شركة وفرة للصناعة والتنمية
الئحة الحوكمة
(السياسات والمعايير واللوائح الداخليّة)
وافق مجلس اإلدارة على هذه السياسات بتاريخ 2018/03/25م ،وأجرى التعديل عليها بتاريخ
2019/11/26م.

 -3سياسة تعارض المصالح:
تمهيد :
تتصرف بشكل يتحلى باألمانة والنزاهة
تلتزم الشركة في أعمالها بالممارسات المهنية التي تتطلب منها أن
ّ
والمصداقية والقيم األخالقية في جميع أعمالها وتعامالتها مع المساهمين والموظفين ،والعمالء ،والموردين،
والمنافسيييين ،والجهات اإلشيييرافية واألجهزة الحكومية ،والجمهور ومجتمع األعمال ،وبما يسيييم بمنافسييية
مفتوحة وعادلة وفقا لشروط تنافسية متكافئة.
وفي ذات الوقت تُعنى الالئحة بحماية مصييال الشييركة ،من خالل تقنين ما قد يقود إلى تعارض المصييال
المحتملة مع ك ّل من أعضيييياء مجلس اإلدارة ،واإلدارة التنفيذية ،والموظفين ،والمسيييياهمين والجهات ذات
العالقة األخرى وبما يشييمل ما قد يكون إسيياءة اسييتخدام أصييول الشييركة ومرافقها أو من خالل تعاملها مع
األشيييييخا ذوي العالقة ،وذلك وفق الضيييييوابط المنبثقة من الئحة هيئة السيييييو المالية والئحة حوكمة
الشيركات واألنظمة السيارية ولوائ وسيياسيات الشيركة وتهدف الشيركة إلى نيل ثقة المتعاملين معها بالمنع
والحد من تعارض المصال أو تنظيمها وفقا لألنظمة المتبعة ،كما تعمل على تنظيم استخدام موارد وأصول
الشييركة لتحقيق رسييالتها وأهدافها والكشييف عن أي تعارض بين المصييال الشييخصييية ومصييال الشييركة
وإدارتها بفاعلية.

أوالً :السياسات العامة
 -1تُراعي الشركة  -ممثلة في أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين والموظفين -أن تكون تعامالتها قائمة
على أسييس نظامية عادلة ،وتحر على تو ّخي العدالة واإلنصيياف في تعامالتها مع عمالئها والموردين أو
شيييركائها أو مسييياهميها أو موظفيها ملتزمين في ذلك بنظام هيئة السيييو المالية واللوائ التنفيذية الصيييادرة

عنها ونظام الشركات واألنظمة األخرى واجبة اإلتباع .وال تغني هذه الالئحة عن الرجوع لألنظمة واللوائ
ذات الصلة ال ُمشار إليها.
 -2يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وموظفو الشركة ومن له عالقة بالشركة بهذه الالئحة
 -3يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وموظفو الشركة ومن له عالقة بالشركة باإلفصاح والتبليغ
عن مصيييالحهم الشيييخصيييية ويقع عبء اإلفصييياح عن وجود حالة تعارض مصيييال فعلية أو محتملة على
ُقر المعنيّون بأنه ال توجد لدى
الشييخ الذي يواجهها ،ويكون اإلفصيياح كتابه للجهة اإلدارية األعلى .كما ي ّ
ي حاالت تعارض مصال فعلية أو محتملة لم يتم اإلفصاح عنها.
ي منهم أ ّ
أ ّ
 -4يجب على أعضياء مجلس اإلدارة وأعضياء اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة وكبارالتنفيذيين بالشيركة
وشركاتها التابعة وموظفيها تجنب الدخول أوالمشاركة في أي نشاط يتعارض بشكل مباشر أو غير مباشر
مع مصال الشركة دون القيام مسبقا باستكمال االجراءات المنظمة لذلك والحصول على الموافقات الكتابيّة
الالزمة
ي من أعضييييياء مجلس اإلدارة وأعضييييياء اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة وكبارالتنفيذيين
 -5ال يحق أل ّ
ي منهم ،التصييييويت أو
بالشييييركة وشييييركاتها التابعة وموظفيها في حال وجود تعارض مصييييال
ّ
خاصيييية بأ ّ
المشاركة في اتخاذ القرار من أجل الحصول على الموافقات الكتابيّة الالزمة
 -6ال يجوز لعضيييييييو مجلس اإلدارة أو أعضييييييياء اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين بغير
ترخي من الجمعية العمومية يجدد كل سنة) أن تكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة) في األعمال
والعقود التي تتم لحسيييياب الشييييركة أو أي من شييييركاتها التابعة ،وتسييييتثنى من ذلك األعمال التي تتم بطريق
المنافسيييية العامة إذا كان ذو العالقة صيييياحب العرض األفضييييل وعليه أن يبلغ المجلس بما له من مصييييلحة
شخصية في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويثبت هذا التبليغ في محضر اجتماع مجلس اإلدارة
وال يجوز للعضو ذي المصلحة االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن ،ويبلغ رئيس
مجلس اإلدارة الجمعية العمومية عند انعقادها عن األعمال والعقود التي يكون فيها ألحد ذي عالقة مصيييييلحة
شخصية فيها ،ويرفق بهذا التقرير تقرير خا من المحاسب القانوني.
وفي حال ّ
أن التعاقد أو التعامل يكون مسييييييياويا أو يزيد على  % 1من إجمالي إيرادات الشيييييييركة وفقا خر
قوائم ماليّة سنويّة مراجعة ،على الشركة إبالغ الهيئة والجمهور من دون تأخير بذلك التعاقد أو التعامل

 -7يلتزم أعضييياء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين و موظفو الشيييركة بعدم اسيييتخدام موجودات الشيييركة أو
مواردها المختلفة ألي مصلحة شخصية أو استغاللها لمنفعة خاصة أو أهداف أخرى ال تقع في نطا نشاط

وعمل الشيييركة ،كما يتم المحافظة على أصيييول الشيييركة من التلف والضيييرر والضيييياع والسيييرقة وإسييياءة
االستخدام
 -8يُحظر على أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين بالشركة
ُحظر عليهم التداول في أسيييهم
وشيييركاتها التابعة التداول في أسيييهم الشيييركة بناء على معلومات داخلية .كما ي ُ
الشركة خالل فترات الحظر المقررة من هيئة السو المالية.
 -9يُحظر على أعضيياء مجلس اإلدارة ،وأعضيياء اللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشييركة وشييركاتها
ي معلومات سييييرية عن أداء وأعمال وخطط الشييييركة والمحافظة على سييييريّة
التابعة وموظفيها إفشيييياء أ ّ
المعلومات التي يتلقاها وحمايتها من االستخدام غير المر ّخ واإلفشاء ألي جهة كانت بهدف على أن تكون
اإلعالنات الرسميّة عن طريق هيئة السو الماليّة تداول) هي مصدر الجميع لمعلومات الشركة
 -10تعتبر جميع الوثائق التى يتم تزويد األعضيياء بها كجداول أعمال اجتماعات المجلس ولجانه والخطابات
والمذكرات والتقارير الدورية والدراسات ،ملكا للشركة تحكمها صفة الحيازة المؤقتة لدى العضو ،واليجوز
لعضيييو مجلس اإلدارة تصيييويرها وال إطالع الغير عليها ويجب على العضيييو إعادتها للشيييركة خالل موعد
أقصاه أسبوع من انتهاء مدة عضويته فى كل دورة على حدة
ي هدايا أو منافع أو خدمات أو أي شيييء
ي شييخ يعمل بالشييركة أو ذي عالقة بها قبول أ ّ
 -11ال يحق أل ّ
آخر ذي قيمة من جهة أخرى
 -12على جميع العاملين بالشييركة إبالغ رؤسييائهم كتابيا عن المناصييب التي يشييغلونها خار ،الشييركة ،وعن
أي مصلحة تربطهم أو أفراد عائالتهم مع شركات أو مؤسسات تجارية أو أي جهة أخرى تتعامل مع الشركة
أو تسعى للتعامل معها
 -13تراعى أيضا المو ّجهات الصادرة في هذا الشأن في النظام األساس للشركة والئحة حوكمة الشركة

ثانياً :إفصاح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيّين للشركة وللهيئة
يجب على عضييييو مجلس اإلدارة أن يقوم برشييييعار الشييييركة وهيئة السييييو الماليّة فى نهاية يوم التداول الذى
ي من الحاالت ا تية:
يتحقق فيه أ ّ
ي فئة من فئات األسييهم ذات
 -1عندما يصييب الشييخ مالكا ،أو له مصييلحة فيما نسييبته  % 5أو أكثر من أ ّ
األحقية فى التصويت أو أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم
ي من تابعيهم مالكا ،أو له
 -2عندما يصييييييب عضييييييو مجلس اإلدارة ،أو أحد كبار التنفيذيين للشييييييركة ،أو أ ّ
مصلحة فى أى حقو أسهم أو أدوات دين الشركة

 -3عند حدوث زيادة أو نق
من أسهم أو أدوات دين الشركة

فى ملكية أو مصلحة الشخ

المشار إليه فى الفقرة  )1بنسبة  %1أو أكثر

ي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين
ي زيادة أو نق فى ملكية أو مصلحة أ ّ
 -4عند حدوث أ ّ
ي من تابعيه ،أو
لديه نسييييبة  % 50أو أكثر من األسييييهم أو أدوات الدين التى يمتلكها فى ذلك المصييييدر أو أ ّ
بنسبة  %1أو أكثر من أسهم أو أدوات ذلك المصدر أيهما أقل
 -5عند تغيير هدف التملك الذي سبق اإلفصاح عنه

ثالثاً :مراقب الحسابات
يجب أن يكون مراقبو الحسييابات مسييتقلين وليس لديهم تعارض مصييال وذلك وفق ما تقضييي به األنظمة
والمعايير المهنية ،وفي حالة وجود مثل هذا التعارض فرنه يجب اإلفصيياح عنه ومعالجة تلك الحاالت وفقا
لألنظمة التي تحكمها ،بما يحقق مصلحة الشركة.

رابعاً :مسئوليات وصالحيّات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذيّة في حال تعارض المصالح:
 -1إدارة تعارض المصال

من اختصاصات مجلس اإلدارة.

 -2يجوز للمجلس تكوين لجان دائمة إلدارة تعارض المصيييييييال أو تكوين لجان مؤقتة للنظر في حاالت
بعينها
يقرر ما إن كان عضو المجلس أوكبار التنفيذيين في حالة تعارض مصال أو أنّه
 -3مجلس اإلدارة هو الذي ّ
ليس كذلك وتكون صالحيّة القرار مع الرئيس التنفيذي أو المدير العام بخصو باقي موظفي الشركة.
تقرر الجهة المعنيّة مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي) ّ
أن هناك حالة تعارض مصال  ،يلتزم
 -4عندما ّ
تقررها الجهة المعنيّة وذلك
صاحب المصلحة المتعارضة بتصحي وضعه ،كما يلتزم بجميع اإلجراءات التي ّ
باتّباع اإلجراءات المنظمة لذلك .وللجهة المعنيّة صالحية إيقاع الجزاءات على مخالفي هذه الالئحة ،ورفع
القضايا الجنائية والحقوقيّة للمطالبة باألضرار التي قد تنجم عن عدم التزام جميع ذوي العالقة بها.
 -5ال ب ّد أن يتضمن تقرير مجلس اإلدارة ما يلى:
أ -وصف ألى صفقة بين الشركة وطرف ذى عالقة
ى أعمال أو عقود تكون الشييركة طرفا فيها ،أو كانت فيها مصييلحة ألحد أعضيياء
ب -أى معلومات تتعلق بأ ّ
ى شييخ ذى عالقة بأى منهم ،وإذا لم توجد
مجلس إدارة الشييركة أو للرئيس التنفيذى أو المدير المالى أو أل ّ
أعمال أو عقود من هذا القبيل تلتزم الشركة بتقديم إقرار بذلك

 -6يعتمد مجلس اإلدارة هذه الالئحة  ،ويبلغ بها المعنيين ،ويتم نشرها على موقع الشركة اإلليكتروني.

خامساً :أمثلة لحاالت التعارض:
هذه السيييياسييية تضيييع أمثلة لمعايير سيييلوكية لعدد من المواقف إال أنها بالضيييرورة ال تغطى جميع المواقف
المحتمل حدوثها ويتحتم على األطراف ذوي العالقة بالشييركة التصييرف من تلقاء أنفسييهم بصييورة تتماشيى
مع هذه السييياسيية ،وتجنب ما قد يبدو أنّه سييلوك يخالف هذه السييياسيية ومن األمثلة على حاالت التعارض ما
يلي:
 -1اسييتعمال أو اسييتغالل الموظف لسييلطته الوظيفية أو نفوذه فى الشييركة لمصييلحته الشييخصييية أو لمصييلحة
الغير
 -2إفشييياء األسيييرار أو إعطاء المعلومات التى تعتبر ملكا خاصيييا للشيييركة والتى يطلع عليها الموظف بحكم
وظيفته
 -3القيام بأعمال الوالية أو الوصاية أو الوكالة بأجر أو بدون أجر متى كان للمشمول بالوصاية أو الوالية أو
ي جهة تتعامل أو تسعى للتعامل مع الشركة
الوكالة مصلحة مباشرة مع أ ّ
 -4شييراء اى مواد أو معدات أو ممتلكات اسييتنادا الى معلومات من داخل الشييركة بغرض بيعها للشييركة أو
تاجيرها للشركة بقصد الرب
 -5القيام بأى قول او فعل يؤدى إلى إحداث أثر على أسهم الشركة فى السو
 -6قبول هدايا أو خدمات من أى جهة تتعامل أو تسعى للتعامل مع الشركة ،وفى هذا الخصو يتعين على
العامل ابالغ رئيسييييه المباشيييير عن جميع الهدايا التى تلقاها شييييخصيييييا أو أحد أفراد عائلته لدى الشييييركة مع
شخ له عالقة بتلك الجهة
 -7االسييتثمار أو الملكية في نشيياط تجاري أو منشييأة تقدم خدمات أو تسييتقبل خدمات حالية من الشييركة أو
تبحث عن التعامل مع الشركة
تسري هذه الالئحة من تاريخ إقرارها بواسطة مجلس اإلدارة
__________

