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 تمهید
شر�ة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة تبین هذه الالئحة القواعد والمعاییر المنظمة إلدارة 

ین حقوق المساهملضمان االلتزام �أفضل ممارسات حو�مة الشر�ات التي تكفل حما�ة  (مسك)

�االلتزام �حقوق المساهمین والعمالء وجمیع  الشر�ةانطالقًا من حرص و وأصحاب المصالح. 

صالح وتعز�ز العالقة معهم وااللتزام �مبادئ الشفافیة واالفصاح وضمان ممارسة أصحاب الم

الئحة حو�مة خاصة بها لتتوافق هذه الالئحة مع الئحة  ، أعدت الشر�ةأعلى معاییر الحو�مة

حو�مة الشر�ات الصادرة من هیئة السوق المالیة، وتعتبر القواعد والسیاسات واإلجراءات الواردة 

أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذ�ة والموظفین في الشر�ة،  من ئحة ملزمة لكلفي هذه الال

 .وال �جوز تعدیل هذه الالئحة إال �قرار من مجلس إدارة الشر�ة

/ ٢٠خ بتار� أعتمد مجلس إدارة شر�ة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة (مسك) هذه الالئحة

وسیتم مراجعته سنو�ًا بهدف التحقق من أن �كون مواكبًا ألفضل ممارسات  م٢٠١٧/  ١٢

 الحو�مة.
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 : التعر�فاتالباب األول

 المادة األولى: تعر�فات

 تدل الكلمات والعبارات اآلتیة على المعاني الموضحة أمامها ما لم �قتض السیاق خالف ذلك:

 المعاني الكلمات والعبارات م
) وتار�خ ٣نظام الشر�ات الصادر �المرسوم الملكي رقم (م/ نظام الشر�ات ١

 هـ.٢٨/١/١٤٣٧
) وتار�خ ٣٠نظام السوق المالیة الصادر �المرسوم الملكي رقم(م/ نظام السوق المالیة ٢

 هـ.٢/٦/١٤٢٤
 قواعد التسجیل واإلدراج الصادرة عن مجلس هیئة السوق المالیة. قواعد التسجیل واإلدراج ٣
 هیئة السوق المالیة. الهیئة ٤
 السوق المالیة السعود�ة. السوق  ٥
 شر�ة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة (مسك) الشر�ة ٦
 مجلس إدارة شر�ة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة (مسك). مجلس اإلدارة ٧
جمعیة تشكَّل من مساهمي الشر�ة �موجب أحكام نظام الشر�ات ونظام  جمعیة المساهمین ٨

 الشر�ة األساس.
عضو مجلس اإلدارة الذي �كون متفرغًا في اإلدارة التنفیذ�ة للشر�ة  العضو التنفیذي ٩

 و�شارك في األعمال الیومیة لها.
عضو مجلس اإلدارة الذي ال �كون متفرغًا إلدارة الشر�ة وال �شارك في  العضو غیر التنفیذي ١٠

 األعمال الیومیة لها.
عضو مجلس إدارة غیر تنفیذي یتمتع �االستقالل التام في مر�زه وقراراته،  العضو المستقل ١١

وال تطبق علیه أي من عوارض االستقالل المنصوص علیها في المادة 
 من هذه الالئحة.  الثانیة والعشرون 
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اإلدارة التنفیذ�ة أو �بار  ١٢
 التنفیذیین

ات اح القرار األشخاص المنوط بهم إدارة عملیات الشر�ة الیومیة، واقتر 
 االستراتیجیة وتنفیذها، �الرئیس التنفیذي ونوا�ه والمدیر المالي. 

  .اآل�اء، واألمهات، واألجداد، والجدات و�ن علوا • األقارب أو صلة القرا�ة ١٣
  .األوالد، وأوالدهم و�ن نزلوا •
 .اإلخوة واألخوات األشقاء، أو ألب، أو ألم، وأوالدهم •
 األزواج والزوجات. •

شر�ة مساهمة أو ذات مسؤولیة محدودة تهدف إلى السیطرة على شر�ات  الشر�ة القا�ضة ١٤
أخرى مساهمة أو ذات مسؤولیة محدودة تدعى الشر�ات التا�عة، وذلك 
�امتالك أكثر من نصف رأس مال تلك الشر�ات أو �السیطرة على تشكیل 

 مجلس إدارتها.
 أنظمة المملكة بهذه الصفة.أي شخص طبیعي، أو اعتباري تقر له  شخص ١٥
  .أ) �بار المساهمین في الشر�ة األطراف ذو العالقة ١٦

  .ب) أعضاء مجلس إدارة الشر�ة أو أي من شر�اتها التا�عة وأقار�هم
  .ج) �بار التنفیذیین في الشر�ة أو أي من شر�اتها التا�عة وأقار�هم

�بار المساهمین في د) أعضاء مجلس اإلدارة و�بار التنفیذیین لدى 
  .الشر�ة

المملو�ة لعضو مجلس اإلدارة أو  –من غیر الشر�ات  –ه) المنشآت 
  .أحد �بار التنفیذیین أو أقار�هم

و) الشر�ات التي �كون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو �بار التنفیذیین 
  .أو أقار�هم شر�كًا فیها

ین ة أو �بار التنفیذیز) الشر�ات التي �كون أي من أعضاء مجلس اإلدار 
  .أو أقار�هم عضوًا في مجلس إدارتها أو من �بار التنفیذیین فیها

ح) شر�ات المساهمة التي �ملك فیها أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو 
) أو أكثر، مع مراعاة ما ورد %٥كبار التنفیذیین أو أقار�هم ما نسبته (

  .في الفقرة(د) من هذا التعر�ف
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تي �كون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو �بار التنفیذیین ط) الشر�ات ال
  .أو أقار�هم تأثیر في قراراتها ولو �إسداء النصح أو التوجیه

ي) أي شخص �كون لنصائحه وتوجیهاته تأثیر في قرارات الشر�ة 
  .وأعضاء مجلس إدارتها و�بار تنفیذیها

  .ك) الشر�ات القا�ضة أو التا�عة للشر�ة
الفقرتین (ط) و(ي) من هذا التعر�ف النصائح والتوجیهات  و�ستثنى من

م �شكل مهني من شخص مرخص له في ذلك.  التي تقدَّ
) أو أكثر من أسهم الشر�ة أو حقوق % ٥كل من �ملك ما نسبته ( كبار المساهمین ١٧

 التصو�ت فیها.
 فیما یتعلق �شخص، تعني ذلك الشخص و�ل تا�ع له. المجموعة ١٨
الشخص الذي �سیطر على شخص آخر، أو �سیطر علیه ذلك الشخص  تا�ع ١٩

اآلخر، أو �شترك معه في �ونه مسیطرًا علیه من قبل شخص ثالث. 
 وفي أي مما سبق تكون السیطرة �شكل مباشر أو غیر مباشر.

القدرة على التأثیر في أفعال أو قرارات شخص آخر، �شكل مباشر أو  حصة السیطرة ٢٠
ردا أو مجتمعًا مع قر�ب أو تا�ع، من خالل: (أ) امتالك غیر مباشر، منف

أو أكثر من حقوق التصو�ت في شر�ة. (ب)حق تعیین  %٣٠نسبة 
 أو أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري. %٣٠

كل من له مصلحة مع الشر�ة، �العاملین، والدائنین، والعمالء،  أصحاب المصالح ٢١
 والموّردین، والمجتمع.

أسلوب تصو�ت الختیار أعضاء مجلس اإلدارة �منح �ل مساهم قدرة  التراكميالتصو�ت  ٢٢
تصو�تیة �عدد األسهم التي �ملكها؛ �حیث �حق له التصو�ت بها لمرشح 
واحد أو تقسیمها بین من �ختارهم من المرشحین دون تكرار لهذه 

 األصوات.
االستراتیجیة للشخص. و�عّد مجموعة األفراد الذین یتخذون القرارات  الجهاز اإلداري  ٢٣

 مجلس إدارة الشر�ة الجهاز اإلداري لها.
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المبالغ والبدالت واألر�اح وما في حكمها، والمكافآت الدور�ة أو السنو�ة  المكافآت ٢٤
المرتبطة �األداء، والخطط التحفیز�ة قصیرة أو طو�لة األجل، وأي مزا�ا 

تي تتحملها لیة المعقولة العینیة أخرى، �استثناء النفقات والمصار�ف الفع
 الشر�ة عن عضو مجلس اإلدارة لغرض تأد�ة عمله. 

 یوم تقو�مي، سواء أكان یوم عمل أم ال. یوم ٢٥
قواعد لقیادة الشر�ة وتوجیهها تشتمل على آلیات لتنظیم العالقات  حو�مة الشر�ات ٢٦

أصحاب و المختلفة بین مجلس اإلدارة والمدیر�ن التنفیذیین والمساهمین 
المصالح، وذلك بوضع قواعد و�جراءات خاصة لتسهیل عملیة اتخاذ 
القرارات و�ضفاء طا�ع الشفافیة والمصداقیة علیها �غرض حما�ة حقوق 
المساهمین وأصحاب المصالح وتحقیق العدالة والتنافسیة والشفافیة في 

 المالیة و�یئة األعمال.

 

 

 

 

 للمساهمینالحقوق العامة الباب الثاني: 

 : المعاملة العادلة للمساهمین:الثانیةالمادة 

 یلتزم مجلس اإلدارة �العمل على حما�ة حقوق المساهمین �ما �ضمن العدالة والمساواة بینهم. .١
یلتزم مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذ�ة للشر�ة �عدم التمییز بین المساهمین المالكین لذات فئة  .٢

 .معنهاألسهم، و�عدم حجب أي حق 
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لیة ولوائحها الداخ شر�ة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة (مسك)ل األساسالنظام  بّین .٣
 اإلجراءات واالحتیاطات الالزمة لضمان ممارسة جمیع المساهمین لحقوقهم.

   : الحقوق المرتبطة �األسهمالثالثةالمادة 

 تثبت للمساهم جمیع الحقوق المرتبطة �السهم، و�خاصة ما یلي:  

 الحصول على نصیبه من صافي األر�اح التي یتقرر توز�عها نقدًا أو �إصدار أسهم. .١
   الحصول على نصیبه من موجودات الشر�ة عند التصفیة. .٢
حضور جمعیات المساهمین العامة أو الخاصة، واالشتراك في مداوالتها، والتصو�ت على  .٣

 قراراتها. 
 السوق المالیة ولوائحهما التنفیذ�ة.   التصرف في أسهمه وفق أحكام نظام الشر�ات ونظام .٤
االستفسار وطلب االطالع على دفاتر الشر�ة ووثائقها، و�شمل ذلك البیانات والمعلومات  .٥

الخاصة بنشاط الشر�ة واستراتیجیتها التشغیلیة واالستثمار�ة �ما ال �ضر �مصالح الشر�ة وال 
 التنفیذ�ة.  یتعارض مع نظام الشر�ات ونظام السوق المالیة ولوائحهما

 مراقبة أداء الشر�ة وأعمال مجلس اإلدارة.  .٦
مساءلة أعضاء مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤولیة في مواجهتهم، والطعن ببطالن قرارات  .٧

جمعیات المساهمین العامة والخاصة وفق الشروط والقیود الواردة في نظام الشر�ات ونظام 
 الشر�ة األساس.

جدیدة التي تصدر مقابل حصص نقد�ة، ما لم توقف الجمعیة أولو�ة االكتتاب �األسهم ال .٨
 –إذا نص على ذلك في نظام الشر�ة األساس  –العامة غیر العاد�ة العمل �حق األولو�ة 

 وفقًا للمادة األر�عین �عد المائة من نظام الشر�ات.
 تقیید أسهمه في سجل المساهمین في الشر�ة. .٩
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لشر�ة ونظامها األساس ما لم تنشرهما الشر�ة طلب االطالع على نسخة من عقد تأسیس ا .١٠
 في موقعها اإللكتروني.

 ترشیح أعضاء مجلس اإلدارة وانتخابهم. .١١

 : حصول المساهم على المعلومات الرا�عةالمادة 

یلتزم مجلس اإلدارة بتوفیر المعلومات الكاملة والواضحة والصحیحة وغیر المضللة لتمكین  )أ
م هذه المعلومات في الوقت المناسب  المساهم من ممارسة حقوقه على أكمل وجه، وتقدَّ

 و�جري تحدیثها �انتظام. 
نًا تضمن بیاتأن �جب أن تتسم وسیلة توفیر المعلومات للمساهم �الوضوح والتفصیل، و  )ب

همین یتم توفیرها لعموم المساأن �معلومات الشر�ة التي �مكن للمساهم الحصول علیها، و 
 من ذات الفئة.  

�جب اتباع أكثر الوسائل فعالیة في التواصل مع المساهمین وعدم التمییز بینهم في توفیر  )ج
 المعلومات.

   : التواصل مع المساهمینالخامسةالمادة 

�ضمن مجلس اإلدارة تحقیق تواصل بین الشر�ة والمساهمین �كون مبینًا على الفهم  )أ
 المشترك لألهداف االستراتیجیة للشر�ة ومصالحها. 

�عمل رئیس مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي على إطالع �قیة أعضاء مجلس اإلدارة على  )ب
 آراء المساهمین ومناقشتها معهم.  

التدخل في أعمال مجلس اإلدارة أو أعمال اإلدارة التنفیذ�ة  ال �جوز ألي من المساهمین )ج
للشر�ة ما لم �كن عضوًا في مجلس إدارتها أو من إدارتها التنفیذ�ة أو �ان تدخله عن 
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طر�ق الجمعیة العامة العاد�ة ووفقًا الختصاصاتها أو في الحدود واألوضاع التي �جیزها 
 مجلس اإلدارة.

   ى أر�اح: الحصول علالسادسةالمادة 

یبین نظام الشر�ة األساس النسبة التي توزَّع على المساهمین من األر�اح الصافیة �عد  .١
 تجنیب االحتیاطي النظامي واالحتیاطیات األخرى.   

�جب على مجلس اإلدارة وضع سیاسة واضحة �شأن توز�ع أر�اح األسهم �ما �حقق  .٢
 اس.مصالح المساهمین والشر�ة وفقًا لنظام الشر�ة األس

�ستحق المساهم حصته في األر�اح وفقاً لقرار الجمعیة العامة الصادر �شأن توز�ع األر�اح  .٣
على المساهمین، أو قرار مجلس اإلدارة القاضي بتوز�ع أر�اح مرحلیة، و�بین القرار تار�خ 
االستحقاق وتار�خ التوز�ع، على أن ینفذ القرار وفقًا لما هو منصوص علیه في الضوا�ط 
 واإلجراءات التنظیمیة الصادرة تنفیذا لنظام الشر�ات الخاصة �شر�ات المساهمة المدرجة.

 

 

 الجمعیة العامة: الباب الثالث

 حضور الجمعیة العامةالمادة السا�عة: 

لكل مساهم حق حضور الجمعیات العامة للمساهمین، وله في ذلك أن یو�ل عنه شخصًا أخر 
 عاملي الشر�ة في حضور الجمعیة العامة.من غیر أعضاء مجلس اإلدارة أو 
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 المادة الثامنة: اختصاصات الجمعیة العامة

تختص الجمعیات العامة للمساهمین �جمیع األمور المتعلقة �الشر�ة، وتمثل الجمعیة العامة 
المنعقدة وفقًا لإلجراءات النظامیة جمیع المساهمین في ممارسة اختصاصاتهم المتعلقة �الشر�ة، 

 وتؤدي دورها وفقًا ألحكام نظام الشر�ات ولوائحه التنفیذ�ة ونظام الشر�ة األساس.  

 اختصاصات الجمعیة العامة غیر العاد�ة :أوالً 

للجمعیة العامة غیر العاد�ة أن تصدر قرارات داخلة في اختصاصات الجمعیة العامة العاد�ة، 
على أن تصدر تلك القرارات وفقاً لشروط إصدار قرارات الجمعیة العامة العاد�ة المحددة �األغلبیة 

�ما  تختصللشر�ة  غیر العاد�ة لجمعیة العامة. �ما أن اطلقة لألسهم الممثلة في االجتماعالم
 یلي: 

  لة.اط�موجب أحكام نظام الشر�ات � تعدتعدیل نظام الشر�ة األساس �استثناء التعدیالت التي  )أ
 ز�ادة رأس مال الشر�ة وفق األوضاع المقررة في نظام الشر�ات ولوائحه التنفیذ�ة. )ب
تخفیض رأس مال الشر�ة في حال ز�ادته على حاجة الشر�ة أو إذا ُمنیت �خسائر مالیة،   )ج

 وفق األوضاع المقررة في نظام الشر�ات ولوائحه التنفیذ�ة. 
ص لغرض معین،   )د تقر�ر تكو�ن احتیاطي اتفاقي للشر�ة ینص علیه نظامها األساس و�خصَّ

 والتصرف فیه.
 بل األجل المعین في نظامها األساس.  تقر�ر استمرار الشر�ة أو حلها ق  )ه
 الموافقة على عملیة شراء أسهم الشر�ة.  )و

إصدار أسهم ممتازة أو إقرار شرائها أو تحو�ل أسهم عاد�ة إلى أسهم ممتازة أو تحو�ل األسهم  )ز

الممتازة إلى عاد�ة، وذلك بناًء على نص في نظام الشر�ة األساس ووفقًا للضوا�ط واإلجراءات 

 الصادرة تنفیذًا لنظام الشر�ات الخاصة �شر�ات المساهمة المدرجة.التنظیمیة 
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إصدار أدوات دین أو صكوك تمو�لیة قابلة للتحو�ل إلى أسهم، و�یان الحد األقصى لعدد  )ح
 األسهم التي �جوز إصدارها مقابل تلك األدوات أو الصكوك. 

�ات ین في الشر�ة والشر تخصیص األسهم المصدرة عند ز�ادة رأس المال أو جزء منها للعامل  )ط
 التا�عة أو �عضها، أو أي من ذلك. 

وقف العمل �حق األولو�ة للمساهمین في االكتتاب بز�ادة رأس المال مقابل حصص نقد�ة   )ي
أو إعطاء األولو�ة لغیر المساهمین في الحاالت التي تراها مناسبة لمصلحة الشر�ة، إذا ُنص 

 على ذلك في نظام الشر�ة األساس. 

 : اختصاصات الجمعیة العامة العاد�ة ثانیاً 

عدا ما تختص �ه الجمعیة العامة غیر العاد�ة، تختص الجمعیة العامة العاد�ة �جمیع شؤون 

 الشر�ة، و�خاصة ما یلي: 

   تعیین أعضاء مجلس اإلدارة وعزلهم. )أ
الترخیص في أن �كون لعضو مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة في األعمال  )ب

 والعقود التي تتم لحساب الشر�ة، وذلك وفق أحكام نظام الشر�ات ولوائحه التنفیذ�ة. 
الترخیص �اشتراك عضو مجلس اإلدارة في أي عمل من شأنه منافسة الشر�ة، أو أن ینافس  )ج

 ط الذي تزاوله، وذلك وفق أحكام نظام الشر�ات ولوائحه التنفیذ�ة. الشر�ة في أحد فروع النشا
مراقبة التزام أعضاء مجلس اإلدارة �أحكام نظام الشر�ات ولوائحه التنفیذ�ة واألنظمة األخرى  )د

ذات العالقة ونظام الشر�ة األساس، وفحص أي ضرر ینشأ عن مخالفتهم لتلك األحكام أو 
تحدید المسؤولیة المترتبة على ذلك، واتخاذ ما تراه مناسبًا في إساءتهم تدبیر أمور الشر�ة، و 

 هذا الشأن وفقًا لنظام الشر�ات ولوائحه التنفیذ�ة. 
   تشكیل لجنة المراجعة وفقًا ألحكام نظام الشر�ات ولوائحه التنفیذ�ة. )ه

 الموافقة على القوائم المالیة للشر�ة.  )و
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   الموافقة على تقر�ر مجلس اإلدارة. )ز

   ي اقتراحات مجلس اإلدارة �شأن طر�قة توز�ع األر�اح الصافیة.البت ف )ح
تعیین مراجعي حسا�ات الشر�ة، وتحدید مكافآتهم، و�عادة تعینهم، وتغییرهم، والموافقة على  )ط

 تقار�رهم. 

النظر في المخالفات واألخطاء التي تقع من مراجعي حسا�ات الشر�ة في أدائهم لمهامهم،  )ي

و تتعلق بتمكین مجلس اإلدارة أ –ها بها مراجعو حسا�ات الشر�ة ُ�خطر  –وفي أي صعو�ات 
إدارة الشر�ة لهم من االطالع على الدفاتر والسجالت وغیرها من الوثائق والبیانات 

 واإل�ضاحات الالزمة ألداء مهامهم، واتخاذ ما تراه مناسبا في هذا الشأن. 

من رأس مال الشر�ة المدفوع،  )% ٣٠وقف تجنیب احتیاطي الشر�ة النظامي متى ما بلغ ( )ك

وتقر�ر توز�ع ما جاوز منه هذه النسبة على مساهمي الشر�ة في السنوات المالیة التي ال تحقق 

 الشر�ة فیها أر�احًا صافیة. 
استخدام االحتیاطي االتفاقي للشر�ة في حال عدم تخصیصه لغرض معین، على أن �كون  )ل

من مجلس اإلدارة وفي األوجه التي تعود �النفع على استخدام هذا االحتیاطي بناًء على اقتراح 

 الشر�ة أو المساهمین. 

تكو�ن احتیاطیات أخرى للشر�ة، �خالف االحتیاطي النظامي واالحتیاطي االتفاقي، والتصرف  )م
 فیها. 

اقتطاع مبالغ من األر�اح الصافیة للشر�ة إلنشاء مؤسسات اجتماعیة لعاملي الشر�ة أو  )ن

ئمًا من هذه المؤسسات، وفقًا لما ورد في المادة التاسعة والعشر�ن �عد ما �كون قا لمعاونة

 المائة من نظام الشر�ات. 

) من أصول الشر�ة، سواء في صفقة واحدة أم عدة % ٥٠الموافقة على بیع أكثر من ( )س

صفقات خالل اثني عشر شهرًا من تار�خ أول صفقة بیع، وفي حال تضمن بیع تلك األصول 
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اختصاصات الجمعیة العامة غیر العاد�ة، فیجب الحصول على موافقة ما یدخل ضمن 

 الجمعیة العامة غیر العاد�ة على ذلك.

 : جمعیة المساهمینالمادة التاسعة

تعقد الجمعیة العامة العاد�ة للمساهمین وفقًا لألوضاع والظروف المنصوص علیها في نظام  )أ

 الشر�ات ولوائحه التنفیذ�ة ونظام الشر�ة األساس.

تعقد الجمعیة العامة العاد�ة مرة على األقل في السنة خالل األشهر الستة التالیة النتهاء  )ب
 السنة المالیة للشر�ة.

تعقد الجمعیات العامة أو الخاصة للمساهمین بدعوة من مجلس اإلدارة، وفقًا لألوضاع  )ج
ى مجلس وعلالمنصوص علیها في نظام الشر�ات ولوائحه التنفیذ�ة ونظام الشر�ة األساس. 

اإلدارة أن یدعو الجمعیة العامة العاد�ة إلى االجتماع إذا طلب ذلك مراجع الحسا�ات أو لجنة 
) على األقل من رأس مال %٥ساهمین تمثل ملكیتهم ما نسبته (المراجعة أو عدد من الم

الل خ الشر�ة. و�جوز لمراجع الحسا�ات دعوة الجمعیة إلى االنعقاد إذا لم یدُعها مجلس اإلدارة
 ثالثین یومًا من تار�خ طلب مراجع الحسا�ات.

یتم اإلعالن عن موعد انعقاد الجمعیة العامة ومكانه وجدول أعمالها قبل الموعد �عشرة أ�ام  )د
 .على األقل، وُتنشر الدعوة في الموقع اإللكتروني للسوق والموقع اإللكتروني للشر�ة

ي �كون فیها تیفة یومیة توزَّع في المنطقة الفي صحتنشر دعوة انعقاد الجمعیة العامة ومكانه  )ه
. ومع ذلك �جوز االكتفاء بتوجیه الدعوة في المیعاد المذ�ور إلى جمیع مر�ز الشر�ة الرئیس

إلى ذلك، �جوز للشر�ة توجیه الدعوة النعقاد الجمعیات  �اإلضافة المساهمین �خطا�ات مسجلة.
 العامة والخاصة لمساهمیها عن طر�ق وسائل التقنیة الحدیثة.  
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ار عالن المش�جوز للشر�ة تعدیل جدول أعمال الجمعیة العامة خالل الفترة ما بین نشر اإل )و

 یة العامة، على أن تعلنمن هذه المادة وموعد انعقاد الجمع ) والفقرة (ه)إلیها في الفقرة (د
  .من هذه المادة والفقرة (ه) الشر�ة عن ذلك وفقًا لألوضاع المقررة في الفقرة (د)

یتاح للمساهمین الفرصة للمشار�ة الفعالة والتصو�ت في اجتماعات الجمعیة العامة. و�جوز  )ز

على  و�تعقد اجتماعات الجمعیات العامة للمساهمین واشتراك المساهم في مداوالتها والتص

قراراتها بواسطة وسائل التقنیة الحدیثة، وذلك وفقًا للضوا�ط واإلجراءات التنظیمیة الصادرة 
 تنفیذا لنظام الشر�ات الخاصة �شر�ات المساهمة المدرجة.

�عمل مجلس اإلدارة على تیسیر مشار�ة أكبر عدد من المساهمین في اجتماع الجمعیة العامة، )ح

 وقت المالئمین.ومن ذلك اختیار المكان وال

یتم التحقق من تسجیل بیانات المساهمین الراغبین في الحضور في مر�ز الشر�ة الرئیس قبل  )ط

 الوقت المحدد النعقاد الجمعیة.

   : جدول أعمال الجمعیة العامةالمادة العاشرة

یلتزم مجلس اإلدارة عند إعداد جدول أعمال الجمعیة العامة أن �أخذ في االعتبار الموضوعات  )أ
) على األقل % ٥التي یرغب المساهمون في إدراجها. و�جوز للمساهمین الذین �ملكون نسبة (

 من أسهم الشر�ة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعیة العامة عند إعداده.

یلتزم مجلس اإلدارة �إفراد �ل موضوع من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعیة  )ب
ل، وعدم الجمع بین الموضوعات المختلفة جوهر�ًا تحت بند واحد، وعدم العامة في بند مستق

وضع األعمال والعقود التي �كون ألعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة فیها 
 ضمن بند واحد؛ لغرض الحصول على تصو�ت المساهمین على البند �كل. 
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عند نشر –ع اإللكتروني للسوق یتاح للمساهمین من خالل الموقع اإللكتروني للشر�ة والموق )ج
الحصول على المعلومات المتعلقة ببنود جدول أعمال الجمعیة  –الدعوة النعقاد الجمعیة العامة 

العامة، و�خاصة تقر�ر مجلس اإلدارة ومراجع الحسا�ات والقوائم المالیة وتقر�ر لجنة المراجعة؛ 
ال ة تحدیث تلك المعلومات في حوذلك لتمكینهم من اتخاذ قرار مدروس �شأنها. وعلى الشر�

 تعدیل جدول أعمال الجمعیة العامة. 
 للهیئة إضافة ما تراه من موضوعات إلى جدول أعمال الجمعیة العامة.  )د

   عشرة: إدارة جمعیة المساهمین الحاد�ةالمادة 

یرأس اجتماعات الجمعیات العامة للمساهمین رئیس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غیا�ه أو من  )أ

 ینتد�ه مجلس اإلدارة من بین أعضائه لذلك في حال غیاب رئیس مجلس اإلدارة ونائبه.

یلتزم رئیس جمعیة المساهمین �إتاحة الفرصة للمساهمین للمشار�ة الفعالة والتصو�ت في  )ب
اجتماعات الجمعیة العامة، وتجنب وضع أي إجراء یؤدي إلى إعاقة حضور الجمعیات أو 

ب إحاطتهم علمًا �القواعد التي تحكم عمل تلك االجتماعات استخدام حق التصو�ت. و�ج

 و�جراءات التصو�ت.

للمساهمین حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعیة العامة وتوجیه األسئلة  )ج

�شأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراجع الحسا�ات. و�جب اإلجا�ة عن هذه األسئلة �القدر 
 الشر�ة للضرر. الذي ال �عّرض مصلحة

یتم تمكین المساهمین من االطالع على محضر اجتماع الجمعیة العامة، و�تعین على الشر�ة  )د

 تزو�د الهیئة بنسخة منه خالل عشرة أ�ام من تار�خ عقد االجتماع.

 بنتائج –وفقًا للضوا�ط التي تحددها الهیئة –یتم اإلعالن للجمهور و�شعار الهیئة والسوق  )ه
 الجمعیة العامة فور انتهائها.  
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 وأمین السر مجلس اإلدارة دلیلالرا�ع: الباب 

 عشرة: تكو�ن مجلس اإلدارة وتعیین أعضائه الثانیةالمادة 

 تنتخبهم الجمعیة العامة العاد�ةتسعة أعضاء ة الشر�ة مجلس إدارة مؤلف من یتولى إدار  .١

 نهم.و�جوز إعادة تعیی ،لمدة ال تز�د عن ثالث سنوات للمساهمین

 أال �قل عدد األعضاء الغیر تنفیذیین عن خمسة أعضاء.�جب أن  .٢
 ثالثة أعضاء.أال �قل عدد األعضاء المستقلین عن �جب  .٣
أال �شغل عضو مجلس اإلدارة عضو�ة مجلس إدارة أكثر من خمس شر�ات مساهمة �جب  .٤

 مدرجة في آن واحد.  

ن االعضاء ذوي الخبرة �مجال النشاط الرئیسي تعیین عدد �اٍف �المجلس م�جب أن یتم  .٥
 للشر�ة، عالوة على خبراتهم العامة االخرى من واقع سیرتهم الذاتیة.  

یتم إشعار الهیئة �أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وصفات عضو�تهم خالل خمسة أ�ام �جب أن   .٦

تطرأ  وأي تغییرات –أیهما أقرب  –عمل من تار�خ بدء دورة مجلس اإلدارة أو من تار�خ تعینهم 

 على عضو�تهم خالل خمسة أ�ام عمل من تار�خ حدوث التغییرات.

 شروط الترشح لعضو�ة مجلس اإلدارةإجراءات عشرة:  الثالثةالمادة 

�حق لكل مساهم في الشر�ة ترشیح نفسه أو غیره لعضو�ة مجلس اإلدارة وفقًا ألحكام نظام 
ترشح ة �الالخاص جراءاتاإلمعاییر و السیاسات و ال وتتبع الشر�ة الشر�ات ولوائحه التنفیذ�ة.

السیاسات والمعاییر واإلجراءات  �ما أن هذهمعتمدة من الجمعیة العامة، اللعضو�ة مجلس اإلدارة، 

 عند ترشح أعضاء مجلس اإلدارة.مراعاتها من قبل لجنة المكافآت والترشیحات  یتم
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  عشرة: انتهاء عضو�ة مجلس اإلدارة الرا�عةالمادة 

تنتهي عضو�ة المجلس �انتهاء مدته أو �انتهاء صالحیة العضو لها وفقًا ألي نظام أو  )١

 تعلیمات سار�ة في المملكة العر�یة السعود�ة.

أو �عضهم  مجلس اإلدارةللجمعیة العامة العاد�ة في �ل وقت عزل جمیع أعضاء  �جوز )٢

زل إذا وقع العالعضو المعزول تجاه الشر�ة �المطالبة �التعو�ض إخالل �حق  دون وذلك 
، ولعضو مجلس اإلدارة أن �عتزل �شرط أن �كون غیر مقبول أو في وقت غیر مناسب لسبب

 ذلك في وقت مناسب و�ال �ان مسؤوًال قبل الشر�ة عما یترتب على االعتزال من أضرار.

عضو�ة من یتغیب من  إنهاء-لس اإلدارة على توصیة من مج بناءً -�جوز للجمعیة العامة  )٣

 أعضائه عن حضور ثالثة اجتماعات متتالیة للمجلس دون عذر مشروع.
عند انتهاء عضو�ة عضو في مجلس اإلدارة �إحدى طرق انتهاء العضو�ة، یتم إشعار الهیئة  )٤

 والسوق فورًا مع بیان األسباب التي دعت إلى ذلك.

ت لد�ه ملحوظات على أداء الشر�ة، فعلیه تقد�م بیان إذا استقال عضو مجلس اإلدارة، و�ان )٥

 مكتوب بها إلى رئیس مجلس اإلدارة، و�جب عرض هذا البیان على أعضاء مجلس اإلدارة.

 عشرة: شغور عضو�ة مجلس اإلدارة الخامسةالمادة 

إذا شغر مر�ز أحد أعضاء مجلس اإلدارة �ان للمجلس أن �عین عضوًا مؤقتًا في المر�ز الشاغر 

�حسب الترتیب في الحصول على األصوات في الجمعیة التي انتخبت المجلس، على أن �كون 
ممن تتوافر فیهم الخبرة والكفا�ة و�جب أن تبلغ بذلك الوزارة وهیئة السوق المالیة خالل خمسة أ�ام 

عمل من تار�خ التعیین وأن �عرض التعیین على الجمعیة العامة العاد�ة في أول اجتماع لها 

لم تتوافر الشروط الالزمة النعقاد مجلس اإلدارة �سبب نقص  و�ذاكمل العضو الجدید مدة سلفه. و�



 
 

21 
 

جب و  األساسعدد أعضائه عن الحد األدنى المنصوص علیه في نظام الشر�ات أو نظام الشر�ة 

على �قیة األعضاء دعوة الجمعیة العامة العاد�ة لالنعقاد خالل ستین یومًا النتخاب العدد الالزم 
 من األعضاء.

 عشرة: مسؤولیة مجلس اإلدارة  السادسةالمادة 

�مثل مجلس اإلدارة جمیع المساهمین، وعلیه بذل واجبي العنا�ة والوالء في إدارة الشر�ة و�ل  )أ
 حها وتنمیتها وتعظیم قیمتها.ما من شأنه صون مصال

تقع على عاتق مجلس إدارة الشر�ة المسؤولیة عن أعمالها و�ن فوض لجاًنًا أو جهات أو  )ب
أفراد في ممارسة �عض اختصاصاته. وفي جمیع األحوال، ال �جوز لمجلس اإلدارة إصدار 

 تفو�ض عام أو غیر محدد المدة. 

 س اإلدارة: الوظائف األساسیة لمجلالسا�عة عشرةالمادة 

�كون لمجلس اإلدارة أوسع الصالحیات في إدارة الشر�ة وتوجیه أعمالها �ما �حقق أغراضها، مع 

مراعاة االختصاصات المقررة للجمعیة العامة في نظام الشر�ات ولوائحه التنفیذ�ة ونظام الشر�ة 

 األساس، و�دخل ضمن مهام مجلس اإلدارة واختصاصاته ما یلي:

والسیاسات واالستراتیجیات واألهداف الرئیسة للشر�ة واإلشراف على تنفیذها وضع الخطط  )١
 ومراجعتها �شكل دوري، والتأكد من توافر الموارد البشر�ة والمالیة الالزمة لتحقیقها، ومن ذلك:

وضع االستراتیجیة الشاملة للشر�ة وخطط العمل الرئیسة وسیاسات و�جراءات إدارة  )أ
 یهها.المخاطر ومراجعتها وتوج

تحدید الهیكل الرأسمالي األمثل للشر�ة واستراتیجیاتها وأهدافها المالیة و�قرار الموازنات  )ب
 التقدیر�ة �أنواعها.  
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 اإلشراف على النفقات الرأسمالیة الرئیسة للشر�ة، وتملك األصول والتصرف بها. )ج
 .لتنفیذ واألداء الشامل في الشر�ةوضع أهداف األداء ومراقبة ا )د
 الدور�ة للهیاكل التنظیمیة والوظیفیة في الشر�ة واعتمادها.المراجعة  )ه
التحقق من توافر الموارد البشر�ة والمالیة الالزمة لتحقیق أهداف الشر�ة وخططها  )و

 الرئیسة.
   وضع أنظمة وضوا�ط للرقا�ة الداخلیة واإلشراف العام علیها، ومن ذلك:  )٢

 لفعلیة والمحتملة لكل من أعضاءوضع سیاسة مكتو�ة لمعالجة حاالت تعارض المصالح ا )أ
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذ�ة والمساهمین، و�شمل ذلك إساءة استخدام أصول الشر�ة 

 ومرافقها، و�ساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األطراف ذوي العالقة.
 دالتأكد من سالمة األنظمة المالیة والمحاسبیة، �ما في ذلك األنظمة ذات الصلة �إعدا )ب

 التقار�ر المالیة.
التأكد من تطبیق أنظمة رقابیة مناسبة لقیاس و�دارة المخاطر؛ وذلك بوضع تصور عام )ج

عن المخاطر التي قد تواجه الشر�ة و�نشاء بیئة ملمة بثقافة إدارة المخاطر على مستوى 
 الشر�ة، وطرحها �شفافیة مع أصحاب المصالح واألطراف ذات الصلة �الشر�ة.

 السنو�ة لفاعلیة إجراءات الرقا�ة الداخلیة في الشر�ة.المراجعة  )د
�ما ال  –إعداد سیاسات ومعاییر و�جراءات واضحة ومحددة للعضو�ة في مجلس اإلدارة  )٣

 ، ووضعها موضع التنفیذ �عد إقرار الجمعیة–یتعارض مع األحكام اإللزامیة في هذه الالئحة 
 العامة لها.

 أصحاب المصالح وفق أحكام هذه الالئحة. وضع سیاسة مكتو�ة تنظم العالقة مع )٤
وضع السیاسات واإلجراءات التي تضمن تقید الشر�ة �األنظمة واللوائح والتزامها �اإلفصاح  )٥

عن المعلومات الجوهر�ة للمساهمین وأصحاب المصالح، والتحقق من تقید اإلدارة التنفیذ�ة 
 بها.
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 ر.ة، وعالقاتها المالیة واالئتمانیة مع الغیاإلشراف على إدارة مالیة الشر�ة، وتدفقاتها النقد� )٦
 االقتراح للجمعیة العامة غیر العاد�ة �ما یراه حیال ما یلي: )٧

 ز�ادة رأس مال الشر�ة أو تخفیضه. )أ
 حل الشر�ة قبل األجل المعین في نظام الشر�ة األساس أو تقر�ر استمرارها. )ب

 االقتراح للجمعیة العامة العاد�ة �ما یراه حیال ما یلي: )٨
استخدام االحتیاطي االتفاقي للشر�ة في حال تكو�نه من قبل الجمعیة العامة غیر العاد�ة  )أ

 وعدم تخصیصه لغرض معین.
 تكو�ن احتیاطات أو مخصصات مالیة إضافیة للشر�ة  )ب
 طر�قة توز�ع أر�اح الشر�ة الصافیة. )ج

 إعداد القوائم المالیة األولیة والسنو�ة للشر�ة واعتمادها قبل نشرها. )٩
 إعداد تقر�ر مجلس اإلدارة واعتماده قبل نشره. )١٠
ضمان دقة وسالمة البیانات والمعلومات الواجب اإلفصاح عنها وذلك وفق سیاسات ونظم  )١١

 عمل اإلفصاح والشفافیة المعمول بها.
إرساء قنوات اتصال فعالة تتیح للمساهمین االطالع �شكل مستمر ودوري على أوجه   )١٢

 ي تطورات جوهر�ة.األنشطة المختلفة للشر�ة وأ
تشكیل لجان متخصصة منبثقة عنه �قرارات �حدد فیها مدة اللجنة وصالحیتها ومسؤولیاتها،  )١٣

و�یفیة رقا�ة المجلس علیها، على أن یتضمن قرار التشكیل تسمیة األعضاء وتحدید مهامهم 
 وحقوقهم وواجباتهم، مع تقییم أداء وأعمال هذه اللجان وأعضائها.

للعاملین في الشر�ة، مثل المكافآت الثابتة، والمكافآت  تمنحكافآت التي تحدید أنواع الم  )١٤
المرتبطة �األداء، والمكافآت في شكل أسهم، �ما ال یتعارض مع الضوا�ط واإلجراءات 

 التنظیمیة الصادرة تنفیذًا لنظام الشر�ات الخاصة �شر�ات المساهمة المدرجة.
 الشر�ة.وضع القیم والمعاییر التي تحكم العمل في  )١٥
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 : توز�ع االختصاصات والمهامثامنة عشرةالمادة ال

�جب أن یتضمن الهیكل التنظیمي للشر�ة تحدید االختصاصات وتوز�ع المهام بین مجلس اإلدارة 

واإلدارة التنفیذ�ة �ما یتفق مع أفضل ممارسات حو�مة الشر�ات و�حّسن �فاءة اتخاذ قرارات 

والسلطات بینهما. و�تعین على مجلس اإلدارة في سبیل الشر�ة و�حقق التوازن في الصالحیات 

 ذلك:

اعتماد السیاسات الداخلیة المتعلقة �عمل الشر�ة وتطو�رها، �ما في ذلك تحدید المهام   )١
 واالختصاصات والمسؤولیات المو�ولة إلى المستو�ات التنظیمیة المختلفة.

�ة وجدول إلى اإلدارة التنفیذ اعتماد سیاسة مكتو�ة وتفصیلیة بتحدید الصالحیات المفوضة  )٢
یوضح تلك الصالحیات، وطر�قة التنفیذ ومدة التفو�ض، ولمجلس اإلدارة أن �طلب من اإلدارة 

 التنفیذ�ة رفع تقار�ر دور�ة �شأن ممارساتها للصالحیات المفوضة.
 تحدید الموضوعات التي �حتفظ المجلس �صالحیة البت فیها.  )٣

 رئیس مجلس اإلدارة ومهامه  : اختصاصاتتاسعة عشرةالمادة ال

دون إخالل �اختصاصات مجلس اإلدارة، یتولى رئیس مجلس اإلدارة قیادة المجلس واإلشراف 

على سیر عمله وأداء اختصاصاته �فعالیة، و�دخل في مهام واختصاصات رئیس مجلس اإلدارة 

 �صفة خاصة ما یلي: 

المعلومات الكاملة والواضحة  ضمان حصول أعضاء مجلس اإلدارة في الوقت المناسب على  )١
 والصحیحة وغیر المضللة.  

التحقق من قیام مجلس اإلدارة �مناقشة جمیع المسائل األساسیة �شكل فعال وفي الوقت   )٢
 المناسب.
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تمثیل الشر�ة أمام الغیر وفق ما ینص علیه نظام الشر�ات ولوائحه التنفیذ�ة ونظام الشر�ة   )٣
 األساس. 

   دارة على ممارسة مهامهم �فعالیة و�ما �حقق مصلحة الشر�ة.تشجیع أعضاء مجلس اإل  )٤
   ضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع المساهمین و��صال آرائهم إلى مجلس اإلدارة.  )٥
تشجیع العالقات البناءة والمشار�ة الفعالة بین �ل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذ�ة و�ین   )٦

 ین والمستقلین، و��جاد ثقافة تشجع على النقد البناء. األعضاء التنفیذیین وغیر التنفیذ
إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة مع األخذ �عین االعتبار أي مسألة �طرحها أحد   )٧

أعضاء مجلس اإلدارة أو یثیرها مراجع الحسا�ات، والتشاور مع أعضاء المجلس والرئیس 
 إعداد جدول أعمال المجلس.   عندالتنفیذي 

عقد لقاءات �صفة دور�ة مع أعضاء مجلس اإلدارة غیر التنفیذیین دون حضور أي تنفیذي   )٨
 في الشر�ة. 

إبالغ الجمعیة العامة العاد�ة عند انعقادها �األعمال والعقود التي �كون ألحد أعضاء مجلس   )٩
لتي ااإلدارة مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة فیها، على أن یتضمن هذا اإلبالغ المعلومات 

العشرون من هذه الالئحة، وأن  ) من المادة١٤للفقرة ( قدمها العضو إلى مجلس اإلدارة وفقاً 
 یرافق هذا التبلیغ تقر�ر خاص من مراجع حسا�ات الشر�ة الخارجي.

   العشرون: مهام أعضاء مجلس اإلدارة وواجباتهمالمادة 

المهام  –مجلس اإلدارة من خالل عضو�ته في  –یؤدي �ل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة 

 والواجبات اآلتیة:

 استراتیجیة الشر�ة. و�رتقد�م المقترحات لتط  )١
 مراقبة أداء اإلدارة التنفیذ�ة ومدى تحقیقها ألهداف الشر�ة وأغراضها.  )٢



 
 

26 
 

 مراجعة التقار�ر الخاصة �أداء الشر�ة.  )٣
 التحقق من سالمة ونزاهة القوائم والمعلومات المالیة للشر�ة.  )٤
 من أن الرقا�ة المالیة ونظم إدارة المخاطر في الشر�ة قو�ة.التحقق   )٥
 تحدید المستو�ات المالئمة لمكافآت أعضاء اإلدارة التنفیذ�ة.  )٦
 إبداء الرأي في تعیین أعضاء اإلدارة التنفیذ�ة وعزلهم.  )٧
 المشار�ة في وضع خطة التعاقب واإلحالل في وظائف الشر�ة التنفیذ�ة.  )٨
م نظام الشر�ات ونظام السوق المالیة ولوائحهما التنفیذ�ة واألنظمة ذات االلتزام التام �أحكا  )٩

الصلة والنظام األساس عند ممارسته لمهام عضو�ته في المجلس، واالمتناع من القیام أو 
 المشار�ة في أي عمل �شكل إساءة لتدبیر شؤون الشر�ة.

ا إال لعذر مشروع �خطر حضور اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعیة العامة وعدم التغیب عنه )١٠
 �ه رئیس المجلس مسبقًا، أو ألسباب طارئة.

خصیص وقت �اٍف لالضطالع �مسؤولیاته، والتحضیر الجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه ت )١١
والمشار�ة فیها �فعالیة، �ما في ذلك توجیه األسئلة ذات العالقة ومناقشة �بار التنفیذیین 

 �الشر�ة.
ت الصلة �الموضوعات التي ینظر فیها مجلس اإلدارة قبل إبداء دراسة وتحلیل المعلومات ذا )١٢

 الرأي �شأنها.
تمكین أعضاء مجلس اإلدارة اآلخر�ن من إبداء آرائهم �حر�ة، وحث المجلس على مداولة  )١٣

الموضوعات واستقصاء آراء المختصین من أعضاء اإلدارة التنفیذ�ة للشر�ة ومن غیرهم إذا 
 ظهرت حاجة إلى ذلك.

-�انت أم غیر مباشرة  مباشرة-إبالغ مجلس اإلدارة �شكل �امل وفوري �أي مصلحة له  )١٤
األعمال والعقود التي تتم لحساب الشر�ة، وأن یتضمن ذلك اإلبالغ طبیعة تلك المصلحة  في

وحدودها وأسماء أي أشخاص معنیین بها، والفائدة المتوقع الحصول علیها �شكل مباشرة أو 
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المصلحة سواء أكانت تلك الفائدة مالیة أم غیر مالیة، وعلى ذلك العضو غیر مباشر من تلك 
عدم المشار�ة في التصو�ت على أي قرار �صدر �شأن ذلك، وذلك وفقاً ألحكام نظام الشر�ات 

 ونظام السوق المالیة ولوائحهما التنفیذ�ة.
ي أي ف –شرة المباشرة أو غیر المبا –إبالغ مجلس اإلدارة �شكل �امل وفوري �مشار�ته  )١٥

في  –�شكل مباشر أو غیر مباشر  –أعمال من شأنها منافسة الشر�ة، أو �منافسته الشر�ة 
أحد فروع النشاط الذي تزاوله، وذلك وفًقاً ألحكام نظام الشر�ات ونظام السوق المالیة ولوائحهما 

 التنفیذ�ة.
إلى أي من  عدم إذاعة أو إفشاء أي أسرار وقف علیها عن طر�ق عضو�ته في المجلس )١٦

ر، أو إلى الغی –ما لم �كن ذلك في أثناء انعقاد اجتماعات الجمعیة العامة  –مساهمي الشر�ة 
 وذلك �حسب ما تقتضیه أحكام نظام الشر�ات ونظام السوق المالیة ولوائحهما التنفیذ�ة.

لحة صالعمل بناًء على معلومات �املة، و�حسن نیة، مع بذل العنا�ة واالهتمام الالزمین، لم )١٧
 الشر�ة والمساهمین �افة.

 إدراك واجباته وأدواره ومسؤولیاته المترتبة على العضو�ة. )١٨
تنمیة معارفه في مجال أنشطة الشر�ة وأعمالها وفي المجاالت المالیة والتجار�ة والصناعیة  )١٩

 ذات الصلة.
االستقالة من عضو�ة مجلس اإلدارة في حال عدم تمكنه من الوفاء �مهامه في المجلس  )٢٠

 لى الوجه األكمل.ع

   والعشرون: مهام العضو المستقل الواحدالمادة 

�جب أن �كون عضو مجلس اإلدارة المستقل قادراً على ممارسة مهامه و�بداء آرائه والتصو�ت  )أ

على القرارات �موضوعیة وحیاد، �ما ُ�عین مجلس اإلدارة على اتخاذ القرارات السلیمة التي 
 تسهم في تحقیق مصالح الشر�ة.
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العشرون) من هذه الالئحة، على عضو مجلس اإلدارة المستقل المشار�ة مع مراعاة ( )ب
 �فعالیة في أداء المهام اآلتیة: 

إبداء الرأي المستقل في المسائل االستراتیجیة، وسیاسات الشر�ة، وأدائها، وتعیین أعضاء   )١
  اإلدارة التنفیذ�ة.

التحقق من مراعاة مصالح الشر�ة ومساهمیها وتقد�مها عند حصول أي تعارض في   )٢
 المصالح. 

على تطو�ر قواعد الحو�مة الخاصة �الشر�ة، ومراقبة تطبیق اإلدارة التنفیذ�ة  اإلشراف  )٣
 لها.

 والعشرون: عوارض االستقالل   الثانیةالمادة 

تحقق استقالل العضو والتأكد من عدم وجود �قوم مجلس اإلدارة �إجراء تقییمًا سنو�ا لمدى   )١
 عالقات أو ظروف تؤثر أو �مكن أن تؤثر فیه.

المثال ال  على سبیل –یتنافى مع االستقالل الالزم توافره في عضو مجلس اإلدارة المستقل   )٢

 ما یلي: –الحصر 

ة �أن �كون مالكًا لما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشر�ة أو من أسهم شر  )أ
 أخرى من مجموعتها أو له صلة قرا�ة مع من �ملك هذه النسبة.  

أن �كون ممثًال لشخص ذي صفة اعتبار�ة �ملك ما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من  )ب

 أسهم الشر�ة أو من أسهم شر�ة أخرى من مجموعتها.

ى ر أن تكون له صلة قرا�ة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشر�ة أو في شر�ة أخ )ج

 من مجموعتها.
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أن تكون له صلة قرا�ة مع أي من �بار التنفیذیین في الشر�ة أو في شر�ة أخرى من  )د

 مجموعتها.
أن �كون عضو مجلس إدارة في شر�ة أخرى من مجموعة الشر�ة المرشح لعضو�ة مجلس  )ه

 إدارتها.

 ملأن �عمل أو �ان �عمل موظفًا خالل العامین الماضیین لدى الشر�ة أو أي طرف متعا )و

معها أو شر�ة أخرى من مجموعتها، �مراجعي الحسا�ات و�بار الموّردین، أو أن �كون 
 مالكًا لحصص سیطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العامین الماضیین.

 أن تكون له مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشر�ة.  )ز

عالوة على مكافأة عضو�ة مجلس اإلدارة أو أي من أن یتقاضى مبالغ مالیة من الشر�ة  )ح

 لجانه.  

أن �شترك في عمل من شأنه منافسة الشر�ة، أو أن یتجر في أحد فروع النشاط الذي  )ط
 تزاوله الشر�ة.

 والعشرون: اجتماعات مجلس اإلدارة  الثالثةالمادة 

ظمة اإلدارة اجتماعات منتمع مراعاة ما ورد في نظام الشر�ات ولوائحه التنفیذ�ة، �عقد مجلس  )أ
 لممارسة مهامه �فعالیة، و�عقد اجتماعاته أ�ضًا متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.

 من رئیسه، وتكون الدعوة خطیة أو مرات سنو�ًا على األقل بدعوة أر�ع�جتمع مجلس اإلدارة  )ب
 �أي من وسائل االتصال.

�جتمع مجلس اإلدارة بناًء على دعوة رئیسه أو طلب عضو�ن من أعضائه، و�جب إرسال  )ج
الدعوة لالجتماع إلى �ل عضو من أعضاء المجلس قبل خمسة أ�ام على األقل من تار�خ 
االجتماع مرافقًا لها جدول أعمال االجتماع والوثائق والمعلومات الالزمة، ما لم تستدع 
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كل طارئ، فیجوز إرسال الدعوة إلى االجتماع مرافقًا لها جدول األوضاع عقد االجتماع �ش
أعمال االجتماع والوثائق والمعلومات الالزمة خالل مدة تقل عن خمسة أ�ام قبل تار�خ 

 االجتماع.
ال �كون اجتماع المجلس صحیحًا إال إذا حضره خمسة أعضاء على األقل، �شرط أال �قل   )د

صالة، و�جوز لعضو مجلس اإلدارة أن ینیب عنه غیره عدد الحاضر�ن عن ثالثة أعضاء �األ
 من األعضاء في حضور اجتماعات المجلس طبقًا للضوا�ط اآلتیة:

ال �جوز لعضو مجلس اإلدارة أن ینوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذلك  .١
 االجتماع.

 أن تكون اإلنا�ة ثابتة �الكتا�ة و�شأن اجتماع محدد. .٢
ى القرارات التي �حظر النظام على المنیب التصو�ت ال �جوز للنائب التصو�ت عل .٣

 �شأنها.
قرارات المجلس �أغلبیة آراء األعضاء الحاضر�ن أو الممثلین فیه، وعند تساوي  ه) تصدر

 األصوات یرجح الجانب الذي صوت معه رئیس الجلسة.

 والعشرون: ملحوظات أعضاء مجلس اإلدارة  الرا�عةالمادة 

ء مجلس اإلدارة ملحوظات حیال أداء الشر�ة أو أي من إذا �ان لدى أي من أعضا )أ
تخذه تدو�نها و�یان ما ی فیجبالموضوعات المعروضة ولم ُیبّت فیها في اجتماع المجلس، 

  المجلس أو یرى اتخاذه من إجراءات حیالها في محضر اجتماع مجلس اإلدارة.
أبدى عضو مجلس اإلدارة رأ�ًا مغایرًا لقرار المجلس، فیجب إثباته �التفصیل في محضر  إذا )ب

  اجتماع المجلس. 
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 والعشرون: تنظیم حضور اجتماعات مجلس اإلدارة  الخامسةالمادة 

�جب تنظیم عملیة حضور اجتماعات مجلس اإلدارة، والتعامل مع حاالت عدم انتظام األعضاء  )أ
 في حضور تلك االجتماعات.  

عضو مجلس اإلدارة المستقل الحرص على حضور جمیع االجتماعات التي ُتتخذ فیها  على )ب
 قرارات مهمة وجوهر�ة تؤثر في وضع الشر�ة.

 ال مجلس اإلدارةوالعشرون: جدول أعم السادسةالمادة 

مجلس اإلدارة جدول األعمال حال انعقاده. وفي حال اعتراض أي عضو على هذا  �قر )أ
 الجدول، �جب إثبات ذلك في محضر اجتماع المجلس.  

 .لكل عضو في مجلس اإلدارة حق اقتراح إضافة أي بند إلى جدول األعمال )ب

   : ممارسة اختصاصات مجلس اإلدارةالسا�عة والعشرون المادة 

مجلس اإلدارة ممارسة اختصاصاته ومهامه في قیادة الشر�ة في إطار ضوا�ط حكیمة  على )أ
 وفعالة تسمح �قیاس المخاطر و�دارتها والحد من آثارها. 

ي ف –من هذه الالئحة، �جوز لمجلس اإلدارة  السادسة عشرةمراعاة الفقرة (ب) من المادة  مع )ب
ر من أعضائه أو لجانه أو من غیرهم أن �فوض إلى واحد أو أكث –حدود اختصاصاته 

  مباشرة عمل أو أعمال معنیة.
مجلس اإلدارة سیاسة داخلیة تبین إجراءات العمل في مجلس اإلدارة وتهدف إلى حث  �ضع )ج

  أعضائه على العمل �فعالیة لاللتزام بواجباتهم تجاه الشر�ة.
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یات لالضطالع �المهام والمسؤولیتولى مجلس اإلدارة تنظیم أعماله وتخصیص الوقت الكافي  )د
�ما في ذلك التحضیر الجتماعات المجلس واللجان، والتأكید على تنسیق وتسجیل ه المنوطة �

 وحفظ محاضر اجتماعاته.

   : أمین سر مجلس اإلدارةثامنة والعشرون المادة ال

د  )أ كافآت اختصاصات ومُ�عّین مجلس اإلدارة أمیًنًا للسر من بین أعضائه أو من غیرهم، وتحدَّ
 ما لم یتضمن نظام الشر�ة األساس أحكامًا في هذا –أمین السر �قرار من مجلس اإلدارة 

 على أن تتضمن هذه االختصاصات ما یلي:   –الشأن 
ما دار من نقاشات ومداوالت،  توثیق اجتماعات مجلس اإلدارة و�عداد محاضر لها تتضمن  )١

دایته وانتهائه، وتوثیق قرارات المجلس ونتائج و�یان مكان االجتماع وتار�خه ووقت ب
التصو�ت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، وتدو�ن أسماء األعضاء الحاضر�ن والتحفظات 

  ، وتوقیع هذه المحاضر من جمیع األعضاء الحاضر�ن.  –إن وجدت  –التي أبدوها 
   مجلس. حفظ التقار�ر التي ُترفع إلى مجلس اإلدارة والتقار�ر التي �عدها ال  )٢
تزو�د أعضاء مجلس اإلدارة �جدول أعمال المجلس وأوراق العمل والوثائق والمعلومات   )٣

المتعلقة بل، وأي وثائق أو معلومات إضافیة �طلبها أي من أعضاء مجلس اإلدارة ذات 
  عالقة �الموضوعات المشمولة في جدول االجتماع.  

  التي أقرها المجلس. التحقق من تقید أعضاء مجلس اإلدارة �اإلجراءات  )٤
  تبلیغ أعضاء مجلس اإلدارة �مواعید اجتماعات المجلس قبل التار�خ المحدد �مدة �افیة.  )٥
 قیعها.تو اء مرئیاتهم حیالها قبل عرض مسودات المحاضر على أعضاء مجلس اإلدارة إلبد  )٦
التحقق من حصول أعضاء مجلس اإلدارة �شكل �امل وسر�ع على نسخة من محاضر   )٧

 عات المجلس والمعلومات والوثائق المتعلقة �الشر�ة. اجتما
  التنسیق بین أعضاء مجلس اإلدارة.  )٨
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المادة  قًا لما نصت علیهأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذ�ة وف افصاحاتتنظیم سجل   )٩
  من هذه الالئحة.واحدة والستون ال
  تقد�م العون والمشورة إلى أعضاء مجلس اإلدارة. )١٠
  ال �جوز عزل أمین سر مجلس اإلدارة إال �قرار من مجلس اإلدارة.  )ت

   : تزو�د األعضاء �المعلوماتتاسعة والعشرون المادة ال

یتعین على اإلدارة التنفیذ�ة �الشر�ة تزو�د أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء غیر التنفیذیین بوجه 

والسجالت الالزمة، على أن تكون خاص ولجان الشر�ة �جمیع المعلومات والبیانات والوثائق 

 كاملة وواضحة وصحیحة وغیر مضللة وفي الوقت المناسب؛ لتمكینهم من أداء واجباتهم ومهامهم.

   الثالثون: الفصل بین المناصب المادة 

مع مراعاة أحكام نظام الشر�ة األساس، ُ�عّین مجلس اإلدارة من بین أعضائه رئیسًا ونائبًا  )أ
 عّین عضوًا منتد�ا.للرئیس، و�جوز أن �ُ 

ما في � –ال �جوز الجمع بین منصب رئیس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفیذي في الشر�ة  )ب
 .الرئیس التنفیذي أو المدیر العامذلك منصب العضو المنتدب أو 

اختصاصات �ل من رئیس مجلس اإلدارة ونائبه والعضو  ینص نظام الشر�ة األساس على )ج
 .ومسؤولیاتهمالمنتدب 

 جمیع األحوال، ال �جوز أن ینفرد شخص �الُسلطة المطلقة التخاذ القرارات في الشر�ة.في  )د
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   والثالثون: اإلشراف على اإلدارة التنفیذ�ة الواحدةالمادة 

یتولى مجلس اإلدارة تشكیل اإلدارة التنفیذ�ة للشر�ة، وتنظیم �یفیة عملها، والرقا�ة واإلشراف 

  م المو�ولة إلیها، وعلیه في سبیل ذلك:علیها، والتحقق من أدائها المها

 وضع السیاسات اإلدار�ة والمالیة الالزمة.  )١
 التحقق من أن اإلدارة التنفیذ�ة تعمل وفق السیاسات المعتمدة منه.  )٢
 اختیار الرئیس التنفیذي للشر�ة وتعیینه واإلشراف على أعماله.  )٣
المراجع الداخلي وعزله وتحدید مكافآته، إن تعیین مدیر وحدة أو إدارة المراجعة الداخلیة أو   )٤

 وجد.
عقد اجتماعات دور�ة مع اإلدارة التنفیذ�ة لبحث مجر�ات العمل وما �عتر�ه من معوقات   )٥

 ومشاكل، واستعراض ومناقشة المعلومات المهمة �شأن نشاط الشر�ة.
 .وضع معاییر أداء لإلدارة التنفیذ�ة تنسجم مع أهداف الشر�ة واستراتیجیتها  )٦
 مراجعة أداء اإلدارة التنفیذ�ة وتقو�مه.  )٧
 وضع خطط التعاقب على إدارة الشر�ة.  )٨

 والثالثون: مبادئ الصدق واألمانة والوالء  الثانیةالمادة 

یلتزم �ل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة �مبادئ الصدق واألمانة والوالء والعنا�ة واالهتمام 

�مصالح الشر�ة والمساهمین وتقد�مها على مصلحته الشخصیة، و�دخل في ذلك على وجه 

 الخصوص ما یلي:   
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الصدق: وذلك �أن تكون عالقة عضو مجلس اإلدارة �الشر�ة عالقة مهنیة صادقة، وأن   )١
ح لها عن أي معلومات مؤثرة قبل تنفیذ أي صفقة أو عقد مع الشر�ة أو إحدى شر�اتها �فص

 التا�عة. 
الوالء: وذلك �أن یتجنب عضو مجلس اإلدارة التعامالت التي تنطوي على تعارض في   )٢

المصالح، مع التحقق من عدالة التعامل، ومراعاة األحكام الخاصة بتعارض المصالح في هذه 
 الالئحة. 

العنا�ة واالهتمام: وذلك �أداء الواجبات والمسؤولیات الواردة في نظام الشر�ات ونظام السوق   )٣
 المالیة ولوائحهما التنفیذ�ة ونظام الشر�ة األساس واألنظمة األخرى ذات العالقة.

 اإلدارة التنفیذ�ة الخامس:الباب 

   والثالثون: اختصاصات ومهامه اإلدارة التنفیذ�ة الثالثةالمادة 

مع مراعاة االختصاصات المقررة لمجلس اإلدارة �موجب أحكام نظام الشر�ات ولوائحه التنفیذ�ة، 

تختص اإلدارة التنفیذ�ة بتنفیذ الخطط والسیاسات واالستراتیجیات واألهداف الرئیسة للشر�ة �ما 

 �حقق أغراضها. و�دخل ضمن اختصاصات اإلدارة التنفیذ�ة ومهامها ما یلي: 

   یاسات واألنظمة الداخلیة للشر�ة المقرة من مجلس اإلدارة.تنفیذ الس  )١
اقتراح استراتیجیة شاملة للشر�ة وخطط العمل الرئیسة والمرحلیة وسیاسات وآلیات االستثمار،   )٢

 والتمو�ل، و�دارة المخاطر، وخطط إدارة الظروف اإلدار�ة الطارئة وتنفیذها. 
 اقتراح الهیكل الرأسمالي األمثل للشر�ة واستراتیجیاتها وأهدافها المالیة.   )٣
 اقتراح النفقات الرأسمالیة الرئیسة للشر�ة وتملك األصول والتصرف فیها.   )٤
   اقتراح الهیاكل التنظیمیة والوظیفیة للشر�ة ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظر في اعتمادها.  )٥
   ة الداخلیة واإلشراف العام علیها، وتشمل:تنفیذ أنظمة وضوا�ط الرقا� )٦
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 تنفیذ سیاسة تعارض المصالح.    )أ
تطبیق األنظمة المالیة والمحاسبیة �شكل سلیم، �ما في ذلك األنظمة ذات الصلة �إعداد  )ب

 التقار�ر المالیة. 
تطبیق أنظمة رقابیة مناسبة لقیاس و�دارة المخاطر؛ وذلك بوضع تصور عام عن المخاطر  )ج

د تواجه الشر�ة و�نشاء بیئة ملمة بثقافة الحد من المخاطر على مستوى الشر�ة، التي ق
 وطرحها �شفافیة مع مجلس اإلدارة وغیرهم من أصحاب المصالح. 

 –�ما ال یتعارض مع أحكام هذه الالئحة –تنفیذ قواعد الحو�مة الخاصة �الشر�ة �فعالیة  )٧
 واقتراح تعدیلها عند الحاجة. 

واإلجراءات التي تضمن تقید الشر�ة �األنظمة واللوائح والتزامها �اإلفصاح  تنفیذ السیاسات )٨
 عن المعلومات الجوهر�ة للمساهمین وأصحاب المصالح. 

 لي:ه وتقد�م توصیاته حیال ما یتزو�د مجلس اإلدارة �المعلومات الالزمة لممارسة اختصاصات )٩
   ز�ادة رأس مال الشر�ة أو تخفیضه. )أ

 األجل المحدد في نظامها األساس أو تقر�ر استمرارها.حل الشر�ة قبل  )ب
 استخدام االحتیاطي االتفاقي للشر�ة. )ج
 تكو�ن احتیاطیات إضافیة للشر�ة.  )د
 طر�قة توز�ع أر�اح الشر�ة الصافیة. )ه
اقتراح سیاسة وأنواع المكافآت التي ُتمنح للعاملین، مثل المكافآت الثابتة، والمكافآت  )١٠

 كافآت في شكل أسهم. المرتبطة �األداء، والم
إعداد التقار�ر الدور�ة المالیة وغیر المالیة �شأن التقدم المحرز في نشاط الشر�ة في ضوء  )١١

 خطط وأهداف الشر�ة االستراتیجیة، وعرض تلك التقار�ر على مجلس اإلدارة. 
إدارة العمل الیومي للشر�ة وتسییر أنشطتها، فضًال عن إدارة مواردها �الشكل األمثل و�ما  )١٢

 یتفق مع أهداف الشر�ة واستراتیجیتها. 
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 المشار�ة الفعالة في بناء ثقافة القیم األخالقیة وتنمیتها داخل الشر�ة.  )١٣
تها، والحرص النظم و�فایتنفیذ نظم الرقا�ة الداخلیة و�دارة المخاطر، والتحقق من فعالیة تلك  )١٤

 على االلتزام �مستوى المخاطر المعتمد من مجلس اإلدارة. 
اقتراح السیاسات الداخلیة المتعلقة �عمل الشر�ة وتطو�رها، �ما في ذلك تحدید المهام  )١٥

 واالختصاصات والمسؤولیات المو�ولة إلى المستو�ات التنظیمیة المختلفة. 
 ال إلیها وطر�قة تنفیذها. اقتراح سیاسة واضحة لتفو�ض األعم )١٦
اقتراح الصالحیات التي تفوض إلیها، و�جراءات اتخاذ القرار ومدة التفو�ض، على أن ترفع  )١٧

 إلى مجلس اإلدارة تقار�ر دور�ة عن ممارساتها لتلك الصالحیات.

والثالثون: تعیین الرئیس التنفیذي �عد انتهاء خدماته رئیسًا لمجلس  الرا�عةالمادة 
 اإلدارة

 هاء خدماته.  لسنة األولى من انت�جوز تعیین الرئیس التنفیذي رئیساً لمجلس إدارة الشر�ة خالل ا ال
 

 لجان الشر�ة: السادسالباب 

 والثالثون: تشكیل اللجان الخامسةالمادة 

مع مراعاة المادة األولى �عد المائة من نظام الشر�ات والمادة الثالثة واألر�عون من هذه الالئحة، 

 �شكل مجلس اإلدارة لجانًا متخصصة وفقًا لما یلي: 

 حاجة الشر�ة وظروفها وأوضاعها �ما �مّكنها من تأد�ة مهامها �فعالیة.  )١
جلس تتضمن تحدید مهمة �ل لجنة �كون تشكیل اللجان وفقًا إلجراءات عامة �ضعها الم  )٢

ومدة عملها والصالحیات المخولة لها خالل هذه المدة و�یفیة رقا�ة مجلس اإلدارة علیها. 
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وعلى اللجنة أن تبلغ مجلس اإلدارة �ما تتوصل إلیه من نتائج أو تتخذه من قرارات �شفافیة. 
لة ممارستها األعمال المو�وعلى مجلس اإلدارة أن یتا�ع عمل هذه اللجان �انتظام للتحقق من 

  إلیها. 
تكون �ل لجنة مسؤولة عن أعمالها أمام مجلس اإلدارة، وال �خّل ذلك �مسؤولیة المجلس عن   )٣

 تلك األعمال وعن الصالحیات أو السلطات التي فوضها إلیها.
 أال �قل عدد أعضاء اللجان عن ثالثة وال یز�د على خمسة.  )٤
ینیبونهم من أعضائها للجمعیات العامة لإلجا�ة عن أسئلة �جب حضور رؤساء اللجان أو من   )٥

 المساهمین.
على الشر�ة أن تشعر الهیئة �أسماء أعضاء اللجان وصفات عضو�تهم خالل خمسة أ�ام   )٦

عمل من تار�خ تعیینهم وأي تغییرات تطرأ على ذلك خالل خمسة أ�ام عمل من تار�خ حدوث 
 التغییرات

المكافآت والترشیحات في لجنة واحدة تسمى لجنة المكافآت �جوز للشر�ة دمج لجنتي   )٧
والترشیحات. وفي هذه الحالة، �جب أن تستوفي لجنة المكافآت والترشیحات المتطلبات الخاصة 
�أي منهما الواردة في الفصلین الثالث والرا�ع من الباب الرا�ع من الئحة حو�مة الشر�ات 

ارس جمیع االختصاصات الواردة في المادتین الحاد�ة الصادرة عن هیئة السوق المالیة وأن تم
 والستین والخامسة والستین من الئحة حو�مة الشر�ات الصادرة عن هیئة السوق المالیة.

   : عضو�ة اللجانالسادسة والثالثون المادة 

�جب تعیین عدد �اٍف من أعضاء مجلس اإلدارة غیر التنفیذیین في اللجان المعنیة �المهام  )أ
د ینشأ عنها حاالت تعارض في المصالح، �التأكد من سالمة التقار�ر المالیة وغیر التي ق

المالیة، ومراجعة صفقات األطراف ذوي العالقة، والترشیح لعضو�ة مجلس اإلدارة، وتعیین 



 
 

39 
 

كبار التنفیذیین، وتحدید المكافآت. و�لتزم رؤساء وأعضاء هذه اللجان �مبادئ الصدق واألمانة 
 ا�ة واالهتمام �مصالح الشر�ة والمساهمین وتقد�مها على مصلحتهم الشخصیة.والوالء والعن

لس أن �كون أعضاؤها من أعضاء مجالمكافآت والترشیحات � لجنةتراعي الشر�ة عند تشكیل  )ب
اإلدارة المستقلین، و�جوز االستعانة �أعضاء غیر تنفیذیین أو �أشخاص من غیر أعضاء 

ن أم غیرهم، على أن �كون رئیس اللجنة المشار إلیها في المجلس سواء أكانوا من المساهمی
 هذه الفقرة من األعضاء المستقلین.

�جوز أن �كون رئیس مجلس اإلدارة عضواً في لجنة المراجعة، وتجوز مشار�ته في عضو�ة  ال )ج
 اللجان األخرى، على أن ال �شغل منصب الرئیس في اللجان التي نصت علیها هذه الالئحة.

   : دراسة الموضوعاتسا�عة والثالثون المادة ال

تتولى اللجان دراسة الموضوعات التي تختص بها أو التي تحال إلیها من مجلس اإلدارة،  )أ
وترفع توصیاتها إلى المجلس التخاذ القرار �شأنها، أو أن تتخذ القرارات إذا فوض إلیها المجلس 

 ن هذه الالئحة. مالسادسة عشرة عى الفقرة (ب) من المادة ذلك، على أن ترا 
لّلجان االستعانة �من تراه من الخبراء والمختصین من داخل الشر�ة أو من خارجها في حدود  )ب

صالحیاتها، على أن �ضمَّن ذلك في محضر اجتماع اللجنة، مع ذ�ر اسم الخبیر وعالقته 
 �الشر�ة أو اإلدارة التنفیذ�ة.

   : اجتماعات اللجانامنة والثالثون المادة الث

�حق ألي عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفیذ�ة عدا أمین سر اللجنة وأعضاء اللجان ال  )أ
 حضور اجتماعاتها إال إذا طلبت اللجنة االستماع إلى رأ�ه أو الحصول على مشورته.
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�شترط لصحة اجتماع اللجنة حضور أغلبیة أعضائها سواًء �ان شخصیاً أو �التو�یل (شر�طة  )ب
، وتصدر قراراتها �أغلبیة أصوات )ي عضو من أعضاء اللجنة �تابیاً أن �كون التو�یل أل

 الحاضر�ن، وعند تساوي األصوات یرجح الجانب الذي صوت معه رئیس االجتماع.
�مكن للجنة أن تعقد اجتماعاتها عبر وسائل التقنیة الحدیثة شر�طة أن �كون �افة المشار�ین  )ج

�ما  .االجتماعفي االجتماع قادر�ن على سماع �ل منهم اآلخر والتحدث بوضوح تام خالل 
أن عقد االجتماعات عبر وسائل التقنیة الحدیثة �كون لكافة المشار�ین في االجتماع سواًء 

ر شخصیاً أو �التو�یل و�عتبر حضور االعضاء عن طر�ق وسائل التقنیة الحدیثة كان الحضو 
 مكملة للنصاب القانوني و�حق للمشار�ین التصو�ت على القرارات التي تتخذها اللجنة.

�جب توثیق اجتماعات اللجنة و�عداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت،  )د
صو�ت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، و�یان أسماء وتوثیق توصیات اللجان ونتائج الت

، وتوقیع هذه المحاضر من –إن وجدت  –األعضاء الحاضر�ن والتحفظات التي أبدوها 
 جمیع األعضاء الحاضر�ن.

 لجنة المراجعة

 : تكو�ن لجنة المراجعة تاسعة والثالثون المادة ال

ل �قرار من الجمعیة العامة العاد�ة للشر�ة لجنة مراج )أ عة من المساهمین أو من غیرهم تشكَّ
على أن �كون من بینهم عضو مستقل على األقل وأن ال تضم أ�ًا من أعضاء مجلس اإلدارة 
التنفیذیین، و�جب أن ال �قل عدد أعضاء لجنة المراجعة عن ثالثة وال یز�د على خمسة، وأن 

 �كون من بینهم مختص �الشؤون المالیة والمحاسبیة.
الئحة عمل لجنة  –بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة  –للشر�ة  تصدر الجمعیة العامة )ب

المراجعة على أن تشمل هذه الالئحة ضوا�ط و�جراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختیار 
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أعضائها، و�یفیة ترشیحهم، ومدة عضو�تهم، ومكافآتهم، وآلیة تعیین أعضائها �شكل مؤقت 
 في حال شغور أحد مقاعد اللجنة.

�جوز لمن �عمل أو �ان �عمل خالل السنتین الماضیتین في اإلدارة التنفیذ�ة أو المالیة ال )ج
 للشر�ة، أو لدى مراجع حسا�ات الشر�ة، أن �كون عضوًا في لجنة المراجعة.

 أصدرت الشر�ة الئحة عمل لجنة المراجعة وتم اعتمادها �شكل مستقل من الجمعیة العامة.

 

  الترشیحاتو  لجنة المكافآت

 المكافآت والترشیحاتاألر�عون: تشكیل لجنة  المادة

ل �قرار من مجلس إدارة  )أ یر أعضاء ) من غالمكافآت والترشیحات الشر�ة لجنة تسمى (لجنةتشكَّ
 مجلس اإلدارة التنفیذیین على أن �كون من بینهم عضو مستقل على األقل.

الئحة عمل لجنة  –دارة بناًء على اقتراح من مجلس اإل –صدر الجمعیة العامة للشر�ة ت )ب
، على أن تشمل هذه الالئحة ضوا�ط و�جراءات عمل اللجنة، ومهامها، المكافآت والترشیحات

   وقواعد اختیار أعضائها، ومدة عضو�تهم، ومكافآتهم.
 أصدرت الشر�ة الئحة عمل لجنة المراجعة وتم اعتمادها �شكل مستقل من الجمعیة العامة.

 كافآت : سیاسة المالسا�ع الباب

 : سیاسة المكافآت واألر�عینالواحدة المادة 

دون إخالل �أحكام نظام الشر�ات ونظام السوق المالیة ولوائحهما التنفیذ�ة، �جب أن یراعى في 

 سیاسة المكافآت ما یلي: 
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 انسجامها مع استراتیجیة الشر�ة وأهدافها.  .١

م المكافآت �غرض حث أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة  .٢ التنفیذ�ة على إنجاح الشر�ة أن تقدَّ
وتنمیتها على المدى الطو�ل، �أن تر�ط الجزء المتغیر من المكافآت �األداء على المدى 

 الطو�ل. 

د المكافآت بناًء على مستوى الوظیفة، والمهام والمسؤولیات المنوطة �شاغلها،  .٣ أن تحدَّ
 والمؤهالت العلمیة، والخبرات العملیة، والمهارات، ومستوى األداء. 

 انسجامها مع حجم وطبیعة ودرجة المخاطر لدى الشر�ة.  .٤

األخذ في االعتبار ممارسات الشر�ات األخرى في تحدید المكافآت، مع تفادي ما قد ینشأ   .٥
 عن ذلك من ارتفاع غیر مبرر للمكافآت والتعو�ضات. 

 أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنیة والمحافظة علیها وتحفیزها، مع عدم المبالغة فیها.   .٦

 عند التعیینات الجدیدة. ت والترشیحا لجنة المكافآتتعد �التنسیق مع  أن .٧

حاالت إ�قاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبین أنها تقررت بناًء على معلومات غیر دقیقة  .٨
قدمها عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفیذ�ة؛ وذلك لمنع استغالل الوضع الوظیفي 

 للحصول على مكافآت غیر مستحقة. 
جلس اإلدارة واإلدارة التنفیذ�ة سواء أكانت إصدارًا تنظیم منح أسهم في الشر�ة ألعضاء م .٩

 جدیدًا أم أسهمًا اشترتها الشر�ة.
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 تعارض المصالح: الثامنالباب 

: التعامل مع تعارض المصالح وصفقات األطراف ذوي واألر�عینانیة المادة الث
 العالقة

ح ت تعارض المصالمع مراعاة أحكام نظام الشر�ات ولوائحه التنفیذ�ة، �جري التعامل مع حاال

 وصفقات أو تعامالت األطراف ذوي العالقة وفقًا لألحكام الواردة في هذا الفصل.

 : سیاسة تعارض المصالح واألر�عینة المادة الثالث

�جب على مجلس اإلدارة وضع سیاسة مكتو�ة وواضحة للتعامل مع حاالت تعارض المصالح 

تؤثر في أداء أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفیذ�ة الواقعة أو المحتمل وقوعها التي �مكن أن 

أو غیرهم من العاملین في الشر�ة عند تعاملهم مع الشر�ة أو مع أصحاب المصالح اآلخر�ن، 

 وتضمنت هذه السیاسة �صفة خاصة ما یلي:

التأكید على أعضاء مجلس اإلدارة و�بار المساهمین و�بار التنفیذیین وغیرهم من العاملین  .١
الحاالت التي تؤدي إلى تعارض مصالحهم مع مصالح الشر�ة،  تجنبي الشر�ة �ضرورة ف

  والتعامل معها وفقًا ألحكام نظام الشر�ات ولوائحه التنفیذ�ة. 
  تقد�م أمثلة توضیحیة لحاالت تعارض المصالح تتناسب مع طبیعة نشاط الشر�ة.  .٢
على الترخیص أو الموافقة إجراءات واضحة لإلفصاح عن تعارض المصالح، والحصول  .٣

 الالزمة قبل بدء األعمال التي قد ینشأ عنها تعارض في المصالح.
اإللزام �اإلفصاح الدائم عن الحاالت التي قد تؤدي إلى تعارض في المصالح أو عند وقوع  .٤

 هذا التعارض.
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اإللزام �االمتناع عن التصو�ت أو المشار�ة في اتخاذ القرار عند وجود تعارض في  .٥
  صالح. الم

إجراءات واضحة عند تعاقد الشر�ة أو تعاملها مع طرف ذي عالقة، على أن �شمل ذلك  .٦
إبالغ الهیئة والجمهور من دون أي تأخیر بذلك التعاقد أو التعامل، إذا �ان هذا التعاقد 

من إجمالي إیرادات الشر�ة وفقًا آلخر قوائم مالیة  %١أو التعامل مساو�ًا أو یز�د على 
 اجعة.سنو�ة مر 

 اإلجراءات التي یتخذها مجلس اإلدارة إذا تبین له اإلخالل بهذه السیاسة. .٧

  : تجنب تعارض المصالحواألر�عینالمادة الرا�عة 

  �جب على عضو مجلس اإلدارة: )أ
ممارسة مهامه �أمانة ونزاهة، وأن �قّدم مصالح الشر�ة على مصلحته الشخصیة، وأن ال  .١

 �ستغل منصبه لتحقیق مصالح خاصة.
تجنب حاالت تعارض المصالح، و�بالغ المجلس �حاالت التعارض التي قد تؤثر في حیاده  .٢

عند النظر في الموضوعات المعروضة على المجلس، وعلى مجلس اإلدارة عدم إشراك هذا 
العضو في المداوالت، وعدم احتساب صوته في التصو�ت على هذه الموضوعات في 

 المساهمین.اجتماعات مجلس اإلدارة وجمعیات 
 الحفاظ على سر�ة المعلومات ذات الصلة �الشر�ة وأنشطتها وعدم إفشائها إلى أي شخص. .٣
  على عضو مجلس اإلدارة: ُ�حظر )ب
التصو�ت على قرار مجلس اإلدارة أو الجمعیة العامة في األعمال والعقود التي تتم لحساب  .١

 الشر�ة إذا �انت له مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة فیها.
من أي من أصول الشر�ة أو  –�شكل مباشر أو غیر مباشر  –تغالل أو االستفادة االس .٢

معلوماتها أو الفرص االستثمار�ة المعروضة علیه �صفته عضوًا في مجلس اإلدارة، أو 
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المعروضة على الشر�ة، و�شمل ذلك الفرص االستثمار�ة التي تدخل ضمن أنشطة الشر�ة، 
ة منها، و�سري الحظر على عضو المجلس الذي �ستقیل أو التي ترغب الشر�ة في االستفاد
ر�ة في التي ترغب الش –مباشر أو غیر مباشر  �طر�ق –ألجل استغالل الفرص االستثمار�ة 

 االستفادة منها والتي َعلم بها أثناء عضو�ته �مجلس اإلدارة.

 افصاح المرشح عن تعارض المصالح

 : منافسة الشر�ةواألر�عون المادة الخامسة 

مع مراعاة ما ورد في المادة الثانیة والسبعین من نظام الشر�ات، إذا رغب عضو مجلس اإلدارة 

في االشتراك في عمل من شأنه منافسة الشر�ة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، 

 فیجب مراعاة مأ یلي:

غ في ات هذا اإلبالإبالغ مجلس اإلدارة �األعمال المنافسة التي یرغب في ممارستها، و�ثب .١
 محضر اجتماع مجلس اإلدارة.

عدم اشتراك العضو صاحب المصلحة في التصو�ت على القرار الذي �صدر في هذا  .٢
 الشأن في مجلس اإلدارة وجمعیات المساهمین.

قیام رئیس مجلس اإلدارة �إبالغ الجمعیة العامة العاد�ة عند انعقادها �األعمال المنافسة  .٣
 لمجلس.التي یزاولها عضو ا

الحصول على ترخیص مسبق من الجمعیة العامة العاد�ة للشر�ة �سمح للعضو �ممارسة  .٤
 األعمال المنافسة، على أن �جدد هذا الترخیص سنو�ًا.
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    : مفهوم أعمال المنافسةواألر�عینالمادة السادسة 

یدخل في مفهوم االشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشر�ة أو منافستها في أحد فروع النشاط 

 الذي تزاوله ما یلي: 

تأسیس عضو مجلس اإلدارة لشر�ة أو مؤسسة فرد�ة تزاول نشاطًا من نوع نشاط الشر�ة أو .١
 مجموعتها.  

منشأة أخرى، تزاول تملك عضو مجلس اإلدارة نسبة مؤثرة ألسهم أو حصص في شر�ة أو  .٢
 نشاطًا من نوع نشاط الشر�ة أو مجموعتها.  

أن �قبل عضو مجلس اإلدارة عضو�ة مجلس إدارة شر�ة أو منشأة منافسة للشر�ة أو .٣
 مجموعتها.

  أن یتولى عضو مجلس اإلدارة إدارة مؤسسة فرد�ة منافسة أو شر�ة منافسة أ�ًا �ان شكلها. .٤
ما في حكمها، ظاهرة �انت أو مستترة، لشر�ة أو منشأة  حصول العضو على و�الة تجار�ة أو.٥

 أخرى منافسة للشر�ة أو مجموعتها.

   : رفض تجدید الترخیصواألر�عین السا�عةالمادة 

إذا رفضت الجمعیة العامة تجدید الترخیص الممنوح �موجب المادتین الحاد�ة والسبعین والثانیة 

من هذه الالئحة، فعلى عضو مجلس  واألر�عین والسبعین من نظام الشر�ات والمادة الخامسة

اإلدارة تقد�م استقالته خالل مهلة تحددها الجمعیة العامة، و�ال ُعدت عضو�ته في المجلس منتهیة، 

وذلك ما لم �قرر العدول عن العقد أو التعامل أو المنافسة أو توفیق أوضاعه طبقاً لنظام الشر�ات 

 لة المحددة من قبل الجمعیة العامة.ولوائحه التنفیذ�ة قبل انقضاء المه
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  : قبول الهدا�اواألر�عین الثامنةالمادة 

ال �جوز ألي من أعضاء مجلس اإلدارة و�بار التنفیذیین قبول الهدا�ا من أي شخص له تعامالت 

 تجار�ة مع الشر�ة، إذا �ان من شأن تلك الهدا�ا أن تؤدي إلى تعارض في المصالح.

 المصالحأصحاب : التاسعالباب 

   : اإلبالغ عن الممارسات المخالفةواألر�عینالتاسعة المادة 

وضع ما یلزم من سیاسات أو إجراءات  –بناًء على اقتراح لجنة المراجعة  –على مجلس اإلدارة 

یتبعها أصحاب المصالح في تقد�م شكاواهم أو اإلبالغ عن الممارسات المخالفة، مع مراعاة ما 

                                        یلي:   

تیسیر إبالغ أصحاب المصالح (�من فیهم العاملون في الشر�ة) مجلس اإلدارة �ما قد   .١
�صدر عن اإلدارة التنفیذ�ة من تصرفات أو ممارسات تخالف األنظمة واللوائح والقواعد 

واء أكانت رها، سالمرعیة أو تثیر الر�بة في القوائم المالیة أو أنظمة الرقا�ة الداخلیة أو غی
 تلك التصرفات أو الممارسات في مواجهتهم أم لم تكن، و�جراء التحقیق الالزم �شأنها.

الحفاظ على سر�ة إجراءات اإلبالغ بتیسیر االتصال المباشر �عضو مستقل في لجنة  .٢
 المراجعة أو غیرها من اللجان المختصة. 

   لح والتعامل معها.تكلیف شخص مختص بتلقي شكاوى أو بالغات أصحاب المصا  .٣

 تخصیص هاتف أو بر�د إلكتروني لتلقي الشكاوى.   .٤

 توفیر الحما�ة الالزمة ألصحاب المصالح.       .٥



 
 

48 
 

 الرقا�ة الداخلیة: العاشرالباب 

 : نظام الرقا�ة الداخلیةالخمسون  المادة

ات المتعلقة واإلجراءیتعین على مجلس اإلدارة اعتماد نظام رقا�ة داخلیة للشر�ة لتقییم السیاسات 

�إدارة المخاطر وتطبیق أحكام قواعد الحو�مة الخاصة �الشر�ة التي تعتمدها الشر�ة، والتقید 

�األنظمة واللوائح ذات الصلة، و�جب أن �ضمن هذا النظام اتباع معاییر واضحة للمسؤولیة في 

حكام ة تتم وفقًا لألجمیع المستو�ات التنفیذ�ة في الشر�ة وأن تعامالت األطراف ذات العالق

 والضوا�ط الخاصة بها.

 : تأسیس وحدات أو إدارات مستقلة �الشر�ة والخمسون  الواحدةالمادة 

ییم و�دارة وحدات أو إدارات لتق–في سبیل تنفیذ نظام الرقا�ة الداخلیة المعتمد  –تنشئ الشر�ة  )أ
 المخاطر، والمراجعة الداخلیة. 

یة لممارسة مهام واختصاصات وحدات أو إدارات تقییم للشر�ة االستعانة �جهات خارج �جوز )ب
و�دارة المخاطر، والمراجعة الداخلیة، وال �خل ذلك �مسؤولیة الشر�ة عن تلك المهام 

 واالختصاصات.

   : مهام وحدة أو إدارة المراجعة الداخلیةوالخمسون  الثانیةالمادة 

حقق الرقا�ة الداخلیة واإلشراف على تطبیقه، والتتتولى وحدة أو إدارة المراجعة الداخلیة تقییم نظام 

 من مدى التزام الشر�ة وعاملیها �األنظمة واللوائح والتعلیمات السار�ة وسیاسات الشر�ة و�جراءاتها.
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   : حفظ تقار�ر المراجعة الداخلیةوالخمسون  الثالثةالمادة 

لیه من أنجز وما خلصت إ تحتفظ الشر�ة بتقار�ر المراجعة ومستندات العمل متضمنة بوضوح ما

 نتائج وتوصیات وما قد اتخذ �شأنها.

 مراجع حسا�ات الشر�ة: الحادي عشرالباب 

   : إسناد مهمة مراجعة الحسا�اتوالخمسون  الرا�عةالمادة 

تسند الشر�ة مهمة مراجعة حسا�اتها السنو�ة إلى مراجع یتمتع �االستقالل والكفاءة والخبرة 

موضوعي ومستقل لمجلس اإلدارة والمساهمین یبین فیه ما إذا �انت القوائم  والتأهیل؛ إلعداد تقر�ر

 المالیة للشر�ة تّعبر بوضوح وعدالة عن المر�ز المالي للشر�ة وأدائها في النواحي الجوهر�ة.

   : تعیین مراجع الحسا�ات والخمسون  الخامسةالمادة 

تعین الجمعیة العامة العاد�ة مراجع حسا�ات الشر�ة بناًء على ترشیح مجلس اإلدارة، مع مراعاة 

 ما یلي: 

 أن �كون ترشیحه بناًء على توصیة من لجنة المراجعة.  .١
   أن �كون مرخصًا له وأن �ستوفي الشروط المقررة من الجهة المختصة. .٢
 أال تتعارض مصالحه مع مصالح الشر�ة.  .٣
 دد المرشحین عن مراجعین اثنین.  أال �قل ع .٤
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 : واجبات مراجع الحسا�ات والخمسون  السادسةالمادة 

 �جب على مراجع الحسا�ات:

 بذل واجبي العنا�ة واألمانة للشر�ة. .١
إبالغ الهیئة في حال عدم اتخاذ مجلس اإلدارة اإلجراء المناسب �شأن المسائل المثیرة  .٢

 للشبهة التي �طرحها.
اإلدارة دعوة الجمعیة العامة العاد�ة إذا لم ییسر المجلس علمه. أن �طلب من مجلس  .٣

و�كون مسؤوًال عن تعو�ض الضرر الذي �صیب الشر�ة أو المساهمین أو الغیر �سبب 
األخطاء التي تقع منه في أداء عمله، و�ذا تعدد المراجعون واشتر�وا في الخطأ، �انوا 

   مسؤولین �التضامن.

 اییر المهنیة واألخالقیةالمع: الثاني عشرالباب 

   : سیاسة السلوك المهنيوالخمسون  السا�عةالمادة 

�ضع مجلس اإلدارة سیاسة للسلوك المهني والقیم األخالقیة في الشر�ة، تراعي �صفة خاصة ما 

   یلي:  

التأكید على �ل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذ�ة وموظفي الشر�ة ببذل  .١
واجبي العنا�ة والوالء تجاه الشر�ة، و�ل ما من شأنه صون مصالح الشر�ة وتنمیتها 

 وتعظیم قیمتها، وتقد�م مصالحها على مصلحته الشخصیة في جمیع األحوال. 
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اهمین في الشر�ة، وااللتزام �ما �حقق مصلحة تمثیل عضو مجلس اإلدارة لجمیع المس  .٢
الشر�ة ومصلحة المساهمین ومراعاة حقوق أصحاب المصالح اآلخر�ن، ولیس مصلحة 

 المجموعة التي انتخبته فحسب. 
ترسیخ مبدأ التزام أعضاء مجلس اإلدارة و�بار التنفیذیین فیها �جمیع األنظمة واللوائح  .٣

 والتعلیمات ذات الصلة. 
الحیلولة دون استغالل عضو مجلس اإلدارة أو عضو اإلدارة التنفیذ�ة لمنصبه الوظیفي   .٤

 بهدف تحقیق مصلحة خاصة �ه أو �غیره. 
التأكید على قصر استعمال أصول الشر�ة ومواردها على تحقیق أغراض الشر�ة وأهدافها،   .٥

 وعدم استغالل تلك األصول أو الموارد لتحقیق مصالح خاصة. 
اعد دقیقة ومحكمة وواضحة تنظم صالحیة وتوقیت االطالع على المعلومات وضع قو   .٦

الداخلیة الخاصة �الشر�ة �ما �حول دون استفادة أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذ�ة 
 وغیرهم منها أو اإلفصاح عنها ألي شخص، إال في الحدود المقررة أو الجائزة نظاًمًا.

 شفافیةاإلفصاح وال: عشر الثالثالباب 

 : سیاسات اإلفصاح و�جراءاتهوالخمسون  الثامنةالمادة 

دون إخالل �قواعد التسجیل واإلدراج، �ضع مجلس اإلدارة سیاسات مكتو�ة لإلفصاح و�جراءاته 

وأنظمته اإلشرافیة �ما یتفق مع متطلبات اإلفصاح الواردة في نظام الشر�ات ونظام السوق المالیة 

 ا التنفیذ�ة، مع مراعاة ما یلي:  ولوائحهم –�حسب األحوال  –

أن تتضمن تلك السیاسات أسالیب إفصاح مالئمة تمّكن المساهمین وأصحاب المصالح من   )١
االطالع على المعلومات المالیة وغیر المالیة المتعلقة �الشر�ة وأدائها وملكیة األسهم والوقوف 

 على وضع الشر�ة �شكل متكامل.
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المستثمر�ن من دون تمییز، و�شكل واضح وصحیح وغیر أن �كون اإلفصاح للمساهمین و   )٢
مضلل، وفي الوقت المناسب وعلى نحو منتظم ودقیق؛ وذلك لتمكین المساهمین وأصحاب 

 المصالح من ممارسة حقوقهم على أكمل وجل.
إعداد نظم للتقار�ر تتضمن تحدید المعلومات التي �جب اإلفصاح عنها، وأسلوب تصنیفها   )٣

 أو دور�ة اإلفصاح عنها.من حیث طبیعتها 
مراجعة سیاسات اإلفصاح �شكل دوري، والتحقق من توافقها مع أفضل الممارسات، ومع   )٤

 أحكام نظام السوق المالیة ولوائحه التنفیذ�ة.

   : تقر�ر مجلس اإلدارةالتاسعة والخمسون المادة 

ع العوامل ألخیرة، وجمی�جب أن یتضمن تقر�ر مجلس اإلدارة عرضًا لعملیاته خالل السنة المالیة ا

 المؤثرة في أعمال الشر�ة، و�جب أن �شتمل تقر�ر مجلس اإلدارة على ما یلي:

    ما ُطبق من أحكام هذه الالئحة وما لم �طبَّق وأسباب ذلك. .١
أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفیذ�ة، ووظائفهم الحالیة والسا�قة  .٢

 ومؤهالتهم وخبراتهم. 
أسماء الشر�ات داخل المملكة أو خارجها التي �كون عضو مجلس إدارة الشر�ة عضوًا  .٣

 في مجالس إدارتها الحالیة والسا�قة أو من مدیر�ها.
-ف أعضائه على النحو اآلتي: عضو مجلس إدارة تنفیذي تكو�ن مجلس اإلدارة وتصنی .٤

 مجلس إدارة مستقل.  عضو-مجلس إدارة غیر تنفیذي  عضو
علمًا  –و�خاصة غیر التنفیذیین  –اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه  .٥

 �مقترحات المساهمین وملحوظاتهم حیال الشر�ة وأدائها.
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المكافآت المراجعة، ولجنة ن ومهامها، مثل: لجنة وصف مختصر الختصاصات اللجا .٦
، مع ذ�ر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتوار�خ انعقادها والترشیحات

 و�یانات الحضور لألعضاء لكل اجتماع. 
حیثما ینطبق، الوسائل التي اعتمد علیها مجلس اإلدارة في تقییم أدائه وأداء لجانه وأعضائه  .٧

 ة الخارجیة التي قامت �التقییم وعالقتها �الشر�ة، إن وجدت.والجه
اإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذ�ة وفقًا لما هو منصوص علیه  .٨

 من هذه الالئحة.لثانیة والستون المادة افي 
أي عقو�ة أو جزاء أو تدبیر احترازي أو قید احتیاطي مفروض على الشر�ة من الهیئة أو  .٩

من أي جهة إشراقیة أو تنظیمیة أو قضائیة، مع بیان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها 
 وسبل عالجها وتفادي وقوعها في المستقبل. 

جنة �الشر�ة، إضافة إلى رأي ل نتائج المراجعة السنو�ة لفعالیة إجراءات الرقا�ة الداخلیة .١٠
 المراجعة في مدى �فا�ة نظام الرقا�ة الداخلیة في الشر�ة.

توصیة لجنة المراجعة �شأن مدى الحاجة إلى تعیین مراجع داخلي في الشر�ة في حال  .١١
 عدم وجوده.

توصیات لجنة المراجعة التي یوجد تعارض بینها و�ین قرارات مجلس اإلدارة، أو التي  .١٢
س األخذ بها �شأن تعیین مراجع حسا�ات الشر�ة وعزله وتحدید أتعا�ه وتقییم رفض المجل

 أدائل أو تعیین المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصیات، وأسباب عدم األخذ بها.
 تفاصیل المساهمات االجتماعیة للشر�ة، إن وجدت. .١٣
بیان بتوار�خ الجمعیات العامة للمساهمین المنعقدة خالل السنة المالیة األخیرة وأسماء  .١٤

 أعضاء مجلس اإلدارة الحاضر�ن لهذه الجمعیات. 
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وصف ألنواع النشاط الرئیسة للشر�ة وشر�اتها التا�عة. وفي حال وصف نوعین أو أكثر  .١٥
 ال الشر�ة و�سهامها فيمن النشاط، �جب إرفاق بیان �كل نشاط وتأثیره في حجم أعم

 النتائج.
وصف لخطط وقرارات الشر�ة المهمة (�ما في ذلك التغییرات الهیكلیة للشر�ة، أو توسعة  .١٦

 أعمالها، أو وقف عملیاتها) والتوقعات المستقبلیة ألعمال الشر�ة. 
المعلومات المتعلقة �أي مخاطر تواجهها الشر�ة (سواء أكانت مخاطر تشغیلیة أم  .١٧

 لیة، أم مخاطر السوق) وسیاسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.  مخاطر تمو�
خالصة على شكل جدول أو رسم بیاني ألصول الشر�ة وخصومها ونتائج أعمالها في  .١٨

 .السنوات المالیة الخمس األخیرة أو منذ التأسیس أیهما أقصر
 تحلیل جغرافي إلجمالي إیرادات الشر�ة وشر�اتها التا�عة. .١٩
ت جوهر�ة في النتائج التشغیلیة عن نتائج السنة السا�قة أو أي توقعات إ�ضاح ألي فروقا .٢٠

 أعلنتها الشر�ة.
إ�ضاح ألي اختالف عن معاییر المحاسبة المعتمدة من الهیئة السعود�ة للمحاسبین  .٢١

 القانونیین.
اسم �ل شر�ة تا�عة ورأس مالها ونسبة ملكیة الشر�ة فیها ونشاطها الرئیس، والدولة  .٢٢

 س لعملیاتها، والدولة محل تأسیسها. المحل الرئی
 تفاصیل األسهم وأدوات الدین الصادرة لكل شر�ة تا�عة.  .٢٣
 وصف لسیاسة الشر�ة في توز�ع أر�اح األسهم. .٢٤
وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقیة في التصو�ت تعود ألشخاص (عدا  .٢٥

وق �موجب شر�ة بتلك الحقأعضاء مجلس إدارة الشر�ة و�بار التنفیذیین وأقر�اءه) أبلغوا ال
المادة الخامسة واألر�عین من قواعد التسجیل واإلدراج، وأي تغییر في تلك الحقوق خالل 

 السنة المالیة األخیرة.
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وصف ألي مصلحة وأوراق مالیة تعاقد�ة وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة  .٢٦
اتها ر�ة أو أي من شر�الشر�ة و�بار التنفیذیین وأقر�ائهم في أسهم أو أدوات دین الش

 التا�عة، وأي تغییر في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالیة األخیرة. 
المعلومات المتعلقة �أي قروض على الشر�ة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم  .٢٧

غیر ذلك)، و�شف �المدیونیة اإلجمالیة للشر�ة والشر�ات التا�عة لها وأي مبالغ دفعتها 
الشر�ة سدادًا لقروض خالل السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته 

 والمبلغ المتبقي، وفي حال عدم وجود قروض على الشر�ة، علیها تقد�م إقرار بذاك.
وصف لفئات وأعداد أي أدوات دین قابلة للتحو�ل وأي أوراق مالیة تعاقد�ة أو مذ�رات  .٢٨

درتها أو منحتها الشر�ة خالل السنة المالیة مع إ�ضاح حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أص
 أي عوض حصلت علیل الشر�ة مقابل ذلك.

وصف ألي حقوق تحو�ل أو اكتتاب �موجب أدوات دین قابلة للتحو�ل أو أوراق مالیة  .٢٩
 تعاقد�ة أو مذ�رات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشر�ة. 

و إلغاء من جانب الشر�ة ألي أدوات دین قابلة لالسترداد، وصف ألي استرداد أو شراء أ .٣٠
وقیمة األوراق المالیة المتبقیة، مع التمییز بین األوراق المالیة المدرجة التي اشترتها الشر�ة 

 وتلك التي اشترتها شر�اتها التا�عة
دها، اعدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي ُعقدت خالل السنة المالیة األخیرة، وتوار�خ انعق .٣١

 وسجل حضور �ل اجتماع موضحًا فیها أسماء الحاضر�ن. 
 عدد طلبات الشر�ة لسجل المساهمین وتوار�خ تلك الطلبات وأسبابها. .٣٢
 وصف ألي صفقة بین الشر�ة وطرف ذي عالقة. .٣٣
معلومات تتعلق �أي أعمال أو عقود تكون الشر�ة طرفًا فیها، أو �انت فیها مصلحة  .٣٤

ر�ة أو لكبار التنفیذیین فیها أو ألي شخص ذي عالقة �أي ألحد أعضاء مجلس إدارة الش
منهم، �حیث تشمل أسماء المعنیین �األعمال أو العقود، وطبیعة هذه األعمال أو العقود 
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وشروطها ومدتها ومبلغها، و�ذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبیل، فعلى الشر�ة تقد�م 
 إقرار بذلك.

نازل �موجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشر�ة أو أحد �بار بیان ألي ترتیبات أو اتفاق ت .٣٥
 التنفیذیین عن أي مكافآت. 

بیان ألي ترتیبات أو اتفاق تنازل �موجبه أحد مساهمي الشر�ة عن أي حقوق في  .٣٦
 األر�اح.

بیان �قیمة المدفوعات النظامیة المسددة والمستحقة لسداد أي ز�اة أو ضرائب أو رسوم  .٣٧
ولم تسدد حتى نها�ة الفترة المالیة السنو�ة، مع وصف موجز لها أو أي مستحقات أخرى 

 و�یان أسبابها. 
 بیان �قیمة أي استثمارات أو احتیاطات أنشئت لمصلحة موظفي الشر�ة .٣٨
   إقرارات �ما یلي: .٣٩

 أن سجالت الحسا�ات أُعدت �الشكل الصحیح. )أ
  أن نظام الرقا�ة الداخلیة أُعد على أسس سلیمة ُوُنفذ �فاعلیة. )ب
 أنه ال یوجد أي شك یذ�ر في قدرة الشر�ة على مواصلة نشاطها. )ج

إذا �ان تقر�ر مراجع الحسا�ات یتضمن تحفظات على القوائم المالیة السنو�ة، �جب أن  .٤٠
 یوضح تقر�ر مجلس اإلدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها. 

ن قبل انتهاء الفترة المعین مفي حال توصیة مجلس اإلدارة بتغییر مراجع الحسا�ات  .٤١

 أجلها، �جب أن �حتوي التقر�ر على ذلك، مع بیان أسباب التوصیة �التغییر.
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   المادة الستون: تقر�ر لجنة المراجعة

�جب أن �شتمل تقر�ر لجنة المراجعة على تفاصیل أدائها الختصاصاتها ومهامها  .١
ها ورأیها ى أن یتضمن توصیاتالمنصوص علیها في نظام الشر�ات ولوائحه التنفیذ�ة، عل

 في مدى �فا�ة نظم الرقا�ة الداخلیة والمالیة و�دارة المخاطر في الشر�ة. 
�جب أن یودع مجلس اإلدارة نسخًا �افیة من تقر�ر لجنة المراجعة في مر�ز الشر�ة  .٢

الرئیس وأن ُینشر في الموقع اإللكتروني للشر�ة والموقع اإللكتروني للسوق عند نشر 

النعقاد الجمعیة العامة؛ لتمكین من یرغب من المساهمین في الحصول على نسخة  الدعوة

 منه. و�تلى ملخص التقر�ر أثناء انعقاد الجمعیة العامة.

   : إفصاح أعضاء مجلس اإلدارةوالستون  الواحدةالمادة 

یتعین على مجلس اإلدارة تنظیم عملیات اإلفصاح الخاصة �كل عضو من أعضائه ومن أعضاء 

 اإلدارة التنفیذ�ة، مع مراعاة ما یلي:   

وضع سجل خاص �إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذ�ة وتحدیثه دورً�ًا،  .١
هما المالیة ولوائحوذلك وفقًا لإلفصاحات المطلو�ة �موجب نظام الشر�ات ونظام السوق 

 التنفیذ�ة. 
 إتاحة االطالع على السجل لمساهمي الشر�ة دون مقابل مالي. .٢

 : اإلفصاح عن المكافآت والستون  الثانیةالمادة 

 یلتزم مجلس اإلدارة �ما یلي: )أ
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اإلفصاح عن سیاسة المكافآت وعن �یفیة تحدید مكافآت أعضاء المجلس واإلدارة التنفیذ�ة  .١

  في الشر�ة.
اح بدقة وشفافیة وتفصیل في تقر�ر مجلس اإلدارة عن المكافآت الممنوحة ألعضاء اإلفص .٢

مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذ�ة �صورة مباشرة أو غیر مباشرة، دون إخفاء أو تضلیله، 

سواء أكانت مبالغ أم منافع أم مزا�ا، أ�ًا �انت طبیعتها واسمها. و�ذا �انت المزا�ا أسهًمًا 

 ون القیمة المدخلة لألسهم هي القیمة السوقیة عند تار�خ االستحقاق.في الشر�ة، فتك
توضیح العالقة بین المكافآت الممنوحة وسیاسة المكافآت المعمول بها، و�یان أي انحراف  .٣

 جوهري عن هذه السیاسة.

 بیان التفاصیل الالزمة �شأن المكافآت والتعو�ضات المدفوعة لكل ممن یلي على حدة:  .٤
 اإلدارة. أعضاء مجلس  )أ

خمسة من �بار التنفیذیین ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشر�ة  )ب

 على أن �كون من ضمنهم الرئیس التنفیذي والمدیر المالي. 

  أعضاء اللجان. )ج
بالئحة  اإلدارة ووفقاً للجداول المرافقة�كون اإلفصاح الوارد في هذه المادة في تقر�ر مجلس  .٥

 السوق المالیة.حو�مة الشر�ات الصادرة عن هیئة 
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 تطبیق حو�مة الشر�ات: عشر الرا�عالباب 

   : تطبیق الحو�مة الفعالة والستون  الثالثةالمادة 

�ضع مجلس اإلدارة قواعد حو�مة خاصة �الشر�ة ال تتعارض مع األحكام اإللزامیة في هذه 

ه في سبیل ذلك لیالالئحة، وعلیه مراقبة تطبیقها والتحقق من فعالیتها، وتعدیلها عند الحاجة، وع

 القیام �ما یلي: 

   التحقق من التزام الشر�ة بهذه القواعد. .١
 مراجعة القواعد وتحدیثها وفقًا للمتطلبات النظامیة وأفضل الممارسات.  .٢
مراجعة وتطو�ر قواعد السلوك المهني التي تمثل قیم الشر�ة، وغیرها من السیاسات  .٣

 و�تفق مع أفضل الممارسات.  واإلجراءات الداخلیة �ما یلبي حاجات الشر�ة
إطالع أعضاء مجلس اإلدارة دومًا على التطورات في مجال حو�مة الشر�ات وأفضل  .٤

 الممارسات، أو تفو�ض ذلك إلى لجنة المراجعة أو أي لجنة أو إدارة أخرى.

 االحتفاظ �الوثائق: عشر الخامسالباب 

   : االحتفاظ �الوثائقوالستون  الرا�عةالمادة 

�جب على الشر�ة أن تحتفظ �جمیع المحاضر والمستندات والتقار�ر والوثائق األخرى المطلوب 

االحتفاظ بها �موجب هذه الالئحة في مقر الشر�ة الرئیس مدة ال تقل عن عشر سنوات، وأن 

�شمل ذلك تقر�ر مجلس اإلدارة وتقر�ر لجنة المراجعة. ومع عدم اإلخالل بهذه المدة، �جب على 

في حال وجود دعوى قضائیة (�ما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد �إقامتها) أو مطالبة  الشر�ة
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أو أي إجراءات تحقیق قائمة تتعلق بتلك المحاضر أو المستندات أو التقار�ر أو الوثائق االحتفاظ 

 بها لحین انتهاء تلك الدعوى القضائیة أو المطالبة أو إجراءات التحقیق القائمة.

 

 أحكام ختامیة: عشر السادسالباب 

   : تقد�م المعلومات والبیانات اإلضافیةوالستون  الخامسةالمادة 

للهیئة أن تطلب من الشر�ة تزو�دها �أي معلومات أو بیانات إضافیة تراها الزمة للتحقق من 

 مدى االلتزام �أحكام هذه الالئحة.

 : النشر والنفاذوالستون  السادسةالمادة 

 .افذة وفقًا العتماد مجلس اإلدارةة نتكون هذه الالئح
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