة الدفع مبوجب عقدد
لتوريد سلع أو لدمات  5أو مقابل أموال مقرتضة لتسوية قيمة واجبة الدفع مبوجدب عقدد لتوريدد سدلع أو
لدمات .
- 2شيك أو كمبيالة  5أو شيك مصريف أو لراب إعتماد .
- 3ورقة نقدية  5أو كشف يبني رصيد حساب مصريف  5أو عقد إجيار  5أو أي أداة ألدر إلثبدات تصدرف يف
ممتلكات .
- 4عقد تأمني .
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(الباب الثاني)
حقوق املساهمني واجلمعية العامة

(املادة الرابعة ) -احلقوق العامة للمساهمني - :
تثبت للمساهمني مجيع احلقوق املتصلة بالسهم وبوجه لاص احلقوق التالية :
- 1احل يف احلصول على نصيب من األرباح اليت يتقرر توزيعها .
- 2احل يف احلصول على نصيب من كل موجودات الشركة عند التصفية .
- 3احل يف حضور إجتماعات مجعيات املساهمني واإلشرتا يف مداوالتها والتصدويت علدى قراراتهدا
إذا كان ميلك عشرين سهمًا فأكثر .
- 4ح التصرف يف األسهم .
- 5ح مراقبة أعمال جملس اإلدارة ورفع دعو املسوولية على أعضاء اجمللس .
- 6ح د االستفسددار وطلددب معلومددات مبددا ال يضددر مبصدداحل الشددركة وال يتعددارض مددع نظددام السددوق
املالية ولوائحه التنفيذية .

(املادة اخلامسة )  -تسهيل ممارسة املساهمني حلقوقهم وحصوهلم على املعلومات - :
- 1

تلتددزم "الشددركة " بتهيئددة كافددة الرددرق والوسددائل واالحتياطددات الالزمددة لضددمان ممارسددة
مجيع املساهمني حلقوقهم النظامية .

- 2

تلتددزم "الشددركة " بتددوفري كافددة املعلومددات الدديت تتدديح للمسدداهمني ممارسددة حقددوقهم علددى
أكمل وجده ،

يدث تكدون هدذه املعلومدات وافيده ودقيقدة وأن تقددم وحتددج برريقدة منتظمدة

ويف املواعيد احملددة ومن لالل الوسائل اإلعالميدة وموقدع السدوق املاليدة السدعودية "تدداول "
وموقع الشركة على شبكة األنرتنت .
- 3

تلتددزم "الشددركة " بعدددم التمييددز بددني املسدداهمني فيمددا يتعلد بتددوفري املعلومددات ومبددا ال يضددر
مبصاحل الشركة .
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(املادة السادسة)  -حقوق املساهمني املتعلقة بإجتماع اجلمعية العامة - :
- 1تعقد اجلمعية العامة مرة واحدة على األقل يف السنة لالل الستة أشهر التالية إلنتهاء السدنة املاليدة
للشركة .
- 2تنعقددد اجلمعيددة العامددة بدددعوة مددن جملددس اإلدارة  ،ويقددوم جملددس اإلدارة بدددعوة اجلمعيددة العامددة
لالجتمدداع إذا طلددب ذلددك احملاسددب القددانوني أو عدددد مددن املسدداهمني متثددل ملكيددتهم (  ) % 5مددن رأس املددال
على األقل .
 - 3يتم اإلعالن عن موعد انعقاد اجلمعية العامة ومكانه وجدول أعماهلا قبل املوعد (خبمسة وعشدرين)
يومد داً عل ددى األق ددل  ،و نش ددر ال دددعوة يف موق ددع هيئ ددة الس ددوق املالي ددة الس ددعودية (ت ددداول) وموق ددع الش ددركة
اإللكرتونددي ويف الصددحيفة الرمسيددة وصددحيفتني يددوميتني احدددهما تصدددر يف املركددز الرئيسددي للشددركة
ويتم استخدام وسائط التقنية احلديثة لالتصال باملساهمني.
- 4تتدديح الشددركة ملسدداهميها الفرصددة للمشدداركة الفعالددة والتصددويت يف إجتماعددات اجلمعيددة العامددة
للمساهمني  ،كما جيب إحاطتهم علماً بالقواعد اليت حتكم تلك اإلجتماعات وإجراءات التصويت .
- 5إذا حضر مساهم بعد بدء االجتماع حي له احلضور واملداولة واملشاركة يف املناقشات وطدرح األسدئلة
ويسقط حقه يف التصويت على املوضوعات املدرجة يف جدول األعمال.
 – 6تقوم "الشركة "بالعمل على تيسري مشاركة أكرب عددد مدن املسداهمني يف إجتمداع اجلمعيدة العامدة
للمساهمني  ،ومن ذلك إلتيار املكان والوقت املالئمني .
- 7يألذ جملس اإلدارة يف "الشركة "عند إعداد جدول أعمدال اجتمداع اجلمعيدة يف اعتبداره املوضدوعات
الدديت يرغ ددب املس دداهمون يف إدراجه ددا عل ددى ج دددول أعم ددال االجتم دداع  ،وجي ددوز للمس دداهمني ال ددذين ميتلك ددون
 %5على األقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إىل جدول أعمال اجلمعية العامة عند إعداده .
- 8تتدديح "الشددركة " للمسدداهمني حد مناقشددة املوضددوعات املدرجددة يف أعمددال اجلمعيددة العامددة وتوجيدده
األس ددئلة يف ش ددأنها إىل أعض دداء جمل ددس اإلدارة واحملاس ددب الق ددانوني  ،ويق ددوم جمل ددس اإلدارة أو احملاس ددب
القانوني باإلجابة على أسئلة املساهمني بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر.
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 - 9توفر "الشركة " املعلومات الكافية املتعلقة باملوضوعات املعروضة على اجلمعية العامدة والديت متكدن
املساهمني من إختاذ قراراتهم .
- 10تلتزم "الشركة " بتمكني املساهمني من اإلطالع على حمضر اجتماع اجلمعية العامة  ،كما تلتزم
بتزويد اهليئة بنسخه من حمضر اإلجتماع لالل (عشرة ) أيام من تاريخ انعقاد اجلمعية .
 – 11تلتزم "الشركة " باإلعالن يف موقع السوق املالية (تداول) عن النتائج الديت أسدفرت عنهدا اجتماعدات
اجلمعية العامة للمساهمني فور انتهائها.
- 12تلتزم الشركة باإلعالن يف موقع السوق املالية السعودية يف حالة عدم اكتمدال النصداب القدانوني
وعدددم إنعقدداد اجتمدداع اجلمعيددة العامددة للمسدداهمني ويوض دح يف اإلعددالن املوعددد املتوقددع لمجتمدداع
الثاني.
 - 13يرأس اجلمعية العامدة رئديس جملدس اإلدارة ويف حالدة غيابده حيددد مدن يندوب عنده ويعدني الدرئيس
سكرتريا لالجتماع وجدامعي لألصدوات  5وحيدرر باجتمداع اجلمعيدة حمضدر يتضدمن أمسداء املسداهمني
احلاضرين أو املمثلني وعدد األسهم اليت يف حيازتهم باألصالة أو بالوكالة وعددد األصدوات املقدرر هلدا
والقرارات اليت اختذت وعدد األصوات اليت وافقدت عليهدا أو لالفتهدا وملخدص للمناقشدات الديت دارت
يف االجتمدداع  5ويعددد حمضددر بصددفة منتظمددة عقددب كددل اجتمدداع يوقعدده رئدديس اجلمعيددة وسددكرتريها
وجامعا األصوات.
 - 14يكددون للشددركة مراقبدداصللحسددابات أو أكثددر مددن بددني املكاتددب املصددرح هلددا بالعمددل يف اململكددة تعيندده
اجلمعيددة العامددة سددنويا وحتدددد مكافأتدده  5وجيددوز هلددا إعددادة تعييندده  5وميك دن مراقددب احلسددابات مددن
اإلطالع على دفاتر الشركة وسدجالتها وغدري ذلدك مدن الوثدائ ولده أن يرلدب البياندات واإليضداحات
الدديت يددر ضددرورة احلصددول عليهددا ولدده أيض دًا أن يتحق د مددن موجددودات الشركد دة والتزاماتهددا  5وعلددى
مراقددب احلسددابات أن يقدددم إىل اجلمعيددة العامددة السددنوية تقريددرًا يوضددح فيدده قيددام إدارة الشددركة مددن
متكينه احلصول على البيانات واإليضاحات اليت طلبها  5وما يكون قدد كشدفه مدن خمالفدات ألحكدام
نظام الشركات أو أحكام هذا النظام  5ورأيه امله يف مد مرابقة حسابات الشركة للواقع .
 - 15جيددب أال تزيددد مدددة املراجعددة حلسددابات "الشددركة " مددن قبددل مراقددب احلسددابات عددن مخ دس سددنوات
متصلة وجيب أن يتم انقضاء فرتة سنتني قبل معاودة مراجعته حساباتها مرة ألر .
 - 16يلتزم مراقب احلسابات وأي شريك يف مكتبه بقواعد ومعايري ولوائح اهليئة السعودية للمحاسبني
القانونيني .
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(املادة السابعة) -حقوق التصويت - :
- 1تلتددزم "الشددركة " بأحقيددة املسدداهم يف التصددويت وعدددم إلغدداءه بددأي طريقددة كمددا تلتددزم بتجنددب
وضددع أي إجددراء قددد يددودي إىل إعاقددة اسددتخدام ح د التصددويت مددع تسددهيل ممارسددة املسدداهم حلقدده يف
التصددويت وتيسددريه (مددع عدددم اإللددالل مبددا ورد يف الفقددرة رقددم  3مددن املددادة الرابعددة -احلقددوق العامددة
للمساهمني) .
- 2تتبع "الشدركة " أسدلوب التصدويت الرتاكمدي عندد التصدويت ألعضداء جملدس اإلدارة املنتخدبني
مع عدم اإللالل باملادة (اخلامسة عشر ) من النظام األساسي للشركة الباب الرابع واليت تنص علدى
( يتدوىل إدارة الشدركة جملدس إدارة مكدون مدن تسدعة أعضداء أربعدة مدنهم ميثلدون احلكومدة مدن بيدنهم
الرئيس يتم تعيينهم بقرار من رئيس جملس الوزراء بناءص على اقرتاح وزير النقل ).
- 3ال جيوز ألعضاء جملس اإلدارة التصويت على قرارات اجلمعية اليت تتعل بإبراء ذمتهم عن مدة
إدارتهم .
- 4يددتم التصددويت مددن لددالل براقددة التصددويت الدديت يددتم توزيعهددا علددى املسدداهمني احلاضددرين أو مددن
ينوب عنهم يف االجتمداع وتعدد هدذه البراقدة قبدل االجتمداع بوقدت كداف تددر فيهدا أمسداء املرشدحني
لعضوية جملس اإلدارة وبنود جدول األعمال .
 - 5للمسدداهم أن يوكددل عندده – كتابددة – مسدداهماً آلددر مددن غددري أعضدداء جملددس اإلدارة ومددن غددري
موظفي الشركة يف حضور إجتماع اجلمعية العامة وممارسة كافدة احلقدوق للمسداهم وميكدن قبدول
أي وسيلة تقنية حديثة للتصويت بشرط إجازتها من اجلهات ذات العالقة .
- 6جيددب عل ددى املسددتثمرين م ددن األش ددخاص ذوي الصددفة االعتباري ددة ال ددذين يتصددرفون بالنياب ددة ع ددن
غريه ددم ( مث ددل ص ددنادي االس ددتثمار ) اإلفص دداح ع ددن سياس دداتهم يف التص ددويت وتص ددويتهم الفعل ددي يف
تقدداريرهم السددنوية  ،وكددذلك اإلفصدداح عددن كيفيددة التعامددل مددع أي تضددارب جددوهري للمصدداحل قددد
يوثر على ممارسة احلقوق األساسية اخلاصة باستثماراتهم .
 - 7النصاب القانوني إلجتماعات اجلمعيات العامة للمساهمني :
ال يكددون اجتمدداع اجلمعيددة العامددة العاديددة صددحيحاً إال إذا حضددره مسدداهمون ميثلددون  %50مددن رأساملددال علددى األقددل  5فددإذا و يتددوفر هددذا النصدداب يف االجتمدداع األول وجهددت الدددعوة إىل اجتمدداع ثدداني
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يعقد لالل الثالثني يوماً التالية لالجتماع السداب وتنشدر الددعوة يف موقدع السدوق املاليدة (تدداول)
وموقددع "الش ددركة " اإللكرتون ددي ويف الصددحيفة الرمسي ددة وص ددحيفتني يددوميتني اح دددهما تص دددر يف
املركز الرئيسي للشركة ويعترب االجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد األسهم املمثلة فيه .
ال يكددون اجتمدداع اجلمعيددة العامددة غددري العاديددة صددحيحاص إال إذا حضددره مسدداهمون ميثلددون  %50مددنرأس املددال علددى األقددل  5فددإذا و يتددوفر النصدداب يف االجتمدداع األول وجهددت الدددعوة إىل اجتمدداع ثدداني
لالل الثالثني يوماً التالية لالجتماع الساب وتنشر الدعوة يف موقع السدوق املالية(تدداول) وموقدع
"الشددركة " اإللكرتونددي ويف الصددحيفة الرمسيددة وصددحيفتني يددوميتني احدددهما تصدددر يف املركددز
الرئيسددي للشددركة ويكددون االجتمدداع الثدداني صددحيحًا إذا حضددره عدددد مددن املسدداهمني ميثددل  %25مددن
رأس املال على األقل .
أم ددا يف حال ددة ع دددم عق دددها يف غض ددون ش ددهر فإن دده يرتف ددع النص دداب الق ددانوني إىل  %50م ددن رأس امل ددال
وبالتالي يتوجب الدعوة للمرة الثالثة واليت تعتدرب األوىل مدن الناحيدة النظاميدة (مدع مراعداة املدادة
 34من النظام األساسي للشركة بضدرورة صددور قدرارات اجلمعيدة بأغلبيدة ثلثدي األسدهم املمثلدة يف
اإلجتماع ) ويف حالة عدم االنعقاد يتم الدعوة للمرة الرابعة ( الثانية ) وهكذا .
- 8نراق العمل :
( أ )  -نراق أعمال اجلمعية العامة العادية - :
- 1املصادقة على التقرير السنوي جمللس اإلدارة .
 - 2املصادقة على امليزانية العمومية للشركة .
 - 3إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن فرتة عضويتهم .
 - 4انتخاب أعضاء جملس اإلدارة وإعفائهم (من غري األعضاء املعينني من قبل احلكومة ) .
 - 5إلتيار احملاسب القانوني من بني املرشحني من جلنة املراجعة .
 - 6املوافقة على اقرتاح جملس اإلدارة بشأن توزيع األرباح أو عدمه .
 - 7املوافقة على ضوابط التيار اللجان املنبثقة عن جملس اإلدارة وحتديد نراق وأسلوب عملها .
( ب ) -نراق أعمال اجلمعية العامة غري العادية :
- 1املوافقة على تعديل النظام األساسي للشركة .
 - 2املوافقة على زيادة أو ختفيض رأس مال الشركة .
 - 3املوافقة على إطالة العمر اإلفرتاضي للشركة أو حلها قبل إنقضاء اجلها .
 - 4املوافقة على قرارات االندما مع شركة ألر أو احد أنشرتها .
 - 5املوافقة على إضافة أغراض جديدة مستخدمة ألغراض الشركة األساسية .
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(املادة الثامنة) -حقوق امل ساهمني يف أرباح األسهم - :
 - 1يلتددزم جملددس اإلدارة بوضددع سياسددة واضددحة بشددأن توزيددع أرب د د دداح األسددهم مبددا حيق د مص د د داحل
املساهمني و"الشركة " ،ويتم إطد دالع املساهمني علدى هذه السي داسة يف إجتم د داع اجلمعي د دة العام د د د دة
واإلشارة إليها يف تقرير جملس اإلدارة  5كما ورد يف املادة ( )43مدن النظدام األساسدي للشدركة والديت
تنص على :
"توزع أرباح الشركة السنوية الصافية بعد لصم مجيع املصروفات العمومية والتكداليف األلدر مبدا
يف ذلك احتياطي االستهال على الوجه التالي:
أ -جتنب الزكاة املقررة .
ب -جينددب  %10مددن األربدداح الصددافية لتكددوين احتيدداطي نظددامي وجيددوز للجمعيددة العاديددة وقددف هددذا
التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور نصف رأس املال .
جينب  %5من األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي مصص لألغراض اليت حيددها جملساإلدارة ويوقف هذا التجنيب إذا بلغ االحتياطي املذكور  %25من رأس املال .
د  -يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أوىل للمساهمني تعادل  %5من رأس املال املدفوع .
هد -يف حالة حصول توزيع أرباح سنوية صافية عن غري طري اإلعانة احلكومية  5جينب بعدما تقددم
نسبة ال تزيد عن  %10توزع كمكافأة على أعضاء جملس اإلدارة .
ز -يوزع الباقي بعد ذلك على املساهمني كحصة إضافية ".
- 2تقددر اجلمعيددة العامددة يف "الشددركة " األرب د د دداح املقددرتح توزيعهددا وت د د دداريخ التوزيددع وتكددون أحقيددة
األرب د د دداح سددواءص األربدداح النقديددة أو أسددهم املنحددة ملددالكي األسددهم املسددجلني بسجد د د ددالت مركددز إيد ددداع
األوراق املالية يف نهاية تداول يوم إنعقاد اجلمعية الع د د ددامة مع مراعاة ألذ موافقة اجله ددات املعنية .
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(الباب الثالث )
اإلفصاح والشفافية

(املادة التاسعة)  -السياسات واإلجراءات املتعلقة باإلفصاح
( أ)  -تتضددمن الئحددة حوكمددة الشددركة سياسددات اإلفصدداح وإجراءاتدده وأنظمتدده اإلشددرافية والدديت
ترويرها مدن قبدل جملدس اإلدارة ومبدا يتفد مدع الئحدة حوكمدة الشدركات الصدادرة عدن جملدس هيئدة
السوق املالية مبوجب القرار رقم  2006- 212- 1وتاريخ 1427/10/21ه د املوافد 2006/11/12م بنداء علدى
نظام السدوق املاليدة الصدادر باملرسدوم امللكدي رقدم م 30/وتداريخ 1424/06/02ه د املعدلدة بقدرار جملدس هيئدة
السوق املالية رقم  2009- 1- 1وتاريخ 1430/1/8هد املواف 2009/1/5م .
وتشتمل السياسات واإلجراءات املتعلقة باإلفصاح على املعلومات األساسية املتعلقة بالتالي - :
- 1النتددائج املاليددة للشددركة املعدددة وفقددا للمعددايري احملاسددبية الصددادرة عددن اهليئددة السددعودية للمحاسددبني
القانونيني.
- 2النتائج التشغيلية للشركة وفقا للمعايري املتعارف عليها .
- 3أمساء ومرتبات وحدوافز أعضداء جملدس اإلدارة ومخسدة مدن كبدار التنفيدذيني مبدا فديهم مددير قرداع
املالية.
- 4املعلومات ذات العالقة باملخاطر احملتملة يف املستقبل .
 - 5املعلومدات املتصدلة بالعداملني وسياسدات املدوارد البشدرية وغريهدم مدن أصدحاب املصداحل والديت قدد تدوثر
بصورة ملموسة يف أداء الشركة .
- 6كيفية ومد تربي سياسات وممارسات احلوكمة .
- 7األحداج اجلوهرية اليت توثر على نشاط وأعمال الشركة .
( ب) -يتم اإلفصاح عرب اإلعالن يف موقع السوق املالية السعودية ( تداول ) وموقع الشركة اإللكرتوني
وعدن طريد التقددارير واأللبدار الصدحفية عددرب وسدائل اإلعدالم بصددورة دقيقدة وواضدحة لدديس فيهدا غمددوض
وف الضوابط املعتمدة .
( )  -جيب االلتزام بنشدر األلبدار اخلاصدة بالشدركة أوالً يف موقدع السدوق املاليدة السدعودية ( تدداول )
متهيداً لنشرها الحقاً يف موقع الشركة االلكرتوني والصدحف واجملدالت مدع التأكيدد علدى النشدر أوالً يف
موقع السوق السعودية (تداول) تفاديًا لفرض أي غرامات مالية على الشركة .
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( د )  -يتم اإلعالن عن الترورات املهمة واملعلومات املالية طبقا للمواد( اخلامسدة والعشدرون ،والسادسدة
والعشرون ) من قواعد التسجيل واإلدرا هليئة السوق املالية بالصيغة اآلتية- :
 - 1تعقد اجتماعات جملس اإلدارة أو أي من جلانه ملناقشة موضوع جيب اإلعالن عنه ويتعل بالترورات
املهمة واملعلومات املاليدة لدالل فدرتة متكدن الشدركة مدن نشدر اإلعدالن علدى موقدع السدوق املاليدة ( تدداول )
قبل ما ال يقل عدن سداعتني مدن بدايدة فدرتة التدداول الديت تلدي عقدد االجتمداع أو بعدد إغدالق السدوق املاليدة
السعودية مباشر ًة وذلك لضمان عدم تسربه.
 - 2يف حالددة حدددوج ترددورات مهمددة كمددا جدداء يف نددص املددادة اخلامسددة والعشددرون مددن قواعددد التسددجيل
واإلدرا لالل اقدل مدن سداعتني مدن بدايدة فدرتة التدداول أو إثنداء فدرتة التدداول يدتم االنتظدار حتدى انتهداء
فرتة التداول مع وجوب الذ االحتياطات الالزمة لضمان عدم تسرب اخلرب  ،أما إذا كان اخلرب من الندوع
الددذي ال ميكددن للشددركة ضددمان عدددم تسددربه  ،كددأن يكددون مرتبرددا بددأطراف ألددر ال تضددمن الشددركة
التزامهددا باحملافظددة علددى السددرية  ،أو أن يكددون احلدددج حمددل اخلددرب مددادة إعالميددة كالكارثددة الربيعيددة أو
احلري أو حنو ذلك فيجب إبالغ هيئة السوق املالية فور وقوعه .
( ه د د )  -جي ددب أن يش ددمل أي إع ددالن ع ددن ل ددرب أو ح دددج ج ددوهري وق ددع أو م ددن املتوق ددع حدوث دده البيان ددات
التالية- :
- 1تاريخ حدوج احلدج.
 - 2أن يكون عنوان اإلعالن واضحا ويعكس احلدج اجلوهري املراد اإلعالن عنه.
- 3تقديم وصف مفصل للحدج اجلوهري مع توضيح كافة املعلومات املرتبرة به.
- 4إيضاح العوامل واملربرات اليت أدت لتحق احلدج .
 - 5إذا كان للحدج اثر مالي على القوائم ،جيب ذكدر األثدر املدالي للحددج ،وإذا تعدذر ذلدك جيدب ذكدر
السبب.
- 6علددى الشددركة بددذل العنايددة الالزمددة للتأكددد مددن أن أي وقددائع أو معلومددات مرتبرددة بددذلك احلدددج
صحيحة وغري مضللة.
- 7علددي الشددركة عدددم اسددتبعاد أو حددذف أو إلفدداء أي معلومددات ميكنهددا التددأثري علددى مضددمون أو نتددائج
احلدج اجلوهري.
- 8يف حددال نشددأ عددن احلدددج اجلددوهري ا التددزام مددالي علددي الشددركة جيددب أن يتضددمن اإلعددالن شددروط
ومدة وقيمة هذا االلتزام واجلهات اليت متثل طرفاً فيه وأثره املالي علي القوائم املالية .
- 9يف حال قامت الشركة باإلعالن عن حدج جوهري مستقبلي ،على الشركة اإلعالن عدن أي تردورات
جديدة حتدج على ذلك احلدج.
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- 10األحداج املهمة مثل شراء أصول ثابتة مببلغ يعادل  %10من رأس املال  5توقيع عقدود لتنفيدذ لددمات
جديدة  5إستقالة أحد أعضاء جملس اإلدارة أو كبار التنفيذيني .
( و)  -حيظ ددر علددى رئ دديس وأعض دداء جمل ددس اإلدارة واللج ددان املنبثق ددة ع ددن جمل ددس اإلدارة وامل دددير الع ددام
ومدراء القراعات واإلدارات ومجيع العاملني واملراجعني اخلدارجيني واالستشداريني ومدن حيد لده اإلطدالع
على معلومات وبيانات الشركة أن يقوم بالتالي - :
 - 1اإلفصاح عن معلومات داللية موثرة على سعر السهم يف السوق يف وقت معدني ألي شدخص آلدر وهدو
يعلم أو جيدر به أن يعلم أن هذا الشخص اآللر من املمكن أن يقوم بالتداول يف الورقة املاليدة ذات العالقدة
باملعلومات الداللية .
- 2حيظددر عل دى أي شددخص مرلددع أن يفصددح ألي شددخص آلددر عددن أي معلومددات وكددان يعلددم أن ذلددك
الشددخص الددذي

اإلفصدداح لدده مددن املمكددن أن يقددوم بالتددداول يف الورقددة املاليددة ذات العالقددة باملعلومددات

الداللية .
- 3حيظددر عل دى الشددخص املرلددع أن يقددوم بالتددداول يف أسددهم الشددركة بندداءا علددى معلومددات دالليددة أو
لارجية.
- 4حيظر على الشخص غري املرلع على معلومات داللية بناءا علدى معلومدات دالليدة حصدل عليهدا مدن
مرلددع دالددل الشددركة أن يتددداول يف أسددهم الشددركة وهددو يعلددم أو جيدددر بدده أن يعلددم أن هددذه املعلومددات
داللية كما حيظر عليه اإلفصاح ألي شخص آلر من املمكن أن يتداول يف أسهم الشركة.
( ز ) -حيظددر عل دى أي شددخص دالددل الشددركة مددن العدداملني أو أصددحاب املصدداحل بالشددركة التصددريح
شفاهة أو كتابة ببيان غري صحيح يتعل بواقعة جوهرية أو إغفدال التصدريح ببيدان يلدزم بالتصدريح عنده
مبقتضدى النظددام أو اللددوائح التنفيذيددة أو قواعددد السددوق املاليددة السددعودية  5إذا كددان التصددريح بالبيددان أو
إغفال الشخص التصريح بالبيان املرلوب بهدف التأثري على سعر وقيمدة سدهم الشدركة بالسدوق أو حدث
شددخص آلددر عل دى شددراء أو بيددع ورق دة ماليددة أو حتددى ممارسددة حقددوق متنحهددا ورقددة ماليددة أو اإلحجددام عددن
ممارستها.
( ح)  -حيظر على أي شخص بالشدركة الرتويدج بشدكل مباشدر أو غدري مباشدر لبيدان غدري صدحيح يتعلد
بواقعدده جوهري دة ،أو لددرأي بهدددف التددأثري عل دى سددعر أو قيمددة ورق دة مالي دة أو أي هدددف آلددر ينرددوي عل دى
التالعب  ،كما حيظر الرتويج لبيان صرح به الشخص نفسه أو الرتويج لبيان صرح به شخص آلر .
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(املادة العاشرة) -اإلفصاح يف تقرير جملس اإلدارة
جيب أن حيتوي تقريدر جملدس اإلدارة وفقدأ للنمدوذ االسرتشدادي الصدادر عدن هيئدة السدوق املاليدة واملدادة
السابعة والعشرون من قواعد التسجيل واإلدرا على اآلتي - :
 –1وصف ألنواع األنشرة الرئيسدية للشدركة 5ويف حالدة وصدف ندوعني أو أكثدر مدن النشداط جيدب إرفداق
بيان بكل نشاط وتأثريه على حجم أعمال الشركة التجارية وإسهامه يف النتائج.
 – 2وصددف خلرددط وقددرارات الشددركة املهمددة ( مبددا يف ذلددك إعددادة هيكلددة الشددركة ،أو توسددعة أعماهلددا ،أو
وقف عملياتها ) والتوقعات املستقبلية ألعمال الشركة وأي خماطر قد تواجهها.
 – 3لالصددة عل دى شددكل جددداول ورسددم بيدداني ألصددول ولصددوم الشددركة ونتددائج أعماهلددا للسددنوات املاليددة
اخلمس األلرية.
 – 4حتليل جغرايف إلمجالي إيرادات الشركة وإمجالي إيرادات شركاتها التابعة لار اململكة.
 – 5إيضاح ألي فروقات جوهريه يف النتائج التشغيلية عدن نتدائج السدنة السدابقة أو أي توقعدات معلندة مدن
الشركة .
 – 6إيضاح ألي التالف عن معايري احملاسبة الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني .
 – 7اسم كل شركة تابعة ونشاطها الرئيس والدولة احملل الرئيس لعملياتها 5والدولة حمل تأسيسها.
 – 8تفاصيل عن األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعه.
 – 9وصف لسياسة الشركة يف توزيع األرباح .
 – 10وصف ألي مصلحه يف فئة األسهم ذات األحقيدة يف التصدويت تعدود ألشدخاص ( عددا أعضداء جملدس
إدارة الشركة وكبار التنفيذيني وأزواجهم وأوالدهم القصر ) قداموا بدإبالغ الشدركة بتلدك احلقدوق وأي
تغيري يف تلك احلقوق لالل السنة املالية األلرية.
 – 11وصددف ألي م صددلحة وحقددوق ليددار وحقددوق اكتتدداب تعددود ألعضدداء جملددس إدارة الشددركة وكبددار
التنفيذيني وأزواجهم وأوالدهم القصدر يف أسدهم أو أدوات ديدن الشدركة أو أي مدن شدركاتها التابعدة  ،وأي
تغيري يف تلك املصلحة أو تلك احلقوق لالل السنة املالية األلرية.
 –12املعلومات املتعلقة بأي قروض علي الشركة ( سواء كانت واجبة السداد عندد الرلدب أو غدري ذلدك )
وكشف باملديونية اإلمجالية للشركة وأي مبالغ دفعتها الشركة سدادا لقروض لدالل السدنة ويف حالدة
عدم وجود قروض على الشركة فعليها تقديم إقرار بذلك.
 – 13وصددف لفئ ددات وأع ددداد أي أدوات دي ددن قابل دده للتحوي ددل إىل أس ددهم وأي حق ددوق لي ددار أو م ددذكرات حدد
اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة لالل السنة املالية مدع إيضداح أي عدوض حصدلت
عليه الشركة مقابل ذلك.
 – 14وصف ألي حقوق حتويل أو اكتتاب مبوجب أدوات دين قابلة للتحويل إىل أسدهم ،أو حقدوق ليدار ،أو
مذكرات ح اكتتاب ،أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة .
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 – 15وصددف ألي اسددرتداد أو شددراء أو إلغدداء مددن جانددب الشددركة ألي أدوات ديددن قابلددة لالسددرتداد ،وقيمددة
األوراق املالية املتبقية ،مع التمييز بني األوراق املالية املدرجة اليت اشدرتتها الشدركة وتلدك الديت اشدرتتها
شركاتها التابعة.
 –16عدد اجتماعات جملس اإلدارة اليت عقدت لالل السنة املالية األلرية وسجل حضور كل اجتماع.
 – 17معلومات تتعل بأي عقد قد تكون الشركة طرفا فيه وتوجد أو كانت توجد فيده مصدلحه جوهريدة
ألحددد أعضدداء جملددس إدارة الشددركة أو املدددير العددام أو ملدددير قردداع املاليددة أو ألي شددخص ذي عالقددة بددأي
منهم  ،وإذا و يوجد عقود من هذا القبيل فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك .
 – 18بيد ددان ألي ترتيبد ددات أو اتفد دداق تند ددازل مبوجبد دده أحد ددد أعضد دداء جملد ددس إدارة الشد ددركة أو أحد ددد كبد ددار
التنفيذيني عن أي راتب أو تعويض .
 – 19بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق يف األرباح .
 – 20بيد ددان بقيمد ددة املد دددفوعات النظاميد ددة املسد ددتحقة لسد ددداد أي زكد دداة أو ضد ددرائب أو رسد ددوم ( التأميند ددات
االجتماعية  5اجلمار ) أو أي مستحقات ألر  5مع وصف موجز هلا وبيان أسبابها.
 –21بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات ألر

إنشاؤها ملصلحة موظفي الشركة .

 –22إقرارات مبا يلي:
-أنه

إعداد سجالت احلسابات بالشكل الصحيح.

أن نظام الرقابة الداللية اعد على أسس سليمة و تنفيذه بفعالية.أنه ال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.ويف حال تعذر إصدار أي مما سب جيب أن حيتوي التقرير علي إقرار يوضح سبب ذلك.
 – 23إذا كددان تقريددر احملاسددب القددانوني يتضددمن حتفظددات علدى القددوائم املاليددة السددنوية ،وطلبددت اهليئددة
معلومات إضافية ،جيب أن يوضح تقرير جملس اإلدارة تلك املعلومات كما

تقدميها للهيئة.

 –24يف ح د د دالة توص ددية جمل ددس اإلدارة باس ددتبدال احملد د داسب الق ددانوني قب ددل انته دداء ث ددالج س ددنوات مد د د دالية
متتالية ،جيب أن حيتوي التقرير علي ذلك مع بيان أسباب التوصية باالستبدال.
 –25ما

تربيقه من أحكام الئحة حوكمة الشركات املساهمة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية

وما و يتم تربيقه مع بيان سبب ذلك .
 – 26أمساء الشركات اليت يكون عضو جملس إدارة الشركة عضوا يف جمالس إدارتها.
 – 27تكوين جملس اإلدارة وتصنيف أعضاءه علي النحو التالي:
عضو جملس إدارة تنفيذي  ،أو عضو جملس إدارة غري تنفيذي  ،أو عضو جملس إدارة مستقل .
 – 28وصددف خمتصددر اللتصاصددات جلددان جملددس اإلدارة الرئيسددة ومهامهددا مثددل جلنددة املراجعددة  ،وجلنددة
الرتشيحات واملكافآت  5مع ذكر أمساء هذه اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها .
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 – 29تفصيل عن املكافآت والتعويضات املدفوعة لكل من اآلتي كل علي حده:
أعضاء جملس اإلدارة .مخسددة مددن كبددار التنفيددذيني ممددن تلقددوا أعل دى املكافددآت والتعويضددات مددن الشددركة 5يضددافإليهم املدير العام ومدير قراع املالية إن و يكونا من ضمنهم .
 – 30أي عقوبدة أو جدزاء أو قيدد احتيداطي مفدروض علدى الشدركة مدن هيئدة السدوق املاليدة أو مدن أي جهدة
إشرافية أو تنظيمية أو قضائية ألر .
 – 31نتائج املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداللية بالشركة .
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(الباب الرابع)
ضوابط اإلدارة والقياس والقيم بالشركة

(املادة احلادية عشر) -ضوابط إدارة الشركة :
تتبند ددى إدارة الشد ددركة أسد ددلوبا مهني دداً وألالقيد ددا يرتكد ددز علد ددى مبد دداد الشد ددفافية والنزاهد ددة والعدالد ددة
واملصددداقية واملسددوولية جتدداه مسدداهميها وموظفيهددا ومجيددع ذوي العالقددة كمددنهج أساسددي يف تسدديري
مجيع األعمال لتحقي األهداف املنشودة  5كما يقوم جملس اإلدارة بتوجيده ورسدم السياسدات إلدارة
الشركة على النحو التالي - :
 .1تدددار أعمددال الشددركة مبوجددب توجيهددات جملددس اإلدارة حيددث يفددوض املدددير العددام بددإدارة العمددل
الي ددومي للش ددركة 5وحي ددرص اجمللددس عل ددى تس دديري األم ددور بأس ددلوب م ددب عل ددى األس ددس اإلداري ددة
الس ددليمة والش ددفافية وال دديت تس دداهم يف الوص ددول إل ددي ق ددرارات س ددليمة وحتف ددق حق ددوق املس دداهمني
وتضمن الشفافية وحتمل املسوولية .
 .2عددن طري د النقددد اهلددادف والبندداء يددزاول أعضدداء جملددس اإلدارة مهددامهم عددرب االلتددزام باألهددداف
اإلسرتاتيجية املوضوعة ومن لالل اخلربة واملعرفة اإلدارية.
 .3يسددتند جملددس اإلدارة علددى تقددارير اإلدارة واللجددان املنبثقددة مندده واملستشددارين واملراجددع اخلددارجي
واملراقبة الداللية ومن ير اجمللس االستعانة بهم يف اختاذ قراراته.

(املادة الثانية عشر) -قياس األداء:
تضع الشركة ضوابط حمددة لقياس األداء حيث تلعب أنظمة الرقابة والضبط الداللي املربقةبالشركة دورًا هامًا يف املراجعة وضمان التقيد بالسياسات واإلجراءات .
وتتمثل أهم آليات الرقابة والضبط يف اآلتي - : تشكيل اللجان احملددة األهداف إلجناز املشاريع لضمان اجلودة .
 العمل على تروير اخلدمات ومراجعة موشرات األداء واألهداف واملخاطر اليت تعي ذلك .
 قيام اإلدارة التنفيذية بشكل مستمر مبراجعة سري األعمال اإلدارية وفقًا ألحدج طرق التقييم
وضبط العمل بالشركة .
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 اختاذ كافة اإلجراءات الالزمة اليت تضمن الشفافية واملصداقية مع املساهمني يف كافة التعامالت .
 االلتزام باملعايري املهنية واملقاييس واملواصفات املرلوبة يف مجيع أنشرتها .
 املراجعة اخلارجية للبيانات املالية ( متابعة أعمال املراجع اخلارجي ) وإصدار التقارير الربع سنوية
واخلتامية حسب املعايري احملاسبية الصادرة من اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني .
 االلتزام مبترلبات اجلودة والسالمة .

(املادة الثالثة عشر) -قيم الشركة :
تنفيذ مجيع أعم د د دال الشركة مبا ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية .
- 1األمانة :
وتتمثددل يف احلفدداظ علددى حقددوق اآللددرين والوفدداء بددالعقود والعهددود والعدددل واملسدداواة ومراعدداة حرمددة
اآللرين من مال مومتن أو عمل مرلوب أداءه.
- 2اإلتقان :
القيام بكامل مترلبات العمل املرلوب إجنازه وف املعايري واملواصفات املقررة واألداء األفضل لألعمال
بكفاءة عالية والوصول لألهداف بأفضل النتائج املرجوة 5وأن يتم أداء األعمال من لالل مبدأ اجلدودة
للوصددول إىل األهددداف والنتددائج املرلوبددة دوريدًا بددنفس املواصددفات العاليددة ويف ظددل ظددروف بيئددة عمددل
مثالية ونظام إداري متميز .
- 3املسوولية االجتماعية :
تعد الشركة السعودية للنقل اجلماعي إحد الشركات الوطنية اليت تسعى إىل تدب بدرامج فعالدة
يف جمددال املسددوولية االجتماعيددة وذلددك انرالق داً مددن إميانهددا بتنميددة ورعايددة اسددتثمارات مسدداهميها
واملساهمة يف تنميدة اجملتمدع الدذي تعمدل فيده و يدأتي ذلدك منسدجماً مدع مبددأ التدوازن الدذي تتبنداه
الشددركة والددذي تددوازن فيدده بددني أنشددرتها الدديت تهدددف إىل تعظدديم الر يددة ودورهددا الفعددال يف تنميددة
اجملتمع واالقتصاد الوط .
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- 4السمعة الريبة :
أن السدمعة الريبددة هددي مددن السددمات األساسددية لقدديم الشددركة يف تعاملددها مددع مسدداهميها وعمالئهددا
ومورديهددا مددن حيددث الوفد دداء بدداحلقوق والواجبددات وااللتزامد ددات التعاقديددة يف مواعيدددها واحملد ددافظة
عليها  5وتأتي مسعة الشركة من وفائها بوعودها والسلو القويم ملنسوبيها والتعامل مع اآللرين .

- 5اجلودة والسالمة :
تهددتم الشددركة بدداجلودة يف مجيددع أعماهلددا وفقداً للمعددايري واملواصددفات القياسددية لكسددب رضددا العميددل
وااللت ددزام مبترلب ددات الس ددالمة وتس ددعى الش ددركة إىل تربيد د أفض ددل الر ددرق ال دديت ت ددودي إىل ج ددودة
لدماتها.
- 6الترور والنمو :
العمل على حتقي رؤية الشركة ورسالتها املتمثلة يف تقديم لدمات النقل لعمالئهدا وفد أعلدى
معايري السالمة ومترلبات احلفاظ على البيئة وذلك مبا يواكب ترلعات عمالء الشركة ومبا
ال رائداً معتزًا بقيمه متميزاً بأسدروله يهدتم بعمالئده ويرعدى موظفيده
حيق رؤيتها بأن تكون ناق ً
والتوسددع يف جمددال أنشددرة النقددل املختلفددة لتصددل يومدًا إىل القيددام بنقددل كددل شدديء ينقددل  5فقددد
قام ددت الش ددركة بت ددب وتربيدد العدي ددد م ددن املش ددروعات الترويري ددة ض ددمن إس ددرتاتيجية النم ددو
للمرحلة القادمة .
- 7حاية البيئة :
حرصاً من الشركة علدى حايدة البيئدة قامدت باسدتخدام أفضدل أنظمدة حايدة البيئدة املسدتخدمة يف
الددول األوربيدة واألمريكيدة املترددورة يف جمدال احملافظدة علدى البيئددة وتردوير وقدود احملركدات وذلددك
باستخدام حمركات متنع أو تقلل من نسبة لرو أول أكسيد الكربون وجزيئات الكربون وانتشدارها
يف اجلو ملا الستنشاقها من تأثري على مجيع الكائنات احلية باإلضافة إىل تأثريها على الزراعة .
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(الباب اخلامس)
جملس اإلدارة
(املادة الرابعة عشر ) -أهداف جملس اإلدارة :
تنرل أهداف جملس اإلدارة من سدعيه لتحقيد رؤيدة ورسدالة الشدركة مبدا حيقد األهدداف الديت يترلدع
إليها املساهمني .

(املادة اخلامسة عشر) -الوظائف األساسية للمجلس :
من أهم الوظائف األساسية جمللس اإلدارة ما يلي :
أ ) وضع األهداف اإلسرتاتيجية والرئيسة للشركة ومن ثم اإلشراف على تنفيذها ومنها :
 - 1وضددع اإلسددرتاتيجية الشدداملة للشددركة ولرددط العمددل الرئيسددة وسياسددة إدارة املخدداطر ومراجعتهددا
وتوجيهها .
 - 2حتدي ددد اهليك ددل الرأمس ددالي األمث ددل للش ددركة وإس ددرتاتيجيتها وأه دددافها املالي ددة وإق ددرار امليزاني ددات
السنوية.
 - 3اإلشراف على النفقات الرأمسالية الرئيسة للشركة  ،ومتلك األصول والتصرف بها .
 - 4مراجعة أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل يف الشركة .
 - 5املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية يف الشركة واعتمادها .
- 6صياغة الرؤية املستقبلية والرسالة والقيم للشركة واعتمادها .
 - 7املراجعة الدورية لالئحة الصالحيات واملسووليات لمدارة التنفيذية واعتمادها .
ب ) وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداللية واإلشراف العام عليها  5ومن ذلك :
 - 1التأكدد مدن تربيد سياسدات تنظديم تعددارض املصداحل ومعاجلددة حداالت التعدارض احملتملددة لكدل مددن
أعض دداء جمل ددس اإلدارة واإلدارة التنفيذي ددة وامل ددوظفني ويش ددمل ذل ددك إس دداءة اس ددتخدام أص ددول الش ددركة
ومرافقها  5وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األشخاص ذوي العالقة .
 - 2التأكددد مددن سددالمة األنظمددة املاليددة واحملاسددبية مبددا يف ذلددك األنظمددة ذات الصددلة بإعددداد التقددارير
املالية.
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 - 3التأكددد مددن تربي د أنظمددة رقابيددة مناسددبة إلدارة املخدداطر مددن لددالل حتديددد التصددور العددام عددن
املخاطر اليت قد تواجه الشركة وطرحها بشفافية .
 - 4املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداللية يف الشركة .
) وضع نظدام حوكمدة لداص بالشدركة مبدا ال يتعدارض مدع أحكدام الالئحدة اإلسرتشدادية الصدادرة عدن
جملس هيئة السوق املالية واإلشراف العام عليها ومراقبة مد فاعليته وتعديله عند احلاجة.
د) وضع سياسات ومعايري وإجراءات واضحة وحمددة للعضوية يف جملس اإلدارة ووضعها موضدع التنفيدذ
بعد إقرار اجلمعية العامة هلا.
هدد) التأكددد مددن تربيد السياسددات الدديت تددنظم العالقددة مددع أصددحاب املصدداحل مددن أجددل حددايتهم وحفددق
حقوقهم حيث تغري هذه السياسة  -بوجه لاص  -اآلتي:
- 1آليات تعويض أصحاب املصاحل يف حالة انتها حقوقهم اليت تقرها األنظمة وحتميها العقود .
- 2آليات تسوية الشكاوي أو اخلالفات اليت قد تنشأ بني الشركة وأصحاب املصاحل.
- 3آليات مناسبة إلقامة عالقات جيدة مع العمالء واملوردين واحملافظة على سرية املعلومات املتعلقة بهم .
 - 4قواعد السلو امله للمديرين والعاملني يف الشركة

يث تتواف مدع املعدايري املهنيدة واأللالقيدة

السليم ة وتنظم العالقة بينهم وبني أصحاب املصداحل  5علدى أن يضدع جملدس اإلدارة آليدات مراقبدة تربيد
هذه القواعد وااللتزام بها .
 - 5مساهمة الشركة االجتماعية.
و) التأكد من تربي السياسدات واإلجدراءات الديت تضدمن احدرتام الشدركة لألنظمدة واللدوائح والتزامهدا
باإلفصاح عن املعلومات اجلوهرية للمساهمني والدائنني وأصحاب املصاحل اآللرين.
ز) متكددني العدداملني بالشددركة مددن نقددل وإبددالغ مددا لددديهم مددن معلومددات تشددري إىل وجددود ممارسددات غددري
نظامية أو ألالقية تضر مبصاحل ومسعة الشركة .
ح) التأكد من تربي السياسات واإلجراءات املتعلقة باإلفصاح والشفافية .
ط ) التأكد من تربي الشركة لألنظمة التقنية املترورة وتربيقات اجلودة .
ي) التيار وتعيني املسوولني التنفيذيني من لالل اآلليات واإلجراءات املعتمدة .
) دعوة اجلمعيات العمومية العادية وغري العادية للشركة وإقرار جدول أعماهلا .
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ل ) اعتماد السياسات احملاسبية واحلسابات اخلتامية للشركة .
م) إعداد تقرير جملس اإلدارة السنوي .
ن ) املوافقددة علددى توصددية جلنددة املراجعددة بالتيددار وترشدديح مراجددع احلسددابات وحتديددد أتعابدده والتوصددية
للجمعية العامة العادية بذلك.

(املادة السادسة عشر ) -مسئوليات جملس اإلدارة:
أ ) مع مراعاة التصاصات اجلمعية العامة  5يتدوىل جملدس إدارة الشدركة مجيدع الصدالحيات والسدلرات
الالزمددة إلدارة الشددركة  5وتظددل املسددئولية النهائيددة علددى اجمللددس حتددى وإن شددكل جلانداً أو فددوض جهددات أو
أفراد آلرين للقيام ببعض أعماله وعلدى اجمللدس جتندب إصددار تفويضدات عامدة أو غدري حمدددة املددة  5مدع
مراعاة اآلتي :
-أن هذا التفويض اختذ

ضور احلد األدنى لعدد األعضاء املنصوص عليه بالنظام األساسي إلجتمداع

اجمللس وهو نصف األعضاء على األقل .
 أن حيوز القرار على األغلبية املرلوبة لألعضاء احلاضرين وهو أغلبية األصدوات وإذا تسداوت األصدواتيرجح اجلانب الذي فيه الرئيس .
التأكد من أن التفويض يدلل يف صالحيات جملس اإلدارة وال يكون من صدالحيات اجلمعيدة العامدةأو حتظر األنظمة أو نظام الشركة قيام جملس اإلدارة بها .
أن يتضددمن القددرار اإلذن للشددخص املفددوض بددأن حيصددل علددى صددك وكالددة شددرعية عددن طريد كتابدةالعدل .
 أن يكون التفويض يف حددود عمدل أو أعمدال معيندة وأن ينتهدي التفدويض بعدد إنتهداء املهمدة أو األعمدالاملكلف بها الوكيل وأن حياط اجمللس علمًا بنتائج أعمال الوكيل يف أول اجتماع تالي .
ب) جيب حتديد مسووليات جملس اإلدارة بوضوح يف نظام الشركة األساسي.
) جيددب أن يددودي جملددس اإلدارة مهماتدده مبسددئولية وحسددن نيددة وجديددة واهتمددام وأن تكددون قراراتدده مبنيددة
على معلومات وافية من اإلدارة التنفيذية أو أي مصدر موثوق آلر .
د ) ميثددل عضددو جملددس اإلدارة مجيددع املسدداهمني  5وعليدده أن يلتددزم بالقيددام مبددا حيق د مصددلحة الشددركة
عموماً وليس ما حيق مصاحل اجملموعة اليت ميثلها أو اليت صوتت على تعيينه يف جملس اإلدارة .
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هد) حيددد جملدس اإلدارة الصدالحيات الديت يفوضدها لدمدارة التنفيذيدة ،وإجدراءات القدرار ومددة التفدويض
كمددا حيدددد املوضددوعات الدديت حيددتفق بصددالحية البددت فيهددا وترفددع اإلدارة التنفيذيددة تقددارير دوريددة عددن
ممارستها للصالحيات املفوضة .
و ) على جملس اإلدارة التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء اجمللس اجلدد بعمل الشركة وخباصة
اجلوانب املالية والقانونية فضالً عن تدريبهم إن لزم األمر.
ز) علددى جملددس اإلدارة التأكددد مددن تددوفري الشددركة معلومددات وافيددة عددن شددوونها جلميددع أعضدداء جملددس
اإلدارة بوجه عام واألعضاء غري التنفيذيني بوجه لاص وذلك مدن أجدل متكيدنهم مدن القيدام بواجبداتهم
ومهماتهم بكفاية .

(املادة السابعة عشر ) -صالحيات جملس اإلدارة:
( أ ) -طبقا ألحكام املادة (  )18من النظام األساسي للشدركة فإنده يكدون جمللدس اإلدارة أوسدع السدلرات
والصددالحيات يف إدارة الشددركة وتص ددريف أمورهددا والتص ددرف يف أصددوهلا وممتلكاتهددا وعقاراته ددا ولدده حدد
الشراء وقبولده ودفدع الدثمن والدرهن وفدك الدرهن والبيدع واإلفدراغ وقدبض الدثمن وتسدليم املدثمن  ،علدى أن
يتضددمن حمضددر جملددس اإلدارة وحيثيددات قددراره للتصددرف يف أصددول وممتلكددات وعقددارات الشددركة مراعدداة
الشروط التالية - :
- 1أن حيدد اجمللس يف قرار البيع األسباب واملربرات له .
- 2أن يكون البيع مقاربا لثمن املثل .
- 3أن يكون البيع حاضرا إال يف حاالت الضرورة وبضمانات كافية.
- 4أن ال يرتتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشرة الشركة أو حتميلها بالتزامات ألر .
كمددا جيددوز جمللددس اإلدارة عقددد القددروض مددع صددنادي وموسسددات التمويددل احلكددومي مهمددا بلغددت مدددتها
والقروض التجارية اليت ال جتاوز آجاهلا نهاية مدة الشركة  ،مع مراعاة الشروط التاليدة لعقدد القدروض
اليت تتجاوز آجاهلا ثالج سنوات :
- 1أن ال تزيددد قيمددة القددروض الدديت جيددوز للمجلددس عقدددها لددالل السددنة املاليددة للشددركة عددن  %50مددن
رأمسال الشركة .
- 2أن حيدد جملس اإلدارة يف قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداده .
- 3أن يراعى يف شروط القرض والضدمانات املقدمدة لده عددم اإلضدرار بالشدركة ومسداهميها والضدمانات
العامة للدائنني .
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كما يكون جمللس اإلدارة ح الصدلح والتندازل والتعاقدد وااللتدزام واالرتبداط باسدم الشدركة ونيابدة عنهدا
وجمللس اإلدارة القيام بكافة األعمال والتصرفات اليت من شأنها حتقي أغراض الشركة .
وجمللس اإلدارة أن يوكل نيابة عنه يف حدود التصاصه واحداً أو أكثر من أعضائه أو مدن الغدري يف اختداذ
إجراء أو تصرف معني أو القيام بعمل أو أعمال معينة وللمجلدس حد تفدويض مدن يدراه مدن التصاصداته
وصالحياته .
( ب ) – يك ددون جملل ددس إدارة الش ددركة ويف احل دداالت الد ديت يق دددرها حد د إب ددراء ذم ددة م دددي الش ددركة م ددن
التزامدداتهم طبقددا ملددا حيق د مصددلحتها  ،علددى أن يتضددمن حمضددر جملددس اإلدارة وحيثيددات قددراره مراعدداة
الشروط التالية :
- 1أن يكون اإلبراء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين .
- 2أن يكون اإلبراء ملبلغ حمدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد .
- 3اإلبراء ح للمجلس ال جيوز التفويض فيه .

(املادة الثامنة عشر)

-صالحيات رئيس جملس اإلدارة :

( أ ) -طبقدًا ألحكددام املددادة (  ) 20مددن النظددام األساسددي للشددركة مددتص رئدديس جملددس اإلدارة بتمثيددل
الشددركة يف عالقاتهددا مددع الغددري ولدده حد التوقيددع نيابددة عنهددا وعليدده تنفيددذ قددرارات جملددس اإلدارة ويكددون
لرئيس اجمللس ح متثيلها أمام اللجان واحملاكم واهليئات القضائية بأنواعها ودرجاتها وكتابدة العددل
وكدذلك أمدام اجلهدات احلكوميدة والددوائر واهليئدات الرمسيددة املختلفدة دالدل اململكدة ولارجهدا ولده حد
املرالبة واملرافعة واملخاصمة واملدافعة يف أي قضية تقام من الشركة أو عليها وتقديم املذكرات والرعدن
يف األحك ددام والق ددرارات واس ددتئنافها واالع ددرتاض عليه ددا أو قبوهل ددا وطل ددب تنفي ددذها والوص ددول إىل الص ددلح
والتنددازل عددن الدددعاو واالسددتالم والتسددليم كمددا يكددون لدده احل د يف أن يوكددل عندده مددن يددراه يف اختدداذ
اإلجراءات والتصرفات القانونية لعمل معني أو القيام بعمل أو أعمال معينة .
(ب )  -مددع مراعدداة االلتصاصددات املنصددوص عليهددا يف الفقددرة (أ) مددن هددذه املددادة  5حيدددد جملددس اإلدارة
الصالحيات األلر لكل من رئيس جملس اإلدارة والعضو املنتدب كما حيدد ما يستحقونه مدن مكافدآت
ومزايا مالية ألر لالف املكافآت املقررة ألعضاء جملس اإلدارة .
( ) ميارس رئيس اجمللس مجيع الصالحيات اليت يفوضها له جملس اإلدارة .
(د ) تقييم أداء املدير العام .
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(املادة التاسعة عشر )  -تعيني جملس اإلدارة ومدة العضوية وانتهائها :
( أ )  -يتوىل إدارة الشدركة – طبقدا للمدادة (  )15مدن النظدام األساسدي للشدركة – جملدس إدارة مكدون
مدن تسدعة أعضداء أربعدة مددنهم ميثلدون احلكومدة ويدتم تعييدنهم مبوافقددة رئديس جملدس الدوزراء بنداءاً علددى
ترشديح وزيددر النقدل ومخسددة أعضداء ميثلددون املسداهمني ختتددارهم اجلمعيدة العامددة ويعدني أعضدداء جملددس
اإلدارة ملدة ثالثة سنوات .
( ب )  -جيب أن تكون أغلبية أعضاء جملس اإلدارة من األعضاء غري التنفيذيني .
( )  -جيب أال يقل عدد أعضاء جملس اإلدارة املستقلني عن ثلث أعضاء اجمللس .
( د ) – يتم التيار أعضاء اجمللس غري احلكوميني وفقاً للمعايري التالية - :
- 1حسب ما ورد باملادة (  ) 16من النظام األساسي للشركة فيما عدا ممثلي الدولة جيب أن يكون عضو
جملددس اإلدارة مالك دًا لعدددد مددن أسددهم الشددركة ال تقددل قيمتهددا االمسيددة عددن ( )105000عشددرة آالف ريددال
وتودع هذه األسهم لالل ثالثني يوماً من تاريخ تعيني العضو لد مركدز إيدداع األوراق املاليدة وختصدص
هذه األسهم لضمان مسئولية أعضاء جملس اإلدارة وتظل غري قابلة للتداول إىل أن تنقضي املددة احملدددة
لسددماع دعددو املسددئولية املنصددوص عليهددا يف املددادة (  )77مددن نظددام الشددركات أو إىل أن يفصددل يف الدددعو
املددذكورة وإذا و يقدددم عضددو جملددس اإلدارة أسددهم الضددمان يف امليعدداد احمل ددد لددذلك برل دت عضددويته يف
اجمللس.
- 2أن يكون على دراية بالقوائم املالية والتقارير احملاسبية ويفضل من له موهالت يف هذا اجملال .
- 3أن ال يقل عمره عن مخسة وعشرون عامًا (25عام ) .
 - 4يفضل أن يكون املرشح من ذوي اخلربات يف جمالس إدارة الشركات املساهمة.
( هد ) – وفقا ألحكام املادة (  ) 17من النظام األساسي للشركة تنتهي عضوية جملس اإلدارة بانتهاء مدة
التعدديني أو بامتندداع العضددو عددن حضددور جلسددات اجمللددس أو بتغيبدده عددن حضددور أكثددر مددن ثددالج جلسددات
متتاليددة بدددون عددذر يقبلدده جملددس اإلدارة ،وال تددربأ ذمددة العضددو عددن مسددئولية عضددويته إال بعددد موافقددة
اجلمعية العامة على ذلك  ،وإذ ا شدغر مركدز احدد األعضداء ممدن ميثلدون املسداهمني فلمجلدس اإلدارة أن
يعني عضوا يف املركز الشاغر على أن يعرض هذا التعيني على أول مجعية عامة  ،وبالنسبة ملمثلي الدولة
يف اجمللس يقوم وزيدر النقدل برتشديح عضدو آلدر يعينده اجمللدس يف املركدز الشداغر ويكمدل العضدو اجلديدد
مدة سلفه فقط  ،وإذا نقص عدد أعضاء اجمللس عن مخسة أعضاء وجهت دعوة اجلمعيدة العامدة يف اقدرب
وقددت ممكددن لتعدديني العدددد الددالزم مددن األعضدداء املمددثلني للمسدداهمني إذا كددان نقددص أعضدداء اجمللددس مددن
بينهم .
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( و )  -جيوز للجمعية العامة يف كل وقت عزل مجيع أعضاء جملس اإلدارة أو بعضهم ما عدا األعضاء
احلكوميني.
( ز )  -عند انتهاء عضوية أحد أعضاء جملس اإلدارة بأي من طرق انتهاء العضوية جيب على الشركة
أن خترر هيئة السوق املالية والسوق(تداول) فوراً مع بيان األسباب اليت دعت إىل ذلك .
( ح )  -ال جيوز أن يشغل العضو عضوية جملس إدارة أكثر من مخس شركات مساهمة يف آن واحد.
(ط )  -حيظددر اجلمددع بددني منصددب رئدديس جملددس اإلدارة وأي منصددب تنفيددذي بالشددركة مثددل منصددب
العضو املنتدب أو الرئيس التنفيذي أو املدير العام .

(املادة العشرون ) -االستقاللية
على ضوء تعريف هيئة السوق املالية الوارد يف الالئحة االسرتشادية للحوكمدة الدواردة يف املدادة (  ) 3مدن
هذه الالئحة للعضو املستقل  5وكذلك ما أشري إليه يف مواد هذه الالئحة املتعلقة بلجان جملس اإلدارة
واستقالليتها فإن العضو املسدتقل هدو عضدو جملدس اإلدارة الدذي يتمتدع باالسدتقاللية التامدة الديت تدودي
إىل اختاذ قراره دون التأثر بأي مصاحل شخصية مباشرة أو غري مباشرة توثر بالتالي على املصلحة العامة
للشركة  5ومما ينايف االستقاللية على سبيل املثال ال احلصر أي من اآلتي :
- 1أن يكون مالكاً ملا نسبته مخسة يف املائة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من جمموعتها .
ال لشددخص ذي صددفة اعتباريددة ميلددك مددا نسددبته مخسددة يف املائ دة أو أكثددر مددن أسددهم
- 2أن يكددون ممددث ً
الشركة أو أي شركة من جمموعتها.
- 3أن يكون من كبار التنفيذيني لالل العامني املاضيني يف الشركة أو يف أي شركة من جمموعتها .
- 4أن تكون له صلة قرابة مدن الدرجدة األوىل مدع أي أعضداء جملدس اإلدارة يف الشدركة أويف أي شدركة
من جمموعتها .
- 5أن تكون له صلة قرابة مدن الدرجدة األوىل مدع أي مدن كبدار التنفيدذيني يف الشدركة أو يف أي شدركة
من جمموعتها .
- 6أن يكون عضو جملس إدارة يف أي شركة ضمن جمموعة الشركة املرشح لعضوية جملس إدارتها .
 - 7أن يكون موظفاً لالل العامني املاضيني لدي أي من األطراف املرتبرة بالشدركة أو بدأي شدركة مدن
جمموعتهددا كاحملاسددبني القددانونيني وكبددار املددوردين  ،أو أن يكددون مالكدداص حلصددص سدديررة لدددي أي مددن
تلك األطراف لالل العامني املاضيني .

35

(املادة احلادية والعشرون ) -تقييم أداء جملس اإلدارة
يقوم جملس اإلدارة نهاية كل سنة ماليدة مبشداركة مجيدع أعضدائه بتقيديم أدائده مدن لدالل النتدائج
اليت حتققت ومدد تربيد األهدداف اإلسدرتتيجية والرئيسدية للشدركة وكدذلك مهدام اللجدان املنبثقدة
مندده ونتددائج أعماهلددا ويراعددي يف ذلددك وظائف ده األساسددية ومسددئولياته الددواردة يف املددادتني اخلامسددة عشددر
والسادسة عشر من هذه الالئحة .

(املادة الثانية والعشرون )  -مكافآت أعضاء جملس اإلدارة وتعويضاتهم
حتدد املادة (  ) 19من النظدام األساسدي للشدركة مكافدأة أعضداء جملدس اإلدارة بنسدبة مئويدة مدن األربداح
الصددافية طبقددا ملددا هددو وارد باملددادة (  ) 43مددن هددذا النظددام ومببلددغ مقرددوع عددن كددل جلسددة وفقددا مل دا تقددرره
اجلمعية ويشتمل تقرير جملس اإلدارة إىل اجلمعية العامة علدى بيدان شدامل لكدل مدا حصدل عليده أعضداء
جملس اإلدارة لالل السنة املالية من رواتب ونصيب يف األربداح (حسدب مدا جداء يف املدادة الثامندة مدن هدذه
الالئحدة) وبدددل حضددور ومصددروفات وغددري ذلددك مددن املزايدا  ،كمددا يشددتمل التقريددر املددذكور علددى بيددان مددا
قبضه أعضاء اجمللس بوصفهم موظفني أو إداريني أو ما قبضوه نظري أعمال فنية أو إدارية أو استشارية .

(املادة الثالثة والعشدرون )  -اجتماعدات جملدس اإلدارة وجددول األعمدال وتددف املعلومدات
والوثائ املقدمة للمجلس:
أ -علددى أعضدداء جملددس اإلدارة ختصدديص وقددت كدداف لالضددرالع مبسددئولياتهم 5مبددا يف ذلددك التحضددري
الجتماعات اجمللس واللجان الدائمة واملوقتة 5واحلرص على حضورها.
ب -علددى رئدديس جملددس اإلدارة التشدداور مددع األعضدداء اآللددرين واملدددير العددام عنددد إعددداد جدددول حمدددد
باملوضددوعات الدديت سددتعرض علددى اجمللددس  5ويرسددل جدددول األعمددال مصددحوباً مبعلومددات كافيددة ودقيقددة
وتتضمن اإلشارة إىل أساسات وللفيات املوضوع لاصة يف حالة ارتباط املوضدوع بعدروض أو قدرارات سدابقة
للمجلس  5حتى يتاح هلم دراسة املوضوعات واالستعداد اجليد لالجتماع وللعضو طلب معلومدات إضدافية
حول املوضوعات املرروحة جبدول األعمال لالل مدة أسبوعني  5ويقر جملس اإلدارة جدول األعمال حال
انعقاده 5ويف حال اعرتاض أي عضو على هذا اجلدول تثبت تفاصيل هذا االعرتاض يف حمضر االجتماع .
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 على أعضاء اجمللس مراعاة أن االجتماعات هي للنقاش واملداوالت وتبدادل اآلراء واختداذ القدرارات يفإطار جدول األعمال املعد للمجلس .
د  -حسددب مددا ورد بددنص املددادة (  ) 24مددن النظددام األساسددي للشددركة جيددب علددى جملددس اإلدارة توثي د
اجتماعاته وإعداد حماضر باملناقشات واملداوالت مبا فيها عمليات التصويت اليت متدت وتبويبهدا وحفظهدا
جبميع وسائل التوثي املتاحة اليت يقرها اجمللس

يث يسهل الرجوع إليها.

هد د  -حسددب مددا ورد بددنص املددادة (  ) 22مددن النظددام األساسددي للشددركة جيتمددع اجمللددس يف مقددر الشددركة
كلما دعت مصلحتها إىل ذلك بناء على دعوة رئيسه وجيب على رئديس اجمللدس أن يددعوه إىل االجتمداع
متى طلب إليه ذلك اثنان من األعضاء  ،وجيدوز أن ينعقدد اجمللدس لدار مقدر الشدركة  ،علدى أن جيتمدع
جملس اإلدارة أربع مرات على األقل لالل السنة املالية الواحدة وال جيدوز أن ينقضدي أربعدة أشدهر كاملدة
دون انعقاد اجمللس .
و  -حسب ما ورد بنص املادة (  ) 23من النظام األساسي للشركة ال يكون انعقداد اجمللدس صدحيحاً إال
إذا حض ددره نص ددف ع دددد األعض دداء عل ددى األق ددل  ،وال جي ددوز لعض ددو جمل ددس اإلدارة أن يني ددب عن دده غ ددريه م ددن
األعضاء يف حضور االجتماع وتصدر قرارات اجمللس بأغلبية آراء األعضاء احلاضرين  ،وعند تساوي اآلراء
يرجح الرأي الذي منه رئيس اجمللس .
ز -يعني جملس اإلدارة أمني سر اجمللس من بني أعضائه أو من غريهم ومتص باآلتي:
 - 1إع ددداد ج دددول األعم ددال لالجتماع ددات ال دديت يرل ددب جمل ددس اإلدارة أو أي م ددن جل ددان اجملل ددس أو إدارة
الشددركة عقدددها وتوزيددع الدددعوات لالجتمدداع ومتابعددة كافددة مددا يلددزم مددن إجددراءات إلمتددام مترلبددات
عقد تلك االجتماعات .
 - 2تسجيل وقائع اجتماعات اجمللس مبلخدص القدرارات وصدياغة احملاضدر اخلاصدة بتلدك االجتماعدات
بعد عرضها على أعضاء اجمللس ومن ثم توقيعها من أمدني سدر اجمللدس و رئديس اجمللدس وتزويدد األعضداء
بنسددخة منهددا واسددتخرا نس ددخة أصددلية مددن تلددك احملاضددر للسددجل اخلدداص السددنوي الدددوري املعددد هلددذا
الغرض .
- 3التأكد من تنفيذ قرارات اجمللس وجلانه .
 - 4اإلشراف على جتهيز مكان االجتماع وتوفري املستلزمات اليت يترلبها االجتماع .
- 5تزويد رئيس اجمللس واألعضاء باملعلومات اليت حيتاجونهدا واللدوائح واألنظمدة حسدب صددورها تباعدًا
وكل ما من شأنه أن يساعد األعضاء على اختاذ قراراتهم بصورة نظامية ودقيقة.
 - 6حفق سجالت ووثائ اجتماعات اجمللس يف مكان آمن يتدوفر فيده ضدوابط احلمايدة وبرريقدة يسدهل
الرجوع إليها عند احلاجة مبا يف ذلك قائمة حصر للملفات والسجالت .
- 7حتدد مكافآته حسبما يتم حتديده وال تزيد مدته عن مدة عضوية اجمللس وجيوز إعادة تعيينه .
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ح -لعضو اجمللس أن يرلب إثبات مالحظاته ووجهة نظدره سدواء كاندت رأيدا أو حتفظدًا خمالفداً ألي مدن
قرارات اجمللس يف سجالت االجتماع .
ط  -اجتماعدات اجمللددس سدرية وللمجلددس دعددوة أي مدن العدداملني بالشددركة أو لارجهدا مددن ذوي اخلددربة
حلضددور أحددد اجتماعاتدده لددمدالء مبددا يرلبدده اجمللددس مددن بيانددات أو إيضدداحات علددى أن ال يشددرت يف بدداقي
املوضوعات وال يكون له صوتًا معدودًا .
 جيددوز للمجلددس يف حالددة الضددرورة أن يصدددر قددرارا بددالتمرير ينرب د عليدده مددا ينرب د علددى قددراراتاجمللس املنصوص عليها يف الفقرة ( و ) آنفا .
ل -يعرض على جملس اإلدارة بصفة دورية ما يلي - :
املوضوعات اإلسرتاتيجية واهلامة اليت تترلب اختاذ قرار اجمللس .نتائج أعمال اللجان املنبثقة عن اجمللس .التقارير املالية والتسويقية واملعلومات الدورية عن أوجه نشاطات الشركة الرئيسية .معلومات كاملة عن التعامالت االستثنائية غري املعتادة أو اليت يتم تبادهلا مع جهدات يتوجدب إحاطدةاجمللس بها .

(املادة الرابعة والعشرون ) -االستشارات اخلارجية جمللس اإلدارة:
جيددوز للمجل ددس االس ددتعانة مباشددرة خب ددربات اجله ددات املتخصص ددة املسددتقلة م ددن ل ددار اإلدارة التنفيذي ددة
لتقددديم املشددورة يف املواضدديع الدديت يرغددب اجمللددس أو اللجددان املنبثقددة عددن اجمللددس يف احلصددول علددى رأي
مسددتقل بشددأنها ويف هددذا السددبيل جيددوز للمجلددس وعلددى نفقددة الشددركة التعاقددد معهددم مباشددرة ويف هددذه
احلالة على إدارة الشركة متكني اجلهة املتخصصة املستقلة من اإلطالع على املعلومات اجلزئيدة املتعلقدة
باملوضددوع أو تزويدددهم باملسددتندات املرلوبددة خبصوصددها  5أمددا يف احلداالت الدديت تتعاقددد فيهددا إدارة الشددركة
مباشرة مع املختصني اخلارجيني فيتوجب علدى الشدركة متكدني اجمللدس مدن اإلطدالع عليهدا واالستفسدار
املباشر من املختص أو دعوتهم ملناقشة املوضوع املع مباشرة يف جلسات اجمللس املخصصة لذلك .
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(املادة اخلامسة والعشرون) -حتديد طريقة ا لتخاطب ألعضداء جملدس اإلدارة مدع اإلدارة
التنفيذية وحتديد أساليب االتصال:
- 1يعترب رئديس اجمللدس و املددير العدام هدو املتحددج الرمسدي باسدم جملدس اإلدارة واملخدول بالتصدرحيات
الصحفية .
- 2يتعامل األعضاء مباشرة مع رئيس اجمللس واملدير العام وأمني سر جملس اإلدارة.
- 3يق ددوم امل دددير الع ددام باالتص دداالت الرمسي ددة فيم ددا يتعلد د بش ددرح االستفس ددارات املكتوب ددة ع ددن الع ددروض
والتقارير وما يف حكمهدا أو تلقدي طلبدات أعضداء جملدس اإلدارة لتزويددهم باملعلومدات املرلوبدة مدن لدالل
إدارات وقراعات وأقسام الشركة املختلفة.

(املادة السادسة والعشرون ) -جلان جملس اإلدارة واستقالليتها :
أ ) يشكل جملس إدارة الشركة عدداً مناسباً من اللجان ال يقل أعضدائها عدن ثالثدة وذلدك حسدب حاجدة
الشددركة وظروفهددا مددن فددرتة أللددر  ،لكددي يددتمكن جملددس اإلدارة مددن تأديددة مهامدده بشددكل فعددال جبانددب
اللجان األساسية اليت

إقرارها بالئحة احلوكمة مثل جلنة املراجعة وجلنة الرتشيحات واملكافآت .

ب ) يتم تشكيل اللجان التابعدة جمللدس اإلدارة وفقداً للضدوابط املعتمددة مدن جملدس اإلدارة ومنهدا حتديدد
مهمة اللجنة ومدة عملها والصالحيات املمنوحة هلا لالل هذه املدة وكيفية رقابدة جملدس اإلدارة عليهدا
وإن تبلغ اللجنة جملس اإلدارة علماً مبا تقوم به أو تتوصل إليه مدن نتدائج أو تتخدذه مدن قدرارات بشدفافية
مرلقة  5وعلدى جملدس اإلدارة أن يتدابع عمدل اللجدان بشدكل دوري للتحقد مدن قيامهدا باألعمدال املوكلدة
إليها .
) يقددر جملددس اإلدارة لددوائح عمددل مجيددع اللجددان الدائمددة املنبثقددة عندده  5ومنهددا جلنددة املراجعددة وجلنددة
الرتشيحات واملكافآت .
د) تعني الشركة عدداً كافٍ من أعضاء جملدس اإلدارة غدري التنفيدذيني يف اللجدان املعيندة باملهمدات الديت
قدد ينددتج عنهدا حدداالت تعدارض مصدداحل  5مثدل التأكددد مدن سددالمة التقدارير املاليددة وغدري املاليددة  5ومراجعددة
ص ددفقات األش ددخاص ذوي العالق ددة  5والرتش دديح لعض ددوية جمل ددس اإلدارة  5وتع دديني امل ددديرين التنفي ددذيني
وحتديد املكافآت .
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(املادة السابعة والعشرون ) -جلنة املراجعة :
أ -يشكل جملس اإلدارة جلنة مدن غدري أعضداء جملدس اإلدارة التنفيدذيني تسدمى جلندة املراجعدة ،ال يقدل
عدد أعضائها عن ثالثة ،يكون من بينهم خمتص بالشوون املالية واحملاسبية.
ب -تصدددر اجلمعيددة العامددة للشددركة بندداءص علددى اقددرتاح مددن جملددس اإلدارة قواعددد التيددار أعضدداء جلنددة
املراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.
 تشمل مهمات جلنة املراجعة ومسوولياتها ما يلي:- 1اإلشددراف علددى إدارة املراقبددة الدالليددة يف الشددركة مددن أجددل التحق د مددن مددد فاعليتهددا يف تنفيددذ
األعمال واملهمات اليت حددها هلا جملس اإلدارة .
- 2دراسة نظام الرقابة الداللية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها يف شأنه .
- 3دراسة تقارير املراقبة الداللية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها .
- 4التوصيه جمللس اإلدارة بتعيني احملاسبني القانونيني وفصلهم وحتديد أتعابهم ويراعى عند التوصية
بالتعيني التأكد من استقالليتهم .
- 5متابعة أعمال احملاسبيني القانونيني  5واعتماد أي عمل لار نراق أعمال املراجعدة الديت يكلفدون بهدا
أثناء قيامهم بأعمال املراجعة .
- 6دراسة لرة املراجعة مع احملاسب القانوني وإبداء مالحظاتهم عليها .
- 7دراسة مالحظات احملاسب القانوني على القوائم املالية ومتابعة ما

يف شأنها.

- 8دراسددة القددوائم املاليددة األوليددة والسددنوية قبددل عرضددها علددى جملددس اإلدارة وإبددداء الددرأي والتوصددية يف
شأنها.
- 9دراسة السياسات احملاسبية املتبعة وإبداء الرأي والتوصية جمللس اإلدارة يف شأنها .

(املادة الثامنة والعشرون ) -جلنة الرتشيحات واملكافآت :
أ -يشكل جملس اإلدارة جلنة تسمى "جلنة الرتشيحات واملكافآت".
ب -تصدددر اجلمعيددة العامددة للشددركة بندداء علددى اقددرتاح مددن جملددس اإلدارة قواعددد التيددار أعضدداء جلنددة
الرتشيحات واملكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.
 تشمل مهمات جلنة الرتشيحات واملكافآت ومسوولياتها ما يلي- :- 1التوصية جمللس اإلدارة بالرتشيح للعضوية وفقًا للسياسات واملعايري املعتمدة مع مراعاة عددم ترشديح
أي شخص سب إدانته جبرمية خملة بالشرف واألمانة.
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- 2املراجعددة السددنوية لالحتياجددات املرلوبددة مددن املهددارات املناسددبة لعضددوية جملددس اإلدارة وإعددداد وصددف
للقدرات واملوهالت املرلوبدة لعضدوية جملدس اإلدارة 5مبدا يف ذلدك حتديدد الوقدت الدذي يلدزم أن مصصده
العضو ألعمال جملس اإلدارة.
- 3مراجعة هيكل جملس اإلدارة ورفع التوصيات يف شأن التغيريات اليت ميكن إجراؤها.
- 4حتديد جوانب الضعف والقوة يف جملس اإلدارة 5واقرتاح معاجلتها مبا يتف مع مصلحة الشركة.
- 5التأكددد بشددكل سددنوي مددن اسددتقاللية األعضدداء املسددتقلني 5وعدددم وجددود أي تعددارض مصدداحل إذا كددان
العضو يشغل عضوية جملس إدارة شركة ألر .
- 6وضع سياسات واضدحة لتعويضدات ومكافدآت أعضداء جملدس اإلدارة وكبدار التنفيدذيني 5ويراعدى عندد
وضع تلك السياسات استخدام معايري ترتبط باألداء.

(املادة التاسعة والعشرون ) -آلية تقييم أداء املدير العام :
يتوىل رئيس اجمللس تقييم أداء املدير العام سنويا ومناقشته مع جملس اإلدارة .

(املادة الثالثون ) -تعارض املصاحل يف جملس اإلدارة:
أ ) ال جيددوز أن يكددون لعضددو اجمللددس أيددة مصددلحة مباشددرة أو غددري مباشددرة يف األعمددال والعقددود الدديت تددتم
حلساب الشركة إال برتليص من اجلمعية العامة العادية جيدد كل سنة  5ويستثنى من ذلك األعمدال
الديت تددتم برريد املنافسددة العامدة إذا كددان عضددو اجمللدس صدداحب العدرض األفضددل  .وعلدى عضددو جملددس
اإلدارة أن يبلددغ اجمللددس مبددا لدده مددن مصددلحة شخصددية يف األعمددال والعقددود الدديت تددتم حلسدداب الشددركة
ويثبت هذا التبليغ يف حمضر اجتماع اجمللس وال جيوز للعضو ذي املصلحة االشدرتا يف التصدويت علدى
القرار الذي يصدر يف هذا الشدأن يف اجلمعيدة العامدة أو يف اجتمداع جملدس اإلدارة  .ويبلدغ رئديس جملدس
اإلدارة اجلمعيددة العاديددة عنددد انعقادهددا عددن األعمددال والعقددود الدديت يكددون ألحددد أعضدداء جملددس اإلدارة
مصلحة شخصية فيها  ،ويرف بهذا التبليغ تقرير لداص مدن احملاسدب القدانوني  .كمدا ال جيدوز لعضدو
جملددس اإلدارة بغددري تددرليص مددن اجلمعيددة العامددة جيدددد كددل سددنة أن يشددرت يف أي عمددل مددن شددأنه
منافسة الشركة  ،أو ان يتجر يف أحد فروع النشاط الذي تزاوله .
ب ) حيظددر علددى أعضدداء اجمللددس التددداول يف أسددهم الشددركة يف اآلجددال القصددرية بقصددد املضدداربة سددواء
بشددكل يددومي أو بشددكل أسددبوعي  5كمددا حيظددر علدديهم تددداول هددذه األسددهم بقصددد إيهددام بدداقي املسددتثمرين
والتأثري على أسعار الشركة سواء

ذلك بشكل مباشدر أو غدري مباشدر  5كمدا حيظدر علديهم التدداول يف

أسهم الشركة عندما يصل إىل علمهدم معلومدات عدن أي أحدداج أو قدرارات مهمدة مدن شدأنها التدأثري علدى
أسعار أسهم الشركة.
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ال جيوز ألعضاء جملدس إدارة الشدركة أو كبدار التنفيدذيني أو أي شدخص ذي عالقدة بدأي مدنهم التعامدل
مع أي أوراق مالية للشركة لالل الفرتات اآلتية - :
- 1فرتة عشرة أيام قبل انتهاء الربع السنوي املالي وحتى تاريخ إعالن ونشر النتائج األولية للشركة .
- 2فرتة عشرين يو ماً قبل انتهاء السدنة املاليدة وحتدى تداريخ اإلعدالن املبددئي للنتدائج السدنوية للشدركة
أو اإلعالن النهائي للنتائج السنوية للشركة أيهما أقصر .
) جيب على عضو جملس اإلدارة أن يقوم بإشعار الشركة وهيئة سدوق املدال يف نهايدة يدوم التدداول الدذي
يتحق فيه أي من احلاالت اآلتية وفقاً للنموذ املعد من قبل اهليئة :
 - 1عندما يصبح الشخص مالكاً أو له مصلحة يف ما نسبته (  ) %5أو أكثر من أي فئة من فئات األسهم
ذات األحقية يف التصويت  5أو أدوات دين قابلة للتحويل إىل أسهم .
 - 2عندما يصبح عضو جملس اإلدارة أو أحدد كبدار التنفيدذيني للشدركة ( أو أي مدن تابعيده ) مالكداً أو
له مصلحة يف أي حقوق أسهم أو أدوات دين الشركة .
- 3عند حدوج زيادة أو نقص يف ملكية أو مصلحة الشخص املشدار إليده يف الفقدرة (  )1اآلندف ذكرهدا
بنسبة (  ) %1أو أكثر من أسهم أو أدوات دين الشركة .
- 4عن ددد ح دددوج أي زي ددادة أو نق ددص يف ملكيد دة او مص ددلحة أي م ددن أعض دداء جمل ددس اإلدارة أو اح ددد كب ددار
التنفيذيني لديه  ،بنسبة (  ) %50أو أكثر من األسهم أو أدوات الدين اليت ميتلكها يف ذلدك املصددر او أي
من تابعيه  ،او بنسبة (  ) % 1أو أكثر من أسهم أو أدوات دين ذلك املصدر أيهما اقل .
ألغراض الفقرة ( ) من هذه املادة عند حساب العدد اإلمجالي لألسهم الديت يكدون ألي شدخص مصدلحة
فيها  5يعد الشخص له مصلحة يف أي أسهم ميلكها أو يسيرر عليها أي من األشخاص اآلتي بيانهم - :
زو ذلك الشخص أو أوالده القصر .شركة يسيرر عليها ذلك الشخص ( عندما ميلك نسبة  %30من ح التصويت أو أكثر  5أو عنددماتكون الشركة أو أعضاء جملس إدارتها يتصرفون بالعادة بناءًا على توجيهات ذلك الشخص ) .
أي أشخاص آلرين اتف ذلك الشخص معهم للحصول على مصلحة يف أسهم الشركة .علددى الشددخص ذي العالقددة باحلدددج يف حددال تغددري هدددف التملددك – الددذي سددب اإلفصدداح عندده – إشددعار
الشددركة وه يئددة سددوق املددال فددوراً بهددذا الددتغري  5وال جيددوز لدده التصددرف بددأي مددن أسددهم أو أدوات ديددن تلددك
الشركة إال بعد مضي عشرة أيام من تاريخ اإلشعار بالتغيري .
مع عدم اإللالل مبا تقدم من أحكام  5ال جيدوز للشدخص الدذي يصدبح مالكد د د داً أو لده مصدلحة يف مدا نسدبة
( ) % 10أو أكثر من أي فئة من فئات األسهم ذات األحقية يف التصويت  5أو أدوات الددين القابلدة للتحويدل
إىل أسهم  5التصرف يف أي منها إال بعد موافقة هيئة سوق املال على ذلك .
د ) حياط اجمللس علماً بالتعليمات والقدرارات الديت تصددر عدن اجلهدات املختصدة الديت يرتتدب عليهدا زيدادة
أعباء الشركة أو يوثر على اقتصادياتها .
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هدد ) ال جيددوز ألعضدداء جملددس اإلدارة أن يددذيعوا علددى الغددري مددا وقفددوا عليدده مددن أسددرار الشددركة وإال وجددب
عددزهلم ومسددائلتهم عددن التعددويض  5كمددا ال جيددوز للعضددو تددداول أيددة وثددائ تتعل د باجتماعددات اجمللددس
وجلانه وإذا اقتضت الظروف احلاجة إىل اإلطالع على أية وثائ من وثائ الشدركة فلده أن يرلدب لريداً
اإلطالع عليها ويكون ذلك يف مقر الشركة فقط .
و ) تعت ددرب مجي ددع الوث ددائ ال دديت ي ددتم تزوي ددد األعض دداء به ددا كج ددداول أعم ددال اجتماع ددات اجملل ددس وجلان دده
واخلرابات واملذكرات والتقارير الدورية والدراسدات ملكداً "للشدركة" حتكمهدا صدفة احليدازة املوقتدة لدد
العضو وال جيوز لعضو اجمللس تصويرها وال إطالع الغدري عليهدا وجيدب علدى العضدو إعادتهدا إىل الشدركة
لالل موعد أقصاه أسبوع من انتهاء مدة عضويته يف كل دورة على حده.
ز) حيظددر علددى عضددو جملددس اإلدارة قبددول أيددة تددوكيالت عددن املسدداهمني حلضددور اجتماعددات اجلمعيددات
العمومية للمساهمني .
ح ) ال جيددوز للشددركة أن تقدددم قرض دًا نقدددياً مددن أي نددوع ألعضدداء جملددس إدارتهددا أو أن تضددمن أي قددرض
يعقده واحد منهم مع الغري ويستثنى من ذلك البنو وغريها من شركات االئتمان .

(املادة احلادية والثالثون ) -نظام تعارض املصاحل ملنسوبي الشركة
على جملس اإل دارة التأكد من نظام تعدارض املصداحل ملنسدوبي الشدركة وحظدر العداملني علدى ممارسدة
أي نشدداط أو أي مصددلحة شخصددية قددد يرتتددب عليهددا شددكال أو مضددمونا نوعددا مددن التعددارض مددع مصدداحل
الشد ددركة إال بعد ددد موافقد ددة مجيد ددع أعضد دداء اجمللد ددس  5فيمد ددا يتعل د د بتعاملد ددهم مد ددع املقد دداولني واملد ددوردين
واملشرتكني والتجار وأي أفراد أو شركات أو موسسات ألر  5تتعامل أو تسعى مع الشركة أو منافسديها
يف العم ددل  5وعل ددى مجي ددع الع دداملني بالش ددركة إب ددالغ رؤس ددائهم كتابيدداً ع ددن أي مناص ددب يش ددغلونها ل ددار
الشددركة  5أو أي مصددلحة تددربرهم أو أفددراد عددائالتهم مددع شددركات أو موسسددات جتاريددة أو أي جهددة ألددر
تتعامل مع الشركة أو تسعى للتعامل معها  5وفيما يلي بعض األمثلة التوضيحية لبعض حاالت تعدارض
املصاحل- :
- 1استعمال أو استغالل املوظف لسلرته الوظيفية أو نفوذه يف الشركة ملصلحته الشخصية أو ملصدلحة
الغري .
- 2إفشد دداء األسددرار أو إعرد دداء املعلوم ددات الدديت تعتددرب ملكد داً لاص داً للشرك ددة 5والدديت يرلددع عليهددا

ددكم

وظيفته .
 - 3القيددام بأعمددال الواليددة أو الوصدداية أو الوكالددة بددأجر أو بدددون اجددر متددى كددان املشددمول بالوصدداية أو
الوالية أو الوكالة له مصلحة مباشرة مع أي جهة تتعامل أو تسعى للتعامل مع الشركة .
- 4ش ددراء أي م ددواد أو مع دددات أو ممتلك ددات اس ددتنادًا إىل معلوم ددات م ددن دال ددل الش ددركة بغ ددرض بيعه ددا أو
تأجريها للشركة بقصد الربح.
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- 5القيام بأي قول أو فعل يودي إىل إحداج أثر على أسهم الشركة يف السوق .
 - 6قبول هدايا أو لدمات مدن أي جهدة تتعامدل أو تسدعى إىل التعامدل مدع الشدركة  5ويف هدذا اخلصدوص
فإنه يتعني على العامل إبالغ رئيسه املباشر عن مجيع اهلدايا الديت يتلقاهدا شخصديًا أو احدد أفدراد عائلتده
لد الشركة مع شخص له عالقة بتلك اجلهة .
(املادة الثانية والثالثون )  -سياسة تنظيم العالقة مع أصحاب املصاحل :
تسعى الشركة إىل حل كافة اخلالفات واملشاكل اليت قد تنشأ مع األطراف ذات التعامل معهدا بدالررق
الودية مبا ال يتعارض مع أنظمتها ولوائحها ومصلحتها يف حني يتم تعويض أصحاب املصاحل معها فيمدا
إذا آلددت تلددك اخلالفددات إىل املسددار القضددائي وفقددا ملددا يصدددر مددن اجلهددات واللجددان القضددائية مددن قددرارات
وأحكددام وذلددك بعددد اسددتنفاذ الشددركة لكافددة اإلجددراءات النظاميددة والشددرعية خبصوصددها  5وتكددون آليددة
تنظيم العالقة مع أصحاب املصاحل على النحو التالي - :
أوالً – العاملني :
 توجه شكاوي العاملني املنتسبني للشركة إىل أي مدددن :- 1الرئيس املباشر.
- 2قسم شئون العاملني
- 3صاحب الصالحية مباشرة أو عن طري صندوق الشكاوي واملقرتحات بالشركة .
طريقة النظر يف الشكاو :- 1يتم النظر يف شكاو العاملني اخلاصة بشئون العاملني يف املسائل اخلاصة بشروط اخلدمة مدن قبدل
مدددير املددوارد البشددرية بعددد ألددذ مشددورة املستشددار القددانوني واملراقبددة الدالليددة ويددتم رفددع احلددل املقددرتح
لصاحب الصالحية العتماده .
- 2النظ در يف املسددائل اخلاصددة بالشددركة يف الشددكاو املتعلقددة بددأداء األعمددال وتنفيددذها ويددتم الددرد علددى
العامل لالل مدة أقصاها أسبوعني من تقديم الشكو للجهة ذات العالقة .
- 3الشددكاو اخلاصددة مبخالفددات الئحددة احلوكمددة اخلاصددة بالشددركة يددتم النظددر فيهددا مددن قبددل جلنددة
املراجعة عن طري مدير احلوكمة .
ثاني ًا – املساهمون :
( أ ) -يتم تلقي شكاو املساهمني عن طري :
- 1اخلرابات الربيدية أو اإلتصاالت اهلاتفية أو الربقية .
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- 2رسائل من لالل الربيد اإللكرتوني للشركة .
- 3صندوق الشكاو واملقرتحات بالشركة .
- 4شكاوي املساهمني الذين حيضرون للشركة بقسم املساهمني .
- 5الشكاو من لالل االستبيانات اليت تقدم للمساهمني .
- 6اجتماع اجلمعية العامة للمساهمني .
( ب )  -طريقة معاجلة شكاو املساهمني :
 - 1يتم تسجيل رقم الشكو من قبل قسم املساهمني.
 - 2يتم النظر يف الشكو وإبداء الرأي من قبل كل من :
 رئيس قسم املساهمني .املراجع الداللي .املستشار القانوني .مدير قراع املالية .- 3يتم اعتماد آلية معاجلة الشكو والرد من صاحب الصالحية لالل أسبوعني عمل مدن تداريخ اسدتالم
الشكو .
 - 4يتم تسجيل املعاجلة يف سدجل املعاجلدات بقسدم املسداهمني ومتابعتهدا مدن لدالل اجتماعدات املتابعدة
مع مدير قراع املالية .
 - 5يتم تلخيص الشدكو ووضدعها يف نظدام اخلدربات املكتسدبة ويدتم نشدر نتائجهدا علدى مجيدع العداملني
ذوي العالقة واالستفادة منها وتاليف تكرارها مستقبالص .

ثالثا – املوردون واجلهات اخلارجية األلر :
تتلقي قراعات الشركة املختلفة شكاو املوردين واجلهات اخلارجيدة األلدر حسدب االلتصداص ويدتم
التعامل معها وفقا لألنظمة واللوائح .
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(امل ددادة الثالث ددة والثالث ددون ) -سياس ددة تنظ دديم امل ددبلغني م ددن دال ددل ول ددار الش ددركة ع ددن
السلوكيات غري املشروعة بالشركة:
متكني جملس اإلدارة للعاملني بالشركة من نقل وإبالغ ما لديهم من معلومات تشدري علدى وجدود ممارسدات
غري نظامية أو ألالقية يف عمل الشركة تودي إىل املساس مبصاحل ومسعة الشركة فيرب بشأن تلدك
البالغات ما يلي :
- 1يتلقى سكرتري جملس اإلدارة بالغات العاملني وغريهم املقدمة للمجلس أو ألحد األعضداء أو للجدان
اجمللس.
- 2يق وم سدكرتري جملدس اإلدارة بعدد تسدجيل الدبالغ املتضدمن املالحظدة أو الشدكو أو االقدرتاح بتسدليمه
لرئيس اجمللس للنظر فيه من لالل أول جلسة للمجلس .
- 3يقوم سكرتري اجمللس بإبالغ صاحب البالغ بنتائج النظر يف شكواه لدالل أسدبوع مدن تقددميها لدرئيس
اجمللس .
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(الباب السادس )
دليل املراقبة الداللية وإدارة املخاطر

(املادة الرابعة والثالثون ) - :
 دليل عمل املراقبة الداللية .تلتزم املراقبة الداللية بالعمل وفقاً لدليل عملها املعد بإشراف جلنة املراجعة واملعتمد بقرار جملس
اإلدارة رقم /6م 2010/281/وتاريخ 1431/11/16هد املواف 2010/10/24م و يعترب هذا الدليل جزءاً
اليتجزاء من الئحة حوكمة الشركة .

(املادة اخلامسة والثالثون ) - :
 دليل إدارة املخاطر .قامت الشركة بتروير السياسات واإلجراءات اخلاصة بإدارة املخاطر  ،حيث

إعتماد دليل إدارة

املخاطر مبوجب قرار جملس اإلدارة رقم /6م 2010/281/وتاريخ 1431/11/16هد املواف 2010/10/24م
والذي يعترب جزءاً اليتجزاء من الئحة حوكمة الشركة .
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(الباب السابع )
أحكام لتامية

( املادة السادسة والثالثون ) :
"يعمل بهذه الالئحة إعتباراً من تاريخ إعتمادها من جملس إدارة الشركة السعودية للنقل اجلماعي
وفيما مص البنود اليت تستدعي تغيري يف النظام األساسي للشركة فيوجل العمل بها حلني
إقرارها من قبل اجلمعية العامة غري العادية .

( املادة السابعة والثالثون ) :
يتولي مدير احلوكمة بالشركة مهام اإلشراف على حتديث الئحة احلوكمة ومتابعة إجراء أي
تعديالت عليها ورفعها للجنة املراجعة.

( املادة الثامنة والثالثون ) :
"ال جيوز إضافة أو تعديل أي من نصوص هذه الالئحة إال بالرجوع جمللس إدارة الشركة "بناءا على
اقرتاح من مدير احلوكمة والتوصية من قبل جلنة املراجعة.

( املادة التاسعة والثالثون ) :
"ما و يرد به نص يف هذه الالئحة يتم الرجوع إىل نظام الشركات السعودي والنظام األساسي
للشركة ونظام هيئة سوق املال واجلهات املنظمة ذات العالقة مستقبالً" .

جملس إدارة الشركة
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( الباب الثامن )
امل د دالح

إضافة هذه املالح لالئحة احلوكمة وهي تعترب جزء ال يتجزأ من هذه الالئحة وفقًا ملترلبدات هيئدة
سوق املال واجلهات ذات العالقة حسب اجلدول التالي - :
البيان

م

رقم النموذ

1

قرار جملس إدارة الشركة

1

2

إشعار تعيني ممثل للشركة

2

3

اإلفصاح الربع سنوي

3

4

اإلفصاح السنوي

4

5

تقرير عن أمساء أعضاء جملس إدارة الشركة وكبار التنفيذيني وأقربائهم

5

6

اإلشعار املتعل بامللكية

(7أ)

7

اإلشعار املتعل بتغري نسبة امللكية

(7ب)

8

اإلشعار املتعل بتغري هدف امللكية

) (7

9

طلب املوافقة على التصرف ملن ميتلك  %10أو أكثر

(7د)

10

اإلفصاح عن مد االلتزام بالئحة حوكمة الشركات

8

11

التعليمات اخلاصة بإعالنات الشركات

-
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