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طيبة القابضة يف سطور
أ ) التأسيس والكيان القانوني :

 تأسست طيبة كشركة مساهمة سعودية مبوجب املرسوم امللكي الكريم رقم (م )41/وتاريخ
1418/6/16هـ ومت إعالن تأسيسها مبوجب قرار معالي وزير التجارة رقم ( )134وتاريخ
1419/2/13هـ املوافل 1988/19/24م.
 مت حتويل طيبة إىل شركة قابضة مبوجب قرار اجلمعية العمومية غري العادية الثانية
عشرة ملساهمي طيبة املنعقدة بتاريخ 1428/4/15هـ املوافل 2117/5/2م .

ب ) رأس الـمــال :

يبلغ رأمسال طيبة  1051101110111ريال مدفوع بالكامل .

جـ ) عدد األسهم :

يبلغ عدد األسهم املصدرة  15101110111سهم مجيعها أسهم عادية نقدية .

د ) أغراض طيبة :
-

متلك العقارات واستثمارها بالبيع والشراء واالستئجار والتأجري وإدارتها وتشغيلها
وصيانتها.
متلك الفنادق واملستشفيات واملرافل الرتفيهية والسياحية واستثمارها وإدارتها وتشغيلها
وصيانتها .
أعمال الصيانة واإلدارة والتشغيل للمدن واملرافل واملنشآت العامة واخلاصة.
املقاوالت املعمارية واملدنية وامليكانيكية والكهربائية.
النشاطات الزراعية والصناعية والتعدينية وفق ًا لألنظمة املعمول بها.
جتارة اجلملة والتجزئة يف املواد االستهالكية واملعدات واآلالت واألجهزة الزراعية
والكهربائية واإللكرتونية والتموين .
تقديم خدمات االئتمان والرهن العقاري .
اإلشراف على تنفيذ املشروعات العقارية للشركة.

هـ  -استثمارات طيبة القابضة :
م

اسم الشركة

النشاط الرئيسي
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شــــــــركة العقيــــــــل
للتنمية العقارية
الشــــــركة العربيــــــة
للمنـــاطل الســـياحية
(أراك)
شــركة الــذراع املكــني
الصناعية
شركة مدينة املعرفـة
االقتصادية
شــركة كنــان الدوليــة
للتطوير العقاري
شركة طيبة للتنميـة
الزراعية (تادك)

عقارات وخدمات
عقارية
فنادق وخدمات
سياحية
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3
4
5
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صناعة
عقارات وخدمات
معرفية
أسواق جتارية
وعقارات
اإلنتاج والتصنيع
الزراعي
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الكيان
القانوني
مساهمة
مقفلة
مساهمة
مقفلة
مساهمة
مقفلة
مساهمة
عامة
مساهمة
مقفلة
حمدودة

نسبة
رأس املال
مساهمة
(ريال
طيبة
سعودي)
%89089 1094509610111
51101110111

%86088

91101110111

%750112

3039301110111

%5074

1069401110111

%2011

5101110111

%53081

أحــكـــــام تـمـهـيـديــــة
املـادة األولـى  -متهيد :
تهدف هذه الالئحة إىل إبراز السياسات والقواعد واملعايري اليت تتبعها طيبة يف ممارستها ملفاهيم
اإلدارة الرشيدة ومبادئ احلوكمة واليت تكفل محاية حقوق مساهميها وحقوق أصحاب املصاحل ،
وقد بنيت أحكام هذه الالئحة على نظام طيبة األساسي وما سبل تطبيقه من ممارسات احلوكمة يف
طيبة وغريها من الشركات على ضوء أنظمة وتعليمات اجلهات امل تصة مسرتشدة بالالئحة اليت
أصدرتها هيئة السوق املالية حلوكمة الشركات باململكة العربية السعودية .

املـادة الثانية  -التعريفات :
لغرض تطبيل أحكام هذه الالئحة  ،يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه  -اليت مت ترتيبها حسب
احلروف اهلجائية  -املعاني املوضحة أمام كل منها ما مل يقض سياق النص بغري ذلك :

األخطار :
هي جمموعة من العوامل أو اآلثار غري العادية املؤثرة على نشاط معني أو األصول ويؤدي حدوثها إىل خسائر
أو مهالك .

اإلدارة :
اإلدارة التنفيذية ممثلة بالعضو املنتدب ومدراء اإلدارات ومن يف حكمهم .

أداة دين :
أداة تنشأ مبوجبها مديونية أو تشكل إقراراً مبديونية وتكون قابلة للتداول  ،تصدرها الشركات أو احلكومة  ،أو
اهليئات العامة  ،أو املؤسسات العامة.
ويستثنى من ذلك اآلتي :
 - 1أداة تؤدي إىل نشوء دين أو تشكل إقراراً به  ،ويكون هذا الدين مقابل قيمة واجبة الدفع مبوجب عقد
لتوريد سلع أو خدمات  ،أو مقابل أموال مقرتضة لتسوية قيمة واجبة الدفع مبوجب عقد لتوريد سلع أو
خدمات .
 - 2شيك أو كمبيالة  ،أو شيك مصريف أو خطاب اعتماد .
 - 3ورقة نقدية  ،أو كشف يبني رصيد حساب مصريف  ،أو عقد إجيار  ،أو أي أداة أخرى إلثبات تصرف يف
ممتلكات .
 - 4عقد تأمني .

أسهم املنحة :
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طريقة لزيادة رأس املال من خالل إصدار أسهم بالقيمة اإلمسية للسهم يتم حتويلها من بند أو أكثر من
مكونات حقوق املساهمني وإضافة قيمتها إىل رأس املال .

أصحاب املصاحل :
كل ش ص له مصلحة مع طيبة مثل املساهمني  ،والعاملني  ،والدائنني  ،والعمالء  ،واملوردين  ،واجملتمع .

األطراف ذا ت الصلة :
كل من له عالقة بطيبة سواء أكان داخلها أو خارجها .

األعضاء :
أعضاء جملس إدارة طيبة الذين خيتارهم املساهمون ويكونون يف جمموعهم جملس اإلدارة .

اإلفصاح :
اإلعالن عن النتائج املالية وإيضاحاتها بصورة جلية ليس فيها لبس أو غموض أو إخفاء للحقائل ومبا يتفل مع
املعايري والسياسات احملاسبية املعتمدة .

األقرباء من الدرجة األوىل :
األب واألم والزوج والزوجة واألوالد .

التصويت الرتاكمي :
أسلوب تصويت الختيار أعضاء جملس اإلدارة مينح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد األسهم اليت ميلكها  ،حبيث
حيل له التصويت بها ملرشح واحد أو تقسيمها بني من خيتارهم من املرشحني دون وجود أي تكرار هلذه
األصوات  ،ويزيد هذا األسلوب من فرص حصول مساهمي األقلية على متثيل هلم يف جملس اإلدارة عن طريل
األصوات الرتاكمية ملرشح واحد .

حقوق تصويت :
مجيع حقوق التصويت املرتبطة بأسهم طيبة وميكن ممارستها من خالل مجعية عمومية .

حقوق املساهمني :
تتمثل ح قوق املساهمني يف املبالغ املساهم بها يف طيبة يف شكل أسهم  ،واألرباح الناجتة عن تلك املساهمة
وحقوقه يف التصويت واملشاركة يف اإلدارة وحقوق امللكية.

احلوكمة :
وهي األحكام والسياسات واإلجراءات اليت حتكم املعامالت والعالقات مع املساهمني وأصحاب املصاحل بطيبة
ويتم تطبيقها وفل معايري وقواعد وضوابط حمددة ومعلنة .

الرئيس :
رئيس جملس إدارة شركة طيبة القابضة.

الرقابة الداخلية :
هي الطرق واألساليب اليت يتبناها جملس اإلدارة وإدارة طيبة وموظفيها للتأكد من حتقيل أهداف طيبة
بصورة معقولة مع ضمان محاية األصول واحلد من وقوع الغش واكتشاف األخطاء فور وقوعها ودقة السجالت
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احملاسبية واكتماهلا وكفاءة األحداث والظروف اليت تتأثر بها املنشأة واست دام املوارد بكفاءة اقتصادية وتأكيد
اإللتزام بالقوانني واللوائح واإلجراءات والتعليمات .

سهم :
سهم طيبة ويشمل تعريف السهم كل أداة هلا خصائص رأس املال مبا يف ذلك الصكوك .

السوق أو السوق املالية :
السوق املالية السعودية وتشمل حيث يسمح سياق النص بذلك أي جلنة  ،أو جلنة فرعية  ،أو موظف  ،أو
مسؤول  ،أو ش ص تابع  ،أو وكيل ميكن أن يتم تكليفه يف الوقت احلاضر بالقيام بأي من وظائف السوق ،
وعبارة “ يف السوق “ تعين أي نشاط يتم من خالل أو بواسطة التجهيزات اليت توفرها السوق وحتى يتم إنشاء
السوق  ،فإن أي إشارة إليها تعين “ تداول “ .

السيطرة :
اإلمكانية أو القدرة املباشرة أو غري املباشرة على التأثري على أفعال أو قرارات ش ص آخر من خالل االمتالك
املباش ر أو غري املباشر  ،منفرداً أو جمتمعاً مع قريب أو مشارك  ،لنسبة تساوي أو تزيد على  % 31من حقوق
التصويت يف شركة .

الشركة أو طيبة :
شركة طيبة القابضة .

الشفافية :
اإلفصاح التام املعلن للجهات ذات العالقة عن املعلومات املالية واالستثمارية والتنظيمية واإلحصائية وأي
أحداث جوهرية  ،حبيث تتمكن تلك اجلهات من اإلطالع على سري أعمال الشركة واستثماراتها وفل الضوابط
النظامية .

العضو التنفيذي :
عضو جملس اإلدارة الذي يكون متفرغاً إلدارة طيبة ويتقاضى راتب ًا شهرياً منها .

العضو غري التنفيذي :
عضو جملس اإلدارة الذي ال يكون متفرغ ًا إلدارة طيبة  ،أو ال يتقاضى راتب ًا شهري ًا أو سنوي ًا منها.

العضو املستقل :
عضو جملس اإلدارة الذي يتمتع باإلستقاللية التامة  ،ومما ينايف اإلستقاللية على سبيل املثال ال احلصر أي
من اآلتي :






أن ميلك حصة سيطرة يف طيبة أويف أي شركة من جمموعتها .
أن يكون من كبار التنفيذيني خالل العامني املاضيني يف طيبة أو يف أي شركة من جمموعتها .
أن تكون له صلة قرابة من الدرجة األوىل مع أي من أعضاء جملس اإلدارة يف طيبة أو يف أي شركة من جمموعتها .
أن تكون له صلة قرابة من الدرجة األوىل مع أي من كبار التنفيذيني يف طيبة أو يف أي شركة من جمموعتها .
أن يكون عضو جملس اإلدارة يف أي شركة من جمموعتها .
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 أن يكون موظفاً خالل العامني املاضيني لدى أي من األطراف املرتبطة بطيبة أو بأي شركة من جمموعتها
كاحملاسبني القانونيني وكبار املوردين  ،أو أن يكون مالكاً حلصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العامني
املاضيني .

القواعد :
األحكام والضوابط اليت حتكم التصرفات أو املمارسات واألنشطة .

كبار التنفيذيني :
أي ش ص طبيعي يدير ويكون مسئوالً عن وضع وتنفيذ القرارات اإلسرتاتيجية لطيبة مبا يف ذلك الرئيس
التنفيذي ونوابه واملدير املالي.

اللجان :
اللجان املنبثقة عن اجمللس .

اجمللس :
جملس إدارة شركة طيبة القابضة.

اجملموعة :
الشركات التابعة لطيبة ومتتلك فيها نسبة تزيد عن  % 51من رأس املال والشركات الشقيقة اليت تقل عن تلك
النسبة .

مساهموا األقلية :
املساهمون الذين ميثلون فئة غري مسيطرة على طيبة حبيث ال يستطيعون التأثري عليها .

املعايري :
هي املقاييس واآلليات اليت يتم بها التقييم العملي ألي أداء أو نشاط أو هدف أو سياسة .

النظام األساسي للشركة :
النظام الصادر باملرسوم امللكي رقم م 41/املؤرخ 1418/6/16هـ وتعديالته .

نظام السوق املالية :
النظام الصادر باملرسوم امللكي رقم م 31/وتاريخ 1424/6/2هـ واللوائح والتعليمات الصادرة التابعة له .

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

هيئة السوق املالية :
اهليئة املنشأة مبوجب ( نظام السوق املالية ) الصادرة باملرسوم امللكي رقم م 31/وتاريخ 1424/6/2هـ .
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الـبــاب الثاني
حقوق املساهمني واجلمعية العامة
املـادة الثالثة  -احلقوق العامة للمساهمني :
تثبت للمساهمني مجيع احلقوق املتصلة بالسهم  ،وبوجه خاص احلل يف احلصول على نصيب من
األرباح اليت يتقرر توزيعها  ،واحلل يف احلصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية ،
وحل حضور اجلمعيات العامة للمساهمني  ،واإلشرتاك يف مداوالتها والتصويت على قراراتها مبا يف
ذلك تعديل النظام األساسي للشركة وانت اب أعضاء جملس اإلدارة واملوافقة على اختيار مراجع
احلسابات وتوزيع األرباح  ،وحل التصرف يف األسهم ونقل ملكيتها  ،وحل املساهمة يف زيادة رأس
املال أو ختفيضه وفل ما تقرره اجلمعية العمومية للمساهمني  ،وحل مراقبة أعمال جملس اإلدارة
ورفع دعوى املسئولية على أعضاء اجمللس  ،وحل االستفسار وطلب معلومات مبا ال يضر مبصاحل
الشركة وال يتعارض مع نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية .

املـادة الرابعة  -تسهيل ممارسة املساهمني حلقوقهم وحصوهلم على املعلومات :
أ ) تلتزم طيبة بتهيئة كافة السبل والوسائل واالحتياطات الالزمة لضمان ممارسة مجيع
املساهمني حلقوقهم النظامية على قدم املساواة دون متييز .
ب ) تلتزم طيبة بتوفري مجيع املعلومات اليت متكن املساهمني من ممارسة حقوقهم على أكمل
وجه  ،بصورة وافية ودقيقة وبشفافية ووضوح  ،يتم حتديثها بطريقة منتظمة ويف
املواعيد احملددة من خالل القنوات اإلعالمية والنظام اآللي لألسهم ( تداول ) وموقع طيبة
على اإلنرتنت .
جـ ) تلتزم طيبة باإلجابة على أسئلة واستفسارات مساهميها كافة دون متييز بالقدر الذي
ال يعرض مصلحة الشركة للضرر .
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املـادة اخلامسة  -حقوق املساهمني املتعلقة باجتماع اجلمعية العامة :
أ)

تعقد اجلمعية العامة مرة على األقل يف السنة خالل الستة األشهر التالية النتهاء السنة املالية
للشركة  ،كما جيوز دعوة مجعيات عادية أخرى كلما دعت احلاجة إىل ذلك .

ب ) تنعقد اجلمعية العامة بدعوة من جملس اإلدارة  ،وجيب على جملس اإلدارة أن يدعو اجلمعية
العامة لالجتماع إذا طلب ذلك احملاسب القانوني أو عدد من املساهمني متثل ملكيتهم ( ) % 5
من رأس املال على األقل .
جـ) يتم اإلعالن عن موعد انعقاد اجلمعية العامة ومكانه وجدول أعماهلا قبل املوعد بـ
( خبمسة وعشرين ) يوم ًا على األقل  ،ونشر الدعوة يف موقع السوق وموقع الشركة اإللكرتوني
ويف اجلريدة الرمسية ( أم القرى ) ويف صحيفتني واسعيت االنتشار يف اململكة  ،وينبغي
است دام وسائط التقنية احلديثة لالتصال باملساهمني .
د ) تتيح طيبة ملساهميها الفرصة للمشاركة الفعالة والتصويت يف اجتماعات اجلمعية العامة
للمساهمني  ،وحتيطهم بالقواعد اليت حتكم تلك االجتماعات وإجراءات التصويت من خالل
إعالنات الدعوة وإرشادات التصويت املدونة على بطاقات التصويت .
هـ ) تعمل طيبة على تيسري مشاركة أكرب عدد من املساهمني يف اجتماع اجلمعية العامة ومن ذلك
اختيار املكان والوقت املالئمني حبيث يتم عقد اجلمعية يف الفرتة املسائية كما تقضي بذلك
األنظمة وكذلك حث املساهمني على احلضور .
و ) عند إعداد جدول أعمال اجتماع اجلمعية العامة يأخذ جملس اإلدارة يف االعتبار املوضوعات
اليت يرغب املساهمون يف إدراجها على جدول أعمال االجتماع  ،وجيوز للمساهمني الذين
ميلكون نسبة (  )% 5على األقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إىل جدول أعمال
اجلمعية العامة عند إعداده وبعد موافقة وزارة التجارة والصناعة  ،على أن تصل مقرتحاتهم
قبل تاريخ انعقاد اجلمعية العامة بأسبوع على األقل .
ز ) يتوجب على أعضاء جملس اإلدارة واحملاسب القانوني حضور اجتماعات اجلمعية العامة
ليتاح للمساهمني مناقشة املوضوعات املدرجة يف جدول أعمال اجلمعية العامة وتوجيه
األسئلة يف شأنها إىل أعضاء جملس اإلدارة واحملاسب القانوني  ،وعلى جملس اإلدارة أو احملاسب
القانوني اإلجابة على أسئلة املساهمني بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر .
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ح ) أن تكون املوضوعات املعروضة على اجلمعية العامة مصحوبة مبعلومات كافية متكن
املساهمني من اختاذ قراراتهم .
تصدر القرارات يف اجلمعية العامة العادية باألغلبية املطلقة لألسهم املمثلة يف االجتماع  ،كما
تص در قرارات اجلمعية العامة غري العادية بأغلبية ثلثي األسهم املمثلة يف االجتماع إال إذا كان
القرار متعلقاً بزيادة أو بت فيض رأس املال أو بإطالة مدة الشركة أو حبل الشركة قبل
انقضاء املدة احملددة يف نظامها أو اندماج الشركة  ،فال يكون القرار صحيحاً إال إذا صدر
بأغلبية ثالثة أرباع األسهم املمثلة يف االجتماع .
ط ) يرأس اجلمعية العامة رئيس جملس اإلدارة أو العضو املنتدب يف حالة غيابه أو من ينوب عنه
ويعني الرئيس سكرترياً لالجتماع وجامعاً لألصوات  ،وحيرر باجتماع اجلمعية حمضر
يتضمن أمساء املساهمني احلاضرين أو املمثلني وعدد األسهم اليت يف حيازتهم باألصالة أو
بالوكالة وعدد األصوات املقرر هلا والقرارات اليت اختذت وعدد األصوات اليت وافقت عليها أو
خالفتها وخالصة وافية للمناقشات اليت دارت يف االجتماع  ،وتدون احملاضر بصفة منتظمة
عقب كل اجتماع يف سجل خاص يوقعه رئيس اجلمعية وسكرتريها وجامع األصوات .
ي ) متكن طيبة املساهمني من االطالع على حمضر اجتماع اجلمعية العامة  ،كما تقوم طيبة
بتزويد هيئة السوق املالية بنس ة من حمضر االجتماع خالل ( عشرة ) أيام من تاريخ
انعقاده وإعالم السوق بنتائج اجلمعية العامة فور انتهائها .

املـادة السادسة  -اختيار مراقب احلسابات :
أ)

يكون للشركة مراقباً للحسابات أو أكثر من بني املصرح هلم بالعمل يف اململكة تعينه اجلمعية
العامة سنوياً وحتدّد مكافأته  ،وجيوز هلا إعادة تعيينه  ،وملراقب احلسابات يف كل وقت حل
اإلطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغري ذلك من الوثائل ولـه أن يطلب البيانـات
واإليضاحات اليت يرى ضرورة احلصول عليها ولــه أيضـاً أن يتحقل من موجــودات الشركة
وإلتزاماتها  ،وعلى مراقب احلسابات أن يقدم إىل اجلمعية العامة السنوية تقريراً يضمنه
موقف الشركة من متكينه من احلصول على البيانات واإليضاحات اليت طلبها  ،وما يكون قد
كشفه من خمالفات ألحكام نظام الشركات أو أحكام هذا النظام  ،ورأيه يف مدى مطابقة
حسابات الشركة للواقع .

ب ) جيب أال تزيد مدة املراجعة حلسابات طيبة من قبل مراقب احلسابات عن مخس سنوات
متصلة وجيب أن يتم انقضاء فرتة سنتني قبل معاودة مراجعتها .
جـ ) يلتزم مراقب احلسابات وأي شريك يف مكتبه بقواعد ولوائح اهليئة السعودية للمحاسبني
القانونيني ذات العالقة مبلكية أسهم أو أوراق مالية للشركة أو أي من تابعيها مبا يضمن
استقاللية مراقب احلسابات وأي شريك أو موظف يف مكتبه .
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املـادة السابعة  -أساليب وحقوق التصويت :
أ)
ب)
جـ )

د )

هـ )

يعد التصويت حقاً أساسياً للمساهم ال ميكن إلغاؤه بأي طريقة  ،وعلى الشركة جتنب وضع أي
إجراء قد يؤدي إىل إعاقة است دام حل التصويت  ،وجيب تسهيل ممارسة املساهم حلقه يف
التصويت وتيسريه وحتقيل املعاملة املتكافئة للمساهمني.
حتسب األ صوات يف اجلمعيات العامة العادية وغري العادية على أساس صوت لكل مساهم ومع
ذلك ال جيوز ألعضاء جملس اإلدارة التصويت على قرارات اجلمعية اليت تتعلل بإبراء ذمتهم
عن مدة إدارتهم .
جتري عملية التصويت بطريقة االقرتاع من خالل بطاقة التصويت اليت يتم توزيعها على
املساهمني احلاضرين أو ممثليهم يف االجتماع وعلى الشركة أن تعد هذه البطاقة قبل
االجتماع بوقت كافٍ تدرج فيها أمساء املرشحني لعضوية جملس اإلدارة وبنود جدول
األعمال.
تتبع طيبة أسلوب التصويت الرتاكمي عند التصويت الختيار أعضاء جملس اإلدارة يف
اجلمعية العام ة وذلك مبنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد األسهم اليت ميتلكها إلعطاء
فرص حصول مساهمي األقلية على متثيل هلم يف جملس اإلدارة عن طريل األصوات الرتاكمية
ملرشح واحد ويتم التصويت وفقاً للضوابط التالية :
 إذا كان عدد املرشحني لعضوية جملس اإلدارة مساوياً أو أقل من عدد أعضاء جملساإلدارة املراد انت ابهم يتم يف هذه احلالة انت اب مجيع املرشحني بالتزكية دون اللجوء
إىل عملية التصويت .
 جيوز للمساهم التصويت ملرشح أو أكثر حبيث ال يتجاوز عدد من يرشحهم العدد املطلوبانت ابه ويتم استبعاد البطاقات امل الفة هلذا الشرط .
 ال جيوز أن يزيد عدد األصوات اليت مينحها املساهم عن عدد األسهم اليت ميتلكها أما إذازادت فإنه يتم ختفيض األصوات الزائدة بالنسبة والتناسب بني املرشحني الذين مت
التصويت هلم .
جيب على املستثمرين من األش اص ذوي الصفة اإلعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن
غريهم مثل  -صناديل االستثمار  -اإلفصاح عن سياساتهم يف التصويت وتصويتهم الفعلي يف
تقاريرهم السنوية  ،وكذلك اإلفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصاحل قد
يؤثر على ممارسة احلقوق األساسية اخلاصة باستثماراتهم .

املـادة الثامنة  -صالحيات تصويت اجلمعية العامة :
أ ) اجلمعية العامة العادية :
ختتص جبميع األمور املتعلقة بالشركة ومنها ما يلي :
 - 1املصادقة على التقرير السنوي جمللس اإلدارة .
 - 2املصادقة على امليزانية العمومية للشركة .
 - 3إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن فرتة إدارتهم .
 - 4انت اب أعضاء جملس اإلدارة وإعفائهم .
 - 5املوافقة على اختيار احملاسب القانوني املرشح من قبل جلنة املراجعة .
 - 6املوافقة على اقرتاح جملس اإلدارة بشأن توزيعات األرباح .
 - 7املوافقة على ضوابط اختيار جلنة املراجعة وجلنة املكافآت والرتشحيات .
ب ) اجلمعية العامة غري العادية :
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ختتص بتعديل نظام الشركة باستثناء األحكام احملظور عليها تعديلها نظاماً وفضالً عن ذلك
يكون هلا أن تصدر قرارات يف األمور الداخلية يف اختصاص اجلمعية العامة العادية وذلك
بنفس الشروط واألوضاع للجمعية العادية .

املـادة التاسعة  -ضوابط احلضور بالوكالة :
للمساهم أن يوكل عنه  -كتابة  -مساهماً آخر يف حضور اجتماع اجلمعية العامة وفقاً للضوابط
التالية:
أوالً  -جيب أن يتضمن التوكيل املعلومات األساسية التالية :
 - 1إسم املساهم رباعياً  ،إسم الشركة أو املؤسسة وفقاً ملا هو مدون يف السجل التجاري.
 - 2عدد األسهم .
 - 3رقم السجل املدني  /السجل التجاري للمساهم.
 - 4إسم الوكيل رباعياً .
 - 5رقم السجل املدني للوكيل .
 - 6إسم وصفة موقع التوكيل  -على أن ترفل صورة من الوكالة الشرعية يف حالة كون
موقع التوكيل وكيالً شرعياً . -
 - 7تاريخ حترير التوكيل .
ثانياً  -يشرتط لقبول التوكيل توفر العناصر التالية :
 - 1جيب النص يف الوكاالت الشرعية صراحة على حل الوكيل يف حضور اجلمعيات
العمومية للشركات املساهمة والتصويت على بنود جدول أعماهلا  ،على أن يكون الوكيل
من مساهمي الشركة .
 - 2أن يكون التوكيل صادراً من مساهم أو وكيله الشرعي ملساهم آخر من غري موظفي
الشركة أو أعضاء جملس إدارتها وأن يكون التوكيل مصدقاً من إحدى اجلهات التالية :
 الغرفة التجارية الصناعية متى كان املساهم منتسباً إلحداها وكذلك احلال إذا كاناملساهم شركة أو مؤسسة إعتبارية .
 البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك املصدق . اجلهة اليت يعمل بها املساهم الراغب يف التوكيل . إحدى اجلهات احلكومية.ثالث ًا  -أال تزيد قيمة األسهم يف التوكيالت الصادرة ملساهم واحد عن (  ) % 5من رأمسال الشركة ما
مل يكن التوكيل صادرًا من مساهم واحد وأفراد أسرته .
رابع ًا  -أن يكون التوكيل الجتماع حمدد .
خامساً  -أن يكون التوكيل لغري أعضاء جملس اإلدارة أو موظفي الشركة أو املكلفني بالقيام بصفة
دائمة بعمل فين أو إداري حلسابها .
سادساً  -ال جيوز أن حتدد الشركة مساهم ًا معيناً لتلقي التوكيالت .
سابعاً  -جيب تقديم أصل التوكيل املصدق  ،وال تقبل الصورة .
ثامناً  -جيب أن تصل التوكيالت إىل الشركة قبل ثالثة أيام على األقل من موعد انعقاد اجلمعية ،
وتشكل جلنة من موظفي الشركة مبشاركة مندوب وزارة التجارة والصناعة يف اإلجتماع
لفرز التوكيالت املقدمة والتأكد من صحتها واكتمال بياناتها قبل انعقاد اجلمعية بيوم
واحد على األقل.
تاسعاً  -يتم استبعاد التوكيالت امل الفة هلذه القواعد .
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املـادة العاشرة  -النصاب القانوني الجتماعات اجلمعيات العامة للمساهمني :
ال يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون ميثلون نصف رأس
امل ال على األقل  ،فإذا مل يتوفر هذا النصاب يف االجتماع األول وجهت الدعوة إىل اجتماع ثان
يعقد خالل الثالثني يوماً التالية لالجتماع السابل وتنشر الدعوة يف موقع السوق وموقع
طيبة اإللكرتوني ويف صحيفتني واسعيت االنتشار يف اململكة ويعترب االجتماع الثاني صحيحاً
أياً كان عدد األسهم املمثلة فيه .
ال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون ميثلون نصف
رأس املال على األقل  ،فإذا مل يتوفر النصاب يف اإلجتماع األول وجهت الدعوة إىل إجتماع ثاني
خالل الثالثني يوماً التالية لالجتماع السابل وتنشر الدعوة يف موقع السوق وموقع طيبة
اإللكرتوني ويف صحيفتني واسعيت االنتشار يف اململكة ويكون اإلجتماع الثاني صحيحاً إذا
حضره عدد من املساهمني ميثل ربع رأس املال على األقل .
أما يف حالة عدم عقدها يف غضون شهر فإنه يرتفع النصاب القانوني إىل  % 51من عدد األسهم
وبالتالي يتوجب توجيه الدعوة للمرة الثالثة واليت تعترب األوىل من الناحية النظامية ويف
حالة عدم االنعقاد يتم الدعوة للمرة الرابعة ( الثانية ) وهكذا .

املـادة احلادية عشرة  -حقوق املساهمني يف أرباح األسهم :
أ ) سياسة توزيع األرباح :
تعتمد سياسة توزيع األرباح يف طيبة على حتقيل عوائد ومكاسب جمزية للمستثمرين يف
أسهم طيبة  ،وحبيث ميتد أثر تلك العوائد واملكاسب ليشمل احملاور التالية :
 - 1توزيع أرباح نقدية جمزية على املساهمني  ،بعد األخذ يف االعتبار العوامل امل تلفة
القائمة وقت التوزيع مبا يف ذلك الوضع املالي لطيبة ومتطلبات رأس املال العامل واألرباح
القابلة للتوزيع وحدود اإلئتمان املتاحة لطيبة باإلضافة إىل الوضع االقتصادي العام .
 - 2زيادة وتعظيم قيمة السهم عن طريل زيادة عوامل التأثري اإلجيابية يف قيمة السهم
واليت منها :
 1/2العمل على زيادة حقوق املساهمني وبالتالي زيادة القيمة الدفرتية للسهم .
 2/2احملافظة واالستمرار يف توزيعات األرباح النقدية بشكل متوازن مع حتقيل الزيادة
يف قيمة السهم .
 3/2اإلفصاح يف األوقات املناسبة ومبا حيقل متطلبات نظام هيئة السوق املالية عن
األخبار والبيانات واملعلومات اليت تؤثر يف قيمة األسهم .
 - 3منح أسهم جمانية للمساهمني يف حالة توفر الظروف واملتطلبات اخلاصة بذلك املرتبطة
باألرباح املبقاة ومكونات حقوق املساهمني يف املراكز والقوائم املالية لطيبة .
ب ) توزيع األرباح :
 - 1بناءاً على قرار اجلمعية العامة بتوزيع األرباح على املساهمني توزع األرباح السنوية
الصافية للشركة بعد حسم مجيع املصروفات العمومية والتكاليف األخرى مبا فيها الزكاة
املفروضة شرعاً على الوجه اآلتي :
 جينب (  ) % 11من األرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي  ،وجيوز للجمعيةالعامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ اإلحتياطي املذكور نصف رأس املال .
 جيوز بقرار من اجلمعية العامة العادية إنشاء إحتياطيات أخرى وفل ما تراه.04

 يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أوىل للمساهمني تعادل (  ) % 5من رأس املالاملدفوع .
 خيصص بعد ما تقدم (  ) % 5من الباقي ملكافأة جملس اإلدارة حبد أقصى قدرهمائيت ألف ريال لكل عضو  ،ويوزع الباقي بعد ذلك على املساهمني كحصة إضافية
يف األرباح.
 - 2تكون أحقية األرباح سواءاً األرباح النقدية أو أسهم املنحة ملالكي األسهم املسجلني بسجالت
مركز إيداع األوراق املالية يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة .
 -3تدفع طيبة األرباح املقرر توزيعها على املساهمني بالطريقة اليت تسهل وصوهلا
للمساهمني ومن ذلك :
 إيداع األرباح يف حساب املساهم املرتبط مبحفظته االستثمارية إذا توفر رقم احلسابلدى طيبة .
 الصرف املباشر عن طريل البنك الذي تعلن عنه طيبة لصرف األرباح بعد إبراز املساهملبطاقة األحوال املدنية .
 حتتفظ طيبة باألرباح السابقة للمساهم اليت مل يسبل له صرفها وسبل أن أصدرت طيبةبها شيكات ومل ترسل للمساهمني بسبب عدم توفر عناوين واضحة هلم حيث يتم صرفها
عند مراجعة املساهم لطيبة  ،أو حتديث بياناته لديها .
جـ  -األرباح الدورية :
توزع طيبة أرباحها الدورية على ضوء النتائج املالية وفقاً ملا يلي :
 شهرية. أرباح ربع سنوية. أرباح نصف سنوية .وذلك وفقاً للضوابط واإلرشادات التالية :
 - 1أن يتوافر لدى طيبة أرباح مرتاكمة كافية لتغطية األرباح املقرتح توزيعها خالل العام
بعد خصم امل صصات واإلحتياطيات النظامية والضريبية .
 - 2أن تكون األرباح املتحققة خالل الفرتات امل تلفة من السنة املالية قد بنيت على نفس
األسس احملاسبية املتبعة من قبل الشركة وأن إمكانية اإلبقاء على هذه األرباح لغاية
إنتهاء السنة املالية لطيبة هي إمكانية معقولة بدرجة كبرية .
 - 3أن وضع طيبة املالي والسيولة املتوفرة لديها تسمح بالقيام بهذا التوزيع .
 - 4يضمّن جملس اإلدارة تقريره السنوي املقدم للجمعية العامة للشركة نسب األرباح اليت مت
توزيعها على املساهمني خالل الفرتات امل تلفة من السنة إضافة إىل نسبة األرباح املقرتح
توزيعها يف نهاية السنة وإمجالي هذه األرباح .
 - 5يتم قيد توزيع األرباح على حساب األرباح احملققة للفرتة أو على حساب األرباح املرتاكمة
من السنوات السابقة أو كليهما  ،وعلى الشركة أن تراعي التسلسل واالنتظام يف كيفية
ونسب توزيع األرباح حسب اإلمكانيات والسيولة املتوفرة لدى الشركة  ،وعلى جملس
اإلدارة اإلفصاح واإلعالن عن نسب األرباح الدورية املنتظمة اليت يتقرر توزيعها على
املساهمني يف مواعيدها حتى يكون املساهمون على علم بها وإطالع عليها .
 - 6عند اختاذ قرار توزيع األرباح من قبل جملس اإلدارة يتم اإلفصاح واإلعالن عنه مبجرد
اختاذ القرار  ،على أن يتم اإلعالن عن قرار جملس اإلدارة قبل ثالثة أسابيع على األقل
من التاريخ احملدد لتوزيع األرباح الدورية .
د  -تُطلع طيبة املساهمني على سياسة توزيع األرباح يف اجتماع اجلمعية العامة  ،واإلشارة إليها يف
تقرير جملس اإلدارة.
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الـبــاب الثالث
اإلفصاح والشفافية
املـادة الثانية عشرة  -السياسات واإلجراءات املتعلقة باإلفصاح :
أ ) وتشتمل دون أن تقتصر على املعلومات األساسية املتعلقة مبا يلي :
 - 1النتائج املالية للشركة وفقاً للمعايري احملاسبية الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني
القانونيني .
 - 2النتائج التشغيلية لطيبة وفقاً للمعايري املتعارف عليها .
 - 3أهداف الشركة .
 - 4ملكية األغلبية وفقاً للفقرة (جـ) من املادة السابعة والثالثون من هذه الالئحة وحقوق
التصويت وفقاً للمادة ( السابعة ) من هذه الالئحة .
 - 5أمساء ومرتبات وحوافز أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني.
 - 6املعلومات ذات العالقة بامل اطر احملتملة يف املستقبل.
 - 7املعلومات املتصلة بالعاملني وسياسات املوارد البشرية وغريهم من أصحاب املصاحل واليت
قد تؤثر بصورة ملموسة يف أداء الشركة .
 - 8كيفية ومدى تطبيل سياسات وممارسات احلوكمة .
 - 9األحداث اجلوهرية اليت تؤثر على نشاط وأعمال الشركة .
ب ) يتم اإلفصاح عن طريل التقارير واألخبار الصحفية عرب وسائل اإلعالم وموقع السوق وموقع
الشركة على اإلنرتنت بصورة دقيقة وكافية وواضحة ليس فيها غموض أو تضليل وفل
الضوابط املعتمدة .
جـ ) يتم اإلعالن عن التطورات املهمة واملعلومات املالية  ،تنفيذاً للمادتني ( اخلامسة والعشرون ،
والسادسة والعشرون ) من قواعد التسجيل واإلدراج  ،بالصيغة اآلتية:
 - 1تعقد اجتماعات جملس إدارة الشركة أو جلان املراجعة أو أي جلان أخرى سيناقش خالهلا
موضوع جيب اإلعالن عنه ويتعلل بالتطورات املهمة واملعلومات املالية خالل فرتة متكن
الشركة من نشر اإلعالن على موقع السوق املالية ( تداول ) قبل ما ال يقل عن ساعتني
من بداية فرتة التداول اليت تلي عقد االجتماع .
 - 2يف حال حدوث أي من التطورات املهمة وفقاً للمادة ( اخلامسة والعشرين ) من قواعد
التسجيل واإلدراج خالل أقل من ساعتني من بداية فرتة التداول أو أثناء فرتة التداول ،
فيتم االنتظار حتى انتهاء فرتة التداول ومن ثم نشر إعالن عنه على موقع السوق املالية
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( تداول ) مع وجوب اختاذ كافة االحتياطات الالزمة لضمان عدم تسرب اخلرب عن تلك
التطورات قبل نشر اإلعالن  ،إما إذا كان اخلرب عن التطور املهم من النوع الذي ال ميكن
للشركة ضمان عدم تسربه  ،كأن يكون مرتبطاً بأطراف أخرى ال تضمن الشركة التزامها
باحملافظة على السرية  ،أو أن يكون احلدث حمل اخلرب مادة إعالمية كالكارثة الطبيعية
أو احلريل أو حنو ذلك فيجب إبالغ هيئة السوق املالية فور وقوعه .
د ) جيب أن يشمل أي إعالن عن خرب أو حدث جوهري وقع أو من املتوقع حدوثه البيانات
التالية :
 - 1جيب أن يكون عنوان اإلعالن واضحاً ويعكس احلدث اجلوهري املراد اإلعالن عنه .
 - 2تقديم وصف مفصل للحدث اجلوهري مع توضيح كافة املعلومات املرتبطة به .
 - 3إيضاح العوامل واملربرات اليت أدت لتحقل احلدث .
 - 4إذا كان للحدث أثر مالي على القوائم املالية  ،جيب ذكر األثر املالي للحدث  ،وإذا تعذر ذلك
جيب ذكر السبب .
 - 5على الشركة بذل العناية الالزمة للتأكد من أن أي وقائع أو معلومات مرتبطة بذلك
احلدث صحيحة وغري مضللة .
 - 6على الشركة عدم استبعاد أو حذف أو إخفاء أي معلومات ميكنها التأثري على مضمون
أو نتائج احلدث اجلوهري .
 - 7يف حال نشأ عن احلدث اجلوهري أي إلتزام مالي على الشركة  ،جيب أن يتضمن اإلعالن
شروط ومدة وقيمة هذا اإللتزام واجلهات اليت متثل طرفاً فيه  ،وأثره املالي على القوائم
املالية .
 - 8يف حال قامت الشركة باإلعالن عن حدث جوهري مستقبلي  ،على الشركة اإلعالن عن
أي تطورات جديدة حتدث على ذلك احلدث .
هـ  -حيظر على األش اص اآلتية مسمياتهم :
 -رئيس وأعضاء جملس اإلدارة .

 -اللجان املنبثقة عن جملس اإلدارة .

 -جلنة املراجعة .

 -العضو املنتدب .

 -مدراء اإلدارات ورؤساء األقسام .

 -مجيع العاملني ما دون ذلك .

 -املراجعون اخلارجيون .

 -االستشاريون .

 - 1أن يقوم أي منهم باإلفصاح عن معلومات داخلية مؤثرة على سعر السهم يف السوق يف
وقت معني ألي ش ص آخر وهو يعلم أو جيدر به أن يعلم أن هذا الش ص اآلخر من
املمكن أن يقوم بالتداول يف الورقة املالية ذات العالقة باملعلومات الداخلية .
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 - 2حيظر على أي ش ص غري مطلع أن يفصح ألي ش ص آخر عن أي معلومات حصل عليها
من داخل طيبة من ش ص مطلع بطريقة مباشرة أو غري مباشرة وكان يعلم أن ذلك
الش ص أو جيدر به أن يعلم أن هذا الش ص الذي مت اإلفصاح له من املمكن أن يقوم
بالتداول يف الورقة املالية ذات العالقة باملعلومات الداخلية .
 - 3حيظر على الش ص املطلع أن يقوم بالتداول يف أسهم طيبة بناءاً على معلومات داخلية أو
خارجية .
 - 4حيظر على الش ص غري املطلع على معلومات داخلية بناءاً على معلومات داخلية حصل
عليها من مطلع داخل طيبة أن يتداول يف أسهم طيبة وهو يعلم أو جيدر به أن يعلم أن
هذه املعلومات داخلية .
و  -حيظر على أي ش ص داخل طيبة من العاملني بطيبة أو أصحاب املصاحل بطيبة التصريح
شفاهة أو كتابة ببيان غري صحيح يتعلل بواقعة جوهرية أو إغفال التصريح ببيان يلزم
بالتصريح عنه مبقتضى النظام أو اللوائح التنفيذية أو قواعد السوق أو مركز اإليداع  ،إذا
كان التصريح بالبيان أو إغفال الش ص التصريح بالبيان املطلوب بهدف التأثري على سعر
وقيمة سهم طيبة بالسوق أو حث ش ص آخر على شراء أو بيع ورقة مالية أو حتى ممارسة
حقوق متنحها ورقة مالية أو اإلحجام عن ممارستها .
ز  -حيظر على أي ش ص بطيبة الرتويج بشكل مباشر أو غري مباشر لبيان غري صحيح يتعلل
بواقعة جوهرية  ،أو لرأي بهدف التأثري على سعر أو قيمة ورقة مالية  ،أو أي هدف آخر
ينطوي على تالعب  ،كما حيظر الرتويج لبيان صرح به الش ص نفسه أو الرتويج لبيان
صرح به ش ص آخر .
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املـادة الثالثة عشرة  -اإلفصاح يف تقرير جملس اإلدارة :
جيب أن حيتوي تقرير جملس اإلدارة وفقاً للنموذج االسرتشادي الصادر عن هيئة السوق املالية
على اآلتي :
 - 1وصف ألنواع النشاط الرئيسية لطيبة وجمموعتها  ،ويف حالة وصف نوعني أو أكثر من النشاط
جيب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثريه على حجم أعمال طيبة التجارية وإسهامه يف النتائج .
 - 2وصف خلطة وقرارات طيبة املهمة ( مبا يف ذلك إعادة هيكلة الشركة  ،أو توسعه أعماهلا  ،أو وقف
عملياتها ) والتوقعات املستقبلية ألعمال طيبة وأي خماطر تواجهها .
 - 3خالصة على شكل جداول أو رسم بياني ألصول وخصوم طيبة ونتائج أعماهلا للسنوات املالية
اخلمس األخرية أو منذ التأسيس أيهما أقصر .
 - 4حتليل جغرايف إلمجالي إيرادات طيبة وإمجالي إيرادات شركاتها التابعة خارج اململكة
(إن وجدت).
 - 5إيضاح ألي فروقات جوهرية يف النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات معلنة
من طيبة .
 - 6إيضاح ألي اختالف عن معايري احملاسبة الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني.
 - 7إسم كل شركة تابعة ونشاطها الرئيس والدولة احملل الرئيس لعملياتها  ،والدولة حمل تأسيسها.
 - 8تفاصيل عن األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة .
 - 9وصف لسياسة طيبة يف توزيع األرباح .
 - 11وصف ألي مصلحة يف فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت تعود ألش اص ( عدا أعضاء جملس
إدارة طيبة وكبار التنفيذيني وأزواجهم وأوالدهم القصر ) قاموا بإبالغ طيبة بتلك احلقوق
وأي تغيري يف تلك احلقوق خالل السنة املالية األخرية.
 - 11وصف ألي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء جملس إدارة طيبة وكبار
التنفيذيني وأزواجهم وأوالدهم القصر يف أسهم أو أدوات دين طيبة أو أي من شركاتها
التابعة  ،وأي تغيري يف تلك املصلحة أو تلك احلقوق خالل السنة املالية األخرية .
 - 12املعلومات امل تعلقة بأي قروض على طيبة (سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أو غري ذلك)
وكشف باملديونية اإلمجالية لطيبة وجمموعتها وأي مبالغ دفعتها طيبة سداداً لقروض خالل
السنة ويف حالة عدم وجود قروض على طيبة فعليها تقديم إقرار بذلك .
 - 13وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل إىل أسهم وأي حقوق خيار أو مذكرات حل
اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها طيبة خالل السنة املالية مع إيضاح أي عوض
حصلت عليه طيبة مقابل ذلك .
 - 14وصف ألي حقوق حتويل أو اكتتاب مبوجب أدوات دين قابلة للتحويل إىل اسهم  ،أو حقوق
خيار  ،أو مذكرات حل اكتتاب  ،أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها طيبة .
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وصف ألي اسرتداد أو شراء أو إلغاء من جانب طيبة ألي أدوات دين قابلة لالسرتداد  ،وقيمة
األوراق املالية املتبقية  ،مع التمييز بني األوراق املالية املدرجة اليت اشرتتها طيبة وتلك اليت
اشرتتها شركاتها التابعة .
عدد اجتماعات جملس اإلدارة اليت عقدت خالل السنة املالية األخرية وسجل حضور كل
اجتماع .
معلومات تتعلل بأي عقد قد تكون طيبة طرفاً فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة
جوهرية ألحد أعضاء جملس إدارة طيبة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير املالي أو ألي ش ص
ذي عالقة بأي منهم  ،وإذا مل يوجد عقود من هذا القبيل فعلى طيبة تقديم إقرار بذلك .
بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد أعضاء جملس إدارة طيبة أو أحد كبار
التنفيذيني عن أي راتب أو تعويض .
بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد مساهمي طيبة عن أي حقوق يف األرباح .
بيان بقيمة املدفوعات النظامية املستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات
أخرى  ،مع وصف موجز هلا وبيان أسبابها .
بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطيات أخرى مت إنشاؤها ملصلحة موظفي طيبة .
إقرارات مبا يلي :
 أنه مت إعداد سجالت احلسابات بالشكل الصحيح . أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ومت تنفيذه بفعالية . أنه ال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة طيبة على مواصلة نشاطها .ويف حال تعذر إصدار أي مما سبل جيب أن حيتوي التقرير على إٌقرار يوضح سبب ذلك .
إذا كان تقرير احملاسب القانوني يتضمن حتفظات على القوائم املالية السنوية  ،وطلبت
اهليئة معلومات إضافية  ،جيب أن يوضح تقرير جملس اإلدارة تلك املعلومات كما مت تقدميها
للهيئة .
يف حالة توصية جملس اإلدارة باستبدال احملاسب القانوني قبل انتهاء ثالث سنوات مالية
متتالية  ،جيب أن حيتوي التقرير على ذلك مع بيان أسباب التوصية باالستبدال .
ما مت تطبيقه من أحكام الئحة حوكمة الشركات املساهمة الصادرة عن هيئة السوق املالية
وما مل يتم تطبيقه مع بيان سبب ذلك.
أمساء الشركات اليت يكون عضو جملس إدارة الشركة عضواً يف جمالس إدارتها .
تكوين جملس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو التالي :
عضو جملس إدارة تنفيذي  ،أو عضو جملس إدارة غري تنفيذي  ،أو عضو جملس إدارة مستقل.
وصف خمتصر إلختصاصات جلان جملس اإلدارة الرئيسة ومهماتها مثل جلنة املراجعة ،
وجلنة الرتشيحات واملكافآت ،مع ذكر أمساء هذه اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها.
تفصيل عن املكافآت والتعويضات املدفوعة لكل من اآلتي كل على حدة :
 أعضاء جملس اإلدارة . مخسة من كبار التنفيذيني ممن تلقوا أعلى املكافآت والتعويضات من الشركة  ،يضاف إليهمالرئيس التنفيذي واملدير املالي إن مل يكونا من ضمنهم .
أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق املالية أو من أي
جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى .
نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة .
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املـادة الرابعة عشرة  -السياسات واإلجراءات الـيت تضـمن احـرتام طيبـة لألنظمـة
واللوائح وااللتزام باإلفصاح عن املعلومات اجلوهرية:
تلتزم طيبة بتنفيذ اإلجراءات والقوانني والتعاميم اليت تصدرها اهليئات واجلهات احلكومية وفل
اآلتي :
 - 1تشرتط على املوردين واملتعاقدين معها تقديم شهادة مصلحة الزكاة والدخل وشهادة من
التأمينات االجتماعية يف مجيع العقود اليت تربمها معهم وفل ما جاء بالتعاميم الصادرة يف هذا
الشأن .
 - 2رصد ومتابعة مجيع التعاميم واألنظمة الصادرة من اجلهات امل تصة وذات العالقة بطيبة
وأصحاب املصاحل كوزارة التجارة والصناعة  ،هيئة سوق املال  ،وزارة املالية واالقتصاد الوطين ،
وزارة الداخلية  ،وزارة اخلارجية ووزارة العمل والعمال .
 - 3إصدار التعاميم الداخلية عرب االنرتانت الداخلي لطيبة جبميع اللوائح اخلاصة بطيبة
وإجراءات العمل والئحة تنظيم العمل ومجيع التعاميم والقرارات اإلدارية العامة  ،وتقوم وفل
متطلبات اجلودة بإطالع العاملني على مجيع املعلومات اهلامة اليت ختص العمل وتقوم بإطالع
العاملني اجلدد على مجيع ما يهمهم معرفته من خالل االنرتانت الداخلي .
 - 4اإلجابة من خالل موقع طيبة على اإلنرتنت على مجيع استفسارات املساهمني وغري املساهمني
بشفافية تامة وإفصاح على مجيع األمور واملوضوعات اليت ختصهم مبا ال يعرض مصلحة
الشركة للضرر .
 - 5نشر ثقافة اإلفصاح عن املعلومات واإلجنازات واإلجابة على األسئلة اليت يطرحها أصحاب
املصاحل .
 - 6تلتزم طيبة وفل العقود املوقعة مع أصحاب العالقة من الدائنني واملدينني جبميع الشروط
التعاقدية مبا يف ذلك سداد مستحقات الغري يف موعدها دون تأخري وكذلك سداد حقوق العاملني
بطيبة .
 - 7تقوم طيبة باملطالبة حبقوقها بصورة منتظمة من خالل مطالبات األقسام امل تصة بذلك
ووفل جدول زمين حمدد مع مراعاة سياسات االئتمان املمنوحة واليت يتم االلتزام بها من قبل
مجيع املسئولني بطيبة والشركات التابعة والشقيقة املرتبطة بعقود مع طيبة .
 - 8تلتزم طيبة بإعداد املوازنات الت طيطية السنوية ومقارنتها مع األداء الفعلي وتلتزم وتطبل
الصالحيات اخلاصة بالصرف وحتصيل اإليرادات وفل ما جاء باللوائح والقوانني الداخلية
املنظمة لذلك .
 - 9تقوم طيبة من خالل اجتماعات جلنة اجلودة واالجتماعات الدورية الداخلية واالجتماعات
الدورية مع الشركات الشقيقة ومن خالل اللقاءات الربعية والسنوية بالتأكيد على االلتزام
باإلجراءات واللوائح والقوانني وسياسة اجلودة بطيبة وجمموعتها ومتابعة تنفيذها .

20

الـبــاب الرابع
ضوابط اإلدارة والقياس والقيم بطيبة
املـادة اخلامسة عشرة  -ضوابط إدارة الشركة :
تتبنى طيبة أسلوباً إلدارة الشركة يستند على قواعد مهنية أخالقية تقوم على مبادئ الشفافية
والنزاهة والعدالة واملسئولية  ،كما يقوم جملس اإلدارة بدوره لضبط إدارة الشركة على النحو
التالي :
 تدار أعمال طيبة مبوجب توجيهات جملس اإلدارة  ،ويفوض جملس اإلدارة العضو املنتدب ومنخالله املديرين التنفيذيني للشركة بإدارة العمل اليومي للشركة .
 يتسم عمل جملس إدارة طيبة باخلربة واملعرفة والتقدير املتوازن لألمور ويتم حث أعضاءجملس اإلدارة على سلوك النقد اهلادف البناء ؛ فهم يتقدمون بأسئلة واضحة واستفسارية
ويطلبون إجابات حمددة وأمينة ويزاولون مهامهم بنزاهة ويظهرون إلتزاماً بعيد املدى
بتطوير طيبة وتقدمها.
 يعتمد جملس إدارة طيبة على نصائح وتقارير وآراء اإلدارة واملستشارين القانونيني واحملاسبنيالقانونيني واملستشارين اخلرباء  ،ويقوم جملس اإلدارة بتقييم مؤهالت من يعتمد عليهم وفقاً
إلجراءات التأهيل املعتمدة يف طيبة.

املـادة السادسة عشرة  -قياس األداء :
متتلك طيبة ضوابط ملراجعة وقياس األداء  ،حيث تعمل آليات الضبط الداخلية واخلارجية هذه
على مراجعة وضمان التقيد بلوائح وإجراءات طيبة وتشمل آليات الضبط امل تلفة ما يلي :

الضوابط الداخلية :
تتضمن هذه الضوابط جلاناً للموافقة على النفقات الرأمسالية املرتفعة القيمة والتقيد مبتطلبات
اجلودة  ،والتوجيه بتطوير اخلدمات اجلديدة ومراجعة مؤشرات األداء الرئيسية على أساس
منتظم  ،كما تقوم اإلدارة التنفيذية  -وعلى حنو مستمر  -مبراجعة وتنفيذ أحدث املمارسات
اإلدارية السليمة إلدارة وضبط إدارة الشركة وذلك بتشكيل جلان خاصة إضافية حسبما يتطلب
األمر .

الضوابط اخلارجية :
إن التدابري األخرى اليت مت اختاذها لضمان الشفافية بالنسبة إىل املساهمني هي اإللتزام مبقاييس
اهليئة السعودية للمواصفات واملقاييس واآليزو ومقاييس الصحة والسالمة واملراجعة اخلارجية
للبيانات املالية على أساس ربع سنوي وسنوي .
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املـادة السابعة عشرة  -قيم طيبة :
تتمسك وتطبل طيبة القيم املعتمدة املتمثلة يف اآلتي :
 - 1التقوى .
تقوى اهلل سبحانه وتعاىل تعين اتباع أوامره واجتناب نواهيه حيث تسد التقوى ثغرات تعجز مجيع
االحتياطات البشرية وطرق املراقبة من احتوائها ومعاجلتها فهي من املنبع متنع أو تصحح السلوك
املعوج واملتمثل يف التحايل والسرقة والغش واخلداع والكذب والنفاق  ....إخل  ،والتقوى حتض على
اإليثار وترك األنانية وتدعوا إىل االرتباط بالسلوك القويم واألخالق احلميدة واحلض على أداء
الواجبات بكل همة ونشاط وحتمل أمانة العمل املتمثلة يف احلفاظ على حقوق اآلخرين والوفاء
بالعقود والعهود والعدل واملساواة ومراعاة حرمة اآلخرين من مال مؤمتن أو عمل مطلوب أداؤه
وعدم التهاون أو الكسل والعجز والدعة واإلتكالية واحلض على األفعال الفاضلة وأداء أعمال اخلري
وتنفيذ األعمال املطلوبة مبا ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء .

 - 2اإلتقان .
اإلتقان توجيه نبوي كريم حيث قال صلى اهلل عليه وسلم ( إن اهلل حيب إذا عمل أحدكم عمالً أن
يتقنه ) ومعنى اإلتقان الوفاء بكامل متطلبات العمل املطلوب إجنازه وفل املعايري واملواصفات املقررة
ويعرف اإلتقان بأنه حذق األشياء وهو األداء األفضل لألعمال بكفاءة عالية مما يؤدي إىل نتائج
خالية من األخطاء أو العيوب أي الوصول لألهداف بأفضل النتائج املرجوة بأقل تكلفة وأكثر منفعة
واإلتقان سلوك مميز لتطبيل املعرفة وال يتأتى إال عن طريل اإلخالص والتفاني يف أداء العمل
ويتالزم اإلتقان مع النجاح فال تهاون أو تكاسل أو إهمال مع النجاح فليس املطلوب أن يؤدي الفرد
عمله صحيحاً بل متقناً وال ميكن الوصول لذلك إال عرب املثابرة واإلخالص والتحلي بالصرب واإلميان
واتباع األسس العلمية والعملية للوصول لألهداف املرجوة .

 - 3السمعة اجليدة .
تت ذ طيبة مسات التعامل اإلنساني الرفيع مع مساهميها وعمالئها واملوردين واملتعاملني معها من
أصحاب املصاحل على مسات واضحة من احلقوق والواجبات والوفاء بها يف مواعيدها واحملافظة عليها
والتناصح واملشورة والسعي حلل املشاكل واخلالفات رضائياً وكف الظلم والتعامل مع العاملني بكل
املعايري اإلنسانية والوفاء باإللتزامات التعاقدية اليت حتافظ على حقوقهم ويف نفس الوقت احملافظة
على حقوق أصحاب راس املال .
ومسعة طيبة تأتي من وفائها بوعودها والسلوك القويم ملنسوبيها ومجيع العاملني فيها وحسن
التعامل مع اآلخرين كما تتعامل طيبة مع اجملتمع احمليط بها بكل املعايري اإلنسانية فهي حتض
على األعمال اليت تعود على اجملتمع بالقيمة املضافة ذات العائد على أكرب عدد من الشرائح
االجتماعية وحتض على أعمال اخلري وإحاطة اجملتمع بكل ما يتطلبه من احتياجات وفل قناعة
تامة باإلصالح والبناء والتفاعل والتعاون مع اجملتمع .
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 - 4العمل بروح الفريل الواحد .
استشعار التعاون يف أداء الواجبات من خالل النظرة احلديثة لفرق العمل واليت تؤتي مثارها يف
تنفيذ األعمال بكل اقتدار وكفاءة وأداء متميز  ،وفل ما درجت عليه إدارة طيبة يف تكوين فرق
العمل اليت أصبحت مسة بارزة من مسات أعماهلا فقد متكنت طيبة يف وقت مبكر من استكمال
هياكلها التنظيمية للجودة اليت تقوم على العمل اجلماعي والعمل املتقن اإلحرتايف العالي من خالل
فرق إعادة هندسة العمليات وفرق عمل اإلجراءات وفرق عمل الزيارات التفقدية ألنشطة أعماهلا
إىل غري ذلك من فرق العمل امل تلفة اليت مشلت كافة اجملاالت واليت فاقت إجنازاتها التوقعات .
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الرتكيز على اجلودة .

 الرتكيز على اجلودة كقيمة أساسية تعين اإللتزام باجلودة يف مجيع األعمال اليت يتم تنفيذها يفطيبة وذلك وفقاً لدليل اجلودة الذي أعدته طيبة طبقاً ملتطلبات املواصفة القياسية الدولية
اآليزو  2111 : 9111وهو الدليل الذي يصف اآلليات املنظمة املست دمة يف كسب رضاء العميل
التام والتحسني املستمر  ،ويست دم يف األغراض التالية :
أ  -تدريب األفراد الذين يتم تعيينهم بطيبة على طرق حتقيل اجلودة .
ب  -مرجع أساسي لنظام اجلودة يتم احلكم من خالله على املمارسات احلالية ومدى كفايتها ،
وكذلك اقرتاح إجراءات التحسني.
جـ  -التعاطي مع املشاكل وحلوهلا .
د  -ضمان استمرارية العمل بالعمليات واإلجراءات واليت ميكن أن تتأثر بتغري األفراد  ،وإطالع
مجيع العاملني عليها من خالل الشبكة الداخلية ( اإلنرتانت) .
 تطبل طيبة أحدث املفاهيم والدراسات اليت تؤدي إىل جودة أعماهلا مثل اهلندسة القيمية اليتتطبقها طيبة يف مجيع مشروعاتها اإلنشائية .

-6

النمو والتطور .

النمو والتطور هما من السمات األساسية لقيم طيبة منذ إنشائها فالنمو هو الزيادة املطردة
للعائدات وتنمية املوارد واحلصول على عائدات ونتائج جمزية يف األرباح وزيادة حقوق امللكية
والتوسع يف االستثمارات واألصول واملمتلكات وزيادة سعر السهم وتأمني حقوق مجيع أصحاب
املصاحل بطيبة فلم تشهد طيبة منذ إنشائها حبمد اهلل تعاىل أي خسائر أو انتكاسة ناجتة عن سوء
الت طيط أو فشل دراسة اجلدوى أو تنفيذ اخلطط االسرتاتيجية أو تنفيذ األعمال وفل األهداف ،
أما التطور الذي تشهده طيبة من خالل أعماهلا وإدارتها ومنسوبيها فهي تفوق توقعات متلقي
خدماتها ألنها تبنى على املفاهيم اإلدارية احلديثة والتقنية واالقتصادية واملالية وتطبيقها وما
كان لذلك أن يتم إال بتوفيل اهلل ثم من خالل األداء املتميز والقدرات والتأهيل القادر على العطاء
والعمل املستمر واإلميان بالعمل اجلماعي واستثمار الفرص املتاحة بكل كفاءة واقتدار.
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 - 7االستثمار األمثل للتقنية .
تطبل طيبة التقنية احلديثة على ضوء دراسة اإلمكانيات والقدرات املتاحة واملتوفرة لدى طيبة ،
فاست دام التقنية احلديثة هي من خصائص طيبة املتميزة واليت تأتي من خالل اإلصرار على
تنفيذها وذلك توفرياً للوقت واجلهد واالست دام األمثل لألصول واملوجودات وقد تبنت طيبة
تقنية املعلومات منذ إنشائها حيث متكنت طيبة من ميكنة أعماهلا كافة وحتويلها من العمل اليدوي
إىل العمل اآللي باست دام احلاسب اآللي حيث طبقت طيبة نظام تقنية املعلومات الذي يقوم على
تطبيل الربامج احلاسوبية لكل األنشطة املتكاملة مع بعضها البعض دون ربط جلميع األنشطة مع
بعضها جمتمعة وبناءاً على اخلربات الرتاكمية يف هذا اجملال فقد بدأت طيبة مع مطلع عام 2117م
بتطبيل نظام ختطيط وتداول املعـلومات نظـــام (  )E R Bوهي التقنية الشــاملة لتطبيل وتنفيذ
أعمال طيبة.
 انضمت طيبة إىل الشبكة العاملية ( اإلنرتنت ) حيث مت تدشني موقع طيبة على اإلنرتنتبتاريخ 1998/3/4م ( )www.taiba.com.saالذي كان له نصيبه املستمر من التطوير
والتحديث ال يقل عن اهتمامات طيبة يف اجملاالت األخرى ليشمل كل ما يتعلل بطيبة حرصاً
على وصول كل ما يتعلل باستثماراتها وأنشطتها ومراكزها املالية إىل مجيع مساهميها وعمالئها
ورجال األعمال واملهتمني بشئونها .
 خصصت طيبة مساحة خاصة مبوقعها على اإلنرتنت حتت عنوان ( تواصل معنا ) يتم فيهالرد على كافة االستفسارات واألسئلة اليت توجه هلا من السادة زوار املوقع حيث يقوم فريل
مت صص لصياغة الردود املطلوبة وإحالتها لقسم احلاسوب لنشرها على املوقع أو إرساهلا على
الربيد اإللكرتوني للسائل .

 - 8التوقعات العالية لألداء االحرتايف .
تطوير القوى البشرية واستقطاب الكفاءات البشرية املؤهلة واألداء املتميز منهج طيبة يف التعامل
مع العنصر البشري والذي يعترب الدعامة األساسية ملشروعات واستثمارات طيبة  ،وتقوم إدارة
اجلودة بطيبة بتبين سياسة اجلودة ويف طليعتها التدريب املستمر ملنسوبيها وفل برنامج عمل
حيقل أكرب عدد من ساعات التدريب يؤمن لطيبة والعاملني أداء متميزاً احرتافياً ال يقوم على
الت بط والتجربة واخلطأ  ،ففي طيبة ال يسمح باخلطأ كممارسة يومية بل يتم أداء األعمال من
خالل مبدأ اجلودة اليت حترص على أداء األعمال بشكل متكامل ووفل النتائج املتوقعة يف كل مرة
ويف كل وقت بنفس املواصفات العالية والتوقعات العالية لألداء االحرتايف يف ظل ظروف بيئة عمل
مثالية ونظام إداري متميز وإمكانيات وظروف عمل مالئمة لألداء وهو ما تتميز به أعمال طيبة
وبالتالي فإن نتائجه ظهرت من خالل اجلهد البشري املتميز الذي يقوم بتطبيل األسس العلمية
والعملية املتقدمة من خالل تضافر مجيع عناصر اإلنتاج ألنشطة طيبة امل تلفة .
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الـبــاب اخلامس
مـجـلــس اإلدارة
املـادة الثامنة عشرة  -أهداف جملس اإلدارة :
تنطلل أهداف جملس إدارة طيبة من رسالة ورؤية طيبة على النحو التالي :

رسالة طيبة :
اإللتزام باالستثمار يف القطاعات االقتصادية امل تلفة اليت حتقل عائداً جمزياً للمساهمني .

رؤية طيبة :
الريادة يف االستثمار .

املـادة التاسعة عشرة  -الوظائف األساسية جمللس اإلدارة :
من أهم الوظائف األساسية جمللس اإلدارة ما يأتي :
أ ) اعتماد التوجهات اإلسرتاتيجية واألهداف الرئيسة للشركة واإلشراف على تنفيذها ومن ذلك:
 - 1وضع اإلسرتاتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة وسياسة إدارة امل اطر
ومراجعتها وتوجيهها .
 - 2حتديد اهليكل الرأمسالي األمثل للشركة وإسرتاتيجيتها وأهدافها املالية وإقرار امليزانيات
السنوية .
 - 3اإلشراف على النفقات الرأمسالية الرئيسة للشركة  ،ومتلك األصول والتصرف بها .
 - 4مراجعة أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل يف الشركة ( أنظر امللحل رقم . ) 1
 - 5املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية يف الشركة واعتمادها .
 - 6صياغة الرؤية املستقبلية والرسالة والقيم للشركة .
 - 7املراجعة الدورية لالئحة الصالحيات واملسؤوليات لإلدارة العليا واعتمادها .
ب ) وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها  ،ومن ذلك :
 - 1التأكد من تطبيل سياسات تنظيم تعارض املصاحل ومعاجلة حاالت التعارض احملتملة
لكل من أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واملساهمني واملوظفني ويشمل ذلك
إساءة است دام أصول الشركة ومرافقها  ،وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع
األش اص ذوي العالقة ( أنظر املواد . ) 39 ، 38 ، 37
 - 2التأكد من سالمة األنظمة املالية واحملاسبية  ،مبا يف ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد
التقارير املالية .
 - 3التأكد من تطبيل أنظمة رقابية مناسبة إلدارة امل اطر  ،وذلك من خالل حتديد التصور
العام عن امل اطر اليت قد تواجه الشركة وطرحها بشفافية ( أنظر الباب السابع ) .
 - 4املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية يف الشركة .
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جـ )

د)

هـ )
و)
ز)
ح)
ط)
ي)
ك)
ل)
م)
ن)
س)

التأكد من تطبيل السياسات اليت تنظم العالقة مع أصحاب املصاحل من أجل محايتهم وحفظ
حقوقهم حيث تغطي هذه السياسة  -بوجه خاص  -اآلتي:
 - 1آليات تعويض أصحاب املصاحل يف حالة انتهاك حقوقهم اليت تقرها األنظمة وحتميها
العقود .
 - 2آليات تسوية الشكاوى أو اخلالفات اليت قد تنشأ بني الشركة وأصحاب املصاحل .
 - 3آليات مناسبة إلقامة عالقات جيدة مع العمالء واملوردين واحملافظة على سرية املعلومات
املتعلقة بهم .
 - 4قواعد السلوك املهين للمديرين والعاملني يف الشركة حبيث تتوافل مع املعايري املهنية
واألخالقية السليمة وتنظم العالقة بينهم وبني أصحاب املصاحل  ،على أن يضع جملس
اإلدارة آليات مراقبة تطبيل هذه القواعد وااللتزام بها .
 - 5مساهمة الشركة االجتماعية :
تساهم طيبة يف تنمية العمل اإلجتماعي والصدارة يف املساهمة االجتماعية البناءة
باملدينة املنورة بشكل خاص واململكة بشكل عام  ،وتلتزم طيبة باإلفصاح عن براجمها
للرعاية االجتماعية واخلدمة البيئية واحلرص على أن تتسم العالقة بني طيبة
واجملتمع باملصداقية واحلرص على حتقيل املصاحل املشرتكة مبا ال يتعارض مع مقتضيات
سرية املعلومات لطيبة .
التأكد من تطبيل السياسات واإلجراءات اليت تضمن احرتام الشركة لألنظمة واللوائح
والتزامها باإلفصاح عن املعلومات اجلوهرية للمساهمني والدائنني وأصحاب املصاحل اآلخرين
( أنظر املادة الرابعة عشرة ) .
متكني العاملني بالشركة من نقل وإبالغ ما لديهم من معلومات تشري إىل وجود ممارسات غري
نظامية أو أخالقية يف عمل الشركة تؤدي إىل املساس مبصاحل ومسعة الشركة .
التأكد من تطبيل وترسيخ السياسات واإلجراءات املتعلقة باإلفصاح والشفافية .
اإلشراف على عمليات االستحواذ واالندماج يف الشركات التابعة للمجموعة .
التأكد من تطبيل الشركة لألنظمة التقنية املتطورة وتطبيقات اجلودة .
التأكد من تطبيل الشركة لالئحة حوكمة الشركات .
اختيار وتعيني املسؤولني التنفيذيني من خالل اآلليات واإلجراءات املعتمدة .
مراجعة وتقييم أداء رئيس جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي .
دعوة اجلمعيات العمومية العادية وغري العادية للشركة وإقرار جدول أعماهلا .
اعتماد السياسات احملاسبية واحلسابات اخلتامية للشركة .
إعداد تقرير جملس اإلدارة السنوي .
املوافقة على توصية جلنة املراجعة باختيار وترشيح مراجع احلسابات وحتديد أتعابه
والتوصية للجمعية العامة العادية بذلك .
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املـادة العشرون  -مسئوليات جملس اإلدارة :
أ)

ب)
جـ )

د )

هـ )

و )

مع مراعاة اختصاصات اجلمعية العامة  ،يتوىل جملس إدارة الشركة مجيع الصالحيات
والسلطات الالزمة إلدارتها  ،وتظل املسئولية النهائية عن الشركة على اجمللس حتى وإن شكل
جلاناً أو فوض جهاتاً أو أفراداً آخرين للقيام ببعض أعماله  ،وعلى اجمللس جتنب إصدار
تفويضات عامة أو غري حمددة املدة  ،مع مراعاة اآلتي :
 أن اجتماع جملس اإلدارة قد انعقد صحيحاً حبضور احلد األدنى لعدد األعضاء املنصوصعليه بالنظام األساسي وهو نصف األعضاء على األقل .
 أن حيوز القرار على األغلبية املطلوبة لألعضاء احلاضرين وهو أغلبية األصوات وإذاتساوت األصوات يرجح اجلانب الذي فيه الرئيس .
 التأكد من أن التفويض يدخل يف صالحيات جملس اإلدارة وال يكون من صالحياتاجلمعية العامة أو حتظر األنظمة أو نظام الشركة قيام جملس اإلدارة بها .
 أن يتضمن القرار اإلذن للش ص املفوض بأن حيصل على صك وكالة شرعية عن طريلكتاب العدل .
 أن يكون التفويض يف حدود عمل أو أعمال معينة وأن ينتهي التفويض بعد انتهاء املهمةأو األعمال املكلف بها الوكيل وأن حياط اجمللس علماً بنتائج الوكيل يف أول اجتماع تالي.
جيب أن يؤدي جملس اإلدارة مهماته مبسئولية وحسن نية وجدية واهتمام وأن تكون قراراته
مبنية على معلومات وافية من اإلدارة التنفيذية أو أي مصدر موثوق آخر .
ميثل عضو جملس اإلدارة مجيع املساهمني  ،وعليه أن يلتزم بالقيام مبا حيقل مصلحة
الشركة عموماً وليس ما حيقل مصاحل اجملموعة اليت ميثلها أو اليت صوتت على تعيينه يف
جملس اإلدارة.
حيدد جملس اإلدارة الصالحيات اليت يفوضها لإلدارة التنفيذية  ،وإجراءات اختاذ القرار
ومدة التفويض  ،كما حيدد املوضوعات اليت حيتفظ بصالحية البت فيها وترفع اإلدارة
التنفيذية تقارير دورية عن ممارستها للصالحيات املفوضة.
جيب على جملس اإلدارة التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء اجمللس اجلدد بعمل الشركة
وخباصة اجلوانب املالية والقانونية فضالً عن تدريبهم إن لزم األمر  ،ومن ذلك إعداد
برنامج تعريفي ألعضاء اجمللس اجلدد وكذلك متكينهم من القيام بزيارات ملشروعات
ومرافل الشركة.
جيب على جملس اإلدارة التأكد من توفري الشركة معلومات وافية عن شئونها جلميع أعضاء
جملس اإلدارة بوجه عام وألعضاء جملس اإلدارة غري التنفيذيني بوجه خاص  ،وذلك من
أجل متكينهم من القيام بواجباتهم ومهماتهم بكفاية .
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املـادة احلادية والعشرون  -صالحيات جملس اإلدارة :
طبقاً ألحكام املادة ( )21من النظام األساسي لطيبة فإنه يكون جمللس اإلدارة أوسع السلطات
والصالحيات يف إدارة الشركة وتصريف أمورها داخل وخارج اململكة  ،والتصرف يف أصوهلا
وممتلكاتها وعقاراتها مبا حيقل أغراض الشركة املنصوص عليها يف النظام األساسي وله حل البيع
والشـراء واإلفـراغ وقبولـه واالستالم والتسليم واالستئجار والتأجري واستالم القيمة نقداً أو شيكات
وصرفه لدى البنك أو مبوجب أي ورقة جتارية أخرى والرهن وفك الرهن ويعترب أعضاء اجمللس يف
هذا اخلصوص وكالء عن الشركة ومساهميها .
وللمجلس أن يوكل نيابة عنه يف حدود اختصاصه واحد أو أكثر من أعضائه أو من الغري يف اختاذ
إجراء أو تصرف معني أو القيام بعمل أو أعمال معينه وللمجلس حل تفويض أو توكيل من يراه يف
مباشرة مجيع أو بعض اختصاصاته وصالحياته  ،كما جيوز للمجلس عقد القروض مع صناديل
ومؤسسات التمويل احلكومي مهما بلغت قيمتها أو مدتها وله عقد القروض التجارية اليت ال تتجاوز
آجاهلا نهاية مدة الشركة .
إال أنه ال جيوز جمللس اإلدارة بيع الشركة ورهنها أو إبراء مديين الشركة من التزاماتهم
إال مبوافقة اجلمعية العامة العادية  ،ومع ذلك فإنه حيل جمللس اإلدارة إبراء مديين الشركة الذين ال
تتجاوز التزاماتهم املالية عن كل عام مخسمائة ألف ريال دون املوافقة املسبقة للجمعية العامة
العادية .
كما يكون جمللس اإلدارة حل الصلح والتنازل والتعاقد وااللتزام واالرتباط باسم الشركة نيابة
عنها وللمجلس القيام بكافة األعمال والتصرفات اليت من شأنها حتقيل أغراض الشركة.

املـادة الثانية والعشرون  -صالحيات رئيس جملس اإلدارة :
طبقاً ألحكام املادة ( )22من النظام األساسي لطيبة خيتص رئيس اجمللس بتمثيل الشركة يف
عالقاتها مع الغري واجلهات احلكومية واخلاصة وأمام احملاكم الشرعية وكتابات العدل واجلهات
القضائية وديوان املظامل ومكاتب العمل واللجان العليا واإلبتدائية وجلان األوراق التجارية وجلان
اإلعرتاض الزكوي وكافة اللجان القضائية األخرى وهيئات التحكيم واحلقوق املدنية وأقسام
الشرطة والغرف التجارية الصناعية واهليئات اخلاصة والشركات واملؤسسات على اختالف أنواعها
والدخول يف املناقصات والقبض والتسديد واإلقرار واملطالبة واملدافعة واملرافعة وامل اصمـة
وامل الصة والصلـح وقبـول األحكام ونفيهـا والتحكيم عن الشركة وطلـب تنفيـذ األحكام
ومعارضتها وقبض ما حيصل من التنفيذ .
كما له حل التوقيع نيابة عنها وإبرام كافة أنواع العقود والوثائل واملستندات واإللتزامات مبا
يف ذلك عقود الشركات اليت تشارك فيها الشركة مع كافة تعديالتها ومالحقها وقرارات التعديل
والتوقيع على اإلتفاقيات والصكوك أمام كتاب العدل واجلهات الرمسية وكذلك اتفاقيات القروض
والضمانات والكفاالت وإصدار الوكاالت الشرعية نيابة عن الشركة وشراء األراضي والعقارات
ملشروعات الشركة اليت يوافل عليها جملس اإلدارة  ،واإلفراغ لصاحل الشركة وكذلك بيع األراضي
والعقارات من أمالك الشركة اليت يوافل عليها جملس اإلدارة وإفراغها لصاحل الغري .
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وفتح احلسابات واإلعتمادات والسحب واإليداع لدى البنوك وكافة املعامالت املصرفية كما له
تعيني املوظفني والعمال وعزهلم وكافة اإلجراءات املرتتبة على ذلك وكذلك كل ما من شأنه
تصريف أمور الشركة وحتقيل أغراضها وكافة ما يعهد إليه به جملس اإلدارة حبيث يكون له احلل يف
تفويض أي عضو من أعضاء جملس اإلدارة أو غريهم بكل أو بعض هذه الصالحيات كما خيتص
العضو املنتدب بتنفيذ ما يعهد إليه به رئيس اجمللس من أعمال والتوقيع نيابة عن الشركة وللعضو
املنتدب احلل يف توكيل الغري فيما يوكل إليه من أعمال .

املـادة الثالثة والعشرون  -تعيني أعضاء جملس اإلدارة ومدة العضوية وانتهائها :
أ )
ب)
جـ )
د )

هـ )

و)

ز )
ح)
ط)
ي )

يتوىل إدارة الشركة  -طبقاً للمادة ( )17من النظام األساسي لطيبة  -جملس إدارة مؤلف من
تسعة أعضاء تعينهم اجلمعية العامة ملدة ثالث سنوات .
جيب أن تكون أغلبية أعضاء جملس اإلدارة من األعضاء غري التنفيذيني .
جيب أال يقل عدد أعضاء جملس اإلدارة املستقلني عن ثلث أعضاء اجمللس .
جيب أن يكون عضو جملس اإلدارة مالكاً لعدد من أسهم الشركة ال تقل قيمتها عن عشرة آالف
ريال وتودع هذه األسهم خالل ثالثني يوماً من تاريخ تعيني العضو لدى مركز إيداع األوراق
املالية وختصص هذه األسهم لضمان مسئولية أعضاء جملس اإلدارة وتظل غري قابلة للتداول
إىل أن تنقضي املدة احملددة لسماع دعوى املسئولية املنصوص عليها يف املادة (  ) 76من نظام
الشركات  -ثالث سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل الضار  -أو إىل أن يفصل يف الدعوى
املذكورة .
وإذا مل يقدم عضو جملس اإلدارة أسهم الضمان يف امليعاد احملدد لذلك بطلت عضويته يف
اجمللس .
تنتهي العضوية يف جملس اإلدارة طبقاً للمادة ( )19من النظام األساسي لطيبة بأحد األسباب
التالية :
 - 1فقدان العضو لشرط أو أكثر من شروط العضوية .
 - 2انتهاء مدتها .
 - 3استقالة العضو أو وفاته .
 - 4غياب العضو عن حضور ( )3ثالث جلسات متتالية أو ( )5مخسة جلسات متفرقة يف
الدورة الواحدة بدون عذر مقبول من جملس اإلدارة .
إذا شغر مركز أحد األعضاء أثناء السنة يعني اجمللس عضواً يف املركز الشاغر على أن يعرض
هذا التعيني على أول مجعية عامة عادية إلقراره ويكمل العضو املعني مدة سلفه وإذا هبط
عدد أعضاء جملس اإلدارة عن النصاب الالزم لعقد اجتماعاته  -وهو نصف األعضاء  -وجب
دعوة اجلمعية العامة العادية يف أقرب وقت ممكن لتعيني العدد الالزم من األعضاء .
جيوز للجمعية العامة يف كل وقت عزل مجيع أعضاء جملس اإلدارة أو بعضهم .
عند انتهاء عضوية أحد أعضاء جملس اإلدارة بأي من طرق انتهاء العضوية جيب على الشركة
أن ختطر هيئة السوق املالية والسوق فوراً مع بيان األسباب اليت دعت إىل ذلك.
ال جيوز أن يشغل العضو عضوية جملس إدارة أكثر من مخس شركات مساهمة يف آن واحد .
ال جيوز للش ص ذي الصفة االعتبارية  -الذي حيل له حبسب نظام الشركة تعيني ممثلني له
يف جملس اإلدارة  -التصويت على اختيار األعضاء اآلخرين يف جملس اإلدارة .
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املـادة الرابعة والعشرون  -معايري اختيار أعضاء جملس اإلدارة :
إضافة إىل ما ورد يف املادة ( )25من هذه الالئحة حول ضوابط الرتشيح لعضوية جملس اإلدارة من
شروط اخلربة الكافية واألمانة واملواهب واملهارات الت صصية اليت تساهم يف تعزيز قدرة الشركة
على األداء األمثل والرتكيز على األعضاء غري التنفيذيني واملستقلني وكذلك ما ورد يف املادة الثالثة
والعشرون من ملكية العضو لعدد من األسهم ال تقل قيمتها االمسية عن عشرة آالف ريال .
فإنه يشرتط يف عضو اجمللس ما يلي :
 - 1أن يكون على إملام كاف بالقوائم املالية واحملاسبية والقانونية ويفضل من له تأهيل مناسب يف
هذا اجملال .
 - 2أن ال يقل عمره عن  25عاماً ما مل تقتضي األنظمة خالف ذلك .
 - 3أن ال يقل مؤهله العلمي عن الدرجة اجلامعية .
 - 4أن يكون مالك ًا لعدد من أسهم طيبة ال تقل عن ألف سهم .
 - 5يفضل من سبل له شغل عضوية جملس إدارة إحدى الشركات املساهمة .
 - 6إذا كان املرشح قد سبل له شغل عضوية جملس إدارة طيبة فيجب أن ال تقل نسبة حضوره
الجتماعات اجمللس يف الدورة السابقة للرتشيح عن  %71من جمموع اجتماعات الدورة احملددة
بثالث سنوات .
 - 7أن يلتزم العضو بت صيص وقت مناسب للقيام باختصاصاته وواجباته .

املـادة اخلامسة والعشرون  -ضوابط الرتشيح لعضوية جملس اإلدارة :
 - 1أن يتوفر يف املرشح شروط اخلربة الكافية واألمانة واملواهب اليت تساهم يف تعزيز قدرة الشركة
على األداء األمثل .
 - 2الرتكيز على األعضاء غري التنفيذيني واملستقلني .
 - 3حتتفظ الشركة بقاعدة بيانات يتم حتديثها تتضمن أمساء ذوي الكفاءات واخلربات .
 - 4ضوابط اإلعالن عن الرتشيح :
 1/4يعلن من يرغب ترشيح نفسه لعضوية جملس إدارة طيبة عن رغبته يف ذلك مبوجب
إخطار إلدارة الشركة قبل موعد انعقاد اجلمعية العامة بثالثني يوماً على األقل ويشمل
هذا اإلخطار تعريفاً باملرشح من حيث سريته الذاتية ومؤهالته  ،وخربته يف جمال
أعمال الشركة .
ويتعني على املرشح الذي سبل له شغل عضوية جملس إدارة إحدى الشركات املساهمة
بيان عدد وتاريخ جمالس إدارات الشركات اليت توىل عضويتها فإذا كان قد سبل له شغل
عضوية جملس إدارة طيبة فيجب عليه أن يرفل بإخطار الرتشيح بياناً من إدارة طيبة
عن آخر دورة توىل فيها عضوية اجمللس متضمناً املعلومات التالية :
 عدد اجتماعات جملس اإلدارة اليت متت خالل كل سنة من سنوات الدورة  ،وعدداالجتماعات اليت حضرها العضو أصالة  ،ونسبة حضوره جملموع االجتماعات .
 اللجان الدائمة اليت شارك فيها العضو  ،وعدد االجتماعات اليت عقدتها كل جلنة منتلك اللجان خالل كل سنة من سنوات الدورة  ،وعدد االجتماعات اليت حضرها ،
ونسبة حضوره إىل جمموع االجتماعات .
 مل ص النتائج املالية اليت حققتها طيبة خالل كل سنة من سنوات الدورة . 2/4يقتصر التصويت يف اجلمعية العامة على من رشحوا لعضوية اجمللس وفقاً للضوابط
السابقة .
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املـادة السادسة والعشرون  -االستقاللية :
على ضوء تعريف هيئة السوق املالية الوارد يف الالئحة االسرتشادية للحوكمة الواردة يف املادة ()2
من هذه الالئحة للعضو املستقل  ،وكذلك ما أشري إليه يف املادة الثانية والثالثون من هذه الالئحة
املتعلقة بلجان جملس اإلدارة واستقالليتها فإن العضو املستقل هو عضو جملس اإلدارة الذي يتمتع
باالستقاللية التامة اليت تؤدي إىل اختاذ قراره دون التأثر بأي مصاحل ش صية مباشرة أو غري
مباشرة تؤثر بالتالي على املصلحة العامة للشركة  ،ومما ينايف االستقاللية على سبيل املثال ال
احلصر أي من اآلتي :
 أن ميلك حصة سيطرة يف طيبة أويف أي شركة من جمموعتها .
 أن يكون من كبار التنفيذيني خالل العامني املاضيني يف طيبة أو يف أي شركة من جمموعتها .
 أن تكون له صلة قرابة من الدرجة األوىل مع أي من أعضاء جملس اإلدارة يف طيبة أو يف أي
شركة من جمموعتها .
 أن تكون له صلة قرابة من الدرجة األوىل مع أي من كبار التنفيذيني يف طيبة أو يف أي شركة
من جمموعتها .
 أن يكون عضو جملس اإلدارة يف أي شركة من جمموعتها .
 أن يكون موظفاً خالل العامني املاضيني لدى أي من األطراف املرتبطة بطيبة أو بأي شركة من
جمموعتها كاحملاسبني القانونيني وكبار املوردين  ،أو أن يكون مالكاً حلصص سيطرة لدى أي من
تلك األطراف خالل العامني املاضيني .
 أن يكون العضو أو من له صلة قرابة من الدرجة األوىل به ذو عالقة بطيبة أو بإحدى شركاتها
الشقيقة أو التابعة .

املـادة السابعة والعشرون  -تقويم أداء جملس اإلدارة :
مع مراعاة ما ورد بالفقرة (  ) 4من املادة الرابعة والثالثون من مهام جلنة الرتشيحات واملكافآت
املتع لقة بتحديد جوانب الضعف والقوة يف جملس اإلدارة واقرتاح معاجلتها مبا يتفل مع مصلحة
الشركة يتوىل رئيس جملس اإلدارة قيادة عملية التقويم ألعضاء اجمللس مبشاركة من األعضاء
املستقلني ويعرض الرئيس نتائج التقويم وتشمل معايري التقويم لكل عضو من األعضاء ما يلي :
 االلتزام حبضور جلسات جملس اإلدارة واجلمعيات العمومية للمساهمني وقدرة العضو علىاملشاركة الفعالة يف االجتماع .
 التميز واملبادرة بطرح األفكار واإلبداع بتقديم أفكار استثمارية جديدة وإدارية حمايدةومقرتحات تسهم يف رفع أداء الشركة املالي واإلداري .
 حسن التعامل مع األعضاء واإلدارة التنفيذية . إجناز املهام املكلف بها من قبل اجمللس وجلانه يف الوقت احملدد . عدم إفشاء أسرار الشركة .32

 تغليب املصلحة العامة على املصلحة الش صية . قبول النقد البناء . التقيد بالالئحة الداخلية للمجلس واألنظمة والتعليمات الرمسية خاصة ما يتعلل مببادئالشفافية ونظام تعارض املصاحل .
وجيوز للرئيس على ضوء هذا التقييم التصرف مبا يراه ضروري ًا وإبالغ األعضاء أو مرجعهم بذلك.

املـادة الثامنة والعشرون  -مكافآت أعضاء جملس اإلدارة وتعويضاتهم :
تتكون مكافآت أعضاء جملس اإلدارة من :
أ) النسبة املقررة يف الفقرة الرابعة من املادة ( )46من النظام األساسي لطيبة وفل ما أشري إليه يف
الفقرة (ب ) من املادة ( احلادية عشرة ) من هذه الالئحة.
ب) بدل حضور اجتماعات جملس اإلدارة أو أي من اجتماعات اللجان املنبثقة عنه قدره ()30111
ثالثة آالف ريال سعودي عن كل اجتماع  ،ويف حال عقد االجتماع خارج مقر إقامة العضو
فيصرف له بدل مبيت قدره ( )711سبعمائة ريال وبدل إعاشة وتنقالت مببلغ ( )10311ألف
وثالمثائة ريال وبدل إركاب.

املـادة التاسعة والعشرون  -اجتماعات جملس اإلدارة وجدول األعمال وتدفل املعلومات
والوثائل املقدمة للمجلس:
أ)
ب)

جـ)

د)

على أعضاء جملس اإلدارة ختصيص وقت كاف لالضطالع مبسئولياتهم  ،مبا يف ذك التحضري
الجتماعات اجمللس واللجان الدائمة واملؤقتة  ،واحلرص على حضورها .
على رئيس جملس اإلدارة التشاور مع األعضاء اآلخرين والرئيس التنفيذي عند إعداد جدول
حمدد باملوضوعات اليت ستعرض على اجمللس  ،ويرسل جدول األعمال  -مصحوباً باملستندات
 لألعضاء قبل االجتماع بأسبوعني على األقل على أن تكون املستندات مصحوبة مبعلوماتكافية ودقيقة وتتضمن اإلشارة إىل أساسات وخلفيات املوضوع خاصة يف حالة ارتباط
املوضوع بعروض أو قرارات سابقة للمجلس؛ حتى يتاح هلم دراسة املوضوعات واالستعداد
اجليد لالجتماع وللعضو طلب معلومات إضافية حول املوضوعات املطروحة جبدول األعمال
خالل مدة األسبوعني  ،ويقر جملس اإلدارة جدول األعمال حال انعقاده  ،ويف حال اعرتاض
أي عضو على هذا اجلدول تثبت تفاصيل هذا االعرتاض يف حمضر االجتماع .
جيب على أعضاء اجمللس مراعاة أن االجتماعات هي للنقاش واملداوالت وتبادل اآلراء واختاذ
القرارات وليس لالستفسارات اليت عليهم طرحها وتقصي كامل اإلجابات عليها من إدارة
طيبة القابضة قبل انعقاد االجتماع .
جيب على جملس اإلدارة توثيل اجتماعاته وإعداد حماضر باملناقشات واملداوالت مبا فيها
عمليات التصويت اليت متت وتبويبها وحفظها جبميع وسائل التوثيل املتاحة اليت يقرها
اجمللس حبيث يسهل الرجوع إليها .
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هـ) جيتمع اجمللس بصفة عادية منتظمة يف املقر الرئيسي لطيبة أو يف أي مكان آخر إذا اقتضت
امل صلحة ذلك بناء على دعوة خطية من رئيس اجمللس وجيب على رئيس اجمللس أن يدعو إىل
اجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من األعضاء كما جيتمع اجمللس دورياً وفقاً للربنامج الزمين
الذي يعتمده اجمللس يف مطلع كل دورة على أال تقل عن ثالثة اجتماعات يف السنة كما يتم
عقد أي اجت ماعات إضافية كلما ما دعت مصلحة طيبة ذلك  ،وجيوز يف حالة دعوة اجمللس
الجتماع طارئ توجيه الدعوة بأي من وسائل االتصال املتاحة ويف هذه احلالة يوزع جدول
األعمال على األعضاء عند بداية االجتماع .
و ) ال يكون االجتماع صحيحاً إال إذا حضره نصف األعضاء على األقل على أن يكون من بينهم
رئيس اجمللس أو نائبه  ،وتصدر قرارات اجمللس بأغلبية األصوات وإذا تساوت األصوات يرجح
اجلانب الذي فيه الرئيس
ز ) يعني جملس اإلدارة سكرتريًا من بني أعضائه أو من غريهم وخيتص باآلتي :
ز 1/إعداد جدول األعمال لالجتماعات اليت يطلب جملس اإلدارة أو أي من جلان اجمللس أو
إدارة طيبة عقدها وتوزيع الدعوات لالجتماع وجدول األعمال حسب التعليمات اليت
تصدر إليه يف هذا الشأن .
ز 2/تسجيل وقائع اجتماعات اجمللس مبل ص القرارات وتوقيعه من األعضاء احلضور ليتم
على ضوئه صياغة احملاضر اخلاصة بتلك االجتماعات وتوقيعها منه ومن رئيس
اجمللس وتزويد األعضاء بنسخ منها واست راج نسخ أصليه من تلك احملاضر للسجل
اخلاص السنوي الدوري املعد هلذا الغرض وكذلك إعداد حماضر جلان اجمللس وتوقيعها
من األعضاء .
ز 3/متابعة تنفيذ قرارات اجمللس وجلانه لدى إدارة طيبة .
ز 4/اإلشراف على جتهيز مكان االجتماع وتوفري املستلزمات اليت يتطلبها االجتماع .
ز 5/التأكد من تطبيل الالئحة الداخلية املنظمة لعمل جملس اإلدارة وجلانه ومراجعتها
دورياً .
ز 6/احملافظة على سرية مجيع املعلومات والوثائل واالجتماعات ذات العالقة بأعمال
اجمللس وجلانه .
ز 7/تزويد رئيس اجمللس واألعضاء باملعلومات اليت حيتاجونها واللوائح واألنظمة حسب
صدورها تباعاً وكل ما من شأنه أن يساعد األعضاء على اختاذ قراراتهم بصورة
نظامية وفعالة ودقيقة .
ز 8/حفظ سجالت ووثائل اجتماعات اجمللس يف مكان آمن يتوفر فيه ضوابط احلماية
وبطريقة يسهل الرجوع إليها عند احلاجة مبا يف ذلك قائمة حصر للملفات والسجالت.
وحتدد مكافأته وفقاً للقرار الصادر بتعيينه وال تزيد مدته عن مدة عضوية اجمللس وجيوز
إعادة تعيينه .
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ح)
ط)

ي)

ك)

ل)

م)

لعضو اجمللس أن يطلب إثبات مالحظاته ووجهة نظره سواء كانت رأياً أو حتفظاً خمالفاً ألي
من قرارات اجمللس يف صلب حمضر االجتماع .
تثبت مداوالت اجمللس وقراراته يف حماضر يوقعها رئيس اجمللس والسكرتري وتدون هذه
احملاضر يف سجل مست رج من احلاسب اآللي يوقعه رئيس اجمللس والسكرتري مع مراعاة أن
تكون قرارات اجمللس مسببه وشفافة وتتضمن حيثيات القرار .
اجتماعات اجمللس سرية وللمجلس دعوة أي من العاملني بطيبة أو خارجها من ذوي اخلربة
حلضور أحد اجتماعاته لإلدالء مبا يطلبه اجمللس من بيانات أو إيضاحات على أن ال يشرتك يف
باقي املوضوعات وال يكون له صوت ًا معدوداً .
جيوز للمجلس يف حالة الضرورة أن يصدر قراراً بالتمرير ينطبل عليه ما ينطبل على
قرارات اجمللس املنصوص عليها يف الفقرة ( و ) آنفاً وجيب إثبات القرار يف صلب حمضر أول
اجتماع تالي .
املعلومات واملوضوعات الدورية .
يعرض على جملس اإلدارة بصفة دورية ما يلي :
 حمضر االجتماع السابل للمصادقة عليه . نتائج أعمال اللجان املنبثقة عن اجمللس . التقارير املالية والتسويقية واملعلومات الدورية عن أوجه نشاطات طيبة الرئيسيةوشركاتها الشقيقة والتابعة .
 معلومات كاملة عن التعامالت االستثنائية غري املعتادة أو اليت يتم تبادهلا مع جهاتيتوجب إحاطة اجمللس بها .
متطلبات دعم سكرتارية اجمللس :
يعمل اجمللس على دعم سكرتارية جملس اإلدارة باملوارد البشرية ذات املهارات والكفاءات
العالية وكذلك املوارد املادية والتنظيمية والتقنية لتمكينه من أداء مهامه على الوجه األمثل
واألداء األجود  ،ويف سبيل تعميل التواصل بني الشركة واجمللس يعمل سكرتري جملس اإلدارة
على إنشاء مكتبة الكرتونية تكون همزة وصل بني اجمللس واإلدارة حتتوي على املعلومات
والبيانات واللوائح الداخلية للشركة وما تظهر إليه احلاجة من حمتويات للرجوع إليها بيسر
دون إرهاق لإلدارة التنفيذية أو تأخر توفري املعلومات بسبب أولويات العمل ؛ وكذلك حتديد
الروابط االلكرتونية للمواقع ذات العالقة باألنظمة واجلهات الرمسية اإلشرافية ذات
االختصاص على أن يتم حتديث تلك املكتبة دوريا من قبل سكرتارية اجمللس .
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املـادة الثــالثــــون  -االستشارات اخلارجية جمللس اإلدارة :
مع مراع اة ما متت اإلشارة إليه باملادة السادسة من هذه الالئحة املتعلقة باختيار مراقب
احلسابات والفقرة األخرية من املادة اخلامسة عشرة املتعلقة بضوابط إدارة طيبة القابضة وكذلك ما
أشري إليه يف املادة الثالثة والثالثون املتعلقة بلجنة املراجعة ودورها يف اختيار مراقب احلسابات ،
فإنه جيوز للمجلس االستعانة مباشرة خبربات اجلهات املت صصة املستقلة من خارج اإلدارة
التنفيذية لتقديم املشورة يف املواضيع اليت يرغب اجمللس أو اللجان املنبثقة عن اجمللس يف احلصول
على رأي مستقل بشأنها ويف هذا السبيل جيوز للمجلس وعلى نفقة الشركة التعاقد معهم مباشرة
ويف هذه احلالة على إدارة طيبة القابضة متكني اجلهة املت صصة املستقلة من اإلطالع على
املعلومات اجلزئية املتعلقة باملوضوع أو تزويدهم باملستندات املطلوبة خبصوصها  ،أما يف احلاالت
اليت تتعاقد فيها إدارة الشركة مباشرة مع امل تصني اخلارجيني فيتوجب على الشركة متكني
اجمللس من اإلطالع عليها واالستفسار املباشر من امل تص أو دعوتهم ملناقشة املوضوع املعين مباشرة
يف جلسات اجمللس امل صصة لذلك .

املـادة احلادية والثالثون  -حتديد طريقة الت اطب ألعضاء جملس اإلدارة مع اإلدارة
التنفيذية وحتديد أساليب االتصال :
 - 1يعترب العضو املنتدب والرئيس التنفيذي هو املتحدث الرمسي باسم جملس اإلدارة وامل ول
بالتصرحيات الصحفية .
 - 2يتعامل األعضاء مباشرة مع الرئيس التنفيذي وسكرتري جملس اإلدارة ومع نواب الرئيس إذا
لزم األمر .
 - 3يقوم الرئيس التنفيذي باالتصاالت الرمسية فيما يتعلل بشرح االستفسارات املكتوبة عن
العروض والتقارير وما يف حكمها أو تلقي طلبات أعضاء جملس اإلدارة لتزويدهم باملعلومات
املطلوبة من خالل إدارات وقطاعات وأقسام طيبة امل تلفة .

املـادة الثانية والثالثون  -جلان جملس اإلدارة واستقالليتها :
أ )
ب)

جـ )
د )

يشكل جملس إ دارة طيبة عدداً مناسباً من اللجان حسب حاجة الشركة وظروفها  ،لكي
يتمكن جملس اإلدارة من تأدية مهامه بشكل فعال .
يتم تشكيل اللجان التابعة جمللس اإلدارة وفقاً للضوابط املعتمدة من جملس اإلدارة ومنها
حتديد مهمة اللجنة ومدة عملها والصالحيات املمنوحة هلا خالل هذه املدة وكيفية رقابة
جملس اإلدارة عليها  ،وأن تبلغ اللجنة جملس اإلدارة علماً مبا تقوم به أو تتوصل إليه من
نتائج أو تت ذه من قرارات بشفافية مطلقة  ،وعلى جملس اإلدارة أن يتابع عمل اللجان
بشكل دوري للتحقل من قيامها باألعمال املوكولة إليها .
يقر جملس ا إلدارة لوائح عمل مجيع اللجان الدائمة املنبثقة عنه  ،ومنها جلنة املراجعة
وجلنة الرتشيحات واملكافآت .
تعني طيبة عدداً كافٍ من أعضاء جملس اإلدارة غري التنفيذيني يف اللجان املعنية باملهمات
اليت قد ينتج عنها حاالت تعارض مصاحل  ،مثل التأكد من سالمة التقارير املالية وغري
املالية  ،ومراجعة صفقات األش اص ذوي العالقة  ،والرتشيح لعضوية جملس اإلدارة  ،وتعيني
املديرين التنفيذيني وحتديد املكافآت .
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املـادة الثالثة والثالثون  -جلنة املراجعة :
أقرت اجلمعية العمومية ملساهمي طيبة ضوابط اختيار جلنة املراجعة وضوابط اختيار مراجع
حسابات طيبة على ضوء قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم ( )913وتاريخ 1414/8/12هـ حيث
شكل جملس اإلدارة بتاريخ 1414/11/14هـ املوافل 1994/3/26م جلنة من أعضائه غري التنفيذيني أول
جلنة للمراجعة مكونة من ثالثة أعضاء من بينهم خمتص بالشئون املالية واحملاسبية  ،ويتم إعادة
تشكيل تلك اللجنة مع بداية كل دورة جديدة للمجلس  ،وعلى ضوء صدور الئحة احلوكمة مت
تعديل الالئحة الداخلية للجنة لتتفل مع ما طرأ من مهام جديدة للجنة املراجعة لتشمل مهامها
ومسئولياتها ما يلي :
 - 1اإلشراف على إدارة املراجعة الداخلية يف الشركة ؛ من أجل التحقل من مدى فاعليتها يف تنفيذ
األعمال واملهمات اليت حددها هلا جملس اإلدارة .
 - 2دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها يف شأنه .
 - 3دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة
فيها .
 - 4التوصية جمللس اإلدارة بتعيني احملاسبني القانونيني وفصلهم وحتديد أتعابهم ويراعى عند
التوصية بالتعيني التأكد من استقالليتهم على أن تقوم الشركة بتقدير تكلفة املراجعة من
قبلها قبل طلب عروض املراجعة وأن يكون األقرب للتقدير هو الذي يتم اختياره .
 - 5متابعة أعمال احملاسبني القانونيني  ،واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال املراجعة اليت يكلفون
بها أثناء قيامهم بأعمال املراجعة .
 - 6دراسة خطة املراجعة مع احملاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها .
 - 7دراسة ملحوظات احملاسب القانوني على القوائم املالية ومتابعة ما مت يف شأنها .
 - 8دراسة القوائم املالية األولية والسنوية قبل عرضها على جملس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية
يف شأنها .
 - 9دراسة السياسات احملاسبية املتبعة وإبداء الرأي والتوصية جمللس اإلدارة يف شأنها .

املـادة الرابعة والثالثون  -جلنة الرتشيحات واملكافآت :
مبوجب قرار جملس إدارة طيبة الصادر بتاريخ 2116/12/16م مت تشكيل أول جلنة للرتشيحات
واملكافآت مكونة من ثالثة أعضاء متارس مهامها خالل فرتة الدورات السارية جمللس اإلدارة وسوف
يتم عرض قواعد اختيار أعضاء جلنة الرتشيحات واملكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة
على اجلمعية العمومية القادمة لطيبة إلقرارها على أن تشمل مهام اللجنة ومسئولياتها ما يلي :
 - 1التوصية جمللس اإلدارة بالرتشيح لعضوية اجمللس وفق ًا للسياسات واملعايري املعتمدة مع مراعاة
عدم ترشيح أي ش ص سبل إدانته جبرمية خملة بالشرف واألمانة .
 - 2املراجعة السنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية جملس اإلدارة وإعداد
وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية جملس اإلدارة  ،مبا يف ذلك حتديد الوقت الذي يلزم
أن خيصصه العضو ألعمال جملس اإلدارة .
 - 3مراجعة هيكل جملس اإلدارة ورفع التوصيات يف شأن التغيريات اليت ميكن إجراؤها .
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 - 4حتديد جوانب الضعف والقوة يف جملس اإلدارة  ،واقرتاح معاجلتها مبا يتفل مع مصلحة
الشركة.
 - 5التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء املستقلني  ،وعدم وجود أي تعارض مصاحل إذا كان
العضو يشغل عضوية جملس إدارة شركة أخرى .
 - 6وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني  ،ويراعى
عند وضع تلك السياسات است دام معايري ترتبط باألداء .

املـادة اخلامسة والثالثون  -اللجنة التنفيذية :
أ ) تشكيل اللجنة:
يشكل جملس اإلدارة من بني أعضائه جلنة تنفيذية ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة أش اص
حسب ما ورد يف املادة (  ) 26من النظام األساسي للشركة ينت بون فيما بينهم رئيساً للجنة
وسكرترياً هلا  ،وجيوز أن يكون سكرتري اللجنة من غري أعضائها إذا رأت اللجنة ذلك.

ب ) انتهاء مدة اللجنة :
تنتهي مدة اللجنة ويقوم جملس اإلدارة بإعادة تشكيلها يف احلاالت التالية :
 - 1عندما يهبط عدد أعضاء اللجنة إىل أقل من ثالثة أش اص .
 - 2عندما يرى اجمللس ضرورة لذلك .
 - 3عند انت اب جملس إدارة جديد .

جـ ) مهام اللجنة ومسئولياتها :
 - 1تباشر اللجنة كافة املهام اليت تكلف بها من جملس اإلدارة وهلا يف سبيل ذلك ممارسة
الصالحيات اليت يصدر بشأنها تفويض للجنة مبوجب قرارات جملس اإلدارة .
 - 2دراسة ومناقشة اخلطط التنفيذية للمشروعات الرأمسالية واالستثمارية املوصلة إىل
حتقيل أهداف الشركة ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها بالعرض على جملس اإلدارة
باملقرتحات والتوصيات اليت تراها مناسبة حياهلا .

املـادة السادسة والثالثون  -جلنة املسئولية االجتماعية :
مت مبوجب قرار جملس إدارة طيبة رقم (م )2118/73/6/وتاريخ 1429/2/11هـ املوافل
2118/2/17م تشكيل أول جلنة للمسئولية االجتماعية مكونة من ثالثة أعضاء متارس مهامها
خالل فرتة الدورات السارية جمللس اإلدارة وتتمثل مهام واختصاصات اللجنة يف اآلتي :
 - 1إعداد أسس ومعايري مسئولية طيبة االجتماعية حنو مساهميها وعمالئها ومورديها
والبيئة واملهتمني بها مبا ينعكس إجياباً على مسعة طيبة ورسم الصورة املثلى عنها لدى
أصحاب املصاحل والتوصية جمللس اإلدارة يف شأنها .
 - 2إعداد خطة تنفيذية وميزانية تقديرية لربامج املسئولية االجتماعية .
 - 3متابعة تطبيل برامج املسئولية االجتماعية املعتمدة لدى طيبة القابضة.
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املـادة السابعة والثالثون  -آلية تقييم أداء الرئيس التنفيذي :
يتوىل رئيس اجمللس واألعضاء املستقلني تقييم أداء الرئيس التنفيذي سنوياً ومناقشته مع
جملس اإلدارة مستعرض ًا األسس اهلامة املتمثلة يف مدى جهود الرئيس يف تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية
(من خالل استعراض نتائج قياس تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية  ،وحتقيل نتائج األعمال املتمثلة
باألرباح املستهدفة  ،وقياس مدى تنفيذ توصيات وقرارات اجمللس) حبيث يعترب هذا التقييم
األساس الذي يتم مبوجبه حتديد مزاياه ومكافأته مع األخذ باحلسبان نظراءه يف املنشآت املماثلة
وكذلك معيارًا إلعادة تعينيه من عدمه وميكن االسرتشاد بالنموذج التالي :
معايري تقييم الرئيس التنفيذي :
الدرجة
املمنوحة

م

عناصر التقييم

1
2
3
4
5

حتقيل األهداف االسرتاتيجية
حتقيل األرباح املستهدفة
مشولية ووضوح عروض وتقارير جملس اإلدارة
مدى االلتزام بإعداد خطة عمل سنوية
القدرة على طرح األفكار االستثمارية اجلديدة
مدى االلتزام باألنظمة واإلجراءات واللوائح الداخلية للشركة واألنظمة
والتعليمات الرمسية خاصة ما يتعلل مببادئ الشفافية وتعارض املصاحل
الش صية وصفاتها كحسن التصرف واملظهر
مدى االلتزام بتطبيقات اجلودة ومواكبة التقنية
مدى تنفيذ توصيات وقرارات اجمللس واللجان الفرعية

6
7
8
9

النسبة
املئوية

 11عالقته مـع املسـاهمني واملتعـاملني مـع الشـركة وأعضـاء جملـس اإلدارة
واملوظفني

يتم حتديد نسبة األرباح املتوقعة من واقع املقارنة
النهاية العظمى للدرجات ( )11درجات لكل عنصر
نتائج التقييم :
الدرجـــــــــات
ممتاز
جيد
مقبول
مقبول

من  91إىل 111
من  71إىل 85
من  51إىل 71
أقل من 51

املـادة الثامنة والثالثون  -تعارض املصاحل يف جملس اإلدارة :
أ ) ال جيوز أن يكون لعضو اجمللس أية مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف األعمال والعقود اليت
تتم حلساب طيبة إال برتخيص من اجلمعية العامة العادية جيدد كل سنة  ،ويستثنى من ذلك
األعمال اليت تتم بطريل املنافسة العامة إذا كان عضو اجمللس صاحب العرض األفضل.
وعلى عضو اجمللس أن يبلغ اجمللس مبا لـه من مصلحة ش صية يف األعمال والعقود اليت تتم
حلساب طيبة  ،ويثبت هذا التبليغ يف حمضر اجتماع اجمللس ويرفل بهذا التبليغ تقرير
خاص من مراقب احلسابات  ،وال جيوز للعضو ذي املصلحة حضور جلسات اجمللس اليت تتم
فيها املداوالت املتعلقة بذات املوضوع أو التصويت الذي يصدر بشأنه  ،كما يتعني على العضو
إبالغ اجمللس باألعمال املنافسة وعن االجتار يف أحد فروع نشاط الشركة وإثباته يف حمضر
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اجتماع اجمللس وبالتالي عدم حضور العضو صاحب املصلحة اجللسات اليت يتم فيها
التصويت على القرار الذي يصدر بهذا الشأن  ،ويقوم رئيس اجمللس بإبالغ اجلمعية العادية
عند انعقادها باألعمال املنافسة اليت يزاوهلا هو أو أي من أعضاء اجمللس وعن اجتاره يف أحد
فروع نشاط الشركة واحلصول على موافقة اجلمعية العادية على قيام العضو بهذه األعمال
وجتدد هذه املوافقة سنوياً .
ب ) حيظر على أعضاء اجمللس التداول يف أسهم الشركة يف اآلجال القصرية بقصد املضاربة سواء
بشكل يومي أو بشكل أسبوعي  ،كما حيظر عليهم تداول هذه األسهم بقصد إيهام باقي
املستثمرين والتأثري على أسعار الشركة سواء مت ذلك بشكل مباشر أو غري مباشر  ،كما حيظر
عليهم التداول يف أسهم الشركة عندما يصل إىل علمهم معلومات عن أي أحداث أو قرارات
مهمة من شأنها التأثري على أسعار أسهم الشركة ويف مجيع األحوال ال جيوز ألعضاء جملس
إدارة ال شركة أو كبار التنفيذيني أو أي ش ص ذي عالقة بأي منهم التعامل يف أي أوراق مالية
للشركة خالل الفرتات اآلتية :
 - 1فرتة عشرة أيام قبل انتهاء الربع السنوي املالي وحتى تاريخ إعالن ونشر النتائج األولية
للشركة .
 - 2فرتة عشرين يوماً قبل انتهاء السنة املالية وحتى تاريخ اإلعالن املبدئي للنتائج السنوية
للشركة  ،أو اإلعالن النهائي للنتائج السنوية للشركة أيهما أقصر .
جـ ) جيب على عضو جملس اإلدارة أن يقوم بإشعار الشركة وهيئة سوق املال يف نهاية يوم التداول
الذي تتحقل فيه أي من احلاالت اآلتية :
 - 1عندما يصبح الش ص مالكاً أو له مصلحة يف ما نسبته (  ) % 5أو أكثر من أي فئة من
فئات األسهم ذات األحقية يف التصويت  ،أو أدوات دين قابلة للتحويل إىل أسهم .
 - 2عند حدوث زيادة أو نقص يف ملكية أو مصلحة الش ص املشار إليه يف الفقرة ( ) 1اآلنف
ذكرها بنسبة (  ) % 1أو أكثر من أسهم أو أدوات دين الشركة .
 - 3عندما يصبح عضو جملس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيني للشركة ( أو أي من تابعيه )
مالكاً أو له مصلحة يف أي حقوق أسهم أو أدوات دين الشركة.
 - 4عند حدوث أي زيادة أو نقص يف ملكية أو مصلحة أي من أعضاء جملس اإلدارة يف الشركة،
أو أحد كبار التنفيذيني لديه  ،بنسبة ( )%51أو أكثر من األسهم أو أدوات الدين اليت
ميتلكها يف الشركة ( أو أي من تابعيه ) أو بنسبة (  ) % 1أو أكثر من أسهم أو أدوات دين
الشركة ( أو أي من تابعيه ) أيهما أقل .
عند حساب العدد اإلمجالي لألسهم اليت يكون ألي ش ص مصلحة فيها  ،يعد الش ص له
مصلحة يف أي أسهم ميلكها أو يسيطر عليها أي من األش اص اآلتي بيانهم :
 زوج ذلك الش ص أو أوالده القصر . شركة يسيطر عليها ذلك الش ص ( عندما ميلك نسبة  % 31من حل التصويت أو أكثر  ،أوعندما تكون الشركة أو أعضاء جملس إدارتها يتصرفون بالعادة بناءاً على توجيهات ذلك
الش ص .
 أي أش اص آخرين اتفل ذلك الش ص معهم للحصول على مصلحة يف أسهم الشركة .يكون اإلشعار املشار إليه وفقاً للنموذج املعد من قبل اهليئة .
على الش ص ذي العالقة باحلدث يف حال تغري هدف التملك  -الذي سبل اإلفصاح عنه  -إشعار
الشركة وهيئة سوق املال فوراً بهذا التغري  ،وال جيوز له التصرف بأي من أسهم أو أدوات دين
تلك الشركة إال بعد مضي عشرة أيام من تاريخ اإلشعار بالتغيري .
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د )
هـ )

و )

ز )
ح )

مع عدم اإلخالل مبا تقدم من أحكام  ،ال جيوز للش ص الذي يصبح مالكاً أو له مصلحة يف ما
نسبته ( )%11أو أكثر من أي فئة من فئات األسهم ذات األحقية يف التصويت  ،أو أدوات الدين
القابلة للتحويل إىل أسهم ؛ التصرف يف أي منها إال بعد موافقة هيئة سوق املال على ذلك .
حياط اجمللس علماً بالتعليمات والقرارات اليت تصدر عن اجلهات امل تصة اليت يرتتب عليها
زيادة أعباء طيبة أو يؤثر على اقتصادياتها .
ال جيوز ألعضاء جملس اإلدارة أن يذيعوا إىل الغري ما وقفوا عليه من أسرار طيبة وإال وجب
عزهلم ومساءلتهم عن التعويض  ،كما ال جيوز للعضو تداول أية وثائل تتعلل باجتماعات
اجمللس وجلانه وإذا اقتضت الظروف احلاجة إىل اطالعه على أية وثائل من وثائل الشركة فله
أن يطلب خطياً اإلطالع عليها ويكون ذلك يف مقر طيبة فقط .
تعترب مجيع الوثائل اليت يتم تزويد األعضاء بها كجداول أعمال إجتماعات اجمللس وجلانه
واخلطابات واملذكرات والتقارير الدورية والدراسات ملكاً لطيبة حتكمها صفة احليازة املؤقتة
لدى العضو وال جيوز لعضو اجمللس تصويرها وال إطالع الغري عليها وجيب على العضو إعادتها
إىل طيبة خالل موعد أقصاه أسبوع من انتهاء مدة عضويته يف كل دورة على حدة .
حيظر على عضو جملس اإلدارة قبول أية توكيالت عن املساهمني حلضور اجتماعات
اجلمعيات العمومية للمساهمني .
ال جيوز للشركة أن تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع ألعضاء جملس إدارتها أو أن تضمن أي قرض
يعقده واحد منهم مع الغري .

املـادة التاسعة والثالثون  -نظام تعارض املصاحل ملنسوبي طيبة :
يقتضي نظام تعارض املصاحل بالشركة بأن يتجنب العاملني وأفراد عائلتهم أي أوضاع تتعارض
فيها مصاحلهم الش صية  ،فيما يتعلل بتعاملهم مع املقاولني واملوردين واملشرتكني والتجار وأي
أفراد أو شركات أو مؤسسات أخرى  ،تتعامل أو تسعى مع الشركة أو منافسيها يف العمل  ،وعلى مجيع
العاملني بالشركة إبالغ رؤسائهم كتابياً عن أي مناصب يشغلونها خارج الشركة  ،أو أي مصلحة
تربطهم هم أو أفراد عائالتهم مع شركات أو مؤسسات جتارية أو أي جهة أخرى تتعامل مع الشركة
أو تسعى للتعامل معها  ،وفيما يلي بعض األمثلة التوضيحية لبعض حاالت تعارض املصاحل :
 - 1استعمال أو استغالل املوظف لسلطته الوظيفية أو نفوذه يف الشركة ملصلحته الش صية أو
ملصلحة الغري .
 - 2إفشاء األسرار أو إعطاء املعلومات اليت تعترب ملكاً خاصاً للشركة  ،واليت يطلع عليها حبكم
وظيفته  ،ولو بعد تركه اخلدمة سواء بقصد حتقيل مكاسب مادية مباشرة أو غري مباشرة له
أو ألي من أفراد عائلته  ،أو بدون حتقيل مكاسب مادية .
 - 3القيام بأع مال الوالية أو الوصاية أو الوكالة بأجر أو بدون أجر متى كان املشمول بالوصاية أو
الوالية أو الوكالة له مصلحة مباشرة أو غري مباشرة مع أي جهة تتعامل أو تسعى للتعامل مع
الشركة .
 - 4شراء أي مواد أو أدوات أو معدات أو ممتلكات استناداً إىل معلومات من داخل الشركة بغرض
بيعها أو تأجريها للشركة بقصد الربح .
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 - 5القيام بأي قول أو فعل يؤدي إىل إحداث أثر على أسهم الشركة يف السوق .
 - 6قبول هدايا أو خدمات من أي جهة تتعامل أو تسعى إىل التعامل مع الشركة  ،ويف هذا اخلصوص
فإنه يتعني على العامل إبالغ رئيسه املباشر عن مجيع اهلدايا اليت يتلقاها ش صياً أو أحد أفراد
عائلته لدى الشركة مع ش ص له عالقة بتلك اجلهة  ،ومن األمثلة على ذلك :
-

إصالح أو إنشاء ممتلكات للعامل أو أحد أفراد عائلته على نفقة أي جهة تتعامل مع الشركة
أو تسعى للتعامل معها .
تسلم العامل أو أحد أفراد عائلته من أي جهة ملبالغ أو أشياء ذات قيمة بسبب تعامل تلك
اجلهة مع الشركة أو سعيها للتعامل معها .
استعمال العامل أو أحد أفراد عائلته ملرافل متلكها أي جهة تتعامل أو تسعى للتعامل مع
الشركة كالشقل أو السيارات أو املكاتب  ..إخل .
تسلم العامل أو أحد أفراد عائلته لقروض بدون فائدة أو بفائدة خمفضة .
اخلدمات الش صية اليت تقدمها أي جهة تتعامل مع الشركة للعامل أو أحد أفراد عائلته
مثل توفري اخلدم وما إىل ذلك .
قيام أي جهة تتعامل أو تسعى للتعامل مع الشركة بدفع قيمة فواتري مطلوبة من العامل أو
أحد أفراد عائلته .

املـادة االربعون  -سياسة تنظيم العالقة مع أصحاب املصاحل:
تسعى طيبة إىل حل كافة اخلالفات واملشاكل اليت قد تنشأ مع األطراف ذات التعامل معها بالطرق
الرضائية الودية مبا ال يتعارض مع أنظمتها ولوائحها ومصلحتها قدر ما أمكن يف حني يتم تعويض
أصحاب املصاحل معها فيما إذا آلت تلك اخلالفات إىل املسار القضائي وفقاً ملا يصدر من اجلهات واللجان
القضائية من قرارات وأحكام وذلك بعد استنفاذ طيبة لكافة اإلجراءات النظامية والشرعية
خبصوصها  ،أما فيما يتعلل جبانب املعاجلة الودي فإنه يتم وفقاً ملا يلي :

أوالً  -الـعــامـلـون :
توجه شكاوى العاملني املنتسبني لطيبة إىل أي من :
 - 1الرئيس املباشر .
 - 2قسم شئون العاملني .
 - 3صاحب الصالحية مباشرة أو عن طريل صندوق الشكاوى واملقرتحات بطيبة .
 - 4جلنة اجلودة بطيبة .
تصنف شكاوى العاملني لآلتي :
 - 1شكاوى ختص خمالفات العمل .
 - 2شكاوى ختص إدارة وتنفيذ أعمال طيبة .
 - 3شكاوى ختص خمالفات الئحة احلوكمة .
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طريقة النظر يف الشكاوى :
 - 1يتم النظر يف شكاوى العاملني اخلاصة بشئون العاملني يف املسائل اخلاصة بشروط
اخلدمة من قبل مدير الشئون اإلدارية بعد أخذ مشورة املستشار القانوني واملراجعة
الداخلية ويتم رفع احلل املقرتح لصاحب الصالحية العتماده .
 - 2النظر يف املسائل اخلاصة بإدارة وتنفيذ األعمال :
تنظر جلنة اجلودة بطيبة يف الشكاوى اخلاصة بأداء األعمال وتنفيذها ويتم الرد
على العامل خالل مدة أقصاها أسبوعني من تقديم الشكوى.
 - 3الشكاوى اخلاصة مب الفات الئحة احلوكمة اخلاصة بطيبة :
يتم النظر فيها من قبل جلنة املراجعة .

ثانياً  -املساهمون :
أ-

يتم تلقي شكاوى املساهمني عن طريل :
 - 1اخلطابات الربيدية أو اهلاتفية أو الربقية.
 - 2رسائل من خالل الربيد اإللكرتوني لطيبة .
 - 3صندوق الشكاوى واملقرتحات بطيبة .
 - 4شكاوى املساهمني الذي حيضرون لطيبة بقسم األسهم .
 - 5الشكاوى من خالل االستبيانات اليت تقدم للمساهمني .

ب  -طريقة معاجلة شكاوى املساهمني :
 - 1يتم تسجيل رقم الشكوى من قبل قسم األسهم .
 - 2يتم النظر يف الشكوى وإبداء الرأي من قبل كل من :

3
4
5
6

 رئيس قسم األسهم . املراجع الداخلي . املستشار القانوني . مدير عام الشئون املالية واإلدارية . يتم اعتماد آلية معاجلة الشكوى والرد من صاحب الصالحية . يتم الرد خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ استالم الشكوى . يتم تسجيل املعاجلة يف سجل املعاجلات بقسم األسهم ومتابعتها من خاللاجتماعات املتابعة مع مدير عام الشئون املالية واإلدارية .
 يتم تل يص الشكوى ووضعها يف نظام اخلربات املكتسبة عن طريل برنامجمناذج طيبة ويتم نشر نتائجها على مجيع العاملني واالستفادة منها وتاليف
تكرارها مستقبالً .

43

ثالثاً  -املوردون :
أ  -يتم تلقي شكاوى املوردين عن طريل :
 - 1اخلطابات الربيدية أو اهلاتفية أو الربقية .
 - 2رسائل من خالل الربيد اإللكرتوني لطيبة .
 - 3مندوب املورد الذي حيضر ش صياً لطيبة .
ب  -النظر يف شكاوى املوردين :
 - 1يقوم قسم التدقيل بتسجيل شكاوى املوردين يف سجل شكاوى املوردين ويقوم
بعرض الشكوى ومقرتح حلها إىل مدير عام الشئون املالية واإلدارية .
 - 2يف حالة الشكاوى اليت تتطلب حل مشكلة داخلية مع املورد من خالل خمالفات :
 التسليم والتسلم . خمالفات التأخري عن التوريد أو خمالفة بنود العقد . أي خمالفات أخرى .يقوم رئيس قسم التدقيل بتطبيل إجراء سداد مستحقات الغري .

رابعاً  -العمالء :
أ  -الشركات الشقيقة والتابعة :
 - 1يتم تلقي شكاوى الشركات الشقيقة من خالل إدارة االستثمار بطيبة .
 - 2يتم تسجيل الشكاوى مع تصنيفها وحتليلها من قبل سكرتارية إدارة االستثمار
وعرضها على مدير االستثمار لتحويلها للجهة ذات االختصاص بطيبة .
 - 3يقوم مدير إدارة االستثمار ورئيس القسم املعين بالشكوى بالنظر فيها خالل
ثالثة أيام عمل مع تقديم مقرتحات حلها ملدير إدارة االستثمار للرد على
الشركة الشقيقة .
ب  -عمالء الشركات الشقيقة املرتبطني بعقود مع طيبة :
 - 1يف حالة عدم النظر يف أي شكوى من قبل إدارة الشركات الشقيقة أو التابعة
وتقدم صاحب الشأن بها إىل إدارة شركة طيبة .
 - 2تتلقى إدارة االستثمار الشكوى ويتم تسجيلها ومن ثم حتويلها إىل اجلهة امل تصة
بطيبة وذلك بعد التأكد من عدم االستجابة هلا من قبل تلك الشركات .
 - 3يتم النظر والرد على تلك الشكاوى خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ إستالمها .
 - 4يتم إطالع صاحب الصالحية على نتائج معاجلة الشكوى .
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املـادة ا احلادية واألربعـون  -الئحـة تنظـيم املـبلغني مـن داخـل وخـارج الشـركة عـن
السلوكيات غري املشروعة داخل الشركة :
إضافة إىل ما ورد يف املادة التاسعة والثالثون من هذه الالئحة بشأن سياسة تنظيم العالقة مع
أصحاب املصاحل وآلية تلقي شكاوى العاملني واملساهمني واملوردين والعمالء وعمالء الشركات التابعة
والشقيقة املرتبطني بعقود مع طيبة وطريقة النظر فيها وعلى ضوء الفقرة (هـ) من املادة
التاسعة عشرة من هذه الالئحة من متكني جملس اإلدارة للعاملني بالشركة من نقل وإبالغ ما لديهم
من معلومات تشري إىل وجود ممارسات غري نظامية أو أخالقية يف عمل الشركة تؤدي إىل املساس
مبصاحل ومسعة الشركة فيطبل بشأن تلك البالغات ما يلي :
 - 1يتلقى سكرتري جملس اإلدارة بالغات العاملني وغريهم املقدمة للمجلس أو ألحد األعضاء أو
للجان اجمللس ويقوم بتسجيل رقم البالغ وتزويد مقدم البالغ بهذا الرقم كمرجعية لصاحب
البالغ .
 - 2يقوم سكرتري جملس اإلدارة بعد تسجيل البالغ املتضمن املالحظة أو الشكوى أو االقرتاح
بتسليمه لرئيس اجمللس للنظر فيه من خالل أول جلسة للمجلس .
 - 3يقوم سكرتري اجمللس بإبالغ صاحب البالغ بنتائج النظر يف شكواه خالل أسبوع من تقدميها
لرئيس اجمللس .
 - 4ال جيوز مسائلة املوظف عن شكواه من الرئيس املباشر أو من قبل الرئيس التنفيذي أو التحقيل
معه إال إذا ثبت بالدليل القاطع كيدية شكواه أو بالغه .
 - 5يتم إعالن أمساء وعناوين وأرقام اهلواتف ألعضاء جملس اإلدارة وجلانه يف دليل االتصاالت
داخل طيبة .
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الـبــاب السادس
الئحة عمل املراجعة الداخلية
املـادة الثانية واألربعون :
أ ) مقدمة :
تهدف ه ذه الالئحة إىل الوصول لتحقيل أهداف املراجعة الداخلية واملتمثلة يف تقييم نظام
الرقابة الداخلية ومدى فعالية وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية لطيبة وحتديد فعالية
ونتائج تنفيذ املسئوليات املوكلة للوصول للنتائج واألهداف واإلسرتاتيجية وبهذا تقوم
بتزويد نتائج التقييم إىل جملس اإلدارة ملساعدته للقيام بواجباته التنفيذية.

ب ) نطاق عمل املراجعة الداخلية :
الغرض من املراجعة الداخلية هو التأكد من أن أنظمة الرقابة الداخلية حتقل األغراض
املطلوبة منها بكل كفاءة وبأقل تكلفة اقتصادية ويتمثل يف أسس الرقابة الداخلية للتأكد من
اآلتي :
 - 1معقولية وتوافل املعلومات والبيانات .
 - 2مدى التمشي مع السياسات واخلطط واإلجراءات واللوائح والقوانني والتعليمات .
 - 3مدى محاية أصول وممتلكات الشركة .
 - 4مدى متشي األنشطة والعمليات والربامج املوضوعة مع األغراض واألهداف احملددة
واالسرتاتيجية والتأكد من مدى قيام األجهزة اإلشرافية بتطبيقها وفل اخلطط
املوضوعة واألهداف احملددة .
 - 5تأكيد الرقابة الوقائية ولذلك ملنع وقوع األحداث غري املرغوبة وتصحيح األعمال غري
السليمة وهي موجهة حنو اإلجنازات املرغوبة وتشجيع تكرار أدائها .
 - 6القيام بالتأكيد على سالمة وكفاءة عناصر الرقابة الداخلية املتمثلة يف اآلتي :
 1/6البيئة الرقابية :
 1/1/6األمانة والقيم األخالقية .
 2/1/6قيم طيبة ورؤيتها .
 3/1/6الوصف الوظيفي للعاملني واملسئوليات والسلطات .
 4/1/6اهليكل التنظيمي ( مركزية اإلدارة أو عدم مركزيتها ) .
 5/1/6مدى مالئمة وكفاية السياسات واإلجراءات والتعليمات .
 6/1/6دور جملس اإلدارة وجلان املراجعة .
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2 /6

3 /6

4/ 6

5 /6

تقدير امل اطر :
 1/2/6وضوح اإلسرتاتيجية واألهداف العامة .
 2/2/6وضوح أهداف العمليات والربامج .
 3/2/6تعريف وحتليل وختفيض حدة األخطار لتحقيل األهداف .
 4/2/6العمليات اإلدارية ملعاجلة االحنرافات ومواجهة التغريات .
أنشطة الرقابة الداخلية :
 1/3/6اإلجراءات اليت تساعد على التنفيذ وإجناز العمليات .
 2/3/6اإلجراء الذي مت اتباعه للتعريف وتسمية األخطار .
 3/3/6اخلطوات اليت تؤكد حجم ودقة تدفل املعلومات .
املعلومات واالتصاالت :
 1/4/6مدى توفر املعلومات املطلوبة ألداء املهام الوظيفية .
 2/4/6مدى تدفل املعلومات من أعلى إىل أسفل عرب اهليكل التنظيمي لطيبة .
الرقابة والتفتيش :
 1/5/6مدى فعالية الرقابة التفتيشية بطيبة ومدى فعالية التعامل اإلداري
معها .
 2/5/6مدى استقاللية تقييم نظام الرقابة الداخلية بطيبة .
 3/5/6إعداد التقارير ومعاجلة الثغرات والتغريات يف نظام الرقابة الداخلية
بطيبة .

جـ ) استقاللية إدارة املراجعة الداخلية :
 - 1تؤمن الالئحة املالية واإلدارية لطيبة  -إستقاللية عمل املراجعة الداخلية فهي تتبع
لرئيس جملس اإلدارة وتقوم بتقديم تقاريرها إىل جملس اإلدارة كما أن استقاللية
املراجعة الداخلية تضمن حيادية وحرية تقديم التقارير اخلاصة بتقييم نظام
الرقابة الداخلية .
 - 2ختطيط أعمال املراجعة الداخلية :
تقوم إدارة املراجعة الداخلية بتحديث أهدافها وذلك بتحديد حدود قياسية ألهدافها
وحتديد زمين إلجناز اخلطة واستكماهلا عرب جداول وبرامج عمل املراجعة وتستكمل
أعمال املراجعة وفل إجراءات املراجعة الداخلية وتعليمات عملها .
 - 3تستكمل املراجعة الداخلية عمليات الوصف الوظيفي للمراجعني الداخليني وعمليات
اختيار األفراد ذو اخلربة وتقوم بالتدريب املستمر مع حتديد مستشار للمراجعة
الداخلية والذي ميكن الرجوع إليه عند الضرورة .
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د  -معايري املراجعة الداخلية :
تتبنى طيبة املعايري الدولية للمراجعة الداخلية الصادرة من معهد املراجعني الداخليني
األمريكي (  ) IIAباالسرتشاد مبتطلبات كوزو (  )COSOللرقابة الداخلية وإدارة األخطار ،
وهي كما يلي :
املعيار رقم ( : )111االستقاللية
 - 1جيب أن يكون املراجعـون الـداخليون مسـتقلون عـن األعمـال الـيت يقومـون مبراجعتهـا ،
حبيث يؤدون أعماهلم حبرية وموضوعية حني يتسـنى هلـم حياديـة وموضـوعية احلكـم
على أداء األعمال موضوع املراجعة وميكن ذلك من خـالل الوضـعية االسـتقاللية ألعمـال
املراجعة الداخلية وإميان جملس اإلدارة واإلدارة العليا بدعمهم ألداء أعمـاهلم حبريـة دون
أي تداخالت حبيث تضـمن الالئحـة املاليـة واإلداريـة تبعيـة املراجعـة الداخليـة لـرئيس
جملس اإلدارة يف تعيينه وعزله وترقياته .
 -2على مدير املراجعة الداخلية رفع تقاريره مفصلة لرئيس جملس اإلدارة وجلنة املراجعة
عن تقييم نظام الرقابة الداخلية وإظهار املالحظـات وإبـداء املقرتحـات لسـد الثغـرات يف
نظــام الرقابــة الداخليــة بشــكل دوري منــتظم وعنــد الضــرورة ويف أي وقــت يــراه وفق ـاً
ملقتضيات ذلك التقييم .
املعيار رقم ( : ) 211إحرتافية األعمال املهنية للمراجعة الداخلية
 -1احرتافية أعمال املراجعة الداخلية وفـل هـذا املعيـار تتطلـب اختيـار األشـ اص املـؤهلني
وذو اخلربة واملعرفة والكفـاءة العلميـة ألداء هـذا العمـل اإلحـرتايف واالستشـاري مـع تـوافر
مجيع عناصر االنضباط وااللتزام واألمانة واالستقامة والتقوى .
 -2يتطلب ذلك أن يتم اختيار مراجعني داخليني أو االستعانة مبستشارين ذو علم ومعرفـة
تامــة يف جمــاالت احملاســبة  -االقتصــاد  -اإلدارة  -اإلحصــاء  -تقنيــة املعلومــات واهلندســة -
القوانني مثل قانون الضرائب والعمل وفل متطلبات أعمال املراجعة الداخلية .
 -3يتطلب جناح أعمال املراجعة أن يكون املشرفني على أعمال املراجعة الداخليـة متمرسـني
على أعمال اإلشراف مبا يف ذلك تنفيذ الربامج واملتابعـة وحتديـد املوضـوعات ذات الصـلة
وحتديث املعلومات واملعرفة التامة بإجراءات العمل واجلـودة الشـاملة  ،وحتديـد مسـارات
املراجعة وتعديلها وفل أهداف املوضوعية واحليادية .
 -4العمل وفل معايري املراجعة الداخلية واملعايري املهنية األخرى كمعيار احملاسبة واملراجعـة
والقوانني واللوائح كما يتطلب االلتزام التام باملعايري السلوكية واألخالقية ملهنة املراجعة
الداخلية .
 -5القدرة على فهم القرارات وتطبيقاتها ومعرفة االحنرافـات الناجتـة عـن تطبيـل املعـايري
واملقاييس املالية واحملاسبية واالقتصادية ومكوناتها .
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 -6العالقات اإلنسانية واالتصاالت
تعامل املراجعة الداخلية احملرتف يتطلب حسن التعامل مع املراجع عليهم وعدم التسلط
أو الت ويــف أو الرتويــع والتفريــل بــني املراجعــة املوضــوعية احلياديــة وعــدم املســاس
بش صــية املراجــع عليــه وتقيــيم أداء املراجــع عليــه بــل مســاعدته الســتكمال األعمــال
باملشاركة للوصول للتحسـني املسـتمر برضـاه وكسـب تعاونـه وتشـجيعه وصـو ًال للتحسـن
وحتقيل األهداف املوضوعة .
 - 7التعليم املستمر :
يتم وضع برامج تدريبية مستمرة لتطوير ثقافة املراجعني الـداخليني واحلصـول علـى
مستجدات املراجعة الداخلية واحملاسبة واإلدارة واالقتصاد واجملـاالت املرتبطـة بعمليـات
املراجعــة حبيــث يصــبح املــراجعني الــداخليني يف املســتوى العلمــي واألكــادميي والتــدريب
املالئــم للقيــام بأعبــاء املراجعــة الداخليــة مبســتوى عــال ومتميــز وبأحــدث األســاليب
التطبيقية العلمية املتاحة .
 - 8اإلطالع ومعرفة وسائل التحايل والغش
يتطلــب مــن املــراجعني الــداخلني معرفــة وســائل الغــش واخلــداع والتحايــل يف مجيــع
املعـامالت فيمـا يتعلـل بـاإليرادات واملصـروفات وخـالل تنفيـذ العمليـات والتحايـل علــى
القوانني ومن خالل العقود وتنفيذها وعدم إهمال ش صـيات املتعـاملني بصـورة تكشـف
عن تلك األساليب كمـا يتطلـب املعرفـة التطبيقيـة والفنيـة لطـرق التحايـل والغـش مـن
خالل السجالت والعمليات وما يدور خارج الشركة من تعامالت مريبة ويتـأتى ذلـك مـن
خالل معرفة بيئة الرقابة الداخلية داخـل الشـركة واملعرفـة لعوامـل ومكونـات الرقابـة
الداخلية وتنفيذها واملتابعة الدقيقة لتنفيذ عناصر  COSOللرقابة الداخلية .
املعيار رقم ( : ) 311نطاق عمل املراجعة الداخلية
الغرض من املراجعة الداخلية هو التأكد من كفاية نظام الرقابة الداخلية لتحقيـل النظـام
الذي مت وضعه ليعطـي تأكيـدًا معقـو ًال بـأن األعمـال الـيت يـتم تنفيـذها تسـري وفـل األهـداف
املوضوعة بكفاءة عالية واقتصادية وإن كانت عبارة األهداف فضفاضة فإن املطلوب هو مـا مت
اختياره من قبل الشركة من أهداف مرحلية موضوعة عرب الت طـيط والـربامج املوضـوعة ،
واأل هداف املرحلية جزء من اسرتاتيجية الشركة  ،وتلك األهداف ينبغي وضـعها كميـاً ورقميـاً
لسهولة قياسها وللوصول إليها وحتديد األخطار اليت حتول دون حتقيل تلك األهداف .
وتقــوم املراجعــة الداخليــة بالتأكــد مــن ســالمة املعلومــات وحتديــد درجــة الثقــة فيهــا
واست دام طرق التحليل وقياس مدى مطابقتها للمعايري من خالل التقارير اليت تثبـت هـذه
املعلومــات وتتأكــد املراجعــة الداخليــة مــن مــدى االلتــزام بــاللوائح والقــوانني واخلطــط
واإلجراءات املنظمة لتلك األعمال  ،كما تقوم املراجعـة الداخليـة بالتأكـد مـن سـالمة محايـة
األصول وأن تلك الوسائل مالئمة كما تقوم بالتأكد من وجود تلك األصول  ،كما تقـوم بالتأكـد
من كفاءة إجناز الربامج واخلطط للوصول لألرقام املستهدفة بكفاءة واألهداف الكلية للشركة .
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املعيار رقم ( : ) 411إجناز أعمال املراجعة الداخلية
يتطلب أداء أعمال املراجعة الداخلية الت طيط للمراجعة الداخلية وجيب أن تكـون اخلطـة
مكتوبة من خالل حتديد أهداف املراجعة مسبقاً وحتديد املعلومات املتوفرة عن اجلهات الـيت
ســيتم مراجعتهــا  ،وحتديــد اإلمكانيــات املطلوبــة البشــرية واملاديــة واملراجعــات امليدانيــة
املطلوبــة  ،وحتديــد بــرامج التقــارير ونتــائج املراجعــة وطريقــة الوصــول إليهــا وإبالغهــا ،
وعمليات التحري املوضوعي من خالل املعارف واخلـربات الـيت جيـب توفرهـا  ،كمـا جيـب علـى
املراجعة الداخلية استكمال عمليات الفحص عرب املستندات والتأكد مـن أن املعلومـات املعتمـد
عليها عن تلك املالحظات وافية وكافية ووثيقة الصلة باملوضوع وأنها مفيدة واالعتمـاد علـى
تسجيل عملية املراجعة الداخلية عرب أوراق عمل وحتديد طريقة إدارتها ومسارها التنظيمي
وجيب أن تبلغ املراجعة الداخلية رئيس جملـس اإلدارة عـن طريـل التقـارير نتـائج املراجعـة
وذلك عقب عمليات الفحص مباشرة دون تأخري  ،كما جيب أن تناقش املقرتحـات والتوصـيات
مع اإلدارة قبل إصدارها للتأكد من معقوليتها وعدم وجـود تنـاقض واضـح فيهـا أو معلومـات
أخرى متوفرة مل يتم األخذ بها واليت قـد تـؤثر علـى صـحة النتـائج الـيت مت التوصـل إليهـا ،
وجيب أن يتم اعتماد التقارير من رئيس جملـس اإلدارة وضـرورة األخـذ باملعـايري واملقـاييس
للوصول للتقييم الصحيح والتحقـ ل مـن صـحة تلـك النتـائج الـيت مت التوصـل إليهـا وتوثيـل
األحداث الواقعية اليت مت اكتشافها وحتديد أسباب االختالفات والفروق بني املتوقـع والفعلـي
وامل اطر اليت تتعرض هلا الشـركة مـن جـراء تلـك االختالفـات  ،كمـا يتوجـب علـى املراجعـة
الداخليــة متابعــة ومعاجلــة املالحظــات وتنفيــذ التوصــيات املعتمــدة للوصــول لســد الثغــرات
الرقابة الداخلية ومعاجلة األخطاء يف حينها .
املعيار رقم ( ) 511إدارة املراجعة الداخلية
إدارة املراجعة الداخلية مسئولة عن إدارة أعمال املراجعة الداخليـة ويـتم حتديـد األهـداف
والت طيط وحتديد التنظيم املثالي إلدارة املراجعة مـن حتديـد للسـلطات واملسـؤوليات وفـل
هيكلــها التنظيمــي املعتمــد وحتديــد السياســات واإلجــراءات املطلــوب تنفيــذها وفــل الــربامج
والتأهيل والتدريب للعاملني بها وحتديد العالقة مع املراجع اخلارجي وتأكيـد تطبيـل نظـام
اجلودة بإدارة املراجعة الداخلية بصورة سليمة وفعالة .

هـ  -قواعد وسلوك املراجعة الداخلية بطيبة :
 - 1تتطلب مهنة املراجعة الداخلية أن يتصف منسوبيها باالستقامة وأن يكون املراجع نزيه ًا
وعفيفاً وصادقاً وموضوعياً وجاداً وجمتهداً يف حتمل مسؤوليات أداء عمله وأن ينحاز
كامالً لألمور املوضوعية يف أي موقع يؤدي فيه هذه املسئوليات  ،وجيب على املراجع أن
ال يدخل يف أي عمل غري أخالقي أو غري مشروع أو فيه أي شبهة .
 - 2يتوجب على املراجع أن ال يدخل وهو يعلم يف أنشطة خمزية وفاسدة تسيء إىل مسعة
املهنة .
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 - 3عدم دخول املراجع الداخلي يف أنشطة قد تؤدي إىل تورطه أو قد تؤدي إىل ظلم أو إجحاف
وعليه أن يكون موضوعي ًا عند قيامه بأداء أعماله .
 - 4التزام املراجع بالنزاهة التامة وعدم االستفادة من املوظفني املراجع عليهم أو من عمالء
أو زبائن أو ممولني أو شركات أو مؤسسات أو استشاريني أو مقاولني كعمليات رشوة أو
إفساد ذمة أو هدايا أو منافع .
 - 5التزام املراجع مبمارسة األعمال اليت تنطبل عليها قواعد وسلوكيات املهنة واملتطلبات
العاملية.
 - 6التزام املراجع باحملافظة على سرية املعلومات اليت حتصل عليها أثناء أدائه ألعماله حبيث
ال يتم تسريب املعلومات ملنافسني أو خصوم يستفيدون من هذه املعلومات واليت قد
حتدث ضرراً بطيبة وأن ال يكون شاهداً على صحة معلومات مضللة أو مكذوبة مل يثبت
له التأكد من صحتها وأن يكون ملتزماً متاماً بالئحة حوكمة طيبة .
 - 7إلتزام املراجع بأن يكتب يف تقريره كل الوقائع وأن ال خيفي أي معلومات أساسية
وضرورية حيث يعترب ذلك خيانة لألمانة .
 - 8أن يعمل املراجع على تطوير املهنة وتقدمها وكفاءة األداء واحلفاظ على تأكيد اجلودة
عند أدائه ألعماله .
 - 9أن يتحلى املراجع بالوعي الالزم ألداء املهام بكل أمانة ومسئولية حبيث تتطابل مع
متطلبات وقواعد وسلوك املهنة .
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الـبــاب السابع
إدارة امل اطر بطيبة
تتبنى طيبة إدارة امل اطر وتتكون من اآلتي :
 - 1اهليكل التنظيمي إلدارة امل اطر .
 - 2تقدير امل اطر .
 - 3تقييم امل اطر .
 - 4برنامج إدارة وقياس امل اطر .
مقدمة إدارة امل اطر :
تهتم طيبة بشكل واضح مبعاجلة اآلتي :
 - 1إدارة األخطار .
 - 2تنفيذ الئحة احلوكمة .
 - 3التحكم يف نظام الرقابة الداخلية وتقييمه بشكل مستمر .
 - 4التأكيدات وعمليات الفحص املستمر وفل نظام اجلودة .
تعريف إدارة امل اطر :
هي العمليات اليت تؤثر يف كيان وش صـية الشـركة ومسـئولية جملـس إدارتهـا وإدارتهـا التنفيذيـة
وهــي تنصــب يف وضــع اســرتاتيجياتها وأهــدافها املوضــوعة ومســتقبلها عــرب األحــداث الــيت تــؤثر يف
ش صية الشركة وإدارة امل اطر يف حدود تأثرياتها والتأكيدات املعقولـة إلمكانيـة الوصـول لألهـداف
دون الوقوع يف تلك امل اطر .
أهمية تبين إدارة للم اطر :
 - 1أي شركة تهدف إىل حتقيل الربح لتحقيل طموحات أصحاب رأس املال .
 - 2حتقيل قيمة مضافة من خالل االسرتاتيجية ووضع األهداف والربامج وعمل يومي جيب أن
ال حتجبه األخطار املفاجئة .
فلسفة امل اطر :
التنبؤ بامل اطر اليت ميكن أن حتدث تفادياً لعدم الوصول لألهداف وحتقيل أقل خسائر ممكنة
بتقليصها وقبوهلا مقارنة بتكلفة مكافحتها  ،وغالباً ما يتم تقدير امل اطر أثناء وضع
االسرتاتيجيات  ،كما يتم أثناء أداء العمليات اليومية .
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 - 1تقدير امل اطر :
 1/1التعرف على امل اطر .
 2/1حتليل امل اطر املرتبطة بتحقيل االسرتاتيجية واألهداف العامة .
 3/1تأسيس أدوات ملواجهة امل اطر .

هناك سبعة حماور يتطلب مراجعتها من قبل إدارة امل اطر :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

إعداد وتنفيذ اسرتاتيجية الشركة .
العمليات التنفيذية اجلارية .
التقارير املكتبية وامليدانية عن سري العمل .
املقارنات واملطابقات والقياسات وعمليات الفحص .
مراقبة خماطر األنشطة على مجيع مستوياتها .
فهم عملية ارتباط امل اطر املفردة بعضها ببعض .
أن يكون هلا رأي حمدد حول امل اطر من منظور :األول على مستوى األعمال اليت يتم تنفيذها
والثاني على مستوى التأثري على وجود الشركة وفقد كيانها واستمراريتها .

 - 2تقييم امل اطر :
 1/2حتديد األهداف
 1/1/2ينبغي أن يتم بوضوح حتديد األهداف املالية.
 2/1/2ينبغي أن يتم بوضوح حتديد مستوى ومراحل حتقيل األهداف واكتماهلا ووضعها بدقة
وأن يتم اعتمادها .
 3/1/2األخطار  :التعرف على مجيع األخطار املتوقعة الداخلية واخلارجية وحتليلها وتأثرياتها
الكمية وحتديد مواعيد حدوثها املتوقعة وأدوات قياسها وتأثرياتها.

 2/2احتمال حدوث األخطار وتأثرياتها :
ينبغي دراسة ومعرفة احتماالت األخطار وتأثرياتها يف حالة حدوثها وطريقة التعامل معها أي
بقبوهلا أو املشاركة جبزء منها أو التحكم فيها ومراجعتها ومراقبتها فقط فإذا كانت احتماالت
وقوعها كبري وتأثريها كبرية ينظر يف املشاركة يف جزء منها مثل عمليات تأمني املمتلكات مثالً ،
وينظر يف أمر مراقبتها والتحكم فيها  ،أما إذا كانت احتماالت حدوثها قليلة فيمكن األخذ بقبوهلا
و مراجعتها وتعتمد على دراسة كل احلاالت املمكنة وعلى سبيل املثال  :رضاء العمالء تعترب من
امل اطر الكبرية فهي تؤثر يف حجم اإليرادات الداخلة برمتها ويف حالة توقف العمالء عن التعامل
مع الشركة تعترب خسارة كبرية على املنشأة ففي هذه احلالة يتم وضع آلية التعامل مع العمالء
وتلقي شكواهم ومعاجلتها أول بأول وهي عملية تتعلل بالتحسني املستمر من خالل نظام اجلودة .

 - 3برنامج إدارة وقياس امل اطر :
 1/3اخليارات املتاحة تتل ص يف اآلتي :
1/1/3
2/1/3
3/1/3
4/1/3
5/1/3

قبول اخلطر ومراقبته .
تفادي اخلطر وإزالته .
تقليل اخلطر ووضع آلية ملراقبته .
املساهمة مع آخرين بقبول اخلطر .
مراقبة بقايا األخطار من أخطار منكمشة أو غري تامة .
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 2/3برنامج إدارة وقياس امل اطر املالية  ،وعلى سبيل املثال ال احلصر :
اهلدف :
التعرف على خماطر التعامالت البنكية .
التعامل مع خماطر البنود غري الظاهرة يف امليزانية .
معرفة خماطر السيولة واإلفالس .

املوضوعات :
حتليل امل اطر وأنواع املنشآت املالية .
قياس وإدارة خماطر االئتمان .
قياس وإدارة خماطر البنود غري الظاهرة يف امليزانية .
قياس وإدارة خماطر التقنية والتشغيلية .
قياس وإدارة خماطر الصرف األجنيب .
قياس وإدارة خماطر الدول واحلكومات .
قياس وإدارة خماطر السيولة .
قياس وإدارة خماطر اإلفالس .
تكامل امل اطر وإدارتها .
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الـبــاب الثامن
أحـكــــام ختـامـيـة
املـادة الثالثة واألربعون :
تكون هذه الالئحة نافذة من تاريخ اعتمادها من قبل جملس اإلدارة .

املـادة الرابعة واألربعون :
تلغي أحكام هذه الالئحة ما يتعارض معها من إجراءات أو لوائح داخلية بطيبة .

املـادة اخلامسة واألربعون :
تعترب هذه الالئحة جزءاً مكمالً للنظام األساسي لطيبة  ،ويف مل يرد بشأنه نص يتم الرجوع بشأنه
إىل نظام الشركات السع ودي ونظام هيئة السوق املالية وأية قرارات تصدر مستقبالً من جهات
اإلختصاص .

جملس إدارة طيبة
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الـبــاب التاسع
املالحل
ملحل رقم (  ) 1معايري األداء بطيبة والشركات التابعة والشقيقة
املقدمة :

متثل معايري األداء املقياس العملي املناسب الذي ميكن است دامه يف مجيـع اجملـاالت واألنشـطة
دون االعتماد على معايري نظرية غري ملموسة  -واليت ختتلف من ش ص إىل أخر ولنفس الشـ ص
مــن فــرتة ألخــرى  -لــذا وجــب اختيــار مقــاييس عمليــة ملموســة وثابتــة لقيــاس مســتوى األداء
لألنشطة واجملاالت  ،والتأكد من أنها تسري حنو األهداف اإلسرتاتيجية املوضوعة .

تعريف معايري األداء

هي مستوى ما مت اكتسابه والوصول إليه بني نقطة قياس إىل أخرى ويتضمن مغـزى ومـدلول
ميكن التثبت منه  ،حيث إن أي خطة حتتاج إىل متابعة للتأكد من صحة التنفيذ  ،واملتابعـة جـزء
مــن تقيــيم مــا مت تنفيــذه أثنــاء العمــل واكتشــاف الفجــوات بغــرض إجــراء مــا يلــزم مــن تعــديل
والقياس بعملية التفتيش الكتشاف اخللل  ،ومتابعة تنفيذ اخلطة حتتاج إىل متابعة أي حتتاج إىل
مقارنة مرجعية واملقارنة تعين أن يكون هنالك طرفان يقارن أحـدهما األخـر وعنـدها البـد مـن
حتديد معايري للقياس استناداً للمقارنة .
إن است دام معايري حمددة لألداء ميكن من تقدميه بصوره عمليه ومتابعته وإعطاء فكرة عـن
مدى جناح اهلدف امل طط له مسبقاً  ،كما أنها تعطي مؤشراً ملـواطن اخللـل وبالتـالي تـوفر فرصـة
التطوير .
متطلبات تطبيل معايري األداء :
 )1ضرورة اعتماد مقاييس األداء يف نفس الوقت الذي يتم فيـه حتديـد األهـداف وهـذه هـي
الطريقة الوحيدة إلي ميكن بها تقييم التقدم واإلجنازات بطريقة عادلة ومعقولة .
 )2ضرورة ارتباطها باألهداف واملقاييس اإلسرتاتيجية اليت هلا مغزى تنظيمي وتطـوير أداء
األعمال .
 )3مرتبطة بأهداف ومسؤوليات الفرق واألفراد وتكون فعالة إذا ما مت است دامها من خالل
الواجبات واملسؤوليات .
 )4تقوم على أساس النتائج واإلجنازات اليت ميكن قياسها .
 )5تستند على الدليل والبيانات اليت ميكن أن تكون متاحة للقياس.
 )6إمكانية التحقل منها بتقديم املعلومات اليت تؤكد صحة التوقعات ونتائج القياس .
 )7أن تكون دقيقة قدر اإلمكان وفقاً لتوفر البيانات والغرض من القياس .
 )8أن تكون أساساً سليماً للتغذية اإلسرتجاعية واإلجراءات.
 )9أن تكون شاملة وتغطي كافة اجلوانب الرئيسـية لـألداء حتـى ميكـن تـوفري جمموعـة مـن
املقاييس .
 )11أن يكون القياس احملاسيب هـو أسـاس اخلطـة اإلسـرتاتيجية واألهـداف والعمليـات الـيت مت
بناءها .
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البيانات واملعلومات اليت عن طريقها ميكن وضع معايري القياس :
 -1القوائم املالية (املركز املالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية).
 -2املوازنة الت طيطية السنوية .
 -3التدفقات النقدية خالل فرتة اخلطة اإلسرتاتيجية .
 -4اخلطة اإلسرتاتيجية .
 -5أهداف اخلطة الفرعية .
 -6أهداف العمليات .
 -7أهداف الربامج .
 -8أهداف اإلدارات واألقسام .
 -9املسؤوليات والواجبات لكل وظيفة .
أدوات القياس :
البيانات /املعلومات
القوائم املالية :
(املركز املالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية).
املوازنة الت طيطية السنوية
التدفقات النقدية خالل فرتة اخلطة اإلسرتاتيجية
اخلطة اإلسرتاتيجية
أهداف اخلطة

أدوات القياس
الرحبية  -رحبية السهم
القــــيم التقــــديري مــــع القــــيم
الفعلية
مدى األهداف الكمية السنوية
مقارنة اخلطة مع الفعلي
النمو
تنفيــذ خطــة املبيعــات  -تنفي ـذ
خطــــــة التحصــــــيل  .إجنــــــاز
املشروعات

أهداف العمليات
أهداف الربامج
أهداف اإلدارات واألقسام
املسؤوليات والواجبات املكلفة بها كل وظيفة .
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طريقة القياس :
طريقــــــــة مصــــــــادر اخلطــــــــــــــة األهـــداف العامـــة أهــــــداف املســــــــؤوليات الــــــــــربامج/
والواجبـــــات  /العمليات
اإلسرتاتيجية اخلاصــــــــــــــــــة اإلدارة
معلومات املعايري
اإلدارة األقسام
اإلسرتاتيجية
 -1املستهدف(عدد)
مصدر املعلومات
(اخلطــة اإلســرتاتيجية -
املوازنـــة الت طيطيـــة -
التدفقات النقدية)
 -2إجناز اخلطة (عدد )
مصدر املعلومات
(القوائم املالية)
 -1املستهدف (قيمة)
مصدر املعلومات
(اخلطة اإلسرتاتيجية -
املوازنـــة الت طيطيـــة -
التدفقات النقدية)
 -2املنجز (قيمـة) املنجـز
(عدد)(القوائم املالية)
 -1املســــتهدف( نســــبة )
(اخلطــة اإلســرتاتيجية -
املوازنــــة الت طيطيــــة
التدفقات النقدية )
 -2املنجــز (نســبة) إجنــاز
(عدد)(القوائم املالية)
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المجاالت ومعايير أدائها
م

اجملاالت

1

العائد على رأس املال

2

الرحبية

3

الكفاءة وإدارة األصول

4

الوفاء بالديون

5

السيولة

6

األرباح من االستثمار يف الشركات
الشقيقة

7

حتقيل رضاء املساهمني

8

الريادة يف التنمية العقارية

9

االستثمار املتنوع

11

اجلودة

املعايري
نسبة منو اإليرادات
نسبة منو األرباح
الزيادة يف قيمة السهم
العائد على رأس املال
العائد على اإليرادات
العائد على األصول
العائد على املكية
قيمة رأس املال العامل
معدل دوران األصول
معدل دوران التحصيل
متوسط فرتة التحصيل
الرافعة املالية
االقرتاض على امللكية
نسبة التداول
السيولة السريعة
السيولة النقدية
نسبة منو اإليرادات
نسبة منو األرباح
معدالت توزيع األرباح على الشركاء
حقوق الشركاء
توزيع األرباح
التعامل
اإلجناز
نسبة العائد املتوقع على السهم.
حصة السوق يف املنطقة املركزية
نسبة النمو لطيبة يف االستثمار العقاري
تقديم منتجات جديدة
نسبة العائد من كل استثمار
عدد اجملاالت تنوعها
منتجات جديدة
رضاء العمالء
مستوى رضاء العمالء
معدل شكاوى العمالء
معدالت التحسني املستمر للعمليات اإلدارية
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اجملاالت

املعايري
نسبة عدد املتدربني
عدد األخطاء
التكلفة
السرعة يف اإلجناز
نسبة الرضاء الوظيفي
عدد اللقاءات
معدل دوران العمالة
معدالت تطبيل التطورات احلديثة يف التقنية
نسبة ميكنة األعمال
عدد االقرتاحات
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م

زيادة كفاءة العاملني

11

توفري بيئة عمل مثالية

12

استقطاب الكفاءات واحملافظة عليها

13

است دام التقنيات احلديثة

14

االبتكار واإلبداع

15

التطبيل العملي لقياس معايري األداء
اجملال رقم ( ) 1
 - 1العائد على رأس املال :
املعيار :
 1/1نسبة منو اإليرادات :
 1/1/1مصدر املعلومات (القوائم املالية) ( -املوازنة الت طيطية) ( -التدفقات النقدية)
 2/1/1طريقة القياس  :املصدر (القوائم املالية) ( -املقارنات بني الفرتات  -قياس النمو
(تراكمي)
 3/1/1طريقة القياس  :املصدر (املوازنة الت طيطية) (مقارنة الفعلي مع التقديري/
واالحنرافات /معدل النمو)
 4/1/1طريقة القياس  :التدفقات النقدية ( :القوائم املالية) ( -املوازنة الت طيطية) -
(مقارنة معدل النمو خالل سنوات اخلطة)
 2/1نسبة منو األرباح :
 1/1/1مصدر املعلومات (القوائم املالية) ( -املوازنة الت طيطية) ( -التدفقات النقدية)
 2/1/1طريقة القياس  :املصدر (القوائم املالية) ( -املقارنات بني الفرتات  -قياس النمو
(تراكمي)
 3/1/1طريقة القياس  :املصدر (املوازنة الت طيطية) (مقارنة الفعلي مع التقديري/
واالحنرافات /معدل النمو)
 4/1/1طريقة القياس  :التدفقات النقدية ( :القوائم املالية) ( -املوازنة الت طيطية) -
(مقارنة معدل النمو خالل سنوات اخلطة)
 3/1الزيادة يف قيمة السهم :

اجملال رقم ( ) 2
الرحبية :
املعيار مصدر املعلومات (القوائم املالية)  :املقارنات بني الفرتات
العائد اإلمجالي لرأس املال :
العائد على اإليرادات
العائد على األصول
العائد على امللكية
مصدر املعلومات ( القوائم املالية)  ( -املوازنة الت طيطية) ( -التدفقات النقدية)
تطبيل املقياس :
 1/1/1/1إمجالي الدخل ÷ رأس املال
 2/1/1/1صايف الدخل÷ رأس املال
 3/1/1/1إمجالي الدخل ÷ اإليرادات
 4/1/1/1صايف الدخل ÷ اإليرادات
 5/1/1/1إمجالي الدخل ÷ األصول
 6/1/1/1صايف الدخل ÷ األصول
 7/1/1/1إمجالي الدخل ÷ حقوق الشركاء
 8/1/1/1صايف الدخل ÷ حقوق الشركاء
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اجملال رقم ( ) 3
املعيار  :الكفاءة وإدارة األصول :
(مصدر املعلومات ( القوائم املالية)  ( -املوازنة الت طيطية) ( -التدفقات النقدية)
قيمة رأس املال العامل
معدل دوران األصول
معدل دوران امل زون
متوسط فرتة التحصيل
طريقة القياس  :تطبيل املقياس
 1/1/1/1األصول املتداولة  -اخلصوم املتداولة
 2/1/1/1التغري النسيب لقيمة رأس املال
 3/1/1/1رأس املال العامل÷ األصول
 4/1/1/1اإليرادات ÷ األصول
 5/1/1/1تكلفة اإليرادات ÷ امل زون
 6/1/1/1أيام السنة ÷ دوران املدينني
 7/1/1/1أيام السنة ÷ دوران الدائنني
 8/1/1/1صايف الدخل ÷ حقوق الشركاء

اجملال  :رقم ( ) 4
الوفاء (الدين)
املعيار :
 - 1الرافعة املالية
 - 2االقرتاض على امللكية
(مصدر املعلومات (القوائم املالية) ( -املوازنة الت طيطية) ( -التدفقات النقدية)
تطبيل املعيار ( :طريقة القياس)
 - 1الدائنون ÷ تكلفة اإليرادات = الرافعة املالية
 - 2الدائنون ÷ حقوق الشركاء = االقرتاض على امللكية

اجملال رقم ( : ) 5
السيولة :
املعيار :
 -1نسبة التداول = األصول املتداولة ÷ اخلصوم املتداولة
 -2السيولة السريعة = األصول املتداولة  -امل زون ÷ اخلصوم املتداولة
 -3السيولة النقدية = النقدية ÷ األصول املتداولة
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اجملال رقم ( : ) 6
األرباح من االستثمار يف الشركات الشقيقة
املعيار :
نسبة منو اإليرادات يف الشركات الشقيقة :
املعيار :
 1/1نسبة منو اإليرادات :
 1/1/1مصدر املعلومات (القوائم املالية) ( -املوازنة الت طيطية) ( -التدفقات النقدية)
 2/1/1طريقــة القيــاس  :املصــدر (القــوائم املاليــة) ( -املقارنــات بــني الفــرتات  -قيــاس النمــو
(تراكمي)
 3/1/1طريقــة القيــاس  :املصــدر (املوازنــة الت طيطيــة) (مقارنــة الفعلــي مــع التقــديري/
واالحنرافات /معدل النمو)
 4/1/1طريقــة القيــاس  :التــدفقات النقديــة ( :القــوائم املاليــة) ( -املوازنــة الت طيطيــة) -
(مقارنة معدل النمو خالل سنوات اخلطة)
 2/1نسبة منو األرباح يف الشركات الشقيقة :
 1/2/1مصدر املعلومات (القوائم املالية) ( -املوازنة الت طيطية) ( -التدفقات النقدية)
 2/2/1طريقــة القيــاس  :املصــدر (القــوائم املاليــة) ( -املقارنــات بــني الفــرتات  -قيــاس النمــو
(تراكمي)
 3/2/1طريقــة القيــاس  :املصــدر (املوازنــة الت طيطيــة) (مقارنــة الفعلــي مــع التقــديري/
واالحنرافات /معدل النمو)
 4/2/1طريقــة القيــاس  :التــدفقات النقديــة ( :القــوائم املاليــة) ( -املوازنــة الت طيطيــة) -
(مقارنة معدل النمو خالل سنوات اخلطة)

اجملال رقم ( : ) 7
حتقيل رضا املساهمني
 - 1نسبة توزيع األرباح
مصدر املعلومات ( :القوائم املالية)
مقارنة نسبة التوزيع األرباح بني السنة السابقة والسنة احلالية .
 - 2نسبة العائد املتوقع على السهم :
القياس = صايف األرباح القابلة للتوزيع ÷ عدد األسهم

اجملال رقم ( ) 8
الريادة يف التنمية العقارية :
مصدر املعلومات (مسوحات السوق  +القوائم املالية)
املعيار رقم ( )1حصة الشركة يف السوق
القياس :
 - 1قيمة رأس املال املستثمر ÷ إمجالي املستثمر يف السوق
 - 2قيمة املبيعات ((اإليرادات احملققة ÷ إمجالي إيرادات السوق ))
املعيار رقم ( )2نسبة النمو يف االستثمار العقاري = صايف األربـاح احملققـة السـنوية ÷ إمجـالي األربـاح
احملققة خالل عدد من السنوات
القياس = إمجالي األرباح احملققة للفرتة من عام  -إىل عام
نسبة النمو = أرباح العام ÷ إمجالي األرباح احملققة
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اجملال رقم ( : ) 9
االستثمار املتنوع :
 - 1املعيار رقم ( )1تقديم منتجات جديدة :
مصدر املعلومات املطلوبة (من خالل حتليل األهداف االسرتاتيجية)
قياس املعيار  :حتديد نسبة اإلجناز من خالل حتليل إجنازات اخلطة االسرتاتيجية .
 - 2املعيار رقم ( )2نسبة العائد من كل استثمار :
العائد اإلمجالي لرأس املال لكل نوع من االستثمارات
العائد على اإليرادات لكل نوع من االستثمارات
العائد على األصول لكل نوع من االستثمارات
قياس املعيار :
إمجالي الدخل ÷ رأس املال
إمجالي الدخل ÷ اإليرادات
إمجالي الدخل ÷ األصول
إمجالي الدخل ÷ حقوق الشركاء

اجملال رقم (: )11
اجلودة :
 - 1املعيار رقم ( )1معدل شكاوى العمالء
 - 2املعيار رقم ( )2معدالت التحسني املستمر للعمليات اإلدارية
املعيار رقم ( )1معدل شكاوى العمالء :
مصدر املعلومات املطلوبة (استبانات العمالء  ،شكاوى العمالء )
قياس املعيار :
 - 1معدالت معاجلة شكاوى العمالء
 - 2مقارنة نتائج االستبانة بني الفرتات
 - 2املعيار رقم ( )2معدالت التحسني املستمر للعمليات اإلدارية
مصدر املعلومات (تقارير اإلجناز ومقارنة حتقيل األهداف االسـرتاتيجية املوازنـة الت طيطيـة-
القوائم املالية)
قياس املعيار :
 - 1معدل اإلجناز خالل الفرتة
 - 2مقارنة معدل اإلجناز خالل الفرتات
 - 3مقارنة نتائج األعمال مع تقدير املوازنة الت طيطية

اجملال رقم (: )11
زيادة كفاءة العاملني :
 - 1املعيار رقم ( )1نسبة عدد املتدربني
 - 2املعيار رقم ( )2عدد أخطاء العاملني
 - 3املعيار رقم ( )3السرعة يف اإلجناز
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 - 1املعيار رقم ( )1نسبة عدد املتدربني
مصدر املعلومات املطلوبة (إحصائيات التدريب خالل الفرتات)
قياس املعيار :
 - 1نسبة عدد املتدربني لكل نوع من أنواع التدريب
 - 2مقارنــة عــدد ســاعات التــدريب لكــل عامــل مــع عــدد ســاعات التــدريب املدرجــة يف املوازنــة
الت طيطية
املعيار رقم ( )2عدد األخطاء
مصدر املعلومات املطلوبة (تقارير شئون العاملني حول اجلزاءات اخلاصة باألخطاء)
قياس املعيار :
 - 1مقارنة عدد األخطاء بني الفرتات للعاملني
 - 2مقارنة عدد األخطاء بني الفرتات لإلدارات
املعيار رقم ( )3السرعة يف اإلجناز
مصدر املعلومات املطلوبة(معلومات برنامج احلاسوب)
قياس املعيار :
نسبة الوقت املستغرق يف إجناز املهام إىل إمجالي ساعات العمل الرمسية

اجملال رقم ( : ) 12
توفري بيئة عمل مثالية :
 - 1املعيار رقم ( )1نسبة الرضا الوظيفي
مصدر املعلومات املطلوبة (نتائج استبانات قياس الرضا الوظيفي الدوري)
قياس املعيار :
 - 1مقارنة نتائج االستبانة الدورية للفرتة املقابلة هلا يف السنة السابقة بنسبة مئوية .

اجملال رقم ( : ) 13
استقطاب الكفاءات واحملافظة عليها :
 - 1املعيار رقم ( )1معدل دوران العمالة
مصدر املعلومات املطلوبة (إحصائيات شئون العاملني)
قياس املعيار :
 - 1قيــاس معــدل دوران العمالــة شــهرياً (تســاوي عــدد املــوظفني احلــاليني نــاقص عــدد املــوظفني
السابقني مقسومة على عدد العاملني السابقني )%

اجملال رقم ( : ) 14
است دام التقنيات احلديثة :
 - 1املعيار رقم ( )1معدل تطبيل التطورات احلديثة يف التقنية .
 - 2املعيار رقم ( )2نسبة ميكنة األعمال .

 - 1املعيار رقم ( )1معدل تطبيل التطورات احلديثة يف التقنية :
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مصدر املعلومات املطلوبة (قسم احلاسوب  -معلومات املعارض والنشرات الدورية)
قياس املعيار :
حتديد مدى تطبيل التقنيات احلديثة يف الربجمة احلاسوبية والشبكات
املعيار رقم ( )2نسبة ميكنة األعمال :
مصدر املعلومات املطلوبة (قسم احلاسوب)
قياس املعيار :
نسبة تطبيل امليكنة الكاملة يف الشركة  -تطبيل مجيع إجراءات العمل والنماذج وربطها مع بعضـها
البعض آلياً .

اجملال رقم ( : ) 15
اإلبداع واالبتكار :
 - 1املعيار رقم ( )1عدد املقرتحات اإلبداعية اليت مت تطبيقها .
 - 2املعيــار رقــم ( )2عــدد إعــادة هندســة العمليــات اإلداريــة واألســاليب احلديثــة املشــابهة الــيت مت
تطبيقها خالل فرتة معينة .
 - 1املعيار رقم ( )1عدد املقرتحات اإلبداعية اليت مت تطبيقها :
مصدر املعلومات املطلوبة (قسم اجلودة )
قياس املعيار :
 - 1حتديــد عــدد ونســبة االبتكــارات واإلبــداعات الــيت مت تطبيقهــا مــن خــالل املقرتحــات ســنوياً
ومقارنتها مع السنوات السابقة .
 - 2حتديد فرق العمل اليت مت تكوينها والتطبيقات الصـادرة مـن إعـادة هندسـة العمليـات اإلداريـة
خـالل الفـرتة مقارنــة مـع فــرتات سـابقة أو تطبيقـات أســاليب حديثـة مبتكــرة ومقارنتهـا مــع
السنوات السابقة.

66

