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  التعر�فات
 :  المعاني الموضحة أمامها ما لم �قتض الس�اق خالف ذلك علىتدل الكلمات والع�ارات اآلت�ة 

 .هـ٢٨/١/١٤٣٧وتار�خ  )٣/م(نظام الشركات الصادر �المرسوم الملكي رقم  :نظام الشركات
 هـ٢/٦/١٤٢٤وتار�خ ) ٣٠/م(نظام السوق المال�ة الصادر �المرسوم الملكي رقم  :نظام السوق المال�ة

 . لتسجيل واإلدراج الصادرة عن مجلس هيئة السوق المال�ةقواعد ا :قواعد التسجيل واإلدراج
 .هيئة السوق المال�ة :الهيئة
 .السوق المال�ة السعود�ة :السوق 
 .الشركة السعود�ة للصناعات المتطورة :الشركة

 . السعود�ة للصناعات المتطورة مجلس إدارة الشركة: مجلس اإلدارة
ظ�م العالقات المختلفة بين نآل�ات لت ىوتوجيهها تشتمل علقواعد لق�ادة الشركة  : حوكمة الشركات

والمساهمين وأصحاب المصالح، وذلك بوضع قواعد وٕاجراءات خاصة  التنفيذيينمجلس اإلدارة والمدير�ن 
لتسهيل عمل�ة اتخاذ القرارات وٕاضفاء طا�ع الشفاف�ة والمصداق�ة عليها �غرض حما�ة حقوق المساهمين 

 .افس�ة والشفاف�ة في السوق و�يئة األعمالنيق العدالة والتوأصحاب المصالح وتحق
جمع�ة تشكَّل من مساهمي الشركة �موجب أحكام نظام الشركات ونظام الشركة : جمع�ة المساهمين

 .ساألسا
فيذ�ة للشركة و�شارك في ناإلدارة الذي �كون متفرغًا في اإلدارة الت مجلس عضو : فيذينالعضو الت

 .لهااألعمال اليوم�ة 
عضو مجلس اإلدارة الذي ال �كون متفرغًا إلدارة الشركة وال �شارك في األعمال : فيذينالعضو غير الت

 . اليوم�ة لها
طبق ن، وال تهعضو مجلس إدارة غير ت�فيذي يتمتع �االستقالل التام في مركزه وقرارات: العضو المستقل

 .العشر�ن من هذه الالئحةصوص عليها في المادة نأي من عوارض االستقالل الم هعل�
وط بهم إدارة عمل�ات الشركة اليوم�ة واقتراح القرارات ناألشخاص الم: فيذييننفيذ�ة أو ك�ار التناإلدارة الت

 .والمدير المالي هفيذي ونوا�نالت سفيذها، كالرئ�ناالستراتيج�ة وت
 :  األقارب أو صلة القرا�ة 

 .  اآل�اء، واألمهات، واألجداد، والجدات وٕان علوا
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 .اإلخوة واألخوات األشقاء، أو ألب، أو ألم، األزواج والزوجاتو  األوالد، وأوالدهم وٕان نزلوا
شركات أخرى   ىشركة مساهمة أو ذات مسؤول�ة محدودة تهدف إلى الس�طرة عل :الشركة القا�ضة

مال تلك  سالشركات التا�عة، وذلك �امتالك أكثر من نصف رأ ىمساهمة أو ذات مسؤول�ة محدودة تدع
 .تشكيل مجلس إدارتها ىالشركات أو �الس�طرة عل

 .أنظمة المملكة بهذه الصفة هأي شخص طب�عي أو اعت�اري تقر ل :شخص
 :األطراف ذوو العالقة

 . ك�ار المساهمين في الشركة) أ 
 . ا التا�عة وأقار�همأعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من شركاته) ب 
 .فيذيين في الشركة أو أي من شركاتها التا�عة وأقار�همنك�ار الت) ج 
 .فيذيين لدى ك�ار المساهمين في الشركةنأعضاء مجلس اإلدارة وك�ار الت) د
 .فيذيين أو أقار�همناإلدارة أو أحد ك�ار الت سمجلالمملوكة لعضو    –من غير الشركات  – شآت نالم) ه
 .فيها  فيذيين أو أقار�هم شر�كًا نالشركات التي �كون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو ك�ار الت) و 
مجلس   فيذيين أو أقار�هم عضوًا في نالشركات التي �كون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو ك�ار الت) ز

 . فيذيين فيهانإدارتها أو من ك�ار الت
أقار�هم ما   فيذيين أو ني من أعضاء مجلس اإلدارة أو ك�ار التشركات المساهمة التي �ملك فيها أ) ح 

 .من هذا التعر�ف) د(أو أكثر، مع مراعاة ما ورد في الفقرة  )%٥( هنسبت
  فيذيين أو أقار�هم تأثير في نالشركات التي �كون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو ك�ار الت) ط( 

 .هصح أو التوج�نقراراتها ولو بإسداء ال
وك�ار  تأثير في قرارات الشركة وأعضاء مجلس إدارتها  هوتوجيهات هصائحنأي شخص �كون ل) ي 
 .فيذييهانت

 .الشركات القا�ضة أو التا�عة للشركة) ك
م �شكل مهني من نمن هذا التعر�ف ال) ي(و) ط(من الفقرتين  نىو�ستث   صائح والتوجيهات التي تقدَّ

 .في ذلك هشخص مرخص ل
 .هيتعلق �شخص، تعني ذلك الشخص وكل تا�ع ل ف�ما :المجموعة 

 هذلك الشخص اآلخر، أو �شترك مع هشخص آخر، أو �س�طر عل� ىالشخص الذي �س�طر عل :تا�ع
وفي أي مما سبق تكون الس�طرة �شكل م�اشر أو غير  .من قبل شخص ثالث  همس�طرًا عل� هفي كون
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 .م�اشر
ين، والعمالء، والموّردين، نلعاملين، والدائمصلحة مع الشركة، كا هكل من ل: أصحاب المصالح

 .والمجتمع
 .فيهاأو أكثر من أسهم الشركة أو حقوق التصو�ت  % )٥( كل من �ملك ما نسبته  :ك�ار المساهمين

ح كل مساهم قدرة تصو�ت�ة �عدد نأسلوب تصو�ت الخت�ار أعضاء مجلس اإلدارة �م :التصو�ت التراكمي
التصو�ت بها لمرشح واحد أو تقس�مها بين من يختارهم من  هحق ل�حيث � ،األسهم التي �ملكها

 .المرشحين دون تكرار لهذه األصوات
م�اشر،  التأثير في أفعال أو قرارات شخص آخر، �شكل م�اشر أو غير ىالقدرة عل :حصة الس�طرة

 : فردًا أو مجتمعًا مع قر�ب أو تا�ع، من خاللنم
 .قوق التصو�ت في شركةحأو أكثر من % ٣٠امتالك نس�ة  )أ ( 
 .الجهاز اإلداري أو أكثر من أعضاء % ٣٠حق تعيين  )ب ( 

وُ�عّد مجلس إدارة الشركة .مجموعة األفراد الذين يتخذون القرارات االستراتيج�ة للشخص  :الجهاز اإلداري 
 . الجهاز اإلداري لها

و�ة المرت�طة �األداء، نالدور�ة أو السالم�الغ والبدالت واألر�اح وما في حكمها، والمكافآت  :المكافآت
فقات والمصار�ف الفعل�ة ناء النوالخطط التحفيز�ة قصيرة أو طو�لة األجل، وأي مزا�ا عيي�ة أخرى، �استث
 .هالمعقولة التي تتحملها الشركة عن عضو مجلس اإلدارة لغرض تأد�ة عمل

  .سواء أكان يوم عمل أم اليوم تقو�مي،   :يوم
 تمهيد  ٢

حوكمة  ظمة إلدارة الشركة لضمان االلتزام �أفضل ممارسات نتبين هذه الالئحة القواعد والمعايير الم )أ 
 . الشركات التي تكفل حما�ة حقوق المساهمين وأصحاب المصالح

 .اء األحكام التي �شار فيها إلى أنها استرشاد�ةن�استث للشركةُتعّد هذه الالئحة إلزام�ة ) ب
التي تخضع إلشراف جهات رقاب�ة  - الشركة ى�أحكام هذه الالئحة، تسري علمع عدم اإلخالل ) ج

 .لوائح وتعل�مات تلك الجهات -أخرى 
٣ 
 

 أهداف الالئحة
 : تهدف هذه الالئحة إلى وضع إطار قانوني فعال لحوكمة الشركة، وتهدف �صفة خاصة إلى ما يلي

 .متفعيل دور المساهمين في الشركة وت�سير ممارسة حقوقه) ١
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 .فيذ�ة ومسؤول�اتهمانب�ان اختصاصات مجلس اإلدارة واإلدارة الت) ٢ 
 .تفعيل دور مجلس اإلدارة واللجان وتطو�ر كفاءتها لتعز�ز آل�ات اتخاذ القرار في الشركة) ٣
 .زاهة والعدالة في السوق المال�ة وتعامالتها و�يئة األعمال وتعز�ز اإلفصاح فيهانتحقيق الشفاف�ة وال) ٤
 .توفير أدوات فعالة ومتوازنة للتعامل مع حاالت تعارض المصالح) ٥
 .تعز�ز آل�ات الرقا�ة والمساءلة للعاملين في الشركة) ٦
 . وضع اإلطار العام للتعامل مع أصحاب المصالح ومراعاة حقوقهم) ٧
 .وتوفير األدوات الالزمة لذلك الشركة ىز�ادة كفاءة اإلشراف عل) ٨
   .وتطو�ره �ما �الئم طب�عتها ن�هتب ى�مفهوم السلوك المهني وحثها عل الشركةتوع�ة ) ٩

 المعاملة العادلة للمساهمين  ٤
 .همنحما�ة حقوق المساهمين �ما �ضمن العدالة والمساواة بي ىيلتزم مجلس اإلدارة �العمل عل) أ 

المساهمين المالكين لذات فئة األسهم، فيذ�ة للشركة �عدم التمييز بين نيلتزم مجلس اإلدارة واإلدارة الت) ب
 .همنو�عدم حجب أي حق ع

 . تبين الشركة في س�اساتها الداخل�ة اإلجراءات الالزمة لضمان ممارسة جم�ع المساهمين لحقوقهم) ج
٥ 
 

 الحقوق المرت�طة �السهم
 : تثبت للمساهم جم�ع الحقوق المرت�طة �السهم،  و�خاصة ما يلي

 .من صافي األر�اح التي يتقرر توز�عها نقدًا أو بإصدار أسهم هنصي� علىالحصول ) ١
 .د التصف�ةنمن موجودات الشركة ع هنصي� علىالحصول ) ٢
 .قراراتها ىحضور جمع�ات المساهمين العامة أو الخاصة، واالشتراك في مداوالتها، والتصو�ت عل) ٣
 فيذ�ةنال�ة ولوائحهما التوفق أحكام نظام الشركات ونظام السوق الم هالتصرف في أسهم) ٤
دفاتر الشركة ووثائقها، و�شمل ذلك الب�انات والمعلومات الخاصة  ىاالستفسار وطلب االطالع عل) ٥
شاط الشركة واستراتيجيتها التشغيل�ة واالستثمار�ة �ما ال �ضر �مصالح الشركة وال يتعارض مع نظام نب

 .فيذ�ةنالشركات ونظام السوق المال�ة ولوائحهما الت
 .مراق�ة أداء الشركة وأعمال مجلس اإلدارة) ٦
مساءلة أعضاء مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤول�ة في مواجهتهم، والطعن ب�طالن قرارات جمع�ات ) ٧

 .   يسالمساهمين العامة والخاصة وفق الشروط والقيود الواردة في نظام الشركات ونظام الشركة األسا
أولو�ة االكتتاب �األسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقد�ة  ما لم توقف الجمع�ة العامة غير ) ٨ 
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وفقًا للمادة األر�عين �عد  – سذلك في نظام الشركة األسا  ىإذا نص عل -حق األولو�ة �العاد�ة العمل 
 .المائة من نظام الشركات

 .في سجل المساهمين في الشركة هتقييد أسهم) ٩
شرهما الشركة في نما لم ت سالشركة ونظامها األسا سنسخة من عقد تأس� ىطلب االطالع عل )١٠

 .موقعها اإللكتروني
 .ترش�ح أعضاء مجلس اإلدارة وانتخابهم) ١١

 المعلومات  ىحصول المساهم عل ٦
المساهم يلتزم مجلس اإلدارة بتوفير المعلومات الكاملة والواضحة والصح�حة وغير المضللة لتمكين ) أ

م هذه المعلومات في الوقت المهأكمل وج ىعل همن ممارسة حقوق  .نتظامإاسب و�جري تحديثها بن، وتقدَّ
يجب أن تتسم وسيلة توفير المعلومات للمساهم �الوضوح والتفصيل، وأن تتضمن ب�اًنا �معلومات ) ب

 .المساهمين من ذات الفئةالشركة التي �مكن للمساهم الحصول عليها، وأن يتم توفيرها لعموم 
هم في توفير نيجب ات�اع أكثر الوسائل فعال�ة في التواصل مع المساهمين وعدم التمييز بي) ج

 . المعلومات
 التواصل مع المساهمين  ٧

المشترك   الفهم   ى�ًا علن�ضمن مجلس اإلدارة تحقيق تواصل بين الشركة والمساهمين �كون مب) أ
 .لشركة ومصالحهالألهداف االستراتيج�ة ل

آراء  ىإطالع �ق�ة أعضاء مجلس اإلدارة عل ىفيذي علنالت سمجلس اإلدارة والرئ�  س�عمل رئ�) ب
 .اقشتها معهمنالمساهمين وم

فيذ�ة للشركة ما لم نال يجوز ألي من المساهمين التدخل في أعمال مجلس اإلدارة أو أعمال اإلدارة الت) ج
عن طر�ق الجمع�ة العامة العاد�ة  هفيذ�ة أو كان تدخلنمن إدارتها الت�كن عضوًا في مجلس إدارتها أو 

  .ووفقًا الختصاصاتها أو في الحدود واألوضاع التي يجيزها مجلس اإلدارة
 انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ٨

د نشر نع تعلن الشركة في الموقع اإللكتروني للسوق معلومات عن المرشحين لعضو�ة مجلس اإلدارة ) أ
أن تتضمن تلك المعلومات وصفًا لخبرات المرشحين  ىعل ،الدعوة النعقاد الجمع�ة العامة هتوج�أو 

الشركة توفير نسخة من هذه  ىومؤهالتهم ومهاراتهم ووظائفهم وعضو�اتهم السا�قة والحال�ة، وعل
 . وموقعها اإللكتروني  سالمعلومات في مركزها الرئ�
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التصو�ت   حيث ال يجوز استخدام حق�انتخاب مجلس اإلدارة،  يجب استخدام التصو�ت التراكمي في) ب
 .للسهم أكثر من مرة واحدة

ت الشركة نالمرشحين لعضو�ة مجلس اإلدارة الذين أعل ى�قتصر التصو�ت في الجمع�ة العامة عل) ج
 .من هذه المادة) أ(عن معلوماتهم وفق الفقرة 

 أر�اح  ىالحصول عل ٩
يب نالمساهمين من األر�اح الصاف�ة �عد تج ىس�ة التي توزَّع علنال سيبين نظام الشركة األسا) أ  
 .ظامي واالحت�اط�ات األخرى ناالحت�اطي ال 

  حققق مصالح �مجلس اإلدارة وضع س�اسة واضحة �شأن توز�ع أر�اح األسهم �ما  ىيجب عل) ب
 .سظام الشركة األسانالمساهمين والشركة وفقًا ل

 ىفي األر�اح وفقًا لقرار الجمع�ة العامة الصادر �شأن توز�ع األر�اح عل ه�ستحق المساهم حصت) ج
أو قرار مجلس اإلدارة القاضي بتوز�ع أر�اح مرحل�ة و�بين القرار تار�خ االستحقاق وتار�خ   المساهمين،
ظ�م�ة الصادرة نفي الضوا�ط واإلجراءات الت هصوص عل�نفَّذ القرار وفقًا لما هو منأن ي ىالتوز�ع، عل

 .ظام الشركات الخاصة �شركات المساهمة المدرجةنفيذًا لنت
 تمهيد ١٠

عقدة وفقًا نوتمثل الجمع�ة العامة الم ،تختص الجمع�ات العامة للمساهمين بجم�ع األمور المتعلقة �الشركة
م المتعلقة �الشركة، وتؤدي دورها وفقًا ظام�ة جم�ع المساهمين في ممارسة اختصاصاتهنلإلجراءات ال

 .  سفيذ�ة ونظام الشركة األسانالت هألحكام نظام الشركات ولوائح
 اختصاصات الجمع�ة العامة غير العاد�ة ١١

 :تختص الجمع�ة العامة غير العاد�ة �ما يلي
 .�اطلة الشركاتاء التعد�الت التي ُتعّد �موجب أحكام نظام ثن�است ستعديل نظام الشركة األسا) ١
 فيذ�ةنالت همال الشركة وفق األوضاع المقررة في نظام الشركات ولوائح سز�ادة رأ) ٢
يت بخسائر مال�ة، وفق نحاجة الشركة أو إذا مُ  ىعل همال الشركة في حال ز�ادت ستخف�ض رأ) ٣

 .فيذ�ةنالت هاألوضاع المقررة في نظام الشركات ولوائح
ص لغرض معين، والتصرف  سنظامها األسا هص عل�ناتفاقي للشركة يتقر�ر تكو�ن احت�اطي ) ٤ و�خصَّ
 .هف�
 .ستقر�ر استمرار الشركة أو حلها قبل األجل المعين في نظامها األسا) ٥
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 .عمل�ة شراء أسهم الشركة ىالموافقة عل) ٦
ل األسهم إصدار أسهم ممتازة أو إقرار شرائها أو تحو�ل أسهم عاد�ة إلى أسهم ممتازة أو تحو�) ٧

ووفقًا للضوا�ط واإلجراءات   سنص في نظام الشركة األسا ىاًء علنالممتازة إلى عاد�ة، وذلك ب
 .ظام الشركات الخاصة �شركات المساهمة المدرجةنفيذًا لنظ�م�ة الصادرة تنالت
م لعدد األسه  ىإصدار أدوات دين أو صكوك تمو�ل�ة قابلة للتحو�ل إلى أسهم، و��ان الحد األقص) ٨

 . التي يجوز إصدارها مقابل تلك األدوات أو الصكوك
ها للعاملين في الشركة والشركات التا�عة نالمال أو جزء م سد ز�ادة رأنتخص�ص األسهم المصدرة ع) ٩

 .أو �عضها، أو أي من ذلك
 المال مقابل حصص نقد�ة أو سق األولو�ة للمساهمين في االكتتاب بز�ادة رأ�حوقف العمل ) ١٠

ذلك في  علىاس�ة لمصلحة الشركة، إذا ُنص ناألولو�ة لغير المساهمين في الحاالت التي تراها م إعطاء
 .سنظام الشركة األسا

و�جوز للجمع�ة العامة غير العاد�ة أن تصدر قرارات داخلة في اختصاصات الجمع�ة العامة العاد�ة، 
العامة العاد�ة المحددة �األغلب�ة أن تصدر تلك القرارات وفقًا لشروط إصدار قرارات الجمع�ة  ىعل

 .  المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماع
 اختصاصات الجمع�ة العامة العاد�ة ١٢

الجمع�ة العامة غير العاد�ة، تختص الجمع�ة العامة العاد�ة بجم�ع شؤون الشركة،   هعدا ما تختص �
 :  و�خاصة ما يلي

 .تعيين أعضاء مجلس اإلدارة وعزلهم) ١
الترخ�ص في أن �كون لعضو مجلس اإلدارة مصلحة م�اشرة أو غير م�اشرة في األعمال والعقود ) ٢

 .فيذ�ةنالت هالتي تتم لحساب الشركة، وذلك وفق أحكام نظام الشركات ولوائح
الشركة  سافنافسة الشركة، أو أن ينم هالترخ�ص �اشتراك عضو مجلس اإلدارة في أي عمل من شأن) ٣

 .فيذ�ةنالت ه، وذلك وفق أحكام نظام الشركات ولوائحهشاط الذي تزاولنفي أحد فروع ال
فيذ�ة واألنظمة األخرى ذات نالت همراق�ة التزام أعضاء مجلس اإلدارة �أحكام نظام الشركات ولوائح) ٤

شأ عن مخالفتهم لتلك األحكام أو إساءتهم تدبير ن، وفحص أي ضرر يسالعالقة ونظام الشركة األسا
ظام ناس�ًا في هذا الشأن وفقًا لنذلك، واتخاذ ما تراه م ىة، وتحديد المسؤول�ة المترت�ة علأمور الشرك

 .فيذ�ةنالت هالشركات ولوائح
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 .فيذ�ةنالت هة المراجعة وفقًا ألحكام نظام الشركات ولوائحنتشكيل لج) ٥
 .القوائم المال�ة للشركة  ىالموافقة عل) ٦
 تقر�ر مجلس اإلدارة ىالموافقة عل) ٧
 .البت في اقتراحات مجلس اإلدارة �شأن طر�قة توز�ع األر�اح الصاف�ة) ٨
 .تقار�رهم ىعل هم، وتغييرهم، والموافقةنتعيين مراجعي حسا�ات الشركة، وتحديد مكافآتهم، وٕاعادة تعيي) ٩

 ظر في المخالفات واألخطاء التي تقع من مراجعي حسا�ات الشركة في أدائهم لمهامهم، وفي أينال) ١٠
تتعلق بتمكين مجلس اإلدارة أو إدارة الشركة لهم من  حسا�ات الشركة  اُيخطرها بها مراجعو  صعو�ات

الدفاتر والسجالت وغيرها من الوثائق والب�انات واإل�ضاحات الالزمة ألداء مهامهم، واتخاذ  ىاالطالع عل
 .   اس�ًا في هذا الشأننما تراه م

مال الشركة المدفوع وتقر�ر   سمن رأ%) ٣٠(ما بلغ   ىمي متظانوقف تجييب احت�اطي الشركة ال) ١١
وات المال�ة التي ال تحقق الشركة فيها نمساهمي الشركة في الس ىس�ة علنهذه ال نهتوز�ع ما جاوز م

 .أر�احًا صاف�ة
أن �كون  ىلغرض معين، عل هاستخدام االحت�اطي االتفاقي للشركة في حال عدم تخص�ص) ١٢

الشركة أو  ىفع علنالتي تعود �ال هاقتراح من مجلس اإلدارة وفي األوج ىاًء علنت�اطي باستخدام هذا االح
 .المساهمين

ظامي واالحت�اطي االتفاقي، والتصرف نتكو�ن احت�اط�ات أخرى للشركة، بخالف االحت�اطي ال) ١٣
 .فيها
لمعاونة ما أو اقتطاع م�الغ من األر�اح الصاف�ة للشركة إلنشاء مؤسسات اجتماع�ة لعاملي الشركة ) ١٤

 .�كون قائمًا من هذه المؤسسات وفقًا لما ورد في المادة التاسعة والعشر�ن �عد المائة من نظام الشركات
احدة أم عدة صفقات من أصول الشركة، سواء في صفقة و  %) ٥٠( ب�ع أكثر من  ىالموافقة عل) ١٥

خالل اثني عشر شهرًا من تار�خ أول صفقة ب�ع، وفي حال تضمن ب�ع تلك األصول ما يدخل ضمن 
 علىموافقة الجمع�ة العامة غير العاد�ة  ىاختصاصات الجمع�ة العامة غير العاد�ة، فيجب الحصول عل

 .ذلك
 جمع�ة المساهمين ١٣

  صوص عليها في نظام نللمساهمين وفقًا لألوضاع والظروف المعقد الجمع�ة العامة العاد�ة نت) أ
 .سفيذ�ة ونظام الشركة األسانالت هالشركات ولوائح
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  ةنة خالل  األشهر الستة التال�ة النتهاء السناألقل في الس ىعقد الجمع�ة العامة العاد�ة مرة علنت) ب
 .المال�ة للشركة

صوص نالم  همين بدعوة من مجلس اإلدارة، وفقًا لألوضاع عقد الجمع�ات العامة أو الخاصة للمسانت) ج
مجلس اإلدارة أن يدعو الجمع�ة  ىوعل. سفيذ�ة ونظام الشركة األسانالت هعليها في نظام الشركات ولوائح

المراجعة أو عدد من المساهمين  ةنالعامة العاد�ة إلى االجتماع إذا طلب ذلك مراجع الحسا�ات أو لج
و�جوز لمراجع الحسا�ات دعوة الجمع�ة . مال الشركة ساألقل من رأ لىع) %٥( هسبتملكيتهم ما ن تمثل

 .إلى االنعقاد إذا لم يدُعها مجلس اإلدارة خالل ثالثين يومًا من تار�خ طلب مراجع الحسا�ات
بواحد وعشر�ن وجدول أعمالها قبل الموعد  هيجب اإلعالن عن موعد انعقاد الجمع�ة العامة ومكان) د

شر الدعوة في الموقع اإللكتروني للسوق والموقع اإللكتروني للشركة وفي صح�فة ناألقل، وتُ  ىعليوما 
 هو�اإلضافة إلى ذلك، يجوز للشركة توج� .سطقة التي �كون فيها مركز الشركة الرئ�نيوم�ة توزَّع في الم

 .لحديثة�ة انالدعوة النعقاد الجمع�ات العامة والخاصة لمساهميها عن طر�ق وسائل التق
في  هإل�  يجوز للشركة تعديل جدول أعمال الجمع�ة العامة خالل الفترة ما بين نشر اإلعالن المشار ) ه

أن تعلن الشركة عن ذلك وفقًا لألوضاع  ىمن هذه المادة وموعد انعقاد الجمع�ة العامة، عل) د(الفقرة 
 . من هذه المادة) د(المقررة في الفقرة 

  . يجب أن يتاح للمساهمين الفرصة للمشاركة الفعالة والتصو�ت في اجتماعات الجمع�ة العامة) و  
 ىو�جوز عقد اجتماعات الجمع�ات العامة للمساهمين واشتراك المساهم في مداوالتها والتصو�ت عل

ظام نفيذًا لنالصادرة تظ�م�ة ن�ة الحديثة، وذلك وفقًا للضوا�ط واإلجراءات التنقراراتها بواسطة وسائل التق
 .الشركات الخاصة �شركات المساهمة المدرجة

العامة، ومن  ت�سير مشاركة أكبر عدد من المساهمين في اجتماع الجمع�ة  ى�عمل مجلس اإلدارة عل) ز
 .ذلك اخت�ار المكان والوقت المالئمين

  سالرئ�  ي مركز الشركة الشركة التحقق من تسجيل ب�انات المساهمين الراغبين في الحضور ف ىعل) ح
 .وسيلة أخرى  ىعل سص نظام الشركة األسانقبل الوقت المحدد النعقاد الجمع�ة ما لم ي

 جدول أعمال الجمع�ة العامة ١٤
التي  د إعداد جدول أعمال الجمع�ة العامة أن �أخذ في االعت�ار الموضوعاتنمجلس اإلدارة ع ىعل) أ

من أسهم الشركة على االقا  %)٥(للمساهمين الذين �ملكون نس�ة و�جوز . يرغب المساهمون في إدراجها
 . د إعدادهنإضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمع�ة العامة ع
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جدول أعمال الجمع�ة العامة  ىل موضوع من الموضوعات المدرجة علمجلس اإلدارة إفراد ك ىعل) ب
وضع األعمال وعدم  د واحدنجوهر�ًا تحت بد مستقل، وعدم الجمع بين الموضوعات المختلفة نفي ب

د واحد  لغرض نوالعقود التي �كون ألعضاء المجلس مصلحة م�اشرة أو غير م�اشرة فيها ضمن ب
 .د ككلنالب ىتصو�ت المساهمين عل ىالحصول عل

د نع –يجب أن يتاح للمساهمين من خالل الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني للسوق ) ج
ود جدول أعمال و�خاصة نالمعلومات المتعلقة بب ىالحصول عل  - الدعوة النعقاد الجمع�ة العامةنشر 

هم من اتخاذ ن، وذلك لتمكيالمراجعة ةنتقر�ر مجلس اإلدارة ومراجع الحسا�ات والقوائم المال�ة وتقر�ر لج
مال الجمع�ة الشركة تحديث تلك المعلومات في حال تعديل جدول أع  ىوعل. �شأنها سقرار مدرو 

 .العامة
 .للهيئة إضافة ما تراه من موضوعات إلى جدول أعمال الجمع�ة العامة) د

 إدارة جمع�ة المساهمين  ١٥
 هتد�ني  أو من  هد غ�ا�نع همجلس اإلدارة أو نائ� ساجتماعات الجمع�ات العامة للمساهمين رئ� سيرأ) أ

 .همجلس اإلدارة ونائ�  سلذلك في حال غ�اب رئ� همجلس اإلدارة من بين أعضائ
  جمع�ة المساهمين بإتاحة الفرصة للمساهمين للمشاركة الفعالة والتصو�ت في  سيلتزم رئ�) ب

ب وضع أي إجراء يؤدي إلى إعاقة حضور الجمع�ات أو استخدام حق ناجتماعات الجمع�ة العامة، وتج
 .عات وٕاجراءات التصو�تو�جب إحاطتهم علمًا �القواعد التي تحكم عمل تلك االجتما التصو�ت

األسئلة  هاقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمع�ة العامة وتوج�نللمساهمين حق م) ج
و�جب اإلجا�ة عن هذه األسئلة �القدر الذي ال . �شأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراجع الحسا�ات 

 .�عّرض مصلحة الشركة للضرر
الشركة   ىمحضر اجتماع الجمع�ة العامة، و�تعين عل ىع عليجب تمكين المساهمين من االطال) د

 .خالل عشرة أ�ام من تار�خ عقد االجتماع نهسخة منتزو�د الهيئة ب
تائج نالشركة اإلعالن للجمهور وٕاشعار الهيئة والسوق وفقًا للضوا�ط التي تحددها الهيئة ب ىعل) ه

 .  الجمع�ة العامة فور انتهائها
 اإلدارةتكو�ن مجلس  ١٦

 :في تكو�ن مجلس اإلدارة ما يلي ىيراع
من المادة  )أ(مع حجم الشركة وطب�عة نشاطها، دون اإلخالل �ما ورد في الفقرة  هاسب عدد أعضائنت) ١
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 .السا�عة عشرة من هذه الالئحة
 .فيذييننمن األعضاء غير الت هأن تكون أغلبيت) ٢
 .المستقلين عن عضو�ن أو عن ثلث أعضاء المجلس ، أيهما أكثر هأن ال �قل عدد أعضائ) ٣

 تعيين أعضاء مجلس اإلدارة ١٧
أحد  ىأال �قل عن ثالثة وال يز�د عل ىعدد أعضاء مجلس اإلدارة، عل سُ�حدد نظام الشركة األسا) أ

 .عشر
 سكة األساصوص عليها في نظام الشر نتخب الجمع�ة العامة أعضاء مجلس اإلدارة للمدة المنت) ب

غير  ىعل سص نظام الشركة األسانو�جوز إعادة انتخابهم ما لم ي. واتن�شرط أن ال تتجاوز ثالث س
 .ذلك
شركات مساهمة   سُ�شترط أن ال �شغل عضو مجلس اإلدارة عضو�ة مجلس إدارة أكثر من خم) ج

 .مدرجة في السوق في آن واحد
 عمل الشركة إشعار الهيئة �أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وصفات عضو�تهم خالل خمسة أ�ام ىعل) د

عضو�تهم  ىوأي تغييرات تطرأ عل أيهما أقرب همنمن تار�خ بدء دورة مجلس اإلدارة أو من تار�خ تعيي
 .  خالل خمسة أ�ام عمل من تار�خ حدوث التغييرات

 )استرشادي(.شروط عضو�ة مجلس اإلدارة ١٨
�ة ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة نشترط أن �كون عضو مجلس اإلدارة من ذوي الكفا�ة المه�

 هوج ىعل هأن يتوافر ف� ى�كفاءة واقتدار، و�راع همن ممارسة مهام نهواالستقالل الالزم، �ما �مكّ 
 :الخصوص ما يلي

ح الصالح�ات �ما يؤدي إلى تحفيز نلم ههلوذلك �أن يتمتع �مهارات ق�اد�ة تؤ : الق�ادة ىالقدرة عل) ١
 .�ةناألداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال اإلدارة الفعالة والتقيد �الق�م واألخالق المه

اس�ة، ومستوى نوالشخص�ة الم، �ةنالمؤهالت العلم�ة، والمهارات المه هوذلك �أن تتوافر ف� :الكفاءة) ٢
والخبرات العمل�ة ذات الصلة �أنشطة الشركة الحال�ة والمستقبل�ة أو �اإلدارة أو االقتصاد أو  ،التدر�ب

 .المحاس�ة أو القانون أو الحوكمة، فضًال عن الرغ�ة في التعلم والتدر�ب
�ة، والق�اد�ة، واإلدار�ة والسرعة في اتخاذ نالقدرات الف هوذلك �أن تتوافر ف�: هالتوج� ىالقدرة عل) ٣
االستراتيجي  هالتوج� على�ة المتعلقة �سير العمل، وأن �كون قادرًا نقرار، واست�عاب المتطل�ات الفال

 .والتخط�ط والرؤ�ة المستقبل�ة الواضحة
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 .قراءة الب�انات والتقار�ر المال�ة وفهمهما  ىوذلك �أن �كون قادرًا عل :المعرفة المال�ة) ٤
 ىوعل. هواختصاصات هعن ممارسة مهام همانع صحي �عوق هوذلك �أن ال �كون لد� :الل�اقة الصح�ة) ٥

ة الترش�حات وتوافر المقومات ند انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة توص�ات لجنالجمع�ة العامة أن تراعي ع
 .�ة الالزمة ألداء مهامهم �شكل فعال وفق ما ورد في هذه المادةنالشخص�ة والمه

 اإلدارةمجلس انتهاء عضو�ة  ١٩
العاد�ة في كل وقت و�جوز للجمع�ة ك�ف�ة انتهاء عضو�ة مجلس اإلدارة  سيبين نظام الشركة األسا) أ

خالف ذلك دون إخالل   ىعل سعزل جم�ع أعضاء المجلس أو �عضهم ولو نص نظام الشركة األسا
كذلك يجوز . اسبنحق من ُعزل في التعو�ض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير م�

عن  هاإلدارة إنهاء عضو�ة من يتغيب من أعضائ مجلس توص�ة من   ىاًء علنب -للجمع�ة العامة 
 . حضور ثالثة اجتماعات متتال�ة للمجلس دون عذر مشروع

تشعر الهيئة والسوق   د انتهاء عضو�ة عضو في مجلس اإلدارة بإحدى طرق انتهاء العضو�ة نع) ب
 .اب التي دعت إلى ذلكفورًا مع ب�ان األس�

ب�ان مكتوب  تقد�م  هأداء الشركة، فعل� ىملحوظات عل هإذا استقال عضو مجلس اإلدارة، وكانت لد�) ج
 .أعضاء مجلس اإلدارة  ىمجلس اإلدارة، و�جب عرض هذا الب�ان عل سبها إلى رئ�

 :المجلس في الشاغر المركز) د
كان للمجلس أن �عين عضوًا مؤقتًا في المركز الشاغر، على  اإلدارةإذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس 

أن �كون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفا�ة و�جب أن تبلغ بذلك وزارة التجارة واالستثمار وهيئة السوق 
المال�ة خالل خمسة أ�ام عمل من تار�خ التعيين وأن �عرض التعيين على الجمع�ة العامة في أول 

وٕاذا لم تتوافر الشروط الالزمة النعقاد مجلس اإلدارة �سبب . عضو الجديد مدة سلفهاجتماع لها و�كمل ال
عل�ه وجب على �ق�ة األعضاء و  أعضاء،) ٤(النصاب الالزم لصحة اجتماعه نقص عدد أعضائه عن 

 .دعوة الجمع�ة العامة العاد�ة لالنعقاد خالل ستين يومًا النتخاب العدد الالزم من األعضاء
 عوارض االستقالل  ٢٠

  ىعل والتصو�ت هوٕابداء آرائ هممارسة مهام ىيجب أن �كون عضو مجلس اإلدارة المستقل قادرًا عل) أ
اتخاذ القرارات السل�مة التي تسهم في تحقيق   ىالقرارات �موضوع�ة وح�اد، �ما ُ�عين مجلس اإلدارة عل

 .مصالح الشركة
وجود   �ًا لمدى تحقق استقالل العضو والتأكد من عدم و نمجلس اإلدارة أن يجري تقي�مًا س ىعل) ب
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مع االستقالل الالزم توافره في عضو مجلس  ىافنيت) ج.هعالقات أو ظروف تؤثر أو �مكن أن تؤثر ف�
 :ما يلي  –سبيل المثال ال الحصر   ىعل -اإلدارة المستقل 

خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم  شركة أخرى من  هأن �كون مالكًا لما نسبت .١
 .س�ةنصلة قرا�ة مع من �ملك هذه ال همجموعتها أو ل

خمسة في المائة أو أكثر من أسهم  هأن �كون ممثًال لشخص ذي صفة اعت�ار�ة �ملك ما نسبت .٢
 .الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها

من  صلة قرا�ة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في شركة أخرى  هأن تكون ل .٣
 .مجموعتها

 .فيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتهانصلة قرا�ة مع أي من ك�ار الت هأن تكون ل .٤
 . أن �كون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضو�ة  مجلس إدارتها .٥
أو  معها كان �عمل موظفًا خالل العامين الماضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل أن �عمل أو .٦

كمراجعي الحسا�ات وك�ار الموّردين، أو أن �كون مالكًا لحصص س�طرة شركة أخرى في مجموعتها، 
 .لدى أي من تلك األطراف خالل العامين الماضيين

 .العقود التي تتم لحساب الشركةمصلحة م�اشرة أو غير م�اشرة في األعمال و  هأن تكون ل .٧
تز�د   همكافأة عضو�ة مجلس اإلدارة أو أي من لجان ىم�الغ مال�ة من الشركة عالوة عل ىأن يتقاض .٨

من مكافأته في العام السابق التي حصل عليها مقابل % ٥٠ر�ال أو عن )  ٢٠٠٬٠٠٠( عن 
 .عضو�ه مجلس اإلدارة أو أي من لجانه أيهما أقل

 .الشركة هشاط الذي تزاولنافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النم هل من شأنأن �شترك في عم .٩
 فصلة في عضو�ة مجلس إدارةنوات متصلة أو منتسع س ىما يز�د عل ىأن �كون قد أمض .١٠

 .الشركة
ال ُتعّد من قبيل المصلحة الناف�ة الستقالل�ة عضو مجلس اإلدارة التي يجب لها الحصول على  )ج

 هترخ�ص من الجمع�ة العامة العاد�ة األعمال والعقود التي تتم مع عضو مجلس اإلدارة لتلب�ة احت�اجات
مع عموم  الشخص�ة إذا تمت هذه األعمال والعقود بنفس األوضاع والشروط التي تّت�عها الشركة

 .ة الترش�حات خالف ذلكنالمتعاقدين والمتعاملين وكانت ضمن نشاط الشركة المعتاد، ما لم تَر لج
 :واختصاصاته مسؤول�ة مجلس اإلدارة  ٢١

وكل ما من  ا�ة والوالء في إدارة الشركة نبذل واجبي الع ه�مثل مجلس اإلدارة جم�ع المساهمين، وعل�) أ
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 .ميتها وتعظ�م ق�متهانصون مصالحها وت هشأن
في  عاتق مجلس إدارة الشركة المسؤول�ة عن أعمالها وٕان فوض لجاًنا أو جهات أو أفراد ىتقع عل) ب

ال يجوز لمجلس اإلدارة إصدار تفو�ض عام أو غير  ،وفي جم�ع األحوال .هممارسة �عض اختصاصات
 .محدد المدة

 :الوظائف األساس�ة لمجلس اإلدارة  ٢٢
ونظام الشركة  التنفيذ�ة ولوائحهمع مراعاة االختصاصات المقررة للجمع�ة العامة في نظام الشركات 

حقق أغراضها، �أعمالها �ما  ه، �كون لمجلس اإلدارة أوسع الصالح�ات في إدارة الشركة وتوج� ساألسا
 :ما يلي هو�دخل ضمن مهام مجلس  اإلدارة واختصاصات

ومراجعتها  تنفيذها ىواالستراتيج�ات واألهداف الرئ�سة للشركة واإلشراف علوضع الخطط والس�اسات ) ١
 :�شكل دوري، والتأكد من توافر الموارد ال�شر�ة والمال�ة الالزمة لتحق�قها، ومن ذلك

المخاطر   وضع االستراتيج�ة الشاملة للشركة وخطط العمل الرئ�سة وس�اسات وٕاجراءات إدارة . أ
   .ومراجعتها وتوجيهها

الموازنات التقدير�ة ج�اتها وأهدافها المال�ة وٕاقرار تحديد اله�كل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتي. ب
 .  �أنواعها 

 . فقات الرأسمال�ة الرئ�سة للشركة، وتملك األصول والتصرف بهانال علىاإلشراف . ج
   . واألداء الشامل في الشركة التنفيذوضع أهداف األداء ومراق�ة . د  

   . والوظ�ف�ة في الشركة واعتمادها التنظ�م�ةالمراجعة الدور�ة لله�اكل . ه
 . الرئ�سة  التحقق من توافر الموارد ال�شر�ة والمال�ة الالزمة لتحقيق أهداف الشركة وخططها . و
 : وضع أنظمة وضوا�ط للرقا�ة الداخل�ة واإلشراف العام عليها، ومن ذلك) ٢
 مجلس الفعل�ة والمحتملة لكل من أعضاء معالجة حاالت تعارض المصالحوضع س�اسة مكتو�ة ل. أ

و�شمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، وٕاساءة اإلدارة واإلدارة التنفيذ�ة والمساهمين، 
 .عن التعامالت مع األطراف ذوي العالقة الناتجالتصرف 

التقار�ر   التأكد من سالمة األنظمة المال�ة والمحاسب�ة، �ما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد . ب 
 . المال�ة

عن   وٕادارة المخاطر  وذلك بوضع تصور عام  سلق�ا مناس�ةالتأكد من تطبيق أنظمة رقاب�ة . ج
مستوى الشركة، وطرحها   ىعل الشركة وٕانشاء بيئة ملمة بثقافة إدارة المخاطر تواجهالمخاطر التي قد 
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 .  �شفاف�ة مع أصحاب المصالح واألطراف ذات الصلة �الشركة
 . و�ة لفاعل�ة إجراءات الرقا�ة الداخل�ة في الشركةنالمراجعة الس. د
يتعارض مع  �ما ال -إعداد س�اسات ومعايير وٕاجراءات واضحة ومحددة للعضو�ة في مجلس اإلدارة) ٣

 .العامة لها�عد إقرار الجمع�ة  التنفيذ، ووضعها موضع -األحكام اإللزام�ة في هذه الالئحة
 .العالقة مع أصحاب المصالح وفق أحكام هذه الالئحة تنظموضع س�اسة مكتو�ة ) ٤ 
عن  وضع الس�اسات واإلجراءات التي تضمن تقيد الشركة �األنظمة واللوائح والتزامها �اإلفصاح) ٥ 

 .بها التنفيذ�ةالمعلومات الجوهر�ة للمساهمين وأصحاب المصالح، والتحقق من تقيد اإلدارة 
 .قد�ة، وعالقاتها المال�ة واالئتمان�ة مع الغيرنإدارة مال�ة الشركة، وتدفقاتها ال  ىاإلشراف عل) ٦
 :االقتراح للجمع�ة العامة غير العاد�ة �ما يراه ح�ال ما يلي) ٧
 .  تخف�ضهمال الشركة أو   سز�ادة رأ. أ

 .أو تقر�ر استمرارها سحل الشركة قبل األجل المعين في نظام الشركة األسا. ب
 : االقتراح للجمع�ة العامة العاد�ة �ما يراه ح�ال ما يلي) ٨ 
العاد�ة وعدم   من قبل الجمع�ة العامة غير نهاستخدام االحت�اطي االتفاقي للشركة في حال تكو�. أ 

 . لغرض معين هتخص�ص
   . تكو�ن احت�اط�ات أو مخصصات مال�ة إضاف�ة للشركة. ب
 .طر�قة توز�ع أر�اح الشركة الصاف�ة. ج
 .و�ة للشركة واعتمادها قبل نشرهانإعداد القوائم المال�ة األول�ة والس)  ٩

 .إعداد تقر�ر مجلس اإلدارة واعتماده قبل نشره) ١٠
ومات الواجب اإلفصاح عيها وذلك وفق س�اسات ونظم عمل ضمان دقة وسالمة الب�انات والمعل) ١١

 .اإلفصاح والشفاف�ة المعمول بها
األنشطة  هأوج  ىوات اتصال فعالة تت�ح للمساهمين االطالع �شكل مستمر ودوري علنإرساء ق) ١٢

 .المختلفة للشركة وأي تطورات جوهر�ة
ة وصالح�اتها ومسؤول�اتها، نفيها مدة اللج �حدد�قرارات  نهع منبثقةتشكيل لجان متخصصة ) ١٣ 

أن يتضمن قرار التشكيل تسم�ة األعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم   ىوك�ف�ة رقا�ة المجلس عليها، عل
 .وواج�اتهم، مع تقي�م أداء وأعمال هذه اللجان وأعضائها

ابتة، والمكافآت المرت�طة ح للعاملين في الشركة، مثل المكافآت الثنتحديد أنواع المكافآت التي ُتم) ١٤
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 تنفيذاً الصادرة  التنظ�م�ة �ما ال يتعارض مع الضوا�ط واإلجراءات  �األداء، والمكافآت في شكل أسهم
 .ظام الشركات الخاصة �شركات المساهمة المدرجةنل

 . وضع الق�م والمعايير التي تحكم العمل في الشركة) ١٥
 

 توز�ع االختصاصات والمهام ٢٣
للشركة تحديد االختصاصات وتوز�ع المهام بين مجلس اإلدارة  التنظ�مييجب أن يتضمن اله�كل  

كفاءة اتخاذ قرارات الشركة  �حسن�ما يتفق مع أفضل ممارسات حوكمة الشركات و  التنفيذ�ةواإلدارة 
 :اإلدارة في سبيل ذلك مجلس  ىو�تعين عل. همانالتوازن في الصالح�ات والسلطات بي و�حقق

اعتماد الس�اسات الداخل�ة المتعلقة �عمل الشركة وتطو�رها، �ما في ذلك تحديد المهام  ) ١
 .المختلفة التنظ�م�ةواالختصاصات والمسؤول�ات الموكولة إلى المستو�ات 

يوضح تلك وجدول  التنفيذ�ةاعتماد س�اسة مكتو�ة وتفصيل�ة بتحديد الصالح�ات المفوضة إلى اإلدارة ) ٢
اإلدارة أن �طلب من اإلدارة رفع تقار�ر دور�ة  مجلس ومدة التفو�ض، ول التنفيذوطر�قة  الصالح�ات

 .  �شأن ممارساتها للصالح�ات المفوضة 
 .المجلس �صالح�ة البت فيها �حتفظتحديد الموضوعات التي ) ٣ 

   المناصبالفصل بين  ٢٤
 سللرئ�  رئ�سًا ونائ�اً  أعضائه، ُ�عّين مجلس اإلدارة من بين  سيمع مراعاة أحكام نظام الشركة األسا ) أ

 .  منتد�ا، و�جوز أن ُ�عّين عضوًا 
�ما في ذلك   في الشركة تنفيذي منصبمجلس اإلدارة وأي   سصب رئ�نال يجوز الجمع بين م   ) ب

  ىعل سوٕان نص نظام الشركة األسا أو المدير العام  التنفيذي  ستدب أو الرئ�نصب العضو المنم
 .خالف ذلك 

إن المنتدب والعضو  ونائ�همجلس اإلدارة   سمجلس اإلدارة تحديد اختصاصات كل من رئ� ىعل) ج
 .   من ذلك  سوجد  ومسؤول�اتهم �شكل واضح ومكتوب إذا خال نظام الشركة األسا

 . ركة شخص �الُسلطة المطلقة التخاذ القرارات في الش ينفردال يجوز أن  في جم�ع األحوال،) د
 

 التنفيذ�ةاإلدارة   ىاإلشراف عل ٢٥
ك�ف�ة عملها، والرقا�ة واإلشراف عليها،  وتنظ�مللشركة،  التنفيذ�ةيتولى مجلس اإلدارة تشكيل اإلدارة  
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 :في سبيل ذلك هوالتحقق من أدائها المهام الموكولة إليها، وعل�
 وضع الس�اسات اإلدار�ة والمال�ة الالزمة  )١
 منهفيذ�ة تعمل وفق الس�اسات المعتمدة ناإلدارة التالتحقق من أن  )٢
  هأعمال على، واإلشراف ينهللشركة وتعي التنفيذي  ساخت�ار الرئ� )٣
، إن  هوتحديد مكافآت هتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخل�ة أو المراجع الداخلي وعزل )٤

 .وجد
ومشاكل  من معوقات هل�حث مجر�ات العمل وما �عتر� التنفيذ�ةعقد اجتماعات دور�ة مع اإلدارة  )٥

 .المعلومات المهمة �شأن نشاط الشركة ومناقشةواستعراض  ،
 سجم مع أهداف الشركة واستراتيجيتها نت التنفيذ�ةوضع معايير أداء لإلدارة  )٦
   وتقو�مه التنفيذ�ةمراجعة أداء اإلدارة  )٧
 .إدارة الشركة  ىوضع خطط التعاقب عل )٨

 فيذ�ة ومهامهاناختصاصات اإلدارة الت ٢٦
، التنفيذ�ة ولوائحهاإلدارة �موجب أحكام نظام الشركات  مجلس مع مراعاة االختصاصات المقررة ل

 �حققالخطط والس�اسات واالستراتيج�ات واألهداف الرئ�سة للشركة �ما  بتنفيذ التنفيذ�ةتختص اإلدارة 
 :  ومهامها ما يلي تنفيذ�ةالو�دخل ضمن اختصاصات اإلدارة . أغراضها 

 . الس�اسات واألنظمة الداخل�ة للشركة المقرة من مجلس اإلدارة تنفيذ )١
اقتراح استراتيج�ة الشاملة للشركة وخطط العمل الرئ�سة والمرحل�ة وس�اسات وآل�ات االستثمار،  )٢

 .وتنفيذهاوالتمو�ل، وٕادارة المخاطر، وخطط إدارة الظروف اإلدار�ة الطارئة 
 . اقتراح اله�كل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيج�اتها وأهدافها المال�ة )٣
 .الرأسمال�ة الرئ�سة للشركة وتملك األصول والتصرف فيها  النفقاتاقتراح  )٤
 .ظر في اعتمادهاناإلدارة للمجلس والوظ�ف�ة للشركة ورفعها إلى  التنظ�م�ةاقتراح اله�اكل  )٥
 :اخل�ة واإلشراف العام عليها، وتشملأنظمة وضوا�ط الرقا�ة الد تنفيذ )٦

   س�اسة تعارض المصالح  تنفيذ. أ
  تطبيق األنظمة المال�ة والمحاسب�ة �شكل سل�م، �ما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد. ب

 .التقار�ر المال�ة
  وٕادارة المخاطر  وذلك بوضع تصور عام عن المخاطر   سلق�ا مناس�ةتطبيق أنظمة رقاب�ة . ج
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مستوى الشركة، وطرحها   ىالشركة وٕانشاء بيئة ملمة بثقافة الحد من المخاطر عل هي قد تواجالت
 .�شفاف�ة مع مجلس اإلدارة وغيرهم من أصحاب المصالح

واقتراح هذه الالئحة  �ما ال يتعارض مع أحكام قواعد الحوكمة الخاصة �الشركة �فعال�ة تنفيذ) ٧
 .د الحاجةنتعديلها ع

الس�اسات واإلجراءات التي تضمن تقيد الشركة �األنظمة واللوائح والتزامها �اإلفصاح عن  تنفيذ) ٨
 .المعلومات الجوهر�ة للمساهمين وأصحاب المصالح

 : ح�ال ما يلي هوتقد�م توص�ات هتزو�د مجلس اإلدارة �المعلومات الالزمة لممارسة اختصاصات )٩
    همال الشركة أو تخف�ض سز�ادة رأ. أ

 .أو تقر�ر استمرارهاس حل الشركة قبل األجل المحدد في نظامها األسا. ب
  . استخدام االحت�اطي االتفاقي للشركة . ج 
   . تكو�ن احت�اط�ات إضاف�ة للشركة. د
 .طر�قة توز�ع أر�اح الشركة الصاف�ة. ه

والمكافآت المرت�طة اقتراح س�اسة وأنواع المكافآت التي ُتم�ح للعاملين، مثل المكافآت الثابتة، ) ١٠
 .�األداء، والمكافآت في شكل أسهم

إعداد التقار�ر الدور�ة المال�ة وغير المال�ة �شأن التقدم المحرز في نشاط الشركة في ضوء ) ١١
 . مجلس اإلدارة  ىخطط وأهداف الشركة االستراتيج�ة، وعرض تلك التقار�ر عل

فضًال عن إدارة مواردها �الشكل األمثل و�ما يتفق إدارة العمل اليومي للشركة وتسيير أنشطتها، ) ١٢
 .  مع أهداف الشركة واستراتيجيتها

 . ميتها داخل الشركةناء ثقافة الق�م األخالق�ة وتنالمشاركة الفعالة في ب) ١٣
وكفايتها والحرص  النظمنظم الرقا�ة الداخل�ة وٕادارة المخاطر، والتحقق من فعال�ة تلك  تنفيذ) ١٤
 .ام �مستوى المخاطر المعتمد من مجلس اإلدارةااللتز   ىعل

اقتراح الس�اسات الداخل�ة المتعلقة �عمل الشركة وتطو�رها،�ما في ذلك تحديد المهام ) ١٥  
 .المختلفة التنظ�م�ةواالختصاصات والمسؤول�ات الموكولة إلى المستو�ات 

 . تنفيذهااقتراح س�اسة واضحة لتفو�ض األعمال إليها وطر�قة ) ١٦
أن ترفع إلى علىاقتراح الصالح�ات التي تفوض إليها، وٕاجراءات اتخاذ القرار ومدة التفو�ض،  )١٧

 .مجلس اإلدارة تقار�ر دور�ة عن ممارساتها لتلك الصالح�ات
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 هاإلدارة ومهاممجلس   ساختصاصات رئ�  ٢٧
  ىمجلس اإلدارة ق�ادة المجلس واإلشراف عل سدون إخالل �اختصاصات مجلس اإلدارة، يتولى رئ� 

مجلس اإلدارة �صفة   س�فعال�ة، و�دخل في مهام واختصاصات رئ� هوأداء اختصاصات هسير عمل
 :خاصة ما يلي

المعلومات الكاملة والواضحة    ىاسب علنضمان حصول أعضاء مجلس اإلدارة في الوقت الم )١
 .والصح�حة وغير المضللة 

جم�ع المسائل األساس�ة �شكل فعال وفي الوقت   �مناقشةالتحقق من ق�ام مجلس اإلدارة  )٢
 .اسبنالم

ونظام الشركة  التنفيذ�ة هنظام الشركات ولوائح هص عل�نتمثيل الشركة أمام الغير وفق ما ي )٣
 .ساألسا

 . مصلحة الشركة �حققممارسة مهامهم �فعال�ة و�ما  ىتشج�ع أعضاء مجلس اإلدارة عل )٤
 .وات للتواصل الفعلي مع المساهمين وٕا�صال آرائهم إلى مجلس اإلدارةنضمان وجود ق )٥
و�ين  التنفيذ�ةاءة والمشاركة الفعالة بين كل من مجلس اإلدارة واإلدارة نتشج�ع العالقات الب )٦

 .اءنقد البنال ىوالمستقلين ، وٕايجاد ثقافة تشجع عل التنفيذيينوغير  التنفيذييناألعضاء 
ول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة مع األخذ �عين االعت�ار أي مسألة �طرحها أحد  إعداد جد )٧

 سوالتشاور مع أعضاء المجلس والرئ� أعضاء مجلس اإلدارة أو يثيرها مراجع الحسا�ات ،
 .د إعداد جدول أعمال المجلس نع التنفيذي

في  تنفيذيدون حضور أي  التنفيذيينمجلس اإلدارة غير  عقد لقاءات �صفة دور�ة مع أعضاء )٨
 . الشركة

د انعقادها �األعمال والعقود التي �كون ألحد أعضاء مجلس نإ�الغ الجمع�ة العامة العاد�ة ع )٩
أن يتضمن هذا اإل�الغ المعلومات التي   ىاإلدارة مصلحة م�اشرة أو غير م�اشرة فيها، عل

الثالثين من هذه الالئحة، وأن يرافق من المادة ) ١٤(العضو إلى مجلس اإلدارة وفقًا للفقرة  قدمها
 .هذا التبل�غ تقر�ر خاص من مراجع حسا�ات الشركة الخارجي

 
 .اإلدارة مجلس رئ�سًا له �عد انتهاء خدمات التنفيذي ستعيين الرئ� ٢٨

 . همن انتهاء خدمات السنتين األوليينرئ�سًا لمجلس إدارة الشركة خالل  التنفيذي سال يجوز تعيين الرئ� 
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 م�ادئ الصدق واألمانة والوالء ٢٩
ا�ة واالهتمام �مصالح نيلتزم كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة �م�ادئ الصدق واألمانة والوالء والع 

 : الخصوص ما يلي هوج  ىالشخص�ة، و�دخل في ذلك عل همصلحت  ىالشركة والمساهمين وتقد�مها عل
�ة صادقة، وأن  �فصح نلشركة عالقة مهوذلك �أن تكون عالقة عضو مجلس اإلدارة �ا: الصدق )١

 .فيذ أي صفقة أو عقد مع الشركة أو إحدى شركاتها التا�عةنلها عن أي معلومات مؤثرة قبل ت
تعارض في   ىطوي علناإلدارة التعامالت التي ت مجلس ب عضو نوذلك �أن يتج: الوالء )٢

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

وذلك �أداء الواج�ات والمسؤول�ات الواردة في نظام الشركات ونظام السوق  : ا�ة واالهتمامنالع )٣
 .واألنظمة األخرى ذات العالقة سونظام الشركة األسا التنفيذ�ةالمال�ة ولوائحهما 

 وواج�اتهم مجلس اإلدارةمهام أعضاء  ٣٠
اإلدارة  المهام والواج�ات  مجلس في  هاإلدارة من خالل عضو�تمجلس يؤدي كل عضو من أعضاء  

 :اآلت�ة
 . تقد�م المقترحات لتطو�ر استراتيج�ة الشركة )١
 . ومدى تحق�قها ألهداف الشركة وأغراضها التنفيذ�ةمراق�ة أداء اإلدارة  )٢
 . مراجعة التقار�ر الخاصة �أداء الشركة )٣
 . التحقق من سالمة ونزاهة القوائم والمعلومات المال�ة للشركة )٤
 .التحقق من أن الرقا�ة المال�ة ونظم إدارة المخاطر في الشركة قو�ة )٥
 .التنفيذ�ةتحديد المستو�ات المالئمة لمكافآت أعضاء اإلدارة  )٦
 . وعزلهم التنفيذ�ةإبداء الرأي في تعيين أعضاء اإلدارة  )٧
 .التنفيذ�ةلتعاقب واإلحالل في وظائف الشركة المشاركة في وضع خطة ا )٨
واألنظمة ذات   التنفيذ�ةااللتزام التام �أحكام نظام الشركات ونظام السوق المال�ة ولوائحهما  )٩

اع من الق�ام أو ن، واالمت مجلس في ال هلمهام عضو�ت هد ممارستنع  سظام األسانالصلة وال
 .الشركة المشاركة في أي عمل �شكل إساءة لتدبير شؤون 

اإلدارة والجمع�ة العامة وعدم التغيب عيها إال لعذر مشروع يخطر مجلس حضور اجتماعات   )١٠
 .  مس�قًا، أو ألس�اب طارئةمجلس ال  سرئ� ه�
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 نهاإلدارة ولجامجلس والتحضير الجتماعات  هتخص�ص وقت كاٍف لالضطالع �مسؤول�ات )١١
 التنفيذييناقشة ك�ار نذات العالقة وماألسئلة  هوالمشاركة فيها �فعال�ة، �ما في ذلك توج�

 .�الشركة
اإلدارة قبل إبداء مجلس ظر فيها ندراسة وتحليل المعلومات ذات الصلة �الموضوعات التي ي  )١٢

 . الرأي �شأنها
مداولة   ىعلمجلس ، وحث ال�حر�هاإلدارة اآلخر�ن من إبداء آرائهم مجلس تمكين أعضاء  )١٣

للشركة ومن غيرهم إذا  التنفيذ�ةالموضوعات واستقصاء آراء المختصين من أعضاء اإلدارة 
 . ظهرت حاجة إلى ذلك

في  -م�اشرة كانت أم غير م�اشرة - هاإلدارة �شكل كامل وفوري �أي مصلحة ل مجلس إ�الغ  )١٤
ة  تلك المصلحة األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، وأن يتضمن ذلك اإل�الغ طب�ع

ين بها ، والفائدة المتوقع الحصول عليها  �شكل م�اشر أو نيوحدودها وأسماء أي أشخاص مع
ذلك العضو   ىغير م�اشر من تلك المصلحة سواء أكانت تلك الفائدة مال�ة أم غير مال�ة وعل

لشركات أي قرار �صدر �شأن ذلك، وذلك وفقًا ألحكام نظام ا  ىعدم المشاركة في التصو�ت عل
 . التنفيذ�ةونظام السوق المال�ة ولوائحهما 

الم�اشرة أو غير الم�اشرة   في أي أعمال   –هاإلدارة �شكل كامل وفوري �مشاركتمجلس إ�الغ  )١٥
في أحد فروع   –�شكل م�اشر أو غير م�اشر   –الشركة  هافستن�م افسة الشركة، أونمن شأنها م

 .التنفيذ�ةنظام الشركات ونظام السوق المال�ة ولوائحهما  ، وذلك وفًقا ألحكامهالذي تزاول النشاط
إلى أي من مجلس في ال هعدم إذاعة أو إفشاء أي أسرار وقف عليها عن طر�ق عضو�ت )١٦

أو إلى الغير،  –اء انعقاد اجتماعات الجمع�ة العامة نما لم �كن ذلك في أث  –الشركة  مساهمي
 .التنفيذ�ةظام السوق المال�ة ولوائحهما أحكام نظام الشركات ون تفتض�هما  �حسبوذلك 

 ا�ة واالهتمام الالزمين، لمصلحةنن�ة، مع بذل الع و�حسن معلومات كاملة،  ىاًء علنالعمل ب   )١٧
 .  الشركة والمساهمين كافة

 .العضو�ة  ىالمترت�ة عل هوأدواره ومسؤول�ات هإدراك واج�ات )١٨
اع�ة نفي مجال أنشطة الشركة وأعمالها وفي المجاالت المال�ة والتجار�ة والص هم�ة معارفنت  )١٩

 . ذات الصلة
 ىعل مجلسفي ال همن الوفاء �مهام هاإلدارة في حال عدم تمك�مجلس االستقالة من عضو�ة   )٢٠
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 .األكمل هالوج
 مهام العضو المستقل ٣١

اإلدارة المستقل المشاركة �فعال�ة في أداء  مجلس عضو  ىمع مراعاة المادة الثالثين من هذه الالئحة، عل
 : المهام اآلت�ة

اإلدارة  إبداء الرأي المستقل في المسائل االستراتيج�ة، وس�اسات الشركة، وأدائها، وتعيين أعضاء )١
 .  التنفيذ�ة

 .  د حصول أي تعارض في المصالحنالتحقق من مراعاة مصالح الشركة ومساهميها وتقد�مها ع )٢
 .لها التنفيذ�ةتطو�ر قواعد الحوكمة الخاصة �الشركة، ومراق�ة تطبيق اإلدارة   ىعلاإلشراف  )٣

 اإلدارة  مجلس اجتماعات  ٣٢
منتظمة اإلدارة اجتماعات  مجلس �عقد  ، التنفيذ�ة همع مراعاة ما ورد في نظام الشركات ولوائح ) أ

 .ما دعت الحاجة إلى ذلك   ىأ�ضًا مت هو�عقد اجتماعات، لممارسه مهامة �فعال�ه
األقل، �ما ال �قل عن اجتماع واحد كل  ىة علناإلدارة أر�عة اجتماعات في الس مجلس �عقد  ) ب

 )استرشادي(.ثالثة أشهر
  ، و�جب إرسال هأو طلب عضو�ن من أعضائ هدعوة رئ�س  ىاًء علناإلدارة بمجلس يجتمع ) ج

األقل من تار�خ االجتماع  ىقبل خمسة أ�ام علمجلس الدعوة لالجتماع إلى كل عضو من أعضاء ال
والوثائق والمعلومات الالزمة، ما لم تستدع األوضاع  عقد  اإلجتماع مرافقًا لها جدول أعمال

االجتماع �شكل طارئ ، فيجوز إرسال الدعوة إلى االجتماع مرافقًا لها جدول أعمال االجتماع 
 . خمسة أ�ام قبل تار�خ االجتماع والوثائق والمعلومات الالزمة خالل مدة تقل عن

األقل ،ال �قل   ىاإلدارة علمجلس ضور نصف عدد أعضاء �حال �كون االجتماع صح�حًا إال ) د
 .نس�ة أو عدد  أكبر  ىعل  سص نظام الشركة األسانما لم ي  عدد الحاضر�ن عن ثالثة ،

 ملحوظات أعضاء مجلس اإلدارة ٣٣
الموضوعات   اإلدارة ملحوظات ح�ال أداء الشركة أو أي من مجلس إذا كان لدى أي من أعضاء ) أ 

أو يرى اتخاذه مجلس ها و��ان ما يتخذه الن، فيجب تدو� مجلس المعروضة ولم ُيبّت فيها في اجتماع ال
 .اإلدارةمجلس من إجراءات ح�الها في محضر اجتماع 

  �التفصيل في محضر  ه، فيجب إث�ات  مجلساإلدارة رأ�ًا مغايرًا لقرار ال مجلس إذا أبدى عضو ) ب 
 . مجلس اجتماع ال
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 حضور اجتماعات مجلس اإلدارة تنظ�م ٣٤
  اإلدارة، والتعامل مع حاالت عدم انتظام األعضاء   مجلسعمل�ة حضور اجتماعات  تنظ�ميجب ) أ 

 .في حضور تلك االجتماعات 
  حضور جم�ع االجتماعات التي ُتتخذ فيها   ىاإلدارة المستقل الحرص عل مجلس عضو   ىعل) ب 

 .قرارات مهمة وجوهر�ة تؤثر في وضع الشركة
 جدول أعمال مجلس اإلدارة  ٣٥

هذا الجدول،     ىوفي حال اعتراض أي عضو عل. �قر مجلس اإلدارة جدول األعمال حال انعقاده) أ 
 . مجلس يجب إث�ات ذلك في محضر اجتماع ال

 .د إلى جدول األعمالناإلدارة حق اقتراح إضافة أي ب مجلسلكل عضو في ) ب 
 ممارسة اختصاصات مجلس اإلدارة  ٣٦

وفعالة   في ق�ادة الشركة في إطار ضوا�ط حك�مة  هومهام همجلس اإلدارة ممارسة اختصاصات  ىعل) أ
 .المخاطر وٕادارتها والحد من آثارها  ستسمح �ق�ا

في  –اإلدارة مجلس الحاد�ة والعشر�ن من هذه الالئحة، يجوز لمن المادة ) ب(مع مراعاة الفقرة ) ب
أو من غيرهم م�اشرة عمل أو  هأو لجان هأن �فوض إلى واحد أو أكثر من أعضائ هاختصاصات  حدود

 . ةنأعمال معي
ه أعضائ  إلدارة وتهدف إلى حث ا�ضع مجلس اإلدارة س�اسة داخل�ة تبين إجراءات العمل في مجلس ) ج
 .  ل �فعال�ة لاللتزام بواج�اتهم تجاه الشركةالعم  ىعل
  وتخص�ص الوقت الكافي لالضطالع �المهام والمسؤول�ات  هأعمال تنظ�ميتولى مجلس اإلدارة ) د

سيق وتسجيل وحفظ نت  ى�ما في ذلك التحضير الجتماعات المجلس واللجان، والتأكيد عل هوطة �نالم
 .همحاضر اجتماعات

 أمين سر مجلس اإلدارة  ٣٧
د اختصاصات ومكافآت أمين  ها للسر من بين أعضائنُ�عّين مجلس اإلدارة أمي) أ أو من غيرهم وتحدَّ

أن   ىأحكامًا في هذا  الشأن عل  ساإلدارة ما لم يتضمن نظام الشركة األسا مجلس السر �قرار من 
 :تتضمن هذه االختصاصات ما يلي

دارة وٕاعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت،  و��ان اإلمجلس توثيق اجتماعات ) ١
ونتائج التصو�ت، وحفظها في مجلس ، وتوثيق قرارات الوانتهائه بدايتهووقت  همكان االجتماع وتار�خ
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،  –إن وجدت   –، وتدو�ن أسماء األعضاء الحاضر�ن والتحفظات التي أبدوهاومنظمسجل خاص 
 . وتوق�ع هذه المحاضر من جم�ع األعضاء الحاضر�ن

 .مجلس اإلدارة والتقار�ر التي �عّدها المجلس حفظ التقار�ر التي ُترفع إلى ) ٢
، هق والمعلومات  المتعلقة �وأوراق العمل والوثائمجلس اإلدارة بجدول أعمال المجلس تزو�د أعضاء ) ٣

اإلدارة ذات عالقة �الموضوعات مجلس وأي وثائق أو معلومات إضاف�ة �طلبها أي من أعضاء 
 المشمولة في جدول االجتماع  

  مجلس اإلدارة �اإلجراءات التي أقرها المجلس التحقق من تقيد أعضاء ) ٤
 .قبل التار�خ المحدد �مدة كاف�ةمجلس اإلدارة �مواعيد اجتماعات المجلس تبل�غ أعضاء ) ٥
 . اإلدارة إلبداء مرئ�اتهم ح�الها قبل توق�عهامجلس أعضاء   ىعرض مسودات المحاضر عل) ٦
نسخة من محاضر اجتماعات   ىاإلدارة �شكل كامل وسر�ع علمجلس التحقق من حصول أعضاء ) ٧
 .  والمعلومات والوثائق المتعلقة �الشركةمجلس ال
 . اإلدارةمجلس سيق بين أعضاء نالت) ٨
المادة  الثان�ة  عل�هوفقًا لما نصت  التنفيذ�ةاإلدارة واإلدارة مجلس ظ�م سجل إفصاحات أعضاء نت) ٩

 .والتسعون من هذه الالئحة
 . اإلدارةمجلس تقد�م العون والمشورة إلى أعضاء ) ١٠

 .اإلدارة  مجلس اإلدارة إال �قرار من  مجلسال يجوز عزل أمين سر ) ب  
 )استرشادي(.شروط أمين السر ٣٨

أن تتضمن أً�ا   ىمجلس اإلدارة تحديد الشروط الواجب توافرها في أمين سر مجلس اإلدارة، عل ىعل 
 :مما يلي

شهادة جامع�ة في القانون أو المال�ة أو المحاس�ة أو اإلدارة أو ما �عادلها   علىأن �كون حاصًال ) ١
 .  واتنوأن تكون لديل خبرة عمل�ة ذات صلة ال تقل عن ثالث س

 .سنوات  سأن تكون لديل خبرة عمل�ة ذات صلة ال تقل عن خم) ٢
 )استرشادي(.التدر�ب ٣٩

، التنفيذ�ةاإلدارة واإلدارة  مجلس الشركة إ�الء االهتمام الكافي بتدر�ب وتأهيل أعضاء  ىيتعين عل 
 :ووضع البرامج الالزمة لذلك، مع مراعاة ما يلي

يين حديثًا للتعر�ف �سير عمل الشركة نالمع التنفيذ�ةإعداد برامج ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة ) ١  
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  :وأنشطتها  و�خاصة ما يلي
   . ستراتيج�ة الشركة وأهدافهاا. أ 

   . الجوانب المال�ة والتشغيل�ة ألنشطة الشركة. ب
 .اإلدارة ومهامهم ومسؤول�اتهم وحقوقهممجلسالتزامات أعضاء . ج
   مهام لجان الشركة واختصاصاتها . د 
ودورات  برامج  ىعل التنفيذ�ةوضع اآلل�ات الالزمة لحصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة ) ٢

 .م�ة مهاراتهم ومعارفهم في المجاالت ذات العالقة �أنشطة الشركةنتدر�ب�ة �شكل مستمر  �غرض ت
 

 تزو�د األعضاء �المعلومات ٤٠
خاص ه بوج التنفيذييناإلدارة واألعضاء غير مجلس�الشركة تزو�د أعضاء  التنفيذ�ةاإلدارة  ىيتعين عل 

أن تكون  كاملة وواضحة   ىوالب�انات والوثائق والسجالت الالزمة ، علولجان الشركة بجم�ع المعلومات 
 .لتمكييهم من أداء واج�اتهم ومهامهم   المناسبوصح�حة وغير مضللة وفي الوقت 

 )استرشادي(.التقي�م  ٤١
 هة الترش�حات اآلل�ات الالزمة لتقي�م أداء المجلس وأعضائناقتراح لج  ىاًء علنب  اإلدارةمجلس�ضع ) أ

ترت�ط �مدى تحقيق األهداف  مناس�ةأداء   سو�ًا  وذلك من خالل مؤشرات ق�انس التنفيذ�ةواإلدارة  هولجان
د جوانب   ىالداخل�ة وغيرها، عل االستراتيج�ة للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفا�ة أنظمة الرقا�ة أن تحدَّ

 .  القوة والضعف واقتراح معالجتها �ما يتفق مع مصلحة الشركة
يجب أن تكون إجراءات تقي�م األداء مكتو�ة وواضحة وأن �فَصح عيها ألعضاء مجلس اإلدارة ) ب

 . يين �التقي�م نواألشخاص المع
الضعف   المهارات والخبرات التي �متلكها المجلس ، وتحديد نقاط   ىيجب أن �شتمل تقي�م األداء عل) ج

�ة تستط�ع تطو�ر نة كترش�ح كفا�ات مهنطرق الممكمعالجة نقاط الضعف �ال  ى، مع العمل علهوالقوة ف�
 .تقي�م آل�ات العمل في المجلس  �شكل عام  ى، و�جب أ�ضًا أن �شتمل تقي�م األداء علمجلسأداء ال

 هواج�ات  �أداء هفي التقي�م الفردي ألعضاء مجلس اإلدارة مدى المشاركة الفعالة للعضو والتزام ىيراع) د 
 . وتخص�ص الوقت الالزم لها ولجانه�ما في ذلك حضور جلسات المجلس   هومسؤول�ات

ثالث   كل  هتقي�م جهة خارج�ة مختصة ألدائ  ىيتخذ مجلس اإلدارة الترتي�ات الالزمة للحصول عل) ه
 . واتنس
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  �عد أخذ وجهات   سالمجل  ستقي�مًا دور�ًا ألداء رئ� التنفيذيينيجري أعضاء مجلس اإلدارة غير ) و
أن  ىقاش المخصص لهذا الغرض علنالمجلس ال  سرئ� �حضرمن دون أن  التنفيذييننظر األعضاء 

د جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها �ما يتفق مع مصلحة الشركة  .تحدَّ
 التعامل مع تعارض المصالح وصفقات األطراف ذوي العالقة ٤٢

يجري التعامل مع حاالت تعارض المصالح وصفقات  ،التنفيذ�ة ولوائحهمع مراعاة أحكام نظام الشركات  
 .أو تعامالت األطراف ذوي العالقة وفقًا لألحكام الواردة في هذا الفصل

 س�اسة تعارض المصالح  ٤٣
�ضع مجلس اإلدارة س�اسة مكتو�ة وواضحة للتعامل مع حاالت تعارض المصالح الواقعة أو المحتمل  

أو غيرهم من العاملين في  التنفيذ�ةاإلدارة أو اإلدارة  مجلسأعضاء  وقوعها التي �مكن أن تؤثر في أداء
أن تتضمن هذه الس�اسة �صفة  ىد تعاملهم مع الشركة أو مع أصحاب المصالح اآلخر�ن، علنالشركة ع

 :  خاصة ما يلي
في  وغيرهم من العاملين التنفيذييناإلدارة وك�ار المساهمين وك�ار مجلسأعضاء   ىالتأكيد عل )١

ب الحاالت التي تؤدي إلى تعارض مصالحهم مع مصالح الشركة والتعامل نالشركة �ضرورة تج
  التنفيذ�ة ولوائحهمعها وفقًا ألحكام نظام الشركات 

 .مع طب�عة نشاط الشركة تتناسبتقد�م أمثلة توض�ح�ة لحاالت تعارض المصالح  )٢
ها تعارض نشأ عنلتي قد يقبل بدء األعمال ا إجراءات واضحة لإلفصاح عن تعارض المصالح )٣

 .الترخ�ص أو الموافقة الالزمة  ى، والحصول علفي المصالح 
د وقوع هذا ناإللزام �اإلفصاح الدائم عن الحاالت التي قد تؤدي إلى تعارض في المصالح أو ع )٤

 .التعارض
 .د وجود تعارض في المصالحنعن التصو�ت أو المشاركة في اتخاذ القرار ع �االمتناعاإللزام )  )٥
أن �شمل ذلك إ�الغ   ىد تعاقد الشركة أو تعاملها مع طرف ذي عالقة، علنإجراءات واضحة ع )٦

الهيئة والجمهور من دون أي تأخير بذلك التعاقد أو التعامل، إذا كان هذا التعاقد أو التعامل 
   .مراجعة سنو�ةمن إجمالي إيرادات الشركة وفقًا آلخر قوائم مال�ة % ١ ىمساو�ًا أو يز�د عل

 .اإلخالل بهذه الس�اسة هاإلجراءات التي يتخذها مجلس  اإلدارة إذا تبين ل )٧
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 ب تعارض المصالح  نتج ٤٤
 : عضو مجلس اإلدارة   ىيجب عل ) أ

الشخص�ة، وأن  ال  مصلحته  ى�أمانة ونزاهة، وأن �قّدم مصالح الشركة عل هممارسة مهام )١
 . لتحقيق مصالح خاصة هص�ن�ستغل م

د نالتعارض التي قد تؤثر في ح�اده ع �حاالتب حاالت تعارض المصالح، وٕا�الغ المجلس نتج )٢
مجلس اإلدارة عدم إشراك هذا   ىالمجلس ، وعل  ىظر في الموضوعات المعروضة علنال

هذه الموضوعات في  علىفي التصو�ت  هالعضو في المداوالت، وعدم احتساب صوت
 . اهميناجتماعات مجلس اإلدارة وجمع�ات المس

 .سر�ة المعلومات ذات الصلة �الشركة وأنشطتها وعدم إفشائها إلى أي  شخص ىالحفاظ عل )٣
 :    مايلي عضو مجلس اإلدارة  ىُ�حظر عل ) ب

قرار مجلس اإلدارة أو الجمع�ة العامة في األعمال والعقود التي تتم لحساب   ىالتصو�ت عل )١
 . مصلحة م�اشرة أو غير م�اشرة فيها لهالشركة إذا كانت 

االستغالل أو االستفادة �شكل م�اشر أو غير م�اشر من أي من أصول الشركة أو )   )٢
 أو عضوًا في مجلس اإلدارة، ه�صفت همعلوماتها أو الفرص االستثمار�ة المعروضة عل�

، الشركة الشركة ، و�شمل ذلك الفرص االستثمار�ة التي تدخل ضمن أنشطة  ىالمعروضة عل
الذي �ستقيل  مجلس عضو ال  ىو�سري الحظر عل ها ،نأو التي ترغب الشركة في االستفادة م

ألجل استغالل الفرص االستثمار�ة �طر�ق م�اشر أو غير م�اشر التي ترغب الشركة في 
 .�مجلس اإلدارة هاء عضو�تنلم بها أثعلى عها والتي ناالستفادة م

 
 عن تعارض المصالح إفصاح المرشح           ٤٥  

لعضو�ة مجلس اإلدارة أن �فصح للمجلس وللجمع�ة العامة عن  همن يرغب في ترش�ح نفس  ىعل 
 :وتشمل وفق اإلجراءات المقررة من الهيئة ، من حاالت تعارض المصالح أي
وجود مصلحة م�اشرة أو غير م�اشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي يرغب  )١

 . إدارتهامجلسرشح لفي الت
 .تزاولهالذي   النشاطفي أحد فروع  منافستهاالشركة، أو  منافسة هفي عمل من شأن هاشتراك )٢
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 افسة الشركةنم ٤٦
 مع مراعاة ما ورد في المادة الثان�ة والس�عين من نظام الشركات إذا رغب عضو مجلس اإلدارة في

فيجب مراعاة  هشاط الذي تزاولنافستها في أحد فروع النافسة الشركة، أو منم هاالشتراك في عمل من شأن
 : ما يلي

افسة التي يرغب في ممارستها وٕاث�ات هذا اإل�الغ في محضر نإ�الغ مجلس اإلدارة �األعمال الم )١
 . اجتماع مجلس اإلدارة

الذي �صدر في هذا الشأن في  القرار علىعدم اشتراك العضو صاحب المصلحة في التصو�ت  )٢
 . ة وجمع�ات المساهمينمجلس اإلدار 

افسة التي  ند انعقادها �األعمال المنمجلس اإلدارة بإ�الغ الجمع�ة العامة العاد�ة ع  سق�ام رئ� )٣
وذلك �عد تحقق مجلس اإلدارة من م�افسة عضو المجلس ألعمال الشركة أو  يزاولها عضو المجلس

�قرها، على أن يتم التحقق من هذه منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله وفقًا للضوا�ط التي 
 . األعمال �شكل سنوي 

الحصول على  ترخ�ص من الجمع�ة العامة العاد�ة للشركة �سمح للعضو �ممارسة األعمال  )٤
 .افسةنالم

 مفهوم أعمال المنافسة ٤٧
شاط الذي نافستها في أحد فروع النافسة الشركة أو منم هيدخل في مفهوم االشتراك في أي عمل من شأن

  : ما يلي هتزاول
حصص في  نس�ة مؤثرة ألسهم أو هاإلدارة لشركة أو مؤسسة فرد�ة أو تملكمجلس عضو   ستأس� )١

 .شأة أخرى تزاول نشاطًا من نوع نشاط الشركة أو مجموعتها نشركة أو م
افسة للشركة أو مجموعتها، أو تولي إدارة  مؤسسة نشأة منإدارة شركة أو ممجلس قبول عضو�ة  )٢

 . افسة أ�ًا كان شكلهانافسة أو شركة منفرد�ة م
شأة نوكالة تجار�ة أو ما في حكمها  ، ظاهرة كانت أو مستترة لشركة أو م  علىحصول العضو  )٣

 .افسة للشركة أو مجموعتهانأخرى م
 رفض تجديد الترخ�ص ٤٨

والثان�ة والس�عين وح �موجب المادتين الحاد�ة والس�عين نالترخ�ص المم منحإذا رفضت الجمع�ة العامة 
اإلدارة تقد�م مجلس عضو   علىمن نظام الشركات والمادة السادسة واألر�عين من هذه الالئحة، ف
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ته�ة، وذلك ما لم �قرر نفي المجلس م هخالل مهلة تحددها الجمع�ة العامة وٕاال ُعدت عضو�ت هاستقالت
فيذ�ة قبل نالت هظام الشركات ولوائحنل ط�قاً  هافسة أو توفيق أوضاعنالعدول عن العقد أو التعامل أو الم

 .انقضاء المهلة المحددة من قبل الجمع�ة العامة
 قبول الهدا�ا ٤٩

تعامالت تجار�ة  هفيذيين قبول الهدا�ا من أي شخص لنال يجوز ألي من أعضاء مجلس اإلدارة وك�ار الت
 .مع الشركة، إذا كان من شأن تلك الهدا�ا أن تؤدي إلى تعارض في المصالح

 تشكيل اللجان ٥٠
مع مراعاة المادة األولى �عد المائة من نظام الشركات والمادة الرا�عة والخمسين من هذه الالئحة �شكل 

 :  مجلس اإلدارة لجانًا متخصصة وفقًا لما يلي
 .ها من تأد�ة مهامها �فعال�ة نوظروفها وأوضاعها �ما �مكّ حاجة الشركة  )١
ة  ومدة ن�كون تشكيل اللجان وفقًا إلجراءات عامة �ضعها المجلس تتضمن تحديد مهمة كل لج )٢

ة نوعلى  اللج. هايعملها والصالح�ات المخولة لها خالل هذه المدة وك�ف�ة رقا�ة مجلس اإلدارة عل
مجلس   علىو  ،من نتائج أو تتخذه من قرارات �شفاف�ة هل إل�أن تبلغ مجلس اإلدارة �ما تتوص

 . اإلدارة أن يتا�ع عمل هذه اللجان �انتظام للتحقق من ممارستها األعمال الموكلة إليها 
ة مسؤولة عن أعمالها أمام مجلس اإلدارة، وال يخّل ذلك �مسؤول�ة المجلس عن تلك نتكون كل لج )٣

 .  ت التي فوضها إليهااألعمال وعن الصالح�ات أو السلطا
 .أال �قل عدد أعضاء اللجان عن ثالثة وال يز�د على  خمسة  )٤
يبونهم من أعضائها للجمع�ات العامة لإلجا�ة عن أسئلة نيجب حضور رؤساء اللجان أو من ي )٥

 . المساهمين
الشركة أن تشعر الهيئة �أسماء أعضاء اللجان وصفات عضو�تهم خالل خمسة أ�ام عمل من  على )٦

 . ذلك خالل خمسة أ�ام عمل من تار�خ حدوث التغييرات علىهم وأي تغييرات تطرأ نتار�خ تعيي
 ة المكافآتنلج  ىة واحدة تسمنتي المكافآت والترش�حات في لجنيجوز للشركة دمج لج )٧

ة المكافآت والترش�حات المتطل�ات الخاصة نذه الحالة، يجب أن تستوفي لجوفي ه .والترش�حات
جم�ع االختصاصات  سهما الواردة في الفصلين الثالث والرا�ع من هذا ال�اب وأن تمار ن�أي م

ة نأن تجتمع اللج الواردة في المادتين الحاد�ة والستين والخامسة والستين من هذه الالئحة، على
 .أشهر على  األقل �صفة دور�ة كل ستة
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 عضو�ة اللجان  ٥١
�ة �المهام التي قد نفيذيين في اللجان المعنيجب تعيين عدد كاٍف من أعضاء مجلس اإلدارة غير الت) أ
ها حاالت تعارض في المصالح، كالتأكد من سالمة التقار�ر المال�ة وغير المال�ة ومراجعة نشأ عني

فيذيين، وتحديد تنلعضو�ة مجلس اإلدارة، وتعيين ك�ار الصفقات األطراف ذوي العلىاقة، والترش�ح 
ا�ة واالهتمام �مصالح نالمكافآت و�لتزم رؤساء وأعضاء هذه اللجان �م�ادئ الصدق واألمانة والوالء والع

 .مصلحتهم الشخص�ة علىالشركة والمساهمين وتقد�مها 
أعضاؤها من أعضاء مجلس  تي المكافآت والترش�حات أن �كون ند تشكيل لجنتراعي الشركة ع) ب 

واء سمجلس فيذيين أو �أشخاص من غير أعضاء الناإلدارة المستقلين، و�جوز االستعانة �أعضاء غير ت
تين المشار إليهما في هذه الفقرة من األعضاء نأن �كون رئ�سا اللج علىأكانوا من المساهمين أم غيرهم، 

 .  المستقلين
في عضو�ة  هة المراجعة، وتجوز مشاركتنرة عضوًا في لجمجلس اإلدا سال يجوز أن �كون رئ�) ج

 .في اللجان التي نصت عليها هذه الالئحة سصب الرئ�نأن ال �شغل م علىاللجان األخرى، 
 دراسة الموضوعات ٥٢

اإلدارة، وترفع  مجلستتولى اللجان دراسة الموضوعات التي تختص بها أو التي تحال إليها من ) أ
أن  علىذلك،  مجلسالتخاذ القرار �شأنها، أو أن تتخذ القرارات إذا فوض إليها ال مجلستوص�اتها إلى ال

 .من المادة الحاد�ة والعشر�ن من هذه الالئحة )ب  (الفقرة  ىتراع
لّلجان االستعانة �من تراه من الخبراء والمختصين من داخل الشركة أو من خارجها في حدود ) ب

�الشركة أو  هقتمع ذكر اسم الخبير وعال ،ةنأن �ضمَّن ذلك في محضر اجتماع اللج على ،صالح�اتها
 .فيذ�ةناإلدارة الت

 اجتماعات اللجان ٥٣
ة وأعضاء اللجان نفيذ�ة عدا أمين سر اللجنعضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة الت ألي حق�ال ) أ

 .   هأو الحصول على  مشورت هة االستماع إلى رأ�نحضور اجتماعاتها إال إذا طلبت اللج
ُ�شترط لصحة اجتماعات اللجان حضور أغلب�ة أعضائها، وتصدر قراراتها �أغلب�ة أصوات ) ب 

 . االجتماع  سرئ� هد تساوي األصوات يرجَّح الجانب الذي صوت معنالحاضر�ن، وع
والت، وتوثيق ة وٕاعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومدانيجب توثيق اجتماعات اللج) ج 

ظم، و��ان أسماء األعضاء الحاضر�ن نتوص�ات اللجان ونتائج التصو�ت، وحفظها في سجل خاص وم
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  .األعضاء الحاضر�نوالتحفظات التي أبدوها  إن وجدت وتوق�ع هذه المحاضر من جم�ع 
 تكو�ن لجنة المراجعة ٥٤

ل �قرار من الجمع�ة العامة العاد�ة للشركة لج) أ على  أن   مراجعة من المساهمين أو من غيرهم ة نتشكَّ
هم عضو مستقل على األقل وأن ال تضم أ�ًا من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين و�جب أن ن�كون من بي

هم مختص نة المراجعة عن ثالثة وال يز�د على  خمسة، وأن ، �كون من بينال �قل عدد أعضاء لج
 . �الشؤون المال�ة والمحاسب�ة

 )استرشادي(.ة المراجعة عضوًا مستقًال نلج سأن �كون رئ�يجب   )ب 
 علىة المراجعة ناًء على  اقتراح من مجلس اإلدارة الئحة عمل لجنب  تصدر الجمع�ة العامة للشركة ) ج

ة ومهامها وقواعد اخت�ار أعضائها وك�ف�ة ترش�حهم نأن تشمل هذه الالئحة ضوا�ط وٕاجراءات عمل اللج
 . ةنمؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللج�شكل آتهم وآل�ة تعيين  أعضائها ومدة عضو�تهم ومكاف

أو لدى  فيذ�ة أو المال�ةنتين الماضيتين في اإلدارة التنال يجوز لمن �عمل أو كان �عمل خالل الس) د 
 .ة المراجعةنأن �كون عضوًا في لج  مراجع الحسا�ات

 اختصاصات اللجنة وصالح�اتها ومسؤول�اتها ٥٥
ة المراجعة �مراق�ة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقار�ر والقوائم المال�ة وأنظمة نتختص لج

 :ة �صفة خاصة ما يلينالرقا�ة الداخل�ة فيها، وتشمل مهام اللج
 : التقار�ر المال�ة )أ

اء رأيها مجلس اإلدارة وٕابد علىو�ة للشركة قبل عرضها ندراسة القوائم المال�ة األول�ة والس  .١
 . لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها، والتوص�ة في شأنها

اًء على  طلب مجلس اإلدارة ف�ما إذا كان تقر�ر مجلس اإلدارة  والقوائم نإبداء الرأي الفني   ب .٢
المال�ة للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلىومات التي تت�ح للمساهمين والمستثمر�ن 

   .مالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتهاتقي�م المركز ال
 ها التقار�ر المال�ة ندراسة أي مسائل مهّمة أو غير مألوفة تتضم .٣
أو مسؤول  االلتزام  هال�حث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهام .٤

 .  في الشركة أو مراجع الحسا�ات
 . التحقق من التقديرات المحاسب�ة في المسائل الجوهر�ة الواردة في التقار�ر المال�ة .٥
 .دراسة الس�اسات المحاسب�ة المت�عة في الشركة وٕابداء الرأي والتوص�ة لمجلس اإلدارة في  شأنها .٦
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 :المراجعة الداخل�ة) ب
 .شركة دراسة ومراجعة نظم الرقا�ة الداخل�ة والمال�ة وٕادارة المخاطر في ال .١
 .  فيذ اإلجراءات التصح�ح�ة للملحوظات الواردة  فيهاندراسة تقار�ر المراجعة الداخل�ة ومتا�عة ت .٢
إن   –الرقا�ة واإلشراف على  أداء وأنشطة المراجع الداخلي وٕادارة المراجعة الداخل�ة في الشركة  .٣

وٕاذا لم . وطة بهانلمهام الموجدت  للتحقق من توافر الموارد الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال وا
ة تقد�م توصيتها إلى المجلس �شأن مدى الحاجة إلى ن�كن للشركة مراجع داخلي فعلى اللج

 . نهتعييي
التوص�ة لمجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخل�ة أو المراجع الداخلي واقتراح  .٤

 . همكافآت
 :مراجع الحسا�ات) ج

�عد التحقق  ،مراجعي الحسا�ات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقي�م أدائهمدارة بترش�ح التوص�ة لمجلس اإل )١
 . من استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم

، ومدى فعال�ة أعمال  المراجعة، مع هوعدالت هالتحقق من استقالل مراجع الحسا�ات وموضوعيت )٢
 . األخذ في االعت�ار القواعد والمعايير ذات الصلة

إدار�ة تخرج و �ة أنأعماًال ف ه، والتحقق من عدم تقد�مهمراجعة خطة مراجع حسا�ات الشركة وأعمال )٣
 . عن نطاق أعمال المراجعة  وٕابداء مرئ�اتها ح�ال ذلك

 .اإلجا�ة عن استفسارات مراجع حسا�ات الشركة  )٤
 .على القوائم المال�ة ومتا�عة ما اتِخذ �شأنها هدراسة تقر�ر مراجع الحسا�ات ومالحظات )٥
 :ضمان اإللتزام) د
 .�شأنها مراجعة نتائج تقار�ر الجهات الرقاب�ة والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة )١
 . نظمة واللوائح والس�اسات والتعل�مات ذات العالقةالتحقق من التزام الشركة �األ )٢
مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجر�ها الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقد�م مرئ�اتها  )٣

 .  ح�ال ذلك إلى مجلس اإلدارة
إلدارة وٕابداء توص�اتها  ارفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء �شأنها إلى مجلس  )٤

 .جراءات التي يتعين اتخاذها�اإل
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 حدوث تعارض بين لجنة المراجعة و مجلس اإلدارة ٥٦
اإلدارة، أو إذا رفض المجلس األخذ مجلس ة المراجعة وقرارات نإذا حصل تعارض بين توص�ات لج

أو تعيين المراجع  هوتقي�م أدائ هوتحديد أتعا� هة �شأن تعيين مراجع حسا�ات الشركة وعزلنبتوص�ة اللج
 .ة ومبرراتها، وأس�اب عدم أخذه بهانالداخلي، فيجب تضمين تقر�ر مجلس اإلدارة توص�ة اللج

 اجتماعات لجنة المراجعة ٥٧
المال�ة  ة نأال تقل اجتماعاتها عن أر�عة اجتماعات خالل الس علىة المراجعة �صفة دور�ة نتجتمع لج) أ

 . للشركة
للشركة، إن   ة المراجعة �صفة دور�ة مع مراجع حسا�ات الشركة، ومع المراجع الداخلي نتجتمع لج) ب

 .   وجد
 . ذلك  ة المراجعة كلما دعت الحاجة إلى نللمراجع الداخلي ومراجع الحسا�ات طلب االجتماع مع لج) ج

 ترتي�ات تقد�م الملحوظات  ٥٨
الشركة تقد�م ملحوظاتهم �شأن أي تجاوز في التقار�ر ة المراجعة وضع آل�ة تت�ح للعاملين في نلج على

اسب مع حجم نة التحقق من تطبيق هذه اآلل�ة بإجراء تحقيق مستقل يتناللج علىالمال�ة أو غيرها �سر�ة و 
 .اس�ةنالخطأ أو التجاوز وتبني إجراءات متا�عة م

 صالح�ات لجنة المراجعة ٥٩
 :  ة المراجعة في سبيل أداء مهامهانللج
 . االطالع على  سجالت الشركة ووثائقها حق )١
 . أن تطلب أي إ�ضاح أو ب�ان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة الت�فيذ�ة )٢
أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمع�ة العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو  )٣

 .تعرضت الشركة ألضرار أو خسائر جس�مة
 آتتشكيل لجنة المكاف ٦٠

ل �قرار من مجلس إدارة الشركة لج إلدارة امن غير أعضاء مجلس ) ة المكافآتنلج(ى ة تسمنتشكَّ
 . هم عضو مستقل على  األقلنأن �كون من بي علىالتنفيذيين 

ة المكافآت على  نالئحة عمل لج  اقتراح من مجلس اإلدارة   علىاًء نتصدر الجمع�ة العامة للشركة ب)ب
ة  ومهامها وقواعد اخت�ار أعضائها ، ومدة نالالئحة ضوا�ط وٕاجراءات عمل اللجأن تشمل هذه 

  .عضو�تهم ومكافآتهم
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 اختصاصات لجنة المكافآت ٦١
 : ة المكافآت �ما يلينتختص لج

فيذ�ة، نبثقة عن المجلس واإلدارة التنإعداد س�اسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان الم )١
في تلك  ىأن يراع ىظر فيها تمهيدًا العتمادها من الجمع�ة العامة، علناإلدارة للورفعها إلى مجلس 

 .    فيذهانها، والتحقق من تنالس�اسة ات�اع معايير ترت�ط �األداء، واإلفصاح ع
جوهري  وحة وس�اسة المكافآت المعمول بها، و��ان أي انحرافنتوض�ح العالقة بين المكافآت المم )٢

 .عن هذه الس�اسة
 .ها نالمراجعة الدور�ة لس�اسة المكافآت، وتقي�م مدى فعاليتها في تحقيق األهداف المتوخاة م )٣
فيذيين نوك�ار الت نهبثقة عنالتوص�ة لمجلس اإلدارة �مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان الم )٤

 .�الشركة وفقًا للس�اسة المعتمدة
 س�اسة المكافآت ٦٢

في س�اسة  ىفيذ�ة، يجب أن يراعننظام السوق المال�ة ولوائحهما التدون إخالل �أحكام نظام الشركات و 
 : المكافآت ما يلي

 . انسجامها مع استراتيج�ة الشركة وأهدافها )١
م المكافآت �غرض حث أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة الت )٢ ميتها نإنجاح الشركة وت علىفيذ�ة نأن تقدَّ

 .  المدى الطو�ل  علىالمدى الطو�ل، كأن تر�ط الجزء المتغير من المكافآت �األداء  على
د المكافآت ب )٣ وطة �شاغلها،  والمؤهالت نمستوى الوظ�فة، والمهام والمسؤول�ات الم علىاًء نأن تحدَّ

 .ومستوى األداء ،العلىم�ة، والخبرات العمل�ة، والمهارات
 . مخاطر لدى الشركةانسجامها مع حجم وطب�عة ودرجة ال )٤
شأ عن ذلك ناألخذ في االعت�ار ممارسات الشركات األخرى في تحديد المكافآت، مع  تفادي ما قد ي )٥

 .  من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعو�ضات
 . �ة والمحافظة علىيها وتحفيزها، مع عدم الم�الغة فيهانأن تستهدف استقطاب الكفاءات المه )٦
 .ات الجديدةند التعيينة الترش�حات عنسيق مع لجتنأن تعد �ال )٧
اًء على  معلومات غير دق�قة نحاالت إ�قاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقررت ب )٨

ع استغالل الوضع الوظ�في للحصول نفيذ�ة  وذلك لمنقدمها عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة الت
 . على  مكافآت غير مستحقة
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فيذ�ة سواء أكانت إصدارًا  جديدًا أم نالشركة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التح أسهم في نظ�م منت )٩
 .أسهمًا اشترتها الشركة

 اجتماعات لجنة المكافآت ٦٣
 .كلما دعت الحاجة إلى ذلك وأاألقل،  ىعل) ةنس(ة المكافآت �صفة دور�ة كل نتجتمع لج

 تشكيل لجنة الترش�حات  ٦٤
مجلس اإلدارة   من غير أعضاء ) ة الترش�حاتنلج(ىدارة الشركة لجنة تسمتشكَّل �قرار من مجلس إ) أ

 . هم عضو مستقل على  األقلنأن �كون من بي علىفيذيين نالت
ة نالئحة عمل لج  –اقتراح من مجلس اإلدارة  علىاًء نب  –تصدر الجمع�ة العامة للشركة ) ب

وقواعد اخت�ار   ومهامها ،  ،ةنأن تشمل هذه الالئحة ضوا�ط وٕاجراءات عمل اللج على ،الترش�حات
 .أعضائها ،ومكافآتهم ، ومدة عضو�تهم

 اختصاصات لجنة الترش�ح ٦٥
 : ة الترش�حات �ما يلينتختص لج

 .فيذ�ةناقتراح س�اسات ومعايير واضحة للعضو�ة في مجلس اإلدارة واإلدارة الت )١
مع  ،وٕاعادة ترش�حهم وفقًا للس�اسات والمعايير المعتمدة هاإلدارة بترش�ح أعضاء ف�التوص�ة لمجلس  )٢

 . بجر�مة مخلة �األمانة همراعاة عدم ترش�ح أي شخص س�قت إدانت
 . فيذ�ةنالت إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلو�ة لعضو�ة مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة )٣
 . ألعمال مجلس اإلدارة هو تخص�صالعض علىتحديد الوقت الذي يتعين  )٤
اس�ة لعضو�ة مجلس اإلدارة نو�ة لالحت�اجات الالزمة من المهارات أو الخبرات المنالمراجعة الس )٥

 فيذ�ة نووظائف اإلدارة الت
فيذ�ة وتقد�م التوص�ات في شأن التغييرات التي �مكن ناإلدارة الت اإلدارة ومجلس مراجعة ه�كل  )٦

 . إجراؤها
وي من استقالل األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان نالتحقق �شكل س )٧

 .   العضو �شغل عضو�ة مجلس إدارة شركة أخرى 
 فيذيين واألعضاء المستقلين وك�ارنفيذيين واألعضاء غير التنوضع وصف وظ�في لألعضاء الت )٨

 . فيذييننالت
 .  فيذيينناإلدارة أو ك�ار  الت وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس )٩
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تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها �ما يتفق مع  مصلحة  )١٠
 .الشركة

 إجراءات الترش�ح ٦٦
شروط   د ترش�ح أعضاء مجلس اإلدارة مراعاة ما ورد في هذه الالئحة من نعلى  لجنة الترش�حات ع) أ

 . وأحكام، وما تقرره الهيئة من متطل�ات
يجب أن �فوق عدد المرشحين لمجلس اإلدارة الذين ُتطرح أسماؤهم أمام الجمع�ة العامة عدد ) ب 

 )استرشادي(.ن المرشحين متوفرة �حيث تكون لدى الجمع�ة العامة فرصة االخت�ار من بيال المقاعد
 اجتماعات لجنة الترش�حات ٦٧

 .على األقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك) سنة(تجتمع لجنة الترش�حات �صفة دور�ة كل 
 

 نشر إعالن الترشح ٦٨
ن الترشح في الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني للسوق وفي أي على  الشركة نشر إعال

تحددها الهيئة  وذلك لدعوة األشخاص الراغبين في الترشح لعضو�ة مجلس اإلدارة على  أن وسيلة أخرى 
 . ن�ظل �اب الترشح مفتوحًا مدة شهر على  األقل من تار�خ اإلعال

 حق المساهم في الترشح ٦٩
أو غيره لعضو�ة  هحق كل مساهم في الشركة في ترش�ح نفس�ال يخّل ما ورد في هذا الفصل من أحكام 

 .الت�فيذ�ة همجلس اإلدارة وفقًا ألحكام نظام الشركات ولوائح
 )استرشادي(تشكيل لجنة إدارة المخاطر ٧٠

ل �قرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسم �كون رئ�سها وغالب�ة أعضائها ) لجنة إدارة المخاطر(  ىتشكَّ
وُ�شترط أن يتوافر في أعضائها مستوى مالئم من المعرفة .من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين 

 .بإدارة المخاطر والشؤون المال�ة
 )استرشادي(اختصاصات لجنة المخاطر ٧١

 : تختص لجنة إدارة المخاطر �ما يلي
 الشركة،اسب مع طب�عة وحجم أنشطة نة وس�اسات شاملة إلدارة المخاطر �ما يتوضع استراتيج� )١

 . فيذها ومراجعتها وتحديثها بناًء على  المتغيرات الداخل�ة والخارج�ة للشركةنوالتحقق من ت
والتحقق من عدم  تجاوز  �هتحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عل )٢
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 . هالشركة ل
جاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد  نلتحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها با )٣

 . استمرارها خالل االثني عشر شهرًا القادمة
ومتا�عة    ساإلشراف على  نظام إدارة المخاطر �الشركة وتقي�م فعال�ة نظم وآل�ات تحديد وق�ا )٤

 . القصور بها هوذلك لتحديد أوج  ؛المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة
من خالل إجراء  (إعادة تقي�م قدرة الشركة على  تحمل المخاطر وتعّرضها لها �شكل دوري  )٥

 ). اخت�ارات التحمل على  سبيل المثال
إعداد تقار�ر مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة إلدارة هذه المخاطر، ورفعها  إلى  )٦

 . مجلس اإلدارة
 .تقد�م التوص�ات للمجلس حول المسائل المتعلىقة بإدارة المخاطر )٧
 .                                          ظم الكاف�ة إلدارة المخاطرنضمان توافر الموارد وال )٨
قبل اعتماده من قبل مجلس  هظ�مي إلدارة المخاطر ووضع توص�ات �شأننمراجعة اله�كل الت )٩

 . اإلدارة
ها تعرض الشركة  نشأ عنالل موظفي إدارة المخاطر عن األنشطة التي قد يالتحقق من استق )١٠

 . للمخاطر
التحقق من است�عاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المح�طة �الشركة، والعمل على  ز�ادة   )١١

 .   الوعي بثقافة المخاطر
 .مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة )١٢

 )استرشادي(اجتماعات لجنة المخاطر ٧٢
 .ألقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلكعلى  ا) ستة أشهر(تجتمع لجنة إدارة المخاطر �صفة دور�ة كل 

 نظام الرقا�ة الداخل�ة ٧٣
اإلدارة اعتماد نظام رقا�ة داخل�ة للشركة لتقي�م الس�اسات واإلجراءات المتعلقة بإدارة  مجلسيتعين على  

المخاطر وتطبيق أحكام قواعد الحوكمة الخاصة �الشركة التي تعتمدها الشركة، والتقيد �األنظمة واللوائح 
فيذ�ة نظام ات�اع معايير واضحة للمسؤول�ة في جم�ع المستو�ات التنذات الصلة، و�جب أن �ضمن هذا ال

 .والضوا�ط الخاصة بهافي الشركة وأن تعامالت األطراف ذات العالقة تتم وفقًا لألحكام 
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 تأس�س وحدات أو إدارات مستقلة �الشركة ٧٤
وحدات أو إدارات تقي�م وٕادارة   –فيذ نظام الرقا�ة الداخل�ة المعتمد نفي سبيل ت  – شئ الشركةنت) أ

 .المخاطر، والمراجعة الداخل�ة
إدارات تقي�م وٕادارة  يجوز للشركة االستعانة بجهات خارج�ة لممارسة مهام واختصاصات وحدات أو)  ب

 .المخاطر، والمراجعة الداخل�ة، وال يخل ذلك �مسؤول�ة الشركة عن تلك المهام واالختصاصات
 مهام وحدة أو إدارة المراجعة الداخل�ة ٧٥

، والتحقق من هتتولى وحدة أو إدارة المراجعة الداخل�ة تقي�م نظام الرقا�ة الداخل�ة واإلشراف على  تطب�ق
 .الشركة وعامليها �األنظمة واللوائح والتعل�مات السار�ة وس�اسات الشركة وٕاجراءاتهامدى التزام 

 )استرشادي(تكو�ن وحدة أو إدارة المراجعة الداخل�ة ٧٦
لجنة المراجعة  نهتتكون وحدة أو إدارة المراجعة الداخل�ة من مراجع داخلي على  األقل توصي بتعيي

 : في تكو�ن وحدة أو إدارة المراجعة الداخل�ة وعملها ما يلي ىو�راع. و�كون مسؤوًال أمامها
أخرى  اسب، وأال  �كلفوا �أي أعمالنأن تتوافر في العاملين بها الكفاءة واالستقالل والتدر�ب الم )١

 .                                           سوى أعمال المراجعة الداخل�ة ونظام الرقا�ة الداخل�ة
 .الوحدة أو اإلدارة تقار�رها إلى لجنة المراجعة، وأن ترت�ط بها وتكون مسؤولة أمامهاأن ترفع  )٢
د مكافآت مدير وحدة أو إدارة المراجعة بناًء على  اقتراح لجنة المراجعة وفقًا لس�اسات   )٣ أن تحدَّ

 .  الشركة
 .ون قيددات والوثائق والحصول علىيها دنأن ُتمكَّن من االطالع على  المعلومات والمست )٤

 )استرشادي(خطة المراجعة الداخل�ة ٧٧
تعمل وحدة أو إدارة المراجعة الداخل�ة وفق خطة شاملة للمراجعة معتمدة من لجنة المراجعة، وتحدَّث هذه 

و�جب مراجعة األنشطة والعمل�ات الرئ�سة، �ما في ذلك أنشطة إدارة المخاطر وٕادارة . وً�انالخطة س
 .األقلوً�ا على  نااللتزام، س

 )استرشادي(تقر�ر المراجعة الداخل�ة ٧٨
ولجنة   إلى مجلس اإلدارة هتعد وحدة أو إدارة المراجعة الداخل�ة تقر�رًا مكتو�ًا عن أعمالها وتقدم) أ

ظام الرقا�ة الداخل�ة في نو�جب أن يتضمن هذا التقر�ر تقي�مًا ل. وي على  األقلنالمراجعة �شكل ر�ع س
الوحدة أو اإلدارة من نتائج وتوص�ات، و��ان اإلجراءات التي اتخذتها كل إدارة  ه�الشركة وما انتهت إل

�شأن معالجة نتائج وتوص�ات المراجعة السا�قة وأي ملحوظات �شأنها الس�ما في حال عدم المعالجة في 
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 . اسب ودواعي ذلكنالوقت الم
إلى مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة  هوتقدم تعد وحدة أو إدارة المراجعة الداخل�ة تقر�رًا عامًا مكتو�اً ) ب 

أس�اب  هوتبين ف� ،�شأن عمل�ات المراجعة التي أجر�ت خالل السنة المال�ة ومقارنتها مع الخطة المعتمدة
 . �ةنالسنة المال�ة المعها�ة نخالل الر�ع التالي ل  –إن وجد   –أي إخالل أو انحراف عن الخطة 

حدد مجلس اإلدارة نطاق تقر�ر وحدة أو إدارة المراجعة الداخل�ة بناًء على  توص�ة لجنة المراجعة �) ج
 :   ووحدة أو إدارة المراجعة الداخل�ة، على  أن يتضمن التقر�ر �صورة خاصة ما يلي

 .إجراءات الرقا�ة واإلشراف على  الشؤون المال�ة واالستثمارات وٕادارة المخاطر )١
لمواجهة التغييرات الجذر�ة أو  غير   ؛عوامل المخاطر في الشركة واألنظمة الموجودةتقي�م تطور  )٢

 .المتوقعة في السوق المال�ة
�ا في تطبيق نظام الرقا�ة الداخل�ة، �ما في ذلك  تحديد عدد لتقي�م أداء مجلس اإلدارة واإلدارة الع )٣

والطر�قة التي عالج بها ) ارة المخاطر�ما في ذلك إد(المرات التي أخطر فيها المجلس �مسائل رقاب�ة 
 .  هذه المسائل

اإلخفاق في تطبيق الرقا�ة الداخل�ة أو مواطن الضعف في تطب�قها أو حاالت الطوارئ  التي  هأوج )٤
الشركة في معالجة هذا اإلخفاق  هأثرت أو قد تؤثر في األداء المالي للشركة، واإلجراء الذي ات�عت

 ). و�ة للشركة و��اناتها المال�ةنها في التقار�ر السنالس�ما المشكالت المفصح ع(
 . د تحديد المخاطر وٕادارتهانمدى تقيد الشركة �أنظمة الرقا�ة الداخل�ة ع )٥
 .المعلومات التي تصف عمل�ات إدارة المخاطر في الشركة )٦

 حفظ تقار�ر المراجعة الداخل�ة ٧٩
 هة بوضوح ما أنجز وما خلصت إل�نمتضم دات العملنيتعين على  الشركة حفظ تقار�ر المراجعة ومست

 .من نتائج وتوص�ات وما قد اتخذ �شأنها
 إسناد مهمة مراجعة الحسا�ات ٨٠

  ؛و�ة إلى مراجع يتمتع �االستقالل والكفاءة والخبرة والتأهيلند الشركة مهمة مراجعة حسا�اتها السنتس
ما إذا كانت القوائم المال�ة للشركة  هن ف�إلعداد تقر�ر موضوعي ومستقل لمجلس اإلدارة والمساهمين يبيّ 

 .واحي الجوهر�ةنتّعبر بوضوح وعدالة عن المركز المالي للشركة وأدائها في ال
 تعيين مراجع الحسا�ات ٨١

 :  اإلدارة، مع مراعاة ما يلي مجلستعين الجمع�ة العامة العاد�ة مراجع حسا�ات الشركة بناًء على  ترش�ح 
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 . بناًء على  توص�ة من لجنة المراجعة هأن �كون ترش�ح )١
 . وأن �ستوفي الشروط المقررة من الجهة المختصة هأن �كون مرخصًا ل )٢
 . مع مصالح الشركة هأال تتعارض مصالح )٣
 .ين نأال �قل عدد المرشحين عن مراجعين اث )٤

 واج�ات مراجع الحسا�ات ٨٢
 :   يجب على  مراجع الحسا�ات

 .للشركة  ا�ة واألمانةنبذل واجبي الع )١
سب �شأن المسائل المثيرة للشبهة التي  ناإ�الغ الهيئة في حال عدم اتخاذ مجلس اإلدارة اإلجراء الم )٢

 . �طرحها 
و�كون  مسؤوًال . هأن �طلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمع�ة العامة العاد�ة إذا لم ي�سر المجلس عمل )٣

تقع منه في عن تعو�ض الضرر الذي �صيب الشركة أو المساهمين أو الغير �سبب األخطاء التي 
 .�التضامنكانوا مسؤولين  ،واذا تعدد المراجعون واشتركوا في الخطأ ،أداء عمله

٨٣ 
 
 

 )استرشادي(ظيم العالقة مع أصحاب المصالح نت
 أصحاب مع العالقة لتتظ�م ومكتو�ة واضحة وٕاجراءات س�اسات وضع اإلدارة مجلس على

 :يلي ما – خاصة �صفة – تتضمن أنعلى حقوقهم، وحفظ حمايتهم بهدف المصالح
 .العقود  تحميها أو األنظمة تقررها التي �حقوقهم اإلخالل عند المصالح أصحاب تعو�ض ك�ف�ة) ١
 .المصالح وأصحاب الشركة بين تنشأ قد التي الخالفات أو الشكاوى  تسو�ة ك�ف�ة) ٢
 .بهم المتعلقة المعلومات سر�ة على والمحافظة والموّردين العمالء مع جيدة عالقات بناء ك�ف�ة ) ٣
 المهن�ة المعايير مع تتوافق حييث الشركة في والعاملين للمدير�ن المهني السلوك قواعد ) ٤

 آل�ات اإلدارة مجلس �ضع أن على المصالح، أصحاب و�ين بينهم العالقة وتنظم السل�مة واألخالق�ة
 .بها وااللتزام القواعد هذه تطبيق مراق�ة

 .للشركة االجتماع�ة المساهمة ) ٥
 وفقاً  يجري  العالقة ذوي  واألطراف اإلدارة مجلس أعضاء مع الشركة تعامل أن تأكيد) ٦

 .تفضيل أو تمييز أي دون  من المصالح أصحاب مع المت�عة واألحكام للشروط
 أداء من �مّكنهم نحو على �أنشطتهم المتعلقة المعلومات ىعل المصالح أصحاب حصول )٧

 .منتظم و�شكل المناسب الوقت وفي وكاف�ة صح�حة المعلومات تلك تكون  أن على مهامهم،
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 .التمييز وعدم والمساواة العدالة لم�ادئ وفقاً  الشركة في العاملين معاملة) ٨

 المخالفة الممارسات عن اإل�الغ ٨٤
 يت�عها إجراءات أو س�اسات من يلزم ما وضع – المراجعة لجنة اقتراح ىعل بناءً   اإلدارة مجلس على

 :يلي ما مراعاة مع المخالفة، الممارسات عن اإل�الغ أو شكاواهم تقد�م في المصالح أصحاب
 عن �صدر قد �ما مجلس اإلدارة  )الشركة في العاملون  فيهم �من( المصالح أصحاب إ�الغ ت�سير  -١

 في الر��ة أوتثير المرع�ة والقواعد واللوائح األنظمة تخالف ممارسات أو تصرفات من التنفيذ�ة اإلدارة
 في الممارسات أو التصرفات تلك أكانت سواء غيرها، أو الداخل�ة الرقا�ة أنظمة أو المال�ة القوائم

 .�شأنها الالزم التحقيق وٕاجراء تكن، لم أم مواجهتهم
 أو المراجعة لجنة في مستقل �عضو الم�اشر االتصال بت�سير اإل�الغ إجراءات سر�ة على الحفاظ -٢

 .المختصة اللجان من غيرها
 .معها والتعامل المصالح أصحاب �الغات أو شكاوى  بتلقي مختص شخص تكليف  -٣
 .الشكاوى  لتلقي إلكتروني بر�د أو هاتف تخص�ص  -٤
 .المصالح ألصحاب الالزمة الحما�ة توفير  -٥

 )استرشادي( العاملين تحفيز ٨٥
 �صفة- تتضمن أن على الشركة، في للعاملين واألداء المشاركة وتحفيز تطو�ر برامج الشركة تضع

 :يلي ما - خاصة
 الشركة في العاملين آراء إلى لالستماع متخصصة عمل ورش عقد أو لجان تشكيل -١

 .المهمة القرارات محل والموضوعات المسائل في ومناقشتهم
 التقاعد، و�رامج تحققها التي األر�اح من نصي�اً  أو الشركة في أسهماً  العاملين منح برامج -٢

 .البرامج تلك على لإلنفاق مستقل صندوق  وتأس�س
 .الشركة في للعاملين اجتماع�ة مؤسسات إنشاء -٣

 المهني السلوك س�اسة ٨٦
 ما خاصة �صفة تراعي الشركة، في األخالق�ة والق�م المهني للسلوك س�اسة اإلدارة مجلس �ضع
 :يلي
 واجبي ببذل الشركة وموظفي التنفيذ�ة واإلدارة اإلدارة  مجلس أعضاء من عضو كل على التأكيد -١

 وتنميتها الشركة مصالح صون  شأنه من ما وكل الشركة، تجاه والوالء العنا�ة
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 .األحوال جم�ع في الشخص�ة مصلحته على مصالحها وتقد�م ق�متها، وتعظ�م
 مصلحة حقق �ما وااللتزام الشركة، في المساهمين لجم�ع اإلدارة مجلس عضو تمثيل -٢

 مصلحة ول�س اآلخر�ن، المصالح أصحاب حقوق  ومراعاة المساهمين ومصلحة الشركة
 .فحسب انتخبته التي المجموعة

 واللوائح األنظمة بجم�ع فيها التنفيذيين وك�ار اإلدارة مجلس أعضاء التزام مبدأ ترسيخ  -٣
 .الصلة ذات والتعل�مات

 بهدف الوظ�في لمنص�ه التنفيذ�ة اإلدارة عضو أو اإلدارة مجلس عضو استغالل دون  الحيلولة -٤
 .�غيره أو �ه خاصة مصلحة تحقيق

 الشركة أغراض تحقيق على ومواردها الشركة أصول استعمال قصرعلى التأكيد -٥
 .خاصة مصالح لتحقيق الموارد أو األصول تلك استغالل وعدم وأهدافها،

 الداخل�ة المعلوماتعلى االطالع وتوقيت صالح�ة تنظم وواضحة ومحكمة دق�قة قواعد وضع -٦
 اإلفصاح أو منها وغيرهم التنفيذ�ة واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء استفادة دون  �حول �ما �الشركة الخاصة

 .نظاماً  الجائزة أو المقررة الحدود في إال شخص، ألي عنها
 

 )استرشادي(االجتماعية المسؤولية ٨٧
 التوازن  إقامة تكفل س�اسة – اإلدارة مجلس من اقتراحعلى بناءً  – العاد�ة العامة الجمع�ة تضع
 االجتماع�ة األوضاع تطو�ر �غرض ؛تحق�قها إلى المجتمع �صبو التي واألهداف أهدافها بين

 .للمجتمع واالقتصاد�ة

 )استرشادي( االجتماعي العمل مبادرات ٨٨
 االجتماعي، العمل مجال في الشركة م�ادرات لطرح الالزمة الوسائل و�حدد البرامج اإلدارة مجلس �ضع

 :يلي ما ذلك و�شمل
 ذلك ومقارنة االجتماعي، العمل في م�ادرات من تقدمه �ما الشركة أداء تر�ط ق�اس مؤشرات وضع  -١

 .المشا�ه النشاط ذات األخرى  �الشركات
 .بها وتثق�فهم وتوعيتهم فيها للعاملين الشركة تتبناها التي االجتماع�ة المسؤول�ة أهداف عن اإلفصاح -٢
 .الشركة �أنشطة الصلة ذات الدور�ة التقار�ر في االجتماع�ة المسؤول�ة تحقيق خطط عن اإلفصاح -٣
 .للشركة االجتماع�ة �المسؤول�ة للتعر�ف للمجتمع توع�ة برامج وضع  -٤
 



  الشركةالئحة حوكمة 

 الالئحـــــــة نص  المادة
 

43 
 

 وإجراءاته اإلفصاح سياسات ٨٩
 وأنظمته وٕاجراءاته لإلفصاح مكتو�ة س�اسات اإلدارة مجلس �ضع واإلدراج، التسجيل �قواعد إخالل دون 

 �حسب - المال�ة السوق  ونظام الشركات نظام في الواردة اإلفصاح متطل�ات مع يتفق �ما اإلشراف�ة
 :يلي ما مراعاة مع التنفيذ�ة، ولوائحهما – األحوال

 من المصالح وأصحاب المساهمين تمّكن مالئمة إفصاح أساليب الس�اسات تلك تتضمن أن -١
 على والوقوف األسهم وملك�ة وأدائها �الشركة المتعلقة المال�ة وغير المال�ة المعلومات على االطالع

 .متكامل �شكل الشركة وضع
 مضلل، وغير وصح�ح واضح و�شكل تمييز، دون  من والمستثمر�ن للمساهمين اإلفصاح �كون  أن -٢

 ممارسة من المصالح وأصحاب المساهمين لتمكين وذلك ؛ودقيق منتظم نحو وعلى المناسب الوقت وفي
 .وجه أكمل على حقوقهم

 أو ب�انات وأي عنها، اإلفصاح المطلوب المعلومات جم�ع للشركة اإللكتروني الموقع يتضمن أن -٣
 )استرشادي.(األخرى  اإلفصاح وسائل خالل من ُتنشر أخرى  معلومات

 حيث من تصن�فها وأسلوب عنها، اإلفصاح يجب التي المعلومات تحديد تتضمن للتقار�ر نظم إعداد -٤
 .عنها اإلفصاح دور�ة أو طب�عتها

 نظام أحكام ومع الممارسات، أفضل مع توافقها من والتحقق دوري، �شكل اإلفصاح س�اسات مراجعة -٥
 .التنفيذ�ة ولوائحه المال�ة السوق 

 مجلس اإلدارة تقرير  ٩٠
 العوامل وجم�ع األخيرة، المال�ة السنة خالل لعمل�اته عرضاً  اإلدارة  مجلس تقر�ر يتضمن أن يجب

 :يلي ما على اإلدارة مجلس تقر�ر �شتمل أن و�جب الشركة، أعمال في المؤثرة
 .ذلك وأس�اب �طبَّق لم وما الالئحة هذه أحكام من ُطبق ما -١
 والسا�قة الحال�ة ووظائفهم التنفيذ�ة، واإلدارة اللجان، وأعضاء اإلدارة، مجلس أعضاء أسماء -٢

 .وخبراتهم ومؤهالتهم
 مجالس في عضواً  الشركة إدارة مجلس عضو �كون  التي خارجها أو المملكة داخل الشركات أسماء  -٣

 .مدير�ها من أو والسا�قة الحال�ة إدارتها
 عضو -  تنفيذي إدارة مجلس عضو :اآلتي النحوعلى أعضائه وتصنيف اإلدارة مجلس تكو�ن -٤

 .مستقل إدارة مجلس عضو - تنفيذي غير إدارة مجلس
 علماً  – التنفيذيين غير و�خاصة – أعضائه إلحاطة اإلدارة مجلس اتخذها التي اإلجراءات -٥
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 .وأدائها الشركة ح�ال وملحوظاتهم المساهمين �مقترحات
 ولجنة الترش�حات ولجنة المراجعة، لجنة :مثل ومهامها، اللجان الختصاصات مختصر وصف -٦

 و��انات انعقادها وتوار�خ اجتماعاتها وعدد وأعضائها ورؤسائها اللجان أسماء ذكر مع المكافآت،
 .اجتماع لكل لألعضاء الحضور

 والجهة وأعضائه، لجانه وأداء أدائه تقي�م في اإلدارة مجلس عليها اعتمد التي الوسائل ينطبق، حيثما -٧
 .وجدت إن �الشركة، وعالقتها �التقي�م قامت التي الخارج�ة

 المادة في عل�ه منصوص هو لما وفقاً  التنفيذ�ة واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت عن اإلفصاح -٨
 .الالئحة هذه من والتسعين الثالثة

 أي من أو الهيئة من الشركة على مفروض احت�اطي قيد أو احترازي  تدبير أو جزاء أو عقو�ة أي  -٩
 وتفادي عالجها وسبل لها الموقعة والجهة المخالفة أس�اب ب�ان مع قضائ�ة، أو تنظ�م�ة أو إشراف�ة جهة

 .المستقبل في وقوعها
 المراجعة لجنة رأي إلى إضافة �الشركة، الداخل�ة الرقا�ة إجراءات لفعال�ة السنو�ة المراجعة نتائج -١٠
 .الشركة في الداخل�ة الرقا�ة نظام كفا�ة مدى في
 عدم حال في الشركة في داخلي مراجع تعيين إلى الحاجة مدى �شأن المراجعة لجنة توص�ة -١١

 .وجوده
 رفض التي أو اإلدارة، مجلس قرارات و�ين بينها تعارض يوجد التي المراجعة لجنة توص�ات -١٢

 تعيين أو أدائه وتقي�م أتعا�ه وتحديد وعزله الشركة حسا�ات مراجع تعيين �شأن بها األخذ المجلس
 .بها األخذ عدم وأس�اب التوص�ات، تلك ومسوغات الداخلي، المراجع

 .وجدت إن للشركة، االجتماع�ة المساهمات تفاصيل  -١٣
 أعضاء وأسماء األخيرة المال�ة السنة خالل المنعقدة للمساهمين العامة الجمع�ات بتوار�خ ب�ان -١٤

 .الجمع�ات لهذه الحاضر�ن اإلدارة مجلس
 من أكثر أو نوعين وصف حال وفي .التا�عة وشركاتها للشركة الرئ�سة النشاط ألنواع وصف -١٥

 .النتائج في وٕاسهامها الشركة أعمال حجم في وتأثيره نشاط �كل ب�ان إرفاق يجب النشاط،
 أعمالها، توسعة أو للشركة، اله�كل�ة التغييرات ذلك في �ما(  المهمة الشركة وقرارات لخطط وصف -١٦
 .الشركة ألعمال المستقبل�ة والتوقعات  )عمل�اتها وقف أو

 مخاطر أم تشغيل�ة مخاطر أكانت سواء(  الشركة تواجهها مخاطر �أي المتعلقة المعلومات -١٧
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 .ومراقبتها المخاطر هذه إدارة وس�اسة  ) السوق  مخاطر أم تمو�ل�ة،
 السنوات في أعمالها ونتائج وخصومها الشركة ألصول ب�اني رسم أو جدول شكل على خالصة -١٨

 .أقصر أيهما التأس�س منذ أو األخيرة الخمس المال�ة
 .التا�عة وشركاتها الشركة إيرادات إلجمالي جغرافي تحليل -١٩
 أعلنتها توقعات أي أو السا�قة السنة نتائج عن التشغيل�ة النتائج في جوهر�ة فروقات ألي إ�ضاح  -٢٠

 .الشركة
 .القانونيين للمحاسبين السعود�ة الهيئة من المعتمدة المحاس�ة معايير عن اختالف ألي إ�ضاح -٢١
 والدولة ، الرئ�س ونشاطها فيها الشركة ملك�ة ونس�ة مالها ورأس تا�عة شركة كل اسم  -٢٢

 .تأس�سها محل والدولة لعمل�اتها، الرئ�س المحل
 .تا�عة شركة لكل الصادرة الدين وأدوات األسهم تفاصيل -٢٣
 .األسهم أر�اح توز�ع في الشركة لس�اسة وصف -٢٤
 أعضاء عدا( ألشخاص تعود التصو�ت في األحق�ة ذات األسهم فئة في مصلحة ألي وصف  -٢٥

 �موجب الحقوق  بتلك الشركة أبلغوا ) وأقر�اءهم التنفيذيين وك�ار الشركة إدارة مجلس
 السنة خالل الحقوق  تلك في تغيير وأي واإلدراج، التسجيل قواعد من واألر�عين الخامسة المادة
 .األخيرة المال�ة

 الشركة إدارة مجلس ألعضاء تعود اكتتاب وحقوق  تعاقد�ة مال�ة وأوراق مصلحة ألي وصف  -٢٦
 التا�عة، شركاتها من أي أو الشركة دين أدوات أو أسهم في وأقر�ائهم التنفيذيين وك�ار
 .األخيرة المال�ة السنة خالل الحقوق  تلك أو المصلحة تلك في تغيير وأي
 ،)ذلك غير أم الطلب عند السداد واج�ة أكانت سواء( الشركة على قروض �أي المتعلقة المعلومات -٢٧

 دفعتها م�الغ وأي لها التا�عة والشركات للشركة اإلجمال�ة �المديون�ة وكشف
 والمبلغ ومدته لها المانحة الجهة واسم القرض أصل ومبلغ السنة خالل لقروض سداداً  الشركة

 .بذلك إقرار تقد�م عليها الشركة، على قروض وجود عدم حال وفي المت�قي،
 اكتتاب حق مذكرات أو تعاقد�ة مال�ة أوراق وأي للتحو�ل قابلة دين أدوات أي وأعداد لفئات وصف -٢٨
 عل�ه حصلت عوض أي إ�ضاح مع المال�ة السنة خالل الشركة منحتها أو أصدرتها مشابهة حقوق  أو

 .ذلك مقابل الشركة
 أو تعاقد�ة مال�ة أوراق أو للتحو�ل قابلة دين أدوات �موجب اكتتاب أو تحو�ل حقوق  ألي وصف -٢٩
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 .الشركة منحتها أو أصدرتها مشابهة حقوق  أو اكتتاب، حق مذكرات
 وق�مة لالسترداد، قابلة دين أدوات ألي الشركة جانب من إلغاء أو شراء أو استرداد ألي وصف -٣٠

 اشترتها التي وتلك الشركة اشترتها التي المدرجة المال�ة األوراق بين التمييز مع المت�ق�ة، المال�ة األوراق
 .التا�عة شركاتها

 وسجل انعقادها، وتوار�خ األخيرة، المال�ة السنة خالل ُعقدت التي اإلدارة مجلس اجتماعات عدد -٣١
 .الحاضر�ن أسماء ف�ه موضحاً  اجتماع كل حضور

 .وأس�ابها الطل�ات تلك وتوار�خ المساهمين لسجل الشركة طل�ات عدد  -٣٢
 .عالقة ذي وطرف الشركة بين صفقة ألي وصف -٣٣
 ألحد مصلحة فيها كانت أو وفيها فيها، طرفاً  الشركة تكون  عقود أو أعمال �أي تتعلق معلومات -٣٤

 تشمل حيث� منهم، �أي عالقة ذي شخص ألي أو فيها التنفيذيين لك�ار أو الشركة إدارة مجلس أعضاء
 لم وٕاذا ومبلغها، ومدتها وشروطها العقود أو األعمال هذه وطب�عة العقود، أو �األعمال المعينين أسماء
 .بذلك إقرار تقد�م الشركة فعلى القبيل، هذا من عقود أو أعمال توجد
 التنفيذيين ك�ار أحد أو الشركة إدارة مجلس أعضاء أحد �موج�ه تنازل اتفاق أو ترتي�ات ألي ب�ان -٣٥
 .مكافآت أي عن
 .األر�اح في حقوق  أي عن الشركة مساهمي أحد �موج�ه تنازل اتفاق أو ترتي�ات ألي ب�ان  -٣٦
 أي أو رسوم أو ضرائب أو زكاة أي لسداد والمستحقة المسددة النظام�ة المدفوعات �ق�مة ب�ان -٣٧

 .أس�ابها و��ان لها موجز وصف مع السنو�ة، المال�ة الفترة نها�ة حتى تسدد ولم أخرى  مستحقات
 .الشركة موظفي لمصلحة أنشئت احت�اطات أو استثمارات أي �ق�مة ب�ان -٣٨
 :يلي �ما إقرارات  -٣٩

 .الصح�ح �الشكل أُعدت الحسا�ات سجالت أن   .أ
 .�فاعل�ة وُنفذ سل�مة أسس على أُعد الداخل�ة الرقا�ة نظام أن .ب
 .نشاطها مواصلة على الشركة قدرة في يذكر شك أي يوجد ال أنه .ج

 يوضح أن يجب السنو�ة، المال�ة القوائم على تحفظات يتضمن الحسا�ات مراجع تقر�ر كان إذا -٤٠
 .بها متعلقة معلومات وأي وأس�ابها التحفظات تلك اإلدارة مجلس تقر�ر
 يجب أجلها، من المعين الفترة انتهاء قبل الحسا�ات مراجع بتغيير اإلدارة مجلس توص�ة حال في  -٤١
 .�التغيير التوص�ة أس�اب ب�ان مع ذلك، على التقر�ر �حتوي  أن
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 المراجعة لجنة تقرير ٩١
 عليها المنصوص ومهامها الختصاصاتها أدائها تفاصيل على المراجعة لجنة تقر�ر �شتمل أن يجب .أ

 الرقا�ة نظم كفا�ة مدى في ورأيها توص�اتها يتضمن أن على التنفيذ�ة، ولوائحه الشركات نظام في

 .الشركة في المخاطر وٕادارة والمال�ة الداخل�ة

 الشركة مركز في المراجعة لجنة تقر�ر من كاف�ة نسخاً  اإلدارة مجلس يودع أن يجب .ب

 نشر عند للسوق  اإللكتروني والموقع للشركة اإللكتروني الموقع في ُينشر وأن الرئ�س

 و�تلى .منه نسخة على الحصول في المساهمين من يرغب من لتمكين ؛العامة الجمع�ة النعقاد الدعوة

 .العامة الجمع�ة انعقاد أثناء التقر�ر ملخص

 مجلس اإلدارة أعضاء إفصاح ٩٢
 اإلدارة أعضاء ومن أعضائه من عضو �كل الخاصة اإلفصاح عمل�ات تنظ�م اإلدارة مجلس على يتعين

 :يلي ما مراعاة مع التنفيذ�ة،

 وفقاً  وذلك دور�ًا، وتحديثه التنفيذ�ة واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء بإفصاحات خاص سجل وضع -١

 .التنفيذ�ة ولوائحهما المال�ة السوق  ونظام الشركات نظام �موجب المطلو�ة لإلفصاحات

 .مالي مقابل دون  الشركة لمساهمي السجل على االطالع إتاحة  -٢

 المكافآت عن اإلفصاح  ٩٣
 :يلي �ما اإلدارة مجلس يلتزم ) أ

 واإلدارة المجلس أعضاء مكافآت تحديد ك�ف�ة وعن المكافآت س�اسة عن اإلفصاح  -١

 .الشركة في التنفيذ�ة

 مجلس  ألعضاء الممنوحة المكافآت عن اإلدارة  مجلس تقر�ر في وتفصيل وشفاف�ة بدقة اإلفصاح  -٢

 أم م�الغ أكانت سواء تضليل، أو إخفاء دون  م�اشرة، غير أو م�اشرة �صورة التنفيذ�ة واإلدارة اإلدارة

 المدخلة الق�مة فتكون  الشركة، في أسهماً  المزا�ا كانت وٕاذا .واسمها طب�عتها كانت أ�اً  مزا�ا، أم منافع

 .االستحقاق تار�خ عند السوق�ة الق�مة هي لألسهم

 جوهري  انحراف أي و��ان بها، المعمول المكافآت وس�اسة الممنوحة المكافآت بين العالقة توض�ح -٣

 .الس�اسة هذه عن
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 :حدة على يلي ممن لكل المدفوعة والتعو�ضات المكافآت �شأن الالزمة التفاصيل ب�ان  -٤

 .اإلدارة مجلس أعضاء .أ 

 الرئ�س ضمنهم من �كون  أن على الشركة من المكافآت أعلى تلقوا ممن التنفيذيين ك�ار من خمسة  .ب

افسة عضو المجلس ألعمال الشركة أو نوذلك �عد تحقق مجلس اإلدارة من م المالي والمدير التنفيذي

للضوا�ط التي �قرها، على أن يتم التحقق من هذه منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله وفقًا 

 .األعمال �شكل سنوي 

 .اللجان أعضاء  .ج

 .)١(ملحق رقم لللجداول في ا  ووفقاً  اإلدارة  مجلس تقر�ر في المادة هذه في الوارد اإلفصاح �كون  ) ب
 

 الفعالة الحوكمة تطبيق ٩٤
الئحة حوكمة  في اإللزام�ة األحكام مع تتعارض ال �الشركة خاصة حوكمة قواعد اإلدارة مجلس �ضع

 وتعديلها فعاليتها، من والتحقق تطب�قها مراق�ة وعل�ه ،الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المال�ة

 وعل�ه ، وتطبيق الزام�ة الفقرات االسترشاد�ة متى ما كان ذلك إلزامًا صادرًا عن هيئة السوق المال�ة عند

 :يلي �ما الق�ام ذلك سبيل في

 .القواعد بهذه الشركة التزام من التحقق  -١

 .الممارسات وأفضل النظام�ة للمتطل�ات وفقاً  وتحديثها القواعد مراجعة -٢

 الس�اسات من وغيرها الشركة، ق�م تمثل التي المهني السلوك قواعد وتطو�ر مراجعة -٣

 .الممارسات أفضل مع و�تفق الشركة حاجات يلبي �ما الداخل�ة واإلجراءات

 الممارسات، وأفضل الشركات حوكمة مجال في التطورات ىعل دوماً  اإلدارة مجلس أعضاء إطالع -٤

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

٩٥ 
 
 

 )استرشادي( الشركات حوكمة لجنة تشكيل

 إليها �فوض أن فعل�ه الشركات، �حوكمة مختصة لجنة اإلدارة مجلس تشكيل حال في

 أي متا�عة اللجنة هذه وعلى الالئحة، هذه من والتسعين الرا�عة المادة �موجب المقررة االختصاصات
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 التي والتوص�ات �التقار�ر األقل، على سنو�اً  اإلدارة، مجلس وتزو�د الحوكمة، تطب�قات �شأن موضوعات 

 .إليها تتوصل

 بالوثائق االحتفاظ ٩٦
 االحتفاظ المطلوب األخرى  والوثائق والتقار�ر والمستندات المحاضر بجم�ع تحتفظ أن الشركة على يجب

 تقر�ر ذلك �شمل وأن سنوات، عشر عن تقل ال مدة الرئ�س الشركة مقر في الالئحة هذه �موجب بها

 وجود حال في الشركة على يجب المدة، بهذه اإلخالل عدم ومع  .المراجعة لجنة وتقر�ر اإلدارة مجلس

 قائمة تحقيق إجراءات أي أو مطال�ة أو  )بإقامتها مهدد أو قائمة دعوى  أي ذلك في �ما(  قضائ�ة دعوى 

 الدعوى  تلك انتهاء لحين بها االحتفاظ الوثائق أو التقار�ر أو المستندات أو المحاضر بتلك تتعلق

 .القائمة التحقيق إجراءات أو المطال�ة أو القضائ�ة

 اإلضافية والبيانات المعلومات تقديم ٩٧
 إضاف�ة ب�انات أو معلومات �أي تزو�دها على الشركة أن تنفذ طل�ات هيئة السوق المال�ة في حال طلبها

 .الالئحة هذه �أحكام االلتزام مدى من للتحقق الزمة تراها
 

 والنفاذ النشر ٩٨
  .من الجمع�ة العامة اعتمادها لقرار وفقاً  نافذة الالئحة هذه تكون 


