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األسس العامة واملبادئ :إ
يصد بهذا القسم وضع األسس العامة واملبادئ التي تحدد األنظمة التي تحدد أفضل آليات التوجيه التي يتحتم على
األخذ بها فيما يتعلق بهذا النظام األساس ي والتقيد بأنظمة
شركة "عبدهللا بن محمد بن سعيدان وأوالده العقارية" إ
هيئة السوق املالية السعودية .إ
ويد أير هذا النظام وتم املوافقة عليه من يبل مجلس إدارة شركة "عبدهللا بن محمد بن سعيدان وأوالده العقارية"
ويمثل وثيقة واجبة التطبيق فيما يتعلق بالسياسات إوالجراءات لشركة "عبدهللا بن محمد بن سعيدان وأوالده
العقارية"  ،تتم ا إلشارة إلى شركة عبدهللا بن محمد بن سعيدان وأوالده العقارية في هذا الكتيب بـ "الشركة" في سياق
توضيح السياسات إوالجراءات .إ
ستقوم إدارة " الشركة" باعتماد السياسات إوالجراءات املتضمنة في هذه الوثيقة .وفي حال إتضح أن هذه الجراءات
ال تفي بالغرض  ،فسيقوم جهاز الدارة بمنايشة أوجه القصور مع مجلس إدارة الشركة .وال يحق إألي جهة سوى
مجلس الدارة إدخال أي تعديالت على هذه السياسات إوالجراءات .إ
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1-1

تعريف
شهد العالم خالل العشرة عقود املاضية تغييرات كبيرة في دور القطاع الخاص في التطور اليتصادي وخلق
الفرص الوظيفية .ويد تزامنت هذه التطورات مع تنامي ا إلدراك العام إألهمية الدور الذي تلعبه الشركات في
الحياة اليتصادية ورفاهية ا إألفراد .إ
ببروز ظاهرة الفصل بين ملكية وإدارة
كذلك تنامى ا إلهتمام بموضوع األنظمة األساسية للشركات  ،وذلك إ
هذه الشركات  ،مع إحتماالت تعارض املصالح التي تنشأ بين إدارات هذه الشركات وحملة ا إألسهم .إ
األخيرة في مختلف املؤسسات اليتصادية نتيجة للمخاطر املالية التي
ويد برزت هذه الظاهرة خالل السنوات إ
عانت منها بعض الشركات الكبيرة  ،والتي ترتب عليها زعزعة الثقة في النظم األساسية لهذه الشركات ومدى
دية النتائج املالية املعلنة  ،وبالتالي برزت شكوك حول أسعار ا إألسهم الحقيقية لهذه الشركات في ا إألسواق
املالية إضافة إلى اآلثار السلبية املترتبة على ذلك .إ
ويد حتمت هذه الحقيقة أهمية الريابة واملراجعة  ،وأكدت على مهام املراجعة الداخلية والخارجية
إومسئولية مجلس الدارة في االطالع بتكوين لجان مراجعة ل إلشراف الفعال على عمليات " الشركة" ،وتأكيد
أهمية مشاركة مجلس الدارة في الشراف على مثل هذه العمليات .إ
إن التعريف الذي إتخذته " الشركة" "لنظامها األساس ي" هو أن النظام األساس ي عبارة عن "حزمة من
العاليات بين الدارة التنفيذية  ،مجلس الدارة  ،حملة االسهم".
تبين املبادئ التي وردت في سياق هذا التعريف  ،أن النظام األساس ي ا إألفضل هو الذي يؤمن الهيكلية التي يتم
من خاللها تحديد وسائل تحقيق ا إألهداف التي تسعى لها " الشركة" عبر الشراف الفعال وا إألداء املميز .إ
يجب أن يتضمن النظام األساس ي للشركة  ،الحوافز املناسبة ملجلس الدارة واملدراء التنفيذيين التي تدفعهم
للمثابرة في تحقيق ا إألهداف التي تصب في مصلحة مساهمي " الشركة" كما يجب أن يسهل هذا النظام
عمليات املرايبة الفعالة ا إألمر الذي يترتب عليه دفع " الشركة" الستغالل املوارد املتاحة بفعالية .إ
الحترافية في هذا املجال  ،على أن إدارة شئون
يجب أن ينص النظام األساس ي للشركة من وجهة النظر إ
الشركات املساهمة  ،ترايب من يإبل مجالس إداراتها وأجهزتها التنفيذية  ،من هذا املنطلق فقد عمدت "
الشركة" إلى  :إ
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تحديد أهداف الشركة (بما في ذلك تحقيق العوائد اليتصادية للمالك).



إدارة العمليات اليومية للشركة.



أخذ مصالح ا إألطراف ذوي العالية في ا إلعتبار.



العمل على التوافق بين األنشطة والتصرفات مع تويعات املساهمين بأن تتم إدارة " الشركة" بأفضل
وأسلم الطرق مع التقيد بالقوانين إواألنظمة السارية.



حماية مصالح املستثمرين في الشركة .إ

على ذلك يكونإ النظام األساس ي لـ " الشركة" يد بني على كيفية تحقيق املعادلة بين الصالحيات التي يخولها
ويعتبر النظام األساس ي ا إألمثل والشفاف من أهم دعائم
إ
النظام األساس ي وحماية حقوق املساهمين .هذا
تأسيس "الشركة".
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يسم  :0إ
مسئولية مجلس الدارة إ
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مسئولية مجلس اإلدارة:
ا
ـئوال عـن الشـراف علـى إدارة أعمـال
على مجلس الدارة وبصورة واضحة ا إلضطالع بمهام إدارة " الشركة" وأن يكون مس إ
وشئون الشركة  ،ولتحقيق هذا الهدف يعمد مجلـس الدارة إلـى تعيـين جهـاز تنفيـذي ويوكـل لهـذا الجهـاز تنفيـذ ااألعمـال
اليوميــة والشــئون الخاصــة ب ـ " الشــركة"  ،مــد الجهــاز بالتوجيهــات مــن ويــت آلخـ إـر  ،وعمــل التقيــيم لســير أعمــال الشــركة
والشركات املنتسبة لها .ويطلع مجلس الدارة بعدة مهام سواء بصورة مباشـرة أو مـن خـالل اللجـان التابعـة لـه  ،بمـا فـي
ذلك املهام املشار إليها أدناه .ومن خالل ييام أعضاء مجلس الدارة بهذه املهام يتم تحسين حقوق املساهمين فيما يتم
العمل على تحقيق مصالح " الشركة" طويلة األجل .إ

1-2

السياسة:
 0-0-0يعتق ـ ــد مجل ـ ــس إدارة " الش ـ ــركة" أن أه ـ ــم واجب ـ ــات العض ـ ــو املنت ـ ــد ت ـ ــأمين الدارة الفعال ـ ــة لش ـ ــئون "
الشركة" من أجل تحقيق مصالح املساهمين ،إوموظفي الشركة إوالعمالء .إ
 0-0 -0يقــوم املجلــس باعتمــاد عمليــة التخطــي ا إلســتراتي ي وخطـ العمــل لــ" الشــركة" وكافــة ا إلســتراتيجيات
واآلليــات الالزمــة لتنفيــذها  ،بمــا فــي ذلــك نطــاق العمليــات واألنشــطة ا إألخـ إـرى  ،وا إلســتثمارات وكــذلك
مراجعة أهداف الشركة يصيرة وبعيدة املدى والخط ا إلستراتيجية املناسبة لتحقيق هذه ا إألهداف
مع مختلف اللجان التابعة له .إ
ويمكن تفصيل هذه املسئوليات كما يلي :إ
أ) إإعتم ــاد آلي ــة للتخط ــي ا إلس ــتراتي ي  ،وعل ــى مجل ــس الدارة أن يأخ ــذ ف ــي إعتب ــاره تحدي ــد وفه ــم
األخطار الكبيرة التي تواجهها " الشركة" في سبيل تحقيق أهدافها عبر هذه الخط االستراتيجية .إ
إ
) إوضع سياسة إدارة املخاطر ومراجعتها والتأكد من تطبيق أنظمة ريابية مناسبة إلدارة املخاطر .إ
ج) إيقوم مجلس الدارة باملوافقة على تعيين جميع املدراء التنفيذيين لـ " الشركة" .ويقـع علـى عـاتق
اللجنة التنفيذية مراجعة التسلسل ا إلداري للجهاز التنفيذي إوأداء املدراء التنفيذيين .إ
د) إيقوم مجلس الدارة بتقييم أداء العض إو املنتد للشركة .إ
هـ) إاعتمــاد السياسـات املتعلقــة بتقيــيم أداء العضــو املنتــد ل ـ " الشــركة" ,كمــا علــى العضــو املنتــد
التأكد من ييام جهاز الدارة بإصدار وتطبيق السياسات املناسبة لتقييم أداء املوظفين ا إآلخرين .إ
و) إعلى اللجنة التنفيذية مراجعة خط التسلسل ا إلداري وبرامج تطوير الدارة العليا .إ
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ز) إإعتم ــاد سياس ــات وآلي ــات الدارة  ،بم ــا ف ــي ذل ــك التقي ــد ب ــالقوانين الس ــارية  ،األنظم ــة والل ــوائح ،
والج ـراءت املالي ــة واملحاس ــبية  ،آلي ــات الرياب ــة املالي ــة ومراجع ــة م ــدى كف ــاءة آلي ـات
السياس ــات إ
اللتزام والريابة .إ
ح) إمراجعة كفاءة وفعالية مجلس الدارة بصورة دورية .إ
ا
ا
ط) إالعم ــل علـ ــى تطبيـ ــق النظـ ــام األساس ـ ـ ي للشـ ــركة نصـ ـ إـا وروحـ ـ إـا والتقيـ ــد بكافـ ــة القـ ــوانين  ،اللـ ــوائح
إواألنظمة السارية .إ
ظ) على املجلس تجنب إصدار تفاويض عامة أو غير محددة املدة .
ع) يجبب أن يبيدم مجلبس اردارة مةامبة ولسبئولية ويسبو ديبة وهديبة وا تلبام وان تكبون قراراتب
مبينة على معلومات وافية مو اردارة التنفيذية أو أم مصدر موثوق أخر.
غ) ترفع اردارة التنفيذية تقارير دورية عو ملارستها للصالييات املفوضة .
ي ــام مجل ــس الدارة باعتم ــاد ه ــذه السياس ــة  ،والت ــي تتض ــمن املوجه ــات التالي ــة الت ــي م ــن ش ــأ ها
مســاعدته فــي ا إلض ـطالع بمســئولياته .يجــب أن يجــري مراجعــة هــذا النظــام والسياســات بصــورة
دورية وإدخال التعديالت املناسبة عليها ليتوافق مع مهام املجلس املتجددة إوارتياد آفاق جديـدة
في أنظمة الشركات األساسية.

2-2

إ
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سياسة ارتصارت:
0 -0-0

ى .وتعم ـ ــل إدارة
إيامـ ــت " الشـ ــركة" باعتم ـ ــاد سياسـ ــات لالتص ـ ــال م ـ ــع املس ـ ــاهمين وا إألط ـ ـراف األخ ـ ــر إ
الجابـات عـن ا إألسـئلة التـي يطرحو هـا أو أيـة استفسـارات ،
الشركة على أن يحصل املساهمون علـى إ
وذلــك حســب مــا يســمح بــه القــانون وحساســية بعــض املعلومــات التــي تتعلــق ب ـ " الشــركة" .إوتقــوم "
ا
الشــركة" أيضـ إـا باتبــاع وســائل مختلفــة للتواصــل مــع حملــة ا إألســهم  ,بمــا فــي ذلــك التقـارير الســنوية ،
والرب ــع س ــنوية والنش ـ ـرات ا إلعالمي ــة .وتمتل ــك " الش ــركة" موي ــع علـ ــى ش ــبكة االنترنـ ــت WWW.BIN-
 SAEDAN.COMيجري تحديثه باملعلومات املستجدة بالشركة .إ

0 -0-0

إتتم مراجعة نماذج املستندات املخصصة للتعاميم والنشرات السنوية وتجري املوافقة عليها من
ا
ضروريا .ويتم إفساح املجال للمساهمين ملساءلة الدارة العليا
إ
يإبل مجلس الدارة متى كان ذلك
خالل ا إلجتماعات السنوية للشركة .ومجلس إدارة الشركة على يناعة تامة من فعالية آليات
التواصل مع املساهمين كما أنه تم توفير وسائل وطرق للمساهمين وا إألطراف األخرىإ التي ترغب في
طرح استفسارات عن الشركة .إ

2-0-0
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ا
ا
إيعــد حــق التصــويت حقــا أساســيا للمســاهم ال يمكــن إلغــا إؤه بــأي طريقـة  ,ويجــب اســتخدام أســلو
التصويت التراكمي عند التصويت إالختيار أعضاء مجلس الدارة في الجمعية العامة .إ

 3-2املصداقية:
 1-3-2مصداقية املراقبة الداخلية:


عبر لجنة املراجعة بالشراف على آليات املرايبة الداخلية .انظر صالحيات لجنة
يقوم مجلس ا إلدارة إ
املراجعة للتفاصيل.



يجب أن يكون أغلبية ا إألعضاء (مستقلين عن الدارة) وليس لهم عاليات ربما يكون لها بعض التأثير
على تمكنهم من التصرف وفق مصلحة " الشركة".



على مجلس الدارة عبر لجنة املراجعة التأكد من ييام الدارة العليا بوضع وتنفيذ سياسات من شأ ها
منع (أو الحد من) ويوع تعارض في املصالح بين الدارة  ،أعضاء مجلس الدارة إواملساهمين مثل:
معامالت األطراف ذوي العالية.

أ)
)
ج)


االستخدام الغير مسموح به ملمتلكات الشركة.
استخدام املعلومات املتاحة للم إوظف بحكم وظيفته لجلب مصلحة شخصية .إ

يمكن معالجة اللوائح الخاصة بمعامالت األطراف ذوي العالية وتعارض املصالح املتويع في هذه
ا
تحديدا فان أية يرارات للدخول في عمليات يد يكون فيها تعارض
إ
الحاالت عبر ميثاق السلوك.
للمصالح بين أحد أعضاء مجلس الدارة أو الجهاز ا إلداري مع مصالح الشركة  ،يجب الحصول على
موافقة أغلبية أعضاء مجلس الدارة على أن تكون نسبة ا إألعضاء املوافقين بما يعادل  %50وذلك
بعد استبعاد األطراف الذين يكون لديهم تعارض في املصالح من التصويت .إن الجراء الصحيح في
مثل هذه الحاالت يوجب على عض إو مجلس الدارة أو الجهاز ا إلداري ما يلي:
أ)

إعدم الدخول في منافسة مع " الشركة"

سواء له أو لألشخاص ذوي العالية.
اإ
) إعدم طلب أو يبول هدايا ذات ييمة من " الشركة"
سواء لنفسه أو لألشخاص ذوي
اإ
ج) إعدم ا إلستئثار بفرص العمل التي هي من حق " الشركة"
العالية .إ
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د)

إتبليغ مجلس الدارة عن أي تعارض مصالح (محتمل) بين أعمالهم والتزاماتهم تجاه الشركات
ا
سنويا وكتابة أمام
إ
األخرىإ .يجب على كافة أعضاء مجلس الدارة وأعضاء الجهاز ا إلداري اليرار
(سواء امتالكهم أسهم
اإ
مجلس الدارة (أو لجنة املراجعة)  ،عن مصالحهم في الشركات األخرىإ
فيها  ،أو ييامهم بإدارة هذه الشركات  ،أو أية صيغة أخري للمشاركة) .إ

هـ)

إعدم الخوض في أية نقاشات أو اتخاذ يرارات تتعلق بموضوع إال يمتلكون فيه األهلية املالئمة
لتقديم ايتراحات موضوعية أو تلك التي تخص موضوع أو معاملة (مقترحة) ربما ينشأ عنها
تضار مصالح .إ

تقع مسئولية تصنيف من هو ( العض إو املستقل) بين مجلس الدارة ،على مجلس الدارة وذلك لكل
مدير على حدة وكذلك فإن املجلس مسئول عن نشر تحليل لتطبيق هذه املبادئ التي تدعم هذا
ا
سنويا  ،وما إذا كان مجلس الدارة يضم العدد املناسب من ا إألعضاء الذين ليس لهم عالية
إ
التصنيف
بـ" الشركة" أو كبار املساهمين .إ


كل مساهم له حق الترشيح لعض إوية مجلس الدارة وعلى مجلس إدارة الشركة العالن عن املقاعد
الشاغرة في املجلس يبل انعقاد إجتماع الجمعية العمومية بـ ( )00يوم (حسب نظام الشركات) حتى
يتسنى ملن لديهم الكفاءة من املساهمين ترشيح أنفسهم لعض إوية املجلس وستقوم الجمعية العمومية
للشركة بالتصويت على تعيين املرشحين لعض إوية املجلس .إ



على مجلس الدارة اتخاذ إجراء تقوم بتنفيذه لجنة مناسبة وذلك لتقييم كفاءة مجلس الدارة ،
اللجان التابعة له ومساهمة كل فرد من أعضاء املجلس في تنفيذ أعمال الشركة.



تجري مراجعة فعالية لجان مجلس الدارة وفعالية املجلس نفسه من ويت إآلخر.



على مجلس الدارة إعادة النظر في كفاية إوشكل مخصصات أعضاء مجلس الدارة في ضوء املخاطر
واملسئوليات املترتبة على كون املدير يمتلك الكفاءة الالزمة.



الجهاز ا إلداري
إ
با إلضافة إلى تلك املواضيع التي يقض ي القانون بموافقة مجلس الدارة عليها  ،على
الحصول على موافقة مجلس الدارة على تنفيذ املعامالت الضخمة بما فيها االستثمارات واملصروفات
ا
التي تتعدى مبالغ مالية معينة ،طبقا لالئحة الصالحيات املالية والدارية املعتمدة .إ



سيقوم مجلس الدارة باملوافقة على أو تطوير أهداف الشركة  ،والتي تندرج تحت مسئوليات العض إو
املنتد  .وتتم املوافقة على أهداف الشركة التي يقوم بتوليها العض إو املنتد بواسطة مجلس الدارة.



يجب على مجلس الدارة وضع اآلليات إوالجراءات التي تمكنه من العمل بشكل مستقل عن الدارة.
غير أعضاء إدارة الشركة لضمان ييام
وتتمثل فعالية هذه اآللية في تعيين رئيس ملجلس الدارة من إ
مجلس الدارة با إلطالع بمسئولياته كاملة.



يجب يتم تكوين لجنة املراجعة من أعضاء ال ينتمون إلى جهاز إدارة الشركة وليس لهم عالية  ،وأن
يكونإ نصف أعضاء اللجنة التنفيذية ال عالية لهم بالجهاز ا إلداريإ للشركة( .تتم مراجعة هيئة سوق
املال بحسب :ع.آل الشيخ).

 2-3-2أدظلة معلومات اإلدارة:

إ
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يجب على مجلس الدارة وضع األنظمة التي من شأ ها املحافظة على سرية العمل وعدم خرق
الحتياطات للمحافظة على حقوق وممتلكات الشركة .إ
خصوصية الشركة نفسها  ،وأن يتم اتخاذ كافة إ

يسم  :2إ
مبادئ النظام األساس ي إ

14

-3

األسس العامة واملبادئ:
ا
يجب أال يكون رئيس مجلس الدارة أحد املدراء التنفيذيين وأن يكون
مستقال .كما يجب أال يتم الجمع بين وظيفتي
إ
رئيس مجلس الدارة إوالعض إو املنتد في شخص واحد.
إصدار ميثاق للسلوك ليحكم تصرفاته وتصرفات الدارة العليا  ،ويحدد بموجبه مسئولياته
إ
يجب على مجلس الدارة
ومسئوليات الدارة العليا .ويتضمن هذا القانون الجراءات التي يجب اتباعها في معالجة حاالت تعارض املصالح ويمنع
بناء على معلومات داخلية .إ
التداول اإ
وعلى " الشركة" الكشف عن سجالت حضور أعضاء مجلس الدارة إلجتماعات املجلس .إ

إ
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مةام مجلس اإلدارة:
 1-1-3عقد اإلهتلاعات:
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على مجلس الدارة عقد أربعة إجتماعات نظامية في السنة .ويقوم املجلس باملوافقة
املسبقة على جدول إجتماعاته النظامية إوإجتماعات اللجان التابعة له لكل سنة  ،كما أنه
الجتماعات كل ما دعت الضرورة .ويحق لرئيس مجلس الدارة أو نائبه الدع إوة
يجرى عقد إ
لعقد إجتماعات غير عادية في أي ويت  ،وذلك حسب ما نص عليه نظام " الشركة".



الجتماع مرتين على األيل في السنة.
على مجلس الدارة إ



يضور إهتلاعات مجلس اإلدارة :على كافة أعضاء مجلس الدارة الحرص على حضور
إجتماعات املجلس العادية والطارئة.



تكون لغة اجتماعات مجلس ا إلدارة هي اللغة العربية.



يحق لرئيس مجلس الدارة أو نائبه دعوة عض إو أو أكثر من الجهاز ا إلداري لحضور إجتماعات
خر أو
املجلس بصورة منتظمة  ،كما يمكنه دعوة موظفين آخرين من " الشركة"من ويت إآل إ
كلما دعت الحاجة.



تحديد أهندة إهتلاعات مجلس اإلدارة :على رئيس مجلس الدارة أو نائبه اختيار وتحديد أجندة
إجتماعات مجلس الدارة  ،ويتم تشجيع أعضاء املجلس لتقديم ايتراحاتهم لتضمينها في
األجندة يبل االجتماع بأسبوع على األيل .ويحق لكل عض إو من أعضاء املجلس إثارة مواضيع
إ
الجتماع .
لم ترد في أجندة إ



تعليم أهندة إهتلاعات مجلس اإلدارة قبل انعقاد ا :يتم يبل كل إجتماع ملجلس الدارة أو
الجتماع املزمع عقده على أعضاء املجلس يبل موعد
اللجان التابعة له  ،توزيع أجندة إ
الجتماع بويت كافي ال يقل عن ثالثة أيام  .إ
إ
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إدراك وفهـ ــم أعض ـ ــاء مجل ـ ــس الدارة لطبيع ـ ــة املواض ـ ــيع الت ـ ــي سـ ــيتم تناوله ـ ــا ف ـ ــي
للتأك ـ ــد م ـ ــن إ
إجتماع ـات مجل ــس الدارة  ،يج ــب النظ ــر ف ــي تزوي ــدهم باملعلومــات الت ــي تمك ــنهم م ــن ذل ــك يب ــل
الجتمــاع وحســب مــا تـدعو إليــه الحاجــة  ،إويشــمل ذلـك ملخصــات العــروض التقديميــة
انعقـاد إ
الت ــي س ــتعرض ف ــي إجتماعـ ـات املجل ــس أو اللج ــان التابع ــة ل ــه .ويج ــب تزوي ــد أعض ــاء مجل ــس
الدارة بالتقـ ــارير املاليـ ــة الدوريـ ــة  ،التص ـ ـريحات الصـ ــحافية  ،التقـ ــارير التحليليـ ــة واملعلومـ ــات
الحاطة بمويف وأداء "الشركة".
األخرىإ التي تمكنهم من إ



تحديببد يرببل را
السنوية

املببال األم ببل لليببراة وإسببهراتيجيتها و أ ببدافةا املاليببة وإقببرار املي اديببات



اإلشراف على النفقات الراسلالية لليراة وتللك األصول والتصرف بها .

تكويو مجلس اإلدارة:


يجب أن ال يقل عدد أعضاء املجلس عن خمسة أعضاء كما يجب أن يضم مجلس الدارة في عض إويته
واحد على األيل من املسـتقلين ومـن غيـر أعضـاء الجهـاز التنفيـذي لـ إلدارة .وذلـك لخدمـة مصـالح األيليـة
من املساهمين.
ا
يكون العضو املنتد نائبا لرئيس مجلس الدارة



عل ــى مجل ــس الدارة إنش ــاء لجن ــة تنفيذي ــة ملس ــاعدته ف ــي ا إلط ــالع بمس ــئولياته .م ــع إمكاني ــة إنش ــاء لج ــان
أخرىإ .ولقد يام مجلس الدارة بإنشاء اللجان التالية:



-

اللجنة التنفيذية

-

لجنة املراجعة وإدارة املخاطر.
إ
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دور اللجان املنب قة مو مجلس اإلدارة:


مـن أجــل ا إالضـطالع بواجباتــه إوضــمان حســن األداء (مثــل التأكــد مــن كفــاءة إوفعاليــة إوشــمولية وشــفافية
النظام األساس ي)  ،يام مجلس الدارة بانشاء لجان وأوكل لها مسئوليات محددة  ،وسيتم تحديد املهام
واملسئوليات املنوطة بهذه اللجان.



عل ــى ه ــذه اللج ــان العم ــل عل ــى ت ــجيل كاف ــة مهامه ــا إوطريق ــة تنفي ــذها له ــذه امله ــام كم ــا يتح ــتم عليه ــا
الجتمــاع بصــورة منتظمــة للوفــاء باملهــام املوكلــة لهــا .كمــا يجــب تحديــد جوانــب محــددة مــن املســئولية
إ
ا
إإ
ممكنا.
إ
لكل عض إو من مجلس الدارة كلما كان ذلك

املراهعة السنوية واعتلاد ا وواسطة مجلس اإلدارة:
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تقع مسئولية مراجعة النظام األساس ي الداخلي للشركة على عاتق مجلس الدارة.



إ
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على مجلس الدارة عبر لجنة املراجعة إجراء عملية تقييم سنوية ملدى فعالية النظام الداخلي الذي تم
الج ـراء مــدى ييــام مجلــس الدارة
املرســومة وبالتــالي يؤكــد هــذا إ
تنفيــذه ومــا إذا كــان يــد حقــق ا إألهــداف إ
باملسئ إوليات واملهام املنوطة به (وذلك بالنظر إلى كافة شئون " الشركة".

مةام مجلس اإلدارة األخرى:

 1-5-3تحديد املسئوليات:
-
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لضــمان فصــل املســئوليات  ،يقــوم مجلــس الدارة بتحديــد وتوثيــق املسـئ إوليات املنوطــة بــه ،
بمــا فــي ذلــك املســئوليات امللقــاة علــى عــاتق مجلــس الدارة إضــافة إلــى املســئوليات املوكلــة إلــى
لجان املجلس ومسئوليات العض إو املنتد تجاه مساهمي " الشركة" .إ

مةام املجلس الرقاوية واإلشرافية:



على مجلس الدارة القيام بالشراف ومرايبة فعالية النظـام ا إلداري الـذي ينفـذ بموجبـه مجلـس الدارة
والجهاز ا إلداري مهامهما وإدخال التعديالت املطلوبة عليه.
ا
ـنويا لتقي ــيم أداء العض ـ إو املنت ــد .
اختيــار وتقي ــيم أداء العض ـ إو املنت ــد  ,س ــتجتمع اللجن ــة التنفيذي ــة س ـ إ
ويتحـتم علـى هـذه اللجنـة أثنـاء تقييمهـا إألداء العضـ إو املنتـد  ،أن تأخـذ بعـين ا إلعتبـار تقيـيم هــذا ا إألداء
ا
كما وكيفاإ بما في ذلك:
إ

 1-1-3معالجت ملتطلبات التيغيل:
ـواء عل ــى مس ــتوى
عل ــى مجل ــس الدارة أن يق ــررإ م ــدى ي ــدرة إدارة " الش ــركة " عل ــى تنفي ــذ عملياته ــا س ـ اإ
ا إألفراد أو الجهاز ا إلداري من حيث أن:
أ)

إهــذه العمليــات مدروســة  ،وتــتم تحــت مرايبــة إوإش ـراف فعــال مــن خــالل أنظمــة إدارة مخــاطر
جيدة تتناسب مع أنشطة " الشركة" .على مجلس الدارة تأكيد مصدايية حسـابات وتقـارير "
الشــركة" املاليــة وذلــك باعتمــاد آليــة املراجعــة الخارجيــة .كمــا يتحــتم علــى مجلــس الدارة عبــر
لجنــة املراجعـة التأكــد مــن وجــود آليــات املرايبــة املناســبة لنشــاط " الشــركة" وتنفيــذ متطلبــات
مجلــس الدارة مــن حيــث املعلومــات وبصــورة خاصــة آليــات تحديــد ومرايبــة األخطـ إـار  ،املويــف
امل ـالي ل ـ " الشــركة" إواللت ـزام باألنظمــة والقــانون .كمــا يــتم مــن خــالل هــذه اآلليــات رفــع تقــارير
املعلومات في أيل ويت ممكن.
) إتتم في بيئة تخضع للريابة الصارمة  ,يجب أن يجري تنفيذ مهام إدارة املخاطر ومهام إعداد
األخرىإ  ,كما يتحتم إسنادها إلى
التقارير املالية بصورة منفصلة عن مجاالت إدارة العمل إ
أفراد ليس لهم عالية بااألعمال اليومية املختلفة .إضافة إلى ذلك يجب على مجلس الدارة
التأكد من ييام الدارة بتطوير آليات مناسبة ليامة عاليات جيدة مع العمالء واملوردين
وكذلك املرايبة املستمرة للحسابات والصفقات من حيث تنفيذها وفق القوانين إواألنظمة
السارية .إ
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ت ــتم معالج ــة ه ــذه الجوان ــب ف ــي كتيب ــات السياس ــات إوالج ـراءات األخ ــرىإ الخاص ــة ب ــ" الش ــركة" وتش ــمل الجوان ــب
التالية:



تخضع " الشركة" لعدة أنظمة ولوائح وآليات من شأ ها ضمان تنفيذ األعمال بأكثر الطـرق فعاليـة .وتشـمل هـذه
األنظمة نظام هيئة السوق املالية  ،نظام العمل والعمال ونظام الشركات التجارية .ويد عمد مجلس الدارة إلى
وضع يواعد للسـلوك امليـي للمـديرين والعـاملين فـي الشـركة تتوافـق مـع املعـايير املهنيـة واألخالييـة السـليمة وتـنظم
العاليــة بيــنهم وبــين أصــحا املصــالح  ,كمــا يجــب علــى مجلــس الدارة وضــع آليــات مرايبــة تطبيــق هــذه القواعــد
إواللتزام بها.



اله ب ام مجل ببس اإلدارة وإدارة الي ببراة والق ببادون :ي ــرتب ي ــانون الس ــلوك بأه ــداف " الش ــركة" والتزاماته ــا تج ــاه العم ــالء ،
املساهمين واملوظفين وبصورة أوسع تجاه املجتمع.



اإللهب ام وبالقوادين واعتلباد أفضبل معبايير األداء :يشـمل هـذا اللتـزام اعتمـاد معـايير املحاسـبة  ،أفضـل طـرق أداء األعمــال
 ،الشفافية إوالجراءات املتعلقة بحاالت تضار املصالح املحتملة.



تصرفات املوظفين :يشمل ذلك املحافظة على صحة وسالمة املوظف  ،وضع السياسات التي تـنظم ييـام املوظـف بتنفيـذ
أعمـال لحسـابه الخـاص (بمـا فـي ذلــك حظـر التـداول بنـاء علـى معلومـات داخليــة)  ،التـدريب  ،وضـع سياسـات تتعلـق بقبــول
أو منح الهدايا  ،حظر تقديم أو يبول رشاوي أو استغالل ممتلكات " الشركة".



املنازعات واليراوم :كيفية معالجة " الشركة" املنازعات والشكاوى التي ترد من العمالء.

ا
ا
يانونا.
إ
السرية :يحظر نشر أسماء العمالء أو املعلومات الخاصة بـ" الشركة" إال إذا كان ذلك مطلوبا

القيادة والرؤية:
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د)

إتحديد أية يضايا هامة تتعلق بالجهاز ا إلدا إريإ بصورة عامة  ،وضمان اتخاذ الخطوات
املناسبة والفورية للتعامل مع القضايا املهمة.

مي اق السلوك:


8-3

ج)

إا إلستفادة من أعمال املراجعة الداخلية والخارجية .يجب أن تكون إدارة املراجعة الداخلية
مستقلة عن الدارة العليا للشركة  ،وأن تتبع إلى مجلس الدارة (لجنة املراجعه التابعة له).
كما على مجلس الدارة التأكد من استقاللية الجهة التي تتولى تنفيذ املراجعة الخارجية
وشركاءها عن " الشركة" بحيث ال يكون لها عالية مالية أو غيرها مع " الشركة" .ويجب
استغالل نتائج املراجعة بوصفها آلية مستقلة عن الدارة  ،للتأكد من صحة املعلومات
الصادرة من يبل الدارة حول سير وكفاءة العمل في " الشركة" و جدوى آليات املرايبة
الداخلية .إ

يجــب علــى مجلــس إدارة الشــركة تحديــد القــيم التــي تحكــم أداءه وأداء الدارة العليــا واملــوظفين وذلــك مــن خــالل
تزويدهم بنشرات تتضمن ميثاق السلوك الواجـب اللتـزام بـه أو عبـر أيـة آليـات أخـرى .ويجـب تعمـيم هـذه القـيم

فـ ــي كـ ــل أيسـ ــام "الشـ ــركة" حتـ ــى يـ ــتفهم مجلـ ــس الدارة إوالدارة العليـ ــا وبـ ــالي املـ ــوظفين التزامـ ــاتهم تجـ ــاه مختلـ ــف
مساهمي " الشركة" وليحرصوا على الوفاء بهذه اللتزامات بوصفهم وكالء لهؤالء املساهمين.
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إخطار مجلس الدارة عن الجوانب التي تؤثر في مجاالت العمل لـ " الشركة".



الجمالية  ،وتحقيق ا إألهداف املالية).
أداء العمل (بما في ذلك املؤشرات مثل أرباح املساهمين إ



تطوير وتنفيذ مبادرات تعود بالفائدة على " الشركة" على املدى الطويل.



تحقيق ا إألهداف ا إلستراتيجية.



تطوير الدارة .إ

9-3

خالفة ومراهعة اإلدارة :إ


على العض إو املنتد لـ " الشركة" عقد إجتماع مع اللجنة التنفيذية مرة على األيل في السنة  ،وذلك بغرض
منايشة أسماء املرشحين املحتملين لخالفة العض إو املنتد  ,وعلى اللجنة التنفيذية عقد إجتماع تنفيذي بعد
تحديد املرشحين للنظر فيما تم بهذا الخصوص.



على املدير أن يحتفظ طوال الويت بالجراءات السرية واملكتوبة التي من شأ ها تسهيل نقل مسئولياته في حال
ا
أنه أصبح عاجزا أو غادر مويعه بصورة مفاجئة  ،وأن تتضمن هذه الجراءات توصياته بترتيب خالفة املدراء
ا
دوريا مع اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس.
الذين يأتون من بعده .وعليه أن يقوم بمراجعة هذه الجراءات إ
ا
سنويا  ،خطة إحالل وتتابع املدراء .إ
إ
با إلضافة إلى ذلك على العض إو املنتد أن يرفع ملجلس الدارة

إ

10-3

تقييم أداء مجلس اإلدارة:


11-3

تنوير املدراء الجدد:


12-3

يتضمن النظام األساس ي ومهام مجلس الدارة عملية ديناميكية متجددة  ،عليه فإن هذا النظام يجب أن تتم
ا
دوريا بواسطة اللجنة التنفيذية ويتم رفع أية توصيات بإدخال تعديالت عليه إلى مجلس الدارة للنظر
إ
مراجعته
فيه واملوافقة عليه.

نير النظام األساس ي:

إ
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يجب أن يتم تشجيع أعضاء الدارة العليا للمشاركة في برامج التعليم املستمر لزيادة معرفتهم في مجال إدارة الشركات
ورفع مستوى فعاليتهم في مجلس إدارة " الشركة" وعلى " الشركة" في سبيل تحقيق هذا الهدف  ،دفع كافة املصاريف
التي يتكبدها املدراء لهذا الغرض.

املراهعة الدورية لةذه األسس:


14-3

يجب أن تقوم " الشركة" بتطوير برنامج تنويري للمدراء الجدد يشمل إعطا إؤهم معلومات شاملة عن مجاالت
العمل واألنشطة في " الشركة" ،معلومات عامة عن مجلس الدارة واللجان التابعة له وملخص عن رواتب
ومخصصات املدراء  ،كما يتم مراجعة املسئوليات والواجبات للمدير.

التعليم املستلر لللدراء:


13-3

على مجلس الدارة تطوير خطة يستطيع من خاللها مراجعة أدائه  ،بما في ذلك كيفية إدارة إجتماعات مجلس الدارة
إواللجان التابعه له وذلك بغرض تحسين فعالية املجلس .وتشمل الخطة توزيع أسئلة تقييم ذاتية لكافة أعضاء املجلس
وذلك يبل انعقاد إجتماع مجلس الدارة حيث يتم مراجعة أداء املجلس نفسه .ويجب أن تتخذ إستمارات التقييم
ا
الجتماع حول أداء املجلس والتحسينات التي يوص ي بها.
موضوعا ملداوالت إ
إ
الذاتي

يجب أن يتم وضع هذه السياسات  ،نظام العمل بـ" الشركة"  ،مهام وصالحيات اللجان وكافة املراجعات
والتعديالت التي تتم عليه  ،في مويع " الشركة" على شبكة ا إلنترنت بعد إيراره من مجلس الدارة.

15-3

سياسة ارتصال واملسا لين:


يرى مجلس إدارة " الشركة" أنه يتحتم توفير مختلف الوسائل ملساهمي " الشركة" حتى يتمكنوا من التواصل
الجراء للتأكد من حصول مراسالت مساهمي " الشركة" على
مع مجلس الدارة .ويد اعتمد املجلس هذا إ
ا
دوريا ملعالجة
إ
ا إلهتمام وا إلستجابة والتعامل الفوري مع القضايا التي تهمهم .إويجب مراجعة هذه السياسة
أوجه القصور بها.



يمكن إرسال كافة مراسالت مساهمي " الشركة" املوجهة إلى مجلس الدارة لعناية سكرتير مجلس الدارة.
وسيقوم سكرتير مجلس الدارة بتحويل املراسالت التي تصله إلى العض إو املنتد الذي يقوم بدوره برفعها
ملجلس الدارة حيث يجري تعميمها على كافة أعضاء املجلس إذا لزم ا إألمر.



على سكرتير مجلس الدارة التوييع على إستالم كل رسالة ترد إليه من أي مساهم كما عليه إفادة هذا املساهم
عن ما تم حو إل رفع رسالته إلى مجلس الدارة .إ



ترسل كافة خطابات املساهمين املوجهة ملجلس الدارة على العنوان التالي :إ
"شركة عبدهللا بن محمد بن سعيدان وأوالده العقارية" إ
العزيز الفرعي – املرسالت – الرياض )0091-00412(:إ
إ
خدمة البريد واصل )1640( :طريق امللك عبد
إ
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دظام وسياسة العلل:

11-3
إ









ينطبق هذا النظام على كل املدراء التنفيذيين وكبار املوظفين وبالي موظفي " الشركة" والشركات املنتسبة لها
وشركاءها  ،والذين يشار إليهم بمصطلح "موظفين" إال إذا نص على خالف ذلك .وهذا النظام عبارة عن وثيقة
أهداف وتويعات لسلوك املوظف.
ا
جدا أن يطلع كافة املوظفين على هذا النظام ويتم فهمه  ،ويحتفظون به على الدوام بغرض الرجوع
من املهم إ
خر  ،ويطرحون ا إألسئلة التي تجول في أذها هم حوله .وينبغي على كل موظف اللتزام بهذا النظام
إليه من ويت إآل إ
ا
ا
وروحا .أن جهل املوظف بنصوص هذا النظام ال يعفيه من ا إليفاء بمتطلباته .إن هذا النظام إلى جانب
إ
إ
نصا
ما ورد في الجراءات والسياسات األخرىإ يهدف إلى حماية سمعة الشركة وتوفير أيص ى درجات ا إألمانة
واملصدايية.
الجابات عن كل ا إألسئلة التي تإطرح  ،لذا  ،فإننا
ال يهدف هذا النظام إلى تغطية كافة األنظمة املعتمدة أو يوفر إ
نعول على حسن إدراك كل موظف للتفريق بين الصوا والخطأ  ،إضافة إلى إحساسه بضرورة طلب التوجيه
اآلخرين بالطرق املناسبة .إو إألن عملنا يعتمد على سمعتنا ومصداييتنا في أغلب االحوال  ،فإن ضب
من إ
السلوك يتعدى متطلبات النظام.
ال يعتبر هذا النظام رسالة أو عقد عمل ضمني  ،و ال يتضمن أية حقوق تعايدية من أي نوع بين " الشركة"
وموظفيها .إضافة إلى ذلك يجب أن يفهم املوظفون أن هذا النظام ال يغير من عالية التوظيف بينهم وبين
سواء با إلرادة أو حسب نص العقد.
اإ
الشركة

إ
 1-11-3اإلله ام والقوادين:
ا
ا
األخاليية لـ " الشركة" .ويتعين
وروحا  ،يعتبر من أهم األسس التي بإنيت عليها املعايير إ
إ
 إن اللتزام بالقوانين إ
نصا
على كافة املوظفين اللتزام بالقوانين التي تنظم مجال عمل الشركة .وحيث أننا ال نتويع أن يفهم كل املوظفين
تفاصيل القوانين  ،إال أن عليهم الملام بها ومعرفة متى يتحتم عليهم الحصول على التوجيه الالزم لفهم نص
القانون من املدير املباشر أو من إدارة املوارد البشرية.
إ
إ
 2-11-3تعارض املصالح:
يجب أال تتعارض األعمال والعاليات الشخصية للموظف أو تبدو كذلك  ،مع مصالح " الشركة" .إ
 3-11-3مبادئ عامة:
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17-3

يتحتم على كافة املوظفين  ،والشركات التي يعمل بها املوظف كمدير أو يتمتع فيها بدور مؤثر
بموجب ما يملكه فيها من مصالح  ،التعامل مع " الشركة" بموجب الصالحيات املمنوحة له من "
الشركة" .وتخضع أية معامالت من هذا القبيل بين " الشركة" وهؤالء املوظفين أو الشركات ،
ملوافقة لجنة املراجعة و يتم إخطار مجلس الدارة بها .إ

الحساوات ومسك الدفاتر:
 1-17-3فكرة عامة:
 تكتسب دية ومصدايية القوائم والتقارير املالية لـ " الشركة" أهمية يصوىإ إلدارة الشركة  ،من هذا
املنطلق  ،فإن كافة التقارير املالية واملحاسبية يجب أن تكون دييقة ويتم إصدارها في الويت املحدد
ووفقا للقانون .ويجب أن تتضمن سجالت وتقارير الحسابات البيانات الكاملة عن كل الصفقات ،
إضافة إلى تفعيل معايير الصدار الدييق والصحيح لكافة املعلومات .وتمثل هذه ال جالت والتقارير
أسس إدارة " الشركة" في سبيل الوفاء بالتزاماتها تجاه املساهمين  ،موظفي الشركة  ،العمالء
والجهات الرسمية.
 تعتبر دية ال جالت مسئولية كل فرد من أفراد الشركة .إوإنه من الصوا مراجعتها أكثر من مرة
إولن تسمح "الشركة" أو تتساهل تجاه أية حذف أو إسقاط ألي معلومة من يبل أي من املوظفين
يترتب عليه صدور يوائم مالية مضللة.

إ
 2-17-3مبادئ عامة:
 ينبغي على كل املوظفين تقديم املعلومات الكاملة  ،الصحيحة والصادية حول " الشركة" وأن يمتنعوا
ا
تماما عن تزوير أو تحريف أية وثائق لتظهر على غير حقيقتها.
إ
 يجب أن تعكس سجالت املعامالت والحسابات بـ " الشركة" البيانات الصحيحة حول تلك املعامالت
ا
مقتنعا بصحتها وأن تكون
إ
وفق املعلومات املتوفرة عنها وأن يكون املوظف الذي يدخل هذه البيانات
مدعمة باملستندات الالزمة.
 يجب أن يتم ت جيل وكشف كافة ا إألموال واملمتلكات الخاصة بـ " الشركة" ،ويحظر استخدام أي
ا
يانونا.
إ
أموال أو ممتلكات تعود لـ " الشركة" إألي أغراض أخري عدا أغراض " الشركة" املعتمدة
 يجب أن يراعى في كل التقارير املرفوعة للجهات الرسمية أن تكون كاملة  ،دييقة  ،مفهومة وأن تقدم
في الويت املحدد.
 على املوظفين التعاون مع أية جهة تقوم بتحريات حول دية ووضوح ال جالت املالية للشركة.
 تعلق " الشركة" أهمية خاصة على التقديرات في أثناء إعداد تقاريرها املالية  ،ويجب أن تكون هذه
التقديرات مدعمة باملستندات املناسبة ومبنية على أحكام صادية.
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 3-17-3استخدام ملتلرات " الشركة ":
 1-3-17-3فكرة عامة:

 تم توفير ممتلكات " الشركة" لخدمة أغراضها وليس لالستخدام الشخص ي .وتشمل
ممتلكات " الشركة" عقارات الشركة  ,ويت املوظف أثناء ساعات العمل  ،إضافة إلى
املعدات  ،وأجهزة الكمبيوتر والبرامج.
إ
 2-3-17-3مبادئ عامة:






إ
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ال يإسمح باستخدام ممتلكات " الشركة" ل إألغراض الشخصية أو إألغراض أي شخص
آخر  ،من غير موظفي الشركة إ إال بعد موافقة املدراء الذين يملكون الصالحية فق .
ا
مستغال وظيفته أو باستخدام
إ
ال يحق للموظف أن يجنى فوائد مالية من " الشركة"
ممتلكات أو معلومات " الشركة".
يعتبر سوء استخدام ممتلكات الشركة في حكم "السرية" ويمكن أن يترتب عليه
إجراءات تأديبية أو جنائية.
يتعين على املوظف الحصول على موافقة مدير املوارد البشرية إلى جانب مدير تنفيذي
آخر  ,في حال عإرض عليه تقديم محاضرة أو عرض يتعلق بـ " الشركة".
جهزة الكمبيوتر واملعدات التابعة لـ " الشركة" ملصلحة الشركة
يقتصر استخدام أ إ
إ
فق  ،وال يإسمح باستخدامها لتنفيذ أعمال خارجية أو غير يانونية.

 4-17-3العلل مع أطراف خارهية وتقديم الةدايا:
 1-4-17-3فكرة عامة :إ

ا
تمشيا مع التزامنا بالعمل بكل مصدايية إوأمانة في كل ا إألويات  ،يجب على كل موظف
إ

التعامل مع كل األشخاص الذين لهم عالية بـ" الشركة" بكل احترام وتجرد .وال ينبغي
ألي موظف مخالفة يواعد السلوك في التعامل مع أي شخص تحت أي ظرف.

 5-17-3يلاية معلومات " الشركة" :إ
 على كافة املوظفين اللتزام بحماية معلومات الشركة الغير يابلة للتداول وال يحق ألي موظف إفشاء
ا
ضروريا ويقع ضمن صالحيات
إ
املعلومات السرية ألي شخص من خارج الشركة إال أن يكون ذلك
املوظف .إ
 يعني مصطلح "معلومات غير يابلة للتداول" كل معلومة لم يتم الكشف عنها أو تداولها .وتشمل
ا
املعلومات الغير يابلة للتداول بنود إا مثل :القوائم املالية  ،خط ا إلمتالك أو البيع  ،بيانات املوظفين
الشخصية  ،عقود توريد املواد  ،الصفقات املالية  ،التغييرات الكبيرة في الجهاز ا إلداري والتطورات
األخرىإ بمكتب الشركة .إ
 إن املتاجرة في ا إألسهم أو السندات املالية املبنية على ا إلطالع على معلومات غير يابلة للتداول  ،أو
عبر
إفشاء هذه املعلومات إلى أشخاص آخرين تعتبر سلوك غير يانوني وربما يتم التعامل معها إ
السلطات القضائية.
 1-17-3إدارة النظام:
 1-1-17-3التعليم:
 يجب أن يتم تزويد كافة مدراء وموظفي " الشركة" بن خة من هذا النظام عند
ي عليه .إ
التحايهم بالشركة وكذلك كافة التحديثات التي تجر إ
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 2-1-17-3ارعتلادات:

 كما نص عليه النظام  ،فإن املوافقة على أية أمور تتطلب تصريح خاص تتم من يبل
الحتفاظ بصور هذه التصريحات في الشركة
أشخاص محددين في " الشركة"  ،ويتم إ
وتعرض على املديقين أو مفتش ي هيئة السوق املالية.
 يجب الحصول على موافقة مجلس الدارة أو لجنته املختصة على الحاالت التي تحتم
تجاوز املدراء التنفيذيين عن أي شرط من شروط النظام .ويتم الكشف عن هذه
ا
فورا حسب ما يتطلبه القانون.
الحاالت إ
 3-1-17-3مراقبة اإلله ام والقادون:

 يجب أن يكونإ لألطراف ذات الصلة بالشركة وسيلة اتصال مباشرة باملجلس  ،تمكنهم
من التعبير عن يلقهم فيما يخص أمور الشركة ومنسوبيها  ،وتضع الشركة الجراءات
الالزمة التي تحقق العدل للجميع  ,كما يجب أن تضع الشركة الجراءات الكفيلة بحماية
العاملين واألشخاص الخارجيين الذين يبلغون عن السلوكيات غير املشروعة داخل
الشركة  ،وذلك عن طريق ينوات اتصال سرية ونظم ولوائح داخلية بطريقة تحقق
العدل للجميع دون إلحاق ضرر باملبلغين.
 يقض ي نظام الشركة بعدم تعرض املوظفين الذين يبلغون عن حاالت خرق النظام إلى
أي إجراءات مضادة نتيجة لقيامهم بذلك  ،وسيعتبر أي موظف يحاول ا إلنتقام من
ا
مخالفا للنظام .يمكن أن يإنظر إلى األعمال
إ
موظف آخر يام بالتبليغ عن مخالفات ،
ا
خريا للنظام وربما تعرض املخالف والشركة على السواء إلى
إ
ا إلنتقامية باعتبارها
املساءلة القانونية.
إ
إ
إ
إ
 4-1-17-3التحريات واإلهراءات التأديبية:

 ستقوم " الشركة" بالتقص ي عن أي مخالفات ترد إليها وربما تإتإخذ إجراءات تصحيحية
وتأديبية بحق املخالفين  ،ربما تشمل  ،إنذار املخالف أو توبيخه ،تخفيض درجته
الوظيفية  ،سحب املزايا املمنوحة أو الحوافز  ،ا إليقاف عن العمل دون راتب أو إ هاء
ي على " الشركة" ربما يترتب
الخدمات .إضافة إلى ذلك فان مخالفة القانو إن الذي يسر إ
عليه غرامات كبيرة على الشركة وا إألفراد املخالفين وربما تطور ا إألمر في بعض الحاالت إلى
ال جن .وال يإقبل تبرير أية مخالفة با إلستناد إلى أ ها تمت وفق تعليمات من شخص
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يملك الصالحية .وال يحق ألي شخص بغض النظر عن وضعه الوظيفي  ،أن يصدر
تعليمات إلى أي موظف للقيام بأعمال مخالفة.
 يامت " الشركة" بوضع السياسات إوالجراءات ا إلضافية التي تحكم السلوك  ,أي أن
مخالفة هذا النظام ليست القاعدة الوحيدة التي تحتم اتخاذ إجراءات تأديبية.
 5-1-17-3التوقيع واإلقرار :إ
 على املوظف التوييع على إيرار يتضمن يراءته وفهمه لقانون وشروط العمل بـ "
الشركة" وذلك خالل إكمال إجراءات تعيينه بالشركة  ،إضافة إلى أنه ربما يإطلب من
بناء على طلب " الشركة" .إن عدم يراءة
املوظف إعادة اليرار بذلك من ويت إآلخر اإ
يانون العمل أو عدم التوييع على الير إار ال يعفي املوظف من اللتزام بنصوص هذا
القانون.
تغييره أو إلغائه في أي
 تحتفظ " الشركة" بالحق في إدخال تعديالت على هذا القانون أ إو إ
ويت إو إألي سبب.
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يسم  :4إ
29

اللجان التابعة ملجلس ا إلدارة إ

1-4

اللجنة التنفيذية:
 1-1-4الغرض:


يتم تعيين اللجنة التنفيذية بواسطة مجلس إدارة الشركة .وتتمتع اللجنة التنفيذية بالصالحيات
الالزمة للقيام بإدارة كافة أعمال وشئون الشركة خالل الفترات التي تفصل بين إجتماعات مجلس
ا
الدارة .طبقا للصالحيات التي يقرها املجلس  ،إ
إ



.

تقوم اللجنة بتقديم التوصيات إلى مجلس الدارة حيال :إ
.0
.0
.2
.4
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ى.
إعالن توزيع ا إألرباح والتوزيعات األخر إ
صدار ا إألسهم.
إ إ
تعديل الشكل القانوني للشركة
املوافقة على ا إلندماج مع شركات أخرى أو تبادل أسهم في الحاالت التي ال تتطلب موافقة
املساهمين.

وفي كل األحوال سيقوم املجلس بتقديم التوصيات لحملة ا إألسهم للموافقة على األمور التي يتطلب النظام
موافقة املساهمين عليها والتي ورد عدد منها أعاله.
 2-1-4عضوية اللجنة:
 يجب أن تضم اللجنة في عض إويتها أربعة أعضاء .كما يجب أن يكون من بين أعضائها العض إو
املنتد ويرئسها العضو املنتد .
 يتم تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية بواسطة مجلس ا إلدارة.
 يتم استبدال أعضاء اللجنة التنفيذية بواسطة مجلس الدارة .إ
 3-1-4املسئوليات:
 املسئولية التنفيذية تجاه الشراف على تنفيذ االستراتيجية  ،القيود إوالجراءات.
 وضع كتيبات السياسات إوالجراءات الخاصة بعمليات الشركة.
 4-1-4اإلهراءات:
هدول إهتلاعات اللجنة:

أ) تعقد اللجنة إجتماعاتها كلما دعت الضرورة.
الجتماعات
ب) يقوم سكرتير اللجنة أو أي عض إو فيها بالدعوة لعقد إ
ا
الجتماعات كلما كان ذلك
مسبقا بتاريخ  ،ويت وسبب إ
إ
ج) إيقوم سكرتير اللجنة بتزويد ا إألعضاء
ا
ممكنا.
إ
إ

مستندات اإلهتلاع:



ا
مسبقا.
إ
يقوم سكرتير اللجنة بتوزيع مستندات كل إجتماع على أعضاء اللجنة

إ

محاضر اإلهتلاعات:



الجتماع
يجري توييع محضر كل إجتماع من رئيس اللجنة ثم يتم توزيعه على ا إألعضاء بعد إ
الجتماع التالي ملنايشته.
مباشرة  ،كما يوضع في أجندة إ

 5-1- 4صالييات اللجنة:
إ
صاليية اإلطالع:



تملك اللجنة صالحية غير محدودة للدخول وا إلطالع على نشاطات الدارة التنفيذية ،
سجالت كافة املوظفين  ،وسجالت الشركة  ،ا إلطالع على خط العمل  ،مستندات الرسوم ،
املستشارين املاليين والقانونيين ومراجعي الحسابات التابعين للشركة والخارجيين .إ

الحصول على استيارات مو هةات خارهية:
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ا
سواءإ
يحق للجنة أو أي من أعضائها بتفويض من اللجنة  ،الحصول على خدمات إستشارية
يان إونية أو غيرها  ،من جهات خارجية (على حسا الشركة) ،ودعوتها للحضورإ إذا اتضح أن

ا
ضروريا للجنة لكمال مهامها .وعلى العض إو الذي ينوي القيام بذلك  ،إطالع إرئيس
إ
هذا
اللجنة وسكرتيرها الذي سيقوم إذا طإلب منه  ،باملساعدة في توفير هذه الخدمات.
 1-1-4موافقة مجلس اإلدارة:


على اللجنة التنفيذية رفع تقرير بأعمالها وأي توصيات تراها إلى مجلس الدارة كلما عقد
إجتماعاته .وعليها مراجعة كفاية نطاق صالحياتها مرة في السنة على األيل  ،وترفع ما تراه من
إيتراحات وتغييرات للموافقة عليه من املجلس.

 7-1- 4املةام الخاصة:
يحق للجنة تنفيذ أي مهام خاصة أو تحريات تراها ضرورية  ،أو تلك التي تطلب من يإبل مجلس الدارة .إ
 8-1-4رفع التقارير لللجلس:
على رئيس اللجنة (أو شخص يعينه) رفع تقارير حول كافة ا إألمور املتعلقة بواجبات ومسئوليات اللجنة
الجتماع التالي ملجلس الدارة .إ
ويكون ذلك عند عقد إ
إ

 2-4لجنة املراهعة  ،متابعة تنفيذ األدظلة وإدارة املخاطر:
من أهداف هذه اللجنة مساعدة مجلس الدارة في تنفيذ إلتزاماته ا إلدارية ومسئولياته وذلك من خالل مرايبة
ومراجعة سياسات الشركة الخاصة بإدارة املخاطر التي تصاحب تنفيذ أعمال الشركة وكفاية إجراءات الدارة املتعلقة
بتنفيذ هذه السياسات .وتشمل أهداف اللجنة ما يلي :إ








مصدايية وفعالية التقارير املالية .إ
آليات املرايبة الداخلية .إ
موضوعية وكفاءة املراجعين الداخليين .إ
إستقاللية  ،موضوعية وكفاءة املراجع الخارجي .إ
كفاية الجراءات والسياسات املتعلقة بسالمة تنفيذ والتقيد بالقوانين واللوائح .إ
سياسة الشركة لتحديد وإدارة املخاطر املصاحبة لعمل الشركة .إ
أسعار خدماته.
إ
تقديم التوصيات ملجلس الدارة فيما يخص تعيين املراجع الخارجي واملوافقة على

 1-2-4تكويو اللجنة:

32





يجب أن تضم اللجنة في عض إويتها ثالثة أعضاء على األيل  ،ويتم تعيينهم أو املوافقة على تعيينهم
من يإبل مجلس الدارة.
يجب أن يكون جميع أعضاء اللجنة مستقلين ومن غير أعضاء الدارة التنفيذية .إ
ا
يتم إختيار رئيس اللجنة من يبل مجلس الدارة ويكون عض إوإا فيها.

 2-2-4الخبرة والدراية:
يجب أن يكون كل أعضاء اللجنة من امللمين با إألمور املالية ،وأن يكون واحد منهم على األيل ذا خبرة

ا
واسعة في املجال املالي إو  /أو املحاسبة ،وأيضا أن يكون شخص واحد على األيل ليس من مجلس
الدارة .إ
يجب أن يكون واحد على األيل  ،من أعضاء اللجنة ذا خبرة ودراية واسعة لي مجال إدارة الشركات .إ

على اللجنة التأكد من فهم كافة أعضائها لتركيبة الشركة  ،آليات املرايبة واملعامالت حتى تتمكن

األخطار الكبيرة التي تصاحب عمليات الشركة.
إ
من تقييم
إ
إ
 3-2-4سكرتير اللجنة:
سيقوم سكرتير الشركة بأداء مهام سكرتارية اللجنة إال إذا يررت اللجنة خالف ذلك .إ
إ
 4-2-4تنفيذ أعلال اللجنة:
 1-4 -2-4هدول اإلهتلاعات:




الجتماعات في السنة الواحدة
تعقد اللجنة إجتماعاتها كلما دعت الضرورة على أال يقل عدد إ
عن ثالثة .إ
الجتماعات .إ
يمكن أن يقوم سكرتير اللجنة أو أي من أعضائها بالدعوة لعقد إ

 2-4-2-4ارشعارات:


الجتماعات وذلك يبل
يقوم سكرتير اللجنة بإخطار ا إألعضاء عن أويات  ،تواريخ وأسبا إ
ويت مناسب .

إ

 3-4-2-4مستندات اإلهتلاعات:


الجتماع
يتم توزيع املستندات الخاصة بكل إجتماع على ا إألعضاء بواسطة السكرتير يبل إ
بويت مناسب .إ

 5-2-4املسئوليات:
 1-5-2-4يضور اإلهتلاعات:
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ال يإسمح ألي أشخاص آخرين من غير ا إألعضاء بحضور إجتماعات اللجنة .إ
ويحق للجنة توجيه الدعوة إألي شخص لحضور كل أو جانب من إجتماعاتها حسب ما
ا
الجتماع بكل من :إ
ضروريا .ويحق للجنة إ
إ
تراه
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 oاملديقين الداخليين .إ
 oاملديقين الخارجيين .إ
 oاملستشارين الخارجيين .إ
 oأي مدير تنفيذي أو موظف بما في ذلك كبار التنفيذيين .إ
 oأي مدير غير تنفيذي وهو عض إو في أي لجنة لها عالية بمهام هذه اللجنة ويمكن
تنفيذ ذلك في غيا الدارة التنفيذية.
الجتماع مع املديقين من داخل الشركة ومن خارجها مرة في السنة على
على اللجنة إ
األيل دون الحاجة لحضور الدارة التنفيذية.

 2-5-2-4النصاب:


النصا القانوني لعقد إجتماعات اللجنة ه إو "إثنان من أعضائها" حيث تستطيع اللجنة
بذلك تنفيذ أي من الصالحيات املخولة للجنة ككل  ،من تفويضات أو من خالل اتخاذ
ا
مناسبا.
إ
ما تراه

 3-5-2-4رئاسة اللجنة:



الجتماعات  ،يقوم بالي ا إألعضاء باختيار
إذا تغيب رئيس اللجنة عن حضور أي من إ
الجتماع.
أحدهم لرئاسة إ
ال يتمتع صوت رئيس اللجنة بميزة ترجيح االصوات .إ

إ
 1-2-4محاضر إهتلاعات اللجنة:
ا
فورا بعد انتهاء
يتم توزيع محاضر إجتماعات اللجنة بعد توييع رئيس اللجنة عليها إلى ا إألعضاء إ

الجتماع التالي.
الجتماع كما تإرفع للمنايشة في إ
إ
إعداد الئحة لجنة املراجعة.

إعداد الئحة التعامالت مع األطراف ذات العالية.

 1 -1-2-4الصالييات:


يحق للجنة إجراء ا إلستقصاء عن أي نشاط أو مهام خاصة بالشركة أو شركائها  ،وذلك
بالجراء املناسب
حسب نص هذا النظام .وعلى اللجنة رفع تقريرها املتضمن توصيتها إ
ملعالجة نتائج ا إلستقصاء.

إ
 2-1-2-4يق اللجنة في اإلطالع:
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تملك اللجنة الصالحية الكاملة ل إلطالع على أعمال الدارة العليا للشركة  ،مقابلة
املوظفين وا إلطالع على كافة سجالت الشركة  ،مستندات الزكاة والضريبة ومقابلة
املستشارين املاليين والقانونيين واملراجعين من داخل وخارج الشركة.

 3-1-2-4الحصول على استيارات خارهية:


تملك اللجنة أو أي من أعضائها  ،صالحية الحصول على خدمات إستشارية خارجية
(على حسا الشركة) سواء كانت يانونية أو خالفه إويحق لها دعوة هؤالء املستشارين
للحضور  ،إذا رأت أن ذلك يساعد اللجنة في أداء مهامها على الوجه األكمل .وعلى من
ا
أوال برئيس اللجنة لتوفير مثل هذه الخدمات.
الجراء االتصال إ
ينوي القيام بهذا إ

إ
 4 -1-2-4الواهبات واملسئوليات:

ا
تحديدا لدور اللجنة  ،تشمل واجباتها ومسئولياتها ما يلي :إ
إ
دون أن يكون ذلك
 5-1-2-4مراهعة التقارير املالية:


على اللجنة مراجعة كفاية ،وتوجه ا إألسئلة حسب الضرورة حول أعمال إوإجراءات
الدارة نحو إصدار التقارير املالية السنوية إوربع السنوية إلى ا إألعضاء  ،هيئة السوق
املالية  ،الجهات الرسمية والعامة  ،ورفع التوصيات املناسبة التي تغطي :إ
 oالسياسات املحاسبية الهامة إوالجراءات املعتمدة وأي تعديالت عليها .إ
 oاللتزام باملعايير املحاسبية  ،لوائح هيئة السوق املالية واملتطلبات القانوينة األخرىإ
فيما يخص التقارير املالية للشركة .إ
 oالقر إارات التي تتطلب يدر كبير من التقدير والتي لها عالية بأمور ربما تؤثر بشكل
كبير على التقارير املالية.
 oاملدى الذي تكون فيه التقارير املالية متأثرة بمعامالت غير عادية وكيفية ا إلفصاح
عنها .إ
 oتسويات املراجعة الجوهرية وأية توصيات للمراجعة لم يتم تعديلها.
 oفرضية إستمرارية املنشأة .إ
 oوضوح وشمولية التقارير املالية.

إ
إ
 1-1-2-4املراهعين الداخليين:

على اللجنة مرايبة ومراجعة ما يلي :إ
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النظر في أي ايتراحات الستبدال مدير املراجعة الداخلية .إ
التأكد من ما إذا كان يسم املراجعة الداخلية يضم العدد الكافي من املوظفين  ،وتطبق
فيه يواعد السلوك السليم وال عالية له فيما يصدر من يرارات تنفيذية .إ
أي ييود تضعها ا إلدارة على املراجعين الداخليين.

مدير املراجعة الداخلية من االتصال املباشر مع رئيس اللجنة ورئيس
التأكد من تمكن إ
ا
ملما بتمتعه بهذا الحق.
مجلس الدارة وأن يكون إ
مراجعة خطة عمل إدارة املراجعة الداخلية بما في ذلك مستوى ونطاق عملها.
اللتزام بتنفيذ خطة املراجعة الداخلية بفعالية.
مراجعة تقارير املراجعة الداخلية حول نتائج املراجعة وخطة الدارة الخاصة بالتعامل
مع هذه النتائج وكذلك التقارير الصادرة من املراجعة حول تنفيذ هذه الخط .
فتح ينوات التواصل بين كل من املراجعين الداخليين  ،املراجعين الخارجيين ومجلس
الدارة.







إ
 7-1-2-4املراهعين الخارهيين:

على اللجنة مرايبة ومراجعة  :إ
إجراءات إختيار املراجعين الخارجيين  ،ورفع التوصيات املناسبة ملجلس الدارة بهذا
الخصـوص  ،إعادة تعيين إوإ هاء خدمات املراجعين الخارجيين.
التأكد من استقاللية  ،موضوعية وكفاءة املراجعين الخارجيين  ،والتأكد من املحافظة
على إستقاللية املراجعين الخارجيين ويراعى ييام املراجعين الخارجيين بتنفيذ بعض
الخدمات التي ال تتعلق باملراجعة.
تقديم التوصيات الخاصة بأتعا املراجعين الخارجيين إلى مجلس الدارة  ،ويجب أن
تتناسب هذه األتعا مع خدمات مراجعة فعالة وشاملة.
املراجعين الخارجيين بتنفيذ أي أعمال ال تتصل باملراجعة  ،وذلك حسب األنظمة
ييام إ
املعتمدة.
مراجعة خطة العمل للمراجعين الخارجيين  ،بما في ذلك طبيعة العمل  ،نطاق العمل ،
املستوى إوالجراءات املتبعة في تنفيذ عمليات املراجعة.
مراجعة التزام املراجعين الخارجيين بتنفيذ العمل بأعلى درجات الجودة والفعالية.
مراجعة تقارير املراجعين الخارجيين حول نتائج عملية املراجعة  ،رد الدارة واجراءاتها
للتعامل مع هذه النتائج وخطة تنفيذ هذه الجراءات.










 8 -1-2-4إدارة املخاطر:

تشمل مسئوليات إدارة املخاطر على سبيل املثال وليس الحصر  ،مراجعة إوا إلشراف على :إ
 oتحديد املخاطر املالية  ،القانونية والتشغيلية املصاحبة لتنفيذ أعمال الشركة .إ
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o

وضع آليات املرايبة الداخلية إلدارة املخاطر الكبرى .إ

o

مراجعة فعالية الجراءات أعاله مع إدارة الشركة واملراجعين الداخليين والخارجيين .إ

o

التأكد من إدارة املخاطر حسب الجراءات املعتمدة.

 9-1-2-4مسئوليات وواهبات أخرى:

تشمل مسئوليات وواجبات اللجنة ما يلي على سبيل املثال وليس الحصر :إ
o

مراجعة هذه الجراءات ورفع التوصيات إلى مجلس الدارة حول التعديالت
الضرورية .إ

o

إختيار وتعيين مستشار ملساعدة اللجنة وتحديد شروط خدمته إوأتعابه .إ

إ

إ

 10-1-2-4املةام الخاصة:

ا
ضروريا أو بنا اإء على طلب
إ
من حق اللجنة القيام بأية مهام خاصة أو إستقصاءات حسب ما تراه
رئيس مجلس الدارة .إ
إ

 11-1-2-4رفع التقارير إلى مجلس اإلدارة:

يجب أن يقوم رئيس اللجنة (أو شخص يعينه) بتزويد مجلس الدارة خالل إجتماعه التالي ،
بتقرير عن كافة ااألعمال التي تمت من يبل اللجنة والتي تقع ضمن مسئولياتها وواجباتها .إ
إ
إ
إ
 3-4لجنة الهرشيحات واملرافآت:




 0-2-4تكويو اللجنة:
يجب أن تضم اللجنة في عضويتها ثالثة أعضاء على األيل  ،ويتم تعيينهم أو املوافقة على تعيينهم
من يبل مجلس الدارة.
يجب أن يكون جميع أعضاء اللجنة مستقلين ومن غير أعضاء الدارة التنفيذية .إ
ا
يتم إختيار رئيس اللجنة من يبل مجلس الدارة ويكون عضوا فيها.

 2-2-4الخبرة والدراية:
ا
يجب أن يكون كل أعضاء اللجنة من امللمين با إألمور الدارية ، ،وأيضا أن يكون شخص واحد على

األيل ليس من مجلس الدارة .إ
يجب أن يكون واحد على األيل  ،من أعضاء اللجنة ذا خبرة ودراية واسعة لي مجال إدارة الشركات .إ
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إ
 3-2-4سكرتير اللجنة:
سيقوم سكرتير الشركة بأداء مهام سكرتارية اللجنة إال إذا يررت اللجنة خالف ذلك .إ
إ
 4-2-4تنفيذ أعلال اللجنة:
 1-4 -2-4هدول اإلهتلاعات:




تعقد اللجنة إجتماعاتها كلما دعت الضرورة على أال يقل عدد الجتماعات في السنة الواحدة
عن  .0إ
يمكن أن يقوم سكرتير اللجنة أو أي من أعضائها بالدعوة لعقد الجتماعات .إ

 2-4-2-4ارشعارات:


يقوم سكرتير اللجنة بإخطار األعضاء عن أويات  ،تواريخ وأسبا الجتماعات وذلك يبل
ويت مناسب .

إ

 3-4-2-4مستندات اإلهتلاعات:


يتم توزيع املستندات الخاصة بكل إجتماع على األعضاء بواسطة السكرتير يبل الجتماع
بويت مناسب .إ

 5-2-4املسئوليات:
 1-5-2-4يضور اإلهتلاعات:



ال يسمح ألي أشخاص آخرين من غير األعضاء بحضور إجتماعات اللجنة .إ
ويحق للجنة توجيه الدعوة ألي شخص لحضور كل أو جانب من إجتماعاتها حسب ما
ا
ضروريا.
إ
تراه

 2-5-2-4النصاب:


النصا القانوني لعقد إجتماعات اللجنة هو "إثنان من أعضائها" حيث تستطيع اللجنة
بذلك تنفيذ أي من الصالحيات املخولة للجنة ككل  ،من تفويضات أو من خالل اتخاذ
ا
ما تراه مناسبا.

 3-5-2-4رئاسة اللجنة:



إ
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إذا تغيب رئيس اللجنة عن حضور أي من الجتماعات  ،يقوم بالي األعضاء باختيار
أحدهم لرئاسة الجتماع.
ال يتمتع صوت رئيس اللجنة بميزة ترجيح االصوات .إ

 1-2-4محاضر إهتلاعات اللجنة:
ا
يتم توزيع محاضر إجتماعات اللجنة بعد توييع رئيس اللجنة عليها إلى األعضاء فورا بعد انتهاء

الجتماع كما ترفع للمنايشة في الجتماع التالي.

 1 -1-2-4الصالييات:


يحق للجنة إجراء الستقصاء عن جميع الرواتب ،املكتفآت ،واملزايا النقدية وغير
النقدية لجميع منتسبي الشركة بما في ذلك مجلس الدارة .كما يحق العضاء اللجنة
الطالع على تقارير االداء ملوظفي الشركة.

 3-1-2-4الحصول على استيارات خارهية:


تملك اللجنة أو أي من أعضائها  ،صالحية الحصول على خدمات إستشارية خارجية
(على حسا الشركة) سواء كانت يانونية أو خالفه ويحق لها دعوة هؤالء املستشارين
للحضور  ،إذا رأت أن ذلك يساعد اللجنة في أداء مهامها على الوجه األكمل .وعلى من
ا
ينوي القيام بهذا الجراء االتصال أوال برئيس اللجنة لتوفير مثل هذه الخدمات.
إ

إ
 4 -1-2-4الواهبات واملسئوليات:

ا
دون أن يكون ذلك تحديدا لدور اللجنة  ،تشمل واجباتها ومسئولياتها ما يلي :إ



تقديم الستشارات ملجلس الدارة فيما يتعلق بترشيح أعضاء جدد باملجلس واختيار وتوظيف
الكوادر الدارية القادرة على اليفاء بمتطلبات الشركة.
املراجعــة املنتظمــة ورف ــع التوصــيات إل ــى مجلــس الدارة فيم ـا يخ ــص هيكلــة الش ــركة وفريــق العم ــل
(بمــا فــي ذلــك مقــاييس املهــارات  ،املعرفــة والخبــرة) فــي مجلــس الدارة وفعاليــة أداء املجلــس بصــورة
عامة .ومراجعة إحتياجات الشركة من العناصر القيادية من أعضاء الدارة أو املوظفين.

 التوصية بدفع املكافآت والحوافز املجزية للتنفيذيين واملدراء في ضوء مستوى أداء الشركة والتنفيذيين
مقارنة مع ما يتلقاه أمثالهم في الشركات األخرىإ إ
إ
إ
إ
إ

 11-1-2-4رفع التقارير إلى مجلس اإلدارة:
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يجب أن يقوم رئيس اللجنة (أو شخص يعينه) بتزويد مجلس الدارة خالل إجتماعه التالي ،
بتقرير عن كافة ااألعمال التي تمت من يبل اللجنة والتي تقع ضمن مسئولياتها وواجباتها .إ
إ
إ
إ
إ
إ
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