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 الباب األول 

 تمهيدية أحكام 
 تمهيد املادة األولى: 

مييين أجيييل  يييمان  تصييياالتشيييركة البيييابطين للطاقييية واإلالقواعيييد واملعيييايير املنظمييية إلدارة  نظيييامال ابيييين هييي ي (أ)

 . املصالح وق املساهمين وحقوق أصحابزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقلتاال

م أو الئحيية أخيييرى أو قييرار ميين مجليييس هيئيية السيييوق للشييركة ميييا لييم يييينص نظييا استرشيياديا النظيييام اهيي  يعييد  (ب)

 أحكام.من  على إلزامية بعض ما ورد فيهاملالية 

 الحوكميية الصييادرة ميين  الئحييةة عمييا تييم تطبيقييه ميين أحكييام اإلفصيياح فييي تقرييير مجلييس اإلدار زم الشييركة بيتلتيي (ج)

 . واألحكام التي لم تطبق وأسباب ذلكهيئة السوق املالية 

  املادة الثانية: التعريفات 

وفي قائمة املصطلحات  ،النظام في املعاني املوضحة لها ا النظامالواردة في ه  الكلمات والعباراتبيقصد  (أ)

 سوق املالية و قواعدها.املستخدمة في لوائح هيئة ال

املوضحة أمام كل منها  املعاني بالكلمات والعبارات الواردة أدناه  يقصد،ا النظام تطبيق أحكام ه لغرض  (ب)

 .سياق النص بغير ذلك ما لم يقض

 فييييييييي اإلدارة التنفي ييييييييية للشييييييييركة   العضو التنفيذي:
ا
عضييييييييو مجلييييييييس اإلدارة اليييييييي   يكييييييييون متفرغييييييييا

 لها.ويشارك في األعمال اليومية 

 إلدارة  الشييييركة،  العضو غير التنفيذي:
ا
وال يشييييارك فييييي عضييييو مجلييييس اإلدارة اليييي   ال يكييييون متفرغيييييييييييييييا

 منها. األعمال اليومية لها،
ا
 أو سنويا

ا
 شهريا

ا
 أو ال يتقاض ى راتبا

عضيييو مجليييس إدارة غيييير تنفيييي   يتمتيييع باالسيييتقالل التيييام فيييي مركيييزه وقراراتيييه ،  العضو املستقل 

 نطبق عليه أ  من عوارض االستقالل.وال ت

 الدارة التنفيذية أو كبار التنفيذيين 

األشيييييييخا  املنيييييييول اهيييييييم إدارة عملييييييييات الشيييييييركة اليوميييييييية وأقتيييييييراح القيييييييرارات   

  االستراتيجية وتنفي ها كالرئيس التنفي   ونوابه واملدير املالي

 ت وإ ن علوااألباء واألمهات واألجداد والجدا أو صلة القرابة: األقرباء 

 األوالد وأوالرهم وإن نزلوا    

 اإلخوه واألخوات األشقاء أو ألب أو ألم وأوالدهم     

 األزواج والزوجات    

شييركة مسيياهمة أو ذات مسييئولية محييدودة  هييدف إلييى السيييطرة علييى شييركات  الشركة القابضة

أخيييييرى مسييييياهمة أو ذات مسيييييئولية محيييييدودة تيييييد ى الشيييييركات التابعييييية وذليييييك 

الك أكثر من نصف رأس امليال لتليك الشيركات أو بالسييطرة عليى تشيكيل بامت

   مجلس إدارة  



 

P&T: PLR/01/G01                        Version: 05                       Date: 01.01.2020                 Page 5 of 42 

 كبار املساهمين في الشركة  - األطراف ذوو العالقة

 أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أ  من شركا ها التابعة وأقاراهم -

 كبار التنفي يين في الشركة أو أ  من شركا ها التابعة وأقاراهم -

 وكبار التنفي يين لدى كبار املساهمين في الشركة.دارة أعضاء مجلس اإل  -

اململوكة لعضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفي يين أو  -من غير الشركات -املنشآت -

 أقاراهم.

-  
ا
الشيركات التيي يكييون أ  مين عضييو مجليس اإلدارة أو كبيار التنفييي ين أو أقياراهم شييريكا

 فيها.

اإلدارة أو كبييييييار التنفييييييي يين أو أقيييييياراهم  الشييييييركات التييييييي يكييييييون أ  ميييييين أعضيييييياء مجلييييييس -

 في مجلس إدار ها أو كبار التنف يين فيها.
ا
 عضوا

شركات املساهمة التي يمتلك فيها أ  من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبيار التنفيي يين أو  -

 ( أو أكثر .%5ما نسبته )أقاراهم 

ن أو أقياراهم تيأثير الشركات التي يكون أل  من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبيار التنفيي يي -

قييي قرارا هييا ولييو باسييداء النجييح والتوجيييه فيمييا عييدا التييي تقييدم بشييكل م ييي ميين شييخص 

 مرخص له في ذلك.

أ  شخص يكون لنصائحه وتوجيهاتيه تيأثير فيي قيرارات الشيركة وأعضياء مجليس إدار هيا  -

 وكبار التنفي يين فيما عدا التي تقدم بشكل م ي من شخص مرخص له في ذلك 

 ات القابضة أو التابعة.الشرك  -

الشييخص اليي   يسيييطر علييى شييخص أخيير أو يسيييطر عليييه ذلييك الشييخص ا خيير أو  التابع 

 عليييه ميين قبييل شييخص ثالييث وفييي أ  ممييا سييبق تكييون 
ا
يشييترك معييه فييي كونييه مسيييطرا

  السيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر

ييين، والعياملين، والييدائنين، كيل شيخص ليه مصيلحة مييع الشيركة مثيل املساهمييييييييي  أصحاب املصـالح:

 والعمالء، واملوردين، واملجتمع.

( أو أكثيير ميين أسييهم الشييركة أو حقييوق التصييويت %5كييل ميين يملييك مييت نسييبته ) كبار املساهمين 

 فيها.

ختيار أعضاء مجلس اإلدارة يمنح كل مساهم قدرة تصويتية أسلوب تصويت إل   التصويت التراكمــي:

بحيث يحق له التصويت اها ملرشح واحد أو تقسيمها بعدد األسهم التي يملكها؛ 

 بين من يختارهم من املرشحين دون وجود أ  تكرار له ه األصوات. 

القييييدرة علييييى التييييأثير فييييي أفعييييال أو قييييرارات شييييخص أخيييير بشييييكل مباشيييير أو غييييير  حصة السيطرة 

 مع قريب أو تابع من خالل 
ا
 أو مجتمعا

ا
 مباشر في شركة منفردا
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 أكثر من حقوق التصويت  و( أ%30أمتالك نسبة ) (أ)

 ( أو أكثر من أعضاء الجهاز اإلدار  %30حق تعيين ) (ب)

مجموعييية مييين األفيييراد الييي ين يتخييي ون القيييرارات االسيييتراتيجية للشيييخص ويعيييد  الجهاز الداري 

 مجلس إدارة الشركة الجهاز اإلدار  لها. 

علييييييييييى الشييييييييييركة بحيييييييييييث ال ر مسيييييييييييطرة ييييييييييياملسيييييييييياهمون اليييييييييي ين يمثلييييييييييون فئيييييييييية غ  مساهمو األقليـــــــة: 

 يستطيعون التأثير عليها.

واألرباح وما في حكمها واملكافآت الدورية أو السينوية املرتبطية املبالغ والبدالت  املكافآت

بييييياألداء والخطييييية التحفيزيييييية قصييييييرة أو ييييييول األجيييييل وأ  مزاييييييا عينيييييية أخيييييرى 

ة عيييين باسييييت ناء النفقييييات واملصيييياريف الفعلييييية املعقولييييه التييييي تتحملهييييا الشييييرك

 عضو مجلس اإلدارة لغ ض تادية عمله. 

  يوم تقويمي سواء كان عمل أو ال يوم 

 

 املادة الثالثة : األهداف 

  -:يهدف نظام حوكمة الشركة إلى 

 املساهمين وتفعيل دورهم تجاه الشركة. حقوق  ممارسة تيسير (1)

 .ومسؤوليا هما التيفي ية واإلدارة اإلدارة سمجل اختصاصات تو يح (2)

 .الشركة في القرار اتخاذ آليات لتعزيز كفاء ها وتطوير واللجان اإلدارة سمجل ور د تفعيل (3)

 .فيها اإلفصاح وتعزيز األعمال وبيئة وتعامال ها املالية السوق  في والعدالة زاهةنوال الشفافية تحقيق (4)

 .املصالح تعارض حاالت مع للتعامل ومتوازنة فعالة أدوات توفير (5)

 .الشركة في للعاملين اءلةواملس الرقابة آليات تعزيز (6)

 .حقوقهم ومراعاة املصالح أصحاب مع للتعامل العام اإليار و ع (7)

 .ل لك الالزمة األدوات وتوفير كةالشر  عل اإلشراف كفاءة زيادة (8)

 ة الشركة.يبيع يالئم بما وتطويره امل ي السلوك بمفهوم توعيةال (9)
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 البـــاب الثـــاني

 حقوق املساهمين

 والجمعية العامة
 الحقوق العامة للمساهمين  :الرابعةملادة ا

يلتيزم مجلييس اإلدارة بالعمييل عليى حماييية حقييوق املسياهمين بمييا يضييمن العدالية واملسيياواه والشييفافية بيينهم كمييا يلتييزم 

املجليييس واإلدارة التنفي يييية بعيييدم التميييييز بيييين املسييياهيمين امليييالكين لييي ات فئييية األسيييهم وعيييدم  جيييب أ  حيييق عييينهم و 

بت
ْ
ث
َ
 :في الحق خا  وبوجه بالسهم، املتصلة الحقوق  جميع اهمينللمس ت

 أو باصدار أسهم توزيعها يتقرر  التي من األرباح نصيب على الحصول   (1)
ا
 .نقدا

 .التصفية عند الشركة موجودات من نصيب على الحصول  في الحق  (2)

 .قرارا ها على والتصويت مداوال ها في شتراكواال  املساهمين، جمعيات حضور  حق  (3)

 .أسهمه وفق أحكام نظام الشركات ونظام هيئة السوق املالية ولوائحمها التنفي ية  لتصرف فيا حق  (4)

 وأداء الشركة اإلدارة مجلس أعمال مراقبة حق  (5)

والطعين بيبطالن قيرارات جمعييات  .املجليس أعضياء على املسؤولية دعوى  ورفع حق مساءلة مجلس اإلدارة  (6)

 لقيود الواردة في نظام الشركات ونظام الشركة األساس ي.املساهمين العامة والخاصة وفق الشرول وا

 بمياواإلييال  عليى دفياتر الشيركة واسيتراتيجيتها التشيغيلية واالسيتثمارية  علومياتامل ويلب ق االستفسارح  (7)

 .التنفي ية ماولوائحه املالية السوق  نظامنظام الشركا و  مع يتعارض وال الشركة بمصالح يضر ال

سيييهم الجدييييدة التيييي تصيييدرها الشيييركة مقابييل حصيييص نقديييية )ميييا ليييم توقيييف الجمعيييية أولولييية االكتتييياب باأل  (8)

 العامة غير العادية العمل بحق األولولية( 

 اإليال  على نسخه من النظام األساس ي  (9)
 

 حصول املساهم على معلومات :الخامسةاملادة 

 ممارسة الزمة لضمانال حتياياتواال  اإلجراءات الداخلية ولوائحها للشركة األساس النظام يتضمن (أ)

 .النظامية  لحقوقهم جميع املساهمين

مكن التي املعلومات جميع لتزم الشركة بتوفيرت (ب)
ُ
 وجه، بحيث أكمل على حقوقهم ممارسة من املساهمين ت

املواعيد  وفي منتظمة بطريقة يتم تقديمها و تحديثها  و ودقيقة، وافية املعلومات ه ه تكون 

 املساهمين بين تمييزترا ي عدم الو  .املساهمين مع التواصل في فعالية رق الط أكثر ستخدامباو املحددة،

 .املعلومات بتوفير يتعلق فيما
 

 التواصل مع املساهمين  :السادسةاملادة 

 يعمل مجلس اإلدارة على تحقيق التواصل بين الشركة ومساهميها عبر الوسائل املختلفة (أ)

 ال يجوز أل  من املساهمين التدخل في أعمال م (ب)
ا
جلس اإلدارة أو أعمال اإلدارة التنفي ية ما لم يكن عضوا

 الختصاصتها 
ا
في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفي ية أو كان تدخله عن يريق الجمعية العامة العادية ووفقا

 أو الحدود واألو ا  التي يضعها مجلس اإلدارة. 
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ضاء مجلس اإلدارة على أراء املساهمين يعمل رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفي   على إيال  بقية أع (ج)

 ومناقشتها معهم.
 

  انتخاب أعضاء مجلس الدارة :السابعةملادة ا

تعلن الشركة عن انتخابات أعضاء مجلس اإلدارة للفترات الجديدة ملجلس اإلدار بناء على شرول العضوية  -1

 معيةالعامة.التي تم إقراراها في الئحة عمل لجنة الترشيحات واملكافأت وأقر ها الج

تعلن الشركة في املوقع اإللكتروني للسوق معلومات عن املرشحين لعضوية مجلس اإلدارة عن النشر أو توجيه  -2

 لخبرات املرشحين ومؤهال هم ومهارا هم 
ا
الدعوة التعقاد الجمعية العامة وتتضمن تلك املعلومات وصفا

توفير نسخ من ه ه املعلومات في مركزها  ووظائفهم وعضويا هم السابقة والحالية كما تعمل الشركة عن

 الرئيس ي.

 تستخدم الشركة التصويت التراكمي في انتخابات مجلس اإلدارة . -3

 يتم التصويت على املرشحين فقة ال ين أعلنت عنهم الشركة. -4
 

 الحصول على األرباح :الثامنةملادة ا

 لقرار الجمعيةالعامة الصاد -1
ا
ر بشأن توزيع األرباح على املساهمين. أو يستحق املساهم حصته من األرباح وفقا

بقرار مجلس اإلدارة القاض ي بتوزيع أرباح مرحلية ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع وذلك وفق 

 لنظام الشركات الخاصة بالشركات املساهمة املدرجة.
ا
 الضوابة واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفي ا

السياسة التي و عها مجلس اإلدارة بشأن توزيع أرباح األسهم بما يحقق مصالح يبين نظام الشركة األساس ي  -2

 املساهمين والشركة. 
 

 جمعيةاملساهمين :التاسعة ملادة ا

  للمساهمين العادية العامة الجمعية عقدنت -1
ا
 ةولوائح الشركات نظام في عليها صو نامل والظروف لألو ا  وفقا

  .ةوالنظام األساس ي للشرك في يةنالت

 للشركة املالية ةنالس النتهاء التالية الستة األشهر خالل ةنالس في األقل ىعل مرة العادية العامة الجمعية عقدتن -2

 خالل السنة. أو كلما دعت الحاجة لإلجتما 

  اإلدارة، سمجل من بدعوة للمساهمين الخاصة أو العامة الجمعيات عقدنت -3
ا
 في عليها صو نامل لألو ا  وفقا

 العامة الجمعية يدعو أنوالنظام األساس ي للشركة. كما ملجلس اإلدارة  في يةنالت هولوائح تالشركا نظام

 ما ملكيتهم تمثل املساهمين من عدد أو املراجعةنة لج أو الحسابات مراجع ذلك يلب إذا االجتما  إلى العادية

 يدُعها لم إذا االنعقاد إلى الجمعية دعوة الحسابات ملراجعو   .الشركة مال رأس من األقل( على %5) ةنسبت

  ثالثين خالل اإلدارة سمجل
ا
 تالحسابا مراجع يلب تاريخ من يوما

  املوعد قبل أعمالها وجدول  هاومكان العامة الجمعية انعقاد موعد عن اإلعالنيتم  -4
ا
 ىعلبواحد وعشرون يوما

  األقل،
ُ
 قةنطامل في توزَّ  يومية صحيفة وفي كةللشر  اإللكتروني واملوقع للسوق  اإللكتروني املوقع في الدعوة شرنوت

 الجمعيات النعقاد الدعوة هتوجي للشركة يجوز  ذلك، إلى وباإل افة . س يالرئي الشركة مركز فيها يكون  التي

 .الحديثة التقيية وسائل يريق عن ملساهميها والخاصة العامة
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 )4( الفقرة في هإلي املشار اإلعالن رنش بين ما الفترة خالل العامة الجمعية أعمال جدول  تعديل للشركة يجوز  -5

  ذلك عن الشركة تعلن أن عل العامة، الجمعية انعقاد وموعد املادة ه ه من
ا
 )4( الفقرة في املقررة لألو ا  وفقا

 .املادة ه ه من

 عقد يجوز كما  .العامة الجمعية اجتماعات في والتصويت الفعالة للمشاركة الفرصة للمساهمين يتاح  -6

 وسائل بواسطة قرارا ها عل والتصويت مداوال ها في املساهم واشتراك للمساهمين العامة جمعياتال اجتماعات

  وذلك الحديثة، التقيية
ا
 نت الصادرة ظيميةنالت واإلجراءات للضوابة وفقا

ا
 الخاصة الشركات ظامنل في ا

 املدرجة املساهمة بشركات

عن يريق  ذلك العامة، الجمعية اجتما  في اهميناملس من عدد أكبر مشاركة تيسير عل اإلدارة سمجل يعمل  -7

 املالئمين والوقت املكان اختيار

يتم التحقق من بيانات املساهمين عن يريق سجل املساهمين لدى هيئة السوق املالية يوم انعقاد  -8

  الجمعيةالعامة 
 

 املادة العاشرة: اختصاصات الجمعية العامة غير العادية 

 :يلي بما العادية غير العامة الجمعية تختص

  األساس الشركة نظام تعديل (1)

 .في يةنالت هولوائح الشركات نظام في املقررة األو ا  وفق الشركة مال رأس زيادة  (2)

 املقررة األو ا  وفق مالية، بخسائر يتنُم  إذا أو الشركة حاجة عل هزيادت حال في الشركة مال رأس تخفيض (3)

 .التيفي ية هولوائح الشركات نظام في

ص النظام األساس ي للشركة  هعلي صني للشركة اتفاقي احتيايي تكوين رتقري (4)  والتصرف معين، لغرض ويخصَّ

 .هفي

 .األساس نظامها في املعين األجل قبل حلها أو الشركة استمرار تقرير (5)

  وذلككة الشر  أسهم شراء عملية عل املوافقة (6)
ا
 نت الصادرة ظيميةنالت واإلجراءات للضوابة وفقا

ا
 ظامنل في ا

 املدرجة املساهمة بشركات الخاصة لشركاتا

 إلى املمتازة األسهم تحويل أو ممتازة أسهم إلى عادية أسهم تحويل أو شرائها إقرار أو ممتازة أسهم إصدار  (7)

 على نظام الشركة األساس ياءنب وذلك عادية،
ا
  ا

ا
 نت الصادرة ظيميةنالت واإلجراءات للضوابة ووفقا

ا
 ظامنل في ا

 .املدرجة املساهمة ركاتبش الخاصة الشركات

 يجوز  التي األسهم لعدد األقص الحد وبيان أسهم، إلى للتحويل قابلة تمويلية صكوك أو دين أدوات إصدار (8)

 .الصكوك أو األدوات تلك مقابل إصدارها

 بعضها، أو التابعة والشركات الشركة في للعاملين هانم جزء أو املال رأس زيادة دنع املصدرة األسهم تخصيص (9)

 .ذلك من أ  أو

 األولوية إعطاء أو نقدية حصص مقابل املال رأس بزيادة االكتتاب في للمساهمين األولوية بحق العمل وقف (10)

ص إذا الشركة، ملصلحة اسبةنم تراها التي الحاالت في املساهمين لغير
ُ
 .ياألساس  الشركة نظام في ذلكى عل ن

 أن ىعل العادية، العامة الجمعية اختصاصات في داخلة تقرارا تصدر أن العادية غير العامة للجمعية يجوز كما 

  القرارات تلك تصدر
ا
 املمثلة لألسهم املطلقة باألغلبية املحددة العادية العامة الجمعية قرارات إصدار لشرول وفقا

 .االجتما  في
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 املادة الحادية عشر : اختصاصات الجمعية العامة العادية 

 وبخاصة الشركة، شؤون بجميع العادية العامة الجمعية تختص العادية، غير العامة الجمعية هب تختص ما عدا

 :يلي ما

 .وعزلهم اإلدارة سمجل أعضاء تعيين (1)

 تتم التي والعقود األعمال في مباشرة غير أو مباشرة مصلحة اإلدارة سمجل لعضو يكون  أن في الترخيص (2)

 . يةالتيفي هولوائح الشركات نظام أحكام وفق وذلك الشركة، لحساب

 أحد في الشركةس فناي أن أو الشركة، افسةنم هشأن من عمل أ  في اإلدارة سمجل عضو باشتراك الترخيص (3)

 .في يةالتنه ولوائح الشركات نظام أحكام وفق وذلك ،هتزاول ال   شالنال فرو 

 العالقة ذات األخرى  واألنظمة في يةنالت هولوائح الشركات نظام بأحكام اإلدارة سمجل أعضاء التزام مراقبة (4)

 الشركة، أمور  تدبير إساء هم أو األحكام لتلك مخالفتهم عن شأني  رر  أ  وفحص ،ياألساس  الشركة ونظام

 نم تراه ما واتخاذ ذلك، عل املترتبة املسؤولية وتحديد
ا
  الشأن ه ا في اسبا

ا
 هولوائح الشركات ظامنل وفقا

 .في يةنالت

  املراجعة ةنلج تشكيل (5)
ا
 .في يةنالت هولوائح ركاتالش نظام ألحكام وفقا

 .للشركة املالية القوائم عل املوافقة (6)

 .اإلدارة سمجل تقرير عل املوافقة (7)

 .الصافية األرباح توزيع يريقة بشأن اإلدارة سمجل اقتراحات في البت (8)

 .تقاريرهم عل واملوافقة وتغييرهم، تعيييهم، وإعادة مكافآ هم، وتحديد الشركة، حسابات مراجعي تعيين (9)

 – صعوبات أ  وفي ملهامهم، أدائهم في الشركة حسابات مراجعي من تقع التي واألخطاء املخالفات في رنظال (10)

 ىعل االيال  من لهم الشركة إدارة أو اإلدارة سمجل بتمكين تتعلق – الشركة حسابات مراجعو اها ُيخطرها

 نم تراه ما واتخاذ مهامهم، ألداء الالزمة واإليضاحات والبيانات الوثائق من وغيرها والسجالت الدفاتر
ا
 في اسبا

 الشأن ه ا

 ما توزيع وتقرير املدفو ، الشركة مال رأس من (%30) بلغ ما ىمت ظامينال الشركة احتيايي يبنتج وقف  (11)

  فيها الشركة تحقق ال التي املالية واتنالس في الشركة مساهمي عل سبةنال ه ه نهم جاوز 
ا
 .صافية أرباحا

 ه ا استخدام يكون  أن عل معين، لغرض ها تخصيص عدم حال في للشركة فاقياالت االحتيايي استخدام (12)

 .املساهمين أو الشركةى عل فعنبال تعود التي هاألوج وفي اإلدارة سمجل من اقتراح عل ءا ناب االحتيايي

 .فيها والتصرف االتفاقي، واالحتيايي ظامينال االحتيايي بخالف للشركة، أخرى  احتياييات تكوين (13)

 يكون  ما ملعاونة أو الشركة لعاملي اجتماعية مؤسسات إلنشاء للشركة الصافية األرباح من مبالغ اقتطا  (14)

 
ا
  املؤسسات، ه ه من قائما

ا
 .الشركات نظام من املائة بعد والعشرين التاسعة املادة في ورد ملا وفقا

 اثني خالل تصفقا عدة أم واحدة صفقة في سواء الشركة، أصول  من( %50)من أكثر بيع عل املوافقة (15)

  عشر
ا
 اختصاصات  من يدخل ما األصول  تلك بيع تضمن حال وفي بيع، صفقة أول  تاريخ من شهرا

 .ذلك عل العادية غير العامة الجمعية موافقة عل الحصول  فيجب العادية، غير العامة الجمعية
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 جدول أعمال الجمعية  :الثانية عشراملادة 

داد جدول األعمال للجمعية املو وعات التي يرغب املساهمون في يأخ  مجلس اإلدارة في اعتباره عند إع (1)

( على األقل من أسهم الشركة إ افة مو و  أو أكثر إلى %5إدراجها ويجوز للمساهمين ال ين يملكون )

 جدول أعمال الجمعية عند إعداده.

 وعات التي مختلفه يضع مجلس اإلدارة في جدول األعمال كل مو و  مستقل ب اته وال يتم الجمع بين املو  (2)

 في بند واحد كما ال يتم و ع بنود األعمال والعقود التي يكون ألعضاء مجلس اإلدارة مصلحة فيها 
ا
جوهريا

 مباشرة أو غير مباشرة في بند واحد.

يتم إتاحة املعلومات املتعلقة بجدول أعمال الجمعية للمساهمين على موقع تداول و / أو موقع الشركة عند  (3)

الجتما  الجمعية العامة كما يتم تحديث تلك املعلومات في حال التعديل على بنود جدول  نشر الدعوه

 األعمال. 
 

 إدارة جمعية املساهمين :الثالثة عشراملادة 

 هتدبني من أو هغياب دنع هنائب أو اإلدارة مجل سرئي للمساهمين العامة الجمعيات اجتماعات يرأس (1)

 ه ونائب اإلدارة سمجلس رئي غياب حال يف ل لك هأعضائ بين من اإلدارة سمجل

 الجمعية اجتماعات في والتصويت الفعالة للمشاركة للمساهمين الفرصة املساهمين جمعية يتيح رئيس   (2)

 ويتم  .التصويت حق استخدام أو الجمعيات حضور  إعاقة إلى يؤد  إجراء أ  و ع بنوتج العامة،

  إحايتهم
ا
  .التصويت وإجراءات جتماعاتاال  تلك عمل تحكم التي بالقواعد علما

 إلى بشأنها األسئلة هوتوجي العامة الجمعية أعمال جدول  في املدرجة املو وعات اقشةنم حق للمساهمين  (3)

 مصلحة يعّرض ال ال   بالقدر األسئلة ه ه عن اإلجابةويتم  .الحسابات ومراجع  اإلدارة سمجل أعضاء

  .للضرر  الشركة

ن محضر م سخةنب الهيئة تزويد ويتم  العامة، الجمعية اجتما  محضر عل االيال  من املساهمين كنيم  (4)

  .االجتما  عقد تاريخ من أيام عشرة خالل االجتما 

  – والسوق  الهيئة وإشعار للجمهور  الشركة تعلن  (5)
ا
 الجمعية تائجنب الهيئة تحددها التي للضوابة وفقا

 .انتهائها فور  العامة
 

 :الجميعاتالرابعة عشر التصويت في املادة 

  التصويت يعد (أ)
ا
  حقا

ا
 قد أ  إجراء و ع الشركة وتتجنب يريقة، بأ  إلغاؤه يمكن ال للمساهم أساسيا

 في التصويت لحقه املساهم ممارسة تسهيل وتعمل على التصويت، حق ستخداما إعاقة إلى يؤد 

 .وتيسيره

و تتبع الشركة للشركة لنظام األساس ي التصويت يبقا للكل مساهم حق حضور الجمعية العامة و حق  (ب)

 .أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت الختيار أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية العامة

 غير ومن اإلدارة مجلس أعضاء غير من أو أ  شخص آخر  مساهما – كتابة – عنه يوكل أن للمساهم (ج)

 .العامة الجمعية اجتما  حضور  في موظفي الشركة

 مثل -غيرهم  عن بالنيابة يتصرفون  ال ين االعتبارية الصفة ذو   شخا األ من املستثمرين على يجب (د)

 تقاريرهم السنوية، في الفعلي وتصويتهم التصويت في سياسا هم عن اإلفصاح - االستثمار صناديق
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 الحقوق  على ممارسة يؤثر قد للمصالح جوهر   تضارب أ  مع التعامل كيفية عن اإلفصاح وك لك

 .) دون أدنى مسئولية على الشركة ( مارا همباستث الخاصة األساسية
 

 أرباح األسهم سياسة توزيع  :الخامسة عشر املادة 

 يحقق بما يبقا للنظام األساس ي للشركة األسهم أرباح توزيعل واضحة سياسةب اإلدارة مجلس يلتزم (أ)

يتم كما مة، ويطلع املساهمين على ه ه السياسة في اجتما  الجمعية العا والشركة، مصالح املساهمين

 .في تقرير مجلس اإلدارةاإلشارة إليها 

 أو النقدية سواءا األرباح األرباح أحقية وتكون  .التوزيع وتاريخ توزيعها املقترح األرباح العامة الجمعية تقر (ب)

 انعقاد يوم تداول  نهاية املالية في األوراق إيدا  مركز بسجالت املسجلين األسهم ملالكي املنحة أسهم

يجوز أن يقرر مجلس اإلدارة توزيع أرباح مرحلية على املساهمين خالل العام املالي بعد أو  العامة الجمعية

 للشرول والضوابة التي أقر ها هيئة السوق املالية.
ا
 أخ  موافقة مسبقة من الجمعية العامة يبقا
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 الباب الثالث

 مجلس الدارة
  تشكيل مجلس الدارة :السادسة عشر املادة 

 لشركة  عند تشكيل مجلس اإلدارة في تحقيق الشرول العامة ملجلس اإلدارة على النحو التالي : ترا ي ا

 أن عدد أعضاء مجلس اإلدارة متناسبة مع  جم ويبيعة نشال الشركة  (أ)

 تكون أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة من غير التنفي ينأن  (ب)

 أعضاء املجلس أيهما أكثر. )ج( أن ال يقل عدد أعضاء املجلس املستقليين عن عضوين أو ثلث
 

 تعيين أعضاء مجلس الدارة:عشر  السابعةاملادة 

  حيث:  عدد أعضاء مجلس اإلدارة ييحدد نظام الشركة األساس  

 تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس اإلدارة ملدة ثالثة سنوات ويجوز إعادة إنتخااهم ملدد أخرى. (أ)

شركات مساهمة مدرجة بالسوق  5إدارة أكثر من  )ج( ال يشغل عضو مجلس اإلدارة عضوية مجلس

 السعود  في وقت واحد. 

)د( تلتزم الشركة باشعار هيئة السوق املالية بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وصفات عضويتهم خالل خمس 

أيام عمل من تاريخ بدء دورة املجلس أو تاريخ تعينهم أيهما أقرب وك لك أ  تغيير يطرأ على عضويتهم 

 مسة أيام عمل من تاريخ حدوث التغيير. خالل خ
 

 إنتهاء عضوية مجلس الدارة:عشر  الثامنةاملادة 

 كل في العادية العامة للجمعية ويجوز  اإلدارة، سمجل عضوية انتهاء كيفية األساس الشركة نظام يبين (أ)

 اللإخ دون  ذلك خالف ىعل األساس الشركة نظام نص ولو بعضهم أو ساملجل أعضاء جميع عزل  وقت

 للجمعية يجوز  ك لك .اسبنم غير وقت في أو مقبول  غير لسبب العزل  وقع إذا التعويض في ُعزل  من بحق

 ب - العامة
ا
 ثالثة حضور  عن أعضائه من يتغيب من عضوية إنهاء – اإلدارةس مجل من توصية عل ناءا

  مشرو  ع ر دون  سللمجل متتالية اجتماعات

 الهيئة تشعر أن الشركة ىعل العضوية، انتهاء يرق  باحدى رةاإلداس مجل في عضو عضوية انتهاء دنع  (ب)

  والسوق 
ا
 .ذلك إلى دعت التي األسباب بيان مع فورا

 اها مكتوب بيان تقديم هفعلي الشركة، أداء ىعل ملحوظات هلدي وكانت اإلدارة، سمجل عضو استقال إذا (ج)

 .ارةاإلدس مجل أعضاء ىعل البيان ه ا عرض ويجب اإلدارة، سمجل سرئي إلى

 

 عوارض االستقالل:عشر  التاسعةاملادة 

عضو مجلس اإلدارة املستقل قادر على ممارسة مهامة وإبداء آرائه والتصويت على القرارات بمو وعية  (أ)

 وحياد بما يعين مجلس اإلدارة على إتخاذ القرارات السليمة التي تسهم في تحقيق مصالح الشركة.

 للتحقق م (ب)
ا
 سنويا

ا
ن استقاللية العضو املستقل والتأكد من عدم وجود عالقات أو يجر  املجلس تقييما

ظروف تؤثر أو يمكن أن توثر فيه وذلك وفق نماذج مقترحة من لجنة الترشيحات واملكافآت واعتمادها من 

 مجلس اإلدارة. 

 :يعارض صفة االستقاللية للعضو  على سبيل املثال ال الحصر ما يلي (ج)
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  يكون  أن .1
ا
 مجموعتها من أخرى  شركة أسهم من أو الشركة أسهم من أكثر أو املائة في خمسة ةنسبت ملا مالكا

 .سبةنال ه ه يملك من مع قرابة صلة هل أو

  يكون  أن .2
ا
 أو الشركة أسهم من أكثر أو املائة في خمسة ةنسبت ما يملك اعتبارية صفة ذ  لشخص ممثال

 .مجموعتها من أخرى  شركة أسهم من

 .مجموعتها من أخرى  شركة في أو الشركة في اإلدارة سمجل أعضاء من أ  مع قرابة صلة هل تكون  أن .3

 .مجموعتها من أخرى  شركة في أو الشركة في في ييننالت كبار من أ  مع قرابة صلة هل تكون  أن .4

 .إدار ها سمجل لعضوية املرشح الشركة مجموعة من أخرى  شركة في إدارة سمجل عضو يكون  أن .5

  يعمل كان أو يعمل أن .6
ا
 شركة أو معها متعامل يرف أ  أو الشركة لدى املا يين العامين خالل موظفا

  يكون  أن أو املوّردين، وكبار الحسابات كمراجعي مجموعتها، من أخرى 
ا
 من أ  لدى سيطرة لحصص مالكا

 .املا يين العامين خالل األيراف تلك

 .الشركة لحساب تتم التي والعقود األعمال في مباشرة غير أو مباشرة مصلحة هل تكون  أن .7

 .هلجان  من أ  أو اإلدارة سمجل عضوية مكافأة عل عالوة الشركة من مالية مبالغ يتقاض أن .8

 .الشركة هتزاول ال   شالنال فرو  أحد في يتجر أن أو الشركة، فسةنامه شأن من عمل في يشترك أن .9

 في فصلةنم أو ةمتصل واتنس ةتسع ىعل يزيد ماو أمضويجوز أن يتم األخ  باالعتبار األعضاء ال ين  .10

تحقيق النصاب الالزم حاجة الشركة لعند النظر في االستقاللية حسب  الشركة إدارةلس مج عضوية

 لالستقالية.
 

 مسئوليات واختصاصات مجلس الدارة :العشروناملادة 

 مسئولية املجلس: (أ)

دارة الشركة يمثل مجلس اإلدارة جميع املساهمين ويب ل أعضاء مجلس اإلدارة العناية والوالء في إ .1

 وكل ما من شأنه صون مصالحها وتنميتها وتعظيم قيمتها.

 أو جهات أو أفراد في ممارسة بعض حتى وإن كاملة املسئولية بمجلس اإلدارة  يلتزم  .2
ا
فوض لجانا

 اختصاصاته.

 ال يصدر مجلس اإلدارة تفويض عام أو غير محدد املدة.  .3

 اإلدارة . مجلس يوضح النظام األساس ي مسؤوليات .4

 

 الوظائف األساسية ملجلس الارة  (ب)

 األساس، الشركة ونظام في يةنالت هولوائح الشركات نظام في العامة للجمعية املقررة االختصاصات مراعاة مع

 مهام  من ويدخل أغرا ها، يحقق بما أعمالها هوتوجي الشركة إدارة في الصالحيات أوسع اإلدارة سملجل يكون 

 :يلي ما هواختصاصات اإلدارة سمجل

 ومراجعتها في هانتى عل واإلشراف للشركة الرئيسة واألهداف واالستراتيجيات والسياسات الخطة و ع .1

 :ذلك ومن لتحقيقها، الالزمة واملالية البشرية املوارد توافر من والتأكد دور ، بشكل

 خايرامل إدارة وإجراءات وسياسات الرئيسة العمل وخطة للشركة الشاملة االستراتيجية و ع  .أ

 .وتوجيهها ومراجعتها
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 املوازنات وإقرار املالية وأهدافها واستراتيجيا ها للشركة األمثل الرأسمالي الهيكل تحديد .ب

 .بأنواعها التقديرية

 .اها والتصرف األصول  وتملك للشركة، الرئيسة الرأسمالية فقاتنال عل اإلشراف .ج

 .الشركة في املالش واألداء في نالت ومراقبة األداء أهداف و ع .د

 .واعتمادها الشركة في والوظيفية ظيميةنالت للهياكل الدورية املراجعة .ه

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

 :ذلك ومن عليها، العام واإلشراف الداخلية للرقابة و وابة أنظمة و ع. 2

 سمجل أعضاء من لكل واملحتملة الفعلية املصالح تعارض حاالت ملعالجة وبةمكت سياسة و ع .أ

 ومرافقها، الشركة أصول  استخدام إساءة ذلك ويشمل واملساهمين، في يةنالت واإلدارة اإلدارة

 .العالقة ذو   األيراف مع التعامالت عن اتجنال التصرف وإساءة

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

 .املالية

 عن عام تصور  بو ع وذلك املخاير؛ وإدارة لقياس اسبةنم رقابية أنظمة تطبيق من التأكد .ج

 الشركة، مستوى  عل املخاير إدارة بثقافة ملمة بيئة وإنشاء الشركة هتواج قد التي املخاير

 .بالشركة الصلة ذات األيرافو  املصالح أصحاب مع بشفافية ويرحها

 .الشركة في الداخلية الرقابة إجراءات لفاعلية ويةنالس املراجعة .د

 في نالت مو ع وو عها اإلدارة سمجل في للعضوية ومحددة واضحة وإجراءات ومعايير سياسات إعداد. 3

 لها العامة الجمعية إقرار بعد

الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن   أحكام وفق صالحامل أصحاب مع العالقة ظمنت مكتوبة سياسة و ع . 4

 هيئة السوق املالية ونظام الشركات

 املعلومات عن باإلفصاح والتزامها واللوائح باألنظمة الشركة تقيد تضمن التي واإلجراءات السياسات و ع. 5

 .اها في يةنالت اإلدارة تقيد من والتحقق املصالح، وأصحاب للمساهمين الجوهرية

 .الغير مع واالئتمانية املالية وعالقا ها قدية،نال وتدفقا ها لشركة،ل اليةامل دارةاإل  ىعل اإلشراف. 6

 :يلي ما حيال يراه بما العادية غير العامة للجمعية االقتراح. 7

 .هتخفيض أو الشركة مال رأس زيادة .أ

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

 :يلي ما حيال يراه بما العادية العامة للجمعية االقتراح. 8

 هتخصيص وعدم العادية غير العامة الجمعية قبل من نهتكوي حال في للشركة االتفاقي االحتيايي استخدام .أ

 .معين لغرض

 .للشركة إ افية مالية مخصصات أو احتياييات تكوين .ب

 .ةالصافي الشركة أرباح توزيع يريقة .ج

 .نشرها قبل واعتمادها للشركة ويةنوالس األولية املالية القوائم إعداد. 9

 .نشره قبل واعتماده اإلدارة سمجل تقرير إعداد. 10

 اإلفصاح عمل ونظم سياسات وفق وذلك هانع اإلفصاح الواجب واملعلومات البيانات وسالمة دقة  مان. 11

 .اها املعمول  والشفافية
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 للشركة املختلفة األنشطة هأوج ىعل ودور  مستمر بشكل االيال  للمساهمين تتيح فعالة الاتص واتنق إرساء. 12

 .جوهرية تطورات وأ 

د بقرارات نهع بثقةنم متخصصة لجان تشكيل. 13  رقابة وكيفية ومسؤوليا ها، وصالحيا ها ةناللج مدة فيها يحدَّ

 تقييم مع وواجبا هم، وحقوقهم مهامهم وتحديد األعضاء تسمية التشكيل قرار يتضمن أن ىعل عليها، ساملجل

 .وأعضائها اللجان ه ه وأعمال أداء

م التي املكافآت أنوا  تحديد. 14
ُ
 باألداء، املرتبطة واملكافآت الثابتة، املكافآت مثل الشركة، في للعاملين حنت

 نت ةالصادر  ظيميةنالت واإلجراءات الضوابة مع يتعارض ال بما أسهم، شكل في واملكافآت
ا
 الشركات ظامنل في ا

 .املدرجة املساهمة بشركات الخاصة

 .الشركة في العمل تحكم التي واملعايير القيم و ع . 15

 

  )ج( توزيع االختصاصات واملهام

 يتفق بما في يةنالت واإلدارة اإلدارةس مجل بين املهام وتوزيع االختصاصات تحديد للشركة ظيمينالت الهيكل يتضمن

 الصالحيات في التوازن  ويحقق الشركة قرارات اتخاذ كفاءة ويحّسن الشركات حوكمة ساتممار  أفضل مع

 :ذلك سبيل في اإلدارة سمجل ىعل ويتعين .همانبي والسلطات

 واالختصاصات املهام تحديد ذلك في بما وتطويرها، الشركة بعمل املتعلقة الداخلية السياسات اعتماد .1

 .املختلفة ظيميةنالت اتاملستوي إلى املوكولة واملسؤوليات

 تلك يوضح وجدول  في يةنالت اإلدارة إلى املفو ة الصالحيات بتحديد وتفصيلية مكتوبة سياسة اعتماد .2

 ممارسا ها بشأن دورية تقارير في يةنالت اإلدارة وتقدم التفويض، ومدة في نالت ويريقة الصالحيات،

 .املفو ة للصالحيات

 .فيها البت بصالحيةس لاملج يحتفظ التي املو وعات تحديد .3

 

 املياصب بين الفصل)د( 

  هأعضائ بين من اإلدارة سمجل ُيعّين األساس، الشركة نظام أحكام مراعاة مع . 1
ا
  رئيسا

ا
 ويجوز  ، سللرئي ونائبا

  ُيعّين أن
ا
  عضوا

ا
 .ميتدبا

 صبنم كذل في بما – الشركة في في  نت صبنم وأ  اإلدارة سمجل سرئي صبنم بين الجمع يجوز  ال . 2

  العام املدير أو في  نالت سالرئي أو تدبنامل العضو

 – وجد إن – تدبنامل والعضو هونائب اإلدارة سمجل سرئي من كل اختصاصات اإلدارة سمجليحدد  . 3

  ومكتوب واضح بشكل ومسؤوليا هم

 .ركةالش في القرارات التخاذ املطلقة بالُسلطة شخص فردني أن يجوز  ال األحوال، جميع في . 4

 

 فيذيةنالت الدارة عل الشراف )ه( 

 والتحقق عليها، واإلشراف والرقابة عملها، كيفية ظيمنوت للشركة، في يةنالت اإلدارة تشكيل اإلدارة سمجل يتولى

 :ذلك سبيل في إليها، املوكولة املهام أدائها من

 .الالزمة واملالية اإلدارية السياسات و ع .1

 .نهم املعتمدة السياسات وفق تعمل ي يةفنالت اإلدارة أن من التحقق .2
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 .هأعمال ىعل واإلشراف ،ينهوتعي للشركة في  نالت سالرئي اختيار .3

 .وجد إن ،همكافآت وتحديد لهوعز  الداخلي املراجع أو الداخلية املراجعة إدارة أو وحدة مدير تعيين .4

 ومشاكل، معوقات من هيعتري وما العمل مجريات لبحث في يةنالت اإلدارة مع دورية اجتماعات عقد .5

 .الشركة نشال بشأن املهمة املعلومات قشةناوم واستعراض

 .واستراتيجيتها الشركة أهداف مع سجمنت في يةنالت لإلدارة أداء معايير و ع .6

 .هوتقويم في يةنالت اإلدارة أداء مراجعة .7

 الشركة إدارة عل التعاقب خطة و ع .8

 

 اختصاصات الدارة التنفيذية ومهامها)و( 

 اإلدارة تختص في ية،نالته ولوائح الشركات نظام أحكام بموجب اإلدارة سملجل املقررة االختصاصات مراعاة مع

 ويدخل .أغرا ها يحقق بما للشركة الرئيسة واألهداف واالستراتيجيات والسياسات الخطة في نبت في يةنالت

 :يلي ما ومهامها التيفي ية اإلدارة اختصاصات  من

 .اإلدارة سمجل من املقرة للشركة الداخلية واألنظمة السياسات في نت .1

 االستثمار، وآليات وسياسات واملرحلية الرئيسة العمل وخطة للشركة الشاملة ستراتيجيةاال  اقتراح .2

 .وتيفي ها الطارئة اإلدارية الظروف إدارة وخطة املخاير، وإدارة والتمويل،

 .املالية وأهدافها جيا هاواستراتي للشركة األمثل الرأسمالي الهيكل اقتراح .3

 .فيها والتصرف األصول  وتملك للشركة ةيالرئيس الرأسمالية فقاتنال اقتراح .4

 .اعتمادها في ظرنلل اإلدارة سمجل إلى ورفعها للشركة والوظيفية ظيميةنالت الهياكل اقتراح .5

 :وتشمل عليها، العام واإلشراف الداخلية الرقابة و وابة أنظمة في نت .6

 .املصالح تعارض سةسيا في نت .أ

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

 .املالية التقارير

 التي املخاير عن عام تصور  بو ع وذلك املخاير؛ وإدارة لقياس اسبةنم رقابية أنظمة تطبيق .ج

 ويرحها الشركة، مستوى  عل خايرامل من الحد بثقافة ملمة بيئة وإنشاء الشركة هتواج قد

 .املصالح أصحاب من وغيرهم اإلدارة مجل مع بشفافية

أحكام الئحة حوكمة الشركات  مع يتعارض ال بما – بفعالية بالشركة الخاصة الحوكمة قواعد في نت .7

 الحاجة عيد تعديلها واقتراحالصادرة عن هيئة السوق املالية 

 املعلومات عن باإلفصاح والتزامها واللوائح باألنظمة الشركة تقيد تضمن التي واإلجراءات السياسات في ن .8

 .املصالح وأصحاب للمساهمين الجوهرية

 :يلي ما حياله توصيات وتقديم هاختصاصات ملمارسة الالزمة باملعلومات اإلدارة سمجل تزويد. 9

 .هتخفيض أو الشركة مال رأس زيادة .أ

 .استمرارها تقرير أو األساس مهانظا في املحدد األجل قبل الشركة حل .ب

 .للشركة االتفاقي االحتيايي استخدام .ج

 .للشركة إ افية احتياييات تكوين .د

 .الصافية الشركة أرباح توزيع يريقة .ه
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م التي املكافآت وأنوا  سياسة اقتراح .10
ُ
 باألداء، املرتبطة واملكافآت الثابتة، املكافآت مثل للعاملين، حنت

 .أسهم شكل في واملكافآت

 وأهداف خطة  وء في الشركة نشال في املحرز  التقدم بشأن املالية وغير املالية الدورية التقارير إعداد .11

 .اإلدارة سمجلى عل التقارير تلك وعرض االستراتيجية، الشركة

  أنشطتها، وتسيير للشركة اليومي العمل إدارة .12
ا
 مع يتفق وبما األمثل بالشكل مواردها إدارة عن فضال

 .واستراتيجيتها الشركة فأهدا

 .الشركة داخل ميتهانوت األخالقية القيم ثقافة اءنب في الفعالة املشاركة .13

 عل والحر  وكفايتها، ظمنال تلك فعالية من والتحقق املخاير، وإدارة الداخلية الرقابة نظم في نت .14

 .اإلدارة سمجل من املعتمد املخاير بمستوى  االلتزام

 واالختصاصات املهام تحديد ذلك في بما وتطويرها، الشركة بعمل املتعلقة ةالداخلي السياسات اقتراح .15

 .املختلفة ظيميةنالت املستويات إلى املوكولة واملسؤوليات

 .في هانت ويريقة إليها األعمال لتفويض واضحة سياسة اقتراح .16

 سمجل إلىقارير دورية ورفع ت التفويض، ومدة القرار اتخاذ وإجراءات إليها، تفوض التي الصالحيات اقتراح .17

 .الصالحيات لتلك ممارسا ها عن اإلدارة

تقوم اإلدارة التنفي ية بالشركة بتزويد أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء غير التنفي يين بوجه خا  ولجان  .18

الشركة بجميع املعلومات والبيانات والوثائق والسجالت الالزمة بشكل واضح وصحيح وغير مضلل وذلك 

 أداء واجبا هم ومهامهملتمكينهم من 

 

 اختصاصات رئيس وأعضاء مجلس الدارة  :الحادية والعشروناملادة 

 )أ( اختصاصات رئيس مجلس الدارة ومهامه

 مهام في ويدخل بفعالية، هاختصاصات وأداء هعمل سيرى عل واإلشراف ساملجل قيادة اإلدارة سمجل سرئي يتولى

 :يلي ما خاصة بصفة اإلدارة سمجل سرئي واختصاصات

 والجحيحة والواضحة الكاملة املعلومات عل اسبنامل الوقت في اإلدارة سمجل أعضاء حصول   مان .1

 .املضللة وغير

 .اسبنامل الوقت وفي فعال بشكل األساسية املسائل جميع اقشةنبم اإلدارة سمجل قيام من التحقق .2

 .األساس الشركة ونظام في يةنالت هولوائح الشركات نظام هعلي صني ما وفق الغير أمام الشركة تمثيل .3

 .الشركة مصلحة يحقق وبما بفعالية مهامهم ممارسة ىع اإلدارة سمجل أعضاء تشجيع .4
 .اإلدارة سمجل إلى آرائهم وإيصال املساهمين مع الفعلي للتواصل واتنق وجود  مان .5

 األعضاء وبين في يةنتيال واإلدارة اإلدارة سمجل من كل بين الفعالة واملشاركة اءةنالب العالقات تشجيع .6

 .اءنالب قدنال عل تشجع ثقافة وإيجاد واملستقلين، في يننالت وغير في ييننالت

 أعضاء أحد يطرحها مسألة أ  االعتبار بعين األخ  مع اإلدارة سمجل اجتماعات أعمال جدول  إعداد .7

 إعداد دنع في  نلتاس والرئي ساملجل أعضاء مع والتشاور  الحسابات، مراجع يثيرها أو اإلدارة سمجل

 . املجل أعمال جدول 

 .الشركة في في  نت أ  حضور  دون  في ييننالت غير اإلدارة سمجل أعضاء مع دورية بصفة لقاءات عقد .8
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 اإلدارةس مجل أعضاء ألحد يكون  التي والعقود باألعمال انعقادها دنع العادية العامة الجمعية إبالغ .9

 سمجل إلى العضو قدمها التي املعلومات اإلبالغ ه ا يتضمن أن ىعل فيها، مباشرة غير أو مباشرة مصلحة

 .الخارجي الشركة حسابات مراجع من خا  تقرير التبليغ ه ا يرافق وأن اإلدارة،

  في  نالت سالرئي تعيينيتم ال  .10
ا
 .هخدمات انتهاء من األولى ةنالس خالل الشركة إدارة سملجل رئيسا

 

 والوالء واألمانة الصدق مبادئ)ب( 

 الشركة بمصالح واالهتمام ايةنوالع والوالء واألمانة الصدق بمبادئملتزم  اإلدارة سمجل أعضاء من عضو كل

 :يلي ما الخصو جه و  ىعل ذلك في ويدخل الشخصية،ه مصلحت عل وتقديمها واملساهمين

 عن لها يفجح وأن صادقة، ةنمهي عالقة بالشركة اإلدارة سمجل عضو عالقة تكون  بأن وذلك  :الصدق .1

 .التابعة شركا ها إحدى أو الشركة مع عقد أو صفقة أ  في نت قبل مؤثرة معلومات أ 

 التحقق مع املصالح، في تعارض عل طو  نت التي التعامالت اإلدارة سمجل عضو بنيتج بأن وذلك  :الوالء .2

 .املصالح تعارضبالئحة  الخاصة األحكام ومراعاة التعامل، عدالة من

 املالية السوق  ونظام الشركات نظام في الواردة واملسؤوليات الواجبات بأداء وذلك  :واالهتمام ايةنالع .3

 .العالقة ذات األخرى  واألنظمة ياألساس  الشركة ونظام في يةنالت ولوائحهما

 

 وواجباتهم الدارة مجل أعضاء مهام)ج( 

 :ا تية والواجبات املهام اإلدارة سمجل في هعضويت خالل من اإلدارة سمجل أعضاء من عضو كل يؤد 

 .الشركة استراتيجية لتطوير املقترحات تقديم .1

 .وأغرا ها الشركة ألهداف تحقيقها ومدى في يةنالت اإلدارة أداء مراقبة .2

 .الشركة بأداء الخاصة التقارير مراجعة .3

 .للشركة املالية واملعلومات القوائم ونزاهة سالمة من التحقق .4

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

 .في يةنالت اإلدارة أعضاء ملكافآت املالئمة املستويات تحديد .6

 .وعزلهم في يةنالت اإلدارة أعضاء تعيين في الرأ  إبداء .7

 .في يةنالت الشركة وظائف في واإلحالل التعاقب خطة و ع في املشاركة .8

 الصلة ذات واألنظمة في يةنالت ولوائحهما ليةاملا السوق  ونظام الشركات نظام بأحكام التام االلتزام .9

 عمل أ  في املشاركة أو القيام من ا نواالمت ، ساملجل في هعضويت ملهام ه ممارس دنع ياألساس  ظامنوال

 .الشركة شؤون لتدبير إساءة يشكل

 سرئيه ب يخطر مشرو  لع ر إال هانع التغيب وعدم العامة والجمعية اإلدارة سمجل اجتماعات حضور  .10

، ساملجل
ا
 .يارئة ألسباب أو مسبقا

 فيها واملشاركةه ولجان اإلدارةس مجل الجتماعات والتحضير ،هبمسؤوليات لال طال  كاف   وقت تخصيص .11

 .بالشركة في ييننالت كبار اقشةنوم العالقة ذات األسئلة هتوجي ذلك في بما بفعالية،

 .بشأنها الرأ  إبداء قبل اإلدارة سمجل فيها ظرني التي باملو وعات الصلة ذات املعلومات وتحليل دراسة .12

 املو وعات مداولة ىعل ساملجل وحث بحرية، آرائهم إبداء من ا خرين اإلدارة سمجل أعضاء تمكين .13

 .ذلك إلى حاجة ظهرت إذا غيرهم ومن للشركة في يةتنال اإلدارة أعضاء من املختصين آراء واستقصاء
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 األعمال في - مباشرة غير أم كانت مباشرة - هل مصلحة بأ  وفور  كامل بشكل اإلدارة س مجل إبالغ .14

 أ  وأسماء وحدودها املصلحة تلك يبيعة اإلبالغ ذلك يتضمن وأن الشركة، لحساب تتم التي والعقود

 سواء املصلحة تلك من مباشر غير أو مباشرة بشكل عليها الحصول  املتوقع والفائدة اها، ييننمع أشخا 

 يصدر قرار أ  عل التصويت في املشاركة عدم العضو ذلك وعل مالية، غير أم ليةما الفائدة تلك أكانت

  وذلك ذلك، بشأن
ا
 .في يةنالت ولوائحهما املالية السوق  ونظام الشركات نظام ألحكام وفقا

 شأنها من أعمال أ  في – املباشرة غير أو املباشرة – هبمشاركت وفور  كامل بشكل اإلدارة سمجل إبالغ .15

 ال   شالنال فرو  أحد في – مباشر غير أو مباشر بشكل – الشركة هافستنبم أو لشركة،ا افسةنم

  وذلك ،هتزاول
ا
 .في يةنالت ولوائحهما املالية السوق  ونظام الشركات نظام ألحكام وفقا

 – الشركة مساهمي من أ  إلى ساملجل في هعضويت يريق عن عليها وقف أسرار أ  إفشاء أو إذاعة عدم  .16

 أحكام هتقتضي ما بحسب وذلك الغير، إلى أو – العامة الجمعية اجتماعات انعقاد ءناأث في ذلك نيك لم ما

 .في يةنالت ولوائحهما املالية السوق  ونظام الشركات نظام

 اءنب العمل .17
ا
 الشركة ملصلحة الالزمين، واالهتمام ايةنالع ب ل مع نية، وبحسن كاملة، معلومات ىعل ا

 .كافة واملساهمين

 .العضوية ىعل املترتبة هومسؤوليات وأدواره هواجبات إدراك .18

 .الصلة ذات اعيةنوالص والتجارية املالية املجاالت وفي وأعمالها الشركة أنشطة مجال فيه معارف ميةنت .19

 .األكمل هالوج ىعل ساملجل في هبمهام الوفاء من نهتمك عدم حال في اإلدارة سمجل عضوية من االستقالة .20

 

 املستقل العضو مهام ( د)

 :ا تية املهام أداء في بفعالية املشاركةباإل افة إلى مهام عضو مجلس اإلدرة فان العضو املستقل يجيب عليه 

 اإلدارة أعضاء وتعيين وأدائها، الشركة، وسياسات االستراتيجية، املسائل في املستقل الرأ  إبداء .1

 .في يةنالت

 .املصالح في تعارض أ  حصول  دنع يمهاوتقد ومساهميها الشركة مصالح مراعاة من التحقق .2

 .لها في يةنالت اإلدارة تطبيق ومراقبة بالشركة، الخاصة الحوكمة قواعد تطوير عل اإلشراف .3

 

 إجراءات عمل مجلس الدارة   :الثانية والعشروناملادة 

 )أ( اجتماعات مجلس الدارة 

كما يعقد اجتماعات متى دعت الحاجة يجتمع مجلس اإلدارة اجتماعات منتظمة ملمارسة مهامه بفاعلية  .1

 إلى ذلك. 

 يعقد مجلس اإلدارة على األقل أربعة اجتماعات في السنة بما ال يقل عن اجتما  واحد كل ثالثة أشهر. .2

 انب اإلدارة سمجل يجتمع .3
ا
 لالجتما  الدعوة إرسال ويتم ،هأعضائ من عضوين يلب أو هرئيس دعوة ىعل ءا

  االجتما  تاريخ من األقل ىعل أيام خمسة بلق ساملجل أعضاء من عضو كل إلى
ا
 أعمال جدول  لها مرافقا

 إرسال فيجوز  يارئ، بشكل االجتما  عقد األو ا  تستد  لم ما الالزمة، واملعلومات والوثائق االجتما 

  االجتما  إلى الدعوة
ا
 عن تقل مدة خالل الالزمة واملعلومات والوثائق االجتما  أعمال جدول  لها مرافقا

 .االجتما  تاريخ قبل أيام سةخم
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  االجتما  يكون  ال  .4
ا
 عدد يقل ال أن عل األقل، عل اإلدارة سمجل أعضاء عدد نصف بحضور  إال صحيحا

 . ثالثة عن الحا رين

 

 )ب( ملحوظات أعضاء مجلس الدارة 

 املو وعات من أ  أو الشركة أداء حيال ملحوظات اإلدارة مجل أعضاء من أ  لدىعندما يكون  .1

 من اتخاذه يرى  أوس املجل يتخ ه ما وبيان تدوييها فيتم ،ساملجل اجتما  في فيها ُيبّت  ولم عرو ةامل

 .اإلدارة مجل اجتما  محضر في حيالها إجراءات

  اإلدارة سمجل عضو أبدى إذا .2
ا
  رأيا

ا
 اجتما  محضر في بالتفصيل إثبات فيجب ، ساملجل لقرار مغايرا

 . ساملجل

 

 الدارة سمجل تاجتماعا حضور  ظيم)ج( تن

 انتظام عدم حاالت مع التعاملفي السجل كما يتم  اإلدارة، سمجل اجتماعات حضور  عمليةيتم تنظيم  .1

 .برفع تقارير دورية تفيد ذلك لرئيس املجلس االجتماعا تلك حضور  في األعضاء

تخ  التي االجتماعات جميع حضور  عضو مجلس اإلدارة املستقل على  كما يحر   .2
ُ
 مهمة اتقرار  فيها ت

 .الشركة و ع في تؤثر وجوهرية

 

 الدارة سمجل أعمال جدول  )د( 

 إثبات يتم الجدول، ه ا عل عضو أ  اعتراض حال وفي .انعقاده حال األعمال جدول  اإلدارة سمجل يقر .1

 . ساملجل اجتما  محضر في ذلك

 .األعمال جدول  إلى بيد أ  إ افة اقتراح حق اإلدارة سمجل في عضو لكلو  .2

 

 الدارة سمجل اختصاصات مارسةم)ه( 

 وفعالة حكيمة  وابة إيار في الشركة قيادة في هومهام هاختصاصات ممارسةعلى  اإلدارةيعمل مجلس  .1

 .آثارها من والحد وإدار ها املخاير بقياس تسمح

 أعمال أو عمل مباشرة غيرهم من أو هلجان أو هأعضائ من أكثر أو واحد يفوض أنيجوز ملجلس اإلدارة  .2

 النظام. اه  من العشرين املادة من )أ( الفقرة( من 2البند رقم ) مراعاةاألخ  في االعتبار  مع .معيية

 ىعل هأعضائ حث إلى و هدف اإلدارة سمجل في العمل إجراءات تبين داخلية سياسة اإلدارة مجل يضع .3

 .الشركة تجاه بواجبا هم لاللتزام بفعالية العمل

 بما هب ويةنامل واملسؤوليات باملهام لال طال  الكافي الوقت وتخصيص هعمالأ ظيمنت اإلدارة سمجل يتولى .4

 .هاجتماعات محا ر وحفظ وتسجيل سيقنت ىعل والتأكيد واللجان، ساملجل الجتماعات التحضير ذلك في

 

 الدارة سمجل سر أمين )و(

 نأمي اإلدارة سمجل ُيعّين
ا
د غيرهم، من أو هأعضائ بين من للسر ا  من بقرار السر أمين ومكافآت اصاتاختص وتحدَّ

  األساس الشركة نظام يتضمن لم ما – اإلدارة سمجل
ا
 االختصاصات ه ه تتضمن أن ىعل – الشأن ه ا في أحكاما

 :يلي ما
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 مكان وبيان ومداوالت، نقاشات من دار ما تتضمن لها محا ر وإعداد اإلدارةس مجل اجتماعات توثيق .1

 سجل في وحفظها التصويت، ونتائج ساملجل قرارات وتوثيق ،هانتهائو  هبدايت ووقت هوتاريخ االجتما 

 ه ه وتوقيع– وجدت إن – أبدوها التي والتحفظات الحا رين األعضاء أسماء وتدوين ظم،نوم خا 

 .الحا رين األعضاء جميع من املحا ر

رفع التي التقارير حفظ .2
ُ
 . ساملجل يعّدها التي والتقارير اإلدارة سمجل إلى ت

 وأ  ،هب املتعلقة واملعلومات والوثائق العمل وأوراق ساملجل أعمال بجدول  اإلدارة سمجل أعضاء تزويد .3

 في املشمولة باملو وعات عالقة ذات اإلدارة سمجل أعضاء من أ  يطلبها إ افية معلومات أو وثائق

 .االجتما  جدول 

 . ساملجل أقرها التي باإلجراءات اإلدارة سمجل أعضاء تقيد من التحقق .4

 .كافية بمدة املحدد التاريخ قبل ساملجل اجتماعات بمواعيد اإلدارةس مجل أعضاء تبليغ .5

 .توقيعها قبل حيالها مرئيا هم إلبداء اإلدارة سمجل أعضاء ىعل املحا ر مسودات عرض .6

س املجل اجتماعات محا ر من نسخة ىعل وسريع كامل بشكل اإلدارة سمجل أعضاء حصول  من التحقق .7

 .بالشركة املتعلقة الوثائقو  واملعلومات

 .اإلدارة سمجل أعضاء بين سيقنالت .8

  في يةنالت واإلدارة اإلدارة سمجل أعضاء إفصاحات سجل ظيمنت .9

 .اإلدارة سمجل أعضاء إلى واملشورة العون  تقديم  .10

 اإلدارة سمجل من بقرار إال اإلدارة سمجل سر أمين عزل  يجوز ال  .11

 

 الدارة  والعشرون : لجان مجلسالثالثة املادة 

 )أ(  تشكيل اللجان

( من 101مع مراعاه املادة رقم ) املنبثقة منه وفق الضوابة التاليةاملتخصصة يشكل مجلس اإلدارة اللجان 

 : نظام الشركات

يها بما وأو اعها وظروفها الشركة حاجة -1
ّ
 .بفعالية مهامها تأدية من يمك

  اللجان تشكيل يكون  -2
ا
 عملها ومدة ةنلج كل مهمة تحديد س والتي تشمل التي و عها املجل إلجراءاتل وفقا

 سمجل غيتبل وتقوم اللجنة .عليها اإلدارة سمجل رقابة وكيفية املدة ه ه خالل لها املخولة والصالحيات

 ه ه عمل بمتابعةجلس اإلدارة ويقوم م .بشفافية قرارات من تتخ ه أو نتائج من هإلي تتوصل بما اإلدارة

 .إليها املوكلة األعمال ممارستها من للتحقق بانتظام اللجان

 األعمال تلك عنس املجل بمسؤولية ذلك يخّل  وال اإلدارة، سمجل أمام أعمالها عن مسؤولة ةنلج كل تكون  -3

 .إليها فو ها التي السلطات أو الصالحيات وعن

 .خمسة عل يزيد وال ثالثة عن اللجان أعضاء عدد يقل ال  -4

 أسئلة عن لإلجابة العامة لجمعياتعلى حضور ا أعضائها من ميييبونه من أو اللجان رؤساء يعمل  -5

 .املساهمين

 من عمل أيام خمسة خالل عضويتهم وصفات اللجان أعضاء بأسماء الهيئة كما  تقوم الشركة بابالغ  -6

 .التغييرات حدوث تاريخ من عمل أيام خمسة خالل ذلك عل تطرأ تغييرات وأ  تعيييهم تاريخ
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 وفي والترشيحات املكافآت ةنلج ىتسم واحدة ةنلج في والترشيحات املكافآت يلجيت دمج للشركة يجوز  -7

 ملا  همانم بأ  الخاصة املتطلباتبكافة  والترشيحات املكافآت ةنلج تستوفي أن يجب الحالة، ه ه
ا
يبقا

 االختصاصات جميع تمارس وأننصت عليه الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية 

 .األقل عل أشهر ستة كل دورية بصفة ةناللج تجتمع، و  الواردة

 

 اللجان عضوية )ب( 

 قد التي باملهام ةنياملع اللجان في في ييننالت غير اإلدارة سمجل أعضاء من كاف   عدد يتشكل اللجان من .1

 فقاتص ومراجعة املالية، وغير املالية التقارير سالمة من كالتأكد املصالح، في تعارض حاالت هانع شأني

كما  املكافآت وتحديد في يين،نالت كبار وتعيين اإلدارة، سمجل لعضوية والترشيح العالقة، ذو   األيراف

 الشركة بمصالح واالهتمام ايةنوالع والوالء واألمانة الصدق بمبادئ اللجان ه ه وأعضاء رؤساء يلتزم

 .الشخصية مصلحتهم ىعل وتقديمها واملساهمين

 االستعانة ويجوز  املستقلين، اإلدارة سمجل أعضاء من والترشيحات املكافآتة تتشكل غالبية أعضاء لجن .2

 بحيث  غيرهم، أم املساهمين من أكانوا سواء ساملجل أعضاء غير من بأشخا  أو في ييننت غير بأعضاء

 .املستقلين األعضاء من هاإل املشار نهاللج رئيس يكون 

  اإلدارة سمجل سرئي يكون  ال .3
ا
ى عل األخرى، اللجان عضوية في همشاركت جوز يو  راجعة،امل ةنلج في عضوا

 .التي يشكلها املجلس اللجان في سالرئي صبنم يشغل ال أن 

 

 املوضوعات دراسة)ج( 

 إلى توصيا ها وترفع إلدارة،س امجل من إليها تحال التي أو اها تختص التي املو وعات دراسة اللجان تتولى .1

أن تظل  أن عل ذلك،س املجل إليها فوض إذا القرارات تتخ  أن أو بشأنها، القرار التخاذس املجل

 املسئولية واقعة على مجلس اإلدارة في القرارات التي تتخ .

جان .2
ّ
 صالحيا ها، حدود في خارجها من أو الشركة داخل من واملختصين الخبراء من تراه بمن االستعانة لل

ن أن ىعل  اإلدارة أو بالشركةه وعالقت الخبير اسم ذكر مع ة،ناللج اجتما  محضر في ذلك يضمَّ

 .في يةنالت

 

 اللجان اجتماعات)د( 

 حضور  اللجان وأعضاء ةناللج سر أمين عدا في يةنالت اإلدارة أو اإلدارةس مجل في عضو أل  يحق ال .1

 .همشورت عل الحصول  أو هرأي إلى االستما  ةناللج يلبت إذا إال اجتماعا ها

 الحا رين، أصوات بأغلبية قرارا ها وتصدر أعضائها، أغلبية ور حض اللجان اجتماعات لجحة ُيشترل .2

ح األصوات تساو   دنوع  .االجتما س رئي همع صوت ال   الجانب يرجَّ

 توصيات وتوثيق ومداوالت، نقاشات من دار ما تتضمن لها محا ر وإعداد ةناللج اجتماعات توثيق يتم .3

 والتحفظات الحا رين األعضاء أسماء وبيان ظم،نوم خا  سجل في وحفظها التصويت، ونتائج اللجان

 وأمين السر الحا رين األعضاء جميع من املحا ر ه ه وتوقيع ،– وجدت إن – أبدوها التي
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 : لجنة املراجعة والعشرون الرابعة املادة 

ل .1
َّ
 ون يك أن ىغيرهم  عل من أو املساهمين من مراجعة ةنلج للشركة العادية العامة الجمعية من بقرار تشك

  تضم ال وأن األقل ىعل مستقل عضو همنبي من
ا
 عدد يقل الو  في يين،ناإلدارة الت سمجل أعضاء من أيا

 املالية بالشؤون مختص همنبي من وأن يكون  خمسة، عل يزيد وال ثالثة عن املراجعة ةنلج أعضاء

  .واملحاسبية

  املراجعة ةنلج سرئي يكون  أن ترا ي الشركة  .2
ا
  عضوا

ا
صية بتشكيل اللجنة للجمعية في عند التو  مستقال

 . حالة يكون من بين أعضاء مجلس اإلدارة

 ب – للشركة العامة الجمعية تصدر .3
ا
 حيث لجنة املراجعة عمل الئحة – اإلدارة سمجل من اقتراح ىعل ناءا

 وكيفية اختيار أعضائها، وقواعد ومهامها، ة،ناللج عمل وإجراءات  وابة الالئحة ه ه تشمل

 مقاعد أحد شغور  حال في بشكل مؤقت أعضائها تعيين وآلية ومكافآ هم، عضويتهم، ومدة ترشيحهم،

  .ةناللج

 لدى أو املالية للشركة، أو في يةنالت اإلدارة في املا يتين تيننالس خالل يعمل كان أو يعمل ملن يجوز  ال .4

  يكون  أن الشركة، حسابات مراجع
ا
 .املراجعة ةنلج في عضوا

 

 :
ً
 ومسؤولياتها وصالحياتها ةاللجي اختصاصاتأوال

املالية  والقوائم التقارير ونزاهة سالمة من والتحقق الشركة أعمال بمراقبة املراجعة لجنة تختص -1

 :يلي ما خاصة بصفة ةناللج مهام وتشمل فيها، الداخلية الرقابة وأنظمة

 :املالية التقارير -أ

 في والتوصية وإبداء رأيها اإلدارة سمجل عل اعر ه قبل للشركة ويةنوالس األولية املالية القوائم دراسة -1

  .وشفافيتها وعدالتها نزاهتها لضمان شأنها؛

 املالية اإلدارة والقوائم سمجل تقرير كان إذا فيما – اإلدارة سمجل يلب عل اءا نب – الفني الرأ  إبداء -2

 املركز تقييم مرينللمساهمين واملستث تتيح التي املعلومات وتتضمن ومفهومة ومتوازنة عادلة للشركة

 .واستراتيجيتها عملها ونموذج وأدائها للشركة املالي

  .املالية التقارير تتضميها مألوفة غير أو مهّمة مسائل أ  دراسة -3

 أو الشركة في تزامإللا يةمسؤول أو مهام يتولى من أو للشركة املالي املدير يثيرها مسائل أ  في بدقة البحث  -4

  .الحسابات مراجع

  .املالية التقارير في الواردة الجوهرية املسائل في املحاسبية التقديرات من التحقق -5

 .في شأنها اإلدارة سملجل والتوصية الرأ  وإبداء الشركة في املتبعة املحاسبية السياسات دراسة  -6

 

 :الداخلية املراجعة: ب

 .الشركة في املخاير وإدارة واملالية الداخلية الرقابة نظم ومراجعة دراسة -1

 الواردة فيها  للملحوظات التجحيحية اإلجراءات في نت ومتابعة الداخلية املراجعة تقارير دراسة  -2

 من الشركة للتحقق في الداخلية املراجعة وإدارة الداخلي املراجع وأنشطة أداء عل واإلشراف الرقابة  -3

 فعل داخلي، مراجع للشركة يكن لم اوإذ .املنوية اها واملهام األعمال أداء في وفعاليتها الالزمة املوارد توافر

  .نتعييال إلى الحاجة بشأن مدى ساملجل إلى توصيتها تقديم ةناللج
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 الداخلي واقتراح املراجع أو الداخلية املراجعة إدارة أو وحدة مدير بتعيين اإلدارة سملجل التوصية  -4

 .هامكافآ 

 

 :الحسابات مراجع: ج

 التحقق أدائهم، بعد وتقييم أتعااهم وتحديد وعزلهم لحساباتا مراجعي بترشيح اإلدارة سملجل التوصية -1

 .معهم التعاقد وشرول عملهم نطاق ومراجعة استقاللهم من

 األخ  مع أعمال املراجعة، فعالية ومدى ،هوعدالت تهومو وعي الحسابات مراجع استقالل من التحقق  -2

  .الصلة ذات واملعايير القواعد االعتبار في

  تقديم عدم من والتحقق ،هاوأعمال الشركة حسابات عمراج خطة مراجعة  -3
ا
 تخرج أو إدارية يةنف أعماال

  .ذلك حيال مرئيا ها وإبداء املراجعة، أعمال نطاق عن

  .الشركة حسابات مراجع استفسارات عن اإلجابة  -4

 .بشأنها اتِخ  ما ومتابعة املالية القوائم ىعله ومالحظات الحسابات مراجع تقرير دراسة  -5

 

 :االلتزام ضمان :د

  .الالزمة بشأنها اإلجراءات الشركة اتخاذ من والتحقق الرقابية الجهات تقارير نتائج مراجعة -1

 .العالقة ذات والتعليمات والسياسات واللوائح باألنظمة الشركة التزام من التحقق  -2

 حيال تقديم مرئيا هاو  العالقة، ذو   األيراف مع الشركة تجريها أن املقترح والتعامالت العقود مراجعة  -3

  .اإلدارة سمجل إلى ذلك

 التي باإلجراءات وإبداء توصيا ها اإلدارة، سمجل إلى بشأنها إجراء اتخاذ  رورة ترى  مسائل من تراه ما رفع  -4

 .اتخاذها يتعين

 

 
ً
 الدارة  سومجل املراجعة لجية بين تعارض حدوث : ثانيا

 ةناللج األخ  بتوصية ساملجل رفض إذا أو اإلدارة، سمجل راتوقرا املراجعة ةنلج توصيات بين تعارض حدث ذاإ

 تضمين فيتم الداخلي، تعيين املراجع أو ئهاأدا وتقييم أتعاب وتحديد وعزل  الشركة حسابات مراجع تعيين بشأن

 .اها عدم أخ ه وأسباب ومبررا ها، ةناللج توصية اإلدارة سمجل تقرير

 

  
ً
 املراجعة  ةنلج اجتماعات: ثالثا

 ة املاليةنالس خالل اجتماعات أربعة عن اجتماعا ها تقل أال عل دورية بصفة املراجعة ةنلج تمعتج -1

  أو كلما دعت الحاجة إلى اجتما . .للشركة

 .الداخلي للشركة املراجع ومع الشركة، حسابات مراجع مع دورية بصفة املراجعة ةنلج تجتمع  -2

 .إلى ذلك الحاجة دعت كلما املراجعة ةنلج مع  االجتما يلب الحسابات ومراجع الداخلي للمراجع  -3
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ً
 امللحوظات تقديم ترتيبات: رابعا

 غيرها أو املالية التقارير في تجاوز  أ  بشأن ملحوظا هم تقديم الشركة في للعاملين تتيح آلية املراجعة ةنلجتضع 

 التجاوز  أو الخطأ  جم مع اسبنيت مستقل تحقيق باجراء ا لية ه ه تطبيق من لتحققبا ةناللج وتقوم .بسرية

 .اسبةنم متابعة إجراءات وتبني

 

  
ً
 املراجعة  ةنلج صالحيات: خامسا

 :مهامها أداء سبيل في املراجعة ةنللج

  .ووثائقها الشركة سجالت عل االيال  حق -1

  .في يةنالت اإلدارة أو اإلدارة سمجل أعضاء من بيان أو إيضاح أ  يلب -2

 أو اإلدارة عملها سمجل أعاق إذا لالنعقاد للشركة العامة الجمعية دعوة اإلدارة سمجل من لبتط  -3

 .جسيمة خسائر أو أل رار الشركة تعر ت

 

 
ً
 تقارير لجنة املراجعة : سادسا

 الشركات نظام في املنصو  عليها ومهامها الختصاصا ها أدائها تفاصيل عل املراجعة لجنة تقرير يشتمل -1

 وإدارة واملالية الداخلية نظم الرقابة مدى كفاية في ورائيها وصيا هات يتضمن أن على التنفي ية، ولوائحه

 الشركة.  في املخاير

  اإلدارة مجلس يود   -2
ا
 املوقع في ُييشر وأن الشركة الرئيس مركز في املراجعة لجنة تقرير من كافية نسخا

 من لتمكين العامة؛ الجمعية النعقاد نشر الدعوة عند للسوق  اإللكتروني واملوقع للشركة اإللكتروني

 .العامة الجمعية انعقاد أثناء التقرير ملخص نسخة منه ويتلى عل الحصول  في املساهمين من يرغب

 

 : مراجع حسابات الشركة 
ً
 ثامنا

 إسناد مهمة مراجعة الحسابات (أ)

 ل؛إلعدادوالتأهي والخبرة والكفاءة باالستقالل يتمتع مراجع إلى ويةنالس حسابا ها مراجعة مهمة الشركة تسيد

 بو وح تّعبر للشركة املالية القوائم كانت إذا ما هفي يبّين واملساهمين اإلدارة سملجل ومستقل مو و ي تقرير

 .الجوهرية واحينال في وأدائها للشركة املالي املركز عن وعدالة

 

 الحسابات مراجع تعيين  (ب)

 :يلي ما مراعاة مع اإلدارة، سمجل ترشيح عل اءا نب الشركة حسابات مراجع العادية العامة الجمعية تعين

 .املراجعة ةنلج من توصية عل بياءا  هترشيح يكون  أن .1

  يكون  أن .2
ا
 .املختصة الجهة من املقررة الشرول يستوفي وأن هل مرخصا

 .الشركة مصالح مع همصالح تتعارض أال .3

 .اثيين مراجعين عن املرشحين عدد يقل أال .4
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 الحسابات مراجع واجبات  (ج)

 :الحسابات مراجع عل يجب

 .للشركة واألمانة ايةنالع واجبي ب ل .1

 التي للشبهة املثيرة املسائل بشأن اسبنامل اإلجراء اإلدارةس مجل اتخاذ عدم حال في الهيئة إبالغ .2

 .يطرحها

  ويكون  .هعمل ساملجل ييسر لم إذا العادية العامة الجمعية دعوة اإلدارةس مجل من يطلب أن .3
ا
 مسؤوال

 أداء في ميل تقع التي األخطاء بسبب الغير أو املساهمين أو الشركة يصيب ال   الضرر  تعويض عن

 .بالتضامن مسؤولين كانوا الخطأ، في واشتركوا املراجعون  تعدد وإذا ،هعمل

 

 الترشيحات املكافآت و : لجنة والعشرونالخامسة املادة 

 .واملكافآت الترشيحات لجنة' لجنة اإلدارة مجلس شكل (أ)

الئحة عمل لجنة الترشيحات واملكافأت والتي  مجلس من اقتراح على بناء - للشركة امةالع الجمعية تصدر (ب)

 تشمل على صوابة وإجراءات وعمل اللجنة ومهامها وقواعد اختيار أعضائها ومدة عملهم ومكافتهم.

 : 
ً
 :يلي ما ومسؤولياتها واملكافآت الترشيحات لجنة مهمات تشملأوال

 .في يةنالت واإلدارة اإلدارة سمجل في للعضوية واضحة ومعايير سياسات اقتراح .1

  ترشيحهم وإعادة هفي أعضاء بترشيح اإلدارة سملجل التوصية .2
ا
 مع املعتمدة، واملعايير للسياسات وفقا

 .باألمانة مخلة بجريمة هإدانت سبقت شخص أ  ترشيح عدم مراعاة

 .في يةنالت اإلدارة وظائف وشغل اإلدارة سمجل لعضوية املطلوبة واملؤهالت للقدرات وصف إعداد .3

 .اإلدارة سمجل ألعمال هتخصيص العضو ىعل يتعين ال   الوقت تحديد .4

 ووظائف اإلدارة سمجل لعضوية سبةناامل الخبرات أو املهارات من الالزمة لالحتياجات ويةنالس املراجعة .5

 في يةنالت اإلدارة

 .إجراؤها يمكن التي التغييرات شأن في ياتالتوص وتقديم في يةنالت واإلدارة اإلدارة سمجل هيكل مراجعة .6

 العضو كان إذا مصالح تعارض أ  وجود وعدم املستقلين، األعضاء استقالل من و  نس بشكل التحقق .7

 .أخرى  شركة إدارة سمجل عضوية يشغل

  .في ييننتال وكبار املستقلين واألعضاء في ييننالت غير واألعضاء في ييننالت لألعضاء وظيفي وصف و ع .8

  .في ييننالت كبار أو اإلدارة سمجل أعضاء أحد مركز شغور  حال في الخاصة اإلجراءات عو  .9

 .الشركة مصلحة مع يتفق بما ملعالجتها الحلول  واقتراح اإلدارة، مجل في والقوة الضعف جوانب تحديد .10

 في ية،نالت واإلدارة ساملجل عن بثقةنامل واللجان اإلدارة سمجل أعضاء ملكافآت واضحة سياسة إعداد .11

  فيها ظرنلل اإلدارة سمجل إلى ورفعها
ا
 السياسة تلك وتم املراعاه في  العامة، الجمعية من العتمادها تمهيدا

 .في هانت من والتحقق ها،نع واإلفصاح باألداء، ترتبة معايير اتبا 

 ه ه عن ر  جوه انحراف أ  وبيان اها، املعمول  املكافآت وسياسة وحةناملم املكافآت بين العالقة تو يح .12

 .السياسة

 .هانم املتوخاة األهداف تحقيق في فعاليتها مدى وتقييم املكافآت، لسياسة الدورية املراجعة .13

 بالشركة ي ييننفالت وكبار نهع بثقةنامل واللجان اإلدارة سمجل أعضاء بمكافآت اإلدارة سملجل التوصية .14

 
ا
 .املعتمدة للسياسة وفقا
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: 
ً
 واملكافآت الترشيحات ةنلج اجتماعاتثانيا

 .ذلك إلى الحاجة دعت وكلما األقل، عل )ستة أشهر ( كل دورية بصفةواملكافآت  الترشيحات لجية تجتمع

 

 اللجان األخرى التي يمكن ملجلس الدارة االستعانه بها: والعشرونالسادسة املادة 

: لجنة املخاطر 
ً
 أوال

  املخاطر إدارة ةنلج تشكيل  (1)

ل
َّ
 أعضاء من أعضائها وغالبية رئيسها يكون  )املخاير إدارة ةنلج( مىتس ةنلج الشركة إدارة سمجل من بقرار تشك

 بادارة املعرفة من مالئم مستوى  أعضائها في يتوافر أن وُيشترل ين أو من خارج املجلسفي ينالت غير اإلدارة سمجل

 .ة أوالخبرة الكافيةاملالي والشؤون املخاير

 

  املخاطر إدارة ةنلج اختصاصات  (2)

 :يلي بما املخاير إدارة لجية تصتخ

 الشركة، أنشطة و جم يبيعة مع اسبنيت بما املخاير إلدارة شاملة وسياسات استراتيجية و ع .1

 .للشركة والخارجية الداخلية املتغيرات عل اءا نب وتحديثها ومراجعتها في هانت من والتحقق

 تجاوز  عدم من والتحقق هعلي والحفاظ الشركة لها تتعرض قد التي للمخاير مقبول  مستوى  تحديد .2

 .هل الشركة

 استمرارها  هدد التي املخاير تحديد مع جاح،نب نشايها ومواصلة الشركة استمرار جدوى  من التحقق .3

  عشر االثني خالل
ا
 .القادمة شهرا

 املخاير ومتابعة وقياس تحديد وآليات نظم فعالية وتقييم بالشركة املخاير إدارة نظام عل اإلشراف .4

 .اها القصور  هأوج لتحديد وذلك الشركة؛ لها تتعرض قد التي

 اختبارات إجراء خالل من)وذلك   دور  بشكل لها وتعّر ها املخاير تحمل عل الشركة قدرة تقييم إعادة .5

 .)املثال سبيل عل التحمل

 سمجل إلى ورفعها املخاير، ه ه إلدارة املقترحة والخطوات للمخاير التعرض حول  مفصلة تقارير إعداد .6

 .اإلدارة

 .املخاير بادارة املتعلقة املسائل حول  سللمجل التوصيات تقديم .7

 .املخاير إلدارة الكافية ظمنوال املوارد توافر  مان .8

 .اإلدارة سمجل قبل من اعتماده قبل هبشأن توصيات وو ع املخاير إلدارة ظيمينالت الهيكل مراجعة .9

 .للمخاير الشركة تعرض انهع شأني قد التي األنشطة عن املخاير إدارة موظفي استقالل من التحقق .10

 بثقافة الو ي زيادة عل والعمل بالشركة، املحيطة للمخاير املخاير إدارة موظفي استيعاب من التحقق .11

 .املخاير

 .الشركة في املخاير إدارة في تؤثر قد مسائل من املراجعة ةنلج تثيره ما مراجعة .12

 

  املخاطر إدارة ةنلج اجتماعات (3)

 .ذلك إلى الحاجة دعت وكلما األقل، عل )أشهر ستة( كل دورية بصفة املخاير إدارة لجية تجتمع
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 : 
ً
  الشركات حوكمة ةنلج تشكيلثانيا

 التالية:  االختصاصات إليها يفوض أن هفعلي الشركات، بحوكمة مختصة ةنلج  تشكيلقيام مجلس اإلدارة ب حال في

الئحة حوكمة  اإللزامية األحكام مع تتعارض ال بالشركة خاصة حوكمةتقترح ملجلس اإلدارة نظام  -1

 الشركات التي أصدر ها هيئة السوق املالية .

 ذلك سبيل في هوعلي الحاجة، دنع وتعديلها فعاليتها، من والتحقق تطبيق نظام حوكمة الشركة  مراقبة  -2

 :يلي بما القيام

 .القواعد اه ه الشركة التزام من التحقق (أ)

  وتحديثها القواعد مراجعة (ب)
ا
 .املمارسات وأفضل ظاميةنال للمتطلبات وفقا

 الداخلية واإلجراءات السياسات من وغيرها الشركة، قيم تمثل التي امل ي السلوك قواعد وتطوير مراجعة (ت)

 .املمارسات أفضل مع ويتفق الشركة حاجات يلبي بما

  اإلدارة سمجل أعضاء إيال  (ث)
ا
 أو املمارسات، وأفضل الشركات حوكمة مجال في التطورات ىعل دوما

 .أخرى  إدارة أو ةنلج أ  أو املراجعة ةنلج إلى ذلك تفويض

 نس اإلدارة، سمجل وتزويد الحوكمة، تطبيقات بشأن مو وعات متابعة أ  ةناللج ه ه ىوعل (ج)
ا
 ىعل ويا

 .إليها تتوصل التي بالتقارير والتوصيات األقل،
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  الرابعالباب 

 الرقابة الداخلية

 نظام الرقابة الداخلية ون:املادة السابعة والعشر 

 املخاير بادارة املتعلقة واإلجراءات السياسات لتقييم للشركة داخلية رقابة نظام اعتماد اإلدارة سمجل على 

 الصلة، ذات واللوائح باألنظمة والتقيد الشركة، تعتمدها التي بالشركة الخاصة الحوكمة قواعد أحكام وتطبيق

 وأن الشركة في ي يةنفالت املستويات جميع في للمسؤولية واضحة معايير اتبا  ظامنال ه ا يضمن أن ويجب

  تتم العالقة ذات األيراف تعامالت
ا
 .اها الخاصة والضوابة لألحكام وفقا

 

 :
ً
 بالشركة مستقلة إدارات أو وحدات ستأسي أوال

 وإدارة لتقييم إدارات أو وحدات – املعتمد الداخلية الرقابة نظام في نت سبيل في – الشركة ش ئنت  .1

 .الداخلية واملراجعة املخاير،

 وإدارة تقييم إدارات أو وحدات واختصاصات مهام ملمارسة خارجية بجهات االستعانة للشركة يجوز  .2

 .واالختصاصات املهام تلك عن الشركة بمسؤولية ذلك يخل وال الداخلية، واملراجعة املخاير،

 

 :
ً
 ليةالداخ املراجعة إدارة أو وحدة مهامثانيا

 مدى من والتحقق ،هتطبيق عل واإلشراف الداخلية الرقابة نظام تقييم الداخلية املراجعة إدارة أو وحدة تتولى

 .وإجراءا ها الشركة وسياسات السارية والتعليمات واللوائح باألنظمة وعامليها الشركة التزام

 

:
ً
  الداخلية املراجعة إدارة أو وحدة تكوين ثالثا

  ويكون  املراجعة ةنلج نه بتعيي توص ي األقل عل داخلي مراجع من الداخلية املراجعة ارةإد أو وحدة تتكون 
ا
 مسؤوال

 :يلي ما وعملها الداخلية املراجعة إدارة أو وحدة تكوين في ويرا  .أمامها

 سوى  أخرى  أعمال بأ  يكلفوا وأال اسب،نامل والتدريب واالستقالل الكفاءة اها العاملين في تتوافر أن .1

 .الداخلية الرقابة ونظام الداخلية املراجعة لأعما

 .أمامها مسؤولة وتكون  اها ترتبة وأن املراجعة، ةنلج إلى تقاريرها اإلدارة أو الوحدة ترفع أن .2

د أن .3   املراجعة ةنلج اقتراح عل اءا نب املراجعة إدارة أو وحدة مدير مكافآت تحدَّ
ا
 .الشركة لسياسات وفقا

ن أن .4
َّ
مك
ُ
 .قيد دون  عليها والحصول  والوثائق داتنواملست ملعلوماتا عل االيال  من ت

 

 :
ً
  الداخلية املراجعة خطة رابعا

ث املراجعة، ةنلج من معتمدة للمراجعة شاملة خطة وفق الداخلية املراجعة إدارة أو وحدة تعمل  ه ه وتحدَّ

 نس الخطة
ا
 نو س االلتزام، وإدارة املخاير ةإدار  أنشطة ذلك في بما الرئيسة، والعمليات األنشطة مراجعة ويجب .ويا

ا
 يا

 .األقل عل
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ً
  الداخلية املراجعة تقرير :خامسا

  الداخلية املراجعة إدارة أو وحدة عدت .1
ا
  تقريرا

ا
 املراجعة ةنولج اإلدارة سمجل إلى هوتقدم أعمالها عن مكتوبا

 أو تقارير منفصلة عن أعمال املراجعة الداخلية على وح األقل ىعل و  نس ربع بشكل
ا
دات الشركة يبقا

  التقرير ه ا يتضمن أن ويجب لخطة املراجعة
ا
 هإلي انتهت وما الشركة في الداخلية الرقابة ظامنل تقييما

 نتائج معالجة بشأن إدارة كل اتخ  ها التي اإلجراءات وبيان وتوصيات، نتائج من اإلدارة أو الوحدة

 اسبنامل الوقت في املعالجة عدم حال في السيما بشأنها ملحوظات وأ  السابقة املراجعة وتوصيات

 .ذلك ودوا ي

  الداخلية املراجعة إدارة أو وحدة تعد .2
ا
  تقريرا

ا
  عاما

ا
 بشأن املراجعة ةنولج اإلدارة سمجل إلى هوتقدم مكتوبا

 أ  أسباب هفي وتبين املعتمدة، الخطة مع ومقارنتها املالية ةنالس خالل أجريت التي املراجعة عمليات

 .يةناملع املالية السية هايةنل التالي الربع خالل – وجد إن – الخطة عن حرافان أو إخالل

 ووحدة املراجعة ةنلج توصية عل اءا نب الداخلية املراجعة إدارة أو وحدة تقرير نطاق اإلدارة سمجل يحدد .3

 :يلي ما خاصة بصورة التقرير يتضمن أن عل الداخلية، املراجعة إدارة أو

 .املخاير وإدارة واالستثمارات املالية الشؤون عل شرافواإل  الرقابة إجراءات (أ)

 غير أو الج رية التغييرات ملواجهة املوجودة؛ واألنظمة الشركة في املخاير عوامل تطور  تقييم (ب)

 .املالية السوق  في املتوقعة

 ددع تحديد ذلك في بما الداخلية، الرقابة نظام تطبيق في العليا واإلدارة اإلدارة سمجل أداء تقييم (ت)

 ه ه اها عالج التي والطريقة )املخاير إدارة ذلك في بما( رقابية بمسائل ساملجل فيها أخطر التي املرات

 .املسائل

 التي الطوارئ  حاالت أو تطبيقها في الضعف مواين أو الداخلية الرقابة تطبيق في اإلخفاق هأوج (ث)

 اإلخفاق ه ا معالجة في الشركة هاتبعت ال   واإلجراء للشركة، املالي األداء في تؤثر قد أو أثرت

 .)املالية وبيانا ها للشركة ويةنالس التقارير في عيها املفجح املشكالت السيما(

 .وإدار ها املخاير تحديد دنع الداخلية الرقابة بأنظمة الشركة تقيد مدى (ج)

 .الشركة في املخاير إدارة عمليات تصف التي املعلومات (ح)

 

:
ً
 لداخليةا املراجعة تقارير حفظ سادسا

 قد وما وتوصيات نتائج من هإلي خلصت وما أنجز ما بو وح ةنمتضم العمل داتنومست املراجعة تقارير حفظ يتم 

 .بشأنها اتخ 
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  الخامسالباب 

 الفصاح والشفافية
 

  السياسات و الجراءات املتعلقة بالفصاح :والعشرون ثامنةاملادة ال

  مكتوب بشكل اإلشرافية وأنظمته تهوإجراءا اإلفصاح سياسات الشركة و عت
ا
لألنظمة الصادرة عن هيئة  وفقا

 . وقد راعت الشركة عند و ع سياسة اإلفصاح على سبيل املثال ال الحصر مايلي:السوق 

ن مالئمة إفصاح أساليب السياسات تلك تتضمن أن .1
ّ
 ىعل االيال  من املصالح وأصحاب املساهمين تمك

 بشكل الشركة و ع عل والوقوف األسهم وملكية وأدائها بالشركة املتعلقة ةاملالي وغير املالية املعلومات

 .متكامل

 وفي مضلل، وغير وصحيح واضح وبشكل تمييز، دون  من واملستثمرين للمساهمين اإلفصاح يكون  أن .2

 ممارسة من املصالح وأصحاب املساهمين لتمكين وذلك ودقيق؛ تظمنم نحو ىوعل اسبنامل الوقت

 .هوج لأكم عل حقوقهم

 معلومات أو بيانات وأ  عيها، اإلفصاح املطلوب املعلومات جميع للشركة اإللكتروني املوقع يتضمن أن .3

  أخرى 
ُ
 .األخرى  اإلفصاح وسائل خالل من شرنت

 حيث من فهانتصي وأسلوب ها،نع اإلفصاح يجب التي املعلومات تحديد تتضمن للتقارير نظم إعداد .4

 .عيها اإلفصاح دورية أو يبيعتها

 نظام أحكام ومع املمارسات، أفضل مع توافقها من والتحقق دور ، بشكل اإلفصاح سياسات مراجعة .5

 .في يةنالت ولوائحل املالية السوق 

 في ية،نالت اإلدارة أعضاء ومن أعضائل من عضو بكل الخاصة اإلفصاح عمليات اإلدارة سمجل ينظم  .6

 :يلي ما مراعاة مع

، هوتحديث في يةنالت واإلدارة اإلدارة سلمج أعضاء بافصاحات خا  سجل و ع .أ
ا
  وذلك دوريا

ا
 وفقا

 .في يةنالت ولوائحهما املالية السوق  ونظام الشركات نظام بموجب املطلوبة لإلفصاحات

وبما التعارض مع أنظمة الشركة في  مالي مقابل دون  الشركة ملساهمي السجل عل االيال  إتاحة .ب

 تداول املعلومات. 

 

 الفصاح في تقرير مجلس الدارة :العشرونو  تاسعةاملادة ال

 مجلس تقرير محتويات الصادرة عن هيئة السوق املالية بشأن واإلدراج التسجيل قواعد في بما وردتلتزم الشركة 

 :ا تي على اإلدارة مجلس تقرير يحتو   كما للشركة، السنوية املالية يرفق بالقوائم ال   اإلدارة

بق ما .1
ُ
ق لم وما ئحةالال  ه ه أحكام من ي  .ذلك وأسباب يطبَّ

 والسابقة الحالية ووظائفهم في ية،نالت واإلدارة اللجان، وأعضاء اإلدارة، سمجل أعضاء أسماء .2

 .وخبرا هم ومؤهال هم

  الشركة إدارة سمجل عضو يكون  التي خارجها أو اململكة داخل الشركات أسماء .3
ا
 إدار ها سمجال في عضوا

 .يهامدير  من أو والسابقة الحالية
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 إدارةس مجل عضو، في  نت إدارة سمجل عضو :ا تي حونال عل هأعضائ يفنوتص اإلدارة سمجل تكوين .4

 .مستقل إدارة سمجل عضو ، تيفي   غير

  – في ييننالت غير وبخاصة – هأعضائ إلحاية اإلدارة سمجل اتخ ها التي اإلجراءات .5
ا
 بمقترحات علما

 .اوأدائه الشركة حيال وملحوظا هم املساهمين

 املكافآت، ةنولج الترشيحات ةنولج املراجعة، ةنلج :مثل ومهامها، اللجان الختصاصات مختصر وصف .6

 لألعضاء الحضور  وبيانات انعقادها وتواريخ اجتماعا ها وعدد وأعضائها ورؤسائها اللجان أسماء ذكر مع

  .اجتما  لكل

 والجهة ،هوأعضائ هلجان وأداء هأدائ متقيي في اإلدارة سمجل عليها اعتمد التي الوسائل طبق،ني حيثما .7

 .وجدت إن بالشركة، وعالقتها بالتقييم قامت التي الخارجية

  في يةنالت واإلدارة اإلدارة سمجل أعضاء مكافآت عن اإلفصاح .8
ا
الجداول  في هعلي صو نم هو ملا وفقا

 املعتمدة من هيئة السوق املالية بالئحة الحوكمة.

 جهة أ  من أو الهيئة من الشركة ىعل مفروض احتيايي قيد أو حتراز  ا تدبير أو جزاء أو عقوبة أ  .9

 وتفاد  عالجها وسبل لها املوقعة والجهة املخالفة أسباب بيان مع قضائية، أو ظيميةنت أو إشرافية

 .املستقبل في وقوعها

 في املراجعة ةنلج رأ  إلى إ افة بالشركة، الداخلية الرقابة إجراءات لفعالية ويةنالس املراجعة نتائج .10

 .الشركة في الداخلية الرقابة نظام كفاية مدى

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

 األخ  ساملجل رفض التي أو اإلدارة، سمجل قرارات وبين هانبي تعارض يوجد التي املراجعة ةنلج توصيات .12

 الداخلي، املراجع تعيين أو هأدائ وتقييم هأتعاب وتحديد هوعزل الشركة حسابات مراجع تعيين بشأن اها

 اها األخ  عدم وأسباب التوصيات، تلك ومسوغات

 .وجدت إن للشركة، االجتماعية املساهمات تفاصيل .13

 سمجل أعضاء وأسماء األخيرة املالية ةنالس خالل عقدةنامل للمساهمين العامة الجمعيات بتواريخ بيان .14

 .الجمعيات له ه الحا رين إلدارةا

 شال،نال من أكثر أو نوعين وصف حال وفي .التابعة وشركا ها للشركة الرئيسة شالنال ألنوا  وصف .15

 .تائجنال في وإسهامها الشركة أعمال  جم في وتأثيره نشال بكل بيان إرفاق يجب

 أو أعمالها، توسعة أو لشركة،ل الهيكلية التغييرات ذلك في بما(  املهمة الشركة وقرارات لخطة وصف .16

 الشركة ألعمال املستقبلية والتوقعات  )عمليا ها وقف

 أم تمويلية، مخاير أم تشغيلية مخاير أكانت سواء( الشركة تواجهها مخاير بأ  املتعلقة املعلومات .17

 .ومراقبتها املخاير ه ه إدارة وسياسة )السوق  مخاير

 املالية واتنالس في أعمالها ونتائج وخصومها لشركةا ألصول  بياني رسم أو جدول  شكل عل خالصة .18

 .أقصر أيهما سالتأسي  نم أو األخيرة سالخم

 .التابعة وشركا ها الشركة إيرادات إلجمالي جغرافي تحليل .19

 .الشركة تهانأعل توقعات أ  أو السابقة ةنالس نتائج عن التشغيلية تائجنال في جوهرية فروقات أل  إيضاح .20

 .القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة من املعتمدة املحاسبة معايير عن اختالف أل  إيضاح .21
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 سالرئي املحل والدولة ، سالرئي ونشايها فيها الشركة ملكية ونسبة مالها ورأس تابعة شركة كل اسم .22

 .تأسيسها محل والدولة لعمليا ها،

 .تابعة شركة لكل الصادرة الدين وأدوات األسهم تفاصيل .23

 .األسهم أرباح توزيع في لشركةا لسياسة وصف .24

 إدارة سمجل أعضاء عدا( ألشخا  تعود التصويت في األحقية ذات األسهم فئة في مصلحة أل  وصف .25

 من واألربعين الخامسة املادة بموجب الحقوق  بتلك الشركة أبلغوا )وأقرباءهم في ييننالت وكبار الشركة

 .األخيرة املالية ةنالس خالل الحقوق  تلك في تغيير وأ  واإلدراج، التسجيل قواعد

 وكبار الشركة إدارة سمجل ألعضاء تعود اكتتاب وحقوق  تعاقدية مالية وأوراق مصلحة أل  وصف  .26

 املصلحة تلك في تغيير وأ  التابعة، شركا ها من أ  أو الشركة دين أدوات أو أسهم في وأقربائهم في ييننالت

 .األخيرة املالية ةنالس خالل الحقوق  تلك أو

 ،)ذلك غير أم الطلب دنع السداد واجبة أكانت سواء(  الشركة عل قروض بأ  املتعلقة املعلومات .27

  الشركة دفعتها مبالغ وأ  لها التابعة والشركات للشركة اإلجمالية باملديونية وكشف
ا
 لقروض سدادا

 وجود عدم الح وفي املتبقي، واملبلغ هومدت لها املانحة الجهة واسم القرض أصل ومبلغ ةنالس خالل

 .ب لك إقرار تقديم عليها الشركة، عل قروض

 أو اكتتاب حق م كرات أو تعاقدية مالية أوراق وأ  للتحويل قابلة دين أدوات أ  وأعداد لفئات وصف .28

 الشركة هعلي حصلت عوض أ  إيضاح مع املالية ةنالس خالل الشركة حتهانم أو أصدر ها مشااهة حقوق 

 .ذلك مقابل

 أو تعاقدية مالية أوراق أو للتحويل قابلة دين أدوات بموجب اكتتاب أو تحويل حقوق  أل  وصف .29

 .الشركة حتهانم أو أصدر ها مشااهة حقوق  أو اكتتاب، حق م كرات

 األوراق وقيمة لالسترداد، قابلة دين أدوات أل  الشركة جانب من إلغاء أو شراء أو استرداد أل  وصف .30

 شركا ها اشتر ها التي وتلك الشركة اشتر ها التي املدرجة املالية األوراق بين التمييز مع املتبقية، املالية

 .التابعة

 حضور  وسجل انعقادها، وتواريخ األخيرة، املالية ةنالس خالل ُعقدت التي اإلدارة سمجل اجتماعات عدد .31

  اجتما  كل
ا
 .الحا رين أسماء هفي موضحا

 .وأسبااها طلباتال تلك وتواريخ املساهمين لسجل الشركة يلبات عدد .32

 .عالقة ذ  ويرف الشركة بين صفقة أل  وصف .33

  الشركة تكون  عقود أو أعمال بأ  تتعلق معلومات .34
ا
 سمجل أعضاء ألحد مصلحة فيها كانت أو فيها، يرفا

 يينناملع أسماء تشمل بحيث هم،نم بأ  عالقة ذ  شخص أل  أو فيها في ييننالت لكبار أو الشركة إدارة

 أو أعمال توجد لم وإذا ومبلغها، ومد ها وشرويها العقود أو األعمال ه ه ويبيعة د،العقو  أو باألعمال

 .ب لك إقرار تقديم الشركة فعل القبيل، ه ا من عقود

 عن في ييننالت كبار أحد أو الشركة إدارة سمجل أعضاء أحده بموجب ازل نت اتفاق أو ترتيبات أل  بيان  .35

 .مكافآت أ 

 .األرباح في حقوق  أ  عن الشركة مساهمي أحد هبموجب ازل نت قاتفا أو ترتيبات أل  بيان .36

 مستحقات أ  أو رسوم أو  رائب أو زكاة أ  لسداد واملستحقة املسددة ظاميةنال املدفوعات بقيمة بيان .37

 .أسبااها وبيان لها موجز وصف مع وية،نالس املالية الفترة نهاية ىحت تسدد ولم أخرى 
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 .الشركة موظفي ملصلحة أنشئت حتياياتا أو استثمارات أ  بقيمة بيان .38

 :يلي بما إقرارات .39

عدت الحسابات سجالت أنأ. 
ُ
 .الجحيح بالشكل أ

عد الداخلية الرقابة نظام أن .ب
ُ
ف  سليمة سأس عل أ

ُ
 .بفاعلية ون

 .نشايها مواصلة عل الشركة قدرة في ي كر شك أ  يوجد ال هأن .ج

 تقرير يوضح أن يجب وية،نالس املالية القوائم عل تحفظات يتضمن الحسابات مراجع تقرير كان إذا .40

  .اها متعلقة معلومات وأ  وأسبااها التحفظات تلك اإلدارة سمجل

 يحتو   أن يجب أجلها، من املعين الفترة انتهاء قبل الحسابات مراجع بتغيير اإلدارة سمجل توصية حال في .41

 بالتغيير التوصية أسباب بيان مع ذلك، عل التقرير

 

  والتعويضاتت آكافاملالثالثون: الفصاح عن  املادة

 : سياسة املكافآت والتعويضات
ً
 أوال

  املكافآت ه ه تكون  أن ويجوز   اإلدارة مجلس مكافآت أعضاء يريقة  لشركةاألساس ي ل  نظامال يبين
ا
  راتبا

ا
أو  معينا

 ه ه أكثر من أو اثنتين بين الجمع ويجوز  األرباح، من معينة نسبة أو عينية مزايا أو الجلسات عن حضور  بدل

 ملا نص عليه نظام الشركات في املادة السادسة والسبعون. وقد راعت الشركة عند تحديد  .املزايا
ا
وذلك يبقا

 املكافآت األخ  في االعتبار التالي:

 .وأهدافها الشركة استراتيجية مع م املكافأة والتعويضانسجا .1

م أن .2  ىعل ميتهانوت الشركة إنجاح عل في يةنالت واإلدارة دارةاإل  سمجل أعضاء حث بغرض املكافآت تقدَّ

 .الطويل املدى عل باألداء املكافآت من املتغير الجزء تربة كأن الطويل، املدى

د أن .3  العلمية، واملؤهالت بشاغلها، ويةنامل واملسؤوليات واملهام الوظيفة، مستوى  عل اءا نب املكافآت تحدَّ

 .األداء ومستوى  واملهارات، العملية، والخبرات

 .الشركة لدى املخاير ودرجة ويبيعة  جم عم م املكافأة والتعويض انسجا .4

 ارتفا  من ذلك عن شأني قد ما تفاد  مع املكافآت، تحديد في األخرى  الشركات ممارسات االعتبار في األخ  .5

 .والتعويضات للمكافآت مبرر غير

 .فيها املبالغة عدم مع وتحفيزها، هاعلي واملحافظة يةنامله الكفاءات استقطاب تستهدف أن .6

 .الجديدة اتنالتعيي دنعواملكافآت  الترشيحات ةنلج مع سيقنبالت تعد أن .7

 عضو قدمها دقيقة غير معلومات عل اءا نب تقررت أنها تبين إذا استردادها أو املكافأة صرف إيقاف حاالت .8

 غير مكافآت عل للحصول  الوظيفي  عالو  استغالل عنمل وذلك في ية؛نالت اإلدارة أو اإلدارة سمجل في

 .مستحقة

  أكانت سواء في يةنالت واإلدارة اإلدارة سمجل ألعضاء الشركة في أسهم حنم ظيمنت .9
ا
  إصدارا

ا
 أم جديدا

 
ا
 .الشركة اشتر ها أسهما
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: الفصاح عن املكافآت والتعويضات
ً
 ثانيا

مجلس اإلدارة وكبار التنفي يين بناء على ما ورد  يلتزم مجلس اإلدارة باإلفصاح عن املكافآت والتعويضات ألعضاء

 للجدول التي أقر ها هيئة بالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية املادة الثالثة والتسعون 
ا
ويبقا

 حيث تشمل التالي: السوق املالية بخصو  ذلك، 

 .الشركة في في يةنالت واإلدارة ساملجل أعضاء مكافآت تحديد كيفية وعن املكافآت سياسة عن اإلفصاح .1

 اإلدارة سمجل ألعضاء وحةناملم املكافآت عن اإلدارة سمجل تقرير في وتفصيل وشفافية بدقة اإلفصاح .2

 أم فعنام أم مبالغ أكانت سواء تضليل، أو إخفاء دون  مباشرة، غير أو مباشرة بصورة في يةنالت واإلدارة

  مزايا،
ا
  املزايا كانت وإذا .واسمها يبيعتها كانت أيا

ا
 هي لألسهم املدخلة القيمة فتكون  الشركة، في أسهما

 .االستحقاق تاريخ دنع السوقية القيمة

 ه ه عن جوهر   انحراف أ  وبيان اها، املعمول  املكافآت وسياسة وحةناملم املكافآت بين العالقة تو يح .3

 .السياسة

 :حدة ىعل يلي ممن لكل ةاملدفوع والتعويضات املكافآت بشأن الالزمة التفاصيل بيان .4

 .اإلدارة سمجل أعضاء .أ

 همن م من يكون  أن لىع الشركة من املكافآت ىأعل تلقوا ممن في ييننالت كبار من خمسة .ب

 .املالي واملدير في  نالت سالرئي

 .اللجان أعضاء .ج
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  السادسالباب 

 أصحاب املصالح
: تنظيم العالقة مع أصحاب املصالح

ً
 أوال

 حمايتهم اهدف املصالح أصحاب مع العالقة ظيمنلت ومكتوبة واضحة وإجراءات سياسات اإلدارة مجلس  و ع

 :يلي ما وقد تضمنت ه ه السياسة على سبيل املثال حقوقهم، وحفظ

 .العقود تحميها أو األنظمة تقررها التي بحقوقهم اإلخالل دنع املصالح أصحاب تعويض كيفية .1

 .املصالح وأصحاب الشركة بين شأنت قد التي اتالخالف أو الشكاوى  تسوية كيفية .2

 .اهم املتعلقة املعلومات سرية عل واملحافظة واملوّردين العمالء مع جيدة عالقات اءنب كيفية .3

 السليمة واألخالقية املهيية املعايير مع تتوافق بحيث الشركة في والعاملين للمديرين امل ي السلوك قواعد .4

 .اها وااللتزام القواعد ه ه تطبيق مراقبة آلياتمع و ع  املصالح، صحابأ وبين همنبي العالقة ظمنوت

 .للشركة االجتماعية املساهمة .5

  يجر   العالقة ذو   واأليراف اإلدارة سمجل أعضاء مع الشركة تعامل أن تأكيد .6
ا
 واألحكام للشرول وفقا

 .تفضيل أو تمييز أ  دون  من املصالح أصحاب مع املتبعة

يهم نحو عل بأنشطتهم املتعلقة املعلومات عل املصالح أصحاب حصول  .7
ّ
 أن عل مهامهم، أداء من يمك

 .ظمنتم وبشكل اسبنامل الوقت وفي وكافية صحيحة املعلومات تلك تكون 

  الشركة في العاملين معاملة .8
ا
 .التمييز وعدم واملساواة العدالة ملبادئ وفقا

 

: سياسة تعارض املصالح 
ً
 ثانيا

 التي وقوعها املحتمل أو الواقعة املصالح تعارض حاالت مع للتعامل وواضحة مكتوبة سياسة اإلدارة سمجل و ع 

 مع تعاملهم دنع الشركة في العاملين من غيرهم أو في يةنالت اإلدارة أو اإلدارة سمجل أعضاء أداء في تؤثر أن يمكن

 وقد تضمنت تلك السياسة على التالي: ا خرين، املصالح أصحاب مع أو الشركة

 الشركة في العاملين من وغيرهم في ييننالت وكبار املساهمين وكبار اإلدارة سمجل أعضاء عل تأكيدال .1

  معها والتعامل الشركة، مصالح مع مصالحهم تعارض إلى تؤد  التي الحاالت تجيب بضرورة
ا
 ألحكام وفقا

 .في يةنالت هولوائح الشركات نظام

 .الشركة نشال يبيعة مع اسبنتت املصالح تعارض لحاالت تو يحية أمثلة تقديم .2

 بدء قبل الالزمة املوافقة أو الترخيص عل والحصول  املصالح، تعارض عن لإلفصاح واضحة إجراءات .3

 .املصالح في تعارض عيها ييشأ قد التي األعمال

 .ه االتعارض وقو  دنع أو املصالح في تعارض إلى تؤد  قد التي الحاالت عن الدائم باإلفصاح اإللزام .4

 .املصالح في تعارض وجود دنع القرار اتخاذ في املشاركة أو التصويت عن  ناباالمت زاماإلل .5

 الهيئة إبالغ ذلك يشمل أن عل عالقة، ذ  يرف مع تعاملها أو الشركة تعاقد دنع واضحة إجراءات .6

  التعامل أو التعاقد ه ا كان إذا التعامل، أو التعاقد ب لك تأخير أ  دون  من والجمهور 
ا
 يزيد أو مساويا

  الشركة إيرادات إجمالي من %1 لىع
ا
 .مراجعة ويةنس مالية قوائم  خر وفقا

 .السياسة اه ه اإلخالل لل تبين إذا اإلدارة مجل يتخ ها التي اإلجراءات .7
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 :
ً
 املصالح تعارض بنتج ثالثا

 :الدارةس مجل عضو ىعل يجب (أ

ه  صبنم يستغل ال وأن الشخصية، هلحتمص عل الشركة مصالح يقّدم وأن ونزاهة، بأمانة همهام ممارسة .1

 .خاصة مصالح لتحقيق

 في ظرنال دنع حياده في تؤثر قد التي التعارض بحاالت ساملجل وإبالغ املصالح، تعارض حاالت بنتج .2

 وعدم املداوالت، في العضو ه ا إشراك عدم اإلدارة سمجل ىوعل ، ساملجل ىعل املعرو ة املو وعات

 .املساهمين وجمعيات اإلدارة سمجل اجتماعات في املو وعات ه ه لع التصويت في هصوت احتساب

 .شخص أ  إلى إفشائها وعدم وأنشطتها بالشركة الصلة ذات املعلومات سرية عل الحفاظ .3

 

 :الدارة سمجل عضو عل ُيحظر (ب

 إذا الشركة لحساب تتم التي والعقود األعمال في العامة الجمعية أو اإلدارة سمجل قرار عل التصويت .1

 .فيها مباشرة غير أو مباشرة مصلحة له كانت

 أو معلوما ها أو الشركة أصول  من أ  من – مباشر غير أو مباشر بشكل – االستفادة أو االستغالل .2

  هبصفت هعلي املعرو ة االستثمارية الفر 
ا
 ويشمل الشركة، ىعل املعرو ة أو اإلدارة، مجل في عضوا

 ا،نهم االستفادة في الشركة ترغب التي أو الشركة، أنشطة  من تدخل التي االستثمارية الفر  ذلك

 أو مباشر بطريق – االستثمارية الفر  استغالل ألجل يستقيل ال  س املجل عضو عل الحظر ويسر  

 .اإلدارة سبمجل هعضويت اءنأث اها َعِلم والتي هانم االستفادة في الشركة ترغب التي – مباشر غير

 

 :
ً
 املصالح تعارض عن املرشح إفصاح رابعا

 حاالت من أ  عن العامة وللجمعية سللمجل يفجح أن اإلدارة سمجل لعضوية هنفس ترشيح في يرغب من ىعل

 :وتشمل ،– الهيئة من املقررة اإلجراءات وفق – املصالح تعارض

 الترشح في يرغب التي الشركة لحساب تتم التي والعقود األعمال في مباشرة غير أو مباشرة مصلحة وجود .1

 .إدار ها ملجل

 .هتزاول ال   شالنال فرو  أحد في افستهانم أو الشركة، افسةنم هشأن من عمل في هاشتراك .2

 

:منافسة
ً
 الشركة خامسا

 عمل في االشتراك في اإلدارة سمجل عضو رغب إذا الشركات، نظام من والسبعين الثانية املادة في ورد ما مراعاة مع

 :يلي ما مراعاة فيجب ،هتزاول ال   شالنال فرو  أحد في هاافستنم أو الشركة، افسةنم شأنل من

 اجتما  محضر في اإلبالغ ه ا وإثبات ممارستها، في يرغب التي افسةنامل باألعمال اإلدارة سمجل إبالغ .1

 .اإلدارة سمجل

 سمجل في الشأن ه ا في يصدر ال   القرار عل التصويت في املصلحة صاحب العضو اشتراك عدم  .2

 .املساهمين معياتوج اإلدارة

 يزاولها التي افسةنامل باألعمال انعقادها دنع العادية العامة الجمعية بابالغ اإلدارة سمجل سرئي قيام .3

 . ساملجل عضو

 .افسةنامل األعمال بممارسة للعضو يسمح للشركة العادية العامة الجمعية من ترخيص عل الحصول  .4
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:
ً
 افسةنامل أعمال مفهوم سادسا

 :يلي ما هتزاول ال   شالنال فرو  أحد في افستهانم أو الشركة افسةنم هشأن من عمل أ  في االشتراك مفهوم في يدخل

 شركة في حصص أو ألسهم مؤثرة نسبة هتملك أو فردية مؤسسة أو لشركة اإلدارة سمجل عضو ستأسي .1

  تزاول  أخرى، شأةنم أو
ا
 .مجموعتها أو الشركة نشال نو  من نشايا

 فردية مؤسسة إدارة تولي أو مجموعتها، أو للشركة افسةنم شأةنم أو شركة ارةإد سمجل عضوية قبول  .2

  افسةنم شركة أو افسةنم
ا
 .شكلها كان أيا

 أخرى  شأةنم أو لشركة مستترة، أو كانت ظاهرة حكمها، في ما أو تجارية وكالة ىعل العضو حصول  .3

 .مجموعتها أو للشركة افسةنم
 

:
ً
 الترخيص تجديد رفض سابعا

 من والسبعين والثانية والسبعين الحادية املادتين بموجب وحناملم الترخيص تجديد العامة الجمعية ترفض إذا

 عضو ىفعل ،من الئحة حوكة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية واألربعين السادسة واملادة الشركات نظام

 وذلك تهية،نمس املجل في هعضويت ُعدت الوإ العامة، الجمعية تحددها مهلة خالل هاستقالت تقديم اإلدارةس مجل

  هأو اع توفيق أو افسةنامل أو التعامل أو العقد عن العدول  يقرر  لم ما
ا
 في يةنالت هولوائح الشركات ظامنل يبقا

 .العامة الجمعية قبل من املحددة املهلة انقضاء قبل
 

:
ً
 الهدايا قبول  ثامنا

 مع تجارية تعامالت هل شخص أ  من الهدايا قبول  في ييننيالت وكبار اإلدارة سمجل أعضاء من أل  يجوز  ال

 . املصالح في تعارض إلى تؤد  أن الهدايا تلك شأن من كان إذا الشركة،
 

: البالغ عن املمارسات املخالفة
ً
 تاسعا

 في املصالح أصحاب يتبعها إجراءات أو سياسات من يلزم مامجلس اإلدارة  و ع – املراجعة ةنلج اقتراح عل اءا نب

 :يلي ما مراعاة مع املخالفة، املمارسات عن اإلبالغ أو شكاواهم تقديم

 اإلدارة عن يصدر قد بما اإلدارة سمجل )الشركة في العاملون  فيهم بمن( املصالح أصحاب إبالغ تيسير .1

 ئمالقوا في الريبة تثير أو املرعية والقواعد واللوائح األنظمة تخالف ممارسات أو تصرفات من في يةنالت

 لم أم مواجهتهم في املمارسات أو التصرفات تلك أكانت سواء غيرها، أو الداخلية الرقابة أنظمة أو املالية

 .بشأنها الالزم التحقيق وإجراء تكن،

 من غيرها أو املراجعة ةنلج في مستقل بعضو املباشر االتصال بتيسير اإلبالغ إجراءات سرية عل الحفاظ .2

 .املختصة اللجان

 .معها والتعامل املصالح أصحاب بالغات أو شكاوى  بتلقي مختص شخص تكليف .3

 .الشكاوى  لتلقي إلكتروني بريد أو هاتف تخصيص .4

 .املصالح ألصحاب الالزمة الحماية وفيرت .5
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  السابعالباب 

 أحكام ختامية 
 

 : النشر و النفاذ الواحد والثالثون املادة 
 

 تكون ه ه الالئحة ناف ة من تاريخ نشرها.
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 الثامنباب ال

 راجعة و تحديث الالئحةم
 

 : خطوات مراجعة و تحديث الالئحةالثانية والثالثون املادة 

 

 يلتزم مجلس اإلدارة بمراجعة ه ه الالئحة مرة واحدة على األقل خالل دورته من خالل الخطوات التالية 

على األقل اصة اه ا الشأن إذا كان لم يتم تعيين لجنة حوكمه خيعين املجلس لجنة ملراجعة ه ه الالئحة  (1

مرة واحدة خالل السنة األولى من بداية تعيينه ملواكبة اإللتزمات الجديدة من الجهات املعنية أو بناءا على 

 يلب من الجمعية العامة .

تعد اللجنة دراسة مقارنة بين البنود التي يجب تعديلها و البنود القديمة و تعد تقريرا يتم رفعه  (2

 س اإلدارة .لمجللبالتوصيات 

  ى األمر ذلك.ديراجع مجلس اإلدارة التوصيات و قد يعر ها على الجمعية العامة للموافقة إذا است (3

 يتم تحديث الالئحة و إعادة إصدارها فور إعتمادها . (4
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 التاسعالباب 

 امللحقات
 

 ملحقات الالئحة:الثالثون  الثالثة واملادة 
 

 ملا ورد في تعتبر املالحق التي تم ذكرها في ه ه الال  (أ)
ا
ئحة جزء أصيل من ه ه الالئحة ومكمل لها وإلزاميتها يبقا

الئحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل واإلدراج والئحة اإللتزامات املستمرة الصادرة عن هيئة السوق 

 . ناعةباإل افية إلى القواعد املنظمة إلدارة الشركات الصادرة عن نظام الشركات ووزارة التجارة والص املالية

 .(النظام األساس ي للشركة) (1

 (. 2ملحق رقم  -)سياسة و الئحة املراجعة الداخلية  (2

 سياسة و الئحة عضوية مجلس اإلدارة شاملة  3ملحق رقم  –) سياسة و الئحة الترشيحات و املكافآت  (3

 ياسة تعويضات و مكافآت مجلس اإلدارة و كبار التنفي يين( وس

 (. 4 ملحق رقم - دارة وإجراءات عمل مجلس اإل سة سيا)  (4

 (. سياسة تنظيم العالقة مع أصحاب املصالحشاملة   5ملحق رقم  –) سياسة منع تعارض املصالح   (5

 (. 6 ملحق رقم -و الشفافية اإلفصاح سة سيا) (6

 

 :األخرى و املوجودة بالشركة مثل  ترشاديةتكتمل الئحة الحوكمة بالسياسات و اللوائح واألنظمة اإلس  (ب)

 

 ياسات و اللوائح اإلداريةدليل الس (1

 و الجحة املهنية. نظام الجودة و السالمة (2

 

 واملستندات :االحتفاظ بالالئحةالثالثون الرابعة واملادة 
بجميع محا ر مجلس اإلدارة واللجان وجميع املستندات املتلعقة باملحا ر واملرفقات للمحا ر  تحتفظ الشركة 

ولوائح اللجنة حتفاظ بتقارير مجلس اإلدارة وتقرير لجنة املراجعة سنوات . وك لك يتم اال  10مدة ال تقل على 

 لنفس املدة. املنبثقة عن مجلس اإلدارة  ولوائح أنظمة الحوكمة 

كما تحتفظ الشركة بجميع مستندات الدعوات القضائية سواء من الشركة أو على الشركة ومحا ر تلك 

 نية. الدعوات واملستندات والتقارير  باإلدارة القانو 


