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 :تمهيد: المادة األولى

القواعد والمعايير المنظمة إلدارة الشركة من أجل ضمان اإللتزام بأفضل ممارسات يهدف هذا النظام إلى تحديد 

 :الحّوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، وقد تم إعداد هذا النظام وفقاً لما يلي

 .هـ ولوائحه التنفيذية2/6/4121وتاريخ  03/نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م -1

 .هـ وتعديالته22/0/4031وتاريخ  6/نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م -2

 .النظام األساسي للشركة -3

 .األنظمة واللوائح والقرارات ذات العالقة الصادرة من الجهات المختصة -4

 

 :التعريفات: المادة الثانية

الموضحة لها يي نظام السوق المالية ويي قائمة يقصدد بالكلمات والعاارات الواردة يي هذا النظام المعاني  -4

 .المصطلحات المستخدمة يي لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها

لغرض تطايق أحكام هذا النظام، يقصدد بالكلمات والعاارات الواردة أدنا  المعاني الموضدحة أمام كم منها  -2

 :ما لم يقضي سياق النص بغير ذلك

المالية شاملة حيثما يسمح النص، أي لجنة، أو لجنة يرعية، أو موظف، أو وكيم يمكن أن هيئة السوق  :الهيئة

 .يتم تفويضه للقيام بأي وظيفة من وظائف الهيئة

هي السدددوق المالية السدددعودية وتشدددمم أي نشدددا  يتم من ةالا أو بواسدددطة التجهي ات التي تويرها  :السووووق

 .السوق

 

هـددددددد ولوائحه 2/6/4121وتاريخ  03/لصددادر بالمرسددوم الملكي رقم منظام السددوق المالية ا :نظام السوووق

 .التنفيذية

 (.نادك)الشركة الو نية للتنمية ال راعية  :الشركة
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 (.نادك)النظام األساسي للشركة الو نية للتنمية ال راعية  :النظام األساسي أو نظام الشركة

 .ةصائص رأس المااكم أداة لها " السهم"هو سهم الشركة و يشمم تعريف  :السهم

 .مجلس إدارة الشركة :المجلس

 .اللجان المناثقة عن مجلس إدارة الشركة :اللجان

 .رئيس مجلس إدارة الشركة :الرئيس

 .أعضاء مجلس إدارة الشركة :األعضاء

 .الشخص المعين من قام مجلس اإلدارة إلدارة أعماا الشركة :العضو المنتدب

على سايم -ومما ينايي االستقاللية . اإلدارة الذي يتمتع باالستقاللية التامةهو عضدو مجلس  :العضوو المسوتقل

 :أي من اآلتي -المثاا ال الحصر

 . ةمسة يي المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها( %1)أن يكون مالًكا لما نساته  -1

ي المئة أو أكثر من أسددهم ةمسددة ي( %1)أن يكون ممثاًل لشددخص ذي ةددفة اعتاارية يملك ما نسدداته  -2

 . الشركة أو أي شركة من مجموعتها

 .أن يكون من كاار التنفيذيين ةالا العامين الماضيين يي الشركة أو يي أي شركة من مجموعتها -3

أن تكون له ةدددلة قرابة من الدراة األولى مع أي من أعضددداء مجلس اإلدارة يي الشدددركة أو يي أي  -4

 .شركة من مجموعتها

ةدلة قرابة من الدراة األولى مع أي من كاار التنفيذيين يي الشركة أو يي أي شركة من أن تكون له  -5

 .مجموعتها

 .أن يكون عضو مجلس إدارة يي أي شركة ضمن مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها -6

أن يكون موظفاً ةالا العامين الماضدديين لدأ أي من األ راا المرتاطة بالشددركة أو بأي شددركة من  -7

مجموعتها كالمحاسددداين القانونيين وكاار الموردين، أو أن يكون مالكاً لحصدددص سددديطرة لدأ أي من 

 .تلك األ راا ةالا العامين الماضيين
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هو عضدددو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرإلا إلدارة الشدددركة، أو ال يتقاضدددى راتااً  :العضوووو  ير التنفيذ 

 .شهرياً أو سنوياً منها

 .األب واألم وال وج وال واة واألوالد :ة األولىاألقرباء من الدرج

كم شدددخص له مصدددلحة مع الشدددركة مثم المسددداهمين، والعاملين، والدائنين، والعمالء، : أصوووحاب المصوووالح

 .والموردين، والمجتمع

أي شخص  ايعي يدير، ويكون مسؤوالً عن وضع وتنفيذ القرارات االستراتيجية للشركة بما : كبار التنفيذيين

 .ذلك العضو المنتدب والمدراء العامين والتنفيذيين بما ييهم المدير المالي ومن يي حكمهميي 

أسدلوب تصدويف يي الجمعية العامة للمسداهمين الةتيار أعضدداء مجلس اإلدارة يمنح كم : يالتصووي  التراكم

ين من أو تقسيمها بمسداهم قدرة تصدويتية بعدد األسدهم التي يملكهاح بحيح يحق له التصويف بها لمرشح واحد 

وي يد هذا األسلوب من يرص حصوا مساهمي . يختارهم من المرشحين دون واود أي تكرار لهذ  األةوات

 .األقلية على تمثيٍم لهم يي مجلس اإلدارة عن  ريق األةوات التراكمية لمرشح واحد

بغض النظر عن عدد  هم مالك الشددركة سددواء كانوا شددخصدديات  ايعية أو اعتاارية: المسوواهمون/ المسوواهم 

 .األسهم التي يمتلكونها

 .المساهمون الذين يمثلون يئة إلير مسيطرة على الشركة بحيح ال يستطيعون التأثير عليها: مساهمو األقلية

 :أياً ممن يأتي بيانه -واه التحديد-يعني الشخص المطّلع على : الشخص المطّلع

مصددددر ورقة مالية ذات عالقة بالمعلومات عضدددو مجلس إدارة، أو مسدددؤوا تنفيذي، أو موظف لدأ  -1

 .الداةلية

شددخص يحصددم على معلومات داةلية من ةالا عالقة قرابة، أو من ةالا أي شددخص اةر له عالقة  -2

 .بالشخص الذي يطلع على المعلومات

شددخص يحصددم على معلومات داةلية من ةالا عالقة عمم، بما يي ذلك الحصددوا على المعلومات  -3

 .ة أو تعاقدمن ةالا عالقة شراك
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 :تعريف بالشركة: المادة الثالثة

هـدددد والمصادق 4/2/4134وتاريخ  40على قرار مجلس الوزراء رقم  اً تم تأسيس الشركة بناء: التأسيس -أ

هـدددد المتضمن تحويم شركة حرض لجنتاج 41/43/4134وتاريخ  14/عليه بالمرسوم الملكي الكريم رقم م

المحدودة إلى شدددركة مسددداهمة سدددعودية باسدددم الشدددركة الو نية للتنمية ال راعي والحيواني ذات المسدددؤولية 

 .ال راعية، و مقرها الرئيسي مدينة الّرياض

سدتمائة مليون لاير سعودي مقسم إلى ستين ( لاير 633.333.333)يالغ رأس ماا الشدركة : رأس المال -ب

 . ت سعوديعشرة رياال(43)مليون سهم متساوية القيمة، وتالغ قيمة السهم الواحد 

 :أ راض الشركة -ج

نتداج ال راعي بنوعيده النااتي والحيواني تجارياً ك راعة الحاوب واألعالا والخضددددددار والفواكه اإل -1

 .وإنتاج الحليب ومشتقاته والعصائر والتمور وتربية المواشي

 .استصالح األراضي ال راعية من أام الغرض الوارد أعال  -2

 .وتعلياها وتسويقها لألإلراض التجارية تصنيع المنتجات ال راعية وتخ ينها -3

ويجوز للشدددددركة من أام تحقيق أإلراضدددددها امتالك العقارات واألراضدددددي ال راعية و وسدددددائم النقم وإقامة 

كما يجوز أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي واه من . المنشدتت و ور  الصديانة بالقدر الذي يتطلاه عملها

ت التي ت اوا أعماالً مشددابهة ألعمالها أو التي تعاونها على تحقيق الواو  مع الهيئات والمؤسددسددات والشددركا

 .أإلراضها أو تشتريها يي حدود ما تسمح به األنظمة النايذة يي المملكة العربية السعودية

 :مشاريع الشركة -د

ي رع ييه الخضار . هكتار 01.133هو أوا و أكار مشاريع الشركة تالغ مساحته  :مشروع حرض  -1

واألعالا ويضددم المشددروع م رعة النخيم العضددوي وم ارع األبقار وبه مجمع لتصددنيع و الحاوب 

 .منتجات األلاان الطازاة والعصائر
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ي رع ييه الخضدددددار والحاوب . هكتار 13.333تالغ مسددددداحته اإلامالية  :مشروع واد  الدواسر -2

 .واألعالا

ب واألعالا، كما أن ي رع ييه الخضددددار والحاو. هكتار 26.333تالغ مسدددداحته  :مشووووروع حائل -3

 .بالمشروع أكار محطة لتنقية ومعالجة الاذور بالمملكة

ي رع ييه الفواكه والخضددددار والحاوب . هكتار 7.200تالغ مسدددداحته اإلامالية  :مشووووروع الجوف -4

 .واألعالا، وبالمشروع معصرة حديثة إلنتاج وتعائة زيف ال يتون
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 الباب األول
حقوق المساهمين والجمعية 

 العامة
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 :الحقوق العامة للمساهمين: المادة الرابعة

تثاف للمسداهمين اميع الحقوق المتصلة بالسهم، وبواه ةاص الحق يي الحصوا على نصيب من األرباح  -أ

التي يتقرر توزيعها، و الحق يي الحصددوا على نصدديب من مواودات الشددركة عند التصددفية، وحق حضددور 

واإلشددتراك يي مداوالتها والتصددويف على قراراتها، وحق التصددرا يي األسددهم، وحق امعيات المسدداهمين، 

مراقاة أعماا مجلس اإلدارة و ريع دعوأ المسؤولية على أعضاء المجلس، وحق االستفسار و لب معلومات 

ذات  أبما ال يضدر بمصدالح الشدركة وال يتعارض مع نظام السددوق المالية ولوائحه التنفيذية أو أية أنظمة أةر

 . عالقة

ةمسدددة بالمئة على األقم من رأس الماا أن يطلاوا إلى الجهة القضدددائية ( %1)للمسددداهمين الذين يمثلون  -ب

المختصددة األمر بالتفتيع على الشددركة إذا تاين لهم من تصددريات األعضدداء أو مراقاي الحسددابات يي شددؤون 

 .الشركة ما يدعو إلى الرياة

لمسدداهم بديع ماالغ ت يد على مقدار ما الت م به عند إةدددار السددهم ولو نص ال يجوز للشددركة أن تطالب ا -ج

 .نظام الشركة على إلير ذلك

يكون للمسدددداهمين أولوية اإلكتتاب باألسددددهم الجديدة النقدية التي تصدددددر ل يادة رأس ماا الشددددركة، ويعلم  -د

ب، زيادة رأس الماا وشرو  االكتتا المساهمين بأولويتهم يي االكتتاب وذلك بالنشر يي اريدة يومية عن قرار

وتوزع . ةمسة عشر يوماً من تاريخ النشر( 41)ويادي كم مساهم رإلاته يي استعماا حقه يي األولوية ةالا 

تلك األسهم على المساهمين األةليين الذين  لاوا االكتتاب بنساة ما يملكونه من أسهم أةلية بشر  أال يجاوز 

األسددهم الجديدة ويوزع الااقي من األسددهم الجديدة على المسدداهمين األةددليين ما يحصددلون عليه ما  لاو  من 

الذين  لاوا أكثر من نصياهم بنساة ما يملكونه من أسهم أةلية على أال يجاوز ما يحصلون عليه ما  لاو  من 

متعلقة حكام الاألسدددددهم الجديدة ويطرح ما يتاقى من األسدددددهم الجديدة لالكتتاب العام وتتاع يي هذا االكتتاب األ

 .باالكتتاب برأس ماا الشركة تحف التأسيس
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يحق للمساهم بصفته من ذوي المصلحة أن يطالب بحم الشركة يي حاا بلغف ةسائرها أكثر من ثالثة  -هـدددددد 

أرباع رأس الماا وأهمم أعضداء مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة إلير العادية للنظر يي اسدتمرار الشركة 

 .ام المعين يي نظامها أو تعذر على هذ  الجمعية إةدار قرار بالموضوعأو حلها قام األ

 

 :تسهيم ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات: المادة الخامسة

تقوم الشدددركة بتويير نسدددخة من هذا النظام على موقعها اإللكتروني وكذلك لدأ إدارة شدددؤون المسددداهمين  -أ

 .عليه عند الطلببالشركة إل الع المساهمين 

تلت م الشددركة باإليضدداح للمسدداهمين عند الطلب عن حقوقهم النظامية وضددمان ممارسددتها ويق ما تنص  -ب

 .عليه األنظمة والتعليمات الخاةة بذلك

تقوم الشدركة باإلاابة على اسدتفسارات المساهمين يي كم األوقات دون تميي  بينهم وذلك يي الحدود التي  -ج

لشركة، وتتيح الشركة إمكانية استقااا استفسارات المساهمين والرد عليها حضورياً أو عار ال تضر بمصلحة ا

 .الهاتف أو الاريد اإللكتروني للشركة

تقوم الشدركة بععالم المساهمين بالمعلومات التي من شأنها التأثير على حقوقهم أوالً بأوا وذلك عن  ريق  -د

 .الشركة اإللكتروني نشر هذ  المعلومات يي موقع السوق وموقع

 

 :حقوق المساهمين المتعلقة بااتماع الجمعية العامة: المادة السادسة 

تعقد الجمعية العامة مرة على األقم يي السدنة ةالا السدتة األشدهر التالية النتهاء السدنة المالية للشركة، كما  -أ

مساهم حائ  لعشرين سهماً يأكثر حق يجوز دعوة امعيات عادية أةرأ كلما دعف الحااة لذلك ، ويكون لكم 

 . الحضور

تنعقد الجمعية العامة للمسددداهمين بدعوة من المجلس، كما على المجلس أن يدعو الجمعية العامة لالاتماع  -ب

ةمسة بالمئة من رأس الماا على ( %1)إذا  لب ذلك المحاسدب القانوني أوعدد من المسداهمين تمثم ملكيتهم 

إثنان بالمئة من رأس الماا ( %2)ة للشدددركات بناء على  لب عدد من المسددداهمين يمثمولجدارة العام. األقم



 

 13 )نادك( -الحوكمة  الئحة

 

 

 

على األقم أو بناء على قرار من وزير التجارة أن تدعو الجمعية العامة العادية لالنعقاد إذا مضدددى شدددهر على 

 . الموعد المحدد النعقادها دون أن تنعقد

يوماً ( بخمسددة وعشددرين)ة ومكانه وادوا أعمالها قام الموعد يتم اإلعالن عن موعد انعقاد الجمعية العام -ج

على األقم، وتنشدر الدعوة يي موقع السدوق وموقع الشدركة اإللكتروني ويي الجريدة الرسمية وةحيفة يومية 

 . توزع يي مرك  الشركة

امة، كما ة العتقوم الشددركة بعتاحة الفرةددة للمسدداهمين بالمشدداركة الفعالة والتصددويف يي ااتماعات الجمعي -د

 .يجب إحا تهم علماً بالقواعد التي تحكم تلك اإلاتماعات وإاراءات التصويف من ةالا إعالنات الدعوة

تعمم الشددركة على تيسددير مشدداركة أكار عدد من المسدداهمين يي ااتماعات الجمعية العامة، ومن ذلك  -هـددددددد

 . اةتيار المكان والموعد المناساين

حاب المصددددددالح اإل الع على الكشددددددف المحرر عند انعقاد الجمعية العامة لكم مسدددددداهم أو أي من أةدددددد -و

  .والمتضمن أسماء المساهمين الحاضرين والممثلين وعدد األسهم التي يي حيازتهم باألةالة أو بالوكالة

عند إعداد ادوا أعماا ااتماع الجمعية العامة يجب على المجلس أن يأةذ يي االعتاار الموضوعات التي  -ز

( %1)إلب المسداهمون يي إدرااها على ادوا أعماا اإلاتماع، كما يجوز للمساهمين الذين يملكون نساة ير

ةمسدددة بالمئة على األقم من أسدددهم الشدددركة إضددداية موضدددوع أو أكثر إلى ادوا أعماا الجمعية العامة عند 

 .  إعداد 

العامة وتوايه األسئلة يي شأنها للمسداهمين حق مناقشدة الموضدوعات المدراة يي ادوا أعماا الجمعية  -ح

إلى أعضدددداء المجلس والمحاسددددب القانوني، وعليهما اإلاابة على أسددددئلة المسدددداهمين بالقدر الذي ال يعرض 

 . مصلحة الشركة للضرر

يجب أن تكون الموضدوعات المعروضدة على الجمعية العامة مصحوبة بمعلومات كايية تمكن المساهمين  - 

 . من اتخاذ قراراتهم
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يرأس ااتماعات الجمعية العامة رئيس مجلس اإلدارة، ويي حالة إليابه يحم محله أحد األعضاء،  ويعين  -ي

 . رئيس الجمعية من يقوم بأعماا سكرتارية اإلاتماع وكذلك امع األةوات

يحرر باإلاتماع محضددددر بأسددددماء المسدددداهمين الحاضددددرين أو الممثلين وعدد األسددددهم التي يي حيازتهم  -ك

أو بالوكالة وعدد األةددوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد األةددوات التي وايقف عليها  باألةددالة

أو ةالفتها وةالةددددة وايية للمناقشددددات التي دارت يي اإلاتماع، وتدون المحاضددددر بصددددفة منتظمة عقب كم 

من اإل الع  ااتماع يي سدجم ةاص يوقعه رئيس الجمعية وسدكرتيرها واامع األةدوات، ويمكن المساهمين

، (االنترنف)على محضددر ااتماع الجمعية العامة لدأ حضددورهم ويي موقع الشددركة على الشدداكة اإللكترونية 

عشددددرة أيام من تاريخ ( 43)وتقوم الشددددركة بت ويد الهيئة بنسددددخة من محضددددر ااتماع الجمعية العامة ةالا

 . انعقاد 

 . ر انتهائهاعلى الشركة إعالم السوق بنتائج الجمعية العامة يو -ا

 

 : اةتصاةات الجمعية العامة: المادة السابعة

ييمدا عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة إلير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور  -أ

 .المتعلقة بالشركة

 :باألمور اآلتيةتختص الجمعية العامة إلير العادية بتعديم نظام الشركة األساس، إال ما يتعلق  -ب

 :حرمان المساهم أو تعديم أي من حقوقه األساسية التي يستمدها بصفته شريكاً، وبخاةة ما يلي -1

الحصددوا على نصدديب من األرباح التي يتقرر توزيعها، سددواء أكان التوزيع نقداً أم من ةالا إةدددار  -

 .أسهم مجانية لغير موظفي الشركة والشركات التابعة لها

 .نصيب من مواودات الشركة عند التصفيةالحصوا على  -

 .حضور امعيات المساهمين العامة أو الخاةة، واإلشتراك يي مداوالتها، والتصويف على قراراتها -

 .التصرا يي أسهمه ويق أحكام نظام الشركات -
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 لب اإل الع على دياتر الشركة ووثائقها، ومراقاة أعماا مجلس اإلدارة، وريع دعوأ المسؤولية  -

 .ضاء مجلس اإلدارة، والطعن باطالن قرارات امعيات المساهمين العامة والخاةةعلى أع

أولوية االكتتاب باألسدددهم الجديدة التي تصددددر مقابم حصدددص نقدية، ما لم ينص النظام األسددداس على  -

 .إلير ذلك

 .نميما لم يوايق على ذلك اميع المساه, التعديالت التي من شأنها زيادة األعااء المالية للمساهمين -2

 .نقم مرك  الشركة الرئيس إلى ةارج المملكة -3

 .تغيير انسية الشركة -4

أن تصدددر قرارات يي األمور  -يضدالً عن االةتصدداةددات المقررة لها  -للجمعية العامة إلير العادية  -5

وذلك بالشدددرو  واألوضددداع نفسدددها المقررة , الداةلة أةدددالً يي اةتصددداةدددات الجمعية العامة العادية

 .لعاديةللجمعية العامة ا

 

 : اإلعالنات المتعلقة بالجمعية العامة: المادة الثامنة

 :العناةر اآلتية على األقم( العادية أو إلير العادية)يجب أن ياين إعالن الدعوة للجمعية العامة  -أ

 .ادوا أعماا الجمعية -1

 .  مكان انعقاد الجمعية وتاريخ و وقف انعقادها -2

يجب إيضاح كاية التفاةيم المتعلقة ( نقدية أو أسهم)يي حاا شموا ادوا األعماا على أحقية أرباح  -3

 .بهذ  األرباح وتاريخ األحقية كما أوةى به مجلس إدارة الشركة

 .   إيضاح من له حق الحضور حسب األنظمة واللوائح -4

 .النصاب الالزم لحضور الجمعية -5

 .لحضور الجمعيةالتعليمات المتعلقة بعمم توكيم  -6

 :  يجب أن ياين إعالن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية أو إلير العادية العناةر اآلتية على األقم -ب
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 .ساب عدم االنعقاد -1

أثر عدم انعقاد الجمعية وةاةة ييما يتعلق بتوةيات مجلس اإلدارة حوا األرباح والتغيير يي رأس  -2

 .    الماا

 : القانوني الاتماع الجمعية العامةالنصاب : المادة التاسعة

نصددف رأس ماا ( %13)ال يكون انعقاد الجمعية العامة العادية ةددحيحاً إال إذا حضددر  مسدداهمون يمثلون -أ

الشدددددركة على األقم، يعذا لم يتوير هذا النصددددداب يي اإلاتماع األوا واهف دعوة إلى ااتماع ثان يعقد ةالا 

لسدابق وتنشدر الدعوة يي موقع السدوق وموقع الشركة اإللكتروني ويي الجريدة الثالثين يوماً التالية لجاتماع ا

الرسدمية وةدحيفة يومية توزع يي مرك  الشركة ويعتار اإلاتماع الثاني ةحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة 

 . وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألإللاية المطلقة لألسهم الممثلة يي اإلاتماع. ييه

نصدددف ( %13)ال يكون ااتماع الجمعية العامة إلير العادية ةدددحيحاً إال إذا حضدددر  مسددداهمون يمثلون  -ب

رأس الماا على األقم، يعذا لم يتوير هذا النصاب يي اإلاتماع األوا واهف دعوة إلى ااتماع ثان يعقد ةالا 

جريدة موقع الشركة اإللكتروني ويي الالثالثين يوماً التالية لالاتماع السدابق وتنشدر الدعوة يي موقع السدوق و

الرسدددددمية وةدددددحيفة يومية توزع يي مرك  الشدددددركة ويكون اإلاتماع الثاني ةدددددحيحاً إذا حضدددددر  عدد من 

 . ربع رأس الماا على األقم( %21)المساهمين يمثم 

يتعلق  كان القراروتصدر قرارات الجمعية العامة إلير العادية بأإللاية ثلثي األسهم الممثلة يي اإلاتماع إال إذا 

ب يادة رأس ماا الشركة أو ةفضه أو اندمااها يي شركة أو مؤسسة أةرأ أو بع الة مدة الشركة أو حلها قام 

انقضداء مدتها الدعوةة يي نظامها األسداسدي يال يكون القرار ةدحيحاً إال إذا ةدر بأإللاية ثالثة أرباع األسهم 

 . الممثلة يي اإلاتماع
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 :حقوق التصويف: لمادة العاشرةا

التصدويف يي الجمعية العامة حق أسدداسددي للمسداهم ال يمكن إلغا   بأي  ريقة، وتلت م الشددركة بعدم وضددع  -أ

أي إاراء من شددأنه إعاقة اسددتخدام هذا الحق، كما تقوم الشددركة بتسددهيم ممارسددة المسدداهم لحقه يي التصددويف 

 :وتيسير  ومن ذلك

 .ا أعماا الجمعية يي بداية اإلنعقادإعداد بطاقات للتصويف على بنود ادو -1

 .يرز األةوات بالشكم الذي يمكن المساهمين من اإل الع عليها -2

 . استخدام تقنية التصويف والفرز اإللكتروني يي حاا تويرها -3

للمسددداهم ةدددوت واحد عن كم سدددهم يمثله يي الجمعية العامة العادية وإلير العادية وال يجوز لألعضددداء  -ب

التصددويف على قرارات الجمعية التي تتعلق بعبراء ذممهم من المسددؤولية عن إدارة الشدددركة أو اإلشددتراك يي 

 .التي تتعلق بمصلحة مااشرة أو إلير مااشرة لهم

تجري عملية التصدددددويف يي ااتماعات الجمعية العامة بطريقة االقتراع من ةالا بطاقة التصدددددويف التي  -ج

 .م يي اإلاتماع ويدرج ييها بنود ادوا األعمااتوزع على المساهمين الحاضرين أو ممثليه

تقوم الشدركة بعتااع أسددلوب التصددويف التراكمي يي الجمعية العامة عند التصددويف الةتيار أعضدداء مجلس  -د

 .اإلدارة لدورة اديدة

 (قرر مجلس اإلدارة تأايم تطايق التصويف التراكمي لدورة قادمة أو ةدور قرار من الهيئة بال اميته)

يحق للمسداهم أن يوكم عنه كتابة مسداهماً اةر من إلير أعضداء المجلس ومن إلير موظفي الشركة يي  -هـدددددد

حضدددور إاتماع الجمعية العامة والتصدددويف على قراراتها ويقاً للتعليمات الصدددادرة يي هذا الشدددأن من وزارة 

 . التجارة والهيئة

مثم -على المسددتثمرين من األشددخاص ذوي الصددفة اإلعتاارية الذين يتصددريون بالنيابة عن إليرهم  يجب -و

اإليصدداح عن سددياسدداتهم يي التصددويف وتصددويتهم الفعلي يي تقاريرهم السددنوية، وكذلك  -ةددناديق اإلسددتثمار

اةة ساسية الخاإليصاح عن كيفية التعامم مع أي تضارب اوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق األ

 . باستثماراتهم
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 : حقوق المساهمين يي أرباح األسهم: المادة الحادية عشر

 :تهدا الشركة من ةالا أنشطتها المختلفة إلى تحقيق أرباح وعوائد متنامية لمساهميها تصرا ويق األتي -أ

 .توزيع أرباح نقدية على المساهمين مع المحايظة على مرك  الشركة المالي -1

مجدانيدة للمسدددددداهمين بددالً من التوزيعدات النقددية أو كالهما معاً يي حاا توير الظروا منح أسددددددهم  -2

 .والمتطلاات المالية والنظامية الالزمة لذلك

 :يتم اتخاذ قرار توزيع األرباح بناء على االعتاارات التالية -ب

 .المادأ العام لتوزيع األرباح هو ما يتحقق من النشا  التشغيلي للشركة -1

إلى تمويم المشروعات االستثمارية قيد اإلنشاء أو محم الدراسة للتوسع يي نشا ات الشركة الحااة  -2

 .بدالً من ترتيب الت امات مالية مرهقة

 .أن ال يؤدي توزيع األرباح إلى إعاقة الشركة عن أداء الت اماتها المالية للغير -3

المخصصات واالحتيا يات تغطية ما قد لحق بالشدركة من ةسدائر يي سدنوات ماضدية، وبعد تجنيب  -4

 .النظامية

 

يتم إيداع األرباح النقدية المقرر توزيعها على المسداهمين يي حساباتهم المرتاطة بمحايظهم االستثمارية ،  -ج

واألسهم الممنوحة يتم إيداعها يي محايظ المساهمين االستثمارية بعد اإلعالن عن ذلك يي موقع السوق وموقع 

 .الشركة اإللكتروني

 

 :سياسة توزيع األرباح: مادة الثانية عشرال

 :ويقاً ألحكام توزيع األرباح الواردة يي النظام األساسي للشركة يعن سياسة توزيع األرباح هي كالتالي -أ

عشدددددرة بالمئة من األرباح الصدددددايية لتكوين احتيا ي نظامي ويجوز للجمعية العامة ( %43)تجنب  -1

 .االحتيا ي المذكور نصف رأس المااالعادية وقف هذا التجنيب متى بلغ 

 .ةمسة بالمئة من رأس الماا المديوع( %1)يوزع من الااقي بعد ذلك ديعة أولى للمساهمين تعادا -2
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يخصددددص بعد ما تقدم من الااقي مكايأة لمجلس اإلدارة ويقاً لما تقرر  الجمعية العامة على أن ال ي يد  -3

الااقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضايية يي ةمسدة بالمئة من الااقي المذكور ويوزع  %1عن 

 .األرباح

يجوز للشددركة القيام بتوزيع أرباح نصددف سددنوية وربع سددنوية ويقاً للتنظيمات الصددادرة من الجهات  -4

 .المختصة

يتم إ الع المسدداهمين على سددياسددة توزيع األرباح يي ااتماعات الجمعية العامة، كذلك يتم اإلشددارة إليها  -ب 

 . مجلس اإلدارة يي تقرير

 

تقر الجمعية العامة األرباح المقترح توزيعها من قام المجلس وتحدد تاريخ التوزيع، وتكون أحقية األرباح  -ج

سدواًء األرباح النقدية أو أسدهم المنحة لمالكي األسهم المسجلين بسجالت مرك  إيداع األوراق المالية يي نهاية 

 .تداوا يوم انعقاد الجمعية العامة

 .تعمم الشركة على حح مساهميها ممن يحملون شهادات أسهم الشركة على يتح محايظ استثمارية -د
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 الباب الثاني
 اإلفصاح والشفافية
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 :اإل ار العام لجيصاح: المادة الثالثة عشر

 المصدددالحتلت م الشدددركة بشدددكم مسدددتمر باإليصددداح عن األحداا والتطورات الجوهرية التي تهم أةدددحاب  -أ

بشددفايية كاملة، كما تقوم الشددركة بدعم هذا التواه وتفعيله على كاية تعامالتها وأنشددطتها واعتاار  الت ام دائم 

 .عليها

تلت م الشركة بعدم اإلعالن عن أي معلومات إال بعد التأكد من دقتها، وأنها معدة ويق الضوابط والمعايير  -ب

 .ستدعي  ايعة تلك المعلومات ذلكالمعتمدة من اهات االةتصاص إذا كانف ت

يتولى العضدو المنتدب مسدؤولية تطايق القواعد المتعلقة باإليصاح ويكون مسؤوالً عن ذلك أمام المجلس،  -ج

 .ويقوم العضو المنتدب بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس يي هذا الخصوص

سعر السهم عن اميع العاملين يي تقوم الشدركة بحجب كاية المعلومات ذات الطابع السدري والمؤثرة على  -د

الشددركة وإليرهم إلى حين إعالنها بشددكم رسددمي باسددتثناء األشددخاص المعنيين بها مااشددرة ، ومن المعلومات 

، األحداا المؤثرة على النتائج المالية، القرارات ذات األثر (األولية والنهائية)السددرية ما يتعلق بالنتائج المالية 

 .و على النتائج المالية ونح

يي اميع األحواا يعن الشركة تقوم باإليصاح بما لديها من معلومات بشكم ال يضر بمصالحها أو يشكم  -هـددددد

ةطراً على مرك ها التنايسي على أن ال ينطوي عدم اإليصاح يي مسألة معينة على تضليم للمساهمين، وتقدم 

ة على المعلومات المطلوبة واألسااب المؤيد بسرية تامة بياناً للهيئة يشتمم -يي حالة عدم اإليصاح  -الشدركة 

 . إلى عدم اإليصاح عن تلك المعلومات يي ذلك الوقف

 

 :التصريات والممارسات المحظورة: المادة الرابعة عشر

يحظر على الشخص المطّلع أن يفصح عن أي معلومات داةلية ألي شخص اةر، وهو يعلم أو يجدر به أن  -أ

 . من الممكن أن يقوم بالتداوا يي السهم بناء على المعلومات الداةليةيعلم أن هذا الشخص اآلةر 

 .يحظر على الشخص المطّلع التداوا يي أسهم الشركة بناء على معلومات داةلية-ب
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يحظر على الشدخص المطّلع أو أةدحاب المصدالح بالشددركة التصدريح شدفاهة أو كتابة بايان إلير ةددحيح  -ج

التصدددريح بايان مل م بالتصدددريح عنه بمقتضدددى النظام أو اللوائح التنفيذية، أو  يتعلق بواقعة اوهرية أو إإلفاا

قواعد السددددوق أو مرك  اإليداع، إذا كان التصددددريح بالايان، أو إإلفاا الشددددخص التصددددريح بالايان المطلوب، 

 بهدا التأثير على سددعر أو قيمة السددهم، أو حح شددخص اةر على شددراء أو بيع السددهم، أو حثه على ممارسددة

 . حقوق يمنحها إياها السهم، أو اإلحجام عن ممارستها

يحظر على الشددخص المطّلع أو أةددحاب المصددالح بالشددركة الترويج بشددكم مااشددر أو إلير مااشددر، لايان  -د

إلير ةحيح يتعلق بواقعة اوهرية، أو لرأي بهدا التأثير على سعر أو قيمة السهم، أو أي هدا اةر ينطوي 

الحظر على الترويج لايان ةرح به الشخص نفسه، أو على الترويج لايان ةرح به  وينطاق هذا. على تالعب

 . شخص أةر

 

 : اإلعالن عن األةاار والتطورات الجوهرية: المادة الخامسة عشر

على الشدددددركة أن تالغ الهيئة والجمهور دون تأةير بأي أحداا أو تطورات مهمة تندرج يي إ ار  يجب -أوالً 

نشدا ها وال تكون معريتها متاحة لعامة الناس وتؤثر على أةولها وةصومها أو على وضعها المالي أو على 

 :المسار العام ألعمالها، والتي يمكن

 . ةأن تؤدي إلى تغير كاير يي سعر األسهم المدرا -1

 .أو تؤثر تأثيراً كايراً على قدرة الشركة على الوياء بالت اماتها -2

 : تشتمم األةاار والتطورات المهمة التي يجب على الشركة عنها على اآلتي -ثانياً 

 .أية تغييرات يي تشكيم أعضاء المجلس أو إدارة الشركة العليا -1

 . رح أسهم حقوق أولوية -2

 .توةية أسهم منحة -3

 .هماتفاقيات تملك أس -4

 .اإلعالنات المتعلقة بالجمعيات العامة -5
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 .توزيع أرباح على مساهمي الشركة -6

 .توقيع مذكرات التفاهم -7

 .اإلعالن عن مشاريع الشركة -8

 .إعالن الحصوا على تمويم -9

 .اإلعالنات المتعلقة بأدوات الدين -11

 .ةمسة بالمئة من ةايي األةوا( %1)الدعاوأ القضائية التي ت يد قيمتها عن  -11

 .عن التطورات المعلنة سابقاً اإلعالن  -12

 .اإلعالنات االلحاقية والتصحيحية -13

 :تعليمات عامة يجب مراعاتها عند نشر اإلعالنات -ثالثاً 

 :ييما يلي الايانات التي يجب أن يشملها أي إعالن لخار أو تطور اوهري وقع أو من المتوقع حدوثه -أ

 .المراد إعالنهيجب أن يكون اإلعالن واضحاً و يعكس التطور الجوهري  -1

تقديم وةف مفصم للتطور الجوهري مع توضيح اميع المعلومات المرتاطة به والتواريخ المتعلقة  -2

 .به

 .إيضاح العوامم والماررات التي أدت إلى حدوا التطور الجوهري -3

إذا كان للتطور الجوهري أثر مالي يي القوائم المالية واب ذكر األثر المالي للتطور الجوهري ، وإذا  -4

 .تعذر ذلك ، واب ذكر الساب

على الشدددركة بذا العناية الالزمة للتأكد من أن أي وقائع أو معلومات مرتاطة بذلك التطور الجوهري  -5

 .ةحيحة وإلير مضلله

على الشدركة عدم استاعاد أو حذا أو إةفاء أي معلومات يمكنها التأثير يي مضمون أو نتائج التطور  -6

 .الجوهري
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هري أي الت ام مالي على الشدددددركة أو رهن أةدددددوا ، واب أن يتضدددددمن إذا نشدددددأ عن التطور الجو -7

اإلعالن شددددددرو  ومددة وقيمدة هدذا اإللت ام أو الرهن والجهات التي تكون  رياً ييه وأثر  يي القوائم 

 .المالية

  .إذا أعلنف الشركة حدثاً اوهرياً مستقالياً، يعليها إعالن أي تطورات اديدة تطرأ على ذلك الحدا -8

األحواا يناغي التقيد بمتطلاات نماذج اإلعالنات الصددادرة من هيئة السددوق المالية لكم حالة  يي اميع -9

 .متى ما وادت

إذا أعلنف الشددركة تطوراً اوهرياً من الممكن أن يكون له تطورات اوهرية مسددتقالية ، يعليها إعالن أية  -ب

 .تطورات اديدة تطرأ على ذلك الحدا

 .بنماذج اإلعالنات الواردة ضمن تعليمات هيئة السوق الماليةيجب على الشركة التقيد  -ج

 .يي حاا واود تطورين اوهريين لدأ الشركة ، يجب اإليصاح عن كم منهما بشكم منفصم عن اآلةر -د

إذا حدا أي من التطورات الجوهرية المنصددوص عليها يي الااب الثامن من قواعد التسددجيم واإلدراج  -هـددددددد

من بداية يترة التداوا أو أثناء يترة التداوا ، يعلى الشددددركة االنتظار حتى انتهاء يترة ةالا اقم من سدددداعتين 

، مع واوب اتخاذ كاية االحتيا ات الالزمة كاية ( تداوا )التداوا ومن ثم إعالنه على موقع السددددددوق المالية 

التطور الجوهري من لضددمان عدم تسددرب الخار عن تلك التطورات قام نشددر اإلعالن أما إذا كان الخار عن 

كأن يكون مرتاطاً بأ راا أةرأ ال تضمن الشركة الت امها )النوع الذي ال يمكن للشدركة ضمان عدم تسربه 

بالمحايظة على السددرية ، أو أن يكون التطور محم الخار مادة إعالمية ، كالكارثة الطايعية أو الحريق أو نحو 

 .ييجب إبالغ الهيئة يور وقوعه( ذلك 

يجب عقد ااتماعات مجلس إدارة الشددركة أو لجان المرااعة أو أي لجان أةرأ سدديناقع ةاللها موضددوع  -و

يجب اإلعالن عنه بناًء على أحكام قواعد التسددجيم واإلدارج ةالا يترة تمكن الشددركة من نشددر اإلعالن على 

 .التي تلي عقد اإلاتماع قام ما ال يقم عن ساعتين من بداية يترة التداوا( تداوا)موقع السوق المالية 

على الشددركة أن تضددع سددياسددات وإاراءات بشددأن اإليصدداح عن التطورات المهمة بما يكفم وياء الشددركة  -ز

بالت اماتها يي هذا المجاا وأن تضددع إاراءات لجعالن عن المعلومات المالية بما يضددمن اتسدداق اإلعالن مع 
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مع الموظفين المختصددددين يي السددددوق المالية السددددعودية هذ  التعليمات مع اسددددتمرار متابعة موظفي الشددددركة 

 .إلى أن يتم قاوا ةيغة اإلعالن ونشر ( تداوا)

ويجب أن تتضدددمن السدددياسدددات واإلاراءات المشدددار إليها أسدددماء األشدددخاص المسدددؤولين عن النشدددر يي حالة 

الة عدم توااد األحداا الطارئة وتحديد دراة ةددالحياتهم يي مجاا النشددر ، وأسددماء أشددخاص اةرين يي ح

 .الشخص المعني أثناء وقوع الحدا

يي حالة حدوا التطورات الجوهرية أثناء إعداد القوائم المالية الدورية ، يعنه يجب أن تعلن عن ذلك يوراً  -ح

 .وال تنتظر حتى ةدور قوائمها المالية حتى لو حدا ذلك قام نشر النتائج المالية بوقف قصير

للرد على ( تداوا)ب على الشدددركة تحديد مدأ الحااة إلى بح إعالن على موقع يج: الرد على الشدددائعات - 

 .إشاعات تتعلق بأي تطورات اوهرية، أو متى ما ورد لها تعليمات من الهيئة بضرورة بح مثم هذا اإلعالن

ها يي يتلت م الشددركة ييما يتعلق بععالناتها بعدم اإلةالا باإللت امات ذات العالقة األةرأ المنصددوص عل -ي

 .نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

 .على الشركة التقيد بقواعد اللغة العربية السليمة عند ةياإلة إعالناتها -ك

 

 : اإليصاح عن المعلومات المالية: المادة السادسة عشر

ير المديجب أن يعتمد المجلس القوائم المالية السدددنوية للشدددركة وتوقع من عضدددو مفوض من المجلس ومن  -أ

 . المالي، ويجب أن تقدم القوائم المالية السنوية وتقرير المجلس إلى الهيئة يور اعتمادها

يجب أن تعتمد الشدددركة قوائمها المالية األولية بالتوقيع عليها من عضدددو مفوض من المجلس ومن المدير  -ب

 .المالي وتقدم إلى الهيئة يور اعتمادها

 

إللكترونية التي تحددها الهيئة عن قوائمها المالية األولية والسددددددنوية يور تعلن الشددددددركة عار التطايقات ا -ج

 . اعتمادها وال يجوز نشر هذ  القوائم وتوزيعها على المساهمين أو الغير قام إعالنها يي السوق
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 يجب على الشددركة أن ت ود الهيئة وتعلن للمسدداهمين عن قوائمها األولية التي يجب إعدادها ويحصددها ويقاً  -د

لمعايير المحاسددداة الصددددادرة عن الهيئة السدددعودية للمحاسدددداين القانونيين، وذلك يور اعتمادها وةالا يترة ال 

 .تتجاوز ةمسة عشر يوم عمم من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم

ب إعدادها يجب على الشدددركة أن ت ود الهيئة وتعلن للمسددداهمين عن قوائمها المالية السدددنوية التي يج -هـددددددددد

ومرااعتها ويقاً لمعايير المحاسددداة الصدددادرة عن الهيئة السدددعودية للمحاسددداين القانونيين، وذلك يور اعتمادها 

ويجب  .أربعين يوم عمم من نهاية الفترة المالية السددنوية التي تشددملها تلك القوائم( 13)وةالا يترة ال تتجاوز

( 21)هذ  القوائم المالية السددددنوية ةالا مدة ال تقم عن  على الشددددركة أن ت ود الهيئة وتعلن للمسدددداهمين عن

ةمسددة وعشددرين يوم عمم قام تاريخ انعقاد الجمعية العامة السددنوية للشددركة، ويتم اإلعالن عن القوائم المالية 

 .األولية والسنوية ويق التعليمات الصادرة من هيئة سوق الماا

ة السوق على كاية األحداا والعمليات التي يتطلب اإليصاح اإللت ام بتعليمات اإلعالنات الصدادرة من هيئ -و

 .عنها نظاماً 

 

 :اإللت ام بمتطلاات اإليصاح المستمر: المادة السابعة عشر

يقوم المجلس بتعائة النماذج الصددادرة من الهيئة بخصددوص تعيين عضددوين مفوضددين أحدهما عضددواً يي  -أ

لتمثيدم الشددددددركدة لددأ الهيئة يي اميع األإلراض المتعلقة بقواعد المجلس واآلةر أحدد كادار التنفيدذيين وذلدك 

 .التسجيم واإلدراج

تقوم إدارة الشددددركة بشددددكم دوري بتعائة النماذج الصددددادرة من الهيئة والخاةدددددة بالقوائم المالية األولية  -ب

 .والسنوية وتريق معها القوائم المالية كاملة

ر من الهيئة والمتضمن بيانات عن رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة تقوم إدارة الشركة بتعائة النموذج الصاد -ج

وكاار التنفيذيين يي الشدركة، ويتم تحديح بياناته بشكم دوري يي حاا تغير رئيس أو أحد أعضاء المجلس أو 

 .أحد كاار التنفيذيين يي الشركة
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در من باستخدام النموذج الصاتقوم إدارة الشركة بالرد بشكم واضح على استفسارات الهيئة المختلفة وذلك  -د

 .الهيئة وتوقيعه من الشخص المفوض من قام المجلس

يقوم األشدددخاص ذوي العالقة بتعائة النماذج الصدددادرة من الهيئة والخاةدددة باإلشدددعار المتعلق بملكية  -هـدددددددد

 .من قواعد التسجيم واإلدراج 03حصص كايرة من األسهم  اقاً للمادة 

ة النموذج الصدادر من الهيئة والخاص باإليصاح عن مدأ اإللت ام بالئحة حّوكمة تقوم إدارة الشدركة بتعائ -و

الشدركات وتوقيعه من قام عضدو المجلس المفوض، ويتم إرسداله ةالا المهلة ال منية المحددة إلرساا تقرير 

 .مجلس اإلدارة

 

 : اإليصاح يي تقرير مجلس اإلدارة: المادة الثامنة عشر

تريق بقوائمها المالية السدددنوية تقريراً من المجلس يتضدددمن عرضددداً لعملياتها ةالا يجب على الشدددركة أن  -أ

السددنة األةيرة واميع العوامم المؤثرة على أعماا الشددركة والتي يحتااها المسددتثمر ليتمكن من تقييم أةددوا 

 .الشركة وةصومها و وضعها المالي

 : يجب أن يحتوي تقرير مجلس اإلدارة على اآلتي -ب

تطايقه من أحكام الئحة حّوكمة الشددددركات الصددددادرة عن هيئة السددددوق المالية واألحكام التي لم ما تم  -1

 . تطاق وأسااب ذلك

 .  أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو المجلس عضواً يي مجالس إدارتها -2

عضدددو مجلس إدارة تنفيذي، أو عضدددو مجلس : تكوين المجلس وتصدددنيف أعضدددائه على النحو اآلتي -3

 .   إلير تنفيذي، أو عضو مجلس إدارة مستقم إدارة

وةدف مختصدر الةتصاةات لجان المجلس الرئيسة ومهماتها مع ذكر أسماء هذ  اللجان ور سائها  -4

 .  وأعضائها وعدد ااتماعاتها
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تفصيم عن المكايتت والتعويضات المديوعة ألعضاء المجلس، وةمسة من كاار التنفيذيين ممن تلقوا  -5

تعويضددات من الشددركة ويضدداا إليهم العضددو المنتدب والمدير المالي إن لم يكونا أعلى المكايتت وال

 .   من ضمنهم

أي عقوبدة أو ا اء أو قيدد احتيدا ي مفروض على الشددددددركة من الهيئة أو من أي اهة إشددددددرايية أو  -6

 .  تنظيمية أو قضائية أةرأ

 . نتائج المرااعة السنوية لفاعلية إاراءات الرقابة الداةلية بالشركة -7

وةدف ألنواع النشدا ات الرئيسدة للشركة ومجموعتها، ويي حالة وةف نوعين أو أكثر من النشا   -8

 . يجب إرياق بيان بكم نشا  وتأثير  على حجم أعماا الشركة التجارية وإسهامه يي النتائج

بما يي ذلك إعادة هيكلة الشدددركة، أو توسددددعة أعمالها، أو )وةدددف لخطط وقرارات الشدددركة المهمة  -9

 . والتوقعات المستقالية ألعماا الشركة وأي مخا ر توااهها( عملياتها وقف

ةالةددة على شددكم ادوا أو رسددم بياني ألةددوا وةصددوم الشددركة ونتائج أعمالها للسددنوات المالية  -11

 . الخمس األةيرة

 . تحليم اغرايي إلامالي إيرادات الشركة وإامالي إيرادات الشركات التابعة ةارج المملكة -11

يروقات اوهرية يي النتائج التشددغيلية عن نتائج السددنة السددابقة أو أي توقعات معلنة من  إيضدداح ألي -12

 .  الشركة

  .إيضاح ألي اةتالا عن معايير المحاساة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاساين القانونيين -13

يس لمحم الرئاسم كم شركة تابعة ورأس مالها ونساة ملكية المصدر ييها ونشا ها الرئيس ، والدولة ا -14

 . لعملياتها، والدولة محم تأسيسها

 . تفاةيم عن األسهم وأدوات الدين الصادرة لكم شركة تابعة -15

 . وةف لسياسة الشركة يي توزيع األرباح -16
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عدا أعضاء مجلس )وةدف ألي مصدلحة يي يئة األسدهم ذات األحقية يي التصدويف تعود ألشدخاص  -17

قاموا بعبالغ الشركة بتلك الحقوق، وأي ( وأوالدهم القصدرإدارة المصددر وكاار التنفيذيين وأزوااهم 

 .  تغيير يي تلك الحقوق ةالا السنة المالية األةيرة

وةف ألي مصلحة واوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس ادارة المصدر وكاار  -18

لك بعة ، وأي تغيير يي تالتنفيذيين واقربائهم يي أسددهم أو أدوات دين المصدددر أو أي من شددركاته التا

 . المصلحة أو تلك الحقوق ةالا السنة المالية األةيرة

( سددددواء كانف واااة السددددداد عند الطلب أو إلير ذلك)المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشددددركة  -19

وكشددددف بالمديونية اإلامالية للشددددركة ومجموعتها وأي ماالغ ديعتها الشددددركة سددددداداً لقروض ةالا 

 . اا عدم واود قروض على الشركة، ييتواب تقديم إقرار بذلكويي ح. السنة

وةددددددف لفئدات وأعدداد أي أدوات دين قدابلة للتحويم إلى أسددددددهم، وأي حقوق ةيار أو مذكرات حق  -21

اكتتاب أو حقوق مشددددابهة أةدددددرتها أو منحتها الشددددركة ةالا السددددنة المالية مع إيضدددداح أي عوض 

 . حصلف عليها الشركة مقابم ذلك

حقوق تحويم أو اكتتاب بمواب أدوات دين قابلة للتحويم إلى أسددهم، أو حقوق ةيار، أو وةددف ألي  -21

 . مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أةدرتها أو منحتها الشركة

وةدددف ألي اسدددترداد أو شدددراء أو إلغاء من اانب الشدددركة ألي أدوات دين قابلة لالسدددترداد، وقيمة  -22

يي  بين األوراق المالية المدراة التي اشددددددترتها الشددددددركة وتلك التي األوراق المالية المتاقية، مع التم

 .  اشترتها شركاتها التابعة

 . عدد ااتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت ةالا السنة المالية األةيرة، وسجم حضور كم ااتماع -23

ألحد  معلومات تتعلق بأي أعماا أو عقود تكون الشددددددركة  رياً ييها ، وييها أو كانف ييها مصددددددلحة -24

اعضاء مجلس ادارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم 

 .  ، واذا لم تواد اعماا أو عقود من هذا القايم يعلى الشركة تقديم اقرار بذلك
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 وبيدان ألي ترتيادات أو اتفداق تندازا بموااده أحدد األعضدددددداء أو أحدد كادار التنفيذيين عن أي راتب أ -25

 . تعويض

 . بيان ألي ترتياات أو اتفاق تنازا بموااه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق يي األرباح -26

بيان بقيمة المديوعات النظامية المسددددتحقة لسددددداد أي زكاة أو ضددددرائب أو رسددددوم أو أي مسددددتحقات  -27

 .  أةرأ، مع وةف موا  لها وبيان أساابها

 .  تم إنشا ها لمصلحة موظفي الشركةبيان بقيمة أي استثمارات أو احتيا يات أةرأ  -28

 : إقرارات بما يلي -29

 . أنه تم إعداد سجالت الحسابات بالشكم الصحيح -

 . أن نظام الرقابة الداةلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذ  بفعالية -

 . أنه ال يواد أي شك يذكر بشأن قدرة المصدر على مواةلة نشا ه -

 . يجب أن يحتوي التقرير على إقرار يوضح ساب ذلك ويي حاا تعذر إةدار أي مما ساق،       

إذا كدان تقرير المحاسددددددب القانوني يتضددددددمن تحفظات على القوائم المالية السددددددنوية، و لاف الهيئة  -31

 . معلومات إضايية، يجب أن يوضح تقرير المجلس تلك المعلومات كما تم تقديمها للهيئة

ي قام انتهاء ةمس سنوات مالية متتالية، يجب أن يي حاا توةدية المجلس باستاداا المحاسب القانون -31

 . يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسااب التوةية باالستاداا
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 الباب الثالث
 مجلس اإلدارة
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 السياسات والمعايير واإلجرآءات الخاصة بعضوية مجلس اإلدارة

 :شرو  ومعايير العضوية يي مجلس اإلدارة :المادة التاسعة عشر

 :باإلضاية للضوابط الواردة يي تكوين مجلس اإلدارة، يعنه يشتر  يي عضو مجلس اإلدارة ما يلي

يكون مالكاً لعدد من األسددهم ال تقم قيمتها االسددمية عن عشددرة االا لاير يتم إيداعها ةالا ثالثين يوماً  أن -4

من تاريخ تعيين العضددو لدأ مرك  إيداع األوراق المالية، وتخصددص هذ  األسددهم لضددمان مسددؤولية أعضدداء 

 . االمسؤولية أو إلى أن يفصم ييهالمجلس وتظم إلير قابلة للتداوا إلى أن تنقضي المدة الدعوةة لسماع دعوأ 

 .أن يكون كامم األهلية المعتارة شرعاً  -2

أن يتوير يي المرشددددح الخارة العملية الكايية والتأهيم العلمي المناسددددب التي تسدددداهم يي دعم وتنمية قدرة  -0

 .الشركة على األداء األمثم

 .ن واحدأالّ يشغم عضوية مجلس إدارة أكثر من ةمس شركات مساهمة يي ا -1

 .أن ال يكون ساق إدانته بجريمة مخلة بالشرا أو األمانة -1

 

 :إاراءات الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة: المادة العشرون

يعلن من يرإلب ترشديح نفسده لعضوية مجلس إدارة الشركة عن رإلاته يي ذلك بمواب إةطار يقدم إلدارة  -أ

يوماً على األقم ويشددددمم هذا اإلةطار تعريفاً بالمرشددددح من الشددددركة قام موعد انعقاد الجمعية العامة بثالثين 

 .حيح سيرته الذاتية، ومؤهالته، وةارته يي مجاا أعماا الشركة

على المرشدح الذي سداق له شغم عضوية مجلس إدارة إحدأ الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ  يتعين -ب

مجالس إدارات الشدركات التي تولى عضدويتها يعذا كان قد سداق له شدغم عضوية مجلس إدارة الشركة ييجب 

 جلس متضدددمناً عليه أن يريق بعةطار الترشددديح بياناً من إدارة الشدددركة عن اةر دورة تولى ييها عضدددوية الم

 :المعلومات التالية

عدد ااتماعات مجلس اإلدارة التي تمف ةالا كم سددددنة من سددددنوات الدورة، وعدد اإلاتماعات التي  -1

 .حضرها العضو أةالة، ونساة حضور  لمجموع اإلاتماعات
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 االلجان الدائمة التي شددارك ييها العضددو، وعدد اإلاتماعات التي عقدتها كم لجنة من تلك اللجان ةال -2

كم سددددددنة من سددددددنوات الدورة، وعدد اإلاتماعات التي حضددددددرها، ونسدددددداة حضددددددور  إلى مجموع 

 .اإلاتماعات

 .ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة ةالا كم سنة من سنوات الدورة -3

 ءتقوم لجنة الترشديحات والمكايتت بمرااعة الترشيحات المقدمة ويقاً للضوابط السابقة وتحديد قائمة بأسما -ج

 . المرشحين للتصويف على تعيينهم يي الجمعية العامة بعد ا الع وزارة التجارة والصناعة عليها

 

 :انتهاء العضوية يي مجلس اإلدارة: المادة الحادية والعشرون

 :تنتهي العضوية يي مجلس اإلدارة بتحقق أحد الحاالت التالية -أ

 .انتهاء مدة العضوية -1

 .استقالة العضو -2

 .وياة العضو -3

 .يقدان العضو لشر  أو أكثر من شرو  العضوية -4

 .إلياب العضو عن حضور ثالثة السات متتالية يي الدورة الواحدة بدون عذر مقاوا -5

 .ع ا العضو من قام الجمعية العامة -6

إذا شددغر مرك  أحد األعضدداء كان للمجلس أن يعين مؤقتاً عضددواً يي المرك  الشدداإلر، على أن يعرض  -ب 

الجمعية العامة العادية يي أوا ااتماع لها إلقرار  ويكمم العضددو الجديد مدة سددلفه، وإذ هاط هذا التعيين على 

عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن الحد األدنى النعقاد ااتماعات المجلس وااف دعوة الجمعية العامة العادية يي 

 .أقرب وقف ممكن لتعيين العدد الالزم من األعضاء

ضاء مجلس اإلدارة بأي من  رق انتهاء العضوية يجب على الشركة أن تخطر عند انتهاء عضوية أحد أع -ج

 . الهيئة والسوق يوراً مع بيان األسااب التي دعف إلى ذلك
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 : الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة: المادة الثانية والعشرون

 :أهم الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة ما يأتي

 :واألهداا الرئيسة للشركة واإلشراا على تنفيذها، ومن ذلكاعتماد التواهات اإلستراتيجية  -أ

وضدددع اإلسدددتراتيجية الشددداملة للشدددركة وةطط العمم الرئيسدددة وسدددياسدددة إدارة المخا ر ومرااعتها  -1

 .وتوايهها

  .تحديد الهيكم الرأسمالي األمثم للشركة واستراتيجياتها وأهدايها المالية وإقرار المي انيات السنوية -2

 .النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة، وتملك األةوا والتصرا بهااإلشراا على  -3

 .وضع أهداا األداء ومراقاة التنفيذ واألداء الشامم يي الشركة -4

 .المرااعة الدورية للهياكم التنظيمية والوظيفية يي الشركة واعتمادها -5

 .ات المنايسةمرااعة أداء الشركة المالي بشكم دوري مع التركي  على مقارنته بأداء الشرك -6

 .تعيين الرئيس التنفيذي وإنهاء ةدماته وتحديد ةالحياته واعتمادها -7

 .توظيف موارد الشركة وأةولها المتاحة والتأكد من تحقيقها ألهداا الشركة الرئيسية -8

 :وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداةلية واإلشراا العام عليها، ومن ذلك -ب

المصددددددالح ومعالجة حاالت التعارض المحتملة لكم من  التأكد من تطايق سددددددياسددددددات تنظيم تعارض -1

أعضدداء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمسدداهمين ويشددمم ذلك إسدداءة اسددتخدام أةددوا الشددركة 

 .ومرايقها، وإساءة التصرا الناتج عن التعامالت مع األشخاص ذوي العالقة

 .ألنظمة ذات الصلة بععداد التقارير الماليةالتأكد من سالمة األنظمة المالية والمحاساية، بما يي ذلك ا -2

التأكد من تطايق أنظمة رقابية مناسدددددداة إلدارة المخا ر، وذلك من ةالا تحديد التصددددددور العام عن  -3

 .المخا ر التي قد توااه الشركة و رحها بشفايية

 .المرااعة السنوية لفاعلية إاراءات الرقابة الداةلية يي الشركة -4

 .نظام حّوكمة الشركة ومراقاة مدأ ياعليته وتعديله عند الحااةاإلشراا العام على  -ج
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 .التأكد من تطايق معايير وإاراءات العضوية يي مجلس اإلدارة بعد إقرارها من الجمعية العامة -د

 .التأكد من تطايق السياسات التي تنظم العالقة مع أةحاب المصالح من أام حمايتهم وحفظ حقوقهم -هـ

تطايق السياسات واإلاراءات التي تضمن احترام الشركة لألنظمة واللوائح والت امها باإليصاح التأكد من  -و

 .عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين وأةحاب المصالح اآلةرين

 

 :مسؤوليات مجلس اإلدارة: المادة الثالثة والعشرون

الشركة اميع الصالحيات والسلطات الالزمة مع مراعاة اةتصداةات الجمعية العامة، يتولى مجلس إدارة  -أ

وتظم المسدددؤولية النهائية عن الشدددركة على المجلس حتى وإن شدددكم لجاناً أو يوض اهات أو أيراد . إلدارتها

اةرين للقيام باعض أعماله، وعلى المجلس تجنب إةددددددار تفويضدددددات عامة أو إلير محددة المدة ومراعاة ما 

 :يلي

من ةددالحيات الجمعية العامة أو تحظر األنظمة أو نظام الشددركة قيام  أن ال يكون منح تفويض معين -1

 .المجلس بذلك

أن يصدددر قرار من المجلس بتفويض شددخص ما ألداء عمم أو أعماا معينة وأن ينتهي التفويض بعد  -2

 .انتهائها

 .حصوا الشخص المفوض على وكالة شرعية إذا استدعى األمر ذلك -3

 .بوضوح يي نظام الشركة األساس تحديد مسؤوليات مجلس اإلدارة -ب

يجب أن يؤدي مجلس اإلدارة مهماته بمسددؤولية وحسدددن نية وادية واهتمام، وأن تكون قراراته مانية على -ج

 .معلومات وايية من اإلدارة التنفيذية، أو أي مصدر موثوق اةر

خاذ القرارات على أعضدددددداء المجلس المشدددددداركة بفاعلية وموضددددددوعية يي اإلاتماعات ويي عمليات ات -د 

 .اإلستراتيجية للشركة

 :على عضو المجلس مراعاة ما يلي -هـ

 .تمثيم مصالح اميع المساهمين -1



 

 36 )نادك( -الحوكمة  الئحة

 

 

 

اإللت ام بما يحقق مصلحة الشركة عموماً وليس ما يحقق مصالح المجموعة التي يمثلها أو التي  -2

 .ةوتف على تعيينه يي مجلس اإلدارة

 .اتخاذ القرارإظهار أعلى دراات الن اهة واالستقاللية يي  -3

 .تخصيص الوقف واالهتمام الالزم ألداء وااااته ومهامه يي المجلس -4

 .يحدد مجلس اإلدارة الصدددالحيات التي يفوضدددها لجدارة التنفيذية، وإاراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض -و

ن ممارساتها ية عوتريع اإلدارة التنفيذية تقارير دور. كما يحدد الموضدوعات التي يحتفظ بصدالحية الاف ييها

 .للصالحيات المفوضة

يجب على مجلس اإلدارة التأكد من تطايق إاراءات تعريف أعضاء المجلس الجدد بعمم الشركة وبخاةة  -ز

 .الجوانب المالية والقانونية

يجب على مجلس اإلدارة التأكد من تويير الشدددددركة معلومات وايية عن شدددددؤونها لجميع أعضددددداء مجلس  -ح

عدام وألعضدددددداء مجلس اإلدارة إلير التنفيدذيين بواده ةداص، وذلدك من أام تمكينهم من القيام اإلدارة بواده 

بوااااتهم ومهماتهم بكفاية ويتم ذلك من ةالا اداوا األعماا الاتماعات المجلس أو بتقارير مكتوبة ترسددددم 

 .لهم أو التواةم المااشر

 

 :تكوين مجلس اإلدارة: المادة الرابعة والعشرون

 :الشركة يي تكوين مجلس اإلدارة بالضوابط التاليةتلت م 

 .يتولى إدارة الشركة مجلس مؤلف من ساعة أعضاء، ويعين األعضاء من بينهم رئيساً للمجلس -أ

تعين الجمعية العامة أعضدددددداء مجلس اإلدارة لمدة ال تتجاوز ثالا سددددددنوات، ويجوز إعادة تعيينهم لفترة  -ب

 .أةرأ

 .أن تكون أإللاية أعضاء مجلس اإلدارة من األعضاء إلير التنفيذيين -ج

 .ال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة ومنصب الرئيس التنفيذي للشركة -د

 .عدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين عن عضوين، أو ثلح أعضاء المجلس، أيهما أكثرأال يقم  -هـ
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أن ياين نظام الشدددددركة كيفية انتهاء عضدددددوية المجلس، وأنه يجوز للجمعية العامة يي كم وقف ع ا اميع -و

 .أعضاء مجلس اإلدارة أو بعضهم، ولو نص نظام الشركة على ةالا ذلك

الذي يحق له بحسددب نظام الشددركة تعيين ممثلين له يي مجلس  –االعتاارية  ال يجوز للشددخص ذي الصددفة -ز

 .التصويف على اةتيار األعضاء اآلةرين يي مجلس اإلدارة –اإلدارة 

 

 : مسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة: المادة الخامسة والعشرون

 :المجلس بالمهام والمسؤوليات التي من أهمها ما يلي طلع رئيسضي

 .كاية أعماا الشركة ونشا اتها وإةدار القرارات والتوايهات بشأنهامتابعة  -أ

 .اعتماد القرارات والاف يي المواضيع التي تقع ضمن ةالحياته -ب

 

 .توايه المجلس ألداء وظائفه ومسؤولياته بفاعلية -ج

اء يقترح األعضدددعوة المجلس لالنعقاد وتحديد مواضدديع اإلاتماعات مع األةذ باالعتاار المواضدديع التي  -د

 . إدرااها

إدارة ااتماعات المجلس وتشدددجيع كاية األعضددداء على المشددداركة الكاملة والفعالة ييما يخدم مصدددالح  -هـدددددددد

 .الشركة، وإيجاد عالقات بناءة بين األعضاء

متدابعدة انتظدام ااتمداعدات المجلس وماداشددددددرتده ألعمدالده يي المواعيدد الددعوةة ويقداً لخطة عمم المجلس  -و

 .ةالمعتمد

 .متابعة إدارة الشركة يي تنفيذها لقرارات المجلس -ز

 .متابعة أعماا لجان المجلس والتأكد من أدائها لمهامها بشكم يعاا -ح

 .اإلشراا على دعوة الجمعية العامة لالنعقاد ورئاسة ااتماعاتها - 

 .اتخاذ اإلاراءات المناساة لتأمين التواةم الفعاا بين المجلس والمساهمين -ي
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تمثيم الشددددركة أمام القضدددداء وهيئات التحكيم والغير، ولرئيس المجلس أن يفوض بعض ةددددالحياته إلى  -ك

 . إلير  من أعضاء المجلس أو من الغير يي مااشرة عمم أو أعماا محددة

 

 :تعريف األعضاء الجدد بالشركة: المادة السادسة والعشرون

 :قيام إدارة الشركة التنفيذية باإلاراءات التاليةيتم  تعريف أعضاء المجلس الجدد بالشركة عن  ريق 

ت ويد العضدددو الجديد بنسدددخة من النظام األسددداسدددي للشدددركة، الهيكم التنظيمي ونظام الحّوكمة ومعلومات  -أ

 .مكتوبة تتضمن معلومات وايية عن الشركة

 

رح م ةالله تقديم شددددعقد ااتماع أو أكثر لألعضدددداء الجدد يي مقر الشددددركة بحضددددور كاار التنفيذيين ويت -ب

 .لألعضاء الجدد عن أنشطة الشركة وأهدايها واإلاابة عن أي استفسارات لهم

تعريف األعضددداء الجدد بالجوانب المالية والقانونية المتعلقة بالشدددركة، وبشدددكم ةاص ما يتعلق بتعارض  -ج

 .ةع وشراء أسهم الشركالمصالح وضوابط التعامم مع الشركة الذي تكون لهم مصلحة ييه، وتعامالتهم يي بي

 .تنظيم اولة لألعضاء الجدد يي إدارات ومشاريع الشركة الرئيسية -د

 .تدريب األعضاء الجدد إذا ل م األمر على المهارات الالزمة لممارستهم مهامهم بشكم يعاا يي المجلس -هـ

 

 : لجان مجلس اإلدارة واستقالليتها: المادة السابعة والعشرون

اإلدارة عدد مناسدب من اللجان حسدب حااة الشركة وظرويها، لكي يتمكن المجلس من تأدية يشدكم مجلس  -أ

 .مهماته بشكم يعاا

يتم تشدكيم اللجان التابعة لمجلس اإلدارة ويقا إلاراءات عامة يضعها مجلس اإلدارة تتضمن تحديد مهمة  -ب

ة رقابة مجلس اإلدارة عليها، وعلى اللجنة اللجنة ومدة عملها والصالحيات الممنوحة لها ةالا هذ  المدة وكيفي

أن تالغ المجلس علماً بما تقوم به أو تتوةم إليه من نتائج أو تتخذ  من قرارات بشفايية مطلقة، وعلى المجلس 

 .أن يتابع عمم اللجان بشكم دوري للتحقق من قيامها باألعماا الموكلة إليها
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المناثقدة عنده، ومنهدا لجندة المرااعدة ولجندة الترشدددددديحات  يقر المجلس لوائح عمدم اميع اللجدان الددائمدة -ج

 .والمكايتت

 

يتم تعيين عددد كداٍا من أعضدددددداء مجلس اإلدارة إلير التنفيدذيين يي اللجان المعنية بالمهمات التي قد ينتج  -د

عنهدا حداالت تعدارض مصددددددالح، مثدم التأكد من سددددددالمة التقارير المالية وإلير المالية، ومرااعة ةددددددفقات 

 .اص ذوي العالقة، والترشيح لعضوية مجلس اإلدارة، وتعيين المديرين التنفيذيين، وتحديد المكايتتاألشخ

يقوم المجلس باعتماد بدا حضددور الجلسددات ألعضدداء اللجان المناثقة عنه أو أي مكايتت وتعويضددات  -هـددددددد

 .أةرأ، وال يتجاوز بدا الحضور ألعضاء اللجان ما يمنح ألعضاء المجلس

 

 : لجنة المرااعة: الثامنة والعشرونالمادة 

( 0)يشكم مجلس اإلدارة لجنة من إلير أعضا   التنفيذيين تسمى لجنة المرااعة، ال يقم عدد أعضائها عن  -أ

 .ثالثة، يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاساية

تيار أعضدداء لجنة المرااعة تصدددر الجمعية العامة للشددركة بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة قواعد اة -ب

 .ومدة عضويتهم وأسلوب عمم اللجنة

 :تشمم مهمات لجنة المرااعة ومسؤولياتها ما يلي -ج

التحقق من اسدددتقاللية المرااعين الداةليين واإلشدددراا على إدارة المرااعة الداةلية يي الشدددركة، من  -1

 .لها أام التحقق من مدأ ياعليتها يي تنفيذ األعماا والمهمات الدعوةة

 .دراسة نظام الرقابة الداةلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوةياتها يي شأنه -2

  .دراسة تقارير المرااعة الداةلية ومتابعة تنفيذ اإلاراءات التصحيحية للملحوظات الواردة ييها -3

لتوةية االتوةدية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاساين القانونيين ويصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند  -4

 .بالتعيين التأكد من استقالليتهم
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دراسة  لاات الترشيح لوظيفة مدير المرااعة الداةلية يي الشركة والمكايتت والادالت والم ايا  -5

 . األةرأ المخصصة له

متابعة أعماا المحاسددددداين القانونيين، واعتماد أي عمم ةارج نطاق أعماا المرااعة التي يكلفون بها  -6

 .اا المرااعةأثناء قيامهم بأعم

 .دراسة ةطة المرااعة المقدمة من المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها -7

 .دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم يي شأنها -8

دراسدة القوائم المالية األولية والسدنوية قام عرضدها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوةية يي  -9

 .شأنها

 .دراسة السياسات المحاساية المتاعة وإبداء الرأي والتوةية لمجلس اإلدارة يي شأنها -11

 

 : لجنة الترشيحات والمكايتت: المادة التاسعة والعشرون

 . يشكم مجلس اإلدارة لجنة تسمى لجنة الترشيحات والمكايتت -أ

قواعد اةتيار أعضددددداء لجنة  –بناء على اقتراح من مجلس اإلدارة  –تصددددددر الجمعية العامة للشدددددركة  -ب

 .الترشيحات والمكايتت ومدة عضويتهم وأسلوب عمم اللجنة

 :تشمم مهمات لجنة الترشيحات والمكايتت ومسؤولياتها ما يلي -ج

التوةددية لمجلس اإلدارة بالترشددديح لعضدددوية المجلس ويقاً للسدددياسدددات والمعايير المعتمدة مع مراعاة  -1

 .ريمة مخلة بالشرا واألمانةعدم ترشيح أي شخص ساق إدانته بج

المرااعة السنوية لالحتيااات المطلوبة من المهارات المناساة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وةف  -2

للقدددرات والمؤهالت المطلوبددة لعضددددددويددة مجلس اإلدارة، بمددا يي ذلددك تحددديددد الوقددف الددذي يل م أن 

 .يخصصه العضو ألعماا مجلس اإلدارة

 .ة وريع التوةيات يي شأن التغييرات التي يمكن إارا هامرااعة هيكم مجلس اإلدار -3

 .تحديد اوانب الضعف والقوة يي مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة -4
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التأكد بشكم سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين، وعدم واود أي تعارض مصالح إذ كان العضو  -5

 .يشغم عضوية مجلس إدارة شركة أةرأ

وضدع سدياسدات واضدحة لتعويضدات ومكايتت أعضاء مجلس اإلدارة وكاار التنفيذيين، ويراعى عند  -6

 .وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتاط باألداء

 

 : ااتماعات مجلس اإلدارة وادوا األعماا: المادة الثالثون

ذلك التحضدددددير على أعضددددداء مجلس اإلدارة تخصددددديص وقف كاا لالضدددددطالع بمسدددددؤولياتهم، بما يي  -أ

 .الاتماعات المجلس واللجان الدائمة والمؤقتة، والحرص على حضورها

يعقدد المجلس ااتمداعدات عداديدة منتظمدة بددعوة من الرئيس، وعلى الرئيس أن يدعو مجلس اإلدارة لعقد  -ب

 .اثنان من األعضاء –كتابة  –ااتماع  ارئ متى  لب ذلك 

 

اآلةرين والعضو المنتدب عند إعداد ادوا بالموضوعات التي  على رئيس المجلس التشاور مع األعضاء -ج

لألعضددداء قام اإلاتماع بوقٍف  –مصدددحوباً بالمسدددتندات  –ويرسدددم ادوا األعماا . سدددتعرض على المجلس

ويقر مجلس اإلدارة ادوا األعماا حاا . كااح حتى يتاح لهم دراسة الموضوعات واالستعداد الجيد لالاتماع

  .عتراض أي عضو على هذا الجدوا تثاف تفاةيم هذا االعتراض يي محضر اإلاتماعانعقاد ، ويي حاا ا

يقوم المجلس بتوثيق ااتماعاته وإعداد محاضدددر بالمناقشدددات والمداوالت بما ييها عمليات التصدددويف التي  -د

 .تمف وتاوياها وحفظها بحيح يسهم الراوع إليها

ينياه يي حاا إليابه، وال يكون ااتماع المجلس ةحيحاً يرأس ااتماعات المجلس رئيس المجلس أو من  -هـدددد

إال إذا حضددددددر  أكثر من نصددددددف األعضدددددداء على األقم على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينياه، 

 .وتصدر قرارات المجلس باألإللاية المطلقة وإذا تساوت األةوات يراح الجانب الذي ييه الرئيس

يي األمور العاالة بعرضددها على األعضدداء متفرقين، ما لم يطلب أحد  لمجلس اإلدارة أن يصدددر قرارات -و

  .وتعرض هذ  القرارات على المجلس يي أوا ااتماع تاا له. األعضاء كتابة ااتماع المجلس للمداولة ييها
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للمجلس عند الحااة دعوة شددخص أو أكثر من منسددوبي الشددركة أو من ةاراها لحضددور أحد ااتماعات  -ز

لجدالء بما يطلاه المجلس من معلومات أو إيضدددددداحات يي مواضدددددديع محددة ودون أن يكون له حق المجلس 

 .التصويف على القرارات الصادرة يي تلك المواضيع

يحق لعضددددو المجلس أن يطلب إثاات مالحظاته أو واهة نظرة أو تحفظاته على أي من قرارات المجلس  -ح

 .يي محضر اإلاتماع

 

ين أعضددائه أو من إليرهم سددكرتيراً تحدد مكايأته ويقاً للقرار الصددادر بتعينه وال ت يد يعين المجلس من ب - 

 :مدة تعيينه عن مدة عضوية المجلس ويجوز دائماً إعادة تعيينه ويختص بالمهام التالية

 .إعداد ادوا أعماا المجلس ويق توايهات رئيس المجلس والعضو المنتدب -1

 .المجلس على األعضاء توزيع دعوات اإلاتماع وادوا أعماا -2

 .الترتيب والتنسيق الاتماعات المجلس -3

تسددجيم وقائع ااتماعات المجلس وإعداد محاضددر اإلاتماع وتوقيعها من رئيس المجلس واألعضدداء  -4

 .وت ويدهم بنسخ منها

 .المشاركة مع إدارة الشركة يي متابعة تنفيذ قرارات المجلس وتوايهاته -5

 .لعمم المجلس ولجانه التأكد من تطايق القواعد المنظمة -6

ت ويد رئيس المجلس واألعضدداء بالمعلومات والمسددتندات التي تسدداعدهم يي ممارسددة مهامهم واتخاذ  -7

 .قراراتهم بشكم يعاا ودقيق

 .حفظ محاضر ووثائق ااتماعات المجلس بشكم امن ومنتظم -8

 .هميناإلشراا على اإلاراءات والترتياات المتعلقة بانعقاد الجمعيات العمومية للمسا -9

احتسداب الادالت المسدتحقة ألعضداء المجلس عن حضور الجلسات، مع ما يتقرر لهم من مكايتت يي  -11

 .نهاية كم عام، ومتابعة ةريها

 .أية مهام أةرأ يرأ المجلس إسنادها له -11
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 :مكايتت أعضاء مجلس اإلدارة وتعويضاتهم: المادة الحادية والثالثون

 :سياسة لتعويضات ومكايتت أعضاء المجلس يراعى ييها ما يليتقوم لجنة الترشيحات والمكايتت بوضع 

 .النظام األساسي للشركة وما ينص عليه من تعويضات ومكايتت ألعضاء المجلس -أ

أن تتضدددمن تلك السدددياسدددة بدا مناسدددب عن حضدددور السدددات مجلس اإلدارة أو أي من ااتماعات اللجان  -ب

 .المناثقة عنه

 .التعويض عن التنقالت واإلقامة للعضو أثناء أداء  لمهامه يي المجلس -ج

 .المهام اإلضايية ألعضاء المجلس -د

راتااً معيناً أو بدا عن حضور اإلاتماعات أو م ايا  أعضاء المجلس يجوز أن تكون مكايتت وتعويضات -هـ

 .عينية أو نساة معينة من األرباح، كما يجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر منها

 

 : االستشارات الخاراية لمجلس اإلدارة: المادة الثانية والثالثون

والجهات المختصددة من يجوز للمجلس إذا دعف الضددرورة وعلى نفقة الشددركة االسددتعانة بخارات األشددخاص 

ذوي الخارة من ةارج إدارة الشدددركة وذلك لتقديم المشدددورة يي المواضددديع التي يرإلب المجلس أو لجانه أةذ 

 .الرأي المتخصص ييها
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 الباب الرابع

 تعارض المصالح سياسة 
 أعضاء مجلس اإلدارة -

 الموظفين -

 المساهمين -
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 : المصالح في مجلس اإلدارةتعارض : المادة الثالثة والثالثون

االمتناع عن اسووتلالل منصووب  في أ  عمل من  ووأن  تحقية منفعة  -بشووكل عام  –على عضووو المجلس  -أ

 وخصوية ل  بشوكل مبا ور أو  ير مبا ر يتعارض مع المصلحة العامة للشركة أو من الممكن أن يإد  إلى 

 .ذلك

أن تكون ل  أ   –جمعية العامة يجدد كل سووووونة بلير ترخيص من ال –ال يجوز لعضوووووو مجلس اإلدارة  -ب 

في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، وتستثنى من ذلك األعمال ( مبا ورة أو  ير مبا رة)مصولحة 

ويتم الحصووووول على . التي تتم بطرية المنافسووووة العامة إذا كان عضووووو المجلس صوووواحل العرض األفضوووول

 :لتاليةترخيص الجمعية العامة وفة اإلجرآءات ا

على عضوووووو المجلس أن يبلج المجلس بما ل  من مصووووولحة  وووووخصوووووية في األعمال والعقود التي تتم  -1

 .لحساب الشركة، ويثب  هذا التبليج في محضر اإلجتماع

يفهم من النص أعاله أن  تقع على عاتة العضووو مسووإولية إبالش الشووركة بالشووركات التي يملكها أو )

 (.الشركة يشارك في ملكيتها ولها تعامل مع

 .يتم التصوي  من قبل مجلس اإلدارة على األعمال والعقود التي تكون للعضو مصلحة  خصية فيها -2

 (.ال يجوز للعضو ذ  المصلحة اإل تراك في التصوي  على القرار الذ  يصدر في هذا الشأن)

أعضووووووواء  يبلج رئيس المجلس الجمعيووة العووامووة عنوود انعقووادهووا عن األعمووال والعقود التي يكون ألحوود -3

 .المجلس مصلحة  خصية فيها

 (.ال يجوز للعضو ذ  المصلحة اإل تراك في التصوي  الذ  يصدر في الشأن)

 .على الشركة ان تقدم في تقرير مجلس اإلدارة وصف لألعمال والعقود المشار اليها آنفاً  -4

ليج العامة يرفة بتبعلى المحاسل القانوني للشركة تقديم تقرير خاص بهذه األعمال والعقود للجمعية  -5

 .رئيس المجلس
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أن يشترك في أ  عمل من  –بلير ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة  –ال يجوز لعضو المجلس  -ج

 . أن  منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذ  تزاول 

من الفقرة السابقة  0،2،4 للحصول على ترخيص الجمعية العامة يتم إتباع اإلجرآءات المذكورة في البنود)

 (أعاله

ال يجوز للشووركة أن تقدم قرضوواً نقدياً من أ  نوع ألعضوواء مجلس إدارتها أو أن تضوومن أ  قرض يعقده  -د

 .واحد منهم مع اللير

جميع المسوووتندات والوثائة التي تقوم الشوووركة بتزويد األعضووواء بها كجداول أعمال المجلس ولجان   -هـوووووووو

لمذكرات والتقارير والدراسووات ونحوها من المسووتندات والوثائة تعتبر ملكاً للشووركة، والعقود والخطابات وا

ويحظر على العضوو تداولها أو نسوخها أو إطالع اللير عليها إال بموافقة المجلس الكتابية وتقتصر استفادت  

 .منها في حدود ممارست  لمهام  في المجلس

المسووواهمين لحضوووور اجتماعات الجمعيات العمومية   يحظر على عضوووو المجلس قبول أية توكيالت عن -و

 .للمساهمين

ال يجوز ألعضواء مجلس اإلدارة أو أ   وخص ذ  عالقة بأ  منهم التعامل في أ  أوراق مالية للشوركة  -ز

 : خالل الفترات اآلتية

 ائميوماً تقويمياً السوووابقة لنهاية ربع السووونة المالية حتى تاري  إعالن ونشووور القو( 15)خالل الـوووووووو -1

 .المالية األولية بعد فحصها للشركة

يوماً تقويمياً السابقة لنهاية السنة المالية حتى تاري  إعالن القوائم المالية السنوية ( 03)خالل الـوووو -2

 .للشركة

على الشوووركة تجنل تو يف األقارب من الدرجة األولى لعضوووو المجلس في الو ائف التنفيذية أو العليا  -ح 

 .خالل فترة عضويتهم
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ال يجوز ألعضوواء مجلس اإلدارة أن يفشوووا في  ير اجتماعات الجمعية العامة ما وقفوا علي  من أسوورار  -ط

في تحقية مصوولحة لهم أو ألحد أقاربهم  -بحكم عضووويتهم  -وال يجوز لهم اسووتلالل ما يعلمون ب  . الشوركة

 .أو لللير؛ وإال وجل عزلهم ومطالبتهم بالتعويض

االسوتفادة أو اسوتخدام أياً من موجودات وأصوول الشوركة لمنفعة خاصة، ما لم  ال يجوز لعضوو المجلس -  

يكن ذلك ضووومن أعمال الشوووركة على أن يكون التعامل مع  وفة الشوووروط التي تتعامل بموجبها الشوووركة مع 

 .اآلخرين

 أ  حالة تعارض في المصوووووالح ألعضووووواء المجلس ال يوجد معالجة لها في هذه السوووووياسوووووة فيتم اللجوء-ك 

 .بشأنها للجهات المختصة للب  فيها إن دع  الحاجة لذلك

 

 : تعارض المصالح لمو في الشركة: المادة الرابعة والثالثون

يحظر على مو في الشركة بشكل عام القيام بأ  عمل يتعارض مع مصالح الشركة بقصد تحقية فائدة أو  -أ

على مو في الشركة القيام بها على سبيل منفعة  وخصوية مبا ورة أو  ير مبا رة، ومن األعمال المحظور 

 :المثال ال الحصر ما يلي

اسوووتلالل المو ف لمركزه الو يفي أو اسوووتعمال نفوذه في الشوووركة لتحقية منفعة  وووخصوووية ل  أو  -1

 .لللير

إفشووواء معلومات الشوووركة ذات الطابع السووور  التي يطلع عليها أو التي يمكن  الحصوووول عليها بحكم  -2

العمل في الشوركة حتى وإن لم يسوعى لتحقية منفعة  وخصية ل  أو لليره من و يفت  ولو بعد ترك  

 .وراء ذلك

 .قيام المو ف بأ  من األعمال المحظورة في المادة الرابعة عشر من هذا النظام -3

طلول أو قبول الهودايا أو الهبات أو الخدمات ونحوها ل  أو أل  من أفراد عائلت  من أ  جهة تتعامل  -4

 .مع الشركةأو تسعى للتعامل 

 . استخدام أصول وممتلكات الشركة أو االستفادة من الخدمات التي تقدمها في األ راض الخاصة -5
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ال يجوز لكبار التنفيذيين أو أ   وووخص ذ  عالقة بأ  منهم التعامل في أ  أوراق مالية للشوووركة خالل  -ب

 : الفترات اآلتية

السووونة المالية حتى تاري  إعالن ونشووور القوائم يوماً تقويمياً السوووابقة لنهاية ربع ( 15)خالل الـوووووووو -1

 .المالية األولية بعد فحصها للشركة

يوماً تقويمياً السابقة لنهاية السنة المالية حتى تاري  إعالن القوائم المالية السنوية ( 03)خالل الـوووو -2

 .للشركة

ركة، وعليهم يحظر على مو في الشووركة العمل لدأ أ  جهة أخرأ بدون تصووريح رسوومي بذلك من الشوو -ج

اإلفصووواح للشوووركة كتابة عن أ  منصووول يشوووللون  خارج الشوووركة أو أ  مصووولحة تربطهم أو أ  من أفراد 

 . عائالتهم مع  ركات أو مإسسات أو أ  جهات أخرأ تتعامل مع الشركة أو تسعى للتعامل معها

ذات عالقة أو مكملة  على الشوووركة تجنل الجمع بين مو فين تربطهم عالقة قرابة ألداء و ائف أو مهام -د

 .لبعضها قد تإد  إلى إضعاف الرقابة والضبط الداخلي

في حال اكتشوووواف حالة تعارض يكون أحد مو في الشووووركة طرفاً فيها، فعلى الشووووركة معالجة حالة  -هـووووووووو

 :التعارض ولها في سبيل ذلك إن استدعى األمر

يفوض  إلجرآء تحقية في حالة  تشكيل لجنة مكونة من ثالثة أعضاء من قبل العضو المنتدب أو من -1

 .التعارض

يكون للجنة الصوووووالحيات الالزمة في اتخاذ اإلجرآءات التي من  وووووأنها التحقة من الحالة كسوووووماع  -2

 .أقوال األطراف ذو  العالقة واإلطالع على المستندات المتصلة بالحالة ونحوه

تم إتباعها في التحقية  تقوم اللجنوة بودعوداد تقرير بوالحالة يتضوووووومن وصووووووف لها واإلجرآءات التي -3

ونتائج  وتوصويات اللجنة، وترفع التقرير مع كافة المسوتندات والوثائة الداعمة ل  للعضو المنتدب 

 .أو من يفوض  إلصدار قرار فيها، وذلك وفة ما يجيزه نظام العمل

ارض عمل يتع إلى جانل العقوبات التأديبية التي يحة للشووووركة إيقاعها على المو ف الذ  يثب  ارتكاب  -و

 .مع مصالح الشركة، فدن  يحة للشركة مسألة المو ف قضائياً عن الضرر الذ  لحة بها
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 : تعارض المصالح لمساهمي الشركة: المادة الخامسة والثالثون

تلتزم الشركة بدتاحة الفرص لجميع المساهمين بشكل متكافئ في الحصول على المعلومات التي تتعلة  -4

 .ونتائجها المالية وخططها المستقبلية وما يقع لها من أحداث جوهرية أو مإثرة بسير أعمال الشركة

لتحقية اإللتزام الوارد بالفقرة السووابقة فأن  على الشووركة أن تنشوور إعالناتها عن المواضوويع الموضوووحة -2

وةة في الدع -حسوول األولوية–بعالية وفة ما ورد في نظام هيئة السوووق المالية وعن طرية قنوات اإلعالن 

 :أدناه

 إلزامي-      موقع تداول 

 إلزامي-   كترونيموقع الشركة االل

 متى كان إلزامياً -     الصحف المحلية

 وفة بنود جدول أعمالها وحسل الحاجة-     الجمعيات العامة

 في إطار ما سبة اإلعالن عن -   الحضور الشخصي لمقر الشركة

 اإلمكانية لذلكمتى توفرت -    التواصل االليكتروني

في عدم اإلفصوواح عن أية معلومات تخص أعمالها تصوونف على  -وفة ما هو مقرر نظاماً -للشووركة الحة -0

 .أنها سرية ويحتمل إن اإلعالن عنها قد يإثر سلبياً على مصالحها

لمسوواهمي الشووركة وبشووكل متسوواو  جميع الحقوق المتصوولة بالسووهم وعلى وج  الخصوووص الحة في -1

عد موحد على نصووويل من األرباح أو منح األسوووهم التي يتقرر توزيعها ، وكذلك في الحصوووول الحصوووول بمو

 .على نصيل من موجودات الشركة عند التصفية

تلتزم الشوووركة بمعاملة كافة المسووواهمين بشوووكل عادل بلض النظر عما يملكون  من أسوووهم، وال يحة لها -1

ومن ذلك  -عدا ما يسوووومح ب  نظام هيئة السوووووق المالية-تقديم أية خدمات أو مواد أو تسووووهيالت أل  منهم 

 ....استخدام أصول الشركة أو مرافقها أو اسمها التجار  أو عالمتها التجارية ال 
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 الباب الخامس
 أصحاب المصالح تنظيم العالقة مع
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 :اإلطار العام لتنظيم العالقة مع أصحاب المصالح: المادة السادسة والثالثون

 :إن وضع قواعد لتنظيم العالقة مع أصحاب المصالح تهدف إلى -أ

 .توفير اإلطار التنظيمي المناسل من أجل تحقية أهداف الشركة وتطلعاتها -1

المحافظة على حقوق أصحاب المصالح وتمكينهم من الحصول عليها بالقدر الذ  يتناسل مع ما  -2

 .يقدمون  من خدمات للشركة

الحصوووول على حقوقها المختلفة من أصوووحاب المصوووالح مقابل المنافع حماية الشوووركة وتمكينها من  -3

 .والمزايا التي تقدمها لهم

 .التوازن والمساواة بين فئات أصحاب المصالح من حيث التعامل وتكافأ الفرص والحماية -4

 :تشمل فئات أصحاب المصالح المعنيين بهذا التنظيم كل من -ب

 .المساهمين -1

 .مستهلكين وعمالء وموردين ومتعاقدينالمتعاملين مع الشركة من  -2

 .مو في الشركة -3

 :ما يلي –بوج  خاص –تلطي قواعد تنظيم العالقة مع أصحاب المصالح  -ج

آليات تعويض أصووووووحاب المصووووووالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها وتحميها األنظمة والعقود  -1

 .واالتفاقات

 .ن الشركة وأصحاب المصالحآليات تسوية الشكاوأ أو الخالفات التي قد تنشأ بي -2

آليوات منواسووووووبوة إلقواموة عالقوات جيودة مع العمالء والموردين والمحافظة على سوووووورية المعلومات  -3

 .المتعلقة بهم

قواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين في الشركة بحيث تتوافة مع المعايير المهنية واألخالقية  -4

الح، على أن يضوووع مجلس اإلدارة آليات مراقبة السوووليمة وتنظم العالقة بينهم وبين أصوووحاب المصووو

 .تطبية هذه القواعد واإللتزام بها
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 .مساهمة الشركة اإلجتماعية -5

 :يتم استقبال اعتراضات و كاوأ أصحاب المصالح عن طرية أحد الوسائل التالية -د

 .تسجيل الشكوأ أو االعتراض بالحضور لمقر إدارة الشركة -1

 .الرسائل البريدية والبرقية -2

 .البريد اإللكتروني والفاكس -3

 .صندوق الشكاوأ والمقترحات بالشركة -4

 

 :تنظيم العالقة مع المساهمين: المادة السابعة والثالثون

المجلس هو القائم على رعاية حقوق مسوووووواهمي الشووووووركة، ولتحقية هذا الهدف فدن المجلس من خالل  -أ

 :عمل  يقوم بما يلي

المناسووبة في األسووواق المحلية والخارجية لزيادة عوائد االسووتثمار البحث عن الفرص االسووتثمارية  -1

 .وتحقية أعلى قيمة مضافة للمساهمين

تحفيز إدارة الشركة التنفيذية على التطوير المستمر في أساليل اإلنتاج والمبيعات والتسوية إلنجاز  -2

 .األعمال بأفضل مستوأ من األداء

 .طاعات الشركة وإداراتهاالتطبية الفعال لنظم الجودة على جميع ق -3

العناية والدقة في إختيار القائمين على إدارة الشوووووركة من ذو  الكفاءات والقدرات اإلدارية والفنية  -4

 .المتميزة في جميع مجاالت العمل بالشركة

تر ووويد اإلنفاق وتخفيض تكاليف اإلنتاج والتشوووليل وتوجي  المصوووروفات بما يخدم نشووواط الشوووركة  -5

 .وال يضر بجودة المنتجاتويزيد في ربحيتها 

 .العمل على تعزيز مركز الشركة التنافسي وتنمية مبيعاتها -6

العناية بتحليل المخاطر ومصووووووادرها في كافة تعامالت الشووووووركة، وتوجي  إدارة الشووووووركة التنفيذية  -7

 .لرصدها وتحليل أسبابها واتخاذ الوسائل واإلجرآءات الكفيلة بمنعها أو تفاديها
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مع المساهمين والتعرف على مطالبهم واقتراحاتهم واالستجابة لها في تنمية  الحرص على التواصل -8

 .نشاطات الشركة وتطويرها

رعاية حقوق صلار المساهمين وتوفير الضمانات الكفيلة بحصولهم على المعلومات والحرص على  -9

 .تفعيل مشاركتهم في الجمعيات العمومية للشركة

نهم من ممارسوووة حقوقهم من تطورات واحداث جوهرية اإلفصاح عن كل ما يهم المساهمون ويمك -11

 .تقع في الشركة بالشكل الذ  يتوافة مع تعليمات هيئة السوق المالية وال يضر بمصالح الشركة

يحكم عالقة الشوووركة مع مسووواهميها في حال نشووووء خالف بين الشوووركة واحد مسووواهميها أو تعد  على  -ب

واألحكام التي تحددها األنظمة السووارية وأهمها نظام الشووركات مصوولحت  أو انتهاك لحة من حقوق  القواعد 

 .ونظام السوق المالية ولوائح  التنفيذية وأنظمة الشركة وقواعدها الداخلية

 :يتم إتباع اإلجرآءات التالية للنظر في معالجة  كاوأ المساهمين -ج

باإل ووتراك مع اإلدارة  تقوم إدارة  ووإون المسوواهمين بتسووجيل الشووكوأ فور اسووتالمها والنظر فيها -1

 .القانونية باإلضافة لإلدارات األخرأ المعنية إذا كان موضوع الشكوأ يستدعي ذلك

 .يتم إبداء الرأ  بالشكوأ وتحديد آلية معالجتها -2

 .يتم إعداد رد بالشكوأ يعتمد من صاحل الصالحية -3

 

 :تنظيم العالقة مع المتعاملين مع الشركة: المادة الثامنة والثالثون

عالقة الشوووركة مع المتعاملين معها تنظمها مجموعة من السوووياسوووات التي تصووودرها الشوووركة في مجاالت  -أ

التسوووية والمبيعات والمشووتريات والتعامالت المصوورفية والجودة والشووإون المالية، وتحدد تلك السووياسووات 

 .حقوق المتعاملين مع الشركة والتزامات الشركة نحوهم

بما لها من حقوق مادية أو معنوية لدأ المتعاملين معها وتتخذ في هذا الشوووأن  تقوم الشوووركة بالمطالبة -ب

كافة السوووووبل النظامية المتاحة في تحصووووويل حقوقها، وفي المقابل تلتزم الشوووووركة في عقودها المختلفة التي 
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بيل لى ستبرمها مع العمالء والموردين وكافة المتعاملين معها بالوفاء بجميع الشوروط التعاقدية ومن ذلك ع

 :المثال

 .ضمان جودة منتجاتها حسل الشروط المتفة عليها -1

 .سداد مستحقات اللير في مواعيدها -2

 .اإللتزام بأحكام االئتمان الممنوحة للمتعاقدين مع الشركة -3

 .تنفيذ اإللتزامات العقدية بحسن نية وأمانة و رف -4

 :نتجات الشركةيتم إتباع اإلجرآءات التالية في نظر ومعالجة  كاوأ مستهلكي م -ج

 .تسجيل تاري  استالم الشكوأ وموضوعها من قبل إدارة الجودة في سجل خاص يعد لهذا اللرض -1

تنظر إدارة الجودة في موضووووع الشوووكوأ وتبد  الرأ  فيها إذا أمكن لها ذلك أو تحيلها إلى اإلدارة  -2

 .المختصة

د آلية لمعالجتها وإعداد رد بذلك تقوم اإلدارة المختصة بالنظر في الشكوأ وإبداء الرأ  فيها وتحدي -3

 .يعتمد من صاحل الصالحية

 :يتم إتباع اإلجرآءات التالية في نظر ومعالجة  كاوأ عمالء الشركة ومورديها والمتعاملين معها -د

تقدم الشوكوأ إلى المفوضوين من قبل الشوركة بذلك ويوضوح فيها موضوعها والطلبات المتعلقة بها  -1

 .المإيدة لهاويرفة معها المستندات 

يتم إحالة الشوووكوأ إلى اإلدارة المختصوووة لنظرها وإبداء الرأ  فيها باإل وووتراك مع اإلدارة القانونية  -2

 .متى ما دع  الحاجة إلى ذلك ويتم إعداد تقرير بهذا الشأن يرفع إلى العضو المنتدب إن لزم األمر

 .اآللية المناسبة لمعالجتهابدعداد رد بالشكوأ يتضمن  – أو من يفوض  –يقوم العضو المنتدب  -3

تحرص الشووووركة دائماً في خالفاتها مع المتعاملين معها إلى تسوووووية تلك الخالفات ودياً ما أمكن ذلك  -هـووووووووو

 .لتفاد  اللجوء إلى المطالبة القضائية
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تقوم الشووركة بشووكل مسووتمر باإلفصوواح لكافة المتعاملين معها عن سووياسوواتها وإجرآءاتها المختلفة فيما  -و

هم وإطالعهم على أ  تطورات فيها، واسووتقبال مقترحاتهم واسووتفسوواراتهم في هذا الخصوووص والرد يخصوو

 .عليها

تلتزم الشوووركة بسووورية معلومات المتعاملين معها وتضووومن ذلك في عقودها معهم، وتحرص أن ال يكون  -ز

 .لنظاماإلطالع على تلك المعلومات إال في الحدود الضرورية أو في الحاالت التي يفرضها ا

 :قواعد السلوك المهني لمو في الشركة: المادة التاسعة والثالثون

يحكم قواعد السلوك المهني لمو في الشركة نظام العمل ونظام السوق المالية ولوائح  التنفيذية وأنظمة  -أ

 يفية الشوووركة وقواعدها واألنظمة الرسووومية ذات العالقة، ويلتزم مو في الشوووركة عند أدائهم لواجباتهم الو

بالقواعد واألحكام التي تفرضوووووها عليهم تلك األنظمة والقواعد، كما تتقيد الشوووووركة بما تفرضووووو  عليها تلك 

 .األنظمة والقواعد عند مسألتها لمو فيها ومحاسبتهم في حال إخاللهم بواجباتهم الو يفية

الموارد البشرية   بشوكل مسوتمر بمراجعة سياسات وإجرآءات -أو من يفوضو   –يقوم العضوو المنتدب  -ب

والقواعود المنظموة للعمول داخول الشووووووركوة وتطويرهوا بموا يتوافة مع القواعود والمعايير المهنية واألخالقية 

 .السليمة وبما ال يتعارض مع األنظمة الرسمية في هذا المجال

يجل على مو في الشوووووركة التعاون مع أصوووووحاب المصوووووالح في كل ما من  وووووأن  تحقية الحماية لهم  -ج

لمحافظة على حقوقهم المرتبطة بالشوووركة دون تمييز بينهم مع مراعاة األنظمة والقواعد المنظمة للعالقة وا

 .مع أصحاب المصالح

على مو في الشوركة السعي لتحقية أهداف الشركة وتطلعاتها ببذل الجهود وفة أعلى مستويات الكفاءة  -د

في الشركة تجنل ارتكاب أ  عمل يمكن أن يإد  إلى والعناية في أدائهم لواجباتهم الو يفية، كما على مو 

 .اإلساءة لسمعة الشركة أو تعريض مصالحها للخطر

على الشوووووركة توفير منا  عمل مناسووووول لجميع العاملين بها وتحقية العدالة بين جميع المو فين  -هـووووووووووو

ه لهم األنظمة وتمكينهم من مموارسووووووة حقوقهم على اختالف مهوامهم ومسووووووتويواتهم الو يفية وفقاً لما تقر

 .الرسمية واألنظمة الداخلية في الشركة
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تسوعى الشركة لوضع القواعد واإلجرآءات التي تحمي مصالحها وممتلكاتها وتمنع استلاللها بوج   ير  -و

 .مشروع

 

 :المسإولية اإلجتماعية للشركة: المادة األربعون

تعمل في ، وتلبية بعض من احتياجات  من يتمثل هدف الشركة اإلجتماعي باإلسهام في تطوير المجتمع الذ  

خالل ممارسووووتها ألنشووووطتها المختلفة وذلك بالقدر الذ  يتناسوووول مع إمكانياتها و ال يتعارض مع مصوووولحة 

 :مساهميها، وتتركز مساهمات الشركة اإلجتماعية في نواحي متعددة من أهمها ما يلي

نل مصووووووادر التلوث وإزالة أ  مصوووووودر لها نات  عن اإللتزام بواألنظمة المتعلقة بالحفا  على البيئة وتج -أ

 .أنشطة الشركة التصنيعية و يرها

السووووعي في تنفيذ التوجهات الحكومية في تنمية الموارد البشوووورية السووووعودية وإتاحة الفرص التدريبية  -ب

 .للشباب السعوديين في مشاريع الشركة ومصانعها وإداراتها

والسووالمة لجميع العاملين لديها في المشوواريع والمصووانع والمرافة تلتزم الشووركة بتوفير وسووائل األمن  -ج

 .المختلفة وفقاً ألنظمة وقواعد األمن والسالمة

تلتزم الشووووووركة بالمحافظة على جودة منتجاتها والخدمات المرتبطة بها ومراعاة التطبية األمثل لقواعد  -د

 .ومعايير الجودة والمقاييس المعمول بها محلياً ودولياً 

توفير خدمات اإلسعاف الطبي في جميع مرافة الشركة لجميع العاملين وإتاحة استخدامها للمواطنين  -هـوووووو

 .والمنشآت المجاورة في حال الطوارئ

تقديم المسووووواعدات النقدية والعينية والخدمية للمإسوووووسوووووات والمنظمات الخيرية واإلجتماعية في حدود  -و

 .اهمينإمكانيات الشركة وبما ال يضر بمصالح المس
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 :احترام الشركة لألنظمة واللوائح: المادة الحادية واألربعون

المجلس مسإوالً أمام المساهمين وجميع أصحاب المصالح اآلخرين بالتزام الشركة وتنفيذها لقواعد وأحكام 

ومنهوووا الحّوكمة ونظام الشركة األساسي وكافة األنظمة واللوائح الصادرة من الهيئات والجهات الرسمية 

على وج  الخصوووووووص نظام الشووووووركات ونظام السوووووووق المالية ولوائح  التنفيذية، ولتنفيذ هذا اإللتزام فدن 

 :المجلس يقوم بما يلي

احترام حقوق المسووواهمين ورعاية مصوووالحهم وتجنل الشوووركة القيام بأعمال أو ممارسوووات من  وووأنها   -أ

والمتسووواوية بين المسووواهمين وتجنل أ   وووكل من أ وووكال تعريض تلك المصوووالح للخطر، والمعاملة العادلة 

 .التمييز بينهم ومن ذلك ممارستهم لحقوقهم في الجمعية العامة وحصولهم على المعلومات

توثية التعواون اإليجوابي مع كوافوة الهيئوات والجهوات الرسووووووميوة ذات العالقة واإللتزام بتطبية األنظمة  -ب

 .الت الشركةواللوائح الصادرة عنها في كافة تعام

اإللتزام بشوكل مسوتمر باإلفصاح عن األحداث والتطورات الجوهرية التي تهم أصحاب المصالح بشفافية  -ج

 .كاملة و وفقاً لما تحدده األنظمة واللوائح في هذا الشأن

رصووود ومتابعة كافة التعليمات الصوووادرة من الهيئات والجهات الرسووومية والمتعلقة بمهام و مسوووإوليات  -د

 . كة وتزويد أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية بها وبيان كيفية تنفيذها والتقيد بهاالشر

اإللتزام بالضوووووابط واإلجرآءات المتعلقة بالتر وووويح والعضوووووية لمجلس اإلدارة و مراعاة تطبيقها  -هـوووووووووو

 . بموضوعية و فافية بما يخدم مصالح الشركة وأصحاب المصالح فيها

ومراعاة قواعد تشووووكيلها من األعضوووواء ذو  اإلختصوووواص والكفاءة وتسووووهيل  تفعيل دور لجان المجلس -و

 .ممارستها لمهامها
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   أحكام ختامية
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 :أحكام ختامية: المادة الثانية واألربعون

 .يقوم العضو المنتدب بدعداد القواعد واللوائح الداخلية الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام -أ

 .يتعارض مع  من لوائح وقواعد وإجرآءات داخلية بالشركةيللي هذا النظام ما  -ب

يكمل هذا النظام نظام الشوووووركة األسووووواسوووووي، وكل ما لم يرد نص بشوووووأن  فيتم الرجوع في  إلى األنظمة  -ج

  .واللوائح والقرارات السارية أو التي تصدر مستقبالً من جهات االختصاص في المملكة العربية السعودية

 .النظام نافذاً بعد اعتماد مجلس اإلدارةيكون هذا  -د

 


