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 ذات التشریعیة الجھات من أي أوواالستثمار  التجارة وزارة وأ المالیة السوق ھیئة عن الصادرة النظامیة اللوائح في تغییر نتیجة -

 .االرتباط

 

 الحوكمة الئحة ضبط

 الرجوع یمكن الكتروني نظام في لھا واألصلي الرئیسي بالملف ویحتفظ الشركة في الحوكمة الئحة استخدام بضبط المجلس سر أمین یقوم •

 .مطبوعة نسخ شكل على وكذلك إلیھ

 .الحوكمة الئحة وفعالیة تطبیق من للتحقق واالسترجاع التحدید وسھلة ومفھومة مقروءة الحوكمة الئحة تكون أن یجب •
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 الباب األول: األحكام التمھیدیة

 تمھید :المادة األولى
 یلي: ما لتحقیق الالئحة ھذه تھدف

 وحقوق أصحاب المساھمین، حقوق تضمن التي الحوكمة بأفضل ممارسات االلتزام لضمان الشركة أعمال ومراقبة وإدارة توجیھ .1

  .المستثمرین لجمیع بطریقة عادلة والشفافیة اإلفصاح مبدأ وتفعیل المصالح،

بشفافیة جمیع  مصالحھم، والتعریف على والمحافظة المساھمین حقوق في تنمیة ودوره اإلدارة، مجلس وصالحیات مسؤولیات توضیح .2

 لھم، والتعویضات وصرف المكافآت ومھامھا، عنھ المنبثقة واللجان اإلدارة، مجلس اختیار أعضاء في المتبعة واإلجراءات السیاسات

 .اإلداریة القیام بمھامھم عند العدالة مبدأ وتحقیق

 واإلجراءات وتعریفھم بالسیاسات قراراتھم االستثماریة، التخاذ الالزمة على المعلومات حصولھم وكیفیة بحقوقھم المساھمین تعریف .3

 .األرباح وتوزیع اإلفصاح في المتبعة

 ولوائح أنظمةوالتنفیذیة،  والئحتھ الشركات إلى نظام استناداً  الشركة مجلس إدارة قبل من بموجبھا العمل واعتمد الالئحة ھذه كما وضعت

 الممارسات والضوابط للشركة، لتحقیق أفضل الداخلیة والسیاسات األساسي للشركة النظام في الواردة المالیة، والمبادئ السوق ھیئة وقواعد

 اإلضافة أو وتعدیل مراجعة اإلدارة یتجزأ منھا، ولمجلس ال جزءً  الالئحة ھذه مقدمة في الواردة اتالمعلوم الشركة، وتعتبر إلدارة المتبعة

 .، ومن ثم عرضھا على الجمعیة العمومیة القرارھاالعالقة ذات والتعلیمات األنظمة إطار ضمن ذلك ما رأى متى الالئحة لھذه

 التعریفات :المادة الثانیة
النظام، وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح ھیئة السوق  الواردة في ھذه الالئحة المعاني الموضحة لھا في یقصد بالكلمات والعبارات

 :الموضحة أمام كل منھا ما لم یقض سیاق النص بغیر ذلك المعانيعلى الكلمات والعبارات الواردة أدناه تدل  .المالیة وقواعدھا

تشتمل على آلیات لتنظیم العالقات المختلفة بین مجلس اإلدارة والمدیرین التنفیذیین  ،قواعد لقیادة الشركة وتوجیھھا حوكمة الشركات:

والمساھمین وأصحاب المصالح، وذلك بوضع قواعد وإجراءات خاصة لتسھیل عملیة اتخاذ القرارات وإضفاء طابع الشفافیة والمصداقیة 

 .ین وأصحاب المصالح وتحقیق العدالة والتنافسیة والشفافیة في السوق وبیئة األعمالعلیھا بغرض حمایة حقوق المساھم

 .مجموعة السعودیة لالستثمار الصناعيال: الشركة

 .: ھیئة السوق المالیةالھیئة

 : وزارة التجارة واالستثمار.الوزارة

 : الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن ھیئة السوق المالیة.الالئحة

 .تداول –السوق المالیة السعودیة : السوق

 ھــ).2/6/1424) وتاریخ (30/نظام السوق المالیة الصادر باألمر الملكي رقم (م نظام السوق:

 .نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة واالستثمارنظام الشركات: 

 نظام الشركة األساس األساس:النظام 

 مركز إیداع األوراق المالیة.مركز اإلیداع: 

 .مجموعة السعودیة لالستثمار الصناعيالب تنفیذيأو الرئیس ال : العضو المنتدبرئیس الشركة

 .مجموعة السعودیة لالستثمار الصناعيال: یقصد بھ مجلس إدارة مجلس اإلدارة

 رئیس مجلس اإلدارة.الرئیس: 

 .مجموعة السعودیة لالستثمار الصناعيالعضو مجلس إدارة عضو المجلس: 

 .اللجان المنبثقة عن مجلس ادارة الشركة الدائمة:ن اللجا
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أي لجان یوصي المجلس بتكوینھا لفترة محدودة من الزمن ألداء مھام خاصة بالشركة وال تتداخل و/أو اللجان المشكلة ألغراض محددة: 

 وتعلیمات أنظمة السوق المالیة ونظام الشركات. ،والخاضعة للوائح الحوكمة ،تتعارض في مھامھا مع اللجان الدائمة المنبثقة عن المجلس

 .دائمة أم مشكلة لغرض محدداللجان سواًء أكانت أو عضو من خارج المجلس اإلدارة عضو اللجنة المنبثقة من مجلس  :عضو اللجان

قرارات االستراتیجیة وتنفیذھا، كالرئیس األشخاص المنوط بھم إدارة عملیات الشركة الیومیة، واقتراح ال اإلدارة التنفیذیة أو كبار التنفیذیین:

  .التنفیذي ونوابھ والمدیر المالي

 .مجموعة السعودیة لالستثمار الصناعيلل التنفیذي رئیسال :الرئیس التنفیذي

 .ھم األعضاء الذین نصت علیھم الئحة حوكمة الشركات :األطراف ذو العالقة

القدرة على التأثیر في أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غیر مباشر، منفرداً أو مجتمعاً مع قریب أو تابع، من  حصة السیطرة:

 .% أو أكثر من أعضاء الجھاز اإلداري30شركة. (ب) حق تعیین ال% أو أكثر من حقوق التصویت في 30خالل: (أ) امتالك نسبة 

 .على األرباح حقیة الحصولأتاریخ  :تاریخ األحقیة

أسلوب تصویت الختیار أعضاء مجلس اإلدارة یمنح كل مساھم قدرة تصویتیة بعدد األسھم التي یملكھا؛ بحیث یحق لھ  :التصویت التراكمي

  .التصویت بھا لمرشح واحد أو تقسیمھا بین من یختارھم من المرشحین دون تكرار لھذه األصوات

 ویتقاضى راتباً شھریاً. اكة ویشارك في األعمال الیومیة لھالذي یكون متفرغاً في اإلدارة التنفیذیة للشرعضو مجلس اإلدارة العضو التنفیذي: 

، ویشملھم العضو الشركة، أو ال یتقاضى راتبا شھریا أو سنویا منھا : عضو مجلس اإلدارة الذي ال یكون متفرغا إلدارةالعضو غیر التنفیذي

 المستقل. 

عضو مجلس إدارة غیر تنفیذي یتمتع باالستقالل التام في مركزه وقراراتھ، وال تنطبق علیھ أي من عوارض االستقالل : العضو المستقل

  .من ھذه الالئحةالباب الثالث، المادة األولى، فقرة رقم ستة المنصوص علیھا في 

  :األقارب أو صلة القرابة

 .اآلباء، واألمھات، واألجداد، والجدات وإن علوا .أ

 .األوالد، وأوالدھم وإن نزلوا .ب

 اإلخوة واألخوات األشقاء، أو ألب، أو ألم،  .ج

 .األزواج والزوجات .د

 :األطراف ذوو العالقة

 .كبار المساھمین في الشركة .أ

  .أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من شركاتھا التابعة وأقاربھم .ب

 .كبار التنفیذیین في الشركة أو أي من شركاتھا التابعة وأقاربھم .ج

 .أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیین لدى كبار المساھمین في الشركة .د

 .المملوكة لعضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفیذیین أو أقاربھم –من غیر الشركات  –المنشآت  .ه

 .الشركات التي یكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفیذیین أو أقاربھم شریكاً فیھا .و

یكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفیذیین أو أقاربھم عضواً في مجلس إدارتھا أو من كبار التنفیذیین الشركات التي  .ز

 .فیھا

) أو أكثر، مع مراعاة %5شركات المساھمة التي یملك فیھا أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفیذیین أو أقاربھم ما نسبتھ ( .ح

 .التعریفما ورد في الفقرة (د) من ھذا 

  .الشركات التي یكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفیذیین أو أقاربھم تأثیر في قراراتھا ولو بإسداء النصح أو التوجیھ .ط

 .التنفیذیینأي شخص یكون لنصائحھ وتوجیھاتھ تأثیر في قرارات الشركة وأعضاء مجلس إدارتھا وكبار  .ي
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 .الشركات القابضة أو التابعة للشركة .ك

 .ویستثنى من الفقرتین (ط) و(ي) من ھذا التعریف النصائح والتوجیھات التي تقدَّم بشكل مھني من شخص مرخص لھ في ذلك

 .مثل المساھمین، العاملین، الدائنین، العمالء، الموردین، والمجتمع : كل شخص لھ مصلحة مع الشركةأصحاب المصالح

 .و أكثر من أسھم الشركة أو حقوق التصویت فیھا) أ%5كل من یملك ما نسبتھ ( كبار المساھمین:

 .ال یستطیعون التأثیر علیھا : المساھمون الذین یمثلون فئة غیر مسیطرة على الشركة بحیثمساھمو األقلیة

 .ویُعدّ مجلس إدارة الشركة الجھاز اإلداري لھا ،للشركة مجموعة األفراد الذین یتخذون القرارات االستراتیجیة الجھاز اإلداري:

: المبالغ والبدالت واألرباح وما في حكمھا، والمكافآت الدوریة أو السنویة المرتبطة باألداء، والخطط التحفیزیة قصیرة أو طویلة المكافآت

ملھا الشركة عن عضو مجلس اإلدارة لغرض تأدیة األجل، وأي مزایا عینیة أخرى، باستثناء النفقات والمصاریف الفعلیة المعقولة التي تتح

 .عملھ
 

 
 الباب الثاني: حقوق المساھمین والجمعیة العامة

 المعاملة العادلة مع المساھمینالمادة األولى: 
المثال ال ھمین بما یضمن العدالة والمساواة، وعلى سبیل العمل على حمایة حقوق المساعلى مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة للشركة  .1

 الحصر:

 عدم حجب أي حق عن المساھمین. .أ

 عدم التمییز بین المساھمین المالكین لذات فئة األسھم. .ب

 حصول المساھمین على المعلومات التي یحتاجونھا عن الشركة بشكل عادل. ضمان .ج

 .ضمان الحصول على آراء واقتراحات المساھمین .د

 .الالزمة لضمان ممارسة جمیع المساھمین لحقوقھمتبین الشركة في سیاساتھا الداخلیة اإلجراءات  .2

 تعتمد سیاسة المعاملة العادلة مع المساھمین من قبل مجلس اإلدارة. .3

 المادة الثانیة: الحقوق المرتبطة باألسھم 
 الحصول على نصیب من األرباح التي یتقرر توزیعھا نقداً أو بإصدار أسھم. .1

 صفیتھا.الحصول على نصیب من موجودات الشركة عند ت .2

 حضور الجمعیات العامة للمساھمین، والمشاركة في مداوالتھا، والتصویت على قراراتھا. .3

 حریة التصرف في األسھم التي یملكونھا وفق أحكام نظام الشركات ونظام السوق المالیة ولوائحھما التنفیذیة. .4

 مراقبة أداء الشركة وأعمال مجلس اإلدارة. .5

ورفع دعوى المسؤولیة في مواجھتھم، والطعن ببطالن قرارات جمعیات المساھمین العامة والخاصة مساءلة أعضاء مجلس اإلدارة  .6

 ي.وفق الشروط والقیود الواردة في نظام الشركات ونظام الشركة األساس

واستراتیجیتھا االستفسار وطلب االطالع على دفاتر الشركة ووثائقھا، ویشمل ذلك البیانات والمعلومات الخاصة بنشاط الشركة  .7

 التشغیلیة واالستثماریة، بما ال یضر بمصالح الشركة، وال یتعارض مع نظام الشركات ونظام السوق المالیة ولوائحھما التنفیذیة.

 عدم التمییز بین المساھمین فیما یتعلق بتوفیر المعلومات، واإلجابة عن أي استفسارات. .8

 تقیید أسھمھ في سجل المساھمین في الشركة. .9

 االطالع على نسخة من عقد تأسیس الشركة ونظامھا األساس ما لم تنشرھما الشركة في موقعھا اإللكتروني. طلب .10

 ترشیح أعضاء مجلس اإلدارة وانتخابھم. .11
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 المادة الثالثة: حصول المساھم على المعلومات
  المعاییر التالیة للمعلومات:ب االلتزام مجلسال في الحصول على المعلومات، یجب على حقوقھ ممارسة من المساھم لتمكین

 مضللة. وغیر وصحیحة وواضحة كاملة أن تكون المعلومات المقدَّمة .1

 المناسب. الوقت في المعلومات أن یكون تقدیم .2

 .منتظم لتلك المعلومات أن یكون ھناك تحدیث .3

 بما یلي: للمساھم المعلومات توفیر وسیلة تتسم أن یجب .4

 المساھمین. مع التواصل في أن تكون فعَّالة .أ

 .والتفصیل أن تتمیز بالوضوح .ب

ً  أن تتضمن .ج  .علیھا الحصول للمساھم یمكن التي الشركة بمعلومات بیانا

  .الفئة ذات من المساھمین لعموم أن تتوفر .د

 المعلومات. توفیرأال یكون ھناك تمییز بین المساھمین في  .ه

 المادة الرابعة: التواصل مع المساھمین
ً  یكونول والمساھمین الشركة بین تواصلال لضمانعلى مجلس اإلدارة السعي  .1  للشركة االستراتیجیة لألھداف المشترك الفھم على مبنیا

 .ومصالحھا

توجھ جمیع المالحظات والمقترحات والشكاوى من أصحاب المصالح التي ترد الى الشركة الى أمین سر مجلس اإلدارة، والذي یقوم  .2

 مجلس اإلدارة لمناقشتھا واتخاذ ما یلزم حیالھابتدوینھا في سجل خاص ومن ثم ترفع إلى 

  .مجلسال أعضاء بقیة المساھمین مع التنفیذي إطالع ومناقشة آراء مجلس اإلدارة والرئیس رئیس على .3

 في: عضواً  یكن المساھم لم ما للشركة التنفیذیة اإلدارة أعمال أو مجلسال أعمال في المساھمین ال یتدخل .4

 .إدارتھا مجلس .أ

 .التنفیذیة إدارتھا من .ب

ً  العادیة العامة الجمعیة طریق عن تدخلھ كان أو .ج  .الختصاصاتھا ووفقا

 .مجلسال یجیزھا التي واألوضاع الحدود في تدخلھ كان أو .د

 المادة الخامسة: انتخاب أعضاء المجلس
 في: مجلسال لعضویة المرشحین العامة فإنھ یجب على الشركة اإلعالن عن معلومات الجمعیة النعقاد الدعوة توجیھ أو نشرعند  .1

 .للسوق اإللكتروني الموقع .أ

 عضویاتھم، وووظائفھم ومھاراتھم ومؤھالتھم المرشحین خبرات :ویراعى في المعلومات أن تصف الموقع اإللكتروني للشركة .ب

 والحالیة. السابقة

 التصویت للسھم أكثر من مرة واحدة.یجب استخدام التصویت التراكمي في انتخاب المجلس، بحیث ال یجوز استخدام حق  .2

یقتصر التصویت في الجمعیة العامة على المرشحین لعضویة المجلس الذین أعلنت الشركة عن معلوماتھم وفق الفقرة (أ) من المادة  .3

 الخامسة لھذا الفصل.

 المادة السادسة: الحصول على األرباح
ع على المساھمین من األرباح الصافیة بعد تجنیب االحتیاطي النظامي على الشركة أن تحدد في النظام األساس النسبة التي  .1 توزَّ

  واالحتیاطیات األخرى.
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على مجلس اإلدارة وضع سیاسة واضحة بشأن توزیع أرباح األسھم بما یحقق مصالح المساھمین والشركة وفقاً لنظام الشركة  .2

 األساس.

 یستحق المساھم حصتھ في األرباح وفقاً لقرار: .3

 ة العامة الصادر بشأن توزیع األرباح على المساھمینالجمعی .أ

 مجلس اإلدارة القاضي بتوزیع أرباح مرحلیة. قرار أو .ب

ویجب أن یبین القرار تاریخ االستحقاق وتاریخ التوزیع، على أن ینفَّذ القرار وفقاً لما ھو منصوص علیھ في الضوابط واإلجراءات 

 الخاصة بشركات المساھمة المدرجة. التنظیمیة الصادرة تنفیذاً لنظام الشركات

 
 : حقوق المساھمین المتعلقة باجتماع الجمعیة العامةالمادة السابعة

تختص الجمعیات العامة للمساھمین بجمیع األمور المتعلقة بالشركة، وتمثل الجمعیة العامة المنعقدة وفقاً لإلجراءات النظامیة جمیع 

 المتعلقة بالشركة، وتؤدي دورھا وفقاً لألنظمة ذات العالقة.المساھمین في ممارسة اختصاصاتھم 

 :اختصاصات الجمعیة العامة الغیر عادیة .أ
 االختصاصات 

 بما ال یتعارض مع نظام الشركات. التعدیل للشركة األساس النظام 1

 الشركة مال رأس 2
 وفق األوضاع المقررة في األنظمة ذات العالقة. الزیادة

 ) أو إذا ُمنیت الشركة بخسائر مالیة.۲) زیادتھ على حاجة الشركة. ۱في حال:  التخفیض

3 
قرار حل الشركة او 
استمرارھا وتكوین 

 االحتیاطیات

 .للشركة ینص علیھ نظامھا األساس ویخصَّص لغرض معین، والتصرف فیھ اتفاقي احتیاطي تكوینقرار 

 أو حلھا قبل األجل المعین في نظامھا األساس الشركة استمرارقرار  

 األسھم 4

 .الشركة أسھم شراء عملیةعلى  الموافقة

المصدرة عند زیادة رأس المال أو جزء منھا للعاملین في الشركة والشركات التابعة أو بعضھا،  لألسھم التخصیص
 .أو أي من ذلك

 صكوكال أو الدین أدوات 5
 تمویلیةال

القابلة للتحویل إلى أسھم، وبیان الحد األقصى لعدد األسھم التي  تمویلیةال صكوكال أو دینال دواتأل اإلصدار
 .یجوز إصدارھا مقابل تلك األدوات أو الصكوك

للمساھمین في االكتتاب بزیادة رأس المال مقابل حصص نقدیة أو إعطاء األولویة لغیر  األولویة بحق العمل وقف االكتتاب في األولویة حق 6
 .المساھمین في الحاالت التي تراھا مناسبة لمصلحة الشركة، إذا نُص على ذلك في نظام الشركة األساس

 اصدار القرار بالموافقة على قرارات االندماج واالستحواذ االندماج واالستحواذ 7

8 
 في الداخلة القرارات

 الجمعیة اختصاصات
 العادیة العامة

ً لشروط إصدار قرارات الجمعیة العامة  داخلةال قراراتلا إصدار في اختصاصات الجمعیة العامة العادیة وفقا
 .العادیة المحددة باألغلبیة المطلقة لألسھم الممثلة في االجتماع
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 :اختصاصات الجمعیة العامة العادیة .ب
 االختصاصات 

 اإلدارة مجلس أعضاء 1

 لعضو المجلس.التعیین  .1
 لعضو المجلس.العزل  .2
 الترخیص لعضو المجلس في: .3

 المصلحة المباشرة أو غیر المباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة. -
 تزاولھ. االشتراك في أي عمل من شأنھ منافسة الشركة، أو أن ینافس الشركة في أحد فروع النشاط الذي -

 مراقبة التزام عضو المجلس بأحكام األنظمة ذات العالقة. .4
 فحص أي ضرر ینشأ عن: .5

 .مخالفة عضو المجلس ألحكام األنظمة ذات العالقة -
 إساءة عضو المجلس لتدبیر أمور الشركة. -

ً في ھذا  .6 الشأن وفقاً تحدید المسؤولیة المترتبة على المخالفات واإلساءة لعضو المجلس، واتخاذ ما تراه مناسبا
 .لألنظمة ذات العالقة

 إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة. .7
 .ألعضاء المجلس مكافأةصرف  .8

 تشكیل لجنة المراجعة، وتحدید اتعاب أعضائھا. المراجعة لجنة 2

 .المالیة القوائمالموافقة على  المالیة القوائم 3

 .المجلس تقریرالموافقة على  مجلس تقریر 4

  .بشأن طریقة توزیع األرباح الصافیة مجلسال اقتراحاتالبت في  توزیع األرباح 5

 حسابات مراجعي 6

 .التعیین .1
 .االتعابتحدید  .2
 إعادة التعیین والتغییر.  .3
 الموافقة على التقاریر. .4
 :النظر في .5

 المخالفات واألخطاء التي تقع في أدائھم لمھامھم. -
 تتعلق بتمكین المجلس أو إدارة الشركة لھم من: –بھا مراجعو حسابات الشركة  میُخطرھ –معوقات األداء  -

 االطالع على الدفاتر والسجالت. .أ
 الحصول على الوثائق والبیانات واإلیضاحات الالزمة. .ب

 الشركة احتیاطات 7

منھ ) من رأس مال الشركة المدفوع، وتقریر توزیع ما جاوز %30وقف التجنیب متى ما بلغ ( النظامي
 .ھذه النسبة على مساھمي الشركة في السنوات المالیة التي ال تحقق الشركة فیھا أرباحاً صافیة

االستخدام في حال عدم تخصیصھ لغرض معین، على أن یكون استخدام ھذا االحتیاطي بناًء  االتفاقي
 .المساھمینعلى اقتراح من مجلس اإلدارة وفي األوجھ التي تعود بالنفع على الشركة أو 

 .التكوین والتصرف فیھا األخرى

 مؤسسات إنشاء 8
 اجتماعیة

لعاملي الشركة أو لمعاونة ما یكون قائماً من ھذه  اجتماعیة مؤسسات إلنشاءمن األرباح الصافیة للشركة  مبالغاقتطاع 
 المؤسسات

 الشركة أصول 9
سواء في صفقة واحدة أم عدة صفقات خالل اثني عشر شھراً  من أصول الشركة، )%50أكثر من ( بیعالموافقة على 

من تاریخ أول صفقة بیع، وفي حال تضمن بیع تلك األصول ما یدخل ضمن اختصاصات الجمعیة العامة غیر العادیة، 
 .فیجب الحصول على موافقة الجمعیة العامة غیر العادیة على ذلك

 ربعیة أو نصف سنویة. مرحلیةتفویض مجلس اإلدارة بصالحیة توزیع أرباح  مرحلیةأرباح صرف  10

 
 :جمعیة المساھمین .ج
ً لألوضاع والظروف المنصوص علیھا في نظام الشركات ولوائحھ التنفیذیة ونظام الشركة  .1 تنعقد الجمعیة العامة للمساھمین وفقا

 األساس.
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 للشركة مرة واحدة على األقل في السنة، وذلك خالل الستة أشھر التالیة النتھاء السنة المالیة للشركة. العادیة تعقد الجمعیة العامة .2

تنعقد الجمعیات العامة للمساھمین بدعوة من مجلس اإلدارة، وفقاً لألوضاع المنصوص علیھا في نظام الشركات ولوائحھ التنفیذیة  .3

یدعو الجمعیة العامة العادیة إلى االجتماع إذا طلب ذلك المحاسب القانوني أو ونظام الشركة األساس. وعلى مجلس اإلدارة أن 

) على األقل من رأس مال الشركة. ویجوز %5مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساھمین تمثل ملكیتھم ما نسبتھ (

 خالل ثالثین یوماً من تاریخ طلب مراجع الحسابات.لمراجع الحسابات دعوة الجمعیة إلى االنعقاد إذا لم یدُعھا مجلس اإلدارة 

یجب على الشركة اإلعالن عن موعد انعقاد الجمعیة العامة، ومكانھا، وجدول أعمالھا، قبل الموعد بعشرة أیام على األقل، ونشر  .4

 الدعوة في:

 موقع السوق. -

 وموقع الشركة االلكتروني -

 مركز الشركة الرئیس. وفي صحیفة یومیة توزع في المنطقة التي یكون فیھا -

 ویجوز للشركة استخدام وسائط التقنیة الحدیثة لالتصال بالمساھمین. -

یجب على الشركة أن تتیح للمساھمین الفرصة للمشاركة الفعالة، والتصویت في اجتماعات الجمعیة العامة، كما یجب إحاطتھم علماً  .5

 بالقواعد التي تحكم تلك االجتماعات، وإجراءات التصویت.

 ب على الشركة اختیار المكان والزمان المناسبین، وذلك لتیسیر مشاركة أكبر عدد من المساھمین.یج .6

 :جدول أعمال الجمعیة العامة .د
المساھمون  أعمال اجتماع الجمعیة العامة، یجب على مجلس اإلدارة األخذ في االعتبار الموضوعات التي یرغب عند إعداد جدول .1

على األقل من أسھم الشركة، إضافة  %)5( االجتماع، ویجوز للمساھمین الذین یملكون نسبةفي إدراجھا على جدول أعمال 

 إعداده. موضوع، أو أكثر، إلى جدول أعمال الجمعیة العامة عند

على مجلس اإلدارة إفراد كل موضوع من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعیة العامة في بند مستقل، وعدم الجمع بین  .2

وعات المختلفة جوھریاً تحت بند واحد، وعدم وضع األعمال والعقود التي یكون ألعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غیر الموض

 .لغرض الحصول على تصویت المساھمین على البند ككل، مباشرة فیھا ضمن بند واحد

عند نشر الدعوة النعقاد الجمعیة العامة –ق یجب أن یتاح للمساھمین من خالل الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني للسو .3

الحصول على المعلومات المتعلقة ببنود جدول أعمال الجمعیة العامة، وبخاصة تقریر مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات والقوائم  –

ومات في حال تعدیل وذلك لتمكینھم من اتخاذ قرار مدروس بشأنھا. وعلى الشركة تحدیث تلك المعل، المالیة وتقریر لجنة المراجعة

 جدول أعمال الجمعیة العامة.

 من موضوعات إلى جدول أعمال الجمعیة العامة.یجب على الشركة إضافة ما قد یتم طلبھ من الھیئة  .4
 :إدارة جمعیة المساھمین .ه
اإلدارة من بین أعضائھ یرأس اجتماعات الجمعیات العامة للمساھمین رئیس مجلس اإلدارة أو نائبھ عند غیابھ أو من ینتدبھ مجلس  .1

 .في حال غیاب رئیس مجلس اإلدارة ونائبھ

للمساھمین الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول األعمال، وتوجیھ األسئلة إلى مجلس اإلدارة، أو المحاسب القانوني،  .2

 مصلحة الشركة للضرر.وعلى مجلس اإلدارة، أو المحاسب القانوني، اإلجابة على األسئلة بالقدر الذي ال یٌعرض 

بما یمكن  الموضوعات المعروضة على الجمعیة العامة، مصحوبة بالمستندات، وأن یتم شرحھا بشكل واضح، یجب أن تكون .3

 .المساھمین من اتخاذ قراراتھم بناء على معلومات كافیة

بتزوید الھیئة  یجب أن تقوم الشركةالمساھمین من االطالع على محضر اجتماع الجمعیة العامة، كما  یجب على الشركة تمكین .4

 بنسخة من محضر االجتماع خالل عشرة أیام من تاریخ انعقاده.
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 .إعالم السوق بنتائج الجمعیة العامة فور انتھائھا یجب على الشركة .5
 :حقوق المساھمین المتعلقة بالتصویت .و
أي إجراء قد یؤدي إلى إعاقة استخدام  شركة تجنب وضعیعد حق التصویت حقاً أساسیا للمساھم ال یمكن إلغاؤه بأي طریقة، وعلى ال .1

 حق التصویت، ویجب على الشركة تسھیل ممارسة المساھم لحقھ في التصویت، وتیسیره.

 ، عند التصویت على بند اختیار أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعیة العامة.التراكميیتم إتباع أسلوب التصویت   .2

آخر، على أن یكون من غیر أعضاء مجلس اإلدارة، أو موظفي الشركة، لحضور االجتماعات أو شخص یحق للمساھم توكیل مساھم  .3

 نیابة عنھ، ویشترط أن تكون الوكالة كتابیة.

 :سیاسة توزیع األرباح .ز
 للمساھم الحق في الحصول على نصیبھ من األرباح الصافیة السنویة القابلة للتوزیع. .1

المسجلین  توزیعھا، وتكون أحقیة األرباح، سواء األرباح النقدیة، أو أسھم المنحة، لمالكي األسھمتقر الجمعیة العامة األرباح المقترح  .2

 بسجالت مركز إیداع األوراق المالیة في نھایة تداول یوم انعقاد الجمعیة العامة، أو ما یحددھا مجلس اإلدارة لألرباح المرحلیة.

 ة السنویة للشركة:یأخذ في االعتبار خصم التالي من األرباح الصافی .3

لتكوین احتیاطي نظامي، ویجوز للجمعیة العامة العادیة وقف ھذا التجنیب متى بلغ االحتیاطي % من األرباح الصافیة 10یجنب  -
  ) من رأس المال المدفوع.%30المذكور ثالثین بالمائة (

) من األرباح الصافیة لتكوین احتیاطي اتفاقي %5للجمعیة العامة العادیة بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب خمسة بالمائة ( -
 وتخصیصھ لغرض أو أغراض معینة. 

ثابتة قدر  للجمعیة العامة العادیة أن تقرر تكوین احتیاطیات أخرى، وذلك بالقدر الذي یحقق مصلحة الشركة أو یكفل توزیع أرباح -
اإلمكان على المساھمین. وللجمعیة العامة أیضاً أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعیة لعاملي الشركة أو 

 لمعاونة ما یكون قائم من ھذه المؤسسات.

 لمدفوع.) من رأس المال ا%5یوزع من الباقي بعد ذلك أرباح على المساھمین بنسبة ال تقل عن خمسة بالمائة ( -

) من نظام 76، والمادة السادسة والسبعون (األساس ) من النظام22مع مراعاة األحكام المقررة في المادة الحادیة العشرون ( -
) من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة على أن یكون استحقاق ھذه المكافأة %10الشركات یخصص بعد ما تقدم نسبة عشرة بالمائة (

 متناسباً مع عدد الجلسات التي یحضرھا العضو. 

، وبعد الحصول سنوي أو ربع سنوي بقرار من مجلس اإلدارةكما یجوز أن توزع الشركة أرباح مرحلیة على مساھمیھا بشكل نصف 

ً للضوابط واإلجراءات التي تضعھا الجھة  على تفویض الجمعیة العامة، إذا سمح وضع الشركة المالي وتوفرت السیولة لدیھا وفقا

 .المختصة

 الباب الثالث: مجلس اإلدارة

 مجلس اإلدارةالمادة األولى: سیاسات ومعاییر وإجراءات العضویة في 
 مجلس اإلدارةتشكیل أوالً: سیاسات 

مع مراعاة أن یكون عدد وال یزید على أحد عشر، یحدد نظام الشركة عدد أعضاء مجلس اإلدارة على أال یقل عن ثالثة أعضاء،  .1

 الضروریة.األعضاء بالقدر الكافي الذي یتیح للمجلس توفر المھارات والخبرات المناسبة، ویمكن من تشكیل اللجان 

 أن یكون أغلبیة أعضاء المجلس من األعضاء غیر التنفیذیین. .2

 أن یكون عدد األعضاء المستقلین في المجلس عضوین على األقل أو ثلث أعضاء المجلس أیھما أكثر.  .3
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 مجلس اإلدارة  تعیین أعضاءثانیاً: سیاسات 
في نظام الشركة بشرط أال تتجاوز ثالث سنوات، ویجوز دائما تعین الجمعیة العامة أعضاء مجلس اإلدارة للمدة المنصوص علیھا  .1

 إعادة تعیین أعضاء مجلس اإلدارة ما لم ینص نظام الشركة على غیر ذلك.

إشعار الھیئة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وصفات عضویتھم خالل خمسة أیام عمل من تاریخ بدء دورة مجلس اإلدارة أو من تاریخ  .2

 وأي تغییرات تطرأ على عضویتھم خالل خمسة ایام عمل من تاریخ حدوث التغییرات. -أیھا أقرب –تعیینھم 

 في آن واحد. مدرجة كثر من خمس شركات مساھمةألال یجوز أن یشغل العضو عضویة مجلس اإلدارة  .3

 ثالثاً: معاییر عضویة مجلس اإلدارة
 والخبرة، لیساھموا في حمایة مكتسبات الشركة وازدھارھا.حد مناسب من المؤھالت والمھارات والمعرفة أن یتوفر في األعضاء  .1

أن تتوفر في األعضاء مجتمعین المؤھالت والمھارات والخبرات الالزمة لقیام المجلس وأن تكون موزعة على نحو متوازن بین  .2

األعضاء كافة المھارات األعضاء، لتحقیق الفعالیة، وتوفیر الخبرة الكافیة للمجلس، ولیس من ضروري أن تتوفر في كل عضو من 

 المطلوبة.

أن یتوفر لدى األعضاء، بعد النظر، المنظور االستراتیجي، التصور اإلداري الجید، القدرة على اإلدارة واإلشراف، اإلحاطة بالجوانب  .3

 القانونیة والمالیة، ومعرفة بأعمال الشركة ونشاطاتھا بصفة خاصة.

 فرھا في األعضاء.اھالت والخبرات والمھارات الواجب توكتابة المؤلجنة المكافآت والترشیحات تحدد  .4

 تفصح الشركة عن مدى توفر المعاییر المعتمدة في األعضاء الحالیین و/أو الجدد. .5

 ً  : انتھاء عضویة مجلس اإلدارةرابعا
جمیع أعضاء المجلس أو النظام األساس كیفیة انتھاء عضویة المجلس، كما أن للجمعیة العامة العادیة في جمیع األوقات عزل یبین  .1

بعضھم ولو نّص النظام األساس على خالف ذلك دون اإلخالل بحق من ُعزل في التعویض إذا وقع العزل: (بسبب غیر مقبول) أو 

(في وقت غیر مناسب). وبناًء على توصیة المجلس، یجوز للجمعیة إنھاء عضویة من یتغیّب من أعضائھ عن حضور (ثالثة اجتماعات 

  لمجلس دون عذر مشروع.متتالیة) ل

تنتھي عضویة المجلس بانتھاء مدتھ أو بانتھاء صالحیة العضو لھا وفقا ألي نظام أو تعلیمات ساریة في المملكة، وإذا شغر مركز أحد  .2

ول أعضاء المجلس جاز للمجلس أن یعین مؤقتا عضوا بالمركز الشاغر على أن یعرض ھذا التعیین على الجمعیة العامة العادیة في أ

اجتماع لھا ویكمل العضو الجدید مدة سلفھ، وإذا ھبط عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن النصاب الالزم لصحة اجتماعاتھ وجبت دعوة 

 الجمعیة العامة العادیة في أقرب وقت ممكن لتعیین العدد الالزم من األعضاء.

جب على الشركة أن تخطر ھیئة سوق المال فورا مع عند انتھاء عضویة أحد أعضاء مجلس اإلدارة بأي من طرق انتھاء العضویة ی .3

 بیان األسباب التي دعت إلى ذلك.
إذا استقال عضو مجلس اإلدارة، وكانت لدیھ ملحوظات على أداء الشركة، فعلیھ تقدیم بیان مكتوب بھا إلى رئیس مجلس اإلدارة،  .4

 ویجب عرض ھذا البیان على أعضاء مجلس اإلدارة.
 ً  اختیار أعضاء مجلس اإلدارة: إجراءات خامسا

 .المجلس وفق للسیاسات والمعاییر المعتمدةبترشیح أعضاء  توصیة لجنة المكافآت والترشیحات المجلسیعتمد الترشیح:  .1

االنتخاب: تختار الجمعیة األعضاء من بین المرشحین، ویتم مراعاة العدل في تمثیل األقلیة في المجلس من خالل نظام التصویت، وأن  .2

 توفیر معلومات كافیة عن المرشحین في وقت مبكر قبل اجتماع الجمعیة. یتم
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اإلبالغ: یتم بعد اعتماد نتائج االنتخابات، إبالغ األعضاء المنتخبین، وتزویدھم رسمیا باختصاصاتھم وواجباتھم، والوقت المطلوب  .3

والبرنامج التعریفي (التھیئة) والتقویم والوصول إلى االلتزام بھ، ومكافأتھم، والنظم والقواعد المنظمة لتعارض المصالح والسریة 

 مصادر المعلومات.
 سادساً: عوارض استقالل عضو مجلس اإلدارة

یجب أن یكون عضو المجلس المستقل قادراً على ممارسة مھامھ وإبداء آرائھ والتصویت على القرارات بموضوعیة وحیاد، بما یُعین  .1

 التي تسھم في تحقیق مصالح الشركة. المجلس على اتخاذ القرارات السلیمة

على المجلس أن یجري تقییماً سنویاً لمدى تحقق استقالل العضو والتأكد من عدم وجود عالقات أو ظروف تؤثر أو یمكن أن تؤثر فیھ  .2

 ما یلي:–على سبیل المثال ال الحصر  –وتتنافى مع االستقالل الالزم توافره في عضو المجلس المستقل 

مالكاً لما نسبتھ خمسة في المائة أو أكثر من: (أسھم الشركة) أو من (أسھم شركة أخرى من مجموعتھا) أو (لھ صلة أن یكون  .أ

 قرابة مع من یملك ھذه النسبة).

أن یكون ممثالً لشخص ذي صفة اعتباریة یملك ما نسبتھ خمسة في المائة أو أكثر من (أسھم الشركة) أو من (أسھم شركة أخرى  .ب

 ا).من مجموعتھ

 أن تكون لھ صلة قرابة مع أي من (أعضاء المجلس في الشركة) أو في (شركة أخرى من مجموعتھا). .ج

 أن تكون لھ صلة قرابة مع أي من (كبار التنفیذیین في الشركة) أو في (شركة أخرى من مجموعتھا). .د

 ھا.أن یكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضویة مجلس إدارت .ه

أن یعمل أو كان یعمل موظفاً خالل العامین الماضیین لدى (الشركة) أو (أي طرف متعامل معھا) أو (شركة أخرى من مجموعتھا)،  .و

 كمراجعي الحسابات وكبار الموّردین، أو أن یكون مالكاً لحصص سیطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العامین الماضیین.

 مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة. أن تكون لھ مصلحة مباشرة أو غیر .ز

 أن یشترك في عمل من شأنھ منافسة الشركة، أو أن یتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاولھ الشركة. .ح

% 50) لایر أو عن 200,000تزید عن ( أن یتقاضى مبالغ مالیة من الشركة عالوة على مكافأة عضویة المجلس أو أي من لجانھ .ط

 .أتھ في العام السابق التي تحصل علیھا مقابل عضویة مجلس اإلدارة أو أي من لجانھ أیھما أقلمن مكاف

ال تعد من قبیل المصلحة النافیة الستقاللیة عضو مجلس اإلدارة التي یجب لھا الحصول على ترخیص مسبق من الجمعیة العامة  .ي

اإلدارة لتلبیة احتیاجاتھ الشخصیة إذا تمت ھذه األعمال والعقود  العادیة یجدد كل سنة، األعمال والعقود التي تتم مع عضو مجلس

ضمن نشاط الشركة بنفس األوضاع والشروط التي تتبعھا الشركة مع عموم المتعاقدین والمتعاملین وكانت ھذه األعمال والعقود 

 المعتاد، مالم ترى لجنة الترشیحات خالف ذلك.

 واختصاصاتھ اإلدارةولیات مجلس ومسؤالمادة الثانیة: مھام 
 أوالً: مسؤولیات مجلس اإلدارة

یمثل مجلس اإلدارة جمیع المساھمین، وعلیھ بذل واجبي العنایة والوالء في إدارة الشركة وكل ما من شأنھ صون مصالحھا وتنمیتھا  .1

 .وتعظیم قیمتھا

المسؤولیة النھائیة عن الشركة على المجلس، حتى وإن شكل لجاناً أو فُوض جھات أو أفراد آخرین، للقیام ببعض أعمالھ، وال یجوز تقع  .2

 .و غیر محدد المدةألمجلس اإلدارة اصدار تفویض عام 

 مجلس اإلدارةل الوظائف األساسیةثانیاً: 
وتوجیھ أعمالھا بما یحقق أغراضھا، ویدخل ضمن مھام مجلس اإلدارة واختصاصاتھ یكون لمجلس اإلدارة أوسع الصالحیات في إدارة الشركة 

 ما یلي:
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 :اعتماد التوجیھات االستراتیجیة واألھداف الرئیسیة للشركة، واإلشراف على تنفیذھا ومن ذلك .1

 .وضع االستراتیجیة الشاملة، وخطط العمل الرئیسیة، وسیاسة إدارة المخاطرة ومراجعتھا وتوجیھھا .أ

 .بأنواعھاة السنوی تحدید الھیكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتیجیاتھا وأھدافھا المالیة وإقرار المیزانیات .ب

 اإلشراف على النفقات الرأسمالیة الرئیسیة، وتملك األصول والتصرف بھا. .ج

 وضع أھداف األداء، ومراقبة التنفیذ واألداء الشامل في الشركة. .د

 التنظیمیة والوظیفیة بالشركة واعتمادھا. المراجعة الدوریة للھیاكل .ه

 .التحقق من توفر الموارد البشریة والمالیة الالزمة لتحقیق أھداف الشركة وخططھا الرئیسة .و

 :وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلیة، واإلشراف العام علیھا، ومن ذلك  .2

ة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة، واإلدارة التنفیذیة، وضع سیاسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حاالت التعارض المحتمل .أ

والمساھمین، ویشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقھا، وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األطراف ذوي 

 .العالقة

 .المالیةالتأكد من سالمة األنظمة المالیة والمحاسبیة، بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقاریر  .ب

التأكد من تطبیق أنظمة رقابیة مناسبة لقیاس وإدارة المخاطر؛ وذلك بوضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجھ الشركة وإنشاء  .ج

 .بیئة ملمة بثقافة إدارة المخاطر على مستوى الشركة، وطرحھا بشفافیة مع أصحاب المصالح واألطراف ذات الصلة بالشركة

  لیة إجراءات الرقابة الداخلیة بالشركة.المراجعة السنویة لفـاع .د

وضع نظام حوكمة خاص بالشركة، واإلشراف العام علیھ، ومراقبة مدى فعالیتھ، و وضع القیم والمعاییر التي تحكم العمل في الشركة .3

 .داء نظام الحوكمةأتولي أمین سر المجلس مسؤولیة االشراف ومراقبة ، ووتعدیلھ عند الحاجة

وضع سیاسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح من أجل حمایتھم وحفظ حقوقھم، وعلى وجھ الخصوص یجب أن تغطي ھذه   .4

 :السیاسة اآلتي

 .آلیات تعویض أصحاب المصالح في حالة انتھاك حقوقھم التي تقرھا األنظمة وتحمیھا العقود .أ

 لشركة وأصحاب المصالح.آلیات تسویة الشكاوى أو الخالفات التي قد تنشأ بین ا .ب

 .آلیات مناسبة إلقامة عالقات جیدة مع العمالء الذین یریدون المحافظة على سریة المعلومات المتعلقة بھم .ج

قواعد السلوك المھني للمدیرین والعاملین في الشركة، بحیث تتوافق مع المعاییر المھنیة واألخالقیة السلیمة، وتنظم العالقة بینھم  .د

 .صالح، كما یجب على مجلس اإلدارة وضع آلیات مراقبة تطبیق ھذه القواعد وااللتزام بھاوبین أصحاب الم

 .مساھمة الشركة االجتماعیة .5

وضع السیاسات، واإلجراءات التي تضمن احترام الشركة لألنظمة واللوائح، والتزامھا باإلفصاح عن المعلومات الجوھریة للمساھمین  .6

 .والتحقق من تقید اإلدارة التنفیذیة بھا اآلخرینوالدائنین وأصحاب المصالح 

 العمل على تحسین الصورة العامة للشركة. .7

یجب أن یؤدي مجلس اإلدارة مھامھ بمسؤولیة، وحسن نیة، وجدیة، واھتمام، وأن تكون قراراتھ مبنیة على معلومات وافیة من اإلدارة  .8

 .التنفیذیة، أو أي مصدر موثوق آخر

لصالحیات التي یفوضھا لإلدارة التنفیذیة، وإجراءات اتخاذ القرار، ومدة التفویض، كما یحدد مجلس اإلدارة یحدد مجلس اإلدارة ا .9

الموضوعات التي یحتفظ مجلس اإلدارة بصالحیة البت فیھا، وترفع اإلدارة التنفیذیة تقاریر دوریة عن ممارساتھا للصالحیات 

 المفوضة. 

ع إجراءات لتعریف أعضاء مجلس اإلدارة الجدد بعمل الشركة، وبخاصة الجوانب المالیة، یجب على مجلس اإلدارة التأكد من وض  .10

 .والقانونیة، فضال عن تدریبھم إن لزم األمر
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یجب على مجلس اإلدارة التأكد من توفیر الشركة معلومات وافیة عن شؤون الشركة لجمیع أعضاء مجلس اإلدارة بوجھ عام،  .11

 تنفیذیین بوجھ خاص، وذلك من أجل تمكینھم من القیام بواجباتھم، ومھماتھم بكفایة.وألعضاء مجلس اإلدارة غیر ال

المحافظة على سریة المعلومات وجمیع وثائق مجلس اإلدارة، وغیرھا من الوثائق ذات العالقة والتأكد من حفظھا في أماكن آمنھ،  .12

 .فوراً للعضو تغییر في طرق التواصل وتبلیغ الشركة عن أي مشاكل أو 

ال یجوز لمجلس اإلدارة عقد القروض التي تجاوز آجالھا ثالث سنوات، إال إذا كان مصرحا بذلك في نظام الشركة، وبالشروط الواردة  .13

فیھ، وإذا لم یتضمن نظام الشركة أحكاما في ھذا الشأن، فال یجوز للمجلس القیام بالتصرفات المذكورة، إال بإذن من الجمعیة العامة، 

 رفات داخلة بطبیعتھا في أغراض الشركة.ما لم تكن التص

 یجب على المجلس دعوة الجمعیة العمومیة لمساھمي الشركة لالنعقاد في اجتماعاتھا العادیة، وغیر العادیة، وإقرار جدول أعمالھا. .14

ین، تعكس األوضاع یجب على مجلس اإلدارة التحقق من أن التقریر السنوي، والتقاریر المالیة التي یتم نشرھا، وإرسالھا للمساھم .15

 الحقیقیة للشركة.

 م مجلس اإلدارة باقتراح توزیع األرباح، ونسب توزیعھا، والتوصیة للجمعیة العمومیة العتمادھا.ویق .16

 تفویض واحد أو أكثر من أعضائھ أو من الغیر في مباشرة عمل أو أعمال معینة. .17

 ركة وتؤدي إلى تحقیق أحد أھدافھا.الموافقة على القروض والتسھیالت المصرفیة التي تخدم مصلحة الش .18

الموافقة على توصیة لجنة المراجعة باختیار وترشیح مراجع الحسابات حسب المتعارف علیھ وتحدید أتعابھ والتوصیة للجمعیة  .19

 العمومیة بقبول ترشیح مراجع الحسابات.

 المالیة واالئتمانیة مع الغیر.الشركة، وتدفقاتھا النقدیة، وعالقاتھا في مالیة الدارة اإلاإلشراف على  .20

 االقتراح للجمعیة العامة غیر العادیة بما یراه حیال ما یلي: .21

 .زیادة رأس مال الشركة أو تخفیضھ .أ

 حل الشركة قبل األجل المعین في نظام الشركة األساس أو تقریر استمرارھا. .ب

 االقتراح للجمعیة العامة العادیة بما یراه حیال ما یلي: .22

 االحتیاطي االتفاقي للشركة في حال تكوینھ من قبل الجمعیة العامة العادیة وعدم تخصیصھ لغرض معین.استخدام  .أ

 تكوین احتیاطیات أو مخصصات مالیة إضافیة للشركة. .ب

 طریقة توزیع أرباح الشركة الصافیة. .ج

 إعداد القوائم المالیة األولیة والسنویة للشركة واعتمادھا قبل نشرھا.  .23

 لس اإلدارة واعتماده قبل نشره.إعداد تقریر مج .24

 ضمان دقة وسالمة البیانات والمعلومات الواجب اإلفصاح عنھا وذلك وفق سیاسات ونظم عمل اإلفصاح والشفافیة المعمول بھا.  .25

 ة.إرساء قنوات اتصال فعالة تتیح للمساھمین االطالع بشكل مستمر ودوري على أوجھ األنشطة المختلفة للشركة وأي تطورات جوھری .26

تشكیل لجان متخصصة منبثقة عنھ بقرارات یحدَّد فیھا مدة اللجنة وصالحیاتھا ومسؤولیاتھا، وكیفیة رقابة المجلس علیھا، على أن  .27

 یتضمن قرار التشكیل تسمیة األعضاء وتحدید مھامھم وحقوقھم وواجباتھم، مع تقییم أداء وأعمال ھذه اللجان وأعضائھا.

منح للعاملین في الشركة، مثل المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة باألداء، والمكافآت في شكل أسھم، تحدید أنواع المكافآت التي تُ  .28

 بما ال یتعارض مع الضوابط واإلجراءات التنظیمیة الصادرة تنفیذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساھمة المدرجة.

 توزیع االختصاصات والمھامثالثاً: 
یجب أن یتضمن الھیكل التنظیمي للشركة تحدید االختصاصات وتوزیع المھام بین مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة بما یتفق مع أفضل 

ممارسات حوكمة الشركات ویحّسن كفاءة اتخاذ قرارات الشركة ویحقق التوازن في الصالحیات والسلطات بینھما. ویتعین على مجلس اإلدارة 

 :في سبیل ذلك
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إلى  الموكلةاعتماد السیاسات الداخلیة المتعلقة بعمل الشركة وتطویرھا، بما في ذلك تحدید المھام واالختصاصات والمسؤولیات  .1

 .المستویات التنظیمیة المختلفة

لتنفیذ اعتماد سیاسة مكتوبة وتفصیلیة بتحدید الصالحیات المفوضة إلى اإلدارة التنفیذیة وجدول یوضح تلك الصالحیات، وطریقة ا .2

  .ومدة التفویض، ولمجلس اإلدارة أن یطلب من اإلدارة التنفیذیة رفع تقاریر دوریة بشأن ممارساتھا للصالحیات المفوضة

 .تحدید الموضوعات التي یحتفظ المجلس بصالحیة البت فیھا .3

 رابعاً: الفصل بین المناصب
 ائھ رئیساً ونائباً للرئیس، ویجوز أن یُعیّن عضواً منتدباً.مع مراعاة أحكام نظام الشركة األساس، یُعیّن المجلس من بین أعض .1

بما في ذلك منصب العضو المنتدب أو الرئیس  –ال یجوز لرئیس المجلس أن یجمع بین منصبھ وأي منصب تنفیذي في الشركة  .2

  وإن نص نظام الشركة األساس على خالف ذلك. –التنفیذي أو المدیر العام 

من رئیس المجلس ونائبھ والعضو المنتدب (إن وجد) ومسؤولیاتھم بشكل واضح ومكتوب إذا خال  یحدد المجلس اختصاصات كل .3

  نظام الشركة األساس من ذلك.

 ال یجوز (في جمیع األحوال) أن ینفرد شخص بالُسلطة المطلقة التخاذ القرارات في الشركة. .4

 خامساً: اإلشراف على اإلدارة التنفیذیة
إلیھا،  الموكلةیتولى مجلس اإلدارة تشكیل اإلدارة التنفیذیة للشركة، وتنظیم كیفیة عملھا، والرقابة واإلشراف علیھا، والتحقق من أدائھا المھام 

 :وعلیھ في سبیل ذلك

  .وضع السیاسات اإلداریة والمالیة الالزمة .1

  .منھالتحقق من أن اإلدارة التنفیذیة تعمل وفق السیاسات المعتمدة  .2

 .اختیار الرئیس التنفیذي للشركة وتعیینھ، واإلشراف على أعمالھ .3

 .تعیین مدیر وحدة أو إدارة المراجعة الداخلیة أو المراجع الداخلي وعزلھ وتحدید مكافآتھ، إن وجد .4

ناقشة المعلومات عقد اجتماعات دوریة مع اإلدارة التنفیذیة لبحث مجریات العمل وما یعتریھ من معوقات ومشاكل، واستعراض وم .5

 .المھمة بشأن نشاط الشركة

 .وضع معاییر أداء لإلدارة التنفیذیة تنسجم مع أھداف الشركة واستراتیجیتھا .6

 .مراجعة أداء اإلدارة التنفیذیة وتقویمھ .7

  .وضع خطط التعاقب على إدارة الشركة .8

 سادساً: اختصاصات اإلدارة التنفیذیة ومھامھا
ة لمجلس اإلدارة بموجب أحكام نظام الشركات ولوائحھ التنفیذیة، تختص اإلدارة التنفیذیة بتنفیذ الخطط مع مراعاة االختصاصات المقرر

 :والسیاسات واالستراتیجیات واألھداف الرئیسة للشركة بما یحقق أغراضھا. ویدخل ضمن اختصاصات اإلدارة التنفیذیة ومھامھا ما یلي

 .المقرة من مجلس اإلدارةتنفیذ السیاسات واألنظمة الداخلیة للشركة  .1

اقتراح استراتیجیة الشاملة للشركة وخطط العمل الرئیسة والمرحلیة وسیاسات وآلیات االستثمار، والتمویل، وإدارة المخاطر، وخطط  .2

 .إدارة الظروف اإلداریة الطارئة وتنفیذھا

  .اقتراح الھیكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتیجیاتھا وأھدافھا المالیة .3

 .قتراح النفقات الرأسمالیة الرئیسة للشركة وتملك األصول والتصرف فیھاا .4

 :تنفیذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلیة واإلشراف العام علیھا، وتشمل .5

  .تنفیذ سیاسة تعارض المصالح .أ

 .تطبیق األنظمة المالیة والمحاسبیة بشكل سلیم، بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقاریر المالیة .ب
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تطبیق أنظمة رقابیة مناسبة لقیاس وإدارة المخاطر؛ وذلك بوضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجھ الشركة وإنشاء بیئة ملمة  .ج

 .بثقافة الحد من المخاطر على مستوى الشركة، وطرحھا بشفافیة مع مجلس اإلدارة وغیرھم من أصحاب المصالح

 .واقتراح تعدیلھا عند الحاجة –بما ال یتعارض مع أحكام ھذه الالئحة –ة تنفیذ قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة بفعالی .6

تنفیذ السیاسات واإلجراءات التي تضمن تقید الشركة باألنظمة واللوائح والتزامھا باإلفصاح عن المعلومات الجوھریة للمساھمین  .7

 .وأصحاب المصالح

 :وتقدیم توصیاتھ حیال ما یلي تزوید مجلس اإلدارة بالمعلومات الالزمة لممارسة اختصاصاتھ .8

 .زیادة رأس مال الشركة أو تخفیضھ .أ

 .حل الشركة قبل األجل المحدد في نظامھا األساس أو تقریر استمرارھا .ب

 .استخدام االحتیاطي االتفاقي للشركة .ج

 .تكوین احتیاطیات إضافیة للشركة .د

 .طریقة توزیع أرباح الشركة الصافیة .ه

 .التي تُمنح للعاملین، مثل المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة باألداء، والمكافآت في شكل أسھماقتراح سیاسة وأنواع المكافآت  .9

إعداد التقاریر الدوریة المالیة وغیر المالیة بشأن التقدم المحرز في نشاط الشركة في ضوء خطط وأھداف الشركة االستراتیجیة، وعرض  .10

 .تلك التقاریر على مجلس اإلدارة

 .مل الیومي للشركة وتسییر أنشطتھا، فضالً عن إدارة مواردھا بالشكل األمثل وبما یتفق مع أھداف الشركة واستراتیجیتھاإدارة الع .11

 .المشاركة الفعالة في بناء ثقافة القیم األخالقیة وتنمیتھا داخل الشركة .12

تھا، والحرص على االلتزام بمستوى المخاطر المعتمد من تنفیذ نظم الرقابة الداخلیة وإدارة المخاطر، والتحقق من فعالیة تلك النظم وكفای .13

 .مجلس اإلدارة

إلى  الموكلةاقتراح السیاسات الداخلیة المتعلقة بعمل الشركة وتطویرھا، بما في ذلك تحدید المھام واالختصاصات والمسؤولیات  .14

 .المستویات التنظیمیة المختلفة

 .ة تنفیذھااقتراح سیاسة واضحة لتفویض األعمال إلیھا وطریق .15

اقتراح الصالحیات التي تفوض إلیھا، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفویض، على أن ترفع إلى مجلس اإلدارة تقاریر دوریة عن  .16

 .ممارساتھا لتلك الصالحیات

  مجلس اإلدارةوأعضاء اختصاصات رئیس : المادة الثالثة
 أوالً: اختصاصات رئیس مجلس اإلدارة ومھامھ

باختصاصات مجلس اإلدارة، یتولى رئیس مجلس اإلدارة قیادة المجلس واإلشراف على سیر عملھ وأداء اختصاصاتھ بفعالیة، دون إخالل 

 :ویدخل في مھام واختصاصات رئیس مجلس اإلدارة بصفة خاصة ما یلي

ھا خالل ھذا العام تمناقش في بدایة العام، ویتضمن األعمال والموضوعات التي سیتماجتماعات مجلس اإلدارة وضع جدول أعمال  .1

مع األخذ بعین االعتبار أي مسألة یطرحھا أحد أعضاء الموضوعات)  ه(حسب قدرتھ على التوقع وقراءاتھ للمستقبل فیما یتعلق بھذ

 مجلس اإلدارة أو یثیرھا مراجع الحسابات، والتشاور مع أعضاء المجلس والرئیس التنفیذي عند إعداد جدول أعمال المجلس. 

 الدعوة الجتماعات مجلس اإلدارة، ورئاسة جلسات المجلس، أو تفویض أحد أعضاء مجلس اإلدارة بذلك. .2

 ترأس اجتماعات الجمعیة العامة العادیة وغیر العادیة لمساھمي الشركة، أو تفویض أحد أعضاء مجلس اإلدارة بذلك. .3

 تفویض غیره بھذه الصالحیات.التصدیق على قرارات مجلس اإلدارة والمستخرجات المأخوذة منھا، أو  .4
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المشاركة الكاملة في أعمال وأنشطة المجلس، وضمان أن یعمل على ممارسة مھامھم بفعالیة وأعضاء مجلس اإلدارة وتشجیع تمكین  .5

 .بما یحقق مصلحة الشركة المجلس كفریق واحد

 اذ القرار المناسب حولھا وفي وقتھ. التحقق من قیام المجلس بمناقشة القضایا األساسیة والھامة، وعدم تأجیلھا، واتخ .6

 تمثیل الشركة أمام الغیر وفق ما ینص علیھ نظام الشركات ولوائحھ التنفیذیة ونظام الشركة األساس. .7

الكاملة والواضحة والصحیحة وغیر المضللة في الوقت ضمان تمتع المجلس بالدعم الكافي، وتزویده بكافة المعلومات الضروریة  .8

 اعد في اتخاذ قراراتھ بشكل فعال وسلیم.التي تسالمناسب و

 ضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع المساھمین وإیصال آرائھم إلى مجلس اإلدارة. .9

تشجیع العالقات البناءة والمشاركة الفعالة بین كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة وبین األعضاء التنفیذیین وغیر التنفیذین  .10

 ثقافة تشجع على النقد البناء.والمستقلین، وإیجاد 

 عقد لقاءات بصفة دوریة مع أعضاء مجلس اإلدارة غیر التنفیذیین دون حضور أي تنفیذي في الشركة. .11

التحقق من إتباع جمیع القوانین، واللوائح، والتعامیم التي تصدرھا السلطات الحكومیة، والعمل بموجب النظام األساسي للشركة  .12

 ذلك لضمان صحة، وفعالیة اجتماعات المجلس، وقراراتھ.وغیره من االتفاقیات، و

الموازنة في تشجیع المناقشات، وطرح األسئلة داخل االجتماعات، ودفعھا في اتجاه الوصول إلى اتخاذ القرارات الھامة والسلیمة،  .13

 في فترة معقولة، ووقت قصیر نسبیاً.

قدم بتوصیة إلى المجلس بالموافقة على األسماء التي قام بترشیحھا اإلشراف على تكوین جمیع اللجان المنبثقة من المجلس، والت .14

 لعضویة تلك اللجان.

العمل بشكل متواصل على تطویر المجلس، وتعزیز مھارات األعضاء، ورفع درجة وعیھم ومعرفتھم، ورفع روح المشاركة وروح  .15

 الفریق والعمل الجماعي لدیھم.

دھا باألعمال والعقود التي یكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة إبالغ الجمعیة العامة العادیة عند انعقا .16

) من المادة الثالثین من الئحة 14فیھا، على أن یتضمن ھذا اإلبالغ المعلومات التي قدمھا العضو إلى مجلس اإلدارة وفقاً للفقرة (

 جع حسابات الشركة الخارجي.حوكمة الشركات، وأن یرافق ھذا التبلیغ تقریر خاص من مرا

 وتكون المكافأة التي یحصل علیھا، باإلضافة إلى المكافأة المقررة ألعضاء مجلس اإلدارة، وفقاً لما یقرره المجلس.

 ثانیاً: تعیین الرئیس التنفیذي بعد انتھاء خدماتھ رئیساً لمجلس اإلدارة
 الشركة خالل السنة األول من انتھاء خدماتھ.دارة إال یجوز تعیین الرئیس التنفیذي رئیساً لمجلس 

 ثالثاً: مبادئ الصدق واألمانة والوالء
یلتزم كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة بمبادئ الصدق واألمانة والوالء والعنایة واالھتمام بمصالح الشركة والمساھمین وتقدیمھا على 

 مصلحتھ الشخصیة، ویدخل في ذلك على وجھ الخصوص ما یلي: 

: وذلك بأن تكون عالقة عضو مجلس اإلدارة بالشركة عالقة مھنیة صادقة، وأن یفصح لھا عن أي معلومات مؤثرة قبل صدقال .1

 تنفیذ أي صفقة أو عقد مع الشركة أو إحدى شركاتھا التابعة. 

من عدالة التعامل، : وذلك بأن یتجنب عضو مجلس اإلدارة التعامالت التي تنطوي على تعارض في المصالح، مع التحقق الوالء .2

 ومراعاة األحكام الخاصة بتعارض المصالح في ھذه الالئحة.
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: وذلك بأداء الواجبات والمسؤولیات الواردة في نظام الشركات ونظام السوق المالیة ولوائحھما التنفیذیة ونظام واالھتمام العنایة .3

 الشركة األساس واألنظمة األخرى ذات العالقة.

 ً   ومسؤولیات عضو مجلس اإلدارة: مھام رابعا
 تقدیم المقترحات لتطویر استراتیجیة الشركة. .1

 مراقبة أداء اإلدارة التنفیذیة ومدى تحقیقھا ألھداف الشركة وأغراضھا. .2

 مراجعة التقاریر الخاصة بأداء الشركة. .3

 التحقق من سالمة ونزاھة القوائم والمعلومات المالیة للشركة. .4

 المالیة ونظم إدارة المخاطر في الشركة قویة.التحقق من أن الرقابة  .5

 تحدید المستویات المالئمة لمكافآت أعضاء اإلدارة التنفیذیة. .6

 إبداء الرأي في تعیین أعضاء اإلدارة التنفیذیة وعزلھم. .7

 المشاركة في وضع خطة التعاقب واإلحالل في وظائف الشركة التنفیذیة. .8

ام السوق المالیة ولوائحھما التنفیذیة واألنظمة ذات الصلة والنظام األساس عند ممارستھ االلتزام التام بأحكام نظام الشركات ونظ .9

 لمھام عضویتھ في المجلس، واالمتناع من القیام أو المشاركة في أي عمل یشكل إساءة لتدبیر شؤون الشركة.

 لصناعیة ذات الصلة.تنمیة معارفھ في مجال أنشطة الشركة وأعمالھا وفي المجاالت المالیة والتجاریة وا .10

 التأكید واإلقرار على أن خدمة مصالح الشركة ومساھمیھا ھي أقصى أولویاتھ. .11

حضور اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعیة العامة وعدم التغیب عنھا إال لعذر مشروع یخطر بھ رئیس المجلس مسبقاً، أو ألسباب  .12

 طارئة.

الجتماعات مجلس اإلدارة ولجانھ والمشاركة فیھا بفعالیة، بما في ذلك تخصیص وقت كاٍف لالضطالع بمسؤولیاتھ، والتحضیر  .13

 توجیھ األسئلة ذات العالقة ومناقشة كبار التنفیذیین بالشركة.

، االطالع على وقائع ومحاضر اجتماعات مجلس اإلدارة، وفھمھا بشكل جید، وطلب إیضاح أي نقطة غیر واضحة في تلك المحاضر .14

 ت ذات الصلة بالموضوعات التي ینظر فیھا مجلس اإلدارة قبل إبداء الرأي بشأنھا.ودراسة وتحلیل المعلوما

المشاركة بشكل فعال في مناقشة المواضیع المطروحة أمام المجلس، وفي صنع القرارات، والتحقق من أن سیاسات الشركة تم  .15

 وضعھا وتحدیدھا بشكل واضح، وأن المجلس یعمل على تنفیذھا.  

ما لم یكن  – أو إلى الغیر –شاء أي أسرار وقف علیھا عن طریق عضویتھ في المجلس إلى أي من مساھمي الشركةعدم إذاعة أو إف .16

توجیھ سیاسة الشركة إلى مصلحتھ الشخصیة، واإلفصاح عن أي  ، والحرص على عدمذلك في أثناء انعقاد اجتماعات الجمعیة العامة

 نشاط یتعارض مع مصالح الشركة.

 شركة تلتزم بنظامھا األساسي والقوانین واألنظمة الحكومیة المعمول بھا، والعمل على تعزیز ودعم صورة الشركة. التحقق من أن ال .17

ولقاءات مجلس اإلدارة، وأن تتوفر لدى العضو الرغبة والعمل  اتالتواصل والمشاركة بشكل فعال في مناقشات ومداوالت اجتماع .18

 .بروح الفریق والمجموعة في اتخاذ القرارات

 اإلقرار بأن التوافق قد یكون من األھمیة بمكان للوصول إلى إجماع في قضیة، أو قرار معین.  .19

 فھم وإدراك التشریعات والمواضیع والقضایا التي تؤثر على أعمال ومسؤولیات مجلس اإلدارة. .20

 ردین.فھم وإدراك أن السلطة والصالحیة ھي لمجلس اإلدارة ككل وكمجموعة واحدة، ولیست ألعضاء منف .21

 االستعداد في قبول أي تكلیف یطلب منھ من المجلس، وتنفیذه والقیام بھ بشكل جید وااللتزام بتسلیم ما قام بھ من عمل في وقتھ.  .22

في األعمال والعقود التي تتم لحساب  –م غیر مباشرة أمباشرة كانت  –إبالغ مجلس اإلدارة بشكل كامل وفوري بأي مصلحة لھ  .23

ذلك اإلبالغ طبیعة تلك المصلحة وحدودھا وأسماء أي اشخاص معنیین بھا، والفائدة المتوقع الحصول علیھا ن یتضمن أالشركة، و
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بشكل مباشر أو غیر مباشر من تلك المصلحة سواء أكانت تلك الفائدة مالیة أم غیر مالیة، وعلى ذلك العضو عدم المشاركة في 

 حكام نظام الشركات ونظام السوق المالیة ولوائحھما التنفیذیة.التصویت على أي قرار صدر بشأن ذلك، وذلك وفقاً أل

بشكل  –في أي أعمال من شأنھا منافسة الشركة،  –المباشرة أو غیر المباشرة  –إبالغ مجلس اإلدارة بشكل كامل وفوري بمشاركتھ  .24

 ت ونظام السوق المالیة ولوائحھما التنفیذیة.في أحد فروع النشاط الذي تزاولھ، وذلك وفقا ألحكام نظام الشركا –مباشر أو غیر مباشر 

 االستقالة من عضویة مجلس اإلدارة في حال عدم تمكنھ من الوفاء بمھامھ في المجلس على الوجھ األكمل. .25
 ً  : مھام العضو المستقلخامسا

 مشاركة بفعالیة في أداء المھام اآلتیة:، على عضو مجلس اإلدارة المستقل الالسابق (بند مھام ومسؤولیة عضو مجلس اإلدارة) مع مراعاة البند

 إبداء الرأي المستقل في المسائل االستراتیجیة، وسیاسات الشركة، وأدائھا، وتعیین أعضاء اإلدارة التنفیذیة.  .1

 التحقق من مراعاة مصالح الشركة ومساھمیھا وتقدیمھا عند حصول أي تعارض في المصالح.  .2

 الخاصة بالشركة، ومراقبة تطبیق اإلدارة التنفیذیة لھا.  اإلشراف على تطویر قواعد الحوكمة .3

 المادة الرابعة: إجراءات عمل مجلس اإلدارة
 أوالً: اجتماعات مجلس اإلدارة

 یعقد المجلس اجتماعین في السنة على األقل وحسب الئحة حوكمة الشركات یفضل أن یعقد أربعة اجتماعات  .1

 مجلس أو طلب عضوین من أعضاءه.یجتمع المجلس بناء على دعوة من رئیس ال .2

ان ترسل جدول االعمال قبل االجتماع على  ،الى االعضاء قبل خمسة ایام من تاریخ االجتماعلعقد اجتماع یجب ارسال الدعوة  .3

 .بوقت كافي

 على األقل.عدد اعضاء المجلس یكون االجتماع صحیحاً إذا حضره نصف  .4

 ثانیاً: ملحوظات أعضاء مجلس اإلدارة
لدى أي من أعضاء مجلس اإلدارة ملحوظات حیال أداء الشركة أو أي من الموضوعات المعروضة ولم یُبّت فیھا في  إذا كان .1

 .اجتماع المجلس، فیجب تدوینھا وبیان ما یتخذه المجلس أو یرى اتخاذه من إجراءات حیالھا في محضر اجتماع مجلس اإلدارة

 .ر المجلس، فیجب إثباتھ بالتفصیل في محضر اجتماع المجلسإذا أبدى عضو مجلس اإلدارة رأیاً مغایراً لقرا .2

 ثالثاً: تنظیم حضور اجتماعات مجلس اإلدارة
 عضاء في حضور تلك االجتماعات.یجب تنظیم عملیة حضور اجتماعات مجلس اإلدارة والتعامل مع حاالت عدم انتظام األ .1

ات التي تتأخذ فیھا قرارات مھمة وجوھریة تؤثر في على عضو مجلس اإلدارة المستقل الحرص على حضور جمیع االجتماع .2

 وضع الشركة.

 رابعاً: جدول أعمال مجلس اإلدارة
عمال حال انعقاده وفي حال اعتراض أي عضو على ھذا الجدول یجب اثبات ذلك في محضر اجتماع یقر مجلس اإلدارة جدول األ .1

 المجلس.
 عمال.ى جدول األي بند الألكل عضو في مجلس اإلدارة حق اقتراح اضافة  .2

 خامساً: ممارسة اختصاصات مجلس اإلدارة
على مجلس اإلدارة ممارسة اختصاصاتھ ومھامھ في قیادة الشركة في إطار ضوابط حكیمة وفعالة تسمح بقیاس المخاطر وإدارتھا  .1

  .والحد من آثارھا

 قیادة مفاوضات او التحالفات وما الى ذلك.یجوز للمجلس تفویض أي من اعضاءه بتنفیذ مھام محددة تخدم مصالح الشركة مثالً  .2
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یضع مجلس اإلدارة سیاسة داخلیة تبین إجراءات العمل في مجلس اإلدارة وتھدف إلى حث أعضائھ على العمل بفعالیة لاللتزام  .3

  .بواجباتھم تجاه الشركة

المنوطة بھ بما في ذلك التحضیر  یتولى مجلس اإلدارة تنظیم أعمالھ وتخصیص الوقت الكافي لالضطالع بالمھام والمسؤولیات .4

 .الجتماعات المجلس واللجان، والتأكید على تنسیق وتسجیل وحفظ محاضر اجتماعاتھ

 سادساً: أمین سر مجلس اإلدارة
یجوز ، وال یتم تعیین أمین السر من قبل مجلس اإلدارة وال یشترط أن یكون عضو في المجلس وتحدد اختصاصاتھ ومكافآتھ بقرار من المجلس

 عزل أمین السر إال بقرار من المجلس. وتتضمن اختصاصات أمین السر ما یلي:

اإلعداد والترتیب الجتماعات مجلس اإلدارة، وجمعیات المساھمین، وضمان استیفاء جمیع المتطلبات القانونیة، وااللتزام باللوائح  .1

 احھا.الحكومیة، والنظام األساسي للشركة، النعقادھا، والعمل على ضمان نج

، والعروض، والمقترحات، وغیر ذلك من المواد المقدمة لمجلس بما یتضمن التقریر السنوي القیام بالتنسیق واإلعداد لجمیع التقاریر .2

 اإلدارة، أو جمعیات المساھمین، وتزوید أعضاء المجلس، والمساھمین، بھذه المعلومات لالطالع علیھا.

البیانات التي سیتم مناقشتھا في اجتماع المجلس، وترسل بخطاب رسمي لھم أو عن طریق تزوید األعضاء بالمعلومات، والوثائق، و .3

، مما یمكنھم من المشاركة وإثراء االجتماع، حیث بوقت كافي البرید االلكتروني، وذلك لدراستھا وفھم محتواھا قبل موعد الجلسة

تزوید األعضاء بمحضر أمین السر یق، كما یجب كذلك على ینبغي على األعضاء مراجعة ھذه المواد قبل موعد االجتماع بشكل دق

 االجتماع خالل عشرة أیام عمل.

 التحقق من تقید أعضاء مجلس اإلدارة باإلجراءات التي أقرھا المجلس. .4

صیاغة جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة، وجمعیات المساھمین، وقرارات المجلس، وقرارات المساھمین، والشركاء،  .5

 على موافقة رئیس مجلس اإلدارة علیھا قبل عرضھا على المجلس.والحصول 

توثیق اجتماعات مجلس اإلدارة وإعداد محاضر لھا تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت، وبیان مكان االجتماع وتاریخھ ووقت  .6

عضاء الحاضرین ماء األبدایتھ وانتھائھ، وتوثیق قرارات المجلس ونتائج التصویت، وحفظھا في سجل خاص ومنظم، وتدوین أس

عرض مسودات المحاضر على أعضاء مجلس اإلدارة إلبداء مرئیاتھم حیالھا قبل توقیعھا و -إن وجدت  –والتحفظات التي أبدوھا 

 من جمیع األعضاء الحاضرین.

دقیق، ومتابعة اإلجراءات، التأكید على أن جمیع القرارات، وما تم االتفاق علیھ من إجراءات داخل االجتماع، قد تم تدوینھ بشكل  .7

 واألنشطة المعلقة من االجتماعات السابقة.

 إنشاء وتأسیس آلیة فعالة، وقویة لتعزیز التواصل مع أعضاء المجلس، والعمل على إیجاد روابط وثیقة معھم.   .8

 تطویر ومراجعة ومتابعة تنفیذ خطة وجدول اجتماعات مجلس اإلدارة وجمعیات المساھمین. .9

والوثائق القانونیة (محاضر وقرارات...الخ) الخاصة بمجلس اإلدارة والمساھمین، وتوفیر مكان آمن لحفظھا، وتسھیل حفظ السجالت  .10

 الرجوع إلیھا.

تنظیم سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة وفقاً لما نصت علیھ المادة الثانیة والتسعون من الئحة حوكمة ھیئة  .11

 السوق المالیة.

 یام بالمراسالت والمكاتبات نیابة عن مجلس اإلدارة، حسب توجیھات المجلس أو رئیسھ.الق .12
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 المحافظة على سریة المعلومات وجمیع وثائق مجلس اإلدارة، وجمعیات المساھمین، وغیرھا من الوثائق ذات العالقة.  .13

 تقدیم العون والمشورة إلى أعضاء مجلس اإلدارة. .14

 العالقة، والتنسیق معھا النعقاد جمعیات المساھمین. االتصال بالجھات الحكومیة ذات .15

 سابعاً: اختصاصات رئیس اللجنة وأمین السر 
 رئیس (اللجنة): .1

 دعوة (اللجنة) لالنعقاد بعد التنسیق مع أعضاء اللجنة. .أ

 تمثیل (اللجنة) أمام مجلس اإلدارة والجمعیة العامة. .ب

 یرغب أحد أعضاء (اللجنة) إضافتھا.مراجعة جدول األعمال مع مراعاة الموضوعات التي  .ج

 متابعة وتنفیذ قرارات (اللجنة). .د

 توفیر المعلومات الصحیحة ألعضاء (اللجنة) لتمكینھم من أداء مھامھم. .ه

 التقییم الدوري ألداء (اللجنة). .و

 رفع توصیات (اللجنة) إلى مجلس اإلدارة. .ز

 أمین سر (اللجنة): .2

 لجدول األعمال.التنسیق مع رئیس (اللجنة) ووضع مقترح  .أ

 تزوید أعضاء (اللجنة) بجدول األعمال وملف االجتماع.  .ب

 إعداد محضر اجتماع (اللجنة) وتوثیق االجتماعات. .ج

حفظ الوثائق والسجالت التي تصدر عن (اللجنة) وبیان أسماء األعضاء الحاضرین والتحفظات التي أبدوھا (إن وجدت)،  .د

 ضرین.وتوقیع ھذه المحاضر من جمیع األعضاء الحا

 ً  : شروط أمین السرثامنا
 مجلس اإلدارة یحدد الشروط الواجب توفرھا في أمین سر مجلس اإلدارة، على أن یتضمن أیاً من التالي: 

، وأن تكون لدیة خبرة عملیة ذات ما یعادلھا أو اإلدارة وأو المحاسبة أو المالیة أ القانونأن یكون حاصالً على شھادة جامعیة في  .1

 عن ثالث سنوات. ال تقلصلة 

  أن تكون لدیة خبرة عملیة ذات صلة ال تقل عن خمس سنوات. .2

 التدریب والدعم المادة الخامسة: 
 أوالً: التدریب

عاة یتعین على الشركة إبداء االھتمام الكافي بتدریب وتأھیل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة، ووضع البرامج الالزمة لذلك، مع مرا

  :ما یلي

 :إعداد برامج ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة المعینین حدیثاً للتعریف بسیر عمل الشركة وأنشطتھا، وبخاصة ما یلي .1

 .استراتیجیة الشركة وأھدافھا .أ

 .الجوانب المالیة والتشغیلیة ألنشطة الشركة .ب

 .التزامات أعضاء مجلس اإلدارة ومھامھم ومسؤولیاتھم وحقوقھم .ج

  .الشركة واختصاصاتھامھام لجان  .د
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بغرض  ،وضع اآللیات الالزمة لحصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة على برامج ودورات تدریبیة بشكل مستمر .2

 .تنمیة مھاراتھم ومعارفھم في المجاالت ذات العالقة بأنشطة الشركة

 ثانیاً: تزوید األعضاء بالمعلومات 
ة بالشركة تزوید أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء غیر التنفیذیین بوجھ خاص ولجان الشركة بجمیع المعلومات یتعین على اإلدارة التنفیذی

والبیانات والوثائق والسجالت الالزمة، على أن تكون كاملة وواضحة وصحیحة وغیر مضللة وفي الوقت المناسب، لتمكینھم من أداء 

 واجباتھم ومھامھم.

 المصالح الباب الرابع: تنظیم تعارض

 سیاسة تعارض المصالحالمادة األولى: 
التي یمكن أن تؤثر في أداء أعضاء مجلس و ،مع حاالت تعارض المصالح الواقعة أو المحتمل وقوعھاتوضح ھذه السیاسة طریقة التعامل 

 :تتضمن ما یليواإلدارة أو اإلدارة التنفیذیة أو غیرھم من العاملین في الشركة عند تعاملھم مع الشركة أو مع أصحاب المصالح اآلخرین، 

بضرورة تجنب الحاالت التأكید على أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المساھمین وكبار التنفیذیین وغیرھم من العاملین في الشركة  .1

  .التي تؤدي إلى تعارض مصالحھم مع مصالح الشركة، والتعامل معھا وفقاً ألحكام نظام الشركات ولوائحھ التنفیذیة

إجراءات واضحة لإلفصاح عن تعارض المصالح، والحصول على الترخیص أو الموافقة الالزمة قبل بدء األعمال التي قد ینشأ  .2

 .عنھا تعارض في المصالح

  .باإلفصاح الدائم عن الحاالت التي قد تؤدي إلى تعارض في المصالح أو عند وقوع ھذا التعارض االلتزام .3

  .باالمتناع عن التصویت أو المشاركة في اتخاذ القرار عند وجود تعارض في المصالح االلتزام .4

ذلك إبالغ الھیئة والجمھور من دون أي تأخیر إجراءات واضحة عند تعاقد الشركة أو تعاملھا مع طرف ذي عالقة، على أن یشمل  .5

% من إجمالي إیرادات الشركة وفقاً آلخر قوائم مالیة 1بذلك التعاقد أو التعامل، إذا كان ھذا التعاقد أو التعامل مساویاً أو یزید على 

 .سنویة مراجعة

 .اإلجراءات التي یتخذھا مجلس اإلدارة إذا تبین لھ اإلخالل بھذه السیاسة .6

 دة الثانیة: نطاق تعارض المصالحالما
 ینبني وینشأ مفھوم تعارض المصالح على العناصر األساسیة التالیة:  

ینشأ التعارض في المصالح متى ما ثبت أن عضو مجلس اإلدارة، أو عضو أي لجنة من لجانھ، أو أي من منسوبي الشركة، أو  .1

أو مصلحة تنظیمیة، أو مھنیة، في أي عمل، أو نشاط، قد یؤثر بشكل شركاتھا التابعة، لھ صلة بأي نشاط، أو لھ مصلحة شخصیة، 

مباشر، أو غیر مباشر، على موضوعیة قرارات ذلك العضو، أو الموظف، أو على قدرتھ في تأدیة واجباتھ، ومسؤولیاتھ تجاه 

 الشركة، أو أحد شركاتھا التابعة.

إلدارة، أو أحد موظفي الشركة، أو شركاتھا التابعة، یتلقى، أو ینشأ التعارض في المصالح أیضاً متى ما ثبت أن عضو مجلس ا .2

یحصل على مكاسب شخصیة من أي طرف آخر، سواء كان ذلك بطریقة مباشرة، أو غیر مباشرة، مستفیداً من موقعھ، ومشاركتھ 

 في إدارة شؤون الشركة.

تب علیھا شكالً أو مضمونا، نوعاً من یحظر على العضو، أو الموظف، ممارسة أي نشاط، أو أي مصلحة شخصیة، قد یتر .3

 التعارض مع مصالح الشركة، إال بعد موافقة الجمعیة العامة للشركة.

التصویت على قرار مجلس اإلدارة أو الجمعیة العامة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إذا كانت لھ مصلحة مباشرة أو  .4

 غیر مباشرة فیھا.
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بشكل مباشر أو  –لس اإلدارة، وكل موظف من موظفي الشركة، وشركاتھا التابعة، بعدم استخدام یلتزم كل عضو من أعضاء مج .5

موجودات الشركة، أو مواردھا المختلفة، ألي مصلحة شخصیة، أو استغاللھا لمنفعتھ الخاصة، أو أھداف أخرى، ال  –غیر مباشر 

 تقع في نطاق نشاط وعمل الشركة.

 تعارض المصالح: اإلفصاح عن لثةالمادة الثا
 یلتزم جمیع أعضاء مجلس اإلدارة، ومنسوبي الشركة باإلفصاح والتبلیغ عن مصالحھم الشخصیة التالیة:

 أي مصلحة في استثمار أو ملكیة في: .1

 نشاط تجاري، أو منشأة، تقدم أي خدمات للشركة، أو أي من شركاتھا التابعة، أو تتحصل على أي فائدة من الشركة. .أ

             منشأة تقوم بأداء خدمة معینة، أو تبحث عن أداء خدمة مع الشركة، أو أي من شركاتھا التابعة. نشاط تجاري، أو .ب

 أي مصلحة مع عمیل، أو أي منشأة أخرى، تستقبل خدمة، أو أي منفعة من الشركة، أو شركاتھا التابعة. .ج

أي إجراءات یقوم بھا عضو مجلس اإلدارة، أو نشاط تجاري، أو عمیل، أو أي منشأة أخرى، في وضع یجعلھا تستفید من  .د

 الموظف.

 المصالح المباشرة، وغیر المباشرة، لعضو مجلس اإلدارة، وكبار التنفیذیین، وأي من أقاربھم، وتابعیھم، أو تقدیم إقرار بنفي ذلك. .2

 ملخص لعقود العمل الحالیة، أو المقترحة، ألعضاء مجلس اإلدارة، ورئیس الشركة. .3

املة ألي عقد، أو ترتیب، یكون فیھ رئیس الشركة، أو المدیر المالي، أو ألحد أعضاء مجلس اإلدارة، أو ألي قریب التفاصیل الك .4

 من ھؤالء، مصلحة جوھریة، ویكون مھماً لعمال الشركة، أو تقدیم إقرار ینفي ذلك.

 : تعارض المصالح في مجلس اإلدارةرابعةالمادة ال

ال یجوز لعضو مجلس اإلدارة (بغیر ترخیص من الجمعیة العامة یجدد كل سنة) أن تكون لھ أي مصلحة (مباشرة أو غیر مباشرة)  .1

في األعمال، والعقود التي تتم لحساب الشركة، أو أي من شركاتھا التابعة، وتستثني من ذلك األعمال التي تتم بطریق المنافسة 

دارة صاحب العرض األفضل، وعلى عضو مجلس اإلدارة أن یبلغ المجلس بما لھ من مصلحة العامة، إذا كان عضو مجلس اإل

شخصیة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ویثبت ھذا التبلیغ في محضر االجتماع، وال یجوز للعضو ذي المصلحة 

س اإلدارة الجمعیة العامة عند انعقادھا عن األعمال، االشتراك في التصویت على القرار الذي یصدر في ھذا الشأن، ویبلغ رئیس مجل

 والعقود التي یكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة شخصیة فیھا، ویرفق بھذا التقریر تقریر خاص من المحاسب القانوني.  

ھ منافسة الشركة، ال یجوز لعضو مجلس اإلدارة (بغیر ترخیص من الجمعیة العامة یجدد كل سنة) أن یشترك في أي عمل من شأن .2

 أو أن یتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاولھ.

 ال یجوز للشركة أن تقدم قرضاً نقدیاً من أي نوع ألعضاء مجلس إدارتھا، أو أن تضمن أي قرض یعقده مع الغیر. .3

 رفض تجدید الترخیص: الخامسةالمادة 
الحادیة والسبعین والثانیة والسبعین من نظام الشركات والمادة السادسة إذا رفضت الجمعیة العامة تجدید الترخیص الممنوح بموجب المادتین 

واألربعین من ھذه الالئحة، فعلى عضو مجلس اإلدارة تقدیم استقالتھ خالل مھلة تحددھا الجمعیة العامة، وإال ُعدت عضویتھ في المجلس 

توفیق أوضاعھ طبقاً لنظام الشركات ولوائحھ التنفیذیة قبل انقضاء المھلة منتھیة، وذلك ما لم یقرر العدول عن العقد أو التعامل أو المنافسة أو 

 المحددة من قبل الجمعیة العامة.

 : اإلقرارات الخاصة بحاالت تعارض المصالحالسادسةالمادة 
ذلك، لتوضیح الحاالت التي یلتزم أعضاء مجلس إدارة الشركة، ومنسوبیھا، بتقدیم اإلقرارات الالزمة لمجلس اإلدارة، متى ما طلب المجلس 

تتعارض فیھا المصالح الشخصیة مع مصالح الشركة، والحصول على التوجیھات الالزمة بشأنھا، ومن صور ذلك على سبیل المثال ال الحصر 

 ما یلي:
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لتي تتم في إطار تقدیم أو استالم ھدایا ذات قیمة لھا صلة بعالقات العمل الخاصة بالشركة، عدا الھدایا الرمزیة، والتذكاریة، ا .1

 العالقات الرسمیة للشركة.

حصول الشخص، أو أحد أفراد أسرتھ، على أي ملكیة في أي شركة، أو مؤسسة، تقدم خدمات، أو منتجات للشركة، أو تقدم خدمات  .2

مھور، وال تزید منافسة للخدمة التي تقدمھا الشركة، إال إذا كانت ھذه االستثمارات في شركة مساھمة عامة تباع أسھمھا علناً للج

حصتھ في تلك الشركة عن نسبة واحد بالمائة من األسھم والسندات الخاصة بتلك الشركة أو المؤسسة، باستثناء الحاالت التي یتم 

 فیھا اإلعالن بالكامل عن تلك المصلحة.

نھا على مثل تلك ل، أو موظف، أو مستشار لدى أي مؤسسة، والحصول منھا على منفعة، أو السعي للحصول مؤوالعمل كمس .3

المنافع، مع أي جھة تقدم خدمات، أو تبیع منتجات للشركة، أو تنافس الشركة في تقدیم الخدمات، ما لم یكن قد تم اإلعالن، أو 

 اإلفصاح بالكامل عن مثل ھذه العالقات.

ي تقدیم الخدمات، باستثناء الحصول على قروض، أو سلف من أفراد، أو جھات، تقدم خدمات، أو منتجات، أو تتنافس مع الشركة ف .4

 المصارف والمؤسسات المالیة التي یمكن الحصول منھا على مثل تلك القروض والسلفیات بصورة عادیة.

 خارج نطاق الشركة، ودون الحصول على الموافقة الالزمة بذلك.واعمالھا كشف معلومات سریة تتعلق بالشركة  .5

لموظفین، أو المواد، أو المعدات واألجھزة التابعة للشركة، ألي أغراض خالف القیام أو السماح آلخرین باالستخدام الفعلي ل .6

 األغراض التي تخدم مصالح الشركة، ما لم یكن قد تم اإلعالن، أو اإلفصاح بالكامل عن ذلك.

أو اإلفصاح  قبول رواتب، أو مكافآت من جھات خارجیة، نظیر خدمات مدفوعة األجر من قبل الشركة، ما لم یكن قد تم اإلعالن، .7

 بالكامل عن مثل ھذه العالقة.

مخالفة نظم وأسالیب المحاسبة الصحیحة التي ینبغي التقید بھا في كافة األوقات، ویجب أن تعكس وتوضح السجالت في كل األوقات،  .8

سلیمة بدفاتر كافة األصول بشكل دقیق، كما یجب أن تكون كافة األصول والمطالبات، واإلیرادات، والمصروفات، مسجلة بصورة 

 الحسابات الخاصة بالشركة، أو أي من شركاتھا التابعة.

 : منافسة الشركة السابعةالمادة 
مع مراعاة ما ورد في المادة الثانیة والسبعین من نظام الشركات، إذا رغب عضو مجلس اإلدارة في االشتراك في عمل من شأنھ منافسة 

 الذي تزاولھ، فیجب مراعاة ما یلي:الشركة، أو منافستھا في أحد فروع النشاط 

 إبالغ مجلس اإلدارة باألعمال المنافسة التي یرغب في ممارستھا، وإثبات ھذا اإلبالغ في محضر اجتماع مجلس اإلدارة. .1

 عدم اشتراك العضو صاحب المصلحة في التصویت على القرار الذي یصدر في ھذا الشأن في مجلس اإلدارة وجمعیات المساھمین. .2

، وذلك بعد تحقق رئیس مجلس اإلدارة بإبالغ الجمعیة العامة العادیة عند انعقادھا باألعمال المنافسة التي یزاولھا عضو المجلسقیام  .3

اإلدارة من منافسة عضو المجلس ألعمال الشركة أو منافستھا في أحد فروع النشاط الذي تزاولھ وفقاً للضوابط التي یقرھا، على أن 

 .ألعمال بشكل سنويیتم التحقق من ھذه ا

الحصول على ترخیص من الجمعیة العامة العادیة للشركة یسمح للعضو بممارسة األعمال المنافسة، على أن یجدَّد ھذا الترخیص  .4

 سنویاً.

 : مفھوم أعمال المنافسةالثامنةالمادة 
 لنشاط الذي تزاولھ ما یلي:یدخل في مفھوم االشتراك في أي عمل من شأنھ منافسة الشركة أو منافستھا في أحد فروع ا

تأسیس عضو مجلس اإلدارة لشركة أو مؤسسة فردیة أو تملكھ نسبة مؤثرة ألسھم أو حصص في شركة أو منشأة أخرى، تزاول  .1

 نشاطاً من نوع نشاط الشركة أو مجموعتھا. 

قبول عضویة مجلس إدارة شركة أو منشأة منافسة للشركة أو مجموعتھا، أو تولي إدارة مؤسسة فردیة منافسة أو شركة منافسة أیاً  .2

 كان شكلھا. 
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حصول العضو على وكالة تجاریة أو ما في حكمھا، ظاھرة كانت أو مستترة، لشركة أو منشأة أخرى منافسة للشركة أو  .3

 مجموعتھا.

 عامة أحكام :التاسعةالمادة 
یلتزم مجلس إدارة الشركة بالتقید بمضمون ھذه القواعد، وتوجیھ المختصین في الشركة بتنفیذ التعلیمات الواردة فیھا بكل دقة  .1

 تحقیقاً لمبدأ الشفافیة وقواعد العرض واإلفصاح.

ھا، یعد تقریراً عن الحالة یرفع لمجلس یتولى المراجع الداخلي التحقق من مدى االلتزام بھذه الضوابط، وفي حالة اإلخالل بأي من .2

 اإلدارة متضمناً التوصیات الواجب اتخاذھا في ھذا الشأن.

 تسود أحكام ھذه المواد، وتسمو على أیة لوائح داخلیة أخرى، حین تعارض النصوص. .3

مع الشركة، إذا كان من  ال یجوز ألي من أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیین قبول الھدایا من أي شخص لھ تعامالت تجاریة .4

 شأن تلك الھدایا أن تؤدي إلى تعارض في المصالح.

 الباب الخامس: لجان الشركة

 المادة األولى: أحكام عامة
 واستقاللیتھا تشكیل اللجان: أوالً 

الصادرة عن ھیئة السوق المالیة یشكل مجلس االدارة لجان متخصصة  وفقاً لحاجة الشركة وبناء على معطیات نظام الشركات والئحة الحوكمة

 وفقاً لما یلي:ما عدا لجنة المراجعة، 

ینبغي على مجلس اإلدارة تشكیل عدد مناسب من اللجان حسب حاجة الشركة، وظروفھا لكي یتمكن مجلس اإلدارة من تأدیة مھماتھ  .1

 .بشكل فعال

لمجلس اإلدارة وفقا إلجراءات عامة یضعھا مجلس اإلدارة تتضمن تحدید مھمة اللجنة، ومدة یجب أن یكون تشكیل اللجان التابعة  .2

عملھا، والصالحیات الممنوحة خالل ھذه المدة، وكیفیة رقابة مجلس اإلدارة علیھا، وعلى اللجنة أن تخطر مجلس اإلدارة علما بما 

وعلى مجلس اإلدارة أن یتابع عمل ھذه اللجان بانتظام  .فیة مطلقةتقوم بھ، أو تتوصل إلیھ من نتائج، أو تتخذه من قرارات بشفا

 للتحقق من ممارستھا األعمال الموكلة إلیھا.

تكون كل لجنة مسؤولة عن أعمالھا أمام مجلس اإلدارة، وال یخّل ذلك بمسؤولیة المجلس عن تلك األعمال وعن الصالحیات أو  .3

 السلطات التي فوضھا إلیھا.

 ء اللجان عن ثالثة وال یزید على خمسة.أال یقل عدد أعضا .4

 تقوم الشركة بإشعار الھیئة بصفات وأسماء االعضاء خالل خمسة ایام من تاریخ التعیین وكذلك حال تغیر ذلك. .5

 یجب حضور رؤساء اللجان أو من ینیبونھم من أعضائھا للجمعیات العامة لإلجابة عن أسئلة المساھمین. .6

 ت والترشیحات في لجنة واحدة تجتمع كل ستة أشھر على األقل.یجوز للشركة دمج لجنة المكافآ .7
 ً  ودراسة الموضوعاتعضویة اللجان : ثانیا
یجب على مجلس اإلدارة تعیین عدد كاف من أعضاءه غیر التنفیذیین في اللجان المعنیة بالمھمات التي قد ینتج عنھا حاالت  .1

وغیر المالیة، ومراجعة صفقات األطراف ذوي العالقة، وتعیین أعضاء تعارض مصالح، مثل التأكد من سالمة التقاریر المالیة 

  مجلس اإلدارة والمدیرین التنفیذیین وتحدید المكافآت.
، ویجوز الغیر تنفیذیینتراعي الشركة عند تشكیل لجنتي المكافآت والترشیحات أن یكون أعضاؤھا من أعضاء مجلس اإلدارة  .2

جلس سواء أكانوا من المساھمین أم غیرھم، على أن یكون رئیسا اللجنتین المشار إلیھما في االستعانة بأشخاص من غیر أعضاء الم

 ھذه الفقرة من األعضاء المستقلین.
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 ال یجوز لرئیس المجلس عضویة لجنة المراجعة ویجوز لھ مشاركتھ في عضویة اللجان األخرى. .3

المخاطر أو لجنة الحوكمة ویجوز لھ أن یرأس أي من اللجان  ال یجوز لرئیس المجلس ترؤس لجنة المكافآت والترشیحات أو لجنة .4

 االداریة االخرى.

تضمن ذلك في ین أو خارجھا في حدود صالحیتھا على أتستعین اللجنة بمن تراه من الخبراء والمختصین من داخل الشركة  .5

 محضر اجتماعھا مع ذكر اسم الخبیر وعالقتھ بالشركة.

التي تختص بھا أو التي تحال إلیھا من مجلس اإلدارة، وترفع توصیاتھا إلى المجلس التخاذ تتولى اللجان دراسة الموضوعات  .6

 القرار بشأنھا، أو أن تتخذ القرارات إذا فوض إلیھا المجلس ذلك.

 اجتماعات اللجانثالثاً: 
ر اجتماعاتھا إال إذا طلبت ال یحق ألي عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفیذیة عدا أمین سر اللجنة وأعضاء اللجان حضو .1

 اللجنة االستماع إلى رأیھ أو الحصول على مشورتھ.
یُشترط لصحة اجتماعات اللجان حضور أغلبیة أعضائھا، وتصدر قراراتھا بأغلبیة أصوات الحاضرین، وعند تساوي األصوات  .2

ح الجانب الذي صوت معھ رئیس االجتماع.  یرجَّ
محاضر لھا تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت، وتوثیق توصیات اللجان ونتائج یجب توثیق اجتماعات اللجنة وإعداد  .3

، وتوقیع –إن وجدت  –التصویت، وحفظھا في سجل خاص ومنظم، وبیان أسماء األعضاء الحاضرین والتحفظات التي أبدوھا 

 ھذه المحاضر من جمیع األعضاء الحاضرین.

 المادة الثانیة: اللجنة التنفیذیة
 كیل اللجنة التنفیذیة ومدة العضویةأوالً: تش

من أعضاء مجلس اإلدارة على األقل، یختارھم مجلس إدارة الشركة لمدة ال تزید عن ثالث  تشكل اللجنة التنفیذیة من ثالثة أعضاء .1

سنوات، وال تقل عن سنة واحدة، وتنتھي عضویة اللجنة بانتھاء مدة عضویة مجلس اإلدارة، ویجوز لمجلس اإلدارة عزل أعضاء 

الئحة، أو ألي أسباب أخرى یراھا مجلس اإلدارة، كما یحق اللجنة التنفیذیة في حالة مخالفة أي منھم لألحكام الواردة في ھذه ال

 مجلس اإلدارة، وإال كان مسئوالً من قبل الشركة.مقبول للعضو اللجنة أن یعتزل شریطة أن یكون ذلك في وقت 

ل العضو الجدید إذا ُشغر مركز أحد أعضاء اللجنة التنفیذیة أثناء مدة العضویة، یُعین المجلس عضواً آخر في المركز الشاغر ویكم .2

 مدة سلفھ.

 یجب أن یكون عضو اللجنة التنفیذیة من أعضاء مجلس اإلدارة. .3

 ثانیاً: أسلوب عمل اللجنة
تختار اللجنة من بین أعضائھا رئیساً، كما یجوز لھا أن تختار أمینا من بین أعضائھا، أو من غیرھم یعد محاضر اجتماعاتھا، ویتولى  .1

 األعمال اإلداریة للجنة.

یعتبر عضو اللجنة مستقیالً حكماً إذا تخلف عن حضور اجتماعات اللجنة ألكثر من ثالث جلسات متتالیة، دون إذن مسبق من رئیس  .2

 اللجنة، أو عذر مقبول یوافق علیھ أغلبیة أعضاء اللجنة الحاضرین في اجتماع قانوني.  

إال إذا حضره نصف عدد األعضاء على األقل، وال یجوز لعضو تجتمع اللجنة بدعوة من رئیسھا، وال یكون اجتماع اللجنة صحیحاً  .3

اللجنة أن ینیب عنھ غیره في حضور اجتماعات اللجنة، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبیة األعضاء الحاضرین، وتثبت مداوالت 

 اللجنة، وقراراتھا في محاضر یوقعھا رئیس اللجنة وأمینھا، وتدون ھذه المحاضر في سجل خاص. 

نة تشكیل لجان فرعیة ألي غرض تراه مناسباً، كما یحق لھا منح ھذه اللجان الفرعیة بعض صالحیاتھا وسلطاتھا متى ما یحق للج .4

 رأت ذلك مناسباً، على أال یقل عدد أعضاء أي لجنة فرعیة من ھذه اللجان على عضوین.
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خاص تحتاج الشركة للتشاور والتداول معھم، لین، أو موظفین من الشركة، أو أي أشؤویحق للجنة طلب حضور أي مدیرین، أو مس .5

 وذلك في أي اجتماع للجنة لیقوموا بتقدیم المعلومات الالزمة التي تطلبھا اللجنة.

 ثالثاً: مھام اللجنة التنفیذیة
 تقوم اللجنة التنفیذیة بعمل نفس مھام مجلس اإلدارة، في حالة عدم القدرة على عقد اجتماع مجلس اإلدارة ألي سبب كان. .1

یجب أن تقوم اللجنة بعد كل اجتماع لھا، برفع تقریر لمجلس إدارة الشركة، ویتضمن التقریر وصفاً لكافة اإلجراءات التي اتخذتھا  .2

 اللجنة في االجتماع. 

یجوز للجنة االستعانة كلما دعت الحاجة بمستشارین مستقلین للقیام بدراسات متخصصة تساعد اللجنة على تنفیذ مھامھا، وتحدید  .3

 أتعابھم.

 رابعاً: أحكام عامة
 یحدد مجلس اإلدارة مكافأة أعضاء اللجنة التنفیذیة بتوصیة من لجنة الترشیحات والمكافآت. .1

ال یجوز أن یكون لعضو اللجنة مصلحة مباشرة، أو غیر مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، كما ال یجوز لعضو  .2

جر في أحد فروع النشاط الذي تزاولھ، وإال كان للشركة أن تطالبھ انھ منافسة الشركة، أو أن یتأشاللجنة أن یشترك في أي عمل من 

 بالتعویض، أو أن تعتبر العملیات التي باشرھا لحسابھ الخاص قد أجریت لحساب الشركة.

قرض یعقده واحد منھم أو أكثر مع ال یجوز للشركة أن تقدم قرضاً نقدیاً من أي نوع ألعضاء اللجنة التنفیذیة، أو أن تضمن أي  .3

 الغیر، ویعتبر باطالً كل عقد یتم بالمخالفة ألحكام ھذه الالئحة.

ال یجوز ألعضاء اللجنة التنفیذیة أن یذیعوا إلى المساھمین، أو إلى الغیر ما وقفوا علیھ من أسرار الشركة بسبب مباشرتھم لعملھم،  .4

 وإال وجب عزلھم، ومساءلتھم عن التعویض.

 یتم تعدیل أو حذف أو إضافة أي فقرة لھذه المادة، إال بناًء على موافقة مجلس اإلدارة.ال  .5

 المادة الثالثة: لجنة المراجعة
 أوالً: قواعد اختیار أعضاء لجنة المراجعة ومدة العضویة والمكافأة

تشكل بقرار من الجمعیة العامة العادیة للشركة، بناًء على توصیة مجلس اإلدارة، لجنة مراجعة من المساھمین أو من غیرھم على  .1

ن ال تضم أیاً من اعضاء مجلس اإلدارة التنفیذیین، أو من یقوم بعمل فني، أو إداري أن یكون من بینھم عضو مستقل على األقل وأ

ن یكون من أعضاء لجنة المراجعة عن ثالثة وال یزید على خمسة، وأن ال یقل عدد أاالستشارة، ویجب  في الشركة، ولو على سبیل

عزل أعضاء لجنة المراجعة رفع توصیة للجمعیة العامة تتضمن بینھم مختص بالشؤون المالیة والمحاسبیة،  ویجوز لمجلس اإلدارة 

في حالة مخالفة أي منھم لألحكام الواردة في ھذه الالئحة، أو ألي أسباب أخرى یراھا مجلس اإلدارة، كما یحق لعضو اللجنة أن 

 الً من قبل الشركة.ؤووإال كان مس ،مجلس اإلدارةمقبول لیعتزل شریطة أن یكون ذلك في وقت 

راجعة أثناء مدة العضویة، یُعین المجلس عضواً آخر في المركز الشاغر ویكمل العضو الجدید إذا ُشغر مركز أحد أعضاء لجنة الم .2

 قرار المجلس على الجمعیة للموافقة علیھ. ویعرض ،مدة سلفھ

 ال تزید مدة عضویة لجنة المراجعة عن ثالث سنوات وال تقل عن سنة. .3

 .خالل السنة المالیة معن أعمالھلایر  ألف 100مكافأة سنویة قدرھا یستحق عضو لجنة المراجعة  .4

 .  اجتماعاالف لایر عن كل  3قدره بدل حضور یستحق عضو لجنة المراجعة  .5

لمن یعمل أو كان یعمل خالل السنتین الماضیتین في اإلدارة التنفیذیة أو المالیة للشركة، أو لدى مراجع حسابات الشركة،  ال یجوز .6

 أن یكون عضواً في لجنة المراجعة.
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 ثانیاً: ضوابط وإجراءات عمل لجنة المراجعة
من بین أعضائھا أو من غیرھم، یعد محاضر اجتماعاتھا،  سر تختار اللجنة من بین أعضائھا رئیساً، كما یجوز لھا أن تختار أمین .1

 ویتولى األعمال اإلداریة للجنة.

حضره نصف عدد األعضاء على األقل، وال یجوز لعضو  تجتمع اللجنة بدعوة من رئیسھا، وال یكون اجتماع اللجنة صحیحاً، إال إذا .2

اللجنة أن ینیب عنھ غیره في حضور اجتماعات اللجنة، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبیة األعضاء الحاضرین، وتثبت مداوالت 

، ویعتبر علیھ اللجنة، وقراراتھا في محاضر یوقعھا رئیس اللجنة، وأمینھا، وتدون ھذه المحاضر في سجل خاص یوقع كالً منھما

 عن حضور اجتماعات اللجنة ألكثر من ثالث جلسات متتالیة. ،دون عذر مقبول للجنة ،عضو اللجنة مستقیالً، إذا تخلف

 ثالثاً: مھام لجنة المراجعة
الداخلیة فیھا، وتشمل مھام ظمة الرقابة أنتختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاھة التقاریر والقوائم المالیة و

 اللجنة بصفة خاصة ما یلي:

 أ/ التقاریر المالیة:

دراسة القوائم المالیة األولیة والسنویة للشركة قبل عرضھا على مجلس اإلدارة وإبداء رأیھا والتوصیة في شأنھا؛ لضمان نزاھتھا  .1

 وعدالتھا وشفافیتھا.

فیما إذا كان تقریر مجلس اإلدارة والقوائم المالیة للشركة عادلة ومتوازنة  – بناء على طلب مجلس اإلدارة –إبداء الراي الفني  .2

 مات التي تتیح للمساھمین والمستثمرین تقییم المركز المالي للشركة وأدائھا ونموذج عملھا واستراتیجیتھا.وومفھومة وتتضمن المعل

 دراسة أي مسائل مھمة أو غیر مألوفة تتضمنھا التقاریر المالیة. .3

 و مسؤول االلتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.أو من یتولى مھامھ أبحث بدقة في أي مسائل یثیرھا المدیر المالي للشركة ال .4

 التحقق من التقدیرات المحاسبیة في المسائل الجوھریة الواردة في التقاریر المالیة. .5

 والتوصیة لمجلس اإلدارة في شأنھا.دراسة السیاسات المحاسبیة المتبعة في الشركة وإبداء الرأي  .6

 ب/ المراجعة الداخلیة:

 دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلیة والمالیة وإدارة المخاطر في الشركة. .1

 دراسة تقاریر المراجعة الداخلیة ومتابعة تنفیذ اإلجراءات التصحیحیة للملحوظات الواردة فیھا. .2

، للتحقق من توافر الموارد -إن وجدت –لداخلیة وإدارة المراجعة الداخلیة في الشركة الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة المراجع ا .3

الالزمة وفعالیتھا في أداء األعمال والمھام المنوطة بھا. وإذا لم یكن للشركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقدیم توصیتھا إلى المجلس 

 بشأن مدى الحاجة إلى تعیینھ.

 و المراجع الداخلي واقتراح مكافآتھ إن دعت الحاجة لذلك.أیین مدیر وحدة أو إدارة المراجعة الداخلیة التوصیة لمجلس اإلدارة بتع .4

السیاسات المحاسبیة التي تتبناھا الشركة قبل اعتمادھا وأي تغییر في ھذه السیاسات، وتقدیم ما تراه اللجنة من  تقوم اللجنة بدراسة .5

مالئمة السیاسات المحاسبیة لطبیعة أعمال المنشأة، وأثرھا على المركز المالي للمنشأة،  مقترحات بشأنھا، أخذاً في االعتبار مدى

 ونتائج أعمالھا.

تقوم اللجنة بالتحقق من كفایة تصمیم األنشطة الرقابیة في المنشأة، وفاعلیة تصمیمھا بطریقة مناسبة تمكن من الحد من وقوع الغش  .6

یة تنفیذ األنشطة الرقابیة بطریقة تمكن من التحقق من جودة تنفیذ األنشطة الرقابیة والثبات واألخطاء، واكتشافھا فور وقوعھا، وفاعل

في تنفیذھا، كما تقوم باإلشراف على عملیات التقصي ذات العالقة بالغش أو األخطاء التي تقع في الشركة، أو أي أمور أخرى ترى 
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قدیر الشركة للمخاطر المھمة التي قد تتعرض لھا والخطوات التي اتخذتھا إدارة اللجنة أھمیة تقصیھا، كما تقوم اللجنة بتقییم فاعلیة ت

 الشركة لمراقبة ومواجھة ھذه المخاطر.

 تقوم اللجنة بعمل التالي فیما یخص المراجعة الداخلیة: .7

حددة لھا من قبل والمھمات الم المراجعة الداخلیة بالشركة بغرض التحقق من مدى فاعلیتھا في تنفیذ األعمال اإلشراف على .أ

 .مجلس اإلدارة

 اعتماد إجراءات المراجعة الداخلیة للشركة. .ب

 الداخلیة واعتمادھا.للمراجعة مراجعة الخطة السنویة  .ج

 تقییم أداء المراجعة الداخلیة. .د

 التحقق من استقاللیة المراجعین الداخلیین. .ه

 وتوصیاتھا في شأنھ.تقریر مكتوب عن رأییھا  دراسة تقاریر المراجعة الداخلیة، ووضع .و

 .وضع اإلجراءات التصحیحیة للملحوظات الواردة في تقاریر المراجعة الداخلیة .ز

، وترشیح األكثر مالئمة، مع بیان األسباب، والنظر في األتعاب الخاصة بھمالداخلیة في الشركة، وللمراجعة  المرشحیندراسة  .ح

ورفع ما یتم التوصل إلیھ من توصیات في ھذا الشأن  بالشكل المطلوب،بأعمالھ في حال عدم القیام إنھاء عمل المراجع الداخلي 

 إلى مجلس اإلدارة.

 .انفرادالمراجع الداخلي، ومناقشة المواضیع التي ترى اللجنة ضرورة مناقشتھا معھ على باالجتماع دوریا  .ط

 تكون اللجنة حلقة الوصل ما بین مجلس اإلدارة، والمراجعین الداخلیین. .8

 الحسابات:ج/ مراجع 

التوصیة لمجلس اإلدارة بترشیح مراجعي الحسابات وعزلھم وتحدید اتعابھم وتقییم أدائھم، بعد التحقق من استقاللھم ومراجعة نطاق  .1

 عملھم وشروط التعاقد معھم.

وعدالتھ، ومدى فعالیة أعمال المراجعة، مع األخذ في االعتبار القواعد  تھیمراجع الحسابات وموضوع یةالتحقق من استقالل .2

 والمعاییر ذات الصلة.

مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعمالھ، والتحقق من عدم تقدیمھ أعماالً فنیة أو إداریة تخرج عن نطاق أعمال المراجعة،  .3

 وإبداء مرئیاتھا حیال ذلك.

 لحسابات ومالحظاتھ على القوائم المالیة وما اتخذ بشأنھا.اإلجابة عن استفسارات مراجع ا .4

 دراسة تقریر مراجع الحسابات ومالحظاتھ على القوائم المالیة ومتابعة ما اتخذ بشأنھا. .5

 عدة أمور منھا:على تقوم اللجنة بتحدید نطاق المراجعة الخارجیة على أن یشمل ذلك  .6

 ام المحاسبي من الناحیتین النظریة والتطبیقیة.تقییم نظام الرقابة الداخلیة بما في ذلك النظ .أ

 إجراء االختبارات على عینة مختارة من العملیات المالیة للشركة. .ب

 االتصال بمدیني ودائني الشركة أو غیرھم بغرض تأكید األرصدة أو غیر ذلك من األغراض. .ج

 مراقبة عملیات الجرد بما في ذلك ما یتم منھا في فروع ومشاریع الشركة.  .د

 االلتزام بمعاییر المراجعة المعتمدة في المملكة بغرض التحقق من أن القوائم المالیة ككل:  .ه

تظھر بعدل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالھا للسنة المالیة المنتھیة في ذلك التاریخ، وذلك في ضوء العرض واإلفصاح  .و

 لمحاسبة المتعارف علیھا، والمالئمة لظروف الشركة.للمعلومات التي تحتوي علیھا القوائم المالیة وفقاً لمعاییر ا

 تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة فیما یتعلق بإعداد وعرض القوائم المالیة. .ز

 إبالغ المسئولین بالشركة كتابة بما یتبین للمحاسب من مالحظات عند قیامھ بالمراجعة. .ح
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لقانونیین الذین تم ترشیحھم من قبل لجنة المراجعة، ویجب أن تتضمن ھذه الدعوة نطاق توجھ إدارة الشركة الدعوة للمحاسبین ا .7

المھمة المشار إلیھا في الفقرة السابقة إضافة إلى الشروط وااللتزامات التي تراھا الشركة ضروریة إلنجاز عملیة المراجعة، وعلى 

نات، واإلیضاحات التي یطلبونھا بغرض التعرف على حجم وطبیعة مجلس اإلدارة أن یمكن ھؤالء المحاسبین من االطالع على البیا

 عملیات الشركة، وعلى كل محاسب تقدیم عرض لمراجعة حسابات الشركة ونبذة عن مكتبھ متضمنة على األخص ما یلي:

 التأھیل العلمي والمھني ألعضاء فریق العمل الذي سیقوم بالمراجعة وأسمائھم وجنسیاتھم.  .أ

 جودة العمل في مكتبھ. إیضاحا عن رقابة .ب

ن وجدت) والجوانب التي سیشاركون فیھا، وطبیعة إالجھات التي ینوي االستعانة بھا ألغراض مراجعة حسابات الشركة ( .ج

 مشاركتھم، ومؤھالتھم، وخبرات األفراد الذین سیستعان بھم في ھذا الشأن. 

 خبرة المكتب السابقة في مراجعة الشركات المماثلة. .د

 الفروع التابعة للمكتب، وعدد الموظفین الفنیین الذین یعملون بالمكتب.حجم وبیان  .ه

 عدد الساعات المقررة لكل عضو من أعضاء فریق العمل (شریك، مدیر مراجعة... الخ).     .و

عالقة القرابة التي تربط بین المحاسب القانوني، أو فریق العمل الذي سیقوم بالمراجعة، وبین أعضاء مجلس اإلدارة (إن وجدت)  .ز

 وعالقة العمل بین المحاسب القانوني والشركة، أو أي عضو من أعضاء مجلس إدارتھا (إن وجدت). 

 ركة.التاریخ المتوقع إلعداد تقریره حول القوائم المالیة للش .ح

 أتعاب المراجعة.  .ط

)، وترفعھ إلى 7تعد إدارة الشركة جدوالً مقارناً بالعروض المقدمة من المحاسبین القانونیین وفقاً للبیانات المشار إلیھا في الفقرة ( .8

 لجنة المراجعة مرفقاً بھ العروض والبیانات المقدمة من المحاسبین القانونیین.

لمقارن، والعروض، والبیانات المرفقة بھ، ولھا أن تدعو فریق المراجعة لكل مكتب على حدة تقوم لجنة المراجعة بدراسة الجدول ا .9

 الجتماع یتم خاللھ مناقشة العرض المقدم منھم، في ضوء البیانات المشار إلیھا في المادة الرابعة.

رشح محاسباً قانونیاً أو أكثر لمراجعة تعد اللجنة مذكرة تعرض على مجلس اإلدارة تبین فیھا خالصة تحلیلھا للعروض المقدمة، وت .10

 حسابات الشركة وتبین األساس الذي تم بموجبھ الترشیح.

تقوم اللجنة بدراسة التقاریر والمالحظات التي یقدمھا المحاسب القانوني، وتكون اللجنة حلقة الوصل بین المراجع الخارجي ومجلس  .11

أي قیود أو تأثیرات من قبل مجلس اإلدارة وإدارة الشركة، وتقوم اللجنة بدون  اإلدارة، بما یمكن المراجع الخارجي من القیام بعملھ

كذلك بمتابعة أعمال المحاسبیین القانونیین، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي یكلفون بھا أثناء قیامھم بأعمال 

 المراجعة.

 لمراجعة الخارجیة:یتعین على اللجنة االلتزام بالمھام التالیة فیما یتعلق با .12

التأكد من استقاللیة المراجع الخارجي للشركة ومدى التزامھ بالحیاد والموضوعیة عند تقدیم أدلة وقرائن المراجعة وعند الوصول  -

 إلى رأي على القوائم المالیة.

للشركة وعدم االزدواجیة فحص نطاق وأسلوب عمل المراجع الخارجي ومدى تنسیقھ لنشاطھ مع نشاط إدارة المراجعة الداخلیة  -

 بین مھامھ ومھام المراجعة الداخلیة.

 مراجعة اإلفصاح المالي المقدم من إدارة الشركة للمراجع الخارجي، وإبداء مرئیاتھا حولھ لمجلس اإلدارة. -

 النظر في تباین وجھات النظر التي قد تنشا بین المراجع الخارجي وإدارة الشركة. -

 راجعة الخارجیة في حالة وجود أكثر من مراجع خارجي للشركة.التأكد من تنسیق أعمال الم -
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االجتماع مع المراجع الخارجي لمناقشة القوائم المالیة للشركة والتأكد من بیانھا للموقف المالي العادل للشركة وما یراه من مالحظات  -

 بشأنھا.

 دارة.مناقشة تقریر المراجع الخارجي وتقدیم التوصیة بشأن ما ورد بھ لمجلس اإل -

 النظر في أداء المراجع الخارجي والتوصیة للمجلس بإعادة تكلیفھ أو إنھاء التعاقد معھ. -

 د/ ضمان االلتزام:

تجتمع لجنة المراجعة بصفة دوریة مع مراجع حسابات الشركة، ومع المراجع الداخلي للشركة، على أال تقل اجتماعاتھا عن أربعة  .1

، للمراجع الداخلي ومراجع الحسابات طلب االجتماع مع لجنة المراجعة كلما دعت الحاجة اجتماعات خالل السنة المالیة للشركة

 إلى ذلك

 مراجعة نتائج تقاریر الجھات الرقابیة والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنھا. .2

 التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسیاسات والتعلیمات ذات العالقة. .3

 العقود والتعامالت المقترح أن تجریھا الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقدیم مرئیاتھا حیال ذلك على مجلس اإلدارة. مراجعة .4

 رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنھا إلى مجلس اإلدارة، وإبداء توصیاتھا باإلجراءات التي یتعین اتخاذھا. .5

 رابعاً: صالحیات لجنة المراجعة
 للجنة المراجعة في سبیل أداء مھامھا:

 حق االطالع على سجالت الشركة ووثائقھا. .1

 أن تطلب أي إیضاح أو بیان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفیذیة. .2

 عاق مجلس اإلدارة عملھا أو تعرضت الشركة ألضرار أوأأن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعیة العامة للشركة لالنعقاد إذا  .3

 خسائر جسیمة.

 خامساً: أحكام عامة
ال یجوز أن یكون لعضو اللجنة مصلحة مباشرة، أو غیر مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، كما ال یجوز لعضو  .1

أن تطالبھ  جر في أحد فروع النشاط الذي تزاولھ، وإال كان للشركةانھ منافسة الشركة، أو أن یتأاللجنة أن یشترك في أي عمل من ش

 بالتعویض، أو أن تعتبر العملیات التي باشرھا لحسابھ الخاص قد أجریت لحساب الشركة.

ال یجوز للشركة أن تقدم قرضاً نقدیاً من أي نوع ألعضاء لجنة المراجعة، أو أن تضمن أي قرض یعقده واحد منھم أو أكثر مع  .2

 الالئحة.الغیر، ویعتبر باطالً كل عقد یتم بالمخالفة ألحكام ھذه 

ال یجوز ألعضاء لجنة المراجعة أن یذیعوا إلى المساھمین، أو إلى الغیر ما وقفوا علیھ من أسرار الشركة بسبب مباشرتھم لعملھم،  .3

 وإال وجب عزلھم، ومساءلتھم عن التعویض.

 ة.تقوم اللجنة باتخاذ ما یلزم للتأكد من عدم مخالفة الشركة لألنظمة والقوانین الساریة في المملك .4

یجوز للجنة االستعانة كلما دعت الحاجة بمستشارین مستقلین للقیام بدراسات متخصصة تساعد اللجنة على تنفیذ مھامھا وتحدید  .5

 أتعابھم. 

یتعین على اللجنة إعداد دلیل عمل یبین اإلجراءات التنفیذیة التي یتعین على اللجنة االلتزام بھا لتنفیذ مھامھا وما تضمنتھ القواعد  .6

 مة المنظمة لعمل لجنة المراجعة الداخلیة من أحكام.العا

إذا حصل تعارض بین توصیات لجنة المراجعة وقرارات مجلس اإلدارة، أو إذا رفض المجلس األخذ بتوصیة اللجنة بشأن تعیین  .7

مجلس اإلدارة توصیة تعابھ وتقییم أدائھ أو تعیین المراجع الداخلي، فیجب تضمین تقریر أمراجع حسابات الشركة وعزلھ وتحدید 

 اللجنة ومبرراتھا، وأسباب عدم أخذه بھا.
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تضع اللجنة آلیة تتیح للعاملین في الشركة تقدیم ملحوظاتھم بشأن أي تجاوز في التقاریر المالیة أو غیرھا بسریة. وعلى اللجنة  .8

 وتبني إجراءات متابعة مناسبة.التحقق من تطبیق ھذه اآللیة بإجراء تحقیق مستقل یتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز 

 المادة الرابعة: لجنة المكافآت والترشیحات
 أوالً: قواعد اختیار أعضاء لجنة المكافآت والترشیحات ومدة العضویة والمكافأة

عضاء مجلس اإلدارة أتشكل لجنة المكافآت والترشیحات من ثالثة أعضاء على األقل، وأن ال تزید عن خمسة أعضاء، من غیر  .1

قل، یختارھم مجلس إدارة الشركة لمدة ال تزید عن ثالث سنوات، وال تقل نفیذیین، على أن یكون من بینھم عضو مستقل على األالت

عن سنة واحدة، وتنتھي عضویة اللجنة بانتھاء مدة عضویة مجلس اإلدارة، ویجوز لمجلس اإلدارة عزل أعضاء لجنة المكافآت 

لألحكام الواردة في ھذه الالئحة، أو ألي أسباب أخرى یراھا مجلس اإلدارة، كما یحق  والترشیحات في حالة مخالفة أي منھم

 مجلس اإلدارة، وإال كان مسئوالً من قبل الشركة. مقبول ل لعضو اللجنة أن یعتزل شریطة أن یكون ذلك في وقت

جلس عضواً آخر في المركز الشاغر، ویكمل إذا ُشغر مركز أحد أعضاء لجنة المكافآت والترشیحات أثناء مدة العضویة، یُعین الم .2

 العضو الجدید مدة سلفھ.

 ال تزید مدة عضویة لجنة المكافآت والترشیحات عن ثالث سنوات وال تقل عن سنة. .3

 یحدد مجلس اإلدارة مكافأة أعضاء لجنة المكافآت والترشیحات. .4

اإلدارة التنفیذیین، أو من یقوم بعمل فني، أو إداري في ال یجوز أن یكون عضو لجنة المكافآت والترشیحات من أعضاء مجلس  .5

 الشركة، ولو على سبیل االستشارة.

 ثانیاً: ضوابط وإجراءات عمل لجنة المكافآت والترشیحات
تختار اللجنة من بین أعضائھا رئیساً، كما یجوز لھا أن تختار أمیناً من بین أعضائھا، أو من غیرھم، یعد محاضر اجتماعاتھا،  .1

 ولى األعمال اإلداریة للجنة.ویت

یعتبر عضو اللجنة مستقیالً حكماً إذا تخلف عن حضور اجتماعات اللجنة ألكثر من ثالث جلسات متتالیة، دون إذن مسبق من  .2

 رئیس اللجنة، أو عذر مقبول یوافق علیھ أغلبیة أعضاء اللجنة الحاضرین في اجتماع قانوني.  

 یكون اجتماع اللجنة صحیحاً إال إذا حضره نصف عدد األعضاء على األقل، وال یجوز تجتمع اللجنة بدعوة من رئیسھا، وال .3

لعضو اللجنة أن ینیب عنھ غیره في حضور اجتماعات اللجنة، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبیة األعضاء الحاضرین، وتثبت 

لمحاضر في سجل خاص یوقع كالً منھما، وتقوم مداوالت اللجنة وقراراتھا في محاضر یوقعھا رئیس اللجنة وأمینھا، وتدون ھذه ا

اللجنة بعد كل اجتماع لھا برفع تقریر لمجلس إدارة الشركة، ویتضمن التقریر وصفاً لكافة اإلجراءات التي اتخذتھا اللجنة في 

 االجتماع. 

صالحیاتھا وسلطاتھا متى ما یحق للجنة تشكیل لجان فرعیة ألي غرض تراه مناسباً، كما یحق لھا منح ھذه اللجان الفرعیة بعض  .4

 رأت ذلك مناسباً، على أال یقل عدد أعضاء أي لجنة فرعیة من ھذه اللجان على عضوین.

لین، أو موظفین من الشركة، أو أي أشخاص تحتاج الشركة للتشاور والتداول ؤویحق للجنة طلب حضور أي مدیرین، أو مس .5

 معلومات الالزمة التي تطلبھا اللجنة.معھم، وذلك في أي اجتماع للجنة لیقوموا بتقدیم ال

 تجتمع لجنة المكافآت والترشیحات مرتین على األقل في السنة.  .6

 ثالثاً: سیاسة الترشیحات
تقوم اللجنة بالتوصیة بالترشیح لعضویة مجلس اإلدارة، ویجب على اللجنة مراعاة عدم ترشیح أي شخص سبقت إدانتھ بأي  .1

 جریمة مخلة بالشرف واألمانة.
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المرشحین لدورة المجلس  اختیارم اللجنة بإعداد وصف للقدرات والمؤھالت المطلوبة لعضویة مجلس اإلدارة، وبناء علیھ یتم تقو .2

 المجلس من مھارات وخبرات. احتیاجاتة تحدیث تلك المتطلبات بما تتمشى مع االجدیدة، مع مراع

لمھارات المناسبة لعضویة مجلس اإلدارة، وإعداد وصف للقدرات تقوم اللجنة بعمل المراجعة السنویة لالحتیاجات المطلوبة من ا .3

 والمؤھالت المطلوبة لعضویة مجلس اإلدارة، بما في ذلك تحدید الوقت الالزم تخصیصھ من العضو ألعمال مجلس اإلدارة.

 تقوم اللجنة بمراجعة ھیكل مجلس اإلدارة، ورفع التوصیات في شأن التغییرات التي یمكن إجراؤھا. .4

 م اللجنة بتحدید جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتھا بما یتفق مع مصلحة الشركة.تقو .5

یجب على اللجنة التأكد بشكل سنوي من استقاللیة األعضاء المستقلین، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو یشغل  .6

 عضویة مجلس إدارة شركة أخرى.

 عضاء غیر التنفیذیین واألعضاء المستقلین وكبار التنفیذیین.نفیذیین واألوضع وصف وظیفي لألعضاء الت .7

 عضاء مجلس اإلدارة مراعاة ما ورد في ھذه الالئحة من شروط وأحكام، وما تقرره الھیئة من متطلبات.أعند ترشیح  .8

 سیاسة المكافآترابعاً: 

 األھداف  .أ
ولجانھ وكبار التنفیذیین في ضوء متطلبات نظام الشركات وأنظمة  واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة إعداد سیاسة ومعاییر .1

 ولوائح ھیئة السوق المالیة والنظام األساسي للشركة.

جذب األفراد الذین یتمتعون بقدر من الكفاءة والقدرة والموھبة من أجل العمل في مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفیذیة من خالل  .2

لمكافآت ومرتبطة باألداء، مما یساھم في تحسین أداء الشركة وتحقیق مصالح المساھمین (بشكل أولوي) تبني خطط وبرامج محفزه ل

 وغیرھم من أصحاب المصلحة.

 االختصاصات  .ب
تختص ھذه السیاسة بمكافآت أعضاء المجلس وعضویتھم في اللجان التابعة، وتغطي كافة اللجان المنبثقة من المجلس ویستثنى من ذلك لجنة 

 المراجعة.

 المعاییر العامة للمكافآت .ج
تختص لجنة المكافآت والترشیحات بالتوصیة للمجلس بمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان المنبثقة (اللجان الدائمة، اللجان المشكلة 

 :یر وذلك على النحو التاليألغراض محددة، العضویة في مجالس إدارات ولجان الشركات التابعة) وكبار التنفیذیین بالشركة، وفقاً للمعای

تحدَّد المكافآت بناًء على مستوى الوظیفة، والمھام والمسؤولیات المنوطة بشاغلھا، والمؤھالت العلمیة، والخبرات العملیة،  .1

 .والمھارات، ومستوى األداء

ھا ویتحملھا أعضاء مجلس أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو وخبرتھ واألعمال والمسؤولیات التي یقوم ب .2

 .اإلدارة أو اللجان، باإلضافة إلى األھداف المحددة من قبل مجلس االدارة المراد تحقیقھا خالل السنة المالیة

األخذ بعین االعتبار القطاع الذي تعمل فیھ الشركة وحجمھا وممارسات الشركات األخرى وما ھو سائد في سوق العمل في تحدید  .3

تفادي ما قد ینشأ عن ذلك من ارتفاع غیر مبرر للمكافآت والتعویضات وبحدود ما نص علیھ نظام الشركات ولوائحھ المكافآت، مع 

 التنفیذیة.

 .أن تكون المكافأة كافیة بشكل معقول الستقطاب أعضاء مجلس إدارة ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفیزھم بما یدعم استمراریتھم .4

متفاوتة المقدار بحیث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاتھ والمھام المنوطة بھ  س اإلدارةیجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجل .5

 .واستقاللھ بعدد الجلسات التي یحضرھا وغیرھا من االعتبارات
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یجوز أن تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة أسھماً وذلك في حال تطویر برنامج لمنح أسھم في الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة  .6

ة التنفیذیة وموظفیھا سواء أكانت إصداراً جدیداً أم أسھما اشترتھا الشركة، ویتم ذلك تحت إشراف لجنة المكافآت والترشیحات واإلدار

 .وبما یتوافق مع النظام األساس للشركة وأنظمة ولوائح ھیئة السوق المالیة ذات العالقة

 المعاییر الخاصة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة .د
یحدد مجلس اإلدارة (بناء على توصیة لجنة ع الضوابط واإلجراءات التنظیمیة الصادرة للشركات المساھمة، بما ال یتعارض م .1

  المكافآت والترشیحات) مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة السنویة ولجانھ المنبثقة.

 تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة إما:  .2

 .عینمبلغاً م .أ

 بدل حضور عن الجلسات. .ب

 مزایا عینیة. .ج

 نسبة من األرباح. .د

یجوز الجمع بین اثنتین أو أكثر من ھذه المزایا وفي جمیع األحوال بحیث ال یتجاوز ما یحصل علیھ عضو مجلس اإلدارة من مكافآت  .1

 وغیر ذلك من المزایا المالیة أو العینیة وفق ما نص علیھ نظام الشركات ولوائحھ ووفق الضوابط التي تضعھا الجھات المختصة. 

أال تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلین نسبة من األرباح التي تحققھا الشركة أو أن تكون مبنیة بشكل مباشر أو  مراعاة .2

 .غیر مباشر على ربحیة الشركة

 المعاییر الخاصة بمكافآت أعضاء اللجان .ه
باستثناء لجنة المراجعة  -نھ المنبثقة منھ بناء على توصیة من لجنة المكافآت والترشیحات، یعتمد مجلس اإلدارة مكافآت عضویة لجا .1

 وبدالت الحضور وغیرھا من استحقاقات.  -

تتكون مكافآت عضویة اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة من مكافأة سنویة (مبلغ معین) وبدالت حضور االجتماعات وغیرھما من  .2

 االستحقاقات.

ام، ة العامة للمساھمین بناء على توصیة من مجلس اإلدارة وذلك حسب النظیتم اعتماد مكافأة عضویة لجنة المراجعة من قبل الجمعی .3

 .عضو مجلس اإلدارة المنصوص علیھ في نظام الشركات یتقاضاهضمن احتساب الحد األعلى الذي  المكافأةوال تدخل تلك 

 المعاییر الخاصة بمكافآت اإلدارة التنفیذیة .و
یحدد مجلس اإلدارة أنواع المكافآت التي تُمنح لكبار التنفیذیین في الشركة مثل بناًء على توصیة لجنة المكافآت والترشیحات  .1

 .المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة باألداء، والمكافأة التشجیعیة

تقوم لجنة المكافآت والترشیحات بمراجعة دوریة لرواتب وبدالت كبار التنفیذیین، وبرنامج وخطط الحوافز واعتمادھا وذلك  .2

 ء على توصیة من اإلدارة التنفیذیة.بنا

 تشتمل بدالت ومكافآت اإلدارة التنفیذیة على ما یلي: .3

 (راتب أساس) یتم دفعھ في نھایة كل شھر میالدي وبصفة شھریة. .أ

 بدالت تشتمل (على سبیل المثال ال الحصر): .ب

 بدل سكن.  )1

 بدل مواصالت. )2

 بدل تعلیم لألبناء. )3

 بدل ھاتف. )4

 وعائلتھ.مزایا تأمین طبي للموظف  .ج
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 سیاسة تأمین على الحیاة (تشمل إصابات العمل والعجز الجزئي والكلي والوفاة اثناء العمل). .د

 مكافأة سنویة مرتبطة بمؤشرات األداء وفقاً للتقییم السنوي الذي یتم بھذا الخصوص. .ه

ل مثل برامج خیارات األسھم (متى الخطط التحفیزیة قصیرة األجل المرتبطة باألداء االستثنائي، والخطط التحفیزیة طویلة األج .و

 وجدت).

 مزایا أخرى تشمل على سبیل المثال ال الحصر، إجازة سنویة، وتذاكر سفر سنویة، ومكافأة نھایة الخدمة. .ز

 .یقوم الرئیس التنفیذي بتنفیذ سیاسة المكافآت للموظفین وكبار التنفیذیین في ضوء الخطط والبرامج العامة التي تقرھا اللجنة .4

 إضافیة للمكافآت وطریقة الصرف محددات .ز
 ال یجوز ألعضاء مجلس اإلدارة التصویت على بند مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع الجمعیة العامة للمساھمین .1

تقوم الشركة باإلفصاح عن مكافآت أعضاء المجلس واللجان وكبار التنفیذیین في التقریر السنوي لمجلس اإلدارة وفقا للضوابط  .2

 .والتوجیھات الصادرة بموجب نظام الشركات وأنظمة ھیئة السوق المالیة ولوائحھما التنفیذیة

 یستحق العضو المكافأة اعتباراً من تاریخ انضمامھ للمجلس أو اللجنة ووفقا لمدة عضویتھ. .3

على أن یتم اعتماد أمر یتم إعداد إجراءات صرف المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة واللجان من قبل أمین سر المجلس  .4

 صرفھا من قبل الرئیس التنفیذي

 .تصرف مكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة واللجان بشكل نصف سنوي .5

تكون مكافأة لجنة المراجعة الخاصة بأعضاء مجلس االدارة، والتي تقر من قبل الجمعیة العمومیة منفصلة عن مكافآت أعضاء  .6

 ضمن احتساب الحد األعلى المنصوص علیھ في نظام الشركات. اللجان المنبثقة من المجلس، وال تدخل

تتحمل الشركة كافة مصاریف السفر ألعضاء المجلس واللجان واإلدارة التنفیذیة في حال عقد اجتماع أو مھمة خاصة بالشركة  .7

 لشركة.بدل االنتداب االئحة خارج مدینة الریاض، وذلك حسب 
 

 ستردادحاالت الحسم والمطالبة بالتعویض واال .ح
المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي یلحق بسمعتھا واسترداد ما صرف من مكافآت وتعویضات وأي تكالیف أخرى  یحق للشركة الحسم أو

 تحملتھا الشركة وذلك في حال:

العام المالي، اللجان، وذلك عن كل اجتماع یتغیب عنھ العضو في و مجلس اإلدارة، تآ ) من إجمالي مبلغ مكاف10%حسم ما نسبتھ ( .1

ة مما یتناسب مع عدد األیام التي لم یكن أھذه المكاف ةوفي حالة عدم إكمال عضو اللجنة سنة میالدیة كاملھ ألي سبب، فیحسم من قیم

 یوما في السنة. 365، تحسب على أساس ةفیھا عضوا في اللجنة خالل السن

 تھ لألنظمة واللوائح في المملكة العربیة السعودیة.مانة أو التزویر أو مخالفارتكاب العضو عمل مخل بالشرف واأل .2

 عند إخاللھ في القیام بمسؤولیاتھ وواجباتھ مما یترتب علیھ ضرر بمصالح الشركة. .3

إنھاء العضویة (بقرار من الجمعیة) بسبب التغیب عن ثالثة اجتماعات متتالیة خالل السنة الواحدة دون عذر مشروع یقبلھ مجلس  .4

 العضو إعادة جمیع المكافآت التي صرفت عن الفترة التي تلت آخر اجتماع حضره.اإلدارة فیجب على 

إذا تبیّن أن المكافآت التي صرفت ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مبنیة على معلومات غیر صحیحة أو مضللة تم عرضھا على  .5

 الجمعیة العامة أو تضمینھا تقریر مجلس اإلدارة السنوي.

 عدیل ونشر سیاسة المكافآت)أحكام ختامیة (مراجعة وت .ط
 یعمل بما جاء في ھذه السیاسة ویتم االلتزام بھا من قبل الشركة اعتباراً من تاریخ اعتمادھا من قبل الجمعیة العامة للمساھمین. .1

 من قبل لجنة المكافآت والترشیحات. -عند الحاجة –یتم مراجعة ھذه السیاسة بصفة دوریة  .2
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قبل لجنة المكافآت والترشیحات على مجلس اإلدارة، الذي یقوم بدراسة ومراجعة التعدیالت یتم عرض أي تعدیالت مقترحة من  .3

 .المقترحة ویوصي بھا للجمعیة العامة للمساھمین إلقرارھا

 .تكون ھذه السیاسة نافذة بمجرد اعتمادھا من قبل الجمعیة العامة للشركة .4

 : لجنة المسؤولیة االجتماعیةخامسةالمادة ال
 تشكیل لجنة المسؤولیة االجتماعیةأوالً: 
 ) یكون رئیسھا من أعضاء مجلس اإلدارة.االجتماعیةتشكَّل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة المسؤولیة  .1

من أعضاء مجلس اإلدارة على األقل، یختارھم مجلس إدارة الشركة لمدة ال  تتكون لجنة المسؤولیة االجتماعیة من ثالثة أعضاء .2

تزید عن ثالث سنوات، وال تقل عن سنة واحدة، وتنتھي عضویة اللجنة بانتھاء مدة عضویة مجلس اإلدارة، ویجوز لمجلس اإلدارة 

عزل أعضاء لجنة المسؤولیة االجتماعیة في حالة مخالفة أي منھم لألحكام الواردة في ھذه الالئحة، أو ألي أسباب أخرى یراھا 

مجلس اإلدارة، وإال كان مسئوالً من قبل ل مقبول اللجنة أن یعتزل شریطة أن یكون ذلك في وقتمجلس اإلدارة، كما یحق لعضو 

 الشركة.

إذا ُشغر مركز أحد أعضاء لجنة المسؤولیة االجتماعیة أثناء مدة العضویة، یُعین المجلس عضواً آخر في المركز الشاغر ویكمل  .3

 العضو الجدید مدة سلفھ.

 ولیة االجتماعیة:ثانیاً: أھداف لجنة المسؤ
للشركة ووضع أسس ومعاییر فعالة لھا بغرض تعزیز سمعة الشركة وتعمیق اإلحساس بالمسؤولیة  االجتماعیةدراسة وإقرار كیفیة المساھمة 

 لدى الشركة وموظفیھا ومساھمیھا وذوي العالقة بھا من عمالء وموردین والبیئة والمجتمع ككل. االجتماعیة

 وإجراءات عمل لجنة المسؤولیة االجتماعیة:ثالثاً: ضوابط 
 تعقد اللجنة اجتماعاً واحداً سنویاً على األقل، وكلما دعت الحاجة الى ذلك. .1

ً من بین أعضائھا، أو من غیرھم، یعد محاضر اجتماعاتھا،  .2 تختار اللجنة من بین أعضائھا رئیساً، كما یجوز لھا أن تختار أمینا

 ة.ویتولى األعمال اإلداریة للجن

 یحدد مجلس اإلدارة مكافأة أعضاء لجنة المسؤولیة االجتماعیة  .3

 رابعاً: مھام لجنة المسؤولیة االجتماعیة:
 للشركة. االجتماعیةتطویر أسس ومعاییر المساھمة  .1

 .وتبني برامج تخدم المجتمع اقتراح .2

 .تنفیذھا واعتمادمناقشة البرامج المقترحة  .3

 للشركة وموظفیھا. االجتماعیةتطویر ومتابعة البرامج التي تساھم في تعمیق اإلحساس بالمسؤولیة  .4

نحو مساھمیھا وعمالئھا وموردیھا والبیئة والمجتمع  اجتماعیةتفعیل دور الشركة في تبني سیاسات ومبادرات وبرامج مسؤولیة  .5

 ككل بھدف دعم وتعزیز سمعة الشركة.

 لمدعومة، وتقییم مدى فعالیة وجدیة تلك البرامج وفریق العمل المشارك.األشراف على البرامج ا .6

 التوصیة بمواصلة الدعم أو إیقافھ بعد انتھاء البرنامج.  .7

 للشركة السنویة.  االجتماعیةرفع توصیات لمجلس إدارة الشركة بخصوص میزانیة المساھمة   .8

 الدوریة ذات الصلة بأنشطة الشركة.اإلفصاح عن خطط تحقیق المسؤولیة االجتماعیة في التقاریر  .9
 



 

الئحة حوكمة الشركة                                                                                                           مجموعة السعودیة لالستثمار الصناعيال - 39  
 

 الباب السادس: مراجع حسابات الشركة

 المادة األولى: إسناد مھمة مراجع حسابات الشركة
تقوم الشركة بإسناد مھمة مراجعة حسابات الشركة السنویة الى مراجع خارجي مستقل إلعداد تقریر لمجلس االدارة والمساھمین یبین فیھ ما 

 دائھا في النواحي الجوھریة.أالمالیة للشركة تعبر بوضوح وعدالة عن المركز المالي للشركة وإذا كانت القوائم 

 
 المادة الثانیة: تعیین مراجع الحسابات

 ن تراعي ما یلي:أمجلس اإلدارة على لجنة المراجعة، وموافقة تعین الجمعیة العامة مراجع حسابات بناء على توصیة 

 .توصیة من لجنة المراجعةن یكون الترشیح بناء على أ .أ

 .ن یكون مرخصاً لھ ومستوفي للشروطأ .ب

 .ال یوجد لدیھ تعارض مع مصالح الشركة .ج

 .عن اثنین ینیقل عدد المرشح أال .د

 المادة الثالثة: واجبات مراجع الحسابات
 یجب على مراجع الحسابات:

 بذل واجبي العنایة واالمانة للشركة. .1

 جراء المناسب في المسائل التي یطرحھا.اإلدارة اإل ابالغ الھیئة في حال عدم اتخاذ مجلس .2

ان یطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعیة العامة ویكون مسؤوالً عن تعویض الضرر الذي یصیب الشركة والمساھمین بسبب  .3

 االخطاء التي تقع منھ في اداء عملھ.

 : أصحاب المصالحسابعالباب ال
 المصالحالمادة األولى: تنظیم العالقة مع أصحاب 

على مجلس اإلدارة وضع سیاسات وإجراءات واضحة ومكتوبة تھدف إلى تنظیم عالقة الشركة بأصحاب المصالح للمساھمین فیھا 

 –بوجھ خاص  –والمتعاملین معھا ولتأكید ضمان التزامھا بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حقوقھم وتعمل ھذه الالئحة على تغطیة 

 اآلتي:

 لمحافظة على حقوق المساھمین. التأكید على ا .1

 والخالفات التي قد تنشأ بین الشركة وأصحاب المصالح وآلیات تعویضھم. الشكاوىآلیات تسویة  .2

 كیفیة بناء عالقات جیدة مع العمالء والموّردین والمحافظة على سریة المعلومات المتعلقة بھم. .3

 قواعد السلوك المھني للمدیرین والعاملین في الشركة. .4

 مساھمة الشركة االجتماعیة. .5

حصول أصحاب المصالح على المعلومات المتعلقة بأنشطتھم على نحو یمّكنھم من أداء مھامھم، على أن تكون تلك المعلومات  .6

 صحیحة وكافیة وفي الوقت المناسب وبشكل منتظم.

 معاملة العاملین في الشركة وفقاً لمبادئ العدالة والمساواة وعدم التمییز. .7
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 اإلبالغ عن الممارسات المخالفةآلیة استقبال االقتراحات والمادة الثانیة: 
أو اإلبالغ عن الممارسات المخالفة، االقتراحات على مجلس اإلدارة وضع ما یلزم من سیاسات أو إجراءات یتبعھا أصحاب المصالح في تقدیم 

 مع مراعاة ما یلي:

العاملون في الشركة) مجلس اإلدارة بما قد یصدر عن اإلدارة التنفیذیة من تصرفات أو تیسیر إبالغ أصحاب المصالح (بمن فیھم  .1

ممارسات تخالف األنظمة واللوائح والقواعد المرعیة أو تثیر الریبة في القوائم المالیة أو أنظمة الرقابة الداخلیة أو غیرھا، سواء 

 وإجراء التحقیق الالزم بشأنھا. أكانت تلك التصرفات أو الممارسات في مواجھتھم أم لم تكن،

 الحفاظ على سریة إجراءات اإلبالغ بتیسیر االتصال المباشر بعضو مستقل في لجنة المراجعة أو غیرھا من اللجان المختصة. .2

توجھ جمیع المالحظات والمقترحات والشكاوى من أصحاب المصالح التي ترد الى الشركة الى أمین سر مجلس اإلدارة، والذي یقوم  .3

 بتدوینھا في سجل خاص ومن ثم ترفع إلى مجلس اإلدارة لمناقشتھا واتخاذ ما یلزم حیالھا.

 تخصیص برید إلكتروني لتلقي الشكاوى. .4

 توفیر الحمایة الالزمة ألصحاب المصالح. .5

 المادة الثالثة: تحفیز العاملین
 ما یلي: -بصفة خاصة -أن تتضمن  تضع الشركة برامج تطویر وتحفیز المشاركة واألداء للعاملین في الشركة، على

تشكیل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة لالستماع إلى آراء العاملین في الشركة ومناقشتھم في المسائل والموضوعات محل  .1
 القرارات المھمة. 

قل لإلنفاق على تلك برامج منح العاملین أسھماً في الشركة أو نصیباً من األرباح التي تحققھا وبرامج التقاعد، وتأسیس صندوق مست .2
 البرامج.

 المادة الرابعة: المحافظة على حقوق المساھمین
یقر مجلس إدارة الشركة باعتماد الئحة خاصة تنظم حقوق المساھمین األساسیة والمتعلقة بجمیع حقوقھم المتصلة بالسھم وبوجھ خاص الحق 

حصول على نصیب من موجودات الشركة عند التصفیة، وحق في الحصول على نصیب من األرباح التي یتقرر توزیعھا، والحق في ال

حضور جمعیات المساھمین، واالشتراك في مداوالتھا والتصویت على قراراتھا، وحق التصرف في األسھم، وحق مراقبة أعمال مجلس 

لشركة وال یتعارض مع نظام لیة على أعضاء المجلس، وحق االستفسار وطلب المعلومات بما ال یضر بمصالح اؤواإلدارة ورفع دعوى المس

 السوق المالیة ولوائحھ التنفیذیة.

 المادة الخامسة: الشكاوى والدعاوى وآلیات التعویض
 -تقر الشركة إجراءات داخلیة للنظر والتعامل مع شكاوى ومطالبات أصحاب المصالح المقدمة للشركة بصورة مبدئیة وفقاً للتقسیم التالي: 

 -اصة بالمساھمین: الشكاوى وآلیة التعویض الخ .1

تشكل الشركة بموجب قرار من مجلس اإلدارة وتوصیة رئیس الشركة لجنة داخلیة للنظر في الشكاوى المقدمة من المساھمین حیث تختص 

 -باآلتي: 

 النظر في المطالبات المالیة للمساھمین. .أ

 الشركة.النظر في اعتراضات المساھمین على أي إجراءات أو قرارات صدرت من مجلس إدارة  .ب

 ومطالبات مرتبطة بحقوق المساھم المتصلة بالسھم. شكاوىالنظر في أي  .ج

 تتم إجراءات رفع الشكوى وإصدار القرار وتحدید التعویض كما یلي: .د
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لذلك الغرض وتنظیم أعمال اللجنة، ویكون للجنة السكرتیر المعین یتم رفع الشكاوى والمطالبات إلى اللجنة المختصة عبر  -

و المطالبة ومخاطبة إدارات الشركة المختلفة والمطالبة بأي مستندات تراھا مھمة أق من صحة الشكوى الحق في التحق

للبت في المطالبة أو الشكوى أو استدعاء أي من موظفي الشركة ألخذ إفادتھ حول موضوع الشكوى، كما یكون لھا حق 

 مقابلة مقدم الشكوى لالستیضاح حول مطالبتھ أو شكواه.

 و المطالبة.أاللجنة بأغلبیة أعضاءھا ویكون ملزماً للشركة ما لم یتم قبولھ من مقدم الشكوى یصدر قرار  -

یكون للجنة سلطات تحدید التعویض المناسب في حال أي تجاوز من مجلس إدارة الشركة أو إداراتھا لحقوق أي من  -

 المساھمین أنتج ضرراً بیناً علیھم.

 ملین وآلیات التعویض الخاصة بالعا الشكاوى .2

تقر الشركة للعاملین بھا بموجب الئحة تنظیم عمل الشركة واللوائح ذات الصلة للموظفین والعاملین بھا حق التظلم من القرارات الصادرة 

بخصوص وضعھم الوظیفي أو حقوقھم ذات الصلة أو ما یرونھ من تجاوزات صدرت بحقھم ویشكل رئیس الشركة لجنة للنظر في التظلم 

 للنظر فیھا وترفع للجھة صاحبة الصالحیة للبت في التظلم وفقاً لدرجة الموظف الوظیفیة. ورفع توصیتھا

 : المعاییر المھنیة واألخالقیة ثامنالباب ال

 المادة األولى: قواعد السلوك المھني

وجود قیم داخلیة یتعارف علیھا ویشترك  ال تكفي المؤشرات والبیانات المالیة لقیاس مدى قوة وكفاءة أیة منشأه اقتصادیة، إذ یتطلب األمر أیضا

 فیھا كل من إدارة المنشاة وموظفیھا. وھذه القیم الداخلیة المشتركة ھي ما تم التعارف على تسمیتھا بالسلوك المھني.

األخرى  وتھدف الشركة من وراء إصدارھا لقواعد السلوك المھني إلى تحدید أسس التعامل داخل الشركة، وبین الشركة وجمیع األطراف

 خارجھا بما یجسد المعاني الحقیقیة للقیم التي تحكم مثل ھذا التعامل.

عامل مع وفي حین أن ما سیرد أدناه ال یمكن لھ أن یكون كافیا لتغطیة كافة احتماالت التعامل المھني، فإنھ یمكن لھ أن یمثل اإلطار العملي للت

 الحاالت ذات الطبیعة المتكررة.

سي ألخالقیات التعامل المھني في توفر األمانة واإلخالص والمصداقیة. ونظراً ألنھ ال یمكن وضع قواعد كافیة للتعامل ویتمثل المحور الرئی

ن موظفي الشركة مطالبون بتحكیم قواعد المنطق السلیم للتعامل مع ما قد یواجھونھ من إمع كافة ما یمكن مواجھتھ من مواقف مختلفة، ف

ة في ھذه القواعد. وتتوقع الشركة من موظفیھا التعامل مع ما سیرد أدناه من قواعد بما تحملھ من نوایا ولیس فقط حاالت ال یتم تناولھا صراح

 بما ھو منصوص علیھ بمعني أنھ قد یتوجب على موظفي الشركة التعامل ھنا مع روح النص ولیس فقط مع حرفیتھ.

قواعد نصاً وروحاً ولن تتغاضى أبداً عن أیة مخالفات لھا. ویعتبر االلتزام بھذه القواعد وتتوقع الشركة من كافة موظفیھا االلتزام الدقیق بھذه ال

 من أھم األسس التي یبنى علیھا قرار تعیین أي موظف بالشركة واستمراره في الخدمة بھا.

الموظف موقفا لم یتمكن من تحدید  وفي حال واجھ الموظف بالشركة أي غموض أو لبس بشأن أي من القواعد الواردة أدناه، أو في حال واجھ

كة كیفیة التعامل معھ، فإنھ یتوجب علیھ فورا مناقشة األمر مع رئیسھ المباشر، ویمكن للرئیس المباشر للموظف مناقشة األمر مع إدارة الشر

 إذا لم یكن قادرا على البت باألمر.

طلبھ العمل من ضوابط قانونیة وأخالقیة وأن یدركوا تمام اإلدراك أن ن الشركة تتوقع من كافة موظفیھا أداء عملھم في إطار ما یتإكذلك ف

أي وظیفتھم تتطلب والًء تاما للشركة وعمالئھا. لذا، فإن موظفي الشركة مطالبین بالتعامل الفوري اإلیجابي لحمایة مصالح الشركة ولتفادي 

الشخصیة للموظف. كما تتوقع الشركة أن یكون جمیع  موقف یمكن خاللھ لمصالح الشركة أن تتضارب صراحة أو ضمنا مع المصالح

 موظفیھا إیجابیین تجاھھا وأن ال ینصاعوا للشائعات التي تضر بالشركة بل التصدي لھا ونفیھا.
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أن ما سیرد أدناه من قواعد یقصد بھا توفیر إطار عام یتم من خاللھ التعرف على أسس السلوك المھني للشركة. وھذه القواعد ھي مكملة 

 لألنظمة والسیاسات الداخلیة التي تصدرھا الشركة.

 حمایة الشركة:

تتطلب الشركة من كافة موظفیھا حمایة أصولھا وما تملكھ الشركة من معلومات وبیانات من أي استخدام غیر مرخص بھ أو قد یلحق الضرر 

 بھذه األصول والممتلكات.

 حمایة سریة المعلومات:

السریة للشركة بأنھا تلك المعلومات التي ال تكون متوفرة للعموم عن طریق وسائل النشر العامة والتي تكون  یمكن تعریف المعلومات السوقیة

 من تطویر الشركة واؤتمنت الشركة على سریتھا من قبل طرف أو أطراف أخرى. 

شروط التجاریة التي تحكم شراء وبیع وانتقال الشركة والبأعمال ونتائج وتشمل ھذا المعلومات (على سبیل المثال ال الحصر): كل ما لھ عالقة 

 المواد والخدمات من وإلى الشركة. 

وتتوقع الشركة من موظفیھا إدراك ھویة وتصنیف مثل ھذا المعلومات وحمایتھا من تسربھا للغیر بشكل غیر نظامي وبدون ما یلزم ذلك من 

 أو لتحقیق منفعة شخصیة.تصریح رسمي ویشمل ذلك استخدام مثل ھذه المعلومات ألغراض خاصة 

ت، وتشمل تلك المعلومات على سبیل المثال ال الحصر: كل ما لھ عالقة بالمواد، المنتجات، التصامیم، المخططات، األفكار، النماذج، التقنیا

والسریة ذات العالقة بالموظفین المعارف، والبیانات التي تم تطویرھا أو حیازتھا من قبل الشركة. كما تشمل ھذه المعلومات البیانات الخاصة 

المعلومات وحمایتھا  همثل: الرواتب، تقییم األداء، بیانات التكلفة والخطط الوظیفیة. وتتوقع الشركة من موظفیھا إدراك ھویة وتصنیف مثل ھذ

من تسربھا للغیر بشكل غیر نظامي وبدون تصریح رسمي ویشمل ذلك استخدام مثل ھذه المعلومات ألغراض خاصة أو لتحقیق منفعة 

 شخصیة.

ة بھا ویمكن تعریف األسرار التجاریة بأنھا تشمل على سبیل المثال ال الحصر: أي معلومات أو بیانات والتي ینتج عنھا قیمة مضافة خاص

 حقیقیة كانت أو احتمالیة. وتتوقع الشركة من موظفیھا إدراك ھویة وتصنیف مثل ھذا المعلومات وحمایتھا من تسربھا للغیر بشكل غیر نظامي

 وبدون ما یلزم ذلك من تصریح رسمي ویشمل ذلك استخدام مثل ھذه المعلومات بغرض االستخدام الشخصي أو لتحقیق منفعة شخصیة.

 سنوات الحقة لتاریخ تركھم العمل بالشركة. 5ي الشركة بالحفاظ على سریة معلومات الشركة طیلة فترة عملھم بالشركة ولمدة ویلتزم موظف

 الملكیة الفكریة:

 اتعتبر أنظمة الشركة وبرامجھا ومطویاتھا ونشراتھا وتقاریرھا وجمیع ما تطوره لتسھیل وتنظیم العمل لدیھا من برامج جدیدة وغیر ذلك (بم

في ذلك ما یتم تطویره بواسطة الموظف نفسھ عندما یكون على رأس العمل بالشركة) من ممتلكات الشركة، حیث یحظر على الموظف نقلھا 

 أو نسخھا بأي صورة من الصور خارج الشركة حتى بعد انتھاء فترة عملھ بالشركة ألي سبب من األسباب.

ام الممتلكات الفكریة للشركات األخرى ألغراضھا الخاصة بدون أخذ موافقة مسبقة من تلك وفي المقابل فإن الشركة تلزم نفسھا بعدم استخد

 الشركات أو ممن قام بتطویر ھذه الممتلكات الفكریة.

 الحصول على واستخدام المعلومات:

م بسریة مطلقة وال یجوز یجب التعامل مع المعلومات الخاصة بالشركة والتي تحصل الشركة علیھا عن الغیر وتكون غیر متوفرة للعمو

 استخدامھا للمنفعة الشخصیة.

التزام موظفي الشركة  ىویحظر على موظفي الشركة استخدام مثل ھذه المعلومات لألغراض الشخصیة أو ألغراض خاصة باآلخرین. ویبق

 العمل بالشركة.سنوات بعد تاریخ ترك الموظف  5تجاه سریة مثل ھذه المعلومات والقیود على استخدامھا قائما لمدة 

كما یحظر على موظفي الشركة استخدام وسائل غیر شرعیة للحصول على معلومات سریة تخص الشركات األخرى، ویحظر على موظفي 

 الشركة اإلفصاح للشركة عن أیة بیانات سریة حصلوا علیھا أثناء خدمتھم السابقة لدي طرف آخر.
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 حمایة حواسیب الشركة:

موظفیھا حمایة ما تملكھ من أجھزة حاسب آلي وما تحتویھ تلك األجھزة من بیانات ومعلومات من إساءة االستخدام، الفقد، تتوقع الشركة من 

واالستخدام الغیر مرخص بھ، وتعتبر قواعد البیانات المتوفرة بالشركة ملك للشركة ویحصر استخدامھا بأغراض العمل بالشركة ولیس 

الشخصیة أو منفعة اآلخرین. وتتوقع الشركة من موظفیھا حصر استخدامھم لھذه األجھزة في العمل الرسمي. لالستخدام الشخصي أو للمنفعة 

ویتوجب دوما عدم استخدامھا ألداء أعمال شخصیة أو على األقل أن یكون مثل ھذا االستخدام محدودا وفي أضیق الحدود وال یتجاوز العرف 

 المقبول.

كذلك لكي ال تخالف الشركة أي من قوانین "الحمایة الفكریة"، ال یسمح بتاتا استخدام أیة برامج على أجھزتھا ولكي یتم حمایة أجھزة الشركة و

مج ما لم تكن الشركة ھي التي قامت بتأمین مثل ھذه البرامج أو على األقل تكون قد وافقت على استعمالھا. وكل عملیة نسخ ألي من تلك البرا

ا یجب أن یكون ضمن حدود ما تسمح بھ التراخیص الممنوحة للشركة من قبل موردي أو مطوري تلك البرامج أو أي من األدلة المصاحبة لھ

 وضمن نصوص قوانین "الحمایة الفكریة".

 مراسالت الشركة:

الشركة. وتحتفظ یجب حصر استعمال البرید االلكتروني والفاكس والمراسالت الكتابیة التي یتطلب إنجازھا استعمال موارد الشركة في أعمال 

 الشركة بحقھا في االطالع على صیغة ومحتوى أي من تلك المراسالت. ویشمل ذلك الحق ما تملكھ الشركة من معدات وموارد.

 .الممتلكات الملموسة وغیر الملموسة
ة االستخدام، والتلف. كما یتوجب على موظفي الشركة حمایة ما تملكھ الشركة من ممتلكات كالسیارات وتجھیزات مكتبیة من الفقدان، إساء

 یتوجب االلتزام بنصوص قوانین حمایة الملكیة الفكریة والقوانین المعمول بھا عند استخدام ونسخ أیة مقاالت، كتب، أشرطة.

 الترشید المالي

أن أي مصاریف  یتوجب على موظفي الشركة الترشید عند الصرف من موارد الشركة وعند إنفاقھم مصاریف ذات عالقة بعمل الشركة. كما

 .لھا عالقة بعمل الشركة یتوجب أن تكون متناسقة مع سیاسة الشركة التي تنظم مثل ھذه النفقات وفي حدود المیزانیات والصالحیات المعتمدة

 المنافسة العادلة وحسن التعامل:

  نھ من اآلخرین عند تعاملھم معھم.یتوجب على موظفي الشركة التعامل مع اآلخرین بنفس المقدار من العدل واألمانة الذي یتطلبو

 دقة المعلومات:

ناعة یتوجب أن تكون المعلومات المنقولة للشركة أو من الشركة لآلخرین دقیقة استناداً إلى أفضل ما لدى الموظف الناقل لتلك المعلومات من ق

 وعلم.

ال یجب على موظفي الشركة الرد على أیة استفسارات بشأنھا إال في حدود ما لدیھم من صالحیات. ویكون التعامل مع وسائل األعالم 

 بذلك.رئیس الشركة أو من یخولھ محصوراً في 

 من كفاءة منافسیھا. تتبع الشركة سیاسة التنافس الشریف مع الغیر بما یبرز كفاءة أعمالھا ومنتجاتھا وخدماتھا بدون االنتقاص

 خیانة األمانة:

لكي تتوافق الشركة وموظفیھا مع نصوص األنظمة الساریة، یتوجب على كل موظف بالشركة إخبار الشركة عن أیة سوابق لھ ذات عالقة 

 بخیانة األمانة أو التدلیس.

 الرشوة:

 .فع في ھذا اإلطار مع اآلخرین سواء بشكل مباشر أو غیر مباشرتمنع الشركة موظفیھا منعاً باتاً من دفع أو تقاضي الرشوة أو تبادل المنا

 الھدایا والھبات:

لتفادي أدنى شبھة، یحظر على موظفي الشركة وأفراد عائالتھم قبول أیة ھدایا أو ھبات تتجاوز الحد الرمزي في قیمتھا من أي طرف ذا 

 الھبات، القروض، خدمات السفر، وأي خدمات أخرى.عالقة أو لدیھ مصلحة مع الشركة. ویشمل ذلك المدفوعات النقدیة، 
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 بیئة العمل:

توفر الشركة بیئة عمل مناسبة وصحیة وآمنة لموظفیھا، ویتوجب على موظفي الشركة مراعاة كافة أنظمة األمن والسالمة، وتحظر الشركة 

 ممارسة أعمال الشركة.على موظفیھا أعمال التھدید والعنف وحیازة مواد وسائل خطرة داخل الشركة أو أثناء 

 تضارب المصالح:

یلتزم موظفي الشركة بأن نشاطاتھم والتزاماتھم وملكیاتھم خارج الشركة ال تشكل أي تضارب مع مصالح الشركة، ویحظر على أي موظف 

أي نشاط لدى أیة بالشركة بدون تصریح خطي من رئیس الشركة أن یكون لدیة أي منصب في أي نشاط تجاري، أو أن یكون موظفا أو لدیھ 

 جھة أخرى.

ً لتضارب المصالح، یحضر على موظفي الشركة الدخول في مناقشات أو مفاوضات مع أي من شركائھا التجاریین حول أي تعاون  تجنبا

 شخصي أو فرص عمل دون تصریح خطي من رئیس الشركة. 

االجتماعیة إال إنھا تحضر استخدام وقت الدوام الرسمي للشركة  في الوقت الذي تشجع فیھ الشركة موظفیھا على المشاركة الفعالة في األعمال

 في أي أعمال أو أنشطة اجتماعیة أو اھتمامات خاصة قد تتطلب اھتماماً خاصاً للموظف على حساب أداء الموظف لواجبات عملھ بالشركة.

من الحیادیة في اختیار المصدر دون انحیاز شخصي یتوجب أن یتم اختیار ما تحتاجھ الشركة من مواد وخدمات بما یحقق مصالحھا وبما یض

 أو اعتبارات تحقیق المصلحة أو المنفعة الشخصیة.

 ال یجوز أن تبنى قرارات الشركة الوظیفیة وكیفیة اختیار مقاولیھا على اعتبارات شخصیة، وما لم تكن ھناك موافقة مسبقة من رئیس الشركة

في  قرابةالً عن اإلشراف الوظیفي على من تربطھ بھ عالقة ؤوكون أي من موظفي الشركة مسأو من یخولھ الصالحیة الالزمة، یجب أال ی

 كل مالھ عالقة بوضعھ الوظیفي. ویسري نفـس الحظر وما یتطلبھ من موافقات عند اختیار الشركة لمقاولیھا.

التأكد من مدى التزام الموظفین التابعین إلدارتھم یفوض مجلس اإلدارة رئیس الشركة ومدراء إدارات الشركة بمراقبة تطبیق ھذه القواعد و

 بھا.

 : اإلفصاح والشفافیةتاسعالباب ال

 المادة األولى: المبدأ العام ونطاق عمل سیاسة اإلفصاح والشفافیة
   أوالً: المبدأ العام

 العناصر التالیة:المبدأ العام للشركة فیما یتعلق بأحكام اإلفصاح والشفافیة یقوم بصورة أساسیة على 

التزام الشركة بتقدیم معلومات تتسم باالنسجام والدقة والمصداقیة وفي الوقت المناسب، وبشكل یتفق مع المتطلبات القانونیة  .1

 واللوائح المعمول بھا ذات الصلة.

أداءھا وأوضاعھا الكشف واإلفصاح عن المعلومات الجوھریة المتعلقة بتعامالت الشركة، مھما كانت ظروف الشركة ونتائج  .2

 المالیة (إیجابا أو سلباً).

تعمل الشركة على أن تتمتع كافة األطراف في السوق بفرص متكافئة في الوصول إلى والحصول على ھذه المعلومات، بھدف  .3

فظة أن الكشف عن ھذه المعلومات یؤدي إلى تعزیز ثقة المستثمرین، ومساعدتھم على تكوین صورة واقعیة حول الشركة، والمحا

 على توقعاتھم من خالل الكشف واإلفصاح عن المعلومات المناسبة، ونشرھا على نطاق واسع.

مراجعة سیاسات اإلفصاح بشكل دوري، والتحقق من توافقھا مع أفضل الممارسات، ومع أحكام نظام السوق المالیة ولوائحھ  .4

 التنفیذیة.

المطلوب اإلفصاح عنھا، وأي بیانات أو معلومات أخرى تُنشر من خالل أن یتضمن الموقع اإللكتروني للشركة جمیع المعلومات  .5

 وسائل اإلفصاح األخرى.
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 ثانیاً: نطاق عمل الالئحة

 تُلزم ھذه السیاسة أعضاء مجلس اإلدارة وكافة الموظفین والمسئولین في الشركة. .1

 تغطي ھذه السیاسة بصورة عامة اآلتي: .2

ر الدوریة والطارئة، والنشرات اإلخباریة، ورسائل المساھمین، والخطابات التي تلقیھا البیانات الخطیة، بما في ذلك التقاری .أ

اإلدارة العلیا، والعروض التي تقدم للمستثمرین، والرسائل االلكترونیة، وصفحة االنترنت الخاصة بالشركة، وأي ملف أو 

 متطلبات متعلقة بھیئة السوق المالیة.

االجتماعات الجماعیة أو الفردیة مع المحللین أو المجتمع االستثماري، باإلضافة إلى المكالمات البیانات الشفھیة التي تلقى في  .ب

الھاتفیة، والمقابالت اإلعالمیة، والمؤتمرات الصحفیة، وغیرھا من نشر المعلومات الھامة التي من الممكن أن تصل إلى 

 الجمھور بشكل مباشر أو غیر مباشر.

 لمعلومات الجوھریة واستثناءات اإلفصاح عنھاثالثاً: التعریف الجامع ل

یقصد بالمعلومات الھامة أو الجوھریة التي یتطلب اإلفصاح عنھا بموجب أحكام ھذه الالئحة، كل المعلومات التي تفرضھا المتطلبات 

یتوقع ألسباب معقولة، أن یكون  المحلیة، أو أي معلومات تؤدي إلى تغیر ملحوظ في قیمة أوراق الشركة المالیة، إضافة إلى أي معلومات،

لھا تأثیر قوي على قرارات المساھمین، والوضع االستثماري ألوراق الشركة المالیة، واستثناًء من قاعدة اإلفصاح عن المعلومات الھامة 

یضر بمصالح الشركة، والجوھریة، یجوز للشركة أن تقرر الحفاظ على سریة المعلومات الجوھریة، إذا اعتقدت إن اإلفصاح العاجل عنھا س

أو أطراف أخرى، مع مراعاة أن الشركة ستقوم باإلفصاح في حال تسرب إشاعات عن الموضوع في صاالت التداول، أو أي من وسائل 

 اإلعالم.

 المادة الثانیة: تقریر مجلس اإلدارة
ً لعملیات الشركة خالل السنة الما لیة األخیرة، وجمیع العوامل المؤثرة، والتي یقوم مجلس إدارة الشركة بإصدار تقریراً یتضمن عرضا

یحتاجھا المستثمر لیتمكن من تقییم أصول الشركة، وخصومھا ووضعھا المالي، وعادة ما یوافق ھذا التقریر مع القوائم المالیة السنویة 

یحتوي تقریر مجلس اإلدارة على  للشركة، وشركاتھا التابعة، وذلك حسب األنظمة والقوانین الصادرة من ھیئة السوق المالیة، ویجب أن

 التالي:

 مدى التزام الشركة بالئحة حوكمة الشركات، وأسباب عدم االلتزام. .1

 .أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفیذیة، ووظائفھم الحالیة والسابقة ومؤھالتھم وخبراتھم  .2

عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتھا الحالیة والسابقة أو أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجھا التي یكون  .3

 من مدیریھا.

 تكوین مجلس اإلدارة، وتصنیف أعضائھ على النحو التالي: .4

 عضو مجلس إدارة تنفیذي.  .أ

 عضو مجلس إدارة غیر تنفیذي.  .ب

 عضو مجلس إدارة مستقل. .ج

علماً بمقترحات المساھمین وملحوظاتھم  –وبخاصة غیر التنفیذیین  –اإلجراءات التي اتخذھا مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائھ  .5

 حیال الشركة وأدائھا.

لجان مجلس اإلدارة الرئیسیة، مثل لجنة المراجعة، ولجنة الترشیحات والمكافآت، مع  مھاموصف مختصر الختصاصات، و .6

 .اجتماعادھا وبیانات الحضور لألعضاء لكل ذكر أسماء ھذه اللجان، ورؤسائھا، وأعضائھا، وعدد اجتماعاتھا، وتواریخ انعق

 اإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس إلدارة واإلدارة التنفیذیة وفقاً لما یلي: .7
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 اإلفصاح عن سیاسة المكافآت وعن كیفیة تحدید مكافآت أعضاء المجلس واإلدارة التنفیذیة في الشركة. .أ

المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة اإلفصاح بدقة وشفافیة وتفصیل في تقریر مجلس اإلدارة عن  .ب

بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، دون إخفاء أو تضلیل، سواء أكانت مبالغ أم منافع أم مزایا، أیاً كانت طبیعتھا واسمھا.  

 ریخ االستحقاق.وإذا كانت المزایا أسھماً في الشركة، فتكون القیمة المدخلة لألسھم ھي القیمة السوقیة عند تا

 توضیح العالقة بین المكافآت الممنوحة وسیاسة المكافآت المعمول بھا، وبیان أي انحراف جوھري عن ھذه السیاسة. .ج

 بیان التفاصیل الالزمة بشأن المكافآت والتعویضات المدفوعة لكل ممن یلي على حدة: .د

 أعضاء مجلس اإلدارة. -

 أعضاء اللجان. -

التنفیذیین ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة على أن یكون من ضمنھم الرئیس التنفیذي كبار اجمالي مكافآت  -

 والمدیر المالي.

أي عقوبة أو جزاء أو تدبیر احترازي أو قید احتیاطي مفروض على الشركة من الھیئة أو من أي جھة إشرافیة أو تنظیمیة أو  .8

 ھا وسبل عالجھا وتفادي وقوعھا في المستقبل.قضائیة، مع بیان أسباب المخالفة والجھة الموقعة ل

نتائج المراجعة السنویة لفاعلیة إجراءات الرقابة الداخلیة بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفایة نظام الرقابة  .9

 الداخلیة في الشركة.

 عدم وجوده.توصیة لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعیین مراجع داخلي في الشركة في حال  .10

توصیات لجنة المراجعة التي یوجد تعارض بینھا وبین قرارات مجلس اإلدارة، أو التي رفض المجلس األخذ بھا بشأن تعیین  .11

مراجع حسابات الشركة وعزلھ وتحدید أتعابھ وتقییم أدائھ أو تعیین المراجع الداخلیة، ومسوغات تلك التوصیات، وأسباب عدم 

 األخذ بھا.

 ھمات االجتماعیة للشركة، إن وجدت.تفاصیل المسا .12

بیان بتواریخ الجمعیات العامة للمساھمین المنعقدة خالل السنة المالیة األخیرة وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرین لھذه  .13

 الجمعیات.

ق بیان بكل نشطة الرئیسیة للشركة وشركاتھا التابعة. وفي حال وصف نوعین أو أكثر من النشاط، یجب إرفاوصف ألنواع األ .14

 نشاط وتأثیره في حجم أعمال الشركة وإسھامھا في النتائج.

وصف لخطط وقرارات الشركة المھمة (بما في ذلك التغییرات الھیكلیة للشركة، أو توسعة أعمالھا، أو وقف عملیاتھا)  .15

 والتوقعات المستقبلیة ألعمال الشركة.

أكانت مخاطر تشغیلیة أم مخاطر تمویلیة، أم مخاطر السوق) وسیاسة المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجھھا الشركة (سواء  .16

 إدارة ھذه المخاطر ومراقبتھا.

خالصة على شكل جدول، أو رسم بیاني ألصول، وخصوم الشركة، ونتائج أعمالھا للسنوات المالیة الخمس األخیرة، أو منذ  .17

 التأسیس، أیھما أقصر.

 وشركاتھا التابعة.تحلیل جغرافي إلجمالي إیرادات الشركة  .18

 إیضاح ألي فروقات جوھریة في النتائج التشغیلیة عن نتائج السنة السابقة، أو أي توقعات معلنة من الشركة. .19

 إیضاح ألي اختالف عن معاییر المحاسبة الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین. .20

نشاطھا الرئیس، والدولة المحل الرئیس لعملیاتھا، والدولة محل اسم كل شركة تابعة ورأس مالھا ونسبة ملكیة الشركة فیھا و .21

 تأسیسھا.

 تفاصیل عن األسھم، وأدوات الدین الصادرة لكل شركة تابعة. .22
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 وصف لسیاسة الشركة في توزیع األرباح. .23

 وصف ألي مصلحة في فئة األسھم ذات األحقیة في التصویت تعود ألشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار .24

التنفیذیین وأزواجھم وأوالدھم القصر) قاموا بإبالغ الشركة بتلك الحقوق، وأي تغییر في تلك الحقوق خالل السنة المالیة 

 األخیرة.

وصف ألي مصلحة، وحقوق خیار، وحقوق اكتتاب، تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة، وكبار التنفیذیین، وأزواجھم،  .25

دین الشركة، أو أي من شركاتھا التابعة، وأي تغییر في تلك المصلحة، أو تلك الحقوق، وأوالدھم القصر، في أسھم، أو أدوات 

 خالل السنة المالیة األخیرة.

المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أو غیر ذلك) وكشف بالمدیونیة اإلجمالیة  .26

الشركة سداداً للقروض خالل السنة، وفي حال عدم وجود قروض على الشركة فعلیھا للشركة، ومجموعتھا، وأي مبالغ دفعتھا 

 تقدیم إقرار بذلك.

، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق أوراق مالیة تعاقدیةوصف لفئات، وأعداد أي أدوات دین قابلة للتحویل إلى أسھم، وأي  .27

 إیضاح أي عوض حصلت علیھ الشركة مقابل ذلك. مشابھة أصدرتھا، أو منحتھا الشركة، خالل السنة المالیة، مع

وصف ألي حقوق تحویل، أو اكتتاب بموجب أدوات دین قابلة للتحویل إلى أسھم، أو حقوق خیار، أو مذكرات حق اكتتاب، أو  .28

 حقوق مشابھة، أصدرتھا أو منحتھا الشركة.

بلة لالسترداد، وقیمة األوراق المالیة المتبقیة، مع وصف ألي استرداد، أو شراء، أو إلغاء من جانب الشركة، ألي أدوات دین قا .29

 التمییز بین األوراق المالیة المدرجة التي اشترتھا الشركة، وتلك التي اشترتھا شركاتھا التابعة.

عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي ُعقدت خالل السنة المالیة األخیرة، وتواریخ انعقادھا، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً  .30

 أسماء الحاضرین.فیھ 

 عدد طلبات الشركة لسجل المساھمین وتواریخ تلك الطلبات وأسبابھا. .31

 وصف ألي صفقة بین الشركة وطرف ذي عالقة. .32

معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فیھا، أو كانت فیھا مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار  .33

ذي عالقة باي منھم، بحیث تشمل أسماء المعنیین باألعمال او العقود، وطبیعة ھذه األعمال  التنفیذیین فیھا أو ألي شخص

 والعقود وشروطھا ومدتھا ومبلغھا، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من ھذا القبیل، فعلى الشركة تقدیم إقرار بذلك.

 و أحد كبار التنفیذیین عن أي مكافآت.بیان ألي ترتیبات أو اتفاق تنازل بموجبھ أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أ .34

 تفاق، تنازل بموجبھ أحد مساھمي الشركة، عن أي حقوق في األرباح.ابیان ألي ترتیبات، أو  .35

خرى ولم تسدد حتى أبیان بقیمة المدفوعات النظامیة المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات  .36

 یة، مع وصف موجز لھا وبیان أسبابھا.نھایة الفترة المالیة السنو

 بیان بقیمة أي استثمارات، أو احتیاطیات أخرى، تم إنشاؤھا لمصلحة موظفي الشركة. .37

 إقرارات بما یلي: .38

 أنھ تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحیح. .أ

 أن نظام الرقابة الداخلیة أعد على أسس سلیمة، وتم تنفیذه بفعالیة. .ب

 یذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطھا.أنھ ال یوجد أي شك  .ج

 وفي حالة تعذر إصدار ما سبق، یجب أن یحتوي التقریر على إقرار یوضح سبب ذلك.

إذا كان تقریر مراجع الحسابات یتضمن تحفظات على القوائم المالیة السنویة، یجب أن یوضح تقریر مجلس اإلدارة تلك  .39

 بھا. التحفظات وأسبابھا وأي معلومات متعلقة
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في حال توصیة مجلس اإلدارة بتغییر مراجع الحسابات قبل انتھاء الفترة المعین من أجلھا، یجب أن یحتوي التقریر على ذلك،  .40

 مع بیان أسباب التوصیة بالتغییر.

 اإلفصاح عن تفاصیل أسھم الخزینة المحتفظ بھا من قبل الشركة وتفاصیل عن استخداماتھا ھذه األسھم. .41

 ة: تقریر لجنة المراجعةالمادة الثالث
یجب أن یشتمل تقریر لجنة المراجعة على تفاصیل أدائھا الختصاصاتھا ومھامھا المنصوص علیھا في نظام الشركات ولوائحھ  .1

 التنفیذیة، على أن یتضمن توصیاتھا ورأیھا في مدى كفایة نظم الرقابة الداخلیة والمالیة وإدارة المخاطر في الشركة.

س اإلدارة نسخاً كافیة من تقریر لجنة المراجعة في مركز الشركة الرئیس وأن یُنشر في الموقع اإللكتروني یجب أن یودع مجل .2

للشركة والموقع اإللكتروني للسوق عند نشر الدعوة النعقاد الجمعیة العامة؛ لتمكین من یرغب من المساھمین في الحصول 

 معیة العامة.على نسخة منھ. ویتلى ملخص التقریر أثناء انعقاد الج

 المادة الرابعة: اإلفصاح عن المكافآت
 یلتزم مجلس اإلدارة بما یلي: .1

 اإلفصاح عن سیاسة المكافآت وعن كیفیة تحدید مكافآت أعضاء المجلس واإلدارة التنفیذیة في الشركة. .أ

اإلدارة ولجان الشركة اإلفصاح بدقة وشفافیة وتفصیل في تقریر مجلس اإلدارة عن المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس  .ب

بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، دون إخفاء أو تضلیل، سواء أكانت مبالغ أم منافع أم مزایا، أیاً كانت طبیعتھا واسمھا. وإذا 

 كانت المزایا أسھماً في الشركة، فتكون القیمة المدخلة لألسھم ھي القیمة السوقیة عند تاریخ االستحقاق.

 افآت الممنوحة وسیاسة المكافآت المعمول بھا، وبیان أي انحراف جوھري عن ھذه السیاسة. توضیح العالقة بین المك .ج

 بیان التفاصیل الالزمة بشأن المكافآت والتعویضات المدفوعة لكل ممن یلي على حدة: .د

 أعضاء مجلس اإلدارة. -

 أعضاء اللجان. -

على أن یكون من ضمنھم الرئیس التنفیذي  كبار التنفیذیین ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركةاجمالي مكافآت  -

 والمدیر المالي.

 المادة الخامسة: األحكام اإلشرافیة الخاصة بسیاسات اإلفصاح
  أوالً: مسؤولیات مجلس اإلدارة المتعلقة بالكشف عن المعلومات

وعلى درایة كاملة بتطورات الشركة، األمر یجب أن یكون مجلس اإلدارة مطلع على كافة عملیات وأنشطة الشركة وقطاعاتھا المختلفة، 

 الذي یجعلھ في موقع یسمح لھ بتقییم ومناقشة األحداث والتطورات التي قد تؤثر على عملیة اإلفصاح، والكشف عن المعلومات.

 ثانیاً: المتحدث باسم الشركة

أمام كافة الجھات الرسمیة والخاصة ووسائل یعتبر رئیس مجلس اإلدارة ورئیس الشركة ھما المتحدثان الرسمیان باسم الشركة  .1

اإلعالم ومع جمھور ومجتمع المستثمرین، كما یحق لرئیس الشركة من وقت آلخر تعیین أشخاص آخرین من داخل الشركة 

 للتحدث بالنیابة عن الشركة، أو الرد على استفسارات معینة متى ما لزم األمر ودعت الضرورة لذلك.

عدا رئیس مجلس اإلدارة ورئیس الشركة والمكلفین من قبلھما، من اإلدالء بأي تصریحات علنیة حول ال یجوز ألي شخص آخر  .2

 ما یلـي:

 استراتیجیات وخطط الشركة. .أ

 عملیات وأنشطة الشركة. .ب
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 األداء المالي (الحالي والمستقبلي) وفرص االستثمار بصفة عامة. .ج

 الطاقات اإلنتاجیة. .د

 التقاضي والدعاوي. .ه

واالندماج، إعادة الھیكلة، قرارات البیع والخروج من استثمارات معینة، وغیرھا من المبادرات قرارات التملك  .و

 االستراتیجیة والھامة التي تقدم علیھا الشركة.

على أعضاء مجلس اإلدارة وجمیع موظفي الشركة غیر المصرح لھم بالحدیث باسم الشركة، تحویل كافة الطلبات الواردة من  .3

 للمساھمین ووسائل اإلعالم المختلفة للشخص المصرح لھ بالحدیث نیابة عن الشركة. المؤسسات المالیة

من المعروف أن الموظفین غیر المصرح لھم بالحدیث نیابة عن الشركة قد یتعاملون مع الجمھور لبعض األغراض مثل (تمثیل  .4

وال بد أن یتلقى مثل ھؤالء الموظفین تدریباً الشركة مالیاً، المعارض التجاریة، وطرح المنتجات، وأسواق التوظیف... الخ) 

 مناسباً حول القیود التي تفرضھا ھذه السیاسة.

 المادة السادسة: القواعد االسترشادیة العامة لإلفصاح  
 أوالً: المبادئ االسترشادیة العامة

لضمان فعالیة اإلفصاح، والحفاظ على المصالح یجب أن یتبع المتحدثین الرسمیین األساسیین للشركة مجموعةً من المبادئ اإلرشادیة 

 :العلیا للشركة، ومن ھذه المبادئ

 .في المملكة العربیة السعودیة تُفصح الشركة عن أي تطوراٍت ھامة، أو أي متطلباٍت إضافیة من قبل الجھات الرسمیة .1

 .المجتمع االستثماري على األخرى تمنع الشركة اإلفصاح االنتقائي للمعلومات الجوھریة، لكي ال تفضل جماعةً من .2

  الشركة. تقصر الشركة الوصول إلى المعلومات السریة، غیر الصالحة لإلفصاح، وذلك ضمن حدود .3

 .یتم التواصل مع المجتمع االستثماري عن طریق المتحدثین الرسمیین .4

 .استنتاجات المحللین لن تتفاعل الشركة مع اإلشاعات أو التوقعات، ولن تحاول التأثیر على آراء أو .5

 .ة في االفصاحانتقائی لكي ال تكونتتبنى الشركة توقیتا ثابتا ومالئماً لإلفصاح،  .6

تُتَداول خارجیاً (أي تتسرب)، وإذا ما تسربت  یجب على إدارة الشركة ومجلس اإلدارة افتراض أن المعلومات المتداولة داخلیاً قد .7

 دون قصد، فإن الشركة ستضمن اإلفصاح والنشر الكاملین.ومن  المعلومات الھامة السریة في أي وقٍت،

 .المستھدفة تسعى الشركة للتواصل قدر اإلمكان مع كل ذي صلة من الفئات .8

الموظفون بما یجري في الشركة من الصحف ووسائل  تتواصل الشركة داخلیاً قبل أن تتواصل خارجیاً، حیث أنھ من المھم أال یعلم .9

 .اإلعالم

 .لى صراحة وبساطة التواصلستحافظ الشركة ع .10

 تكرر الشركة رسائلھا المتنوعة مراٍت عدیدة من خالل القنوات المتعددة لضمان وصولھا. .11

 ثانیاً: مواعید وأنماط اإلفصاح النظامیة والعادیة

 یتم اإلفصاح عن أي معلومات جوھریة بصورةٍ عادیة في أي من المناسبات واإلجراءات التالیة:    

 .الجمعیة العامة السنوياجتماع  .1

 .یتم تحمیلھا في الموقع االلكتروني یفصح عنھا سنویاً بواسطة نسخة ورقیة، ونسخة الكترونیة –التقاریر السنویة أو الفصلیة  .2

 .یفصح عنھا كل ربع، ویتم تحمیلھا للموقع االلكتروني –النتائج الربعیة  .3

 .ویوافق علیھ رئیس الشركة الشركةإدارة حسبما تقره  –الرسائل الموجھة للمساھمین  .4

 شھریاً. یفصح عنھا-الرسائل اإلخباریة الموجھة للموظفین، والعمالء، والموردین  .5
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المؤتمرات الصحفیة، أو  ویوافق علیھ رئیس الشركة، وتتم عن طریق الھاتف، أو إدارة الشركةحسبما تقره -النشرات اإلخباریة  .6

 .الرسائل االلكترونیة
 

 :اإلفصاح عن المعلومات المناسبة، وخصوصا ستلتزم بمتطلبات ھیئة السوق المالیة والمتطلبات المحلیة لتوقیت كما أن الشركة

 .تزوید ھیئة سوق المال بالحسابات الفصلیة، وإعالن ذلك للمساھمین .1

 تزوید ھیئة سوق المال بالحسابات السنویة المدققة، وإعالن ذلك للمساھمین  .2

 اإلیجابي عن اإلفصاحثالثاً: فترة االمتناع 

لتجنب احتمال اإلفصاح االنتقائي، ستحدد الشركة فترةً امتناع ایجابي عن اإلفصاح تسمى فترة الصمت ربع سنویة (من نھایة كل ربع 

لربع المخولون على وضع العملیات ا وقت إصدار النتائج الربعیة)، وفي أثناء تلك الفترة لن یعلق المتحدثون الرسمیون من السنة إلى

المجتمع  تلك الفترة، لن یعقد المتحدثین الرسمیین اجتماعاٍت، أو اتصاالٍت مع المحللین، أو سنویة الحالیة أو النتائج المتوقعة، وفي أثناء

كة واألداء المالي، ویستثنى من ذلك إجراء نقاشات أو مشار االستثماري، أو اإلعالم، وسیحجمون عن مناقشة أیة مسائل متعلقة باألرباح

 للمستثمرین، أو محادثات ھاتفیة عن معلومات غیر متعلقة باألرباح. في اجتماعات ومؤتمرات

 رابعاً: المعلومات المستقبلیة

المستقبلیة وغیرھا من النتائج المالیة، ولكن لھا أن تفید المساھمین، أو المستثمرین، أو المتعاملین مع  لن توفر الشركة توقعات عن األرباح

المستقبلي، بشرط أال تكون ھذه المعلومات مصنفة  بمعلوماٍت مستقبلیٍة كافیٍة لتمكنھم من التقویم المعقول للشركة، وتوقعات أدائھا الشركة،

 غیر قابلة لإلفصاح. ضمن المعلومات الھامة السریة

  خامساً: التعامل مع اإلشاعات

أي ترویج، بشكل مباشر أو غیر مباشر، لبیان غیر صحیح یتعلق بواقعة  المبدأ العام للشركة في التعامل مع اإلشاعات ینبني على حظر

جوھریة ذات صلة بالشركة، وأعمالھا الحالیة والمستقبلیة، أو رأي بھدف التأثیر على سعر، أو قیمة ورقة مالیة للشركة، أو أي ھدف آخر 

 ینطوي على تالعب. 

الرسمیون  التعاطي مع اإلشاعات، أو توقعات السوق، ویجب أن یوضح المتحدثون تنطلق من عدم إن السیاسة العامة للتفاعل مع اإلشاعات

لتجنب الربح الشخصي ببیع أو شراء عن طریق معرفة ما  بأن سیاسة الشركة ھي عدم التعلیق على اإلشاعات أو توقعات السوق، وذلك

كامل أو جزئ،  وفي حالة كون اإلشاعة صحیحةً بشكل خصوصا من جانب الجھة التي أطلقت اإلشاعة، إذا كانت اإلشاعة صحیحة أم ال،

إخباریٍة تفصح فیھا عن تلك المعلومات الھامة ذات الصلة، وفي حال طلبت  ستنظر الشركة فیما إذا كان مالئماً أو ال، إصدار فوري لنشرةٍ 

اإلشاعة المسببة لتذبذب ملحوظ في  توضیحیاً عن تلكذات الصالحیة (مثل ھیئة السوق المالیة) من الشركة أن تصدر بیاناً  أي من الجھات

القیام باستثناء للسیاسة (فیما یخص التفاعل مع اإلشاعات)، وإذا كانت  قیمة الورقة المالیة للشركة، فإن الشركة ستنظر في المسألة وستقرر

ستنظر الشركة في أخذ الخطوات لضمان  الیة،الھامة قد تسربت وظھر أنھا تؤثر على النشاط التجاري في أوراق الشركة الم المعلومات

 المعلومات المتسربة. القیام بإعالن شامل للجمھور، مؤكدةً أو نافیةً 

 سادساً: قواعد التعامل مع المحللین وتقاریرھم

من أھمیة المعلومات  ال تغیر الرسمیون المعلومات المفصح عنھا في االجتماعات العمومیة أو الفردیة، بطریقة إفصاح یقدم متحدثو الشركة

الشركة اإلعالن عن معلومات ھامة في اجتماعٍ عموميٍ أو فردي أو في  من خالل تقسیمھا إلى أجزاء صغیرة غیر ھامة، وإذا أرادت

ذلك مباشرة، تحمیل المعلومات  العامة أو في مؤتمر إعالمي، البد أن یسبق اإلعالن إصدار نشرة إخباریة عامة، یلي اجتماع الجمعیة

 علیھا، كما أن الشركة ستسعى للحد من أي تعلیقات أو ردود على طلبات المحللین لموقع الشركة االلكتروني الطالع المجتمع االستثماري

حال ظھورھا، استنادا إلى المعلومات المفصح عنھا  المتعلقة بالتقاریر، وسیقتصر األمر على اإلفصاح الفعلي واإلعالن عن أي أخطاء في
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توزیعھا خارج  إلى أنھ لیس من سیاسة الشركة تحمیل التقاریر التحلیلیة على موقعھا في االنترنت أو ستثماري، باإلضافةللمجتمع اال

الشركة مصادقة على تلك التقاریر، وعموما قد تستفید اإلدارة العلیا  الشركة، وذلك ألن إعادة تداول تلك التقاریر قد یؤدي إلى انطباع أن

   ھذه التقاریر لفھم وجھة نظر المجتمع االستثماري بشكٍل أفضل.من  ومجلس اإلدارة

  سابعاً: اإلفصاح عن المعلومات المالیة

تعرف المعلومات المالیة على أنھا أیة معلومات تتعلق بأوضاع وأنشطة الشركة، ومستوى أدائھا، والمعلومات التي یتوقع أن تؤثر بشكل 

اع سوق األسھم المالیة، أو على سعر الورقة المالیة، لذلك یجب نشر كافة المعلومات المالیة مباشر على إحداث تغییر جوھري في أوض

 المماثلة على نطاق واسع وفي حینھا، وقامت الشركة بوضع إجراءات محددة وقیاسیة فیما یتعلق بكافة اتصاالت الشركة وتتكون مما یلــي:

 إعداد وصیاغة مسودة األخبار الصحفیة. .1

عرض ھذه المسودة على رئیس الشركة وغیره من الموظفین المخول لھم بذلك، وقد یتم أیضاً تعمیم المسودة على أعضاء مجلس  .2

 اإلدارة ألخذ مرئیاتھم علیھا في بعض األحیان، إذا رأى رئیس الشركة ضرورة ذلك.

 على موقع تداول والموقع االلكتروني للشركة.نشر ھذه األخبار  .3

 ات المقدمة للحصول على معلومات مادیة غیر قابلة للنشر.یجب رفض الطلب .4

  ثامناً: حظر التصریح ببیانات غیر صحیحة

یحظر على أي شخص التصریح شفاھیة، أو كتابة بیان غیر صحیح، یتعلق بواقعة جوھریة، أو إغفال التصریح ببیان ملزم بالتصریح عنھ 

د السوق، أو مركز اإلیداع، إذا كان التصریح بالبیان، أو إغفال الشخص التصریح بالبیان بمقتضى النظام، أو اللوائح التنفیذیة، أو قواع

 المطلوب، بھدف التأثر على سعر قیمة ورقة مالیة، أو اإلحجام عن ممارستھا.

 تاسعاً: مفھوم البیانات غیر الصحیحة 
 الحاالت اآلتیة:یعتبر أي شخص ُمصرحاً ببیان غیر صحیح، یتعلق بواقعة جوھریة، في أي من 

 إذا صرح ببیان غیر صحیح، أو غیر دقیق بشأن أحد عناصره الجوھریة. .1

 إذا رتب لقیام شخص آخر بالتصریح ببیان غیر صحیح، أو غیر دقیق في أي من عناصره الجوھریة. .2

 إذا صرح ببیان یحتوي على معلومات غیر صحیحة بشأن واقعة جوھریة. .3

 تقدیم بیان.إذا أغفل ذكر واقعة جوھریة عند  .4

الواقعة الجوھریة ھي أي معلومة تتعلق بورقة مالیة لو علم بھا المستثمر ألثرت بشكل جوھري على سعر أو قیمة الورقة المالیة  .5

 التي أشتراھا أو باعھا.

 عاشراً: المسؤولیة عن البیانات غیر الصحیحة 
قام ذلك الشخص بتقدیم بیان غیر صحیح بشأن واقعة یكون الشخص مسئوال عن األضرار التي یتعرض لھا مدعي الضرر، إذا  .1

 جوھریة، وتم تقدیم ذلك البیان:

 لغرض تحقیق ربح أو منفعة تجاریة.  .أ

 وبشأن شراء ورقة مالیة أو بیعھا.  .ب

 یجب على مدعي الضرر بموجب الفقرة (أ) من ھذه المادة أن یثبت: .2

 أنھ لم یكن یعلم أن البیان كان غیر صحیح. .أ

تري أو یبیع الورقة المالیة المعنیة، لو علم بعدم صحة البیان، وأنھ ما كان لیشتریھا أو یبیعھا بالسعر وأنھ ما كان لیش .ب

 الذي تم بھ البیع أو الشراء.
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وأن الشخص الذي صرح بالبیان غیر الصحیح كان یعلم، أو كان على درایة بأن ھنالك احتماال كبیراً بأن البیان كان  .ج

 ة.غیر صحیح بشأن واقعة جوھری

  حادي عشر: موقع الشركة على اإلنترنت

یتم نشر كافة المعلومات المالیة عن الشركة على موقع الشركة، وسیتم تحدیث تلك المعلومات بما یتفق مع التزامات الشركة  .1

 باإلفصاح والكشف عن المعلومات في حینھا. 

 اإلنترنت بصفة دوریة ومستمرة.تقوم الشركة بمراقبة، وتأمین، والمحافظة على سالمة موقعھا على  .2

 المادة السابعة: إجراءات اإلفصاح
 المالیة إلى:الصادرة من ھیئة السوق للباب السابع من الئحة طرح األوراق المالیة وااللتزامات المستمرة تم تقسیم إجراءات اإلفصاح وفقاً 

 اإلفصاح عن التطورات المھمة والمعلومات الجوھریة  .1

 أوالً: التعریف

 تم تعریف التطورات المھمة والمعلومات الجوھریة بأنھا تشمل المعلومات التي یمكن:

 أن تحدث تغیراً كبیراً في سعر األوراق المالیة المدرجة. .1

تؤدي إلى تغییر كبیر في سعر األوراق المالیة المدرجة، أو تؤثر تأثیراً كبیراً في حالة ما إذا كان للشركة أدوات دین مدرجة، أن  .2

 على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتھا.

 ثانیاً: نطاق تطبیق اإلفصاح عن المعلومات والتطورات الجوھریة

تصنیعي، مع الوضع في االعتبار اإلجراءات كل أعمال الشركة ذات الصلة المباشرة بوضع الشركة النظامي، والمحاسبي، واالقتصادي، وال

 :على سبیل المثالوالمعامالت 

یجب على المصدر أن یبلغ الھیئة والجمھور من دون تأخیر بأي تطورات جوھریة تندرج في إطار نشاطھ وال تكون معرفتھا  .أ

 ویمكن:س وقد تؤثر في أصولھ وخصومھ أو في وضعھ المالي أو في المسار العام ألعمالھ أو الشركات التابعة لھ، متاحة لعامة النا

 أن تؤدي إلى تغیر في سعر األوراق المالیة المدرجة؛ أو .1

 .أن تؤثر تأثیرا ملحوظا في قدرة المصدر على الوفاء بالتزاماتھ المتعلقة بأدوات الدین .2

یقع ضمن نطاق ھذه الفقرة، یجب على المصدر أن یقدر ھل من المحتمل ألي مستثمر أن یأخذ في االعتبار ذلك ولتحدید التطور الذي 

 .التطور عند اتخاذ قراره االستثماري

اإلفصاح عنھا ، على سبیل المثال ال  من التطورات الجوھریة المشار إلیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة، التي یجب على المصدر .ب

 :اآلتيالحصر، 

من صافي أصول المصدر وفقا آلخر  ٪۱۰أي صفقة لشراء أصل أو بیعھ أو رھنھ أو إیجاره بسعر یساوي أو یزید على  .1

 .قوائم مالیة أولیة مفحوصة أو قوائم مالیة سنویة مراجعة، أیھما أحدث

المصدر وفقا آلخر قوائم  من صافي أصول ٪۱۰أي مدیونیة خارج إطار النشاط العادي للمصدر بمبلغ یساوي أو یزید على  .2

 .مالیة أولیة مفحوصة أو قوائم مالیة سنویة مراجعة، أیھما أحدث

٪ من صافي أصول المصدر وفقا آلخر قوائم مالیة أولیة مفحوصة أو قوائم مالیة سنویة 10أي خسائر تساوى أو تزید على  .3

 مراجعة، أیھما أحدث.

 یشمل، على سبیل المثال ال الحصر، وفرة الموارد وإمكانیة الحصول علیھا.أي تغییر كبیر في بیئة إنتاج المصدر أو نشاطھ  .4

 تغیر الرئیس التنفیذي للمصدر أو أي تغییرات في تشكیل أعضاء مجلس إدارة المصدر. .5
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٪ من صافي أصول 5أي نزاع بما في ذلك أي دعوى قضائیة أو تحكیم أو وساطة إذا كان مبلغ النزاع یساوي أو یزید على  .6

 وفقا ألخر قوائم مالیة أولیة مفحوصة أو قوائم مالیة سنویة مراجعة، أیھما أحدث. المصدر

موضوع الحكم متعلق بأعمال مجلس اإلدارة أو أحد  أي حكم قضائي صادر ضد مجلس اإلدارة أو أحد أعضائھ، إذا كان .7

 أعضائھ في المصدر.

وفقا آلخر قوائم مالیة أولیة مفحوصة أو قوائم ٪۱۰ىالزیادة أو النقصان في صافي أصول المصدر بما یساوي أو یزید عل .8

 مالیة سنویة مراجعة، أیھما أحدث.

 وفقا آلخر قوائم مالیة سنویة مراجعة. ٪۱۰الزیادة أو النقصان في إجمالي أرباح المصدر بما یساوي أو یزید على  .9

قا آلخر قوائم مالیة سنویة مراجعة، أو ٪ من إجمالي إیرادات المصدر وف5الدخول في عقد إیراداتھ مساویة أو تزید على  .10

 اإلنھاء غیر المتوقع لذلك العقد.

أي صفقة بین المصدر وطرف ذي عالقة أو أي ترتیب یستثمر بموجبھ كل من المصدر وطرف ذي عالقة في أي مشروع  .11

إیرادات المصدر وفقا آلخر ٪ من إجمالي 1أو أصل أو یقدم تمویال لھ إذا كانت ھذه الصفقة أو الترتیب مساویة أو تزید على 

 .قوائم مالیة سنویة مراجعة

٪ من إجمالي إیرادات المصدر 5أي انقطاع في أي من النشاطات الرئیسة للمصدر أو شركات التابعة یساوي أو یزید على   .12

 .وفقا آلخر قوائم مالیة سنویة مراجعة

 لیة عن اإلفصاح عن المعلومات الجوھریةؤوثالثاً: نطاق المس

 رات الشركة + رئیس الشركة. كل إدا

 رابعاً: إجراءات تحدید المعلومة الجوھریة واإلفصاح عنھا:

 یتم تحدید المعلومة الجوھریة واإلفصاح عنھا وفقاً لإلجراءات اآلتیة:

 یتم تحدید المعلومة من قبل اإلدارة ذات الصلة وتحدید تأثیرھا على عمل الشركة. .أ

لشركة للتحقق من المعلومة، وإعادة تقییمھا والنظر في إذا كانت ھذه المعلومة جوھریة یرفع تقریر مختصر بذلك إلى رئیس ا  .ب

 ویفترض اإلفصاح عنھا.

تعتبر الوقائع والتطورات المشار إلیھا في المادة الثانیة من المعلومات الجوھریة نظامیاً، ویرفع تقریر بذلك مباشرة إلى رئیس  .ج

 تحققھا وتأكید صالحیتھا لإلفصاح بواسطة اللجنة المختصة.الشركة متى ما رأت اإلدارة المختصة 

 اإلفصاح المتعلق بالمعلومات المالیة .2

 أوالً: التعریف

 تشمل المعلومات المالیة موضوع اإلفصاح اآلتي:

 المیزانیة العمومیة. .1

 حساب األرباح والخسائر. .2

 قائمة التدفق النقدي. .3

 إلیھا في المادة الثانیة من ھذا الباب. البیانات ذات الصلة باألعمال المالیة والمشار .4

 أي واقعة أو إجراء ترى اإلدارة المختصة أھمیتھ وجوھریة المعلومات المتعلقة بھ.  .5

 لیة عن اإلفصاح عن المعلومات المالیة ؤوثانیاً: نطاق المس

 اإلدارة المالیة + المراجع الداخلي + لجنة المراجعة + المراجع الخارجي.

 اإلفصاح ثالثاً: إجراءات

 التقاریر األولیة .1
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 یقصد بھا التقاریر التي تقدم بصورة ربع سنویة والتي تتضمن اآلتي:  

 المیزانیة العمومیة. .أ

 حساب األرباح والخسائر. .ب

 قائمة التدفق النقدي. .ج

 أي معلومات أخرى تنص علیھا قواعد الھیئة. .د

 الھیئة لذلك الغرض.تُقدم التقاریر السنویة إلى الھیئة وفقاً للنماذج المعتمدة من  .ه

 التقاریر السنویة    .2

 یقصد بھا التقاریر التي تقدم بصورة سنویة والتي تتضمن االتي:  

 المیزانیة العمومیة. .أ

 حساب األرباح والخسائر. .ب

 قائمة التدفق النقدي. .ج

 وصفاً كافیاً للشركة وطبیعة عملھا وأنشطتھا. .د

التنفیذیین، وكبار الموظفین، وكبار المساھمین، أو المستثمرین حسب ما تنص معلومات عن أعضاء مجلس اإلدارة، والمدیرین  .ه

 علیھ قواعد الھیئة.

م إدارة الشركة للتطورات الحالیة والمتوقعة، وأي احتماالت مستقبلیة یمكن أن تؤثر بصورة مھمة على نتائج أعمال الشركة، یتقی .و

 ن الھیئة.أو وضعھا المالي، حسب ما تنص علیھ القواعد الصادرة م

ً لمساعدة المستثمرین، ومستشاریھم على اتخاذ قرار  .ز أي معلومات أخرى تتطلبھا قواعد الھیئة على النحو الذي تراه ضروریا

 االستثمار في األوراق المالیة للشركة. 

 تُقدم التقاریر السنویة إلى الھیئة وفقاً للنماذج المعتمدة من الھیئة لذلك الغرض. .ح

 المنظمة إلعداد التقاریر األولیة والسنویة اإلجراءات الداخلیة .3

 تقوم اإلدارة المالیة بإعداد جدول زمني لعملیات إقفال الحسابات، لغرض إعداد القوائم المالیة األولیة والسنویة. .أ

 ذات الصلة. یتم تبلیغ جمیع اإلدارات المعنیة بمتطلبات التقاریر األولیة بالجدول الزمني والتواریخ المحددة لتسلیم المعلومات .ب

 یتم تسلیم التقاریر المالیة وكافة البیانات المالیة المطلوبة للمراجع الخارجي للشركة وفقاً للجدول الزمني المعد لعملیة اإلقفال. .ج

ً إلى الجدول الزمني المعتمد لذلك  .د یتم االتفاق مع المراجع الخارجي على تاریخ محدد لتسلیم القوائم األولیة والسنویة رجوعا

 اإلجراء، وتعتمد كفقرة أساسیة من عقد الخدمات المبرم معھ.

 في الئحة ھیئة السوق المالیةیتم اإلفصاح عن المعلومات المالیة الواردة في التقاریر األولیة والسنویة وفقاً لإلجراءات المحددة  .ه

 وھي كالتالي:

یجب أن یعتمد مجلس اإلدارة القوائم المالیة األولیة والسنویة للمصدر وأن یوقع علیھا عضو مفوض من مجلس اإلدارة ومن  -

، ویجوز للمجلس تفویض لجنة المراجعة وذلك قبل نشرھا وتوزیعھا على المساھمین وغیرھمالرئیس التنفیذي والمدیر المالي، 

 .العتماد القوائم المالیة األولیة فقط

 .فور اعتمادھا من مجلس اإلدارةیجب أن تقدم القوائم المالیة األولیة والسنویة وتقریر مجلس اإلدارة  -

والسنویة فور اعتمادھا من مجلس اإلدارة یعلن المصدر، عبر التطبیقات اإللكترونیة التي تحددھا الھیئة، قوائمھ المالیة األولیة  -

 .وال یجوز نشر ھذه القوائم على المساھمین أو غیرھم قبل إعالنھا في السوق
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یجب على المصدر أن یزود الھیئة ویعلن للمساھمین قوائمھ المالیة األولیة التي یجب إعدادھا وفحصھا وفقا لمعاییر المحاسبة  -

) یوما من نھایة الفترة 30سبین القانونیین، وذلك فور اعتمادھا وخالل فترة ال تتجاوز (المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحا

 .المالیة التي تشملھا تلك القوائم

إعدادھا ومراجعتھا وفقا لمعاییر  یجب على المصدر أن یزود الھیئة ویعلن للمساھمین عن قوائمھ المالیة السنویة التي یجب -

لسعودیة للمحاسبین القانونیین، وذلك فور اعتمادھا وخالل فترة ال تتجاوز ثالثة أشھر من نھایة المحاسبة المعتمدة من الھیئة ا

الفترة المالیة السنویة التي تشملھا تلك القوائم. ویجب على المصدر أن یزود الھیئة ویعلن للمساھمین ھذه القوائم المالیة السنویة 

 یخ انعقاد الجمعیة العامة السنویة للمصدر.) یوما تقویمیة قبل تار15خالل مدة ال تقل عن (

شریك لھ لقواعد ولوائح الھیئة  یجب على المصدر التأكد من التزام المحاسب القانوني الذي یراجع القوائم المالیة، وأي -

ستقاللیة یتعلق بملكیة أي أسھم أو أوراق مالیة للمصدر أو أي من تابعیھ، بما یضمن ا فیماالسعودیة للمحاسبین القانونیین 

 المحاسب القانوني وأي شریك أو موظف في مكتبھ.

 اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة السنوي .3

 أوالً: التعریف

تشمل المعلومات التي یفترض تضمینھا في التقریر السنوي لمجلس اإلدارة من عرض لعملیات الشركة خالل السنة األخیرة، وجمیع 

والتي یحتاجھا المستثمر والمساھم لیتمكن من تقویم أصول الشركة وخصومھا ووضعھا المالي والتي العوامل المؤثرة على أعمال الشركة، 

 -تشمل االتي: 

 األعمال المنفذة خالل السنة المقدم عنھا التقریر. .1

 التطورات المستقبلیة التي یمكن أن تؤثر في أعمال الشركة.  .2

 دارة ثانیاً: نطاق المسئولیة عن اإلفصاح في تقریر مجلس اإل

 مجلس إدارة الشركة + رئیس الشركة + اإلدارات التنفیذیة ذات الصلة.
 

 اإلفصاح المتعلق بملكیة حصص كبیرة من األسھم: .4

 أوالً: التعریف

الئحة األوراق المالیة وااللتزامات یقصد بھ اإلفصاح عن واقعة تملك حصص كبیرة من األسھم، تم تحدید ظروف وحاالت تملكھا بموجب 

 والموضحة أدناه: المستمرة

عندما تنطبق واحدة أو أكثر من الحاالت المذكورة أدناه على أي شخص، یجب على ذلك الشخص أن یشعر المصدر والھیئة في  .أ

 :العالقةنھایة یوم التداول بحدوث الحالة ذات 

% أو أكثر من أي فئة من فئات أسھم المصدر ذات األحقیة في التصویت أو أدوات 5نسبتھ  فیماعندما یصبح مالكا أو لھ مصلحة  .1

 .الدین القابلة للتحویل الخاصة بالمصدر

عندما یصبح عضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفیذیین للمصدر مالكا أو لھ مصلحة في أي حقوق أسھم أو أدوات الدین القابلة  .2

 للتحویل الخاصة بالمصدر.

في المصدر، أو أحد كبار التنفیذیین لدیھ، بنسبة عند حدوث زیادة أو نقص في ملكیة أو مصلحة أي من أعضاء مجلس اإلدارة  .3

% أو أكثر من أسھم أو 1% أو أكثر من األسھم أو أدوات الدین القابلة للتحویل التي یمتلكھا في ذلك المصدر، أو بنسبة 50

رسملة، أو زیادة رأس  أدوات الدین القابلة للتحویل الخاصة بالمصدر أیھما أقل. وذلك ما لم تكن الزیادة أو النقص نتیجة إلصدار

مال المصدر لالستحواذ على شركة أو شراء أصل، أو تخفیض رأس مال المصدر، أو إصدار أسھم حقوق أولویة لم یتداول 

 فیھا الشخص أو أي من األشخاص المبینین في الفقرة (ب) من ھذه المادة أو یمارسوا حقوقھم في االكتتاب.
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إلجمالي لألسھم أو أدوات الدین القابلة للتحویل التي ألي شخص مصلحة فیھا، یعد الشخص ألغراض ھذه المادة، عند حساب العدد ا .ب

 لھ مصلحة في أي أسھم أو أدوات دین قابلة للتحویل یملكھا أو یسیطر علیھا أي من األشخاص اآلتي بیانھم:

 أقرباء ذلك الشخص. .1

 شركة یسیطر علیھا ذلك الشخص. .2

مع ذلك الشخص للحصول على مصلحة أو ممارسة حقوق التصویت في أسھم أو أدوات أي أشخاص آخرین یتصرفون باالتفاق  .3

 الدین القابلة للتحویل الخاصة بالمصدر.

 للھیئة نشر أي إشعار تتلقاه بموجب ھذه المادة. .ج

 ت ال تقل عن اآلتي:یكون اإلشعار المشار إلیھ في الفقرة (أ) من ھذه المادة وفقا للنموذج الذي أعدتھ الھیئة على أن یتضمن معلوما .د

 أسماء األشخاص المالكین لألسھم أو أدوات الدین القابلة للتحویل، أو ذوي األحقیة في التصرف فیھا. .1

 تفاصیل عملیة التملك. .2

 تفاصیل أي دعم مادي من شخص آخر لعملیة التملك أو قروض تمویل. .3

 بیان الھدف من التملك. .4

إشعار المصدر والھیئة فورا بذلك التغیر،  ھدف التملك الذي سبق اإلفصاح عنھعلى الشخص ذي العالقة بالحدث في حالة تغیر  .ه

أیام من تاریخ ) ۱۰وال یجوز لھ التصرف في أي من األسھم أو أدوات الدین القابلة للتحویل الخاصة بالمصدر إال بعد مضي (

 .اإلشعار بالتغیر

 لیة عن اإلفصاح بملكیة حصص كبیرة من األسھم:ؤوثانیاً: نطاق المسئ

 الشخص ذي العالقة بالحدث. .1

 رئیس الشركة بعد تلقیھ المعلومة والتأكد منھا بواسطة التقاریر الدوریة التي ترفع عن ملكیة كبار المساھمین.  .2

 ثالثاً: إجراءات اإلفصاح   

 طار الذي تتلقاه من أي شخص ذي عالقة بالحدث.یرتبط إجراء إفصاح الشركة المتعلق بحصص كبیرة باألسھم باإلخ -

عند تحقق اإلبالغ والتأكد من صحتھ بواسطة التقاریر الدوریة عن أسماء األشخاص المالكین لحصص كبیرة من أسھم الشركة،  -

 یجب على رئیس الشركة إشعار الھیئة بأي إفصاح یتلقاه بھذا الخصوص.

في حالة تعلق الحدث المتعلق بأي من أحد كبار التنفیذیین، أو أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة، فیجب على الشخص المذكور  -

 إبالغ الشركة خطیاً بذلك. 

عند تحقق اإلبالغ من أي من كبار التنفیذیین، أو أعضاء مجلس اإلدارة، فیجب على رئیس الشركة إشعار الھیئة بأي إفصاح  -

 ذا الخصوص.یتلقاه بھ

 اإلفصاح المباشر .5

 أوالً: التعریف

 یقصد بھ اإلفصاح عن المعامالت واإلجراءات التي یتطلب النظام، أو لوائحھ التنفیذیة اإلفصاح عنھا حال وقوعھا، أو بدء إجراءاتھا.

 ثانیاً: نطاق المسئولیة عن اإلفصاح المباشر

 رئیس مجلس اإلدارة ورئیس الشركة أو من ینیبان لذلك الغرض. 

 ثالثاً: المعامالت واإلجراءات موضوع اإلفصاح المباشر

 اإلجراءات والمعامالت المتعلقة برأس مال الشركة ، كالتالي:  .1
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 .أي تغییر مقترح في رأس مالھ .أ

اء توزیعات أخرى على حاملي األوراق المالیة أي قرار إعالن أرباح أو التوصیة بإعالنھا أو دفع حصص منھا أو إجر .ب

 المدرجة.

أي قرار بعدم إعالن أرباح أو التوصیة بعدم إعالنھا أو بعدم دفع حصص منھا یكون من المتوقع إعالنھا أو التوصیة  .ج

 بإعالنھا أو دفعھا في السیاق المعتاد المجریات األحداث.

والمبلغ اإلجمالي وعدد ذلك  المالیة،داد أو عرض شراء أوراقھ أي قرار الستدعاء أو إعادة شراء أو سحب أو استر  .د

 وقیمتھ.

 أي قرار بعدم الدفع یتعلق بأدوات الدین أو أدوات الدین القابلة للتحویل.  .ه

 أي تغییر في الحقوق المرتبطة بأي فئة من فئات األسھم المدرجة أو أدوات دین قابلة للتحویل إلیھا.   .و

 األساسي للشركة، أو المقر الرئیسي للشركة.أي تغییر في النظام  .2

 أي تغییر للمحاسب القانوني. .3

تقدیم عریضة تصفیة، أو صدور أمر تصفیة، أو تعیین مصف للشركة، أو الشركة األم، أو أي من الشركات التابعة للشركة،  .4

 بموجب نظام الشركات، أو البدء بأي إجراءات بموجب أنظمة اإلفالس.

الشركة، أو الشركة األم، أو أي من الشركات التابعة لھا، بحلھا، أو تصفیتھا، أو وقوع حدث، أو انتھاء فترة صدور قرار من  .5

 زمنیة، تستوجب وضع الشركة تحت التصفیة أو الحل.

ئنافیة، اتخاذ حكم، أو قرار، أو إعالن، أو أمر من محكمة، أو جھة قضائیة صاحبة اختصاص سواء في المرحلة االبتدائیة أو االست .6

% من القیمة الدفتریة لصافي أصول 5ویمكن أن یؤثر سلباً على استغالل الشركة ألي جزء من أصولھا تزید قیمتھ اإلجمالیة على 

 الشركة.

 رابعاً: إجراءات اإلفصاح المباشر  

 مالت المشار إلیھا أعاله.یتم مخاطبة إدارة ھیئة السوق المالیة مباشرة حال وقوع، أو البدء في أي من اإلجراءات، أو المعا 

 
 المادة الثامنة: حظر تداول أوراق الشركة المالیة بناًء على معلومات داخلیة

 أوالً: حظر التصریح بالمعلومات الداخلیة التي یتحصل علیھا بناء على عالقة عائلیة

أقرباءھم المفصح عنھم بموجب النماذج  ال یجوز ألعضاء مجلس اإلدارة، أو المدراء التنفیذیین، أو الموظفین ذوي الصلة، أو .1

 المعتمدة من الھیئة لذلك الغرض، التصریح أو اإلفصاح عن أي معلومات داخلیة.

 یلتزم رئیس الشركة، والموظفین التنفیذیین، في بدایة كل سنة مالیة بإعداد وتوقیع إقراٍر بااللتزام بالقواعد المتعلقة بتداول األسھم .2

 معلومات الداخلیة للشركة على وجھ الخصوص.عامة، والمحافظة على ال

 ثانیاً: حظر التصریح بالمعلومات الداخلیة التي یتحصل علیھا بناء على عالقة عمل

 ال یجوز للعاملین بالشركة التصریح أو اإلفصاح عن أي معلومات داخلیة للشركة ألي طرف ثالث. .1

 یلتزم العاملین بإجراءات اإلفصاح المبینة في ھذه اإلجراءات.  .2

في حالة إخالل أي من العاملین بھذا االلتزام فإنھ سیتم تطبیق فسخ عقد عملھ بدون مكافأة أو نھایة خدمة وبعد استیفاء المتطلبات  .3

 اإلجرائیة النظامیة.

 علیھا بناء على عالقة تعاقدیة ثالثاً: حظر التصریح بالمعلومات الداخلیة التي یتم الحصول

تلتزم اإلدارات المختلفة بالشركة في حالة مفاوضاتھا ألغراض إبرام أي عقد مع جھة خارجیة تتعلق بأي أعمال یمكن أن یكون لھا تأثیر 

ي أي عقد بتعویض بأي شكل على وضع الشركة التقني أو المالي، أن تبرم اتفاقیة سریة تتعلق بأي معلومات متبادلة، مع إضافة نص ف
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الشركة عن أي عقوبات أو تعویضات تفرض علیھا من قبل الھیئة، في حال إخالل الطرف المتعاقد معھ ببند السریة وعدم اإلفصاح الوارد 

 بتلك االتفاقیة.

 

 : األحكام الختامیةعاشرالباب ال

 
 المادة األولى: النشر والنفاذ

 تكون ھذه الالئحة نافذة من تاریخ نشرھا.
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