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 األول: مقدمة الباب
  

 احكام تمهيدية 1.1
 "( لشركة الحمادي للتنميةنظام الحوكمةالحوكمة هذا )ويشار إليه فيما بعد بـ "تم اعداد نظام 

( 10مادة )"( وفقاً لمتطلبات الالشركة"بـ  )ويشار إليها فيما بعد واالستثمار، شركة مساهمة سعودية
)ج( من الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة من مجلس هيئة السوق 

لموافق ـ ه21/10/1427 (بتاريخ 2006 – 212 -1"( بموجب القرار رقم الهيئة)" المالية
 ، ووفقًا لنظام الشركات، وقواعد التسجيل واإلدراج والنظام األساسي للشركة.)م12/11/2006

  

 الهدف من نظام الحوكمة 2.1
ق حماية حقو ضمان االلتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل  إن الهدف من نظام الحوكمة

باإلضافة إلى اإلفصاح عن المعلومات بدقة وشفافية،  المساهمين وحقوق أصحاب المصالح،
مجلس  وضمان إطالع وإدراك ووجود نظام فعال للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة،

 ركة.شاإلدارة والجهاز اإلداري للشركة لمسؤوليتهم المشتركة في تنفيذ وتطبيق أحكامه من قبل ال
  

 تعريفات  3.1
 حوكمة الشركة  1.3.1

" هو مجموعة األنظمة واللوائح واإلجراءات والعمليات الحوكمةأن المقصود بمصطلح "
التي يتم وضعها من أجل إدارة ورقابة الشركة، والتي تنظم العالقات بين المساهمين 

اهمين حقوق المس بالشركة ومجلس اإلدارة واألشخاص التنفيذيين بهدف حماية وضمان
وحقوق أصحاب المصالح، فالحوكمة وسيلة من أجل تحسين فعالية اإلجراءات اإلدارية 
الداخلية المطبقة في الشركة بما في ذلك االفصاح عن المعلومات المتعلقة بالشركة 

 وفقًا لألنظمة واللوائح ذات العالقة.



 8 

 العضو غير التنفيذي  2.3.1
يكون متفرغًا إلدارة الشركة، أو ال يتقاضى راتبًا  هو عضو مجلس اإلدارة الذي ال

 شهريًا أو سنويًا منها.
 عضو مجلس اإلدارة المستقل  3.3.1

والقرارات  رأيه في المناقشات والمسائل المستقل باالستقالل التام في ابداء يتمتع العضو
ه الصادرة عن مجلس اإلدارة دون أن يكون ألي من مساهمي الشركة أي تأثير علي

ومما ينافي مبدأ االستقاللية على سبيل المثال ال الحصر أي من  أو على قراراته.
 الحاالت التالية: 

( أو أكثر من اسهم الشركة أو أي %5) في المائة أن يكون مالكًا لما نسبته خمسة .1
 شركة من مجموعتها.

( %5أن يكون ممثاًل لشخص ذي صفة اعتبارية يملك مانسبته خمسة في المائة ) .2
 أو اكثر من اسهم الشركة أو اسهم أي شركة من مجموعتها.

أن يكون من كبار التنفيذيين خالل العاميين الماضيين في الشركة أو في أي شركة  .3
 من مجموعتها. تابعة

أن تكون له صلة قرابة من الدرجة األولى مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في  .4
 تابعة. الشركة أو في أي شركة من مجموعتها

تكون له صلة قرابة من الدرجة األولى مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة  أن .5
 أو في أي شركة تابعة.

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

أن يكون موظفًا خالل العامين الماضيين لدى أي من األطراف المرتبطة بالشركة  .7
من مجموعتها كالمحاسبين القانونيين وكبار الموردين، أو أن يكون  أو بأي شركة

 مالكًا لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العاميين الماضيين.
استقاللية عضو مجلس اإلدارة في حاالت أخرى غير ما اشير اليه أعاله  كما تنتفي

 ذلك. لجنة الترشيحات والمكافآت ما ينافي متى ما رأت
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 األقرباء من الدرجة األولى  4.3.1
 هم األب واألم والزوج والزوجة واألوالد.

 أصحاب المصالح  5.3.1
هم كل األشخاص اللذين لهم مصلحة مع الشركة مثل المساهمين والعاملين والدائنين 

 والعمالء والموردين والمجتمع.
 مساهمو األقلية  6.3.1
يطرة على الشركة بحيث ال يستطيعون هم المساهمون الذين يمثلون فئة غير مس 
 التأثير عليها أو على قراراتها. 

  

 تاريخ تطبيق نظام الحوكمة 4.1
يتم تطبيق نظام الحوكمة هذا اعتبارًا من تاريخ اعتماده من مجلس إدارة الشركة، وفي حالة حدوث 

مجلس  علىتعديالت في سياسة الشركة تستوجب تعديل أي جزء من نظام الحوكمة هذا، فيجب 
 عد اعتمادههذا النظام ب اإلدارة القيام بإجراء مثل هذا التعديل. وتقوم لجنة المراجعة بتقييم ومراجعة

هذا النظام  كما سيتم عرض بصورة دورية وتقديم التوصيات بتعديله أو تحديثه إلى مجلس اإلدارة.
 أفضل اساليب الحوكمة التيعلى الجمعية العامة العادية للشركة العتماده واقراره تماشيًا مع 

 تطبقها الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية )تداول(. 
  

 بنظام حوكمة الشركة االلتزامالثاني:  الباب
 مبادئ حوكمة الشركة  1.2

 يعتمد هيكل حوكمة الشركة على المبادئ التالية: 
  ارة وتقديم إرشادات لمجلس إدالمسائلة: يتيح نظام الحوكمة لجميع المساهمين مسائلة الشركة

 كيفية وضع استراتيجية الشركة ومراقبة اإلدارة. الشركة عن
  العدالة: تتعهد الشركة بحماية مصالح المساهمين وتؤكد على المساواة بينهم بما فيهم صغار

 المساهمين.
 ة قالشفافية: تؤكد الشركة على التزامها بأوقات ودقة اإلفصاح عن جميع المعلومات المتعل

بأدائها وبمركزها المالي وهيكل ملكيتها باإلضافة إلى المعلومات األخرى التي تفرضها األنظمة 
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واللوائح ذات العالقة، بما في ذلك التطورات الجوهرية التي تطرأ على أعمااللشركة وذلك من 
خالل قنوات إفصاح محددة تمكن األطراف ذات العالقة من المساهمين والجمهور والجهات 

 رقابية من االطالع عليها بسهولة.ال
  المسؤولية: تدرك الشركة أن حقوق جميع األطراف المرتبطة بالشركة قد تضمنها نظام الحوكمة

 هذا. 
  

 لوائح الحوكمة الداخلية  2.2
ا وفقًا والتي تم إعداده على اللوائح التالية التي تعتبر جزء ال يتجزأ منه يشتمل نظام الحوكمة هذا

 في أفضل ممارسات حوكمة الشركات المساهمة واللوائح ذات العالقة باإلضافة إلىلألنظمة 
 المملكة: 

 .الئحة الجمعية العامة للمساهمين 
 .الئحة مجلس اإلدارة 
 .الئحة لجنة المراجعة 
 .الئحة لجنة الترشيحات والمكافآت 
 .الئحة سياسة اإلفصاح والشفافية عن المعلومات 
  الداخلية.الئحة نظام الرقابة 
 .الئحة سياسة إدارة المخاطر 
 .الئحة سياسة توزيع األرباح 
 .دليل العالقة مع أصحاب المصالح 
 .سياسة تعارض المصالح 

  

 االلتزام بسياسات وممارسات حوكمة الشركة  3.2
التأكد من ب يلتزم مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة والرئيس التنفيذي والمستشار القانوني للشركة

 االلتزام والمراجعة الدورية لسياسات وممارسات حوكمة الشركة التي تضمنها نظام الحوكمة هذا.
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 لمجلس اإلدارة الجيدةالثالث: الممارسات  الباب
ترى الشركة أن وجود مجلس إدارة متخصص ومؤهل إلدارة شؤونها هو أساس وجود نظام جيد لحوكمة 

ل إشرافه وإرشاداته ورقابته للشركة له بالغ األثر على حماية وأن مجلس اإلدارة من خال الشركة، كما
مصالح المساهمين فيها.  كما يلعب الجهاز اإلداري للشركة دورًا هامًا في تطبيق أحكام نظام الحوكمة 

الفعال بين جميع األجهزة الداخلية في الشركة والفصل الواضح  هذا، لذا فإن التعاون المشترك
 ها يعد من أهم عناصر نجاح نظام الحوكمة.للصالحيات فيما بين

 حوكمة مجلس اإلدارة  1.3
 الصالحيات 1.1.3

تنبثق صالحيات مجلس اإلدارة عن نظام الشركات المعمول به في المملكة العربية 
السعودية باإلضافة إلى النظام األساسي للشركة والئحة مجلس اإلدارة، مع مراعات 

 وقواعد التسجيل واإلدراج والئحة حوكمة الشركات المتطلبات التي تتضمنها نظام الشركات
 الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

 أعضاء مجلس اإلدارة  2.1.3
( أعضاء يتم انتخابهم من قبل 9إدارة الشركة الحالي بتسعة ) لقد تم تحديد عدد مجلس

 ة، وإناإلدار الجمعية العامة العادية للشركة وفقًا للنظام األساسي للشركة والئحة مجلس 
 عندما تم تحديد عدد أعضاء مجلس من أهم االعتبارات التي تم أخذها في عين االعتبار

بالعدد المذكور أعاله هو ضرورة توافر الكفاءات والمهارات والتخصصات المختلفة  اإلدارة
المجلس والتي من شأنها ضمان فعالية القرارات الي تصدر عنه، بما يحقق  في أعضاء
 شركة ومساهميها وأصحاب المصالح المرتبطين بها.مصلحة ال

 انتخاب وإنهاء خدمة األعضاء  3.1.3
تقوم الجمعية العامة العادية للمساهمين بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة لمدة التزيد عن 

( سنوات ويجوز إعادة تعيينهم، وللجمعية العامة العادية في أي وقت إنهاء 3ثالث )
لها كذلك اتخاذ هذا القرار سواء بالنسبة لجميع  ء مدته، ويجوزخدمة المجلس قبل إنتها

أعضاء المجلس أو لعضو معين، علمًا بأن طريقة انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة تخضع 
دائمًا إلى مبدأ "التصويت التراكمي" والذي يمنح لكل مساهم قدرة تصويتية بعدد األسهم 
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م من واحد أو تقسيمها بين من يختارهالتي يملكها بحيث يحق له التصويت بها لمرشح 
 المرشحين دون وجود تكرار لهذه األصوات. 

 تكوين المجلس واستقاللية األعضاء  4.1.3
الشركة،  المساهمين في لقد تم تشكيل مجلس اإلدارة لضمان التمثيل األمثل لمصالح جميع

شرافية اجباتهم اإلوشموله على أعضاء تتوافر فيهم الكفاءات والمهارات المناسبة ألداء و 
ولتطوير متابعة إدارة الشركة واستراتيجيتها، مع األخذ بعين االعتبار متطلبات الئحة 
حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والتي تشترط أن تكون أغلبية أعضاء 

وأن يكون ثلث األعضاء على األقل  مجلس اإلدارة أعضاء غير تنفيذيين على األقل
 مستقلين.

الجمع بين منصب رئيس  حوكمة الشركات الصادرة من الهيئة، يحظر ووفقًا لالئحة
مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة مثل منصب العضو المنتدب أو الرئيس 

في جميع األوقات من  أن يكون رئيس المجلس التنفيذي أو المدير العام، ولذلك يجب
ي حيز في اتخاذ القرارات ولتحقيق التوازن فولضمان عدم الت األعضاء غير التنفيذيين.

المصالح بين جميع المساهمين في الشركة، فإن ثلث أعضاء مجلس اإلدارة على األقل 
 المستقلين. سيكونون من األعضاء غير التنفيذيين

  لجان مجلس اإلدارة  5.1.3
 تشمل اللجان المنبثقة والمشكلة من قبل مجلس اإلدارة على ما يلي: 

  المراجعة.لجنة 
 .لجنة الترشيحات والمكافآت 

سيكون لكل لجنة من اللجان المذكورة الئحة خاصة بها تقوم بتحديد عضويتها وصالحياتها 
وإجراءات العمل الخاصة بها والحقوق والمسؤوليات التي تضطلع بها، وبعد كل اجتماع 

 ه.والموافقة عليإلقراره  لجنة يتم رفع محضر باجتماع اللجنة المعنية لمجلس اإلدارة
 إجراءات العمل 6.1.3
 يجتمع مجلس اإلدارة وفق جدول ثابت يتم وضعه في أول اجتماع بعد تشكيل المجلس. 

الجدول إلى مساعدة مجلس اإلدارة على القيام بتأدية واجباته بفعالية ويتم تحديد  يهدف هذا
يًا. يتم تحديد ( اجتماعات سنو 4عدد مرات اجتماع المجلس بحيث ال تقل عن أربعة )
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مواضيع النقاش لكل اجتماع من خالل جدول أعمال يشتمل على جميع المعلومات المتعلقة 
بالمواضيع المطروحة للمناقشة بما فيها المعلومات المالية والتوصيات التخاذ القرارات 

لس رئيس مج والتصويت عليها ومن ثم إصدار محضر االجتماع ويتم توقيعه من قبل
 رتير المجلس.اإلدارة وسك

 التقييم الذاتي  7.1.3
يقوم مجلس اإلدارة على أساس سنوي بإعداد تقييم ذاتي له، وتشرف لجنة الترشيحات 

يجوز  علمًا بأنه والمكافآت على إعداد هذا التقييم وتناقش نتائجه من قبل مجلس اإلدارة
هم إلى لجنة اتاالستعانة بمستشارين مستقلين من خارج الشركة لتقديم توصياتهم ومرئي

 الترشيحات والمكافآت في هذا الخصوص.
 التدريب وإمكانية استشارة المتخصصين  8.1.3

تقوم الشركة بتوفير برامج توجيهية لألعضاء الجدد عن طبيعة نشاط الشركة وبعض 
األمور الهامة األخرى التي تساعدهم في القيام بواجباتهم فضاًل عن تدريبهم إذا لزم 

وللمجلس أيضًا الحق باالستعانة بمستشارين مستقلين من خارج الشركة لتقديم  األمر،
 االستشارات القانونية والمحاسبية التي تطرح عليهم عند الحاجة.

 المكافآت  9.1.3
يستحق أعضاء مجلس اإلدارة مكافآت سنوية توافق عليها الجمعية العامة العادية للشركة، 

ات المجلس، وال تؤثر هذه المكافآت في جميع مقابل عضويتهم وحضورهم الجتماع
األحوال على استقالليتهم. ويقوم مجلس اإلدارة من خالل لجنة الترشيحات والمكافآت 
وبصفة دورية بمراجعة مكافآت األعضاء، ويتم اإلفصاح عنها في تقرير مجلس اإلدارة 

روض من أعضاء المجلس أي نوع من القعضو السنوي. واليحق للشركة منح أي 
 الشخصية أو أن تضمن أي قرض يعقده أي منهم مع الغير.

 الواجبات والمسؤوليات  10.1.3
يقوم أعضاء مجلس اإلدارة بتأدية واجباتهم بمهنية وحرص وعناية كاملة من أجل تحقيق 
مصالح الشركة والمساهمين وليس لمصلحة مجموعة معينة منهم. ويتوقع من جميع 
 أعضاء المجلس حضور جميع اجتماعات المجلس واللجان التي يكونون أعضاء فيها. 

 إلداري للشركة الرئيس التنفيذي والجهاز ا   2.3     
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 الصالحية 1.2.3
كة للشركة والمديرين التنفيذيين المعاونين له باإلدارة اليومية للشر  يقوم الرئيس التنفيذي

 وتطبيق أهدافها واستراتيجيتها.
 االختيار وإنهاء الخدمة  2.2.3

 يقوم مجلس اإلدارة باختيار وتعيين الرئيس التنفيذي، ويقوم الرئيس التنفيذي بدوره في
المقابل بترشيح المديرين التنفيذيين الذين سوف يقوم باالستعانة بهم إلى مجلس اإلدارة 
للموافقة على تعيينهم. ولمجلس اإلدارة عزل الرئيس التنفيذي أو إنهاء خدمات المديرين 
التنفيذين المعاونين له في أي وقت. ويجب في جميع األحوال اإلفصاح عن أي تغير 

ور ف تنفيذي للشركة على موقع السوق المالية )تداول( االلكترونييطرأ على الرئيس ال
 حدوثه.

 الخطط البديلة  3.2.3 
 يقوم مجلس اإلدارة بإعداد خطة بديلة توضح آلية في التعامل مع حالة استقالة أو عزل

ة فيذيأحد المديرين التنفيذيين التابعين له، ولهذا الغرض تقوم اللجنة التن الرئيس التنفيذي أو
بتقديم قائمة لمجلس اإلدارة تتضمن األشخاص المناسبين إلحاللهم محل الرئيس التنفيذي 

 التنفيذيين التابعين له. المديرين أو بالشركة
 الواجبات والمسؤوليات  4.2.3

قيق ومهنية من أجل تح يقوم الرئيس التنفيذي بتأدية واجباته بإخالص ومهارة وحرص
ن فيها ودون التحيز لمصلحة مجموعة معينة منهم، مصالح الشركة وجميع المساهمي

ويمتنع على الرئيس التنفيذي والمديرين التنفيذيين المساعدين له عن المشاركة في أي 
أعمال تؤدي إلى نشوء تعارض لمصالحه مع مصالح الشركة أو منافستها، وإذا حدث 

ه افقته على مثل هذمثل هذا األمر فيجب عليهم فورًا اإلفصاح لمجلس اإلدارة وأخذ مو 
مسبقًا وفقًا للسياسات التي وضعتها الشركة والمتعلقة بتعارض المصالح  األعمال

من هذا جزأ ال يتوالمنصوص عليها في الئحة سياسية تعارض المصالح التي تعتبر جزء 
 النظام. 

 

 المساهمينالرابع: حقوق  الباب
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 خاص الحق في الحصول على نصيب منتثبت للمساهمين جميع الحقوق المتصلة بالسهم، وبوجه 
األرباح التي يتقرر توزيعها، والحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية وحق 
حضور جمعيات المساهمين واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها، وحق التصرف في األسهم 

على أعضاء المجلس، وحق االستفسار وطلب  وحق مراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤولية
 معلومات بما ال يضر بمصالح الشركة وال يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

 الجمعية العامة للمساهمين  1.4
توضح الئحة الجمعية العامة للمساهمين جميع اإلجراءات المتعلقة بإعداد وإدارة واتخاذ القرارات 

 بها.
 اإلعداد  1.1.4

( أشهر التالية النتهاء 6تنعقد الجمعية العامة مرة على األقل في السنة خالل الستة )
السنة المالية للشركة بدعوة من مجلس اإلدارة، أو بطلب المحاسب القانوني أو عدد من 

( بالمائة من رأسمال المال على األقل، ولكل مساهم %5المساهمين تمثل ملكيتهم خمسة )
م الشركة وتقو  على المسائل والقرارات المنظورة من قبل الجمعية. المشاركة والتصويتحق 

باإلعالن عن تاريخ انعقاد الجمعية وجدول األعمال ومعلومات كاملة ودقيقة قبل موعد 
( يوماً على األقل، ويتم نشر الدعوة في موقع السوق 25انعقاد الجمعية بخمسة وعشرين )

ع الشركة اإللكتروني وفي صحيفتين توزعان في مدينة المركز المالية )تداول( وموق
الرئيسي للشركة، وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى اإلدارة العامة للشركات 
بوزارة التجارة والصناعة. وينبغي على الشركة استخدام وسائط التقنية الحديثة لالتصال 

 اللوائح واإلجراءات النظامية ذات العالقة. بالمساهمين والتصويت عن بعد وفقًا لألنظمة و 
 االعتبار يجب على المجلس عند إعداد جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة أن يأخذ في

ويجوز  الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها على جدول أعمال االجتماع،
إضافة موضوع ( بالمائة أو أكثر من أسهم الشركة %5للمساهمين الذين يملكون خمسة )

أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده، ويتم تعديل جدول األعمال وتغييره 
 هل هذا متطابق مع نظام التجارة الجديد بعد اعتماده من مجلس اإلدارة.

 إدارة الجمعية العامة للمساهمين  2.1.4
ن بر عدد متتبع الشركة جميع األساليب الضرورية لتسهيل مشاركة وتصويت أك

المساهمين في الجمعية العامة على بنود جدول األعمال، ومن ذلك اختيار المكان والوقت 
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المالئمين. ويقوم األشخاص التنفيذيين بالشركة بمساعدة المساهمين بالتصويت في حالة 
باإلنابة وذلك عن طريق منح  عدم تمكن المساهمين من الحضور الشخصي للجمعية أو

وكالة خطية لمساهمين آخرين من غير أعضاء مجلس اإلدارة ومن  نهؤالء المساهمي
غير موظفي الشركة لحضور االجتماع نيابة عنهم وفقًا للضوابط النظامية الصادرة عن 

 وزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن.
تؤكد الشركة على حرصها على حضور جميع أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين 

لجنة المراجعة والمحاسب القانوني الجتماعات الجمعية العامة وذلك بهدف اإلجابة ورئيس 
على أية أسئلة أو استفسارات قد تطرح من قبل المساهمين، ولكل مساهم الحق في مناقشة 

قوم رئيس ي وتقديم أسئلة واستفسارات متعلقة بالموضوعات التي يحتويها جدول األعمال.
 الجتماعات بمهنية وحرفية ومهارة ونزاهة.الجمعية العامة بإدارة ا

 النتائج 3.1.4
على المساهمين في نهاية اجتماع الجمعية العامة ويتم نشرها على  توزع نتائج التصويت

موقع الشركة اإللكتروني وعلى موقع السوق المالية )تداول( فور انتهاء االجتماع، وتقوم 
العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة  الشركة بتزويد هيئة  السوق المالية واإلدارة
 ( أيام كحد أقصى من تاريخ انعقادها.10بنسخة عن محضر الجمعية خالل عشرة )

 المسجل الخارجي  4.1.4
لحفظ ومتابعة سجل  قامت الشركة بتعيين مسجل خارجي )تداول( كجهة مستقلة

 المساهمين في الشركة. 
 

 

 

 تعامالت األطراف ذات العالقة 2.4
أحد األطراف ذات العالقة  اذا رأت الشركة بأن هناك مصلحة تتحقق لها من خالل تعاملها مع

التنفيذيين في الشركة، فعندها سيتم تطبيق  بما في ذلك أعضاء مجلس اإلدارة أو المسؤولين
اإلجراءات التي تضمنتها الئحة سياسة تعارض المصالح التي تعتبر جزء من هذا النظام لضمان 

يتخللها وجود أي مصالح شخصية،  من أن مثل هذا التعامل مبني أسس تجارية بحته ال التأكد
وبما يتفق مع االحكام ذات العالقة المنصوص عليها في نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات 

 الصادرة عن هيئة السوق المالية.
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 سياسة توزيع األرباح  3.4
من  يتجزأ القامت الشركة بإعداد وتطبيق الئحة خاصة بسياسة توزيع األرباح والتي تعتبر جزء 

اإلجراءات المتعلقة بتحديد قيمة التوزيعات لألسهم بما يحقق مصالح  وأوضحتهذا النظام 
 المساهمين والشركة. وتتمثل أهداف سياسة توزيع األرباح بما يلي: 

 والتنبؤ بها لتحديد قيمة التوزيع. إنشاء آلية واضحة يمكن فهمها 
 .التأكد من إجراءات سداد األرباح الموزعة تتميز بالسهولة والفعالية 
  ًالسداد.  لمواعيد التأكد من أن سداد األرباح الموزعة المعلن عنه يتم بقيمته الكاملة ووفقا 

ين ب اطالع المساهمان سياسة توزيع األرباح المذكورة تعد جزء من نظام الحوكمة هذا الذي يتوج
عليه. كما يجب باإلشارة اليها في تقرير مجلس اإلدارة السنوي. وتقر الجمعية العامة العادية 
للشركة األرباح المقترح توزيعها وتاريخ التوزيع. وتكون أحقية األرباح سواء األرباح النقدية أو 

عقاد المالية في نهاية تداول ان أسهم المنحة لمالكي األسهم المسجلين بسجالت مركز ايداع األوراق
 الجمعية العامة.

  

 والشفافية للمعلومات اإلفصاحالخامس:  الباب
من المبادئ األساسية التي تعتمد عليها حوكمة الشركة هي اإلفصاح عن المعلومات بدقة وشفافية وفقًا 

 لمواعيد اإلفصاح التي تحددها األنظمة واللوائح ذات العالقة.
 سياسات وممارسات اإلفصاح  1.5

تقوم الشركة باإلفصاح عن جميع المعلومات التي تتطلبها األنظمة واللوائح ذات العالقة مجانًا. 
وتشمل تلك المعلومات الوضع المالي للشركة وأدائها وهيكل الملكية وهيكل الحوكمة بها. وقد قام 

م. ية للمعلومات التي تعتبر جزء من هذا النظامجلس اإلدارة بإعداد واعتماد الئحة اإلفصاح والشفاف
وسوف تقوم الشركة بنشر تقرير مجلس اإلدارة السنوي بأكمله والذي يحتوي على جزء خاص 
بحوكمة الشركة وإعداد تقارير أخرى مثل النشرات والتقارير ربع السنوية والتطورات الجوهرية 

لخاص بها والمعلومات الهامة على واإلفصاح عن ممارسات حوكمة الشركة وجدول األحداث ا
االلكتروني وفقًا للمواعيد التي تحددها  موقعها االلكتروني وعلى موقع السوق المالية )تداول(

  األنظمة واللوائح ذات العالقة.
 إعداد القوائم المالية  2.5
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ير المحاسبية يتحتفظ الشركة بالسجالت المحاسبية وتعد قوائمها المالية األولية والسنوية وفق المعا
المعتمدة في المملكة وتقوم باإلفصاح عنها في تقرير مجلس اإلدارة السنوي وعلى موقع الشركة 

ألنظمة ا اإللكتروني وعلى موقع السوق المالية )تداول( االلكتروني خالل المواعيد التي تحددها
. ويعتبر اء الشركةمن معرفة وتقييم أد واللوائح ذات العالقة، لكي يتمكن كل شخص يطلع عليها

كل من تقرير مجلس اإلدارة السنوي وتقرير المحاسب القانوني وتقرير لجنة المراجعة مكماًل لتلك 
 المعلومات المالية.

 الرقابة ولجنة المراجعة  3.5
 ( موضوعات أساسية هي: 3تتمثل مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة في ثالثة )

المالية، وإدارة المخاطر، والمراجعة الداخلية والخارجية.  والتقاريراإلشراف على إعداد القوائم 
 وتتألف اللجنة من عدد من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين على أن يكون من بينهم مختص
في الشؤون المالية والمحاسبية، وقد تم تحديد الصالحيات ومسؤوليات وإجراءات العمل واإلجراءات 

 الئحة خاصة بها والتي تعتبر جزء من هذا النظام.الخاصة باللجنة في 
 المراجعة الخارجية  4.5

يقوم المحاسب القانوني المستقل عن إدارة الشركة والمساهمين بمراجعة القوائم المالية للشركة، 
القانوني عن طريق الجمعية العامة العادية للشركة بناء على توصية مجلس  ويتم تعيين المحاسب

 باالستناد إلى توصية لجنة المراجعة.اإلدارة 
 
 
 

 هيكل الملكية  5.5 
( أو أكثر %5يجب على الشركة التأكد من اإلفصاح عن المساهمين الذي يمتلكون نسبة خمسة )

بناًء على المعلومات المتوافرة لديها في هذا  من إجمالي أسهمها على موقع السوق المالية )تداول(
 الشأن.
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 واالستثمار شركة الحمادي للتنمية
 شركة مساهمة سعودية
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 العامة للمساهمين الجمعية الئحة
  

 تمت الموافقة على هذا النظام بموجب قرار مجلس إدارة
 شركة الحمادي للتنمية واالستثمار

 م2/12/2013 ه الموافق29/1/1435الصادر بتاريخ 
 
 

 العامة المنعقدةتم اعتماد هذا النظام بقرار الجمعية 

 [14/01/2015هـ الموافق 23/03/1436بتاريخ ]
 شركة مساهمة سعودية –لشركة الحمادي للتنمية واالستثمار

 
 ختم الشركة

  
 
 
 
 
 
 

 المحتويـات
 

 المادة األولى: مقدمة عامة 
 المادة الثانية: صالحيات الجمعية العامة للمساهمين 

 المادة الثالثة: الدعوة واإلعداد للجمعية العامة العادية للمساهمين 
 المادة الرابعة: الدعوة واإلعداد للجمعية العامة غير العادية للمساهمين 



 21 

 المادة الخامسة: إدارة الجمعية العامة للمساهمين
مة للتوكيل في حضور الجمعّيات العاّمة للمُ   ساهّمينالمادة السادسة: الضوابط الُمنظِّّ
 المادة السابعة: اإلجراءات المتعلقة باتخاذ القرارات واالحتفاظ بالمستندات.

 

 عامةاألولى: مقدمة  المادة
تم إعداد الئحة الجمعية العامة للمساهمين لشركة الحمادي للتنمية واالستثمار، شركة مساهمة  1.1

يئة ية السعودية الصادرة عن هسعودية منها وفق متطلبات الئحة حوكمة الشركات بالمملكة العرب
والمنصوص عليها في المادة الثالثة والرابعة 2006 – 212 – 1السوق المالية بموجب القرار رقم 

والخامسة والسادسة والسابعة منها، ووفقًا لنظام الشركات وقواعد التسجيل واإلدراج والنظام 
 األساسي للشركة.

من قبل مجلس اإلدارة، وسوف تطبق على جميع الجمعيات  يتم العمل بهذه الالئحة بعد اعتمادها 2.1
 العامة للمساهمين التي تلي الجمعية التي اعتمدت بها.

تنظم هذه الالئحة إجراءات دعوة وإعداد وانعقاد الجمعيات العامة للمساهمين، واإلجراءات  3.1
 والموضوعات األخرى المتعلقة بها.

 ي أعلى جهة مرجعية وحاكمة للشركة.تعتبر الجمعية العامة للمساهمين ه 4.1
 (6تنعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين في الشركة مرة واحدة على األقل سنويًا خالل الستة ) 5.1

 .أشهر التالية النتهاء السنة المالية من كل سنة
يجب أن يتاح للمساهمين الفرصة للمشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة  6.1

 للمساهمين، كما يجب إحاطتهم علمًا بالقواعد التي تحكم تلك االجتماعات وإجراءات التصويت. 
ك ليجب العمل على تسيير مشاركة أكبر عدد من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة، ومن ذ 7.1

 اختيار المكان والوقت المالئمين. 
للمساهمين حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه األسئلة  8.1

في شأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة والمحاسب القانوني. وعلى مجلس اإلدارة أو المحاسب 
 رض مصلحة الشركة للضرر. القانوني اإلجابة على أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يع

يجب أن تكون الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة مصحوبة بمعلومات كافية تمكن  9.1
 المساهمين من اتخاذ قراراتهم بشأنها. 
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 الجمعية العامة للمساهمين صالحياتالثانية:  المادة
)العادية أو غير  مينالجمعية العامة للمساه التي تندرج ضمن صالحيات تشمل الموضوعات 1.2

 العادية(. 
 تعديل النظام األساسي للشركة واعتماده. 1.1.2
 إعادة تنظيم الشركة. 2.1.2
 انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، وتعيين أو عزل األعضاء قبل نهاية مدة خدمتهم بالمجلس. 3.1.2
 اعتماد مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة. 4.1.2
مجلس اإلدارة السنوي والتقارير المالية السنوية كالميزانية العمومية وقائمة اعتماد تقرير  5.1.2

األرباح والخسائر )قائمة الدخل( للشركة، واعتماد توزيع األرباح متضمناً اإلعالن وطرق 
 سداد تلك التوزيعات، توزيع الخسائر وذلك وفقًا للنتائج المالية السنوية.

 شركة.تعيين المحاسب القانوني لل 6.1.2
 اعتماد اللوائح الداخلية الخاصة بنظام حوكمة الشركة. 7.1.2
 زيادة وتخفيض رأسمال الشركة. 8.1.2

 اعتماد المعامالت مع األطراف ذات العالقة. 12.1.2
 اعتماد المعامالت التي نص عليها نظام الشركات. 13.1.2
 إصدار الصكوك والسندات القابلة للتداول. 14.1.2
 قة على االندماج في شركات أخرى.المواف 15.1.2
 تصفية الشركة وتعيين المصفي ولجنة التصفية. 16.1.2
 اطالة مدة الشركة. 17.1.2
 حل الشركة قبل انتهاء مدتها. 18.1.2
 أي صالحيات أخرى محددة لها بموجب األنظمة واللوائح ذات العالقة. 19.1.2

تندرج ضمن صالحيات الجمعية العامة االختصاصات التي  ال يجوز تفويض الصالحيات أو 2.2
للشركة إلى مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية للشركة إال في الحدود التي يجيزها نظام الشركات 

 والئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية )تداول( والنظام األساسي للشركة.
العادية، تختص الجمعية العامة العادية  غيرفيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة  3.2

 بجميع األمور المتعلقة بشؤون الشركة.
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 للجمعية العامة العادية للمساهمين واإلعدادالثالثة: الدعوة  المادة
تتم دعوة الجمعية العامة العادية للمساهمين لالنعقاد من قبل مجلس اإلدارة وعلى مجلس اإلدارة  1.3

 طلب أي من:  العامة العادية بناًء علىأن يدعو الجمعية 
 المحاسب القانوني، أو  1.1.3
 ( من رأسمال الشركة.%5عدد من المساهمين يمتلكون على األقل خمسة ) 2.1.3
من رأس مال  %2اإلدارة العامة للشركات بناء على طلب عدد من المساهمين يمثل  3.1.3

تجارة والصناعة وذلك إذا مضى شهر أو بناء على قرار من وزير ال على االقل الشركة
 على الموعد المحدد النعقادها دون أن تدعى لالنعقاد.

يتم تحديد عدد األسهم التي يمتلكها المساهمون الذين قدموا طلب الدعوة النعقاد الجمعية العامة  2.3
 العادية في تاريخ تقديمهم لطلب الدعوة.

 ماع الجمعية بناء على البيانات التي يتضمنها سجليتم إعداد كشف بالمساهمين الحاضرين الجت 3.3
 المساهمين لدى المسجل الخارجي )تداول(.

يقوم كل مساهم بتزويد المسجل الخارجي للشركة بالمعلومات الخاصة باألفراد الذين يمتلكون  4.3
 األسهم في تاريخ التسجيل.

 الجمعية العامة. على كل مساهم تقديم الوكاالت المعتمدة للشركة قبل انعقاد 5.3
 يحتوي سجل المساهمين على المعلومات التالية:  6.3

 اسم المساهم بالكامل. 1.6.3
 نوع ورقم وتاريخ ومكان إصدار الهوية الشخصية للمساهم. 2.6.3
 عنوان المساهم الذي يمكن إرسال المراسالت عليه. 3.6.3
 عدد ونوع األسهم التي يمتلكها.  4.6.3

عقد الجمعية العامة العادية للمساهمين والتي تتضمن موعد ومكان انعقادها بجدول تنشر الدعوة ل 7.3
 ( يوما على األقل من تاريخ انعقادها.25أعمالها قبل خمسة وعشرين )

لكتروني وموقع الشركة اال تنشر الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية في موقع السوق المالية )تداول( 8.3
النتشار في المملكة. ويجب استخدام وسائط التقنية الحديثة لالتصال وفي صحيفتين واسعتي ا

 بالمساهمين.
اإلدارة العامة العادية للشركات بوزارة التجارة والصناعة خالل  يتم إرسال صورة من الدعوة إلى 9.3

 المدة المحددة للنشر.
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 تحتوي الدعوة لعقد الجمعية العامة السنوية للمساهمين على اآلتي:  10.3
 االسم الكامل وعنوان الشركة الرئيسي. 1.10.3
 تاريخ ووقت ومكان انعقاد الجمعية. 2.10.3
 الوقت والمكان الذي تم تحديده لقيام المساهمين بعملية التسجيل للحضور. 3.10.3
 جدول األعمال. 4.10.3
المدرجة في اإلجراءات الالزمة لمراجعة المعلومات والمستندات الخاصة بالموضوعات  5.10.3

 جدول األعمال، والعنوان الذي يمكن من خالله طلب هذه المعلومات والمستندات.
تشتمل المعلومات والمستندات التي يجب أن تتوافر للمساهمين، أثناء اجتماع الجمعية العامة  11.3

 العادية، على ما يلي: 
ب ة متضمنة تقرير المحاسالتقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة وجميع القوائم المالي 1.11.3

 القانوني.
)إذا كان انتخاب أعضاء مجلس من  معلومات عن المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة 2.11.3

 ضمن جدول األعمال المطروحة للموافقة عليها مكن قبل الجمعية العامة(
ع يتوصيات مجلس اإلدارة والمتعلقة بتوزيع األرباح السنوية والمتضمنة مقدار التوز  3.11.3

واإلجراءات الخاصة بالسداد أو المتعلقة بتوزيع الخسائر، وذلك حسب النتائج المالية 
 للشركة.

 الوثائق والمعلومات المتعلقة بالمسائل المعروضة على الجمعية العامة للموافقة عليها. 4.11.3
 مسودة القرارات الخاصة بالجمعية العامة العادية. 5.11.3

ية العامة العادية فإن جميع المعلومات والمستندات الخاصة بالموضوعات أثناء اإلعداد للجمع 12.3
التي يتضمنها جدول األعمال سوف تكون متاحة للمساهمين الذين يحق لهم حضور الجمعية 

( يوما بمكتب سكرتير مجلس اإلدارة أو أي مكان 25خالل فترة ال تقل عن خمسة وعشرين )
تكون هذه المعلومات والمستندات متاحة أيضًا أثناء انعقاد آخر يتم تحديده في دعوة الجمعية، و 

 الجمعية.
تكون عملية التصويت على الموضوعات التي يتضمنها جدول األعمال من خالل بطاقة  13.3

 التصويت.
 تتضمن استمارة التصويت التي توزع على المساهمين الحاضرين باالجتماع المعلومات اآلتية: 14.3

 وعنوانها. اسم الشركة 1.14.3
 تاريخ ووقت ومكان انعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين. 2.14.3
 نص القرارات المطلوب التصويت عليها وأسماء المرشحين المطلوب التصويت عليهم. 3.14.3
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اختيارات التصويت والتي تتمثل بالخيارات التالية: "موافق" أو "غير موافق" أو "ممتنع"  4.14.3
 مدرج في جدول األعمال على حده.ولكل موضوع 

 من كل مساهم أو من ينوب عنه باإلنابة. توقع بطاقة التصويت 15.3
 يتم التعامل اإلشكاالت المتعلقة ببطاقات التصويت غير المكتملة وفق األنظمة واإلجراءات  16.3

 المتبعة.
 نواإلعداد للجمعية العامة غير العادية للمساهمي الدعوةالرابعة:  المادة
كما يجب على مجلس اإلدارة  بدعوة من مجلس اإلدارة. تنعقد الجمعية العامة غير العادية للشركة 2.4

 أن يدعو للجمعية العامة غير العادية إذا طلب ذلك أيًا من:
 . المحاسب القانوني. أو1.2.4
 على األقل من رأس مال الشركة. %5. عدد من المساهمين يمتلكون 2.2.4

عدد األسهم التي يمتلكها المساهمون الذين قدموا طلب الدعوة للجمعية غير العادية  . يتم تحديد3.4
 على أساس تاريخ تقديمهم لطلب الدعوة.

مساهمين يملكون  . يجب أن يوقع طلب الدعوة النعقاد الجمعية العامة غير العادية المقدم من4.4
م بالتوقيع على الطلب فيجب أو أكثر من رأسمال الشركة، وفي حالة قيام من ينوب عنه 5%

 بالطلب.  ارفاق الوكاالت الخاصة بذلك
اإلدارة إجراء تعديالت أو إلغاء بعض الموضوعات التي تندرج في جدول  . ال يجوز لمجلس5.4

األعمال والقرارات المتعلقة بها، وذلك في حالة طلب الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية من طرف 
 على األقل من أسهم الشركة. %5المساهمين الذين يمتلكون المحاسب القانوني أو 

. ال يجوز لمجلس اإلدارة رفض طلب الدعوة النعقاد الجمعية العامة غير العادية ألي سبب من 6.4
 واللوائح الداخلية. األسباب غير التي تم النص عليها في األنظمة

بناء على طلب المحاسب القانوني أو  . إذا تمت الدعوة النعقاد الجمعية العامة غير العادية7.4
من أسهم الشركة، فيتم عقد الجمعية العامة غير العادية  %5المساهمين الذين يمتلكون على األقل 

 ( يوما من تاريخ تقديم الطلب.60خالل ستين )
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ة ي. تطبق المادة الثالثة من هذه الالئحة على اإلجراءات الخاصة بالدعوة واإلعداد النعقاد الجمع8.4
 العامة غير العادية.

ن أ . باإلضافة إلى االختصاصات المقررة لها، يجوز للجمعية العامة غير العادية للمساهمين9.4
تصدر قرارات في األمور الداخلة أصاًل في اختصاصات الجمعية العامة العادية وذلك بنفس 

  الشروط واألوضاع المقررة للجمعية العامة العادية.
 الجمعية العامة للمساهمين إدارةالخامسة:  المادة
( سهم أو أكثر من أسهم الشركة ومسجل في سجل المساهمين 20. لكل مساهم يمتلك عشرين )1.5

حق حضور اجتماع الجمعية العامة العادية أو غير العادية أو توكيل مساهم آخر ينوب عنه 
 بشرط أن ال يكون من أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو من موظفي الشركة.

. يتم تسجيل المساهمين المدعوين لحضور الجمعية العامة أو من ينوب عنهم في نفس يوم انعقاد 2.5
 على األقل. (2الجمعية، وتبدأ عملية التسجيل قبل بداية موعد انعقاد الجمعية بساعتين )

 . تكون عملية تسجيل حضور المساهمين للجمعية في نفس المكان الذي تعقد به الجمعية.3.5
تكون عملية تسجيل حضور المساهمين المدعوين للتصويت على قرارات الجمعية بعد التحقق  .4.5

 من بيانات إثبات الهوية التي يقدمها المساهم مع البيانات المسجلة في سجل المساهمين.
  يتم ترشيحهم بواسطة رئيس الجمعية ( من المساهمين وأحد موظفي الشركة،2. يقوم اثنين )5.5

 وفرز األصوات. وظيفة جمع،
 يتم دعوة األشخاص التالين لحضور الجمعية العامة للمساهمين: .6.5

( سهم أو أكثر من أسهم الشركة والمسجل اسمه في 20. المساهم الذي يمتلك عشرون )1.6.5
 سجل المساهمين أومن ينوب عنه بتوكيل كتابي مصدق.

 . أعضاء مجلس اإلدارة.2.6.5
 ز األصوات والمسجل الخارجي.. أعضاء لجنة جمع وفر 3.6.5
 . المحاسب القانوني للشركة.4.6.5
 . مندوبي هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة كمراقبين.5.6.5
 . رئيس لجنة المراجعة.6.6.5



 27 

. األشخاص االخرين ذوي العالقة المدعوين من قبل رئيس مجلس اإلدارة أو الرئيس 7.6.5
 التنفيذي لحضور االجتماع.

. تمتد عملية تسجيل حضور المساهمين المدعوين للمناقشة والتصويت على جدول أعمال الجمعية 7.5
 إلى بداية الوقت المحدد النعقادها.

ال يكون انعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين صحيحًا إال إذا حضرها مساهمون يمثلون  .8.5
هذا النصاب في االجتماع األول، وجهت نصف رأس مال الشركة على األقل، وإذا لم يكتمل 

( يومًا التالية لالجتماع األول ويتم نشر هذه 30الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين )
الدعوة بنفس طريقة نشر دعوة االجتماع األول، ويعتبر االجتماع الثاني صحيحا أيًا كان عدد 

 األسهم الممثلة فيه.
العامة غير العادية للمساهمين صحيحا إال إذا حضرها مساهمون يمثلون . ال يكون انعقاد الجمعية 9.5

نصف رأس مال الشركة على األقل، وإذا لم يكتمل هذا النصاب في بداية الجمعية وجهت الدعوة 
إلى اجتماع ثان بنفس األوضاع المنصوص عليها في الفقرة أعاله ويكون االجتماع الثاني 

 مين يمثل ربع رأس المال على األقل. صحيحا إذا حضره عدد من المساه
للمساهمين وفي حالة غيابه يتولى الجمعية  . يكون رئيس مجلس اإلدارة رئيسًا للجمعية العامة10.5

 أحد أعضاء مجلس اإلدارة يتم تعيينه عن طريق المجلس.
ة ر . يقوم رئيس الجمعية العامة )عند الحاجة( بتوضيح مدى استقاللية أعضاء مجلس اإلدا11.5

الحاليين والمرشحين لمجلس اإلدارة وفقا للشروط التي تم تحديدها في الئحة مجلس اإلدارة التي 
 تعتبر جزء من  نظام حوكمة الشركة بما يتفق مع الئحة حوكمة الشركات.

( ساعات، 4. تستمر الجمعية العامة للشركة في االنعقاد بدون توقف لمدة ال تزيد عن أربع )12.5
( دقيقة كل 15باإلعالن خالل مدة انعقادها عن فترة راحة ال تتعدى خمسة عشرة ) ويقوم رئيسها

ساعتين، وإذا لم تنتِه الجمعية من أعمالها بعد تلك المدة، يجوز لرئيس الجمعية طلب استكمال 
 أعمال الجمعية في اليوم التالي.

مدرج في جدول األعمال . يقوم رئيس الجمعية العامة بعد االنتهاء من مناقشة آخر موضوع 13.5
 بتوضيح إجراءات إعالن المساهمين عن القرارات التي تم اتخاذها ونتيجة التصويت.

اجتماع الجمعية العامة العادية أو غير العادية طبقا لمبدأ صوت  . تتم عملية التصويت خالل14.5
 واحد عن كل سهم.
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عات ه على كل موضوع من الموضو . يقوم المساهم في بطاقة التصويت بتحديد اختيار تصويت15.5
 المدرجة للتصويت عليها، ويتم استبعاد أي بطاقة تصويت غير مستوفيه للشروط. 

 . تصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماع.16.5
ال في ثلة في االجتماع، إ. تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم المم17.5

 فتصدر بغالبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع، وهي:  الحاالت التالية،
 . زيادة أو تخفيض رأس المال.1.17.5 
 . إطالة مدة الشركة.2.17.5 
 . حل الشركة قبل المدة المحددة في النظام األساسي.3.17.5 
 أو مؤسسة أخرى.. اندماج الشركة في أو مع شركة 4.17.5 

ذا إ . يقوم مجلس اإلدارة بنشر قرارات الجمعية العامة غير العادية بالجريدة الرسمية )أم القرى( 18.5
  تضمنت تعديل النظام األساسي للشركة. 

 للمساهمين العامة حضورالجمعيات في للتوكيل المنظمة السادسة: الضوابط المادة

 لّية:التا األساسية اجتماعات الجمعية العامة المعلوماتفي حضور  التوكيل يتضمن أن . يجب1.6
 .التجاري  السجل في مدون  لماهو وفقاً  المؤسسة أو الشركة اسم رباعيًا، المساهم . اسم1.1.6
 . عدداألسهم2.1.6
 . للُمساهمّ  التجاري  المدني / السجل السجل . رقم3.1.6
 رباعيًا. الوكيل . اسم4.1.6
 للوكيل. المدني السجل . رقم5.1.6
 ون ك حالة في الشرعية الوكالة من صورة ترفق أن على – التوكيل موقع وصفة . اسم6.1.6

 شرعًيا. وكيالً  لتوكيل موقعا
 التوكيل. تحرير . تاريخ7.1.6

 التالّية: العناصر . ُيشترط لقبول التوكيل توفر2.6
 الجمعيات حضور في الوكيل حق على صراحة الشرعية الوكاالت في النص . يجب1.2.6

 لوكيلا يكون  أن على أعمالها، جدول بنود على والتصويت المساهمة للشركات العمومية
 إدارتها. مجلس أعضاء أو موظفيها غير ومن الشركة، مساهمي من
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 يموظف غير من آخر، لمساهم الشرعي، وكيله أو مساهم من صادراً  التوكيل يكون  . أن2.2.6
 ة:التاليّ  الجهات إحدى من مصدًقا التوكيل يكون  وأن إدارتها مجلس أعضاء أو الشركة

 كان اإذ الحال وكذلك ألحدها منتسباً  المساهم كان متى الصناعية التجارية الغرف أ. 
 .اعتبارية مؤسسةً  أو شركة الُمساهم

 .المصدق البنك لدى حساب للموكل يكون  أن شريطة السعودية البنوك ب. 
 . التوكيل في الراغب المساهم بها يعمل التي الجهة ج. 
 .المختصة الحكومية الجهات إحدى د. 

 الشركة رأسمال ( من%5عن ) واحد لمساهم الصادرة التوكيالت في األسهم قيمة تزيد . أال3.2.6
 أسرته. وأفراد واحد مساهم من صادًرا التوكيل يكن مالم

 محدٍد. الجتماع التوكيل يكون  . أن4.2.6
 بصفة يامبالق المكلفين أو الشركة موظفي أو اإلدارة مجلس أعضاء لغير التوكيل يكون  . أن5.2.6

 لحسابها. ً إداريا أو فنيا يعمل دائمة
 الصورة. والتقبل المصدق، التوكيل . يجب تقديم أصل6.2.6

 المتعلقة باتخاذ القرارات واالحتفاظ بالمستندات اإلجراءاتالسابعة:  المادة
 

وفرز األصوات بتلخيص نتائج التصويت وتعد محضرًا بذلك ويتم التوقيع عليه . تقوم لجنة جمع 1.7
 من قبل أعضائها.

. يتم إعداد محضر اجتماع الجمعية العامة للمساهمين من قبل سكرتير الجمعية، ويقوم رئيس 2.7
الجمعية وسكرتيرها بالتوقيع عليه. ويحق ألي من المساهمين االطالع على هذا المحضر في 

 الشركة.مقر 
 . يتضمن محضر الجمعية العامة للمساهمين على المعلومات التالية:3.7

 . اسم الشركة وعنوان المركز الرئيسي.1.3.7
 . نوع الجمعية العامة المنعقدة )عادية أم غير عادية(.2.3.7
. تاريخ ومكان وميعاد الجمعية العامة للمساهمين وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة 3.3.7

 الحاضرين.
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. نسبة عدد األسهم التي تم تمثيلها في االجتماع إلى إجمالي عدد أسهم الشركة، 4.3.7
 والنصاب الفعلي للجمعية. 

 . جدول أعمال الجمعية العامة.5.3.7
. أوقات بداية ونهاية تسجيل حضور المساهمين المدعوين للمشاركة في أعمال الجمعية 6.3.7

 العامة.
 أعمال الجمعية العامة للمساهمين.. أوقات بداية ونهاية 7.3.7
 . النصاب الفعلي لعملية التصويت لكل موضوع من مواضيع جدول األعمال.9.3.7

. عدد األصوات لكل اختيار من اختيارات التصويت )"موافق" أو "غير موافق" أو 10.3.7
"ممتنع"( وذلك بالنسبة لكل موضوع على حدة من المواضيع المدرجة في جـدول 

 .األعمال
. نـص القرارات التي تم اتخاذها بالجمعية العامة وذلك بالنسبة لكل موضوع من 11.3.7

 المواضيع المدرجة في جدول األعمال. 
. ملخص المناقشات التي تمت وأسماء المتحدثين عن كل موضوع من المواضيع 12.3.7 

 المدرجة في جدول األعمال.
 . اسم رئيس وسكرتير الجمعية العامة.13.3.7 
 . تاريخ إعداد محضر الجمعية العامة.14.3.7 

. يتم اإلعالن عن النتائج والقرارات التي تم اتخاذها في الجمعية العامة، في مكان انعقاد الجمعية 4.7
 وعلى موقع www.alhammadi.comالعامة ويتم نشرها على موقع الشركة االلكتروني وهو:

ويحق للمساهمين في الشركة االطالع  فور االنتهاء منها. اإللكتروني السوق المالية )تداول(
على محضر اجتماع الجمعية العامة في مقر الشركة، تقوم الشركة بتزويد هيئة السوق المالية 

 ( أيام من تاريخ انعقاده.10بنسخة من محضر االجتماع خالل عشرة )
 

 واالستثمارشركة الحمادي للتنمية 

 شركة مساهمة سعودية
  

http://www.alhammadi.com/
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 اإلدارة مجلس الئحة
  

   
 تمت الموافقة على هذا النظام بموجب قرار مجلس إدارة

 شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
 م2/12/2013 ه الموافق29/1/1435الصادر بتاريخ 

 
 

 تم اعتماد هذا النظام بقرار الجمعية العامة المنعقدة

 [14/01/2015هـ الموافق 23/03/1436بتاريخ ]
 شركة مساهمة سعودية –لشركة الحمادي للتنمية واالستثمار

 
 

 ختم الشركة
  

 
 
 
 

 المحتويات
 

 المادة األولى: مقدمة عامة
 المادة الثانية: صالحيات ووظائف مجلس اإلدارة 
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 المادة الثالثة: تكوين مجلس اإلدارة
 وإجراءات العضوية في مجلس اإلدارةالمادة الرابعة: سياسة معايير 

 المادة الخامسة: رئيس مجلس اإلدارة
 المادة السادسة: اجتماعات مجلس اإلدارة

 محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة المادة السابعة:
 لجان مجلس اإلدارة المادة الثامنة:

 المادة التاسعة: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
 القروض الشخصية والمنافسة والسريةالمادة العاشرة: تعارض المصالح و 

 المادة الحادية عشر:تملك األوراق المالية في الشركة وفترات حظر التعامل فيها
 عشر: تقييم مجلس اإلدارة المادة الثانية 

  

 عامةاألولى: مقدمة  المادة
 سعودية وفقاُ . تم إعداد الئحة مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية واالستثمار، شركة مساهمة 1.1

لمتطلبات الئحة حوكمة الشركات بالمملكة الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 
والمنصوص عليها في المواد العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة  1-212-2006

دراج، عشرة والسابعة عشرة منها، ووفقا لنظام الشركات وقواعد التسجيل واإل عشرة والسادسة
 والنظام األساسي للشركة.

  
 ووظائف مجلس اإلدارة صالحياتالثانية:  المادة
. يعتبر مجلس اإلدارة الجهاز اإلداري الرئيسي للشركة والمسؤول عن وضع االستراتيجية الشاملة 1.2

األعمال و الشركة واتخاذ القرارات في المواضيع  واألهداف الرئيسية لها والتوجيه والرقابة على أداء
 صالحية الجمعية العامة للمساهمين. التي ال تندرج ضمن

 تتضمن صالحيات مجلس اإلدارة فيما يتعلق باستراتيجية الشركة ما يلي: .2.2
االستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية وتحديد األهداف  . اعتماد التوجهات1.2.2

ك من ية المالية والتشغيلية للشركة، وذلالرئيسية لها والتي تحتوي على الخطط السنو 
 بالشركة. خالل التوصيات المقدمة من الجهاز التنفيذي

 . تعيين ومتابعة أداء الرئيس التنفيذي للشركة.2.2.2
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 بالشركة ومراجعتها وتوجيهها.  لسياسة إدارة المخاطر . وضع الئحة توجيهية3.2.2
انيات واستراتيجيتها وأهدافها المالية وإقرار الميز  . تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة4.2.2

 السنوية.
 . اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، وتملك األصول والتصرف بها. 5.2.2
 . وضع أهداف األداء ومراقبة التمثيل واألداء الشامل للشركة. 6.2.2
 في الشركة واعتمادها. . المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية7.2.2

 تتضمن صالحيات مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالرقابة الداخلية واالشراف عليها ما يلي: .3.2
يتعارض مع احكام الئحة حوكمة الشركات  ال بما –. وضع نظام حوكمة خاص بالشركة 1.3.2

تعديله و  واالشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته - الصادرة عن هيئة السوق المالية
 عند الحاجة.

وضع الئحة سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حاالت التعارض المحتملة  .2.3.2
لكل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمساهمين، ويشمل ذلك إساءة 
استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األشخاص 

 القة.ذوي الع
وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ  .3.3.2

 ويجب أن تغطي هذه السياسة بوجه خاص اآلتي: حقوقهم.
آليات تعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها األنظمة  .1

 وتحميها العقود.
 ح.بين الشركة وأصحاب المصال آليات تسوية الشكاوى أو الخالفات التي قد تنشأ .2
آليات مناسبة إلقامة عالقات جيدة مع العمالء والموردين والمحافظة على سرية  .3

 المعلومات المتعلقة بهم.
قواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين في الشركة بحيث تتوافق مع المعايير  .4

لى أن لمصالح، عالمهنية واألخالقية السليمة وتنظم العالقة بينهم وبين أصحاب ا
 يضع مجلس اإلدارة آليات مراقبة تطبيق هذه القواعد وااللتزام بها.

 مساهمة الشركة االجتماعية. .5
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. التأكد من سالمة األنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد 4.3.2
 التقارير المالية.

إلدارة المخاطر، وذلك من خالل تحديد التصور . التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة 5.3.2
 العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها بشفافية.

 . المراجعة السنوية إلجراءات الرقابة الداخلية للشركة وفعاليتها. 6.3.2
. وضع سياسات ومعايير واجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس اإلدارة 7.3.2

 بعد اقرار الجمعية العامة لها. ووضعها موضع التنفيذ
. تتضمن صالحيات مجلس اإلدارة المسائل التي تتعلق باإلعداد للجمعية العامة للمساهمين 4.2

 وإدارتها والتي تم تحديدها وفق الئحة الجمعية العامة للمساهمين.
اء ضصالحيات مجلس اإلدارة. ويجب على أع . يتضمن ويحدد النظام األساسي للشركة بوضوح5.2

 مجلس اإلدارة ممارستهم صالحياتهم وواجباتهم بما يحقق مصلحة الشركة.
. على مجلس اإلدارة أن يؤدي مهماته ومسؤوليته بحسن نية وجدية واهتمام وأن تكون قراراته مبنية 6.2

 على معلومات وافية من أي مصدر موثوق آخر.
 ء مجلس اإلدارة الجدد بعمل الشركة،. على مجلس اإلدارة التأكد من وضع إجراءات تعريف أعضا7.2

 خاصة الجوانب المالية والقانونية للشركة، فضاًل عن تدريبهم إن لزم األمر.
المساهمين، وعليه أن يلتزم بالقيام بما يحقق مصلحة الشركة  . يمثل عضو مجلس اإلدارة جميع8.2

لس تعيينه في مج عمومًا وليس ما يحقق مصالح المجموعة التي يمثلها أو التي صوتت على
 اإلدارة. 

التنفيذي وإجراءات اتخاذ القرارات ومدة  للرئيسيحدد مجلس اإلدارة الصالحيات الي يفوضها  .9.2
 التفويض. كما يحدد الموضوعات التي يحتفظ بصالحية البت فيها. 

شركة البيع عقارات  أو سنوات ثالث آجالها تجاوز التي القروض عقد اإلدارة لمجلس يجوز ال.10.2
أو رهنها أو ابراء مديني الشركة من التزاماتهم إال اذا كان مصرحًا له بذلك في نظام الشركة 

 مجلسل وبالشروط الواردة فيه، وإذا لم يتضمن نظام الشركة احكامًا في هذا الشأن فال يجوز
ات داخلة رفالعامة مالم تكن تلك التص الجمعية من بإذن اال المذكورة بالتصرفات اإلدارة القيام

 بطبيعتها في اغراض الشركة.
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جلس م .يجب على مجلس اإلدارة التأكد من توفير الشركة للمعلومات ذات العالقة لجميع أعضاء11.2
اإلدارة بوجه عام وألعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين بوجه خاص، وذلك من أجل تمكينهم 

 من القيام بواجباتهم ومهامهم بكفاية. 
  

 مجلس اإلدارة تكوينالثالثة:  المادة
 ( أعضاء وفقًا للنظام األساسي للشركة.9. يتألف مجلس إدارة الشركة الحالي من تسعة )1.3
. تنتخب الجمعية العامة العادية للشركة أعضاء مجلس اإلدارة بشرط أال تتجاوز مدة تعيينهم ثالث 2.3

 د أخرى.( سنوات. ويجوز إعادة تعيين أعضاء مجلس اإلدارة لمد3)
تنفيذيًا أو عضو مجلس إدارة في  مديرًا  أو . يمنع على عضو مجلس اإلدارة أن يكون شريكاً 3.3

 شركة أخرى منافسة للشركة، دون الحصول على موافقة مجلس اإلدارة والجمعية العامة للشركة. 
 على األقل أعضاء غير تنفيذيين. غالبية أعضاء مجلس اإلدارة . يجب أن تكون 4.3
. يجب أن ال يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين عن عضوين، أو ثلث أعضاء المجلس، 5.3

 أيهما أكثر.
 منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة.  بين . ال يجوز الجمع 6.3
( شركات مساهمة مدرجة 5يشغلوا عضوية أكثر من خمس ) ألعضاء مجلس اإلدارة أن . ال يجوز7.3

 لسوق المالية السعودية في ذات الوقت. في ا
مجلس اإلدارة المؤهالت والخبرات الكافية ليكونوا قادرين على أداء  . يجب أن يكون لدى أعضاء8.3

 واجباتهم.
 

 وإجراءات العضوية في مجلس اإلدارة معاييرالرابعة: سياسة  المادة
 نظرة عامة. 1.4

استناداً ألحكام الفقرة )د( من المادة العاشرة من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق 
المالية، توضح هذه السياسة المعايير واإلجراءات الالزمة للعضوية في إدارة الشركة، كما توضح 

دارة إ هذه السياسة المعايير والشروط واإلجراءات التي يتم بناًء عليها اختيار أعضاء مجلس
الشركة. وقد تم إعداد هذه السياسة وفقًا لألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية التي 
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رة والئحة حوكمة الشركات الصاد تشمل نظام الشركات والقرارات والتعاميم الوزارية ذات العالقة،
 .عن هيئة السوق المالية والنظام االساسي للشركة

 اييرالهدف من هذه المع. 2.4
إن الهدف من هذه المعايير هو وضع إجراءات مكتوبة توضح لمساهمي الشركة الشروط 
والمعايير واإلجراءات المتبعة عند اختيار أعضاء مجلس اإلدارة، وكذلك للتأكد من إتباع وتطبيق 

 .عالقةلاألنظمة واللوائح التنفيذية والتعاميم والقرارات الوزارية الصادرة من الجهات الرقابية ذات ا
 -معايير وإجراءات العضوية في مجلس االدارة 3.4

عند قيام الشخص بترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة الشركة، يجب أن تنطبق عليه الشروط 
 :والمعايير التالية كحد أدنى

 .( عاماً 30) ان ال يقل عمر عضو مجلس االدارة عن ثالثين .1
اإلدارية والمالية وأن يكون ملمًا بالقواعد يفضل من يتمتع بقدر كاف من المعرفة باألمور  .2

 .واللوائح والتشريعات ذات العالقة وبحقوق وواجبات مجلس اإلدارة
( الف سهم من أسهم الشركة ال تقل 1000يجب أن يكون عضو مجلس االدارة مالكا لعدد ) .3

عيين ( يومًا من تاريخ ت30قيمتها عن عشرة آالف ريال. وتودع هذه األسهم خالل ثالثين )
العضو لدى مركز إيداع االوراق المالية، وتخصص هذه األسهم لضمان مسئولية أعضاء 
االدارة وتظل غير قابلة للتداول الى أن تنقضي المدة المحددة لسماع دعوى المسئولية 

( سنوات من اكتشاف 3ثالث ) - ( من نظام الشركات76المنصوص عليها في المادة )
  . ل في الدعوى  المذكورةالفعل الضار أو الى أن يفص

  .إذا لم يقدم عضو مجلس االدارة أسهم الضمان في الميعاد المحدد لذلك بطلت عضويته .4
إذا كان المرشح قد سبق له ان شغل عضوية مجلس إدارة الشركة فيجب ان ال تقل نسبة  .5

من مجموع اجتماعات  %50حضوره الجتماعات المجلس في الدورة السابقة للترشيح عن 
 .( سنوات3دة بثالث )محد

 .يفضل من سبق له ان شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة .6
ة أو أو أي جهة قضائي ان ال يكون المرشح قد صدر قرارا ضده من قبل هيئة السوق المالية .7

رقابية يقضي بمخالفته لنظام الشركات أو نظام السوق المالية واللوائح الصادرة بموجبه أو 
 . جرم يعاقب عليه النظامبارتكابه 
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ال يجوز أن يرشح لعضوية مجلس اإلدارة كل من شغل نفس المركز في شركة صفيت أو  .8
 .تم عزله في شركة أخرى 

يجب ان يسمي عضو مجلس اإلدارة من االشخاص االعتباريين شخصاً طبيعياً لتمثيلة طيلة  .9
 .مدة المجلس

لجنة الترشيحات والمكافآت  ان يوافق المرشح على إجراء المقابلـة الشخصية مع .10
 بالشركة، إذا طلبت ذلك

 يجب أن تشتمل وثائق الترشيح على التالي: .11
  .أسم المرشح ثالثي وتاريخ ميالده وعدد االسهم التي يملكها في الشركة وعنوانه .أ

السيرة الذاتية والشهادات العلمية التي حصل عليها المرشح وتاريخ حصوله على  .ب
 .مية المانحة لهاكل شهادة والجهة التعلي

( سنوات 5الخبرة المهنية للمرشح متضمنة المناصب التي شغلها خالل الخمس ) .ت
 .الماضية في مجال عمل الشركات المساهمة )ان وجدت(

قائمة بالشركات والجهات التي ينتمي إليها المرشح أو له مصالح بها متضمنة  .ث
 .عدد األسهم التي يمتلكها في رأس مالها

 يخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها )إن وجد(.بيان بعدد وتار  .ج
الشركات والمؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها بصورة مباشرة او غير  .ح

 .مباشرة وتمارس أعماال شبيهة بأعمال الشركة
 :إذا كان المساهم سبق أن شغل عضوية مجلس إدارة الشركة يجب أن يبين التالي .خ

دارة التي تمت خالل كل سنة من سنوات تلك الدورة عدد اجتماعات مجلس اإل .1
التي كان عضوا فيها وعدد االجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة 

 .حضوره إلى جميع االجتماعات
اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد االجتماعات التي عقدتها كل  .2

التي كان عضوا لجنة من تلك اللجان خالل كل سنة من سنوات تلك الدورة 
وعدد االجتماعات التي حضرها اصالة ونسبة حضوره إلى مجموع  فيها

 .االجتماعات
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 ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خالل كل سنة من سنوات الدورة .3
 .التي كان عضوا فيها

قائمة باألشخاص األقارب للمرشح من أعضاء مجلس اإلدارة أو المديرين  .4
والشركات التابعة لها مع تحديد درجة القرابة في حالة  التنفيذيين بالشركة

  .وجودها
االلتزام بكافة القرارات التي تصدر عن الجهات الرقابية والمنظمة لعمل  .5

الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية والتي تتضمن معايير إضافية 
 .لعضوية مجلس االدارة

  .لعضوية مجلس اإلدارة الموافقة الكتابية من المرشح على انتخابه .6
   .عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة .12

 اإلجراءات الخاصة بالترشيح واختيار المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة 4.4
 تقوم الشركة باإلعالن للترشيح لعضوية مجلس اإلدارة في موقع السوق المالية )تداول( .1

 .اإللكتروني للشركة والصحف المحليةاإللكتروني والموقع 
يقوم المساهمين الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة والذين تتوافر لديهم شروط  .2

العضوية المذكورة سابقًا بتقديم طلبات الترشيح وتعبئة النماذج المعدة لذلك والتي سيعلن 
 .عنها

اله، جلس اإلدارة وفقًا لما ورد أعبعد إنتهاء المدة المحددة لتقديم طلبات الترشيح لعضوية م .3
تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة الترشيحات المقدمة وتحديد المرشحين الذين سوف 

 .تتضمنهم قائمة المرشحين لدورة المجلس الجديدة وفقًا للمعايير المعتمدة بهذا الشأن
ناعة وزارة التجارة والصتقوم الشركة بإرسال تلك الطلبات إلى اإلدارة العامة للشركات في  .4

لمراجعتها والتحقق من أن المرشحين لعضوية المجلس تنطيق عليهم الشروط حسب القرارات 
 .والتعاميم الوزارية األخرى ذات العالقة

يقتصر التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة على اختيار األشخاص الذين رشحوا  .5
تنطبق عليهم شروط الشركة وتمت الموافقة عليهم  أنفسهم لعضوية مجلس إدارة الشركة، ممن

 .من قبل الجهات الرسمية، وال يجوز التصويت على أشخاص آخرين
 انتخاب وإنهاء عضوية أعضاء المجلس 5.4
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( سنوات متبعة في ذلك 3تقوم الجمعية العامة للمساهمين بانتخاب األعضاء لمدة ثالثة ) 1.5.4
  . إعادة انتخاب أعضاء مجلس االدارة لمدد أخرى  مبدأ التصويت التراكمي ويجوز

يجوز للجمعية العامة للمساهمين في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس اإلدارة أو  2.5.4
بعضهم، وذلك دون إخالل بحق العضو المعزول في مسائلة الشركة إذا وقع العزل لغير 

  .مبرر مقبول
أن يكون ذلك في وقت الئق وإال كان  لعضو مجلس اإلدارة الحق في أن يعتزل بشرط 3.5.4

 مسؤوال قبل الشركة.
ال يجوز للشخص ذي الصفة االعتبارية الذي يحق له حسب النظام األساسي للشركة  4.5.4

تعيين ممثلين له في مجلس اإلدارة التصويت على اختيار األعضاء االخرين في مجلس 
 اإلدارة.

كان للمجلس أن يعين مؤقتاً عضواً في المركز  إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة 5.5.4
الشاغر، على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، 

 ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
اذا انخفض عدد أعضاء مجلس االدارة عن النصاب الالزم لصحة اجتماعاته، وجبت  6.5.4

 ي أقرب وقت ممكن لتعيين العدد الالزم من األعضاء.دعوة الجمعية العامة العادية ف
 :تنتهي العضوية في مجلس االدارة بأحد االسباب التالية 7.5.4
 بوفاة العضو. 
 ( اجتماعات متتالية بدون عذر يقبله مجلس االدارة3بتغييبه عن حضور ثالث ). 
 إذا حكم بشهر إفالسه. 
 عامةشترط لذلك موافقة الجمعية الإذا اخل بواجباته بطريقة تضر بمصلحة الشركة و ي. 
  إذا صدر قرارا ضده من قبل هيئة السوق المالية أو أي جهة قضائية أو رقابية يقضي

بمخالفته لنظام الشركات أو نظام السوق المالية واللوائح الصادرة بموجبه أو بارتكابه 
 جرم يعاقب عليه النظام.

رة بأي من طرق إنهاء العضوية، سوف عند إنتهاء عضوية أحد أعضاء مجلس اإلدا 8.5.4
ني فورًا اإللكترو  تقوم الشركة بإخطار الهيئة واالعالن على موقع السوق المالية )تداول(

 .مع بيان األسباب التي دعت لذلك
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 اإلدارة مجلسالخامسة: رئيس  المادة
 اإلدارة.. يتم انتخاب رئيس مجلس اإلدارة من األعضاء وذلك بغالبية أصوات أعضاء مجلس 1.5
. يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي في الشركة مثل منصب 2.5

 العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام. 
. سوف يكون لمجلس اإلدارة حق إنهاء عمل وإعادة تعيين رئيس المجلس في أي وقت وذلك 3.5

 بغالبية أصوات األعضاء.
 مجلس اإلدارة بالتالي:  . يقوم رئيس4.5

. تنظيم عمل مجلس اإلدارة، وتوفير األجواء المناسبة لتبادل اآلراء والمناقشة المفتوحة 1.4.5
 بين كل األعضاء للمواضيع التي تدرج في جدول األعمال.

. الترتيب لمواعيد انعقاد اجتماعات المجلس والدعوة النعقادها وإعداد جدول األعمال 2.4.5
 جتماعات وتنظيم عملية التصويت على القرارات.ورئاسة اال

 . تنظيم محاضر االجتماعات والتوقيع عليها.3.4.5
. عند تسلمه الترشيحات الخاصة لشغل وظيفة الرئيس التنفيذي، يقوم بالتأكد من صالحية 4.4.5

 المرشح لهذا المنصب وعرضها على المجلس للموافقة على تعيينه.
عامة للمساهمين أو تفويض من ينوب عنه في رئاسة الجمعية من . رئاسة الجمعية ال5.4.5

 األعضاء.
. اإلشراف على إعداد تقرير مجلس اإلدارة الذي يعتبر من ضمن محتويات التقرير 6.4.5

 السنوي للشركة، الشامل ألنشطة المجلس خالل العام.
ا أو التي يفوضه. ممارسة الصالحيات الموكلة إليه بموجب النظام األساسي للشركة 6.4.5

 إليه مجلس اإلدارة من وقت آلخر.
. في حالة غياب رئيس مجلس اإلدارة عن أحد االجتماعات، يتم اختيار أحد أعضاء المجلس 5.5

 للقيام بمهامه وذلك بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين لالجتماع.
 وقرارات مجلس اإلدارة اجتماعاتالسادسة:  المادة
( اجتماعات في السنة بناء على 4اعات مجلس اإلدارة بما ال يقل عن أربعة ). تتم الدعوة الجتم1.6

 طلب رئيس مجلس اإلدارة أو أحد األطراف التالية:
   . المحاسب القانوني، أو1.1.6 
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 ( من أعضاء المجلس.2. اثنان )2.1.6 
مجلس ل سكرتير ال. يتم إشعار األعضاء بتاريخ ومكان وميعاد انعقاد اجتماع مجلس اإلدارة من قب2.6

جدول األعمال والمعلومات الخاصة بالمواضيع المدرجة به، ويتم إرساله بالبريد المسجل  مرفق به
أو يتم تسليمه لجميع أعضاء المجلس والمحاسب القانوني في حالة طلبهم دعوة المجلس لالنعقاد، 

 وذلك خالل فترة ال تقل عن أسبوع قبل تاريخ انعقاد االجتماع.
يكون النصاب المطلوب لصحة انعقاد اجتماعات مجلس اإلدارة هو حضور األغلبية من أعضاء . 3.6

 المجلس أصالة.
. يجوز لعضو مجلس اإلدارة إنابة عضو مجلس إدارة آخر لحضور اجتماعات مجلس اإلدارة 4.6

ة بوالتصويت على قراراتها بشرط أن تكون اإلنابة كتابة وأن تكون لعضو واحد. وفي حالة إنا
 عضوًا أخر في حضور اجتماعات المجلس، يتعين أن تكون اإلنابة طبقًا للضوابط التالية:

 ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب على أكثر من عضو واحد في حضور االجتماع. .أ
 أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة.  .ب
ر نظام ظال يجوز للنائب، فيما يتعلق بصوت المنيب التصويت على القرارات التي يح .ج

 الشركات على المنيب التصويت عليها. 
. تصدر قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية مطلقة ألصوات أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين أو 5.6

 الممثلين باالجتماع، وفي حالة التساوي يتم ترجيح القرار الذي يؤيده رئيس المجلس.
 لحضور أي من اجتماعاته.. يجوز لمجلس اإلدارة دعوة المديرين التنفيذيين 6.6

 
 اجتماعات مجلس اإلدارة محاضرالسابعة:  المادة
 . يقوم سكرتير مجلس اإلدارة بإعداد محاضر اجتماعات المجلس.1.7
 . تتضمن المحاضر المعلومات التالية: 2.7

 . االسم القانوني للشركة وعنوان مقرها الرئيسي.1.2.7
 ماع.. مكان وتاريخ وميعاد انعقاد االجت2.2.7
 . األعضاء الذين حضروا االجتماع والنصاب الخاص به.3.2.7
 . المواضيع التي تم التصويت عليها ونتيجة التصويت.4.2.7
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ومن جميع األعضاء الذين  . يتم توقيع محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة من رئيس مجلس اإلدارة3.7
 حضروا االجتماع وسكرتير مجلس اإلدارة.

اضر اجتماعات مجلس اإلدارة للمحاسب القانوني، وللجهات اإلشرافية بناء على . توفر الشركة مح4.7
 طلب المساهمين.

 . تحتفظ الشركة بمحاضر اجتماعات مجلس اإلدارة في المقر الرئيسي للشركة.5.7
 اإلدارة مجلسالثامنة: لجان  المادة
من المواضيع التي تدخل ض لجان تابعة له لمناقشة ومراجعة معظم . يقوم مجلس اإلدارة بتشكيل1.8

 صالحياته.
 . تشمل اللجان التي تشكل من قبل مجلس اإلدارة ما يلي:2.8

 . لجنة المراجعة.1.2.8
 . لجنة الترشيحات والمكافآت.2.2.8

. ال يجوز ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة المشاركة في عضوية أكثر من لجنة واحدة، إال 3.8
 اذا قرر المجلس خالف ذلك. 

 . يجوز للجان مجلس اإلدارة االستعانة بخدمات الخبراء والمختصين عند الحاجة، وتحديد أتعابهم. 4.8
. يتم الدعوة النعقاد اجتماعات اللجان عن طريق رئيس اللجنة، أو أحد أعضائها أو بقرار من 5.8

 مجلس اإلدارة.
ء بية موقع عليها من جميع أعضا. يتم االعالن عن نتائج عمل اللجان عن طريق اتخاذ قرارات كتا6.8

 اإلدارة لالطالع عليها وإقرارها. اللجنة الحاضرين لالجتماع ويتم عرضها على مجلس
 . تعتبر جميع القرارات واآلراء التي يتم اتخاذها في اللجان توصيات لمجلس اإلدارة.7.8
ان التي يشكلها أو . على مجلس اإلدارة تجنب إصدار تفويضات عامة أو غير محددة المدة للج8.8

 أي جهة أوفرد آخر للقيام ببعض من أعماله. 
 أعضاء مجلس اإلدارة مكافآتالتاسعة:  المادة
الجمعية العامة للمساهمين بتحديد والموافقة على المكافآت السنوية التي تستحق ألعضاء  . تختص1.9

 للنظام األساسي للشركة.مجلس اإلدارة مقابل خدمتهم بالمجلس أو اللجان التابعة له، وفقًا 
 . تتضمن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ما يلي: 2.9

 . مكافأة سنوية وفقًا لما يقرره نظام الشركات والنظام األساسي للشركة. 1.2.9
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. بدل حضور جلسات اجتماعات مجلس اإلدارة أو اللجان التابعة ومقداره ثالثة آالف 2.2.9
 كل جلسة. ( ريـال سعودي لكـل عضو عن 3,000)

. يتم صرف لكل عضو إذا كان مقر إقامته الدائم خارج المدينة التي تنعقد بها اجتماعات 3.2.9
مجلس اإلدارة بدل إركاب يعادل قيمة تذكره الدرجة األولى باإلضافة إلى بدل مبيت 
بمعدل ألفي ريال عن كل يوم من أيام االجتماع. أو أن يتم صرف مبلغ مقطوع وقدره 

( ريال سعودي لكل عضو يحضر االجتماع كتعويض عن 3,000ف )ثالثة آال
مصاريف السكن واألكل والتنقالت وخالفه عند حضـور اجتماع مجلس اإلدارة أو 
اللجان التابعة له خارج مدينة الرياض )المركز الرئيسي للشركة( وفـي أي مدينة أخرى 

ودة( من الرياض إلى داخل المملكة باإلضافة إلى تذكرة سفر درجة أولى )ذهاب وع
 المدينة التي سيعقد بها االجتماع أو ما يعادل قيمتها.

تدفع الشركة مصاريف السكن واألكل والتنقالت التي يتكبدها أي من أعضاء مجلس   4.2.9
اإلدارة أثناء حضوره اجتماع مجلس اإلدارة أو اللجان التابعة له خارج المملكة باإلضافة 

)ذهاب وعودة( من الرياض إلى المدينة التي سيعقد بها  إلى تذكرة سفر درجة أولى
 االجتماع أو ما يعادل قيمتها.

. إذا طلب رئيس مجلس اإلدارة من لجنة المراجعة أو لجنة الترشيحات والمكافآت عقـد 5.2.9
اجتماع اللجنة خارج مدينة الرياض أو مشاركة أي من أعضاء لجنة المراجعة أو لجنة 

آت أو جميعهم في اجتماع مجلس اإلدارة أو لجنة المراجعة أو لجنة الترشيحات والمكاف
الترشيحات خارج مدينة الرياض، فيتم تعويض عضو لجنة المراجعة أو لجنة 
الترشيحات والمكافآت عن المصاريف أسوة بأعضاء مجلس اإلدارة كما ورد في هذه 

 المادة. 
والمكان فإن التعويضات عن المصاريف  . إذا تزامن عقد أكثر من اجتماع في نفس اليوم6.2.9

 المذكورة في هذه المادة أعاله تصرف لمرة واحدة فقط لكل عضو.
 والقروض الشخصية والمنافسة والسرية المصالحالعاشرة: تعارض  المادة
كون أن ت –بغير ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة  –ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة  .1.10

باشرة أو غير مباشرة( في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، له أي مصلحة )م
وتستثنى من ذلك األعمال التي تتم بطريق المنافسة العامة إذا كان عضو مجلس اإلدارة 
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صاحب العرض األفضل. وعلى عضو مجلس اإلدارة أن يبلغ مجلس اإلدارة بما له من 
ضر ساب الشركة، ويثبت هذا التبليغ في محمصلحة شخصية في األعمال والعقود التي تتم لح

االجتماع، وال يجوز للعضو ذي المصلحة االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر 
في هذا الشأن. ويبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة عند انعقادها عن األعمال والعقود 

ير ق بهذا التبليغ تقر التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة شخصية فيها، ويرف
 .خاص من المحاسب القانوني

أن  –بغير ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة  –ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة  .2.10
 .يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله

نوع ألعضاء مجلس إدارتها أو أن تضمن أي ال يجوز للشركة أن تقدم قرضًا نقديًا من أي  .3.10
 قرض يعقده واحد منهم مع الغير، ويستثنى من ذلك البنوك وغيرها من شركات االئتمان.

 عامةال الجمعية اجتماعات غير في المساهمين الى يذيعوا أن االدارة مجلس ألعضاء يجوز ال 4.10
 زلهمع وجب واال إلدارتها مباشرتهم بسبب الشركة أسرار من عليه ماوقفوا الغير الى أو

 التعويض. عن ومساءلتهم
 المالية في الشركة وفترات حظر التعامل فيها األوراقعشر: تملك  الحادية المادة
. يجب على عضو مجلس اإلدارة أن يشعر الشركة وهيئة السوق المالية في نهاية يوم التداول 1.11

 عند حدوث أي من الحاالت التالية:
أو أكثر من أي فئة من فئات أسهم  %5عندما يصبح مالكًا أو له مصلحة في ما نسبته  .1.1.11

 الشركة ذات األحقية في التصويت أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة.
. عندما يصبح مالكًا أو له مصلحة في أي حقوق أسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل 2.1.11

 الخاصة بالشركة.
أو أكثر من  %50. عند حدوث زيادة أو نقص في ملكيته أو مصلحته في الشركة بنسبة 3.1.11

أو أكثر من  %1األسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل التي يمتلكها في الشركة، أو نسبة 
 أسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل التي يمتلكها في الشركة أيهما أقل. 

مجلس اإلدارة أو أي شخص ذي عالقة به التعامل في األوراق المالية للشركة . ال يجوز لعضو 2.11
 خالل الفترات التالية:
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( يومًا تقويميًا السابقة لنهاية ربع السنة المالية حتى تاريخ إعالن ونشر القوائم 15. خالل الـ )1.2.11
 المالية األولية للشركة بعد فحصها.

ميًا السابقة لنهاية السنة المالية حتى تاريخ إعالن ونشر القوائم ( يومًا تقوي30. خالل الـ )2.2.11
 المالية للشركة.

 مجلس اإلدارة تقييمالثانية عشر:  المادة
. يتم تقييم أداء مجلس اإلدارة وأداء كل عضو على حدة، سنويًا، وفق معايير يتم وضعها من 1.12

 قبل لجنة الترشيحات والمكافآت.
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ي للتنمية واالستثمارشركة الحماد
 شركة مساهمة سعودية

  
   

 المراجعة لجنة الئحة
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 تمت الموافقة على هذا النظام بموجب قرار مجلس إدارة
 شركة الحمادي للتنمية واالستثمار

 م2/12/2013 ه الموافق29/1/1435الصادر بتاريخ 
 
 

 تم اعتماد هذا النظام بقرار الجمعية العامة المنعقدة

 [14/01/2015هـ الموافق 23/03/1436] بتاريخ
 شركة مساهمة سعودية –لشركة الحمادي للتنمية واالستثمار

 
 ختم الشركة
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 المحتويات
 

 المادة األولى: مقدمة عامة 
 اللجنة  المادة الثانية: اختصاصات

 المادة الثالثة: صالحيات ومسؤوليات اللجنة
 عضويتهمالمادة الرابعة: اختيار أعضاء اللجنة وإنهاء 

 المادة الخامسة: اجتماعات اللجنة 
 المادة السادسة: المكافآت التي يحصل عليها أعضاء اللجنة 

 

 عامةاألولى: مقدمة  المادة
فقا و  . تم إعداد الئحة لجنة المراجعة شركة الحمادي للتنمية واالستثمار، شركة مساهمة سعودية،1.1

لمتطلبات الئحة حوكمة الشركات بالمملكة الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 
والمنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة منها، ووفقًا لنظام الشركات والنظام  1-212-2006

 األساسي للشركة. 
 "( وحقوق اللجنةصطلح ". تحدد هذه الالئحة مهام وصالحيات لجنة المراجعة )ويشار إليها بم2.1

وواجبات أعضاء اللجنة وكيفية اختيارهم والمكافآت الخاصة بهم والقواعد التي تحكم إنهاء خدمة 
 أعضائها وأيضا اإلجراءات المتعلقة باجتماعاتها.

. تعد الوظيفة األساسية للجنة هي مساعدة مجلس اإلدارة على القيام بمهامه اإلشرافية بكفاءة 3.1
شركة، كمال القوائم المالية للاعن التأكد من سالمة و  صفة خاصة تكون اللجنة مسؤولةوفعالية، وب

وسياسات وإجراءات الرقابة الداخلية، والعالقة مع المحاسب القانوني، وسياسات وإجراءات 
 المراجعة الداخلية. 

التخاذ  إلدارة. إن جميع المقترحات التي تقدمها اللجنة هي عبارة عن توصيات تقدم إلى مجلس ا4.1
 القرار المناسب بشأنها.

 اللجنة الثانية: اختصاصات المادة
 . اختصاصات اللجنة:1.2

 فيما يتعلق بوظيفة المحاسب القانوني وإعداد القوائم والتقارير المالية، تقوم اللجنة بما يلي: 1.1.2
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وذلك  نويةة األولية والسالمالي . تقوم اللجنة بمتابعة إعداد الحسابات والتقارير والقوائم1.1.1.2
ودقة وشفافية المعلومات المالية التي تتضمنها والتي ستقوم  للتأكد من صحة

 الشركة باإلفصاح عنها.
. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها 2.1.1.2

هذه والسنوية بأن يتم إعدادها وفقا لوالتأكد من أن القوائم والتقارير المالية األولية 
 السياسات المحاسبية التي تتبعها الشركة.

. تحديد ومراجعة المشاكل المحاسبية التي تؤثر على عملية إعداد القوائم والتقارير 3.1.1.2
 المالية وفهم مدى تأثيرها على صحة تلك التقارير والقوائم.

التي و  لقوائم والتقارير المالية األولية والسنويةدراسة واإلشراف على عملية إعداد ا .4.1.1.2
 تقـوم بإعدادها اإلدارة ومراجعتها وابداء الرأي والتوصية بشأنها قبل نشرها.

. إعداد توصيات لمجلس اإلدارة فيما يتعلق بالتقرير السنوي للشركة وذلك قبل اعتماده 5.1.1.2
 من قبل مجلس اإلدارة.

 مخاطر، تقوم اللجنة بما يلي:فيما يتعلق بإدارة ال  2.1.2
الكشف عن المخاطر األساسية التي تواجهها الشركة والتي تتضمن المخاطر  1.2.1.2

المالية والتشغيلية والقانونية ومراجعة السياسات التي تطبقها اإلدارة المتعلقة 
 بعمليات تحديد وتقييم معالجة تلك المخاطر ودراستها.

 بإنشاء وتحسين ونشر بيئة الرقابة داخل الشركة.إعداد توصيات متعلقة  2.2.1.2
إعداد دراسة لكلمن نظـم الرقابة وإدارة المخاطر الداخلية، بحيث تحـتوي على  3.2.1.2

تقييمها للموازنات المخصصة لهما ولألفراد القائمين عليهما، وأيضا لدرجة 
ن ووضع ارجيياستجابة اإلدارة للمالحظات التي يبديها المراجعين الداخليين والخ

 تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بذلك الشأن.
 تقوم اللجنة بما يلي: فيما يتعلق بالمحاسب القانوني،  3.1.2

التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانونيين، والتي تتضمن مراجعة  1.3.1.2
جود و اللجنة لكفاءاتهم المهنية وتأكيد استقالليتهم والمخاطر المتوقعة من 

 تعارض في المصالح، وأيضا تحديد أتعابهم وفصلهم.
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إجراء مراجعة سنوية ألداء المحاسب القانوني، ووضع توصيات متعلقة  2.3.1.2
بتعيينه، وإعادة تعيينه أو إنهاء عقد الشركة معه. ومتابعة أعماله واعتماد أي 

مال عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأع
 المراجعة.

العمل مع المحاسب القانوني من أجل التنسيق في إعداد ودراسة خطة  3.3.1.2
وإجراءات المراجعة السنوية وإبداء المالحظات عليها، مع األخذ في االعتبار 
ظروف الشركة الحالية وأية تغيرات حدثت في الشروط التي تطلبها الجهات 

 اإلشرافية القانونية.
لى حل المشاكل التي قد يواجها المحاسب القانوني أثناء تأديته لعملية العمل ع 4.3.1.2

المراجعة والتي تتضمن أية صعوبات قد يواجهها فيما يتعلـق بأهداف عملية 
 المراجعة أو صعوبة وصوله إلى المعلومات الالزمة ألداء عمله.

توصل إليها دراسة ومناقشة المالحظات والنتائج الهامة والتوصيات التي  5.3.1.2
المحاسب القانوني ودرجة استجابة اإلدارة لها، واإلجراءات التصحيحية التي 

 قامت اإلدارة بها بناء على تلك التوصيات.
اجتماعات مع المحاسب القانوني لمناقشة المالحظات والمواضيع الهامة  عقد 6.3.1.2

ارة التنفيذية إلدالتي قد تثيرها اللجنة أو المحاسب القانوني بصورة مستقلة في ا
للشركةعن الشركة، والتأكـد من أن المحاسب القانوني لديه إمكانية االتصال 

 برئيس لجنة المراجعة في أي وقت.
إعـداد توصيات خاصة بسياسة الشركة فيما يتعـلق بالخدمات التي يقوم بها  7.3.1.2

ر المحاسب القانوني والمتمثلة في خدمات المراجعة العادية وخدمات غي
المراجعة والتي تشمل االستشارات والبرامج التدريبية وما شـابه ذلك والتي قد 

 تؤثـر على استقالليته في أداء خدمات المراجعة العادية.
إعداد التوصيات الخاصة بتعيين أشخاص تابعين لمكتب المحاسب القانوني  8.3.1.2

 االنتهاء منفي مواقع قيادية بالشركة بعد انتهاء المحاسب القانوني من 
 مراجعة حسابات الشركة.
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إعداد التوصيات الخاصة بسياسة الشركة فيما يتعلق بتحديد الفترة الالزمة  9.3.1.2
 لتغيير المحاسب القانوني.

دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة  10.3.1.2
فة إلى دراسة ملحوظات المحاسب وإبداء الرأي والتوصية في شأنها، باإلضا

 القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
 فيما يتعلق بالمراجعة الداخلية، تقوم اللجنة بما يلي: 4.1.2

االشراف العام على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من اجل التحقق من  1.4.1.2
 التي حددها لها مجلس اإلدارة. مدى فاعليتها في تنفيذ االعمال والمهمات

إعداد التوصيات الخاصة بإنشاء إدارة المراجعة الداخلية بالشركة والموازنة  2.4.1.2
 الخاصة بها، واختيار رئيس القسم، ومدى استقاللية المراجعين الداخليين. 

قييم تإعداد تقييم ألداء إدارة المراجعة الداخلية والمراجعين بها، بحيث يشمل ال 3.4.1.2
أهداف وصالحيات القسم، والتقارير التي يقوم بإعدادها وخطة المراجعة 
الخاصة به للسنة القادمة، والنتائج التي توصل لها خالل السنة الحالية، 

 وإعداد التوصيات الالزمة لتحسين فعاليته.
ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية  دراسة تقارير المراجعة الداخلية 4.4.1.2

 للمالحظات الواردة فيه. 
ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في  الداخلية الرقابة نظام دراسة 5.4.1.2

 شأنه.
 فيما يتعلق بااللتزام باألنظمة واللوائح، تقوم اللجنة بما يلي: 5.1.2

لقة بإجراءات الرقابة الداخلية اإلجراءات الخاصة بمراجعة الشكاوي المتع وضع 1.5.1.2
 وإعداد التقارير المالية والمراجعة.

إعداد اإلجراءات التي تمكن الموظفين من تقديم الشكاوي بحيث تضمن السرية  2.5.1.2
التامة، ومراجعة عملية اإلفصاح عن أي مخالفات تتعلق باإلدارة أو بأحد 

 الموظفين بالشركة.
 اللجنةليات ومسؤو  الثالثة: صالحيات المادة

 . تتمتع اللجنة بالصالحيات التالية: 1.3
. طلب المستندات والتقارير واإليضاحات والمعلومات األخرى المناسبة من المديرين التنفيذيين 1.1.3

 والمسؤولين بالشركة.
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أية لى ع  . دعـوة المديرين التنفيذيين والمسؤولين والموظفين بالشركة الجتماعات اللجنة لإلجابة2.1.3
 استفسارات تطرحها اللجنة عليهم.

 . االستعانة بالخبراء والمستشارين والمتخصصين من خارج الشركة أثناء أدائها ألعمالها. 3.1.3
رها في التي تم ذك واجبات توكل إليها من قبل مجلس اإلدارة في حدود صالحياتها . القيام بأية4.1.3

 المادة الثانية.
ء وإعداد توصيات لمجلس اإلدارة فيما يتعلق بتعديل جز  وتقييم أحكام هذه الالئحة. القيام بمراجعة 2.3

 منها إن تطلب ذلك. 
. إعداد التقارير ربع السنوية لمجلس اإلدارة على أساس دوري، وتقوم اللجنة بتقديمها لمجلس 3.3

 اإلدارة فور االنتهاء من انعقاد اجتماع اللجنة.
 يام باألعمال التالية:أعضاء اللجنة الق . يلتزم4.3

 والمثابرة على حضور جميع اجتماعاتها. . المشاركة في جميع أنشطة اللجنة1.4.3
 . المحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها نتيجة مباشرتهم ألعمالهم.2.4.3
لح اأو بالتعارض في المص . إبالغ مجلس اإلدارة بالمستجدات التي تؤثر على استقالليتهم3.4.3

 المتعلقة بالقرارات التي تقوم اللجنة باتخاذها.
 الئحتها.ب . إعداد تقييم ومراجعة سنوية ألنشطة اللجنة وألعضائها متضمنة درجة التزام اللجنة 4.4.3
 أعضاء اللجنة وإنهاء عضويتهم اختيارالرابعة:  المادة
مجلس اإلدارة من بين أعضائه على األقل يختارهم  ( أعضاء3. تتكون لجنة المراجعة من ثالثة )1.4

غير التنفيذيين. كما يجوز أن يعيين المجلس عضو أو أكثر من غير أعضاء المجلس ليكون 
عضو في اللجنة، شريطة أن تكون أغلبية أعضاء اللجنة من أعضاء المجلس غير التنفيذيين. 

ن يكون واحد مويتم تعيين أعضاء اللجنة من قبل مجلس اإلدارة، ويجب في جميع األحوال أن 
 أعضاء اللجنة على األقل مختص بالشؤون المالية والمحاسبية.

. تحدد مدة عضوية اللجنة بموجب قرار يصدر عن المجلس بهذا الخصوص وتنتهي هذه المدة 2.4
 المجلس.  بانتهاء مدة

مالية ل. يجب أن يكون لدى أعضاء اللجنة المعرفة الالزمة لمباشرة المهام المرتبطة بالنواحي ا3.4
والمحاسبية وبإعداد القوائم المالية، وبكيفية التعامل مع المحاسب القانوني والمراجعين الداخليين 

 واألطراف ذات العالقة األخرى. 
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 التنفيذيين في الشركة ان يكونوا أعضاًء باللجنة.  المدراء. يحظر على العضو المنتدب أو أي من 4.4
 وقت، إنهاء عضوية أحد أعضاء اللجنة أو إعادة اختياره مرة أخرى.. يحق لمجلس اإلدارة، في أي 5.4

 اللجنة اجتماعاتالخامسة:  المادة
 يعين رئيس اللجنة بقرار من قبل مجلس اإلدارة. .1.5
 . تعين اللجنة أحد أعضائها سكرتيرًا لها، كما يجوز للجنة تعيين سكرتيرها من غير أعضائها.2.5
عامة أن  ويجب بصفة اجتماعاتها وفقًا لمتطلبات األعمال والواجبات الموكلة إليها،. تعقد اللجنة 3.5

( شهور، وفي حالة قيام مجلس 3ال يقل عدد هذه االجتماعات عن اجتماع واحد كل ثالثة )
اإلدارة بمناقشة موضوع يندرج ضمن مسؤوليات اللجنة، فيجب على اللجنة القيام بعقد اجتماع 

 الموضوع وإعداد تقرير به لعرضه على مجلس اإلدارة وذلك قبل اجتماع المجلس. لها لمناقشة هذا 
 . يتم الدعوة الجتماعات اللجنة من قبل رئيس اللجنة أو أحد األعضاء أو بقرار من مجلس اإلدارة.4.5
. يتم عقد اجتماعات إضافية للجنة عند الضرورة، أو نتيجة طلب إدارة المراجعة الداخلية أو 5.5

 حاسب، وفي هذه الحالة فإن سكرتير اللجنة سوف يكون مسؤوال عن الدعوة لالجتماع.الم
سكرتير اللجنة بإرسال جدول أعمال االجتماع وجميع المعلومات المتعلقة بالمواضيع التي  . يقوم6.5

( يومًا 15سوف يتم مناقشاتها في االجتماع ألعضاء اللجنة في فترة ال تقل عن خمسة عشر)
 عقد االجتماع، وذلك لكي يتسنى ألعضاء اللجنة دراسة تلك المواضيع. قبل تاريخ

. يقوم أعضاء اللجنة الحاضرين لالجتماع بالتوقيع على محضر االجتماع الذي يتضمن المناقشات 7.5
واآلراء التي تم عرضها والقرارات التي اتخذتها اللجنة ويتم إرساله إلى رئيس مجلس اإلدارة 

 قراره والموافقة عليه من قبل مجلس اإلدارة.وسكرتير المجلس إل
. ال يعتبر اجتماع اللجنة صحيحًا إال إذا حضره أغلبية أعضائها شخصيًا ويتم اتخاذ قرارات اللجنة 8.5

بأغلبية األعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي عند التصويت على تلك القرارات يتم ترجيح 
 الرأي الذي يصوت لصالحه رئيس اللجنة.

 التي يحصل عليها أعضاء اللجنة المكافآتالسادسة:  لمادةا
. يتعين صرف المكافآت التي يستحقها أعضاء اللجنة بناءًا على عدد االجتماعات التي يحضرها 1.6

( ريال سعودي يصرف 5,000العضو، ويتم صرفها بعد االجتماع. وقد تم تحديد مبلغ وقدره )
 ع يحضره. لكل عضو من أعضاء اللجنة عن كل اجتما
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 تمت الموافقة على هذا النظام بموجب قرار مجلس إدارة
 شركة الحمادي للتنمية واالستثمار

 م2/12/2013 ه الموافق29/1/1435الصادر بتاريخ 
 
 

 هذا النظام بقرار الجمعية العامة المنعقدةتم اعتماد 

 [14/01/2015هـ الموافق 23/03/1436بتاريخ ]
 شركة مساهمة سعودية –لشركة الحمادي للتنمية واالستثمار

  
  
  



 55 

 المحتويات
  

 المادة األولى: مقدمة عامة 
 اللجنة  المادة الثانية: اختصاصات

 المادة الثالثة: صالحيات ومسؤوليات اللجنة
 المادة الرابعة: اختيار وتكوين وإنهاء خدمات أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

 المادة الخامسة: اجتماعات اللجنة
 والمكافآتأعضاء لجنة الترشيحات  مكافآتالسادسة:  المادة

 

 عامةاألولى: مقدمة  المادة
اهمة الستثمار، شركة مس. تم إعداد الئحة لجنة الترشيحات والمكافآت لشركة الحمادي للتنمية وا1.1

سعودية، وفقا لمتطلبات الئحة حوكمة الشركات بالمملكة الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب 
والمنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة منها، ووفقًا لنظام  2006-212-1القرار رقم 

 الشركات والنظام األساسي للشركة.
ها "( وكيفية اختيار أعضائاللجنةالترشيحات والمكافآت )". تحدد هذه الالئحة صالحيات لجنة 2.1

 مسؤوليتهم ومكافآتهم واإلجراءات الخاصة باجتماعاتها. وكيفية إنهاء خدماتهم، وتحدد نطاق
. إن الهدف من تشكيل اللجنة هو مساعدة مجلس اإلدارة في أداء مهامه اإلرشادية واإلشرافية 3.1

ما لقيام بتنفيذ الصالحيات الموكلة إليها بموجب هذه الالئحة ببا بكفاءة وفعالية، وتختص اللجنة
في ذلك تحديد واإلشراف على آلية الترشح لعضوية مجلس اإلدارة أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين 
التنفيذيين والتأكد من فعالية سياسة الترشيحات المطبقة في الشركة وصحة التعيينات التي تجريها 

الحرص على المحافظة على وجود أعضاء مجلس إدارة وجهاز إداري  الشركة، باإلضافة إلى
 متمرس وفعال، وبالتالي فهي تساعد الشركة في تحقيق أهدافها والنمو االقتصادي لها.

. جميع االقتراحات التي تصدر عن اللجنة هي عبارة عن توصيات فقط لمجلس اإلدارة وبالتالي 4.1
 فهي ليست ملزمة له. 

  
 اللجنةالثانية: اختصاصات  المادة
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 اختصاصات اللجنة: 1.2
 فيما يتعلق بترشيح أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين، تقوم اللجنة بما يلي : 1.1.2

التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقا للسياسات والمعايير  1.1.1.2
مع مراعاة عدم ترشيح  المعتمدة والمنصوص عليها في الئحة مجلس اإلدارة

 أي شخص سبق ادانته بجريمة مخلة بالشرف واالمانة.
المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس  1.1.1.2

اإلدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة، بما 
 لعضو ألعمال المجلس.في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه ا

مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن  2.1.1.2
 إجراؤها.

تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع  3.1.1.2
 مصلحة الشركة.

مناسبة إلعالم وضع معايير لتحديد استقاللية عضو مجلس اإلدارة، وآلية  4.1.1.2
المساهمين عن أي متغيرات قد تؤدي إلى فقد العضو الستقالليته، والتأكد من 
عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة 

 شركة أخرى ويتم ذلك بشكل سنوي.
 إعداد توجيهات وبرامج تعريفية ألعضاء مجلس اإلدارة المستقلين وغير 5.1.1.2

الجدد عن طبيعة أعمال الشركة ووصف تفصيلي عن مسؤولياتهم  التنفيذيين
 وواجباتهم كأعضاء مجلس اإلدارة.

إعداد توصيات لمجلس اإلدارة بتحديد معايير معينة الختيار األشخاص لشغل  6.1.1.2
 وظيفة الرئيس التنفيذي ورؤساء األقسام الرئيسية بالشركة.

حين لوظيفة الرئيس التنفيذي ولرؤساء إعداد تقييم مبدئي لألشخاص المرش 7.1.1.2
 األقسام والوحدات بالشركة. 

إعداد وصف للوظائف وشروط التعاقد لكل من وظيفة الرئيس التنفيذي ورؤساء  8.1.1.2
 األقسام والوحدات بالشركة. 



 57 

وضع معايير وإجراءات مناسبة لتقييم أداء الرئيس التنفيذي ورؤساء األقسام  9.1.1.2
 ركة. والوحدات بالش

إجراء تقييم دوري ألنشطة الرئيس التنفيذي ورؤساء األقسام والوحدات  10.1.1.2
 بالشركة. 

تنظيم برامج تدريبية للمديرين التنفيذيين متعلقة بحوكمة الشركة والسلوك  11.1.1.2
 األخالقي بها. 

وضع سياسات متعلقة بالتحسين المستمر في أداء الموظفين في المستويات  12.1.1.2
 اإلدارية العليا. 

 فيما يتعلق بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين. 2.1.2
وضع سياسة واضحة للتعويضات والمكافآت والحوافز ألعضاء مجلس اإلدارة  1.2.1.2

والمديرين التنفيذيين بالشركة وتنظيم جهود كل عضو في مجلس اإلدارة والمدير 
الستراتجية للشركة، واستخدام معايير ترتبط التنفيذي في تطبيق األهداف ا

باألداء وتقييم اللجنة لألداء الشخصي لهم في مقابل األهداف التي وضعها 
 مجلس اإلدارة.

وضع معايير لمكافآت أعضاء ورئيس مجلس اإلدارة تمكن الشركة من الحصول  2.2.1.2
 على أداء متميز بدون التأثير على استقاللية األعضاء. 

وضع معايير لمكافآت الرئيس التنفيذي ورؤساء األقسام والوحدات بالشركة،  3.2.1.2
تقوم اللجنة بمراجعتها بشكل دوري، تتعلق بالمرتبات الثابتة السنوية والعالوات 
المتغيرة القائمة على نظام التقييم المالي والغير مالي لألداء، هذا باإلضافة 

بط مصالح المديرين بمصالح إلى وضع معايير بالحوافز طويلة األجل لر 
 مساهمي الشركة.

المراجعة المستمرة لمدى مالئمة معايير المكافآت بالشركة مقابل أداء الشركة  4.2.1.2
 والمركز المالي لها واالتجاهات األساسية في سوق العمل. 

ع يمتابعة تنفيذ القرارات التي تتخذها الجمعية العامة للمساهمين والمتعلقة بمواض 5.2.1.2
تخص مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين بالشركة وبالكيفية التي 

 يتم بها اإلفصاح عن تلك المكافآت بتقرير مجلس اإلدارة السنوي. 
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 اللجنة ومسؤولياتالثالثة: صالحيات  المادة
 يكون للجنة مباشرة الصالحيات التالية:  1.3

والتوضيحات والمعلومات المناسبة من المسؤولين والتنفيذيين . طلب المستندات والتقارير 1.1.3
 وموظفي الشركة.

 والتنفيذيين والموظفين بالشركة الجتماعاتها لسؤالهم ولسماع تفسيراتهم.  . دعوة المسؤولين2.1.3
 . االستعانة بخدمات الخبراء والمستشارين من خارج الشركة. 3.13
 لبها مجلس اإلدارة والتي تقع داخل صالحيات اللجنة.. أداء الخدمات األخرى التي يط4.1.3

تقوم اللجنة بعمل مراجعة وتقييم سنوي لالئحتها بهدف التأكد من قيامها بواجباتها ورفع التوصيات  2.3
 لمجلس اإلدارة بشأنها. 

 تقوم اللجنة بتقديم محاضراجتماعاتها لمجلس اإلدارة للموافقة عليها وإقرارها.  3.3
 ضاء اللجنة القيام بما يلي: أع على 4.3

 . المشاركة في أنشطة وأعمال اللجنة، والمثابرة على حضور جميع اجتماعاتها. 1.4.3
 . االطالع والدراية الكاملة بجميع المستجدات في بيئة األعمال التي تعمل بها الشركة. 2.4.3
 جنة. ض عملهم في الل. المحافظة على سرية جميع المعلومات التي يطلعون عليها في معر 3.4.3
إبالغ مجلس اإلدارة بالمستجدات التي تؤثـر على استقالليتهم أو بالتعارض في المصالح . 4.4.3

 المتعلقـة بالقرارات التي تقوم اللجنة باتخاذها.
 وتكوين وإنهاء خدمات أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت اختيارالرابعة:  المادة
 ( أعضاء على األقل يتم تعيينهم من قبل مجلس اإلدارة.3)تتكون اللجنة من ثالثة  1.4
تحدد مدة عضوية اللجنة بموجب قرار يصدر عن المجلس في هذا الخصوص وتنتهي هذه المدة  2.4

 بانتهاء مدة المجلس. 
يتم اختيار أعضاء اللجنة من أعضاء مجلس اإلدارة، كما يجوز أن يعيين المجلس عضو أو أكثر  3.4

 ء المجلس ليكون عضو في اللجنة.من غير أعضا
عضوية ل المستقلين المجلس اعضاء من االقل على يختار مجلس اإلدارة، كلما توفر ذلك، عضواً  4.4

 اللجنة. 
على أعضاء اللجنة أن يمتلكوا المعرفة المناسبة والخبرة والمهارة في تعامالتهم مع المديرين  5.4

 التنفيذيين الرئيسيين بالشركة. 
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 ز لمجلس اإلدارة في أي وقت إنهاء خدمة أي عضو من أعضاء اللجنة واختيار عضو آخر. يجو  6.4
 اللجنة اجتماعاتالخامسة:  المادة
 يعين رئيس اللجنة بقرار من قبل مجلس اإلدارة. 1.5
 تعين اللجنة أحد أعضائها سكرتيرًا لها، كما يجوز للجنة تعيين سكرتيرها من غير أعضائها. 2.5
تعقد اللجنة اجتماعاتها وفقًا لمتطلبات األعمال والواجبات الموكلة إليها، ويجب بصفة عامة أن  3.5

، وفي حالة قيام مجلس اإلدارة بمناقشة في السنةال يقل عدد هذه االجتماعات عن اجتماع واحد 
ا ذموضوع يندرج ضمن مسؤوليات اللجنة، فيجب على اللجنة القيام بعقد اجتماع لها لمناقشة ه

 الموضوع وإعداد تقرير به لعرضه على مجلس اإلدارة وذلك قبل اجتماع المجلس. 
لحضور اجتماعات اللجنة بواسطة رئيس اللجنة أو األعضاء أو عن طريق مجلس  تتم الدعوة 4.5

 اإلدارة. 
يقوم سكرتير اللجنة بإرسال جدول أعمال االجتماع وجميع المعلومات المتعلقة بالمواضيع التي  5.5

( يومًا 15سوف يتم مناقشاتها في االجتماع ألعضاء اللجنة في فترة ال تقل عن خمسة عشر)
 قبل تاريخ عقد االجتماع، وذلك لكي يتسنى ألعضاء اللجنة دراسة تلك المواضيع. 

ضاء اللجنة الحاضرين لالجتماع بالتوقيع على محضر االجتماع الذي يتضمن المناقشات يقوم أع 6.5
واآلراء التي تم عرضها والقرارات التي اتخذتها اللجنة ويتم إرساله إلى رئيس مجلس اإلدارة 

 وسكرتير المجلس إلقراره والموافقة عليه من قبل مجلس اإلدارة. 
إال إذا حضره أغلبية أعضائها شخصيًا ويتم اتخاذ قرارات اللجنة  ال يعتبر اجتماع اللجنة صحيحاً  7.5

بأغلبية األعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي عند التصويت على تلك القرارات يتم ترجيح 
  الرأي الذي يصوت لصالحه رئيس اللجنة. 

 أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت مكافآتالسادسة:  المادة
تي يستحقها أعضاء اللجنة بناًء على عدد االجتماعات التي يحضرها العضو، يتعين صرف المكافآت ال

( ريال سعودي يصرف لكل عضو من 5.000ويتم صرفها بعد االجتماع. وقد تم تحديد مبلغ وقدره )
 أعضاء اللجنة عن اجتماع يحضره.
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 واالستثمار شركة الحمادي للتنمية
 شركة مساهمة سعودية

 
 
 

 اإلفصاح عن المعلومات سياسة الئحة
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 تمت الموافقة على هذا النظام بموجب قرار مجلس إدارة

 شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
 م2/12/2013 ه الموافق29/1/1435الصادر بتاريخ 

 
 

 تم اعتماد هذا النظام بقرار الجمعية العامة المنعقدة

 [14/01/2015هـ الموافق 23/03/1436بتاريخ ]
 شركة مساهمة سعودية –لشركة الحمادي للتنمية واالستثمار

 
الشركة  ختم
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 المحتويات
  

 المادة األولى: مقدمة عامة 
 المادة الثانية: أهداف ومبادئ اإلفصاح 

 المادة الثالثة: األشخاص الذين لديهم سلطة اإلفصاح بالنيابة عن الشركة 
 المادة الرابعة: أطراف وقواعد اإلفصاح عن المعلومات 

 المادة الخامسة: االلتزام باإلفصاح عن المعلومات 
 المادة السادسة: اإلفصاح عن المعلومات المالية

 المادة السابعة: تقرير مجلس اإلدارة السنوي 
 المادة الثامنة: اإلبالغ المتعلق باألوراق المالية

 إلعالنات واإلشعارات والتقاريرالمادة التاسعة: لغة ا
 المادة العاشرة: المعلومات المتوفرة للمساهمين

 المادة الحادية عشر: المعلومات السرية
 المادة الثانية عشر: المعلومات الداخلية

 

 عامةاألولى: مقدمة  المادة
تثمار واالس تم إعداد الئحة سياسة اإلفصاح والشفافية عن المعلومات لشركة الحمادي للتنمية .1.1

وفقا لمتطلبات الئحة حوكمة الشركات بالمملكة الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب القرار 
 التاسعة منها، الثامنة والمادة والمنصوص عليها في المادة الرابعة والمادة 2006-212-1رقم 

 ووفقا لنظام الشركات ولقواعد التسجيل واإلدراج والنظام األساسي للشركة. 
هذه الالئحة عملية اإلفصاح عن معلومات الشركة وأعمالها وأنشطتها المختلفة وما يطرأ  تنظم .2.1

 عليها من تطورات من وقت آلخر. 
حكام هذه التزام الشركة بأ التنفيذي للشركة مسؤولون عن التأكد من مجلس اإلدارة والرئيس . يكون 3.1

 الالئحة. 
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 ومبادئ اإلفصاح أهدافالثانية:  المادة
إن الهدف من اإلفصاح هو توفير المعلومات للمساهمين لكي تمكنهم من ممارسة حقوقهم على  .1.2

أكمل وجه، بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة، وأن تقدم وتحدث بطريقة منتظمة وفي 
ي ن دون أالمواعيد المحددة عن طريق استخدام أكثر الطرق فعالية في التواصل مع المساهمي

 تمييز فيما بينهم. 
عند اإلفصاح عن المعلومات، سوف تتبع الشركة مبدأ الدقة والشفافية، وسهولة الحصول على  .2.2

 سعي الشركة لتحقيق توازن مناسب جميع المعلومات في الوقت المناسب مع األخذ في االعتبار
ع ا حمايًة لمصالحها مبين المعلومات التي سيفصح عنها والتي يستوجب عدم اإلفصاح عنه

 التقييد التام باألنظمة واللوائح المطبقة في هذه الخصوص. 
. على الشركة اإلفصاح عن جميع المعلومات المؤثرة والجوهرية التي تفرضها األنظمة واللوائح 3.2

ية وهامة التي تعتبر جوهر  المطبقة في هذه الخصوص بما في ذلك المعلومات ذات االثر السلبيو
 للمساهمين والجمهور. 

 مبدأ المساواة بين جميع المساهمين والمستفيدين من المعلومات من غير تمييز. تتبع الشركة .4.2
 الذين لديهم صالحية اإلفصاح بالنيابة عن الشركة األشخاصالثالثة:  المادة
 هم صالحية اإلفصاح نيابة عن الشركة: . إن الموظفين التالي مناصبهم هم األشخاص الذين لدي1.3

 مجلس اإلدارة   1.1.3
 الرئيس التنفيذي.  2.1.3
 المستشار القانوني للشركة. .3.1.3
 . رئيس الشؤون المالية.4.1.3

. من أجل التأكد من االلتزام بسياسة اإلفصاح، يجوز لألشخاص الذين لديهم صالحية اإلفصاح 2.3
لنيابة عنهم بعملية اإلفصاح عند الضرورة القصوى فقط. وبوجه أن يفوضوا أشخاصًا يقومون با

على أي شخص باستثناء األشخاص المصرح لهم من قبل الشركة باإلفصاح عن أية  عام يمتنع
معلومات أو اإلجابة على أسئلة تتعلق بأنشطة الشركة من غير حصولهم على إذن مسبق بذلك 

 من مجلس اإلدارة. 
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صاح عن التقارير العامة التي يمكن أن يكون لها تأثير على عمليات الشركة . يجب التنسيق لإلف3.3
 التنفيذي أو رئيس الشؤون المالية أو أي شخص آخر يحدده الرئيس أو قيمة أسهمها مع الرئيس

 التنفيذي.
في حالة مشاركة أحد موظفي الشركة بصفة رسمية في أي حدث عام، فإنه يستوجب عليه التأكد  .4.3

كة بالشر  من أن اإلفصاح عن أي معلومات تخص الشركة تمت وفق سياسة اإلفصاح الخاصة 
 وبعد الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من المسؤولين عن عملية اإلفصاح. 

لين عن عملية اإلفصاح على دراية كاملة بأنشطة وعمليات الشركة، يجب أن يكون المسؤو  .5.3
 التنفيذي للشركة مسؤواًل عن التأكد التزام هؤالء المسؤولين بذلك.  ويعتبر الرئيس

 وقواعد اإلفصاح عن المعلومات أطرافالرابعة:  المادة
 وير لين عن تطالتنفيذي وأي شخص آخر مسؤو  . يعتبر مجلس اإلدارة بالتنسيق مع الرئيس1.4

 ومراجعة وتحسين سياسة اإلفصاح بالشركة بصفة دورية. 
مسؤواًل عن تنظيم ودقة ووقتية اإلفصاح عن المعلومات التي تتطلبها  التنفيذي . يعتبر الرئيس2.4

 عالقة بالشركة.  الجهات الحكومية اإلشرافية أو المساهمين أو المقرضين أو أي طرف آخر ذو
 التنفيذي بالمهام التالية:  مجلس اإلدارة بالتنسيق مع الرئيس. يقوم سكرتير 3.4

. تحديد أوقات اإلفصاح عن المعلومات والتأكد من اإلفصاح عن القوائم المالية األولية 1.3.4
 والسنوية وأي أحداث تؤثر على عمليات الشركة المالية. 

لوصول ا، والتحكم في كيفية ا. حماية مستندات الشركة التي يجب على الشركة االحتفاظ به2.3.4
 إليها وعمل صور منها معتمدة من الشركة. 

يتم تطبيق سياسة اإلفصاح للشركة وفقًا للمتطلبات التنظيمية التي تفرضها األنظمة واللوائح  4.4
 وما يحقق مصلحة الشركة والمساهمين.  المطبقة في هذا الشأن

التنفيذي واألشخاص المسؤولين عن اإلفصاح دائمًا معلومات كاملة عن أوجه  . يكون للرئيس5.4
 أنشطة الشركة وذلك بهدف: 

. تحديد ما إذا كانت تلك المعلومات تفي بمتطلبات اإلفصاح ودرجة أهميتها وهل الوقت 1.5.4
 مناسب لإلفصاح عنها. 

 تعتبر مهمة للمساهمين. . التأكد من فهمهم الكامل لعمليات الشركة الحالية والتي2.5.4
 . تفادي حدوث انكار أو التراجع عما تم اإلفصاح عنه من معلومات. 3.5.4
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 باإلفصاح عن المعلومات االلتزامالخامسة:  المادة
تلتزم الشركة بأن يكون أي إفصاح صادر عنها للمساهمين والجمهور وهيئة السوق المالية . 1.5

 .واضحًا وصحيحًا وغير مضلل
أدناه  3.5للجمهور عن أي معلومات أو تطور جوهري منصوص عليه في البند  اإلفصاح يجب. 2.5

 .األقل من بداية فترة التداول قبل ساعتين على
 االلتزام باإلفصاح عن التطورات الجوهرية: .3.5

يجب على الشركة أن تبلغ هيئة السوق المالية والجمهور من دون تأخير بأية تطورات  1.3.5
تندرج في إطار نشاطها وال تكون معرفتها متاحة لعامة الناس وتؤثر في أصولها جوهرية 

وخصومها أو في وضعها المالي أو في المسار العام ألعمالها أو الشركات التابعة لها، 
 :ويمكن

 إلى تغير في سعر األوراق المالية المدرجة من قبل الشركة؛ أو تؤدي أن  (1
 لدينا في قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بأدوات ملحوظاً تؤثر تأثيرا  أن  (2

 ، يجب على الشركة أن1.3.5ولتحديد التطور الذي يقع ضمن نطاق هذه الفقرة 
المحتمل ألي مستثمر أن يأخذ في االعتبار ذلك التطور عند اتخاذ  هل من تحدد

 .قراره االستثماري في األوراق المالية التي تصدرها الشركة
، التي يجب على الشركة اإلفصاح 1.3.5من التطورات الجوهرية المشار إليها في الفقرة  2.3.5

 :عنها، على سبيل المثال ال الحصر اآلتي
أصول  من صافي %10أو بيعه بسعر يساوى أو يزيد على  أصلصفقة لشراء  أي  (1

 حيثما( هذه الحالة المعلومات اآلتية فيالشركة. ويجب أن يشمل إفصاح الشركة 
 تنطبق(:

 .شروطها وأطرافها وطريقة تمويلها ذكرالصفقة مع  تفاصيل .أ
 .النشاط موضوع الصفقة وصف .ب
 .( األخيرة لألصل محل الصفقة3) الثالث للسنواتالمالية  البيانات .ت
 .الشركة وعملياتها المتوقعة على وآثارهاالصفقة  أسباب .ث
 .المتحصالتاستخدام  بيان .ج

 %10على  النشاط العادي للشركة بمبلغ يساوى أو يزيد إطارمديونية خارج  أية  (2
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 .من صافي أصولها
 .من صافي أصول الشركة %10تزيد على  أوخسائر تساوى  أية  (3
 على سبيل المثال ال أو نشاطها يشمل، إنتاج الشركة بيئةتغير كبير في  أي  (4

 .عليها الحصولالحصر، وفرة الموارد وإمكانية 
 .دارة الشركةإ للشركة أو أية تغييرات في تشكيل أعضاء مجلس التنفيذيالرئيس  تغير  (5
 %1 كان المبلغ موضوع الدعوى يساوى أو يزيد على إذا كبيرةدعوى قضائية  أية  (6

 .من صافي أصول الشركة
 .%10يساوي أو يزيد على  في صافي أصول الشركة بما النقصانأو  الزيادة  (7
 .%10يساوى أو يزيد على  ركة بمافي إجمالي أرباح الش النقصانأو  الزيادة  (8
الشركة أو  من إجمالي إيرادات %1مساوية أو تزيد على  إيراداتهفي عقد  الدخول  (9

 .العقداإلنهاء غير المتوقع لذلك 
 ذي عالقة أو أي ترتيب يستثمر بموجبه كل من وطرفصفقة بين الشركة  أية( 10

أصل أو يقدم تموياًل له ويقصد بمصطلح  أوالشركة وطرف ذي عالقة في أي مشروع 
 .الفقرةفي هذه  المذكورذي عالقة"  طرف" 

 .النشاطات الرئيسة للشركة أو شركاتها التابعة منانقطاع في أي  أي  (11
 عن المعلومات المالية اإلفصاحالسادسة:  المادة
ضو ع وأن يوقع عليهايجب أن يعتمد مجلس اإلدارة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة . 1.6

ا على وتوزيعه مفوض من مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي والمدير المالي، وذلك قبل نشرها
 .المساهمين وغيرهم

يجب أن تقدم القوائم المالية األولية والسنوية وتقرير مجلس اإلدارة إلى الهيئة فور اعتمادها من  .2.6
 مجلس اإلدارة.

السنوية و  بيقات اإللكترونية التي تحددها الهيئة، قوائمها المالية األوليةعلن الشركة، عبر التطت .3.6
فور اعتمادها من مجلس اإلدارة وال يجوز نشر هذه القوائم على المساهمين أوغيرهم قبل إعالنها 

 .علة موقع السوق المالية )تداول( اإللكتروني
 لمساهمين قوائمها المالية األولية التييجب على الشركة أن تزود هيئة السوق المالية وتعلن ل .4.6

لقانونيين، ا إعدادها وفحصها وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين يجب
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التي تشملها تلك  ( يومًا من نهاية الفترة المالية15) وذلك فور اعتمادها وخالل فترة ال تتجاوز
 .القوائم

هيئة السوق المالية وتعلن للمساهمين عن قوائمها المالية السنوية التي يجب على الشركة أن تمد  .5.6
 الهيئة السعودية للمحاسبين إعدادها ومراجعتها وفقًا للمعايير المحاسبة الصادرة عن يجب

السنوية  ( يومًا من نهاية الفترة المالية40القانونيين، وذلك فور اعتمادها وخالل فترة ال تتجاوز)
لقوائم المالية ا لك القوائم. ويجب على الشركة أن تزود الهيئة وتعلن للمساهمين هذهالتي تشملها ت

العامة السنوية  ( يومًا تقويميًا قبل تاريخ انعقاد الجمعية25السنوية خالل مدة ال تقل عن )
 .للشركة

ريك له ش وأييجب على الشركة التأكد من التزام المحاسب القانوني الذي يراجع القوائم المالية،  .6.6
سهم أو أوراق مالية أ لقواعد ولوائح الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في ما يتعلق بملكية أية

ي وأي شريك أو موظف ف للشركة أو أي من تابعيه، بما يضمن استقاللية المحاسب القانوني
 .مكتبه

 مجلس اإلدارة السنوي  تقريرالسابعة:  المادة
رضًا ع ترفق بقوائمها المالية السنوية تقريرًا صادرًا عن مجلس اإلدارة يتضمنيجب على الشركة أن 

إليها  يحتاج لعملياته خالل السنة المالية األخيرة، وجميع العوامل المؤثرة في أعمال الشركة، التي
المستثمر في األوراق المالية التي تصدرها الشركة ليتمكن من تقويم أصول الشركة وخصومها ووضعه 

 :يشتمل تقرير مجلس اإلدارة على اآلتي لمالي. ويجب أنا
وعين أو ن الرئيسة للشركة وشركاتها التابعة، وفي حالة وصف النشاطألنواع  وصف  (1

تجارية أعمال الشركة ال بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم إرفاقأكثر من النشاط يجب 
 .وإسهامه في النتائج

بما في لك التغييرات الهيكلية للشركة، أو  المهمة ) لخط وقرارات الشركة وصف  (2
اطر الشركة وأي مخ المستقبلية ألعمال والتوقعاتتوسعة أعمالها، أو وقف عملياتها 

 .تواجهها(
ها أعمال وخصومها ونتائج رسم بياني ألصول الشركة أو جدولعلى شكل  خالصة  (3

 .أو منذ التأسيس أيهما أقصر األخيرةفي السنوات المالية الخمس 
 .إيرادات الشركة ولشركاتها التابعة إلجماليجغرافي  تحليل  (4
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ية أ في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو جوهريةألي فروقات  إيضاح  (5
 .توقعات أعلنتها الشركة

بين للمحاس معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية عنألي اختالف  إيضاح  (6
 .القانونيين

ي، وبلد الرئيس ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها تابعةكل شركة  اسم  (7
 .والدولة محل تأسيسها لعملياتها،المركز الرئيسي 

 .للشركة الصادرة لكل شركة تابعة الدين وأدواتاألسهم  تفاصيل  (8
 .توزيع األرباح فيلسياسة الشركة  وصف  (9

 تصويت تعود ألشخاصال األسهم ذات األحقية في  فئةألي مصلحة في  وصف( 10
تلك الحقوق ب الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم( أبلغوا الشركة إدارةأعضاء مجلس  عدا(

نة خالل الس قواعد التسجيل واإلدراج، وأي تغير في تلك الحقوق  من( 45بموجب المادة )
 .المالية األخيرة

 مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس وأوراقألي مصلحة  وصف( 11
من شركاتها  أي في أسهم أو أدوات دين الشركة أو وأقربائهمإدارة الشركة وكبار التنفيذيين 
 .السنة المالية األخيرة أو تلك الحقوق خالل المصلحةالتابعة، وأي تغير في تلك 

طلب ال واجبة السداد عندسواء أكانت  بأي قروض على الشركة المتعلقة المعلومات  (12
غ التابعة لها وأية مبال اإلجمالية للشركة والشركات بالمديونيةأم غير لك، وكشف 

وجود قروض على  خالل السنة. وفي حالة عدم لقروضدفعتها الشركة سدادًا 
 .الشركة، على الشركة تقديم إقرار بذلك

رات اق مالية تعاقدية أومذكأدوات دين قابلة للتحويل وأية أور  أيةلفئات وأعداد  وصف  (13
السنة المالية مع  أصدرتها أو منحتها الشركة خالل مشابهةحق اكتتاب أو حقوق 

 .لك مقابلإيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة 
 أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق تحويلألية حقوق  وصف  (14

 .اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة حقمالية تعاقدية أو مذكرات 
 شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة أوألي استرداد  وصف  (15

لمدرجة ا المتبقية، مع التمييز بين األوراق المالية الماليةلالسترداد، وقيمة األوراق 
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 .التي اشترتها شركاتها التابعة وتلكالتي اشترتها الشركة 
 اإلدارة التي ُعقدت خالل السنة المالية األخيرة، وسجل مجلساجتماعات  عدد  (16

 .أسماء الحاضرين فيهحضور كل اجتماع موضحًا 
 .وطرف ذي عالقة الشركةألي صفقة بين  وصف  (17
ت فيها كان أو عقود تكون الشركة طرفًا فيها، وفيها أو أعمالتتعلق بأية  معلومات  (18

و للمدير المالي أ الشركة أو للرئيس التنفيذي أو إدارةمصلحة ألحد أعضاء مجلس 
توجد أعمال أوعقود من هذا القبيل فعلى  لمعالقة بأيمنهم، وإذا  ألي شخصي ذي

 .الشركة تقديم إقرار بذلك
 في مجالس يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً  التيالشركات المساهمة  أسماء  (19

  .إدارتها
أعضائه على النحو اآلتي: عضو مجلس إدارة غير  وتصنيف اإلدارةمجلس  تكوين  (20

  .تنفيذي أو عضو مجلس إدارة مستقل إدارةتنفيذي، أو عضو مجلس 
لجان مجلس اإلدارة الرئيسية ومهامها مثل لجنة  الختصاصاتمختصر  وصف  (21

واللجنة التنفيذية مع ذكر أسماء هذه اللجان  والمكافآت،المراجعة، ولجنة الترشيحات 
  .اجتماعاتهاوأعضائها وعدد ورؤسائها 

 المدفوعة لكل من: والتعويضاتعن المكافآت  تفصيل  (22
  .اإلدارةمجلس  أعضاء -أ
كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من الشركة  من خمسة -ب

التنفيذي رئيس الشؤون المالية إن لم يكونا من ضمن  الرئيسيضاف إليهم 
  .القائمة

قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي  أوعقوبة أو جزاء  أي  (23
 .أخرى  قضائيةجهة إشرافية أو تنظيمية أو 

من أحكام الئحة حوكمة الشركات واألحكام التي لم تطبق وأسباب  تطبيقهما تم  بيان  (24
 .ذلك

 لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة السنويةالمراجعة  نتائج  (25
وأحد أ أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة ترتيباتألية  نبيا  (26

 .أي راتب أو تعويض عنكبار التنفيذيين 
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ي ف أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أية حقوق  ترتيباتألية  بيان  (27
 .األرباح

أية و  النظامية المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسومأ المدفوعاتبقيمة  بيان  (28
 .وصف موجز لها وبيان أسبابها معمستحقات أخرى، 

 .أو احتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة استثماراتبقيمة أية  بيان  (29
 :بما يلي إقرارات  (30

 .أُعدت بالشكل الصحيح الحساباتسجالت  أن .أ
 .لى أسس سليمة وُنفذ بفاعليةأُعدم ع الداخليةنظام الرقابة  أن .ب
 .يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها شكال يوجد أي  أنه .ج

 وفي حال تعذر إصدار أي مما سبق، يجب أن يحتوى التقرير على إقرار    
 .سبب ذلك  يوضح   

الصادرة  .أي معلومات أخرى واجب  اإلفصاح عنها بموجب الئحة حوكمة الشركات  (31
 من هيئة السوق المالية.

نوية الس القانوني يتضمن تحفظات على القوائم المالية المحاسبتقرير  كان إذا  (32
علومات م مجلس اإلدارة تلك التحفظات وأسبابها وأية تقريرللشركة، يجب أن يوضح 

 .متعلقة بها
لمعين ا اإلدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة مجلسحال توصية  في  (33

  .ستبدالباال التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية يحتوى من أجلها، يجب أن 
 المتعلق باألوراق المالية اإلبالغالثامنة:  المادة

لكين لما الما الهيئة من دون تأخير بأية تغير ملحوظ في ملكية أو هوية إبالغعلى الشركة  يجب (أ
 .من األسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة %1يزيد على 

 :الهيئة والجمهور من دون تأخير بالمعلومات اآلتية إبالغعلى الشركة  يجب (ب
 .مالها رأستغير مقترح في  أي (1
توزيعات أخرى  التوصية بإعالنها أو دفع حصص منها أو إجراءأو  أرباحقرار إعالن  أي (2

 المالية المدرجة المصدرة من قبلها. األوراقعلى حاملي 
 يكون من أرباح أو التوصية بعدم إعالنها أو بعدم دفع حصص منها إعالنقرار بعدم  أي (3
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 .األحداثلمجريات  التوصية بإعالنها أو دفعها في السياق المعتاد أوالمتوقع إعالنها 
إعادة شراء أو سحب أو استرداد أو عرض شراء االوراق المالية التي  أوقرار الستدعاء  أي (4

 .اإلجمالي وعدد ذلك وقيمته والمبلغتصدرها الشركة، 
 .يتعلق بأدوات الدين أو أدوات الدين القابلة للتحويل الدفعقرار بعدم  أي (5
لتحويل قابلة ل المرتبطة بأي فئة من فئات األسهم المدرجة أو أدوات دين الحقوق تغير في  أي (6

 .إليها
 :كما يجب على الشركة إبالغ الهيئة والجمهور من دون تأخير باآلتي

 .األساسي أو المقر الرئيسي للشركة النظامتغيير في  أي (1
 .القانونيتغيير للمحاسب  أي (2
أو صدور أمر تصفية أو تعيين مصًف للشركة أو أيمن تابعيها بموجب  تصفيةعريضة  تقديم (3

 .اإلفالس أو البدء بأية إجراءات بموجب أنظمة الشركات،نظام 
اء فترة وحد أو انتهتأي من تابعيها بحل الشركة أو تصفيتها، أو و  أوقرار من الشركة  صدور (4

 .تحت التصفية أو الحل الشركةزمنية توجب وضع 
اختصاص سواء  أو إعالن أو أمر من محكمة أو جهة قضائية صاحبة قرارأو حكم  اتخاذ (5

أم االستئنافية، يمكن أن يؤثر سلبًا في استغالل الشركة ألي جزء من  االبتدائيةفي المرحلة 
 .أصول الشركة من صافي%5تزيد قيمته اإلجمالية على  أصولها

  .العامة وجدول أعمالها الجمعيةالنعقاد  الدعوة (6
 واإلشعارات والتقارير اإلعالناتالتاسعة: لغة  المادة

، وللشركة العربية واإلشعارات والتقارير الصادرة عن الشركة باللغة اإلعالناتأن تكون جميع  يجب (أ
 .من ذلك إلى اللغة اإلنجليزية أيٍ ترجمة 

 وفي.تقاريرلهي اللغة المعتمدة في توضيح وتفسير اإلعالنات واإلشعارات وا العربيةاللغة  تكون  (ب
 .بالنص العربي يؤخذحالة وجود أي تعارض بين النص العربي والنص اإلنجليزي، 

 المتوفرة للمساهمين المعلوماتالعاشرة:  المادة
تلتزم الشركة بتمكين المساهمين والجمهور من الحصول على المعلومات والمستندات الالزمة . 1.10
 بسهولة.  
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م الصادرة عن الشركة كما له الحق في مراجعة الموضوعات والتقارير. يكون لجميع المساهمين 2.10
حق االستفسار وطلب المعلومات بما ال يضر بمصالح الشركة وال يتعارض مع نظام السوق 

  المالية واللوائح التنفيذية. 
 السرية المعلوماتالحادية عشر:  المادة
علومات التي تؤثر على أعمال الشركة وال . تعتبر المعلومات معلومات سرية إذا كانت من الم1.11

 يتوجب اإلفصاح عنها بموجب األنظمة واللوائح ذات العالقة. 
 . على الشركة اتخاذ الخطوات الضرورية لحماية أسرارها التجارية ومعلوماتها السرية. 2.11
 في األشخاص التاليين:  . ينحصر حق االطالع على المعلومات السرية3.11

 ء مجلس اإلدارة. . أعضا1.3.11
 الرئيس التنفيذي.  .2.3.11
 . رئيس الشؤون المالية. 3.3.11
 . المستشار القانوني للشركة. 4.3.11

التنفيذي تعديل قائمة األفراد من غير أعضاء مجلس اإلدارة الذين يحق لهم  . يحق للرئيس4.11
 االطالع على المعلومات السرية. 

الذين يحق لهم االطالع على المعلومات السرية استخدامها لمصلحتهم  . يمنع على األشخاص5.11
 الشخصية أو اإلفصاح عنها للغير تحت طائلة المسؤولية. 

، الشركة التجارية بطريقة غير قانونية . في حالة حصول أي طرف على معلومات متعلقة بأسرار6.11
 ت بها نتيجة لذلك. سوف يقوم هذا الطرف بتعويض الشركة عن أي خسائر مادية لحق

 . تكون المعلومات معلومات سرية أو أسرار تجارية، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:7.11
 . فرص الشركة االستثمارية والدراسة المعدة لهذه الفرص. 1.7.11
فقًا و  . العقود واالتفاقيات محل التفاوض مع ضرورة التقيد بضرورة اإلفصاح عنها الحقًا 2.7.11

 طلبات قواعد التسجيل واإلدراج وهيئة السوق المالية. لمت
 . األسرار اإلنتاجية المتعلقة بمنتجات أو خدمات الشركة 3.7.11
 . المعلومات التفصيلية المتعلقة بتكلفة منتجات أو خدمات الشركة. 4.7.11

 الداخلية المعلوماتالثانية عشر:  المادة
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. المعلومات الداخلية هي عبارة عن المعلومات غير المتاحة للعامة والمتعلقة بأنشطة الشركة 1.12
 وأسهمها والتي ستؤثر على القيمة السوقية ألسهم الشركة والتي تشمل ما يلي: 

 . المعلومات المرتبطة مباشرة بالشركة أو بأي من شركاتها التابعة وأسهمهم. 1.1.12
 ت ذات الطبيعة الخاصة.المعلوما .2.1.12
 . أي من المعلومات التي تصنف بكونها غير عامة. 3.1.12
 . معلومات إذا تم اإلفصاح عنها ستؤثر على القيمة السوقية ألسهم الشركة. 4.1.12

. أي شخص يتمكن من اإلطالع على المعلومات الداخلية سواء كان بحكم قضائي أو وفقاً لطبيعة 2.12
 للقوانين الداخلية للشركة، يمكن اعتباره شخص داخلي.وظيفته أو وفقاً  

 . ويعتبر الشخص شخصًا داخليًا إذا كان من: 3.12
. أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين واألشخاص المشاركين في الرقابة الداخلية 1.3.12

 للشركة والشركات التابعة لها. 
ة أو الشركات التابعة لها ويكون من ضمن . األشخاص الذين تم تعينهم عن طريق الشرك2.3.12

 أدائهم لوظائفهم االطالع على المعلومات الداخلية للشركة. 
 . المعينين من قبل الجهات الحكومية أو اإلشرافية. 3.3.12

 . يمنع على جميع األشخاص الداخليين اإلفصاح عن المعلومات الداخلية أو مناقشتها. 4.12
 رة باعتماد اإلجراءات الالزمة لالفصاح واستخدام المعلومات الداخلية. . سوف يقوم مجلس اإلدا5.12
ي مسؤواًل عن التأكد من تطبيق الشركة للقوانين والمتطلبات المذكورة ف التنفيذي . سيكون الرئيس6.12

النظام األساسي للشركة والقوانين الداخلية والمستندات الرقابية الداخلية األخرى، وذلك بهدف منع 
رض المصالح داخل الشركة والتأكد من منع االستخدام الخاطئ للمعلومات الداخلية من قبل تعا

 الموظفين واألقسام اإلدارية بالشركة. 
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 شركة الحمادي للتنمية واالستثمار

 شركة مساهمة سعودية
 
 

 الداخلية الرقابة الئحة
 

 

 

 تمت الموافقة على هذا النظام بموجب قرار مجلس إدارة
 الحمادي للتنمية واالستثمار شركة
 م2/12/2013 ه الموافق29/1/1435الصادر بتاريخ 

 
 تم اعتماد هذا النظام بقرار الجمعية العامة المنعقدة

 [14/01/2015هـ الموافق 23/03/1436بتاريخ ]
 شركة مساهمة سعودية –لشركة الحمادي للتنمية واالستثمار

 
 ختم الشركة
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 المحتويات
 

 المادة األولى: مقدمة عامة 
 المادة الثانية: تعريفات
 المادة الثالثة: المبادئ 

 المادة الرابعة: تقييم المخاطر
 المادة الخامسة: أنشطة الرقابة

 المادة السادسة: المعلومات واالتصال
 رقابة ومتابعة نظام الرقابة الداخلية  المادة السابعة:

 المادة الثامنة: األشخاص المسؤولين عن نظام الرقابة الداخلية 
  

 عامةاألولى: مقدمة  المادة
كمة واالستثمار وفقًا لمتطلبات الئحة حو  تم إعداد الئحة الرقابة الداخلية لشركة الحمادي للتنمية .1.1

 2006-212-1الشركات بالمملكة الصادر عن هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 
 فقرة )ب( منها ووفقًا لنظام الشركات. –والمنصوص عليها في المادة العاشرة 

. تحدد هذه الالئحة األهداف والمبادئ واإلجراءات والجهات واألشخاص المسؤولين عن نظام 2.1
 الرقابة الداخلية. 

 تعريفاتالثانية:  المادة
ة من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذي ا بمشاركة كالً . الرقابة الداخلية عبارة عن إجراءات تم وضعه1.2

 وموظفي الشركة بهدف التأكد مما يلي: 
 أن القوائم المالية التي تصدرها الشركة سليمة ويمكن االعتماد عليها في اتخاذ القرارات. .1.1.2
 فعالية وكفاءة عمليات الشركة.  2.1.2
 واللوائح المطبقة.. موافقة أنشطة وعمليات الشركة لألنظمة 3.1.2

 . فعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة في المسائل التالية: 2.2
 . توفير بيئة الرقابة الالزمة والضرورية.1.2.2
 . تقييم المخاطر والتأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة إلدارة المخاطر. 2.2.2
 . أنشطة الرقابة.3.2.2
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 . المعلومات واالتصاالت. 4.2.2
 . وضع سياسات تعارض المصالح وكيفية معالجتها. 5.2.2

 المبادئالثالثة:  المادة
 . يقوم نظام الرقابة الداخلية بالشركة على المبادئ التالية: 1.3

 . استمرارية نظام الرقابة الداخلية بالشكل المطلوب وتحديثه. 1.1.3
. يعتبر كل موظف مشارك في عمليات الرقابة الداخلية مسؤواًل ويتم مراجعة أدائه من 2.1.3

 خالل شخص آخر من داخل نظام الرقابة الداخلية. 
. تمنع الشركة أي ازدواجية في الوظائف الرقابية وتقوم على توزيع تلك الوظائف على 3.1.3

ة تشغيل األصول وتسجيلها ضمن الموظفين، ولذا ال يمكن ألي موظف أن ينفرد بسلط
 أصول الشركة. 

. أن الشركة قامت بوضع اإلجراءات المتعلقة باعتماد العمليات المالية والتشغيلية فقط 4.1.3
 لألشخاص الموكل لهم ذلك من خالل صالحيات وظائفهم. 

ة من قبل خلي. أن الشركة تؤكد إمكانية مسائلة أقسامها التنظيمية المسؤولة عن الرقابة الدا5.1.3
 مجلس اإلدارة وخاصة لجنة المراجعة وإدارة المراجعة الداخلية. 

جميع الوحدات واألقسام بالشركة تكمل بعضها البعض بغرض التأكد من تطبيق نظام  6.1.3
 الرقابة الداخلية. 

ة كأن ثقافة استمرارية التطوير والتحسين تم إرساؤها على مستوى الشركة، ولذا تؤكد الشر  .7.1.3
على مرونة نظام الرقابة الداخلية بما يتوافق مع المستجدات التي تطرأ على الشركة 

 ولغرض التعديل. 
. أن نظام المدد والمواعيد الخاص بإعداد التقارير المتعلقة باالنحرافات قد تم وضعه، وأن 8.1.3

 هناك مواعيد مناسبة لقيام األشخاص المسؤولين بمعالجة تلك االنحرافات.
 . يعتبر نظام الرقابة الداخلية بالشركة نظاماً شامالً يغطي جميع األنشطة التشغيلية والمالية. 9.1.3

 المخاطر تقييمالرابعة:  المادة
ة إدارة لالئحة سياس . إن عملية تحديد وتقييم المخاطر التي تواجهها الشركة قد تم أدائها وفقاً 1.4

  . المخاطر بالشركة
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 الرقابة أنشطةالخامسة:  المادة
. أنشطة الرقابة عبارة عن السياسات واإلجراءات التي تساعد في التأكد من أن توجيهات اإلدارة 1.5

 قد تم تطبيقها واألخذ بها.
 . تتمثل إجراءات نظام الرقابة الداخلية فيما يلي: 2.5

 . رقابة تطبيق خطط الشركة المالية والتشغيلية. 1.2.5
 غيلية الحالية مع بيانات الموازنة. . مقارنة البيانات التش2.2.5
 . مقارنة البيانات المقدمة من مختلف الوحدات التشغيلية بالشركة.3.2.5
 . الدقة في القيود المحاسبية.4.2.5
 . التحقق من دقة التوقيتات المتعلقة بتدفق المستندات. 5.2.5
 . تقييم فاعلية الصفقات والمعامالت الخاصة الحالية. 6.2.5
 التأكد من اعتماد اإلدارة للمستندات الرئيسية. .7.2.5
 القيام بالفحص الدوري والمفاجئ لمخزون األصول.  .8.2.5
 تسوية وتوثيق الحسابات.  9.2.5

 استخدام معلومات من مصادر خارجية بغرض الرقابة. 10.2.5
 الرقابة على استخدام األصول الملموسة. 11.2.5
أصول الشركة والمستندات الرئيسية والملفات المحاسبية وضع حدود لعملية تداول  12.2.5

 . اإللكترونية
تقييم الغطاء التأميني للشركة ومالئمته لتغطية المخاطر التي قد تتعرض لها أعمال أو  13.2.5

  أصول الشركة.
 واالتصاالت المعلوماتالسادسة:  المادة
عن األحداث والظروف التي تؤثر على  تؤكد الشركة على إتاحة المعلومات الكاملة والدقيقة. 1.6

 اتخاذ القرارات بالشركة.
 . تتعهد الشركة بوضع نظام شامل للمعلومات يغطى جميع أنشطة الشركة.2.6
. تهدف الشركة إلى التأكد من أن األشخاص المشاركين في عمليات الرقابة الداخلية ملتزمون 3.6

 بالسياسات واإلجراءات المعتمدة.
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الشركة على حماية المعلومات وذلك عن طريق منع الوصول إليها إال عن طريق األشخاص . تؤكد 4.6
  المرخص لهم بذلك.

 ومتابعة نظام الرقابة الداخلية رقابةالسابعة:  المادة
التقييم المستمر لنظام الرقابة الداخلية تم وضعه لتحديد احتمال حدوث األخطاء الجوهرية التي . 1.7

لى دقة القوائم المالية، والتأكد من أن نظام الرقابة الداخلية يفي باألهداف التي قد يؤثر حدوثها ع
 تم وضعها له.

 . تتم مراجعة نظام الرقابة الداخلي بالشركة على مرحلتين:2.7
 . مراجعة عامة لنظام الرقابة الداخلية والتقييم المبدئي.1.2.7
 الداخلية. . التصديق على تقييم المراجعة لنظام الرقابة2.2.7

 المسؤولين عن نظام الرقابة الداخلية األشخاصالثامنة:  المادة
إن مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين مسؤولون عن إنشاء بيئة الرقابة الداخلية المناسبة . 1.8

 على جميع المستويات بالشركة. ومتابعتها
إجراءات نظام الرقابة الداخلية  إن مجلس اإلدارة من خالل لجنة المراجعة مسؤول عن اعتماد .2.8

 بالشركة.
. الرئيس التنفيذي للشركة هو المسؤول عن إدارة وتطبيق نظام الرقابة الداخلية داخل الشركة، 3.8

 وله صالحية تفويض المديرين المسؤولين.
. يطبق األشخاص المسؤولين عن الرقابة والمراجعة األنشطة الرقابية على أساس يومي ويقومون 4.8

بتقديم تقارير إلى مجلس اإلدارة من خالل لجنة المراجعة وإلى المديرين التنفيذيين عن نتائج 
المراجعة الداخلية المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية. األشخاص المسؤولون عن الرقابة والمراجعة 

 كة.ر التنفيذي بالش تابعون لمجلس اإلدارة من خالل لجنة المراجعة ويتبعون إداريًا الرئيس
 . يقوم األشخاص المسؤولون عن الرقابة والمراجعة باالجتماع بشكل دوري.5.8
 ذي ورئيسالتنفي . تقدم نتائج اجتماعات األشخاص المسؤولين عن الرقابة والمراجعة إلى الرئيس6.8

 الشؤون المالية وإلى رئيس مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المراجعة بصفة دورية.
م تنفيذيون بالشركة بتقديم تقرير سنوي عن الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد القوائ. يقوم المديرون ال7.8

 المالية لمجلس اإلدارة وذلك قبل اجتماع مجلس اإلدارة العتماد القوائم المالية السنوية.
 . يحتوي التقرير عن الرقابة المالية على ما يلي:8.8
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ئم الشركة للرقابة الداخلية فيما يتعلق بإعداد القوا. تأكيد تطبيق مسؤولية اإلدارة العليا ب1.8.8
 المالية.

 . وصف لنظام الرقابة الداخلية والطرق المستخدمة لتقييم فعالية النظام.2.8.8
 . تقييم نظام الرقابة الداخلية على عملية إعداد القوائم المالية للعام محل تلك القوائم.3.8.8
ة ي للشركة أعد رأيه الخاص بتقييم اإلدارة لنظام الرقابة الداخلي. التأكيد بأن المحاسب القانون4.8.8

 بالشركة.
قامت الشركة بإعداد جدول زمني لعملية مراجعة نظام الرقابة الداخلية بالشركة والشركات  .10.8

 التابعة لها بشكل يؤدي إلى ما يلي:
 . الوصول المباشر والغير مقيد ألصول الشركة.1.10.8
 العمليات التشغيلية المتعلقة بأصول الشركة.اعتماد  2.10.8
 . تنفيذ العمليات التشغيلية.3.10.8
 . التسجيل المحاسبي لتلك العمليات التشغيلية.4.10.8

وم الشركة المؤهلين لذلك، وتق . تعتمد وظائف نظام الرقابة الداخلية على الموظفين المتخصصين11.8
وتطوير وتدريب الموظفين بها من أجل ضمان تأهيل بإعداد األنظمة المناسبة الختيار وتنمية 

 هؤالء الموظفين.
 . يقوم المديرون التنفيذيون باإلفصاح عن مدى اكتمال نظام الرقابة الداخلية بالشركة.12.9

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 80 

 شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
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 المحتويات
 

 المادة األولى: مقدمة عامة
 المادة الثانية: تعريفات ومبادئ وأهداف إدارة المخاطر

 المادة الثالثة: تحديد المخاطر
 المادة الرابعة: تحليل وتقييم وتصنيف المخاطر

 المادة الخامسة: طرق إدارة المخاطر
 نظام إدارة المخاطرالمادة السادسة: الرقابة والمحافظة على 

 المادة السابعة: األشخاص المسؤولون عن نظام إدارة المخاطر
 المادة الثامنة: اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بإدارة المخاطر

  

 عامةاألولى: مقدمة  المادة
ئحة ال. تم إعداد الئحة سياسة إدارة المخاطر لشركة الحمادي للتنمية واالستثمار وفًقا لمتطلبات 1.1

 2006-212 -1حوكمة الشركات بالمملكة الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 
 ( منها، ووفقًا لنظام الشركات.1-فقرة )أ –العاشرة  والمنصوص عليها في المادة

. تحدد الئحة سياسة إدارة المخاطر مبادئ وعناصر نظام إدارة المخاطر، وطرق إدارة المخاطر، 2.1
والمحافظة والرقابة على فعالية نظام إدارة المخاطر، واألفراد المسؤولين عن نظام إدارة المخاطر 

 واإلفصاح عن المعلومات.
 ومبادئ وأهداف إدارة المخاطر تعريفاتالثانية:  المادة
ألغراض هذه الالئحة، فإن الخطر يمكن تحديده على أنه احتمال حدوث حدث معين ويتوقع أن . 1.2

له تأثير على أنشطة الشركة، ويقوم أسلوب الشركة في إدارة المخاطر على أساس احتساب  يكون 
 مثل هذا الحدث. احتمالية

. ترى الشركة أن إدارة المخاطر من أهم العناصر االستراتيجية للشركة وللرقابة الداخلية، وهي 2.2
ة على يد وتقييم والرقابعبارة عن العمليات التي تستخدمها الشركة بصفة منتظمة من أجل تحد

 المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها. 
. إن الهدف من وضع نظام إلدارة المخاطر بالشركة هو لتجنب التعرض للمخاطر والتقليل من 3.2

أثرها )عند حدوثها( إلى أقصى درجة ممكنة، باإلضافة إلى زيادة احتمال تحقيق األهداف 
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 االساليب المناسبة لتقليل احتمال وحجم الخسائر المتوقعة،االستراتيجية للشركة والقيام باتخاذ 
وعلى هذا فإن الشركة حددت بصورة واضحة مستويات الخطر المقبولة والمتعلقة بجميع أنشطة 

 الشركة.
. يأخذ نظام إدارة المخاطر في عين االعتبار العالقات بين مختلف المخاطر وذلك بهدف تقييم 4.2

 ليات وأنشطة الشركة.اإلجمالي على عم تأثيرها
. تهدف هذه الالئحة لحماية مصالح المساهمين في الشركة، باإلضافة إلى حماية مصالح باقي 5.2

 المهتمين بشؤونها.
 والمحافظة على نظام إدارة المخاطر بالشركة إلى: ف تطبيقد. يه6.2

 فصاح عنها.. االلتزام بإتباع معايير حوكمة الشركة المتعلقة بإدارة المخاطر واإل1.6.2
 . حماية األهداف االستراتيجية للشركة وأنشطتها.2.6.2
 زيادة فعالية إدارة الشركة. .3.6.2
. اغتنام الفرص االستثمارية من أجل زيادة قيمة أصول الشركة وربحية الشركة على المدى 4.6.2

 الطويل.
 المخاطر تحديدالثالثة:  المادة
لتحديد المخاطر الهامة التي تواجهها، ولتحقيق ذلك تقوم تقوم الشركة ببذل قصارى جهدها  .1.3

الشركة باستخدام قوائم االستبيان وعقد االجتماعات مع األشخاص المسؤولين عن تحديد المخاطر 
باإلضافة إلى استخدام التقييمات التي يقوم بها خبراء من خارج الشركة وأيضًا نتائج المراجعين 

 وب آخر لتحديد المخاطر.الداخليين والخارجيين وأي أسل
. تقوم الشركة بتحديد المخاطر المتعلقة بأنشطة الشركة التشغيلية وتسجيلها في سجل يسمى "سجل 2.3

المخاطر"، يتضمن على وصف طبيعة الخطر والرأي الفني المتعلق بأهمية هذا الخطر على 
ة والخارجية لظروف الداخليعمليات الشركة، ويتم تعديل هذا السجل بصفة دورية وفقًا للتغيرات وا

 التي تحدث لعمليات الشركة.
 وتقييم وتصنيف المخاطر تحليلالرابعة:  المادة
لكل خطر من األخطار، تقوم الشركة بتقييم الخسائر المتوقعة في حالة حدوثه والتأثير المتوقع  .1.4

 من كل خطر على مصلحة المساهمين وباقي المهتمين بشؤون الشركة.
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على التقييم السابق توزع المخاطر حسب نوعها على الوظائف اإلدارية بالشركة، ويتم . بناء 2.4
 تصنيفها على هذا األساس.

. تقوم الشركة باستخدام مؤشرات محددة بدقة وقابلة للقياس تسمح بتقييم احتماالت حدوث األحداث 3.4
 المتعلقة بالمخاطر.

خطر، لتحديد مدى قابليته ومالئمته ألهداف  . تقوم الشركة بتحديد الحد األقصى لكل مؤشر4.4
 الشركة.

 . تقوم الشركة بمراجعة سجل المخاطر وتصنيفها.5.4
 المخاطر إدارةالخامسة: طرق  المادة
. تقوم الشركة بإعداد الطرق والحلول للتعامل مع كل خطر والتقليل من الخسائر المحتملة التي 1.5

 يمكن أن تلحق بالشركة بسبب ذلك.
نوع وهيكل الطريقة التي تستخدمها الشركة مبني على تحليل المنافع المتوقعة منها وتكلفة . 2.5

 تطبيقها.
 . تتمثل طرق إدارة المخاطر الرئيسية المطبقة بالشركة فيما يلي:3.5

 . قبول وتسجيل الخطر.1.3.5
 . مشاركة الخطر مع أطراف أخرى.2.3.5
 ع معين(.. إنهاء عنصر الخطر )مثل إلغاء مشرو 3.3.5
 . تمويل الخطر )التأمين أو إضافة استثمارات جديدة(.4.3.5
 . تنويع المخاطر.5.3.5

 . االعتبارات األساسية المتعلقة باختيار طرق إدارة المخاطر وهي عبارة عن:4.5
 . استعداد الشركة لقبول حجم الخطر الحالي.1.4.5
 شفة.. التوازن بين الرقابة الوقائية والرقابة المكت2.4.5
  . التوازن بين تكلفة ومنفعة الرقابة.3.4.5

 والمحافظة على نظام إدارة المخاطر الرقابةالسادسة:  المادة
 . تضمن الشركة المحافظة والمراجعة المستمرة لنظام إدارة المخاطر.1.6

 المسؤولون عن نظام إدارة المخاطر األشخاصالسابعة:  المادة
داخل  داخل الشركة مسؤولون عن تحديد المخاطر التي تواجههم. رؤساء األقسام والوحدات 1.7

 أقسامهم ووحداتهم.



 84 

 مسؤول عن تطبيق سياسة إدارة المخاطر العامة للشركة. التنفيذي الرئيس. 2.7
 التنفيذي لجنة مسؤولة تسمى لجنة إدارة المخاطر، تكون تابعة مباشرة للرئيس . يعين الرئيس3.7

 اللجنة من:التنفيذي، تتكون هذه 
 . الرئيس التنفيذي.1.3.7
 . رؤساء األقسام والوحدات بالشركة.2.3.7

 ( أشهر لمناقشة الموضوعات التالية:3. تجتمع اللجنة بانتظام مرة كل ثالثة )4.7
. المخاطر التشغيلية والمالية االستراتيجية للشركة وأي مخاطر أخرى يتم تحديدها عن 1.4.7

 وحدات.طريق رؤساء اإلدارات وال
 . تقييم وتحليل المخاطر التي يتم تحديدها.2.4.7
 . تطوير ومراجعة خطة الخطر.3.4.7
 . تطوير طرق إدارة المخاطر لكل خطر على حدة.4.4.7

 التنفيذي. تقديم نتائج االجتماعات مباشرة للرئيس. 5.7
ف العامة عن الظرو . يقوم الرئيس التنفيذي بتقديم تقرير لمجلس اإلدارة يحتوي على معلومات 6.7

 لنظام إدارة المخاطر، وعن أية عيوب تم اكتشافها في النظام والخطوات التي تمت للتحسين.
. في حالة استالم مجلس اإلدارة معلومات تفيد بوجود عيوب وقصور في نظام إدارة الخاطر، 7.7

 المخاطر. فيجب أن يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة لجنة إدارة المخاطر، وتقييم نظام إدارة
. يقوم مجلس اإلدارة باعتماد سياسة إدارة المخاطر بالشركة وتحديد المقاييس المعينة لتطويرها 8.7

 بشكل منتظم.
 . الرقابة على نظام إدارة المخاطر من مسؤولية مجلس اإلدارة عن طريق لجنة المراجعة.9.7

 ظم:. يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة األمور التالية على أساس منت10.7
 . طبيعية المخاطر التي تواجهها الشركة.1.10.7
 . تحديد المخاطر المقبولة وغير المقبولة للشركة.2.10.7
 . قدرة الشركة على تحمل الخسائر المرتبطة بالمخاطر أو إدارة تلك المخاطر.3.10.7
 . تكلفة المحافظة على نظام شامل إلدارة المخاطر والمنافع المرتبطة به.4.10.7
 . هيكل وتنظيم نظام إدارة المخاطر بالشركة.5.10.7
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. بعد استالم التقييم السنوي لنظام إدارة المخاطر بالشركة، يقوم مجلس اإلدارة بمناقشة واتخاذ 11.7
 قرارات متعلقة بالموضوعات التالية:

. التغيرات التي تحدث في طبيعة الخطر وأولويته وقدرة الشركة على التعامل مع تلك 1.11.7
 المتغيرات.

. جودة وحجم أنشطة األعضاء التنفيذيين والمراجعين الداخليين واألشخاص اآلخرين 2.11.7
 بالرقابة الداخلية، فيما يتعلق بإدارة المخاطر.

. هل التقارير عن حالة إدارة المخاطر يتم تقديمها من األعضاء التنفيذيين لمجلس اإلدارة 3.11.7
 وبالشكل المناسبين.واللجان التابعة له في الوقت 

  . األخطاء الجسيمة في نظام إدارة المخاطر وأثرها على األنشطة التشغيلية والمالية.4.11.7
 عن المعلومات المتعلقة بإدارة المخاطر اإلفصاحالثامنة:  المادة
 . إن سياسة إدارة المخاطر بالشركة تعتبر من أهم عوامل ثقافة الشركة الداخلية.1.8
شركة في تقرير مجلس اإلدارة السنويعن المعلومات الواردة أدناه للمهتمين بشؤون الشركة . تفصح ال2.8

 الخارجيين:
 . هيكل تحديد مسؤولية كل وظائف إدارة المخاطر.1.2.8
 . تحليل عن المخاطر التي تواجه الشركة.2.2.8
 . عمليات الرقابة على المخاطر وطرق إدارة المخاطر.3.2.8
 التي تحدث لنظام إدارة المخاطر بالشركة وأسبابها.. التغيرات 4.2.8
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 شركة مساهمة سعودية –لشركة الحمادي للتنمية واالستثمار

 
 ختم الشركة
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 المحتويات
 

 المادة األولى: مقدمة عامة
 المادة الثانية: اإلعالن عن توزيع األرباح

 المادة الثالثة: مصادر ومقدار توزيع األرباح
 األرباحالرابعة: المساهمين الذين يحق لهم استالم توزيع  المادة

 المادة الخامسة: سداد توزيع األرباح المعلن عنه
 المادة السادسة: توزيع أرباح مرحلية خالل السنة المالية

 المادة السابعة: إصدار الرسملة
 

 عامةاألولى: مقدمة  المادة
مة واالستثمار، شركة مساه . تم إعداد الئحة سياسة التوزيعات لألرباح لشركة الحمادي للتنمية1.1

سعودية، وفقاً لمتطلبات الئحة حوكمة الشركات بالمملكة الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب 
ات م الشركوالمنصوص عليها في المادة السابعة منها ووفقًا لنظا 2006-212-2-1القرار رقم 

 والنظام األساسي للشركة.
تحدد هذه الالئحة سياسة وإجراءات الشركة المتعلقة بتوزيع األرباح واإلعالن عنها وتحديد وقت  .2.1

 سدادها.
. تقوم الشركة باإلعالن عن وسداد األرباح على أساس نتائجها المالية الريع السنوية والسنوية 3.1

 حسب مقتضى الحال.
( من صافي الربح على المساهمين، وذلك %5) نسبته ما ركة بتوزيع أرباح التقل عن. تقوم الش4.1

 لتمكين الشركة من االحتفاظ برأس مال كاٍف يمكنها من النمو في المستقبل.
. تسعى الشركة إلى تحقيق سياسة لتوزيع ارباح ثابتة يمكن االعتماد عليها من سنة الى سنة 5.1

 السياسة . هذه على باإلفصاح عن أية تغيرات تطرأأخرى، وتتعهد الشركة 
 . تسعى الشركة إلى سداد توزيعات األرباح نقدًا.6.1
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 عن توزيعات األرباح اإلعالنالثانية:  المادة
الصادر عنها في هذا الخصوص مقدار  . تعلن الشركة عن توزيعات األرباح ويتضمن اإلعالن1.2

اعتماد التوزيع المبدئي لصافي أرباح الشركة عن العام عن  التوزيع وطريقة السداد بعد أن يتم
 طريق الجمعية العامة العادية للشركة بناًء على توصيات مجلس اإلدارة.

 . يتضمن اإلعالن عن توزيع األرباح على ما يلي:2.2
 . نوع األسهم التي سيتم توزيع األرباح عنها.1.2.2
 . توزيع الربح لكل سهم.2.2.2
 سداد توزيع األرباح. . فترة3.2.2

. يتم اتخاذ اإلعالن عن توزيع األرباح لألسهم وفقاً لألنظمة واللوائح المطبقة ووفقاً للنظام األساسي 3.2
 للشركة.

في حال ما إذا كانت الشركة متعثرة ماليًا أو في  . لن تقوم الشركة باإلعالن عن توزيع األرباح4.2
 لى تعثر أو افالس الشركة.حالة إفالسها أو إذا كان ذلك سيؤدي إ

 ومقدار توزيع األرباح مصادرالثالثة:  المادة
. يتم سداد توزيع األرباح من صافي أرباح الشركة ويتم توزيعها على المساهمين على أساس عدد 1.3

 األسهم ونوعها.
جوز ي. يتم تحديد مقدار التوزيعات الخاصة باألسهم العادية بناء على توصيات مجلس اإلدارة و 2.3

 أن ال تتعدى هذا المقدار.
بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى  . توزع أرباح الشركة السنوية الصافية3.3

 والمخصصات بما فيها الزكاة الشرعية والمخصصات واالحتياطات األخرى على النحو التالي:
النظامي. ويجوز للجمعية العامة من األرباح الصافية لتكوين االحتياطي  %10. يجنب 1.3.3

 العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور نصف رأس المال.
. يجوز للجمعية العامة العادية، بناء على اقتراح مجلس اإلدارة، أن تجنب نسبة من األرباح 2.3.3

 الصافية لتكوين احتياطات أخرى.
 من رأس المال المدفوع. %5تعادل  . يوزع من الباقي دفعة أولى للمساهمين3.3.3
 . يوزع الباقي من األرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من األرباح.4.3.3
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. نصيب السهم العادي من توزيع األرباح سوف يساوي إجمالي التوزيعات مقسومًا على عدد أسهم 4.3
 الشركة العادية.

يتم تحديدها وفقًا لنظام الشركات والنظام األساسي  التوزيعات الخاصة باألسهم الممتازة مقدار .5.3
 من القيمة االسمية للسهم. %5للشركة وهي ال تقل عن 

 الذين يحق لهم استالم توزيع األرباح المساهمون الرابعة:  المادة
هاية ن فيأحقية األرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع األوراق المالية )تداول( . 1.4

  تداول يوم انعقاد الجمعية العامة.
 األرباح المعلن عنه توزيعالخامسة: سداد  المادة
    ( يومًا من 30يكون تاريخ بدء صرف توزيع األرباح السنوية خالل فترة التزيد عن ثالثين ) .1.5

 تاريخ اتخاذ قرار التوزيع.
توزيعات هم التي لم يتقدم مالكها في استالم ال. تستمر الشركة في سداد التوزيعات المعلن عنها لألس2.5

 (.1.5) المستحقة خالل الفترة المعلن عنها في الفقرة
. ال يتم احتساب فوائد على التوزيعات غير المطالب بها أو التي ال يتم استالمها من قبل المساهم 3.5

 المعني.
ة هذا، سوف تكون الشركة مسؤول. تكون الشركة مسؤولة عن سداد التوزيعات المعلن عنها، وعلى 4.5

 قانونًا أمام المساهمين في حالة قصورها عن سداد التوزيعات.
 . يكون قسم شؤون المساهمين مسؤواًل عن اإلعداد والتنسيق الالزم لسداد التوزيعات.5.5
. تبلغ الشركة المساهمين عن تاريخ ومكان وإجراءات سداد التوزيعات عن طريق نشر هذه 6.5

ت بواسطة طرق النشر المتبعة في حالة نشر الدعوة الخاصة بالجمعية العامة بما في المعلوما
ذلك موقع السوق المالية )تداول( اإللكتروني، أو بإرسال خطابات مسجلة للمساهمين وفقاً لعناوينهم 

 المسجلة في سجل المساهمين، أو على موقع الشركة اإللكتروني.
اد التوزيعات يجوز للشركة االستعانة بطرف خارجي يسمى "وكيل . لغرض تنظيم وإتمام عملية سد7.5

تسديدات" وهو عبارة عن أحد البنوك التي تتعامل معها الشركة، وعلى أية حال فإن االستعانة 
بطرف خارجي ال يعفي الشركة من مسؤوليتها القانونية أمام المساهمين فيما يتعلق بسداد 

 التوزيعات.
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غ المساهمين في حالة االستعانة "بوكيل تسديدات" أو بتغيره، وذلك من خالل . الشركة ملزمة بإبال8.5
طرق النشر المتبعة في حالة نشر الدعوة الخاصة بالجمعية العامة، أو بإرسال خطابات مسجلة 
للمساهمين وفقًا لعنوانهم في سجل المساهمين، أو عن طريق موقعها اإللكتروني أو موقع السوق 

 اإللكتروني. المالية )تداول(
. األمور المتعلقة بسداد التوزيعات المعلن عنها والتي لم ينص عليها نظام الشركات أو النظام 9.5

األساسي للشركة أو هذه الالئحة، سوف تقوم الشركة بمعالجتها وفقًا لما فيه مصلحة المساهمين 
 فيها.

 مرحلية خالل السنة المالية أرباحالسادسة: توزيع  المادة
لمجلس إدارة الشركة الموافقة على توزيع األرباح بشكل ربع سنوي إذا سمحت أوضاع الشركة يحق 

 المالية بذلك ووفقًا للضوابط واإلرشادات التالية:
متراكمة كافية لتغطية األرباح المقترح توزيعها خالل العام بعد  أرباحيتوفر لدى الشركة  أن (1

 النظامية والضريبية. واالحتياطاتخصم المخصصات 
خالل الفترات المختلفة من السنة المالية قد بنيت على نفس األسس  المتحققةتكون األرباح  أن (2

من قبل الشركة وأن إمكانية اإلبقاء على هذه األرباح لغاية انتهاء السنة  المتبعةالمحاسبية 
 للشركة هي إمكانية معقولة بدرجة كبيرة. المالية

 المتوفرة لديها تسمح بالقيام بهذا التوزيع. والسيولةوضع الشركة المالي  أن (3
يضمن تقريره السنوي المقدم للجمعية العامة للشركة نسبة األرباح  أنمجلس إدارة الشركة  على (4

المساهمين خالل الفترات المختلفة من السنة إضافة إلى نسبة األرباح  علىالتي تم توزيعها 
 في نهاية السنة واجمالي هذه األرباح. توزيعهاالمقترح 

األرباح المحققة للفترة أو على حساب األرباح المتراكمة من  حسابقيد األرباح على  يتم (5
 وعلى الشركة أن تراعي التسلسل واالنتظام في كيفية ونسب توزيع كليهما،السنوات السابقة أو 

وعلى مجلس اإلدارة اإلفصاح والسيولة المتوفرة لدى الشركة،  اإلمكانياتاألرباح حسب 
األرباح الدورية المنتظمة التي تقرر توزيعها على المساهمين في مواعيدها  نسبواإلعالن عن 

 المساهمون على علم بها وإطالع عليها.  يكون حتى 
توزيع األرباح من قبل مجلس اإلدارة باإلفصاح واإلعالن عنه  قرارعند اتخاذ  الشركة تلتزم (6

لى ع اإلدارة العامة للشركات بوزارة التجارة بنسخة منه فور صدوره، وتزويدرار بمجرد اتخاذ الق
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عن قرار مجلس اإلدارة فورًا على موقع الشركة اإللكتروني وموقع السوق  اإلعالنأن يتم 
 )تداول(.  المالية

 الرسملة إصدارالسابعة:  المادة
 أسهم جديدة للمساهمين الحاليين فيها . يجوز للشركة أن تقوم بزيادة رأس مالها عن طريق طرح1.7

إصدار " يمدفوعة بالكامل من احتياطاتها التي تشمل حساب أرباحها المبقاة واحتياطيها النظام
خطاب لهيئة السوق المالية يحتوي على الحد األدنى  "، وعليها في مثل هذه الحالة تقديمالرسملة

( من 9إصدار الرسملة وفقًا للملحق رقم )من المعلومات التي يجب أن يتضمنها الطلب الخاص ب
 قواعد التسجيل واالدراج.

. إذا وافقت هيئة السوق المالية على زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار الرسملة، يجب 2.7
( أشهر من تاريخ 6الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على ذلك خالل ستة )

يها. وإذا لم يتم الحصول على موافقة الجمعية خالل ذلك الموعد، موافقة هيئة السوق المالية عل
 عدت موافقة الهيئة ملغاة ويتعين على الشركة إعادة تقديم طلبها إلى الهيئة مرة أخرى.
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 شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
 شركة مساهمة سعودية

 
 

 مع أصحاب المصالح العالقة دليل
 
 

 بموجب قرار مجلس إدارةتمت الموافقة على هذا النظام 
 شركة الحمادي للتنمية واالستثمار

 م2/12/2013 ه الموافق29/1/1435الصادر بتاريخ 
 
 
 

 تم اعتماد هذا النظام بقرار الجمعية العامة المنعقدة

 [14/01/2015هـ الموافق 23/03/1436بتاريخ ]
 شركة مساهمة سعودية –لشركة الحمادي للتنمية واالستثمار

 

 الشركةختم 
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 المحتويات
 

 مقدمة عامة
 قيم الشركة  الجزء األول: 

 الجزء الثاني: المعايير األخالقية لعالقات الشركة مع أصحاب المصالح 
 الجزء الثالث: التطبيق

  

 عامة مقدمة
طلبات وفقًا لمت . تم إعداد دليل العالقة مع أصحاب المصالح لشركة الحمادي للتنمية واالستثمار1.1

-212-1حوكمة الشركات بالمملكة الصادرة من هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم  الئحة
 فقرة )ه( منها. –والمنصوص عليها في المادة العاشرة  2006

. الهدف من دليل العالقة مع أصحاب المصالح هو: وضع سياسات تنظيم العالقة بين أصحاب 2.1
شركة أو مسؤوليها أو مدرائها أو موظفيها أو المصالح سواء كانوا من أعضاء مجلس إدارة ال

 أطراف آخرين من أجل المحافظة على حقوقهم ومصالح الشركة. 
األشخاص اللذين لهم مصلحة مع الشركة مثل المساهمين  . يقصد بمصطلح أصحاب المصالح3.1

 والعاملين والدائنين والعمالء والموردين والمجتمع.
 

 الشركةاألول: قيم  الجزء
 تؤكد الشركة التزامها بما يلي: 

 عاليةخدمات ذات جودة  تقديم. 
 حقوق اآلخرين. حماية 
 عمالء الشركة. رضا 
 واإلفصاح عن جميع المعلومات المتعلقة بأصحاب المصالح. وأمانةالشركة بإخالص  إدارة 

 

 األساسية لتنظيم عالقات الشركة مع أصحاب المصالح المعاييرالثاني:  الجزء
 عالقات الشركة مع أصحاب المصالح على المبادئ التالية:تقوم 
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 . عالقة الشركة بالموظفين1.2
. تعتبر الشركة موظفيها هم أساس النجاح، ولذلك تلتزم الشركة بمعاملة جميع الموظفين 1.1.2

 باحترام وثقة وببناء عالقة طويلة األجل معهم وتطبيق نظام العمل.
 جميع اإلجراءات الالزمة والضرورية لتفادي تعارض المصالح مع. تلتزم الشركة باتخاذ 2.1.2

موظفيها، وفي حالة عدم تمكنها من ذلك فيتوجب منع هؤالء الموظفين من المشاركة في 
 اتخاذ القرارات ذات الصلة.

 . تعامل الشركة موظفيها بمساواة في جميع حقوقهم ومستحقاتهم دون تفرقة.3.1.2
 ين ومكافآتهم بناء على مقاييس موضوعية ألدائهم وانجازاتهم في العمل.. يتم تقييم الموظف4.1.2
تقوم الشركة بتنظيم برامج تدريبية وهي متاحة لجميع الموظفين من أجل تنمية المهارات  .5.1.2

 الخاصة بهم.
. تمنع الشركة استخدام واإلفصاح عن المعلومات الداخلية بواسطة الموظفين والمديرين، 6.1.2

الشركة بوضع اإلجراءات الالزمة والفعالة بخصوص تداول المعلومات الداخلية. وقامت 
وفيما يخص الشفافية في التعامل مع الموظفين، فإن لدى الشركة نظام لالتصال 
بالموظفين عن طريق عقد اللقاءات معهم واستشارتهم باألمور الخاصة بظروف عملهم 

 والموضوعات األخرى التي تهمهم.
 الشركة بالعمالء . عالقة2.2

. إن إرضاء العمالء من أولويات الشركة، لذا تسعى الشركة لتقديم خدمات على درجة 1.2.2
 عالية من الجودة وبسعر مناسب وتوفير خدمات المتابعة والمراجعة ويعتبر هذا اساس

 العالقة الشركة بالعمالء.
 . عالقة الشركة بشركائها بالعمل3.2

 عالقتها على المدى الطويل مع شركائها في العمل )الموردين،. تؤمن الشركة بأن 1.3.2
في مشاريع وأعمال الشركة وغيرهم( والمبنية على االحترام والثقة  المقاولين، الشركاء

والعدالة، هي أساس تحقيق النجاح لها. وتشجع الشركة شركائها في العمل على مشاركتها 
 في تطبيق المعايير األخالقية.
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الشركة بتطبيق جميع االنظمة المتعلقة بغسل األموال ومكافحة الرشوة بالمملكة،  . تلتزم2.3.2
وتلتزم بالتعامل فقط مع الموردين والعمالء وباقي األطراف التي تتعامل معهم وفقًا 
 لمتطلبات هذه األنظمة، الذين يطبقون تلك القوانين ويكون رأسمالهم من مصادر شرعية.

 بالدولة. عالقة الشركة 4.2
 . تقوم الشركة بدفع الزكاة المستحقة عليها بالكامل وفي الوقت المحدد لسدادها.1.4.2
. الشركة ملتزمة بتطبيق جميع التشريعات واألنظمة واللوائح المتعلقة بعملها والتزامها 2.4.2

 والدائنين وأصحاب المصالح اآلخرين. المعلومات الجوهرية للمساهمين عن باإلفصاح
  تحافظ الشركة على سريان التراخيص الالزمة ألداء عملها. .3.4.2

 . عالقة الشركة بالمجتمع 5.2
. تعتبر الشركة نفسها جزء من المجتمع الذي تعمل به وتلتزم بأن تكون عالقتها بالمجتمع 1.5.2

 مبينة على االحترام والثقة واألمانة والعدالة.
 المجتمع. . تسعى الشركة إلى خلق فرص عمل ألفراد2.5.2
. تعتبر حماية البيئة من أولويات الشركة حيث تسعى إلى تخفيض تأثيرها على البيئة 3.5.2

الناتج من أنشطتها إلى الحد األدنى عن طريق تخفيض النفايات واالستخدام األمثل 
 للطاقة.

ة متفقة ي. يتم إنجاز جميع أنشطة وعمليات الشركة التشغيلية وفقًا لمعايير عالية من العنا4.5.2
 مع المعايير الدولية.

. الشركة ملتزمة بمساعدة مجتمعها عن طريق دعم مجموعة من الجمعيات الخيرية 5.5.2
 والتعليمية.

. تسعى الشركة لبناء عالقات جيدة مع المنظمات غير الحكومية من أجل بناء مجتمع 6.5.2
  أفضل والمحافظة على نظافة وأمان المجتمع ككل.

 
 

 

 

 

 

 التطبيقلثالث: ا الجزء
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 . الحاجة لطلب النصيحة1.3
نظرًا ألن العديد من القرارات وخصوصًا في بيئة األعمال التي تتميز بتعقيداتها والتي قد تحتوي على 
العديد من التقديرات فيما يخص األسلوب األخالقي المناسب، فإن لجميع العاملين والمديرين في الشركة 

قانوني والذي بدوره يقوم بإعطاء النصح واإلرشاد وفقًا لدليل السلوك الحق في استشارة المستشار ال
األخالقي بالشركة. وعليه، فإنه في حالة وجود أية أسئلة أو استفسارات فإنها توجه إلى المختص 
القانوني ليقدم االستشارات القانونية الالزمة لتسوية الشكاوي أو الخالفات التي قد تنشأ بين الشركة 

 أو مدرائها أو مسؤوليها أو األطراف اآلخرين ووضع آليات حال انتهاك حقوقهم. وموظفيها
 

 . المسؤولية2.3
كل شخص مسؤول عن سلوكه األخالقي وإن إتباع دليل السلوك األخالقي هو التزام على جميع موظفي 

ين أمام ملتزمومديري الشركة وهو جزء من عقود تعيينهم بالشركة، وجميع رؤساء اإلدارات بالشركة 
الرئيس التنفيذي فيما يخص تطبيق هذا الدليل األخالقي في إدارتهم والتأكد من أن المديرين والموظفين 
يفهمونه جيدا، ويقوم رؤساء اإلدارات بتقديم تأكيدات بأن جميع المديرين والموظفين ملتزمين بتطبيق 

ركة بتقديم وبدوره يقوم الرئيس التنفيذي بالشجميع البنود الواردة بالدليل األخالقي في جميع عملياتهم، 
 تلك التأكيدات إلى مجلس اإلدارة.

لشركة ا إن جميع البنود الواردة في هذا الدليل األخالقي هي جزء من الرقابة الداخلية بالشركة. وتقوم
 بمراجعة وتقييم البنود التي يحتويها هذا الدليل بصفة دورية من أجل تحسينه وضمان فعاليته.
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 الحمادي للتنمية واالستثمارشركة 
 شركة مساهمة سعودية

 
 
 

 تعارض المصالح سياسة الئحة
 
 

 تمت الموافقة على هذا النظام بموجب قرار مجلس إدارة
 شركة الحمادي للتنمية واالستثمار

 م2/12/2013 ه الموافق29/1/1435الصادر بتاريخ 
 

 المنعقدةتم اعتماد هذا النظام بقرار الجمعية العامة 

 [14/01/2015هـ الموافق 23/03/1436بتاريخ ]
 شركة مساهمة سعودية –لشركة الحمادي للتنمية واالستثمار

 
 ختم الشركة

  



 98 

 المحتويات
 

 المادة األولى: مقدمة عامة 
 المادة الثانية: تعريفات 

 المادة الثالثة: اإلفصاح عن تعارض المصالح 
 المادة الرابعة: إرشادات تعارض المصالح ألعضاء مجلس اإلدارة 

 المادة الخامسة: إرشادات تعارض المصالح لإلدارة التنفيذية وموظفي الشركة 
 المادة السادسة: االلتزام بسياسة تعارض المصالح

  

 عامةاألولى: مقدمة  المادة
للتنمية واالستثمار، وفقًا لمتطلبات  تم إعداد الئحة سياسة تعارض المصالح لشركة الحمادي 1.1

 2006-212-1حوكمة الشركات بالمملكة الصادر عن هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 
( والمادة الثامنة عشر منها ووفقًا لنظام 1-فقرة )ب –والمنصوص عليها في المادة العاشرة 

 الشركات والنظام األساسي للشركة.
الت تعارض المصالح وطرق معالجتها لكل من أعضاء مجلس اإلدارة . تنظم هذه السياسة حا2.1

منع إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، أو إساءة التصرف  واإلدارة التنفيذية والموظفين بهدف
 الناتج عن التعامالت مع األشخاص ذوي العالقة. 

مين والموظفين والمساه فيذيالرئيس التن. تهدف هذه الالئحة إلى مساعدة أعضاء مجلس اإلدارة 3.1
 في تحديد حاالت تعارض المصالح المحتمل حدوثها ووضع اإلجراءات المناسبة للتعامل معها.

. نظراً  ألن إمكانية حدوث حاالت تعارض للمصالح عادة ال يمكن حصرها وتحديدها في مجموعة 4.1
يذية والموظفين بالشركة أن من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنف من اإلجراءات، فإنه يتوقع

يكون سلوكهم في جميع األوقات مبني على معايير عالية من السلوك األخالقي في األمور التي 
 لإلرشادات والتوجيهات قبل الدخول بأي من تلك األنشطة.  تتطلب السرية، وتقبلهم
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 تعريفاتالثانية:  المادة
رة أو رئيس تنفيذي أو مسؤول أو موظف الشخص صاحب المصلحة: هو أي عضو مجلس إدا .1.2

 بالشركة لديه بصورة مباشرة أو غير مباشرة مصلحة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة. 
. تنشأ المصلحة في حالة كون أي عضو مجلس إدارة أو رئيس تنفيذي أو أي مسؤول أو موظف 2.2

أو غير مباشرة، ومن خالل أعماله أو بالشركة لديه مصالح مالية مع الشركة بطريقة مباشرة 
 استثماراته أو من خالل أقربائه من الدرجة األولى، وذلك بإحدى الحاالت التالية: 

. الملكية أو االستثمار الفعلي أو المحتمل في شركة أخرى لها معامالت أو اتفاقيات مع 1.2.2
 الشركة. 

يحصل عليها من جهات أو شركات أو  . االتفاق الفعلي أو المحتمل على منفعة أو حقوق 2.2.2
 أشخاص لديهم مفاوضات مع الشركة حول أعمال أو عقود تتم لحساب الشركة.

 مقدمة. اخرى  خدمات . تشمل التعويضات المكافآت المباشرة وغير مباشرة والهدايا وأي3.2
صون ختالم . ال يكون الشخص صاحب المصلحة في حالة تضارب مصالح إال إذا قرر المسؤولون 4.2

 بالشركة على أن حالة تعارض مصالح قد حدثت. 
  الزوجة واألبناء. . األقرباء من الدرجة األولى هم األب واألم والزوج أو5.2

 عن تعارض المصالح اإلفصاحالثالثة:  المادة
الشخص صاحب المصلحة الذي يكون في حالة تعارض مصالح فعلية أو محتملة، أو الذي ال . 1.3

يكون متأكد من وقوعه في حالة تعارض مصالح فعلية أو محتملة، يجب عليه اإلفصاح كتابة 
إلى مجلس اإلدارة، أو سكرتير المجلس، عن طبيعة ودرجة حالة تعارض المصالح الفعلية أو 

 هها. المحتملة التي يواج
. اإلفصاح يجب أن يتم فوًر أن يدرك الشخص صاحب المصلحة أنه في حالة تعارض مصالح 2.3

 فعلية أو محتملة، وأن يتم بصورة تفصيلية مزودة بالحقائق المناسبة. 
لهذا الغرض بمراجعة كل حاالت  يعين . سوف يقوم مجلس اإلدارة، أو سكرتير المجلس أوموظف3.3

أو التي تم معرفتها عن طريق قائمة  (1.3تم اإلفصاح عنها وفقاً  للفقرة )تعارض المصالح التي 
استقصاء خاصة بتعارض المصالح، ويحدد لكل حالة على حدة ماإذا كانت تستدعى الحصول 
على معلومات إضافية أم ال. وفي حالة طلب الحصول على المعلومات، يجب على الشخص 

 راً . صاحب المصلحة تقديم تلك المعلومات فو 
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. عندما يتأكد مجلس اإلدارة، أو سكرتير المجلس أو المستشار القانوني، بأن هناك حالة تعارض 4.3
( أيام من تاريخ مراجعتها بتقديم توجيهات 5مصالح فعلية أو محتملة، سوف يقوم خالل خمسة )

 كتابية معينة يجب أن يلتزم بها الشخص صاحب المصلحة. 
 تعارض المصالح ألعضاء مجلس اإلدارة إرشاداتالرابعة:  المادة
ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة، بغير ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة، أن تكون له . 1.4

مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، وتستثنى من ذلك 
 جلس اإلدارة صاحب العرض األفضل. األعمال التي تتم بطريقة المنافسة العامة إذا كان عضو م

. على عضو مجلس اإلدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في األعمال والعقود 2.4
 التي تتم لحساب الشركة، ويثبت هذا اإلبالغ في محضر االجتماع. 

 . ن. ال يجوز للعضو ذي المصلحة االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأ3.4
. يبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة عند انعقادها عن األعمال والعقود التي يكون ألحد 4.4

أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة شخصية فيها، ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من المحاسب 
القانوني وال يجوز للعضو ذي المصلحة االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر عن 

 ة في هذا الشأن.الجمعي
. ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة، بغير ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة، أن يشترك في 5.4

 أي عمل من شأنه منافسة الشركة، سواء كان هذا االشتراك بشكل مباشر أو غير مباشر. 
 أن تضمن أي. ال يجوز للشركة أن تقدم قرضاً  نقدياً  من أي نوع ألعضاء مجلس إدارتها أو 6.4

 قرض يعقده واحد من األعضاء مع الغير. 
ديسمبر من كل عام ميالدي، فإن فترة  31. نظرًا ألن الشركة تنتهي فترتها المالية السنوية في 7.4

نوفمبر من كل  20حظر تعامالت أعضاء مجلس اإلدارة في أسهم الشركة سوف تبدأ من تاريخ 
المبدئي للنتائج السنوية أو اإلعالن النهائي للنتائج عام ميالدي وتنتهي بتاريخ نشر اإلعالن 

 السنوية للشركة. 
 

 تعارض المصالح لإلدارة التنفيذية وموظفي الشركة إرشاداتالخامسة:  المادة
 . يمتنع المديرون التنفيذيون الرئيسيون وجميع الموظفون بالشركة عما هو آت: 1.5
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 الحصول على موافقة مجلس اإلدارة.  . المشاركة في أعمال شركات منافسة دون 1.1.5
. الدخول في أية معامالت مع الشركة بدون موافقة مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة 2.1.5

 للمساهمين. 
. اتخاذ تصرفات معينة يمكن أن ينتج عنها تعارض بين مصلحتهم الشخصية ومصلحة 3.1.5

 الشركة. 
 . استخدام حقوق وأصول الشركة في تحقيق مصالح شخصية لهم. 4.1.5
 . اإلفصاح عن المعلومات غير العامة أو السرية ألطراف لديهم مصالح داخل الشركة. 5.1.5
 . استخدام معلومات الشركة أو الفرص االستثمارية التي أمامها لمصلحتهم الشخصية. 6.1.5
. قبول هدايا من أشخاص تهمهم قرارات الرئيس التنفيذي أو المديرين التنفيذيين، أو قبول 7.1.5

منافع مباشرة أو غير مباشرة من هؤالء األشخاص، فيما عدا كون الهدايا رمزية أو مجاملة 
 تمنح أثناء انعقاد حدث رسمي. 

 بسياسة تعارض المصالح االلتزامالسادسة:  المادة
لى بيان بالتوقيع ع ميع أعضاء مجلس اإلدارة والمديرون التنفيذيون والموظفون بالشركة. يقوم ج1.6

 يؤكدون من خالله على أن كال منهم: 
 . قد استلم صورة من الئحة سياسة تعارض المصالح هذه.1.1.6
. قد قام بقراءة وفهم جميع المواد المنصوص عليها في الئحة سياسة تعارض المصالح 2.1.6

 هذه. 
 . وافق على االلتزام بالئحة سياسة تعارض المصالح هذه. 3.1.6
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 ملحوكمددددددددة     ددددددد  ا     دددددددد  

 
ب  جدددددددر اللدددددددد اج  الصدددددددةمج   ددددددددو  اكددددددد     دددددددد  ال ددددددد   املةل دددددددد املعدددددددً  تطلدددددددة

نددددددددددددددددددةت    دددددددددددددددددد    ددددددددددددددددددةم ال دددددددددددددددددد  ة  بم 13/02/2017 امل اطدددددددددددددددددد ه 16/05/1438 ختددددددددددددددددددةج ت  2017-16-8 جقدددددددددددددددددد 

  دددددددددددو  ددددددددددد   ال   ددددددددددد    ددددددددددد تددددددددددد  امل اطلددددددددددد   ه،28/01/1437 خحدددددددددددةج ب 3الصدددددددددددةمج بةمل قددددددددددد م املك ددددددددددد  جقددددددددددد  م/

 امل اطدددددددددددددددددددددددددد ه 22/03/9143 بحددددددددددددددددددددددددددةج خلكحن  دددددددددددددددددددددددددد  تا قدددددددددددددددددددددددددد   ةج  ا   ددددددددددددددددددددددددددةم إماج  شدددددددددددددددددددددددددد      اكدددددددددددددددددددددددددد 

ه 00/00/1439 بحدددددددددددددةج خ املنعلدددددددددددددً  العةميددددددددددددد العة ددددددددددددد  ا ج ع ددددددددددددد    دددددددددددددوتتددددددددددددد  ا ح ةم دددددددددددددة ، م10/12/2017
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 حمادي للتنمية واالستثمارة شركة الالئحة حوكم

 

 جق  الصف              امل ح  ة 

 5 األتل  المةب

 5 أح ةم ت ه ًي 

 6 لحع  فة املةم  األتل : ا

 8 املةم  ال ة   : ت ه ً

 8 ل ةل  : أ ًاف ال    املةم  ا

 9 المةب ال ةن 

 9 حل   امل ة  ين

 10 الفصل األتل: ا  ل   العة  

 10 ةم  ال اعع : املعة ك  العةمل  لك  ة  ينامل

 10 املةم  ا خة   : ا  ل   امل تمو  بةألقه 

 10 املةم  ال ةمق : حص ل امل ة       املعك  ة 

 11 املةم  ال ةعع : الح اصل  ع امل ة  ين

 11 املةم  ال ة ن : ا حخةب أ ضةت  اك  اإلماج 

 11 املةم  الحةقع : ا  ص ل     أجبةح

 12 الفصل ال ةن : ا  ل   امل تمو  بةجح ةع ا ج ع   العة  

 12 املةم  العةش  : ت ه ً

 12 ا  ةمي      : اخحصةصة  ا ج ع   العة   غير العةمي  املةم 

 12 املةم  ال ة        : اخحصةصة  ا ج ع   العة   العةمي 

 13 املةم  ال ةل       : ج ع   امل ة  ين

 14 املةم  ال اعع      : جًتل أ  ةل ا ج ع   العة  

 14 املةم  ا خة        : إماج  ج ع   امل ة  ين

 16 المةب ال ةلث

 16  اك  اإلماج 

 17 الفصل األتل: ت ك ل  اك  اإلماج 

 17 املةم  ال ةمق      : ت ك ل  اك  اإلماج  تتع ين أ ضة ه

 17 املةم  ال ةعع      : ش تط ت عةيير ا  ض ةم لعض     اك  اإلماج 

 18 املةم  ال ة ن      : ا تهةت  ض     اك  اإلماج 

 19 املةم  الحةقع      :   اجض ا قحل ل

 20 الفصل ال ةن :   ؤتل ة   اك  اإلماج  تاخحصةصةته

 20 املةم  الع  تن:   ؤتل    اك  اإلماج 
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 حمادي للتنمية واالستثمارة شركة الالئحة حوكم

 20 املةم  ال احً  تالع  تن: ال ظة ف األقةق   تاخحصةصة  ت هةم ت    ل    اك  اإلماج 

 22 املةم  ال ة    تالع  تن: الفصل بين املنةصر

 22 املةم  ال ةل   تالع  تن: ا ش اف     اإلماج  الحنف  ي 

 22 املةم  ال اعع  تالع  تن: اخحصةصة  اإلماج  الحنف  ي  ت هة هة

 24 الفصل ال ةلث: اخحصةصة  ج ي  تا ضةت  اك  اإلماج 

 24 املةم  ا خة    تالع  تن: اخحصةصة  ج ي   اك  اإلماج  ت هة ه

 24 املةم  ال ةمق  تالع  تن:  هةم أ ضةت  اك  اإلماج  تتاجمةته  ت مةمئه 

 25 املةم  ال ةعع  تالع  تن:  هةم العض  امل حلل

 26 الفصل ال اعع: إج اتا    ل  اك  اإلماج 

 26 املةم  ال ة ن  تالع  تن: اجح ة ة   اك  اإلماج  تاخحصةصة  تض ابط تإج اتا    كه

 26 املةم  الحةقع  تالع  تن: أ ين ق   اك  اإلماج 

 27 املةم  ال  ث ن: آل   تع ين  ض  ع  ل  ؤقت في حةل شغ ج أحً  لة ً  اك  اإلماج 

 27 املةم  ال احً  تال  ث ن: طحح بةب الترش ح لعض     اك  اإلماج 

 28 املةم  ال ة    تال  ث ن: ق ةق    ةطآ  تبً   ا ضةت  اك  ا ماج  تأ ين ال  

 29 املةم  ال ةل   تال  ث ن: ق ةق    ةطآ  تبً   اللجةن املنب ل   و  اك  اإلماج 

 29 املةم  ال اعع  تال  ث ن: ق ةق    ةطآ  تبً   اإلماج  الحنف  ي 

 29 املةم  ا خة    تال  ث ن: الحل    ال ن   ملجك  اإلماج 

 30 الفصل ا خة  : الحًج ر تالً   

 30 املةم  ال ةمق  تال  ث ن: الحًج ر

 30 املةم  ال ةعع  تال  ث ن: تزت ً األ ضةت بةملعك  ة 

 31 الفصل ال ةمس: تعةجض املصة ح

 31 املةم  ال ة ن  تال  ث ن: الحعة ل  ع تعةجض املصة ح تصفلة  األط اف ذت  الع ق 

 31 املةم  الحةقع  تال  ث ن: ق ةق  تعةجض املصة ح

 31 املةم  ا جبع ن: تانر تعةجض املصة ح

 32 املةم  ال احً  تا جبع ن: إطصةح امل شح  و تعةجض املصة ح

 32 املةم  ال ة    تا جبع ن:  نةط   ال    

 32 املةم  ال ةل   تا جبع ن:  فه م أ  ةل املنةط  

 33 املةم  ال اعع  تاألجبع ن: جطض تاًيً الترخ ص

 33 املةم  ا خة    تاألجبع ن: قم ل الهًاية

 34 المةب ال اعع

 34  جةن ال    

 35 الفصل األتل: أح ةم  ة  
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 حمادي للتنمية واالستثمارة شركة الالئحة حوكم

 35 املةم  ال ةمق  تا جبع ن: ت ك ل اللجةن

 35 املةم  ال ةعع  تا جبع ن:  ض    اللجةن

 36 املةم  ال ة ن  تا جبع ن: مجاق  امل ض  ة 

 36 املةم  الحةقع  تا جبع ن: اجح ة ة  اللجةن

 37 الفصل ال ةن :  جن  امل اجع 

 37 املةم  ا خ   ن: تك  و  جن  امل اجع  تق ا ً تض ابط  ض  تهة

 37 املةم  ال احً  تا خ   ن: اخحصةصة   جن  امل اجع  تص ح ةتهة ت  ؤتل ةتهة

 38 حًتث تعةجض بين  جن  امل اجع  ت اك  اإلماج  املةم  ال ة    تا خ   ن:

 38 املةم  ال ةل   تا خ   ن: اجح ة ة   جن  امل اجع 

 39 املةم  ال اعع  تا خ   ن: ت تيمة  تلًي  املل  ظة 

 39 املةم  ا خة    تا خ   ن: ص ح ة   جن  امل اجع 

 40  جن  امل اجع املةم  ال ةمق  تا خ   ن: تاجمة  ت    ل ة   ض  

 40 املةم  ال ةعع  تا خ   ن: ت ث   اجح ة ة   جن  امل اجع 

 40 املةم  ال ة ن  تا خ   ن: تل     جن  امل اجع 

 40 املةم  الحةقع  تا خ   ن: ا تهةت العض    في  جن  امل اجع 

 41 ت في حةل شغ ج أحً  لة ً  جن  امل اجع املةم  ال ح ن: آل   تع ين  ض  ع  ل  ؤق

 41 املةم  ال احً  تال ح ن: ق ةق    ةطآ  تبً   ا ضةت  جن  امل اجع  تأ ين ال  

 42 الفصل ال ةلث:  جن  امل ةطآ  تالترش  ة 

 42 املةم  ال ة    تال ح ن: ق ا ً اخح ةج أ ضةت  جن  امل ةطآ  تالترش  ة  ت ً   ض  ته 

 42 املةم  ال ةل   تال ح ن:  هةم تاخحصةصة   جن  امل ةطآ  تالترش  ة 

 43 املةم  ال اعع  تال ح ن: ق ةق  امل ةطآ 

 43 املةم  ا خة    تال ح ن: اجح ة ة  تض ابط تإج اتا    ل  جن  امل ةطآ  تالترش  ة 

 44 املةم  ال ةمق  تال ح ن: تاجمة  ت    ل    ض   جن  امل ةطآ  تالترش  ة 

 44 املةم  ال ةعع  ال ح ن: إج اتا  الترش ح لعض     اك  ا ماج 

 44 املةم  ال ة ن  تال ح ن: ن   إ  ن الترشح

 44 املةم  الحةقع  تال ح ن: ح  امل ة   في الترشح لعض     اك  ا ماج 

 45 املةم  ال مع ن: آل   الترشح لكعض   

 45 املةم  ال احً  تال مع ن: ق ةق    ةطآ  تبً   ا ضةت  جن  امل ةطآ  تالترش  ة  تأ ين ال  

 46 المةب ا خة  

 46 ال قةب  الًاخك  

 47 املةم  ال ة    تال مع ن:   ةم ال قةب  الًاخك  

 47   حلك  بةل    املةم  ال ةل   تال مع ن: تأقي  تحًا  أت إماجا   

 47 املةم  ال اعع  تال مع ن:  هةم إماج  امل اجع  الًاخك  
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 حمادي للتنمية واالستثمارة شركة الالئحة حوكم

 47 املةم  ا خة    تال مع ن: حفظ تلةج   امل اجع  الًاخك  

 48 المةب ال ةمس

 48      اجع ح ةبة  ال 

 49 املةم  ال ةمق  تال مع ن: إقنةم  ه     اجع  ا   ةبة 

 49 املةم  ال ةعع  تال مع ن: تع ين   اجع ا   ةبة 

 49 املةم  ال ة ن  تال مع ن: تاجمة    اجع ا   ةبة 

 50 المةب ال ةعع

 50 أص ةب املصة ح

 51 تال مع ن: اإلب غ  و امل ةجقة  املخةلف  املةم  الحةقع 

 51 املةم  ال  ة  ن: ت فيز العة كين

 52 المةب ال ة و

 52 املعةيير املهن   تاألخ ق  

 53 املةم  ال احً  تال  ة  ن: ق ةق  ال ك ك املنهي

 54 المةب الحةقع

 54 اإلطصةح تال فةط  

 55 املةم  ال ة    تال  ة  ن: ق ةقة  اإلطصةح تإج اتاته

 55 املةم  ال ةل   تال  ة  ن: تل     اك  اإلماج 

 57 املةم  ال اعع  تال  ة  ن: تل     جن  امل اجع 

 57 املةم  ا خة    تال  ة  ن: إطصةح أ ضةت  اك  اإلماج 

 58 املةم  ال ةمق  تال  ة  ن: اإلطصةح  و امل ةطآ 

 59 المةب العةش 

 59 ال   ة توم   ح     

 60 املةم  ال ةعع  تال  ة  ن: توم   ا       الفعةل 

 61 المةب ا  ةم     

 61 ا ححفةظ بةل ثة  

 62 ال ة ن  تال  ة  ن: ا ححفةظ بةل ثة  املةم  

 63 المةب ال ةن     

 63 أح ةم خحة   

 64 املةم  الحةقع  تال  ة  ن: تلًي  املعك  ة  تالم ة ة  اإلضةط  

 64 املةم  ال  ع ن: الن   تالنفةذ

 

 

 

 



 

5 
 

 حمادي للتنمية واالستثمارة شركة الالئحة حوكم

 

 

 

 

 

 المةب األتل 

 أح ةم ت ه ًي 
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 حمادي للتنمية واالستثمارة شركة الالئحة حوكم

 

 المادة األولى: التعريفات

   امل ض   أ ة هة  ة ل  يلحض ال  ة  خ ف ذلك:     املعةن تًل ال ك ة  تالعمةجا  اآلت   
 ه28/1/1437( وتاريخ 3رقم )م/نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي  :  ةم ال   ة 

 ه2/6/1424( وتاريخ 30رقم )م/نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي  :  ةم ال    املةل  

   السوق املالية. مجلس هيئةقواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن  :تاإلمجاج ال سج ل ق ا ً

   املالية.هيئة السوق  :اله   

   . )تداول( السوق املالية السعودية :ال    

 درجة في السوق.)شركة مساهمة( مالحمادي للتنمية واالستثمار شركة  :ال    

بما يتفق مع نظام الشركات و م 10/7/2016غير العادية بتاريخ العامة نظام الشركة األساس ي املعتمد من الجمعية  :  ةم ال    

   .هـ01/06/1437( وتاريخ 18379( الصادر بالقرار الوزاري رقم )4الجديد ونموذج رقم )

   إدارة الشركة. سمجل :اإلماج   اك 

املديرين اإلدارة و  سالعالقات املختلفة بين مجل لتنظيم على آلياتقواعد لقيادة الشركة وتوجيهها تشتمل  :ال   ة  ح    

واملساهمين وأصحاب املصالح، وذلك بوضع قواعد وإجراءات خاصة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات وإضفاء طابع  التنفيذين

السوق ية في والشفاف والتنافسيةوأصحاب املصالح وتحقيق العدالة  الشفافية واملصداقية عليها بغرض حماية حقوق املساهمين

 وبيئة األعمال.  املالية

ل من مساهمي الشركة بموجب أحكام نظام الشركات ونظام الشركة  :امل ة  ين ج ع  
َّ
   .األساس يجمعية تشك

 في اإلدارة  مجلس اإلدارةعضو  :الحنف    العض 
ً
 للشركة ويشارك في األعمال اليومية لها.  التنفيذيةالذي يكون متفرغا

 إلدارة الشركة وال يشارك في األعمال اليومية لها.  مجلس اإلدارةعضو  :الحنف    غير العض 
ً
 الذي ال يكون متفرغا

 من عوارض أي هعلي تنطبق، وال وقراراتهيتمتع باالستقالل التام في مركزه  تنفيذيغير  مجلس إدارةعضو  :امل حلل العض 

 من هذه الالئحة.    التاسعة عشرةعليها في املادة  املنصوصاالستقالل 

وط بهم إدارة عمليات الشركة اليومية، واقتراح القرارات االستراتيجية ناألشخاص امل :الحنف  يوأت  مةج  الحنف  ي اإلماج  

 واملدير املالي.   هونواب كالرئيس التنفيذي، وتنفيذها

    :األقةجب أت صك  الل اب 

  اآلباء، واألمهات، واألجداد، والجدات وإن علوا. •

  األوالد، وأوالدهم وإن نزلوا. •

   .اإلخوة واألخوات األشقاء، أو ألب، أو ألم، وأوالدهم •

 .األزواج والزوجات •
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 حمادي للتنمية واالستثمارة شركة الالئحة حوكم

 أنظمة اململكة بهذه الصفة.ه أي شخص طبيعي، أو اعتباري تقر ل :شخص

 

   

   :األط اف ذتت الع ق 

  املساهمين في الشركة. كبار .أ

  الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم. مجلس إدارة أعضاء .ب

  في الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم. التنفيذيينكبار  .ج

  لدى كبار املساهمين في الشركة. التنفيذييناإلدارة وكبار  سأعضاء مجل .د

  أو أقاربهم. التنفيذييناإلدارة أو أحد كبار  ساململوكة لعضو مجل –من غير الشركات  –شآت نامل .ه

 فيها. التنفيذييناإلدارة أو كبار  سالشركات التي يكون أي من أعضاء مجل .و
ً
  أو أقاربهم شريكا

 في مجل التنفيذييناإلدارة أو كبار  سالشركات التي يكون أي من أعضاء مجل .ز
ً
كبار  إدارتها أو من سأو أقاربهم عضوا

 ا.فيه التنفيذيين

أو أكثر، (%5ه )أو أقاربهم ما نسبت التنفيذييناإلدارة أو كبار  سشركات املساهمة التي يملك فيها أي من أعضاء مجل .ح

 من هذا التعريف. (د) مع مراعاة ما ورد في الفقرة

صح نلا أو أقاربهم تأثير في قراراتها ولو بإسداء التنفيذييناإلدارة أو كبار  سالشركات التي يكون ألي من أعضاء مجل .ط

  .هأو التوجي

  .تنفيذيهاإدارتها وكبار  ستأثير في قرارات الشركة وأعضاء مجل هوتوجيهات هصائحنأي شخص يكون ل .ي

  الشركات القابضة أو التابعة للشركة. .ك

م بشكل منهي من شخص مرخص لنمن هذا التعريف ال( ي)و( ط) الفقرتين ويستثني من -  .في ذلك هصائح والتوجيهات التي تقدَّ

 .هفيما يتعلق بشخص، تعني ذلك الشخص وكل تابع ل :املج    

 علي هفي كون هذلك الشخص اآلخر، أو يشترك مع هشخص آخر، أو يسيطر علي ىالشخص الذي يسيطر عل :تةعع
ً
من  همسيطرا

 قبل شخص ثالث. وفي أي مما سبق تكون السيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر. 

 واملوّردين، واملجتمع.  ين، والعمالء،نكالعاملين، والدائ مصلحة مع الشركة، هكل من ل :أص ةب املصة ح

 أو أكثر من أسهم الشركة أو حقوق التصويت فيها. (%5) هكل من يملك ما نسبت : مةج امل ة  ين

 ،ي يملكهالتح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد األسهم اناإلدارة يم سأسلوب تصويت الختيار أعضاء مجل :الحص  ت الترا مي

 التصويت بها ملرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من املرشحين دون تكرار لهذه األصوات. هق ليححيث ب

 مع قريب أنالتأثير في أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، م ىالقدرة عل :حص  ال  و  
ً
 أو مجتمعا

ً
و فردا

أو أكثر من أعضاء الجهاز  %30حق تعيين  (ب)أو أكثر من حقوق التصويت في شركة.  %30امتالك نسبة  (أ)تابع، من خالل: 

 اإلداري. 
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إدارة الشركة الجهاز اإلداري  سمجموعة األفراد الذين يتخذون القرارات االستراتيجية للشخص. ويعّد مجل :ا جهةز اإلماج  

 لها.

يرة أو وية املرتبطة باألداء، والخطط التحفيزية قصناملبالغ والبدالت واألرباح وما في حكمها، واملكافآت الدورية أو الس :امل ةطآ 

اإلدارة  سفقات واملصاريف الفعلية املعقولة التي تتحملها الشركة عن عضو مجلناء الثنية أخرى، باستنطويلة األجل، وأي مزايا عي

 .  هلغرض تأدية عمل

 يوم تقويمي، سواء أكان يوم عمل أم ال. :ي م

 المادة الثانية: تمهيد 

ظمة إلدارة الشركة لضمان االلتزام بأفضل ممارسات حوكمة الشركات التي تكفل نتبين هذه الالئحة القواعد واملعايير امل -1

 حماية حقوق املساهمين وأصحاب املصالح. 

عّد هذه الالئحة إلزامية  -2
ُ
 .للشركةت

 الثالثة: أهداف الالئحة المادة 

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

 تفعيل دور املساهمين في الشركة وتيسير ممارسة حقوقهم. -1

 ومسؤولياتهما. التنفيذيةاإلدارة واإلدارة س بيان اختصاصات مجل -2

 اإلدارة واللجان وتطوير كفاءتها لتعزيز آليات اتخاذ القرار في الشركة. ستفعيل دور مجل -3

 والعدالة في السوق املالية وتعامالتها وبيئة األعمال وتعزيز اإلفصاح فيها. والنزاهةتحقيق الشفافية  -4

 .توفير أدوات فعالة ومتوازنة للتعامل مع حاالت تعارض املصالح -5

 .عاملين في الشركةتعزيز آليات الرقابة واملساءلة لل -6

 .وضع اإلطار العام للتعامل مع أصحاب املصالح ومراعاة حقوقهم -7

 .وتوفير األدوات الالزمة لذلك الشركة ىزيادة كفاءة اإلشراف عل -8

 وتطويره بما يالئم طبيعتها. تبنيه ىبمفهوم السلوك املنهي وحثها عل الشركةتوعية  -9
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 ال ةن  المةب

 حل   امل ة  ين
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 حمادي للتنمية واالستثمارة شركة الالئحة حوكم

 الفصل األتل: ا  ل   العة  

 المادة الرابعة: المعاملة العادلة للمساهمين 

 هم. نحماية حقوق املساهمين بما يضمن العدالة واملساواة بي ىاإلدارة بالعمل عل سيلتزم مجل -1

دم حجب أي حق وبع األسهم،فيذية للشركة بعدم التمييز بين املساهمين املالكين لذات فئة ناإلدارة واإلدارة الت سيلتزم مجل -2

 هم. نع

 تبين الشركة في سياساتها الداخلية اإلجراءات الالزمة لضمان ممارسة جميع املساهمين لحقوقهم. -3

 المادة الخامسة: الحقوق المرتبطة باألسهم

 ي:تثبت للمساهم جميع الحقوق املرتبطة بالسهم، وبخاصة ما يل

 أو بإصدار أسهممن صافي األرباح التي ه نصيب ىالحصول عل -1
ً
 .يتقرر توزيعها نقدا

 .د التصفيةنمن موجودات الشركة ع هنصيب ىالحصول عل -2

 .قراراتها ىضور جمعيات املساهمين العامة أو الخاصة، واالشتراك في مداوالتها، والتصويت علح -3

 ة.فيذينوفق أحكام نظام الشركات ونظام السوق املالية ولوائحهما الت هالتصرف في أسهم -4

ركة شاط الشندفاتر الشركة ووثائقها، ويشمل ذلك البيانات واملعلومات الخاصة ب ىفسار وطلب االطالع علاالست -5

ة بما ال يضر بمصالح الشركة وال يتعارض مع نظام الشركات ونظام السوق املاليو  ،واستراتيجيتها التشغيلية واالستثمارية

 ة.فيذينولوائحهما الت

 ة.اإلدار  سمراقبة أداء الشركة وأعمال مجل -6

اإلدارة ورفع دعوى املسؤولية في مواجهتهم، والطعن ببطالن قرارات جمعيات املساهمين العامة  سمساءلة أعضاء مجل -7

 .األساس يوالخاصة وفق الشروط والقيود الواردة في نظام الشركات ونظام الشركة 

عمل الأولوية االكتتاب باألسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ما لم توقف الجمعية العامة غير العادية  -8

 للمادة حب
ً
 .الشركةمن نظام الخامسة عشرة ق األولوية وفقا

 ة.في سجل املساهمين في الشرك هتقييد أسهم -9

 .يشرهما الشركة في موقعها اإللكتروننا لم تماألساس ي الشركة ونظامها  سنسخة من عقد تأسي ىطلب االطالع عل -10

 اإلدارة وانتخابهم. سترشيح أعضاء مجل -11

 المعلومات  ىالمادة السادسة: حصول المساهم عل

 ىعل هاإلدارة بتوفير املعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير املضللة لتمكين املساهم من ممارسة حقوق سيلتزم مجل -1

م هذه هأكمل وج  اسب ويجري تحديثها بانتظام.ناملعلومات في الوقت امل، وتقدَّ

 بمعلومات الشركة التي يانبالوضوح والتفصيل، وأن تتضمن بييجب أن تتسم وسيلة توفير املعلومات للمساهم  -2
ً
مكن ا

 للمساهم الحصول عليها، وأن يتم توفيرها لعموم املساهمين من ذات الفئة.

 هم في توفير املعلومات.نالتواصل مع املساهمين وعدم التمييز بييجب اتباع أكثر الوسائل فعالية في  -3
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 نالمادة السابعة: التواصل مع المساهمي

 علناإلدارة تحقيق تواصل بين الشركة واملساهمين يكون مب سيضمن مجل -1
ً
لشركة الفهم املشترك لألهداف االستراتيجية ل ىيا

 ومصالحها.

 معهم. اقشتهانآراء املساهمين وم ىاإلدارة عل سإطالع بقية أعضاء مجل ىفيذي علنالت ساإلدارة والرئي سمجل سيعمل رئي -2

 في مجلنأعمال اإلدارة الت اإلدارة أو سال يجوز ألي من املساهمين التدخل في أعمال مجل -3
ً
 سفيذية للشركة ما لم يكن عضوا

 الختصاصاتها أو في الحدود واألوضاع عن طريق الجمعية العامة ال تدخلهفيذية أو كان نإدارتها أو من إدارتها الت
ً
عادية ووفقا

 اإلدارة. سالتي يجيزها مجل

 اإلدارة سة: انتخاب أعضاء مجلمنثامادة الال

عوة النعقاد الد هد نشر أو توجيناإلدارة ع ستعلن الشركة في املوقع اإللكتروني للسوق معلومات عن املرشحين لعضوية مجل -1

 لخبرات املرشحين ومؤهالتهم ومهاراتهم ووظائفهم وعضوياتهم السابقة  ىالجمعية العامة، عل
ً
أن تتضمن تلك املعلومات وصفا

 وموقعها اإللكتروني.  سالشركة توفير نسخة من هذه املعلومات في مركزها الرئي ىوالحالية، وعل

ق التصويت للسهم أكثر من مرة ال يجوز استخدام ح بحيثاإلدارة،  سيجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجل -2

 واحدة. 

 قرةت الشركة عن معلوماتهم وفق الفناإلدارة الذين أعل ساملرشحين لعضوية مجل ىيقتصر التصويت في الجمعية العامة عل -3

 من هذه املادة. (1)

 أرباح ىالمادة التاسعة: الحصول عل

ع علنالاألساس ي يبين نظام الشركة  -1 ظامي نيب االحتياطي الناألرباح الصافية بعد تج اهمين مناملس ىسبة التي توزَّ

 واالحتياطيات األخرى.   

 ل يحققاإلدارة وضع سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح األسهم بما  سمجل ىيجب عل -2
ً
ظام نمصالح املساهمين والشركة وفقا

 .األساس يالشركة 

 لقرار الجمعية العامة الصادر بشأن توزيع األرباح عل هيستحق املساهم حصت -3
ً
 سلاملساهمين، أو قرار مج ىفي األرباح وفقا

 ملنأن ي ىاإلدارة القاض ي بتوزيع أرباح مرحلية، ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع، عل
ً
ذ القرار وفقا صوص نا هو مفَّ

 لنرة تظيمية الصادنفي الضوابط واإلجراءات الت هعلي
ً
  ظام الشركات الخاصة بشركات املساهمة املدرجة. نفيذا
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 ا  ل   امل تمو  بةجح ةع ا ج ع   العة  : الفصل ال ةن 

 المادة العاشرة: تمهيد 

 لإلجراءات النملة اتختص الجمعيات العامة للمساهمين بجميع األمور املتعلقة بالشركة، وتمثل الجمعية العام
ً
ظامية نعقدة وفقا

 ألحكام نظام الشركات ولوائح جميع
ً
فيذية ونظام نالت هاملساهمين في ممارسة اختصاصاتهم املتعلقة بالشركة، وتؤدي دورها وفقا

 .األساس يالشركة 

 اصات الجمعية العامة غير العاديةالحادية عشرة: اختصالمادة 

 العادية بما يلي:  لعامة غيرة اتختص الجمعي

 اء التعديالت التي تعّد بموجب أحكام نظام الشركات باطلة.نباستثاألساس ي تعديل نظام الشركة  -1

 .فيذيةنالت همال الشركة وفق األوضاع املقررة في نظام الشركات ولوائح سزيادة رأ -2

يت بخسائر مالية، وفق األوضاع املقررة في نظام نحاجة الشركة أو إذا ُم  ىعل همال الشركة في حال زيادت ستخفيض رأ -3

 ية.فيذنالت هولوائحالشركات 

ص لغرض معين، والتصرف فياألساس ي نظامها  هص علينتقرير تكوين احتياطي اتفاقي للشركة ي -4  ه.ويخصَّ

 .األساس يتقرير استمرار الشركة أو حلها قبل األجل املعين في نظامها  -5

 ة.عملية شراء أسهم الشرك ىاملوافقة عل -6

 طسهم املمتازة إلى عادية، وذلك هم عادية إلى أسهم ممتازة أو تحويل األ إصدار أسهم ممتازة أو إقرار شرائها أو تحويل أس -7
ً
بقا

 للضوابط واإلجراءات التاألساس ي نظام الشركة للقواعد املنصوص عليها باملادة التاسعة من 
ً
 نرة تظيمية الصادنووفقا

ً
فيذا

 جة.ظام الشركات الخاصة بشركات املساهمة املدر نل

لعدد األسهم التي يجوز إصدارها مقابل  ىتمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم، وبيان الحد األقص إصدار أدوات دين أو صكوك  -8

 ك.تلك األدوات أو الصكو 

 .كها للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو بعضها، أو أي من ذلناملال أو جزء م سد زيادة رأنتخصيص األسهم املصدرة ع -9

املال مقابل حصص نقدية أو إعطاء األولوية لغير املساهمين  ساألولوية للمساهمين في االكتتاب بزيادة رأ بحققف العمل و  -10

 للمادة الخامسة عشرة من نظام الشركة األساس ي اسبة ملصلحة الشركةنفي الحاالت التي تراها م
ً
 .  وفقا

ت أن تصدر تلك القرارا ىاختصاصات الجمعية العامة العادية، علويجوز للجمعية العامة غير العادية أن تصدر قرارات داخلة في 

 لشروط إصدار قرارات الجمعية العامة العادية املحددة باألغلبية املطلقة لألسهم املمثلة في االجتماع.
ً
 وفقا

 لثانية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة العاديةلمادة اا

 تختص الجمعية العامة العادية بجميع شؤون الشركة، وبخاصة ما يلي: الجمعية العامة غير العادية،  هعدا ما تختص ب

 م.اإلدارة وعزله ستعيين أعضاء مجل -1

اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة،  سالترخيص في أن يكون لعضو مجل -2

 ة.فيذينالت هوذلك وفق أحكام نظام الشركات ولوائح
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شاط نالشركة في أحد فروع ال سافنافسة الشركة، أو أن ينم هاإلدارة في أي عمل من شأن سباشتراك عضو مجل الترخيص -3

 ة.فيذينالت ه، وذلك وفق أحكام نظام الشركات ولوائحهالذي تزاول

فيذية واألنظمة األخرى ذات العالقة ونظام الشركة نالت هاإلدارة بأحكام نظام الشركات ولوائح سمراقبة التزام أعضاء مجل -4

 ىشأ عن مخالفتهم لتلك األحكام أو إساءتهم تدبير أمور الشركة، وتحديد املسؤولية املترتبة علن، وفحص أي ضرر ياألساس ي

 لنذلك، واتخاذ ما تراه م
ً
 في هذا الشأن وفقا

ً
 ة.فيذينالت هظام الشركات ولوائحناسبا

 ألحكام نظام الشركات ولوائحة املراجعنشكيل لجت -5
ً
 ة.فيذينالت هة وفقا

 ة.القوائم املالية للشرك ىاملوافقة عل -6

 رة.اإلدا ستقرير مجل ىملوافقة علا -7

 ة.اإلدارة بشأن طريقة توزيع األرباح الصافي سبت في اقتراحات مجلال -8

 ا.تقاريره ىوافقة عليهم، وتغييرهم، واملنيين مراجعي حسابات الشركة، وتحديد مكافآتهم، وإعادة تعيتع -9

ا بها مراجعو ُيخطره –ظر في املخالفات واألخطاء التي تقع من مراجعي حسابات الشركة في أدائهم ملهامهم، وفي أي صعوبات الن -10

ق الدفاتر والسجالت وغيرها من الوثائ ىاإلدارة أو إدارة الشركة لهم من االطالع عل ستتعلق بتمكين مجل –حسابات الشركة 

 في هذا الشأننوالبيانات واإليضاحات الالزمة ألداء مهامهم، واتخاذ ما تراه م
ً
 .اسبا

هذه  منهمال الشركة املدفوع، وتقرير توزيع ما جاوز  سمن رأ (%30)ما بلغ  ىظامي متنوقف تجييب احتياطي الشركة ال -11

 صافيوانمساهمي الشركة في الس ىسبة علنال
ً
 ة.ت املالية التي ال تحقق الشركة فيها أرباحا

 ىاًء علنأن يكون استخدام هذا االحتياطي ب ىلغرض معين، عل هتخدام االحتياطي االتفاقي للشركة في حال عدم تخصيصاس -12

 .الشركة أو املساهمين ىفع علنالتي تعود بال هاإلدارة وفي األوج ساقتراح من مجل

 .ظامي واالحتياطي االتفاقي، والتصرف فيهانشركة، بخالف االحتياطي التكوين احتياطيات أخرى لل -13

 من هذه  -14
ً
اقتطاع مبالغ من األرباح الصافية للشركة إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو ملعاونة ما يكون قائما

 ملا ورد في املادة التاسعة والعشرين بعد املائة من نظام الشركا
ً
 ت.املؤسسات، وفقا

 من تاريخ  (%50) بيع أكثر من ىاملوافقة عل -15
ً
من أصول الشركة، سواء في صفقة واحدة أم عدة صفقات خالل اثني عشر شهرا

صول فيجب الح أول صفقة بيع، وفي حال تضمن بيع تلك األصول ما يدخل ضمن اختصاصات الجمعية العامة غير العادية،

 .كذل ىموافقة الجمعية العامة غير العادية على عل

 المادة الثالثة عشرة: جمعية المساهمين

 لألوضاع والظروف املنت -1
ً
فيذية نلتا هصوص عليها في نظام الشركات ولوائحنعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين وفقا

 .األساس يونظام الشركة 

 ة املالية للشركة. نالسخالل األشهر الستة التالية النتهاء  السنةاألقل في  ىعقد الجمعية العامة العادية مرة علنت -2

 لألوضاع امل سعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلنت -3
ً
 صوص عليها في نظام الشركاتناإلدارة، وفقا

اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى االجتماع إذا طلب ذلك  سمجل ى. وعلاألساس يفيذية ونظام الشركة نالت هولوائح

مال الشركة.  ساألقل من رأ ىعل (%5) هعدد من املساهمين تمثل ملكيتهم ما نسبت ابات أو لجنة املراجعة أومراجع الحس

 من تاريخ طلب مراجع  اإلدارة سويجوز ملراجع الحسابات دعوة الجمعية إلى االنعقاد إذا لم يدُعها مجل
ً
خالل ثالثين يوما

 الحسابات. 
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  ىوجدول أعمالها قبل املوعد بعشرة أيام عل هالعامة ومكانيجب اإلعالن عن موعد انعقاد الجمعية  -4
ُ
ي شر الدعوة فناألقل، وت

ع في امل . سز الشركة الرئيطقة التي يكون فيها مركناملوقع اإللكتروني للسوق واملوقع اإللكتروني للشركة وفي صحيفة يومية توزَّ

ية نت العامة والخاصة ملساهميها عن طريق وسائل التقالدعوة النعقاد الجمعيا هوباإلضافة إلى ذلك، يجوز للشركة توجي

 الحديثة.  

من هذه املادة  (4)في الفقرة  هيجوز للشركة تعديل جدول أعمال الجمعية العامة خالل الفترة ما بين نشر اإلعالن املشار إلي -5

 لألوضاع املقررة في ا ىوموعد انعقاد الجمعية العامة، عل
ً
 من هذه املادة.  (4)لفقرة أن تعلن الشركة عن ذلك وفقا

يجب أن يتاح للمساهمين الفرصة للمشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة. ويجوز عقد اجتماعات  -6

حديثة، وذلك ية النقراراتها بواسطة وسائل التق ىالجمعيات العامة للمساهمين واشتراك املساهم في مداوالتها والتصويت عل

 للضوابط وا
ً
 لنظيمية الصادرة تنإلجراءات التوفقا

ً
 ظام الشركات الخاصة بشركات املساهمة املدرجة. نفيذا

تيسير مشاركة أكبر عدد من املساهمين في اجتماع الجمعية العامة، ومن ذلك اختيار املكان والوقت  ىاإلدارة عل سيعمل مجل -7

 املالئمين. 

قبل الوقت اع أو مكان االجتم سالشركة التحقق من تسجيل بيانات املساهمين الراغبين في الحضور في مركز الشركة الرئي ىعل -8

 .املحدد النعقاد الجمعية

 المادة الرابعة عشرة: جدول أعمال الجمعية العامة

وضوعات التي يرغب املساهمون في د إعداد جدول أعمال الجمعية العامة أن يأخذ في االعتبار املناإلدارة ع سمجل ىعل -1

األقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال  ىعل (%5) إدراجها. ويجوز للمساهمين الذين يملكون نسبة

 د إعداده. نالجمعية العامة ع

د مستقل، وعدم الجمع نجدول أعمال الجمعية العامة في ب ىاإلدارة إفراد كل موضوع من املوضوعات املدرجة عل سمجل ىعل -2

 تحت ب
ً
اشرة أو مصلحة مب سد واحد، وعدم وضع األعمال والعقود التي يكون ألعضاء املجلنبين املوضوعات املختلفة جوهريا

 د ككل. نالب ىتصويت املساهمين عل ىد واحد لغرض الحصول علنب غير مباشرة فيها ضمن

الجمعية  د نشر الدعوة النعقادنع–للشركة واملوقع اإللكتروني للسوق يجب أن يتاح للمساهمين من خالل املوقع اإللكتروني  -3

اإلدارة ومراجع  سود جدول أعمال الجمعية العامة، وبخاصة تقرير مجلناملعلومات املتعلقة بب ىالحصول عل –العامة 

ث تلك الشركة تحدي ى. وعلبشأنها مدروسهم من اتخاذ قرار نة املراجعة وذلك لتمكينالحسابات والقوائم املالية وتقرير لج

 املعلومات في حال تعديل جدول أعمال الجمعية العامة. 

 ة.للهيئة إضافة ما تراه من موضوعات إلى جدول أعمال الجمعية العام -4

 المادة الخامسة عشرة: إدارة جمعية المساهمين

ين اإلدارة من ب سمجل هتدبنأو من ي هغيابد نع هاإلدارة أو نائب سمجل ساجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين رئي يرأس -1

 . هاإلدارة ونائب سمجل سلذلك في حال غياب رئي هأعضائ

 جمعية املساهمين بإتاحة الفرصة للمساهمين للمشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة، سيلتزم رئي -2

 بالقواعد التي  ب وضع أي إجراء يؤدي إلى إعاقة حضور الجمعيات أو استخدام حقنوتج
ً
التصويت. ويجب إحاطتهم علما

 تحكم عمل تلك االجتماعات وإجراءات التصويت.  
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 ساألسئلة بشأنها إلى أعضاء مجل هاقشة املوضوعات املدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجينللمساهمين حق م -3

 ال يعّرض مصلحة الشركة للضرر. اإلدارة ومراجع الحسابات. ويجب اإلجابة عن هذه األسئلة بالقدر الذي 

خالل  نهة مسخنالشركة تزويد الهيئة ب ىويتعين عل محضر اجتماع الجمعية العامة، ىيجب تمكين املساهمين من االطالع عل -4

 عشرة أيام من تاريخ عقد االجتماع. 

 للضوابط التي تحددها الهيئة –الشركة اإلعالن للجمهور وإشعار الهيئة والسوق  ىعل -5
ً
ور تائج الجمعية العامة فنب –وفقا

  .انتهائها
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 المةب ال ةلث

  اك  اإلماج 
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 حمادي للتنمية واالستثمارة شركة الالئحة حوكم

 األتل: ت ك ل  اك  اإلماج الفصل 

 تشكيل مجلس اإلدارة وتعيين أعضائه: ةعشر ةالسادسالمادة 

 العادية ملساهمي الشركة.العامة أعضاء تنتخبهم الجمعية  تسعةيدير الشركة مجلس إدارة مكون من  -1

 .مع حجم الشركة وطبيعة نشاطها ء مجلس االدارةاسب عدد أعضانتيجب ان ي -2

 توص ي لجنة املكافآت والترشيحات الى مجلس اإلدارة بطلبات الترشح املقدمة لها لعضوية مجلس اإلدارة. -3

 مدة دورة مجلس اإلدارة ثالث سنوات.تكون  -4

 العادية إعادة انتخاب مجلس اإلدارة.العامة يجوز للجمعية  -5

 يجب ان يكون غالبية أعضاء مجلس اإلدارة من األعضاء غير التنفيذيين. -6

 عن عضوين او ثلث أعضاء مجلس اإلدارة ايهما أكثر.املستقلين يجب ان ال يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة  -7

 اب أعضاء مجلس اإلدارة عن طريق التصويت التراكمي.يتم انتخ -8

 بأغلبية أصوات الحاضرين الجتماع مجلس اإلدارة. -9
ً
 منتدبا

ً
 للرئيس وعضوا

ً
 ونائبا

ً
 يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسا

 ال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة واي منصب تنفيذي بالشركة. -10

 حل رئيس مجلس اإلدارة عند غيابة.يحل نائب رئيس مجلس اإلدارة م -11

 يجب ان اال يشغل عضو مجلس اإلدارة عضوية مجلس إدارة ألكثر من خمس شركات مدرجة في نفس الوقت. -12

يعين مجلس اإلدارة امين سر ملتابعة شؤون اجتماعات املجلس واعداد املحاضر وجدول االعمال ومتابعتها وتوقيعها وجميع  -13

 رة.ما يرتبط بأعمال مجلس اإلدا

 ال يجوز فصل امين سر املجلس اال بقرار من مجلس اإلدارة. -14

 يجب ان ال تزيد مدة رئيس مجلس اإلدارة ونائبه والعضو املنتدب عن مدة عضوية كل منهم في مجلس اإلدارة. -15

 منهم بشرط عدم  -16
ً
الخالل ايجوز إعادة انتخاب رئيس املجلس ونائبه والعضو املنتدب، كما يجوز للمجلس أيضا ان يعزل أيا

 بحقهم في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع او في وقت غير مناسب وبدون سبب.

يجب على الشركة ابالغ الهيئة بجميع أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وصفات عضويتهم خالل خمسة أيام عمل من تاريخ بدء  -17

قد تطرأ على عضويتهم باملجلس او اللجان املنبثقة  او أي تغييرات –ايهما أقرب  –دورة مجلس اإلدارة او من تاريخ تعيينهم 

 .خالل خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التغييرات منه

يجب على عضو مجلس اإلدارة ان يكون من ذوي الكفاءة املهنية وممن تتوفر فيه الخبرة واملعرفة واملهارة واالستقالل الالزم،  -18

 ولة واقتدار.مما يمكنه من ممارسة ومزاولة مهمته بكل يسر وسه

 : شروط ومعايير االنضمام لعضوية مجلس اإلدارةةعشر السابعةالمادة 

ية ممن تتوافر فيهم الخبرة واملعرفة واملهارة واالستقالل الالزم، بما ناإلدارة من ذوي الكفاية امله سُيشترط أن يكون عضو مجل

 
ّ
 الخصوص ما يلي:   هوج ىعل هأن يتوافر في ىويراع بكفاءة واقتدار، همن ممارسة مهام نهيمك

ح الصالحيات بما يؤدي إلى تحفيز األداء وتطبيق أفضل نمل هوذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهل :الل ةم   اللًج     -1

 .يةناملمارسات في مجال اإلدارة الفعالة والتقيد بالقيم واألخالق امله
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رات اسبة، ومستوى التدريب، والخبنية، والشخصية املنات املهاملؤهالت العلمية، واملهار  هوذلك بأن تتوافر في :الكفةت  -2

 
ً
العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية واملستقبلية أو باإلدارة أو االقتصاد أو املحاسبة أو القانون أو الحوكمة، فضال

 .عن الرغبة في التعلم والتدريب

ية، والقيادية، واإلدارية، والسرعة في اتخاذ القرار، واستيعاب نالقدرات الف هوذلك بأن تتوافر في :هالح ج   اللًج     -3

 علناملتطلبات الف
ً
 .واضحةاالستراتيجي والتخطيط والرؤية املستقبلية ال هالتوجي ىية املتعلقة بسير العمل، وأن يكون قادرا

 عل :املع ط  املةل   -4
ً
 ا.قراءة البيانات والتقارير املالية وفهمهم ىوذلك بأن يكون قادرا

 . هواختصاصات هعن ممارسة مهام همانع صحي يعوق هوذلك بأن ال يكون لدي :الك ةق  الص    -5

 عن جهة حكومية مستثمرة ان ال يكون من موظفي القطاع الحكومي -6
ً
 .اال إذا كان ممثال

7-  
ً
ات بمخالفته لنظام الشركأو أي جهة قضائية أو رقابية يقض ي  ضده من قبل هيئة السوق املالية ان ال يكون قد صدر قرارا

 . أو نظام السوق املالية واللوائح الصادرة بموجبه أو بارتكابه جرم يعاقب عليه النظام

  .عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة -8

 بالقواعد واللوائح  -9
ً
لعالقة والتشريعات ذات ايفضل من يتمتع بقدر كاف من املعرفة باألمور اإلدارية واملالية وأن يكون ملما

 .وبحقوق وواجبات مجلس اإلدارة

 .يفضل من سبق له ان شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات املساهمة -10

 .أو تم عزله في شركة أخرى  تمت تصفيتهاال يجوز أن يرشح لعضوية مجلس اإلدارة كل من شغل نفس املركز في شركة  -11

 .ذلك بالشركة، إذا طلبوالترشيحات صية مع لجنة املكافآت ان يوافق املرشح على إجراء املقابلـة الشخ -12

وتوافر املقومات  والترشيحاتاملكافآت اإلدارة توصيات لجنة  سد انتخاب أعضاء مجلنالجمعية العامة أن تراعي ع ىوعل

 .فق ما ورد في هذه املادةية الالزمة ألداء مهامهم بشكل فعال و نالشخصية وامله

 اإلدارة سانتهاء عضوية مجل: الثامنة عشرةالمادة 

 للمادة  نتهي عضوية املجلست -1
ً
 -من النظام األساس ي للشركة وذلك لسبب من االسباب التالية:  ةعشر  التاسعةطبقا

 ملا جاء انتهاء مد .أ
ً
 .األساس يالشركة بنظام ة املجلس وفقا

 ألي نظام أو تعليمات سارية في اململكة .ب
ً
 العربية السعودية. انتهاء صالحية العضو لها وفقا

 قبل الشركة عما يترتب  استقالة عضو مجلس اإلدارة من املجلس، بشرط ان يكون بوقت مناسب. .ج
ً
واال كان مسؤوال

 .على االعتزال من أضرار

 وفاة عضو مجلس االدارة. .د

الف خ ىعلاس ي األسأو بعضهم ولو نص نظام الشركة  سيجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء املجل -2

 اسب.نحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مبذلك دون إخالل 

عن حضور ثالثة اجتماعات  هإنهاء عضوية من يتغيب من أعضائ-اإلدارة  ستوصية من مجل ىاًء علنب-يجوز للجمعية العامة  -3

 دون عذر مشروع.  سمتتالية للمجل

 مع بيان  ىاإلدارة بإحدى طرق انتهاء العضوية، عل سعضو في مجلد انتهاء عضوية نع -4
ً
الشركة أن تشعر الهيئة والسوق فورا

 األسباب التي دعت إلى ذلك. 

 سمجل ستقديم بيان مكتوب بها إلى رئي هأداء الشركة، فعلي ىملحوظات عل هاإلدارة، وكانت لدي سإذا استقال عضو مجل -5

 .اإلدارة سأعضاء مجل ىاإلدارة، ويجب عرض هذا البيان عل
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 : عوارض االستقاللعشرة التاسعةالمادة 

 عل سيجب أن يكون عضو مجل -1
ً
اد، القرارات بموضوعية وحي ىوالتصويت عل هوإبداء آرائ هممارسة مهام ىاإلدارة املستقل قادرا

 ي تسهم في تحقيق مصالح الشركة. اتخاذ القرارات السليمة الت ىاإلدارة عل سبما ُيعين مجل

 س سمجل ىعل -2
ً
 ملدى تحقق استقالل العضو والتأكد من عدم وجود عالقات أو ظروف تؤثر أو ناإلدارة أن يجري تقييما

ً
ويا

 .هيمكن أن تؤثر في

 ما يلي:  –سبيل املثال ال الحصر  ىعل –اإلدارة املستقل  ساف مع االستقالل الالزم توافره في عضو مجلنيت -3

 ملا نسبت .أ
ً
صلة  هخمسة في املائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو ل هأن يكون مالكا

 .سبةنقرابة مع من يملك هذه ال

 لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبت .ب
ً
خمسة في املائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم  هأن يكون ممثال

 .شركة أخرى من مجموعتها

 .اإلدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها سصلة قرابة مع أي من أعضاء مجل هأن تكون ل .ج

 فيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.نصلة قرابة مع أي من كبار الت هأن تكون ل .د

 .إدارتها سإدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة املرشح لعضوية مجل سأن يكون عضو مجل .ه

 خالل العامين املاضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من أ .و
ً
ن يعمل أو كان يعمل موظفا

 لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل 
ً
مجموعتها، كمراجعي الحسابات وكبار املوّردين، أو أن يكون مالكا

 .العامين املاضيين

 .األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركةمصلحة مباشرة أو غير مباشرة في  هأن تكون ل .ز

 ه.اإلدارة أو أي من لجان سمكافأة عضوية مجل ىمبالغ مالية من الشركة عالوة عل ىأن يتقاض  .ح

  .الشركة هشاط الذي تزاولنافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النم هأن يشترك في عمل من شأن .ط
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 تاخحصةصةتهال ةن :   ؤتل ة   اك  اإلماج  الفصل 

 ةاإلدار س: مسؤولية مجلالعشرونالمادة 

حها صون مصال هوالوالء في إدارة الشركة وكل ما من شأن العنايةبذل واجبي  هاإلدارة جميع املساهمين، وعلي سيمثل مجل -1

 .ميتها وتعظيم قيمتهانوت

 أو جهات أو أفراد في ممارسة بعض اختصاصات سعاتق مجل ىتقع عل -2
ً
. هإدارة الشركة املسؤولية عن أعمالها وإن فوض لجاًنا

 .اإلدارة إصدار تفويض عام أو غير محدد املدة سوفي جميع األحوال، ال يجوز ملجل

 اإلدارة سمجلواختصاصات ومهام ومسئولية : الوظائف األساسية الواحدة والعشرونالمادة 

 سملجل ، يكون األساس يفيذية ونظام الشركة نالت هة االختصاصات املقررة للجمعية العامة في نظام الشركات ولوائحمع مراعا

ما  هاإلدارة واختصاصات سأغراضها، ويدخل ضمن مهام مجل يحققأعمالها بما  هاإلدارة أوسع الصالحيات في إدارة الشركة وتوجي

 يلي: 

فيذها ومراجعتها بشكل دوري، نت ىواالستراتيجيات واألهداف الرئيسة للشركة واإلشراف علوضع الخطط والسياسات  -1

 :ومن ذلك والتأكد من توافر املوارد البشرية واملالية الالزمة لتحقيقها،

 وضع االستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة وسياسات وإجراءات إدارة املخاطر ومراجعتها وتوجيهها.  .أ

 يد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها املالية وإقرار املوازنات التقديرية بأنواعها.  تحد .ب

   فقات الرأسمالية الرئيسة للشركة، وتملك األصول والتصرف بها.نال ىاإلشراف عل .ج

   فيذ واألداء الشامل في الشركة.نوضع أهداف األداء ومراقبة الت .د

 ظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها. نة للهياكل التاملراجعة الدوري .ه

   التحقق من توافر املوارد البشرية واملالية الالزمة لتحقيق أهداف الشركة وخططها الرئيسة. .و
   وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها، ومن ذلك: -2

ة اإلدارة واإلدار  سالفعلية واملحتملة لكل من أعضاء مجلوضع سياسة مكتوبة ملعالجة حاالت تعارض املصالح  .أ

اتج عن نفيذية واملساهمين، ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف النالت

 التعامالت مع األطراف ذوي العالقة. 

 داد التقارير املالية. التأكد من سالمة األنظمة املالية واملحاسبية، بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإع .ب

 هبوضع تصور عام عن املخاطر التي قد تواج املخاطر وذلكوإدارة  لقياساسبة نالتأكد من تطبيق أنظمة رقابية م .ج

مستوى الشركة، وطرحها بشفافية مع أصحاب املصالح  ىالشركة وإنشاء بيئة ملمة بثقافة إدارة املخاطر عل

 واألطراف ذات الصلة بالشركة. 

   وية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.نالس املراجعة .د
ئحة ال بما ال يتعارض مع األحكام اإللزامية في  –اإلدارة  سإعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجل -3

 ا. فيذ بعد إقرار الجمعية العامة لهن، ووضعها موضع الت– الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق املالية

 ظم العالقة مع أصحاب املصالح وفق أحكام هذه الالئحة. نوضع سياسة مكتوبة ت -4
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وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن تقيد الشركة باألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن املعلومات الجوهرية  -5

 .فيذية بهانللمساهمين وأصحاب املصالح، والتحقق من تقيد اإلدارة الت

 قدية، وعالقاتها املالية واالئتمانية مع الغير. نإدارة مالية الشركة، وتدفقاتها ال ىاإلشراف عل -6

   االقتراح للجمعية العامة غير العادية بما يراه حيال ما يلي: -7

   .همال الشركة أو تخفيض سزيادة رأ .أ

   أو تقرير استمرارها.األساس ي حل الشركة قبل األجل املعين في نظام الشركة  .ب
   للجمعية العامة العادية بما يراه حيال ما يلي:االقتراح  -8

لغرض  همن قبل الجمعية العامة غير العادية وعدم تخصيص نهاستخدام االحتياطي االتفاقي للشركة في حال تكوي .أ

 معين. 

 تكوين احتياطيات أو مخصصات مالية إضافية للشركة.  .ب

   طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية. .ج

 وية للشركة واعتمادها قبل نشرها.  نية األولية والسإعداد القوائم املال -9

 اإلدارة واعتماده قبل نشره.  سإعداد تقرير مجل -10

ها وذلك وفق سياسات ونظم عمل اإلفصاح والشفافية املعمول نلواجب اإلفصاح عضمان دقة وسالمة البيانات واملعلومات ا -11

 بها. 

ورات األنشطة املختلفة للشركة وأي تط هأوج ىشكل مستمر ودوري علوات اتصال فعالة تتيح للمساهمين االطالع بنإرساء ق -12

 جوهرية. 

د فيها مدة اللجنة وصالحياتها ومسؤولياتها، وكيفية رقابة املجليحبقرارات  عنهبثقة نتشكيل لجان متخصصة م -13  عليها، سدَّ

مع تقييم أداء وأعمال هذه اللجان  أن يتضمن قرار التشكيل تسمية األعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم، ىعل

 وأعضائها. 

م -14
ُ
املكافآت في شكل و  واملكافآت املرتبطة باألداء، ح للعاملين في الشركة، مثل املكافآت الثابتة،نتحديد أنواع املكافآت التي ت

 لنظيمية الصادرة تنأسهم، بما ال يتعارض مع الضوابط واإلجراءات الت
ً
اهمة ت املسظام الشركات الخاصة بشركانفيذا

 املدرجة. 

 .وضع القيم واملعايير التي تحكم العمل في الشركة -15

 اختيار الرئيس التنفيذي للشركة وتعيينه واالشراف على اعماله -16

 .توصية لجنة املراجعة علىبناًء  تعيين مدير إدارة املراجعة الداخلية وعزله وتحديد مكافآته -17

 لإلدارة التنفيذية تنسجم مع اهداف الشركة واستراتيجيتها وتحقق رؤيتها. وضع معايير أداء -18

بما يتفق مع  التنفيذية واإلدارة اإلدارةأن يتضمن الهيكل التنظيمي للشركة تحديد االختصاصات وتوزيع املهام بين مجلس  يجب

 يتعينو أفضل ممارسات حوكمة الشركات ويحسن كفاءة اتخاذ قرارات الشركة ويحقق التوازن في الصالحيات والسلطات بينهما. 

 :ذلك سبيل في اإلدارة مجلس على

ملسؤوليات ااعتماد السياسات الداخلية املتعلقة بعمل الشركة وتطويرها، بما في ذلك تحديد املهام واالختصاصات و  .أ

 .ظيمية املختلفةناملوكولة إلى املستويات الت

فيذية وجدول يوضح تلك ناعتماد سياسة مكتوبة وتفصيلية بتحديد الصالحيات املفوضة إلى اإلدارة الت .ب

ية فيذية رفع تقارير دور ناإلدارة أن يطلب من اإلدارة الت سوملجل فيذ ومدة التفويض،نالصالحيات، وطريقة الت

 اتها للصالحيات املفوضة.   بشأن ممارس
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 بصالحية البت فيها.  سفظ املجلتحيتحديد املوضوعات التي  .ج

 فيذية لها.نتطوير قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة، ومراقبة تطبيق اإلدارة الت ىاإلشراف عل .د

 اصبن: الفصل بين المالثانية والعشرونالمادة 

 للرئي هاإلدارة من بين أعضائ س، ُيعّين مجلاألساس يمع مراعاة أحكام نظام الشركة  -1
ً
 ونائبا

ً
 ، ويجوز أن ُيعّين عضسرئيسا

ً
وا

. نم
ً
 تدبا

 سب أو الرئيتدنصب العضو املنفي ذلك م الشركة بمافيذي في نصب تناإلدارة وأي م سمجل سصب رئينال يجوز الجمع بين م -2

 فيذي أو املدير العام.  نالت

كل ومسؤولياتهم بش –إن وجد  – تدبنوالعضو امل هاإلدارة ونائب سمجل ساإلدارة تحديد اختصاصات كل من رئي سمجل ىعل -3

 من ذلك.  األساس ي واضح ومكتوب إذا خال نظام الشركة 

 .فرد شخص بالُسلطة املطلقة التخاذ القرارات في الشركةنفي جميع األحوال، ال يجوز أن ي -4

 ملجلنالت سال يجوز تعيين الرئي -5
ً
 ه.ة األولى من انتهاء خدماتنإدارة الشركة خالل الس سفيذي رئيسا

 : االشراف على اإلدارة التنفيذيةالثالثة والعشرون المادة

يتولى مجلس اإلدارة تشكيل اإلدارة التنفيذية للشركة، وتنظيم كيفية عملها، والرقابة واإلشراف عليها، والتحقق من أدائها املهام 

 ذلك:املوكولة إليها، وعليه في سبيل 

 اختيار الرئيس التنفيذي للشركة وتعيينه واالشراف على اعماله. -1

   وضع السياسات اإلدارية واملالية الالزمة.  -2

   . نهة تعمل وفق السياسات املعتمدة مفيذينالتحقق من أن اإلدارة الت -3

 ، إن وجد. هوتحديد مكافآت هتعيين مدير إدارة املراجعة الداخلية أو املراجع الداخلي وعزل -4

ة اقشنمن معوقات ومشاكل، واستعراض وم هفيذية لبحث مجريات العمل وما يعترينعقد اجتماعات دورية مع اإلدارة الت -5

 املعلومات املهمة بشأن نشاط الشركة. 

 سجم مع أهداف الشركة واستراتيجيتها. نفيذية تنوضع معايير أداء لإلدارة الت -6

 . اهويمفيذية وتقنمراجعة أداء اإلدارة الت -7

 .إدارة الشركة ىوضع خطط التعاقب عل -8

 فيذية ومهامهان: اختصاصات اإلدارة التوالعشرون الرابعةالمادة 

فيذ نيذية بتفنفيذية، تختص اإلدارة التنالت هاإلدارة بموجب أحكام نظام الشركات ولوائح سمع مراعاة االختصاصات املقررة ملجل

فيذية نقق أغراضها.  ويدخل ضمن اختصاصات اإلدارة التيحالخطط والسياسات واالستراتيجيات واألهداف الرئيسة للشركة بما 

 ومهامها ما يلي: 

   اإلدارة. سفيذ السياسات واألنظمة الداخلية للشركة املقرة من مجلنت -1

، لية وسياسات وآليات االستثمار، والتمويل، وإدارة املخاطراقتراح استراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة واملرح -2

 فيذها. نوخطط إدارة الظروف اإلدارية الطارئة وت
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 اقتراح الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها املالية.  -3

 شركة وتملك األصول والتصرف فيها.فقات الرأسمالية الرئيسة للناقتراح ال -4

 ظر في اعتمادها.ناإلدارة لل سظيمية والوظيفية للشركة ورفعها إلى مجلنالت اقتراح الهياكل -5

 وتشمل: فيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها،نت  -6

   فيذ سياسة تعارض املصالح.  تن .أ

 ية. املال تطبيق األنظمة املالية واملحاسبية بشكل سليم، بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير .ب

ركة الش هبوضع تصور عام عن املخاطر التي قد تواج املخاطر وذلك لقياس وإدارةاسبة نتطبيق أنظمة رقابية م .ج

ن اإلدارة وغيرهم م سوطرحها بشفافية مع مجل مستوى الشركة، ىوإنشاء بيئة ملمة بثقافة الحد من املخاطر عل

 أصحاب املصالح. 

 حاجة. د النواقتراح تعديلها ع –بما ال يتعارض مع أحكام هذه الالئحة –بالشركة بفعالية فيذ قواعد الحوكمة الخاصة نت -7

فيذ السياسات واإلجراءات التي تضمن تقيد الشركة باألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن املعلومات الجوهرية نت -8

 للمساهمين وأصحاب املصالح. 

   حيال ما يلي: هوتقديم توصيات همارسة اختصاصاتاإلدارة باملعلومات الالزمة مل ستزويد مجل -9

 ه.مال الشركة أو تخفيض سزيادة رأ .أ

 أو تقرير استمرارها.األساس ي حل الشركة قبل األجل املحدد في نظامها  .ب

 استخدام االحتياطي االتفاقي للشركة. .ج

 تكوين احتياطيات إضافية للشركة.  .د

  أرباح الشركة الصافية. توزيعطريقة  .ه

م اقتراح -10
ُ
 كافآت في شكل أسهم. وامل واملكافآت املرتبطة باألداء، ح للعاملين، مثل املكافآت الثابتة،نسياسة وأنواع املكافآت التي ت

إعداد التقارير الدورية املالية وغير املالية بشأن التقدم املحرز في نشاط الشركة في ضوء خطط وأهداف الشركة  -11

 اإلدارة.  سمجل ىاالستراتيجية، وعرض تلك التقارير عل

 عن إدارة مواردها بالشكل األمثل وبما يتفق مع أهداف الشركة  -12
ً
إدارة العمل اليومي للشركة وتسيير أنشطتها، فضال

 واستراتيجيتها. 

 ميتها داخل الشركة. ناء ثقافة القيم األخالقية وتناملشاركة الفعالة في ب -13

توى املخاطر االلتزام بمس ىظم وكفايتها، والحرص علنوالتحقق من فعالية تلك الفيذ نظم الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر، نت -14

 اإلدارة. ساملعتمد من مجل

اقتراح السياسات الداخلية املتعلقة بعمل الشركة وتطويرها، بما في ذلك تحديد املهام واالختصاصات واملسؤوليات املوكولة  -15

 ظيمية املختلفة. نإلى املستويات الت

 فيذها. نسة واضحة لتفويض األعمال إليها وطريقة تاقتراح سيا -16

ورية عن اإلدارة تقارير د سأن ترفع إلى مجل ىاقتراح الصالحيات التي تفوض إليها، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، عل -17

 .ممارساتها لتلك الصالحيات
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 ال ةلث: اخحصةصة  ج ي  تا ضةت  اك  اإلماج الفصل 

  هاإلدارة ومهام سمجل س: اختصاصات رئيوالعشرون الخامسةالمادة 

 هاتوأداء اختصاص هسير عمل ىواإلشراف عل ساإلدارة قيادة املجل سمجل ساإلدارة، يتولى رئي سخالل باختصاصات مجلاإل دون 

 اإلدارة بصفة خاصة ما يلي:  سمجل سبفعالية، ويدخل في مهام واختصاصات رئي

 املعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير املضللة.   ىاسب علناإلدارة في الوقت امل سضمان حصول أعضاء مجل -1

   اسب.ناقشة جميع املسائل األساسية بشكل فعال وفي الوقت املناإلدارة بم سالتحقق من قيام مجل -2

 .  ألساس يافيذية ونظام الشركة نالت هنظام الشركات ولوائح هص علينتمثيل الشركة أمام الغير وفق ما ي -3

   قق مصلحة الشركة.يحممارسة مهامهم بفعالية وبما  ىاإلدارة عل ستشجيع أعضاء مجل -4

   اإلدارة. سوات للتواصل الفعلي مع املساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلنضمان وجود ق -5

ذيين وغير فينعضاء التفيذية وبين األ ناإلدارة واإلدارة الت ساءة واملشاركة الفعالة بين كل من مجلنتشجيع العالقات الب -6

 اء. نقد البنال ىفيذين واملستقلين، وإيجاد ثقافة تشجع علنالت

اإلدارة أو يثيرها  ساإلدارة مع األخذ بعين االعتبار أي مسألة يطرحها أحد أعضاء مجل سإعداد جدول أعمال اجتماعات مجل -7

 .  سإعداد جدول أعمال املجلد نفيذي عنالت سوالرئي سمراجع الحسابات، والتشاور مع أعضاء املجل

 فيذي في الشركة. نفيذيين دون حضور أي تناإلدارة غير الت سعقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء مجل -8

اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير  سد انعقادها باألعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلنإبالغ الجمعية العامة العادية ع -9

 للفقرة الرابعة عشرة من ا اإلدارة سأن يتضمن هذا اإلبالغ املعلومات التي قدمها العضو إلى مجل ىمباشرة فيها، عل
ً
ملادة وفقا

 ، وأن يرافق هذا التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي.السادسة والعشرون من هذه الالئحة

 ومبادئهم اإلدارة وواجباتهم س: مهام أعضاء مجلوالعشرون السادسةالمادة 

 املهام والواجبات اآلتية:  –اإلدارة  سفي مجل همن خالل عضويت –اإلدارة  سيؤدي كل عضو من أعضاء مجل 

 .تقديم املقترحات لتطوير استراتيجية الشركة -1

 فيذية ومدى تحقيقها ألهداف الشركة وأغراضها. نمراقبة أداء اإلدارة الت -2

 بأداء الشركة. مراجعة التقارير الخاصة -3

 التحقق من سالمة ونزاهة القوائم واملعلومات املالية للشركة.  -4

 .التحقق من أن الرقابة املالية ونظم إدارة املخاطر في الشركة قوية -5

 فيذية.نتحديد املستويات املالئمة ملكافآت أعضاء اإلدارة الت -6

 فيذية وعزلهم.نإبداء الرأي في تعيين أعضاء اإلدارة الت -7

 فيذية.نكة في وضع خطة التعاقب واإلحالل في وظائف الشركة التاملشار   -8

د نعساس ي األ ظام نفيذية واألنظمة ذات الصلة والنااللتزام التام بأحكام نظام الشركات ونظام السوق املالية ولوائحهما الت -9

 .لتدبير شؤون الشركة اع من القيام أو املشاركة في أي عمل يشكل إساءةن، واالمتسفي املجل هملهام عضويت هممارست

، أو  ساملجل سرئي هها إال لعذر مشروع يخطر بناإلدارة والجمعية العامة وعدم التغيب ع سحضور اجتماعات مجل -10
ً
مسبقا

 .ألسباب طارئة
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ا في ذلك واملشاركة فيها بفعالية، بم هاإلدارة ولجان س، والتحضير الجتماعات مجلهتخصيص وقت كاٍف لالضطالع بمسؤوليات -11

 .فيذيين بالشركةناقشة كبار التناألسئلة ذات العالقة وم هتوجي

 .اإلدارة قبل إبداء الرأي بشأنها سظر فيها مجلندراسة وتحليل املعلومات ذات الصلة باملوضوعات التي ي -12

صين تمداولة املوضوعات واستقصاء آراء املخ ىعل سرية، وحث املجلبحاإلدارة اآلخرين من إبداء آرائهم  ستمكين أعضاء مجل -13

 .فيذية للشركة ومن غيرهم إذا ظهرت حاجة إلى ذلكنمن أعضاء اإلدارة الت

 في األعمال والعقود التي تتم لحساب-مباشرة كانت أم غير مباشرة - هاإلدارة بشكل كامل وفوري بأي مصلحة ل سإبالغ مجل -14

ول ين بها، والفائدة املتوقع الحصنيالشركة، وأن يتضمن ذلك اإلبالغ طبيعة تلك املصلحة وحدودها وأسماء أي أشخاص مع

دم ذلك العضو ع ىعليها بشكل مباشر أو غير مباشر من تلك املصلحة سواء أكانت تلك الفائدة مالية أم غير مالية، وعل

 ألحكام نظام الشركات ونظام السوق املالية ولوائحهما  ىاملشاركة في التصويت عل
ً
أي قرار يصدر بشأن ذلك، وذلك وفقا

 .يةفيذنالت

ركة، أو افسة الشنفي أي أعمال من شأنها م –املباشرة أو غير املباشرة  –ه اإلدارة بشكل كامل وفوري بمشاركت سإبالغ مجل -15

 ألحكام نظام الشركاتهشاط الذي تزاولنفي أحد فروع ال –بشكل مباشر أو غير مباشر  –الشركة  هافستنبم
ً
 ، وذلك وفًقا

 .فيذيةنتونظام السوق املالية ولوائحهما ال

ما لم يكن ذلك في  –إلى أي من مساهمي الشركة  سفي املجل هعدم إذاعة أو إفشاء أي أسرار وقف عليها عن طريق عضويت -16

أحكام نظام الشركات ونظام السوق املالية  هسب ما تقتضيبحأو إلى الغير، وذلك  –اء انعقاد اجتماعات الجمعية العامة نأث

 .فيذيةنولوائحهما الت

 .اية واالهتمام الالزمين، ملصلحة الشركة واملساهمين كافةنمع بذل الع سن نية،بحمعلومات كاملة، و  ىاًء علنالعمل ب -17

 .العضوية ىاملترتبة عل هوأدواره ومسؤوليات هإدراك واجبات -18

 .اعية ذات الصلةنفي مجال أنشطة الشركة وأعمالها وفي املجاالت املالية والتجارية والص همية معارفنت -19

 األكمل.  هالوج ىعل سفي املجل همن الوفاء بمهام نهاإلدارة في حال عدم تمك ساالستقالة من عضوية مجل -20

اية واالهتمام بمصالح الشركة واملساهمين ناإلدارة بمبادئ الصدق واألمانة والوالء والع سيلتزم كل عضو من أعضاء مجل -21

 خصوص ما يلي:ال هوج ىالشخصية، ويدخل في ذلك عل همصلحت ىوتقديمها عل

ية صادقة، وأن يفصح لها عن أي معلومات ناإلدارة بالشركة عالقة مه سالصدق: وذلك بأن تكون عالقة عضو مجل .أ

 فيذ أي صفقة أو عقد مع الشركة أو إحدى شركاتها التابعة. نمؤثرة قبل ت

عدالة  مع التحقق من تعارض في املصالح، ىطوي علناإلدارة التعامالت التي ت سب عضو مجلنوذلك بأن يتج ال  ت: .ب

 التعامل، ومراعاة األحكام الخاصة بتعارض املصالح في هذه الالئحة. 

وذلك بأداء الواجبات واملسؤوليات الواردة في نظام الشركات ونظام السوق املالية ولوائحهما  ةي  تا  ح ةم:نالع .ج

 ت العالقة.واألنظمة األخرى ذااألساس ي فيذية ونظام الشركة نالت

   : مهام العضو المستقلوالعشرون السابعة المادة

 :اإلدارة املستقل املشاركة بفعالية في أداء املهام اآلتية سعضو مجل ىمن هذه الالئحة، علالسادسة والعشرون مع مراعاة املادة 

 .فيذيةنأعضاء اإلدارة التبداء الرأي املستقل في املسائل االستراتيجية، وسياسات الشركة، وأدائها، وتعيين إ -1

 .د حصول أي تعارض في املصالحنالتحقق من مراعاة مصالح الشركة ومساهميها وتقديمها ع -2

  فيذية لها.نتطوير قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة، ومراقبة تطبيق اإلدارة الت ىاإلشراف عل -3
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 ال اعع: إج اتا    ل  اك  اإلماج الفصل 

 واختصاصات وضوابط وإجراءات عمله اإلدارة ساجتماعات مجل: والعشرون الثامنةالمادة 

ية، بفعال هتظمة ملمارسة مهامناإلدارة اجتماعات م سفيذية، يعقد مجلنالت همع مراعاة ما ورد في نظام الشركات ولوائح -1

 مت هويعقد اجتماعات
ً
 ما دعت الحاجة إلى ذلك. ىأيضا

، ويجب إرسال الدعوة لالجتماع إلى كل عضو من هأو طلب عضوين من أعضائ هدعوة رئيس ىاًء علناإلدارة ب سيجتمع مجل -2

 لها جدول أعمال االجتماع والوثائق واملعلومات الالزمة، ى قبل خمسة أيام عل سأعضاء املجل
ً
األقل من تاريخ االجتماع مرافقا

 لها جدول أعمال االجتماع ما لم تستدع األوضاع عقد االجتماع بشكل طارئ، فيجوز إرسال الدعوة إلى االجتما
ً
ع مرافقا

 والوثائق واملعلومات الالزمة خالل مدة تقل عن خمسة أيام قبل تاريخ االجتماع. 

 إال  -3
ً
 .األقل ىأعضاء عل خمسةضور بحال يكون االجتماع صحيحا

ذلك في محضر هذا الجدول، يجب إثبات  ىيقر مجلس اإلدارة جدول األعمال حال انعقاده. وفي حال اعتراض أي عضو عل -4

 اجتماع املجلس.  

 إلى جدول األعمال. بندلكل عضو في مجلس اإلدارة حق اقتراح إضافة أي  -5

اإلدارة ملحوظات حيال أداء الشركة أو أي من املوضوعات املعروضة ولم ُيبّت فيها في س إذا كان لدى أي من أعضاء مجل -6

 اإلدارة.  سأو يرى اتخاذه من إجراءات حيالها في محضر اجتماع مجل سها وبيان ما يتخذه املجلن، فيجب تدويساجتماع املجل

 لقرار املجل سإذا أبدى عضو مجل -7
ً
 مغايرا

ً
 س.بالتفصيل في محضر اجتماع املجل ه، فيجب إثباتساإلدارة رأيا

 .  االجتماعاتمع حاالت عدم انتظام األعضاء في حضور تلك  مجلس اإلدارة، والتعاملظيم عملية حضور اجتماعات نيجب ت -8

تخذ فيها قرارات مهمة وجوهرية تؤثر في وضع  ىاملستقل الحرص عل مجلس اإلدارةعضو  ىعل -9
ُ
حضور جميع االجتماعات التي ت

  الشركة. 

 طربقياس املخافي قيادة الشركة في إطار ضوابط حكيمة وفعالة تسمح  هومهام همجلس اإلدارة ممارسة اختصاصات ىعل -10

  ارها.آثوإدارتها والحد من 

إلى  أن يفوض –في حدود اختصاصاته  –يجوز ملجلس اإلدارة مع مراعاة الفقرة الثانية من املادة العشرون من هذه الالئحة،  -11

 ة. نواحد أو أكثر من أعضائه أو لجانه أو من غيرهم مباشرة عمل أو أعمال معي

اللتزام العمل بفعالية ل ىوتهدف إلى حث أعضائه عل يضع مجلس اإلدارة سياسة داخلية تبين إجراءات العمل في مجلس اإلدارة -12

 بواجباتهم تجاه الشركة. 

ي ذلك التحضير بما ف هب املنوطةوتخصيص الوقت الكافي لالضطالع باملهام واملسؤوليات  أعمالهيتولى مجلس اإلدارة تنظيم  -13

 .سيق وتسجيل وحفظ محاضر اجتماعاتهنت ىوالتأكيد عل الجتماعات املجلس واللجان،

 مجلس اإلدارة: أمين سر والعشرون التاسعةالمادة 

 ُيعّين مجلس اإلدارة أمي
ً
د اختصاصات ومكافآت أمين السر  نا  ألحكام للسر من بين أعضائه أو من غيرهم، وتحدَّ

ً
الشركة  نظامطبقا

 تتضمن هذه االختصاصات ما يلي:  و  ،في هذا الشأناألساس ي 
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 هوبيان مكان االجتماع وتاريخ محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت،توثيق اجتماعات مجلس اإلدارة وإعداد  -1

عضاء ، وتدوين أسماء األ ومنظموحفظها في سجل خاص  ، وتوثيق قرارات املجلس ونتائج التصويت،هوانتهائ هووقت بدايت

 لحاضرين.ا، وتوقيع هذه املحاضر من جميع األعضاء –إن وجدت  –الحاضرين والتحفظات التي أبدوها 

رفع إلى مجلس اإلدارة والتقارير التي يعدها املج -2
ُ
 لس.حفظ التقارير التي ت

، وأي وثائق أو معلومات هزويد أعضاء مجلس اإلدارة بجدول أعمال املجلس وأوراق العمل والوثائق واملعلومات املتعلقة بت -3

 اع.املشمولة في جدول االجتمإضافية يطلبها أي من أعضاء مجلس اإلدارة ذات عالقة باملوضوعات 

 س.التحقق من تقيد أعضاء مجلس اإلدارة باإلجراءات التي أقرها املجل -4

 ة.بليغ أعضاء مجلس اإلدارة بمواعيد اجتماعات املجلس قبل التاريخ املحدد بمدة كافيت -5

 ا.أعضاء مجلس اإلدارة إلبداء مرئياتهم حيالها قبل توقيعه ىرض مسودات املحاضر علع -6

نسخة من محاضر اجتماعات املجلس واملعلومات والوثائق  ىمن حصول أعضاء مجلس اإلدارة بشكل كامل وسريع عللتحقق ا -7

 ة.املتعلقة بالشرك

 ة.سيق بين أعضاء مجلس اإلدار نلتا -8

 .تنظيم سجل إفصاحات أعضاء مجل اإلدارة واإلدارة التنفيذية -9

 ة.قديم العون واملشورة إلى أعضاء مجلس اإلدار ت -10

 عزل أمين سر مجلس اإلدارة إال بقرار من مجلس اإلدارة.ال يجوز  -11

 مجلس اإلدارةبشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد  عضوآلية تعيين : الثالثونالمادة 

 اثناء مدة عضويته: مجلس اإلدارةإذا شغر مركز أحد أعضاء 

 في املركز الشاغر. -1
ً
 يعين مجلس اإلدارة عضوا

 السابق.يكمل العضو الجديد مدة العضو  -2

 يعرض هذا التعيين على اول اجتماع للجمعية العامة إلقراره واملوافقة علية. -3

 : فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارةالواحدة والثالثونالمادة 

موقع ى للدورة الجديدة عللترشيح لعضوية مجلس اإلدارة عن فتح باب اتقوم الشركة باإلعالن قبل انتهاء دورة مجلس اإلدارة  -1

 .اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للشركة سوق املالية )تداول(ال

 بتقديم طلبات  يجب على -2
ً
الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة والذين تتوافر لديهم شروط العضوية املذكورة سابقا

 .ذج املعد لذلكو النم (3نموذج رقم ) الترشيح وتعبئة

فيجب عليه ان يرفق بإخطار الحمادي للتنمية واالستثمار دارة شركة إكان املرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس  إذا -3

 آدارة الشركة عن إالترشيح بيان من 
ً
 ة:املعلومات التالي خر دورة تولى فيها عضوية املجلس متضمنا

دد اجتماعات مجلس االدارة التي تمت خالل كل سنة من سنوات الدورة وعدد االجتماعات التي حضرها العضو ع .أ

 ت.نسبة حضوره ملجموع االجتماعااصالة و 

للجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد االجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خالل كل سنة من ا .ب

 ت.سنوات الدورة وعدد االجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع االجتماعا

 رة.من سنوات الدو  لخص النتائج املالية التي حققتها الشركة خالل كل سنةم .ج
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 بالوثائق التالية:  -4
ً
 -عند تقديم طلب الترشح للشركة يجب ان يكون الطلب مدعوما

 .مخلص عن خبرات العمل 

 .ملخص عن الخبرات السابقة في مجالس اإلدارة للشركات او اللجان املنبثقة منه 

  منها.ملخص عن الخبرات الحالية في مجالس اإلدارة للشركات او اللجان املنبثقة 

 .ملخص عن املؤهالت التعليمية 

 .نسخة من املؤهالت والشهادات 

 .استكمال النموذج التنظيمي املطلوب 

 .نسخة من الهوية الوطنية السعودية، او نسخة من هوية مقيم لغير السعوديين 

 .تسلم جميع األوراق واملستندات بمقر الشركة خالل فترة فتح باب الترشيح 

اإلدارة السابقين والحاليين التقدم بترشيح أنفسهم لعضوية مجلس اإلدارة بشرط ان تنطبق يحق ألي من أعضاء مجلس  -5

 عليهم كافة الشروط الخاصة بالترشح لعضوية مجلس اإلدارة.

 ملا ورد أعاله، تقوم لجنة املكافآت انتهاءبعد  -6
ً
 الترشيحاتو  املدة املحددة لتقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة وفقا

 للمعايير بمر 
ً
اجعة الترشيحات املقدمة وتحديد املرشحين الذين سوف تتضمنهم قائمة املرشحين لدورة املجلس الجديدة وفقا

 .املعتمدة بهذا الشأن

 ادية.العالعامة هيئة السوق املالية عند نشر او توجيه الدعوة النعقاد الجمعية تقوم الشركة بإرسال تلك الطلبات إلى  -7

الجمعية العامة للشركة على اختيار األشخاص الذين رشحوا أنفسهم لعضوية مجلس إدارة الشركة، يقتصر التصويت في  -8

 .ممن تنطبق عليهم شروط الشركة وتمت املوافقة عليهم من قبل الجهات الرسمية، وال يجوز التصويت على أشخاص آخرين

 إلى مبدأ "التصويت التتخضع  -9
ً
راكمي" والذي يمنح لكل مساهم قدرة تصويتية بعدد طريقة انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة دائما

األسهم التي يملكها بحيث يحق له التصويت بها ملرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من املرشحين دون وجود تكرار لهذه 

 األصوات. 

لس تاريخ بدء دورة املجيتم اشعار الهيئة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وصفات عضويتهم باملجلس خالل خمسة أيام عمل من  -10

 الجديدة.

سيتم اشعار الهيئة عن أي تغييرات قد تطرأ على عضوية أعضاء مجلس اإلدارة خالل خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث  -11

 التغير.

  وأمين السر مجلس االدارة: سياسة مكافآت وبدالت اعضاء والثالثون الثانيةالمادة 

وافق مع بما يتو  نظام الشركات ولوائحهو  النظام األساس ي للشركة ما نص عليهتتكون مكافأة عضو مجلس اإلدارة في حدود  -1

على ان ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة مقابل  القرارات والتعليمات الرسمية الصادرة في هذا الشأن،

 من مكافآت ومزايا مالية وعينية.  ريال سعودي )خمسمائة ألف ريال سعودي( 500,000 وقدره عضويته في مجلس اإلدارة مبلغ

 يكون استحقاق املكافأة متناسب مع عدد االجتماعات التي حضرها العضو خالل السنة. -2

وبدل حضور لكل  )خمسة االف ريال سعودي( ريال سعودي 5,000بدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات املجلس وقدره  -3

مين )خمسة االف ريال سعودي( لكل عضو من األعضاء، وأ ريال سعودي 5,000اجتماع من اجتماعات اللجان بمبلغ وقدره 

 السر.

 تذكرة سفر على الدرجة األولى، واملواصالت واإلقامة، وذلك للعضو غير املقيم في املدينة املقرر انعقاد االجتماع فيها. -4
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سفر ه املتعلقة بحضوره كتذاكر المين سر املجلس السنوية، كما تتحمل الشركة كافة مصاريفيحدد مجلس اإلدارة مكافأة أ -5

 عمال شئون مجلس االدارة.امة واملواصالت وغيرها فيما يخص أواإلق

يتم صرف املكافآت وبدل الحضور والبدالت األخرى عند انتهاء السنة املالية، وفي حال انتهت عضوية أي عضو من أعضاء  -6

 ء عضويته.املجلس قبل موعد انتهاء السنة املالية فإنها تصرف فور انتها

 : سياسة مكافآت وبدالت اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارةالثالثة والثالثون المادة

 يجب ان تشتمل كل الئحة عمل لكل لجنة من اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة على سياسة املكافآت الخاصة بأعضاء اللجنة.

 نفيذية: سياسة مكافآت وبدالت اإلدارة التالرابعة والثالثون المادة

 تشتمل مكافآت اإلدارة التنفيذية على ما يلي:

1- .
ً
 راتب أساس ي يصرف شهريا

 بدل تعليم أبناء( –بدل هاتف  –بدل سيارة  –بدالت تشمل على سبيل املثال ال الحصر )بدل سكن  -2

 تامين على الحياة )تشمل إصابات العمل والعجز الجزئي –مزايا تأمينية على سيل املثال ال الحصر )تامين طبي له ولعائلته  -3

 والكلي والوفاة اثناء العمل(

 مكافأة نهاية الخدمة. –سائق خاص  –تذاكر سفر سنوية  –مزايا تشمل إجازة سنوية  -4

 للتقييم الذي يتم بهذا الخصوص. -5
ً
 مكافأة مرتبطة بمؤشرات األداء وفقا

 كبار التنفيذيين من قبل لجنة املكافآت والترشيحات.يتم اعتماد الخطط والبرامج ملكافآت  -6

يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة املكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج التي تقرها لجنة  -7

 الترشيحات واملكافآت.

 : التقرير السنوي لمجلس اإلدارةوالثالثون الخامسةالمادة 

 للمعايير الالزمة والصادرة عن  على مجلس إدارة الشركة ان
ً
 ألعمال الشركة ومركزها املالي للسنة املنتهية وفقا

ً
 سنويا

ً
يقدم تقريرا

 الهيئة.
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 لحًج ر تالً   ا ا خة  :الفصل 

 لتدريبا: والثالثون السادسةالمادة 

الشركة إيالء االهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، ووضع البرامج الالزمة لذلك، مع  ىيتعين عل

 :مراعاة ما يلي

 للتعريف بسير عمل الشركة وأنشطتها، وبخاصة ما يلي: ناإلدارة واإلدارة التنفيذية املعي سإعداد برامج ألعضاء مجل -1
ً
 ين حديثا

 الشركة وأهدافها. استراتيجية  .أ

 الجوانب املالية والتشغيلية ألنشطة الشركة.  .ب

 اإلدارة ومهامهم ومسؤولياتهم وحقوقهم.  سالتزامات أعضاء مجل .ج

 مهام لجان الشركة واختصاصاتها. .د

تمر مسبرامج ودورات تدريبية بشكل  ىواإلدارة التنفيذية عل مجلس اإلدارةوضع اآلليات الالزمة لحصول كل من أعضاء   -2

 مية مهاراتهم ومعارفهم في املجاالت ذات العالقة بأنشطة الشركة.نت بغرض

 : تزويد األعضاء بالمعلوماتوالثالثون السابعةالمادة 

بجميع  خاص ولجان الشركة هارة واألعضاء غير التنفيذيين بوجالتنفيذية بالشركة تزويد أعضاء مجلس اإلد على اإلدارةيتعين 

هم ناسب لتمكينأن تكون كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة وفي الوقت امل ىاملعلومات والبيانات والوثائق والسجالت الالزمة، عل

 من أداء واجباتهم ومهامهم.
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 تعةجض املصة ح  ال ةمس:الفصل 

 األطراف ذوي العالقة التعامل مع تعارض المصالح وصفقات  :والثالثون الثامنةالمادة 

مع مراعاة أحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية، يجري التعامل مع حاالت تعارض املصالح وصفقات أو تعامالت األطراف ذوي 

 
ً
 لألحكام الواردة في هذا الفصل. العالقة وفقا

   : سياسة تعارض المصالح والثالثون التاسعةالمادة 

ة وواضحة للتعامل مع حاالت تعارض املصالح الواقعة أو املحتمل وقوعها التي يمكن أن تؤثر سياسة مكتوب مجلس اإلدارةيضع 

 د تعاملهم مع الشركة أو مع أصحاب املصالحنو غيرهم من العاملين في الشركة عأو اإلدارة التنفيذية أ مجلس اإلدارةفي أداء أعضاء 

 أن تتضمن هذه السياسة بصفة خاصة ما يلي:  ىاآلخرين، عل

ب الحاالت نمن العاملين في الشركة بضرورة تجوكبار املساهمين وكبار التنفيذيين وغيرهم  مجلس اإلدارةأعضاء  ىالتأكيد عل -1

 ألحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذي
ً
 .ةالتي تؤدي إلى تعارض مصالحهم مع مصالح الشركة، والتعامل معها وفقا

 كة.اسب مع طبيعة نشاط الشر نقديم أمثلة توضيحية لحاالت تعارض املصالح تتت -2

شأ نالترخيص أو املوافقة الالزمة قبل بدء األعمال التي قد ي ىجراءات واضحة لإلفصاح عن تعارض املصالح، والحصول علإ -3

 ح.ها تعارض في املصالنع

 التعارض.د وقوع هذا نتعارض في املصالح أو ع تؤدي إلى إللزام باإلفصاح الدائم عن الحاالت التي قدا -4

 ح.د وجود تعارض في املصالنر عاع عن التصويت أو املشاركة في اتخاذ القرانإللزام باالمتا -5

أن يشمل ذلك إبالغ الهيئة والجمهور من دون أي  ىد تعاقد الشركة أو تعاملها مع طرف ذي عالقة، علنجراءات واضحة عإ -6

 أو يزيد علتأخير بذلك التعاقد أو 
ً
  %1 ىالتعامل، إذا كان هذا التعاقد أو التعامل مساويا

ً
من إجمالي إيرادات الشركة وفقا

 ة.وية مراجعنآلخر قوائم مالية س

 .اإلخالل بهذه السياسة هإذا تبين ل مجلس اإلدارةإلجراءات التي يتخذها ا -7

   تعارض المصالح تجنب :االربعونالمادة 

 : اإلدارةمجلس عضو  ىيجب عل -1

يق لتحق هصبنيستغل م وأالالشخصية،  همصلحتى بأمانة ونزاهة، وأن يقّدم مصالح الشركة عل هممارسة مهام .أ

 ة.مصالح خاص

وضوعات في امل النظرد نالتعارض التي قد تؤثر في حياده ع بحاالتاملجلس وإبالغ  ب حاالت تعارض املصالح،نتج .ب

في  هعدم إشراك هذا العضو في املداوالت، وعدم احتساب صوت وعلى مجلس اإلدارة على املجلس،املعروضة 

 .وجمعيات املساهمين مجلس اإلدارةهذه املوضوعات في اجتماعات  ىالتصويت عل

    شخص.سرية املعلومات ذات الصلة بالشركة وأنشطتها وعدم إفشائها إلى أي  ىلحفاظ علا .ج

 مجلس اإلدارة:عضو  ىُيحظر عل -2

 هأو الجمعية العامة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إذا كانت ل اإلدارةمجلس قرار  ىلتصويت علا .أ

 ا.مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيه
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الفرص من أي من أصول الشركة أو معلوماتها أو  –بشكل مباشر أو غير مباشر  –الستغالل أو االستفادة ا .ب

 في  هبصفت هاالستثمارية املعروضة علي
ً
الشركة، ويشمل ذلك الفرص  ى، أو املعروضة علاإلدارةمجلس عضوا

عضو  ىها، ويسري الحظر علناالستثمارية التي تدخل ضمن أنشطة الشركة، أو التي ترغب الشركة في االستفادة م

ركة في التي ترغب الش –بطريق مباشر أو غير مباشر  –يستقيل ألجل استغالل الفرص االستثمارية  املجلس الذي

 .بمجلس اإلدارة هاء عضويتنها والتي َعِلم بها أثنم االستفادة

   : إفصاح المرشح عن تعارض المصالحالواحدة واالربعونالمادة 

 –العامة عن أي من حاالت تعارض املصالح  للمجلس وللجمعيةأن يفصح  مجلس اإلدارةلعضوية  همن يرغب في ترشيح نفس ىعل

 ل:، وتشم–وفق اإلجراءات املقررة من الهيئة 

 دارتها.ملجلس إجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي يرغب في الترشح و  -1

 تزاوله.الذي  النشاطفي أحد فروع  منافستهاالشركة، أو  منافسة شأنهفي عمل من  هاشتراك -2

 الشركة  منافسة: الثانية واالربعونالمادة 

 منافسة نهشأفي االشتراك في عمل من  مجلس اإلدارةمع مراعاة ما ورد في املادة الثانية والسبعين من نظام الشركات، إذا رغب عضو 

 ي:، فيجب مراعاة ما يلتزاولهالذي  النشاطفي أحد فروع  منافستهاالشركة، أو 

 مجلس اإلدارة.التي يرغب في ممارستها، وإثبات هذا اإلبالغ في محضر اجتماع  املنافسةباألعمال  مجلس اإلدارةبالغ إ -1

وجمعيات  مجلس اإلدارةالقرار الذي يصدر في هذا الشأن في  ىعدم اشتراك العضو صاحب املصلحة في التصويت عل -2

 ن.املساهمي

 .سالتي يزاولها عضو املجل املنافسةد انعقادها باألعمال نلعامة العادية عاإلدارة بإبالغ الجمعية ا رئيس مجلسقيام  -3

د  أن ى، علاملنافسةترخيص مسبق من الجمعية العامة العادية للشركة يسمح للعضو بممارسة األعمال  ىلحصول علا -4 يجدَّ

.نهذا الترخيص س
ً
 ويا

   افسةن: مفهوم أعمال المواالربعون الثالثةالمادة 

 :يما يل تزاولهالذي  النشاطفي أحد فروع  منافستهاالشركة أو  منافسة شأنهي عمل من يدخل في مفهوم االشتراك في أ

، أخرى  منشأةنسبة مؤثرة ألسهم أو حصص في شركة أو  هلشركة أو مؤسسة فردية أو تملك مجلس اإلدارةعضو  ستأسي -1

 من نوع نشاط الشركة أو مجموعته
ً
 ا.تزاول نشاطا

 أو شركة منافسةللشركة أو مجموعتها، أو تولي إدارة مؤسسة فردية  منافسة منشأةقبول عضوية مجلس إدارة شركة أو  -2

 كان شكله منافسة
ً
 ا.أيا

للشركة أو  منافسةأخرى  منشأةوكالة تجارية أو ما في حكمها، ظاهرة كانت أو مستترة، لشركة أو  ىحصول العضو عل -3

 .مجموعتها
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   األربعون: رفض تجديد الترخيصالرابعة والمادة 

ركات السبعين من نظام الشوح بموجب املادتين الحادية والسبعين والثانية و نإذا رفضت الجمعية العامة تجديد الترخيص املم

خالل مهلة تحددها الجمعية العامة، وإال  تهاستقالتقديم  مجلس اإلدارةعضو  ىمن هذه الالئحة، فعلالثانية واألربعون  واملادة

  أوضاعهأو توفيق  املنافسة، وذلك ما لم يقرر العدول عن العقد أو التعامل أو منتهيةاملجلس في  عضويتهُعدت 
ً
 نظاملطبقا

 املحددة من قبل الجمعية العامة. الشركات ولوائحه التنفيذية قبل انقضاء املهلة

 واألربعون: قبول الهدايا  الخامسةالمادة 

تعامالت تجارية مع الشركة، إذا كان من  هقبول الهدايا من أي شخص ل وكبار التنفيذيين مجلس اإلدارةال يجوز ألي من أعضاء 

  املصالح.شأن تلك الهدايا أن تؤدي إلى تعارض في 
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 أح ةم  ة   :الفصل األتل 

 : تشكيل اللجان  واالربعون السادسة المادة

 متخصصة مجلس اإلدارةمن هذه الالئحة، يشكل الخمسون واملادة  نظام الشركاتولى بعد املائة من مع مراعاة املادة األ 
ً
  لجانا

ً
وفقا

 ي:ملا يل

4-  
ّ
 ة.ها من تأدية مهامها بفعالينحاجة الشركة وظروفها وأوضاعها بما يمك

 إلجراءات عامة يضعها  -5
ً
تحديد مهمة كل لجنة ومدة عملها والصالحيات املخولة لها  املجلس تتضمنيكون تشكيل اللجان وفقا

تتخذه من  من نتائج أو هبما تتوصل إلي مجلس اإلدارةاللجنة أن تبلغ  ىعليها. وعل مجلس اإلدارةخالل هذه املدة وكيفية رقابة 

 .ااألعمال املوكلة إليهأن يتابع عمل هذه اللجان بانتظام للتحقق من ممارستها  لى مجلس اإلدارةقرارات بشفافية. وع

تلك األعمال وعن الصالحيات  املجلس عن، وال يخّل ذلك بمسؤولية مجلس اإلدارةة مسؤولة عن أعمالها أمام نكون كل لجت -6

 ا.أو السلطات التي فوضها إليه

 ة.خمس ىال يقل عدد أعضاء اللجان عن ثالثة وال يزيد علأ -7

 ن.ائها للجمعيات العامة لإلجابة عن أسئلة املساهمييبونهم من أعضنجب حضور رؤساء اللجان أو من يي -8

غييرات هم وأي تنن تاريخ تعييل مالشركة أن تشعر الهيئة بأسماء أعضاء اللجان وصفات عضويتهم خالل خمسة أيام عم ىلع -9

 ت.ذلك خالل خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التغييرا ىتطرأ عل

أن  املكافآت والترشيحات. وفي هذه الحالة، يجب تسمى لجنةتي املكافآت والترشيحات في لجنة واحدة نجوز للشركة دمج لجي -10

الرابع من الئحة باب من الوالرابع  الثالث الفصلينالواردة في  منهماتستوفي لجنة املكافآت والترشيحات املتطلبات الخاصة بأي 

املادتين الحادية والستون والخامسة الختصاصات الواردة في ع اجمي رسوأن تماالحوكمة الصادرة عن هيئة السوق املالية 

 األقل. ىتجتمع اللجنة بصفة دورية كل ستة أشهر عل أن ى، علوالستون من نفس الالئحة

   : عضوية اللجانواالربعون السابعةالمادة 

ت تعارض في ها حاال نشأ عنباملهام التي قد ية نغير التنفيذيين في اللجان املعي مجلس اإلدارةيجب تعيين عدد كاٍف من أعضاء  -1

جلس ممن سالمة التقارير املالية وغير املالية، ومراجعة صفقات األطراف ذوي العالقة، والترشيح لعضوية  املصالح، كالتأكد

اية نالوالء والعو  ، وتعيين كبار التنفيذيين، وتحديد املكافآت. ويلتزم رؤساء وأعضاء هذه اللجان بمبادئ الصدق واألمانةاإلدارة

 ة.مصلحتهم الشخصي ىواالهتمام بمصالح الشركة واملساهمين وتقديمها عل

 وز املستقلين، ويج مجلس اإلدارةتي املكافآت والترشيحات أن يكون أعضاؤها من أعضاء ند تشكيل لجنتراعي الشركة ع -2

كون ي على أنوا من املساهمين أم غيرهم، أكان املجلس سواءأو بأشخاص من غير أعضاء  تنفيذييناالستعانة بأعضاء غير 

 ن.ا في هذه الفقرة من األعضاء املستقلياملشار إليه ةنرئيسا اللج

 في لجنة املراجعة، وتجوز مشاركت رئيس مجلس اإلدارةال يجوز أن يكون  -3
ً
شغل ي أال ىفي عضوية اللجان األخرى، عل هعضوا

 الالئحة.جان التي نصت عليها هذه الل الرئيس فيصب نم
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   : دراسة الموضوعاتواالربعون الثامنةالمادة 

القرار  جلس التخاذامل، وترفع توصياتها إلى مجلس اإلدارةتتولى اللجان دراسة املوضوعات التي تختص بها أو التي تحال إليها من  -1

 ئحة. من هذه الال العشرون ملادة ا من الثانية ع الفقرةتراأن  املجلس ذلك، علىبشأنها، أو أن تتخذ القرارات إذا فوض إليها 

جان االستعانة بمن تراه من الخبراء واملختصين من داخل الشركة أو من خارجها في حدود صالحياتها، عل -2
ّ
ن ذلك أن يضمَّ  ىلل

 بالشركة أو اإلدارة التنفيذية. هفي محضر اجتماع اللجنة، مع ذكر اسم الخبير وعالقت

   اجتماعات اللجان: واالربعون التاسعةالمادة 

أو اإلدارة التنفيذية عدا أمين سر اللجنة وأعضاء اللجان حضور اجتماعاتها إال إذا طلبت  مجلس اإلدارةق ألي عضو في يحال  -1

 . همشورت ىأو الحصول عل هاللجنة االستماع إلى رأي

ألصوات د تساوي انت الحاضرين، وعاتها بأغلبية أصواُيشترط لصحة اجتماعات اللجان حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قرار  -2

ح الجانب الذ  االجتماع.  سرئي هي صوت معيرجَّ

يجب توثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت، وتوثيق توصيات اللجان ونتائج   -3

وتوقيع  ،–إن وجدت  –أبدوها  ظم، وبيان أسماء األعضاء الحاضرين والتحفظات التينالتصويت، وحفظها في سجل خاص وم

 اضر من جميع األعضاء الحاضرين.هذه املح
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  جن  امل اجع  :الفصل ال ةن 

  تهاعضوي قواعد وضوابطتكوين لجنة المراجعة و: الخمسونالمادة 

ل  -1
َّ
 ألحكام ن، وذلك بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة بقرار من الجمعية العامة العادية للشركةلجنة املراجعة تشك

ً
ظام وفقا

 الشركات.

ن يكون أ ىمن املساهمين أو من غيرهم عل من أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين أو غير التنفيذيين أو راجعةامللجنة تشكيل  -2

 من أعضاء  وأالاألقل  ىهم عضو مستقل علنمن بي
ً
 أو أي من كبار التنفيذيين. التنفيذيين مجلس اإلدارةتضم أيا

هم مختص بالشؤون املالية نيكون من بي خمسة، وأن لىعضاء لجنة املراجعة عن ثالثة وال يزيد عيقل عدد أ أاليجب  -3

 واملحاسبية.

تين املاضيتين في اإلدارة التنفيذية أو املالية للشركة، أو لدى مراجع حسابات نال يجوز ملن يعمل أو كان يعمل خالل الس -4

 في لجنة املراجعة.
ً
 الشركة، أن يكون عضوا

 بلجنة املراجعة.ال  -5
ً
 يجوز ان يكون رئيس مجلس اإلدارة عضوا

 .تاريخ قرار الجمعية العامة بتشكيلهامدة عضوية اللجنة ثالث سنوات تبدأ من  -6

 يجوز ملجلس اإلدارة إعادة ترشيح أعضاء لجنة املراجعة السابقين للجمعية العامة للمساهمين لفترة او فترات مماثلة أخرى. -7

 للجنة املراجعة.تختار اللجنة من بي -8
ً
 ن أعضائها رئيسا

ة و من فريق إدارة الشركة ملتابعإلدارة أمين سر مجلس اتقوم اللجنة بتعيين أمين سر لها من بين أعضائها أو من غيرهم أو أ -9

بعة اشئون اللجنة لتنسيق واعداد االجتماعات وجدول االعمال واعمال اللجنة، باإلضافة الى توثيقها واعداد املحاضر لها ومت

 تنفيذ توصياتها وتوجيهاتها وقراراتها وما يرتبط بأعمال اللجنة وتكون مدة مهامه مرتبطة بمدة عضوية اللجنة.

 أن تشمل هذه الالئحة ىالئحة عمل لجنة املراجعة عل – مجلس اإلدارةاقتراح من  ىاًء علنب –تصدر الجمعية العامة للشركة  -10

قواعد اختيار أعضائها، وكيفية ترشيحهم، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم، وآلية ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، و 

 تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللجنة. 

 وصالحياتها ومسؤولياتها لجنة المراجعة: اختصاصات الواحدة والخمسونالمادة 

تختص لجنة املراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم املالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها،  

 وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي: 

   الحلةج   املةل  : .أ

نزاهتها  رأيها والتوصية في شأنها   لضمان مجلس اإلدارة وإبداءى للشركة قبل عرضها عل والسنويةدراسة القوائم املالية األولية  -1

 ا.وعدالتها وشفافيته

ة والقوائم املالية للشركة عادلة ومتوازن مجلس اإلدارةفيما إذا كان تقرير  – مجلس اإلدارةطلب  ىاًء علنب –إبداء الرأي الفني  -2

ها ي للشركة وأدائها ونموذج عملومفهومة وتتضمن املعلومات التي تتيح للمساهمين واملستثمرين تقييم املركز املال

 ا.واستراتيجيته

 ة.التقارير املالي تتضمنهاراسة أي مسائل مهّمة أو غير مألوفة د -3

 ت. أو مسؤول االلتزام في الشركة أو مراجع الحسابا هلبحث بدقة في أي مسائل يثيرها املدير املالي للشركة أو من يتولى مهاما -4
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  املالية.املسائل الجوهرية الواردة في التقارير التحقق من التقديرات املحاسبية في  -5

 في شأنها.  ملجلس اإلدارةدراسة السياسات املحاسبية املتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية  -6

 :امل اجع  الًاخك   .ب

 دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر في الشركة.  -1

   فيها.اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة  تنفيذدراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة  -2

فر من توا للتحقق –إن وجدت  – وأنشطة املراجع الداخلي وإدارة املراجعة الداخلية في الشركة على أداءالرقابة واإلشراف  -3

ديم توصيتها إلى تق اللجنة ىفعلوطة بها. وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي، ناملوارد الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال واملهام امل

 نه.مدى الحاجة إلى تعيي املجلس بشأن

 .  هبتعيين مدير إدارة املراجعة الداخلية أو املراجع الداخلي واقتراح مكافآت ملجلس اإلدارةالتوصية  -4

 :  اجع ا   ةبة  .ج

بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقاللهم  ملجلس اإلدارةالتوصية  -1

 ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم. 

، ومدى فعالية أعمال املراجعة، مع األخذ في االعتبار القواعد هوعدالت وموضوعيتهالتحقق من استقالل مراجع الحسابات  -2

 واملعايير ذات الصلة. 

 ف تقديمة، والتحقق من عدم وأعمالهمراجعة خطة مراجع حسابات الشركة  -3
ً
ية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال نأعماال

 املراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك. 

 اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.   -4

 ذ بشأنها.ملالية ومتابعة ما اتِخ القوائم ا ىعل ومالحظاتهدراسة تقرير مراجع الحسابات  -5

  :ض ةن ا لتزام .د

 مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.   -1

 التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.  -2

 . س اإلدارةمجلمراجعة العقود والتعامالت املقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى  -3

 تخاذها.االتي يتعين  توصياتها باإلجراءات، وإبداء مجلس اإلدارةرفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى  -4

 ومجلس اإلدارة لجنة المراجعة : حدوث تعارض بينوالخمسون الثانيةالمادة 

 بتوصية اللجنة بشأن تعيين املجلس األخذ، أو إذا رفض مجلس اإلدارةإذا حصل تعارض بين توصيات لجنة املراجعة وقرارات  

توصية  دارةمجلس اإل أو تعيين املراجع الداخلي، فيجب تضمين تقرير  هوتقييم أدائ أتعابهوتحديد  همراجع حسابات الشركة وعزل

 عدم أخذه بها. ومبرراتها، وأسباباللجنة 

 لجنة المراجعة: اجتماعات الثالثة والخمسونالمادة 

 ة املالية للشركة. نأال تقل اجتماعاتها عن أربعة اجتماعات خالل الس ىتجتمع لجنة املراجعة بصفة دورية عل -1

 لك.ذتجتمع لجنة املراجعة كلما دعت الحاجة الى  -2

 تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها. -3

 اال إذا حضره  -4
ً
 أعضاء اللجنة.أغلبية ال يكون االجتماع صحيحا



 

39 
 

 حمادي للتنمية واالستثمارة شركة الالئحة حوكم

في حال تعذر حضور رئيس لجنة املراجعة ألي اجتماع يجوز له تفويض أحد أعضاء اللجنة لرئاسة االجتماع املحدد على ان  -5

 ويسلم ألمين سر اللجنة.
ً
 يكون التفويض خطيا

 بأغلبية األعضاء الحاضرين. تصدر قرارات اللجنة -6

 .االجتماععند تساوي األصوات يرجح تصويت رئيس  -7

 يقوم امين سر اللجنة بإعداد محاضر االجتماع وقرارات لجنة املراجعة وتوقيعها من األعضاء الحاضرين. -8

وسيلة  املرئي أو غيرها أو أي)االتصال املسموع أو مثل يجوز للجنة املراجعة عقد اجتماعاتها عن طريق وسائل التقنية الحديثة  -9

 ريق تلك الوسائل لحضور االجتماع، ويعتبريتفق عليها أعضاء اللجنة(، ولعضو اللجنة املشاركة باجتماعات اللجنة عن ط

 حضوره بمثابة الحضور أصالة.

حضور اجتماعاتها إال إذا طلبت  ةأو اإلدارة التنفيذية عدا أمين سر اللجنة وأعضاء اللجن مجلس اإلدارةق ألي عضو في يحال  -10

 .همشورت ىأو الحصول عل هاللجنة االستماع إلى رأي

يجوز للجنة املراجعة ان تصدر قراراتها وتوصياتها وتوجيهاتها وتقاريرها في الحاالت العاجلة بالتمرير عن طريق عرضها على  -11

 ها في محضر االجتماع.األعضاء متفرقين، على ان يتم عرضها في اول اجتماع الحق للجنة وتضمين

 تجتمع لجنة املراجعة بصفة دورية مع مراجع حسابات الشركة، ومع املراجع الداخلي للشركة، إن وجد.  -12

  ذلك.للمراجع الداخلي ومراجع الحسابات طلب االجتماع مع لجنة املراجعة كلما دعت الحاجة إلى  -13

مع املواعيد النظامية لنشر القوائم املالية واملدة التي تحددها الهيئة يجب على اللجنة ان تراعي مواعيد اجتماعاتها بما يتوافق  -14

 لنشر القوائم الربع سنوية والسنوية.

يجب مراعاة مواعيد اجتماعات مجلس اإلدارة، وذلك لرفع توصياتها وقراراتها وتقاريرها قبل اجتماع مجلس اإلدارة للبت فيها،  -15

 لألحداث الجوهرية لتتمكن الشرك
ً
 للنظام.وتحديدا

ً
 ة من اإلعالن عنها وفقا

 : ترتيبات تقديم الملحوظاتوالخمسون الرابعةالمادة 

 ىلجنة املراجعة وضع آلية تتيح للعاملين في الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير املالية أو غيرها بسرية. وعل ىعل 

 ناسبة.ممع حجم الخطأ أو التجاوز وتبني إجراءات متابعة  يتناسباللجنة التحقق من تطبيق هذه اآللية بإجراء تحقيق مستقل 

 لجنة المراجعة: صالحيات والخمسون الخامسةالمادة 

   للجنة املراجعة في سبيل أداء مهامها:

   سجالت الشركة ووثائقها.ى حق االطالع عل -1

   أو اإلدارة التنفيذية. مجلس اإلدارةأن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء  -2

رار ألض تعرضت الشركةعملها أو  مجلس اإلدارةدعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق  مجلس اإلدارةأن تطلب من  -3

 جسيمة.أو خسائر 
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 جعةوالخمسون: واجبات ومسئوليات عضو لجنة المرا السادسةالمادة 

 حضور اجتماعات اللجنة واملشاركة الفعالة بأعمال اللجنة. -1

 في حال غياب او تعذر حضور عضو اللجنة االجتماع يجيب عليه ابالغ رئيس اللجنة او امين السر بذلك، مع ذكر األسباب. -2

 بسباملحافظة التامة على اسرار الشركة، وال يجوز لعضو اللجنة ان يذيع أي من اسرارها او معلوماتها  -3
ً
ب او بياناتها نهائيا

 عضويته.

يجب على العضو اإلفصاح عن كل ما يتعارض مع عضويته باللجنة، ومع ما ال يتوافق مع شروط وضوابط العضوية، حتى  -4

.
ً
 وان طرأ ذلك مستقبال

 عن أي مصلحة مباشرة او غير مباشرة في املوضوعات املعروضة امام اللجنة -5
ً
ن أي او ع يجب على عضو اللجنة اإلفصاح فورا

 االجتماع. رعقود او اعمال تتم معه لحساب الشركة، وعلى رئيس اللجنة او امين السر اثبات ذلك بمحض

 ال يجوز للعضو املشاركة في أي قرار او توصية او تصويت في أي مصلحة مباشرة او غير مباشرة. -6

 ن واجبات ومسئوليات وفق النظام.مجلس اإلدارة م على عضو اللجنة ما ينطبق على عضو في جميع األحوال ينطبق -7

 الخمسون: توثيق اجتماعات لجنة المراجعةو السابعة المادة

ائج ونت ةيجب توثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت، وتوثيق توصيات اللجن -1

وتوقيع  ،–إن وجدت  –والتحفظات التي أبدوها ظم، وبيان أسماء األعضاء الحاضرين نالتصويت، وحفظها في سجل خاص وم

 .اضر من جميع األعضاء الحاضرينهذه املح

 يوقع محضر اللجنة من األعضاء الحاضرين وامين السر. -2

   : تقرير لجنة المراجعةوالخمسون الثامنةالمادة 

لوائحه عليها في نظام الشركات و صوص نتفاصيل أدائها الختصاصاتها ومهامها امل ىيجب أن يشتمل تقرير لجنة املراجعة عل -1

 أن يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر في الشركة.  ىالتنفيذية، عل

 كافية من تقرير لج -2
ً
روني شر في املوقع اإللكتنوأن يُ  سة املراجعة في مركز الشركة الرئينيجب أن يودع مجلس اإلدارة نسخا

د نشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة لتمكين من يرغب من املساهمين في الحصول نركة واملوقع اإللكتروني للسوق عللش

 اء انعقاد الجمعية العامة.نملخص التقرير أث ويتلى. نهنسخة مى عل

 لجنة المراجعة: انتهاء العضوية في والخمسون التاسعةالمادة 

 ي الحاالت التالية:تنتهي العضوية في لجنة املراجعة ف

 .اللجنةانتهاء مدة  -1

 .عرض على الجمعية العامة العتمادهيعلى أن  طلب االستقالة من عضوية لجنة املراجعة، وموافقة مجلس اإلدارة عليه -2

لعضو لجنة املراجعة من عضوية اللجنة بسبب االخالل بشروط وضوابط العضوية او واجباته  الجمعية العامةاعفاء  -3

 في هذه الالئحة. ءومسئولياته وفق ما جا

عند غياب عضو لجنة املراجعة عن حضور اجتماعيين متتاليين بدون عذر مقبول، يحق للجنة بأغلبية اصواتها ان توص ي  -4

 بإقالة عضو اللجنة.العامة ملجلس اإلدارة بإقالة العضو املتغيب، وملجلس اإلدارة رفع توصيته للجمعية 
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 لجنة المراجعةبشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد  عضوآلية تعيين : الستونالمادة 

 إذا شغر مركز أحد أعضاء لجنة املراجعة اثناء مدة عضويته:

 في املركز الشاغر. -4
ً
 يعين مجلس اإلدارة عضوا

 يكمل العضو الجديد مدة العضو السابق. -5

 .هعلييعرض هذا التعيين على اول اجتماع للجمعية العامة إلقراره واملوافقة  -6

 : سياسة مكافآت وبدالت اعضاء لجنة المراجعة وأمين السر الواحدة والستونالمادة 

لرئيس لجنة املراجعة ولكل عضو من بين أعضاء  ريال سعودي( ألف)خمسون  ( ريال سعودي50,000مكافأة سنوية قدرها ) -1

 اللجنة.

 السنة. يكون استحقاق املكافأة متناسب مع عدد االجتماعات التي حضرها العضو خالل -2

لرئيس اللجنة ولكل )خمسة االف ريال سعودي( ( ريال سعودي 5,000بدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة وقدره ) -3

 عضو من أعضاء اللجنة، وامين السر.

 تذكرة سفر على درجة رجال االعمال، واملواصالت واإلقامة، وذلك للعضو غير املقيم في مدينة االجتماع. -4

لس اإلدارة بمكافأة امين السر السنوية، كما تتحمل الشركة كافة مصاريفه املتعلقة باجتماعات اللجنة توص ي اللجنة ملج -5

 كتذاكر السفر واإلقامة واملواصالت وغيرها فيما يخص اعمال اللجنة.

أعضاء  منيتم صرف املكافآت وبدل الحضور والبدالت األخرى عند انتهاء السنة املالية، وفي حال انتهت عضوية أي عضو  -6

 اللجنة قبل موعد انتهاء السنة املالية فإنها تصرف فور انتهاء عضويته من اللجنة.

  



 

42 
 

 حمادي للتنمية واالستثمارة شركة الالئحة حوكم

  جن  امل ةطآ  تالترش  ة  :ةلثالفصل ال 

 ومدة عضويتهم والترشيحات لجنة المكافآتقواعد اختيار أعضاء : ثانية والستونالالمادة 

ل  -1
َّ
 مجلس اإلدارةمن غير أعضاء  والترشيحات( ة املكافآتنلجتسمى )الشركة لجنة  مجلس إدارةبقرار من اللجنة تشك

 .على األقلهم عضو مستقل نيكون من بي على أنالتنفيذيين، 

 تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل وال تزيد عن خمسة. -2

 من غير أعضاء املجلس التنفيذيين. يكون أعضاء اللجنة -3

 ف -4
ً
 ي لجنة املكافآت والترشيحات بشرط اال يشغل منصب رئيس اللجنة.يجوز ان يكون رئيس مجلس اإلدارة عضوا

 للجنة. -5
ً
 يقوم مجلس اإلدارة بتعيين أحد أعضائه املستقلين رئيسا

 يحق ملجلس اإلدارة عزل او استبدال أحد أعضاء اللجنة إذا دعت الحاجة لذلك. -6

 يجوز لعضو اللجنة بتقديم استقالته بشرط ان تكون في الوقت املناسب. -7

 ة عضوية اللجنة ثالث سنوات تبدأ من بداية دورة مجلس اإلدارة وتنتهي بانتهاء اعمال دورة املجلس.مد -8

 السابقين لفترة او فترات مماثلة أخرى. املكافآت والترشيحاتأعضاء لجنة  انتخابيجوز ملجلس اإلدارة إعادة  -9

ملدة تغيير يطرأ على اللجنة خالل ا أي تعيينهم اوتقوم الشركة بإشعار الهيئة بجميع أسماء اللجنة وصفات عضويتهم عند  -10

 النظامية لها والتي تحددها الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق املالية.

تقوم اللجنة بتعيين امين سر لها من بين أعضائها او من غيرهم أو امين سر مجلس اإلدارة او من فريق إدارة الشركة ملتابعة  -11

واعداد االجتماعات وجدول االعمال واعمال اللجنة، باإلضافة الى توثيقها واعداد املحاضر لها ومتابعة  شئون اللجنة لتنسيق

 تنفيذ توصياتها وتوجيهاتها وقراراتها وما يرتبط بأعمال اللجنة وتكون مدة مهامه مرتبطة بمدة عضوية اللجنة.

ن تشمل أ ى، علوالترشيحات الئحة عمل لجنة املكافآت – ارةمجلس اإلدمن  على اقتراحاًء نب –تصدر الجمعية العامة للشركة  -12

 هذه الالئحة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم.

 والترشيحات اختصاصات لجنة المكافآتو مهام :لثة والستونالثاالمادة 

 بما يلي: والترشيحات  املكافآتواملرتبطة بتتولى اللجنة املهام واالختصاصات املتعلقة 

جلس مالتنفيذية، ورفعها إلى  املجلس واإلدارةبثقة عن نواللجان امل مجلس اإلدارةإعداد سياسة واضحة ملكافآت أعضاء  -1

 العتمادها من الجمعية العامة، عل للنظر اإلدارة
ً
اح تلك السياسة اتباع معايير ترتبط باألداء، واإلفص يراع فيأن  ىفيها تمهيدا

 تنفيذها.ها، والتحقق من نع

 وحة وسياسة املكافآت املعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة. نوضيح العالقة بين املكافآت املمت -2

 ها. نخاة ماملراجعة الدورية لسياسة املكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف املتو  -3

 للسياس عنهبثقة نواللجان امل مجلس اإلدارةبمكافآت أعضاء  ملجلس اإلدارةالتوصية  -4
ً
ة وكبار التنفيذيين بالشركة وفقا

 املعتمدة.

 ة.اإلدارة واإلدارة التنفيذي اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس -5

 للسياسات واملعايير املعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي وإعادة ترشيحهم  هلتوصية ملجلس اإلدارة بترشيح أعضاء فيا -6
ً
وفقا

 ة.بجريمة مخلة باألمان هشخص سبقت إدانت
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 ة.وشغل وظائف اإلدارة التنفيذي مجلس اإلدارةإعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية  -7

 مجلس اإلدارة.ألعمال  هالعضو تخصيص ىتحديد الوقت الذي يتعين عل -8

 ة.يووظائف اإلدارة التنفيذ مجلس اإلدارةاسبة لعضوية نوية لالحتياجات الالزمة من املهارات أو الخبرات املناملراجعة الس -9

 ا.مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤه -10

ي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس وي من استقالل األعضاء املستقلين، وعدم وجود أنالتحقق بشكل س -11

 ى.إدارة شركة أخر 

 .نوضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء املستقلين وكبار التنفيذيي -12

 ن.وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيي -13

 لجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح الحلول ملعاتحديد جوانب الضعف  -14

 المكافآت: سياسة ونتسرابعة والالالمادة 

 سياسة املكافآت ما يلي:  يراع فيدون إخالل بأحكام نظام الشركات ونظام السوق املالية ولوائحهما التنفيذية، يجب أن 

 انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.  -1

م املكافآت بغرض حث أعضاء  -2 ل، كأن املدى الطوي ىميتها علنالشركة وت على إنجاحواإلدارة التنفيذية  مجلس اإلدارةأن تقدَّ

 املدى الطويل.  ىتربط الجزء املتغير من املكافآت باألداء عل

د املكافآت ب -3 ة، وطة بشاغلها، واملؤهالت العلمية، والخبرات العملينمستوى الوظيفة، واملهام واملسؤوليات امل ىاًء علنأن تحدَّ

 واملهارات، ومستوى األداء. 

 انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة املخاطر لدى الشركة.  -4

لمكافآت ارتفاع غير مبرر ل شأ عن ذلك مننما قد ي مع تفادياألخذ في االعتبار ممارسات الشركات األخرى في تحديد املكافآت،  -5

 .والتعويضات

 ية واملحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم املبالغة فيها. نأن تستهدف استقطاب الكفاءات امله -6

معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس اإلدارة أو  ىاًء علنحاالت إيقاف صرف املكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقررت ب -7

 مكافآت غير مستحقة.  ىع استغالل الوضع الوظيفي للحصول علناإلدارة التنفيذية وذلك مل

 اشترتهانتنظيم م -8
ً
 أم أسهما

ً
 جديدا

ً
 لشركة.ا ح أسهم في الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية سواء أكانت إصدارا

 لجنة المكافآت والترشيحات وضوابط وإجراءات عمل : اجتماعاتوالستون مسةخاالالمادة 

 األقل. ىة علنس كل مرتين لجنةالتجتمع  -1

 يجوز ان تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة الى ذلك. -2

 تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها. -3

 اال إذا حضره  -4
ً
 أعضاء اللجنة. أغلبيةال يكون االجتماع صحيحا

رئيس اللجنة ألي اجتماع يجوز له تفويض أحد أعضاء اللجنة لرئاسة االجتماع املحدد على ان يكون في حال تعذر حضور  -5

 ويسلم ألمين سر اللجنة.
ً
 التفويض خطيا

 تصدر قرارات اللجنة بأغلبية األعضاء الحاضرين. -6

 .االجتماععند تساوي األصوات يرجح تصويت رئيس  -7
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 وقرارات اللجنة وتوقيعها من األعضاء الحاضرين. يقوم امين سر اللجنة بإعداد محاضر االجتماع -8

)االتصال املسموع أو املرئي أو غيرها أو أي وسيلة يتفق مثل يجوز للجنة عقد اجتماعاتها عن طريق وسائل التقنية الحديثة  -9

وره لحضور االجتماع. ويعتبر حض تلك الوسائلعليها أعضاء اللجنة(، ولعضو اللجنة املشاركة باجتماعات اللجنة عن طريق 

 بمثابة الحضور أصالة.

حضور اجتماعاتها إال إذا طلبت  ةال يحق ألي عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية عدا أمين سر اللجنة وأعضاء اللجن -10

  .اللجنة االستماع إلى رأيه أو الحصول على مشورته

وتوجيهاتها وتقاريرها في الحاالت العاجلة بالتمرير عن طريق عرضها على األعضاء يجوز للجنة ان تصدر قراراتها وتوصياتها  -11

 متفرقين، على ان يتم عرضها في اول اجتماع الحق للجنة وتضمينها في محضر االجتماع.

 : واجبات ومسئولية عضو لجنة المكافآت والترشيحاتالسادسة والستون المادة

 الحرص على حضور اجتماعات اللجنة. -1

 شاركة الفعالة ومناقشة املواضيع املدرجة على جدول اعمال االجتماع.امل -2

 املحافظة على جميع اسرار عمل اللجنة. -3

 االطالع على مسودة وقائع ومحاضر اجتماعات اللجنة وابداء املالحظات ان وجدت. -4

 التوقيع على محضر االجتماع، والقرارات املتعلقة باالجتماع. -5

 وأهدافها وغايتها وفهمها بشكل جيد.االطالع على رسالة الشركة  -6

 التحلي بالنزاهة واألمانة والصدق واملوضوعية. -7

 عدم قبول الهدايا او خالفة من موظفي الشركة او عميل مما يؤثر على قراراته التي يتخذها باللجنة. -8

 لعضوية مجلس االدارة إجراءات الترشيح: الستون السابعة المادة

 م، ومامراعاة ما ورد في هذه الالئحة من شروط وأحكا مجلس اإلدارةد ترشيح أعضاء نالترشيحات عو  على لجنة املكافآت -1

 تقرره الهيئة من متطلبات.

 : نشر إعالن الترشحالثامنة والستون المادة

الشركة نشر إعالن الترشح في املوقع اإللكتروني للشركة واملوقع اإللكتروني للسوق وفي أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة  ىعل -1

 .وذلك لدعوة األشخاص الراغبين في الترشح لعضوية مجلس اإلدارة

 األقل من تاريخ اإلعالن. ىدة شهر علملباب الترشح ى الشركة فتح عل -2

 لعضوية مجلس االدارة حق المساهم في الترشح: والستون التاسعةالمادة 

 ألحك هكل مساهم في الشركة في ترشيح نفس بحقمن أحكام ه الالئحة ال يخّل ما ورد في هذ
ً
ام أو غيره لعضوية مجلس اإلدارة وفقا

 ية.نظام الشركات ولوائحه التنفيذ
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 عضوية ل: آلية الترشح لسبعونالالمادة 

 بالوثائق التالية: 
ً
 -يجب على املترشح تقديم طلب رسمي للشركة مدعوما

 مخلص عن خبرات العمل. -1

 ملخص عن الخبرات السابقة في مجالس اإلدارة للشركات او اللجان املنبثقة منه. -2

 ملخص عن الخبرات الحالية في مجالس اإلدارة للشركات او اللجان املنبثقة منها. -3

 التعليمية.ملخص عن املؤهالت  -4

 نسخة من املؤهالت والشهادات. -5

 استكمال النموذج التنظيمي املطلوب. -6

 نسخة من الهوية الوطنية السعودية، او نسخة من هوية مقيم لغير السعوديين سارية املفعول. -7

 تسلم جميع األوراق واملستندات بمقر الشركة خالل فترة فتح باب الترشيح. -8

 سروأمين ال لجنة المكافآت والترشيحاتمكافآت وبدالت اعضاء : سياسة ونالواحدة والسبعالمادة 

( ريال سعودي )خمسون ألف ريال سعودي( لكل من رئيس لجنة املكافآت والترشيحات ولكل 50,000مكافأة سنوية قدرها ) -1

 عضو من بين أعضاء اللجنة.

 السنة.يكون استحقاق املكافأة متناسب مع عدد االجتماعات التي حضرها العضو خالل  -2

( ريال سعودي )خمسة االف ريال( لكل من رئيس لجنة املكافآت 5,000بدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة وقدره ) -3

 والترشيحات ولكل عضو من أعضاء اللجنة، وامين السر.

 .تذكرة سفر على درجة رجال االعمال، واملواصالت واإلقامة، وذلك للعضو غير املقيم في مدينة االجتماع -4

توص ي اللجنة ملجلس اإلدارة بمكافأة امين السر السنوية، كما تتحمل الشركة كافة مصاريفه املتعلقة باجتماعات اللجنة  -5

 كتذاكر السفر واإلقامة واملواصالت وغيرها فيما يخص اعمال اللجنة.

 هت عضوية أي عضو من أعضاءيتم صرف املكافآت وبدل الحضور والبدالت األخرى عند انتهاء السنة املالية، وفي حال انت -6

 اللجنة قبل موعد انتهاء السنة املالية فإنها تصرف فور انتهاء عضويته من اللجنة.
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 المةب ا خة  

 ال قةب  الًاخك  
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 حمادي للتنمية واالستثمارة شركة الالئحة حوكم

 : نظام الرقابة الداخليةثانية والسبعونالالمادة 

 السياسات واإلجراءات املتعلقة بإدارة املخاطر وتطبيق أحكاممجلس اإلدارة اعتماد نظام رقابة داخلية للشركة لتقييم ى يتعين عل

ظام نقواعد الحوكمة الخاصة بالشركة التي تعتمدها الشركة، والتقيد باألنظمة واللوائح ذات الصلة، ويجب أن يضمن هذا ال

 لألحكام قات العالقة تتم وفاتباع معايير واضحة للمسؤولية في جميع املستويات التنفيذية في الشركة وأن تعامالت األطراف ذ
ً
ا

 والضوابط الخاصة بها.

  وحدات أو إدارات مستقلة بالشركة س: تأسيالثالثة والسبعونالمادة 

اجعة واملر  وحدات أو إدارات لتقييم وإدارة املخاطر، –فيذ نظام الرقابة الداخلية املعتمد نفي سبيل ت –ش ئ الشركة نت -1

 الداخلية.

بجهات خارجية ملمارسة مهام واختصاصات وحدات أو إدارات تقييم وإدارة املخاطر، واملراجعة يجوز للشركة االستعانة  -2

  الداخلية، وال يخل ذلك بمسؤولية الشركة عن تلك املهام واالختصاصات.

   : مهام إدارة المراجعة الداخليةرابعة والسبعونالالمادة 

ا والتحقق من مدى التزام الشركة وعامليه ،هتطبيق ىلداخلية واإلشراف علتتولى إدارة املراجعة الداخلية تقييم نظام الرقابة ا

 .باألنظمة واللوائح والتعليمات السارية وسياسات الشركة وإجراءاتها

   : حفظ تقارير المراجعة الداخليةخامسة والسبعونالالمادة 

وما قد  من نتائج وتوصيات هأنجز وما خلصت إلية بوضوح ما ندات العمل متضمنالشركة حفظ تقارير املراجعة ومست ىيتعين عل

  اتخذ بشأنها.
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 المةب ال ةمس

    اجع ح ةبة  ال     

 

 

 

 

  



 

49 
 

 حمادي للتنمية واالستثمارة شركة الالئحة حوكم

   اد مهمة مراجعة الحساباتن: إسسادسة والسبعونالالمادة 

ر موضوعي تقريوية إلى مراجع يتمتع باالستقالل والكفاءة والخبرة والتأهيل إلعداد ند الشركة مهمة مراجعة حساباتها السنتس

ما إذا كانت القوائم املالية للشركة تّعبر بوضوح وعدالة عن املركز املالي للشركة  هومستقل ملجلس اإلدارة واملساهمين يبّين في

 واحي الجوهرية.نوأدائها في ال

   : تعيين مراجع الحسابات السبعونالسابعة والمادة 

 :ترشيح مجلس اإلدارة، مع مراعاة ما يلي ىاًء علنكة بتعين الجمعية العامة العادية مراجع حسابات الشر 

 ة املراجعة.نتوصية من لج ىاًء علنب هأن يكون ترشيح -1

 ل -2
ً
 وأن يستوفي الشروط املقررة من الجهة املختصة. هأن يكون مرخصا

 مع مصالح الشركة. هأال تتعارض مصالح -3

 ين. نأال يقل عدد املرشحين عن مراجعين اث -4

 : واجبات مراجع الحساباتوالسبعون الثامنةالمادة 

   مراجع الحسابات: ىيجب عل

 اية واألمانة للشركة.نبذل واجبي الع -1

 .اسب بشأن املسائل املثيرة للشبهة التي يطرحهانبالغ الهيئة في حال عدم اتخاذ مجلس اإلدارة اإلجراء املإ -2

 عن تعويض الضرر  .هييسر املجلس عملأن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية إذا لم  -3
ً
ويكون مسؤوال

الخطأ،  ، وإذا تعدد املراجعون واشتركوا فيهفي أداء عمل نهالغير بسبب األخطاء التي تقع م الذي يصيب الشركة أو املساهمين أو

 .كانوا مسؤولين بالتضامن
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 عال ةعالمةب 

 أص ةب املصة ح
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 حمادي للتنمية واالستثمارة شركة الالئحة حوكم

   اإلبالغ عن الممارسات المخالفة: والسبعون التاسعةالمادة 

وضع ما يلزم من سياسات أو إجراءات يتبعها أصحاب املصالح في تقديم  –ة املراجعة ناقتراح لج ىاًء علنب –مجلس اإلدارة  ىعل

 شكواهم أو اإلبالغ عن املمارسات املخالفة، مع مراعاة ما يلي:

مجلس اإلدارة بما قد يصدر عن اإلدارة التنفيذية من تصرفات ( الشركة بمن فيهم العاملون في) تيسير إبالغ أصحاب املصالح -1

أو ممارسات تخالف األنظمة واللوائح والقواعد املرعية أو تثير الريبة في القوائم املالية أو أنظمة الرقابة الداخلية أو غيرها، 

 قيق الالزم بشأنها.سواء أكانت تلك التصرفات أو املمارسات في مواجهتهم أم لم تكن، وإجراء التح

 صة.ة املراجعة أو غيرها من اللجان املختنسرية إجراءات اإلبالغ بتيسير االتصال املباشر بعضو مستقل في لج ىالحفاظ عل -2

 تكليف شخص مختص بتلقي شكاوى أو بالغات أصحاب املصالح والتعامل معها. -3

 تخصيص هاتف أو بريد إلكتروني لتلقي الشكاوى. -4

 زمة ألصحاب املصالح.الحماية الال توفير  -5

 ن: تحفيز العامليالثمانونالمادة 

 ما يلي:-بصفة خاصة -أن تتضمن  ىتضع الشركة برامج تطوير وتحفيز املشاركة واألداء للعاملين في الشركة، عل

حل ماقشتهم في املسائل واملوضوعات نتشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة لالستماع إلى آراء العاملين في الشركة وم -1

 القرارات املهمة.

 من األرباح التي تحققها وبرامج التقاعد،نبرامج م -2
ً
 في الشركة أو نصيبا

ً
ل لإلنفاق دوق مستقنص سوتأسي ح العاملين أسهما

 تلك البرامج.  ىعل

 إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة. -3
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   ل ة ولمةب اا

  املعةيير املهن   تاألخ ق   
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 حمادي للتنمية واالستثمارة شركة الالئحة حوكم

   : سياسة السلوك المهنيالمادة الواحدة والثمانون

 تراعي بصفة خاصة ما يلي: يضع مجلس اإلدارة سياسة للسلوك املنهي والقيم األخالقية في الشركة،

لشركة، اية والوالء تجاه انكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وموظفي الشركة ببذل واجبي الع ىالتأكيد عل -1

 يع األحوال.الشخصية في جم همصلحت ىميتها وتعظيم قيمتها، وتقديم مصالحها علنصون مصالح الشركة وت ها من شأنوكل م

قق مصلحة الشركة ومصلحة املساهمين ومراعاة يحتمثيل عضو مجلس اإلدارة لجميع املساهمين في الشركة، وااللتزام بما  -2

 فحسب. هالتي انتخبت مصلحة املجموعة ليسو حقوق أصحاب املصالح اآلخرين، 

 ترسيخ مبدأ التزام أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين فيها بجميع األنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة. -3

أو  هوظيفي بهدف تحقيق مصلحة خاصة بال هصبنالحيلولة دون استغالل عضو مجلس اإلدارة أو عضو اإلدارة التنفيذية مل -4

 بغيره.

تحقيق أغراض الشركة وأهدافها، وعدم استغالل تلك األصول أو  ىعمال أصول الشركة ومواردها علقصر است ىالتأكيد عل -5

 املوارد لتحقيق مصالح خاصة.

 حول ياملعلومات الداخلية الخاصة بالشركة بما  ىظم صالحية وتوقيت االطالع علنوضع قواعد دقيقة ومحكمة وواضحة ت -6

ها ألي شخص، إال في الحدود املقررة أو نها أو اإلفصاح عندون استفادة أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وغيرهم م

 
ً
  .الجائزة نظاًما
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 لحةقعلمةب اا

 تال فةط   اإلطصةح
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 حمادي للتنمية واالستثمارة شركة الالئحة حوكم

   ه: سياسات اإلفصاح وإجراءاتالمادة الثانية والثمانون

تفق مع اإلشرافية بما ي هوأنظمت هيضع مجلس اإلدارة سياسات مكتوبة لإلفصاح وإجراءات دون إخالل بقواعد التسجيل واإلدراج،

 ة ما يلي:  مع مراعا ولوائحهما التنفيذية، –األحوال  بحسب –متطلبات اإلفصاح الواردة في نظام الشركات ونظام السوق املالية 

ن املساهمين  -1
ّ
الية وغير املعلومات امل ىوأصحاب املصالح من االطالع علأن تتضمن تلك السياسات أساليب إفصاح مالئمة تمك

 وضع الشركة بشكل متكامل. ىاملالية املتعلقة بالشركة وأدائها وملكية األسهم والوقوف عل

 ىاسب وعلنأن يكون اإلفصاح للمساهمين واملستثمرين من دون تمييز، وبشكل واضح وصحيح وغير مضلل، وفي الوقت امل -2

 .هأكمل وج ىذلك لتمكين املساهمين وأصحاب املصالح من ممارسة حقوقهم علتظم ودقيق و ننحو م

 يفها من حيث طبيعتها أو دوريةنها، وأسلوب تصنإعداد نظم للتقارير تتضمن تحديد املعلومات التي يجب اإلفصاح ع -3

 .اإلفصاح عيها

ئحه لسوق املالية ولوامع أحكام نظام اراجعة سياسات اإلفصاح بشكل دوري، والتحقق من توافقها مع أفضل املمارسات، و م -4

 التنفيذية.

   : تقرير مجلس اإلدارةونثالثة والثمانالالمادة 

 لعمليات
ً
ة املالية األخيرة، وجميع العوامل املؤثرة في أعمال الشركة، ويجب نخالل الس هيجب أن يتضمن تقرير مجلس اإلدارة عرضا

 ما يلي: ىأن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة عل

ق وأسباب ذلك.ما  -1 بق من أحكام هذه الالئحة وما لم يطبَّ
ُ
 ط

 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم. -2

 في مجال إدارتها الحالي -3
ً
و ة والسابقة أأسماء الشركات داخل اململكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا

 ا.من مديريه

 عضو- فيذينمجلس إدارة غير ت عضو-فيذي نحو اآلتي: عضو مجلس إدارة تنال ىيف أعضائه علنتكوين مجلس اإلدارة وتص -4

 مجلس إدارة مستقل.

 بمقترحات املساهمين  –وبخاصة غير التنفيذيين  –اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه  -5
ً
حوظاتهم وملعلما

 .حيال الشركة وأدائها

وصف مختصر الختصاصات اللجان ومهامها، مثل: لجنة املراجعة، ولجنة الترشيحات ولجنة املكافآت، مع ذكر أسماء اللجان  -6

 .ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور لألعضاء لكل اجتماع

امت والجهة الخارجية التي ق وأداء لجانه وأعضائه، هد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائالوسائل التي اعتم طبق،نحيثما ي -7

 .بالتقييم وعالقتها بالشركة، إن وجدت

 ملا هو م -8
ً
من  السادسة والثمانون ة في املاد هصوص عليناإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقا

 .هذه الالئحة

أو  أو تنظيمية إشرافيهالشركة من الهيئة أو من أي جهة  ىجزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض علأي عقوبة أو  -9

 .قضائية، مع بيان أسباب املخالفة والجهة املوقعة لها وسبل عالجها وتفادي وقوعها في املستقبل

لرقابة ة املراجعة في مدى كفاية نظام انفة إلى رأي لجوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضاننتائج املراجعة الس -10

 .الداخلية في الشركة

 .ة املراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجودهنتوصية لج -11
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تعيين مراجع  بشأنها وبين قرارات مجلس اإلدارة، أو التي رفض املجلس األخذ بها نة املراجعة التي يوجد تعارض بينتوصيات لج -12

أو تعيين املراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم  هوتقييم أدائ هوتحديد أتعاب هحسابات الشركة وعزل

 .األخذ بها

 .تفاصيل املساهمات االجتماعية للشركة، إن وجدت -13

ذه سماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهة املالية األخيرة وأنعقدة خالل السنبيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين امل -14

 .الجمعيات

بكل  شاط، يجب إرفاق بياننشاط الرئيسة للشركة وشركاتها التابعة. وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النوصف ألنواع ال -15

 .تائجننشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في ال

 (التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتهابما في ذلك )وصف لخطط وقرارات الشركة املهمة  -16

 .والتوقعات املستقبلية ألعمال الشركة

 (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق )املعلومات املتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة  -17

 وسياسة إدارة هذه املخاطر ومراقبتها.

ذ نو ماألخيرة أ سوات املالية الخمنأو رسم بياني ألصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في الس شكل جدول  ىخالصة عل -18

 .أيهما أقصر سالتأسي

 .تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة -19

 .ركةتها الشنة السابقة أو أي توقعات أعلنتائج التشغيلية عن نتائج السنإيضاح ألي فروقات جوهرية في ال -20

 .إيضاح ألي اختالف عن معايير املحاسبة املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين -21

الدولة محل لعملياتها، و  س، والدولة املحل الرئيسمالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئي ساسم كل شركة تابعة ورأ -22

 .تأسيسها

 .تابعة تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة -23

 .وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم -24

عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار )وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص  -25

أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب املادة الخامسة واألربعين من قواعد التسجيل واإلدراج، وأي  (التنفيذيين وأقرباءهم

 .ة املالية األخيرةنتغيير في تلك الحقوق خالل الس

وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في  -26

 .الية األخيرةة املنات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك املصلحة أو تلك الحقوق خالل السأسهم أو أدو 

مالية ، وكشف باملديونية اإلج(د الطلب أم غير ذلكنسواء أكانت واجبة السداد ع)الشركة  ىاملعلومات املتعلقة بأي قروض عل -27

 لقروض خالل السللشركة والشركات التابعة لها وأي مبال
ً
ة ة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة املانحنغ دفعتها الشركة سدادا

 .الشركة، عليها تقديم إقرار بذلك ىواملبلغ املتبقي، وفي حال عدم وجود قروض عل هلها ومدت

مشابهة وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق  -28

 .الشركة مقابل ذلك هة املالية مع إيضاح أي عوض حصلت علينحتها الشركة خالل السنأصدرتها أو م

وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو  -29

 .حتها الشركةنحقوق مشابهة أصدرتها أو م

و شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد، وقيمة األوراق املالية املتبقية، مع وصف ألي استرداد أ -30

 .التمييز بين األوراق املالية املدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة
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 ة املالية األخيرة، وتو نعدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي ُعقدت خالل الس -31
ً
اريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحا

 .أسماء الحاضرين هفي

 .عدد طلبات الشركة لسجل املساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها -32

 .وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة -33

 فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء م -34
ً
ركة أو جلس إدارة الشمعلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا

 يين باألعمال أو العقود، وطبيعة هذهنتشمل أسماء املع بحيثهم، نلكبار التنفيذيين فيها أو ألي شخص ذي عالقة بأي م

 .الشركة تقديم إقرار بذلك ىاألعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل، فعل

 .أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت هازل بموجبنات أو اتفاق تبيان ألي ترتيب -35

 .أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح هازل بموجبنبيان ألي ترتيبات أو اتفاق ت -36

مستحقات أخرى ولم تسدد ظامية املسددة واملستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي نبيان بقيمة املدفوعات ال -37

 .وية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابهاننهاية الفترة املالية الس ىحت

 .بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت ملصلحة موظفي الشركة -38

   إقرارات بما يلي: -39

عدت بالشكل الصحيح. -40
ُ
   أن سجالت الحسابات أ

عد عل -41
ُ
فذ بفاعلية. سأس ىأن نظام الرقابة الداخلية أ

ُ
   سليمة ُون

   مواصلة نشاطها. ىال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة عل هأن -42

وية، يجب أن يوضح تقرير مجلس اإلدارة تلك نالقوائم املالية الس ىإذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات عل -43

 .التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها

ذلك،  ىير علالتقر  يحتوي ة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة املعين من أجلها، يجب أن في حال توصية مجلس اإلدار  -44

 مع بيان أسباب التوصية بالتغيير.

   : تقرير لجنة المراجعةونالرابعة والثمانالمادة 

ات ولوائحه نظام الشرك صوص عليها فينتفاصيل أدائها الختصاصاتها ومهامها امل ىيجب أن يشتمل تقرير لجنة املراجعة عل -1

 أن يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر في الشركة.  ىالتنفيذية، عل

 كافية من تقرير لج -2
ً
روني شر في املوقع اإللكتنوأن يُ  سة املراجعة في مركز الشركة الرئينيجب أن يودع مجلس اإلدارة نسخا

د نشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة لتمكين من يرغب من املساهمين في الحصول نوقع اإللكتروني للسوق عللشركة وامل

 اء انعقاد الجمعية العامة.نملخص التقرير أث ويتلى. نهنسخة مى عل

   مجلس اإلدارة: إفصاح أعضاء ونالخامسة والثمانالمادة 

مجلس اإلدارة تنظيم عمليات اإلفصاح الخاصة بكل عضو من أعضائه ومن أعضاء اإلدارة التنفيذية، مع مراعاة ما  ىيتعين عل

 يلي:   

 لإلفصاحات املطلوبة  هوضع سجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتحديث -1
ً
، وذلك وفقا

ً
دورًيا

 لوائحهما التنفيذية.بموجب نظام الشركات ونظام السوق املالية و 

 .السجل ملساهمي الشركة دون مقابل مالي ىإتاحة االطالع عل -2
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 : اإلفصاح عن المكافآت ونالسادسة والثمانالمادة 

   يلتزم مجلس اإلدارة بما يلي: -1

 .ةاإلفصاح عن سياسة املكافآت وعن كيفية تحديد مكافآت أعضاء املجلس واإلدارة التنفيذية في الشرك .أ

وحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة نوشفافية وتفصيل في تقرير مجلس اإلدارة عن املكافآت املم إلفصاح بدقةا .ب

 كانت نسواء أكانت مبالغ أم م التنفيذية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، دون إخفاء أو تضليل،
ً
افع أم مزايا، أيا

 في الشركة، فتكون القيم
ً
د تاريخ نة املدخلة لألسهم هي القيمة السوقية عطبيعتها واسمها. وإذا كانت املزايا أسهًما

 .االستحقاق

 .وحة وسياسة املكافآت املعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسةنتوضيح العالقة بين املكافآت املم .ج

 حدة:  ىبيان التفاصيل الالزمة بشأن املكافآت والتعويضات املدفوعة لكل ممن يلي عل .د

  أعضاء مجلس اإلدارة. (أ

 دير املالي. فيذي واملنالت سهم الرئينأن يكون من ضم ىاملكافآت من الشركة عل ىخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعل (ب

   أعضاء اللجان. (ت

 للجداول املرافقة املادة في تقرير مجلس اإلدارة يكون اإلفصاح الوارد في هذه -2
ً
  .ووفقا
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 المةب العةش 

 توم   ح     ال   ة 
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 : تطبيق الحوكمة الفعالةالثمانونالسابعة والمادة  

الئحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق يضع مجلس اإلدارة قواعد حوكمة خاصة بالشركة ال تتعارض مع األحكام اإللزامية في 

 في سبيل ذلك القيام بما يلي:  هد الحاجة، وعلينمراقبة تطبيقها والتحقق من فعاليتها، وتعديلها ع ه، وعلياملالية

 .التحقق من التزام الشركة بهذه القواعد -1

 للمتطلبات ال -2
ً
 ت.ظامية وأفضل املمارسانمراجعة القواعد وتحديثها وفقا

مراجعة وتطوير قواعد السلوك املنهي التي تمثل قيم الشركة، وغيرها من السياسات واإلجراءات الداخلية بما يلبي حاجات  -3

 .مع أفضل املمارسات الشركة ويتفق

 عل -4
ً
ة نأو تفويض ذلك إلى لج التطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل املمارسات، ىإطالع أعضاء مجلس اإلدارة دوما

  ة أو إدارة أخرى.ناملراجعة أو أي لج
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 المةب ا  ةم     

 ا ححفةظ بةل ثة  

 

 

  



 

62 
 

 حمادي للتنمية واالستثمارة شركة الالئحة حوكم

   : االحتفاظ بالوثائقوالثمانون المادة الثامنة

والتقارير والوثائق األخرى املطلوب االحتفاظ بها بموجب هذه الالئحة  واملستنداتالشركة أن تحتفظ بجميع املحاضر  ىيجب عل 

وتقرير لجنة املراجعة. ومع عدم اإلخالل  مجلس اإلدارة، وأن يشمل ذلك تقرير سنواتال تقل عن عشر  الرئيس مدةفي مقر الشركة 

ات أو مطالبة أو أي إجراء (في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها قضائية )بماوجود دعوى  الشركة في حال ىبهذه املدة، يجب عل

ة دات أو التقارير أو الوثائق االحتفاظ بها لحين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو املطالبنتحقيق قائمة تتعلق بتلك املحاضر أو املست

  أو إجراءات التحقيق القائمة. 
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      المةب ال ةن  

 أح ةم خحة   
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   : تقديم المعلومات والبيانات اإلضافيةوالثمانون المادة التاسعة

حة الحوكمة الئدى االلتزام بأحكام للهيئة أن تطلب من الشركة تزويدها بأي معلومات أو بيانات إضافية تراها الزمة للتحقق من م

 .الصادرة عن هيئة السوق املالية

   فاذنشر والنال: التسعونالمادة 

 لقرار اعتماده
ً
 ا.تكون هذه الالئحة نافذة وفًقا

 

 

 " ا   ةم  لكحن    تا ق   ةجش    " 

 



 

 

 الئحة عمل 

 لجنة الترشيحات واملكافآت 

 قبل التعديل



 وإجراءات العضوية في مجلس اإلدارة معاييرالرابعة: سياسة  المادة
 نظرة عامة. 1.4

استنادًا ألحكام الفقرة )د( من المادة العاشرة من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، 
لسياسة هذه اتوضح هذه السياسة المعايير واإلجراءات الالزمة للعضوية في إدارة الشركة، كما توضح 

المعايير والشروط واإلجراءات التي يتم بناًء عليها اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة. وقد تم إعداد هذه 
السياسة وفقًا لألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية التي تشمل نظام الشركات والقرارات 

ت الصادرة عن هيئة السوق المالية والنظام االساسي والئحة حوكمة الشركا والتعاميم الوزارية ذات العالقة،
 .للشركة

 الهدف من هذه المعايير. 2.4
إن الهدف من هذه المعايير هو وضع إجراءات مكتوبة توضح لمساهمي الشركة الشروط والمعايير 

لوائح لواإلجراءات المتبعة عند اختيار أعضاء مجلس اإلدارة، وكذلك للتأكد من إتباع وتطبيق األنظمة وا
 .التنفيذية والتعاميم والقرارات الوزارية الصادرة من الجهات الرقابية ذات العالقة

 -معايير وإجراءات العضوية في مجلس االدارة 3.4
عند قيام الشخص بترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة الشركة، يجب أن تنطبق عليه الشروط والمعايير 

 :التالية كحد أدنى
 .( عاماً 30) جلس االدارة عن ثالثينان ال يقل عمر عضو م .1
يفضل من يتمتع بقدر كاف من المعرفة باألمور اإلدارية والمالية وأن يكون ملمًا بالقواعد واللوائح  .2

 .والتشريعات ذات العالقة وبحقوق وواجبات مجلس اإلدارة
قيمتها ( الف سهم من أسهم الشركة ال تقل 1000يجب أن يكون عضو مجلس االدارة مالكا لعدد ) .3

( يومًا من تاريخ تعيين العضو لدى 30عن عشرة آالف ريال. وتودع هذه األسهم خالل ثالثين )
مركز إيداع االوراق المالية، وتخصص هذه األسهم لضمان مسئولية أعضاء االدارة وتظل غير قابلة 

( 76دة )للتداول الى أن تنقضي المدة المحددة لسماع دعوى المسئولية المنصوص عليها في الما
( سنوات من اكتشاف الفعل الضار أو الى أن يفصل في الدعوى  3ثالث ) - من نظام الشركات

  . المذكورة
  .إذا لم يقدم عضو مجلس االدارة أسهم الضمان في الميعاد المحدد لذلك بطلت عضويته .4



وره ضإذا كان المرشح قد سبق له ان شغل عضوية مجلس إدارة الشركة فيجب ان ال تقل نسبة ح .5
( 3من مجموع اجتماعات محددة بثالث ) %50الجتماعات المجلس في الدورة السابقة للترشيح عن 

 .سنوات
 .يفضل من سبق له ان شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة .6
ة أو أي جهة قضائية أو رقابي ان ال يكون المرشح قد صدر قرارا ضده من قبل هيئة السوق المالية .7

فته لنظام الشركات أو نظام السوق المالية واللوائح الصادرة بموجبه أو بارتكابه جرم يقضي بمخال
 . يعاقب عليه النظام

ال يجوز أن يرشح لعضوية مجلس اإلدارة كل من شغل نفس المركز في شركة صفيت أو تم عزله  .8
 .في شركة أخرى 

ة عيًا لتمثيلة طيلة مديجب ان يسمي عضو مجلس اإلدارة من االشخاص االعتباريين شخصًا طبي .9
 .المجلس

ان يوافق المرشح على إجراء المقابلـة الشخصية مع لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة، إذا  .10
 طلبت ذلك

 يجب أن تشتمل وثائق الترشيح على التالي: .11
  .أسم المرشح ثالثي وتاريخ ميالده وعدد االسهم التي يملكها في الشركة وعنوانه .أ

شهادات العلمية التي حصل عليها المرشح وتاريخ حصوله على كل شهادة السيرة الذاتية وال .ب
 .والجهة التعليمية المانحة لها

( سنوات الماضية 5الخبرة المهنية للمرشح متضمنة المناصب التي شغلها خالل الخمس ) .ت
 .في مجال عمل الشركات المساهمة )ان وجدت(

م أو له مصالح بها متضمنة عدد األسه قائمة بالشركات والجهات التي ينتمي إليها المرشح .ث
 .التي يمتلكها في رأس مالها

 بيان بعدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها )إن وجد(. .ج
الشركات والمؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها بصورة مباشرة او غير مباشرة  .ح

 .وتمارس أعماال شبيهة بأعمال الشركة
 :سبق أن شغل عضوية مجلس إدارة الشركة يجب أن يبين التالي إذا كان المساهم .خ



عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي تمت خالل كل سنة من سنوات تلك الدورة التي  .1
كان عضوا فيها وعدد االجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره إلى 

 .جميع االجتماعات
الجتماعات التي عقدتها كل لجنة من اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد ا .2

وعدد  تلك اللجان خالل كل سنة من سنوات تلك الدورة التي كان عضوا فيها
 .االجتماعات التي حضرها اصالة ونسبة حضوره إلى مجموع االجتماعات

تي كان ال ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خالل كل سنة من سنوات الدورة .3
 .عضوا فيها

باألشخاص األقارب للمرشح من أعضاء مجلس اإلدارة أو المديرين التنفيذيين قائمة  .4
  .بالشركة والشركات التابعة لها مع تحديد درجة القرابة في حالة وجودها

االلتزام بكافة القرارات التي تصدر عن الجهات الرقابية والمنظمة لعمل الشركات  .5
ن معايير إضافية لعضوية مجلس المدرجة في السوق المالية السعودية والتي تتضم

 .االدارة
  .الموافقة الكتابية من المرشح على انتخابه لعضوية مجلس اإلدارة .6

   .عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة .12
 اإلجراءات الخاصة بالترشيح واختيار المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة 4.4

لكتروني اإل لعضوية مجلس اإلدارة في موقع السوق المالية )تداول(تقوم الشركة باإلعالن للترشيح  .1
 .والموقع اإللكتروني للشركة والصحف المحلية

يقوم المساهمين الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة والذين تتوافر لديهم شروط العضوية  .2
 .تي سيعلن عنهاالمذكورة سابقًا بتقديم طلبات الترشيح وتعبئة النماذج المعدة لذلك وال

بعد إنتهاء المدة المحددة لتقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة وفقًا لما ورد أعاله، تقوم لجنة  .3
الترشيحات والمكافآت بمراجعة الترشيحات المقدمة وتحديد المرشحين الذين سوف تتضمنهم قائمة 

 .الشأن المرشحين لدورة المجلس الجديدة وفقًا للمعايير المعتمدة بهذا
تقوم الشركة بإرسال تلك الطلبات إلى اإلدارة العامة للشركات في وزارة التجارة والصناعة لمراجعتها  .4

والتحقق من أن المرشحين لعضوية المجلس تنطيق عليهم الشروط حسب القرارات والتعاميم الوزارية 
 .األخرى ذات العالقة



م ة على اختيار األشخاص الذين رشحوا أنفسهيقتصر التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشرك .5
لعضوية مجلس إدارة الشركة، ممن تنطبق عليهم شروط الشركة وتمت الموافقة عليهم من قبل الجهات 

 .الرسمية، وال يجوز التصويت على أشخاص آخرين
 انتخاب وإنهاء عضوية أعضاء المجلس 5.4

( سنوات متبعة في ذلك مبدأ 3األعضاء لمدة ثالثة )تقوم الجمعية العامة للمساهمين بانتخاب  1.5.4
  . إعادة انتخاب أعضاء مجلس االدارة لمدد أخرى  التصويت التراكمي ويجوز

يجوز للجمعية العامة للمساهمين في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس اإلدارة أو بعضهم،  2.5.4
  .العزل لغير مبرر مقبول وذلك دون إخالل بحق العضو المعزول في مسائلة الشركة إذا وقع

لعضو مجلس اإلدارة الحق في أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت الئق وإال كان مسؤوال  3.5.4
 قبل الشركة.

ال يجوز للشخص ذي الصفة االعتبارية الذي يحق له حسب النظام األساسي للشركة تعيين  4.5.4
 األعضاء االخرين في مجلس اإلدارة.ممثلين له في مجلس اإلدارة التصويت على اختيار 

إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة كان للمجلس أن يعين مؤقتاً عضواً في المركز الشاغر،  5.5.4
على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو 

 الجديد مدة سلفه.
الدارة عن النصاب الالزم لصحة اجتماعاته، وجبت دعوة اذا انخفض عدد أعضاء مجلس ا 6.5.4

 الجمعية العامة العادية في أقرب وقت ممكن لتعيين العدد الالزم من األعضاء.
 :تنتهي العضوية في مجلس االدارة بأحد االسباب التالية 7.5.4
 بوفاة العضو. 
 ( اجتماعات متتالية بدون عذر يقبله مجلس ا3بتغييبه عن حضور ثالث )الدارة. 
 إذا حكم بشهر إفالسه. 
 إذا اخل بواجباته بطريقة تضر بمصلحة الشركة و يشترط لذلك موافقة الجمعية العامة. 
  إذا صدر قرارا ضده من قبل هيئة السوق المالية أو أي جهة قضائية أو رقابية يقضي بمخالفته

عليه  ارتكابه جرم يعاقبلنظام الشركات أو نظام السوق المالية واللوائح الصادرة بموجبه أو ب
 النظام.



عند إنتهاء عضوية أحد أعضاء مجلس اإلدارة بأي من طرق إنهاء العضوية، سوف تقوم الشركة  8.5.4
اإللكتروني فورًا مع بيان األسباب  بإخطار الهيئة واالعالن على موقع السوق المالية )تداول(

 .التي دعت لذلك
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 مقدمة

 

فقا ، و (شركة مساهمة سعودية)، شركة الحمادي للتنمية واالستثمارل املكافآت والترشيحاتلجنة  عمل تم إعداد الئحة .1

م هيئة السوق املالية بموجب القرار رق مجلس عنالصادرة و  العربية السعودية ملتطلبات الئحة حوكمة الشركات باململكة

 3م بناًء على نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم م/13/02/2017ه املوافق 16/05/1438وتاريخ  8-16-2017

 لنظام الشركات والنظام األساس ي للشركة. ه،28/01/1437وتاريخ 
ً
 ووفقا

"( وكيفية اختيار أعضائها وكيفية إنهاء خدماتهم، وتحدد اللجنةكافآت )"تحدد هذه الالئحة صالحيات لجنة الترشيحات وامل .2

 مسؤوليتهم ومكافآتهم واإلجراءات الخاصة باجتماعاتها. نطاق

 إن الهدف من تشكيل اللجنة هو مساعدة مجلس اإلدارة في أداء مهامه اإلرشادية واإلشرافية بكفاءة وفعالية، وتختص اللجنة .3

يات املوكلة إليها بموجب هذه الالئحة بما في ذلك تحديد واإلشراف على آلية الترشح لعضوية مجلس بالقيام بتنفيذ الصالح

التنفيذيين والتأكد من فعالية سياسة الترشيحات املطبقة في الشركة وصحة التعيينات التي تجريها  واملديريناإلدارة 

س إدارة وجهاز إداري متمرس وفعال، وبالتالي فهي الشركة، باإلضافة إلى الحرص على املحافظة على وجود أعضاء مجل

 تساعد الشركة في تحقيق أهدافها والنمو االقتصادي لها.

 جميع االقتراحات التي تصدر عن اللجنة هي عبارة عن توصيات فقط ملجلس اإلدارة وبالتالي فهي ليست ملزمة له.  .4

وكمة من الئحة ح مستخرجة“االستثمار و  لتنميةالحمادي للشركة  عمل لجنة املكافآت والترشيحاتالئحة “ان هذه الالئحة  .5

 الشركة.
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 التعريفات

   املوضحة أمامها ما لم يقتض السياق خالف ذلك: على املعانيتدل الكلمات والعبارات اآلتية 

 ه.12/1/1437( وتاريخ 3رقم )م/نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي  نظام الشركات:

 ه.2/6/1424( وتاريخ 30رقم )م/نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي  نظام السوق املالية:

   املالية.هيئة السوق  الهيئة:

   . )تداول( السوق املالية السعودية السوق:

 درجة في السوق.)شركة مساهمة( م شركة الحمادي للتنمية واالستثمار الشركة:

بما يتفق مع نظام الشركات و م 10/07/2016غير العادية بتاريخ  العامةة األساس ي املعتمد من الجمعية نظام الشرك نظام الشركة:

   .هـ01/06/1437( وتاريخ 18379( الصادر بالقرار الوزاري رقم )4الجديد ونموذج رقم )

 .شركة الحمادي للتنمية واالستثمارإدارة  سمجل :اإلدارة مجلس

   .شركة الحمادي للتنمية واالستثمارلجنة املكافآت والترشيحات ب اللجنة:

املديرين اإلدارة و  سالعالقات املختلفة بين مجل لتنظيم على آلياتقواعد لقيادة الشركة وتوجيهها تشتمل  الشركات: حوكمة

 خاذ القرارات وإضفاء طابعواملساهمين وأصحاب املصالح، وذلك بوضع قواعد وإجراءات خاصة لتسهيل عملية ات التنفيذين

ية في السوق والشفاف والتنافسيةالشفافية واملصداقية عليها بغرض حماية حقوق املساهمين وأصحاب املصالح وتحقيق العدالة 

 وبيئة األعمال.املالية 

ل من مساهمي الشركة بموجب أحكام نظام الشركات ونظام الشركة األسا املساهمين: جمعية
َّ
   .سجمعية تشك

 في اإلدارة  مجلس اإلدارةعضو  :التنفيذي العضو
ً
 للشركة ويشارك في األعمال اليومية لها.  التنفيذيةالذي يكون متفرغا

 إلدارة الشركة وال يشارك في األعمال اليومية لها.  مجلس اإلدارةعضو  :التنفيذي غير العضو
ً
 الذي ال يكون متفرغا

من عوارض  أي هعلي تنطبق، وال وقراراتهيتمتع باالستقالل التام في مركزه  ذيتنفيغير  مجلس إدارةعضو  املستقل: العضو

  .االستقالل

وط بهم إدارة عمليات الشركة اليومية، واقتراح القرارات االستراتيجية ناألشخاص امل :التنفيذينأو كبار  التنفيذيةاإلدارة 

 واملدير املالي.   هونواب كالرئيس التنفيذي، وتنفيذها

   أنظمة اململكة بهذه الصفة.ه أي شخص طبيعي، أو اعتباري تقر ل شخص:

   األطراف ذوو العالقة:

  املساهمين في الشركة. كبار (أ

  الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم. مجلس إدارة أعضاء (ب

  في الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم. التنفيذيينكبار  (ج

  لدى كبار املساهمين في الشركة. التنفيذييناإلدارة وكبار  سأعضاء مجل (د

  أو أقاربهم. التنفيذييناإلدارة أو أحد كبار  ساململوكة لعضو مجل –من غير الشركات  –شآت نامل (ه

 فيها. التنفيذييناإلدارة أو كبار  سالشركات التي يكون أي من أعضاء مجل (و
ً
  أو أقاربهم شريكا

 في مجل التنفيذييناإلدارة أو كبار  سي من أعضاء مجلالشركات التي يكون أ (ز
ً
 لتنفيذييناإدارتها أو من كبار  سأو أقاربهم عضوا

 ا.فيه

أو أكثر، مع مراعاة (%5ه )أو أقاربهم ما نسبت التنفيذييناإلدارة أو كبار  سشركات املساهمة التي يملك فيها أي من أعضاء مجل (ح

 من هذا التعريف. (د) ما ورد في الفقرة
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  .هصح أو التوجينأو أقاربهم تأثير في قراراتها ولو بإسداء ال التنفيذييناإلدارة أو كبار  سالشركات التي يكون ألي من أعضاء مجل (ط

  .تنفيذيهاإدارتها وكبار  ستأثير في قرارات الشركة وأعضاء مجل هوتوجيهات هصائحنأي شخص يكون ل (ي

  التابعة للشركة.الشركات القابضة أو  (ك

م بشكل منهي من شخص مرخص لنمن هذا التعريف ال( ي)و( ط) الفقرتين ويستثني من   .في ذلك هصائح والتوجيهات التي تقدَّ

 واملوّردين، واملجتمع.  ين، والعمالء،نكالعاملين، والدائ مصلحة مع الشركة، هكل من ل أصحاب املصالح:

 أو أكثر من أسهم الشركة أو حقوق التصويت فيها. (%5) هكل من يملك ما نسبت كبار املساهمين:

يرة أو وية املرتبطة باألداء، والخطط التحفيزية قصناملبالغ والبدالت واألرباح وما في حكمها، واملكافآت الدورية أو الس املكافآت:

اإلدارة  سي تتحملها الشركة عن عضو مجلفقات واملصاريف الفعلية املعقولة التناء الثنية أخرى، باستنطويلة األجل، وأي مزايا عي

 .  هلغرض تأدية عمل

 يوم تقويمي، سواء أكان يوم عمل أم ال. يوم:

 

 ومدة عضويتهملجنة لا قواعد اختيار أعضاء: االولىالمادة 

ل بقرار من  -1
َّ
على يين، التنفيذ مجلس اإلدارةمن غير أعضاء  (والترشيحات ة املكافآتنلجتسمى )الشركة لجنة  مجلس إدارةتشك

 .على األقلهم عضو مستقل نيكون من بي أن

 تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل وال تزيد عن خمسة. -2

 يكون أعضاء اللجنة من غير أعضاء املجلس التنفيذيين. -3

 للجنة. -4
ً
 يقوم مجلس اإلدارة بتعيين أحد أعضائه املستقلين رئيسا

 أحد أعضاء اللجنة إذا دعت الحاجة لذلك.يحق ملجلس اإلدارة عزل او استبدال  -5

 .يجوز لعضو اللجنة بتقديم استقالته بشرط ان تكون في الوقت املناسب -6

 مدة عضوية اللجنة ثالث سنوات تبدأ من بداية دورة مجلس اإلدارة وتنتهي بانتهاء اعمال دورة املجلس. -7

دة تغيير يطرأ على اللجنة خالل امل أي عند تعيينهم اوتقوم الشركة بإشعار الهيئة بجميع أسماء اللجنة وصفات عضويتهم  -8

 هيئة السوق املالية.عن النظامية لها والتي تحددها الئحة حوكمة الشركات الصادرة 

تقوم اللجنة بتعيين امين سر لها من بين أعضائها او من غيرهم أو امين سر مجلس اإلدارة او من فريق إدارة الشركة ملتابعة  -9

نسيق واعداد االجتماعات وجدول االعمال واعمال اللجنة، باإلضافة الى توثيقها واعداد املحاضر لها ومتابعة شئون اللجنة لت

 تنفيذ توصياتها وتوجيهاتها وقراراتها وما يرتبط بأعمال اللجنة وتكون مدة مهامه مرتبطة بمدة عضوية اللجنة.

ن تشمل أ ى، علوالترشيحات الئحة عمل لجنة املكافآت – اإلدارةمجلس من  على اقتراحاًء نب –تصدر الجمعية العامة للشركة  -10

 هذه الالئحة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم.
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 لجنةالاختصاصات و مهام :الثانيةالمادة 

 بما يلي:  والترشيحات املكافآتتتولى اللجنة املهام واالختصاصات املتعلقة واملرتبطة ب

جلس مالتنفيذية، ورفعها إلى  املجلس واإلدارةبثقة عن نواللجان امل مجلس اإلدارةإعداد سياسة واضحة ملكافآت أعضاء  -1

 العتمادها من الجمعية العامة، عل للنظر اإلدارة
ً
داء، واإلفصاح ط باأل تلك السياسة اتباع معايير ترتب يراع فيأن  ىفيها تمهيدا

 تنفيذها.والتحقق من ها، نع

 وحة وسياسة املكافآت املعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة. نوضيح العالقة بين املكافآت املمت -2

 ها. نتها في تحقيق األهداف املتوخاة ماملراجعة الدورية لسياسة املكافآت، وتقييم مدى فعالي -3

 لوكبار التنفيذيين  عنهبثقة نواللجان امل اإلدارةمجلس بمكافآت أعضاء  ملجلس اإلدارةالتوصية  -4
ً
لسياسة بالشركة وفقا

 املعتمدة.

 ة.اإلدارة واإلدارة التنفيذي اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس -5

 للسياسات واملعايير املعتمدة، مع مراعاة عدم ترش هلتوصية ملجلس اإلدارة بترشيح أعضاء فيا -6
ً
ح أي يوإعادة ترشيحهم وفقا

 ة.بجريمة مخلة باألمان هشخص سبقت إدانت

 ة.وشغل وظائف اإلدارة التنفيذي مجلس اإلدارةإعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية  -7

 مجلس اإلدارة.ألعمال  هالعضو تخصيص ىتحديد الوقت الذي يتعين عل -8

 ة.ذيووظائف اإلدارة التنفي مجلس اإلدارةاسبة لعضوية نوية لالحتياجات الالزمة من املهارات أو الخبرات املناملراجعة الس -9

 ا.مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤه -10

وي من استقالل األعضاء املستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية نالتحقق بشكل س -11

 ى.شركة أخر مجلس إدارة 

 .نوضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء املستقلين وكبار التنفيذيي -12

 ن.وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيي -13

 يتفق مع مصلحة الشركة.  تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح الحلول ملعالجتها بما -14

 

 المكافآت: سياسة الثالثةالمادة 

 سياسة املكافآت ما يلي:  يراع فيدون إخالل بأحكام نظام الشركات ونظام السوق املالية ولوائحهما التنفيذية، يجب أن 

 انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.  -1

م املكافآت بغرض حث أعضاء  -2 ل، كأن املدى الطوي ىميتها علنالشركة وت على إنجاحواإلدارة التنفيذية  مجلس اإلدارةأن تقدَّ

 املدى الطويل.  ىتربط الجزء املتغير من املكافآت باألداء عل

د املكافآت ب -3 ة، وطة بشاغلها، واملؤهالت العلمية، والخبرات العملينمستوى الوظيفة، واملهام واملسؤوليات امل ىاًء علنأن تحدَّ

 مستوى األداء. واملهارات، و 

 انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة املخاطر لدى الشركة.  -4
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افآت شأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكنما قد ي مع تفادياألخذ في االعتبار ممارسات الشركات األخرى في تحديد املكافآت،  -5

 .والتعويضات

 عدم املبالغة فيها. ية واملحافظة عليها وتحفيزها، مع نأن تستهدف استقطاب الكفاءات امله -6

معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس اإلدارة  ىاًء علنحاالت إيقاف صرف املكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقررت ب -7

 مكافآت غير مستحقة.  ىع استغالل الوضع الوظيفي للحصول علنأو اإلدارة التنفيذية وذلك مل

 اشترتهاح أسهم في الشركة ألعضاء مجلس نتنظيم م -8
ً
 أم أسهما

ً
 جديدا

ً
 لشركة.ا اإلدارة واإلدارة التنفيذية سواء أكانت إصدارا

 إجراءات الترشيحالمادة الرابعة: 

مراعاة ما ورد في هذه الالئحة من شروط وأحكام، وما  مجلس اإلدارةد ترشيح أعضاء نالترشيحات عو  على لجنة املكافآت -1

 تقرره الهيئة من متطلبات. 

شر إعالن الترشح في املوقع اإللكتروني للشركة واملوقع اإللكتروني للسوق وفي أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة الشركة ن ىعل -2

 .وذلك لدعوة األشخاص الراغبين في الترشح لعضوية مجلس اإلدارة

 األقل من تاريخ اإلعالن.  ىدة شهر علملباب الترشح ى الشركة فتح عل -3

 

 الترشح: حق المساهم في خامسةالمادة ال

 ألحك هكل مساهم في الشركة في ترشيح نفس بحقمن أحكام ه الالئحة ال يخّل ما ورد في هذ
ً
ام أو غيره لعضوية مجلس اإلدارة وفقا

 ية.نظام الشركات ولوائحه التنفيذ

 

 مجلس االدارةالمادة السادسة: آلية الترشح لعضوية 

 بالوث
ً
 -ائق التالية: يجب على املترشح تقديم طلب رسمي للشركة مدعوما

 عن خبرات العمل.ملخص  -1

 .منهاملخص عن الخبرات السابقة في مجالس اإلدارة للشركات او اللجان املنبثقة  -2

 ملخص عن الخبرات الحالية في مجالس اإلدارة للشركات او اللجان املنبثقة منها. -3

 ملخص عن املؤهالت التعليمية. -4

 نسخة من املؤهالت والشهادات. -5

 التنظيمي املطلوب.استكمال النموذج  -6

 نسخة من الهوية الوطنية السعودية، او نسخة من هوية مقيم لغير السعوديين سارية املفعول. -7

 تسلم جميع األوراق واملستندات بمقر الشركة خالل فترة فتح باب الترشح. -8



 عمل لجنة املكافآت والترشيحات الئحة                                                                                     
 

7 
 

 اللجنة وضوابط وإجراءات عمل : اجتماعاتالسابعةالمادة 

 ألقل.ا ىة علنس كل مرتين لجنةالتجتمع  -1

 يجوز ان تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة الى ذلك. -2

 تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها. -3

 اال إذا حضره  -4
ً
 أعضاء اللجنة. غلبيةأال يكون االجتماع صحيحا

في حال تعذر حضور رئيس اللجنة ألي اجتماع يجوز له تفويض أحد أعضاء اللجنة لرئاسة االجتماع املحدد على ان يكون  -5

 ويسلم ألمين سر اللجنة.التفويض خط
ً
 يا

 تصدر قرارات اللجنة بأغلبية األعضاء الحاضرين. -6

 االجتماع.عند تساوي األصوات يرجح تصويت رئيس  -7

 يقوم امين سر اللجنة بإعداد محاضر االجتماع وقرارات اللجنة وتوقيعها من األعضاء الحاضرين. -8

االتصال املسموع أو املرئي أو غيرها أو أي وسيلة يتفق ) مثليجوز للجنة عقد اجتماعاتها عن طريق وسائل التقنية الحديثة  -9

 لحضور االجتماع. تلك الوسائلعليها أعضاء اللجنة(، ولعضو اللجنة املشاركة باجتماعات اللجنة عن طريق 

 حضور اجتماعاتها إال إذا طلبت ةيذية عدا أمين سر اللجنة وأعضاء اللجنال يحق ألي عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنف -10

 .اللجنة االستماع إلى رأيه أو الحصول على مشورته

يجوز للجنة ان تصدر قراراتها وتوصياتها وتوجيهاتها وتقاريرها في الحاالت العاجلة بالتمرير عن طريق عرضها على األعضاء  -11

 اول اجتماع الحق للجنة وتضمينها في محضر االجتماع.متفرقين، على ان يتم عرضها في 

 

 : سياسة مكافآت وبدالت اعضاء اللجنة وأمين السرالثامنةالمادة 

( ريال سعودي )خمسون ألف ريال سعودي( لكل من رئيس لجنة املكافآت والترشيحات ولكل 50,000مكافأة سنوية قدرها ) -1

 عضو من بين أعضاء اللجنة.

 املكافأة متناسب مع عدد االجتماعات التي حضرها العضو خالل السنة.يكون استحقاق  -2

( ريال سعودي )خمسة االف ريال( لكل من رئيس لجنة املكافآت 5,000بدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة وقدره ) -3

 والترشيحات ولكل عضو من أعضاء اللجنة، وامين السر.

 واصالت واإلقامة، وذلك للعضو غير املقيم في مدينة االجتماع.تذكرة سفر على درجة رجال االعمال، وامل -4

توص ي اللجنة ملجلس اإلدارة بمكافأة امين السر السنوية، كما تتحمل الشركة كافة مصاريفه املتعلقة باجتماعات اللجنة  -5

 كتذاكر السفر واإلقامة واملواصالت وغيرها فيما يخص اعمال اللجنة.

ور والبدالت األخرى عند انتهاء السنة املالية، وفي حال انتهت عضوية أي عضو من أعضاء يتم صرف املكافآت وبدل الحض -6

 اللجنة قبل موعد انتهاء السنة املالية فإنها تصرف فور انتهاء عضويته من اللجنة.
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 أحكام عامة

 من تاريخ اعتمادها من الجمعية  -1
ً
 .العامةيبدأ العمل بما جاء بهذه الالئحة وااللتزام بها اعتبارا

 من خالل أي وسيلة اخرى. وتنشر هذه الالئحة على موقع الشركة أ -2

 العادية. العامةال يتم تعديل او إضافة أي مادة على الالئحة اال بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة وموافقة الجمعية  -3

 عن احكام النظام ولوائحه التنفيذية. -4
ً
 ال تعد هذه الالئحة بديال

 الالئحة يتم الرجوع الى النظام.ما لم يرد في هذه  -5

ملجلس اإلدارة مراجعة الالئحة وتعديلها عند الضرورة والتطوير والتحسين املستمر ملواكبة أي تعديالت مستقبلية قد تطرأ  -6

 .أو الئحة الحوكمة الصادرة عن الهيئة على النظام

 تنفيذها وتطبيقها.حات املكافآت والترشييشرف على هذه الالئحة مجلس إدارة الشركة، وعلى لجنة  -7

 ملجلس اإلدارة حق تفسير او إيضاح ما جاء في هذه الالئحة من مواد واحكام. -8



 

 

سياسة مكافآت مجلس اإلدارة 

 ولجانه واإلدارة التنفيذية

 التعديل قبل



 أعضاء مجلس اإلدارة مكافآتالتاسعة:  المادة
الجمعية العامة للمساهمين بتحديد والموافقة على المكافآت السنوية التي تستحق ألعضاء مجلس  . تختص1.9

 اإلدارة مقابل خدمتهم بالمجلس أو اللجان التابعة له، وفقًا للنظام األساسي للشركة.
 . تتضمن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ما يلي: 2.9

 . مكافأة سنوية وفقًا لما يقرره نظام الشركات والنظام األساسي للشركة. 1.2.9
( 3,000. بدل حضور جلسات اجتماعات مجلس اإلدارة أو اللجان التابعة ومقداره ثالثة آالف )2.2.9

 ريـال سعودي لكـل عضو عن كل جلسة. 
ف لكل عضو إذا كان مقر إقامته الدائم خارج المدينة التي تنعقد بها اجتماعات مجلس . يتم صر 3.2.9

اإلدارة بدل إركاب يعادل قيمة تذكره الدرجة األولى باإلضافة إلى بدل مبيت بمعدل ألفي ريال 
( 3,000عن كل يوم من أيام االجتماع. أو أن يتم صرف مبلغ مقطوع وقدره ثالثة آالف )

ل عضو يحضر االجتماع كتعويض عن مصاريف السكن واألكل والتنقالت ريال سعودي لك
وخالفه عند حضـور اجتماع مجلس اإلدارة أو اللجان التابعة له خارج مدينة الرياض )المركز 
الرئيسي للشركة( وفـي أي مدينة أخرى داخل المملكة باإلضافة إلى تذكرة سفر درجة أولى 

 ينة التي سيعقد بها االجتماع أو ما يعادل قيمتها.)ذهاب وعودة( من الرياض إلى المد
تدفع الشركة مصاريف السكن واألكل والتنقالت التي يتكبدها أي من أعضاء مجلس اإلدارة   4.2.9

أثناء حضوره اجتماع مجلس اإلدارة أو اللجان التابعة له خارج المملكة باإلضافة إلى تذكرة 
إلى المدينة التي سيعقد بها االجتماع أو ما يعادل  سفر درجة أولى )ذهاب وعودة( من الرياض

 قيمتها.
. إذا طلب رئيس مجلس اإلدارة من لجنة المراجعة أو لجنة الترشيحات والمكافآت عقـد اجتماع 5.2.9

اللجنة خارج مدينة الرياض أو مشاركة أي من أعضاء لجنة المراجعة أو لجنة الترشيحات 
مجلس اإلدارة أو لجنة المراجعة أو لجنة الترشيحات خارج والمكافآت أو جميعهم في اجتماع 

مدينة الرياض، فيتم تعويض عضو لجنة المراجعة أو لجنة الترشيحات والمكافآت عن 
 المصاريف أسوة بأعضاء مجلس اإلدارة كما ورد في هذه المادة. 

كورة عن المصاريف المذ. إذا تزامن عقد أكثر من اجتماع في نفس اليوم والمكان فإن التعويضات 6.2.9
 في هذه المادة أعاله تصرف لمرة واحدة فقط لكل عضو.
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 سياسة مكافآت مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية الئحة

 

 مقدمة

ركة ، )ششركة الحمادي للتنمية واالستثمارب سياسة مكافآت مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذيةتم إعداد الئحة  .1

 
 
ملتطلبات الئحة حوكمة الشركات باململكة العربية السعودية والصادرة عن مجلس هيئة السوق  مساهمة سعودية(، وفقا

م بناء  على نظام الشركات الصادر 13/02/2017ه املوافق 16/05/1438وتاريخ  2017-16-8املالية بموجب القرار رقم 

 لنظام الشركات وال28/01/1437وتاريخ  3باملرسوم امللكي رقم م/
 
 نظام األساس ي للشركة.ه، ووفقا

ة شركة الحمادي للتنميسياسة مكافآت مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية بضوابط وإجراءات هذه الالئحة  تنظم .2

 .واالستثمار

ه، باإلضافة الى 28/01/1437وتاريخ  3ان هذه الالئحة تخضع هذه ألحكام نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم م/ .3

، ونظام الهيئة ولوائحه التنفيذية، وقواعد التسجيل شركة الحمادي للتنمية واالستثماراد النظام األساس ي لاحكام ومو 

وتاريخ  2017-16-8واالدراج، والئحة حوكمة الشركات والصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم 

 .م13/02/2017ه املوافق 16/05/1438

ياتهم وأداء صالح، وكبار التنفيذيين في الشركة ممارسة املنبثقة منه ارة، وأعضاء لجان املجلسيجب على أعضاء مجلس اإلد .4

 واجباتهم على الوجه املطلوب وبما تقتض ي مصلحة الشركة.

ع وبما يتوافق م هذه الالئحةباإلشراف على  شركة الحمادي للتنمية واالستثمارتقوم لجنة املكافآت والترشيحات ب .5

 .العامةوالجمعية  ياسات واإلجراءات املعتمدة من قبل مجلس اإلدارةسالو ستراتيجية اال 

 "شركة الحمادي للتنمية واالستثمارلالئحة سياسة مكافآت مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية  إن هذه الالئحة " .6

 مستخرجة من الئحة حوكمة الشركة.
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 سياسة مكافآت مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية الئحة

 التعريفات

   املوضحة أمامها ما لم يقتض السياق خالف ذلك: على املعانيتدل الكلمات والعبارات اآلتية 

 ه.12/1/1437( وتاريخ 3رقم )م/نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي  نظام الشركات:

 ه.2/6/1424( وتاريخ 30رقم )م/نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي  نظام السوق املالية:

   املالية.هيئة السوق  الهيئة:

   . )تداول( السوق املالية السعودية السوق:

 درجة في السوق.شركة الحمادي للتنمية واالستثمار )شركة مساهمة( م الشركة:

بما يتفق مع نظام الشركات و م 10/07/2016نظام الشركة األساس ي املعتمد من الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  نظام الشركة:

   .هـ01/06/1437( وتاريخ 18379ر بالقرار الوزاري رقم )( الصاد4الجديد ونموذج رقم )

 .شركة الحمادي للتنمية واالستثمارإدارة  سمجل :اإلدارة مجلس

   لجنة املكافآت والترشيحات بشركة الحمادي للتنمية واالستثمار. اللجنة:

املديرين اإلدارة و  سالعالقات املختلفة بين مجل لتنظيم على آلياتقواعد لقيادة الشركة وتوجيهها تشتمل  الشركات: حوكمة

واملساهمين وأصحاب املصالح، وذلك بوضع قواعد وإجراءات خاصة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات وإضفاء طابع  التنفيذين

ية في السوق والشفاف والتنافسيةالشفافية واملصداقية عليها بغرض حماية حقوق املساهمين وأصحاب املصالح وتحقيق العدالة 

 وبيئة األعمال.املالية 

ل من مساهمي الشركة بموجب أحكام نظام الشركات ونظام الشركة األسا املساهمين: جمعية
َّ
   .سجمعية تشك

 في اإلدارة  مجلس اإلدارةعضو  :التنفيذي العضو
 
 للشركة ويشارك في األعمال اليومية لها.  التنفيذيةالذي يكون متفرغا

 إلدارة الشركة وال يشارك في األعمال اليومية لها.  مجلس اإلدارةعضو  :التنفيذي يرغ العضو
 
 الذي ال يكون متفرغا

من عوارض  أي هعلي تنطبق، وال وقراراتهيتمتع باالستقالل التام في مركزه  تنفيذيغير  مجلس إدارةعضو  املستقل: العضو

  .االستقالل

وط بهم إدارة عمليات الشركة اليومية، واقتراح القرارات االستراتيجية ناألشخاص امل :التنفيذينأو كبار  التنفيذيةاإلدارة 

 واملدير املالي.   هونواب كالرئيس التنفيذي، وتنفيذها

   أنظمة اململكة بهذه الصفة.ه أي شخص طبيعي، أو اعتباري تقر ل شخص:

   األطراف ذوو العالقة:

  املساهمين في الشركة. كبار (أ

  الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم. مجلس إدارة أعضاء (ب

  في الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم. التنفيذيينكبار  (ج

  لدى كبار املساهمين في الشركة. التنفيذييناإلدارة وكبار  سأعضاء مجل (د

  أو أقاربهم. التنفيذيينار اإلدارة أو أحد كب ساململوكة لعضو مجل –من غير الشركات  –شآت نامل (ه

 فيها. التنفيذييناإلدارة أو كبار  سالشركات التي يكون أي من أعضاء مجل (و
 
  أو أقاربهم شريكا

 في مجل التنفيذييناإلدارة أو كبار  سالشركات التي يكون أي من أعضاء مجل (ز
 
 لتنفيذييناإدارتها أو من كبار  سأو أقاربهم عضوا

 ا.فيه

أو أكثر، مع مراعاة (%5ه )أو أقاربهم ما نسبت التنفيذييناإلدارة أو كبار  سالتي يملك فيها أي من أعضاء مجلشركات املساهمة  (ح

 من هذا التعريف. (د) ما ورد في الفقرة
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 سياسة مكافآت مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية الئحة

  .هالتوجيصح أو نأو أقاربهم تأثير في قراراتها ولو بإسداء ال التنفيذييناإلدارة أو كبار  سالشركات التي يكون ألي من أعضاء مجل (ط

  .تنفيذيهاإدارتها وكبار  ستأثير في قرارات الشركة وأعضاء مجل هوتوجيهات هصائحنأي شخص يكون ل (ي

  الشركات القابضة أو التابعة للشركة. (ك

م بشكل منهي من شخص مرخص لنمن هذا التعريف ال( ي)و( ط) الفقرتين ويستثني من   .في ذلك هصائح والتوجيهات التي تقدَّ

 واملوّردين، واملجتمع.  ين، والعمالء،نكالعاملين، والدائ مصلحة مع الشركة، هكل من ل املصالح:أصحاب 

 أو أكثر من أسهم الشركة أو حقوق التصويت فيها. (%5) هكل من يملك ما نسبت كبار املساهمين:

يرة أو ملرتبطة باألداء، والخطط التحفيزية قصوية اناملبالغ والبدالت واألرباح وما في حكمها، واملكافآت الدورية أو الس املكافآت:

اإلدارة  سفقات واملصاريف الفعلية املعقولة التي تتحملها الشركة عن عضو مجلناء الثنية أخرى، باستنطويلة األجل، وأي مزايا عي

 .  هلغرض تأدية عمل

 يوم تقويمي، سواء أكان يوم عمل أم ال. يوم:

 

 وبدالت اعضاء مجلس االدارة وأمين السر المادة األولى: سياسة مكافآت 

تتكون مكافأة عضو مجلس اإلدارة في حدود ما نص عليه النظام األساس ي للشركة ونظام الشركات ولوائحه وبما يتوافق مع  .1

القرارات والتعليمات الرسمية الصادرة في هذا الشأن، على ان ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة مقابل 

 ريال سعودي )خمسمائة ألف ريال سعودي( من مكافآت ومزايا مالية وعينية.  500,000ضويته في مجلس اإلدارة مبلغ وقدره ع

 يكون استحقاق املكافأة متناسب مع عدد االجتماعات التي حضرها العضو خالل السنة. .2

ف ريال سعودي( وبدل حضور لكل ريال سعودي )خمسة اال  5,000بدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات املجلس وقدره  .3

ريال سعودي )خمسة االف ريال سعودي( لكل عضو من األعضاء، وأمين  5,000اجتماع من اجتماعات اللجان بمبلغ وقدره 

 السر.

 تذكرة سفر على الدرجة األولى، واملواصالت واإلقامة، وذلك للعضو غير املقيم في املدينة املقرر انعقاد االجتماع فيها. .4

جلس اإلدارة مكافأة أمين سر املجلس السنوية، كما تتحمل الشركة كافة مصاريفه املتعلقة بحضوره كتذاكر السفر يحدد م .5

 واإلقامة واملواصالت وغيرها فيما يخص أعمال شئون مجلس االدارة.

عضاء عضو من أ يتم صرف املكافآت وبدل الحضور والبدالت األخرى عند انتهاء السنة املالية، وفي حال انتهت عضوية أي .6

 املجلس قبل موعد انتهاء السنة املالية فإنها تصرف فور انتهاء عضويته.

 

 المادة الثانية: سياسة مكافآت وبدالت اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة

ين سر أمو يجب ان تشتمل كل الئحة عمل لكل لجنة من اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة على سياسة املكافآت الخاصة بأعضاء 

 اللجنة.
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 سياسة مكافآت مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية الئحة

 المادة الثالثة: سياسة مكافآت وبدالت اإلدارة التنفيذية

 تشتمل مكافآت اإلدارة التنفيذية على ما يلي:

1. .
 
 راتب أساس ي يصرف شهريا

 بدل تعليم أبناء( –بدل هاتف  –بدل سيارة  –)بدل سكن  ،على سبيل املثال ال الحصر ،بدالت تشمل .2

الجزئي  شمل إصابات العمل والعجزيتامين على الحياة  –)تامين طبي له ولعائلته  ،على سيل املثال ال الحصر ،مزايا تأمينية .3

 والكلي والوفاة اثناء العمل(

 مكافأة نهاية الخدمة. –سائق خاص  –تذاكر سفر سنوية  –مزايا تشمل إجازة سنوية  .4

 للتقييم الذي يتم ب .5
 
 هذا الخصوص.مكافأة مرتبطة بمؤشرات األداء وفقا

 يتم اعتماد الخطط والبرامج ملكافآت كبار التنفيذيين من قبل لجنة املكافآت والترشيحات. .6

يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة املكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج التي تقرها لجنة  .7

 املكافآت والترشيحات.

 

 أحكام عامة

 من تاريخ اعتمادها من الجمعية  .1
 
 .العامةيبدأ العمل بما جاء بهذه الالئحة وااللتزام بها اعتبارا

 من خالل أي وسيلة اخرى.قع الشركة أو تنشر هذه الالئحة على مو  .2

 العادية. العامةال يتم تعديل او إضافة أي مادة على الالئحة اال بناء  على اقتراح من مجلس اإلدارة وموافقة الجمعية  .3

 عن احكام النظام ولوائحه التنفيذية. .4
 
 ال تعد هذه الالئحة بديال

 ما لم يرد في هذه الالئحة يتم الرجوع الى النظام. .5

 عند تعارض مواد هذه الالئحة والسياسات مع النظام فان احكام النظام تسود وتبقى الفقرات واملواد األخرى قيد التطبيق. .6

حة وتعديلها عند الضرورة والتطوير والتحسين املستمر ملواكبة أي تعديالت مستقبلية قد تطرأ ملجلس اإلدارة مراجعة الالئ .7

 .أو الئحة الحوكمة الصادرة عن الهيئة على النظام

 يشرف على هذه الالئحة مجلس إدارة الشركة. .8

 .املعتمدة على رئيس املجلس وأعضاء مجلس اإلدارة تطبيق السياسات .9

 او إيضاح ما جاء في هذه الالئحة من مواد واحكام. ملجلس اإلدارة حق تفسير .10

 

 



 

 

سياسات ومعايير وإجراءات 

 العضوية في مجلس اإلدارة 

 التعديل قبل



 وإجراءات العضوية في مجلس اإلدارة معاييرالرابعة: سياسة  المادة
 نظرة عامة. 1.4

الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية،  استنادًا ألحكام الفقرة )د( من المادة العاشرة من الئحة حوكمة
توضح هذه السياسة المعايير واإلجراءات الالزمة للعضوية في إدارة الشركة، كما توضح هذه السياسة 
المعايير والشروط واإلجراءات التي يتم بناًء عليها اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة. وقد تم إعداد هذه 

ول بها في المملكة العربية السعودية التي تشمل نظام الشركات والقرارات السياسة وفقًا لألنظمة المعم
والئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والنظام االساسي  والتعاميم الوزارية ذات العالقة،

 .للشركة
 الهدف من هذه المعايير. 2.4

ساهمي الشركة الشروط والمعايير إن الهدف من هذه المعايير هو وضع إجراءات مكتوبة توضح لم
واإلجراءات المتبعة عند اختيار أعضاء مجلس اإلدارة، وكذلك للتأكد من إتباع وتطبيق األنظمة واللوائح 

 .التنفيذية والتعاميم والقرارات الوزارية الصادرة من الجهات الرقابية ذات العالقة
 -معايير وإجراءات العضوية في مجلس االدارة 3.4

ام الشخص بترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة الشركة، يجب أن تنطبق عليه الشروط والمعايير عند قي
 :التالية كحد أدنى

 .( عاماً 30) ان ال يقل عمر عضو مجلس االدارة عن ثالثين .1
يفضل من يتمتع بقدر كاف من المعرفة باألمور اإلدارية والمالية وأن يكون ملمًا بالقواعد واللوائح  .2

 .ذات العالقة وبحقوق وواجبات مجلس اإلدارة والتشريعات
سهم من أسهم الشركة ال تقل قيمتها  ( الف1000يجب أن يكون عضو مجلس االدارة مالكا لعدد ) .3

( يومًا من تاريخ تعيين العضو لدى 30عن عشرة آالف ريال. وتودع هذه األسهم خالل ثالثين )
مركز إيداع االوراق المالية، وتخصص هذه األسهم لضمان مسئولية أعضاء االدارة وتظل غير قابلة 

( 76ئولية المنصوص عليها في المادة )للتداول الى أن تنقضي المدة المحددة لسماع دعوى المس
( سنوات من اكتشاف الفعل الضار أو الى أن يفصل في الدعوى  3ثالث ) - من نظام الشركات

  . المذكورة
  .إذا لم يقدم عضو مجلس االدارة أسهم الضمان في الميعاد المحدد لذلك بطلت عضويته .4



لشركة فيجب ان ال تقل نسبة حضوره إذا كان المرشح قد سبق له ان شغل عضوية مجلس إدارة ا .5
( 3من مجموع اجتماعات محددة بثالث ) %50الجتماعات المجلس في الدورة السابقة للترشيح عن 

 .سنوات
 .يفضل من سبق له ان شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة .6
بية قضائية أو رقاأو أي جهة  ان ال يكون المرشح قد صدر قرارا ضده من قبل هيئة السوق المالية .7

يقضي بمخالفته لنظام الشركات أو نظام السوق المالية واللوائح الصادرة بموجبه أو بارتكابه جرم 
 . يعاقب عليه النظام

ال يجوز أن يرشح لعضوية مجلس اإلدارة كل من شغل نفس المركز في شركة صفيت أو تم عزله  .8
 .في شركة أخرى 

شخاص االعتباريين شخصًا ببيعيًا لتمثيلة بيلة مدة يجب ان يسمي عضو مجلس اإلدارة من اال .9
 .المجلس

ان يوافق المرشح على إجراء المقابلـة الشخصية مع لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة، إذا  .10
 بلبت ذلك

 يجب أن تشتمل وثائق الترشيح على التالي: .11
  .عنوانهأسم المرشح ثالثي وتاريخ ميالده وعدد االسهم التي يملكها في الشركة و  .أ

السيرة الذاتية والشهادات العلمية التي حصل عليها المرشح وتاريخ حصوله على كل شهادة  .ب
 .والجهة التعليمية المانحة لها

( سنوات الماضية 5الخبرة المهنية للمرشح متضمنة المناصب التي شغلها خالل الخمس ) .ت
 .في مجال عمل الشركات المساهمة )ان وجدت(

والجهات التي ينتمي إليها المرشح أو له مصالح بها متضمنة عدد األسهم قائمة بالشركات  .ث
 .التي يمتلكها في رأس مالها

 بيان بعدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها )إن وجد(. .ج
الشركات والمؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها بصورة مباشرة او غير مباشرة  .ح

 .بأعمال الشركة وتمارس أعماال شبيهة
 :إذا كان المساهم سبق أن شغل عضوية مجلس إدارة الشركة يجب أن يبين التالي .خ



عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي تمت خالل كل سنة من سنوات تلك الدورة التي  .1
كان عضوا فيها وعدد االجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره إلى 

 .جميع االجتماعات
ئمة التي شارك فيها العضو وعدد االجتماعات التي عقدتها كل لجنة من اللجان الدا .2

وعدد  تلك اللجان خالل كل سنة من سنوات تلك الدورة التي كان عضوا فيها
 .االجتماعات التي حضرها اصالة ونسبة حضوره إلى مجموع االجتماعات

تي كان ال دورةملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خالل كل سنة من سنوات ال .3
 .عضوا فيها

قائمة باألشخاص األقارب للمرشح من أعضاء مجلس اإلدارة أو المديرين التنفيذيين  .4
  .بالشركة والشركات التابعة لها مع تحديد درجة القرابة في حالة وجودها

االلتزام بكافة القرارات التي تصدر عن الجهات الرقابية والمنظمة لعمل الشركات  .5
سوق المالية السعودية والتي تتضمن معايير إضافية لعضوية مجلس المدرجة في ال

 .االدارة
  .الموافقة الكتابية من المرشح على انتخابه لعضوية مجلس اإلدارة .6

   .عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة .12
 اإلجراءات الخاصة بالترشيح واختيار المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة 4.4

لكتروني اإل تقوم الشركة باإلعالن للترشيح لعضوية مجلس اإلدارة في موقع السوق المالية )تداول( .1
 .والموقع اإللكتروني للشركة والصحف المحلية

يقوم المساهمين الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة والذين تتوافر لديهم شروط العضوية  .2
 .تعبئة النماذج المعدة لذلك والتي سيعلن عنهاالمذكورة سابقًا بتقديم بلبات الترشيح و 

بعد إنتهاء المدة المحددة لتقديم بلبات الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة وفقًا لما ورد أعاله، تقوم لجنة  .3
الترشيحات والمكافآت بمراجعة الترشيحات المقدمة وتحديد المرشحين الذين سوف تتضمنهم قائمة 

 .وفقًا للمعايير المعتمدة بهذا الشأن المرشحين لدورة المجلس الجديدة
تقوم الشركة بإرسال تلك الطلبات إلى اإلدارة العامة للشركات في وزارة التجارة والصناعة لمراجعتها  .4

والتحقق من أن المرشحين لعضوية المجلس تنطيق عليهم الشروط حسب القرارات والتعاميم الوزارية 
 .األخرى ذات العالقة



اجتماعات الجمعية العامة للشركة على اختيار األشخاص الذين رشحوا أنفسهم يقتصر التصويت في  .5
لعضوية مجلس إدارة الشركة، ممن تنطبق عليهم شروط الشركة وتمت الموافقة عليهم من قبل الجهات 

 .الرسمية، وال يجوز التصويت على أشخاص آخرين
 انتخاب وإنهاء عضوية أعضاء المجلس 5.4

( سنوات متبعة في ذلك مبدأ 3العامة للمساهمين بانتخاب األعضاء لمدة ثالثة )تقوم الجمعية  1.5.4
  . إعادة انتخاب أعضاء مجلس االدارة لمدد أخرى  التصويت التراكمي ويجوز

يجوز للجمعية العامة للمساهمين في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس اإلدارة أو بعضهم،  2.5.4
  .في مسائلة الشركة إذا وقع العزل لغير مبرر مقبول وذلك دون إخالل بحق العضو المعزول

لعضو مجلس اإلدارة الحق في أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت الئق وإال كان مسؤوال  3.5.4
 قبل الشركة.

ال يجوز للشخص ذي الصفة االعتبارية الذي يحق له حسب النظام األساسي للشركة تعيين  4.5.4
 اإلدارة التصويت على اختيار األعضاء االخرين في مجلس اإلدارة.ممثلين له في مجلس 

إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة كان للمجلس أن يعين مؤقتاً عضواً في المركز الشاغر،  5.5.4
على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو 

 الجديد مدة سلفه.
اذا انخفض عدد أعضاء مجلس االدارة عن النصاب الالزم لصحة اجتماعاته، وجبت دعوة  6.5.4

 الجمعية العامة العادية في أقرب وقت ممكن لتعيين العدد الالزم من األعضاء.
 :تنتهي العضوية في مجلس االدارة بأحد االسباب التالية 7.5.4
 بوفاة العضو. 
 ( اجتماعات مت3بتغييبه عن حضور ثالث )تالية بدون عذر يقبله مجلس االدارة. 
 إذا حكم بشهر إفالسه. 
 إذا اخل بواجباته بطريقة تضر بمصلحة الشركة و يشترط لذلك موافقة الجمعية العامة. 
  إذا صدر قرارا ضده من قبل هيئة السوق المالية أو أي جهة قضائية أو رقابية يقضي بمخالفته

اللوائح الصادرة بموجبه أو بارتكابه جرم يعاقب عليه لنظام الشركات أو نظام السوق المالية و 
 النظام.



عند إنتهاء عضوية أحد أعضاء مجلس اإلدارة بأي من برق إنهاء العضوية، سوف تقوم الشركة  8.5.4
اإللكتروني فورًا مع بيان األسباب  بإخطار الهيئة واالعالن على موقع السوق المالية )تداول(

 .التي دعت لذلك
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 العضوية في مجلس اإلدارة الئحة سياسات ومعايير وإجراءات

 

 مقدمة

 شركة مساهمة)، شركة الحمادي للتنمية واالستثماروإجراءات عضوية مجلس اإلدارة بسياسات ومعايير  تم إعداد الئحة .1

ية هيئة السوق املال مجلس الصادرة عنو  العربية السعودية ، وفقا ملتطلبات الئحة حوكمة الشركات باململكة(سعودية

نظام الشركات الصادر باملرسوم م بناًء على 13/02/2017ه املوافق 16/05/1438وتاريخ  2017-16-8بموجب القرار رقم 

 لنظام الشركات والنظام األساس ي للشركة. ه،28/01/1437وتاريخ  3امللكي رقم م/
ً
 ووفقا

ومهامه،  "(مجلس االدارة)" شركة الحمادي للتنمية واالستثمارضوابط وإجراءات عمل مجلس إدارة هذه الالئحة  تنظم .2

ترشيحهم، ومدة عضويتهم، وآلية تعيين أعضائه بشكل مؤقت في حال ، و كيفية اختيار أعضائهوتشكيل املجلس وقواعد 

 .هموتحدد مكافآت شغر أحد مقاعد املجلس،

ه، باإلضافة الى احكام 28/01/1437وتاريخ  3ان هذه الالئحة تخضع ألحكام نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم م/ .3

، ونظام الهيئة ولوائحه التنفيذية، وقواعد التسجيل واالدراج، واالستثمارشركة الحمادي للتنمية ومواد النظام األساس ي ل

ه 16/05/1438وتاريخ  2017-16-8هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم  مجلس الصادرة عنوالئحة حوكمة الشركات 

 .م13/02/2017املوافق 

ياتهم وأداء صالحار التنفيذيين في الشركة ممارسة ، وكباملنبثقة منه يجب على أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء لجان املجلس .4

 واجباتهم على الوجه املطلوب وبما تقتض ي مصلحة الشركة.

سرراتيجية والسياسات واإلجراءات املعتمدة من قبل مجلس اال مع يتوافق يقوم مجلس اإلدارة باإلشراف على إدارة الشركة بما  .5

 اإلدارة.

لشركة الحمادي للتنمية واالستثمار" مستخرجة سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس اإلدارة  إن هذه الالئحة " الئحة .6

 .من الئحة حوكمة الشركة
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 التعريفات

   املوضحة أمامها ما لم يقتض السياق خالف ذلك: على املعانيتدل الكلمات والعبارات اآلتية 

 ه.12/1/1437( وتاريخ 3رقم )م/نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي  نظام الشركات:

 ه.2/6/1424( وتاريخ 30رقم )م/نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي  نظام السوق املالية:

   املالية.هيئة السوق  الهيئة:

   . )تداول( السوق املالية السعودية السوق:

 درجة في السوق.)شركة مساهمة( م ة واالستثمارشركة الحمادي للتنمي الشركة:

بما يتفق مع نظام الشركات و م 10/07/2016غير العادية بتاريخ  العامةنظام الشركة األساس ي املعتمد من الجمعية  نظام الشركة:

   .هـ01/06/1437( وتاريخ 18379( الصادر بالقرار الوزاري رقم )4الجديد ونموذج رقم )

 .شركة الحمادي للتنمية واالستثمارإدارة  سمجل :اإلدارة مجلس

املديرين اإلدارة و  سالعالقات املختلفة بين مجل لتنظيم على آلياتقواعد لقيادة الشركة وتوجيهها تشتمل  الشركات: حوكمة

واملساهمين وأصحاب املصالح، وذلك بوضع قواعد وإجراءات خاصة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات وإضفاء طابع  التنفيذين

 ية في السوق والشفاف والتنافسيةالشفافية واملصداقية عليها بغرض حماية حقوق املساهمين وأصحاب املصالح وتحقيق العدالة 

 وبيئة األعمال. املالية

ل من مساهمي الشركة بموجب أحكام نظام الشركات ونظام الشركة األساجمعية  املساهمين: جمعية
َّ
   .يس تشك

 في اإلدارة  مجلس اإلدارةعضو  :التنفيذي العضو
ً
 للشركة ويشارك في األعمال اليومية لها.  التنفيذيةالذي يكون متفرغا

 إلدارة الشركة وال يشارك في األعمال اليومية لها.  مجلس اإلدارةعضو  :التنفيذي غير العضو
ً
 الذي ال يكون متفرغا

من عوارض  أي هعلي تنطبق، وال وقراراتهيتمتع باالستقالل التام في مركزه  تنفيذيغير  مجلس إدارةعضو  املستقل: العضو

  .االستقالل

مليات الشركة اليومية، واقرراح القرارات االسرراتيجية وط بهم إدارة عناألشخاص امل :التنفيذينأو كبار  التنفيذيةاإلدارة 

 واملدير املالي.   هونواب كالرئيس التنفيذي، وتنفيذها

   أنظمة اململكة بهذه الصفة.ه أي شخص طبيعي، أو اعتباري تقر ل شخص:

   األطراف ذوو العالقة:

  املساهمين في الشركة. كبار .أ

  الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم. مجلس إدارة أعضاء .ب

  في الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم. التنفيذيينكبار  .ج

  لدى كبار املساهمين في الشركة. التنفيذييناإلدارة وكبار  سأعضاء مجل .د

  أو أقاربهم. التنفيذييناإلدارة أو أحد كبار  ساململوكة لعضو مجل –من غير الشركات  –شآت نامل .ه

 فيها. التنفيذييناإلدارة أو كبار  سالشركات التي يكون أي من أعضاء مجل .و
ً
  أو أقاربهم شريكا

 في مجل التنفيذييناإلدارة أو كبار  سالشركات التي يكون أي من أعضاء مجل .ز
ً
 لتنفيذييناإدارتها أو من كبار  سأو أقاربهم عضوا

 ا.فيه

أو أكثر، مع مراعاة (%5ه )أو أقاربهم ما نسبت التنفيذييناإلدارة أو كبار  سأي من أعضاء مجلشركات املساهمة التي يملك فيها  .ح

 من هذا التعريف. (د) ما ورد في الفقرة

  .هصح أو التوجينأو أقاربهم تأثير في قراراتها ولو بإسداء ال التنفيذييناإلدارة أو كبار  سالشركات التي يكون ألي من أعضاء مجل .ط

  .تنفيذيهاإدارتها وكبار  ستأثير في قرارات الشركة وأعضاء مجل هوتوجيهات هصائحنيكون لأي شخص  .ي
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  الشركات القابضة أو التابعة للشركة. .ك

م بشكل منهي من شخص مرخص لنمن هذا التعريف ال( ي)و( ط) الفقرتين ويستثني من   .في ذلك هصائح والتوجيهات التي تقدَّ

 واملوّردين، واملجتمع.  ين، والعمالء،نكالعاملين، والدائ مصلحة مع الشركة، هكل من ل أصحاب املصالح:

 أو أكثر من أسهم الشركة أو حقوق التصويت فيها. (%5) هكل من يملك ما نسبت كبار املساهمين:

ية قصيرة أو والخطط التحفيز وية املرتبطة باألداء، ناملبالغ والبدالت واألرباح وما في حكمها، واملكافآت الدورية أو الس املكافآت:

اإلدارة  سفقات واملصاريف الفعلية املعقولة التي تتحملها الشركة عن عضو مجلناء الثنية أخرى، باستنطويلة األجل، وأي مزايا عي

 .  هلغرض تأدية عمل

 يوم تقويمي، سواء أكان يوم عمل أم ال. يوم:

 

 وتعيين أعضائه مجلس اإلدارة تشكيل: االولىالمادة 

 العادية ملساهمي الشركة. العامةأعضاء تنتخبهم الجمعية تسعة يدير الشركة مجلس إدارة مكون من  .7

 .مع حجم الشركة وطبيعة نشاطها ء مجلس االدارةاسب عدد أعضانتيجب ان ي .8

 توص ي لجنة املكافآت والررشيحات الى مجلس اإلدارة بطلبات الررشح املقدمة لها لعضوية مجلس اإلدارة. .9

 مدة دورة مجلس اإلدارة ثالث سنوات.تكون  .10

 العادية إعادة انتخاب مجلس اإلدارة. العامةيجوز للجمعية  .11

 يجب ان يكون غالبية أعضاء مجلس اإلدارة من األعضاء غير التنفيذيين. .12

 ايهما أكثر.يجب ان ال يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن عضوين او ثلث أعضاء مجلس اإلدارة  .13

 مجلس اإلدارة عن طريق التصويت الرراكمي.يتم انتخاب أعضاء  .14

 بأغلبية أصوات الحاضرين الجتماع مجلس اإلدارة. .15
ً
 منتدبا

ً
 للرئيس وعضوا

ً
 ونائبا

ً
 يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسا

 ال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة واي منصب تنفيذي بالشركة. .16

 جلس اإلدارة عند غيابة.يحل نائب رئيس مجلس اإلدارة محل رئيس م .17

 يجب ان اال يشغل عضو مجلس اإلدارة عضوية مجلس إدارة ألكثر من خمس شركات مدرجة في نفس الوقت. .18

يعين مجلس اإلدارة امين سر ملتابعة شؤون اجتماعات املجلس واعداد املحاضر وجدول االعمال ومتابعتها وتوقيعها وجميع  .19

 ما يرتبط بأعمال مجلس اإلدارة.

 يجوز فصل امين سر املجلس اال بقرار من مجلس اإلدارة.ال  .20

 يجب ان ال تزيد مدة رئيس مجلس اإلدارة ونائبه والعضو املنتدب عن مدة عضوية كل منهم في مجلس اإلدارة. .21

 منهم بشرط عدم االخالل .22
ً
 يجوز إعادة انتخاب رئيس املجلس ونائبه والعضو املنتدب، كما يجوز للمجلس أيضا ان يعزل أيا

 بحقهم في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع او في وقت غير مناسب وبدون سبب.

يجب على الشركة ابالغ الهيئة بجميع أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وصفات عضويتهم خالل خمسة أيام عمل من تاريخ بدء  .23

 أ على عضويتهم باملجلس او اللجان املنبثقةاو أي تغييرات قد تطر  –ايهما أقرب  –دورة مجلس اإلدارة او من تاريخ تعيينهم 

 .خالل خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التغييرات منه
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يجب على عضو مجلس اإلدارة ان يكون من ذوي الكفاءة املهنية وممن تتوفر فيه الخبرة واملعرفة واملهارة واالستقالل الالزم،  .24

 تدار.مما يمكنه من ممارسة ومزاولة مهمته بكل يسر وسهولة واق

 

 اإلدارة سمجلواختصاصات ومهام ومسئولية المادة الثانية: الوظائف األساسية 

 سملجل ، يكون األساس يفيذية ونظام الشركة نالت همع مراعاة االختصاصات املقررة للجمعية العامة في نظام الشركات ولوائح

ما  هاإلدارة واختصاصات سأغراضها، ويدخل ضمن مهام مجل يحققأعمالها بما  هاإلدارة أوسع الصالحيات في إدارة الشركة وتوجي

 يلي: 

فيذها ومراجعتها بشكل دوري، نت ىوضع الخطط والسياسات واالسرراتيجيات واألهداف الرئيسة للشركة واإلشراف عل .1

 :ومن ذلك والتأكد من توافر املوارد البشرية واملالية الالزمة لتحقيقها،

ركة وخطط العمل الرئيسة وسياسات وإجراءات إدارة املخاطر ومراجعتها وضع االسرراتيجية الشاملة للش .أ

 وتوجيهها. 

 تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واسرراتيجياتها وأهدافها املالية وإقرار املوازنات التقديرية بأنواعها.   .ب

   فقات الرأسمالية الرئيسة للشركة، وتملك األصول والتصرف بها.نال ىاإلشراف عل .ج

   فيذ واألداء الشامل في الشركة.نوضع أهداف األداء ومراقبة الت .د

 ظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها. ناملراجعة الدورية للهياكل الت .ه

   التحقق من توافر املوارد البشرية واملالية الالزمة لتحقيق أهداف الشركة وخططها الرئيسة. .و

   واإلشراف العام عليها، ومن ذلك:وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية  .2

اإلدارة اإلدارة و  سوضع سياسة مكتوبة ملعالجة حاالت تعارض املصالح الفعلية واملحتملة لكل من أعضاء مجل .أ

عن  اتجنفيذية واملساهمين، ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف النالت

  التعامالت مع األطراف ذوي العالقة.

 التأكد من سالمة األنظمة املالية واملحاسبية، بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير املالية.  .ب

بوضع تصور عام عن املخاطر التي قد  املخاطر وذلكوإدارة  لقياساسبة نالتأكد من تطبيق أنظمة رقابية م .ج

الشركة، وطرحها بشفافية مع أصحاب  مستوى  ىالشركة وإنشاء بيئة ملمة بثقافة إدارة املخاطر عل هتواج

 املصالح واألطراف ذات الصلة بالشركة. 

   وية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.ناملراجعة الس .د

ئحة ال بما ال يتعارض مع األحكام اإللزامية في  –اإلدارة  سإعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجل .3

 فيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها. ن، ووضعها موضع الت–صادرة عن هيئة السوق املالية الحوكمة ال

 ظم العالقة مع أصحاب املصالح وفق أحكام هذه الالئحة. نوضع سياسة مكتوبة ت .4

 ةوضع السياسات واإلجراءات التي تضمن تقيد الشركة باألنظمة واللوائح والرزامها باإلفصاح عن املعلومات الجوهري .5

 .فيذية بهانللمساهمين وأصحاب املصالح، والتحقق من تقيد اإلدارة الت
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 قدية، وعالقاتها املالية واالئتمانية مع الغير. نإدارة مالية الشركة، وتدفقاتها ال ىاإلشراف عل .6

   االقرراح للجمعية العامة غير العادية بما يراه حيال ما يلي: .7

   .همال الشركة أو تخفيض سزيادة رأ .أ

   أو تقرير استمرارها. األساس يحل الشركة قبل األجل املعين في نظام الشركة  .ب

   االقرراح للجمعية العامة العادية بما يراه حيال ما يلي: .8

 همن قبل الجمعية العامة غير العادية وعدم تخصيص نهاستخدام االحتياطي االتفاقي للشركة في حال تكوي .أ

 لغرض معين. 

 تكوين احتياطيات أو مخصصات مالية إضافية للشركة.  .ب

   طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية. .ج

 وية للشركة واعتمادها قبل نشرها.  نإعداد القوائم املالية األولية والس .9

 اإلدارة واعتماده قبل نشره.  سإعداد تقرير مجل .10

لك وفق سياسات ونظم عمل اإلفصاح والشفافية املعمول ضمان دقة وسالمة البيانات واملعلومات الواجب اإلفصاح عيها وذ .11

 بها. 

ات أوجل األنشطة املختلفة للشركة وأي تطور  ىوات اتصال فعالة تتيح للمساهمين االطالع بشكل مستمر ودوري علنإرساء ق .12

 جوهرية. 

د فيها مدة اللجنة وصالحياتها ومسؤولياتها، يحبقرارات  عنهبثقة نتشكيل لجان متخصصة م .13  عليها، سلوكيفية رقابة املجدَّ

مع تقييم أداء وأعمال هذه اللجان  أن يتضمن قرار التشكيل تسمية األعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم، ىعل

 وأعضائها. 

ميح للعاملين في الشركة، مثل املكافآت الثابتة، .14
ُ
ي شكل املكافآت فو  واملكافآت املرتبطة باألداء، تحديد أنواع املكافآت التي ت

 لنظيمية الصادرة تنأسهم، بما ال يتعارض مع الضوابط واإلجراءات الت
ً
ظام الشركات الخاصة بشركات املساهمة نفيذا

 املدرجة. 

 .وضع القيم واملعايير التي تحكم العمل في الشركة .15

 اختيار الرئيس التنفيذي للشركة وتعيينه واالشراف على اعماله. .16

 .توصية لجنة املراجعة علىبناًء  الداخلية وعزله وتحديد مكافآتهتعيين مدير إدارة املراجعة  .17

 التنفيذية تنسجم مع اهداف الشركة واسرراتيجيتها وتحقق رؤيتها. أداء لإلدارةوضع معايير  .18

بما يتفق مع  التنفيذية واإلدارة اإلدارةأن يتضمن الهيكل التنظيمي للشركة تحديد االختصاصات وتوزيع املهام بين مجلس  يجب

 يتعينو أفضل ممارسات حوكمة الشركات ويحسن كفاءة اتخاذ قرارات الشركة ويحقق التوازن في الصالحيات والسلطات بينهما. 

 :ذلك سبيل في اإلدارة مجلس على

اعتماد السياسات الداخلية املتعلقة بعمل الشركة وتطويرها، بما في ذلك تحديد املهام واالختصاصات واملسؤوليات  .أ

 .ظيمية املختلفةناملوكولة إلى املستويات الت
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فيذية وجدول يوضح تلك ناعتماد سياسة مكتوبة وتفصيلية بتحديد الصالحيات املفوضة إلى اإلدارة الت .ب

ية فيذية رفع تقارير دور ناإلدارة أن يطلب من اإلدارة الت سوملجل فيذ ومدة التفويض،نالتالصالحيات، وطريقة 

 بشأن ممارساتها للصالحيات املفوضة.   

 بصالحية البت فيها.  سفظ املجلتحيتحديد املوضوعات التي  .ج

 فيذية لها. نتطوير قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة، ومراقبة تطبيق اإلدارة الت ىاإلشراف عل .د

  

 : مهام العضو المستقل الثالثة المادة

 :اإلدارة املستقل املشاركة بفعالية في أداء املهام اآلتية سعضو مجل ىمن هذه الالئحة، عل الثانيةمع مراعاة املادة 

 .فيذيةنبداء الرأي املستقل في املسائل االسرراتيجية، وسياسات الشركة، وأدائها، وتعيين أعضاء اإلدارة التإ .1

 .د حصول أي تعارض في املصالحنالتحقق من مراعاة مصالح الشركة ومساهميها وتقديمها ع .2

 فيذية لها. نتطوير قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة، ومراقبة تطبيق اإلدارة الت ىاإلشراف عل .3

 

 المادة الرابعة: شروط ومعايير االنضمام لعضوية المجلس

ية ممن تتوافر فيهم الخبرة واملعرفة واملهارة واالستقالل الالزم، بما ناإلدارة من ذوي الكفاية امله سُيشررط أن يكون عضو مجل

 
ّ
 الخصوص ما يلي:   هوج ىعل هأن يتوافر في ىويراع بكفاءة واقتدار، همن ممارسة مهام نهيمك

 يؤدي إلى تحفيز األداء وتطبيق أفضلح الصالحيات بما نمل هالقيادة: وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهل ىالقدرة عل .1

 .يةناملمارسات في مجال اإلدارة الفعالة والتقيد بالقيم واألخالق امله

ات العملية اسبة، ومستوى التدريب، والخبر نية، والشخصية املناملؤهالت العلمية، واملهارات امله هالكفاءة: وذلك بأن تتوافر في .2

 عن ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية واملس
ً
تقبلية أو باإلدارة أو االقتصاد أو املحاسبة أو القانون أو الحوكمة، فضال

 .الرغبة في التعلم والتدريب

ية، والقيادية، واإلدارية، والسرعة في اتخاذ القرار، واستيعاب نالقدرات الف ه: وذلك بأن تتوافر فيهالتوجي ىالقدرة عل .3

 علية املتعلقة بسير العمل، وأن ناملتطلبات الف
ً
 .واضحةاالسرراتيجي والتخطيط والرؤية املستقبلية ال هالتوجي ىيكون قادرا

 عل .4
ً
 قراءة البيانات والتقارير املالية وفهمهما. ىاملعرفة املالية: وذلك بأن يكون قادرا

 . هواختصاصات هعن ممارسة مهام همانع صحي يعوق هاللياقة الصحية: وذلك بأن ال يكون لدي .5

 عن جهة حكومية مستثمرة في القطاع الحكوميان ال يكون من موظ .6
ً
 .اال إذا كان ممثال

7.  
ً
أو أي جهة قضائية أو رقابية يقض ي بمخالفته لنظام الشركات  ضده من قبل هيئة السوق املالية ان ال يكون قد صدر قرارا

 . أو نظام السوق املالية واللوائح الصادرة بموجبه أو بارتكابه جرم يعاقب عليه النظام

  .ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانةعدم  .8
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 بالقواعد واللوائح والتشريعات ذات العالقة  .9
ً
يفضل من يتمتع بقدر كاف من املعرفة باألمور اإلدارية واملالية وأن يكون ملما

 .وبحقوق وواجبات مجلس اإلدارة

 .همةيفضل من سبق له ان شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات املسا .10

 .أو تم عزله في شركة أخرى  تمت تصفيتهاال يجوز أن يرشح لعضوية مجلس اإلدارة كل من شغل نفس املركز في شركة  .11

 بالشركة، إذا طلبت ذلكوالررشيحات ان يوافق املرشح على إجراء املقابلـة الشخصية مع لجنة املكافآت  .12

وتوافر املقومات املكافآت والررشيحات ارة توصيات لجنة اإلد سد انتخاب أعضاء مجلنالجمعية العامة أن تراعي ع ىوعل

 ية الالزمة ألداء مهامهم بشكل فعال وفق ما ورد في هذه املادة.نالشخصية وامله

 

 : فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارةالخامسة المادة

دة على للدورة الجديلررشيح لعضوية مجلس اإلدارة في عن فتح باب اتقوم الشركة باإلعالن قبل انتهاء دورة مجلس اإلدارة  .1

 .اإللكرروني واملوقع اإللكرروني للشركة موقع السوق املالية )تداول(

 بتقديم طلبات  يجب على .2
ً
الراغبين بالررشيح لعضوية مجلس اإلدارة والذين تتوافر لديهم شروط العضوية املذكورة سابقا

 .ذج املعد لذلكو النم (3نموذج رقم ) الررشيح وتعبئة

 بالوثائق التالية:  .3
ً
 -عند تقديم طلب الررشح للشركة يجب ان يكون الطلب مدعوما

 .مخلص عن خبرات العمل 

 .ملخص عن الخبرات السابقة في مجالس اإلدارة للشركات او اللجان املنبثقة منه 

 .ملخص عن الخبرات الحالية في مجالس اإلدارة للشركات او اللجان املنبثقة منها 

 .ملخص عن املؤهالت التعليمية 

 .نسخة من املؤهالت والشهادات 

 .استكمال النموذج التنظيمي املطلوب 

 .نسخة من الهوية الوطنية السعودية، او نسخة من هوية مقيم لغير السعوديين 

 .تسلم جميع األوراق واملستندات بمقر الشركة خالل فررة فتح باب الررشيح 

رة السابقين والحاليين التقدم بررشيح أنفسهم لعضوية مجلس اإلدارة بشرط ان تنطبق يحق ألي من أعضاء مجلس اإلدا .4

 عليهم كافة الشروط الخاصة بالررشح لعضوية مجلس اإلدارة.

 ملا ورد أعاله، تقوم لجنة املكافآت انتهاءبعد  .5
ً
 الررشيحاتو  املدة املحددة لتقديم طلبات الررشيح لعضوية مجلس اإلدارة وفقا

 للمعايير بمراجعة 
ً
الررشيحات املقدمة وتحديد املرشحين الذين سوف تتضمنهم قائمة املرشحين لدورة املجلس الجديدة وفقا

 .املعتمدة بهذا الشأن

 ادية.الع العامةهيئة السوق املالية عند نشر او توجيه الدعوة النعقاد الجمعية تقوم الشركة بإرسال تلك الطلبات إلى  .6

ية العامة للشركة على اختيار األشخاص الذين رشحوا أنفسهم لعضوية مجلس إدارة الشركة، يقتصر التصويت في الجمع .7

 .ممن تنطبق عليهم شروط الشركة وتمت املوافقة عليهم من قبل الجهات الرسمية، وال يجوز التصويت على أشخاص آخرين



 

10 
 

 العضوية في مجلس اإلدارة الئحة سياسات ومعايير وإجراءات

 

 إلى مبدأ "التصويت الرراكميتخضع  .8
ً
د " والذي يمنح لكل مساهم قدرة تصويتية بعدطريقة انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة دائما

األسهم التي يملكها بحيث يحق له التصويت بها ملرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من املرشحين دون وجود تكرار لهذه 

 األصوات. 

جلس بدء دورة امليتم اشعار الهيئة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وصفات عضويتهم باملجلس خالل خمسة أيام عمل من تاريخ  .9

 الجديدة.

سيتم اشعار الهيئة عن أي تغييرات قد تطرأ على عضوية أعضاء مجلس اإلدارة خالل خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث  .10

 التغير.

 

 ةاإلدار س: مسؤولية مجلالسادسةالمادة 

ها صون مصالح هوالوالء في إدارة الشركة وكل ما من شأن العنايةبذل واجبي  هاإلدارة جميع املساهمين، وعلي سيمثل مجل .1

 .ميتها وتعظيم قيمتهانوت

 أو جهات أو أفراد في ممارسة بعض اختصاصات سعاتق مجل ىتقع عل .2
ً
. هإدارة الشركة املسؤولية عن أعمالها وإن فوض لجاًنا

 .اإلدارة إصدار تفويض عام أو غير محدد املدة سوفي جميع األحوال، ال يجوز ملجل

 

 اصبن: الفصل بين المالسابعةالمادة 

 للرئي هاإلدارة من بين أعضائ س، ُيعّين مجلاألساس يمع مراعاة أحكام نظام الشركة  .1
ً
 ونائبا

ً
 ، ويجوز أن ُيعّين عضسرئيسا

ً
وا

. نم
ً
 تدبا

دب أو تنصب العضو املنبما في ذلك م –فيذي في الشركة نصب تناإلدارة وأي م سمجل سصب رئينال يجوز الجمع بين م .2

 .  –فيذي أو املدير العام نالت سالرئي

كل ومسؤولياتهم بش –إن وجد  – تدبنوالعضو امل هاإلدارة ونائب سمجل ساإلدارة تحديد اختصاصات كل من رئي سمجل ىعل .3

 من ذلك.   األساس يواضح ومكتوب إذا خال نظام الشركة 

 .فرد شخص بالُسلطة املطلقة التخاذ القرارات في الشركةنوال، ال يجوز أن يفي جميع األح .4

 ملجلنالت سال يجوز تعيين الرئي .5
ً
 ه.ة األولى من انتهاء خدماتنإدارة الشركة خالل الس سفيذي رئيسا

 

 فيذية ومهامهان: اختصاصات اإلدارة التالثامنةالمادة 

فيذ نيذية بتفنفيذية، تختص اإلدارة التنالت هاإلدارة بموجب أحكام نظام الشركات ولوائح سمع مراعاة االختصاصات املقررة ملجل

فيذية نقق أغراضها.  ويدخل ضمن اختصاصات اإلدارة التيحالخطط والسياسات واالسرراتيجيات واألهداف الرئيسة للشركة بما 

 ومهامها ما يلي: 

   اإلدارة. ساملقرة من مجلفيذ السياسات واألنظمة الداخلية للشركة نت .1
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اقرراح اسرراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة واملرحلية وسياسات وآليات االستثمار، والتمويل، وإدارة املخاطر،  .2

 فيذها. نوخطط إدارة الظروف اإلدارية الطارئة وت

 اقرراح الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واسرراتيجياتها وأهدافها املالية.  .3

 فقات الرأسمالية الرئيسة للشركة وتملك األصول والتصرف فيها. ناقرراح ال .4

   ظر في اعتمادها.ناإلدارة لل سظيمية والوظيفية للشركة ورفعها إلى مجلناقرراح الهياكل الت .5

   وتشمل: لداخلية واإلشراف العام عليها،فيذ أنظمة وضوابط الرقابة انت .6

   فيذ سياسة تعارض املصالح.  نت .أ

 تطبيق األنظمة املالية واملحاسبية بشكل سليم، بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير املالية.  .ب

ركة الش هاجبوضع تصور عام عن املخاطر التي قد تو  املخاطر وذلك لقياس وإدارةاسبة نتطبيق أنظمة رقابية م .ج

ن اإلدارة وغيرهم م سوطرحها بشفافية مع مجل مستوى الشركة، ىوإنشاء بيئة ملمة بثقافة الحد من املخاطر عل

 أصحاب املصالح. 

 حاجة. د النواقرراح تعديلها ع –بما ال يتعارض مع أحكام هذه الالئحة –فيذ قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة بفعالية نت .7

فيذ السياسات واإلجراءات التي تضمن تقيد الشركة باألنظمة واللوائح والرزامها باإلفصاح عن املعلومات الجوهرية نت .8

 للمساهمين وأصحاب املصالح. 

   حيال ما يلي: هوتقديم توصيات هاإلدارة باملعلومات الالزمة ملمارسة اختصاصات ستزويد مجل .9

 ه.مال الشركة أو تخفيض سزيادة رأ .أ

 أو تقرير استمرارها. األساس يركة قبل األجل املحدد في نظامها حل الش .ب

 استخدام االحتياطي االتفاقي للشركة. .ج

 تكوين احتياطيات إضافية للشركة.  .د

  أرباح الشركة الصافية. توزيعطريقة  .ه

ميح للعاملين، مثل املكافآت الثابتة، .10
ُ
 كافآت في شكل أسهم. وامل باألداء،واملكافآت املرتبطة  اقرراح سياسة وأنواع املكافآت التي ت

إعداد التقارير الدورية املالية وغير املالية بشأن التقدم املحرز في نشاط الشركة في ضوء خطط وأهداف الشركة  .11

 اإلدارة.  سمجل ىاالسرراتيجية، وعرض تلك التقارير عل

 عن إدارة مواردها بالش .12
ً
كل األمثل وبما يتفق مع أهداف الشركة إدارة العمل اليومي للشركة وتسيير أنشطتها، فضال

 واسرراتيجيتها. 

 ميتها داخل الشركة. ناء ثقافة القيم األخالقية وتنشاركة الفعالة في بامل .13

توى املخاطر االلرزام بمس ىظم وكفايتها، والحرص علنفيذ نظم الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر، والتحقق من فعالية تلك النت .14

 اإلدارة. ساملعتمد من مجل

اقرراح السياسات الداخلية املتعلقة بعمل الشركة وتطويرها، بما في ذلك تحديد املهام واالختصاصات واملسؤوليات املوكولة  .15

 ظيمية املختلفة. نإلى املستويات الت

 فيذها. ناقرراح سياسة واضحة لتفويض األعمال إليها وطريقة ت .16
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ورية عن اإلدارة تقارير د سأن ترفع إلى مجل ىت اتخاذ القرار ومدة التفويض، علاقرراح الصالحيات التي تفوض إليها، وإجراءا .17

 .ممارساتها لتلك الصالحيات

 

 وضوابط وإجراءات عملهاإلدارة  س: اجتماعات مجلالتاسعةالمادة 

ية، بفعال همهامتظمة ملمارسة ناإلدارة اجتماعات م سفيذية، يعقد مجلنالت همع مراعاة ما ورد في نظام الشركات ولوائح .1

 مت هويعقد اجتماعات
ً
 ما دعت الحاجة إلى ذلك. ىأيضا

، ويجب إرسال الدعوة لالجتماع إلى كل عضو من هأو طلب عضوين من أعضائ هدعوة رئيس ىاًء علناإلدارة ب سيجتمع مجل .2

 لها جدول أعمال االجتماع ى قبل خمسة أيام عل سأعضاء املجل
ً
، والوثائق واملعلومات الالزمةاألقل من تاريخ االجتماع مرافقا

 لها جدول أعمال االجتماع 
ً
ما لم تستدع األوضاع عقد االجتماع بشكل طارئ، فيجوز إرسال الدعوة إلى االجتماع مرافقا

 والوثائق واملعلومات الالزمة خالل مدة تقل عن خمسة أيام قبل تاريخ االجتماع. 

 إال  .3
ً
 .األقل ىعل ءخمسة أعضاضور بحال يكون االجتماع صحيحا

هذا الجدول، يجب إثبات ذلك في محضر  ىيقر مجلس اإلدارة جدول األعمال حال انعقاده. وفي حال اعرراض أي عضو عل .4

 اجتماع املجلس.  

 إلى جدول األعمال. بندلكل عضو في مجلس اإلدارة حق اقرراح إضافة أي  .5

الشركة أو أي من املوضوعات املعروضة ولم ُيبّت فيها في اإلدارة ملحوظات حيال أداء س إذا كان لدى أي من أعضاء مجل .6

 اإلدارة.  سأو يرى اتخاذه من إجراءات حيالها في محضر اجتماع مجل سها وبيان ما يتخذه املجلن، فيجب تدويساجتماع املجل

 لقرار املجل سإذا أبدى عضو مجل .7
ً
 مغايرا

ً
 س.املجلبالتفصيل في محضر اجتماع  ه، فيجب إثباتساإلدارة رأيا

 مع حاالت عدم انتظام األعضاء في حضور تلك االجتماعات.   مجلس اإلدارة، والتعاملظيم عملية حضور اجتماعات نيجب ت .8

تخذ فيها قرارات مهمة وجوهرية تؤثر في وضع  ىاملستقل الحرص عل مجلس اإلدارةعضو  ىعل .9
ُ
حضور جميع االجتماعات التي ت

  الشركة. 

 طربقياس املخافي قيادة الشركة في إطار ضوابط حكيمة وفعالة تسمح  هومهام همجلس اإلدارة ممارسة اختصاصات ىعل .10

  آثارها.وإدارتها والحد من 

إلى  أن يفوض –في حدود اختصاصاته  –يجوز ملجلس اإلدارة مع مراعاة الفقرة الثانية من املادة السادسة من هذه الالئحة،  .11

 ة. نعضائه أو لجانه أو من غيرهم مباشرة عمل أو أعمال معيواحد أو أكثر من أ

اللرزام العمل بفعالية ل ىيضع مجلس اإلدارة سياسة داخلية تبين إجراءات العمل في مجلس اإلدارة وتهدف إلى حث أعضائه عل .12

 بواجباتهم تجاه الشركة. 

ذلك التحضير  بل بما في املنوطةهام واملسؤوليات وتخصيص الوقت الكافي لالضطالع بامل أعمالهيتولى مجلس اإلدارة تنظيم  .13

 .سيق وتسجيل وحفظ محاضر اجتماعاتهنت ىوالتأكيد عل الجتماعات املجلس واللجان،
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  اإلدارة وواجباتهم س: مهام أعضاء مجلالعاشرةالمادة 

 املهام والواجبات اآلتية:  –اإلدارة  سفي مجل همن خالل عضويت –اإلدارة  سيؤدي كل عضو من أعضاء مجل

 .تقديم املقررحات لتطوير اسرراتيجية الشركة .1

 فيذية ومدى تحقيقها ألهداف الشركة وأغراضها. نمراقبة أداء اإلدارة الت .2

 مراجعة التقارير الخاصة بأداء الشركة. .3

 التحقق من سالمة ونزاهة القوائم واملعلومات املالية للشركة.  .4

 .الرقابة املالية ونظم إدارة املخاطر في الشركة قويةالتحقق من أن  .5

 فيذية.نتحديد املستويات املالئمة ملكافآت أعضاء اإلدارة الت .6

 فيذية وعزلهم.نإبداء الرأي في تعيين أعضاء اإلدارة الت .7

 فيذية.ناملشاركة في وضع خطة التعاقب واإلحالل في وظائف الشركة الت  .8

د نع ساس ياأل ظام نفيذية واألنظمة ذات الصلة والنشركات ونظام السوق املالية ولوائحهما التااللرزام التام بأحكام نظام ال .9

 .اع من القيام أو املشاركة في أي عمل يشكل إساءة لتدبير شؤون الشركةن، واالمتسفي املجل هملهام عضويت هممارست

، أو  ساملجل سرئي هلعذر مشروع يخطر بها إال ناإلدارة والجمعية العامة وعدم التغيب ع سحضور اجتماعات مجل .10
ً
مسبقا

 .ألسباب طارئة

ا في ذلك واملشاركة فيها بفعالية، بم هاإلدارة ولجان س، والتحضير الجتماعات مجلهتخصيص وقت كاٍف لالضطالع بمسؤوليات .11

 .فيذيين بالشركةناقشة كبار التناألسئلة ذات العالقة وم هتوجي

 .اإلدارة قبل إبداء الرأي بشأنها سظر فيها مجلنة باملوضوعات التي يدراسة وتحليل املعلومات ذات الصل .12

مداولة املوضوعات واستقصاء آراء املختصين  ىعل سرية، وحث املجلبحاإلدارة اآلخرين من إبداء آرائهم  ستمكين أعضاء مجل .13

 .فيذية للشركة ومن غيرهم إذا ظهرت حاجة إلى ذلكنمن أعضاء اإلدارة الت

 في األعمال والعقود التي تتم لحساب-مباشرة كانت أم غير مباشرة - هاإلدارة بشكل كامل وفوري بأي مصلحة ل سإبالغ مجل .14

ول ين بها، والفائدة املتوقع الحصنيالشركة، وأن يتضمن ذلك اإلبالغ طبيعة تلك املصلحة وحدودها وأسماء أي أشخاص مع

دم ذلك العضو ع ىء أكانت تلك الفائدة مالية أم غير مالية، وعلعليها بشكل مباشر أو غير مباشر من تلك املصلحة سوا

 ألحكام نظام الشركات ونظام السوق املالية ولوائحهما  ىاملشاركة في التصويت عل
ً
أي قرار يصدر بشأن ذلك، وذلك وفقا

 .فيذيةنالت

ركة، أو افسة الشنأعمال من شأنها م في أي –املباشرة أو غير املباشرة  –ه اإلدارة بشكل كامل وفوري بمشاركت سإبالغ مجل .15

 ألحكام نظام الشركاتهشاط الذي تزاولنفي أحد فروع ال –بشكل مباشر أو غير مباشر  –الشركة  هافستنبم
ً
 ، وذلك وفًقا

 .فيذيةنونظام السوق املالية ولوائحهما الت

ما لم يكن ذلك في  –مساهمي الشركة إلى أي من  سفي املجل هعدم إذاعة أو إفشاء أي أسرار وقف عليها عن طريق عضويت .16

أحكام نظام الشركات ونظام السوق املالية  هسب ما تقتضيبحأو إلى الغير، وذلك  –اء انعقاد اجتماعات الجمعية العامة نأث

 .فيذيةنولوائحهما الت

 .واملساهمين كافة اية واالهتمام الالزمين، ملصلحة الشركةنمع بذل الع سن نية،بحمعلومات كاملة، و  ىاًء علنالعمل ب .17
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 .العضوية ىاملررتبة عل هوأدواره ومسؤوليات هإدراك واجبات .18

 .اعية ذات الصلةنفي مجال أنشطة الشركة وأعمالها وفي املجاالت املالية والتجارية والص همية معارفنت .19

 األكمل.  هالوج ىعل سفي املجل همن الوفاء بمهام نهاإلدارة في حال عدم تمك ساالستقالة من عضوية مجل .20

اية واالهتمام بمصالح الشركة واملساهمين ناإلدارة بمبادئ الصدق واألمانة والوالء والع سيلرزم كل عضو من أعضاء مجل .21

 الخصوص ما يلي: هوج ىالشخصية، ويدخل في ذلك عل همصلحت ىوتقديمها عل

وأن يفصح لها عن أي معلومات ية صادقة، ناإلدارة بالشركة عالقة مه سالصدق: وذلك بأن تكون عالقة عضو مجل .أ

 فيذ أي صفقة أو عقد مع الشركة أو إحدى شركاتها التابعة. نمؤثرة قبل ت

عدالة  مع التحقق من تعارض في املصالح، ىطوي علناإلدارة التعامالت التي ت سب عضو مجلنالوالء: وذلك بأن يتج .ب

 ة. التعامل، ومراعاة األحكام الخاصة بتعارض املصالح في هذه الالئح

اية واالهتمام: وذلك بأداء الواجبات واملسؤوليات الواردة في نظام الشركات ونظام السوق املالية ولوائحهما نالع .ج

 واألنظمة األخرى ذات العالقة.  األساس يفيذية ونظام الشركة نالت

 

 : عوارض االستقاللعشر ةالحاديالمادة 

 عل سيجب أن يكون عضو مجل .أ
ً
القرارات بموضوعية  ىوالتصويت عل هوإبداء آرائ هممارسة مهام ىاإلدارة املستقل قادرا

 اتخاذ القرارات السليمة التي تسهم في تحقيق مصالح الشركة.  ىاإلدارة عل سوحياد، بما ُيعين مجل

 س سمجل ىعل .ب
ً
 ملدى تحقق استقالل العضو والتأكد من عدم وجود عالقات أو ظروف تؤثر أو ناإلدارة أن يجري تقييما

ً
ويا

 .هيمكن أن تؤثر في

 ما يلي:  –سبيل املثال ال الحصر  ىعل –اإلدارة املستقل  ساف مع االستقالل الالزم توافره في عضو مجلنيت .ج

 ملا نسبت .1
ً
صلة  هخمسة في املائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو ل هأن يكون مالكا

 .سبةنقرابة مع من يملك هذه ال

 لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبتأن  .2
ً
خمسة في املائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم  هيكون ممثال

 .شركة أخرى من مجموعتها

 .اإلدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها سصلة قرابة مع أي من أعضاء مجل هأن تكون ل .3

 الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.فيذيين في نصلة قرابة مع أي من كبار الت هأن تكون ل .4

 .إدارتها سإدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة املرشح لعضوية مجل سأن يكون عضو مجل .5

 خالل العامين املاضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من  .6
ً
أن يعمل أو كان يعمل موظفا

 لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل مجموعتها، كمراجعي الحسابات وكبار 
ً
املوّردين، أو أن يكون مالكا

 .العامين املاضيين

 .مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة هأن تكون ل .7

 ه.اإلدارة أو أي من لجان سمكافأة عضوية مجل ىمبالغ مالية من الشركة عالوة عل ىأن يتقاض  .8

 .الشركة هشاط الذي تزاولنافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النم هك في عمل من شأنأن يشرر  .9
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  هاإلدارة ومهام سمجل س: اختصاصات رئيالثانية عشرالمادة 

 هاتوأداء اختصاص هسير عمل ىواإلشراف عل ساإلدارة قيادة املجل سمجل ساإلدارة، يتولى رئي سخالل باختصاصات مجلاإل دون 

 اإلدارة بصفة خاصة ما يلي:  سمجل سبفعالية، ويدخل في مهام واختصاصات رئي

 املعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير املضللة.   ىاسب علناإلدارة في الوقت امل سضمان حصول أعضاء مجل .1

   سب.اناقشة جميع املسائل األساسية بشكل فعال وفي الوقت املناإلدارة بم سالتحقق من قيام مجل .2

 .  األساس يفيذية ونظام الشركة نالت هنظام الشركات ولوائح هص علينتمثيل الشركة أمام الغير وفق ما ي .3

   قق مصلحة الشركة.يحممارسة مهامهم بفعالية وبما  ىاإلدارة عل ستشجيع أعضاء مجل .4

   اإلدارة. سوات للتواصل الفعلي مع املساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلنضمان وجود ق .5

ذيين وغير فينفيذية وبين األعضاء التناإلدارة واإلدارة الت ساءة واملشاركة الفعالة بين كل من مجلنتشجيع العالقات الب .6

 اء. نقد البنال ىفيذين واملستقلين، وإيجاد ثقافة تشجع علنالت

اإلدارة أو يثيرها  ساإلدارة مع األخذ بعين االعتبار أي مسألة يطرحها أحد أعضاء مجل سإعداد جدول أعمال اجتماعات مجل .7

 .  سد إعداد جدول أعمال املجلنفيذي عنالت سوالرئي سمراجع الحسابات، والتشاور مع أعضاء املجل

 ة. فيذي في الشركنفيذيين دون حضور أي تناإلدارة غير الت سعقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء مجل .8

اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير  سد انعقادها باألعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلنإبالغ الجمعية العامة العادية ع .9

 للفقرة الرابعة عشرة من اإلدارة، سأن يتضمن هذا اإلبالغ املعلومات التي قدمها العضو إلى مجل ىمباشرة فيها، عل
ً
املادة  وفقا

 وأن يرافق هذا التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي. حة،العاشرة من هذه الالئ

 

 مجلس اإلدارة: أمين سر الثالثة عشرالمادة 

د اختصاصات ومكافآت أمين السر نً ُيعّين مجلس اإلدارة أمي  للسر من بين أعضائه أو من غيرهم، وتحدَّ
ً
 ألحكام ا

ً
الشركة  نظامطبقا

 االختصاصات ما يلي:   وتتضمن هذه –في هذا الشأن  األساس ي

 هوبيان مكان االجتماع وتاريخ توثيق اجتماعات مجلس اإلدارة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت، .1

عضاء ، وتدوين أسماء األ ومنظموحفظها في سجل خاص  ، وتوثيق قرارات املجلس ونتائج التصويت،هوانتهائ هووقت بدايت

 الحاضرين.، وتوقيع هذه املحاضر من جميع األعضاء –إن وجدت  –الحاضرين والتحفظات التي أبدوها 

رفع إلى مجلس اإلدارة والتقارير التي يعدها املج .2
ُ
 لس.حفظ التقارير التي ت

، وأي وثائق أو معلومات هات املتعلقة بزويد أعضاء مجلس اإلدارة بجدول أعمال املجلس وأوراق العمل والوثائق واملعلومت .3

 اع.إضافية يطلبها أي من أعضاء مجلس اإلدارة ذات عالقة باملوضوعات املشمولة في جدول االجتم

 س.التحقق من تقيد أعضاء مجلس اإلدارة باإلجراءات التي أقرها املجل .4

 ة.بمدة كافيبليغ أعضاء مجلس اإلدارة بمواعيد اجتماعات املجلس قبل التاريخ املحدد ت .5

 ا.أعضاء مجلس اإلدارة إلبداء مرئياتهم حيالها قبل توقيعه ىرض مسودات املحاضر علع .6
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نسخة من محاضر اجتماعات املجلس واملعلومات والوثائق  ىلتحقق من حصول أعضاء مجلس اإلدارة بشكل كامل وسريع علا .7

 ة.املتعلقة بالشرك

 ة.سيق بين أعضاء مجلس اإلدار نلتا .8

 .صاحات أعضاء مجل اإلدارة واإلدارة التنفيذيةتنظيم سجل إف .9

 ة.قديم العون واملشورة إلى أعضاء مجلس اإلدار ت .10

 رة إال بقرار من مجلس اإلدارة.ال يجوز عزل أمين سر مجلس اإلدا .11

 

 التقرير السنوي لمجلس اإلدارةالمادة الرابعة عشر: 

 
ً
 سنويا

ً
 للمعايير الالزمة والصادرة عن  ألعمالعلى مجلس إدارة الشركة ان يقدم تقريرا

ً
الشركة ومركزها املالي للسنة املنتهية وفقا

 الهيئة.

 اإلدارة س: انتهاء عضوية مجلالخامسة عشرالمادة 

 للمادة  نتهي عضوية املجلست .1
ً
 -: التاليةمن النظام األساس ي للشركة وذلك لسبب من االسباب  التاسعة عشرةطبقا

 ملا جاء انتهاء مد .أ
ً
 األساس ي.بنظام الشركة ة املجلس وفقا

 ألي نظام أو تعليمات سارية في اململكة .ب
ً
 العربية السعودية. انتهاء صالحية العضو لها وفقا

 قبل الشركة عما يررتب على  استقالة عضو مجلس اإلدارة من املجلس، بشرط ان يكون بوقت مناسب. .ج
ً
واال كان مسؤوال

 .االعرزال من أضرار

 عضو مجلس االدارة. وفاة .د

الف خ ىعل األساس يأو بعضهم ولو نص نظام الشركة  سيجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء املجل .2

 اسب.نق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير محبذلك دون إخالل 

عن حضور ثالثة اجتماعات  هإنهاء عضوية من يتغيب من أعضائ-اإلدارة  ستوصية من مجل ىاًء علنب-يجوز للجمعية العامة  .3

 دون عذر مشروع.  سمتتالية للمجل

 مع بيان  ىاإلدارة بإحدى طرق انتهاء العضوية، عل سد انتهاء عضوية عضو في مجلنع .4
ً
الشركة أن تشعر الهيئة والسوق فورا

 األسباب التي دعت إلى ذلك. 

 سمجل ستقديم بيان مكتوب بها إلى رئي هأداء الشركة، فعلي ىملحوظات عل هدارة، وكانت لدياإل  سإذا استقال عضو مجل .5

 .اإلدارة سأعضاء مجل ىاإلدارة، ويجب عرض هذا البيان عل
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 عشر: سياسة مكافآت وبدالت اعضاء اللجنة وأمين السر السادسةالمادة 

وافق مع بما يتو  نظام الشركات ولوائحهو  النظام األساس ي للشركة ما نص عليهتتكون مكافأة عضو مجلس اإلدارة في حدود  .1

على ان ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة مقابل  القرارات والتعليمات الرسمية الصادرة في هذا الشأن،

 ا مالية وعينية. ريال سعودي )خمسمائة ألف ريال سعودي( من مكافآت ومزاي 500,000عضويته في مجلس اإلدارة مبلغ 

 يكون استحقاق املكافأة متناسب مع عدد االجتماعات التي حضرها العضو خالل السنة. .2

( ريال سعودي وبدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات اللجان 5,000بدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات املجلس وقدره ) .3

 السر.( ريال سعودي لكل عضو من األعضاء، وامين 5,000بمبلغ وقدره )

 .يهاف االجتماعاملقرر انعقاد دينة املتذكرة سفر على الدرجة األولى، واملواصالت واإلقامة، وذلك للعضو غير املقيم في  .4

يحدد مجلس اإلدارة مكافأة امين سر املجلس السنوية، كما تتحمل الشركة كافة مصاريفه املتعلقة بحضوره كتذاكر السفر  .5

 ا يخص اعمال شئون مجلس االدارة.واإلقامة واملواصالت وغيرها فيم

يتم صرف املكافآت وبدل الحضور والبدالت األخرى عند انتهاء السنة املالية، وفي حال انتهت عضوية أي عضو من أعضاء  .6

 املجلس قبل موعد انتهاء السنة املالية فإنها تصرف فور انتهاء عضويته.

 

 أحكام عامة

 من تاريخ اعتمادها من الجمعية يبدأ العمل بما جاء بهذه الالئحة وااللرز  .1
ً
 .العامةام بها اعتبارا

 من خالل أي وسيلة اخرى.قع الشركة أو تنشر هذه الالئحة على مو  .2

 العادية. العامةال يتم تعديل او إضافة أي مادة على الالئحة اال بناًء على اقرراح من مجلس اإلدارة وموافقة الجمعية  .3

 عن  .4
ً
 احكام النظام ولوائحه التنفيذية.ال تعد هذه الالئحة بديال

 ما لم يرد في هذه الالئحة يتم الرجوع الى النظام. .5

 عند تعارض مواد هذه الالئحة والسياسات مع النظام فان احكام النظام تسود وتبقى الفقرات واملواد األخرى قيد التطبيق. .6

رأ ين املستمر ملواكبة أي تعديالت مستقبلية قد تطملجلس اإلدارة مراجعة الالئحة وتعديلها عند الضرورة والتطوير والتحس .7

 على النظام.

 يشرف على هذه الالئحة مجلس إدارة الشركة. .8

 على رئيس املجلس وأعضاء مجلس اإلدارة تطبيق السياسات. .9

 ملجلس اإلدارة حق تفسير او إيضاح ما جاء في هذه الالئحة من مواد واحكام. .10

 



 

 

 الئحة عمل لجنة املراجعة 

 التعديل قبل



 شركة الحمادي للتنمية واالستثمار
 شركة مساهمة سعودية

  
   

المراجعة لجنة الئحة  

  
  
  

 تمت الموافقة على هذا النظام بموجب قرار مجلس إدارة
 شركة الحمادي للتنمية واالستثمار

 م2/12/2013 ه الموافق29/1/1435الصادر بتاريخ 
 
 

 المنعقدةتم اعتماد هذا النظام بقرار الجمعية العامة 

 [14/01/2015هـ الموافق 23/03/1436بتاريخ ]
 شركة مساهمة سعودية –لشركة الحمادي للتنمية واالستثمار

 
 ختم الشركة



 المحتويات
 

 المادة األولى: مقدمة عامة 
 اللجنة  المادة الثانية: اختصاصات

 المادة الثالثة: صالحيات ومسؤوليات اللجنة
 اللجنة وإنهاء عضويتهم المادة الرابعة: اختيار أعضاء

 المادة الخامسة: اجتماعات اللجنة 
 المادة السادسة: المكافآت التي يحصل عليها أعضاء اللجنة 

 

 عامةاألولى: مقدمة  المادة
متطلبات وفقا ل . تم إعداد الئحة لجنة المراجعة شركة الحمادي للتنمية واالستثمار، شركة مساهمة سعودية،1.1

 2006-212-1الشركات بالمملكة الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم  الئحة حوكمة
 والمنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة منها، ووفقًا لنظام الشركات والنظام األساسي للشركة. 

ات ب"( وحقوق وواجاللجنة. تحدد هذه الالئحة مهام وصالحيات لجنة المراجعة )ويشار إليها بمصطلح "2.1
أعضاء اللجنة وكيفية اختيارهم والمكافآت الخاصة بهم والقواعد التي تحكم إنهاء خدمة أعضائها وأيضا 

 اإلجراءات المتعلقة باجتماعاتها.
. تعد الوظيفة األساسية للجنة هي مساعدة مجلس اإلدارة على القيام بمهامه اإلشرافية بكفاءة وفعالية، 3.1

كمال القوائم المالية للشركة، وسياسات اعن التأكد من سالمة و  لةوبصفة خاصة تكون اللجنة مسؤو 
 وإجراءات الرقابة الداخلية، والعالقة مع المحاسب القانوني، وسياسات وإجراءات المراجعة الداخلية. 

. إن جميع المقترحات التي تقدمها اللجنة هي عبارة عن توصيات تقدم إلى مجلس اإلدارة التخاذ القرار 4.1
 اسب بشأنها.المن

 اللجنة الثانية: اختصاصات المادة
 . اختصاصات اللجنة:1.2

 فيما يتعلق بوظيفة المحاسب القانوني وإعداد القوائم والتقارير المالية، تقوم اللجنة بما يلي: 1.1.2
لتأكد ذلك لو  المالية األولية والسنوية . تقوم اللجنة بمتابعة إعداد الحسابات والتقارير والقوائم1.1.1.2

ودقة وشفافية المعلومات المالية التي تتضمنها والتي ستقوم الشركة باإلفصاح  من صحة
 عنها.



. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها والتأكد 2.1.1.2
سات لهذه السيامن أن القوائم والتقارير المالية األولية والسنوية بأن يتم إعدادها وفقا 

 المحاسبية التي تتبعها الشركة.
. تحديد ومراجعة المشاكل المحاسبية التي تؤثر على عملية إعداد القوائم والتقارير المالية 3.1.1.2

 وفهم مدى تأثيرها على صحة تلك التقارير والقوائم.
قـوم والتي ت ية والسنويةدراسة واإلشراف على عملية إعداد القوائم والتقارير المالية األول .4.1.1.2

 بإعدادها اإلدارة ومراجعتها وابداء الرأي والتوصية بشأنها قبل نشرها.
. إعداد توصيات لمجلس اإلدارة فيما يتعلق بالتقرير السنوي للشركة وذلك قبل اعتماده من 5.1.1.2

 قبل مجلس اإلدارة.
 فيما يتعلق بإدارة المخاطر، تقوم اللجنة بما يلي:  2.1.2

الكشف عن المخاطر األساسية التي تواجهها الشركة والتي تتضمن المخاطر المالية  1.2.1.2
والتشغيلية والقانونية ومراجعة السياسات التي تطبقها اإلدارة المتعلقة بعمليات تحديد 

 وتقييم معالجة تلك المخاطر ودراستها.
 ة داخل الشركة.إعداد توصيات متعلقة بإنشاء وتحسين ونشر بيئة الرقاب 2.2.1.2
إعداد دراسة لكلمن نظـم الرقابة وإدارة المخاطر الداخلية، بحيث تحـتوي على تقييمها  3.2.1.2

للموازنات المخصصة لهما ولألفراد القائمين عليهما، وأيضا لدرجة استجابة اإلدارة 
ا هللمالحظات التي يبديها المراجعين الداخليين والخارجيين ووضع تقرير مكتوب عن رأي

 وتوصياتها بذلك الشأن.
 تقوم اللجنة بما يلي: فيما يتعلق بالمحاسب القانوني،  3.1.2

التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانونيين، والتي تتضمن مراجعة اللجنة  1.3.1.2
لكفاءاتهم المهنية وتأكيد استقالليتهم والمخاطر المتوقعة من وجود تعارض في 

 حديد أتعابهم وفصلهم.المصالح، وأيضا ت
إجراء مراجعة سنوية ألداء المحاسب القانوني، ووضع توصيات متعلقة بتعيينه، وإعادة  2.3.1.2

تعيينه أو إنهاء عقد الشركة معه. ومتابعة أعماله واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال 
 المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.



المحاسب القانوني من أجل التنسيق في إعداد ودراسة خطة وإجراءات  العمل مع 3.3.1.2
المراجعة السنوية وإبداء المالحظات عليها، مع األخذ في االعتبار ظروف الشركة 

 الحالية وأية تغيرات حدثت في الشروط التي تطلبها الجهات اإلشرافية القانونية.
لمحاسب القانوني أثناء تأديته لعملية المراجعة العمل على حل المشاكل التي قد يواجها ا 4.3.1.2

والتي تتضمن أية صعوبات قد يواجهها فيما يتعلـق بأهداف عملية المراجعة أو صعوبة 
 وصوله إلى المعلومات الالزمة ألداء عمله.

دراسة ومناقشة المالحظات والنتائج الهامة والتوصيات التي توصل إليها المحاسب  5.3.1.2
ودرجة استجابة اإلدارة لها، واإلجراءات التصحيحية التي قامت اإلدارة بها القانوني 

 بناء على تلك التوصيات.
اجتماعات مع المحاسب القانوني لمناقشة المالحظات والمواضيع الهامة التي قد  عقد 6.3.1.2

تثيرها اللجنة أو المحاسب القانوني بصورة مستقلة في اإلدارة التنفيذية للشركةعن 
شركة، والتأكـد من أن المحاسب القانوني لديه إمكانية االتصال برئيس لجنة المراجعة ال

 في أي وقت.
إعـداد توصيات خاصة بسياسة الشركة فيما يتعـلق بالخدمات التي يقوم بها المحاسب  7.3.1.2

القانوني والمتمثلة في خدمات المراجعة العادية وخدمات غير المراجعة والتي تشمل 
ارات والبرامج التدريبية وما شـابه ذلك والتي قد تؤثـر على استقالليته في أداء االستش

 خدمات المراجعة العادية.
إعداد التوصيات الخاصة بتعيين أشخاص تابعين لمكتب المحاسب القانوني في مواقع  8.3.1.2

 ركة.شقيادية بالشركة بعد انتهاء المحاسب القانوني من االنتهاء من مراجعة حسابات ال
إعداد التوصيات الخاصة بسياسة الشركة فيما يتعلق بتحديد الفترة الالزمة لتغيير  9.3.1.2

 المحاسب القانوني.
دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء  10.3.1.2

ى القانوني عل الرأي والتوصية في شأنها، باإلضافة إلى دراسة ملحوظات المحاسب
 القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.

 فيما يتعلق بالمراجعة الداخلية، تقوم اللجنة بما يلي: 4.1.2
االشراف العام على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من اجل التحقق من مدى  1.4.1.2

 .فاعليتها في تنفيذ االعمال والمهمات التي حددها لها مجلس اإلدارة
إعداد التوصيات الخاصة بإنشاء إدارة المراجعة الداخلية بالشركة والموازنة الخاصة  2.4.1.2

 بها، واختيار رئيس القسم، ومدى استقاللية المراجعين الداخليين. 



إعداد تقييم ألداء إدارة المراجعة الداخلية والمراجعين بها، بحيث يشمل التقييم أهداف  3.4.1.2
والتقارير التي يقوم بإعدادها وخطة المراجعة الخاصة به للسنة وصالحيات القسم، 

القادمة، والنتائج التي توصل لها خالل السنة الحالية، وإعداد التوصيات الالزمة 
 لتحسين فعاليته.

ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات  دراسة تقارير المراجعة الداخلية 4.4.1.2
 الواردة فيه. 

 ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه. الداخلية الرقابة نظام دراسة 5.4.1.2
 فيما يتعلق بااللتزام باألنظمة واللوائح، تقوم اللجنة بما يلي: 5.1.2

اإلجراءات الخاصة بمراجعة الشكاوي المتعلقة بإجراءات الرقابة الداخلية وإعداد  وضع 1.5.1.2
 التقارير المالية والمراجعة.

إعداد اإلجراءات التي تمكن الموظفين من تقديم الشكاوي بحيث تضمن السرية التامة،  2.5.1.2
 ومراجعة عملية اإلفصاح عن أي مخالفات تتعلق باإلدارة أو بأحد الموظفين بالشركة.

 اللجنةومسؤوليات  الثالثة: صالحيات المادة
 . تتمتع اللجنة بالصالحيات التالية: 1.3

المستندات والتقارير واإليضاحات والمعلومات األخرى المناسبة من المديرين التنفيذيين والمسؤولين . طلب 1.1.3
 بالشركة.

لى أية ع  . دعـوة المديرين التنفيذيين والمسؤولين والموظفين بالشركة الجتماعات اللجنة لإلجابة2.1.3
 استفسارات تطرحها اللجنة عليهم.

 لمستشارين والمتخصصين من خارج الشركة أثناء أدائها ألعمالها. . االستعانة بالخبراء وا3.1.3
لمادة التي تم ذكرها في ا واجبات توكل إليها من قبل مجلس اإلدارة في حدود صالحياتها . القيام بأية4.1.3

 الثانية.
وإعداد توصيات لمجلس اإلدارة فيما يتعلق بتعديل جزء منها إن  . القيام بمراجعة وتقييم أحكام هذه الالئحة2.3

 تطلب ذلك. 
. إعداد التقارير ربع السنوية لمجلس اإلدارة على أساس دوري، وتقوم اللجنة بتقديمها لمجلس اإلدارة فور 3.3

 االنتهاء من انعقاد اجتماع اللجنة.
 أعضاء اللجنة القيام باألعمال التالية: . يلتزم4.3

 والمثابرة على حضور جميع اجتماعاتها. . المشاركة في جميع أنشطة اللجنة1.4.3
 . المحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها نتيجة مباشرتهم ألعمالهم.2.4.3



قة أو بالتعارض في المصالح المتعل . إبالغ مجلس اإلدارة بالمستجدات التي تؤثر على استقالليتهم3.4.3
 ي تقوم اللجنة باتخاذها.بالقرارات الت

 ا.بالئحته . إعداد تقييم ومراجعة سنوية ألنشطة اللجنة وألعضائها متضمنة درجة التزام اللجنة 4.4.3
 أعضاء اللجنة وإنهاء عضويتهم اختيارالرابعة:  المادة
ه غير على األقل يختارهم مجلس اإلدارة من بين أعضائ ( أعضاء3. تتكون لجنة المراجعة من ثالثة )1.4

التنفيذيين. كما يجوز أن يعيين المجلس عضو أو أكثر من غير أعضاء المجلس ليكون عضو في 
اللجنة، شريطة أن تكون أغلبية أعضاء اللجنة من أعضاء المجلس غير التنفيذيين. ويتم تعيين أعضاء 

على األقل  اللجنة من قبل مجلس اإلدارة، ويجب في جميع األحوال أن يكون واحد من أعضاء اللجنة
 مختص بالشؤون المالية والمحاسبية.

. تحدد مدة عضوية اللجنة بموجب قرار يصدر عن المجلس بهذا الخصوص وتنتهي هذه المدة بانتهاء 2.4
 المجلس.  مدة

. يجب أن يكون لدى أعضاء اللجنة المعرفة الالزمة لمباشرة المهام المرتبطة بالنواحي المالية والمحاسبية 3.4
القوائم المالية، وبكيفية التعامل مع المحاسب القانوني والمراجعين الداخليين واألطراف ذات  وبإعداد

 العالقة األخرى. 
 التنفيذيين في الشركة ان يكونوا أعضاًء باللجنة.  المدراء. يحظر على العضو المنتدب أو أي من 4.4
 اللجنة أو إعادة اختياره مرة أخرى.. يحق لمجلس اإلدارة، في أي وقت، إنهاء عضوية أحد أعضاء 5.4

 اللجنة اجتماعاتالخامسة:  المادة
 يعين رئيس اللجنة بقرار من قبل مجلس اإلدارة. .1.5
 . تعين اللجنة أحد أعضائها سكرتيرًا لها، كما يجوز للجنة تعيين سكرتيرها من غير أعضائها.2.5
قل ويجب بصفة عامة أن ال ي والواجبات الموكلة إليها،. تعقد اللجنة اجتماعاتها وفقًا لمتطلبات األعمال 3.5

( شهور، وفي حالة قيام مجلس اإلدارة بمناقشة 3عدد هذه االجتماعات عن اجتماع واحد كل ثالثة )
موضوع يندرج ضمن مسؤوليات اللجنة، فيجب على اللجنة القيام بعقد اجتماع لها لمناقشة هذا الموضوع 

 مجلس اإلدارة وذلك قبل اجتماع المجلس. وإعداد تقرير به لعرضه على 
 . يتم الدعوة الجتماعات اللجنة من قبل رئيس اللجنة أو أحد األعضاء أو بقرار من مجلس اإلدارة.4.5
. يتم عقد اجتماعات إضافية للجنة عند الضرورة، أو نتيجة طلب إدارة المراجعة الداخلية أو المحاسب، 5.5

 لجنة سوف يكون مسؤوال عن الدعوة لالجتماع.وفي هذه الحالة فإن سكرتير ال



سكرتير اللجنة بإرسال جدول أعمال االجتماع وجميع المعلومات المتعلقة بالمواضيع التي سوف يتم  . يقوم6.5
( يومًا قبل تاريخ عقد 15مناقشاتها في االجتماع ألعضاء اللجنة في فترة ال تقل عن خمسة عشر)

 اء اللجنة دراسة تلك المواضيع.االجتماع، وذلك لكي يتسنى ألعض
. يقوم أعضاء اللجنة الحاضرين لالجتماع بالتوقيع على محضر االجتماع الذي يتضمن المناقشات واآلراء 7.5

التي تم عرضها والقرارات التي اتخذتها اللجنة ويتم إرساله إلى رئيس مجلس اإلدارة وسكرتير المجلس 
 إلدارة.إلقراره والموافقة عليه من قبل مجلس ا

. ال يعتبر اجتماع اللجنة صحيحًا إال إذا حضره أغلبية أعضائها شخصيًا ويتم اتخاذ قرارات اللجنة بأغلبية 8.5
األعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي عند التصويت على تلك القرارات يتم ترجيح الرأي الذي يصوت 

 لصالحه رئيس اللجنة.
 عليها أعضاء اللجنةالتي يحصل  المكافآتالسادسة:  المادة
. يتعين صرف المكافآت التي يستحقها أعضاء اللجنة بناءًا على عدد االجتماعات التي يحضرها العضو، 1.6

( ريال سعودي يصرف لكل عضو من 5,000ويتم صرفها بعد االجتماع. وقد تم تحديد مبلغ وقدره )
 أعضاء اللجنة عن كل اجتماع يحضره. 
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 مقدمة

 ، وفقا ملتطلبات(مدرجةشركة مساهمة )، شركة الحمادي للتنمية واالستثمارللجنة املراجعة  عمل تم إعداد الئحة .1

-8هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم  مجلس الصادرة عنو  العربية السعودية الئحة حوكمة الشركات باململكة

 3م بناًء على نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم م/13/02/2017ه املوافق 16/05/1438وتاريخ  16-2017

  ه،28/01/1437وتاريخ 
ً
 لنظام األساس ي للشركة.لووفقا

"( وحقوق وواجبات أعضاء اللجنة اللجنةتحدد هذه الالئحة مهام وصالحيات لجنة املراجعة )ويشار إليها بمصطلح " .2

 
ً
اإلجراءات املتعلقة  وكيفية اختيارهم واملكافآت الخاصة بهم والقواعد التي تحكم إنهاء خدمة أعضائها وأيضا

 باجتماعاتها.

تعد الوظيفة األساسية للجنة هي مساعدة مجلس اإلدارة على القيام بمهامه اإلشرافية بكفاءة وفعالية، وبصفة خاصة  .3

قابة سياسات وإجراءات الر كفاية وفعالية القوائم املالية للشركة، و  نزاهة وعدالةكون اللجنة مسؤولة عن التأكد من ت

 الداخلية، والعالقة مع املحاسب القانوني، وسياسات وإجراءات املراجعة الداخلية.

 ها.دارة التخاذ القرار املناسب بشأنإن جميع املقترحات التي تقدمها اللجنة هي عبارة عن توصيات تقدم إلى مجلس اإل  .4

" مستخرجة من الئحة حوكمة شركة الحمادي للتنمية واالستثمارل عمل لجنة املراجعةإن هذه الالئحة " الئحة  .5

 .الشركة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

3 
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 التعريفات

   املوضحة أمامها ما لم يقتض السياق خالف ذلك: على املعانيتدل الكلمات والعبارات اآلتية 

 .ه28/1/1437( وتاريخ 3رقم )م/نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي  نظام الشركات:

 .ه2/6/1424( وتاريخ 30رقم )م/نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي  نظام السوق املالية:

   املالية.هيئة السوق  الهيئة:

   . )تداول( السوق املالية السعودية السوق:

 درجة في السوق.)شركة مساهمة( مشركة الحمادي للتنمية واالستثمار  الشركة:

بما يتفق مع نظام و م 10/07/2016غير العادية بتاريخ  العامةنظام الشركة األساس ي املعتمد من الجمعية  نظام الشركة:

   .هـ01/06/1437( وتاريخ 18379( الصادر بالقرار الوزاري رقم )4الشركات الجديد ونموذج رقم )

 .شركة الحمادي للتنمية واالستثمارإدارة  سمجل :اإلدارة مجلس

   الئحة عمل لجنة املراجعة. الالئحة:

إلدارة واملديرين ا سالعالقات املختلفة بين مجل لتنظيم على آلياتقواعد لقيادة الشركة وتوجيهها تشتمل  الشركات: حوكمة

واملساهمين وأصحاب املصالح، وذلك بوضع قواعد وإجراءات خاصة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات وإضفاء طابع  التنفيذين

لشفافية في وا والتنافسيةالشفافية واملصداقية عليها بغرض حماية حقوق املساهمين وأصحاب املصالح وتحقيق العدالة 

 وبيئة األعمال.  املالية السوق 

ل من مساهمي الشركة بموجب أحكام نظام الشركات ونظام الشركة  جمعية املساهمين: جمعية
َّ
   .األساس يتشك

 في اإلدارة  مجلس اإلدارةعضو  :التنفيذي العضو
ً
 ا. للشركة ويشارك في األعمال اليومية له التنفيذيةالذي يكون متفرغا

 إلدارة الشركة وال يشارك في األعمال اليومية لها.  مجلس اإلدارةعضو  :التنفيذي غير العضو
ً
 الذي ال يكون متفرغا

أي من عوارض  هيعل تنطبق، وال وقراراتهيتمتع باالستقالل التام في مركزه  تنفيذيغير  مجلس إدارةعضو  املستقل: العضو

  .االستقالل

وط بهم إدارة عمليات الشركة اليومية، واقتراح القرارات االستراتيجية ناألشخاص امل :التنفيذينأو كبار  التنفيذيةاإلدارة 

 واملدير املالي.   هونواب كالرئيس التنفيذي، وتنفيذها

   أنظمة اململكة بهذه الصفة.ه أي شخص طبيعي، أو اعتباري تقر ل شخص:

   األطراف ذوو العالقة:

  املساهمين في الشركة. كبار  .أ

  الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم. مجلس إدارة أعضاء  .ب

  في الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم. التنفيذيينكبار   .ج

  لدى كبار املساهمين في الشركة. التنفيذييناإلدارة وكبار  سأعضاء مجل  .د

  أو أقاربهم. التنفيذييناإلدارة أو أحد كبار  ساململوكة لعضو مجل –من غير الشركات  –شآت نامل  .ه

 فيها. التنفيذييناإلدارة أو كبار  سالشركات التي يكون أي من أعضاء مجل  .و
ً
  أو أقاربهم شريكا

 في مجل التنفيذييناإلدارة أو كبار  سالشركات التي يكون أي من أعضاء مجل  .ز
ً
ار إدارتها أو من كب سأو أقاربهم عضوا

 ا.فيه التنفيذيين

أو أكثر، مع (%5ه )أو أقاربهم ما نسبت التنفيذييناإلدارة أو كبار  سفيها أي من أعضاء مجلشركات املساهمة التي يملك  .ح

 من هذا التعريف. (د) مراعاة ما ورد في الفقرة
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صح أو نأو أقاربهم تأثير في قراراتها ولو بإسداء ال التنفيذييناإلدارة أو كبار  سالشركات التي يكون ألي من أعضاء مجل .ط

  .هالتوجي

  .تنفيذيهاإدارتها وكبار  ستأثير في قرارات الشركة وأعضاء مجل هوتوجيهات هصائحنشخص يكون لأي   .ي

  الشركات القابضة أو التابعة للشركة.  .ك

م بشكل منهي من شخص مرخص لنالفقرتين )ط( و)ي( من هذا التعريف ال من ويستثني  في ذلك. هصائح والتوجيهات التي تقدَّ

 واملوّردين، واملجتمع.  ين، والعمالء،نكالعاملين، والدائ مصلحة مع الشركة، هكل من ل أصحاب املصالح:

 أو أكثر من أسهم الشركة أو حقوق التصويت فيها. (%5) هكل من يملك ما نسبت كبار املساهمين:

حفيزية قصيرة والخطط التوية املرتبطة باألداء، ناملبالغ والبدالت واألرباح وما في حكمها، واملكافآت الدورية أو الس املكافآت:

فقات واملصاريف الفعلية املعقولة التي تتحملها الشركة عن عضو ناء الثنية أخرى، باستنأو طويلة األجل، وأي مزايا عي

 .  هاإلدارة لغرض تأدية عمل سمجل

 يوم تقويمي، سواء أكان يوم عمل أم ال. يوم:

 

 عضويتها قواعد وضوابطو لجنةال تكوين األولى:المادة 

ل  01
َّ
 ألحكام بقرار من الجمعية العامة العادية للشركةلجنة املراجعة تشك

ً
، وذلك بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة وفقا

 نظام الشركات.

ل  02
َّ
أن  ىمن املساهمين أو من غيرهم عل من أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين أو غير التنفيذيين أو راجعةامللجنة تشك

 من أعضاء  وأالاألقل  ىعل هم عضو مستقلنيكون من بي
ً
 ذيين.أو أي من كبار التنفي التنفيذيين مجلس اإلدارةتضم أيا

هم مختص بالشؤون املالية نيكون من بي خمسة، وأن لىيقل عدد أعضاء لجنة املراجعة عن ثالثة وال يزيد ع أاليجب  03

 واملحاسبية.

ت اإلدارة التنفيذية أو املالية للشركة، أو لدى مراجع حساباتين املاضيتين في نال يجوز ملن يعمل أو كان يعمل خالل الس 04

 في لجنة املراجعة.
ً
 الشركة، أن يكون عضوا

 بلجنة املراجعة. 05
ً
 ال يجوز ان يكون رئيس مجلس اإلدارة عضوا

 .. بتشكيلها العامة الجمعية قرار تاريخمن مدة عضوية اللجنة ثالث سنوات تبدأ  06

 مماثلة تفترا او لفترة للمساهمين العامة للجمعية السابقين املراجعة لجنة أعضاء ترشيح إعادة اإلدارة ملجلس يجوز  07

 .أخرى 

 للجنة املراجعة. 08
ً
 تختار اللجنة من بين أعضائها رئيسا

تقوم اللجنة بتعيين امين سر لها من بين أعضائها او من غيرهم أو امين سر مجلس اإلدارة او من فريق إدارة الشركة  09

شئون اللجنة لتنسيق واعداد االجتماعات وجدول اعمال اللجنة، باإلضافة الى توثيقها واعداد املحاضر لها ملتابعة 

 ومتابعة تنفيذ توصياتها وتوجيهاتها وقراراتها وما يرتبط بأعمال اللجنة وتكون مدة مهامه مرتبطة بمدة عضوية اللجنة.
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 عمل لجنة املراجعة الئحة
 

 ت اللجنة ومسؤولياتها: اختصاصاالثانيةالمادة 

ص لجنة املراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم املالية وأنظمة الرقابة الداخلية تخت 

 فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي: 

   التقارير املالية:( أ

ا   وإبداء رأيها والتوصية في شأنهمجلس اإلدارة ى للشركة قبل عرضها عل والسنويةدراسة القوائم املالية األولية  .1

 ا.لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيته

ادلة والقوائم املالية للشركة ع مجلس اإلدارةفيما إذا كان تقرير  – مجلس اإلدارةطلب  ىاًء علنب –إبداء الرأي الفني  .2

ركة وأدائها ونموذج املالي للش ومتوازنة ومفهومة وتتضمن املعلومات التي تتيح للمساهمين واملستثمرين تقييم املركز

 ا.عملها واستراتيجيته

 ة.التقارير املالي تتضمنهاراسة أي مسائل مهّمة أو غير مألوفة د .3

ع أو مسؤول االلتزام في الشركة أو مراج هاملالي للشركة أو من يتولى مهام لبحث بدقة في أي مسائل يثيرها املديرا .4

  الحسابات.

  املالية.التحقق من التقديرات املحاسبية في املسائل الجوهرية الواردة في التقارير  .5

 في شأنها.  ملجلس اإلدارةدراسة السياسات املحاسبية املتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية  .6

   املراجعة الداخلية:( ب

  الشركة. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر في .1

 فيها.اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة  تنفيذدراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة  .2

   

 قللتحق –إن وجدت  – وأنشطة املراجع الداخلي وإدارة املراجعة الداخلية في الشركة على أداءالرقابة واإلشراف  . 3

 عل اللجنةفوطة بها. وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي، نمن توافر املوارد الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال واملهام امل

 . نهمدى الحاجة إلى تعيي املجلس بشأنتقديم توصيتها إلى 

 .  هافآتبتعيين مدير إدارة املراجعة الداخلية أو املراجع الداخلي واقتراح مك ملجلس اإلدارةالتوصية  .4

   مراجع الحسابات: ( ج

بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من  ملجلس اإلدارةالتوصية  .1

  استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

، ومدى فعالية أعمال املراجعة، مع األخذ في االعتبار هوعدالت وموضوعيتهالتحقق من استقالل مراجع الحسابات  .2

 القواعد واملعايير ذات الصلة. 

 ف تقديمة، والتحقق من عدم وأعمالهمراجعة خطة مراجع حسابات الشركة  .3
ً
ية أو إدارية تخرج عن نطاق نأعماال

  أعمال املراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.

  الشركة. اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات  .4

   القوائم املالية ومتابعة ما اتِخذ بشأنها. ىعل ومالحظاتهدراسة تقرير مراجع الحسابات  .5
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 عمل لجنة املراجعة الئحة
 

   ضمان االلتزام: ( د

  مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.  .1

  والتعليمات ذات العالقة.التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات  .2

مراجعة العقود والتعامالت املقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى  .3

  .مجلس اإلدارة

يتعين  التي توصياتها باإلجراءات، وإبداء مجلس اإلدارةرفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى  .4

  .اتخاذها

 

 لجنةال: صالحيات الثالثةالمادة 

   للجنة املراجعة في سبيل أداء مهامها:

   سجالت الشركة ووثائقها.ى حق االطالع عل 01

   أو اإلدارة التنفيذية. مجلس اإلدارةأن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء  02

 تعرضت الشركةعملها أو  مجلس اإلدارةدعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق  مجلس اإلدارةأن تطلب من  03

 جسيمة.ألضرار أو خسائر 

 

 : واجبات ومسئوليات عضو اللجنةالرابعةالمادة 

 حضور اجتماعات اللجنة واملشاركة الفعالة بأعمال اللجنة. 01

ع مفي حال غياب او تعذر حضور عضو اللجنة لحضور االجتماع يجيب عليه ابالغ رئيس اللجنة او امين السر بذلك،  02

 ذكر األسباب.

 بسبب  03
ً
املحافظة التامة على اسرار الشركة، وال يجوز لعضو اللجنة ان يذيع أي من اسرارها او معلوماتها او بياناتها نهائيا

 عضويته ألي.

يجب على العضو اإلفصاح عن كل ما يتعارض مع عضويته باللجنة، ومع ما ال يتوافق مع شروط وضوابط العضوية،  04

. حتى وان طرأ ذلك
ً
 مستقبال

 عن أي مصلحة مباشرة او غير مباشرة في املوضوعات املعروضة امام اللجنة او  05
ً
يجب على عضو اللجنة اإلفصاح فورا

 عن أي عقود او اعمال تتم معه لحساب الشركة، وعلى رئيس اللجنة او امين السر اثبات ذلك بمحض االجتماع.

 تصويت في أي مصلحة مباشرة او غير مباشرة. ال يجوز للعضو املشاركة في أي قرار او توصية او 06

 في جميع األحوال ينطبق على عضو اللجنة ما ينطبق على عضة مجلس اإلدارة من واجبات ومسئوليات وفق النظام. 07
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 عمل لجنة املراجعة الئحة
 

  ةلجنال: اجتماعات الخامسةالمادة 

  ة املالية للشركة.ناتها عن أربعة اجتماعات خالل السأال تقل اجتماع ىتجتمع لجنة املراجعة بصفة دورية عل 01

 لك.ذتجتمع لجنة املراجعة كلما دعت الحاجة الى  02

 تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها. 03

 اال  04
ً
 أعضاء اللجنة. أغلبيةحضره  إذاال يكون االجتماع صحيحا

في حال تعذر حضور رئيس لجنة املراجعة ألي اجتماع يجوز له تفويض أحد أعضاء اللجنة لرئاسة االجتماع املحدد  05

 ويسلم ألمين سر اللجنة. على
ً
 ان يكون التفويض خطيا

 تصدر قرارات اللجنة بأغلبية األعضاء الحاضرين. 06

 االجتماع.عند تساوي األصوات يرجح تصويت رئيس  07

 .الحاضرين األعضاء من وتوقيعها املراجعة لجنة وقرارات االجتماع محاضر بإعداد اللجنة سر امين يقوم 08

)االتصال املسموع أو املرئي أو غيرها أو مثل ـللجنة املراجعة عقد اجتماعاتها عن طريق وسائل التقنية الحديثة  يجوز  09

حضور ل وسائلال تلك  لجنة املشاركة باجتماعات اللجنة عن طريقاللعضو و  أي وسيلة يتفق عليها أعضاء اللجنة(،

 .، ويعتبر حضوره بمثابة الحضور أصالةاالجتماع

 حضور اجتماعاتها إال إذا ةأو اإلدارة التنفيذية عدا أمين سر اللجنة وأعضاء اللجن مجلس اإلدارةق ألي عضو في يحال  10

 مشورته. ىأو الحصول عل هطلبت اللجنة االستماع إلى رأي

يق عرضها ر يجوز للجنة املراجعة ان تصدر قراراتها وتوصياتها وتوجيهاتها وتقاريرها في الحاالت العاجلة بالتمرير عن ط 11

 على األعضاء متفرقين، على ان يتم عرضها في اول اجتماع الحق للجنة وتضمينها في محضر االجتماع.

  تجتمع لجنة املراجعة بصفة دورية مع مراجع حسابات الشركة، ومع املراجع الداخلي للشركة، إن وجد. 12

  ذلك.للمراجع الداخلي ومراجع الحسابات طلب االجتماع مع لجنة املراجعة كلما دعت الحاجة إلى  13

14 . 

يجب على اللجنة ان تراعي مواعيد اجتماعاتها بما يتوافق مع املواعيد النظامية لنشر القوائم املالية واملدة التي تحددها  15

 الهيئة لنشر القوائم الربع سنوية والسنوية.

مواعيد اجتماعات مجلس اإلدارة، وذلك لرفع توصياتها وقراراتها وتقاريرها قبل اجتماع مجلس اإلدارة  يجب مراعاة 16

 للنظام.
ً
 لألحداث الجوهرية لتتمكن الشركة من اإلعالن عنها وفقا

ً
 للبت فيها، وتحديدا

 

 : توثيق اجتماعات اللجنةالسادسةالمادة 

ونتائج  ةتتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت، وتوثيق توصيات اللجن يجب توثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضر لها 01

– إن وجدت –ظم، وبيان أسماء األعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها نالتصويت، وحفظها في سجل خاص وم

 الحاضرين.، وتوقيع هذه املحاضر من جميع األعضاء 

 من األعضاء الحاضرين وامين السر. اللجنة محضريوقع  02
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 عمل لجنة املراجعة الئحة
 

 

 : ترتيبات تقديم الملحوظاتالسابعةالمادة 

لجنة املراجعة وضع آلية تتيح للعاملين في الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير املالية أو غيرها بسرية.  ىعل 

ءات متابعة امع حجم الخطأ أو التجاوز وتبني إجر  يتناسباللجنة التحقق من تطبيق هذه اآللية بإجراء تحقيق مستقل  ىوعل

  مناسبة.

 

 : انتهاء العضوية في اللجنةالثامنةالمادة 

 تنتهي العضوية في لجنة املراجعة في الحاالت التالية:

 .اللجنةانتهاء مدة  01

 .على أن يعرض على الجمعية العامة العتماده طلب االستقالة من عضوية لجنة املراجعة، وموافقة مجلس اإلدارة عليها 02

لعضو لجنة املراجعة من عضوية اللجنة بسبب االخالل بشروط وضوابط العضوية او واجباته الجمعية العامة اعفاء  03

 الالئحة.في هذه  ءومسئولياته وفق ما جا

ان  ااصواتهعند غياب عضو لجنة املراجعة عن حضور اجتماعيين متتاليين بدون عذر مقبول، يحق للجنة بأغلبية  04

 ة.بإقالة عضو اللجن العامةللجمعية  ة العضو املتغيب، وملجلس اإلدارة رفع توصيتهبإقال توص ي ملجلس اإلدارة

 

 لجنةالبشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد  عضوآلية تعيين : التاسعةالمادة 

 أعضاء لجنة املراجعة اثناء مدة عضويته: أحدشغر مركز  إذا

 في املركز الشاغر. 01
ً
 يعين مجلس اإلدارة عضوا

 الجديد مدة العضو السابق.يكمل العضو  02

 .عليهيعرض هذا التعيين على اول اجتماع للجمعية العامة إلقراره واملوافقة  03

 

 ومجلس اإلدارةلجنة ال: حدوث تعارض بين العاشرةالمادة 

بتوصية اللجنة بشأن  املجلس األخذ، أو إذا رفض مجلس اإلدارةإذا حصل تعارض بين توصيات لجنة املراجعة وقرارات  

جلس مأو تعيين املراجع الداخلي، فيجب تضمين تقرير  هوتقييم أدائ أتعابهوتحديد  هتعيين مراجع حسابات الشركة وعزل

 عدم أخذه بها.  ومبرراتها، وأسبابتوصية اللجنة  اإلدارة
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 عمل لجنة املراجعة الئحة
 

 : سياسة مكافآت وبدالت اعضاء اللجنة وأمين السرالحادية عشرةالمادة 

 ( ريال سعودي لرئيس لجنة املراجعة ولكل عضو من بين أعضاء اللجنة.50,000سنوية قدرها )مكافأة  01

 يكون استحقاق املكافأة متناسب مع عدد االجتماعات التي حضرها العضو خالل السنة. 02

( ريال سعودي لرئيس اللجنة ولكل عضو من أعضاء 5,000بدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة وقدره ) 03

 جنة، وامين السر.الل

 تذكرة سفر على درجة رجال االعمال، واملواصالت واإلقامة، وذلك للعضو غير املقيم في مدينة االجتماع. 04

توص ي اللجنة ملجلس اإلدارة بمكافأة امين السر السنوية، كما تتحمل الشركة كافة مصاريفه املتعلقة باجتماعات  05

 وغيرها فيما يخص اعمال اللجنة.اللجنة كتذاكر السفر واإلقامة واملواصالت 

يتم صرف املكافآت وبدل الحضور والبدالت األخرى عند انتهاء السنة املالية، وفي حال انتهت عضوية أي عضو من  06

 أعضاء اللجنة قبل موعد انتهاء السنة املالية فإنها تصرف فور انتهاء عضويته من اللجنة.

 

 أحكام عامة

 من تاريخ اعتمادها من الجمعية  01
ً
 .العامةيبدأ العمل بما جاء بهذه الالئحة وااللتزام بها اعتبارا

 .من خالل أي وسيلة اخرى  والشركة أ تنشر هذه الالئحة على موقع 02

 ية.ادالع العامةال يتم تعديل او إضافة أي مادة على الالئحة اال بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة وموافقة الجمعية  03

 عن احكام النظام ولوائحه التنفيذية. 04
ً
 ال تعد هذه الالئحة بديال

 ما لم يرد في هذه الالئحة يتم الرجوع الى النظام. 05

تعديلها عند الضرورة والتطوير والتحسين املستمر التوصية الي الجمعية العامة بملجلس اإلدارة مراجعة الالئحة و  06

 .أو الئحة الحوكمة الصادرة عن الهيئة لى النظامملواكبة أي تعديالت مستقبلية قد تطرأ ع

 يشرف على هذه الالئحة مجلس إدارة الشركة، وعلى لجنة املراجعة تنفيذها وتطبيقها. 07

 


