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 الحوكمة الئحةمحتويات فهرس 
 

 الموضوع المادة الفصل الباب م
رقم 

 الصفحة

ي سطور القابضة طيبة 1
 
 7 ف

         األول الباب 2

 8 تمهيدية أحكام

 8 التعريفات المادة األوىل

 10 تمهيد الثانية المادة

 10 الالئحة أهداف الثالثة المادة

ي  3
 
 الباب الثان

 11 المساهمي    حقوق

ل
ص
لف
ا

 
ل
ألو

ا
 

 11 العامة الحقوق

 11 للمساهمي    العادلة المعاملة الرابعة المادة

 11 باألسهم المرتبطة الحقوق الخامسة المادة

 11 المعلومات عىل المساهم حصول السادسة المادة

 11 المساهمي    مع التواصل السابعة المادة

 12 اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب الثامنة المادة

 12 أرباح عل الحصول التاسعة المادة

ل
ص
لف
ا

 
ن ي 
ثا
ال

 

 12 العامة الجمعية باجتماع المرتبطة الحقوق

ة المادة  12 تمهيد  العاشر

ة الحادية المادة  12 العادية غي   العامة الجمعية اختصاصات عشر

ة الثانية المادة  13 العادية العامة الجمعية اختصاصات عشر

ة الثالثة المادة  13 المساهمي    جمعية عشر

ة الرابعة المادة  14 العامة الجمعية أعمال جدول عشر

ة الخامسة المادة  14 المساهمي    جمعية إدارة عشر

4 
 الباب

 الثالث

 15 اإلدارة مجلس

ل
ص
لف
ا

 
ل
ألو

ا
 

 15 اإلدارة لمجلس السياسة الداخلية 

ة السادسة المادة  15 الهدف عشر

ة السابعة المادة  15 اإلدارة ومدة العضوية مجلس أعضاء تعيي    عشر

ة الثامنة المادة  15 إنتهاء العضوية عشر

ة التاسعة المادة  15 اإلستقاللية عشر

ل
ص
لف
ا

 
ن ي 
ثا
ال

 

 15 واختصاصاته اإلدارة مجلس مسؤولية

ون المادة  15 اإلدارة مجلس مسؤولية  العشر

ونا المادة  15 اإلدارة لمجلس األساسية الوظائف لحادية والعشر

ون الثانية المادة  16 والمهام االختصاصات توزي    ع والعشر

ون المادة اف الثالثة والعشر  17 التنفيذية اإلدارة عل اإلشر

ون المادة  17 ومهامها التنفيذية اإلدارة اختصاصات الرابعة والعشر

ون الخامسة المادة  18 اإلدارة ومهامه مجلس رئيس اختصاصات والعشر

 



 

 

 

 الموضوع المادة الفصل الباب م
رقم 

 الصفحة

ل الثالث الباب 4
ص
لف
ا

 
ث
ثال
ال

 

ون السادسة المادة  18 والوالء واألمانة الصدق مبادئ والعشر

ون السابعة المادة  19 وواجباتهم اإلدارة مجلس أعضاء مهام والعشر

ون الثامنة المادة  20 المستقل العضو مهام والعشر

ون التاسعة المادة  20 إجتماعات مجلس اإلدارة والعشر

 20 ملحوظات أعضاء مجلس اإلدارة الثالثون المادة

 20 تنظيم حضور إجتماعات مجلس اإلدارة والثالثون الحادية المادة

 21 اإلدارة مجلس جدول أعمال والثالثون الثانية المادة

 21 اإلدارة مجلس إختصاصاتممارسة  والثالثون الثالثة المادة

 21 اإلدارة مجلس ش أمي    والثالثون الرابعة المادة

 والثالثون الخامسة المادة
ي 
 
سياس          ات ومع          ا ي  و ج          راءات العض          وية ف

كة   مجلس إدارة الشر
22 

 والثالثون السادسة المادة
مكاف          جت أعض          اء مجل          س اإلدارة سياس          ات 

 وكبار التنفيذ ي   واللجان المنبثقة عنه 
23 

 25 اإلستشارات الخارجية لمجلس اإلدارة والثالثون السابعة المادة

 والثالثون الثامنة المادة

تحدي      د طريق       ة التخاط         ألعض       اء مجل       س 

اإلدارة م  ع اإلدارة التنفيذي  ة وتحدي  د أس  الي  

 اإلتصال

25 

 25 و ستقالليتهالجان مجلس االدارة  والثالثون التاسعة المادة

 الرابع الباب 5

 26 المصالح سياسة تعارض

 الفصل

 األول

 26 أحكام تمهيدية

 26 تمهيد األربعون المادة

ل
ص
لف
ا

 
ن ي 
ثا
ال

 

 26 المواد واألحكام

 26 األعمال والعقود واألربعون الحادية المادة

ي أعمال  واألربعون الثانية المادة
 
كةالمشاركة ف  26 منافسة للشر

كة واألربعون الثالثة المادة ي أسهم الشر
 
 26 التداول ف

 26 ملكية أسهم طيبة وتغي  نس  تلك الملكية واألربعون الرابعة المادة

 26 قبول توكيالت المساهمي    واألربعون الخامسة المادة

 27 قروض أعضاء مجلس اإلدارة واألربعون السادسة المادة

 27 العالقة مع الجهات الخارجية واألربعون السابعة المادة

ل
ص
لف
ا

 
ث
ثال
ال

 

مسئوليات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية فيما  تعلق بسياسة تعارض 
 المصالح

27 

 27 المسئوليات واألربعون الثامنة المادة

خيص واألربعون التاسعة المادة  28 رفض تجديد الير

 28 عدم اإلمتثال للسياسة الخمسون المادة

 



 

 

 

 الموضوع المادة الفصل الباب م
رقم 

 الصفحة

 الباب الرابع 5

ل
ص
لف
ا

بع 
را
ال

 

 28 لسياسة تعارض المصالح أحكام عامة

 28 األحكام العامة والخمسون الحادية المادة

 الخامس الباب 6

 30 لجان المجلس

ل
ص
لف
ا

 
ل
ألو

ا
 

 30 المراجعةلجنة 

 30 أهداف اللجنة والخمسون الثانية المادة

 30 تشكيل اللجنة والخمسون الثالثة المادة

 30 صالحيات اللجنة  والخمسون الرابعة المادة

 30 مهام ومسئوليات اللجنة  الخامسة والخمسون المادة

 31 ضوابط عمل اللجنة السادسة والخمسون المادة

 32 ترتيبات تقديم الملحوظات والخمسون السابعة المادة

 32 تقرير اللجنة للجمعية العامة العادية والخمسون الثامنة المادة

 32 مكافجت أعضاء اللجنة والخمسون التاسعة المادة

ل
ص
لف
ا

 
ن ي 
ثا
ال

 

شيحات  32 لجنة المكافجت والير

 الستون المادة
ي 
ي دمج لجنتر

 
شيحات ف المكافجت والير

 لجنة واحدة
32 

 32 تشكيل اللجنة والستون الحادية المادة

 33 إختصاصات اللجنة ومهامها والستون الثانية المادة

 34 صالحيات اللجنة والستون الثالثة المادة

 34 ضوابط و جراءات عمل اللجنة والستون الرابعة المادة

 35  اللجنة اجتماعات والستون الخامسة المادة

 35 مكافجت أعضاء اللجنة والستون السادسة المادة

ل
ص
لف
ا

 
ث
ثال
ال

 

 36 لجنة المسئولية اإلجتماعية

 36 تشكيل اللجنة والستون السابعة المادة

 36 إختصاصات اللجنة ومهامها والستون الثامنة المادة

 36 صالحيات اللجنة والستون التاسعة المادة

 36 ضوابط و جراءات عمل اللجنة السبعون المادة

 37  اللجنة اجتماعات والسبعون المادة الحادية

 38 مكافجت أعضاء اللجنة والسبعون المادة الثانية

ل
ص
لف
ا

 
ع
راب
ال

 

 38 لجنة االستثمار

 38 الغرض والسبعون الثالثة المادة

 38 تشكيل اللجنة والسبعون الرابعة المادة

 38 مهام اللجنة والسبعون الخامسة المادة

 39 صالحيات اللجنة والسبعون السادسة المادة

 39 ضوابط و جراءات عمل اللجنة والسبعون السابعة المادة

 



 

 

 

 الموضوع المادة الفصل الباب م
رقم 

 الصفحة

 الباب الخامس 6

ل
ص
لف
ا

ع 
راب
ال

 

 40 اللجنة اجتماعات والسبعون الثامنة المادة

 41 مكافجت أعضاء اللجنة والسبعون التاسعة المادة

7 
 السادس الباب

 

 42 الرقابة الداخلية

 

 42 نظام الرقابة الداخلية المادة الثمانون

كة مستقلة تأسيس إدارة المادة الحادية والثمانون  42 بالشر

 42 الداخلية المراجعة إدارة مهام المادة الثانية والثمانون

 42 الداخلية المراجعة إدارة تكوين المادة الثالثة والثمانون

 43 الداخلية المراجعة خطة المادة الرابعة والثمانون

 43 الداخلية المراجعة تقرير والثمانون المادة الخامسة

 43 الداخلية المراجعة تقارير حفظ والثمانون السادسة المادة

 السابع الباب 8

كة حسابات مراجع  44 الشر

 

 44 الحسابات مراجعة مهمة إسناد  والثمانون السابعة المادة

 44 الحسابات مراجع تعيي    والثمانون الثامنة المادة

 44 الحسابات مراجع واجبات وصالحيات والثمانون التاسعة المادة

 الثامن الباب 9
 45 سياسة تنظيم الشكاوى مع أصحاب المصالح

 45 السياسة التسعون المادة 

 التاسع الباب 10

 47 سياسة تنظيم اإلبالغ عن المخالفات

 

 47 تمهيد والتسعون الحادية المادة

 والتسعون الثانية المادة
الشية وحماية المبلغي   عن 

 المخالفات
47 

 47 إجراءات اإلبالغ والتسعون الثالثة المادة

ي المخالفات المبلغ عنها والتسعون الرابعة المادة
 
 47 التحقيق ف

 العاشر  الباب 11

ي 
ي والمهت 

 49 سياسة السلوك الوظيف 

 

 49 قيم طيبة والتسعون الخامسة المادة

ي مفهوم  والتسعون السادسة المادة
ي والمهت 

 49 السلوك الوظيف 

 49 نطاق السياسة والتسعون السابعة المادة

ي  والتسعون الثامنة المادة
ي والمهت 

 49 قواعد السلوك الوظيف 

 والتسعون التاسعة المادة
صالحيات اإلطالع عىل المعلومات 

 الداخلية
50 

12 
الحادي  الباب

 عشر 

 51 والشفافيةالسياسات المتعلقة باإلفصاح 

 
ي تقرير مجلس اإلدارة المادة المائة

 
 51 اإلفصاح ف

ي تقرير لجنة المراجعة المائة المادة األوىل بعد
 
 53 اإلفصاح ف

 
 
 



 

 

 

 الموضوع المادة الفصل الباب م
رقم 

 الصفحة

12 
الحادي  الباب

 عشر 
 

 53 إفصاح أعضاء مجلس اإلدارة المائة المادة الثانية بعد

 53 اإلفصاح عن المكافجت المائة المادة الثالثة بعد

 المائة المادة الرابعة بعد
آلية اإلفصاح عن التطورات المهمة 

 والمعلومات المالية ووضوحها
53 

 المائة المادة الخامسة بعد

ام طيبة  ي تضمن احير
السياسات التر

ام باإلفصاح  لألنظمة واللوائح وااللير 

 المعلومات الجوهريةعن 

55 

ي عشر  الباب 13
 
 الثان

 57 سياسة و جراءات توزي    ع األرباح

 57 السياسة المائة بعد السادسةالمادة  

 57 إجراءات توزي    ع األرباح المائة بعد السابعةالمادة 

 58 األرباح المرحلية المائة بعد الثامنةالمادة 

14 
الثالث  الباب

 عشر 

ام بشية وأمن المعلوماتسياسة   59 اإللير 

 59 نطاق السياسة المائة بعد التاسعةالمادة  

ةالمادة   59 المسئولية المائة بعد العاشر

ة بعد الحاديةالمادة   59 السياسة واإلجراءات المائة عشر

ة بعد الثانيةالمادة   59 عدم اإلمتثال المائة عشر

15 
الرابع  الباب

 عشر 

 60 سياسة إدارة المخاطر
ة بعد الثالثةالمادة    60 الهدف المائة عشر

ة بعد الرابعةالمادة   60 نطاق السياسة المائة عشر

ة بعد الخامسةالمادة   60 المسئوليات المائة عشر

16 
الخامس  الباب

 عشر 

ية  61 سياسات الموارد البشر

ة بعد السادسةالمادة    61 الهدف المائة عشر

17 
السادس  الباب

 عشر 

 61 اإلحتفاظ بالوثائق

ة بعد السابعةالمادة    61 اإلحتفاظ بالوثائق المائة عشر

18 
السابع  الباب

 عشر 

 61 أحكام ختامية

ة بعد الثامنةالمادة    61 تقديم المعلومات والبيانات اإلضافية المائة عشر

ة المادة    61 النشر والنفاذ المائة بعدالتاسعة عشر

 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

ي سطور
 
 طيبة القابضة ف

ي :  أ  (  
 
 التأسيس والكيان القانون

كة تأسست  • كة مساهمة سعودية بموج  المرسوم الملكي الكريم رقم )م/ القابضة   طيبةشر ( وتاري    خ 41كشر

ـه 13/02/1409وتاري    خ ( 134ـه وتم إعالن تأسيسها بموج  قرار معاىلي وزير التجارة رقم )16/06/1408

 م. 24/09/1988الموافق 

ة لمساهمي طيبة   • كة قابضة بموج  قرار الجمعية العمومية غي  العادية الثانية عشر تم تحويل طيبة إىل شر

 م . 02/05/2007ـه الموافق 15/04/1428المنعقدة بتاري    خ 

 رأس ال م  ال :  ب  (  

 ريال مدفوع بالكامل .  ف وخمسمائة مليون( أل 1,500,000,000)  القابضة  بلغ رأسمال طيبة 

 عدد األسهم :  ج  (  

 سهم جميعها أسهم عادية نقدية . ( مائة وخمسون مليون  150,000,000 )  بلغ عدد األسهم المصدرة 

 :  القابضة أغراض طيبة د   (

ي تساهم  - 1
كات األخرى التر ي إدارة  الشر

 
كات التابعة لها أو المشاركة ف  فيها وتوفي  الدعم الالزم لها. إدارة الشر

عية والنظامية.  - 2  للضوابط الشر
ً
ها من األوراق المالية وفقا ي األسهم وغي 

 
 استثمار أموالها ف

ة نشاطها.  - 3  امتالك العقارات والمنقوالت الالزمة لمباشر

كات التابعة لها.  - 4  تقديم القروض والكفاالت والتمويل للشر

ها من الحقوق امتالك حقوق الملكية م - 5 اع والعالمات التجارية والصناعية وحقوق االمتياز وغي  ن براءات االخير

ها.  كات التابعة لها أو لغي  ها للشر  المعنوية واستغاللها، وتأجي 

كة.  - 6 وع  تفق مع طبيعة هذه الشر  أي غرض آخر مشر

اخيص الالزمة من الجهات المختصة إن     كة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول عىل الير وتمارس الشر

 وجدت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( تمهيدية أحكام)  األول الباب

 :  التعريفات -األوىل  المادة

ي  عىل اآلتية والعبارات الكلمات تدل
 
 : ذلك خالف السياق يقتض لم ما أمامها الموضحة المعان

كات نظام - كات نظام  :الشر  .  ـه28/01/1437( وتاري    خ  3رقم) م/  الملكي  بالمرسوم الصادر الشر

 .  ـه02/06/1424( وتاري    خ  30) م/  رقم الملكي  بالمرسوم الصادر المالية السوق نظام :المالية السوق نظام -

 .المالية السوق هيئة :الهيئة -

كات - ( وتاري    خ 2017 - 16 - 8السوق المالية بموج  القرار رقم ) هيئةالصادرة عن مجلس  :  الئحة حوكمة الشر

 م وتعديالتها . 13/02/2017الموافق  ـه16/5/1438

امات المستمرة  -           وج  القرار رقم     السوق المالية بم هيئةس   الصادرة عن مجل : قواعد طرح األوراق المالية واإللير 

 .  م27/12/2017الموافق  ـه09/04/1439( وتاري    خ 2017 - 123 - 3)

 . السعودية المالية السوق :السوق -

كة طيبة القابضة إدارة مجلس :اإلدارة مجلس -   . شر

ي مجموعهم مجلس اإلدارة . أعضاء المجلس -
 
 : أعضاء مجلس إدارة طيبة الذ ن يختارهم المساهمون ويكونون ف

كة حوكمة - كة  لقيادة قواعد  :الشر  بي    العالقات المختلفة لتنظيم آليات عل تشتمل وتوجيهها طيبة القابضةشر

 لتسهيل خاصة و جراءات بوضع قواعد وذلك المصالح، وأصحاب والمساهمي    التنفيذ ي    والمد رين اإلدارة مجلس

 المصالح وأصحاب المساهمي    حقوق حماية عليها بغرض والمصداقية الشفافية طابع و ضفاء القرارات اتخاذ عملية

ي  والشفافية والتنافسية العدالة وتحقيق
 
 .األعمال المالية وبيئة ف

ل جمعية :المساهمي    جمعية -
َّ
كة طيبة القابضة  مساهمي  من تشك  . شر

  يكون الذي اإلدارة مجلس عضو :التنفيذي العضو -
ً
ي  متفرغا

 
كة طيبة القابضةلل التنفيذية اإلدارة ف ي  شر

 
 ويشارك ف

 .لها اليومية األعمال

  يكون ال الذي اإلدارة مجلس عضو :التنفيذي غي   العضو -
ً
ي األعمال يشارك وال طيبة القابضة إلدارة متفرغا

 
 اليومية ف

 .لها

ي  التام باالستقالل  تمتع تنفيذي غي   إدارة مجلس عضو :المستقل العضو -
 
 من أي عليه وال تنطبق وقراراته، مركزه ف

ي  عليها المنصوص االستقالل عوارض
 
ين  ف كات الئح منالمادة العشر  .    ة حوكمة الشر

اح طيبة القابضة عمليات إدارة بهم المنوط األشخاص :التنفيذ ي    كبار أو التنفيذية اإلدارة -  القرارات اليومية، واقير

اتيجية  .ومدراء اإلدارات الرئيسية بطيبة بما فيهم المد ر الماىلي  التنفيذي كالرئيس وتنفيذها، االسير

 :القرابة صلة أو األقارب    -

 .علوا و ن والجدات واألجداد، واألمهات، اآلباء، -

 .نزلوا و ن وأوالدهم األوالد، -

 .ألم  أو ألب، أو األشقاء، واألخوات اإلخوة -

 .والزوجات األزواج -

كة     - كة مساهمة  :القابضة طيبة شر كات أخرى عل السيطرة إىل تهدفشر  ت دع محدودة مس ؤولية أو ذات مساهمة شر

كات  .إدارتها مجلس تشكيل عل أو بالسيطرة الش               ركات تلك م            ال رأس من نص ف أكي   بامت الك وذلك التابع ة، الشر

، شخص أي :شخص -  .الصفة بهذه المملكة أنظمة له تقر اعتباري أو طبيعي

 :العالقة ذوو األطراف -

ي  المساهمي    كبار )أ
 
 .  طيبة القابضة ف

كاتها من أي أو طيبة القابضة إدارة مجلس أعضاء )ب  .وأقارب  هم التابعة شر

ي  التنفيذ ي    كبار )ج
 
كاتها من أي أو طيبة القابضة ف  .وأقارب  هم التابعة شر

ي  المساهمي    كبار لدى التنفيذ ي    وكبار اإلدارة مجلس أعضاء )د
 
 .طيبة القابضة ف

كات غي   من - المنشجت )ـه  .أو أقارب  هم التنفيذ ي    كبار أحد أو اإلدارة مجلس لعضو المملوكة - الشر



 

 

كات )و ي  الشر
 فيها أقارب  هم أو التنفيذ ي    كبار أو اإلدارة مجلس أعضاء من أي يكون التر

ً
يكا  .شر

كات )ز ي  الشر
  أقارب  هم أو التنفيذ ي    كبار أو اإلدارة مجلس أعضاء من أي يكون التر

ً
ي مجلس عضوا
 
 كبار من أو إدارتها ف

 .فيها التنفيذ ي   

كات )ح ي  المساهمة شر
 أو )%5نسبته )  ما أو أقارب  هم التنفيذ ي    كبار أو اإلدارة مجلس أعضاء من أي فيها يملك التر

ي  ورد ما مراعاة مع ،أكي  
 
 .التعريف هذا من )د( الفقرة ف

كات )ط ي  الشر
ي قراراتها تأثي   أقارب  هم أو التنفيذ ي    كبار أو اإلدارة مجلس أعضاء من ألي يكون التر

 
 النصح بإسداء ولو ف

 .التوجيه أو

ي  تأثي   وتوجيهاته لنصائحه يكون شخص أي )ي
 
 .تنفيذ يها إدارتها وكبار مجلس وأعضاء طيبة القابضة قرارات ف

كات )ك كة التابعة أو القابضة الشر  .للشر

ي  والتوجيهات النصائح التعريف هذا من )ي(و )ط( الفقرتي    من ويستثت  
م التر

َّ
ي من بشكل تقد

 مرخص شخص  مهت 

ي  له
 
 .ذلك ف

ي  بشخص،  تعلق فيما :المجموعة -
 .له  تابع وكل الشخص ذلك تعت 

ك معه أو اآلخر، الشخص ذلك عليه يسيطر أو آخر، شخص عل يسيطر الذي الشخص :تابع - ي  يشير
 
  كونه ف

ً
 مسيطرا

ي  .ثالث شخص قبل من يهعل
 
 .مباشر  غي   أو بشكل مباشر  السيطرة تكون سبق مما أي وف

، ،طيبة القابضة مع مصلحة له من كل :المصالح أصحاب - ، كالعاملي    .والمجتمع والعمالء، والموّرد ن، والدائني  

                          .التصويت فيها حقوق أو طيبة القابضة أسهم من أكي   أو ) %5ما نسبته )  يملك من كل :المساهمي    كبار     -

اكمي  التصويت     - ي  األسهم بعدد قدرة تصويتية مساهم كل يمنح اإلدارة مجلس أعضاء الختيار تصويت أسلوب :الير
  التر

 لهذه تكرار دون المرشحي    من من يختارهم تقسيمها بي    أو واحد لمرشح بها التصويت له يحق بحيث يملكها؛      

 .األصوات

ي  التأثي   عل القدرة :السيطرة حصة -
 
، أو مباشر  بشكل آخر، شخص قرارات أو أفعال ف   غي  مباشر

ً
  أو منفردا

ً
 مع مجتمعا

 :  خالل من تابع، أو قري 

ي  حقوق التصويت من أكي   أو %30 نسبة امتالك )أ(  
 
 .  القابضةطيبة  ف

 .اإلداري الجهاز أعضاء من أكي   أو  %30 تعيي    حق )ب(  

اتيجية القرارات  تخذون الذ ن األفراد مجموعة :اإلداري الجهاز -   .للشخص االسير
ّ
عد

ُ
 طيبة القابضة مجلس إدارة وي

 .لها اإلداري الجهاز

ي  وما واألرباح والبدالت  المبالغ :المكافجت -
 
 والخطط المرتبطة باألداء، السنوية أو الدورية والمكافجت حكمها، ف

ية ة التحفي   ي  المعقولة الفعلية النفقات والمصاريف باستثناء أخرى، عينية مزايا وأي األجل، طويلة أو قصي 
 التر

 لسياسات مكافجت أعضاء مجلس عمل تأدية لغرض اإلدارة مجلس عضو عن طيبة القابضة تتحملها
ً
ه وذلك طبقا

 .  وكبار التنفيذ ي   اإلدارة 

،  وم  : وم -  .ال أم عمل  وم أكان سواء تقويمي

 : المنافسة أعمال مفهوم -

ي  يدخل
 
اك مفهوم ف ي  االشير

 
ي  منافستها أو طيبة القابضة منافسة شأنه من عمل أي ف

 
 تزاوله الذي فروع النشاط أحد ف

 :يىلي  ما

كة اإلدارة مجلس عضو تأسيس -1 ي  أو حصص ألسهم مؤثرة نسبة تملكه أو فردية مؤسسة أو لشر
 
كة ف  منشأة أو شر

  تزاول أخرى،
ً
 .مجموعتها أو طيبة القابضة نشاط نوع من نشاطا

كة إدارة مجلس عضوية قبول -2 كة منافسة منشأة أو شر  أو منافسة فردية إدارة مؤسسة توىلي  أو مجموعتها، أو للشر

كة   منافسة شر
ً
 .شكلها كان أيا

ي  ما أو تجارية وكالة عىل العضو حصول -3
 
ة، أو كانت ظاهرة حكمها، ف كة مستير كة منافسة أخرى أو منشأة لشر  للشر

 .مجموعتها أو

 



 

 

 :  تعارض المصالح -

أي عالقة تنشأ بسب  أعمال أو عقود أو منافع بكافة أشكالها وتتداخل  فيها المصالح الشخصية ألعضاء مجلس 

 التنفيذ ي   أو للموظفي   مع مصلحة طيبة القابضة وأصحاب المصالح  . اإلدارة واللجان المنبثقة عنه أو لكبار 

ي تحكم الترصفات أو الممارسات واألنشطة .  القواعد  -
 : األحكام والضوابط التر

ي  تم بها التقييم العمىلي ألي أداء أو نشاط أو هدف أو سياسة .  المعا ي   -
 : هي المقا يس واآلليات التر

 : الممارسات المخالفة  -

ي 
وعة أو المنافية لألنظمة واللوائح أو المعا ي  والسياسات السارية والتر الممارسات أو الترصفات أو الوقائع غي  المشر

ي )عىل سبيل المثال ال 
تتصف بعدم األمانة وسوء النية إلخفاء الحقيقة بغرض تحقيق مكاس  مالية أو شخصية والتر

ية أو غي  مالية لطيبة بتقديم تقارير أو بيانات مالية وسنوية الحرص( من شأنها أن تؤدي إىل تحقيق خسارة مال

  .  مغلوطة أو إفشاء معلومات شية أو قبول أو طل  أية منافع مالية من الغي 

كة وظروفها وأوضاعها  اللجان الدائمة -  لحاجة الشر
ً
ي تشكل وفقا

ي تستوج  األنظمة تشكيلها أو التر
: هي اللجان التر

ة دورات المجلس السارية. لمعاونة مجلس اإلدارة  ي أعمالها طيلة فير
 
 عىل تأدية مهامه بشكل فعال وتستمر ف

ي يشكلها المجلس لدراسة موضوع معي   وتنتهي بانتهاء الغرض اللجان وفرق العمل المؤقتة -
: هي اللجان أو الفرق التر

 الذي شكلت من أجله. 

 : تمهيد   -الثانية المادة

ام لضمان طيبة القابضة إلدارة المنظمة والمعا ي   القواعد الالئحة هذه تبي    (أ  كات ممارسات حوكمة بأفضل االلير   الشر

ي 
 . المصالح  وأصحاب المساهمي    حقوق حماية تكفل التر

كة ظام النبنيت أحكام هذه الالئحة عىل   (ب كات الجديد  -القابضة طيبة األساس لشر  -المعدل عىل ضوء نظام الشر

ما سبق تطبيقه من ممارسات و  م16/12/2006ـه الموافق 25/11/1427والئحة حوكمة طيبة المعتمدة بتاري    خ 

ي أصدرتها 
شدة بالالئحة التر كات عىل ضوء أنظمة وتعليمات الجهات المختصة مسير ها من الشر ي طيبة وغي 

 
الحوكمة ف

كات بالمملكة العربية السعودية . هيئة السوق المالية لحوكم  ة الشر

 

 :  الالئحة أهداف -الثالثة المادة

ي  إطار وضع إىل الالئحة هذه تهدف
 
 :ما يىلي  إىل خاصة بصفة وتهدف ،طيبة القابضة لحوكمة فعال قانون

ي  المساهمي    دور تفعيل - 1
 
 .حقوقهم ممارسة وتيسي   طيبة القابضة ف

 .ومسؤولياتهما التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس اختصاصات بيان - 2

ي  القرار اتخاذ آليات لتعزيز كفاءتها وتطوير واللجان اإلدارة مجلس دور تفعيل - 3
 
 .طيبة القابضة ف

اهة الشفافية تحقيق  - 4 ي  والعدالة والي  
 
 .اإلفصاح فيها وتعزيز األعمال وبيئة وتعامالتها طيبة القابضة ف

 .المصالح تعارض حاالت  مع للتعامل ومتوازنة فعالة أدوات توفي    - 5

ي  للعاملي    والمساءلة الرقابة آليات تعزيز - 6
 
 .طيبة القابضة ف

 .حقوقهم ومراعاة المصالح أصحاب مع للتعامل العام اإلطار وضع - 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ي  الباب
 
 ( المساهمي    حقوق)  الثان

 العامة الحقوق:  األول الفصل

 :  للمساهمي    العادلة المعاملة- الرابعة المادة

م ) أ  .بينهم والمساواة العدالة يضمن بما المساهمي    حقوق حماية عل بالعمل اإلدارة مجلس يلير 

م ) ب كة التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس يلير   أي حج  وبعدم األسهم، لذات فئة المالكي    المساهمي    بي    التميي    بعدم للشر

 .عنهم حق

 .المساهمي   لحقوقهم جميع ممارسة لضمان الالزمة اإلجراءات أقر النظام األساس لطيبة القابضة )ج

 :  باألسهم المرتبطة الحقوق -الخامسة المادة

 :يىلي  ما وبخاصة بالسهم، المرتبطة الحقوق جميع للمساهم تثبت

ي  من نصيبه عل الحصول - 1
 
ي  األرباح صاف

  توزيعها  تقرر التر
ً
 .أسهم بإصدار أو نقدا

 .التصفية عند طيبة القابضة موجودات من نصيبه عل الحصول - 2

اك الخاصة، أو العامة المساهمي    جمعيات حضور - 3 ي  واالشير
 
 .عىل قراراتها والتصويت مداوالتها، ف

ي  الترصف - 4
 
كات نظام أحكام وفق أسهمه ف  .التنفيذية ولوائحهما المالية السوق ونظام الشر

طيبة  بنشاط والمعلومات الخاصة البيانات ذلك ويشمل ووثائقها، طيبة القابضة دفاتر عل االطالع وطل  االستفسار - 5

اتيجيتها القابضة كات نظام مع  تعارض وال طيبة القابضة بمصالح يرص   ال بما واالستثمارية التشغيلية واسير  ونظام الشر

 .التنفيذية ولوائحهما المالية السوق

 .اإلدارة مجلس وأعمال طيبة القابضة أداء بةمراق  - 6

ي  المسؤولية دعوى ورفع اإلدارة مجلس أعضاء مساءلة  - 7
 
 العامة المساهمي    قرارات جمعيات ببطالن والطعن مواجهتهم، ف

وط وفق والخاصة ي  الواردة والقيود الشر
 
كات نظام ف  .األساس طيبة القابضةونظام  الشر

ي  الجديدة باألسهم االكتتاب أولوية  - 8
 بحق العمل العادية غي   الجمعية العامة توقف لم ما نقدية، حصص مقابل تصدر التر

ي  ذلك عىل نص إذا - األولوية
 
 للمادة - األساس طيبة القابضة نظام ف

ً
كات نظام من المائة بعد األربعي    وفقا  . الشر

ي  أسهمه قيد- -9
 
ي  المساهمي    سجل ف

 
كة السوق المالية ) تداول ( . القابضطيبة  ف  ة من خالل شر

هما  لم ما األساس ونظامها طيبة القابضة تأسيس عقد من نسخة عل االطالع طل   -10 ي  طيبة القابضةتنشر
 
 موقعها ف

ي 
 
ون  .اإللكير

 .وانتخابهم اإلدارة مجلس أعضاء ترشيح - 11

 :  المعلومات عل المساهم حصول -السادسة المادة

م )أ  حقوقه ممارسة من لتمكي   المساهم المضللة وغي   والصحيحة والواضحة الكاملة المعلومات بتوفي   اإلدارة مجلس يلير 

م وجه، أكمل عىل
َّ
ي  المعلومات هذه وتقد

 
 .بانتظام ويجري تحد ثها المناس  الوقت ف

كة المعلومات توفي   وسيلة تتسم)ب  بمعلومات تتضمن وأن والتفصيل، بالوضوح لمساهمي الشر
ً
ي  طيبة القابضة بيانا

 يمكن التر

ها  تم وأن عليها، الحصول للمساهم  .الفئة ذات المساهمي   من لعموم توفي 

كة طيبة القابضة )ج ي  فعالية الوسائل أكي   تتبع شر
 
ي  بينهم التميي    وعدم المساهمي    مع التواصل ف

 
 .توفي  المعلومات ف

 :  المساهمي    مع التواصل  -السابعة المادة

  يكون والمساهمي    طيبة القابضة بي    تواصل تحقيق اإلدارة مجلس يضمن )أ
ً
ك عىل مبنيا اتيجية لألهداف الفهم المشير  االسير

كة  .ومصالحها للشر

 .معهم ومناقشتها آراء المساهمي    عىل اإلدارة مجلس أعضاء بقية إطالع عل التنفيذي والرئيس اإلدارة مجلس رئيس يعمل )ب

ي  التدخل المساهمي    من ألي يجوز ال )ج
 
كة اإلدارة أعمال أو اإلدارة مجلس أعمال ف   يكن لم ما التنفيذية للشر

ً
ي  عضوا
 
 مجلس ف

  العادية العامة الجمعية عن طريق تدخله كان أو التنفيذية إدارتها من أو إدارتها
ً
ي  أو الختصاصاتها ووفقا

 
 واألوضاع الحدود ف

ي 
ها التر  .اإلدارةمجلس  يجي  

 

 



 

 

 

 :  اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب -الثامنة المادة

ي  طيبة القابضة تعلن ) أ
 
ي  الموقع ف

 
ون  توجيه أو نشر  اإلدارة عند مجلس لعضوية المرشحي    عن معلومات للسوق اإللكير

ات المعلومات تلك تتضمن أن عىل العامة، الجمعية النعقاد الدعوة  لخير
ً
 ووظائفهم ومهاراتهم ومؤهالتهم المرشحي    وصفا

ي  المعلومات هذه من نسخة توفي   طيبة القابضةوعىل  والحالية، السابقة وعضوياتهم
 
ي  وموقعها الرئيس مركزها ف

 
ون  .اإللكير

اكمي  التصويت تستخدم طيبة ) ب ي  الير
 
 مرة من أكي   للسهم حق التصويت استخدام يجوز ال بحيث اإلدارة، مجلس انتخاب ف

 .واحدة

ي  التصويت يقترص  )ج
 
 معلوماتهم عن طيبة القابضةأعلنت  الذ ن اإلدارة مجلس لعضوية المرشحي    عىل العامة الجمعية ف

 .المادة هذه من )أ( الفقرة وفق

 :  أرباح عىل الحصول -التاسعة المادة

ي  النسبة طيبة القابضةاألساس ل نظامال ي   ب  )أ
ع التر

َّ
 النظامي  تجني  االحتياطي  بعد الصافية األرباح من المساهمي    عىل توز

 .األخرى واالحتياطيات

  طيبة القابضةو  مصالح المساهمي    يحقق بما األسهم أرباح توزي    ع بشأن واضحة سياسة اإلدارة مجلس وضع)ب
ً
 لنظام وفقا

 .األساس طيبة القابضة

ي  حصته المساهم يستحق )ج
 
  األرباح ف

ً
، األرباح توزي    ع بشأن الصادر العامة الجمعية لقرار وفقا  مجلس قرار أو عىل المساهمي  

ي  اإلدارة
  القرار  نفذ أن عىل التوزي    ع، وتاري    خ تاري    خ االستحقاق القرار ويبي    مرحلية، أرباح بتوزي    ع القاض 

ً
 هو لما وفقا

ي  عليه منصوص
 
كات لنظام تنفيذا الصادرة التنظيمية الضوابط واإلجراءات ف كات الخاصة الشر  .المدرجة المساهمة بشر

 

ي  الفصل
 
 العامة الجمعية باجتماع المرتبطة الحقوق:  الثان

ة المادة  تمهيد :  -العاشر

  العامة المنعقدة الجمعية وتمثل ،طيبة القابضةب المتعلقة األمور بجميع للمساهمي    العامة الجمعيات تختص
ً
 لإلجراءات وفقا

ي  المساهمي    جميع النظامية
 
  دورها ، وتؤديطيبة القابضةب المتعلقة اختصاصاتهم ممارسة ف

ً
كات نظام ألحكام وفقا  الشر

 .األساس طيبة القابضة ونظام التنفيذية ولوائحه

ة الحادية المادة  :  العادية غي   العامة الجمعية اختصاصات -عشر

 :يىلي  بما العادية غي   العامة الجمعية تختص

ي  التعديالت بإستثناء األساس طيبة القابضة نظام تعديل - 1
  التر

ّ
عد

ُ
كات باطلة نظام أحكام بموج  ت  .الشر

ي  المقررة األوضاع وفق طيبة القابضة مال رأس زيادة - 2
 
كات نظام ف  .التنفيذية ولوائحه الشر

ي  طيبة القابضة مال رأس تخفيض - 3
 
 األوضاع مالية، وفق بخسائر ُمنيت إذا أو طيبة القابضة حاجة عىل زيادته حال ف

ي  المقررة
 
كات نظام ف  .التنفيذية ولوائحه الشر

ي  احتياطي  تكوين تقرير - 4
ر
كة اتفاف ص األساس نظامها عليه  نص للشر ، والترصف لغرض ويخصَّ  .فيه معي  

ي  المعي    األجل قبل حلها أو طيبة القابضة استمرار تقرير - 5
 
 .األساس نظامها ف

اء عملية عىل الموافقة - 6  .طيبة القابضة أسهم شر

ائها إقرار أو ممتازة أسهم إصدار - 7  بناء   وذلك عادية، إىل األسهم الممتازة تحويل أو ممتازة أسهم إىل عادية أسهم تحويل أو شر

ي  نص عىل
 
  األساس طيبة القابضة نظام ف

ً
كات لنظام تنفيذا الصادرة واإلجراءات التنظيمية للضوابط ووفقا  الخاصة الشر

كات  .المدرجة المساهمة بشر

ي  لعدد األسهم األقىص الحد وبيان أسهم، إىل للتحويل قابلة تمويلية صكوك أو د ن أدوات إصدار - 8
 مقابل إصدارها يجوز التر

 .الصكوك أو األدوات تلك

ي  للعاملي    منها جزء أو المال رأس زيادة عند المصدرة األسهم تخصيص - 9
 
كات التابعة القابضةطيبة  ف  أي أو بعضها، أو والشر

 .ذلك من



 

 

ي  للمساهمي    األولوية بحق العمل وقف - 10
 
 لغي   األولوية أو إعطاء نقدية حصص مقابل المال رأس بزيادة االكتتاب ف

ي  المساهمي   
 
ي  الحاالت  ف

ص إذا ،طيبة القابضة لمصلحة مناسبة تراها التر
ُ
ي  عىل ذلك ن

 
 .األساس القابضةطيبة  نظام ف

ي  داخلة قرارات تصدر أن العادية غي   العامة للجمعية ويجوز
 
 تلك تصدر أن عىل العامة العادية، الجمعية اختصاصات ف

  القرارات
ً
وط وفقا ي  الممثلة لألسهم المطلقة المحددة باألغلبية العادية العامة الجمعية قرارات إصدار لشر

 
 .االجتماع ف

ة الثانية المادة  :  العادية العامة الجمعية اختصاصات -عشر

 :يىلي  ما وبخاصة ،طيبة القابضةشؤون  بجميع العادية العامة الجمعية تختص العادية، غي   العامة الجمعية به تختص ما عدا

 .وعزلهم اإلدارة مجلس أعضاء تعيي    - 1

خيص - 2 ي  الير
 
ة مصلحة اإلدارة مجلس لعضو يكون أن ف ة غي   أو مباشر ي  مباشر

 
ي  األعمال والعقود ف

طيبة  لحساب تتم التر

كات نظام أحكام وفق وذلك ،القابضة  .التنفيذية ولوائحه الشر

خيص - 3 اك الير ي  اإلدارة مجلس عضو باشير
 
ي  طيبة القابضة نافس  أن أو ،طيبة القابضة منافسة شأنه من عمل أي ف

 
 أحد ف

كات نظام أحكام وفق وذلك تزاوله، الذي النشاط فروع  .ولوائحه التنفيذية الشر

ام مراقبة - 4 كات نظام بأحكام اإلدارة مجلس أعضاء الير  طيبة  ونظام العالقة ذات واألنظمة األخرى التنفيذية ولوائحه الشر

ر أي وفحص األساس، القابضة  وتحديد ،طيبة القابضة أمور تدبي   إساءتهم أو لتلك األحكام مخالفتهم عن  نشأ ض 

تبة المسؤولية   ما تراه واتخاذ ذلك، عىل المير
ً
ي  مناسبا
 
  الشأن هذا ف

ً
كات لنظام وفقا  .التنفيذية ولوائحه الشر

  المراجعة لجنة تشكيل - 5
ً
كات نظام ألحكام وفقا  .التنفيذية ولوائحه الشر

كة المالية القوائم عىل الموافقة - 6  .للشر

 .اإلدارة مجلس تقرير عىل الموافقة - 7

ي  البت - 8
 
احات ف  .الصافية األرباح توزي    ع طريقة بشأن اإلدارة مجلس اقير

هم، تعيينهم، و عادة مكافجتهم، وتحديد ،طيبة القابضة حسابات مراجعي  تعيي    - 9  .تقاريرهم والموافقة عىل وتغيي 

ي  النظر - 10
 
ي  واألخطاء المخالفات ف

ي  طيبة القابضة حسابات مراجعي  من تقع التر
 
ي أي لمهامهم، أدائهم ف

 
 - صعوبات وف

خطرها
ُ
 عىل االطالع من لهم طيبة القابضة أو إدارة اإلدارة مجلس بتمكي    تتعلق – طيبة القابضة حسابات مراجعو بها ي

ها والسجالت الدفاتر   تراه ما واتخاذ مهامهم، ألداء الالزمة والبيانات واإليضاحات الوثائق من وغي 
ً
ي  مناسبا
 
 .الشأن هذا ف

 ما توزي    ع المدفوع، وتقرير طيبة القابضة مال رأس من ( %30بلغ) ما متر  النظامي  طيبة القابضة احتياطي  تجني  وقف - 11

ي  طيبة القابضة مساهمي  عىل النسبة هذه منه جاوز
 
ي  المالية السنوات ف

  فيها طيبة القابضة ال تحقق التر
ً
 .صافية أرباحا

ي  االحتياطي  استخدام - 12
ر
كة االتفاف ي  للشر

 
، لغرض تخصيصه عدم حال ف  بناء   االحتياطي  هذا يكون استخدام أن عىل معي  

اح عىل ي  اإلدارة مجلس من اقير
 
ي  األوجه وف

 .المساهمي    أو طيبة القابضةعىل  بالنفع تعود التر

كة، أخرى احتياطيات تكوين - 13 ، والترصف واالحتياطي  النظامي  االحتياطي  بخالف للشر ي
ر
 .فيها االتفاف

كة الصافية األرباح من مبالغ اقتطاع -14   يكون ما أو لمعاونة طيبة القابضة لعامىلي  اجتماعية مؤسسات إلنشاء للشر
ً
 من قائما

  المؤسسات، هذه
ً
ي  ورد لما وفقا

 
ين التاسعة المادة ف كات نظام المائة من بعد والعشر  .الشر

ي  سواء ،طيبة القابضة أصول % ( من 50)  من أكي   بيع عىل الموافقة -15
 
ي  خالل عدة صفقات أم واحدة صفقة ف

 عشر  اثت 

 
ً
ي  بيع، صفقة أول تاري    خ من شهرا

 
 العادية، غي   العامة الجمعية اختصاصات ضمن ما يدخل األصول تلك بيع تضمن حال وف

 .ذلك عىل العادية غي   الجمعية العامة موافقة عىل الحصول فيج 

ة الثالثة المادة  :  المساهمي    جمعية -عشر

  للمساهمي    العادية العامة الجمعية تنعقد )أ
ً
ي  عليها المنصوص والظروف لألوضاع وفقا

 
كات ف  التنفيذية ولوائحه نظام الشر

 .األساس طيبة القابضة ونظام

ي  األقل عىل مرة العادية العامة الجمعية تنعقد )ب
 
كة الماليةالسنة  النتهاء التالية الستة األشهر خالل السنة ف  .للشر

  اإلدارة، مجلس من بدعوة للمساهمي    الخاصة أو العامة الجمعيات تنعقد )ج
ً
ي  عليها لألوضاع المنصوص وفقا

 
كات نظام ف  الشر

 إذا االجتماع إىل العادية العامة الجمعية يدعو أن مجلس اإلدارة وعىل .األساس طيبة القابضة ونظام التنفيذية ولوائحه

 رأس من األقل عىل ( %5ما نسبته )  ملكيتهم تمثل المساهمي    من عدد أو لجنة المراجعة أو الحسابات مراجع ذلك طل 



 

 

ها لم إذا االنعقاد إىل الجمعية دعوة الحسابات لمراجع ويجوز .طيبة القابضةمال 
ُ
  ثالثي    اإلدارة خالل مجلس يدع

ً
 من  وما

 .الحسابات مراجع طل  تاري    خ

  الموعد قبل أعمالها وجدول ومكانه العامة الجمعية انعقاد موعد عن اإلعالن  تم )د
ً
ين  وما نشر  األقل، عىل بواحد وعشر

ُ
 وت

ي  الدعوة
 
ي  الموقع ف

 
ون ي  والموقع للسوق اإللكير

 
ون كة اإللكير ي صحيفة للشر

 
ع  ومية وف

َّ
ي  توز

 
ي  المنطقة ف

 مركز فيها يكون التر

كة يجوز إىل ذلك، وباإلضافة . الرئيس طيبة القابضة  لمساهميها والخاصة العامة الجمعيات النعقاد الدعوة توجيه للشر

 .الحد ثة التقنية طريق وسائل عن

كة يجوز )ـه ة خالل العامة الجمعية أعمال جدول تعديل للشر ي  المشار إليه اإلعالن نشر  بي    ما الفير
 
 هذه من )د( الفقرة ف

  عن ذلك طيبة القابضة تعلن أن عىل العامة، الجمعية انعقاد وموعد المادة
ً
ي  المقررة لألوضاع وفقا

 
 هذه من )د( الفقرة ف

 .المادة

كةتتيح  )و ي  والتصويت الفعالة للمشاركة الفرصة للمساهمي    الشر
 
 اجتماعات عقد ويجوز .العامة الجمعية اجتماعات ف

اك للمساهمي    العامة الجمعيات ي  المساهم واشير
 
 الحد ثة، التقنية وسائل بواسطة قراراتها والتصويت عىل مداوالتها ف

  وذلك
ً
كات لنظام تنفيذا التنظيمية الصادرة واإلجراءات للضوابط وفقا كات الخاصة الشر  .المدرجة المساهمة بشر

ي  المساهمي    من عدد أكير  مشاركة تيسي   عىل اإلدارة مجلس يعمل )ز
 
 المكان اختيار ذلك ومن الجمعية العامة، اجتماع ف

 .المالئمي    والوقت

كةتقوم  )ح ي  الراغبي    المساهمي    بيانات تسجيل من التحققب الشر
 
ي  الحضور ف

 
 الوقت قبل الرئيس طيبة القابضة مركز ف

 .وسيلة أخرى عىل األساس طيبة القابضة نظام  نص لم ما الجمعية النعقاد المحدد

ة الرابعة المادة  :  العامة الجمعية أعمال جدول -عشر

ي  العامة الجمعية أعمال جدول إعداد عند اإلدارة مجلس يأخذ )أ
 
ي  االعتبار ف

ي  المساهمون  رغ  الموضوعات التر
 
 .إدراجها ف

 أعمال جدول إىل أكي   أو موضوع إضافة طيبة القابضة أسهم األقل من عىل ( %5)  نسبة يملكون الذ ن للمساهمي    ويجوز

 .إعداده عند العامة الجمعية

ي  الجمعية العامة أعمال جدول عىل المدرجة الموضوعات من موضوع كل اإلدارة مجلسيفرد  )ب
 
 الجمع وعدم مستقل، بند ف

  المختلفة الموضوعات بي   
ً
ي  والعقود األعمال وعدم وضع واحد، بند تحت جوهريا

 مصلحة المجلس ألعضاء يكون التر

ة ة غي   أو مباشر  .ككل البند عىل المساهمي    تصويت عىل الحصول لغرض واحد؛ ضمن بند فيها مباشر

كة لمساهميها )ج ي  الموقع خالل من تتيح الشر
 
ون كة اإللكير ي  والموقع للشر

 
ون  الجمعية النعقاد الدعوة نشر  عند- للسوق اإللكير

 ومراجع اإلدارة مجلس تقرير وبخاصة العامة، أعمال الجمعية جدول ببنود المتعلقة المعلومات عىل الحصول - العامة

 طيبة القابضة وعىل .بشأنها مدروس قرار اتخاذ من لتمكينهم وذلك لجنة المراجعة؛ وتقرير المالية والقوائم الحسابات

ي  تلك المعلومات تحديث
 
 .العامة الجمعية أعمال جدول تعديل حال ف

ة الخامسة المادة  :  المساهمي    جمعية إدارة -عشر

 بي    من اإلدارة مجلس من  نتدبه أو غيابه عند نائبه أو اإلدارة مجلس رئيس للمساهمي    العامة الجمعيات اجتماعات  رأس )أ

ي  لذلك أعضائه
 
 .ونائبه اإلدارة مجلس رئيس غياب حال ف

م )ب ي اجتماعات والتصويت الفعالة للمشاركة للمساهمي    الفرصة بإتاحة المساهمي    جمعية رئيس يلير 
 
 العامة، الجمعية ف

  إحاطتهم ويج  .التصويت حق أو استخدام الجمعيات حضور إعاقة إىل  ؤدي إجراء أي وضع وتجن 
ً
ي  بالقواعد علما

 التر

 .التصويت االجتماعات و جراءات تلك عمل تحكم

ي  المدرجة الموضوعات مناقشة حق للمساهمي    )ج
 
 مجلس أعضاء إىل بشأنهااألسئلة  وتوجيه العامة الجمعية أعمال جدول ف

ر طيبة القابضة مصلحة يعّرض ال بالقدر الذي األسئلة هذه عن اإلجابة ويج  .الحسابات ومراجع اإلدارة  .للرص 

 بنسخة الهيئة تزويد طيبة القابضةعىل  ويتعي    العامة، الجمعية اجتماع محرص   عىل االطالع من المساهمي    تمكن طيبة )د

ة خالل منه  .االجتماع عقد تاري    خ من أيام عشر

كة )ـه   - والسوق الهيئة و شعار للجمهور تعلن الشر
ً
ي  للضوابط وفقا

 .انتهائها فور العامة الجمعية بنتائج -الهيئة تحددها التر

 

 



 

 

 ( مجلس اإلدارة)  الباب الثالث
 

 السياسة الداخلية لمجلس اإلدارةالفصل األول : 

ةالم ادة   ف : الهد - السادسة عشر

والثالثون( من الئحة  السادسةإعداد السياسة الداخلية لمجلس إدارة طيبة بهدف التوافق مع الفقرة )ج( من المادة )تم 

كات الصادرة عن مجلس  ي نصت عىل ))يضع مجلس اإلدارة سياسة داخلية تبي   إجراءات  هيئةحوكمة الشر
السوق المالية والتر

ي العمل 
 
ام بواجباتهم تجاه وتهدف إىل حث أعضائه  اإلدارةمجلس ف كةعىل العمل بفعالية لاللير   ((. الشر

ة الم ادة   تعيي   أعضاء مجلس اإلدارة ومدة العضوية:  -السابعة عشر

 للمادة ) - طيبة القابضةأ(   توىل إدارة 
ً
مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تعينهم  -( من النظام األساس لطيبة 16طبقا

 الجمعية العامة لمدة ثالث سنوات. 

 ب( يج  أن تكون أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة من األعضاء غي  التنفيذ ي   . 

 أن ال يقل عدد األعضاء المستقلي   عن عضوين أو ثلث أعضاء مجلس اإلدارة أ هما أكي  . ج ( 

 لسياسة ومعا ي  إجراءات العضوية المعتمدة من الجمعية العامة لمساهمي 
ً
  طيبة. د(  تم تعيي   أعضاء مجلس اإلدارة وفقا

ة الم ادة   إنتهاء العضوية:  -الثامنة عشر

تنتهي عضوية عضو المجلس باستقالته أو وفاته أو فقدان أهليته أو بانتهاء مدة العضوية أو إذا أصبح غي  صالح لعضوية 

 ألي أنظمة أو لوائح أو تعليمات سارية أو النظام األساس لطيبة. 
ً
 المجلس أو إنهاء تمثيل العضو وفقا

ةدة الم ا  االستقاللية:  - التاسعة عشر

ي مركزه وقرارته وال تنطبق عليه أي من عوارض االستقالل المنصوص عليها 
 
يج  أن  تمتع العضو المستقل باالستقالل التام ف

كات الصادرة عن هيئة السوق المالية ين من الئحة حوكمة الشر ي المادة العشر
 
 .  ف

 

ي : 
 
 اإلدارة واختصاصاتهمسئولية مجلس الفصل الثان

ونالم ادة   مسئولية مجلس اإلدارة:  - العشر

، جميع اإلدارة مجلس يمثل )أ ي  بذل وعليه المساهمي   ي  والوالء العناية واجتر
 
 صون شأنه من ما وكل طيبة القابضة إدارة ف

 .قيمتها وتعظيم وتنميتها مصالحها

  فوض و ن أعمالها عن المسؤولية طيبة القابضة إدارة مجلس عاتق عىل تقع) ب
ً
ي  أو جهات أو لجانا

 
 بعض ممارسة أفراد ف

ي هاختصاصات
 
 .المدة محدد غي   عام أو تفويض إصدار اإلدارة لمجلس يجوز ال األحوال، جميع ، وف

ونالمادة   :  الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة - الحادية والعشر

ي  العامة للجمعية المقررة االختصاصات مراعاة مع
 
كات نظام ف  يكون األساس، طيبة القابضةونظام  التنفيذية ولوائحه الشر

ي  الصالحيات أوسع اإلدارة لمجلس
 
 مجلس مهام ضمن ويدخل أغراضها، بما يحقق أعمالها وتوجيه طيبة القابضة إدارة ف

 :يىلي  ما واختصاصاته اإلدارة

اتيجيات والسياسات الخطط وضع - 1 كة الرئيسة واألهداف واالسير اف للشر  دوري، بشكل ومراجعتها عىل تنفيذها واإلشر

ية الموارد توافر من والتأكد  :ذلك ومن الالزمة لتحقيقها، والمالية البشر

اتيجية وضع .أ كة الشاملة االسير  .وتوجيهها ومراجعتها إدارة المخاطر و جراءات وسياسات الرئيسة العمل وخطط للشر

كة األمثل الرأسماىلي  الهيكل تحديد .ب اتيجياتها للشر  .بأنواعها التقد رية و قرار الموازنات المالية وأهدافها واسير

اف .ج كة، الرئيسة الرأسمالية النفقات عىل اإلشر  .بها والترصف األصول وتملك للشر

ي  الشامل واألداء التنفيذ ومراقبة األداء أهداف وضع .د
 
 .طيبة القابضة ف

ي  والوظيفية التنظيمية للهياكل الدورية المراجعةـه. 
 
 .واعتمادها طيبة القابضة ف

ية الموارد توافر من التحقق .و  .وخططها الرئيسة طيبة القابضة أهداف لتحقيق الالزمة والمالية البشر

اف الداخلية للرقابة وضوابط أنظمة وضع - 2  :ذلك ومن عليها، العام واإلشر



 

 

 واإلدارة اإلدارة أعضاء مجلس من لكل والمحتملة الفعلية المصالح تعارض حاالت  لمعالجة مكتوبة سياسة وضع .أ

، التنفيذية  عن الناتج الترصف و ساءة ومرافقها، طيبة القابضة أصول استخدام إساءة ذلك ويشمل والمساهمي  

 .العالقة ذوي األطراف مع التعامالت

ي  بما والمحاسبية، المالية األنظمة سالمة من التأكد .ب
 
 .المالية بإعداد التقارير الصلة ذات األنظمة ذلك ف

ي  المخاطر عام عن تصور بوضع وذلك المخاطر؛ و دارة لقياس مناسبة رقابية أنظمة تطبيق من التأكد .ج
 تواجه قد التر

 أصحاب مع بشفافية وطرحها ،القابضةطيبة مستوى  عىل المخاطر إدارة بثقافة ملمة بيئة و نشاء طيبة القابضة

 .طيبة القابضةب الصلة ذات واألطراف المصالح

ي  الداخلية الرقابة إجراءات لفاعلية السنوية المراجعة .د
 
 .طيبة القابضة ف

ي  للعضوية ومحددة واضحة و جراءات ومعا ي   سياسات إعداد - 3
 
الجمعية  إقرار بعد التنفيذ موضع ووضعها اإلدارة، مجلس ف

 .لها العامة

 .ما تتطلبه األنظمة وفق المصالح أصحاب مع العالقة تنظم مكتوبة سياسة وضع - 4

ي  واإلجراءات السياسات وضع - 5
امها واللوائح باألنظمة طيبة القابضة تقيد تضمن التر  المعلومات باإلفصاح عن والير 

 .التنفيذية بها اإلدارة تقيد من والتحقق المصالح، وأصحاب للمساهمي    الجوهرية

اف - 6  .الغي   مع واالئتمانية المالية وعالقاتها النقدية، وتدفقاتها ،طيبة القابضة مالية إدارة عىل اإلشر

اح - 7  :يىلي  ما حيال  راه بما العادية غي   العامة للجمعية االقير

 .تخفيضه أو طيبة القابضة مال رأس زيادة .أ

ي  المعي    األجل قبل طيبة القابضة حل .ب
 
 .استمرارها تقرير أو األساس طيبة القابضة نظام ف

اح - 8  :يىلي  ما حيال  راه بما العادية العامة للجمعية االقير

ي  االحتياطي  استخدام .أ
ر
كة االتفاف ي  للشر

 
.  لغرض تخصيصه وعدم غي  العادية العامة الجمعية قبل من تكوينه حال ف  معي  

كة إضافية مالية مخصصات أو احتياطيات تكوين .ب  .للشر

 .الصافية طيبة القابضة أرباح توزي    ع طريقة .ج

كة والسنوية األولية المالية القوائم إعداد - 9 ها قبل واعتمادها للشر  .نشر

ه قبل واعتماده اإلدارة مجلس تقرير إعداد - 10  .نشر

 المعمول والشفافية اإلفصاح ونظم سياسات وفق وذلك عنها اإلفصاح الواج  والمعلومات البيانات وسالمة دقة ضمان - 11

 .بها

كة األنشطة المختلفة أوجه عىل ودوري مستمر بشكل االطالع للمساهمي    تتيح فعالة اتصال قنوات إرساء - 12  وأي للشر

 .جوهرية تطورات

د بقرارات عنه منبثقة متخصصة لجان تشكيل - 13
َّ
 المجلس رقابة وكيفية وصالحياتها ومسؤولياتها، اللجنة مدة فيها يحد

 هذه وأعمال أداء تقييم مع وواجباتهم، وحقوقهم مهامهم األعضاء وتحديد تسمية التشكيل قرار  تضمن أن عىل عليها،

 .وأعضائها اللجان

ي  المكافجت أنواع تحديد - 14
منح التر

ُ
ي  للعاملي    ت

 
 والمكافجت باألداء، والمكافجت المرتبطة الثابتة، المكافجت مثل ،طيبة القابضة ف

ي 
 
كات لنظام تنفيذا الصادرة واإلجراءات التنظيمية الضوابط مع  تعارض ال بما أسهم، شكل ف كات الخاص الشر  بشر

 المدرجة.  المساهمة

ي  والمعا ي   القيم وضع - 15
ي  العمل تحكم التر

 
 .طيبة القابضة ف

ونالمادة   : والمهام االختصاصات توزي    ع -الثانية والعشر

كة التنظيمي  الهيكل  تضمن   أفضل مع  تفق بما التنفيذية واإلدارة مجلس اإلدارة بي    المهام وتوزي    ع االختصاصات تحديد للشر

كات ممارسات حوكمة ي  التوازن ويحقق طيبة القابضة اتخاذ قرارات كفاءة ويحّسن الشر
 
ويتعي   والسلطات بينهما  الصالحيات ف

ي سبيل اإلدارة مجلس عىل
 
 ذلك:  ف

ي  بما وتطويرها، طيبة القابضة بعمل المتعلقة الداخلية السياسات اعتماد - 1
 
 المهام واالختصاصات تحديد ذلك ف

 المختلفة.  التنظيمية المستويات إىل الموكولة والمسؤوليات



 

 

 الصالحيات، تلك وجدول  وضح التنفيذية اإلدارة إىل المفوضة الصالحيات بتحديد وتفصيلية مكتوبة سياسة اعتماد  - 2

 ممارساتها بشأن دورية تقارير رفع اإلدارة التنفيذية من يطل  أن اإلدارة ولمجلس التفويض، ومدة التنفيذ وطريقة

 المفوضة.  للصالحيات

ي  الموضوعات تحديد - 3
 فيها.  البت بصالحية المجلس يحتفظ التر

ونالثالثة المادة  اف -والعشر  : التنفيذية اإلدارة عىل اإلشر

كة، التنفيذية اإلدارة تشكيل اإلدارة مجلس  توىل اف عملها، كيفية وتنظيم للشر  أدائها من والتحقق عليها، والرقابة واإلشر

ي  وعليه إليها، الموكولة المهام
 
 :ذلك سبيل ف

 .الالزمة والمالية اإلدارية السياسات وضع - 1

 .منه المعتمدة السياسات وفق تعمل التنفيذية اإلدارة أن من التحقق - 2

كة التنفيذي الرئيس اختيار - 3 اف وتعيينه، للشر  .أعماله عىل واإلشر

 . إن وجد  مكافجته، وتحديد وعزله الداخىلي  المراجع أو الداخلية المراجعة إدارة مد ر تعيي    - 4

يه وما العمل مجريات لبحث التنفيذية اإلدارة مع دورية اجتماعات عقد - 5  ومناقشة واستعراض معوقات ومشاكل، من يعير

 . طيبة القابضة نشاط بشأن المهمة المعلومات

اتيجيتها طيبة القابضة أهداف مع تنسجم التنفيذية لإلدارة أداء معا ي   وضع - 6  .واسير

 .وتقويمه التنفيذية اإلدارة أداء مراجعة - 7

 .طيبة القابضة إدارة عىل التعاق  خطط وضع  - 8

ونالمادة   : ومهامها  التنفيذية اإلدارة اختصاصات-الرابعة والعشر

كات نظام أحكام بموج  اإلدارة لمجلس المقررة االختصاصات مراعاة مع  ولوائحه التنفيذية والنظام األساس لطيبة، الشر

اتيجيات والسياسات الخطط بتنفيذ التنفيذية اإلدارة تختص كة واألهداف الرئيسة واالسير  ويدخل أغراضها يحقق بما للشر

:  ومهامها التنفيذية اإلدارة اختصاصات ضمن  ما يىلي

كة الداخلية واألنظمة السياسات تنفيذ - 1  .اإلدارة مجلس من المقرة للشر

اتيجية - 2 اح االسير كة الشاملة اقير  و دارة والتمويل، وآليات االستثمار، وسياسات والمرحلية الرئيسة العمل وخطط للشر

 وتنفيذها.  الطارئة اإلدارية الظروف إدارة وخطط المخاطر،

اح  - 3 كة األمثل الرأسماىلي  الهيكل اقير اتيجياتها للشر  .المالية وأهدافها واسير

اح - 4 كة الرئيسة الرأسمالية النفقات اقير  .فيها والترصف األصول وتملك للشر

اح - 5 كة والوظيفية التنظيمية الهياكل اقير ي  للنظر اإلدارة مجلس إىل ورفعها للشر
 
 .اعتمادها ف

اف الداخلية الرقابة وضوابط أنظمة تنفيذ - 6  :وتشمل عليها، العام واإلشر

 .المصالح تعارض سياسة تنفيذ .أ

ي  بما سليم، بشكل والمحاسبية المالية األنظمة تطبيق .ب
 
 .المالية بإعداد التقارير الصلة ذات األنظمة ذلك ف

ي  عن عام تصور بوضع وذلك المخاطر؛ و دارة لقياس مناسبة رقابية أنظمة تطبيق .ج
طيبة  تواجه قد المخاطر التر

 اإلدارة مجلس مع بشفافية ، وطرحهاطيبة القابضة مستوى عىل المخاطر من الحد بثقافة ملمة بيئة و نشاء القابضة

هم  المصالح.  أصحاب من وغي 

كات المعتمدة من  أحكام مع  تعارض ال بما -بفعالية  طيبة القابضةب الخاصة الحوكمة قواعد تنفيذ - 7 الئحة حوكمة الشر

اح -هيئة السوق المالية   الحاجة.  عند تعديلها واقير

ي  واإلجراءات السياسات تنفيذ - 8
امها واللوائح باألنظمة طيبة القابضة تقيد تضمن التر  المعلومات باإلفصاح عن والير 

 المصالح.  وأصحاب للمساهمي    الجوهرية

 :يىلي  ما حيال توصياته وتقديم اختصاصاته لممارسة الالزمة بالمعلومات اإلدارة مجلس تزويد - 9

 .تخفيضه أو طيبة القابضة مال رأس زيادة .أ

ي  المحدد األجل قبل طيبة القابضة حل .ب
 
 .استمرارها تقرير أو األساس نظامها ف

ي  االحتياطي  استخدام .ج
ر
كة االتفاف  .للشر



 

 

كة إضافية احتياطيات تكوين .د  .للشر

 .الصافية طيبة القابضة أرباح توزي    ع طريقة ـه. 

اح - 10 ي  المكافجت وأنواع سياسة اقير
منح التر

ُ
، ت ي  والمكافجت باألداء، والمكافجت المرتبطة الثابتة، المكافجت مثل للعاملي  

 
 شكل ف

 .أسهم

ي  المتحقق التقدم بشأن المالية وغي   المالية الدورية التقارير إعداد - 11
 
ي  طيبة القابضة نشاط ف

 
طيبة  وأهداف ضوء خطط ف

اتيجية، القابضة  .اإلدارة مجلس عىل التقارير تلك وعرض االسير

كة اليومي  العمل إدارة - 12   أنشطتها، وتسيي   للشر
 
 طيبة القابضة أهداف مع وبما  تفق األمثل لبالشك مواردها إدارة عن فضل

اتيجيتها  .واسير

ي  الفعالة المشاركة - 13
 
 .طيبة القابضة داخل وتنميتها األخالقية القيم ثقافة بناء ف

ام عىل وكفا تها، والحرص النظم تلك فعالية من والتحقق المخاطر، و دارة الداخلية الرقابة نظم تنفيذ - 14  بمستوى االلير 

 .اإلدارة مجلس من المعتمد المخاطر

اح - 15 ي  بما وتطويرها، طيبة القابضة بعمل المتعلقة الداخلية السياسات اقير
 
 المهام واالختصاصات تحديد ذلك ف

 .المختلفة التنظيمية المستويات إىل الموكولة والمسؤوليات

اح - 16  .تنفيذها وطريقة لإلدارة التنفيذية األعمال لتفويض واضحة سياسة اقير

اح - 17 ي  الصالحيات اقير
 دورية تقارير اإلدارة مجلس ترفع إىل أن عىل التفويض، ومدة القرار اتخاذ و جراءات إليها، تفوض التر

 الصالحيات.  لتلك ممارساتها عن

ونالمادة   :  ومهامه اإلدارة مجلس رئيس اختصاصات -الخامسة والعشر

اف المجلس قيادة اإلدارة مجلس رئيس  توىل اإلدارة، مجلس باختصاصات إخالل دون  وأداء عمله عىل سي   واإلشر

ي  ويدخل بفعالية، اختصاصاته
 
:  ما بصفة خاصة اإلدارة مجلس رئيس واختصاصات مهام ف  يىلي

ي  اإلدارة مجلس أعضاء حصول ضمان - 1
 
 المضللة.  وغي   والواضحة والصحيحة الكاملة المعلومات عىل المناس  الوقت ف

ي  فعال بشكل األساسية المسائل جميع بمناقشة اإلدارة مجلس قيام من التحقق - 2
 
 الوقت المناس .  وف

كات نظام عليه  نص ما وفق الغي   أمام طيبة القابضة تمثيل  - 3  األساس.  طيبة القابضةونظام  التنفيذية ولوائحه الشر

 . طيبة القابضة مصلحة يحقق وبما بفعالية مهامهم ممارسة عىل اإلدارة مجلس أعضاء تشجيع - 4

 اإلدارة.  مجلس إىل آرائهم و يصال المساهمي    مع الفعىلي  للتواصل قنوات وجود ضمان - 5

 وغي   التنفيذ ي    وبي   األعضاء التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس من كل بي    الفعالة والمشاركة البناءة العالقات تشجيع - 6

، التنفيذ ي     البناء.  النقد عىل تشجع ثقافة و يجاد والمستقلي  

 أو اإلدارة مجلس أحد أعضاء يطرحها مسألة أي االعتبار بعي    األخذ مع اإلدارة مجلس اجتماعات أعمال جدول إعداد  - 7

ها  المجلس.  أعمال جدول إعداد عند والرئيس التنفيذي المجلس أعضاء مع والتشاور الحسابات، مراجع  ثي 

ي  تنفيذي أي حضور دون التنفيذ ي    غي   اإلدارة مجلس أعضاء مع دورية بصفة لقاءات عقد - 8
 
 . طيبة القابضةف

ي  والعقود باألعمال انعقادها عند العادية العامة الجمعية إبالغ - 9
ة مصلحة مجلس اإلدارة أعضاء ألحد يكون التر  غي   أو مباشر

ة ي  المعلومات اإلبالغ هذا  تضمن أن عىل فيها، مباشر
 تقرير هذا التبليغ  رافق وأن ، اإلدارة مجلس إىل قدمها العضو التر

.  طيبة القابضة حسابات مراجع من خاص ي  الخارجر

ونالمادة   :  والوالء واألمانة الصدق مبادئ  -السادسة والعشر

م  طيبة القابضة واالهتمام بمصالح والعناية والوالء واألمانة الصدق بمبادئ اإلدارة مجلس أعضاء من عضو كل يلير 

ي  ويدخل الشخصية، مصلحته عىل وتقديمها والمساهمي   
 
.  ما وجه الخصوص عىل ذلك ف  يىلي

 معلومات أي عن لها وأن يفصح صادقة، مهنية عالقة طيبة القابضةب اإلدارة مجلس عضو عالقة تكون بأن الصدق: وذلك - 1

كاتها أو طيبة القابضة مع عقد أو صفقة أي تنفيذ قبل مؤثرة  .التابعة إحدى شر

ي  التعامالت اإلدارة مجلس عضو  تجن  بأن الوالء: وذلك  - 2
ي  تعارض عىل تنطوي التر

 
 عدالة من التحقق المصالح، مع ف

كات.  المصالح بتعارض الخاصة األحكام ومراعاة التعامل،  وفق الئحة حوكمة الشر



 

 

ي  الواردة والمسؤوليات الواجبات بأداء واالهتمام: وذلك العناية - 3
 
كات نظام ف  التنفيذية ولوائحهما السوق المالية ونظام الشر

 العالقة.  ذات األخرى واألنظمة األساس طيبة القابضة ونظام

ونالمادة   :  وواجباتهم اإلدارة مجلس أعضاء مهام-  السابعة والعشر

ي  عضويته خالل من - اإلدارة مجلس أعضاء من عضو كل  ؤدي
 
 :اآلتية المهام والواجبات - اإلدارة مجلس ف

حات تقديم - 1 اتيجية لتطوير المقير  .طيبة القابضة اسير

 .وأغراضها طيبة القابضة ألهداف تحقيقها ومدى التنفيذية اإلدارة أداء مراقبة - 2

 .طيبة القابضة بأداء الخاصة التقارير مراجعة - 3

كة المالية والمعلومات القوائم ونزاهة سالمة من التحقق - 4  .للشر

ي  المخاطر إدارة ونظم المالية الرقابة أن من التحقق - 5
 
 .قوية طيبة القابضة ف

 .التنفيذية اإلدارة أعضاء لمكافجت المالئمة المستويات تحديد - 6

ي  الرأي إبداء - 7
 
 .وعزلهم التنفيذية اإلدارة أعضاء تعيي    ف

ي  المشاركة - 8
 
ي  واإلحالل التعاق  خطة وضع ف

 
 .التنفيذية طيبة القابضة وظائف ف

ام - 9 كات نظام بأحكام التام االلير   عند األساس والنظام ذات الصلة واألنظمة التنفيذية ولوائحهما المالية السوق ونظام الشر

ي  عضويته لمهام ممارسته
 
ي  أو المشاركة القيام من واالمتناع ، المجلس ف

 
طيبة  شؤون لتدبي   إساءة يشكل عمل أي ف

 .القابضة

وع لعذر إال عنها التغي  وعدم العامة والجمعية اإلدارة مجلس اجتماعات حضور - 10 ، المجلس به رئيس يخطر مشر
ً
 مسبقا

 .طارئة ألسباب أو

 بما بفعالية، فيها والمشاركةولجانه  اإلدارة مجلس الجتماعات والتحضي   بمسؤولياته، لالضطالع كاف   وقت تخصيص - 11

ي 
 
 .طيبة القابضةالتنفيذ ي   ب كبار ومناقشة العالقة ذات األسئلة توجيه ذلك ف

ي  بالموضوعات الصلة ذات المعلومات وتحليل دراسة - 12
 .بشأنها إبداء الرأي قبل اإلدارة مجلس فيها  نظر التر

 آراء واستقصاء مداولة الموضوعات عىل المجلس وحث بحرية، آرائهم إبداء من اآلخرين اإلدارة مجلس أعضاء تمكي    - 13

كة التنفيذية اإلدارة أعضاء من المختصي    هم ومن للشر  ذلك.  إىل حاجة إذا ظهرت غي 

ة - له مصلحة بأي وفوري كامل بشكل اإلدارة مجلس إبالغ - 14 ة أم كانت مباشر ي  - غي  مباشر
 
ي  والعقود األعمال ف

 تتم التر

 بها، معنيي    أشخاص أي وأسماء وحدودها المصلحة طبيعة تلك اإلبالغ ذلك  تضمن وأن ،طيبة القابضة لحساب

 غي   أم مالية الفائدة تلك أكانت سواء المصلحة تلك من مباشر  غي   أو مباشر  عليها بشكل الحصول المتوقع والفائدة

ي  المشاركة عدم العضو ذلك مالية، وعىل
 
 ألحكام وذلك ذلك، بشأن يصدر قرار أي عىل التصويت ف

ً
كات نظام وفقا  الشر

 .التنفيذية ولوائحهما المالية السوق ونظام

ة - بمشاركته وفوري كامل بشكل اإلدارة مجلس إبالغ - 15 ة غي   أو المباشر ي  - المباشر
 
طيبة  منافسة شأنها من أي أعمال ف

ي - مباشر  غي   أو مباشر  بشكل - طيبة القابضة بمنافسته أو ،القابضة
 
  وذلك تزاوله، الذي النشاط فروع أحد ف

ً
 ألحكام وفقا

كات نظام  التنفيذية.  المالية ولوائحهما السوق ونظام الشر

ي  عضويته طريق عن عليها وقف أشار أي إفشاء أو إذاعة عدم - 16
 
 يكن لم ما - طيبة القابضةمساهمي  من أي إىل المجلس ف

ي  ذلك
 
، إىل أو -الجمعية العامة  اجتماعات انعقاد أثناء ف كات نظام أحكام تقتضيه ما وذلك بحس  الغي   ونظام الشر

 التنفيذية.  ولوائحهما المالية السوق

، واالهتمام العناية بذل مع نية، وبحسن كاملة، معلومات عىل بناء   العمل - 17  والمساهمي    طيبة القابضةلمصلحة  الالزمي  

 .كافة

تبة ومسؤولياته وأدواره واجباته إدراك - 18  .العضوية عىل المير

ي  معارفه تنمية - 19
 
ي  وأعمالها طيبة القابضة أنشطة مجال ف

 
 .ذات الصلة والصناعية والتجارية المالية المجاالت  وف

ي  اإلدارة مجلس عضوية من االستقالة - 20
 
ي  بمهامه الوفاء من تمكنه عدم حال ف

 
 األكمل.  عىل الوجل المجلس ف

ونالمادة   : مهام العضو المستقل   -الثامنة والعشر

ي أداء بفعالية المشاركة المستقل اإلدارة مجلس عضو عىل
 
 :اآلتية المهام ف



 

 

ي  المستقل الرأي إبداء - 1
 
اتيجية، المسائل ف  .التنفيذية أعضاء اإلدارة وتعيي    وأدائها، ،طيبة القابضة وسياسات االسير

ي المصالح تعارض أي حصول عند وتقديمها ومساهميها طيبة القابضة مصالح مراعاة من التحقق - 2
 
 .ف

اف - 3  .التنفيذية لها اإلدارة تطبيق ومراقبة ،طيبة القابضةب الخاصة الحوكمة قواعد تطوير عىل اإلشر

ونالمادة   :  اإلدارة مجلس اجتماعات -التاسعة والعشر

ي  ورد ما مراعاة مع   )أ
 
كات نظام ف  بفعالية، مهامه لممارسة اجتماعات منتظمة اإلدارة مجلس يعقد التنفيذية، ولوائحه الشر

  اجتماعاته ويعقد
ً
 ذلك.  إىل الحاجة دعت ما متر  أيضا

ي أي مكان آخر إذا اقتضت المصلحة ذلك بناء عىل 
 
ي المقر الرئيسي لطيبة أو ف

 
ب( يجتمع المجلس بصفة عادية منتظمة ف

المجلس ويج  عىل رئيس المجلس أن يدعو إىل اجتماع متر طل  إليه ذلك اثنان من األعضاء كما دعوة مكتوبة من رئيس 

ي 
 
ي مطلع كل دورة عىل أال تقل عن أربعة اجتماعات ف

 
ي الذي يعتمده المجلس ف

نامج الزمت   للير
ً
 وفقا

ً
يجتمع المجلس دوريا

لك، ويجوز توجيه الدعوة من قبل أمي   ش السنة كما  تم عقد أي اجتماعات إضافية كلما ما دعت مصلحة طيبة ذ

 المجلس نيابة عن رئيس المجلس. 

  تاري    خ االجتماع من األقل عىل أسبوع المجلس قبل أعضاء من عضو كل إىل لالجتماع ترسل الدعوة  )ج
ً
 أعمال جدول لها مرافقا

 إىل الدعوة إرسال فيجوز طارئ، بشكل االجتماع األوضاع عقد تستدع لم ما الالزمة، والمعلومات والوثائق االجتماع

  االجتماع
ً
 تاري    خ قبل خمسة أيام عن ال تقل مدة خالل الالزمة والمعلومات والوثائق أعمال االجتماع جدول لها مرافقا

 االجتماع. 

  االجتماع يكون ال د(
ً
ين عدد يقل أن ال عىل األقل، عىل اإلدارة مجلس أعضاء عدد نصف بحضور إال صحيحا  عن الحاض 

 للضوابط  
ً
ي حضور اجتماعات المجلس وفقا

 
ه من األعضاء ف ثالثة، ويجوز لعضو مجلس اإلدارة أن  ني  عنه غي 

ون من النظام األساس لطيبة.   المنصوص عليها بالمادة الرابعة والعشر

ي سجل 
 
ون وتدون هذه المحاض  ف ي محاض   وقعها الحاض 

 
مستخرج من الحاس  اآلىلي ـه( تثبت مداوالت المجلس وقراراته ف

  وقعه رئيس المجلس وأمي   ش المجلس مع مراعاة أن تكون قرارات المجلس مسببة وشفافة وتتضمن حيثيات القرار. 

ط  ي الحاالت العاجلة عن طريق عرضها عىل جميع األعضاء متفرقي   ويشير
 
و( يجوز لمجلس اإلدارة أن يصدر قرارات بالتمرير ف

ي موافقة جميع أعضاء الم
 
ي أول اجتماع تال له لتوثيقها ف

 
جلس عىل القرار كتابة وتعرض هذه القرارات عىل مجلس اإلدارة ف

 محرص  االجتماع . 

ي جميع الحاالت المشار إليها أعاله يجوز أن تتم إجراءات توجيه الدعوة و رسال الوثائق واستصدار القرارات الالزمة من  
 
ف

 ة. خالل استخدام أحد وسائل االتصال الحد ث

 :  اإلدارة مجلس ملحوظات أعضاء-  ن و الثالثالمادة 

  من الموضوعات أي أو طيبة القابضة أداء حيال ملحوظات اإلدارة مجلس أعضاء من أي لدى إذا كان
ً
المعروضة سواء كانت رأيا

 ألي من قرارات المجلس
ً
 مخالفا

ً
  ولم أو تحفظا

ّ
بت

ُ
ي  فيها  

 
  رى المجلس أو  تخذه ما وبيان تدوينها فيج  المجلس، اجتماع ف

ي صل  حيالها إجراءات من اتخاذه
 
 اإلدارة.  مجلس اجتماع محرص   ف

 :  اإلدارة مجلس تنظيم حضور اجتماعات-  نالحادية والثالثو المادة 

ي  انتظام عدم حاالت  مع والتعامل اإلدارة، مجلس اجتماعات حضور عملية تنظيم أ(  يج 
 
 تلك حضور األعضاء ف

 االجتماعات. 

ي  االجتماعات جميع حضور عىل الحرص المستقل اإلدارة مجلس عضو ب( عىل
تخذ التر

ُ
ي  تؤثر وجوهرية مهمة فيها قرارات ت

 
 ف

 . طيبة القابضة وضع

ة لحضور أحد اجتماعاته  ج (  اجتماعات المجلس شية وللمجلس دعوة أي من العاملي   بطيبة أو خارجها من ذوي الخير

. لإلدالء بما 
ً
 معدودا

ً
ي الموضوعات وال يكون له صوتا

ر
ي باف

 
ك ف  يطلبه المجلس من بيانات أو إيضاحات عىل أن ال يشير

 :  يعرض عىل مجلس اإلدارة بصفة دورية ما يىلي

 محرص  االجتماع السابق للمصادقة عليه.  -

 نتائج أعمال اللجان المنبثقة عن المجلس.  -

كاتها الشقيقة والتابعة. التقارير المالية والتسويقية  -  والمعلومات الدورية عن أوجه نشاطات طيبة الرئيسية وشر



 

 

ي  تم تبادلها مع جهات  توج  إحاطة المجلس بها.  -
 معلومات كاملة عن التعامالت االستثنائية غي  المعتادة أو التر

 :  اإلدارة مجلس جدول أعمال  -نالثانية والثالثو المادة 

ي  حال األعم   ال ج  دول اإلدارة مجلس أ(  يق  ر
 
اض ح   ال انعق    اده وف ي  إثبات ذلك الج  دول، يج  هذا عىل عض   و أي اعير

 
 محرص   ف

 المجلس.  اجتماع

ي 
ب( عىل رئيس مجلس اإلدارة التشاور مع األعضاء اآلخرين والرئيس التنفيذي عند إعداد جدول محدد بالموضوعات التر

 بالمستندات  -ويرسل جدول األعمال ستعرض عىل المجلس ، 
ً
لألعضاء قبل االجتماع بأسبوع عىل األقل عىل أن  -مصحوبا

ي حالة 
 
تكون المستندات مصحوبة بمعلومات كافية ودقيقة وتتضمن اإلشارة إىل أساسات وخلفيات الموضوع خاصة ف

عات واالستعداد الجيد لالجتماع ارتباط الموضوع بعروض أو قرارات سابقة للمجلس؛ حتر  تاح لهم دراسة الموضو 

ة األسبوع.   وللعضو طل  معلومات إضافية حول الموضوعات المطروحة بجدول األعمال خالل فير

ي  عضو ج( لكل
 
اح حق اإلدارة مجلس ف  األعمال.  جدول إىل بند أي إضافة اقير

 :  اإلدارة مجلس ممارسة اختصاصات -نالثالثة والثالثو المادة 

ي  ومهامه اختصاصاته ممارسة اإلدارة مجلس عىل )أ
 
ي  طيبة القابضة قيادة ف

 
 بقياس تسمح حكيمة وفعالة ضوابط إطار ف

 آثارها.  من والحد و دارتها المخاطر

ونالمادة  الفقرة )ب( من مراعاة مع  )ب ي حدود - اإلدارة لمجلس يجوز ،الالئحة هذه من العشر
 
 إىل يفوض أن - اختصاصاته ف

هم من أو لجانه أو أعضائه من أكي   أو واحد ة عمل غي   معينة.  أعمال أو مباشر

ي  الوقت وتخصيص أعماله تنظيم اإلدارة مجلس  توىل  )ج
 
ي  بما به والمسؤوليات المنوطة بالمهام لالضطالع الكاف

 
 ذلك ف

 اجتماعاته.  محاض   وتسجيل وحفظ تنسيق عىل والتأكيد واللجان، المجلس الجتماعات التحضي  

 :  اإلدارة مجلس أمي   ش -نالرابعة والثالثو المادة 

 :يىلي  ما أمي   ش المجلس  توىل ) أ

 االجتماع مكان ومداوالت، وبيان نقاشات من دار ما تتضمن لها محاض   و عداد اإلدارة مجلس اجتماعات توثيق - 1

ي  وحفظها التصويت،ونتائج  المجلس قرارات وتوثيق وانتهائه، بدا ته ووقت وتاريخه
 
 وتدوين ومنظم، خاص سجل ف

ين والتحفظات األعضاء أسماء ي  الحاض 
ين.  جميع من المحاض   هذه ، وتوقيع-وجد  إن -أبدوها  التر  األعضاء الحاض 

ي مكان آمن  توفر فيه ضوابط الحماية وبطريقة يسهل الرجوع إليها عند  - 2
 
حفظ سجالت ووثائق اجتماعات المجلس ف

ي ذلك قائمة حرص للملفات والسجالت.  الحاجة بما 
 
 ف

 أو وثائق وأي به، والمعلومات المتعلقة والوثائق العمل وأوراق المجلس أعمال بجدول اإلدارة مجلس أعضاء تزويد - 3

ي  المشمولة عالقة بالموضوعات ذات اإلدارة مجلس أعضاء من أي يطلبها إضافية معلومات
 
 .االجتماع جدول ف

 .كافية بمدة المحدد التاري    خ قبل المجلس اجتماعات بمواعيد اإلدارة مجلس أعضاء تبليغ - 4

ي موعد أقصاه خمسة أيام من تاري    خ االجتماع مجلس أعضاء عىل المحاض   مسودات عرض - 5
 
 مرئياتهم إلبداء اإلدارة ف

 .توقيعها قبل حيالها

 المجلس محاض  اجتماعات من نسخة عىل وشي    ع كامل بشكل اإلدارة مجلس أعضاء حصول من التحقق - 6

 .طيبة القابضةب المتعلقة والوثائق والمعلومات

 .اإلدارة مجلس أعضاء بي    التنسيق - 7

  التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء إفصاحات سجل تنظيم - 8
ً
 من والتسعون المادة الثانية عليه نصت لما وفقا

كات.   الئحة حوكمة الشر

 .اإلدارة مجلس أعضاء إىل والمشورة العون تقديم - 9

 متابعة تنفيذ قرارات المجلس ولجانه لدى إدارة طيبة .  -10

ي  تطلبها االجتماع    -11
اف عىل تجهي   مكان االجتماع وتوفي  المستلزمات التر  اإلشر

 . التأكد من تطبيق السياسة الداخلية المنظمة لعمل مجلس اإلدارة ولجانه ومراجعتها دور  -12
ً
 يا

 المحافظة عىل شية جميع المعلومات والوثائق واالجتماعات ذات العالقة بأعمال المجلس ولجانه .  -13



 

 

 وكل ما من شأنه  -14
ً
ي يحتاجونها واللوائح واألنظمة حس  صدورها تباعا

تزويد رئيس المجلس واألعضاء بالمعلومات التر

 وفعالة ودقيقة .    أن يساعد األعضاء عىل اتخاذ قراراتهم بصورة نظامية 

ية ذات المهارات والكفاءات العالية وكذلك الموارد  -15 يعمل المجلس عىل دعم أمانة ش مجلس اإلدارة بالموارد البشر

ي سبيل تعميق التواصل بي   
 
المادية والتنظيمية والتقنية لتمكينه من أداء مهامه عىل الوجه األمثل واألداء األجود، وف

ونية تكون همزة وصل بي   المجلس  والمجلس يعمل أمي   ش مجلس طيبة القابضة اإلدارة عىل إنشاء مكتبة الكير

كة وما تظهر إليه الحاجة من محتويات للرجوع إليها  واإلدارة تحتوي عىل المعلومات والبيانات واللوائح الداخلية للشر

يد الروابط بيش دون إرهاق لإلدارة التنفيذية أو تأخر توفي  المعلومات بسب  أولويات العمل ؛ وكذلك تحد

افية ذات االختصاص عىل أن  تم تحديث تلك  ونية للمواقع ذات العالقة باألنظمة والجهات الرسمية اإلشر االلكير

 المكتبة دوريا من قبل أمانة ش المجلس .  

 .اإلدارة مجلس من بقرار إال اإلدارة مجلس ش أمي    عزل يجوز ال ) ب

كة طيبة القابضة -ن الخامسة والثالثو  المادة ي مجلس إدارة شر
 
 :  سياسات ومعا ي  و جراءات العضوية ف

 
 
كة :  -أوال ي مجلس إدارة الشر

 
 سياسات ومعا ي  العضوية ف

1)  
ً
 وفقا

ً
 أو مفلسا

ً
ف واألمانة ، وأال يكون معشا أال يكون المرشح لعضوية المجلس قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشر

ي المملكة . ألي 
 
 نظام أو تعليمات سارية ف

ي آن واحد .  (2
 
ي السوق المالية ف

 
كات مساهمة مدرجة ف  أال يشغل عضوية المجلس أكي  من خمس شر

ة واألمانة والكفاءة والمواه  والمؤهالت العلمية والمهارات المهنية والشخصية  (3 وط الخير ي المرشح شر
 
أن  توفر ف

ات ال ام المناسبة ومستوى التدري  والخير كة عىل األداء األمثل، مع قدرته عىل االلير  ي تعزيز قدرة الشر
 
ي تساهم ف

تر

كة طيبة القابضة فيما يختص بسياسة معا ي   بلوائح وأنظمة وزارة التجارة واالستثمار وهيئة السوق المالية وشر

شح لعضوية المجلس وما  رتبط بها من إجراءات و عالنات .   الير

ي المرشح خ (4
 
كة ومعرفة معقولة بدراسة القوائم المالية . يفضل أن  توافر ف ي مجال أنشطة وأعمال الشر

 
ة مناسبة ف  ير

كة .  (5 اماته نحو الشر  توفر اللياقة الصحية المناسبة لقيام العضو بمهامه والير 

ي أعمال المجلس ومهام وواجبات العضوية .   (6
 
ي للمشاركة الفاعلة ف

 
 تخصيص الوقت الكاف

م المرشح لعضوية المجلس (7 كة والمساهمي    أن يلير  بمبادئ الصدق والوالء والعناية واالهتمام بمصالح الشر

كة مجلس عضو عالقة تكون بأن الشخصية ، ويكون الصدق وتقديمها عىل مصلحته  مهنية عالقة اإلدارة بالشر

كة صادقة، كة مع عقد أو صفقة أي تنفيذ قبل مؤثرة معلومات أي عن واإلفصاح للشر كاتهاإحدى  أو الشر التابعة  شر

ي تجن  ، بينما  تحقق
 
ي  التعامالت الوالء ف

ي  تعارض عىل تنطوي التر
 
 التعامل ، عدالة من التحقق المصالح ، مع ف

ي الئحة الحوكمة ، أما العناية المصالح بتعارض الخاصة األحكام ومراعاة
 
 الواجبات فتكون بأداء واالهتمام ف

ي  الواردة والمسؤوليات
 
كات نظام ف كة والنظام التنفيذية ولوائحهما السوق المالية ظامون الشر  واألنظمة األساس للشر

 .  العالقة ذات األخرى

 أن ال يقل عدد األعضاء المستقلي   عن عضوين أو ثلث أعضاء مجلس اإلدارة أ هما أكي  .  (8

ي  التام العضو المستقل باالستقالل أن  تمتع (9
 
 االستقالل عوارض من أي عليه وال تنطبق وقراراته ، مركزه ف

ي  المنصوص عليها
 
 الئحة الحوكمة .  ف

ي  (10
كة وليس ما يحقق مصالح الجهة التر م بما يحقق مصلحة الشر ، وأن يلير  أن يمثل عضو المجلس جميع المساهمي  

ي المجلس . 
 
ي صوتت عىل تعيينه ف

 يمثلها أو التر

بانتهاء مدة العضوية أو إذا أصبح غي  صالح تنتهي عضوية عضو المجلس بإستقالته أو وفاته أو فقدان أهليته أو  (11

 ألي أنظمة أو لوائح أو تعليمات سارية أو النظام األساسي لطيبة . 
ً
 لعضوية المجلس أو انتهاء تمثيل العضو وفقا

 
ً
كة :  -ثانيا ي مجلس إدارة الشر

 
 إجراءات العضوية ف

شي (1 كة التنسيق مع لجنة المكافجت والير شح لعضوية تتوىل اإلدارة التنفيذية للشر حات حول اإلعالن عن فتح باب الير

كات والئحة الحوكمة وتعليمات هيئة السوق المالية .   لنظام الشر
ً
 مجلس اإلدارة وفقا



 

 

ي أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة  (2
 
ي للسوق وف

 
ون كة والموقع اإللكير ي للشر

 
ون ي الموقع اإللكير

 
شيح ف نشر إعالن الير

ي الير 
 
 شح لعضوية مجلس اإلدارة . وذلك لدعوة األشخاص الراغبي   ف

كات ولوائحه التنفيذية .  (3  ألحكام نظام الشر
ً
ه لعضوية مجلس اإلدارة وفقا  يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو غي 

 للمدد  (4
ً
كة وفقا ي ترشيح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة إبداء رغبته بموج  إخطار إلدارة الشر

 
يج  عىل من  رغ  ف

ي األن
 
 والمواعيد المنصوص عليها ف

ً
ظمة واللوائح والتعليمات والقرارات السارية ، ويج  أن يشمل اإلخطار تعريفا

 تعبئة النماذج الصادرة والمطلوبة من هيئة 
ً
اته المالية وأيضا ته الذاتية ومؤهالته وخير بالمرشح من حيث سي 

 السوق المالية . 

ي ترشيح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة أن يفصح للمجلس  (5
 
وللجمعية العامة عن أي حاالت تعارض عىل من  رغ  ف

ي  -وفق اإلجراءات المقررة من الهيئة  -للمصالح 
ي األعمال والعقود التر

 
ة ف ة أو غي  مباشر مثل وجود مصلحة مباشر

ي أحد فروع النشاط الذي تزاوله . 
 
كة ، أو منافستها ف ي عمل من شأنه منافسة الشر

 
اكه ف كة أو اشير  تتم لحساب الشر

ي توىل أو ال  زال  توىل عضويتها  يج  عىل المرشح (6
كات المساهمة التر تقديم بيان بعدد وتاري    خ مجالس إدارة الشر

ي إدارتها أو ملكيتها وتمارس 
 
ك ف ي يشير

كات أو المؤسسات التر  لمتطلبات الجهات المختصة باإلضافة إىل الشر
ً
وفقا

كة .   شبيهة بأعمال الشر
 
 أعماال

كة عن يج  عىل المرشح الذي سبق له شغل عضوي (7  من الشر
ً
شيح بيانا ة مجلس إدارة طيبة أن  رفق بإخطار الير

 المعلومات التالية : 
ً
 آخر دورة توىل فيها عضوية المجلس متضمنا

ي تمت خالل كل سنة من سنوات الدورة .  •
 عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التر

ها العضو أصالة ، ونسبة حضوره لمجموع االجتماعات  • ي حرص 
 . عدد االجتماعات التر

ي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خالل كل  •
ي شارك فيها العضو ، وعدد االجتماعات التر

اللجان الدائمة التر

ها ونسبة حضوره إىل مجموع االجتماعات .  ي حرص 
 سنة من سنوات الدورة ، وعدد االجتماعات التر

 ستقل . يج  توضيح صفة العضوية أي إذا ماكان العضو تنفيذي أو عضو غي  تنفيذي أو عضو م (8

 بصفته الشخصية أو أنه ممثل عن شخص (9
ً
 أو جهة  يج  توضيح طبيعة العضوية ، أي إذا ماكان العضو مرشحا

 .  ةاعتباري

شيح و حاطة مجلس اإلدارة بها.  (10 شيحات بمراجعة وفحص طلبات الير  تقوم لجنة المكافجت والير

شيحات بالتنسيق مع اإلدارة  (11 ويد هيئة السوق المالية بالسي  الذاتية تقوم لجنة المكافجت والير  
كة بير التنفيذية للشر

ي 
 
كة مساهمة مدرجة ف ة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة شر  ل  ) نموذج السي 

ً
للمرشحي   لعضوية المجلس وفقا

شيح ومرفقاتها.   السوق المالية السعودية )تداول( ( ، باإلضافة إىل أي نسخ من إخطارات الير

شيحات تنفيذ أي مالحظات ترد من الجهات المختصة حول أي مرشح .  يج  عىل لجنة (12  المكافجت والير

 للسياسات والمعا ي   (13
ً
ي الجمعية العامة عىل من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقا

 
يقترص التصويت ف

 واإلجراءات المتقدم ذكرها . 

 للضوابط الصادرة من هيئة السوق تقوم طيبة باإلعالن عن نتائج اختيار الذ ن تم انتخابهم من قبل الجم (14
ً
عية وفقا

 المالية . 

 

 : واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذ ي    مكافجت أعضاء مجلس اإلدارة -نوالثالثو  السادسةالمادة 

   المعتمدة من الجمعية سياسات مكافجت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذ ي   ي بشأنها يش 

 لما يىلي :  العامة لمساهمي طيبة
ً
 ، وذلك وفقا

 
 
 القواعد والمبادئ المنظمة للمكافجت  :  -أوال

كة وأهدافها.  - 1 اتيجية الشر  انسجامها مع اسير

كة وتنميتها عىل المدى الطويل،   - 2 أن تقدم المكافجت بغرض حث أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذ ي   عىل إنجاح الشر

 ط الجزء المتغي  من المكافجت باألداء عىل المدى الطويل. تبر  كأن 



 

 

مؤهالت العلمية، أن تحدد المكافجت بناء عىل مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، وال - 3

ات العملية، والمهارات، ومستوى األداء.   والخير

كة.  - 4  انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشر

ر  - 5 ي تحديد المكافجت، مع تفادي ما قد  نشأ عن ذلك من ارتفاع غي  مير
 
كات األخرى ف ي االعتبار ممارسات الشر

 
األخذ ف

 للمكافجت والتعويضات. 

ها، مع عدم المبالغة فيها. أن  - 6  تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفي  

شيحات عند التعيينات الجديدة.  - 7  أن تعد بالتنسيق مع لجنة المكافجت والير

ي مج - 8
 
دادها إذا تبي   أنها تقررت بناء عىل معلومات غي  دقيقة قدمها عضو ف لس حاالت إيقاف ضف المكافأة أو اسير

ي للحصول عىل مكافجت غي  مستحقة. 
؛ وذلك لمنع استغالل الوضع الوظيف   اإلدارة أو كبار التنفيذ ي  

 
ً
 : المكافجت  - ثانيا

 :  مكافجت أعضاء مجلس اإلدارة -1

تتكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة من مبلغ معي   أو بدل حضور عن الجلسات أو بدل مرصوفات أو مزايا عينية  1/1

كات أو نسبة م ن األرباح ويجوز الجمع بي   اثنتي   أو أكي  من هذه المزايا وبما ال  تجاوز ما نص عليه نظام الشر

 والتوصية لمجلس اإلدارة الذي بدوره  وضي 
ً
شيحات بتحديدها سنويا ولوائحه عىل أن تقوم لجنة المكافجت والير

 بها للجمعية العامة للمساهمي   للموافقة عليها. 

كة أو أن تكون مبنية بشكل أال تكون مكا 1/2 ي تحققها الشر
فأة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلي   نسبة من األرباح التر

كة.   مباشر أو غي  مباشر عىل ربحية الشر

 :  مكافجت أعضاء اللجان - 2

سواء بالنسبة  -باستثناء لجنة المراجعة  -يحدد ويعتمد مجلس اإلدارة مكافجت عضوية لجانه المنبثقة عنه  2/1

ها من استحقاقات بناء عىل توصية من لجنة أل  عضاء المجلس أو لغي  أعضاء المجلس، وبدالت الحضور وغي 

شيحات.   المكافجت والير

شيحات بما ال  زيد عن مبلغ  2/2 يستحق أعضاء اللجان والفرق المؤقتة مكافأة بناء عىل توصية لجنة المكافجت والير

كة. ( ريال، عىل أن ال يكون عضو الل100.000) ي الشر
 جنة من موظف 

ي جميع األحوال، ال  تجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو  مجلس اإلدارة من مكافجت ومزايا مالية أو عينية مبلغ  2/3
 
ف

، وفق الضوابط الصادرة من الجهة المختصة. 
ً
 خمسمائة ألف ريال سنويا

 مكافجت اإلدارة التنفيذية :  - 3

: تشتمل مكافجت اإلدارة   التنفيذية عىل ما يىلي

ي نهاية الشهر وبصفة شهرية( 3/1
 
 رات  أساسي ) تم سداده ف

 بدل هاتف ....  -بدل نقل  -بدل سكن  -بدالت تشتمل عىل سبيل المثال ال الحرص  3/2

ي وخالفه.  3/3  مزايا تأمي   كالتأمي   الطتر

كة وا 3/4 ة األجل المرتبطة بأداء الموظف والشر ية قصي  ية طويلة األجل.  الخطط التحفي    لخطط التحفي  

 مزايا أخرى تشمل عىل سبيل المثال ال الحرص إجازة سنوية وتذاكر سفر بالطائرة ومكافأة نهاية الخدمة.  3/5

اح مدة عقد العمل معه  3/6 شيحات واقير  تم التوصية بتعيي   الرئيس التنفيذي من قبل لجنة المكافجت والير

ح له ويتم التوصية برصفها من قبل اللجنة. والتعويضات الخاصة به مع   مخصص المكافأة المقير

شيحات.  3/7   تم تحديد معا ي  األداء للرئيس التنفيذي وربطها بالمكافأة من قبل لجنة المكافجت والير

ي تكون مرتبطة بالتوجهات العامة  3/8
كة  تم تحديد معا ي  األداء لكبار التنفيذ ي   من قبل الرئيس التنفيذي التر للشر

 وراعية لألهداف المطلوبة من الرئيس التنفيذي. 

شيحات  3/9  تم تحديد مخصص المكافأة السنوية لكبار التنفيذ ي   وطريقة ضفها من قبل لجنة المكافجت والير

 بموج  توصية الرئيس التنفيذي . 

 



 

 

 

 :  االستشارات الخارجية لمجلس اإلدارة -نالسابعة والثالثو الم ادة 

، فإنه  ي ي ترشيح مراجع الحسابات الخارجر
 
ي وبلجنة المراجعة ودورها ف مع مراعاة ما  تعلق باختيار مراجع الحسابات الخارجر

ي 
 
ات الجهات المتخصصة المستقلة من خارج اإلدارة التنفيذية لتقديم المشورة ف ة بخير يجوز للمجلس االستعانة مباشر

ي  رغ  المجلس أو اللجان المن
ي هذا السبيل يجوز المواضيع التر

 
ي الحصول عىل رأي مستقل بشأنها وف

 
بثقة عن المجلس ف

ي هذه الحالة عىل إدارة طيبة القابضة تمكي   الجهة المتخصصة  طيبة القابضةللمجلس وعىل نفقة 
 
ة وف التعاقد معهم مباشر

ي  المستقلة من االطالع عىل المعلومات الجزئية المتعلقة بالموضوع أو تزويدهم بالمستندات
 
المطلوبة بخصوصها ، أما ف

ي تتعاقد فيها إدارة 
ة مع المختصي   الخارجيي   فيتوج  عىل  طيبة القابضةالحاالت التر تمكي   المجلس  طيبة القابضةمباشر

ي جلسات المجلس 
 
ة ف ي مباشر

من االطالع عليها واالستفسار المباشر من المختص أو دعوتهم لمناقشة الموضوع المعت 

 المخصصة لذلك. 

 :  تحديد طريقة التخاط  ألعضاء مجلس اإلدارة مع اإلدارة التنفيذية وتحديد أسالي  االتصال - نوالثالثو  الثامنة ادة الم

 يعتير رئيس مجلس اإلدارة هو المتحدث الرسمي باسم مجلس اإلدارة والمخول بالترصيحات الصحفية.  -1

ة مع الرئيس التنفيذي وأمي   ش مجلس اإلدارة ومع مدراء اإلدارات إذا لزم األمر .  - 2   تعامل األعضاء مباشر

ي حكمها يقوم الرئيس التنفيذي باالتصاالت الرسمية فيما  تعلق  - 3
 
ح االستفسارات المكتوبة عن العروض والتقارير وما ف بشر

ويدهم بالمعلومات المطلوبة من خالل إدارات وأقسام طيبة المختلفة.  ي طلبات أعضاء مجلس اإلدارة لير 
 أو تلفر

 :  لجان مجلس اإلدارة واستقالليتها  - نالتاسعة والثالثو الم ادة 

 من اللجان حس  حاجة ما عدا لجنة المراجعة يشكل مجلس إداأ( 
ً
 مناسبا

ً
وظروفها وال يقل  طيبة القابضةرة طيبة عددا

 عدد أعضائها عن ثالثة وال  زيد عن خمسة ، لكي  تمكن مجلس اإلدارة من تأدية مهامه بشكل فعال. 

 للضوابط المعتمدة من مجلس اإلدارة ومنها تحديد مهمةب( 
ً
اللجنة   تم تشكيل اللجان التابعة لمجلس اإلدارة وفقا

ومدة عملها والصالحيات الممنوحة لها خالل هذه المدة وكيفية رقابة مجلس اإلدارة عليها ، وأن تبلغ اللجنة مجلس 

 بما تقوم به أو تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات بشفافية مطلقة ، وعىل مجلس اإلدارة أن  تابع 
ً
اإلدارة علما

 يامها باألعمال الموكولة إليها. عمل اللجان بشكل دوري للتحقق من ق

يقر مجلس اإلدارة لوائح عمل جميع اللجان الدائمة المنبثقة عنه ، ما عدا لجنة المراجعة ولجنة المكافجت ج  ( 

شيحات.   والير

ي قد د ( 
ي اللجان المعنية بالمهمات التر

 
 كاف  من أعضاء مجلس اإلدارة غي  التنفيذ ي   ف

ً
 نتج عنها يعي   مجلس اإلدارة عددا

حاالت تعارض مصالح ، مثل التأكد من سالمة التقارير المالية وغي   المالية ، ومراجعة صفقات األشخاص ذوي 

شيح لعضوية مجلس اإلدارة ، وتعيي   المد رين التنفيذ ي   وتحديد المكافجت.   العالقة ، والير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (تعارض المصالح سياسة  لباب الرابع ) ا
 

 أحكام تمه يدية:  األول الفصل

 تمهيد :   -  نو األربعالم ادة 

ي تنظم تعارض المصالح ومعالجة حاالت التعارض المحتملة  بي   طيبة  سياسة تعارض المصالحتبي        
القواعد والمعا ي  التر

، وجميع الموظفي   والعاملي   بها ،  القابضة وأعضاء مجلس إدارتها واللجان المنبثقة عن المجلس، وكبار التنفيذ ي  

ي ذلك إساءة استخدام أصول 
 
ءة الترصف الناتج عن التعامالت مع األشخاص ذو ومرافقها و سا  طيبة القابضةوالمساهمي   بما ف

سياسة تعارض المصالح  العالقة بما يضمن حماية حقوق مساهمي طيبة وحقوق أصحاب المصالح ، وقد بنيت أحكام ومواد 

كات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ عن متطلبات  ي نظام الشر
 
ي 3المواد المرتبطة بها ف

 
الته ، ـه وتعدي28/01/1437( المؤرخ ف

كات الصادرة عن هيئة السوق المالية بالقرار رقم ) الموافق  ـه16/05/1438( وتاري    خ 2017-16-8والئحة حوكمة الشر

 وتعديالتها.  م13/02/2017

 

ي  الفصل
 
 المواد واألحكام:  الثان

 األعمال والعقود :  - نو الحادية واألربعالم ادة 

ي تتم لحساب 
ي األعمال والعقود التر

 
ة ف ة أو غي  مباشر  طيبة القابضةال يجوز أن يكون لعضو مجلس اإلدارة أي مصلحة مباشر

خيص من الجمعية العامة العادية  ي تضعها الجهة المختصةإال بير
 للضوابط التر

ً
، وعىل عضو مجلس اإلدارة أن  بلغ وفقا

ي تتم لحساب 
ي األعمال والعقود التر

 
ة ف ة أو غي  مباشر ي طيبة القابضةالمجلس بما له من مصلحة مباشر

 
، ويثبت هذا التبليغ ف

ي مجلس اإلدارة 
 
ي هذا الشأن ف

 
ي التصويت عىل القرار الذي يصدر ف

 
اك ف محرص  االجتماع، وال يجوز لهذا العضو االشير

ي يكون ألحد وجمعيا
، ويبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها عن األعمال والعقود التر ت المساهمي  

ة فيها، ويرافق التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات  ة أو غي  مباشر .  طيبة القابضةأعضاء المجلس مصلحة مباشر ي  الخارجر

ي  -ن و الثانية واألربعالم ادة 
 
كة: المشاركة ف  أعمال منافسة للشر

ي  زاولها عضو المجلس،   العامة الجمعية يقوم رئيس مجلس اإلدارة بإبالغ -1
العادية عند انعقادها باألعمال المنافسة التر

ي أحد فروع النشاط الذي تزاوله 
 
كة أو منافستها ف وذلك بعد تحقق مجلس اإلدارة من منافسة عضو المجلس ألعمال الشر

 للضوابط 
ً
ي يقرها، عىل أن  تم التحقق من هذه األعمال بشكل سنويوفقا

 .التر

ي أي عمل من شأنه منافسة  -بغي  ترخيص من الجمعية العمومية العادية  -ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة  -2
 
ك ف أن يشير

ي أحد فروع النشاط الذي تزاوله طيبة  . 
 
 طيبة، أو أن  نافس ف

ي أ -ن و الثالثة واألربعالم ادة 
 
كة سهم التداول ف  : الشر

ة بقصد  ي اآلجال القصي 
 
ي أسهم طيبة ف

 
يحظر عىل أعضاء المجلس، واللجان المنبثقة عنه ، وكبار التنفيذ ي   التداول ف

ي السوق سواء تم 
 
ي المستثمرين والتأثي  عىل أسعار سهم طيبة ف

ر
المضاربة، كما يحظر عليهم تداول هذه األسهم بقصد إ هام باف

ي أسهم طيبة عندما يصل إىل علمهم معلومات عن أي أحداث أو ذلك بشكل مباشر أو غي  
 
،  كما يحظر عليهم التداول ف مباشر

ي جميع األحوال ال يجوز ألعضاء مجلس إدارة طيبة واللجان المنبثقة 
 
قرارات مهمة من شأنها التأثي  عىل أسعار أسهم طيبة وف

ات حظر التداول المعلن عنه أو كبار التنفيذ ي   أو أي شخص ذي عالقة بأي منهم التع ي أي أوراق مالية لطيبة خالل فير
 
امل ف

 عنها من قبل هيئة السوق المالية . 

 ملكية أسهم طيبة وتغي  نس  تلك الملكية :  -ن و الرابعة واألربعالم ادة 

ي المادتي   )عندما تنطبق واحدة أو أكي  من الحاالت المذكورة 
 
امات المستمرة( من قواعد طرح األوراق 69و 68ف  المالية وااللير 

ي األسهم وأدوات الد ن القابلة للتحويل
 
، يج  المتعلقة بتعامالت كبار المساهمي   وأعضاء مجلس االدارة وكبار التنفيذ ي   ف

 . بحدوث الحالة ذات العالقة الجهة المختصة عىل ذلك الشخص أن يشعر 

 المساهمي   : قبول توكيالت  -ن و الخامسة واألربعالم ادة 

 يحظر عىل عضو مجلس اإلدارة قبول أية توكيالت عن المساهمي   لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية للمساهمي   . 

 



 

 

 قروض أعضاء مجلس االدارة:  -ن و السادسة واألربعالم ادة 

 من أي نوع ألعضاء مجلس إدارتها أو أن تضمن أي قرض يعقده 
ً
 نقديا

ً
 أحدهم مع الغي  . ال يجوز لطيبة أن تقدم قرضا

 العالقة مع الجهات الخارجية:  -ن و السابعة واألربعالم ادة 

 عن أي مناص  يشغلونها خارج طيبة ، أو أي مصلحة 
ً
عىل جميع كبار التنفيذ ي   والموظفي   بطيبة إبالغ رؤساءهم كتابيا

كات أو مؤسسات أو أي جهة أخرى تتعامل مع طيبة أ م المذكورين تربطهم أو أفراد عائالتهم مع شر و تسع للتعامل معها ويلير 

 بما يىلي : 

ي أي تعامالت خاصة مع طيبة إال بموافقة مجلس اإلدارة .  .1
 
 االمتناع عن  الدخول ف

ي طيبة لمصالحهم الشخصية أو الحصول عىل منافع أو  .2
 
عدم استعمال أو استغالل السلطة الوظيفية أو النفوذ ف

 مكاس  مادية . 

ي يطلعون عليها بحكم وظائفهم ولو بعد عدم افشاء  .3
 لطيبة والتر

ً
 خاصا

ً
ي تعتير ملكا

األشار أو اعطاء المعلومات التر

ة لهم أو ألي من أفراد عوائلهم أو بدون  ة أو غي  مباشر تركهم الخدمة سواء بقصد تحقيق مكاس  مادية مباشر

 تحقيق مكاس  مادية . 

لة بأجر أو بدون أجر متر كان المشمول بالوصاية أو الوالية أو الوكالة له القيام بأعمال الوالية أو الوصاية أو الوكا  .4

ة مع أي جهة تتعامل أو تسع للتعامل مع طيبة .  ة أو غي  مباشر  مصلحة مباشر

 إىل معلومات من داخل  .5
ً
اء أي مواد أو أدوات أو معدات أو ممتلكات استنادا بغرض بيعها أو  طيبة القابضةعدم شر

كة ها للشر  بقصد الرب  ح .  تأجي 

ي السوق .  .6
 
 عدم القيام بأي قول أو فعل  ؤدي إىل احداث أثر عىل أسهم طيبة ف

 عدم إساءة استخدام أصول طيبة ومرافقها وممتلكاتها .  .7

ي أعمالها وأنشطتها إال بموافقة مجلس اإلدارة  .8
 
ي أي أعمال من شأنها منافسة طيبة ف

 
االمتناع عن المشاركة أو االتجار ف

 للنظام وبما ال  تعارض مع مسئولياتهم الوظيفية  وعىل أن تكون
ً
جميع األنشطة التجارية الخاصة بهم وفقا

اماتهم تجاه طيبة .   والير 

ي هذا الخصوص فإنه  تعي   عىل  .9
 
عدم قبول هدايا أو خدمات من أي جهة تتعامل أو تسع إىل التعامل مع طيبة ، وف

ي الموظف 
 أو أحد أفراد عائلته لدى إبالغ رئيسه المباشر عن جميع الهدايا التر

ً
مع  طيبة القابضة  تلقاها شخصيا

 شخص له عالقة بتلك الجهة ، ومن األمثلة عىل ذلك : 

إصالح أو إنشاء ممتلكات للموظف أو أحد أفراد عائلته عىل نفقة أي جهة تتعامل مع طيبة أو تسع للتعامل  -

 معها. 

لمبالغ أو أشياء ذات قيمة بسب  تعامل تلك الجهة مع طيبة أو تسلم الموظف أو أحد أفراد عائلته من أي جهة  -

 سعيها للتعامل معها . 

استعمال الموظف أو أحد أفراد عائلته لمرافق تملكها أي جهة تتعامل أو تسع للتعامل مع طيبة كالشقق أو  -

ها . ...... السيارات أو المكات    .. وغي 

 فائدة أو بفائدة مخفضة . تسلم الموظف أو أحد أفراد عائلته لقروض بدون  -

ي تقدمها أي جهة تتعامل مع طيبة للموظف أو أحد أفراد عائلته مثل توفي  الخدم وما  -
الخدمات الشخصية التر

 إىل ذلك . 

 قيام أي جهة تتعامل أو تسع للتعامل مع طيبة بدفع قيمة فواتي  مطلوبة من الموظف أو أحد أفراد عائلته .  -

 

 مسئوليات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية فيما  تعلق بسياسة تعارض المصالح :  الثالث الفصل

  :  المسئوليات -ن و الثامنة واألربعالم ادة 

 إدارة تعارض المصالح أحد االختصاصات الرئيسة لمجلس اإلدارة.  .1

ي  .2
 
ي من المحتمل أن يجوز للمجلس تكوين لجان محددة او تكليف احد لجانه المنبثقة من المجلس للنظر ف

المسائل التر

 مع مراعاة متطلبات استقاللية تلك اللجان.  تنطوي عىل تعارض مصالح



 

 

ي حالة تعارض مصالح إال اذا قرر مجلس إدارة طيبة فيما يخص تعامالت طيبة مع الغي  أو تعامالت  .3
 
ال يكون الشخص ف

ي طيبة أن الحالة تنطوي عىل تعارض
 
مصالح ، وتكون صالحية القرار للرئيس التنفيذي  أعضاء المجلس وكبار التنفيذ ي   ف

ي طيبة . 
ي موظف 

ر
 بخصوص باف

 لسلطته التقد رية أن يقرر  .4
ً
اإلعفاء من المسئولية عن تعارض  -بشأن كل حالة عىل حدة  -يجوز لمجلس اإلدارة وفقا

ي سياق نشاطات الشخص وقراراته المعتادة ، أو 
 
 من حي   آلخر ف

ً
ي سياق عمله  المصالح الذي قد  نشأ عرضا

 
الذي قد  نشأ ف

ي الترصف عىل أكمل وجه بما  توافق مع 
 
مع طيبة ، سواء ما  تعلق بمصالح مالية أو بمصالح تعيقه عن القيام بواجبه ف

 مصالح طيبة. 

م صاح  المصلحة المتعارضة بتصحيح وضعه وبجميع  .5 عندما يقرر مجلس اإلدارة أن الحالة تعارض مصالح ، يلير 

ي 
 يقررها مجلس اإلدارة و تباع اإلجراءات المنظمة لذلك .  اإلجراءات التر

ي هذه الالئحة ، ورفع القضايا الجنائية والحقوقية للمطالبة  .6
لمجلس إدارة طيبة صالحية إيقاع الجزاءات عىل مخالف 

ام جميع ذوي العالقة بها.  ي قد تنجم عن عدم الير 
ار التر  باألض 

ي تفسي  أحكام هذه الال  .7
 
ئحة عىل أن ال  تعارض ذلك مع األنظمة السارية والنظام األساسي لطيبة المجلس هو المخول ف

 واألنظمة األخرى. 

  توىل مجلس اإلدارة التأكد من تنفيذ هذه الالئحة والعمل بموجبها و جراء التعديالت الالزمة عليها.  .8

م بالقيام بما يحقق مصلحة طيبة  .9 عموما وليس ما يحقق مصالح يمثل عضو مجلس اإلدارة جميع المساهمي   ، ويلير 

ي مجلس اإلدارة . 
 
ي صوتت عىل تعيينه ف

ي يمثلها أو التر
 المجموعة التر

ي مجلس اإلدارة، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو  .10
 
التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلي   ف

كة أخرى .   يشغل عضوية مجلس إدارة شر

 ارة عىل تجن  تعارض المصالح وشبهة وجود تعارض للمصالح . يعمل كل عضو من أعضاء مجلس اإلد .11

، ويفوض إدارة طيبة بإجراء أية تحد ثات أو تعديالت عليها وفق ما يطرأ سياسة تعارض المصالح يعتمد مجلس اإلدارة  .12

ي طيبة بها، وتكون هذه السياسة نافذة من ت
اري    خ من توجيهات وتعليمات بشأنها، وتقوم إدارة طيبة بإبالغ موظف 

 إعتمادها من مجلس إدارة طيبة القابضة. 

خيص :  تجديد رفض  -ن و التاسعة واألربعالم ادة   الير

خيص تجديد العامة الجمعية رفضت إذا كات نظام من والثانية والسبعي    والسبعي    الحادية المادتي    بموج  الممنوح الير  الشر

كات،الئحة حوكمة  من واألربعي    السادسة والمادة  تحددها مهلة خالل استقالته تقديم مجلس اإلدارة عضو فعىل الشر

دت و ال العامة، الجمعية
ُ
ي  عضويته ع

 
 توفيق أو المنافسة أو التعامل أو العقد عن العدول يقرر لم ما وذلك المجلس منتهية، ف

  أوضاعه
ً
كات ولوائحه التنفيذية طبقا  العامة.  الجمعية قبل من انقضاء المهلة المحددة قبل لنظام الشر

 عدم االمتثال للسياسة :  -ن و الخمسالم ادة 

ت  عليها أعباء مالية ، لسياسة تعارض المصالح  ؤدي عدم االمتثال  من قبل المعنيي   بتنفيذها لمخالفات قانونية قد  ير

 لعدم االمتثال للسياسة 
ً
 نتيجة عدم االمتثال. ألية تبعات عىل طيبة المذكورة وبالتاىلي  تم تحميل المتسب  شخصيا

 

 لسياسة تعارض المصالح أحكام عامة:  الرابع الفصل

 : األحكام العامة   -  ونالحادية والخمسالم ادة 

سمح للمورد ن والمقاولي   بالمنافسة للحصول عىل عمل مع طيبة بدون تفرقة ويكون التقييم لما فيه تحقيق لمصلحة  .1
ُ
ي

 طيبة وتحقيق قيمة مضافة لها. 

ي  والموظفي    المدراء عىل يحظر .2
 أو شية معلومات استخدام إساءة أو اإلخفاء أو التالع  خالل من عادلة غي   مزايا جت 

ها أو يةماد وقائع تحريف  العادل.  غي   التعامل ممارسات من غي 

ي طيبة ومن له عالقة بطيبة  .3
م أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذ ي   وموظف  مون بسياسة تعارض المصالح يلير  ، كما يلير 

 بأنه ال  وجد لدى أي منهم أي حاالت تعارض مصالح فعلية أو محتملة لم  تم اإلفصاح عنها. 



 

 

ي طيبة ومن له عالقة بطيبة باإلفصاح والتبليغ عن مصالحهم  .4
م أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذ ي   وموظف  يلير 

ي حالة تعارضها مع مصلحة طيبة ، ويقع ع ء اإلفصاح عن وجود حالة تعارض مصالح فعلية أو محتملة  
 
الشخصية ف

 ارية األعىل. عىل الشخص الذي  واجهها ، ويكون االفصاح كتابه للجهة اإلد

ي طيبة بعدم استخدام موجودات طيبة أو مواردها المختلفة  .5
م أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذ ي   وجميع موظف  يلير 

ي نطاق نشاط وعمل طيبة، كما  تم المحافظة 
 
ألي مصلحة شخصية أو استغاللها لمنفعة خاصة أو أهداف أخرى ال تقع ف

ر التلف من الملموسةطيبة الملموسة وغي   عىل أصول وتشمل اصول طيبة  االستخدام  و ساءة والشقة والضياع والرص 

ونية والموارد الموجودات والمرافق والممتلكات واالجهزة والمعدات والمواد الحرص ال المثال سبيل عىل  والوثائق اإللكير

 وشهرة طيبة.  واسم وشعار والمعلومات

كاتها التابعة يحظر عىل كل أعضاء مجلس اإلدارة، وأع .6 ضاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة وكبار التنفيذ ي   بطيبة وشر

وموظفيها وأصحاب المصالح اآلخرين إفشاء أية معلومات شية عن أداء وأعمال وخطط  طيبة والمحافظة عىل شية 

ي  تلقاها أي منهم وحما تها من االستخدام غي  المرخص واإلفشاء ألي جهة
كانت بهدف أن تتمتع كافة   المعلومات التر

ي الوصول والحصول عىل معلومات طيبة من خالل اإلفصاح عنها عير السوق المالية 
 
ي السوق بفرص متكافئة ف

 
األطراف ف

السعودية تداول، وال يحق ألي من األطراف السابقة سواء خالل مدة خدمته بطيبة أو بعدها اإلفصاح عن أي معلومات 

يض من مجلس اإلدارة ، أو إذا طل  منه ذلك بمقتىص  األنظمة ، كما يحظر استخدام أية شية خارج طيبة إال بتفو 

 معلومات شية لتحقيق أي مكاس  شخصية ألي منهم أو لجهات أخرى خارج طيبة. 

ء آخر ذو قيمة من جهة  .7 ي
ال يحق ألي شخص ذو عالقة بطيبة أو يعمل بها قبول أية هدايا أو منافع أو خدمات أو أي سر

ي تأدية واجباته  أخرى
 
أو شخص حتر ال تؤثر عىل موضوعية قرارات ذلك الشخص  أو الموظف أو عىل قدراته ف

ار بها ، أو تحقيق منافع شخصية او منافع خاصة للجهة المانحة.   ومسئولياته وكي ال تؤدي إىل إهدار مصالح طيبة أو اإلض 

 تجن  تعارض المصالح :  .8

 :  اإلدارة مجلس عضو عىل يج  -أ 

م مصالح  ممارسة -1
ّ
عىل مصلحته الشخصية، وأن ال يستغل منصبه  طيبة القابضةمهامه بأمانة ونزاهة، وأن يقد

 لتحقيق مصالح خاصة. 

ي الموضوعات  -2
 
ي حياده عند النظر ف

 
ي قد تؤثر ف

تجن  حاالت تعارض المصالح، و بالغ المجلس بحاالت التعارض التر

ا ي المعروضة عىل المجلس، وعىل مجلس اإلدارة عدم إشر
 
ي المداوالت، وعدم احتساب صوته ف

 
ك هذا العضو ف

 . ي اجتماعات مجلس اإلدارة وجمعيات المساهمي  
 
 التصويت عىل هذه الموضوعات ف

 وأنشطتها وعدم إفشائها إىل أي شخص.  طيبة القابضةالحفاظ عىل شية المعلومات ذات الصلة ب -3

حظر -ب
ُ
 اإلدارة :  مجلس عضو عىل ي

ي  العامة الجمعية أو اإلدارة مجلس قرار عىل التصويت -1
 
ي  والعقود األعمال ف

 كانت إذا طيبة القابضةلحساب  تتم التر

ة مصلحة له ة غي   أو مباشر  .فيها مباشر

 الفرص أو أو معلوماتها طيبة القابضة أصول من أي من - مباشر  غي   أو مباشر  بشكل - االستفادة أو االستغالل -2

  بصفته عليه المعروضة االستثمارية
ً
ي  عضوا
 
 الفرص ذلك ويشمل ،طيبة القابضة عىل أو المعروضة اإلدارة، مجلس ف

ي  االستثمارية
ي  أو ،طيبة القابضةأنشطة  ضمن تدخل التر

ي  طيبة القابضة ترغ  التر
 
الحظر  ويشي منها، االستفادة ف

ي ترغ  - مباشر  غي   أو مباشر  بطريق -الفرص االستثمارية  عىل عضو المجلس الذي يستقيل ألجل استغالل
 التر

ي  طيبة القابضة
 
ي علم بها أثناء عضويته بمجلس اإلدارة.  منها االستفادة ف

 والتر

 

 

 

 

 

 



 

 

 (المجلس لجانالخامس) الباب
 

 لجنة المراجعة:  األول الفصل

 :  أهداف اللجنة - والخمسونالمادة الثانية 

اف عىل عمليات الرقابة المالية واإلدارية والتشغيلية وكذلك مراجعة عمليات إعداد التقارير  معاونة مجلس اإلدارة باإلشر

ام بالقواعد األخالقية وترتيبات الحوكمة وكذلك  والقوائم المالية وفحص عمليات المراجعة الداخلية والخارجية ومراجعة االلير 

ام   باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.  ةطيبة القابضالتحقق من الير 

 : تشكيل اللجنة - نوالخمسو الثالثة المادة 

اح وترشيح من مجلس اإلدارة عىل طيبة القابضةتشكل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة لمساهمي  -1 ،  بناء  عىل اقير

غي  أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذ ي   سواء من المساهمي   أو من أال يقل عدد أعضائها عن ثالثة وال  زيد عن خمسة من 

هم ويحدد قرار الجمعية مهام اللجنة وضوابط عملها ومكافجت أعضائها.   غي 

تبدأ مدة عمل اللجنة من تاري    خ اعتماد تشكيلها، وتنتهي بانتهاء مدة عمل دورة المجلس أو بإنهاء عضوية أعضائها من قبل  -2

وط اآلتية: طيبة القابضةمي الجمعية العامة لمساه ي تشكيل اللجنة الشر
 
 ، مع مراعاة أن  توافر ف

 أن يكون من بي   األعضاء عضو واحد عىل األقل مختص بالشئون المالية والمحاسبية.  - 2/1

 . طيبة القابضةأن يكون من بي   األعضاء عضو واحد عىل األقل مستقل وأن ال يكون بي   األعضاء رئيس مجلس إدارة  -2/2

ي  طيبة القابضةأن  تمتع كل عضو باستقاللية تامة عن إدارة  -2/3
التنفيذية وأال يكون من بي   األعضاء من يقوم بعمل فت 

ي 
 
 الماضيتي   لتعيينه ولو عىل سبيل االستشارة.  خالل السنتي    طيبة القابضةأو إداري ف

ي حال  -3
 
هم وف  لها من أعضاء اللجنة أو من غي 

ً
 كما تعي   اللجنة أمينا

ً
تختار اللجنة عند اعتماد تشكيلها من بي   أعضائها رئيسا

 لالجتماع. 
ً
ون من بينهم رئيسا  غياب رئيس اللجنة عن االجتماع يختار األعضاء الحاض 

ي المركز الشاغر، عىل أن يكون ممن إذا شغر مركز أحد أ -4
 
 ف

ً
عضاء اللجنة أثناء مدة العضوية، كان للمجلس أن يعي   عضوا

وط العضوية، وأن يعرض التعيي   عىل الجمعية العامة لمساهمي  ي أول اجتماع لها، ويكمل  طيبة القابضةتتوافر فيهم شر
 
ف

 العضو الجديد مدة سلفه. 

 :  صالحيات اللجنة - نوالخمسو الرابعة المادة 

ي الموضوعات ذات االختصاص وما يمكنه من الوفاء بالمسئوليات المنوطة به، 
 
لتتمكن اللجنة من مساندة مجلس اإلدارة ف

ي : 
ر
ي سبيل ذلك اآلن

 
 ووفقا لألنظمة ذات العالقة فإن للجنة ف

 . طيبة القابضةمراقبة أعمال  -1

 . طيبة القابضةحق االطالع عىل سجالت ووثائق  -2

 إيضاح أو بيان من مجلس اإلدارة أو اللجان المنبثقة عنه أو اإلدارة التنفيذية.  طل  أي -3

كة لالنعقاد إذا تمت إعاقة أعمال اللجنة أو تعرضت  -4  طيبة القابضةالطل  من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشر

ار أو خسائر جسيمة.   ألض 

 اعتماد ضوابط ترشيح مراجعي الحسابات.  -5

 مل إدارة المراجعة الداخلية. اعتماد ميثاق ع -6

 اعتماد الهيكل التنظيمي وموازنة المراجعة السنوية إلدارة المراجعة الداخلية.  -7

ي نطاق أعمالها وتتطل   -8
 
ي تقع ف

ة لتنفيذ بعض المهام التر االستعانة كلما دعت الحاجة بالجهات الخارجية وبيوت الخير

ات ومهارات خاصة وتحديد أتعابهم.   خير

 :  اللجنة ومسؤوليات مهام -نوالخمسو الخامسة المادة 

 :  تشمل مهام لجنة المراجعة ومسؤولياتها ما يىلي

ي  -1
 
اف عىل أداء وأنشطة المراجعة الداخلية ف ي  طيبة القابضةالرقابة واإلشر

 
للتحقق من توافر الموارد الالزمة ومدى فاعليتها ف

 أداء األعمال والمهام المنوطة بها. 

 دراسة خطة المراجعة الداخلية السنوية مع إدارة المراجعة الداخلية والموافقة عليها.  -2



 

 

ي  -3
 
ي و عداد التقارير ال طيبة القابضةدراسة نظم وضوابط الرقابة الداخلية والمالية و دارة المخاطر ف

 
الزمة عن رأي اللجنة ف

 مدى كفا تها. 

 دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.  -4

اح مكافجته وتقييم أدائه من قبل  -5 التوصية لمجلس اإلدارة بتعيي   أو عزل المسئول األول بإدارة المراجعة الداخلية واقير

 اللجنة بشكل سنوي. 

ي در  -6
 
ي شأنها.  طيبة القابضةاسة السياسات المحاسبية المتبعة ف

 
 أو أي تغيي  عليها و بداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة ف

كة و عالناتها المتعلقة بأدائها الماىلي قبل  -رب  ع السنوية  -دراسة القوائم المالية األولية  -7
والسنوية والبيانات المالية للشر

ي شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها. عرضها واعتمادها من قبل مجل
 
 س اإلدارة و بداء رأ ها والتوصية ف

ي  -8
كة عادلة ومتوازنة  -بناء  عىل طل  مجلس اإلدارة  -إبداء الرأي الفت  فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية للشر

ي تتيح للمساهمي   والمستثمرين تقيي
كة وأدائها ونموذج عملها ومفهومة وتتضمن المعلومات التر م المركز الماىلي للشر

اتيجيتها.   واسير

شيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقاللهم  -9 التوصية لمجلس اإلدارة بير

وط التعاقد معهم و بداء مرئياتها حيال ذلك.   ومراجعة نطاق عملهم وشر

بات ومراجعة خطة عملهم وكذلك دراسة تقاريرهم ومالحظاتهم عىل القوائم المالية تقييم أداء عمل مراجعي الحسا -10

 ومتابعة ما تم بشأنها مع اإلدارة التنفيذية. 

ي قد تطرأ عىل القوائم المالية، ومناقشتها مع اإلدارة  -11
ات الجوهرية والتقد رات المحاسبية التر دراسة ومراجعة التغيي 

 بداء الرأي بشأنها. التنفيذية ومراجعي الحسابات، وا

 اإلجراءات الالزمة بشأنها.  طيبة القابضةدراسة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ  -12

ح أن تجري  ها  -13 مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إىل  طيبة القابضةمراجعة العقود والتعامالت المقير

 مجلس اإلدارة. 

ام  -14  باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.  لقابضةطيبة االتحقق من الير 

 :  اللجنة ضوابط عمل -نوالخمسو السادسة المادة 

اف عىل فاعليتها وتمثيل اللجنة أمام مجلس اإلدارة أو أي جهة أخرى تستدعي ذلك.  -1   توىل رئيس اللجنة قيادة اللجنة واالشر

ي مطلع كل تعقد اللجنة أربعة اجتماعات عىل األقل  -2
 
ي الذي تعتمده اللجنة ف

نامج الزمت   للير
ً
كة وفقا خالل السنة المالية للشر

ين وعند تساوي األصوات  ط لصحة اجتماعاتها حضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاض  عام ويشير

  رجح الجان  الذي صوت معه رئيس االجتماع. 

ي أو  تعقد اللجنة اجتماعاتها االستثنائية -3 أو الطارئة  إذا طل  ذلك عضوين من أعضاء اللجنة أو مراجع الحسابات الخارجر

 المسؤول األول بإدارة المراجعة الداخلية أو إذا تطلبت الظروف ذلك. 

  توىل أمي   ش اللجنة تنسيق وتنظيم وحضور اجتماعات اللجنة والعمل مع رئيسها إلعداد جدول أعمال االجتماعات.  -4

ي سجل تثبت  -5
 
ين وأمي   شها وتحفظ ف ي محاض   تم توقيعها من رئيس و أعضاء اللجنة الحاض 

 
مداوالت اللجنة وقرارتها ف

 خاص. 

ي مداوالت اللجنة والتصويت عىل قراراتها عن طريق أحد وسائل  -6
 
يجوز للعضو الذي تحول ظروفه دون الحضور المشاركة ف

 للنصاب القانو
 
ي لالجتماع كما يكون حضور العضو بمثابة الحاض  أصالة. االتصال الحد ثة ويعد ذلك مكمل

 
 ن

ه من غي  أعضاء اللجنة لحضور اجتماعات اللجنة ويجوز للجنة أن تصدر قرارات  -7 ال يجوز لعضو اللجنة أن  ني  عنه غي 

ط موافقة جميع أعضاء اللجن ي الحاالت العاجلة عن طريق عرضها عىل جميع األعضاء متفرقي   ويشير
 
ة عىل بالتمرير ف

ي محرص  االجتماع. 
 
ي أول اجتماع تال  لها لتوثيقها ف

 
 القرارات كتابة وتعرض هذه القرارات عىل اللجنة ف

ال يحق ألي عضو من مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية عدا أمي   ش اللجنة وأعضائها حضور اجتماعاتها إال إذا طلبت  -8

 اللجنة االستماع إىل رأيه أو الحصول عىل مشورته. 

 

 



 

 

 :  ترتيبات تقديم الملحوظات - نوالخمسو السابعة المادة 

ي 
 
ها  طيبة القابضةعىل  لجنة المراجعة وضع آلية تتيح للعاملي   ف ي التقارير المالية أو غي 

 
تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز ف

ي إجراءات 
بشية؛ وعىل اللجنة التحقق من تطبيق هذه اآللية بإجراء تحقيق مستقل  تناس  مع حجم الخطأ أو التجاوز وتبت 

 متابعة مناسبة. 

 :  تقرير اللجنة للجمعية العامة العادية  - والخمسونالثامنة المادة 

ي تعد ال
 
ي شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية ف

 
وعما قامت به من أعمال  طيبة القابضةلجنة تقرير سنوي  تضمن رأ ها ف

ي نطاق اختصاصها عىل ضوء األنظمة واللوائح والضوابط الصادرة من الجهات المختصة وما تتضمنه من 
 
أخرى تدخل ف

 لآللية  طيبة القابضةالجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي  متطلبات ومعا ي  وعناض لهذا التقرير وذلك للعرض عىل
ً
وفقا

ي تحددها تلك األنظمة واللوائح والضوابط والممارسات الجيدة. 
 التر

 :  مكافجت أعضاء اللجنة - نو التاسعة والخمسالمادة 

ي اللجنة مكافأة سنوية قدرها ) -1
 
( مائة ألف ريال وذلك باإلضافة إىل المكافأة 100,000 تقاض  عضو اللجنة مقابل عضويته ف

ي مجلس اإلدارة واللجان األخرى المشكلة من قبل مجلس 
 
 ف

ً
ي يمكن أن يحصل عليها عضو لجنة المراجعة بصفته عضوا

التر

كات ونظام   لنظام الشر
ً
األساس، كما يستحق عضو لجنة المراجعة بدل حضور و قامة وبدل  لقابضةطيبة ااإلدارة وفقا

 لسياسات التعويض المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. 
ً
 إركاب عن كل اجتماع يعقد خارج مقر إقامة العضو وفقا

 عن بدل اإلقامة وبدل إركاب عن كل  -2
 
اجتماع يستحق أمي   ش اللجنة بدل حضور مساوي لبدل حضور عضو اللجنة فضل

  -يعقد خارج مقر إقامة األمي   ويحدد مجلس اإلدارة ما  تلقاه األمي   
ً
من مكافجت بناء عىل توصيات لجنة  -إذا كان متفرغا

ية. المكافجت و  شيحات وبما  توافق مع سياسات الموارد البشر  الير

 

ي :  الفصل
 
شيحاتلجنة الثان  المكافجت والير

ي  -نالستو المادة 
ي لجنة واحدة : دمج لجنتر

 
شيحات ف  المكافجت والير

كات  ( من المادة الخمسون من الئحة حوكمة7عىل ضوء الفقرة ) ي المكافجت الشر
كة دمج لجنتر ي تنص عىل أنه))يجوز للشر

التر

ي لجنة واحدة 
 
شيحات )اللجنة((، فقد تم دمج اللجنتي   ف ي لجنة واحدة تسم لجنة المكافجت والير

 
شيحات ف ي تقوموالير

 والتر

 المتطلبات الخاصة بأي منهما، وتمارس جميع االختصاصات المقررة لهما.  بدورها باستيفاء

 تشكيل اللجنة :  -نوالستو الحادية المادة 

شيحات بقرار من مجلس إدارة  - 1 كة قواعد  طيبة القابضةتشكل لجنة المكافجت والير عىل أن تصدر الجمعية العامة للشر

اح من  اختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم وتحدد مهام اللجنة وضوابط عملها ومكافجت أعضائها وذلك بناء عىل اقير

 مجلس اإلدارة. 

هم، وال يقل تشك - 2 شيحات من أعضاء مجلس اإلدارة غي  التنفيذ ي   سواء كانوا من المساهمي   أو غي  ل لجنة المكافجت والير

عدد أعضائها عن ثالثة وال  زيد عىل خمسة عىل أن يكون من بينهم عضو مجلس إدارة مستقل، ويجوز االستعانة 

 بأشخاص من غي  أعضاء المجلس. 

. يختار أعضاء اللجنة  - 3  لمدة عضوية اللجنة عىل أن يكون من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلي  
َ
 من بينهم رئيسا

شيحات عىل أال يشغل منص  رئيس اللجنة.  - 4 ي لجنة المكافجت والير
 
 ف
ً
 يجوز أن يكون رئيس المجلس عضوا

 يقوم عضو اللجنة بمهامه من تاري    خ تعيينه من قبل مجلس اإلدارة.  - 5

 ألي نظام أو تعليمات سارية بالمملكة ومع ذلك تنتهي  - 6
ً
عضوية اللجنة بانتهاء مدتها أو بانتهاء صالحية العضو  بها وفقا

ط أن يكون بوقت مناس  وبما ال يرص   ل بشر ي كل وقت عزل أعضاء اللجنة ويجوز لعضو اللجنة أن يعير 
 
يجوز للمجلس ف

 . طيبة القابضةب

ي اللجنة إذا شغر مركز أحد أعضاء اللجنة  - 7
 
 آخر لشغل المنص  الشاغر ف

ً
أثناء مدة العضوية، يعي   مجلس اإلدارة عضوا

ي عضو اللجنة. 
 
وط الواج  توافرها ف ي االعتبار الشر

 
 ف
ً
 إلكمال مدة سلفه أخذا

أن تشعر الجهة المختصة وفق األنظمة المرعية بأسماء أعضاء اللجنة وصفات عضويتهم عند تعيينهم  طيبة القابضةعىل  - 8

ي حددتها األنظمة المرعية. 
ات تطرأ عىل ذلك خالل المدة النظامية التر  أو أي تغيي 



 

 

 يعي   من قبل مجلس اإلدارة.  - 9
ً
 عاما

ً
 يكون للجنة أمينا

 اختصاصات اللجنة ومهامها:  -ن الثانية والستو المادة 

ي الئحة حوكمة
 
شيحات ف ي ضوء ما نصت عليه القواعد المنظمة للجنة المكافجت والير

 
كات الصادرة عن هيئة السوق  ف الشر

 :  المالية، تكون اختصاصات اللجنة ومهامها كما يىلي

:  -أ   فيما  تعلق بالمكافجت تختص اللجنة بما يىلي

، والتوصية 1 ( إعداد سياسة واضحة لمكافجت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس وكبار التنفيذ ي  

ي تلك السياسة اتباع معا ي  ترتبط باإلداء لمجلس اإلدارة بشأنها وذلك العت
 
مادها من الجمعية العامة عىل أن  راع ف

 واإلفصاح عنها والتحقق من تنفيذها. 

يعات والتنظيمات ذات 2 ي قد تطرأ عىل التشر
ات التر ( مراجعة سياسة المكافجت بشكل دوري للتأكد من مالءمتها للتغي 

اتيج طيبة القابضةالعالقة وأهداف  ية والمهارات والمؤهالت الالزمة لتحقيقها، والتوصية لمجلس اإلدارة االسير

حة عىل هذه السياسة.  ات المقير  بخصوص التغيي 

  طيبة القابضة( التوصية لمجلس اإلدارة بمكافجت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذ ي   ب3
ً
وفقا

 كة. للسياسة المعتمدة من الجمعية العامة للشر 

ة األجل وتحديد سقف معا ي  األداء 4 ي ذلك الحوافز طويلة األجل وقصي 
 
( مراجعة المكافجت المالية للرئيس التنفيذي بما ف

 وتقديم توصيات بشأنها لمجلس اإلدارة. 

5 .  ( إعداد تقرير سنوي عن المكافجت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذ ي  

راجعة توصيات الرئيس التنفيذي حول الموجهات والمعا ي  العامة للمكافجت المالية والمزايا األخرى لكبار التنفيذ ي   ( م6

ي ضوء السياسة المتبعة المعتمدة. 
 
ي يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذها ف

 و جازتها والتر

ام 7 ومراعاتها لما ورد بسياسة مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة واللجان وكبار التنفيذ ي    طيبة القابضة( التأكد من الير 

المعتمدة من الجمعية العامة للمساهمي   وتوضيح العالقة بي   المكافجت الممنوحة وسياسة المكافجت المعمول بها وبيان 

 أي انحراف جوهري عن هذه السياسة. 

شيحات وأعضاء مجلس ا -ب : فيما  تعلق بالير  إلدارة تختص اللجنة بما يىلي

اح سياسات ومعا ي  لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، والتوصية لمجلس اإلدارة بشأنها، وذلك العتمادها 1 ( إقير

كة.   من الجمعية العامة للشر

 لسياسة العضوية المعتمدة. 2
ً
شيح لعضوية المجلس وفقا  ( التوصية لمجلس اإلدارة بالير

 ( المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة. 3

 ( إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية. 4

 ديد الوقت الذي يج  عىل العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة . ( تح5

يعات 6 ي قد تطرأ عىل التشر
ات التر ( مراجعة سياسة عضوية مجلس اإلدارة بشكل دوري للتأكد من مالءمتها للتغي 

اتيجية والمهارات والمؤهالت الالزمة لتحقيقها، والت طيبة القابضةوالتنظيمات ذات العالقة وأهداف  وصية االسير

حة عىل هذه السياسة.  ات المقير  لمجلس اإلدارة بخصوص التغيي 

ي يمكن إجراؤها. 7
ات التر ي شأن التغيي 

 
 ( مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية ورفع التوصيات ف

اح الحلول لمعالجتها بما  تفق مع مصلحة 8 ي مجلس اإلدارة، واقير
 
من  بة القابضةطي( تحديد جوان  الضعف والقوة ف

اح اآلليات الالزمة لتقييم أدائه ولجانه واإلدارة التنفيذية.   خالل اقير

ي شأنها. 9
 
ي حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء لجانه المنبثقة والتوصية ف

 
 ( وضع اإلجراءات ف

لح إذا كان العضو يشغل عضوية ( التحقق بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلي   وعدم وجود أي تعارض مصا10

كة أخرى.   مجلس إدارة شر

ي لألعضاء التنفيذ ي   واألعضاء غي  التنفيذ ي   واألعضاء المستقلي   وكبار التنفيذ ي   والتوصية 11
( وضع وصف وظيف 

 بشأنها لمجلس اإلدارة. 



 

 

ي ألعضاء المجلس المستجد ن بحيث يغطي 12
نامج نشاط ( التوصية لمجلس اإلدارة بوضع برنامج تعريف  طيبة  الير

 وطبيعة أعمالها وجوانبها المالية والقانونية.   القابضة

 ( ترشيح الرئيس التنفيذي والتوصية لمجلس اإلدارة بتعيينه وتحديد راتبه ومكافجته وعالوته السنوية. 13

استثناء مد ر إدارة ب -( دراسة ومراجعة توصيات الرئيس التنفيذي الخاصة بتعيي   و نهاء خدمة كبار التنفيذ ي   14

وتحديد القدرات والمهارات   - طيبة القابضةالمراجعة الداخلية الذي  تم تعيينه وعزله من قبل لجنة المراجعة ب

ي قد تطرأ عىل أهداف 
ات التر اتيجية  طيبة القابضةالمطلوبة ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من مالءمتها للتغي  االسير

 لتحقيقها. والمهارات والمؤهالت الالزمة 

ي 15
 
ي حال شغور مركز أحد كبار التنفيذ ي   والتوصية ف

 
ي ف

ي واإلحالل الوظيف 
( دراسة ومراجعة خطط التعاق  الوظيف 

 شأنها. 

 ( أي مهام أخرى يفوضها المجلس أو يكلفها بها. 16

 صالحيات اللجنة :  -ن الثالثة والستو المادة 

شيحات من تأدية   مهامها، يكون لها الصالحيات اآلتية: لتتمكن لجنة المكافجت والير

ي 1
 . طيبة القابضة( حق طل  أي معلومات أو إيضاحات من المجلس أو اإلدارة التنفيذية أو موظف 

واالطالع  طيبة القابضة( يحق للجنة االطالع عىل كافة البيانات والمعلومات والسجالت المتعلقة بالمكافجت والتعويضات ب2

 .  عىل تقارير التعاق  اإلداري الخاصة بالتنفيذ ي  

اء والمختصي   من داخل 3 ي حدود صالحياتها واختصاصاتها.  طيبة القابضة( االستعانة بمن تراه من الخير
 
 أو خارجها ف

 ( حق التحري عن أي أمر يدخل ضمن اختصاصاتها ومهامها، أو أي موضوع يطلبه المجلس عىل وجه التحديد. 4

 ضوابط و جراءات عمل اللجنة  :  -ن الرابعة والستو المادة 

 (  توىل رئيس اللجنة المهام التالية: 1

 أ . إدارة اجتماعات اللجنة والعمل عىل تعزيز فاعليتها. 

ي أول 
 
ب. تمثيل اللجنة أمام مجلس اإلدارة ويرفع توصيات اللجنة وما توصلت إليه من نتائج لمجلس اإلدارة وذلك ف

 لمجلس تال الجتماع اللجنة. اجتماع ل

ج. دعوة اللجنة لالنعقاد وتحديد وقت وتاري    خ ومكان كل اجتماع من اجتماعات اللجنة وذلك بعد التنسيق مع أعضاء 

 اللجنة. 

ي لمناقشة بنود جدول أعمال اجتماع اللجنة. 
 
 د .التأكد من توافر الوقت الكاف

 (  توىل أمي   ش اللجنة المهام التالية: 2

ح لجدول أعمالها بالتنسيق مع رئيس اللجنة و عداد أ . القي ام باإلعداد الجتماعات وأنشطة اللجنة و عداد مقير

ها وتوثيقها ومتابعة تنفيذ توصياتها وتوجيهاتها وقراراتها واإلجراءات اإلدارية المتعلقة بها.   محاض 

 جلس اإلدارة. ب. إعداد التقارير الدورية عن أنشطة اللجنة وأعمالها ورفع توصياتها لم

ي تعرض عىل اللجنة أو تصدر عنها. 
 ج. حفظ الوثائق والسجالت والتقارير التر

 ( واجبات عضو اللجنة: 3

كات ونظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية واألنظمة ذات العالقة والنظام األساسي  -أ  ام بأحكام نظام الشر االلير 

ار بمصالح  ي أي عمل من شأنه اإلض 
 
كة عند ممارسته لمهامه، واالمتناع عن القيام أو المشاركة ف  . طيبة القابضةللشر

ي تحقيقها.  -ب
 
ي للقيام بدوره ف

 
 لمهام اللجنة ومسؤولياتها، وعليه تخصيص الوقت الكاف

ً
 أن يكون مدركا

ي سواء من داخل  -ج   عن أي تأثي  خارجر
ً
أو خارجها، كما يج  عليه عدم تقديم  طيبة القابضةالقيام بواجباته بعيدا

 . طيبة القابضةمصالحه الشخصية عىل مصالح 

ي اجتماعات اللجنة من خالل دراسة الموضوعات المطروحة عىل جدول  أعمال اجتماعاتها المشاركة الفع -د 
 
الة ف

 ومناقشتها. 

 

 



 

 

 اجتماعات اللجنة :  -ن الخامسة والستو المادة 

وط عقد اجتماعات اللجنة:  -أ   شر

ألي عضو من أعضاء  ( تجتمع اللجنة مرة واحدة كل ستة أشهر عىل األقل، وذلك بناء عىل دعوة من رئيسها، كما يجوز 1

 اللجنة أو رئيس المجلس أن يطل  من رئيس اللجنة دعوة اللجنة لالجتماع أو إذا تطلبت الظروف ذلك. 

ي خالل كل اجتماع عىل 2
 
ي الجتماعاتها قبل بداية كل سنة مالية عىل أن  تم االتفاق بشكل نهان

( تعتمد اللجنة الجدول الزمت 

 تاري    خ االجتماع الالحق. 

ي أي مكان آخر حس  ما تقتضيه مصلحة  طيبة القابضةللجنة اجتماعاتها سواء بمقر ( تعقد ا3
 
، وتوجه طيبة القابضةأو ف

 الدعوة لحضور االجتماع قبل موعده بأسبوع عىل األقل ويرفق بها جدول األعمال ووثائقه. 

ورة4 ي حالة الرص 
 
ط لصحة االجتماع حضور أغلبية أعضاء اللجنة، ولعضو اللجنة ف الحضور من خالل االستعانة  ( يشير

 بإحدى وسائل االتصال وذلك بعد موافقة اللجنة عىل ذلك. 

 لالجتماع. 5
ً
ون رئيسا ي حال غياب رئيس اللجنة عن االجتماع يعي   أعضاء اللجنة الحاض 

 
 ( ف

ي مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية، عدا أمي   الش وأعضاء اللجنة، حضور اجتما6
 
عاتها إال إذا طلبت ( ال يحق ألي عضو ف

 اللجنة االستماع إىل رأيه أو الحصول عىل مشورته. 

ي حالة تساوي األصوات  رجح الجان  الذي معه 7
 
،  وف ( تصدر قرارات وتوصيات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها المشاركي  

 الرئيس. 

ه من غي  أعضاء اللجنة لحضور اجتماعات اللجنة ويجوز للجنة أن تصدر قرارات 8 ( ال يجوز لعضو اللجنة أن  ني  عنه غي 

ط موافقة جميع أعضاء اللجنة عىل  ي الحاالت العاجلة عن طريق عرضها عىل جميع األعضاء متفرقي   ويشير
 
تمريرية ف

ي محرص  االجتماع.  القرارات كتابة وتعرض هذه القرارات عىل اللجنة 
 
ي أول اجتماع تال لها لتوثيقها ف

 
 ف

ي االجتماع بهذه 9
 
( يجوز للجنة عقد اجتماعاتها باستخدام وسائل االتصال والتقنية الحد ثة وسوف يعتير العضو المشارك ف

ي االعتبار عند تحديد النصاب ويحق له الت
 
ي االجتماع وبالتاىلي فإنه  ؤخذ ف

 
صويت عىل القرارات الطريقة أنه حاض  بنفسه ف

ي تتخذها اللجنة. 
 التر

 توثيق اجتماعات اللجنة: -ب

1 :  ( يعد أمي   ش اللجنة محاض  توثيق اجتماعات اللجنة، عىل أن تتضمن ما يىلي

 أ . مكان االجتماع وتاريخه ووقت بدا ته ونها ته. 

ين، مع بيان أسماء المدعوين  ين وغي  الحاض   لحضور االجتماع من غي  أعضاء اللجنة. ب. أسماء األعضاء الحاض 

اضات عليها إن وجدت.   ج. مداوالت وقرارات اللجنة مع بيان نتائج التصويت عليها وأسباب اإلعير

تها، وآلية متابعتها.  ي لمباشر
 د. تحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ القرارات المتخذة، وتحديد الوقت الزمت 

الجتماع ألعضاء اللجنة، وعىل أعضاء اللجنة إبداء مالحظاتهم عىل مسودة (  رسل أمي   ش اللجنة مسودة محرص  ا2

 خالل مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاري    خ اإلرسال المشار إليه.  -إن وجدت  -المحرص  

، وبعد موافقة رئيس االجتماع،  رسل أمي   ش اللجنة 3 ( بعد معالجة مالحظات أعضاء اللجنة عىل مسودة المحرص 

.  المسودة بعد  ي اجتماع اللجنة التاىلي
 
 العتمادها ف

ً
 التعديل ألعضاء اللجنة تمهيدا

ي سجل خاص   وقعه جميع 4
 
 به جدول أعمال االجتماع وجميع الوثائق المصحوبة ف

ً
( يحفظ محرص  االجتماع مرفقا

ين وأمي   شها.    األعضاء الحاض 

 مكافجت أعضاء اللجنة :  -ن السادسة والستو المادة 

 لسياسة مكافجت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة  ( يستحق أعضاء1
ً
شيحات مكافأة سنوية وفقا لجنة المكافجت والير

كة  ي هذه الالئحة عنه وكبار التنفيذ ي   المعتمدة من الجمعية العامة للشر
 
باإلضافة إىل بدل حضور وبدل تنقالت الواردة ف

 وتذاكر السفر. 

 اللجنة من مكافجت وبدالت.  ( يحدد مجلس اإلدارة مكافأة أمي   ش 2

 

 



 

 

 لجنة المسئولية اإلجتماعية : الفصل الثالث 

 تشكيل اللجنة:  - نوالستو المادة السابعة 

 تشكل لجنة المسئولية اإلجتماعية بقرار من مجلس إدارة طيبة القابضة.  - 1

هم، وال يقل  - 2 تشكل لجنة المسئولية اإلجتماعية من أعضاء مجلس اإلدارة غي  التنفيذ ي   سواء كانوا من المساهمي   أو غي 

 عدد أعضائها عن ثالثة وال  زيد عىل خمسة ، ويجوز االستعانة بأشخاص من غي  أعضاء المجلس. 

 لمدة عضوية اللجنة - 3
َ
 . يختار أعضاء اللجنة من بينهم رئيسا

 يقوم عضو اللجنة بمهامه من تاري    خ تعيينه من قبل مجلس اإلدارة.  - 4

 ألي نظام أو تعليمات سارية بالمملكة ومع ذلك يجوز  - 5
ً
تنتهي عضوية اللجنة بانتهاء مدتها أو بانتهاء صالحية العضو بها وفقا

ط أن يك ل بشر ي كل وقت عزل أعضاء اللجنة ويجوز لعضو اللجنة أن يعير 
 
ون بوقت مناس  وبما ال يرص  بطيبة للمجلس ف

 القابضة. 

ي اللجنة  - 6
 
 آخر لشغل المنص  الشاغر ف

ً
إذا شغر مركز أحد أعضاء اللجنة أثناء مدة العضوية، يعي   مجلس اإلدارة عضوا

 إلكمال مدة سلفه. 

عضويتهم عند تعيينهم  عىل طيبة القابضة أن تشعر الجهة المختصة وفق األنظمة المرعية بأسماء أعضاء اللجنة وصفات - 7

ي حددتها األنظمة المرعية. 
ات تطرأ عىل ذلك خالل المدة النظامية التر  أو أي تغيي 

 يعي   من قبل اللجنة.  - 8
ً
 عاما

ً
 يكون للجنة أمينا

 :  اختصاصات اللجنة ومهامها  - نوالستو المادة الثامنة 

ي يصبو إعداد أسس ومعا ي  المسئولية اإلجتماعية لطيبة القابضة بصو - 1
رة تكفل إقامة التوازن بي   أهدافها واألهداف التر

 المجتمع إىل تحقيقها بغرض تطوير األوضاع اإلجتماعية واإلقتصادية للمجتمع . 

 عىل  - 2
ً
ي سياسات وبرامج المسئولية اإلجتماعية نحو مساهميها وعمالئها ومورد ها والبيئة والمهتمي   بها لتنعكس إيجابيا

تبت 

 الصورة المثىل عنها لدى أصحاب المصالح والتوصية لمجلس اإلدارة بشأنها .  سمعة طيبة ورسم

امج المسئولية اإلجتماعية .  - 3  إعداد خطة تنفيذية وأخرى تقد رية سنوية لير

 متابعة تطبيق برامج المسئولية اإلجتماعية .  - 4

ي مجال العمل  - 5
 
امج والوسائل الالزمة لطرح مبادرات طيبة ف اح الير

 اإلجتماعي . إقير

 أية مهام يكلفها أو يحيلها إليها مجلس اإلدارة .  - 6

 :  صالحيات اللجنة - نوالستو المادة التاسعة 

 لتتمكن لجنة المسئولية اإلجتماعية من تأدية مهامها، يكون لها الصالحيات اآلتية: 

ي طي -1
 بة القابضة. حق طل  أي معلومات أو إيضاحات من المجلس أو اإلدارة التنفيذية أو موظف 

 يحق للجنة االطالع عىل كافة البيانات والمعلومات والسجالت المتعلقة بمهامها.  -2

ي حدود صالحياتها واختصاصاتها.  -3
 
اء والمختصي   من داخل طيبة القابضة أو خارجها ف  االستعانة بمن تراه من الخير

 موضوع يطلبه المجلس عىل وجه التحديد. حق التحري عن أي أمر يدخل ضمن اختصاصاتها ومهامها، أو أي  -4

 : ضوابط و جراءات عمل اللجنة  - نالسبعو المادة 

  توىل رئيس اللجنة المهام التالية:  -1

 أ . إدارة اجتماعات اللجنة والعمل عىل تعزيز فاعليتها. 

ي أول ب. تمثيل اللجنة أمام مجلس اإلدارة ويرفع توصيات اللجنة وما توصلت إليه من نتائج 
 
لمجلس اإلدارة وذلك ف

 اجتماع للمجلس تال الجتماع اللجنة. 

ج. دعوة اللجنة لالنعقاد وتحديد وقت وتاري    خ ومكان كل اجتماع من اجتماعات اللجنة وذلك بعد التنسيق مع أعضاء 

 اللجنة. 

ي لمناقشة بنود جدول أعمال اجتماع اللجنة. 
 
 د .التأكد من توافر الوقت الكاف

 ش اللجنة المهام التالية:  توىل أمي    -2



 

 

ح لجدول أعمالها بالتنسيق مع رئيس اللجنة و عداد  أ . القيام باإلعداد الجتماعات وأنشطة اللجنة و عداد مقير

ها وتوثيقها ومتابعة تنفيذ توصياتها وتوجيهاتها وقراراتها واإلجراءات اإلدارية المتعلقة بها.   محاض 

 ة اللجنة وأعمالها ورفع توصياتها لمجلس اإلدارة. ب. إعداد التقارير الدورية عن أنشط

ي تعرض عىل اللجنة أو تصدر عنها. 
 ج. حفظ الوثائق والسجالت والتقارير التر

 واجبات عضو اللجنة:  -3

كات ونظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية واألنظمة ذات العالقة والنظام األساسي  -أ  ام بأحكام نظام الشر االلير 

ار بمصالح طيبة القابضة.  ي أي عمل من شأنه اإلض 
 
كة عند ممارسته لمهامه، واالمتناع عن القيام أو المشاركة ف  للشر

ي تحقيقها.  -ب
 
ي للقيام بدوره ف

 
 لمهام اللجنة ومسؤولياتها، وعليه تخصيص الوقت الكاف

ً
 أن يكون مدركا

ي سواء من دا -ج   عن أي تأثي  خارجر
ً
خل طيبة القابضة أو خارجها، كما يج  عليه عدم تقديم القيام بواجباته بعيدا

 مصالحه الشخصية عىل مصالح طيبة القابضة. 

ي اجتماعات اللجنة من خالل دراسة الموضوعات المطروحة عىل جدول  أعمال اجتماعاتها  -د 
 
المشاركة الفعالة ف

 ومناقشتها. 

 : اجتماعات اللجنة  - نوالسبعو المادة الحادية 

وط عقد  -أ   اجتماعات اللجنة:  شر

تجتمع اللجنة مرتي   كل سنة عىل األقل، وذلك بناء عىل دعوة من رئيسها، كما يجوز ألي عضو من أعضاء اللجنة أو رئيس  -1

 المجلس أن يطل  من رئيس اللجنة دعوة اللجنة لالجتماع أو إذا تطلبت الظروف ذلك. 

ي الجتماعاتها قبل بداية -2
ي خالل كل اجتماع عىل   تعتمد اللجنة الجدول الزمت 

 
كل سنة مالية عىل أن  تم االتفاق بشكل نهان

 تاري    خ االجتماع الالحق. 

ي أي مكان آخر حس  ما تقتضيه مصلحة طيبة القابضة، وتوجه  -3
 
تعقد اللجنة اجتماعاتها سواء بمقر طيبة القابضة أو ف

ة أيام عىل األقل ويرفق بها جدول ا  ألعمال ووثائقه. الدعوة لحضور االجتماع قبل عشر

ورة الحضور من خالل االستعانة  -4 ي حالة الرص 
 
ط لصحة االجتماع حضور أغلبية أعضاء اللجنة، ولعضو اللجنة ف يشير

 بإحدى وسائل اتصال التقنية الحد ثة وذلك بعد موافقة اللجنة عىل ذلك. 

5-  
ً
ون رئيسا ي حال غياب رئيس اللجنة عن االجتماع يعي   أعضاء اللجنة الحاض 

 
  لالجتماع. ف

ي حالة تساوي األصوات  رجح الجان  الذي معه  -6
 
،  وف تصدر قرارات وتوصيات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها المشاركي  

 الرئيس. 

ه من غي  أعضاء اللجنة لحضور اجتماعات اللجنة ويجوز للجنة أن تصدر قرارات  -7 ال يجوز لعضو اللجنة أن  ني  عنه غي 

ط موافقة جميع أعضاء اللجنة عىل  ي الحاالت العاجلة عن طريق عرضها عىل جميع األعضاء متفرقي   ويشير
 
تمريرية ف

ي محرص  االجتماع. القرارات كتابة وتعرض هذه القرارات عىل اللجنة 
 
ي أول اجتماع تال لها لتوثيقها ف

 
 ف

ي االجتماع بهذه  -8
 
يجوز للجنة عقد اجتماعاتها باستخدام وسائل االتصال والتقنية الحد ثة وسوف يعتير العضو المشارك ف

ي االعتبار عند تحديد النصاب ويحق له التص
 
ي االجتماع وبالتاىلي فإنه  ؤخذ ف

 
ويت عىل القرارات الطريقة أنه حاض  بنفسه ف

ي تتخذها اللجنة. 
 التر

 توثيق اجتماعات اللجنة: -ب

1-  :  يعد أمي   ش اللجنة محاض  توثيق اجتماعات اللجنة، عىل أن تتضمن ما يىلي

 أ . مكان االجتماع وتاريخه ووقت بدا ته ونها ته. 

ين، مع بيان أسماء المدعوين لحضور  ين وغي  الحاض   االجتماع من غي  أعضاء اللجنة. ب. أسماء األعضاء الحاض 

اضات عليها إن وجدت.   ج. مداوالت وقرارات اللجنة مع بيان نتائج التصويت عليها وأسباب اإلعير

تها، وآلية متابعتها.  ي لمباشر
 د. تحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ القرارات المتخذة، وتحديد الوقت الزمت 

ع ألعضاء اللجنة، وعىل أعضاء اللجنة إبداء مالحظاتهم عىل مسودة  رسل أمي   ش اللجنة مسودة محرص  االجتما  -2

 خالل مدة أقصاها خمسة أيام من تاري    خ اإلرسال المشار إليه.  -إن وجدت  -المحرص  



 

 

، وبعد موافقة رئيس االجتماع،  رسل أمي   ش اللجنة  -3 بعد معالجة مالحظات أعضاء اللجنة عىل مسودة المحرص 

. المسودة بعد التعديل أل  ي اجتماع اللجنة التاىلي
 
 العتمادها ف

ً
 عضاء اللجنة تمهيدا

ي سجل خاص   وقعه جميع  -3
 
 به جدول أعمال االجتماع وجميع الوثائق المصحوبة ف

ً
يحفظ محرص  االجتماع مرفقا

ين وأمي   شها.    األعضاء الحاض 

 :  مكافجت أعضاء اللجنة - نو والسبعالمادة الثانية 

 لسياسة مكافجت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة يستحق أعضاء لجنة المسئو  -1
ً
لية اإلجتماعية مكافأة سنوية وفقا

ي هذه الالئحة باإلضافة إىل بدل حضور وبدل تنقالت 
 
كة الواردة ف عنه وكبار التنفيذ ي   المعتمدة من الجمعية العامة للشر

 وتذاكر السفر. 

 مكافجت وبدالت. يحدد مجلس اإلدارة مكافأة أمي   ش اللجنة من  -2

 

 ستثمارإل لجنة ا : الفصل الرابع 
 المادة الثالثة والسبعون : الغرض

ئحة لتنظيم عمل لجنة االستثمار من خالل تحديد مهامها وصالحياتها باإلضافة إىل ضوابط و جراءات عملها تم اعتماد ال 

االستثمارية المتاحة وتقييمها واستصدار القرارات وقواعد اختيار أعضائها وكيفية ترشيحهم لتستطيع بدورها بدراسة الفرص 

ي حدود الصالحيات الممنوحة لها من قبل مجلس اإلدارة. 
 
 الالزمة بشأنها أو التوصية بشأنها لمجلس اإلدارة ف

 المادة الرابعة والسبعون: تشكيل اللجنة

كة.  - 1  تشكل لجنة االستثمار بقرار من مجلس إدارة الشر

هم، وال يقل عدد أعضائها  - 2 تشكل لجنة االستثمار من أعضاء مجلس اإلدارة غي  التنفيذ ي   سواء كانوا من المساهمي   أو غي 

 عن ثالثة وال  زيد عىل خمسة ، ويجوز االستعانة بأشخاص من غي  أعضاء المجلس. 

ي حالة غ تار أعضاء اللجنة من بينهم رئيسا يخ - 3
 
ياب رئيس اللجنة عن االجتماع يعي   أعضاء اللجنة لمدة عضوية اللجنة، وف

 لالجتماع. 
ً
ون فيما بينهم رئيسا  الحاض 

 يقوم عضو اللجنة بمهامه من تاري    خ تعيينه من قبل مجلس اإلدارة.  - 4

 ألي نظام أو تعليمات سارية بالمملكة ومع - 5
ً
ذلك يجوز  تنتهي عضوية اللجنة بانتهاء مدتها أو بانتهاء صالحية العضو بها وفقا

كة.  ط أن يكون بوقت مناس  وبما ال يرص  بالشر ل بشر ي كل وقت عزل أعضاء اللجنة ويجوز لعضو اللجنة أن يعير 
 
 للمجلس ف

ي اللجنة  - 6
 
 آخر لشغل المنص  الشاغر ف

ً
إذا شغر مركز أحد أعضاء اللجنة أثناء مدة العضوية، يعي   مجلس اإلدارة عضوا

 إلكمال مدة سلفه. 

ك - 7 ة أن تشعر الجهة المختصة وفق األنظمة المرعية بأسماء أعضاء اللجنة وصفات عضويتهم عند تعيينهم أو أي عىل الشر

ي حددتها األنظمة المرعية. 
ات تطرأ عىل ذلك خالل المدة النظامية التر  تغيي 

 يعي   من قبل مجلس اإلدارة.  - 8
ً
 عاما

ً
 يكون للجنة أمينا

 اللجنة: مهام والسبعون  ةالخامسالمادة 

 تتوىل اللجنة المهام اآلتية : 

ي تتعرض لها وبما  -1
ي تزاولها والمخاطر التر

كة بما  تناس  مع طبيعة أعمالها واألنشطة التر ي الشر
 
تطوير سياسة االستثمار ف

اتيجية المعتمدة كمستثمر ومطور عقاري والتوصية بشأنها لمجلس اإلدارة.    تفق مع خطتها االسير

كة  مراجعة سياسة االستثمار  -2 ي تعمل بها الشر
ي قد تطرأ عىل البيئة الخارجية التر

ات التر بشكل دوري للتأكد من مالءمتها للتغي 

امها باألنظمة واللوائح والتعليمات والتعامالت ذات  ها، ومدى توافقها والير  يعات المنظمة ألعمالها أو أهدافها أو غي  أو التشر

ا حة عىل هذه السياسة. العالقة والتوصية لمجلس اإلدارة بخصوص التغيي   ت المقير

كة ووضع إجراءات وأدوات مالئمة لقياس األداء االستثماري  -3 المراجعة الدورية لألنشطة والمحافظ االستثمارية للشر

 وتقييمه. 

ي تقوم بها طيبة والتوصية بشأنها ومن ذلك ما يىلي :  -4
 دراسة وتقييم الفرص االستثمارية التر

كات أو األعمال أو األصول. عمليات االندماج أو االستحو  - 4/1  اذ عىل الشر



 

 

 إنهاء أو بيع أو نقل ملكية أو خروج  من استثمار قائم أو الترصف فيه.  - 4/2

ي المشاري    ع التوسعية وترتي  األولويات الخاصة بها.  - 4/3
 
ي المشاري    ع الجديدة أو القائمة أو ف

 
 االستثمار ف

ي الدخول فيها. دراسة أي فرصة استثمارية أو تطويرية ترغ   -5
 
كة ف  إدارة الشر

ي ذلك احتماالت التمويل المطلوب.  -6
 
كة بما ف  دراسة أثر التعامالت المذكورة عىل قائمة المركز الماىلي للشر

 أية مهام يكلفها أو يحيلها إليها المجلس.  -7

ي الموضوعات ذات االختصاص بها 
 
: ولتتمكن لجنة االستثمار من تأدية تلك المهام ودعم مجلس اإلدارة ف ي

ر
 ، يكون لها اآلن

ي دراسة الموضوعات  -أ
 
حق طل  أي معلومات أو إيضاحات من المجلس أو اإلدارة التنفيذية من شأنها مساعدة اللجنة ف

ي تختص بها أو تحال إليها  من مجلس اإلدارة. 
 التر

 يحق للجنة االطالع عىل كافة البيانات والمعلومات والسجالت المتعلقة بمهامها.  -ب

ي حدود صالحياتها واختصاصاتها بالتنسيق مع االس  -ج
 
كة أو خارجها ف اء والمختصي   من داخل الشر تعانة بمن تراه من الخير

 اإلدارة التنفيذية لطيبة. 

 حق التحري عن أي أمر يدخل ضمن اختصاصاتها ومهامها، أو أي موضوع يطلبه المجلس عىل وجه التحديد.  -د

 صالحيات اللجنة:  والسبعون ةالسادسالمادة 

ي جدول الصالحيات و  الخاصة بها  يكون للجنة الصالحيات
 
 العامة المعتمد بطيبة القابضة . المدرجة ف

 : ضوابط و جراءات عمل اللجنة والسبعون  ةالسابعالمادة 

 (  توىل رئيس اللجنة المهام التالية: 1

 إدارة اجتماعات اللجنة والعمل عىل تعزيز فاعليتها.  -أ

ي تمثي -ب
 
ل اللجنة أمام مجلس اإلدارة ويرفع توصيات اللجنة وقراراتها وما توصلت إليه من نتائج لمجلس اإلدارة وذلك ف

 أول اجتماع للمجلس تال الجتماع اللجنة. 

دعوة اللجنة لالنعقاد وتحديد وقت وتاري    خ ومكان كل اجتماع من اجتماعات اللجنة وذلك بعد التنسيق مع أعضاء  -ج

 اللجنة. 

ي لمناقشة بنود جدول أعمال اجتماع اللجنة. االتأكد من تو  -د
 
 فر الوقت الكاف

ي  رغ  أحد أعضاء اللجنة إدراجها.   -ه 
 إعداد جدول األعمال مع األخذ بعي   االعتبار الموضوعات التر

اتخاذ القرارات  ضمان أن تكون الموضوعات المعروضة عىل اللجنة مصحوبة بمعلومات كافية تمكن اللجنة من -و

 بخصوصها. 

ي اجتماعات اللجنة من خالل دراسة الموضوعات المدروسة عىل جدول أعمال  -ز
 
تعزيز المشاركة الفعالة لألعضاء ف

ي تحقيق أهداف اللجنة. 
 
 اجتماعاتها ومناقشتها، وبإبداء آرائهم بالشكل الذي يسهم ف

ي الوقت المناس  لتمكينهم من تأدية مهامهم. التأكد من توافر المعلومات الكاملة  -ح
 
 والصحيحة ألعضاء اللجنة ف

 متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة.  -ط

تيبات الالزمة إلجراء التقييم الدوري ألداء اللجنة.  -ي  وضع الير

 (  توىل أمي   ش اللجنة المهام التالية: 2

ح لجدول أعمالها بالتنسيق مع رئيس اللجنة و بالغ  أ . القيام باإلعداد الجتماعات وأنشطة اللجنة وتنسيقها و عداد مقير

ها وتوثيقها ومتابعة تنفيذ توصياتها  أعضاء اللجنة بمواعيد االجتماعات وتزويدهم  بجدول أعمالها و عداد محاض 

 وتوجيهاتها وقراراتها واإلجراءات اإلدارية المتعلقة بها. 

 نشطة اللجنة وأعمالها لرفعها من قبل رئيس اللجنة لمجلس اإلدارة. ب. إعداد التقارير الدورية عن أ

ي تعرض عىل اللجنة أو تصدر عنها. 
 ج. حفظ الوثائق والسجالت والتقارير التر

ي تندرج ضمن اختصاصاتها. 
ي المسائل التر

 
 د. تقديم العون والمشورة إىل اللجنة ف

 ( واجبات عضو اللجنة: 3

ك -أ  ام بأحكام نظام الشر كة االلير  ات ونظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية واألنظمة ذات العالقة والنظام األساسي للشر

كة.  ار بمصالح الشر ي أي عمل من شأنه اإلض 
 
 عند ممارسته لمهامه، واالمتناع عن القيام أو المشاركة ف



 

 

ي للقيام ب -ب
 
 لمهام اللجنة ومسؤولياتها، وعليه تخصيص الوقت الكاف

ً
ي تحقيقها. أن يكون مدركا

 
 دوره ف

كة أو خارجها، كما يج  عليه عدم تقديم مصالحه  -ج  ي سواء من داخل الشر  عن أي تأثي  خارجر
ً
القيام بواجباته بعيدا

كة.   الشخصية عىل مصالح الشر

ي اجتماعات اللجنة من خالل دراسة الموضوعات المطروحة عىل جدول  أعمال اجتماعاتها  -د 
 
المشاركة الفعالة ف

 تها. ومناقش

 : اجتماعات اللجنة والسبعون  ةالثامنالمادة 

وط عقد اجتماعات اللجنة:  -أ   شر

( مرات كل سنة عىل األقل، وذلك بناء عىل دعوة من رئيسها، كما يجوز ألي عضو من أعضاء اللجنة أو 6( تجتمع اللجنة )1

 الظروف ذلك. رئيس المجلس أن يطل  من رئيس اللجنة دعوة اللجنة لالجتماع أو إذا تطلبت 

ي الجتماعاتها قبل بداية كل سنة مالية. 2
 ( تعتمد اللجنة الجدول الزمت 

كة، وتوجه الدعوة لحضور 3 ي أي مكان آخر حس  ما تقتضيه مصلحة الشر
 
كة أو ف ( تعقد اللجنة اجتماعاتها سواء بمقر الشر

ة أيام عىل األقل ويرفق بها جدول األعمال  ي الحاالت العاجلة واالستثنائية توجيه االجتماع قبل عشر
 
ووثائقه، ويجوز ف

 أيام عىل األقل.  5الدعوة لحضور االجتماع قبل موعده ب  

ورة الحضور من خالل االستعانة 4 ي حالة الرص 
 
ط لصحة االجتماع حضور أغلبية أعضاء اللجنة، ولعضو اللجنة ف ( يشير

 بإحدى وسائل اتصال التقنية الحد ثة. 

ي حال غي5
 
 لالجتماع. ( ف

ً
ون رئيسا  اب رئيس اللجنة عن االجتماع يعي   أعضاء اللجنة الحاض 

ي حالة تساوي األصوات  رجح الجان  الذي معه 6
 
،  وف ( تصدر قرارات وتوصيات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها المشاركي  

 الرئيس. 

ه من غي  أعضاء اللجنة لحضور اجت7 ماعات اللجنة ويجوز للجنة أن تصدر قرارات ( ال يجوز لعضو اللجنة أن  ني  عنه غي 

ط موافقة جميع أعضاء اللجنة عىل  ي الحاالت العاجلة عن طريق عرضها عىل جميع األعضاء متفرقي   ويشير
 
تمريرية ف

ي محرص  االجتماع. 
 
ي أول اجتماع تال لها لتوثيقها ف

 
 القرارات كتابة وتعرض هذه القرارات عىل اللجنة ف

ي االجتماع بهذه 8
 
( يجوز للجنة عقد اجتماعاتها باستخدام وسائل االتصال والتقنية الحد ثة وسوف يعتير العضو المشارك ف

ي االعتبار عند تحديد النصاب ويحق له التصويت عىل 
 
ي االجتماع وبالتاىلي فإنه  ؤخذ ف

 
الطريقة أنه حاض  بنفسه ف

ي تتخذها اللجنة. ا
 لقرارات التر

 عات اللجنة: توثيق اجتما-ب

1 :  ( يعد أمي   ش اللجنة محاض  توثيق اجتماعات اللجنة، عىل أن تتضمن ما يىلي

 أ . مكان االجتماع وتاريخه ووقت بدا ته ونها ته. 

ين، مع بيان أسماء المدعوين لحضور االجتماع من غي  أعضاء اللجنة.  ين وغي  الحاض   ب. أسماء األعضاء الحاض 

اضات عليها إن وجدت. ج. مداوالت وقرارات اللجن  ة مع بيان نتائج التصويت عليها وأسباب اإلعير

تها، وآلية متابعتها.  ي لمباشر
 د. تحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ القرارات المتخذة، وتحديد الوقت الزمت 

جتماع وعىل (  رسل أمي   ش اللجنة مسودة محرص  االجتماع ألعضاء اللجنة، خالل مدة أقصاها سبعة أيام من تاري    خ اال 2

خالل مدة أقصاها سبعة أيام من تاري    خ اإلرسال المشار  -إن وجدت  -أعضاء اللجنة إبداء مالحظاتهم عىل مسودة المحرص  

 إليه. 

، وبعد موافقة رئيس االجتماع،  رسل أمي   ش اللجنة المسودة 3 ( بعد معالجة مالحظات أعضاء اللجنة عىل مسودة المحرص 

. بعد التعديل ألعضاء اللج ي اجتماع اللجنة التاىلي
 
 العتمادها ف

ً
 نة تمهيدا

ي سجل خاص   وقعه جميع األعضاء 4
 
 به جدول أعمال االجتماع وجميع الوثائق المصحوبة ف

ً
( يحفظ محرص  االجتماع مرفقا

ين وأمي   شها.    الحاض 

 

 

 



 

 

 : مكافجت أعضاء اللجنةوالسبعون  ةالتاسعالمادة 

 لسياسة مكافجت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار ( يستحق أعضاء لجنة 1
ً
االستثمار مكافأة سنوية وفقا

كة باإلضافة إىل بدل حضور وبدل تنقالت وتذاكر السفر.   التنفيذ ي   المعتمدة من الجمعية العامة للشر

 ( يحدد مجلس اإلدارة مكافأة أمي   ش اللجنة من مكافجت وبدالت. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب السادس ) الرقابة الداخلية (



 

 

 

 الداخلية :  الرقابة نظام - الثمانونالمادة  

، الئحة الصالحيات ، السياسات واآلليات      كة باعتماد الهيكل التنظيمي عىل مجلس اإلدارة وضع نظم الرقابة الداخلية بالشر

التقارير، والمالية و عداد و صدار ة يالمحاسبتسجيل العمليات اآلىلي إلدارة الموارد و والضوابط واألنظمة الالزمة وتفعيل النظام 

ومتابعة مدى فعاليتها وحسن تنفيذها وتحسينها وذلك لضمان سالمة وشفافية ودقة نظم التقارير والرقابة المالية و دارة 

كة ويحد من تأثي  المخاطر عىل أعمالها المخاطر وكفاءة وفعالية الرقابة الداخلية التشغيلية واإلدارية بما يح مي أصول الشر

اتيجية وبما يحدد كة االسير ي  معا ي  المسؤولية ويحقق أهداف الشر
 
ي  التنفيذية المستويات جميع ف

 
كة ف  و األحكام الشر

  العالقة .  ذات مع األطراف بالتعامالت الخاصة والضوابط

كة داخلية رقابة نظام اإلدارة مجلس اعتمد      أحكام وتطبيق المخاطر بإدارة واإلجراءات المتعلقة السياسات لتقييم للشر

كة الخاصة الحوكمة قواعد  معا ي  واضحة اتباع النظام هذا وتم تضمي    الصلة، ذات واللوائح باألنظمة والتقيد ، بالشر

ي  للمسؤولية
 
ي  التنفيذية المستويات جميع ف

 
كة ف   العالقة تتم ذات األطراف تعامالت وأن الشر

ً
 الخاصة والضوابط لألحكام وفقا

 .بها

كة :  مستقلة إدارة  تأسيس - نالثمانو و  الحادية المادة  بالشر

كة الهيكلية التنظيمية  ي سبيل تقييم فعالية وكفاية نظم وضوابط الرقابة الداخلية والمخاطر وتحسي   أدائها تضع الشر
 
ف

 المناسبة من خالل: 

 تشكيل لجنة المراجعة واعتمادها من الجمعية العامة.  -

 اعتماد الئحة عمل للجنة المراجعة من الجمعية العامة وتنظيم صالحياتها بما  تناس  ومهامها.  -

اف لجنة المراجعة ال تخضع ألي تأثي  من  - كة إدارة للمراجعة الداخلية تعمل تحت إشر تضمي   الهيكل التنظيمي للشر

 فيذية وتمارس مهامها باستقاللية تامة. قبل اإلدارة التن

تنفيذ المراجعة الداخلية ألعمال فحص دورية لتقييم مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخىلي والتقرير عنها لإلدارة  -

 التنفيذية وللجنة المراجعة ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية والوقائية. 

ي كفء ومستقل  -  ومتابعة أعماله. تعيي   مراجع خارجر

اف لجنة المراجعة وال تخضع ألي تأثي  من قبل  كة إدارة للمراجعة الداخلية تعمل تحت إشر  وجد ضمن الهيكل التنظيمي للشر

كة اإلدارة التنفيذية وتمارس مهامها باستقاللية تامة، ويجوز  إدارة مهام واختصاصات لممارسة خارجية بجهات االستعانة للشر

كة بمسؤولية ذلك يخل وال  الداخلية، والمراجعة مخاطر،ال تقييم و دارة  .المهام واالختصاصات تلك عن الشر

 الداخلية :  المراجعة إدارة مهام - والثمانون الثانيةالمادة 

تعتمد لجنة المراجعة ميثاق إدارة المراجعة الداخلية الذي يحدد أهداف نشاط المراجعة الداخلية ونطاق عملها، وصالحية 

كة. حيث تقدم المراجعة الداخلية تأكيدات مستقلة  موظفيها ومسئولية هذه اإلدارة ومساءلتها واستقالليتها داخل الشر

كة  الداخلية الرقابة نظام وموضوعية لتقييم  بحكمة القيمة المضافة لتحسي   عمليات تشغيل الشر
ً
شدا ونشاطا استشاريا مسير

ي 
 
ي تحقيق أهدافها باتباع نهج  لمساعدتها ف

 
منظم ومنضبط وتحسي   فعالية أنظمة الحوكمة و دارة المخاطر والرقابة الداخلية ف

كة.  اتيجية الشر  انسجام مع إسير

اف الداخلية الرقابة نظام تقييم الداخلية المراجعة إدارة تتوىل ام مدى من تطبيقه، والتحقق عىل واإلشر كة الير   وعامليها الشر

كة يةالسار  والتعليمات واللوائح باألنظمة  .و جراءاتها وسياسات الشر

 :  الداخلية المراجعة إدارة تكوين - والثمانون الثالثةالمادة 

  المراجعة ويكون لجنة بتعيينه توضي  األقل عىل داخىلي  مراجع من الداخلية المراجعة إدارة تتكون
 
ي  ويراع .أمامها مسؤوال

 
 ف

 :يىلي  ما وعملها الداخلية المراجعة إدارة تكوين

ي  تتوافر أن - 1
 
 المراجعة أعمال سوى أعمال أخرى بأي يكلفوا وأال المناس ، والتدري  واالستقالل الكفاءة بها العاملي    ف

 .الداخلية

 .أمامها مسؤولة وتكون بها ترتبط وأن المراجعة، لجنة إىل تقاريرها اإلدارة ترفع أن - 2

د أن - 3
َّ
اح عىل بناء   المراجعة الداخلية إدارة مد ر مكافجت تحد   المراجعة لجنة اقير

ً
كة وفقا  .لسياسات الشر



 

 

ن أن - 4
َّ
مك

ُ
 .قيد دون عليها والحصول والوثائق والمستندات المعلومات عىل االطالع من ت

 :  الداخلية المراجعة خطة-  والثمانون الرابعة المادة

ث لجنة من معتمدة للمراجعة شاملة خطة وفق الداخلية المراجعة إدارة تعمل
َّ
  الخطة هذه المراجعة، وتحد

ً
 ويج  .سنويا

ي  بما الرئيسة، والعمليات األنشطة مراجعة
 
ام، و دارة إدارة المخاطر أنشطة ذلك ف   االلير 

ً
 .األقل عىل سنويا

  :الداخلية المراجعة تقرير - والثمانون الخامسة المادة

  الداخلية المراجعة إدارة تعد  )أ
ً
  تقريرا

ً
 عىل سنوي رب  ع بشكل المراجعة اإلدارة ولجنة مجلس إىل وتقدمه أعمالها عن مكتوبا

  التقرير هذا  تضمن أن ويج  .األقل
ً
ي  الداخلية لنظام الرقابة تقييما

 
كة ف  وتوصيات، نتائج من اإلدارة إليه انتهت وما الشر

ي  وبيان اإلجراءات
ي  السيما بشأنها وأي ملحوظات السابقة المراجعة وتوصيات نتائج معالجة بشأن إدارة كل اتخذتها التر

 
 ف

ي  المعالجة عدم حال
 
 .ذلك ودواعي  المناس  الوقت ف

  الداخلية المراجعة إدارة تعد  )ب
ً
  تقريرا

ً
  عاما

ً
ي  المراجعة عمليات بشأن ولجنة المراجعة اإلدارة مجلس إىل وتقدمه مكتوبا

 التر

 - وجد إن-  الخطة عن انحراف أو إخالل أي أسباب فيه المعتمدة، وتبي    الخطة مع ومقارنتها المالية السنة خالل أجريت

 .المعنية المالية لنهاية السنة التاىلي  الرب  ع خالل

  الداخلية، المراجعة إدارة أو لجنة المراجعة توصية عىل بناء   الداخلية المراجعة إدارة تقرير نطاق اإلدارة مجلس يحدد  )ج

 الداخلية:  المراجعة تقارير حفظ -والثمانون   السادسة المادة

كة عىل  تعي     وما وتوصيات نتائج من خلصت إليه وما أنجز ما بوضوح متضمنة العمل ومستندات المراجعة تقارير حفظ الشر

 .بشأنها اتخذ قد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كة (  الباب السابع ) مراجع حسابات الشر



 

 

 

 : الحسابات مراجعة مهمة إسناد -والثمانون  السابعة المادة

ة والتأهيل؛ والكفاءة باالستقالل  تمتع -أو أكي   - مراجع إىل السنوية حساباتها مراجعة مهمة طيبة القابضة تسند  والخير

كة المالية كانت القوائم إذا ما فيه  بي ّ   والمساهمي    اإلدارة لمجلس ومستقل موضوعي  تقرير إلعداد  وعدالة بوضوح تّعير  للشر

كة الماىلي  المركز عن ي  وأدائها للشر
 
 .النواجي الجوهرية ف

 : الحسابات مراجع تعيي    -والثمانون  الثامنة المادة

  - طيبة القابضة حسابات مراجع العادية العامة الجمعية تعي   
ً
 :يىلي  مراعاة ما مع اإلدارة، مجلس ترشيح عىل بناء   -سنويا

 .المراجعة ، وأن تتضمن التوصية مكافأته ومدة عمله لجنة من توصية عىل بناء   ترشيحه يكون أن - 1

  يكون أن - 2
ً
ي  وأن له مرخصا

 
وط يستوف  .المختصة الجهة من المقررة الشر

 .طيبة القابضة مصالح مع مصالحه تتعارض أال - 3

 .اثني    مراجعي    عن المرشحي    عدد يقل أال - 4

 :  الحسابات واجبات وصالحيات مراجع -التاسعة والثمانون  المادة

 :الحسابات مراجع عىل يج 

ي  بذل - 1 كة واألمانة العناية واجتر  .للشر

ي  الهيئة إبالغ - 2
 
ة المسائل بشأن المناس  اإلجراء اإلدارة مجلس اتخاذ عدم حال ف ي يطرحها للشبهة المثي 

 .التر

  .عمله المجلس  يش لم إذا العادية العامة الجمعية دعوة اإلدارة مجلس من يطل  أن - 3
 
ر تعويض عن ويكون مسؤوال  الرص 

ي تقع األخطاء بسب  الغي   أو المساهمي    أو طيبة القابضة يصي  الذي
ي  منه التر

 
 المراجعون تعدد و ذا عمله، أداء ف

كوا ي  واشير
 
 .مسؤولي   بالتضامن كانوا الخطأ، ف

ي أي وقت . لمراجع الحسابات  - 4
 
كة وسجالتها وغي  ذلك من الوثائق ف  اإلطالع عىل دفاتر الشر

اماتها وغي  ذلك  - 5  
كة والير ورية للتحقق من موجودات الشر ي  راها ض 

يحق لمراجع الحسابات طل  البيانات واإليضاحات التر

ي نطاق عمله . 
 
 مما يدخل ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( الشكاوى مع أصحاب المصالحسياسة تنظيم الباب الثامن ) 
 : السياسة  - التسعون المادة

ي قد تنشأ مع األطراف ذات التعامل معها بالطرق الرضائية الودية بما ال 
تسع طيبة إىل حل كافة الخالفات والمشاكل التر

ي حي    تم تعويض أصحاب المصالح معها 
 
فيما إذا آلت تلك الخالفات  تعارض مع أنظمتها ولوائحها ومصلحتها قدر ما أمكن ف

 لما يصدر من الجهات واللجان القضائية من قرارات وأحكام وذلك بعد استنفاذ طيبة لكافة اإلجراءات 
ً
ي وفقا

 
إىل المسار القضان

 لما يىلي : 
ً
عية بخصوصها ، أما فيما  تعلق بجان  المعالجة الودي فإنه  تم وفقا  النظامية والشر

  
 
 ال ع  ام ل ون :  -أوال

 توجه شكاوى العاملي   المنتسبي   لطيبة إىل أي من : 

 الرئيس المباشر .  -1

ية .  -2  إدارة الموارد البشر

حات بطيبة .  -3 ة أو عن طريق صندوق الشكاوى والمقير  صاح  الصالحية مباشر

ي : 
ر
 تصنف شكاوى العاملي   لآلن

 شكاوى تخص مخالفات العمل .  -1

 شكاوى تخص إدارة وتنفيذ أعمال طيبة .  -2

 تخص مخالفات الئحة الحوكمة . شكاوى  -3

ي الشكاوى : 
 
 طريقة النظر ف

وط الخدمة من قبل مد ر  -1 ي المسائل الخاصة بشر
 
ي شكاوى العاملي   الخاصة بشئون العاملي   ف

 
الموارد   تم النظر ف

ية ح لصاح  الصالحية العتم البشر ي والمراجعة الداخلية ويتم رفع الحل المقير
 
 . ادهبعد أخذ مشورة المستشار القانون

ي المسائل الخاصة بإدارة وتنفيذ األعمال :  -2
 
 النظر ف

ية نظر مد ر  ي الشكاوى الخاصة بأداء األعمال وتنفيذها ويتم الرد عىل العامل خالل مدة  الوارد البشر
 
بطيبة ف

 أقصاها أسبوعي   من تقديم الشكوى. 

 الشكاوى الخاصة بمخالفات الئحة الحوكمة الخاصة بطيبة :  -3

ام  ن قبل إدارة الحوكمة تم النظر فيها م  . واإللير 

 
ً
 المساهمون :  -ثانيا

ي شكاوى المساهمي   عن طريق :  -أ
  تم تلفر

يدية أو الهاتفية.  -1  الخطابات الير

ي لطيبة .  -2
 
ون يد اإللكير  رسائل من خالل الير

حات بطيبة .  -3  صندوق الشكاوى والمقير

ون لطيبة بقسم المساهمي    .  -4  شكاوى المساهمي   الذي يحرص 

ي تقدم للمساهمي   .  -5
 الشكاوى من خالل االستبيانات التر

 طريقة معالجة شكاوى المساهمي   :  -ب

 المساهمي   . شئون  تم تسجيل رقم الشكوى من قبل قسم  -1

ي الشكوى و بداء الرأي من قبل كل من :  -2
 
  تم النظر ف

 .  شئون المساهمي   مد ر  -

ام الحوكمةمد ر ادارة مد ر الشئون القانونية و  -  .  واإللير 

  ر الشئون المالية . مد -

  تم اعتماد آلية معالجة الشكوى والرد من صاح  الصالحية .  -3

  تم الرد خالل ثالثة أيام عمل من تاري    خ استالم الشكوى .  -4

ي سجل المعالجات بقسم  -5
 
ومتابعتها من خالل اجتماعات المتابعة مع  شئون المساهمي    تم تسجيل المعالجة ف

 مد ر الشئون المالية . 



 

 

ات المكتسبة عن طريق برنامج نماذج طيبة ويتم نشر نتائجها عىل  -6 ي نظام الخير
 
 تم تلخيص الشكوى ووضعها ف

 . 
 
ي تكرارها مستقبل

 
 جميع العاملي   واالستفادة منها وتالف

  
ً
 الموردون :  -ثالثا

ي شكاوى  -أ
اف، مالية، قانونية، تخطيط ودراسات  تم تلفر  كانت استشارية، تصميم، إشر

ً
المورد ن والجهات األخرى سواءا

هم عن طريق :   جدوى، مقاولي   وغي 

يدية أو الهاتفية.  -1  الخطابات الير

ي لطيبة .  -2
 
ون يد اإللكير  رسائل من خالل الير

 لطيبة .  -3
ً
 مندوب المورد الذي يحرص  شخصيا

ي شكاوى المورد ن :  -ب
 
 النظر ف

ي سجل شكاوى المورد ن وتقوم بعرض الشكوى عىل الجهة  قسم الشئونقوم ي -1
 
اإلدارية بتسجيل شكاوى المورد ن ف

ح حلها.   المعنية بها لتقوم بدورها بتقديم مقير

ي تتطل  حل مشكلة داخلية مع المورد من خالل مخالفات  :  -2
ي حالة الشكاوى التر

 
 ف

 التسليم والتسلم .  -

 د أو مخالفة بنود العقد . مخالفات التأخي  عن التوري -

 أي مخالفات أخرى .  -

 تقوم اإلدارة المالية بتطبيق اإلجراء المطلوب. 

  
ً
 العمالء :  -رابعا

كات الشقيقة والتابعة :  -أ  الشر

كات التابعة من خالل إدارة االستثمار والتطوير بطيبة  .  -1 ي شكاوى الشر
  تم تلفر

سكرتارية إدارة االستثمار والتطوير وعرضها عىل مد ر إدارة  تم تسجيل الشكاوى مع تصنيفها وتحليلها من قبل  -2

 االستثمار والتطوير لتحويلها للجهة ذات االختصاص بطيبة . 

ي بالشكوى بالنظر فيها خالل ثالثة أيام عمل مع تقديم  -3
يقوم مد ر إدارة االستثمار والتطوير ومد ر اإلدارة المعت 

حات حلها لمد ر إدارة االستثمار والتط كة التابعة . مقير  وير للرد عىل الشر

كات الشقيقة المرتبطي   بعقود مع طيبة :  -ب  عمالء الشر

كات الشقيقة أو التابعة وتقدم صاح  الشأن بها إىل إدارة  -1 ي أي شكوى من قبل إدارة الشر
 
ي حالة عدم النظر ف

 
ف

كة طيبة .   شر

إىل الجهة المختصة بطيبة وذلك بعد تتلفر إدارة االستثمار والتطوير الشكوى ويتم تسجيلها ومن ثم تحويلها  -2

كات .   التأكد من عدم االستجابة لها من قبل تلك الشر

  تم النظر والرد عىل تلك الشكاوى خالل ثالثة أيام عمل من تاري    خ استالمها  .  -3

  تم إطالع صاح  الصالحية عىل نتائج معالجة الشكوى .  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( المخالفاتسياسة تنظيم اإلبالغ عن الباب التاسع ) 
 



 

 

 :  تمهي د  - والتسعون الحادية المادة

كات الصادرة عن هيئة          إىل المادة الرابعة والثمانون من الئحة حوكة الشر
ً
تم إعداد سياسة  اإلبالغ  عن المخالفات استنادا

ي نصت ))عىل مجلس اإلدارة 16/5/1438( وتاري    خ 2017 - 16 - 8السوق المالية بموج  القرار رقم )
اح  -ـه والتر بناء عىل اقير

ي تقديم شكاواهم أو اإلبالغ عن الممارسات وضع ما يلزم  -لجنة المراجعة
 
من سياسات و جراءات  تبعها أصحاب المصالح ف

ي نصت ))عىل لجنة المراجعة وضع آلية تتيح 
المخالفة.. الخ(( وكذلك المادة السابعة من الئحة لجنة المراجعة بطيبة التر

ي 
 
ي التقاري طيبة القابضةللعاملي   ف

 
ها بشية، وعىل اللجنة التحقق من تقديم مالحظاتهم بشأن أي تجاوز ف ر المالية أو غي 

ي إجراءات متابعة مناسبة((
 تطبيق هذه اآللية بإجراء تحقيق مستقل  تناس  مع حجم الخطأ أو التجاوز وتبت 

 الهدف : 

 : ي
ر
  تمثل الهدف الرئيسي من هذه السياسة باآلن

ي  
 
( مجلس اإلدارة عير قنوات متعددة عن أي ترصفات أو طيبة القابضةتيسي  إبالغ أصحاب المصالح )بمن فيهم العاملون ف

ها  ي القوائم المالية أو أنظمة الرقابة الداخلية أو غي 
 
 ممارسات أو وقائع تخالف األنظمة واللوائح والقواعد المرعية أو تثي  الريبة ف

ي مواجهتهم أم لم تكن،  طيبة القابضةلح وتؤدي إىل المساس بمصا
 
ومساهميها سواء كانت تلك الترصفات أو الممارسات ف

 و جراء التحقيق الالزم بشأنها وذلك من خالل العمل بوسيلة شية مع ضمان حماية المبلغي   بحسن نية. 

 :  الشية وحماية المبلغي   عن المخالفات -والتسعون  الثانية المادة

تعامل البالغات بشية تامة بالنسبة لهوية مقدميها والمعلومات المتعلقة بهم ولن يطلع عليها أحد أو يشارك فيها إال  - 1

ي ذلك بمعرفة الجهات المختصة.  ي التحقيق الخارجر
 من تتطل  إجراءات التحقيق علمهم أو مشاركتهم أو يقتىص 

الرئيس المباشر أو من قبل الرئيس التنفيذي أو التحقيق معه إال إذا ثبت ال يجوز مسائلة الموظف عن شكواه من  - 2

 بالدليل القاطع كيدية شكواه أو بالغه . 

 :  إجراءات اإلبالغ -والتسعون  الثالثةالمادة 

يد القنوات التالية لإل ألي من أصحاب المصالح  توفر طيبة   بالغ بالمخالفات موضوع هذه السياسة من خالل عناوين الير

ي التالي
 
ون  ة : االلكير

ية:     • ي تقع ضمن نطاق إدارة الموارد البشر
 complaints@Taiba.com.sa HRالشكاوى التر

ية.  ي يمكن الكتابة لعناية  مد ر ادارة الموارد البشر
 
ون يد االلكير ي حال تعذر استعمال الير

 
 ف

 Taiba.com.saGrievance@اإلداري الذي لم  تم حله من خالل اإلدارة أعاله:   التظلم •

ي يمكن الكتابة لعناية الرئيس التنفيذي. 
 
ون يد االلكير ي حال تعذر استعمال الير

 
 ف

ي ال تقع ضمن ما سبق أعاله وال تستوج  الشية أو الحم •
 Compliance@Taiba.com.saاية:  المخالفات التر

ام.  ي يمكن الكتابة لعناية ضابط الحوكمة وااللير 
 
ون يد االلكير ي حال تعذر استعمال الير

 
 ف

ي تستوج  الشية والحماية:  •
 NAZAHA@taiba.com.saالمخالفات التر

يد  ي حال تعذر استعمال الير
 
ي يمكن الكتابة لعناية أمي   ش لجنة المراجعة. ف

 
ون  االلكير

ي المخالفات المبلغ عنها  -والتسعون  الرابعةالمادة 
 
 :  التحقيق ف

ي الحاالت المبلغ عنها واتخاذ اإلجراءات المناسبة سواء الوقائية منها أو التصحيحية وفق اإلجراءات 
 
سيتم التحقيق ف

 :  الداخلية لطيبة ومن ذلك

ي أعاله بإرسال نسختي   من  -1
 
ون يد االلكير ي تستوج  الشية أو الحماية يقوم خادم الير

اهة التر ي حال مخالفات الي  
 
ف

 البالغ إىل أمي   ش لجنة المراجعة و إىل رئيس لجنة المراجعة. 

ي أمي   ش لجنة المراجعة البالغ المقدم للمجلس أو ألحد األعضاء أو اللجان يقوم بتسجيل ر   -2
قم البالغ وتزويد عند تلفر

 مقدم البالغ بهذا الرقم كمرجعية لصاح  البالغ .  

 توىل أمي   ش لجنة المراجعة  بالتنسيق مع رئيس لجنة المراجعة للبدء بإجراءات التحقيق من فريق يشكل لهذا  -3

 الغرض. 

عند انتهاء فريق التحقيق وصدور نتائج أعماله وتوصياته يقوم رئيس لجنة المراجعة  بتسليمه لرئيس المجلس للنظر  -4

ي أول جلسة للمجلس أو للجهة القانونية المختصة. 
 
 فيه ف

mailto:complaints@Taiba.com.sa
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ي بالغه خالل أسبوع من انتهاء إجراءات التحقيق وا -5
 
لبت يقوم أمي   ش المجلس بإبالغ صاح  البالغ بنتائج النظر ف

 فيه إذا لزم األمر . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي الباب العاشر ) 
ي والمهت 

 ( سياسة السلوك الوظيف 
 



 

 

 قيم طيبة :  -والتسعون  الخامسةالمادة 

 تراعي طيبة تطبيق القيم اآلتية:          

 الشفافية.  -النمو  -الحرفية  -اإلبداع  -االتقان  -األمانة   -التقوى 

ي :  -والتسعون  السادسةالمادة 
ي والمهت 

 مفهوم السلوك الوظيف 

ام من تشمله  ي هو الير 
ي والمهت 

اهة وصدق وموضوعية  سياسة السلوك الوظيف  بأداء واجباته الوظيفية والمهنية بي  

ي حدود الصالحيات المخولة له وأن يقوم بعمله بحسن نيه ودون قصد أو 
 
وأمانه والعمل عىل تحقيق أهداف طيبة وف

ه.  ار بمصلحة طيبة لتحقيق مصلحة خاصة له أو لغي   اهمال او مخالفة األنظمة أو اإلض 

 نطاق السياسة:  - والتسعون السابعةالمادة 

لٌّ فيما يخصه. 
ُ
ي طيبة ك

 تشي هذه السياسة عىل أعضاء مجلس اإلدارة وموظف 

:  -والتسعون  الثامنةالمادة  ي
ي والمهت 

 قواعد السلوك الوظيف 

ي العناية والوالء تجاه طيبة وتأكيد هذا الوالء والترصف  - 1 ي طيبة ببذل واجتر
م أعضاء مجلس اإلدارة وموظف  يلير 

ي جميع 
 
باستمرار من أجل صون مصالح طيبة وتنميتها وتعظيم قيمها وتقديم مصالحها عىل مصلحته الشخصية ف

 األحوال. 

م بما يحقق مصلحة طيبة ومصلحة المساهمي   ومراعاة  - 2 ي طيبة ويلير 
 
يمثل عضو مجلس اإلدارة جميع المساهمي   ف

ي 
 انتخبته فحس .  حقوق أصحاب المصالح اآلخرين وليس مصلحة المجموعة التر

ي تؤثر عىل قيامه  - 3
ي طيبة باألنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات المختصة والتر

م أعضاء مجلس اإلدارة وموظف  يلير 

 بواجباته. 

ي  بنونها أثناء عملهم  - 4
ي طيبة بعدم استغالل مناصبهم أو واجباتهم أو عالقاتهم التر

م أعضاء مجلس اإلدارة وموظف  يلير 

 لحصول عىل خدمة من أية جهة كانت أو مزايا أو فوائد لمصالحهم الشخصية أو لمصلحة عائالتهم. أو صالحياتهم ل

ي طيبة بالتعاون مع زمالئهم ومشاركتهم آرائهم بمهنية وموضوعية عالية  - 5
م أعضاء مجلس اإلدارة وموظف  يلير 

ي العمل. 
 
 وتقديم العون لهم حيثما أمكن وما  واجههم من مشاكل ف

م أ - 6 اماتهم المتعلقة بواجبات وظائفهم يلير  ي طيبة بتكريس جهدهم ووقتهم لتنفيذ الير 
عضاء مجلس اإلدارة وموظف 

 ومناصبهم. 

7 -  . م اإلدارة التنفيذية بمعاملة جميع الموظفي   بعدالة وموضوعية وانصاف ودون تميي    تلير 

ي طيبة ومن له عالقة بطيبة باإلفصاح - 8
م أعضاء مجلس اإلدارة وموظف  ي  يلير 

 
والتبليغ عن مصالحهم الشخصية ف

حالة تعارضها مع مصلحة طيبة، ويقع ع ء اإلفصاح عن وجود حالة تعارض مصالح فعلية أو محتمله عىل 

 الشخص الذي  واجهها ويكون اإلفصاح كتابة للجهة اإلدارية األعىل. 

ي طيبة بعدم استخدام موجودات طيبة أو مو  - 9
م أعضاء مجلس اإلدارة وموظف  اردها المختلفة ألي مصلحة يلير 

ي نطاق نشاط وعمل طيبة، كما  تم المحافظة عىل 
 
شخصية أو استغاللها لمنفعة خاصة أو أهداف أخرى ال تقع ف

ر والضياع والشقة و ساءة االستخدام وتشمل أصول طيبة  أصول طيبة الملموسة وغي  الملموسة من التلف والرص 

ونية عىل سبيل المثال ال الحرص الموجودات و  المرافق والممتلكات واألجهزة والمعدات والمواد والموارد االلكير

 والوثائق والمعلومات واسم وشعار وشهرة طيبة. 

ي طيبة وأصحاب المصالح اآلخرين إفشاء أية معلومات شية عن أداء  -10
يحظر عىل أعضاء مجلس اإلدارة وموظف 

ي 
  تلقاها أي منهم وحما تها من االستخدام غي  المرخص وأعمال وخطط طيبة والمحافظة عىل شية المعلومات التر

ي الوصول والحصول عىل 
 
ي السوق بفرص متكافئة ف

 
واإلفشاء ألي جهة كانت بهدف أن تتمتع كافة األطراف ف

معلومات طيبة من خالل اإلفصاح عنها عير السوق المالية السعودية تداول، وال يحق ألي من األطراف السابقة 

خدمته بطيبة أو بعدها االفصاح عن أي معلومات شية خارج طيبة إال بتفويض من مجلس  سواء خالل مدة

اإلدارة، أو إذا طل  منه ذلك بمقتىص  األنظمة، كما يحظر استخدام أية معلومات شية لتحقيق أي مكاس  

 شخصية ألي منهم أو لجهات أخرى خارج طيبة. 



 

 

ء آخر ذو قيمة من ال يحق ألي شخص ذو عالقة بطيبة أو يعمل  -11  ي
بها قبول أية هدايا أو منافع أو خدمات أو أي سر

ي تأدية 
 
جه  ة أخ  رى أو شخص حتر ال تؤث  ر عىل موضوعي  ة ق رارات ذلك الشخص أو الموظف أو عىل قدراته ف

ار بها، أو تحقيق منافع شخصية أو منا فع خاصة واجباته ومسئولياته وكي ال تؤدي إىل إهدار مصالح طيبة أو اإلض 

 للجهة المانحة. 

 : صالحيات االطالع عىل المعلومات  -التاسعة والتسعون المادة 

وفق دليل شية وحماية  طيبة القابضةتخضع صالحيات وتوقيت االطالع عىل المعلومات الداخلية الخاصة ب  

كات المدرجة .   المعلومات  وتداولها بطيبة وسياسة أمن المعلومات الخاصة بالشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( السياسات المتعلقة باإلفصاح والشفافيةعشر )  الحاديالباب 



 

 

م طيبة بتطبيق السياسات المتعلقة باإلفصاح والشفافية عىل النحو   التاىلي : تلير 

ي  تقرير - المائةالمادة 
 
 اإلدارة:  مجلس اإلفصاح ف

  اإلدارة مجلس تقرير  تضمن
ً
ة، المالية السنة خالل لعملياته عرضا ي  العوامل المؤثرة وجميع األخي 

 
كة أعمال ف  عىل ، الشر

 :يىلي  ما عىل اإلدارة مجلس تقرير يشتمل أن

بق ما - 1
ُ
كات  أحكام من ط ق لم وما الصادرة من هيئة السوق الماليةالئحة حوكمة الشر  ذلك .  وأسباب يطبَّ

اتهم .  والسابقة ومؤهالتهم الحالية ووظائفهم التنفيذية، واإلدارة اللجان، وأعضاء اإلدارة، مجلس أعضاء أسماء - 2  وخير

كات أسماء - 3 ي  خارجها أو المملكة داخل الشر
ي  طيبة القابضة إدارة مجلس عضو يكون التر

 
 ف

ً
 الحالية إدارتها مجالس عضوا

 مد ري  ها .  من أو والسابقة

ي  النحو عىل أعضائه وتصنيف اإلدارة مجلس تكوين - 4
ر
 - تنفيذي غي   إدارة عضو مجلس - تنفيذي إدارة مجلس عضو :اآلن

 مستقل .  إدارة مجلس عضو

ي  اإلجراءات - 5
حات - التنفيذ ي    غي   وبخاصة - أعضائه إلحاطة اإلدارة مجلس اتخذها التر  بمقير

ً
 المساهمي    علما

 وأدائها .  طيبة القابضة حيال وملحوظاتهم

شيحات واللجنة التنفيذية وما  تم  ولجنة المراجعة، كلجنة ومهامها، اللجان الختصاصات مخترص وصف - 6 المكافجت والير

 لألعضاء الحضور انعقادها وبيانات وتواري    خ اجتماعاتها وعدد وأعضائها ورؤسائها اللجان أسماء ذكر مع تشكيله من لجان،

 اجتماع.  لكل

ي  الوسائل  نطبق، حيثما - 7
ي  اإلدارة مجلس عليها اعتمد التر

 
ي  الخارجية وأعضائه، والجهة لجانه وأداء أدائه تقييم ف

 قامت التر

 وجدت .  إن ،طيبة القابضةب وعالقتها بالتقييم

  التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء مكافجت عن اإلفصاح - 8
ً
 لألنظمة واللوائح الصادرة من الجهات المختصة.  وفقا

ازي تدبي   أو جزاء أو عقوبة أي - 9 افية جهة من أي أو الهيئة من طيبة القابضة عىل مفروض احتياطي  قيد أو احير  أو إشر

ي  وقوعها وتفادي وسبل عالجها لها الموقعة والجهة المخالفة أسباب بيان مع قضائية، أو تنظيمية
 
 .المستقبل ف

ي  لجنة المراجعة رأي إىل إضافة ،طيبة القابضةب الداخلية الرقابة إجراءات لفعالية السنوية المراجعة نتائج - 10
 
 كفاية مدى ف

ي  الداخلية الرقابة نظام
 
 .  طيبة القابضة ف

ي  داخىلي  مراجع تعيي    إىل الحاجة مدى بشأن المراجعة لجنة توصية- 11
 
ي  طيبة القابضة ف

 
 .عدم وجوده  حال ف

ي  المراجعة لجنة توصيات - 12
ي  أو اإلدارة، مجلس قرارات وبي    بينها تعارض  وجد التر

 بشأن بها األخذ رفض المجلس التر

، المراجع أو تعيي    أدائه وتقييم أتعابه وتحديد وعزله طيبة القابضة حسابات مراجع تعيي     تلك ومسوغات الداخىلي

 بها .  األخذ عدم وأسباب التوصيات ،

كة، االجتماعية المساهمات تفاصيل - 13  .وجدت  إن للشر

ة المالية السنة خالل المنعقدة للمساهمي    العامة الجمعيات بتواري    خ بيان - 14 ين اإلدارة أعضاء مجلس وأسماء األخي   الحاض 

 الجمعيات .  لهذه

كة الرئيسة النشاط ألنواع وصف - 15 كاتها للشر ي  .التابعة وشر
 
 بكل بيان إرفاق يج  النشاط، أكي  من أو نوعي    وصف حال وف

ه نشاط ي  وتأثي 
 
ي النتائج .  و سهامها طيبة القابضة أعمال حجم ف

 
 ف

ي  ) بما المهمة  طيبة القابضة وقرارات لخطط وصف - 16
 
ات ذلك ف كة، الهيكلية التغيي   وقف أو توسعة أعمالها، أو للشر

 .  طيبة القابضة ألعمال المستقبلية والتوقعات ( عملياتها

 مخاطر أم مخاطر تمويلية، أم تشغيلية مخاطر أكانت ) سواء  طيبة القابضة تواجهها مخاطر بأي المتعلقة المعلومات - 17

 ومراقبتها .  المخاطر هذه إدارة وسياسة ( السوق

ي  رسم أو جدول شكل عىل خالصة  - 18
 
ي السنوات أعمالها ونتائج وخصومها طيبة القابضة ألصول بيان

 
 الخمس المالية ف

ة.   األخي 

ي  تحليل - 19
 
كاتها طيبة القابضة إ رادات إلجماىلي  جغراف  التابعة .  وشر

ي  جوهرية فروقات ألي إيضاح - 20
 
 .  طيبة القابضة توقعات أعلنتها أي أو السابقة السنة نتائج عن التشغيلية النتائج ف

 القانونيي   .  للمحاسبي    السعودية الهيئة من المعتمدة المحاسبة معا ي   عن اختالف ألي إيضاح - 21



 

 

كة كل اسم - 22  لعملياتها، الرئيس والدولة المحل ، الرئيس ونشاطها فيها طيبة القابضة ملكية ونسبة مالها ورأس تابعة شر

 تأسيسها .  محل والدولة

كة لكل الصادرة الد ن وأدوات األسهم تفاصيل - 23  تابعة .  شر

ي  طيبة القابضة لسياسة وصف  - 24
 
 األسهم .  أرباح توزي    ع ف

ي  مصلحة ألي وصف  - 25
 
ي  األحقية ذات األسهم فئة ف

 
 طيبة القابضة إدارة أعضاء مجلس ) عدا ألشخاص تعود التصويت ف

ي  تغيي   وأي ، الحقوق بتلك طيبة القابضة وأقرباءهم ( أبلغوا التنفيذ ي    وكبار
 
ة .  السنة المالية خالل الحقوق تلك ف  األخي 

 التنفيذ ي    وكبار طيبة القابضة إدارة مجلس ألعضاء تعود اكتتاب وحقوق تعاقدية مالية وأوراق مصلحة ألي وصف  - 26

ي  وأقربائهم
 
كاتها من أي أو طيبة القابضة د ن أدوات أو أسهم ف ي  تغيي   التابعة، وأي شر

 
 الحقوق تلك أو المصلحة تلك ف

ة .  المالية السنة خالل  األخي 

 غي  ذلك ( ، وكشف أم الطل  عند السداد واجبة أكانت )سواء  طيبة القابضة عىل قروض بأي المتعلقة المعلومات  - 27

كة اإلجمالية بالمد ونية كات للشر   طيبة القابضةدفعتها  مبالغ وأي لها التابعة والشر
ً
 أصل ومبلغ السنة خالل لقروض سدادا

، ومدته لها المانحة الجهة واسم القرض ي
ي  والمبلغ المتبفر

 
 إقرار تقديم عليها ،طيبة القابضة عىل قروض وجود عدم حال وف

 بذلك . 

 مشابهة حقوق أو حق اكتتاب مذكرات أو تعاقدية مالية أوراق وأي للتحويل قابلة د ن أدوات أي وأعداد لفئات وصف  - 28

 ذلك .  مقابل طيبة القابضة عليه حصلت أي عوض إيضاح مع المالية السنة خالل طيبة القابضة منحتها أو أصدرتها

 أو اكتتاب، حق مذكرات تعاقدية أو مالية أوراق أو للتحويل قابلة د ن أدوات بموج  اكتتاب أو تحويل حقوق ألي وصف -29

 .  القابضةطيبة  منحتها أو أصدرتها مشابهة حقوق

داد ألي وصف -30 اء أو اسير داد، وقيمة قابلة د ن أدوات ألي طيبة القابضة جان  من إلغاء أو شر  المالية األوراق لالسير

ي  المدرجة المالية األوراق بي    التميي    مع المتبقية،
تها التر ي  وتلك طيبة القابضة اشير

تها التر كاتها اشير  التابعة .  شر

ي  اإلدارة مجلس اجتماعات عدد - 31
قدت التر

ُ
ة ، المالية السنة خالل ع  اجتماع كل حضور انعقادها، وسجل وتواري    خ األخي 

 
ً
ين .  أسماء فيه موضحا  الحاض 

 وأسبابها .  الطلبات تلك وتواري    خ المساهمي    لسجل طيبة القابضة طلبات عدد -32

 عالقة .  ذي وطرف طيبة القابضة بي    صفقة ألي وصف -33

  طيبة القابضة تكون عقود أو أعمال بأي تتعلق معلومات -34
ً
 إدارة مجلس ألحد أعضاء مصلحة فيها كانت أو فيها، طرفا

 أو باألعمال المعنيي    أسماء تشمل منهم، بحيث بأي عالقة ذي شخص ألي أو فيها التنفيذ ي    لكبار أو طيبة القابضة

وطها ومدتها العقود أو األعمال هذه وطبيعة العقود،  فعىل القبيل، هذا من عقود أو أعمال توجد لم و ذا ومبلغها، وشر

 إقرار بذلك .  تقديم طيبة القابضة

مكافجت  أي عن كبار التنفيذ ي    أحد أو طيبة القابضة إدارة مجلس أعضاء أحد بموجبه تنازل اتفاق أو ترتيبات ألي بيان - 35

 أو روات  أو تعويض. 

ي  حقوق أي عن طيبة القابضة مساهمي  أحد بموجبه تنازل اتفاق أو ترتيبات ألي بيان -36
 
 األرباح .  ف

ائ  أو زكاة أي لسداد والمستحقة المسددة النظامية المدفوعات بقيمة بيان -37  ولم أخرى أي مستحقات أو رسوم أو ض 

ة نهاية حتر  تسدد  أسبابها . وبيان  لها موجز وصف مع السنوية، المالية الفير

ي  لمصلحة أنشئت احتياطات أو استثمارات أي بقيمة بيان -38
 .  طيبة القابضة موظف 

 :يىلي  بما إقرارات - 39

عدت الحسابات سجالت أن -أ
ُ
 الصحيح .  بالشكل أ

عد الداخلية الرقابة نظام أن -ب
ُ
 بفاعلية .  ونفذ سليمة أسس عىل أ

ي  يذكر شك أي  وجد ال أنه -ج
 
 .نشاطها  مواصلة عىل القابضةطيبة  قدرة ف

ي حال تعذر إصدار أي مما سبق ، يج  أن يحتوي التقرير عىل إقرار  وضح سب  ذلك .         
 
 وف

 اإلدارة مجلس تقرير أن  وضح يج  السنوية، المالية القوائم عىل تحفظات  تضمن الحسابات مراجع تقرير كان إذا  - 40

 بها .  متعلقة معلومات وأي وأسبابها التحفظات تلك



 

 

ي  - 41
 
ة انتهاء قبل الحسابات مراجع بتغيي   اإلدارة مجلس توصية حال ف  عىل التقرير يحتوي يج  أن أجلها، من المعي    الفير

 .   بالتغيي   التوصية أسباب بيان مع ذلك،

 مجلس أعضاء عليه - حصل ما لكل شامل بيان عىل العادية العامة الجمعية إىل اإلدارة مجلس تقرير يشتمل أن يج  - 42

 أعضاء قبضه ما بيان عىل كذلك يشتمل المزايا . وأن من ذلك وغي   مرصوفات وبدل مكافجت من المالية السنة خالل اإلدارة

  يشتمل استشارات . وأن أو إدارية أو فنية أعمال قبضوه نظي   ما أو إداريي    أو عاملي    بوصفهم المجلس
ً
 بيان عىل أيضا

ي  وعدد الجلسات المجلس جلسات بعدد
ها التر  العامة .  للجمعية اجتماع آخر تاري    خ من عضو كل حرص 

كات .  - 43  أي معلومات واج  اإلفصاح عنها بموج  الئحة حوكمة الشر

ي تقرير - المائة بعد  األوىل المادة
 
 المراجعة :  لجنة اإلفصاح ف

ي  المنصوص عليها ومهامها الختصاصاتها أدائها تفاصيل عىل المراجعة لجنة تقرير يشتمل -أ
 
كات نظام ف  ولوائحه الشر

ي  ورأ ها توصياتها  تضمن أن عىل التنفيذية والئحة لجنة المراجعة والنظام األساس لطيبة ،
 
 الرقابة نظم مدى كفاية ف

ي  المخاطر و دارة والمالية الداخلية
 
 .  طيبة القابضة ف

  اإلدارة مجلس  ودع -ب
ً
ي  المراجعة لجنة تقرير من كافية نسخا

 
نشر  وأن الرئيس طيبة القابضة مركز ف

ُ
ي   

 
ي  الموقع ف

 
ون  اإللكير

كة ي  والموقع للشر
 
ون ي  المساهمي    من  رغ  من العامة ؛ لتمكي    الجمعية النعقاد نشر الدعوة عند للسوق اإللكير

 
 ف

 العامة .  الجمعية انعقاد أثناء التقرير ملخص نسخة منه ، ويتىل عىل الحصول

 اإلدارة :  مجلس أعضاء إفصاح - بعد المائة الثانيةالمادة 

 ما مراعاة مع التنفيذية، أعضاء اإلدارة ومن أعضائه من عضو بكل الخاصة اإلفصاح عمليات تنظيم اإلدارة مجلس  توىل

 :يىلي 

، وتحد ثه التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء بإفصاحات خاص سجل وضع - 1
ً
 وذلك  دوريا

ً
 لإلفصاحات وفقا

كات نظام بموج  المطلوبة  التنفيذية .  ولوائحهما المالية السوق ونظام الشر

 ماىلي .  مقابل دون طيبة القابضة لمساهمي  السجل عىل االطالع إتاحة - 2

 المكافجت :  عن اإلفصاح -بعد المائة  الثالثةالمادة 

م ) أ  :يىلي  بما اإلدارة مجلس يلير 

ي  واإلدارة التنفيذية المجلس أعضاء مكافجت تحديد كيفية وعن المكافجت سياسة عن اإلفصاح - 1
 
 .  طيبة القابضة ف

ي  وتفصيل وشفافية بدقة اإلفصاح - 2
 
 واإلدارة اإلدارة ألعضاء مجلس الممنوحة المكافجت عن اإلدارة مجلس تقرير ف

ة بصورة التنفيذية ة، غي   أو مباشر   مزايا، أم منافع أم مبالغ أكانت سواءتضليل،  أو إخفاء دون مباشر
ً
 طبيعتها كانت أيا

  كانت و ذا .واسمها
ً
ي  المزايا أسهما

 
تاري    خ  عند السوقية القيمة هي  لألسهم المدخلة القيمة فتكون ،طيبة القابضة ف

 االستحقاق . 

 السياسة .  هذه عن انحراف جوهري أي وبيان بها، المعمول المكافجت وسياسة الممنوحة المكافجت بي    العالقة توضيح - 3

 حدة :  عىل يىلي  ممن لكل المدفوعة والتعويضات المكافجت بشأن الالزمة التفاصيل بيان - 4

 اإلدارة .  مجلس أعضاء .أ

 التنفيذي الرئيس ضمنهم يكون من أن عىل طيبة القابضة من المكافجت أعىل تلقوا ممن التنفيذ ي    كبار من خمسة .ب

 الماىلي .  والمد ر

 اللجان .  أعضاء .ج

ي  الوارد اإلفصاح يكون ) ب
 
ي  المادة هذه ف

 
  اإلدارة، مجلس تقرير ف

ً
 الصادرة عن هيئة السوق  المالية .  للجداول وفقا

 آلية اإلفصاح عن التطورات المهمة والمعلومات المالية ووضوحها :  -بعد المائة  الرابعةالمادة 

نت  طيبة القابضة تم اإلفصاح عن طريق التقارير واألخبار الصحفية عير وسائل اإلعالم وموقع السوق وموقع  (  1 عىل اإلنير

 للتعليمات الخاصة بإعالنات 
ً
بصورة دقيقة وكافية وواضحة ليس فيها غموض أو تضليل وفق الضوابط المعتمدة ووفقا

كات الصادرة عن هيئة السوق المالية .   الشر

 وصحتها :  المعلومات وضوح (  2

  والهيئة للجمهور طيبة القابضة من إفصاح أي يكون  ( أ
 
  كامل

ً
  وواضحا

ً
 وغي  مضلل .  وصحيحا



 

 

امات المستمرة  ورد بما اإلخالل عدم مع  ( ب ي قواعد طرح االوراق المالية واإللير 
 
 أي عن اإلفصاح للجمهور  تم ،ف

ة بداية من األقل عىلساعة  نصف قبل جوهري تطور أو معلومات  التداول .  فير

امات  بموج  عنها اإلفصاح يج  مسألة عن اإلفصاح أن طيبة القابضةرأت  إذا (   ج قواعد طرح االوراق المالية واإللير 

ر إلحاق إىل  ؤدي يمكن أنالمستمرة  تلك  عن اإلفصاح عدم  ؤدي أن المرجح غي   من وأنه به مسوغ غي   ض 

ي  والظروف بالحقائق  تعلق فيما المستثمرين تضليل إىل المسألة
  العلم يكون التر

ً
وريا  المالية األوراق لتقويم بها ض 

كة يجوز فإنه العالقة ، ذات ي  إلعفائها من ذلك . ويج  بطل  تتقدم أن للشر
 
 الهيئة إىل تقدم أن الحالة هذه ف

  تامة بشية
ً
ي  المطلوبة واألسباب بالمعلومات بيانا

ي  المعلومات تلك عن اإلفصاح عدم ىلإ تدعوه التر
 
الوقت  ذلك ف

ي  لها جاز اإلعفاء ، طل  الهيئة قبول رأت و ذا . 
 
 تتعلق معلومات أي إعالن طيبة القابضة تلزم أن وقت أي ف

 .  العالقة باإلعفاء ذي

ام ( 3  الجوهرية :  التطورات عن اإلفصاح الير 

ي إطار تندرج جوهرية تطورات تأخي  بأي  دون من والجمهور الهيئة طيبة القابضة تبلغ  ) أ
 
 تكون وال نشاطها ف

ي  تؤثر وقد الناس لعامة متاحة معرفتها
 
ي وضعها أو وخصومها أصولها ف

 
ي  أو الماىلي  ف

 
 أو ألعمالها العام المسار ف

كات  ويمكن :  لها، التابعة الشر

ي  تغي   إىل تؤدى أن  - 1 
 
 أو المدرجة؛ المالية األوراق سعر ف

  تؤثر أن - 2 
ً
ا   تأثي 

ً
ي  ملحوظا
 
اماتها الوفاء عىل طيبة القابضة قدرة ف  . بأدوات الد ن المتعلقة بالير 

 ألي من المحتمل هل تقدر أن طيبة القابضة عىل يج  الفقرة، هذه نطاق ضمن يقع الذي التطور ولتحديد

ي  يأخذ أن مستثمر
 
 االستثماري.  قراره اتخاذ عند التطور االعتبار ذلك ف

ي  إليها المشار الجوهرية التطورات من  ) ب
 
ي  الفقرة ) أ ( أعاله ، ف

 عىل عنها، اإلفصاح طيبة القابضة عىل يج  التر

:  الحرص، ال المثال سبيل ي
ر
 اآلن

اء صفقة أي - 1 ي  من %10عىل   زيد أو يساوى بسعر إيجاره أو رهنه أو بيعه أو أصل لشر
 
 طيبة القابضة أصول صاف

 
ً
 .  أحدث أ هما مراجعة، سنوية قوائم مالية أو مفحوصة أولية مالية قوائم آلخر وفقا

كة العادي النشاط إطار خارج مد ونية أي - 2 ي  من %10عىل   زيد أو بمبلغ يساوي للشر
 
 طيبة القابضة أصول صاف

 
ً
 .  أحدث أ هما مراجعة، سنوية قوائم مالية أو مفحوصة أولية مالية قوائم آلخر وفقا

ي  من %10عىل  تزيد أو تساوى خسائر أي - 3
 
  طيبة القابضة أصول صاف

ً
 أو مفحوصة أولية مالية قوائم آلخر وفقا

 .  أحدث أ هما مراجعة ، سنوية قوائم مالية

ي  كبي   تغيي   أي - 4
 
 و مكانية الموارد وفرة ال الحرص، المثال سبيل عىل يشمل، نشاطه أو طيبة القابضة إنتاج بيئة ف

 عليها .  الحصول

كة التنفيذي الرئيس تغي   - 5 ات أي أو للشر ي  تغيي 
 
  .  طيبة القابضة مجلس إدارة أعضاء تشكيل ف

ي  بما نزاع أي - 6
 
اع كان إذا وساطة أو تحكيم أو قضائية دعوى أي ذلك ف ي  من %5عىل   زيد أو يساوى مبلغ الي  

 
 صاف

  طيبة القابضة أصول
ً
 .  أحدث  أ هما مراجعة ، سنوية قوائم مالية أو مفحوصة أولية مالية قوائم آلخر وفقا

ي  حكم أي - 7
 
  الحكم كان موضوع إذا أعضائه، أحد أو اإلدارة مجلس ضد صادر قضان

ً
 اإلدارة مجلس بأعمال متعلقا

ي  أعضائه أحد أو
 
 .   طيبة القابضة ف

ي  النقصان أو الزيادة - 8
 
ي صاف

 
  %10 عىل  زيد أو يساوي بما طيبة القابضة أصول ف

ً
 أولية مالية قوائم آلخر وفقا

 .  أ هما أحدث مراجعة، سنوية مالية قوائم أو مفحوصة

ي  النقصان أو الزيادة -9
 
   %10 عىل  زيد أو يساوى بما طيبة القابضة أرباح إجماىلي  ف

ً
 سنوية مالية قوائم آلخر وفقا

 .  مراجعة

ي  الدخول  - 10
 
  طيبة القابضة إ رادات إجماىلي  من  %5 عىل تزيد أو مساوية إ راداته عقد ف

ً
 مالية قوائم آلخر وفقا

 العقد .  لذلك المتوقع غي   اإلنهاء أو مراجعة، سنوية



 

 

 ذو وطرف طيبة القابضةمن  كل بموجبه يستثمر ترتي  أي أو عالقة ذي وطرف طيبة القابضة بي    صفقة أي - 11

ي  عالقة
 
وع أي ف   يقدم أو أصل أو مشر

 
تي  أو الصفقة كانت هذه إذا له تمويل  من  %1 عىل تزيد أو مساوية الير

  طيبة القابضة إ رادات إجماىلي 
ً
 .  مراجعة سنوية مالية قوائم آلخر وفقا

ي  انقطاع أي - 12
 
كة الرئيسة النشاطات من أي ف كاتها أو للشر  إ رادات إجماىلي  من  %5 عىل  زيد يساوي أو التابعة شر

  القابضةطيبة 
ً
 .  سنوية مراجعة مالية قوائم آلخر وفقا

 المالية :  المعلومات عن (    اإلفصاح 4

كة والسنوية األولية المالية القوائم اإلدارة مجلس يعتمد ( أ  ومن اإلدارة مجلس من مفوض عليها عضو ويوقع للشر

، والمد ر التنفيذي الرئيس ها وتوزيعها قبل وذلك الماىلي هم .  المساهمي    عىل نشر  وغي 

 اإلدارة .  مجلس من اعتمادها فور الهيئة إىل اإلدارة مجلس وتقرير والسنوية األولية المالية القوائم تقدم  ( ب

ونية التطبيقات عير  ، طيبة القابضة تعلن  ( ج ي  اإللكير
 فور األولية والسنوية المالية قوائمها الهيئة، تحددها التر

هم المساهمي    عىل القوائم هذه نشر  يجوز وال اإلدارة مجلس من اعتمادها ي  إعالنها قبل أو غي 
 
 السوق  .  ف

ي  األولية المالية قوائمها للمساهمي    وتعلن الهيئة أن تزود طيبة القابضة عىل يج   ( د
 وفحصها يج  إعدادها التر

 
ً
،للمحاسبي    السعودية الهيئة من المعتمدة المحاسبة لمعا ي   وفقا ة وخالل اعتمادها فور وذلك القانونيي    ال فير

  30تتجاوز ) 
ً
ة نهاية من (  وما ي  الفير

 .  القوائم  تلك تشملها المالية التر

ي  السنوية المالية قوائمها عن للمساهمي    وتعلن الهيئة طيبة القابضة تزود  ـه(
  ومراجعتها يج  إعدادها التر

ً
 وفقا

، السعودية الهيئة من المعتمدة المحاسبة لمعا ي   ة وخالل اعتمادها فور وذلك للمحاسبي   القانونيي    تتجاوز ال فير

ة نهاية من أشهر ثالثة ي  المالية السنوية الفير
 الهيئة  زود أن طيبة القابضة عىل ويج  .  القوائم تلك تشملها التر

 (  15عن  )  تقل ال مدة خالل السنوية المالية هذه القوائم للمساهمي    ويعلن
ً
   وما

ً
 انعقاد تاري    خ قبل تقويميا

كة السنوية الجمعية العامة  .   للشر

ام من  تم التأكد   و( ي  المحاس  الير 
 
يك المالية، القوائم  راجع الذي القانون  السعودية الهيئة ولوائح لقواعد له وأي شر

ي  القانونيي    للمحاسبي   
 
كة مالية أوراق أو أي أسهم بملكية  تعلق ما ف  استقاللية يضمن بما تابعيه، من أي أو للشر

ي وأي
 
يك المحاس  القانون ي  موظف أو شر

 
 مكتبه  .  ف

ام باإلفصاح عن المعلومات  -بعد المائة  الخامسة المادة ام طيبة لألنظمة واللوائح وااللير  ي تضمن احير
السياسات التر

 الجوهرية: 

ي 
م طيبة بتنفيذ اإلجراءات واألنظمة واللوائح التر ي : تلير 

ر
 تصدرها الهيئات والجهات الحكومية وفق اآلن

ي جميع   - 1
 
ط عىل المورد ن والمتعاقد ن معها تقديم شهادة هيئة الزكاة والدخل وشهادة من التأمينات االجتماعية  ف تشير

ي هذا الشأن . 
 
مها معهم وفق ما جاء بالتعاميم الصادرة ف ي تير

 العقود التر

 ألنظمة الصادرة من الجهات المختصة وذات العالقة بطيبة وأصحاب المصالح. رصد ومتابعة جميع التعاميم وا - 2

انت الداخىلي لطيبة بجميع اللوائح الخاصة بطيبة و جراءات العمل والئحة تنظيم  - 3 إصدار التعاميم الداخلية عير االنير

ي تخص العمل العمل وجميع التعاميم والقرارات اإلدارية العامة ، وتقوم بإطالع العاملي   عىل جم
يع المعلومات الهامة التر

انت الداخىلي .   وتقوم بإطالع العاملي   الجدد عىل جميع ما  همهم معرفته من خالل االنير

نت عىل جميع استفسارات المساهمي   وغي  المساهمي   بشفافية تامة و فصاح  -  4 اإلجابة من خالل موقع طيبة عىل اإلنير

ي 
ر .  طيبة القابضةتخصهم بما ال يعرض مصلحة عىل جميع األمور والموضوعات التر  للرص 

ي يطرحها أصحاب المصالح .   -  5
 نشر ثقافة اإلفصاح عن المعلومات واإلنجازات واإلجابة عىل األسئلة التر

ي ذلك سداد  -  6
 
وط التعاقدية بما ف م طيبة وفق العقود الموقعة مع أصحاب العالقة من الدائني   والمد ني   بجميع الشر  تلير 

ي موعدها دون تأخي  وكذلك سداد حقوق العاملي   بطيبة . 
 
 مستحقات الغي  ف

ي محدد مع  -  7
تقوم طيبة بالمطالبة بحقوقها بصورة منتظمة من خالل مطالبات األقسام المختصة بذلك ووفق جدول زمت 

ام بها من قبل جميع المسئولي   بطيبة ي  تم االلير 
كات التابعة والشقيقة  مراعاة سياسات االئتمان الممنوحة والتر والشر

 المرتبطة بعقود مع طيبة . 



 

 

م وتطبق الصالحيات الخاصة بالرصف  -  8 م طيبة بإعداد الموازنات التخطيطية السنوية ومقارنتها مع األداء الفعىلي وتلير  تلير 

 وتحصيل اإل رادات وفق ما جاء باللوائح والقواني   الداخلية المنظمة لذلك . 

كات التابعة ومن خالل اللقاءات الربعية تقوم طيبة من خ - 9 الل االجتماعات الدورية الداخلية واالجتماعات الدورية مع الشر

ام باإلجراءات واللوائح والقواني   وسياسة الجودة بطيبة ومجموعتها ومتابعة تنفيذها .   والسنوية بالتأكيد عىل االلير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ي الباب 
 
 (سياسة و جراءات توزي    ع األرباحعشر )  الثان

 

 السياسة :  -بعد المائة  السادسةالمادة 

ي أسهم طيبة ، وبحيث يمتد أثر تلك  
 
ي طيبة عىل تحقيق عوائد ومكاس  مجزية للمستثمرين ف

 
تعتمد سياسة توزي    ع األرباح ف

 العوائد والمكاس  ليشمل المحاور التالية : 

ي ذلك توزي    ع أرباح  -  1
 
ي االعتبار العوامل المختلفة القائمة وقت التوزي    ع بما ف

 
نقدية مجزية عىل المساهمي   ، بعد األخذ ف

الوضع الماىلي لطيبة ومتطلبات رأس المال العامل واألرباح القابلة للتوزي    ع وحدود اإلئتمان المتاحة لطيبة باإلضافة إىل 

 الوضع االقتصادي العام . 

ي منها :  زيادة وتعظيم قيمة -  2
ي قيمة السهم والتر

 
 السهم عن طريق زيادة عوامل التأثي  اإليجابية ف

ية للسهم .  - 2/1  وبالتاىلي زيادة القيمة الدفير
 العمل عىل زيادة حقوق المساهمي  

ي قيمة السهم .  - 2/2
 
ي توزيعات األرباح النقدية بشكل متوازن مع تحقيق الزيادة ف

 
 المحافظة واالستمرار ف

ي األوقات المناسبة وبما يحقق متطلبات نظام هيئة السوق المالية عن األخبار والبيانات والمعلومات  - 2/3
 
اإلفصاح ف

ي قيمة األسهم . 
 
ي تؤثر ف

 التر

ي حالة توفر الظروف والمتطلبات الخاصة بذلك المرتبطة باألرباح المبقاة ومكونات  - 3
 
منح أسهم مجانية للمساهمي   ف

ي ال
 
 مراكز والقوائم المالية لطيبة . حقوق المساهمي   ف

 إجراءات توزي    ع األرباح :  -بعد المائة  السابعةالمادة 

:  طيبة القابضةتوزع أرباح  ي
ر
 الصافية السنوية عىل الوجه اآلن

ي به األنظمة األخرى ذات العالقة يجن  ) - 1
كة %10مع مراعاة ما تقىص  ي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشر

 
( من صاف

( من رأس المال المدفوع، %30ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجني  متر بلغ االحتياطي المذكور )

 عن ذلك. 
ً
 والذي  زيد حاليا

ي  - 2
ر
ي األرباح لتكوين احتياطي اتفاف

 
اح مجلس اإلدارة أن تجن  نسبة معينة من صاف  عىل اقير

ً
للجمعية العامة العادية بناءا

 ض أو أغراض معينة. يخصص لغر 

أو يكف ل توزي    ع  طيبة القابضةللجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلح ة  - 3

ي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات  -قدر اإلمكان  -أرب اح ثابت ة 
 
، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صاف عىل المساهمي  

 من هذه المؤسسات.  طيبة القابضةامىلي اجتماعية لع
ً
 أو لمعاونة ما يكون قائما

ي بعد ذلك دفعة أوىل عىل المساهمي   تعادل نسبة ) - 4
ر
 المدفوع.  طيبة القابضة( من رأسمال %5 وزع من الباف

ون( من النظام األساس لطيبة ، والمادة ) ال - 5 ي المادة )الحادية والعشر
 
سادسة والسبعي   ( من مع مراعاة األحكام المقررة ف

ي تضعها الجهة المختصة بهذا الخصوص يخصص بعد ما تقدم نسبة )
كات والضوابط التر ي بعد %10نظام الشر

ر
( من الباف

ي 
 مع عدد الجلسات التر

ً
ذلك من األرباح لمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة، عىل أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا

ها العضو وبما ال  تعارض مع  التعليمات والنظم السارية المفعول.  يحرص 

ي بعد ذلك عىل المساهمي   كحصة إضافية من األرباح.  - 6
ر
 تقرر الجمعية بناء عىل توصية مجلس اإلدارة توزي    ع جزء من الباف

 األرباح النقدية أو أسهم المنحة لمالكي األسهم المسجلي   بسجالت مركز إيداع األوراق  - 7
ً
ي تكون أحقية األرباح سواءا

 
المالية ف

 بهذا الشأن . 
ً
 ألية تنظيمات تصدر الحقا

ً
ي  وم تداول بعد تاري    خ اإلستحقاق المعلن عنه أو وفقا

 
 نهاية ثان

 ألية  15تدفع طيبة األرباح المقرر توزيعها عىل المساهمي   خالل )  - 8
ً
(  وم من تاري    خ اإلستحقاق المعلن عنه أو وفقا

 بهذا الشأن. 
ً
 تنظيمات تصدر الحقا

ي تسهل وصولها للمساهمي   ومن ذلك :  - 9
 تدفع طيبة األرباح المقرر توزيعها عىل المساهمي   بالطريقة التر

 للبيانات   - 9/1
ً
ي حساب المساهم المرتبط بمحفظته االستثمارية إذا توفر رقم الحساب لدى طيبة ووفقا

 
إيداع األرباح ف

 المستلمة من تداول . 

البنك الذي تعلن عنه طيبة لرصف األرباح بعد إبراز المساهم للهوية الوطنية ، إذا تعذر الرصف النقدي عن طريق  - 9/2

 تحويل األرباح لحساب المساهم ألي سب  من األسباب . 



 

 

ي :  - 10
ر
 لآلن

ً
 تحتفظ طيبة باألرباح أو المستحقات المالية السابقة للمساهم وفقا

ي لم يسبق  - 10/1
له ضفها ولم تسلم للمساهمي   بسب  عدم توفر عناوين أو حسابات األرباح أو المستحقات المالية التر

 بنكية واضحة لهم حيث  تم ضفها عند مراجعة المساهم لطيبة، أو تحديث بياناته لد ها . 

لدى طيبة حيث  تم  -لم يقوموا بفتح محافظ استثمارية  بعد  -مبالغ األرباح المستحقة لحملة الشهادات الذ ن  - 10/2

الغ أرباحهم لحساباتهم االستثمارية المرتبطة بمحافظهم بعد قيامهم بفتحها و شعار طيبة الستكمال تحويل مب

 تحديث بياناتهم بما فيها أرقام حساباتهم المرتبطة بمحافظهم االستثمارية. 

 األرباح المرحلية :  - بعد المائة الثامنةالمادة 

النتائج المالية بشكل سنوي أو نصف سنوي أو رب  ع سنوي بعد استيفاء توزع طيبة أرباحها المرحلية عىل ضوء 

 للضوابط واإلرشادات التالية : 
ً
 المتطلبات النظامية الصادرة من هيئة السوق المالية ، وذلك وفقا

1 -  . 
ً
 أن تفوض الجمعية العامة العادية المجلس بتوزي    ع األرباح المرحلية بموج  قرار يجدد سنويا

 ذات ربحية جيدة ومنتظمة .  طيبة القابضةأن تكون  - 2

 أن  توافر لدى طيبة سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى ارباحها  .  - 3

ح توزيعها  بعد  - 4  آلخر قوائم مالية مراجعة ، كافية لتغطية األرباح المقير
ً
أن  توافر لدى طيبة أرباح قابلة للتوزي    ع وفقا

 رسملته من تلك األرباح بعد تاري    خ هذه القوائم المالية . خصم ماتم توزيعه أو 

ي تم توزيعها عىل المساهمي    -  5
كة نس  األرباح التر ن مجلس اإلدارة تقريره السنوي المقدم للجمعية العامة للشر أن يضمِّ

ي نها
 
ح توزيعها ف ات المختلف ة من الس  نة المالية إضافة إىل نسبة األرباح المقير  ية السنة و جماىلي هذه األرباح . خالل الف ير

اكمة من السنوات السابقة أو اإلحتياطيات اإلتفاقية أو كليهما ،  -  6 أن  تم قيد توزي    ع األرباح عىل حساب األرباح المبقاة المير

ي كيفية ونس  توزي    ع األرباح حس  اإلمكانيات والسيولة المتوفر  طيبة القابضةوعىل 
 
ة أن تراعي التسلسل واالنتظام ف

ي  تقرر توزيعها عىل  طيبة القابضةلدى 
، وعىل مجلس اإلدارة اإلفصاح واإلعالن عن نس  األرباح الدورية المنتظمة التر

ي مواعيدها  . 
 
 المساهمي   ف

أن  تم اإلفصاح واإلعالن عن قرار توزي    ع األرباح المرحلية من قبل مجلس اإلدارة فور صدوره وتزويد هيئة السوق  -  7

 ة منه . المالية بنسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ام بشية وأمن المعلومات (  الباب الثالث عشر ) سياسة اإللير 
 نطاق السياسة :  -بعد المائة  التاسعةالمادة 

لٌّ فيما يخصه عىل : 
ُ
 تنطبق هذه السياسة ك

 أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية بكافة مستوياتها .  .1

كة لحفظ وتخزين ومعالجة وتحليل ونشر المعلومات الحيوية والهامة الخاصة  .2 ي تقوم بها الشر
العمليات التر

كة .   بأعمال الشر

كة لمعالجة المعلومات .  .3  أنشطة البنية التحتية المستخدمة بالشر

ةالمادة   المسئولية :  -بعد المائة  العاشر

اهة وتواف كة بالحفاظ عىل الشية والي   م الشر كة و عالناتها تلير  ر المعلومات الحساسة الخاصة بالمستثمرين وعمالء الشر

ي جميع مراحلها . 
 
 وبصفة عامة أصحاب المصالح من خالل تدابي  مناسبة وفعالة خالل دورة هذه المعلومات ف

ة  الحاديةالمادة   السياسة واإلجراءات:   -بعد المائة  عشر

ي سياستها ما يىلي : 
 
كة ف  تطبق الشر

داخىلي لشية وأمن المعلومات  تم مراجعته وتحد ثه ومراقبة وصول المستخدمي   المخولي   لنظم نظام  -أ

 المعلومات الحساسة والصالحيات الممنوحة لهم بصفة دورية . 

كة الس  وق المالي   ة ) تداول ( بموج   -ب كات المدرجة والمبلغة لطيب ة من شر سياس ة أمن المعل  ومات الخاصة بالشر

 م وتعديالتها . 14/11/2011( بتاري    خ  808/  11/ ص  1م ) م التعميم رق

تقترص عملية االطالع والحصول عىل البيانات الشخصية والدخول إليها ومعالجتها من قبل المرصح لهم بذلك  -ج

 عىل سبيل الحرص ولغايات العمل . 

التنفيذية بدافع من  عدم الكشف عن أية معلومات شية قد يطلبها عضو من مجلس اإلدارة أو عضو اإلدارة -د

 المصلحة الشخصية ، إال إذا كان هذا الكشف بترصي    ح من مجلس اإلدارة أو مطلوبة بموج  نظام أو جهة رقابية. 

أن أي مداوالت وقرارات خاصة بمجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة عنه ولجنة المراجعة غي  معلنة ولم  تم   -ه 

امات عضو مجلس اإلدارة ولجانه الحصول عىل موافقة مجلس اإلدارة إلعالنه ا تعتير معلومات شية وتستمر إلير 

كة .   أو الموظف بالشية حتر بعد إنتهاء عالقته بالشر

ي  نص عليها نظام شية وأمن المعلومات  -و 
م كل من تنطبق عليه هذه السياسة بتوقيع اإلقرارات والتعهدات التر يلير 

 
ً
 للنماذج المرفقة بهذه السياسة. بطيبة وسياسة تعارض المصالح وفقا

 عدم اإلمتثال :  -بعد المائة   ةعشر  الثانيةالمادة 

أن عدم االمتثال لهذه السياسة سواء  عن قصد أو بغي  قصد سوف  ؤدي إىل إتخاذ إجراءات ومالحقة نظامية وفق لوائح طيبة 

ي المملكة . 
 
 واألنظمة المعمول بها ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سياسة إدارة المخاطر (الباب الرابع عشر ) 



 

 

 

ة الثالثةالمادة   الهدف :  -بعد المائة  عشر

كة بكافة األنظمة ونظم الحوكمة المثىل واإلدارة المالئمة  ام األطراف ذوي العالقة بالشر تم إعداد هذه السياسة لضمان الير 

اتيجية لدعم   ألفضل المعا ي  والتطبيقات القائمة كأداة اسير
ً
اتيجية للمخاطر وفقا ي تحقيق أهدافها التشغيلية واالسير

 
كة ف الشر

 وبشكل أمثل 
ً
امات الحالية والمستقبلية تجاه الغي  وتمكينها من استغالل الفرص المتاحة عىل أساس أكي  وضوحا وأداء االلير 

ثل للموارد المتاحة والمحافظة عىل أصولها وتنمية مواردها االستثمارية وغي  االستثمارية بالشكل األمثل واالستخدام األم

ية، التقنية.   المالية، البشر

 نطاق السياسة :  -بعد المائة   ةعشر  الرابعةالمادة 

كة.  ي تستثمر بها طيبة من خالل إدارة وأقسام الشر
كات التابعة أو التر كة طيبة القابضة وكافة الشر  تنطبق هذه السياسة عىل شر

 المسؤوليات :  -بعد المائة   ةعشر  الخامسةالمادة 

ي طيبة أمام مجلس 
 
م اإلدارة التنفيذية ف  وتلير 

ً
ي سياستها دليل إدارة المخاطر الذي  تم مراجعته وتحد ثه دوريا

 
كة ف تطبق الشر

امات الواردة بدليل إدارة المخاطر ومنها عىل سبيل المثال ما يىلي :   اإلدارة باإللير 

كة وتوفي  معلومات  -1 ي الشر
 
 وتقارير تتضمن الحلول المناسبة إلدارة المخاطر. تطبيق و تباع منهجية إدارة المخاطر ف

 لدليل إجراءات وحدة إدارة المخاطر وذلك باالعتماد عىل  -2
ً
إجراء مراجعات وتحد ثات منتظمة لسجالت المخاطر وفقا

 قابلية اإلقدام عىل المخاطر. 

ورش العمل والمناقشات المفتوحة  نشر ثقافة تنطوي عىل الشفافية والحوار المفتوح حول إدارة المخاطر، والقيام بتنظيم -3

 والتدري  والتثقيف بشكل منظم حول تحديد وتقييم ومعالجة المخاطر. 

تبة عىل المخاطر واستغالل الفرص المرتبطة بها  -4 توفي  الموارد الالزمة لتمكي   الموظفي   من تقليص اآلثار السلبية المير

 بالكامل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ية ( اتعشر ) سياس الخامسالباب   الموارد البشر
 الهدف :  -بعد المائة   ةعشر  السادسةالمادة 



 

 

كة تطبق  ية والمتعلقة بما يىلي : القابضة طيبة شر  سياسات الموارد البشر

 .  الخدمة وانتهاء التوظيف .1

 الروات  واألجور .  .2

قيات والحوافز  .  .3  الزيادات والير

 البدالت .  .4

 اإلجازات . ساعات العمل و  .5

ي .  .6  التأمي   الطتر

 .  القروض .7

 تقييم األداء .  .8

 التدري  والتطوير .  .9

ية عىل تطبيقه ومتابعة  وقد أصدرت تلك السياسات من خالل دليل إعتمده مجلس اإلدارة ، وتعمل إدارة الموارد البشر

 . تحد ثه

 

 

 

 ( بالوثائق االحتفاظ)  عشر  السادس الباب
 :  بالوثائق االحتفاظ - بعد المائة  ةعشر  السابعة المادة

 الالئحة هذه بموج  بها المطلوب االحتفاظ األخرى والوثائق والتقارير والمستندات المحاض   بجميع طيبة القابضة تحتفظ

ي 
 
 ومع  .المراجعة لجنة وتقرير اإلدارة مجلس تقرير ذلك وأن يشمل سنوات، عشر  عن تقل ال مدة الرئيس طيبة القابضة مقر ف

ي  طيبة القابضةعىل  يج  المدة، بهذه اإلخالل عدم
 
ي  بما(  قضائية دعوى وجود حال ف

 
 مهدد أو قائمة دعوى أي ذلك ف

 بها لحي    االحتفاظ الوثائق أو التقارير أو المستندات أو المحاض   بتلك تتعلق قائمة تحقيق إجراءات أي مطالبة أو أو )بإقامتها

 .القائمة التحقيق إجراءات أو المطالبة أو القضائية الدعوى تلك انتهاء

 

 

 

 ( ختامية أحكام)  عشر  السابع الباب
 :  اإلضافية والبيانات المعلومات تقديم - بعد المائة  ةعشر  الثامنة المادة

ام من مدى للتحقق الزمة تراها إضافية بيانات أو معلومات بأي تزويدها طيبة القابضة من تطل  أن للهيئة  هذه بأحكام االلير 

 .الالئحة

ة   المادة  : والنفاذ  النشر -  بعد المائةالتاسعة عشر

  نافذة الالئحة هذه تكون 
ً
 .اعتمادها من مجلس اإلدارة لقرار وفقا


