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 مقدمة: التعر�ف بالشركة:

 

 لقانو�ي:ااملسمى والوضع  .1

الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك)، شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب املرسوم 

 هـ.13/9/1396بتار�خ  )66املل�ي رقم (م/

 

 :  القيد �� ال�جل التجاري املركز الرئيس و  .2

 هامركز تخاذ ا، و )1010010813(رقم  والصناعة تم قيد الشركة �� ال�جل التجاري بوزارة التجارة

 أخرى داخل اململكة أو خارجها 
ً
الرئيس �� مدينة الر�اض باململكة العر�ية السعودية، ولها أن تن�ىئ فروعا

 األمر.إذا لزم 

 

 :الشركة رأس مال .3

 اتثالث مليار  ، موزعة ع��) ر�ال سعودي30,000,000,000الشركة ثالثون مليار ( مال يبلغ رأس

 ر�االت.) 10(سمية عشرة سهم اال ال، وتبلغ قيمة ) سهم3,000,000,000(

 

 :الشركةمدة  .4

، تبدأ من تار�خ صدور املرسوم املل�ي الذي يرخص  )99( �سعة و�سعون  تأسست الشركة ملدة
ً
عاما

بتأسيسها، و�جوز إطالة هذه املدة ملدة أو مدد أخرى مماثلة أو أقصر م��ا بقرار تصدره ا�جمعية العامة 

 العادية.غ�� 

 

 

 :الشركة �شاط .5

 األغراض التالية:القيام بركة من اجل أ�شئت الش

 الهيدروكر�ونية.تنفيذ صناعات الكيماو�ات واألسمدة، وغ��ها من الصناعات  .أ

 والصلب واأللومنيوم.إ�شاء صناعات ا�حديد  .ب

  األخرى.إقامة الصناعات  .ج

 ا�خام.تنفيذ املشروعات الالزمة ل��و�د الشركة بمتطلبا��ا من املواد  .د
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ية داخل اململكة وخارجها، وللشركة �� سبيل تحقيق غرضها أن تقوم �سو�ق املنتجات الصناع .ه

 �ان نوعها، سواًء �انت 
ً
�حسا��ا أو �حساب غ��ها بجميع األعمال الصناعية واملالية والتجار�ة أيا

أن �ش��ك مع شر�ات أو  و أشر�ات أخرى، بمفردها خاصة �عقارات أو منقوالت، ولها أن تؤسس 

 شب��ة بأعمالها، أو قد  و أسعودية مؤسسات أو هيئات أخرى 
ً
 �� �ساعدأجنبية تزاول أعماال

 �عضها.�لها أو  هيئاتالؤسسات أو املر�ات أو الش تلك تحقيق غرضها، أو أن �ش��ي 

 

 :التجار�ة منظومة األعمال .6

 مباشرة، تمتلك ف��ا بصورة مباشرة أو غ�� "الشر�ات التا�عةـ "�سمى بتجار�ة للشركة منظومة أعمال 

أو تمارس عل��ا سيطرة إدار�ة فّعالة، وفيما ي�� قائمة الشر�ات  ،من رأس املال %50استثمار يتجاوز ب

 :تتضمن �سبة امللكية ف��ا التا�عة

 

 ).%100شركة سابك لالستثمارات الصناعية والشر�ات التا�عة لها ( •

   ).%100. والشر�ات التا�عة لها (شركة سابك لوكسمبورغ إس. أيھ. آر. إل •

 ).%100لشركة العر�ية للب��وكيماو�ات (ب��وكيميا) والشركة التا�عة لها (ا •

    ).%100( ة السعودية ل�حديد والصلب (حديد)الشرك •

    ).%100( شركة سابك للصكوك (صكوك) •

  ).%100شركة سابك ل�حفازات الصناعية (ساب�ات) ( •

 ).%100الشركة السعودية لأللياف الكر�ونية (اس �ىي اف �ىي) ( •

  ).%80للب��وكيماو�ات (ابن زهر) (شركة السعودية األورو�ية ال •

   ).%75شركة ا�جبيل املتحدة للب��وكيماو�ات (املتحدة) ( •

  ).%71,50( البيطار)يماو�ة (ابن الشركة الوطنية لألسمدة الك •

    ).%70للغازات الصناعية (غاز) (الشركة الوطنية  •

   ).%51,95) (ب��وكيماو�ات (ينسابشركة ينبع الوطنية لل •

 ).%48,07الشركة العر�ية لأللياف الصناعية (ابن رشد) ( •

    ).%50الشركة السعودية للميثانول (الرازي) ( •

     ).%50يل لألسمدة (الب��و�ي) (شركة ا�جب •

   ).%50ة للب��وكيماو�ات (ينبت) (شركة ينبع السعودي •
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     ).%50الشركة الوطنية للميثانول (ابن سينا) ( •

    ).%50للب��وكيماو�ات (صدف) ( السعودية الشركة •

    ).%50للب��وكيماو�ات (شرق) ( الشركة الشرقية •

 ).%50شركة ا�جبيل للب��وكيماو�ات (كيميا) ( •

 .)%50(شروق) ( الشركة السعودية اليابانية لألكر�لوني��ايل •

  ).%50الشركة السعودية للميثاكر�ليت (سماك) ( •

   ).%42,99ية (سافكو) (ية السعودشركة األسمدة العر� •

     ).%35شركة كيان السعودية للب��وكيماو�ات (كيان السعودية) ( •

 

 الشركة:رؤ�ة  -7

 .الكيماو�ات صبح الشركة العاملية الرائدة املفضلة �� مجالأن ت

 

 رسالة الشركة: -8

املحافظة مع  لية،والتفوق �� عملياتنا التشغي تقديم منتجات وخدمات عالية ا�جودة من خالل االبت�ار

 .ملساهمينا الفائدةأق�ىى قدر من  ع��

 

 :الشركة أولو�ات -9

 ألر�� املعاي��
ً
 مل�انة الشركة الر�ادية وضمان القيام �عمليا��ا وفقا

ً
، تو�� ةعامليالواملواصفات  �عز�زا

مختلف الرئيسة ال�ي تحرص ع�� االل��ام بتطبيقها ��  الشركة عناية فائقة ملجموعة من األولو�ات

 :م��او  وعمليا��ا،أ�شط��ا 

 

 ال�حة والسالمة والبيئة: ▪

�� �افة تو�� الشركة منذ بداية تأسيسها أق�ىى درجات العناية واالهتمام لل�حة والسالمة والبيئة 

باعتبارها صمام األمان لعمليا��ا اإلنتاجية. وقد أدى تفوقها �� والتسو�قية والتقنية الصناعية عمليا��ا 

أوقات صلة دون أية إصابات مقعدة أو واال االس��اتي�� إ�� إنجاز املالي�ن من ساعات العمل املتهذا املج

التقدير�ة من السالمة أرفع جوائز وشهادات من  للعديد، األمر الذي ترجمھ حصول معظم شر�ا��ا مهدرة

 املتخصصة.حلية املقليمية و اإلعاملية و الالهيئات واملراكز 
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  والتطو�ر:التقنية والبحث  ▪

ومراكز تقنية  منذ تأسيسها، ع�� إ�شاء معامل ومخت��ات ل�جودة بمجمعا��ا الصناعية حرصت الشركة

هتمامها بالبحث العلمي الشركة �عود ال أن مفتاح النجاحات الكب��ة ال�ي حقق��ا  كوال ش، حول العالم

 عن االرتقاء بتقنيات اإل 
ً
  نتاج.والتطو�ر املستمر لقدرا��ا البحثية، فضال

 فيما يتعلقوقد نجحت أجهزة الشركة البحثية والتقنية �� ��جيل مئات من براءات االخ��اع حول العالم 

 ابت�ار وتطو�ر الكث�� من التقنيات وا�حفازات الصناعية.ب

 

 ا�جودة: ▪

�� مجال تدرك الشركة أن الطر�ق نحو تحقيق غايا��ا وطموحا��ا للتم�� �� فضاء املنافسة يمر ع�� التم�� 

ا�جودة، وعليھ فإن ا�جودة الشاملة �� محور اهتمامها ع�� مختلف األصعدة، و�� سر ر�اد��ا 

 وتنافسي��ا العالية ب�ن ك��يات الشر�ات العاملية. 

 ستنعكس بدورها بذات 
ً
إن أول ما ��تم بھ الشركة هو جودة األداء لكوادرها البشر�ة، أل��ا حتما

 لرضا عمال��ا �� مختلف أنحاء العالم.  ،البيع�عد  ماخدمات بيعات واملاملواصفات ع�� املنتجات 
ً
تحقيقا

  

فا�جودة �� رافد الشركة وأدا��ا لبناء عالقات وثيقة ممتدة و�عيدة املدى بي��ا و��ن حلفا��ا �� مختلف 

ا ومختلف الشاملة �� جميع شر�ا�� ا�جودة معاي�� أنحاء العالم، لذلك أولت الشركة عناية بالغة لتطبيق 

قطاعا��ا اإلنتاجية والتسو�قية والتطو�ر�ة والتقنية، مما أتاح لها أن تصبح �� زمن قيا�ىي من أك�� 

 الشر�ات الب��وكيماو�ة �� العالم. 

بل وامتد بحث الشركة واهتمامها با�جودة إ�� أروقة ا�جامعات ومراكز البحث العلمي، فأقامت الندوات  

 وورش العمل، وأبرمت االتفاق
ً
ات ال�ي ��جع البحث العلمي، وتجذب إل��ا أفضل الكوادر البشر�ة تأهيال

 يناسب تطلعا��ا املستقبلية. 
ً
 وتدر�با
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 اإلسهامات الوطنية واملسؤولية االجتماعية: ▪

تؤمن الشركة بأهمية املساهمة �� خدمة املجتمع، واملساعدة �� عملية التنمية االجتماعية، ورفع الو�� 

سالمة واملحافظة ع�� البيئة. وتقوم الشركة بأداء دورها �� هذا املجال �� إطار جهود موحدة بأهمية ال

عن طر�ق تقديم الت��عات لل�خصيات االعتبار�ة املرخصة وامل�جلة لدى ا�جهات الرسمية، أو ال�جان 

 ملواجهة األزمات والكوارث. كم
ً
ذا صلة بمجاالت  تتو�� الشركة أن يكون موضوع املناسبة ااملش�لة رسميا

عملها، أو يقع ضمن اهتماما��ا، و�تم ذلك ضمن الضوابط والسياسات واإلجراءات وامل��انية املعتمدة 

اإلجراءات ال�ي تنظم �شاط املسؤولية االجتماعية ات و من الشركة. ويعتمد مجلس اإلدارة السياس

 التا�عة.للشركة وشر�ا��ا 

  وتو�� الشركة أهمية قصوى ملسئوليا��ا 
ً
االجتماعية، حيث تضع �� مقدمة أولو�ا��ا �عز�ز دورها كشركة

 ��تم بتحقيق التطلعات الثقافية وا�حضار�ة ملجتمعها. وتحرص الشركة ��
ً
أهدافها واس��اتيجيا��ا  وطنية

ع�� تجاوز مضاعفة الر�حية وتحقيق التطلعات واألهداف التجار�ة إ�� االندماج �� محيطها واالل��ام 

جتمعية العالية، ولذلك عكفت منذ �شأ��ا ع�� �عميق الصلة بي��ا و��ن مجتمعها و�يئ��ا ال�ي بالقيم امل

  تنشط ف��ا. 

وتتب�ى الشركة رسالة اجتماعية ترمي إ�� إثراء إسهاما��ا �� برامج خدمة وتنمية مجتمعها، مدركة أن لهذا 

 وواجــبات، فدأبت ع�� دعـم مشاريع ال�� 
ً
وا�جمعيات ا�خ��ية، و�رامج رعاية  املجتمع عل��ا حقوقا

املوهو��ن، وا�جمعيات املهنية املتخصصة، كما تر�� الكث�� من املؤتمرات والندوات والفعاليات ال�ي 

تواكب األهداف اإلس��اتيجية �خطط التنمية الوطنية واإلقليمية. وتواصل حمال��ا اإلعالمية واإلرشادية 

ملسموعة واملرئية، إ�� جانب مشارك��ا �� تنظيم وتمو�ل املسابقات �� مختلف وسائل اإلعالم املقروءة وا

الثقافية والفكر�ة، واأل�شطة الر�اضية والشبابية، مس��دفة �شر الو�� ب�ن أبناء الوطن وإطالق قدرا��م 

   اإلبداعية.

 ع�� تقديم الكث�� من الت��عات املادية والعينية ل�جمعيات ا�خ��ية
ً
، ملرخص لهاا وتحرص الشركة سنو�ا

ومع ذلك �عت�� منظومة التعاون الوثيق القائمة بي��ا وا�جامعات العالمة األبرز �� تجر���ا االجتماعية، 

سيما تلك املنارات الثقافية (املراكز البحثية)، ال�ي تتيح للشركة االستفادة من العقول وا�خ��ات العاملة 

 تلك ا�جامعات ال�ي تحظى بدعم مقدر من جان��ا. ف��ا. كما تنتظم الشركة �� تحالفات إس��اتيجية مع
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 : أح�ام تمهيديةالباب األول 

 

 تمهيد:: األو��املادة 

 

 :��دف هذه الالئحة لتحقيق ما ي�� .أ

 

تكفل  لضمان االل��ام بأفضل ممارسات ا�حوكمة ال�يتوجيھ وإدارة ومراقبة أعمال الشركة   .1

بدأ اإلفصاح والشفافية بطر�قة عادلة وتفعيل م ،وحقوق أ�حاب املصا�ح ،حقوق املساهم�ن

 �جميع املستثمر�ن.

ودوره �� تنمية حقوق املساهم�ن واملحافظة ع��  ،وليات وصالحيات مجلس اإلدارةؤ توضيح مس .2

 ،�� اختيار أعضاء مجلس اإلدارةبالسياسات واإلجراءات املتبعة �شفافية ف مصا�حهم، والتعر�

وتحقيق مبدأ العدالة عند ضات لهم، مل�افآت والتعو�وصرف ا ،وال�جان املنبثقة عنھ ومهامها

 القيام بمهامهم اإلدار�ة.

 ،ة التخاذ قرارا��م االستثمار�ةحصولهم ع�� املعلومات الالزموكيفية  همبحقوقاملساهم�ن �عر�ف  .3

 وتوزيع األر�اح. م بالسياسات واإلجراءات املتبعة �� اإلفصاح و�عر�فه

 

 إ��: نظام الشر�ات ل مجلس العمل بموج��ا من قبتم وضع هذه الالئحة واعتماد  .ب
ً
إدارة الشركة استنادا

 املادة ( املالية،أنظمة ولوائح وقواعد هيئة السوق  التنفيذية،والئحتھ 
ً
/ج) من الئحة حوكمة 10تحديدا

املمارسات  أفضل للشركة،املبادئ الواردة �� النظام األسا�ىي للشركة والسياسات الداخلية  الشر�ات،

 .لضوابط املتبعة إلدارة الشركةوا

 

 م��ا.    يتجزأ �عت�� املعلومات الواردة �� مقدمة هذه الالئحة جزء ال  .ج

  

ملجلس اإلدارة مراجعة و�عديل أو اإلضافة لهذه الالئحة م�ى ما رأى ذلك ضمن إطار األنظمة والتعليمات  .د

 ذات العالقة
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  التعر�فات:املادة الثانية: 

 

النص  سياق يقض لم م��ا ما �ل أمام املو�حة املعا�ي �� هذه الالئحة الواردة ظ والعباراتباأللفا يقصد .أ

 .ذلك خالف

 

 الشركة: 

 (سابك).األساسية الشركة السعودية للصناعات 

 

 النظام األسا�ىي للشركة: 

 .و�عديالتھ هـ13/9/1396بتار�خ  )66م/رقم ( النظام الصادر باملرسوم املل�ي

 

 ة: الشركة التا�ع

 الشركة.أي شركة أخرى �سيطر عل��ا 

 

 نظام الشر�ات: 

 .والئحتھ التنفيذيةو�عديالتھ هـ 22/3/1385املؤرخ ��  )6م/(رقم  النظام الصادر باملرسوم املل�ي

 

 الئحة حوكمة الشر�ات: 

ر�خ وتا 2006 – 212 -1القرار رقم  املالية بموجبالئحة حوكمة الشر�ات الصادرة عن مجلس هيئة السوق 

وتار�خ  2010-10-1م), املعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم 12/11/2006هـ (املوافق 21/10/1427

 م) .16/3/2010هـ (املوافق 30/3/1431

 

 نظام السوق املالية: 

 هـ.2/6/1424) وتار�خ 30النظام الصادر باملرسوم املل�ي رقم (م/

  

 : الهيئة

 ) 30(م/  رقملية" الصادر باملرسوم املل�ي وجب "نظام السوق املااملنشأة بمالسوق املالية  هيئة

       هــ.2/6/1424وتار�خ 
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 موقع السوق:  

 اإلن��نت.ع�� شبكة اإللك��و�ي  )تداول (موقع 

 

 مركز اإليداع: 

 لتداول.التا�ع  األوراق املاليةمركز إيداع 

 

 املجلس: 

 املساهم�ن.ا يحقق مصا�ح املو�ل لھ إدارة الشركة بم، مجلس إدارة الشركة

 

 الرئيس: 

 رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) 

  

  :عضو مجلس اإلدارة

 .املعين�ن من مجلس الوزراء ومن ا�جمعية العامة للشركةأعضاء مجلس إدارة الشركة  �شمل

 

 ال�جان: 

 .اإلدارةال�جان املنبثقة عن مجلس 

  

 اإلدارة: 

 حكمهم.ومن �� ؛ ابھونوّ  التنفيذية ممثلة برئيس الشركة اإلدارة

 

  :املستقلالعضو 

 ملا تم النص عليھ �� الئحة حكومة الشر�ات  التامة،مجلس اإلدارة الذي يتمتع باالستقاللية  عضو 
ً
وفقا

 املالية.الصادرة من هيئة السوق 

 

 عضو غ�� تنفيذي: 

 إلدا
ً
 أو  رة الشركة أو ال عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغا

ً
 شهر�ا

ً
.يتقا�ىى راتبا

ً
 سنو�ا
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 كبار التنفيذي�ن: 

 ؤ �كون مسيدير و أي �خص طبي�� 
ً
بما �� ذلك رئيس عن وضع وتنفيذ القرارات االس��اتيجية للشركة،  وال

  املا��.واملدير  نوابھالشركة و 

 

 املدير املا��: 

 آخر. مسمىأو أي  ،ما�� أو مدير  ؛رئيس ما��مسمى �ان بسواًء  ؛أي �خص طبي�� يدير األمور املالية ألي �خص

 

 : عالقةذو  طرف

 الية فيما يتعلق بقواعد الت�جيلة السوق املاملصط�حات املستخدمة �� لوائح هيئما ورد �� قائمة  قصد بھي

  واإلدراج.

 

 �خص ذو عالقة: 

 أو  ،املالية فيما يتعلق بكبار التنفيذي�نة السوق هيئ املصط�حات املستخدمة �� لوائحيقصد بھ ما ورد �� قائمة 

وكذلك فيما يتعلق �شركة تملك �سبة كب��ة  ،يمتلك �سبة كب��ة من األسهم دأو مساهم فر  ،عضو مجلس اإلدارة

 األسهم.من 

 

  �خص:

 الصفة.أو اعتباري تقر لھ أنظمة اململكة ��ذه  ص طبي��أي �خ

 

 �خص ذو صلة: 

أو أي مساهم يمتلك �سبة كب��ة من األسهم ��  ،اإلدارة، أو كبار التنفيذي�ن، أو عضو مجلس الرئيس التنفيذي

 التعر�ف.شركة تكون أوراقها املالية مدرجة، أو أي �خص ذي عالقة ��خص ينطبق عليھ هذا 

 

 مساهمو األقلية: 

 عل��ا.حيث ال �ستطيعون التأث��  ،املساهمون الذين يمثلون فئة غ�� مسيطرة ع�� الشركة

 

 : ر�اء من الدرجة األو��األق

 واألوالد.األب واألم والزوج والزوجة 
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 السيطرة: 

 مع قر�ب أو تا�ع ،�ش�ل مباشر أو غ�� مباشر ،قدرة التأث�� ع�� أفعال أو قرارات �خص آخر
ً
 أو مجتمعا

ً
 ،منفردا

و أك�� من أ )%30( أو حق �عي�ن ،أو أك�� من حقوق التصو�ت �� شركة )%30( تبلغمن خالل امتالك �سبة 

 اإلداري.أعضاء ا�جهاز 

 

 مساهم كب��: 

 الشركة.) أو أك�� من أسهم %5�خص يملك (أي 

 

 ألر�اح: اتار�خ أحقية 

 توزيعها.املقرر مالك أسهم الشركة لألر�اح  فيھ ��اية تداول اليوم الذي �ستحقتار�خ 
 

  ال��اكمي: التصو�ت 

 أن يكون ل�ل مساهم عدد
ً
ألسهم ال�ي يملكها، بحيث يقوم بالتصو�ت ��ا �املة عدد ا بحسبمن األصوات  ا

دون و يحوزها، عدد األصوات ال�ي �شرط عدم تجاوزه ل ؛� عدة مر�ح�ن يختارهمأو توزيعها ع� ،ملر�ح واحد

 .(يطبق نظام التصو�ت ال��اكمي �عد �عديل النظام األسا�ىي للشركة) وجود أي تكرار لتلك األصوات

 

 : أ�حاب املصا�ح

 واملجتمع. ،واملوردينز�ائن، وال ،والدائن�ن ،والعامل�ن ،املساهم�ن مثل: ،ھ مص�حة مع الشركة�ل �خص ل
 

 حقوق تصو�ت: 

 العامة.جمعية ا�جميع حقوق التصو�ت املرتبطة بأسهم شركة و�مكن ممارس��ا من خالل 

 

 كتتاب: االمذكرة حق 

 دين.أسهم أو أدوات  ةاب بأيشهادات ا�حقوق أو األدوات األخرى ال�ي تج�� �حاملها االكتت
 

 يوم: 

 أليام العمل الرسمية �� 
ً
 الهيئة.يوم عمل �� اململكة طبقا

 

 يوم تقو�مي: 

 ال. و �ان يوم عمل أ سواءً  ،أي يوم
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 حوكمة لها نفس املع�ى الوارد �� الئحة يكون سه الوثيقة املصط�حات ال�ي لم يرد �شأ��ا �عر�ف �� هذ .ب

السوق املالية  هيئة�� لوائح قائمة املصط�حات املستخدمة  أو��، السوق املالية هيئةالصادرة عن ، الشر�ات

 ذلك. خالف، ما لم يقض سياق النص وقواعدها

 

 : حقوق املساهم�ن وا�جمعية العامةالثا�يالباب 

 

 للمساهم�ن: ا�حقوق العامةاملادة األو��: 

 ال  .أ
ً
) من %50ره مساهمون يمثلون (إذا حضإال  يكون اجتماع ا�جمعية العامة العادية �حيحا

فإذا لم يتوفر هذا النصاب �� االجتماع األول �عقد ا�جمعية العامة بناًء ، ع�� األقل رأس املال

 التالية 
ً
 مهما �ان ع�� دعوة اجتماع ثان �عقد خالل الثالث�ن يوما

ً
ويعت�� اجتماعها الثا�ي �حيحا

صوات و�� حالة التساوي يرجح صوت رئيس عدد األسهم املمثلة فيھ وتتخذ األصوات بأغلبية األ 

 ا�جمعية.

 إال إذا حضره مساهمون يمثلون (  .ب
ً
) %60ال يكون اجتماع ا�جمعية العامة غ�� العادية �حيحا

من رأس املال ع�� األقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب �� االجتماع األول �عقد ا�جمعية العامة 

 إذا بناًء ع�� دعوة اجتماع ثان �عقد خالل الث
ً
 التالية ويعت�� اجتماعها الثا�ي �حيحا

ً
الث�ن يوما

 ) من رأس املال ع�� األقل.%40حضره عدد من املساهم�ن يمثل (

 تمثل جميع املساهم�ن .ج
ً
 �حيحا

ً
وتكون قرارا��ا الصادرة �� حدود  ،ا�جمعية العامة املكونة تكو�نا

  اختصاصا��ا،
ً
 استثناء.دون ساهم�ن ملزمة �جميع امل للشركة،األسا�ىي نظام لل وفقا

وتوجيھ األسئلة  ،للمساهم�ن حق مناقشة املوضوعات املدرجة �� جدول أعمال ا�جمعية العامة .د

 ومراجع ا�حساباتو�قوم مجلس اإلدارة أو  ،ومراجع ا�حسابات�� شأ��ا إ�� أعضاء مجلس اإلدارة 

 رر.للضال �عرض مص�حة الشركة  باإلجابة ع�� أسئلة املساهم�ن بالقدر الذي

كن املساهم�ن تكون املوضوعات املعروضة ع�� ا�جمعية العامة م�حو�ة بمعلومات �افية تم .ه

 .من اتخاذ قرارا��م

 الهيئةب��و�د  وتقوم الشركةتمك�ن املساهم�ن من اإلطالع ع�� محضر اجتماع ا�جمعية العامة،  .و

 بن�خة من محضر االجتماع خالل (عشرة) أيام عمل من تار�خ ا�عقاده.

 .   املالية الشركة عن نتائج ا�جمعية العامة فور ان��ا��ا ع�� موقع السوق �علن  .ز
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 حقوق املساهم�ن املتعلقة با�جمعية العامة:املادة الثانية: 

�عقد ا�جمعية العامة مرة ع�� األقل �� السنة خالل الستة أشهر التالية الن��اء السنة املالية  .أ

  للشركة.

كما يتع�ن عليھ  ،م�ن الجتماع ا�جمعية العامة �لما رأى ذلكيحق ملجلس اإلدارة دعوة املساه .ب

املساهم�ن الجتماع ا�جمعية العامة �لما طلب منھ مراقب ا�حسابات أو عدد من  دعوة

 األقل.من رأس املال ع��  )%5(ن يمثل �املساهم

ها قبل يتع�ن ع�� مجلس اإلدارة اإلعالن عن موعد ا�عقاد ا�جمعية العامة وم�ا��ا وجدول أعمال .ج

  عشر�ن�املوعد 
ً
و��  ،وموقع الشركة اإللك��و�ي ،و�شر الدعوة �� موقع السوق  األقل،ع��  يوما

 اململكة.��  نتشار واسع�ي اال  �حيفت�ن يوميت�ن

ومن ذلك اختيار  ،ع�� تيس�� مشاركة أك�� عدد من املساهم�ن �� اجتماع ا�جمعية العامة العمل .د

 املالئم�ن.امل�ان والوقت 

املوضوعات  ،عند إعداد جدول أعمال اجتماع ا�جمعية العامة ر،�� االعتبالس اإلدارة يأخذ مج .ه

و�جوز للمساهم�ن الذين يملكون  ،ال�ي يرغب املساهمون �� إدراجها ع�� جدول أعمال االجتماع

) ع�� األقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أك�� إ�� جدول أعمال ا�جمعية %5�سبة (

 ده.إعداالعامة عند 

 

 

 حقوق التصو�ت:املادة الثالثة: 

  20 يملكل�ل مساهم  .أ
ً
ولھ أن ينيب غ��ه ��  ،من أسهم الشركة حق حضور ا�جمعية العامة سهما

 التالية:شرط أن تكون اإلنابة ثابتة �� توكيل مكتوب بحسب الشروط  ،ا�حضور 

ف�ن بالقيام بصفة أو امل�ل ،أو أحد موظفي الشركة ،ال يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس اإلدارة .1

 �حسا��ا.دائمة �عمل ف�ي أو إداري 

إ�� الشركة قبل ثالثة أيام عمل ع�� األقل من موعد ا�عقاد يكون التوكيل محدد و�صل  أن .2

  التار�خ.ولن ينظر إ�� أي توكيل يصل �عد هذا  ،ا�جمعية العامة

ع�� �حة توقيع  إذا �ان التوكيل صادر من املساهم أو وكيلھ ملساهم آخر فيلزم التصديق .3

 
ّ
  معتمدة.ل من قبل جهة رسمية املو�

يتبع أسلوب التصو�ت ال��اكمي �� حالة التصو�ت الختيار أعضاء مجلس اإلدارة �� ا�جمعية  .4

 العامة.
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الة والتصو�ت �� اجتماعات ا�جمعية العامة للمساهم�ن، ملشاركة الفعّ ايتاح للمساهم�ن فرصة  .ب

 
ً
 التصو�ت.ل�ي تحكم تلك االجتماعات وإجراءات بالقواعد ا كما يجب إحاط��م علما

  .ج
ً
  �عد التصو�ت حقا

ً
تجنب وضع أي  وتل��م الشركةطر�قة،  ةللمساهم ال يمكن إلغاؤه بأي أساسيا

إجراء قد يؤدي إ�� إعاقة استخدام حق التصو�ت، كما تل��م بتسهيل ممارسة املساهم حقھ �� 

 وتيس��ه.التصو�ت 

 

 م�ن �� أر�اح الشركة:حقوق املساهاملادة الرا�عة: 

ال�ي من شأ��ا أن تحقق مصا�ح املساهم�ن  سياس��ا �� توزيع أر�اح األسهم الشركة بتوضيح تقوم .أ

 السنوي.أثناء اجتماع ا�جمعية العامة، واإلشارة إل��ا �� تقر�ر مجلس اإلدارة  والشركة،

ع��  صر سياسة توزيع األر�احوق ،وتحديد تار�خ األحقية يحق ملجلس اإلدارة توزيع األر�اح املرحلية .ب

 العامة.ما تم إقراره �� اجتماع ا�جمعية 

األر�اح  سواءً  ـ وتكون أحقية األر�اح، وتار�خ التوزيع ،تقر ا�جمعية العامة األر�اح املق��ح توزيعها .ج

��اية �� النقدية أو أسهم املنحة ملال�ي األسهم امل�جل�ن ��جالت مركز إيداع األوراق املالية 

 العامة.يوم ا�عقاد ا�جمعية  تداول 

 

 :حقوق املساهم�ن �� أصول الشركةاملادة ا�خامسة: 

ت��تب ع�� املساهم حقوق وال��امات متساو�ة �� موجودات الشركة بما �ساوي نصيبھ �� أسهم  .أ

 الشركة.

�ل حسب عدد أسهمھ ��  ،تضمن الشركة التوزيع املتساوي لصا�� أصولها ع�� املساهم�ن .ب

 التصفية.عند  وذلك ،الشركة

 

 مجلس اإلدارة :الثالثالباب 

 

 مجلس اإلدارة:تكو�ن املادة األو��: 

را�� ف��م توافر ا�خ��ات الالزمة ألعمال ييتو�� إدارة الشركة مجلس إدارة من �سعة أعضاء  .أ

من بي��م رئيس مجلس اإلدارة ونائب رئيس مجلس  خمسة يمثلون حصة ا�حكومةم��م  الشركة

 و�حل محل رئيس املجلس عند غيابھ �عي��م مجلس التنفيذي باإلدارة الرئيس 
ً
حيث يكون متفرغا

 عضو���م،و�حدد القرار مدة ، الوزراء بناًء ع�� ترشيح مجلس إدارة صندوق االستثمارات العامة
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) سنوات قابلة 3وأر�عة أعضاء من القطاع ا�خاص �عي��م ا�جمعية العامة العادية ملدة (

 للتجديد.

�ن عن ثالثة أعضاء أو ثلث أعضاء املجلس أ��ما يجب أال يق .ب
ّ
ل عدد أعضاء مجلس اإلدارة املستقل

 أك�� ح�ى لو نتج عن احتساب الثلث وجود كسر عشري.

جديد �� ا�دارة اإل ح أعضاء مجلس يترشعن  قبل ان��اء ف��ة عضو�ة املجلس ا�حا�� يتم اإلعالن .ج

 .�� اململكة واسعة االنتشار �حيفة يومية 

 لعضو�تھ.م ب��شيح نفسھ للف��ات الالحقة من األعضاء ا�حالي�ن التقّد  يحق ألي .د

 ،��ة الذاتية للمتقدم�ن للعضو�ة من قبل �جنة ال��شيحات وامل�افآتيتم مراجعة وتقييم الّس  .ه

عرضها قبل  إلبداء الرأي والصناعة وترسل �امل املستندات إ�� إدارة الشر�ات بوزارة التجارة

السوق املالية بقائمة املر�ح�ن �عد املوافقة  هيئة، وكذلك تزو�د همل ع�� ا�جمعية للتصو�ت

 املختصة.عل��ا من ا�جهة 

  .و
ً
 الشركة،من أسهم سهم  ألفلعدد ال يقل عن عشر�ن  يجب أن يكون عضو مجلس اإلدارة مال�ا

 
ً
ض اإليداع لدى تداول �غر  من تار�خ �عي�ن العضو �� مركز  وتودع هذه األسهم خالل ثالث�ن يوما

ا�جمعية إبراء ذمة  غ�� قابلھ للتداول إ�� أن تقر هذه األسهم وتظل  ،العضوولية ضمان مسؤ 

وال ينطبق ذلك بحق األعضاء املعين�ن من  عضو�تھ،ولية إدارة الشركة عن مدة العضو من مسؤ 

   الوزراء.قبل مجلس 

لس اإلدارة أن �ع�ن فلمج ،�ن من قبل ا�جمعية العامةإذا شغر مركز أحد أعضاء املجلس املختارَ  .ز

 �� املركز الشاغر، ع�� أن �عرض هذا التعي�ن املؤقت ع�� ا�جمعية العامة العادية 
ً
 مؤقتا

ً
عضوا

 .و�كمل العضو ا�جديد مدة سلفھ �� أول اجتماع لها

دعوة ا�جمعية العامة العادية �� وجب ع�� املجلس  ،عن ثالثة أعضاء مجلس اإلدارةعدد  قّل  إذا .ح

 األعضاء.العدد الالزم من  النتخابقرب وقت ممكن أ

 تكون أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة من األعضاء غ�� التنفيذي�ن. .ط

منصب  مثل: ،الشركة�� يحظر ا�جمع ب�ن منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي  .ي

 العام.العضو املنتدب أو الرئيس التنفيذي أو املدير 

 الهيئةيجب إخطار  العضو�ة،بأي من طرق ان��اء عند ان��اء عضو�ة أحد أعضاء مجلس اإلدارة  .ك

 
ً
 ذلك.ال�ي أدت إ��  مع توضيح األسباب والسوق فورا

�� آن  مدرجة �� السوق  �شغل العضو عضو�ة مجلس إدارة أك�� من خمس شر�ات مساهمة أال  .ل

    واحد.
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 :جلس اإلدارةاألساسية ملظائف و الاملادة الثانية: 

 

 لس اإلدارة ما ي��:من أهم الوظائف األساسية ملج 

 س��اتيجية واألهداف الرئيسة للشركة واإلشراف ع�� تنفيذها، ومن ذلك:اعتماد التوجهات اال  .أ

س��اتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة وسياسة إدارة املخاطر اال وضع  .1

 وتوج��ها.ومراجع��ا واملوافقة عل��ا 

وإقرار امل��انيات  ،جيا��ا وأهدافها املاليةس��اتيلهي�ل الرأسما�� األمثل للشركة واتحديد ا .2

 السنو�ة.

3.  
ّ
 ف��ا.ك األصول والتصرف اإلشراف ع�� النفقات الرأسمالية الرئيسة، وتمل

 الشركة.هداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل �� أوضع  .4

 واعتمادها.املراجعة الدور�ة للهيا�ل التنظيمية والوظيفية �� الشركة  .5

 

 ذلك:، ومن ة الداخلية واإلشراف العام عل��الرقابامة وضوابط أنظ اعتماد .ب

 وضع  .1
ّ
عضو ومعا�جة حاالت التعارض املحتملة ل�ل  ،م �عارض املصا�حسياسة مكتو�ة تنظ

ويشمل ذلك إساءة استخدام  ،واملساهم�ن ،واإلدارة التنفيذية ،من أعضاء مجلس اإلدارة

عن التعامالت مع األ�خاص ذوي  أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج

 العالقة.

التأكد من سالمة األنظمة املالية واملحاسبية، بما �� ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد  .2

 التقار�ر املالية .

التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة إلدارة املخاطر، من خالل تحديد التصور العام  .3

 شفافية.�عن املخاطر ال�ي قد تواجھ الشركة وطرحها 

 املراجعة السنو�ة لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية �� الشركة. .4

 

وضع نظام حوكمة خاص بالشركة بما ال يتعارض مع أح�ام هذه الالئحة واإلشراف العام عليھ  .ج

 )،تم إعداد نظام حوكمة خاص بالشركة واعتمادهادى فاعليتھ و�عديلھ عند ا�حاجة. (ومراقبة م

لإلشراف عليھ ومراقبة مدى فاعليتھ و�عديلھ عند  املستثمر�ن بقطاع املاليةوقد تم ت�ليف إدارة 

 م.26/09/2013وتار�خ  07/190/2013 رقمبموجب قرار مجلس اإلدارة  وذلك ا�حاجة
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ووضعها موضع  ،وا�حة ومحددة للعضو�ة �� مجلس اإلدارة سياسات ومعاي�� وإجراءات اعتماد .د

 لها.التنفيذ �عد إقرار ا�جمعية العامة 

  اعتماد .ه
ّ
 ،م العالقة مع أ�حاب املصا�ح من أجل حماي��م وحفظ حقوقهمسياسة مكتو�ة تنظ

 اآل�ي:أن �غطي هذه السياسة بوجھ خاص  و�جب

 

آليات �عو�ض أ�حاب املصا�ح �� حالة ان��اك حقوقهم ال�ي تقرها األنظمة وتحم��ا  .1

 العقود.

 املصا�ح.ن الشركة وأ�حاب آليات �سو�ة الش�اوى أو ا�خالفات ال�ي قد تنشأ ب� .2

واملحافظة ع�� سر�ة املعلومات  ،واملوردين الز�ائنآليات مناسبة إلقامة عالقات جيدة مع  .3

 ��م.املتعلقة 

املعاي�� املهنية واألخالقية و تتوافق ال�ي  ،قواعد السلوك امل�ي للمدير�ن والعامل�ن �� الشركة .4

  ،السليمة
ّ
صا�ح، ع�� أن يضع مجلس اإلدارة آليات م العالقة بي��م و��ن أ�حاب املوتنظ

 ��ا.مراقبة تطبيق هذه القواعد واالل��ام 

 االجتماعية.ولية ؤ املس .5

 

وال��امها باإلفصاح  ،السياسات واإلجراءات ال�ي تضمن اح��ام الشركة لألنظمة واللوائح اعتماد .و

 اآلخر�ن.عن املعلومات ا�جوهر�ة للمساهم�ن والدائن�ن وأ�حاب املصا�ح 

 

 :وليات مجلس اإلدارةؤ مسملادة الثالثة: ا

مع مراعاة اختصاصات ا�جمعية العامة، يتو�� مجلس إدارة الشركة جميع الصالحيات  .أ

وتظل مسئولية مجلس اإلدارة قائمة عن جميع ال�جان املنبثقة منھ أو  إلدار��ا،والسلطات الالزمة 

  اختصاصاتھ،األفراد املفوض�ن من قبلھ للقيام ببعض 
ّ
ب املجلس إصدار تفو�ضات عامة و�تجن

 املدة.أو غ�� محددة 

اللوائح الداخلية و  ينظام األسا�ىال ا ملهامھ املحددة ��وفق ھمسؤوليات يؤدي مجلس اإلدارة .ب

 للشركة.

، وتكون قراراتھ مبنية ع�� بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمامھ اممجلس اإلدارة مه يؤدي .ج

 آخر.أو أي مصدر موثوق  معلومات وافية من اإلدارة التنفيذية،
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  .د
ً
 ،يمثل عضو مجلس اإلدارة جميع املساهم�ن، و�ل��م القيام بما يحقق مص�حة الشركة عموما

 اإلدارة.تعيينھ �� مجلس لأو ال�ي صوتت  ،وليس ما يحقق مصا�ح املجموعة ال�ي يمثلها

خاصة  ،مجلس اإلدارة من وضع إجراءات لتعر�ف أعضاء املجلس ا�جدد �عمل الشركة يتأكد .ه

  ،ا�جوانب املالية والقانونية
ً
 األمر.عن تدر���م إن لزم  فضال

مجلس اإلدارة من توف�� الشركة معلومات وافية عن شؤو��ا �جميع أعضاء مجلس اإلدارة يتأكد  .و

تمكي��م من القيام بواجبا��م ل، اإلدارة غ�� التنفيذي�ن بوجھ خاصوألعضاء مجلس  ،بوجھ عام

 بكفاية.مهم اومه

اتفاقيات التمو�ل مع الصناديق واملؤسسات التمو�لية مهما بلغت جلس اإلدارة عقد يجوز مل .ز

مع مراعاة  ،��اية مدة الشركةتتجاوز آجالها  أال ع��  ،وكذلك املؤسسات املالية التجار�ة ،مد��ا

 سنوات:ثالث الشروط التالية لعقد القروض ال�ي تتجاوز آجالها 

للمجلس عقدها خالل السنة املالية للشركة عن رأس مال  يز�د إجما�� القروض ال�ي يجوز  أال  .1

 الشركة.

 أن يحدد مجلس اإلدارة �� قراره أوجھ استخدام القرض وكيفية سداده. .2

  ومساهم��ا.أن يرا�� �� شروط القرض والضمانات املقدمة لھ عدم اإلضرار بالشركة  .3

للشر�ات ال�ي تملك الشركة  ملجلس اإلدارة إعطاء القروض والتسهيالت املالية املناسبةيحق  .4

 ف��ا
ً
 أو أسهما

ً
 الشر�ات.وضمان قروض تلك  ،حصصا

 

 :مجلس اإلدارةصالحيات : الرا�عةاملادة 

مجلس أوسع السلطات �� إدارة ليكون ل ،مع مراعاة االختصاصات املقررة ل�جمعية العامة .أ

 الشركة.

اءات اتخاذ القرار ومدة لإلدارة التنفيذية، وإجر املجلس تحديد الصالحيات ال�ي يفوضها  .ب

 
ّ

وترفع اإلدارة التنفيذية تقار�ر  ف��ا. التفو�ض. كما يحدد املوضوعات ال�ي يحتفظ بصالحية البت

 الداخلية.حسب ما تتطلبھ األنظمة  دور�ة عن ممارسا��ا للصالحيات املفوضة

ي و�عديلها إذا جدول الصالحيات املمنوحة ل�جان واإلدارة التنفيذية ومراجع��ا �ش�ل دور  اعتماد .ج

 ذلك.ارتأى املجلس 

 القضائية.ا�جهات القضائية أو شبھ  الشركة أمامأو من ينيبھ يمثل رئيس املجلس  .د



                            
 

 

 43 من  21
 

 

عن الشركة ع��  إنابةالتوقيع  ،و�ل عضو ينتدبھ املجلس لغرض محدد ،لرئيس املجلس حقي .ه

لھ حق ا يجوز لھ أن يخوّ كم ،أو أك�� للرئيس التنفيذي نائٍب  �عي�نانفراد، وملجلس اإلدارة ا�حق �� 

  الشركة.التوقيع عن 

�سبب قيامهم بمهام  ؛أي ال��ام �خ�ىي يتعلق بتعهدات الشركةبأعضاء مجلس اإلدارة  يل��مال  .و

 و�ال��م.وظائفهم �� حدود 

 

 

 اجتماعات مجلس اإلدارة وجدول األعمال: :ا�خامسةاملادة 

ؤوليا��م، بما �� ذلك التحض�� يقوم أعضاء مجلس اإلدارة بتخصيص وقت �اف للقيام بمس .أ

 حضورها.الجتماعات املجلس وال�جان الدائمة واملؤقتة، وا�حرص ع�� 

يقوم رئيس مجلس اإلدارة برئاسة اجتماعات املجلس، و�� حال غيابھ أو وجود ما يمنعھ من  .ب

  بأعمالھ.مباشرة أعمال وظيفتھ، يقوم نائب الرئيس 

ظمة، بدعوة من الرئيس أو من يقوم مقامھ، و�قوم �عقد مجلس اإلدارة اجتماعات عادية منت .ج

 ،
ً
 مكتو�ا

ً
و�جوز أن الرئيس بدعوة مجلس اإلدارة لعقد اجتماع طارئ عند تقديم عضو�ن طلبا

وال �عد اجتماع املجلس ، يجتمع املجلس خارج املركز الرئيس للشركة إذا تطلبت الظروف ذلك

 إال إذا حضره خمسة أعضاء ع�� األقل، يكو 
ً
ن بي��م ثالثة من األعضاء املعين�ن بقرار من �حيحا

 الوزراء.مجلس 

يحق لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنھ كتابة عند الضرورة أحد زمالئھ، و�� هذه ا�حالة يكون  .د

 واحد.لهذا العضو صوتان، وال يجوز أن ينوب عضو املجلس عن أك�� من عضو 

�ن والرئيس التنفيذي عند إعداد جدول يقوم رئيس مجلس اإلدارة بالتشاور مع األعضاء اآلخر  .ه

 باملستنداتم�ح�� املجلس، و�رسل جدول األعمال محدد باملوضوعات ال�ي ستعرض ع
ً
 و�ا

لألعضاء قبل االجتماع بوقت �اف، ح�ى يتاح لهم دراسة املوضوعات واالستعداد ا�جّيد 

� هذا ا�جدول تثبت لالجتماع، و�قر مجلس اإلدارة جدول األعمال، و�� حال اع��اض أي عضو ع�

 االجتماع.تفاصيل هذا االع��اض �� محضر 

تصدر قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية أصوات ا�حاضر�ن واملمثل�ن، وإذا �ساوت األصوات رّجح  .و

 صوت الرئيس أو من يقوم مقامھ.
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بما ف��ا عمليات  اد محاضر باملناقشات واملداوالتيقوم مجلس اإلدارة بتوثيق اجتماعاتھ وإعد .ز

تصو�ت ال�ي تمت، والتوقيع عل��ا من رئيس املجلس والسكرت��، وتبو���ا وحفظها ليسهل ال

 إل��ا.الرجوع 

 

 اإلدارة:م�افآت أعضاء مجلس : السادسةاملادة 

 املجلس.صالحية اعتماد التعو�ضات وم�افآت أعضاء ل�جمعية العامة فقط  .أ

�عد خصم االحتياطي  ،مة العاديةال�ي تقرها ا�جمعية العاأعضاء املجلس فآت امل� يخصص مبلغ .ب

و�عد توزيع دفعة أو�� من أر�اح  ،النظامي واالحتياطي الذي تقرره ا�جمعية العامة العادية

إضافة إ�� ) من رأس املال املدفوع، %5الشركة الصافية السنو�ة ع�� املساهم�ن بما �سبتھ (

 بدل حضور ا�جلسات 
ً
تعليمات الصادرة من وزارة للقواعد والو  ،لشركةاألسا�ىي لنظام للوفقا

      لها. ةلأنظمة أو قرارات أو �عليمات مكمّ  ةأو أي ،التجارة والصناعة

  .ج
ً
�� اجتماع أعضاء  تصرف الشركة مصار�ف بدل حضور ا�جلسات للعضو الذي يكون حاضرا

 ملا تحدد ،م�ن عام املجلسأل و املجلس 
ً
 الشركة. �� ه سياسة التعو�ضات وذلك طبقا

 

 واستقاللي��ا:�جان مجلس اإلدارة : �عةالسااملادة 

مھ التساعد مجلس اإلدارة ع�� تأدية مه ،يتم �شكيل عدد مناسب من ال�جان حسب حاجة الشركة وظروفها

تم عليھ كما يتم �عي�ن عدد �اف من أعضاء مجلس اإلدارة غ�� التنفيذي�ن �� ال�جان املعنية.  ،ال�ش�ل فعّ 

 التالية:�شكيل ال�جان 

 

 جنة املراجعة.�أوال: 

 �جنة ال��شيحات وامل�افآت. ثانيا: 

 :
ً
 .واالل��ام�جنة املخاطر ثالثا

: �جنة اال 
ً
 .ستثماراترا�عا
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:
ً
 :�جنة املراجعة أوال

 

 صفة ال�جنة .أ

لها من ا�جمعية العامة نة من قبلھ وفق النظام املعتمد ومعيّ  ،�جنة استشار�ة تا�عة ملجلس إدارة الشركة

 للمجلس.للشركة، وترفع تقار�رها 

 

 هدف ال�جنة .ب

خاصة تقديم املساعدة واملشورة ملجلس إدارة الشركة �� مراقبة أعمال الشركة املالية واإلدار�ة والتشغيلية، 

مخاطر بيئة  ما يتعلق بالبيانات املالية، واالل��ام بالسياسات واألنظمة واللوائح واإلجراءات، والسيطرة ع��

 العمل.

 

 تنظيم ال�جنة .ج

1.  
ّ
 سنوات.ل �جنة املراجعة من ثالثة أعضاء ع�� األقل يختارهم مجلس إدارة الشركة ملدة ثالث �ش�

 اآلتية:�ش��ط �� عضو ال�جنة الشروط  .2

��  ن يقومون �عمل ف�ي أو إداري مأو م ،أال يكون عضو ال�جنة من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذي�ن  •

 االستشارة.ع�� سبيل  الشركة ولو 

  واملحاسبية.ون املالية من ب�ن األعضاء مختص بالشؤ أن يكون   •

يكون لھ مص�حة مباشرة أو غ��  وأال  ،أن يتمتع العضو باستقاللية تامة عن إدارة الشركة التنفيذية  •

 الشركة.مباشرة �� األعمال والعقود ال�ي تتم �حساب 

�ش�ل فردي أو من خالل شر�ات  سواءً  ،الشركةيمارس العضو أ�شطة منافسة أل�شطة  أال  •

 أخرى.ومؤسسات 

 �� أول جلسة لها،   .3
ً
 لها �عد محضر لها تختار ال�جنة من ب�ن أعضا��ا رئيسا

ً
 عاما

ً
، كما تختار أمينا

 اإلدار�ة.و�تو�� أعمالها  ،اجتماعا��ا

ر بتحديد مقدار ال�جنة بدل حضور عن �ل جلسة من جلسا��ا، و�صدر قرا�ستحق العضو وأم�ن عام  .4

 اإلدارة.هذا البدل من مجلس 

وتحديد شروط  وأمي��ا العام، اجعةيجوز ملجلس اإلدارة صرف م�افأة سنو�ة مقطوعة لعضو �جنة املر  .5

 استحقاقها.
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6.  
ً
إال بحضور نصف عدد  تجتمع ال�جنة بناء ع�� دعوة من رئيسها، وال يكون اجتماع ال�جنة �حيحا

لعضو ال�جنة أن ينيب عنھ غ��ه �� حضور اجتماعات ال�جنة. وتصدر األعضاء ع�� األقل، وال يجوز 

قرارات ال�جنة بأغلبية آراء األعضاء ا�حاضر�ن. وتثبت مداوالت ال�جنة وقرارا��ا �� محاضر يوقعها رئيس 

 العام ال�جنة وأمي��ا
ّ
 إذا تخل

ً
 متتالية. تثالثة اجتماعاف عن حضور ، ويعت�� عضو ال�جنة مستقيال

 للشركة.ع�� األقل خالل السنة املالية  تأر�عة اجتماعا�جنة �عقد ال  .7

املحافظة ع�� أسرار الشركة، وال يجوز ألي م��م من يل��م عضو ال�جنة بما يل��م بھ عضو مجلس اإلدارة  .8

 وغ��ها.هم ما وقف عليھ من معلومات أن يذ�ع إ�� املساهم�ن أو غ�� 

حددة بقرار التعي�ن، أو اإلخالل بأي من الشروط الواردة �� تنت�ي عضو�ة عضو ال�جنة بان��اء دور��ا امل  .9

 ولية �عي�ن البديل املناسب.)، وتقع ع�� مجلس اإلدارة مسؤ 2،6(ت�ن الفقر 

 

 ال�جنة مهام .د

 الشركة.اإلشراف ع�� إدارة املراجعة الداخلية ��  .1

 .شأنھووضع تقر�ر مكتوب عن رأ��ا وتوصيا��ا ��  ،دراسة نظام الرقابة الداخلية .2

 ف��ا.حظات الواردة ومتا�عة تنفيذ اإلجراءات الت�حيحية للمال  ،دراسة تقار�ر املراجعة الداخلية .3

و�را�� عند  أ�عا��م،وإ��اء التعاقد معهم وتحديد  ،التوصية ملجلس اإلدارة بتعي�ن املحاسب�ن القانوني�ن .4

 استقاللي��م.التوصية بالتعي�ن التأكد من 

انوني�ن، واعتماد أي عمل جديد خارج نطاق أعمال املراجعة ال�ي ي�لفون ��ا متا�عة أعمال املحاسب�ن الق .5

 املراجعة.أثناء قيامهم بأعمال 

ة ـ بما �عزز من كفاي إن وجدتـ  ظات عل��احمال  ةوإبداء أي ،دراسة خطة املراجعة مع املحاسب القانو�ي .6

 املراجعة.وفعالية تنفيذ مهمة 

�� القوائم املالية للشركة، ومتا�عة ما يتم �شأ��ا مع اإلدارة حظات املحاسب القانو�ي عدراسة مال  .7

 التنفيذية.

والسنو�ة ومناقش��ا مع املحاسب القانو�ي وإدارة الشركة ـ  سنو�ةالر�ع ـ  دراسة القوائم املالية األولية .8

 ذلك.قبل عرضها ع�� مجلس اإلدارة، وإبداء رأي ال�جنة وتوصيا��ا حيال 

 دراسة السياسات املحا .9
ّ
مع مراعاة  ،وإبداء الرأي حيالها ملجلس اإلدارة ،بعة لدى الشركةسبية املت

 الشركة.مالءم��ا لطبيعة أعمال 

 ل�جنة.إعداد خطة وم��انية العمل السنو�ة  .10
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االستعانة با�جهات ا�خارجية و�يوت ا�خ��ة لتنفيذ �عض املهام ال�ي تقع �� نطاق أعمالها وتتطلب خ��ات  .11

 خاصة.ومهارات 

 

:
ً
 :�جنة ال��شيحات وامل�افآت ثانيا

 

 صفة ال�جنة .أ

 نھ من قبلھ وفق النظام املعتمد لها من ا�جمعية العامة للشركة، ومعيّ  ،�جنة تا�عة ملجلس إدارة الشركة

 

 هدف ال�جنة:  .ب

تقديم التوصية ملجلس اإلدارة بال��شيح لعضو�ة مجلس اإلدارة، ووضع السياسات واملعاي�� لتعو�ضات 

 الشركة.لس اإلدارة وكبار التنفيذي�ن �� أعضاء مج

 

 ال�جنة تنظيم .ج

1.  
ّ
ع��  ،ال يقل عدد أعضا��ا عن ثالثة ،ل مجلس اإلدارة �جنة تحت مسمى �جنة ال��شيحات وامل�افآت�ش�

  �مأن يكون من بي�
ً
  عضوا

ً
 . مستقال

 اإلدارة.يجوز أن يكون عضو ال�جنة من غ�� أعضاء مجلس  .2

 ال�جنة.قواعد وأسلوب عمل ـ بناء ع�� اق��اح مجلس اإلدارة ـ تصدر ا�جمعية العامة للشركة  .3

 ،من تار�خ قرار �عي�ن ال�جنة) ـ 3الفقرة (املنصوص عل��ا �� ـ �ستمر أعضاء ال�جنة �� القيام باملهام  .4

أو �ح�ن صدور قرار من املجلس ين�ي أو �عيد �شكيل ال�جنة، كما أن انقضاء مدة  ،ولف��ة ثالث سنوات

  املجلس أو 
ّ
و�وجب إعادة �شكيلها من قبل مجلس اإلدارة  ؛ھ ألي سبب ين�ي ف��ة ت�ليف ال�جنةحل

 ا�جديد.

يقوم مجلس اإلدارة بتعي�ن بديل  ،إذا شغر منصب أي عضو من أعضاء ال�جنة ألي سبب من األسباب .5

 املنصرف.لھ يكمل الف��ة املتبقية من عضو�ة العضو 

  تختار ال�جنة من ب�ن�� أول جلسة لها،  .6
ً
 عاما

ً
 لها، كما �ع�ن أمينا

ً
 عن  لهاأعضا��ا رئيسا

ً
يكون مسؤوال

 اإلدار�ة.إعداد محاضر اجتماعا��ا، وتنسيق أعمالها 

7.  
ً
إال بحضور نصف عدد  تجتمع ال�جنة بناء ع�� دعوة من رئيسها، وال يكون اجتماع ال�جنة �حيحا

وتصدر ، � حضور اجتماعات ال�جنةاألعضاء ع�� األقل، وال يجوز لعضو ال�جنة أن ينيب عنھ غ��ه �
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قرارات ال�جنة بأغلبية آراء األعضاء ا�حاضر�ن. وتثبت مداوالت ال�جنة وقرارا��ا �� محاضر يوقعها رئيس 

 ال�جنة وأمي��ا العام.

 ال يجوز لعضو ال�جنة أن ينيب �خص .8
ً
 عنھلآخر  ا

ً
من أعضاء ال�جنة أو  سواءً  ،�حضور والتصو�ت بدال

 غ��هم.

ال�جنة بجميع االل��امات ال�ي يل��م ��ا عضو مجلس اإلدارة حيال سر�ة ما يطلع عليھ من يل��م عضو  .9

ح لھ ��ا من قبل معلومات ووثائق، وال يجوز لھ بحال من األحوال البوح ��ا ألي فرد أو جهة لم يصرّ 

 و�� حدود التصر�ح املمنوح لھ من أي م��ما. ،أو بموجب قرار من ال�جنة ،مجلس اإلدارة

وتحديد شروط  وأمي��ا العام، وز ملجلس اإلدارة صرف م�افأة سنو�ة مقطوعة لعضو ال�جنةيج .10

 استحقاقها.

 

 مهام ال�جنة .د

1.  
ً
 املعتمدة.للسياسات واملعاي��  التوصية ملجلس اإلدارة بقبول املر�ح�ن لعضو�ة مجلس اإلدارة وفقا

وإعداد وصف  ،ضو�ة مجلس اإلدارةاملراجعة السنو�ة لالحتياجات املطلو�ة من املهارات املناسبة لع .2

للقدرات واملؤهالت املطلو�ة لعضو�ة مجلس اإلدارة، بما �� ذلك ا�حد األد�ى من الوقت الذي يلزم أن 

 اإلدارة.والتحض�� الجتماعات مجلس  ،يخصصھ العضو ألعمال الشركة

ورفع التوصيات  ،تقييم فعالية مجلس اإلدارة وال�جان امل�حقة بھ، ومراجعة هي�لها وآليات عملها .3

 واإلشراف ع�� أ�شطة الشركة.  ،املناسبة إلجراء عمليات التطو�ر والتغي�� الالزمة لتعز�ز فعالية األداء

من استمرار استقاللية األعضاء املستقل�ن، وعدم وجود أي �عارض ـ  ع�� األقلـ  التأكد �ش�ل سنوي  .4

شغل عضو�ة مجلس إدارة شركة أخرى، �ان ذلك العضو � سواءً  ،مصا�ح ألي عضو من أعضاء املجلس

لم يكن العضو قد أف�ح ا خدمات أو مواد، م ةلها أيقدم أو يقوم بأعمال منافسة لعمل الشركة، أو ي

  لھ.ع��ا ل�جمعية العامة وأقر��ا 

بما يتناسب مع  وضع سياسات وا�حة لتعو�ضات وم�افآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي�ن .5

قة، و�را�� عند وضع تلك السياسات عدم �عارضها مع األنظمة واللوائح املرعية، األنظمة ذات العال

 األداء.واستخدام معاي�� ترتبط بمستوى 

مة وذات الصلة بطبيعة أعمال هيتضمن جميع املجاالت امل ،وضع برنامج �عر�في ألعضاء املجلس ا�جدد .6

 الشركة.
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 متطلبات ترشيح عضو مجلس اإلدارة .ه

1.  
ّ

 ةمشمول بالس��ة الذاتية لھ، معزز  ،إعالن الشركة�� ح طلبھ خالل ف��ة ال��شيح املحددة أن يقدم امل���

 ا ورد ف�بجميع الوثائق والشهادات املؤ�دة مل
ّ
  الرسمية.ة من ا�جهات �ا باللغة العر�ية، واملصدق

2.  
ّ

 التحقق من أنھ لم �سبق إدانة املر�
ّ
 ح بأي جر�مة مخل

ّ
 حكمها.رف وخيانة األمانة، وما �� ة بالش

3.  
ّ

ح بخ��ات ومعرفة سابقة �� مجال إدارة األعمال ترا�� ال�جنة أن يتمتع عضو مجلس اإلدارة املر�

 املجلس.بما ي��ي أعمال ومناقشات  ،والشر�ات

 ـ  ع�� األقلـ ويشمل هذا النموذج  ،�عبئة نموذج ترشيح لعضو�ة مجلس اإلدارة .4
ّ

ح إقرار موقع من املر�

 بأنھ لم �سبق إدانتھ بجر�م
ّ
إقراره فسوف يتم إسقاط ترشيحھ خالف وإذا ثبت ، ة بالشرف واألمانةة مخل

جتماعات مجلس اإلدارة نھ ع�� استعداد لتخصيص وقت �اف �حضور ا، وأأو عضو�تھ من املجلس

 ي يكون عضو وال�جان ال�
ً
  ،نھ سوف يؤدي عملھ باستقاللية تامة، وأف��ا حسب أنظمة الشركة ا

ً
 مراعيا

 ركة ومساهم��ا.�� ذلك مص�حة الش

 

 اجتماعات ال�جنة .و

أو عـدد يمثـل ، ع�ـ� دعـوة مـن رئـيس ال�جنـة �عقد ال�جنة اجتماعا��ا، مرت�ن ع�� األقل �� السنة، وتتم بنـاءً  .1

 التا��:، املتمثلة �� تكو�ن ال�جنةجلها تم أ�غرض تحقيق األهداف ال�ي من  ،من أعضا��ا 50%

 

 ت املناسبة لعضو�ة مجلس اإلدارة.مراجعة االحتياجات املطلو�ة من املهارا ●

 مراجعة هي�لة مجلس اإلدارة. ●

 تحديد جوانب القوة والضعف �� مجلس اإلدارة. ●

 التأكد من استقاللية األعضاء املستقل�ن �� مجلس اإلدارة.  ●

إذا �ـان �شـغل عضـو�ة مجـالس إدارة  ؛التأكد من عدم وجود أي �عارض مصا�ح ألعضاء املجلـس ●

 شر�ات أخرى.

 وضع برنامج �عر�في ألعضاء املجلس ا�جدد يتضمن طبيعة عمل الشركة. ●

 التأكد من تطبيق سياسة التعو�ضات وامل�افآت ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي�ن. ● 

   التوصية ملجلس اإلدارة بمقدار امل�افآت السنو�ة. ● 

 � مجلس اإلدارة بالشركة.دراسة الس��ة الذاتية لألعضاء املتقدم�ن بطلب العضو�ة � ● 

 فر الشروط املطلو�ة �� املر�ح للعضو�ة.التحقق من تو  ● 

 التوصية ملجلس اإلدارة باألسماء املقبول ترشيحهم للعضو�ة. ● 
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بالتنســــيق  ،يــــتم إعــــداد جــــدول أعمــــال يحــــدد املواضــــيع املطلــــوب بح��ــــا �ــــ� االجتمــــاع مــــن قبــــل أمــــ�ن ال�جنــــة .2

 ا.وأعضا��املسبق مع رئيس ال�جنة 

 دور�ة.ترفع التقار�ر عن نتائج مداوالت ال�جنة إ�� مجلس اإلدارة بصفة  .3

كمــــا �عــــرض ع�ــــ�  ،وتراجــــع مــــن قبــــل رئــــيس ال�جنــــة وأمي��ــــاون جميــــع جلســــات ال�جنــــة �ــــ� �ــــجل خــــاص، تــــد .4

 عل��ا.األعضاء قبل التصديق 

 

 
ً
 :خاطر واالل��ام�جنة امل :ثالثا

 

 صفة ال�جنة .أ

 عاما لها.ومعّينھ من قبلھ �جنة تا�عة ملجلس إدارة الشركة، 
ً
  وتضم أر�عة أعضاء وأمينا

 

 : ومهامها هدف ال�جنة .ب

تقو�م فعالية إجراءات إدارة املخاطر و�رنامج االل��ام بالشركة، ومراجعة سياسات الشركة �� مجال إدارة 

تقيد بتلك املخاطر واالل��ام ومراقبة الضوابط واإلجراءات واألنظمة ال�ي تطبقها الشركة ألجل ضمان ال

السياسات ومراقبة �جل الشركة �� مجال االل��ام باألنظمة والسيطرة ع�� املخاطر ومناقشة أية مسائل 

قانونية من شأ��ا التأث�� ا�جوهري ع�� سياسات الشركة وإجراءا��ا املتعلقة باالل��ام للمتطلبات القانونية 

 ��ا إ�� مجلس اإلدارة.والنظامية والتنظيمية وتقديم التوصيات الالزمة والرفع 

 

 
ً
 �جنة االستثمارات: :را�عا

 

 صفة ال�جنة .أ

 عاما لها.
ً
 �جنة تا�عة ملجلس إدارة الشركة، ومعّينھ من قبلھ وتضم خمسة أعضاء وأمينا

 

 : ومهامها هدف ال�جنة .ب

ملجلس  تؤدي ال�جنة مهامها املعتمدة وم��ا تقييم أ�شطة (سابك) االستثمار�ة وتقديم االق��احات والتوصيات

اإلدارة �� التعامالت املتعلقة �عمليات االندماج واالستحواذ واملشاريع املش��كة واالستثمار �� املشاريع 

 ا�جديدة أو القائمة او مشاريع التوسعة، وكذلك مراجعة االس��اتيجية االستثمار�ة للشركة.



                            
 

 

 43 من  29
 

 

 

 

 

 

 اإلفصاح والشفافيةالسياسات و : الرا�عالباب 

 

 :سة توزيع األر�احسيااملادة األو��: 

ز�ادة �� رأس مال الشركة عن طر�ق أو  سواًء �انت نقدية أو عينية ،�عتمد سياسة الشركة �� توزيع األر�اح

وسياسة التوزيع  ،والتدفقات النقدية ،ع�� ضوابط عديدة يرا�� ف��ا صا�� األر�اح املحققة، منح أسهم

 ،التوزيعات العينية مصا�ح الشركة وجميع ما ذكر شركة، كما يرا�� عنداألسا�ىي للنظام الالواردة �� 

فيما يخص التوزيعات النقدية أو العينية يتم بناًء ع�� توصية من مجلس اإلدارة إ�� ا�جمعية العامة و 

 .جميع األنظمة ذات العالقةبما يتما�ىى مع  للشركة

 

 سياسة �عارض املصا�ح:املادة الثانية: 

 تؤمن الش
ً
  ركة إيمانا

ً
 بنيمقرارا��ا يجب أن يكون  واتخاذعمالها دار��ا أل بأن إ تاما

ً
 اقتصاديةع�� أسس ا

�عمل  ،ات، من أجل ذلكيع�� أساس الكفا ةوأن عملية التوظيف وتو�� املناصب �� الشركة مبني ،بحتة

�� إدارة  االقتصاديةالشركة ع�� تفادي وجود أي �عارض للمصا�ح من أي نوع يمكن أن يؤثر ع�� األسس 

 قرارا��ا،إذا وجد أي �عارض للمصا�ح �عمل الشركة ع�� إدارتھ بما ال يؤثر ع�� و القرارات،  اتخاذل أو األعما

 باآل�ي:االل��ام فيما يخص �عارض املصا�ح وعليھ تتطلب سياسة الشركة 

 

 
ً
 عضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي�ن:سبة أل نبال: أوال

أن تكون لھ أي  ،�جمعية العامة يجدد �ل سنةص من اترخي دون  ،ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة .أ

و�ستث�ى  ،�� األعمال والعقود ال�ي تتم �حساب الشركة، مباشرة أو غ�� مباشرة، سواء مص�حة

من ذلك األعمال ال�ي تتم بطر�ق املنافسة العامة إذا �ان عضو مجلس اإلدارة صاحب العرض 

من مص�حة �خصية �� األعمال  املجلس بما لھإبالغ وع�� عضو مجلس اإلدارة  ،األفضل

وال يجوز للعضو ذي  ،والعقود ال�ي تتم �حساب الشركة، و�ثبت هذا التبليغ �� محضر االجتماع

و�بلغ رئيس مجلس اإلدارة ، املص�حة االش��اك �� التصو�ت ع�� القرار الذي يصدر �� هذا الشأن
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ألحد أعضاء مجلس اإلدارة ا�جمعية العامة عند ا�عقادها عن األعمال والعقود ال�ي يكون 

 .غ تقر�ر خاص من املحاسب القانو�يمص�حة �خصية ف��ا، و�رفق ��ذا التبلي

أن �ش��ك �� أي  سنة،ل ترخيص من ا�جمعية العامة يجدد �دون  اإلدارة،ال يجوز لعضو مجلس  .ب

 
ً
كة أو عضو مجلس إدارة �� شركة تنافس الشر  عمل من شأنھ منافسة الشركة، أو أن يكون مديرا

 جر �� أحد فروع النشاط الذي تزاولھ الشركة. اأو أن يت، أو تزاول نفس �شاط الشركة

 من أي نوع ألعضاء مجلس إدار��ا أو أن تضمن أي قرض  .ج
ً
 نقديا

ً
ال يجوز للشركة أن تقدم قرضا

 ،ستث�ى من ذلك قروض اإلس�ان وغ��ها �� حدودها وأغراضهااآلخر�ن، و��عقده أحدهم مع 

 �� الشركة.و�الشروط ال�
ً
 ي تتبعها �� معامال��ا مع موظف��ا إن �ان عضو مجلس اإلدارة موظفا

تقوم �جنة ال��شيحات وامل�افآت املنبثقة عن املجلس بالتأكد من عدم وجود أي �عارض مصا�ح  .د

 ألعضاء املجلس إذا �ان �شغل عضو�ة مجالس إدارة شر�ات أخرى.

و��ن أي طرف ذي عالقة أو أي ترتيب �ستثمر يجب ع�� الشركة اإلفصاح عن أي صفقة بي��ا  .ه

 لھ.
ً
 بموجبھ �ل من الشركة وطرف ذي عالقة �� أي مشروع أو أصل أو يقدم تمو�ال

 يجب ع�� الشركة تضم�ن تقر�ر مجلس اإلدارة بوصف ألي صفقة بي��ا و��ن أي طرف ذي عالقة. .و

 يجب ع�� الشركة تضم�ن تقر�ر مجلس اإلدارة ألي أعمال أو عقود تكو  .ز
ً
وف��ا  ف��ا،ن الشركة طرفا

أو �انت ف��ا مص�حة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير املا�� أو ألي 

وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل فع�� الشركة تقديم  م��م،�خص ذي عالقة بأي 

 إقرار بذلك.

 

 
ً
 :نسو�ي الشركةبالنسبة مل: ثانيا

 عن أي �عارض موجود أو محتمل للمصا�ح يكون  يل��م موظفو  .أ
ً
الشركة بإبالغ اإلدارة العليا فورا

 بھ.املوظف ع�� علم 

�عارض املصا�ح قبل نيل موافقة الشركة �حصولھ ع�� �جل  اتفاقيةيل��م أي موظف بتوقيع  .ب

 تجاري.

تقوم سياسة الشركة وجدول الصالحيات ��ا ع�� الفصل التام ب�ن سلطات ومسؤوليات  .ج

 بت�جيلها.املوظف�ن الذين يقومون بتنفيذ األعمال عن الذين يقومون 

تحظر االستفادة �حساب املطلع�ن ع�� املعلومات الداخلية بالشركة �ش�ل مباشر أو غ�� مباشر  .د

�غرض تحقيق ر�ح أو منفعة تجار�ة أو معنو�ة قبل إعالن هذه املعلومة ع�� موقع السوق بف��ة 

 السوق.سلوك  زمنية، كما حدد��ا قواعد
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تمنع أو تحد من  العالقة،ضمن سياسة حماية األطراف ذات  للسلوك،وضعت الشركة قواعد  .ه

 للمصا�ح.وجود �عارض 

تقوم سياسة املش��يات بالشركة ع�� الفصل التام ب�ن ا�جهة ال�ي تقوم بإجراء التقييم الف�ي عن  .و

  املقاول�ن.ا�جهة ال�ي تقوم بإجراء التقييم التجاري لعروض 

للشركة املوافقة ع�� حصول املوظف ع�� �جل تجاري، �شرط توقيعھ ع�� اتفاقية عدم �عارض  .ز

 عن أية حاالت تضارب فع�� أو محتمل 
ً
املصا�ح، إال أنھ يجب إخطار اإلدارة العليا للشركة فورا

  ذلك:للمصا�ح، ال�ي قد يكون املوظف ع�� علم ��ا ويشمل 

 

لية هامة �� أي مشروع خار�� يمارس العمل، أو �س�� تملكھ أو أحد أفراد عائلتھ حصة ما .1

 إ�� ممارسة عمل مع الشركة، أو �عمل ع�� التنافس معها. 

 �� مجلس إدارة أو  .2
ً
 أو  مسئوال عمل املوظف عضوا

ً
 رئيسا

ً
 أو مساهما

ً
 أو مستشارا

ً
أو شر��ا

، أو قيامھ بأي دور رئيس �� أي مشروع خار�� يمارس العمل، أو �س�� 
ً
إ�� ممارسة مستثمرا

 عمل مع الشركة، أو يكون �� تنافس معها. 

قيامھ بمهمة سمسار أو وكيل أو ممثل أو وسيط آخر ملص�حة طرف ثالث �� عمليات تجار�ة  .3

 تتعلق بالشركة أو بمصا�حها.

 

 سياسة حماية األطراف ذات العالقة مع الشركة:املادة الثالثة: 

ل�ي تنظم عالقا��ا ب�افة األطراف ذات العالقة ��ا من تضع الشركة السياسات واإلجراءات الوا�حة ا

ل األنظمة �ش�، و بما يكفل حقوق الشركة و�افة هذه األطراف ؛موظف�ن ومساهم�ن وموردين وز�ائن وخالفھ

تحديد و�عمل الشركة ع��  ،�� تحديد حقوق وواجبات �افة األطراف ذات العالقة والعقود املصدر األساس

وحدود  ،وتبعات التقص�� �� األداء ،حقوق وواجبات املتعاقدين وطر�قة أداءهاو ، هذه العقودوإيضاح 

ولية وطر�قة �سو�ة ا�خالفات ال�ي قد تنشأ من جراء تنفيذ هذه العقود �ش�ل يكفل حماية األطراف ؤ املس

 ذات العالقة مع الشركة من خالل اآلليات التالية: 

 

 بحقوقهم: آليات �عو�ض أ�حاب املصا�ح �� حالة اإلخالل .أ

1.  
ً
ل��اما��ا ال�ي تحددها العقود واألنظمة ذات باعن عدم وفاء الشركة  أن يكون اإلخالل ناتجا

أو عدم إتباعها للمعاي�� واملمارسات الصناعية  ،لعناية ال�افيةأو عدم بذلها ا ،العالقة

 املعتمدة. 
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 .لعالقةسببية ب�ن تصرف الشركة والضرر الذي وقع ع�� األطراف ذات اتوفر عالقة  .2

  .�س�� الشركة جاهدة إ�� تحديد مقدار الضرر الذي وقع ع�� األطراف ذات العالقة .3

 .بإقرار الشركة أو بحكم من جهات الفصل املختصة سواءً  ،حالة اإلخاللإثبات وجوب  .4

ع��  االتفاق�س�� الشركة للدخول �� نقاش ومفاوضات مع األطراف املتضررة لبحث إم�انية  .5

 �ض.آلية ومبلغ التعو 

لتعو�ض األطراف ذات  ـ تأم�ن طرف ثالث ـ �عمل الشركة ع�� توف�� الغطاء التأمي�ي املناسب .6

 العالقة عن األضرار املحتمل وقوعها. 

تبعات  ةالشركة ينتج عنھ ضرر لآلخر�ن ال يلزم الشركة بأي�� �ل تصرف من قبل العامل�ن  .7

  ؛مادية أو معنو�ة
ً
للقيام ��ذا العمل دون ل الشركة من قب إال إذا �ان هذا ال�خص مخوال

 .   إخالل بما فوض بھ

 

 أو ا�خالفات: الش�اوى آليات �سو�ة  .ب

�افة ل �املة ن عقودها واتفاقيا��ا مع األطراف ذات العالقة �غطية�تضمل�س�� الشركة  .1

ا�جوانب النظامية والقانونية ال�ي تجن��ا وتجنب األطراف ذات العالقة الوقوع �� خالفات 

 محتملة.

عقودها مع األطراف ذات العالقة أسلوب �سو�ة ا�خالفات ال�ي قد لتضم�ن �س�� الشركة  .2

 تنشأ عن تنفيذ هذه العقود.

 تل��م الشركة  .3
ً
 .إتباع أساليب �سو�ة ا�خالفات املذكورة �� العقود املوقعة �لما �ان ذلك ممكنا

ودية �لما �ان ذلك تسو�ة خالفا��ا مع األطراف ذات العالقة باألساليب الل�س�� الشركة  .4

 
ً
 .ممكنا

املوظف�ن وأساليب  ش�اوى تتضمن سياسات الشركة ولوائحها الداخلية إجراءات التعامل مع  .5

 حلها.

الز�ائن وأساليب  ش�اوى تتضمن سياسات الشركة ولوائحها الداخلية إجراءات التعامل مع  .6

 حلها.

ز�ائن وسرعة حلها للوصول إ�� ال ش�اوى الشركة معاي�� لقياس �� تتضمن معاي�� األداء املتبعة  .7

 أع�� مستوى من الرضا.

الناشئة عن استخدام  التحدياتتقدم الشركة الدعم الف�ي الالزم للز�ائن للتعامل مع  .8

 منتجا��ا.
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 سياسة حظر التداول:املادة الرا�عة:  

، السوق املالية هيئةرة عن ن من قواعد الت�جيل واإلدراج الصاد�تل��م الشركة بما ورد �� املادة الثالثة والثالث

ال�ي تنص ع�� حظر �عامالت أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذي�ن أو أي �خص ذي عالقة بأي م��م �� 

 أي أوراق مالية للشركة خالل الف��ات التالية:

 

 السابقة ل��اية15خالل ( .أ
ً
 تقو�ميا

ً
 ملاليةالقوائم اح�ى تار�خ إعالن و�شر ر�ع السنة املالية  ) يوما

 األولية للشركة.

 السابقة ل��اية 30خالل ( .ب
ً
 تقو�ميا

ً
السنو�ة  إعالن القوائم املاليةح�ى تار�خ السنة املالية ) يوما

 للشركة.

 

 

 سياسة االل��ام �سر�ة املعلومات:املادة ا�خامسة: 

 

 بما ي��:ع�� القيام الشركة �� هذا الشأن �عمل  

ال�ي ، املعلومات مة املتعلقة باملحافظة ع�� ا�خصوصية وسر�ةاالل��ام بالقوان�ن واألنظو اإلملام  .1

واملعلومات ال�خصية بالدولة ال�ي يتم ف��ا جمع  ،ع�� ضوابط تنظيم البيانات ا�خاصة تنطوي 

واستخدامها؛ وكذلك اإلملام واالل��ام بالتعليمات املعمول ��ا  تلك البيانات واملعلومات ومعا�ج��ا

  .صهذا ا�خصو  ��الشركة �� 

قبل تأسيس أو ، جمع البيانات ال�خصية ومعا�ج��ا واستخدامها ألغراض العمل املشروعة فقط .2

اإلفصاح أو إفشا��ا  تحديث أي نظام أو منظومة �جمع املعلومات ال�خصية أو استخدامها أو

ع علقة بالتعامل مواملتطلبات املت �جب التأكد من االل��ام التام بجميع الشروطو ع��ا أو نقلها، 

 .ال�خصيةالبيانات 

ل�ي تأ�ي ا والبيانات ،إ�� البيانات "مجهولة املصدر والقابلة للتداول"ـ قدر اإلم�ان ـ ال�جوء   عدم  .3

�عرف ��ا أو يصعب �س��ا إ��  "ال�ي ال تتم�� بخصائص أو  ،ع�� وجھ اإلجمال والشمول ودون اسم"

  .�خص محدد أو جهة �عي��ا"
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مخولون ع�� من هم ومعا�ج��ا نات ال�خصية والدخول إل��ا حصر عملية ا�حصول ع�� البيا .4

   .ألغراض العملبذلك ع�� سبيل ا�حصر و 

والوصول  تو�� ا�حرص وا�حيطة وا�حذر ملنع غ�� املصرح لهم من الوصول إ�� البيانات ال�خصية .5

  .ال�خصية ومنع الضياع املفا�� أو التلف غ�� املقصود للبيانات ،إل��ا أثناء معا�ج��ا

استخدام  ول األمن املختص �� حالة اكتشافإخطار املدير املباشر أو الشؤون القانونية أو مسؤ  .6

األمنّية  أو �� حالة اكتشاف أن ا�حماية ،بيانات �خصية ع�� نحو يتعارض مع هذه السياسة

  .يؤثر ف��ا للنظام الذي يحتوي ع�� البيانات ال�خصية قد �عرضت أو تتعرض ملا ��ددها أو

 

 سياسة اإلفصاح والشفافية:ادة السادسة: امل

شركة السياسات واإلجراءات ال�ي تكفل تحقيق مبدأ العدالة �� توف�� املعلومات املناسبة �� الوقت الأقرت 

ع�� معلومات �حيحة ووافية،  املناسب �غرض مساعدة املستثمر�ن ع�� اتخاذ القرارات االستثمار�ة بناءً 

وضمان عدم �سرب املعلومات دة ع�� فرص مت�افئة �� الوصول إ�� املعلومة وحصول �افة األطراف املستفي

 اآلخر. همإ�� �عض املستثمر�ن دون �عض

 

اإلفصاح عن التطورات الهامة  �شأنتنفيذ السياسات واإلجراءات ال�ي وضعها مجلس اإلدارة بوتل��م الشركة 

 للمتطلبات القانو 
ً
نية واللوائح املعمول ف��ا بما ال يتعارض مع التعليمات والبيانات املالية وتقار�ر األداء وفقا

 .الواردة من ا�جهات ذات االختصاص

 

 اإلفصاح �� تقر�ر مجلس اإلدارة: السا�عة:املادة 

من قواعد الت�جيل واإلدراج ) 43( �� نص املادةوفقا ملا ورد  يقوم مجلس اإلدارة بإعداد تقر�ره السنوي 

 التقر�ر يتضمن  أنع��  ،دارة�شأن محتو�ات تقر�ر مجلس اإل 
ً
لعمليات الشركة خالل السنة املالية،  عرضا

العوامل املؤثرة ع�� أعمال الشركة ال�ي يحتاجها املستثمر ليتمكن من تقو�م أصول وخصوم الشركة و 

السوق  هيئة��خة منھ إ��  وترسل�� اململكة، ومركزها املا��، ويعلن عنھ �� �حيفة محلية واسعة االنتشار 

  التقر�ر ع�� اآل�ي: يحتوي  أنو�جب  املالية.

 

، و�� حالة وصف نوع�ن أو أك�� من النشاط التا�عة اوشر�ا��وصف ألنواع النشاط الرئيسة للشركة  .1

 النتائج.يتم إرفاق بيان ب�ل �شاط وتأث��ه ع�� حجم أعمال الشركة التجار�ة وإسهامھ �� 
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ك إعادة هي�لة الشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف بما �� ذلـ  وصف �خطط وقرارات الشركة املهمة .2

 تواجهها.والتوقعات املستقبلية ألعمال الشركة وأي مخاطر ـ  عمليا��ا

ألصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات املالية  بيا�ي،ع�� ش�ل جدول أو رسم  خالصة، .3

 أقصر.أ��ما  ،ا�خمس األخ��ة أو منذ التأسيس

 التا�عة.شر�ا��ا و �� إيرادات الشركة تحليل جغرا�� إلجما .4

توقعات معلنة  ةأو أي ،فروقات جوهر�ة �� النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة ةإيضاح ألي .5

 الشركة.من 

 القانوني�ن.ة السعودية للمحاسب�ن معاي�� املحاسبة الصادرة عن الهيأإيضاح أي اختالف عن  .6

 تأسيسها.الدولة املحل الرئيس لعمليا��ا، والدولة محل و  الرئيس،اسم �ل شركة تا�عة و�شاطها  .7

 تا�عة.تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة ل�ل شركة  .8

 األر�اح.سياسة الشركة �� توزيع وصف  .9

عدا أعضاء مجلس ـ  مص�حة �� فئة األسهم ذات األحقية �� التصو�ت �عود أل�خاص ةوصف أي .10

قاموا بإبالغ الشركة بتلك ا�حقوق ـ  وأوالدهم القصر  إدارة الشركة وكبار التنفيذي�ن وأزواجهم

، وأي �غي�� �� تلك ا�حقوق خالل السنة املالية ) من قواعد الت�جيل واإلدراج45(بموجب املادة 

 األخ��ة.

وحقوق اكتتاب �عود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار  ،وحقوق خيار ،مص�حة ةوصف أي .11

أو أي من شر�ا��ا التا�عة،  ،ر �� أسهم أو أدوات دين الشركةالتنفيذي�ن وأزواجهم وأوالدهم القص

 األخ��ة.وأي �غي�� �� تلك املص�حة أو تلك ا�حقوق خالل السنة املالية 

، سواء �انت واجبة السداد عند الطلب أو غ�� ذلك، قروض ع�� الشركة ةاملعلومات املتعلقة بأي .12

 لقروض  ةوأيعة، الشر�ات التا�وكشف املديونية اإلجمالية للشركة و 
ً
مبالغ دفع��ا الشركة سدادا

 و�� حال عدم وجود قروض ع�� الشركة، يتم تقديم إقرار بذلك.، خالل السنة

حقوق خيار أو مذكرات حق  ةأدوات دين قابلة للتحو�ل إ�� أسهم، وأي ةوصف فئات وأعداد أي .13

مع إيضاح أي عوض  ،ةاكتتاب أو حقوق مشا��ة أصدر��ا أو منح��ا الشركة خالل السنة املالي

 ذلك.حصلت عليھ الشركة مقابل 

حقوق تحو�ل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحو�ل إ�� أسهم، أو حقوق خيار، أو  ةوصف أي .14

 الشركة.، أو حقوق مشا��ة أصدر��ا أو منح��ا اكتتابمذكرات حق 
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بلة لالس��داد، وقيمة أدوات دين قا ةوصف أي اس��داد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي .15

وتلك ال�ي  ،األوراق املالية املتبقية، مع التمي�� ب�ن األوراق املالية املدرجة ال�ي اش����ا الشركة

 التا�عة.اش����ا شر�ا��ا 

و�جل حضور �ل اجتماع ، عقدت خالل السنة املالية األخ��ةعدد اجتماعات مجلس اإلدارة ال�ي  .16

 فيھ أسماء 
ً
 ا�حاضر�ن.مو�حا

 صفقة ب�ن املصدر وطرف ذي عالقة. ةأي وصف .17

 فيھ أعمال أو عقود ةمعلومات تتعلق بأي .18
ً
وتوجد أو �انت توجد فيھ مص�حة  ،تكون الشركة طرفا

 يجوهر�ة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير املا�� أو ألي �خص ذ

 بذلك.تم تقديم إقرار عالقة بأي م��م، وإذا لم يوجد عقود من هذا القبيل ي

ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبھ أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذي�ن  ةأيبيان  .19

 �عو�ض.عن أي راتب أو 

 األر�اح.حقوق ��  ةترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبھ أحد مساهمي الشركة عن أي ةأيبيان  .20

مستحقات  ةز�اة أو ضرائب أو رسوم أو أي ةأي بيان قيمة املدفوعات النظامية املستحقة لسداد .21

 أسبا��ا.أخرى، مع وصف موجز لها و�يان 

 الشركة.استثمارات أو احتياطيات أخرى تم إ�شاؤها ملص�حة موظفي  ةبيان قيمة أي .22

 إقرارات بما ي��: .23

 �حيح.�ش�ل أعدت ا�حسابات  أن �جالت •

 لية.بفعا ونفذأن نظام الرقابة الداخلية أعد ع�� أسس سليمة  •

قدرة الشركة ع�� مواصلة �شاطها. و�� حال �عذر إصدار أي  ��أنھ ال يوجد أي شك يذكر  •

 مما سبق، يدرج �� التقر�ر إقرار يو�ح سبب ذلك.

 ئةية السنو�ة، وطلبت الهيائم املالإذا �ان تقر�ر املحاسب القانو�ي يتضمن تحفظات ع�� القو  .24

  للهيئة.ملعلومات كما تم تقديمها لك امعلومات إضافية، يو�ح تقر�ر مجلس اإلدارة ت

�� حال توصية مجلس اإلدارة باستبدال املحاسب القانو�ي قبل ان��اء ثالث سنوات مالية متتالية،  .25

 باالستبدال.يحتوي التقر�ر ع�� ذلك، مع بيان أسباب التوصية 

 �� مجالس إدا .26
ً
 .را��اأسماء الشر�ات املساهمة ال�ي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا
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تكو�ن مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائھ ع�� النحو اآل�ي: عضو مجلس إدارة تنفيذي، أو عضو  .27

 مجلس إدارة غ�� تنفيذي، أو عضو مجلس إدارة مستقل.

مثل �جنة املراجعة، و�جنة  ،هااموصف مختصر الختصاصات �جان مجلس اإلدارة الرئيسة ومه .28

 جان ورؤسا��ا وأعضا��ا وعدد اجتماعا��ا.ال��شيحات وامل�افآت، مع ذكر أسماء هذه ال�

 تفصيل عن امل�افآت والتعو�ضات املدفوعة ل�ل من اآل�ي ع�� حدة: .29

 أعضاء مجلس اإلدارة. •

خمسة من كبار التنفيذي�ن ممن تلقوا أع�� امل�افآت والتعو�ضات من الشركة، يضاف إل��م  •

 الرئيس التنفيذي واملدير املا�� إن لم يكونا من ضم��م.

ة أو من أي جهة أشارة إ�� أي عقو�ة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض ع�� الشركة من الهياإل  .30

 إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

 نتائج املراجعة السنو�ة لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة. .31

 

 الباب ا�خامس: �عليمات ونماذج اإلعالنات

ناصر األساسية ال�ي البد من توفرها �� جميع إعالنات الشركة ال�ي تبث تحدد التعليمات التالية �ش�ل عام الع

من خالل موقع السوق، السيما اإلعالنات ا�خاصة بالنتائج املالية، وتوصيات مجلس إدارة الشركة �شأن ز�ادة 

�ما �� حال رأس املال أو خفضھ، والدعوة لعقد اجتماع ا�جمعية العامة العادية أو غ�� العادية، وقرارات أي م�

 ا�عقادهما. 

 

 :اإلعالناتنشر لاملادة األو��: التعليمات العامة 

 

 يجب أن �شتمل اإلعالن ع�� البيانات التالية:

 ويعكس ا�حدث ا�جوهري املراد اإلعالن عنھ. .1
ً
 يكون عنوان اإلعالن وا�حا

 تقديم وصف مفصل ل�حدث ا�جوهري مع توضيح �افة املعلومات املرتبطة بھ. .2

 عوامل وامل��رات ال�ي أدت لتحقق ا�حدث.إيضاح ال .3

ر ذلك يذكر السبب. .4
ّ
 إذا �ان ل�حدث أثر ما�� ع�� القوائم املالية، يذكر األثر املا�� ل�حدث، وإذا �عذ

تبذل الشركة العناية الالزمة للتأكد من أن أي وقائع أو معلومات مرتبطة بذلك ا�حدث �حيحة وغ��  .5

 مضللة.
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أو حذف أو إخفاء أية معلومات يمك��ا التأث�� ع�� مضمون أو نتائج �س�� الشركة لعدم استبعاد  .6

 ا�حدث ا�جوهري.

�� حال �شأ عن ا�حدث ا�جوهري أي ال��ام ما�� ع�� الشركة، يتضمن اإلعالن شروط ومدة وقيمة  .7

 فيھ، وأثره ع�� القوائم املالية.
ً
ل طرفا

ّ
 هذا االل��ام وا�جهات ال�ي تمث

الن عن حدث جوهري مستقب��، �س�� الشركة لإلعالن عن أي تطورات �� حال قامت الشركة باإلع .8

 جديدة تحدث ع�� ذلك ا�حدث.

 يجب اإلفصاح عن �ل م��ما �ش�ل منفصل عن اآلخر. الشركة،�� حال وجود تطور�ن جوهر��ن لدى  .9

�� حال حدوث أّي من التطورات ا�جوهر�ة خالل أقل من ساعت�ن من بداية ف��ة التداول أو أثناء  .10

فع�� الشركة االنتظار ح�ى ان��اء ف��ة التداول ومن ثم إعالنھ ع�� موقع السوق املالية  التداول،ف��ة 

(تداول)، مع وجوب اتخاذ �افة االحتياطات الالزمة �افة لضمان عدم �سرب ا�خ�� عن تلك 

الذي ال التطورات ا�جوهر�ة قبل �شر اإلعالن. أما إذا �ان ا�خ�� عن التطور ا�جوهري من النوع 

خرى ال تضمن الشركة ال��امها 
ُ
 بأطراف أ

ً
يمكن للشركة ضمان عدم �سر�ھ (كأن يكون مرتبطا

باملحافظة ع�� السر�ة، أو أن يكون التطور محل ا�خ�� مادة إعالمية؛ �ال�ارثة الطبيعية أو ا�حر�ق أو 

 نحو ذلك) فيجب إبالغ الهيئة فور وقوعھ.

ت مجلس إدار��ا أو �جان املراجعة أو أّي �جان أخرى يجب ع�� الشركة مراعاة عقد اجتماعا .11

سيناقش خاللها موضوع يجب اإلعالن عنھ بناًء ع�� أح�ام قواعد الت�جيل واإلدراج خالل ف��ة 

تمكن الشركة من �شر اإلعالن ع�� موقع السوق املالية (تداول) قبل ما ال يقل عن ساعت�ن من 

 ماع.بداية ف��ة التداول ال�ي ت�� عقد االجت

يجب ع�� الشركة تحديد مدى ا�حاجة إ�� بث إعالن ع�� موقع (تداول) للرد ع�� أّي شائعات تتعلق  .12

.
ً
 بأّي تطورات جوهر�ة، و�حق للهيئة إلزام الشر�ات ببث إعالن م�ى رأت ذلك ضرور�ا

 يجب ع�� الشركة التقيد بقواعد اللغة العر�ية السليمة عند صياغة اعالنا��ا. .13

 

 التطورات الهامة ال�ي �ستلزم اإلفصاح: أمثلة ة:الثانياملادة 

 

حسب التعليمات الصادرة عن هيئة السوق املالية ��ذا ا�خصوص، وع�� سبيل املثال ال ا�حصر يتم اإلعالن عن 

 أي تطورات جوهر�ة عند تحقق أيا من اآل�ي:

 صدر.من صا�� األصول للم %10أي صفقة لشراء أصل أو بيعھ �سعر �ساوي أو يز�د ع��  .أ
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من صا�� األصول  %10أية مديونية خارج إطار النشاط العادي للمصدر بمبلغ �ساوي أو يز�د ع��  .ب

 للمصدر.

 من صا�� أصول املصدر. %10أية خسائر �ساوي أو تز�د ع��  .ج

أي �غ�� كب�� �� بيئة إنتاج املصدر أو �شاطھ، �شمل ع�� سبيل املثال ال ا�حصر وفرة املوارد وإم�انية  .د

 ل��ا.ا�حصول ع

 �غي�� الرئيس التنفيذي للمصدر أو أي �غي��ات �� �شكيل أعضاء مجلس إدارة املصدر. .ه

من صا�� أصول  %5أي دعوى قضائية كب��ة إذا �ان املبلغ موضوع الدعوى �ساوي أو يز�د ع��  .و

 املصدر.

 .%10الز�ادة أو النقصان �� صا�� أصول املصدر بما �ساوي أو يز�د ع��  .ز

 .%10ان �� إجما�� أر�اح املصدر بما �ساوي أو يز�د ع�� الز�ادة أو النقص .ح

من إجما�� إيرادات املصدر أو اإل��اء غ�� املتوقع  %5الدخول �� عقد إيراداتھ مساو�ة أو تز�د ع��  .ط

 لذلك العقد.

أية صفقة ب�ن املصدر وطرف ذي عالقة، أو أي ترتيب �ستثمر بموجبھ �ل من املصدر وطرف ذي  .ي

 لھ.عالقة �� أي مشرو 
ً
 ع أو أصل أو يقدم تمو�ال

 أي انقطاع �� أي من النشاطات الرئيسة للمصدر أو شر�اتھ التا�عة. .ك

 

 نشر النتائج املالية للشركة:لالتعليمات العامة  الثالثة:املادة 

 من ��اية الف��ة املالية 40�علن الشركة عن نتائجها املالية السنو�ة خالل ف��ة ال تتجاوز ( .أ
ً
) يوما

 قبل تار�خ ا�عقاد ا�جمعية العامة 25ال�ي �شملها تلك القوائم وقبل (السنو�ة 
ً
 تقو�ميا

ً
) يوما

يوم عمل من ان��اء الف��ة املعلن ع��ا ع��  15كما �علن عن نتائجها املالية األولية خالل  للشركة،

 موقع السوق، قبل إعال��ا �� أية وسيلة إعالمية أخرى داخل أو خارج الشركة.  

تمد مجلس اإلدارة القوائم املالية األولية والسنو�ة وأن يوقع عل��ا عضو مفوض من يجب أن �ع .ب

 مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي واملدير املا�� قبل �شرها.

�عبئة وإرسال النماذج املخصصة للقوائم املالية بواسطة نظام النماذج اإللك��ونية ا�خاصة ��يئة  .ج

 السوق املالية. 

ية السنو�ة مع تقر�ر مجلس اإلدارة �� �حيفة يومية واسعة االنتشار خالل ف��ة ال �شر القوائم املال .د

 من ان��اء الف��ة املالية السنو�ة.40تتجاوز (
ً
 ) يوما
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) مع تقر�ر مجلس اإلدارة والقوائم املالية السنو�ة إ�� هيئة السوق املالية خالل ف��ة 8إرسال نموذج ( .ه

 من ان��اء ا40ال تتجاوز (
ً
 لف��ة املالية السنو�ة.) يوما

 

 

 :املختلفة إعالنات الشركةالنماذج ا�خاصة ب الرا�عة:املادة 

 

مرفق مع هذا النظام ��خة محدثة للنماذج ا�خاصة بإعالنات الشر�ات املعتمدة من قبل هيئة السوق 

ت الشر�ات املالية وال�ي بدورها �ساعد ع�� تنظيم فحوى ومضمون املعلومات املطلوب توافرها �� إعالنا

املدرجة لغرض مساعدة الشر�ات املساهمة ع�� رفع و�عز�ز مستوى الشفافية واإلفصاح وإعانة املستثمر�ن 

، وال�ي تتضمن ( إعالنات التغ��ات  ع�� اتخاذ قرارا��م االستثمار�ة بناًء ع�� معلومات وافية و�حيحة

، إعالنات توزيع األر�اح ، اإلعالنات اإل�حاقية  اإلدار�ة ، إعالنات التغي�� �� رأس املال ، ا�جمعيات العامة

والت�حيحية ، إعالنات توقيع مذكرات التفاهم ، إعالنات املشاريع ، إعالنات صفقات شراء أو بيع األصول ، 

(
ً
. إعالنات التمو�ل ، إعالنات أدوات الدين ، إعالنات الدعاوى القضائية ، إعالنات التطورات املعلنة سابقا

لهيئة املوقع الرسمي  من خاللأي تحديثات قد تطرأ ع�� النماذج والتعليمات امللزمة ع��  االطالعو�اإلم�ان 

-http://www.cma.org.sa/Ar/FormsSite/Documents/instr%20(1-1السوق املالية ع�� الرابط التا�� 

1213).docx 

 

  : ميثاق أخالقيات املهنةالسادسالباب 

 

 يم الشركة:قاملادة األو��: 

 

 يكون من خالل �عز�ز القيم التالية:الشركة لسلوك الوظيفي وأخالقيات املهنة �� ضبط وتنظيم قواعد اإن 

��م من الفهم التام الوا�ح وال�حيح ألطر ق :التحف�� .1 ِ
ّ
واعد السلوك الوظيفي تزو�د العامل�ن بما يمك

ا ��ا وأن �عملوا من وأخالقيات املهنة وأدبيا��ا، ومتطلبات األداء السليم ال�ي يتوجب عل��م أن يل��مو 

 خاللها.

ن للشركة وارد البشر�ة املإتاحة الفرص املناسبة أمام  :املشاركة .2 ِ
ّ
بما ف��ا من تنوع؛ باتخاذ �ل ما يمك

لة للعمل. من العمل �� بيئة تقوم ع�� االح��ام  و��يئة الظروف املواتية واملفضَّ

http://www.cma.org.sa/Ar/FormsSite/Documents/instr%20(1-1-1213).docx
http://www.cma.org.sa/Ar/FormsSite/Documents/instr%20(1-1-1213).docx
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ل��ام املستمر بالقوان�ن واألنظمة ومقتضيات األداء املثا�� والسلوك امل�ي والوظيفي الذي : االاإلبداع .3

 ل�جهود الرامية إ�� االبت�ار �� املنتجات والعمليات التشغيلية، 
ً
تنشده الشركة من موظف��ا، دعما

وا�حرص ع�� االل��ام بالقوان�ن  ،صف بدرجة عالية من االنضباطوتقديم ا�حلول �� عالم يت

 والضوابط التنظيمية.

  ،تحقيق النمو من خالل كسب ثقة موظفي الشركة وز�ائ��ا وشر�ا��ا �� العمل: اإلنجاز .4
ً
من انطالقا

 
ً
 ا�حرص الدائم ع�� االل��ام التام بأفضل القيم األخالقية والثوابت واملبادئ، ال�ي تمثل أساسا

 �عتمد عليھ الشركة �� تقو�م أدا��م؛ دون  ،للسلوك امل�ي املطلوب من العامل�ن �� الشركة
ً
ومعيارا

 أد�ى مساومة أو تفر�ط �� االل��ام بأع�� املعاي�� األخالقية وموجبات الن�اهة املهنية.

 

 :أخالقيات املهنةالسلوك الوظيفي و  قواعداملادة الثانية: 

 ومراعا��ا �ل إتباعها منسو�ي الشركة �ل ع�� يتع�ن ال�ي السلوك معاي�� ع�� ملهنةا أخالقيات ميثاق يحتوي 

 أو مخاوف أية و�عمل الشركة �� حال وجود .يؤدون فيھ أعمالهم موقع �ل و�� ،املعامالت سائر و�� ،يوم

  مليثاق أخالقيات املهنة، ع�� التحف�� وخلق ثقافة اإلبالغ عن ذلك االمتثال عدم �شأن شكوك
ً
 ا�جهة إ�� فورا

 الهاتفي وا�خط القانونية، والشؤون البشر�ة، واملوارد املباشر، املدير ع�� عدة قنوات، م��ا املختصة،

 أية اتخاذ ع�� عدم التأكيد مع .والنظامية القانونية املخالفات معا�جة مجال �� الفنية للمساندة املخصص

 وقوع حيال شكوكھ أو مخاوفھ عن إبالغھ جراء �خص أي ضد نوع أي من نظامية تبعات أو مسائلة إجراءات

  .نظامية أو قانونية مخالفات

 

ع�ى سياسة عشرة ثالث من املهنة أخالقيات ميثاق و�تألف
ُ
واملهددات،  املخاطر مجاالت أبرز  و�غطي بالن�اهة، �

هذه  الشركة، ول أص وحماية العمل، وم�ان ،العاملية بيئتنا :فئات ثالث ضمن السياسات هذه تصنيف تم وقد

 التالية:القواعد  م��ا ع�� سبيل املثال أوجھ،السياسات تتضمن قواعد تحكم السلوك �� عدة 

 

التعامل و�سي�� شؤون عمل الشركة بصدق وأمانة، ومراعاة أر�� األساليب واملبادئ األخالقية  .1

 �� اإلدارة، واالبتعاد عن �ل ما يمس شرف وكرامة الشركة داخل وخارج العمل.

 تكريس الوقت وا�جهد ألداء العمل وا�حرص ع�� عدم إضاعة وقت اآلخر�ن.  .2

 التعاون مع الزمالء �� العمل ع�� الوجھ الذي يؤدي إ�� حسن س�� العمل بالشركة.  .3
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الوالء للشركة صفة مطلوب التح�� ��ا من قبل اإلدارة واملوظف�ن، وع�� ا�جميع تأكيد الوالء  .4

 من أجل مص�حة 
ً
الشركة �� �افة عالقات العمل، بما �� ذلك العالقـات مع والتصرف دائما

الز�ائن، وا�جهات ا�حكومية، والرؤسـاء، والزمـالء من العامل�ن، وإطالع اإلدارة العليا ع�� أي 

 ع�� الشركة.
ً
 تصرف قد ينعكس سلبا

اإلدراك والتصرف ع�� أساس أن جميع املوظف�ن شر�اء �� مسؤولية دعم أهداف الشركة؛  .5

 علقة بالرقابة اإلدار�ة واملالية الداخلية واالل��ام ��ذه األهداف. املت

االمتناع عن استخدام أية معلومات أو مواد جرى الكشف ع��ا للموظف بصورة سر�ة ـ  .6

باعتباره أحد موظفي الشركة ـ ألغراض أو مص�حة �خصية، وتجنب الكشف عن املعرفة 

 .اصة بالشركة إ�� أي جهة غ�� مصرح لها بذلكاململوكة أو الفنية أو اإلدار�ة السر�ة ا�خ

االمتناع عن املساهمة ـ بمقابل أو دون مقابل ـ �� أي �شاط إعالمي، مثل اإلدالء بتصر�حات أو  .7

  الشركة.املفوض ��  املسئول �شر مقاالت إال بإذن كتا�ي من 

تأث�� ع�� قرار االمتناع عن قبـول هـدايا أو م��ات من جهات خارجية أو داخلية من شأ��ا ال .8

  ا�جهات.املوظف أو أدائھ لواجباتھ لدى الشركة أو اإلخـالل بذلك من أجل تلك 

عدم القيام تحت أي ظرف �عرض أو محاولة عرض رشـوة أو أي إغـراء آخر ع�� ز�ون محتمل  .9

 من أجل ترو�ج منتجات الشركة أو خدما��ا، أو بقصد التأث�� ع�� قراره. 

ترسية عقد، أو  مثل:غراء ـ مهما �ان نوعھ ـ لتحقيق أي غرض، عدم قبول رشوة، أو أي إ .10

طلب شراء ع�� بائع أو مورد محتمل، أو إعطائھ معلومات، وإذا عرضت ع�� املوظف رشوة أو 

 إ�� 
ً
  رئيسھ.أي إغراء آخر من أي نوع، فعليھ اإلبالغ عن ذلك فورا

 عدم استغالل السلطة الوظيفية من أجل تحقيق م�اسب �خصية.  .11

 للمعاي��  .12
ً
ال��ام الدقة واإلنصاف �� ��جيل �افة العمليات املالية ا�خاصة بالشركة طبقا

 للسياسات واإلجراءات ال�ي 
ً
املحاسبية املتعارف عل��ا، وحماية ممتل�ات الشركة طبقا

وضع��ا الشركة، والتأكد من استخدام تلك املوجودات ع�� الوجھ ال�حيح، وأن ال�جالت 

 ة والتشغيلية دقيقة و�املة ويعتمد عل��ا. املالي والتقار�ر

محافظة املوظف ع�� أسرار العمل وع�� املعلومات ال�ي يطلع عل��ا أو تصل إليھ بحكم  .13

ينقل إ�� أي طرف آخر خارج الشركة معلومات غ�� منشورة، إال إذا �ان ذلك  وأال وظيفتھ، 

 بذل
ً
 ك من الشركة. جزًءا من األداء العادي لواجبات الوظيفة أو �ان مصرحا

 مراعـاة �افـة األنظمة املعمول ��ـا فـي اململكة العر�ية السعودية. .14
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تمنع الشركة استخدام أجهزة ا�حاسب اآل��، وخطوط ومعدات الهاتف، واإلن��نت، ونظام  .15

ال��يد اإللك��و�ي، بأساليب عدوانية تجاه اآلخر، أو بطرق تضر بمعنو�ات املوظف�ن. وال يجوز 

�ات الشركة لدعوة اآلخر�ن للمشاركة �� مشاريع تضامنية تجار�ة، أو ا�خوض استخدام ممتل

 �� قضايا دينية أو سياسية، أو مسائل ال تتعلق بالعمل.

 

 

 املادة الثالثة: نتائج االل��ام بميثاق أخالقيات املهنة:

  

�� التطو�ر  خطط�التا�� و عزز النمو، مما سوف ���ام بالقوان�ن واألنظمة �عمل الشركة ع�� ترسيخ ثقافة االل

  من خالل:الشركة 

إضافة قيمة للسمة التجار�ة للشركة، وز�ادة ثقة الز�ائن واملوردين والشر�اء واملجتمعات  .1

  وا�حكومات �� الشركة.

إتاحة فرصة العمل ا�جما��، حيث �س�� الشركة بأكملها إ�� تكريس جهودها نحو تحقيق نفس  .2

  األهداف املش��كة.

 � الرقابة الذاتية، وتوف�� حماية تتجاوز ما توفره أساليب الرقابة ا�خارجية بمفردها. الت�جيع ع� .3

 ز�ادة ثقة املوظف�ن بأنفسهم، حيث يمك��م معرفة قيم العمل و�عر�ف اآلخر�ن ��ا.  .4

التح�� باملز�د من روح املسؤولية املهنية وا�حرفية العالية �� األداء، ذلك ألن املوظف�ن يمك��م  .5

 م التوقعات السلوكية ال�ي من شأ��ا تحف��هم للتصرف بطر�قة مهنية �حيحة.  استلها

�شر مفهوم االل��ام بالقوان�ن واألنظمة، مما �ساعد املوظف�ن ع�� العمل �� بيئة تتم�� باألداء  .6

 املنضبط واملل��م بمقتضيات القواعد التنظيمية. 

 

 أح�ام ختامية :السا�عالباب 

 

 والنفاذ: النشر املادة األو��: 

 

 من قبل مجلس إدارة الشركة. تكون هذه الالئحة نافذة من تار�خ اعتمادها

 


