
 

 

 

 حوكمةالالئحة 

 
 

 

 

 

  



 

2 | P a g e  

 جدول املحتويات

 الفصل األول : املقدمة

 الفصل الثاني : أحكام عامة

 الفصل الثالث : حقوق املساهمين

 الفصل الرابع : الجمعيات العامة

 الفصل الخامس : مجلس االدارة

  السادس : لجان مجلس االدارةالفصل 

 الفصل السابع : االدارة التنفيذية

 الفصل الثامن : اإلفصاح والشفافية

 الفصل التاسع : سياسة توزيع األرباح

  الفصل العاشر : أحكام ختامية

 

  



 

3 | P a g e  

 األول : املقدمةالفصل 

ملاسة لوجود ا ونظرا للحاجةفي ظل النمو املتسارع الذي تشهده اململكة العربية السعودية واملنطقة بشكل عام 

 نانبشركات متخصصة ذات خبرة وأفكار خالقة تدعم هذا التوجه وتحقق التطلعات الطموحة ، سعت شركة 

ور والنمو في التط، كما تعمل الشركة بسعي حثيث  ملواكبة العقارية لتكون إحدى الشركات الرائدة في املنطقة 

 قطاعات األعمال واالقتصاد وبشكل خاص في القطاع العقاري.

زي مع تحقيق الربحية بالتوا على  بإدارة الشركة بشكل يعمل اإلدارة ويقتض ي مفهوم الحوكمة أن يقوم مجلس 

  . تها بعمالئها واملتعاملين معهاوعالقاالشركة  ةحسن سير األعمال وضبط مسار أنشط ضمان

وب الذى تحدد األسل يباإلجراءات و السياسات الت املؤسسةالذى يزود  اإلدارةمنهج وملا كانت الحوكمة تعبر عن 

خل دا لإلدارة ةواإلجراءات األخالقي يتضع اإلطار إلتخاذ القرار األخالق و ةمن خالله تدار العمليات بكفاء

 ، فقد جاءت عامليندارة واللإل  املحددة الواضحة, و األدوار  املحاسبة, و  الشفافيةعلى أساس من  املؤسسة

الئحة الحوكمة هذه بغرض تأسيس بيئة مؤسساتية ومالية ونظامية مالئمة تعمل على التسهيل والسماح 

بحي لدى لر اورصيدها  و ةالتجاري مكانتهاللشركة  بأن تزدهر باعتبارها أحد املؤسسات التي تعمل على رفع 

 . مساهيمها

يير بتوفير بيئة احترافية معتمدة في ذلك تطبيق اسلم املعا العقارية  بنانشركة ولتحقيق هذه الرسالة تلتزم 

مال وبما يحقق عالتي تتناسب مع انشطتها وغاياتها وبما يكفل سهولة وانسيابية األ واملالية اإلدارية والقانونية 

 أعلى درجات الشفافية والوضوح.

كة تعكس التزام الشر إصدار الئحة حوكمة الشركة بصيغتها املرفقة ، والتي إعتماد مجلس اإلدارة لقد قرر  

مارسات اإلدارية امللضبط وتنظيم  تهدفأفضل املعايير املستقاة من النظم واألعراف الدولية املعتبرة ، والتي ب

 .العقارية بنانشركة  واملتعاملين مع وضمان مصالح املساهمين والعمالءلتنفيذية وا

 

 العقارية بنانشركة 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 هـ22/3/1385( وتاريخ 6بعد االطالع على "نظام الشركات السعودي" الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/ف

 هـ2/6/1424( وتاريخ 3وبعد االطالع على "نظام السوق املالية" الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/

-1رقم ) االطالع على " الئحة حوكمة الشركات" الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بالقراروبعد 

 هـ21/10/1427( وتاريخ 2006م212

 ما يلي : العقارية بنانقرر مجلس إدارة شركة 

 بالصيغة املرفقة. العقارية بنانالئحة حوكمة شركة  إعتماد وإصدار أوال: 

 

 وهللا املوفق ،،،
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 الثاني : أحكام عامةالفصل 

 (1مادة )

 تسمى هذه الالئحة بـ "الئحة الحوكمة" ويشار إليها فيما بعد بالالئحة.

 تعريفات (2مادة )

على  يتم النصاملعاني املوضحة أمام كل منها ، ما لم  التاليةيكون للمصطلحات ، أحكام هذه الالئحة لغرض 

 خالف ذلك:

 العقارية بنانشركة الشركة :  -1

 العقارية بنانالالئحة: الئحة حوكمة شركة  -2

 الهيئة : هيئة السوق املالية السعودية -3

 السوق : السوق املالية السعودية -4

 : شراء وبيع  األوراق املالية التداول  -5

 م . 26/09/2006هـ املوافق  03/09/1427وتاريخ  2509لقرار الوزاري رقم طبقا لنظام الشركات :  -6

  هـ  14/05/1442بتاريخالنظام األساس ي للشركة : النظام الصادر  -7

هـ ، والتعليمات 2/6/1424( وتاريخ 30نظام السوق املالية : النظام الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/ -8

 واللوائح املنبثقة عنه.

 العقارية بناناملجلس : مجلس إدارة شركة  -9

 ريةالعقا بنانالرئيس : رئيس مجلس إدارة  شركة  -10

 بنان العقاريةرئيس مجلس إدارة  شركة نائب الرئيس : نائب  -11

 .العقارية بناناألعضاء : أعضاء مجلس إدارة شركة  -12

العضو املستقل : عضو مجلس اإلدارة الذي يتمتع باالستقاللية التامة. ومما ينافي االستقاللية على  -13

 سبيل املثال ال الحصر أي من اآلتي :
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 .من مجموعتها شركة أي أو الشركة أسهم من أكثر أو املئة في خمسة نسبته ملا مالكا يكون  أن  -أ

  يكون  أن -ب
ا
 الشركة من أسهم أكثر أو املئة في خمسة نسبته ما يملك اعتبارية صفةو ذ لشخص ممثال

 .مجموعتها من شركة أي أو

 .مجموعتهامن  شركة أي في أو الشركة في املاضيين العامين خالل التنفيذيين كبار من يكون  أن -ج

 شركة أي في الشركة أو في اإلدارة مجلس أعضاء من أي مع األولى الدرجة من قرابة صلة له تكون  أن -د

 .مجموعتها من

 من شركة في أي أو الشركة في التنفيذيين كبار من أي مع األولى الدرجة من قرابة صلة له تكون  أن -ه

 .مجموعتها

 .إدارتها لعضوية مجلس املرشح الشركة مجموعة ضمن شركة أي في إدارة مجلس عضو يكون  أن -و

 من شركة أو بأي بالشركة املرتبطة االطراف من أي لدى املاضيين العامين خالل موظفا يكون  أن -ز

 مالكا يكون  أو الحسابات وكبار املوردين(، مراجعي (للشركة القانونيين كاملحاسبين مجموعتها

 .املاضيين العامين لخال طرافتلك اال  من أي لدى سيطرة لحصص

  العضو غير التنفيذي -14
ا
 إلدارة الشركة ، أو ال يتقاض ى راتبا

ا
: عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغا

 منها.
ا
 ، أو سنويا

ا
 شهريا

 : األب ، واألم ، والزوج ، والزوجة ، واألوالد. األقرباء من الدرجة األولى -15

 : اللجان املنبثقة عن املجلس. اللجان -16

 ومدراء العموم ومن في حكمهم (دير العامرئيس التنفيذي )امل: اإلدارة املمثلة بال التنفيذيةاإلدارة  -17

 .البشرية املوارد عام مدير الرئيس، نواب تشملو 

: كل شخص له مصلحة مع الشركة مثل املساهمين والعاملين والدائنين والعمالء  أصحاب املصالح -18

 واملوردين واملجتمع.

: إظهار جميع املعلومات الالزمة عن الشركة ، والتي تهم األطراف ذات الصلة واملجتمع  اإلفصاح -19

االستثماري ،  وجعلها في متناول تلك األطراف في الوقت املناسب ، ويعدل ، بحيث يتسنى اتخاذ القرارات 

 املناسبة ، املبنية على معلومات صحيحة ودقيقة.
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حاليون في الشركة من املساهمين ، سواء كانوا مؤسسات أو أفراد املستثمرون ال : املجتمع االستثماري  -20

 ، إضافة إلى املستثمرين املحتملين في الشركة.

: اإلفصاح للجهات ذات الصلة عن املعلومات املالية ، والتنظيمية واإلحصائية ، بحيث الشفافية  -21

 يمكنهم تقويم أداء املنشأة.

لى عقدرة الأعضاء مجلس اإلدارة، يمنح كل مساهم  : أسلوب تصويت الختيار التصويت التراكمي -22

تصويت بعدد االسهم التي يملكها ، بحيث يحق له التصويت بها ملرشح واحد أو تقسيمها بين من ال

يختارهم من املرشحين، دون وجود أي تكرار لهذه األصوات ، بغرض زيادة فرص حصول مساهمي 

 ريق األصوات التراكمية ملرشح واحد.األقلية على تمثيل لهم في مجلس اإلدارة عن ط

: املساهمون الذين يمثلون فئة غير مسيطرة  على الشركة بحيث ال يستطيعون  مساهمو األقلية -23

 التأثير عليها.

: أي شخص طبيعي يدير ويكون مسئوال عن وضع وتنفيذ القرارات اإلستراتيجية  كبار التنفيذيين -24

 به واملدير املالي.للشركة ،  بما في ذلك املدير العام ونوا

 : شخص ذو عالقة -25

 : يقصد بـ ) شخص ذو عالقة( فيما يتعلق بكبار التنفيذيين ، أو عضو مجلس إدارة أو مساهم فرد 
ا
أوال

 يمتلك نسبة كبيرة من األسهم ، أي من اآلتي بيانهم:

 الزوج والزوجة واألوالد القصر ) يشار اليهم مجتمعين بـ "عائلة الفرد"( (أ

منهم مجتمعين ، أي مصلحة رأسمالية د للفرد أو ألي من افراد عائلته أو ألكثر من فر  أي شركة تكون  (ب

 -سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بما يتيح لهم القدرة على :

( في الجمعية العمومية فيما %30التصويت أو السيطرة على أصوات بنسبة تساوي أو تزيد على ) -1

 يتعلق بكل أو معظم املسائل

عزل أعضاء مجلس اإلدارة املالكين لغالبية حقوق التصويت في اجتماعات مجلس اإلدارة تعيين أو  -2

 .فيما يتعلق بكل أو معظم املسائل
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 ثانيا : يقصد بـ )شخص ذي عالقة( فيما يتعلق بشركة تملك نسبة كبيرة من األسهم:

 كة األم نفسها.أي شركة أخرى تكون تابعة لها أو قابضة لها أو تابعة زميلة لها تملكها الشر  .أ

 لتوجيهات أو تعليمات الشركة التي  .ب
ا
أي شركة يكون أعضاء مجلس إدارتها معتادين على التصرف وفقا

 تملك نسبة كبيرة من األسهم.

أي شركة تكون للشركة التي تملك نسبة كبيرة من األسهم , وأي شركة أخرى ورد تعريفها في الفقرة )أ(  .ج

ة في رأسمالها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بما يتيح لهم أو الفقرة )ب( مجتمعتين ، أي مصلح

 القدرة على :

( في الجمعية العمومية فيما %30التصويت أو السيطرة على أصوات بنسبة تساوي أو تزيد على )  -1

 يتعلق بكل أو معظم املسائل.

 ت مجلسأو تعيين أو عزل أعضاء مجلس اإلدارة املالكين لغالبية حقوق التصويت في اجتماعا -2

 اإلدارة فيما يتعلق بكل أو معظم املسائل.

  



 

9 | P a g e  

 الفصل الثالث : حقوق املساهمين

 (3مادة )

بت
ْ
ث
َ
 االرباح التي من نصيب على الحصول  في الحق خاص وبوجه بالسهم، املتصلة الحقوق  جميع للمساهمين ت

 حضور جمعيات وحق التصفية، عند الشركة موجودات من نصيب على الحصول  في والحق يتقرر توزيعها،

 أعمال مراقبة السهم،وحق في التصرف وحق قراراتها، على والتصويت مداولتها في املساهمين، واالشتراك

 يضر ال بما وطلب معلومات االستفسار وحق املجلس، أعضاء على ملسؤوليةا دعوى  ورفع اإلدارة مجلس

بت ، وبوجه خاصنفيذيةالت ولوائحة املالية نظام السوق  مع يتعارض وال الشركة بمصالح
ْ
ث
َ
للمساهمين  ت

 :الحجقوق التالية

ممارسة  لضمان الالزمة واالحتياطات االجراءات الداخلية ولوائحها للشركة االساس ي النظام يتضمن أن (1

 النظامية  لحقوقهم املساهمين جميع

 الحق في الحصول على نصيب من األرباح التي يقرر توزيعها. (2

 من موجودات الشركة عند التصفية.الحق في الحصول على نصيب  (3

 فأكثر حضور جميعات املساهمين. (4
ا
 حق كل مساهم يحوز عشرين سهما

( على األقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول %5حق املساهمين الذين يملكون نسبة ) (5

 أعمال الجمعية العمومية عند إعداده.

 قل من أسهم الشركة في طلب انعقاد الجمعية العامة.( على األ%5حق املساهمين الذين يملكون نسبة ) (6

 أخر من غير أعضاء مجلس االدارة ومن غير موظفي الشركة  (7
ا
 مساهما

ا
للمساهم الحق في أن يوكل عنه كتابة

 في حضور اجتماع الجمعية العامة.

 الحق في االشتراك في مداوالت جمعيات املساهمين (8

 ساهمينالحق في التصويت على قرارات جمعيات امل (9

 .الحق في التصرف في األسهم ، مع مراعاة القيود النظامية (10

 في موظفي الشركة ومن غير اإلدارة مجلس أعضاء غير مع آخر مساهما – كتابة – عنه يوكل أن للمساهم (11

 .العامة الجمعية اجتماع حضور 
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 مراقب الحسابات.الحق في مراقبة أعمال مجلس االدارة ، من خالل حضور الجمعيات العامة ، وتعيين  (12

أنها واالستفسارات بشالجمعية العامة ، وتوجيه األسئلة الحق في مناقشة املوضوعات املدرجة بجدول أعمال  (13

بما ال يضر بمصالح الشركة وال يتعارض مع  تألعضاء مجلس االدارة ومراقب الحسابات ، وطلب معلوما

 نظام السوق املالية ولوائحة التنفيذية.

معية العامة ، إذا لم يقتنع املساهم بإجابة مجلس االدارة ، أو مراقب الحسابات على سؤاله حق االحتكام للج (14

.
ا
 ، ويكون قرار الجمعية في هذا الشأن نافذا

حق كل مساهم اعترض في محضر اجتماع الجمعية العامة على القرار ، أو تغيب عن الحضور بسبب مقبول  (15

 تصة ، خالل سنة من تاريخ صدوره.أن يطالب ببطالن القرار أمام الجهات املخ

 ألحكام املواد ) (16
ا
 ( من نظام الشركات.78:76الحق في رفع دعوى املسؤولية على أعضاء مجلس االدارة ، وفقا

 ( :4مادة )

يتم توفير جميع املعلومات التي تمكن املساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه ، بحيث تكون هذه 

وأن تقدم وتحدث بطريقة منتظمة ، وفي املواعيد املحددة ، وعلى الشركة استخدام املعلومات وافية ودقيقة ، 

 اكثر الطرق فعالية في التواصل مع املساهمين ، وال يجوز التمييز بين املساهمين فيما يتعلق بتوفير املعلومات.

 ( :5مادة )

كافية ، تمكن املساهمين من ضة على الجمعية العامة مصحوبة بمعلومات و يجب أن تكون املوضوعات املعر 

 اتخاذ قراراتهم.

 (6مادة )

 يجب تمكين املساهمين من االطالع على محضر اجتماع الجمعية العامة.
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 الفصل الرابع : الجمعيات العامة

 (7مادة )

 تعتبر الجمعية العامة للمساهمين السلطة األعلى في الشركة.

 ( الجمعية العامة العادية8مادة )

 لنظام الشركات والنظام االساس ي للشركة ، مرة واحدة على األقل كل سنة تنعقد 
ا
الجمعية العامة العادية وفقا

خالل الستة أشهر التالية النتهاء السنة املالية للشركة. وتنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس االدارة ، 

ذلك املحاسب القانوني ، أو عدد من  ويجب على مجلس االدارة أن يدعو الجمعية العامة لالجتماع إذا طلب

 ( من رأس املال على األقل.%5املساهمين تمثل ملكيتهم )

 (:9مادة )

ة بجميع األمور املتعلقة بإدار  –فيما عدا تعديل النظام األساس ي للشركة  –ة يص الجمعية العامة العادتخت

 الشركة وتسييرها ، ومن ذلك على سبيل املثال ما يلي :

السنة املالية املنقضية ، واعتماد امليزانية العامة ، واألرباح والخسائر ، وتحديد مقدار فحص حسابات  -1

 األرباع التي توزع.

 تعيين وإعفاء أعضاء مجلس االدارة. -2

 تعيين مراقبي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم. -3

 سواءا االرباح النقدية االرباح أحقية وتكون   التوزيع وتاريخ توزيعها املقترح األرباح العامة الجمعية تقر -4

 انعقاد تداول يوم نهاية في املالية االوراق إيداع مركز بسجالت املسجلين االسهم ملالكي املنحة أسهم أو

 .العامة الجمعية
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 ( :10مادة )

 وفقا لنظام الشركات والنظام األساس ي للشركة إال إذا 
ا
ضره حال يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا

مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على األقل ، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول ، وجهت 

 التالية لالجتماع السابق ، وال يشترط تحقيق النصاب املذكور.
ا
 الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين يوما

 (:11مادة )

باألغلبية املطلقة لألسهم املمثلة في االجتماع ، وفي حالة تساوي األصوات تصدر قرارات الجمعية العامة العادية 

 يرجح الجانب الذي معه رئيس الجمعية العامة.

 (: الجمعية العامة غير العادية12مادة )

 تختيص الجمعية العامة غير العادية بالصالحيات التالية :

 في اختصاصات الجمعية العامة العا -1
ا
 دية.األمور الداخلة أصال

 ( من نظام الشركات.85تعديل النظام األساس ي للشركة ، بما  اليتعارض مع أحكام املادة ) -2

 زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة. -3

 دمج الشركة في شركات أخرى. -4

 (:13مادة )

 إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة 
ا
ال يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحا

قل ، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول ، وجب توجيه الدعوة إلى اجتماع ثان وال يكون مع على األ

 ذلك صحيحا إال إذا حضره عدد من املساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة على األقل.
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 (:14مادة )

ماع. ثلثي األسهم املمثلة في االجتال تكون قرارات الجمعية العامة غير العادية صحيحة إال إذا صدرت من أغلبية 

 بزيادة أو 
ا
ويشترط صدور القرار من أغلبية ثالثة أرباح األسهم  املمثلة في االجتماع ، إذا كان القرار متعلقا

 تخفيض رأس املال ، أو بإطالة مدة الشركة أو بحلها قبل انقضائها ، أو باندماج الشركة بشركة أخرى.

 ( أحكام عامة15مادة )

وجدول أعمالها قبل املوعد املحدد بخمسة وعشرين  اإلعالن عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكانهيجب ا

 على األقل وتنشر الدعوة في موقع السوق ، وموقع الشركة االلكتروني ، وفي صح
ا
النتشار فتين واسعتي اييوما

 ن.في اململكة . وينبغي استخدام وسائط التقنية الحديثة لالتصال باملساهمي

 (16مادة )

كافية تمكن املساهمين من  تيجب أن تكون املوضوعات املعروضة على الجمعية العامة مصحوبة بمعلوما

 اتخاذ قراراتهم.

 (17مادة )

 العامة للمساهمين، الجمعية اجتماعات في والتصويت الفعالة للمشاركة الفرصة للمساهمين يتاح أن يجب

 .التصويت وإجراءات االجتماعات تلك تحكم التي بالقواعد علما إحاطتهم يجب كما

 ( 18مادة )

يجب إتباع أسلوب "التصويت التراكمي" عند التصويت الختيار أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية  -أ

 العامة ، ويتم البدء بها بعد استكمال املتطلبات القانونية من خالل تعديل النظام األساس ي للشركة.

 - غيرهم  عن بالنيابة يتصرفون  الذين االعتبارية الصفة ذوي  االشخاص من املستثمرين على يجب -ب

تقاريرهم  في وتصويتهم الفعلي التصويت في سياساتهم عن االفصاح – صناديق االستثمار مثل
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ممارسة  على يؤثر قد للمصالح جوهري  تضارب أي مع التعامل كيفية عن االفصاح وكذلك السنوية،

 باستثماراتهم الخاصة االساسية الحقوق 

 (:19مادة )

املكان  ذلك اختيار ومن العامة، الجمعية اجتماع في املساهمين من عدد أكبر مشاركة تيسير على العمل يجب

 يجب كما العامة، الجمعية اجتماع محضر على االطالع من املساهمين تمكينيتوجب  ا، كماملالئمين  والوقت

 انعقاده تاريخ من أيام عشرة خالل االجتماع محضر من بنسخة املالية السوق  هيئة الشركة بتزويد تقوم أن

 (20مادة )

 انتهائها فور  العامة الجمعية بنتائج السوق  إعالم يجب -أ

 تمكن املساهمين كافية بمعلومات مصحوبة العامة الجمعية على املعروضة املوضوعات تكون  أن يجب -ب

 .قراراتهم اتخاذ من
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 اإلدارةالفصل الخامس : مجلس 

 (21مادة )

 وضع اإلدارة مجلس على ويجب يتوليى إدارة الشركة مجلس إدارة ، تعينه الجمعية العامة ، ويخضع لرقابتها.

 على املساهمين إطالع ويجب املساهمين والشركة، مصالح يحقق بما االسهم أرباح توزيع بشأن واضحة سياسة

 اإلدارة. مجلس في تقرير إليها واالشارة العامة، الجمعية اجتماع في السياسة هذه

 ( الوظائف األساسية ملجلس اإلدارة :22مادة )

  :اعتماد التوجيهات اإلستراتيجية ، واألهداف الرئيسية للشركة ، واإلشراف على تنفيذها ، ومن ذلك -أ

وضع اإلستراتيجية الشاملة للشركة ، وخطط العمل الرئيسية ، وسياسة إدارة املخاطر ،  -1

 ا وتوجيهها.هجعتومرا

تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة ، واستراتيجيتها وأهدافها املالية ، وإقرار امليزانيات  -2

 السنوية.

 اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة ، وتملك األصول والتصرف بها. -3

 وضع أهداف األداء ، ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في الشركة. -4

 املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة ، واعتمادها. -5

 وضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها ، ومن ذلك : -ب

وضع سياسة مكتوبة تنظم "تعارض املصالح" ومعالجة حاالت التعارض املحتملة لكل من أعضاء  -1

مين ، ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة مجلس اإلدراة واإلدارة التنفيذية واملساه

 ومرافقها ، وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األشخاص ذوي العالقة.

التأكد من سالمة األنظمة املالية واملحاسبية ، بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير  -2

 املالية.

خاطر ، وذلك من خالل تحديد التصور العام عن التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة إلدارة امل -3

 املخاطر التي قد تواجه الشركة ، وطرحها بشفافية.
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 املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة. -4

وضع الئحة حوكمة خاصة بالشركة ، واإلشراف العام عليها ومراقبة مدى فاعليتها ، وتعديلها عند  -ج

 الحاجة.

ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس اإلدارة ، ووضعها موضع  وضع سياسات -د

 التنفيذ بعد إقرار الجمعية  العامة لها.

وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة بين أصحاب املصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم ، ويجب  -ه

 اآلتي : –بوجه خاص  –أن تغطي هذه السياسة 

 في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها األنظمة وتحميها العقود. أليات تعويض أصحاب املصالح -1

 آليات تسوية الشكاوى أو الخالفات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب املصالح. -2

آليات مناسبة إلقامة عالقات جيدة مع العمالء واملوردين واملحافظة على سرية املعلومات املتعلقة  -3

 بهم.

 العاملين في الشركة ، بحيث تتوافق مع املعايير املهنية واألخالقياتقواعد السلوك املنهي للمديرين و  -4

السليمة ، وتنظم العالقة بينهم وبين أصحاب املصالح ، على أن يضع مجلس اإلدارة آليات مراقبة 

 تطبيق القواعد وااللتزام بها.

 مساهمة الشركة االجتماعية. -5

لألنظمة واللوائح ، والتزامها باإلفصاح عن وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن احترام الشركة  -و

 املعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين وأصحاب املصالح اآلخرين.

 ( : مسؤوليات مجلس اإلدارة23مادة )

مع مراعاة اختصاصات الجمعية العامة ، يتولى مجلس إدارة الشركة جميع الصالحيات والسلطات  .أ

 أو فَوض الالزمة إلدارتها ، وتظل املسؤولية 
ا
ل لجانا

َ
النهائية عن الشركة على املجلس ، حتى وإن شك

 آخرين للقيام ببعض أعماله ، وعلى املجلس تجنب إصدار تفويضات عامة أو غير 
ا
جهات أو أفرادا

 محددة املدة.
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يجب أن يؤدي مجلس اإلدارة مهامه بمسؤولية  وحسن نية وجدية واهتمام ، وأن تكون قراراته مبنية  .ب

 ة من اإلدارة التنفيذية أو أي مصدر آخر موثوق به.يمات وافعلى معلو 

  .ج
ا
يمثل عضو مجلس اإلدارة جميع املساهمين ، وعليه أن يلتزم بالقيام بما يحقق مصلحة الشركة عموما

تت على تعيينه في مجلس اإلدارة.  ، وليس ما يحقق مصالح املجموعة التي يمثلها ، أو التي صوا

حيات التي يفوضها لإلدارة التنفيذية ، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة يحدد مجلس اإلدارة الصال  .د

التفويض ، كما يحدد املوضوعات التي يحتفظ بصالحية البت فيها ، وترفع اإلدارة التنفيذية تقارير 

 دورية عن ممارستها للصالحيات املفوضة.

لجدد بعمل الشركة ، يجب على مجلس اإلدارة التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء املجلس ا .ه

 عن تدريبهم إذا لزم األمر.
ا
 وبخاصة الجوانب املالية والقانونية ، فضال

يجب على مجلس اإلدارة التأكد من توفير الشركة معلومات وافية عن شؤونها  لجميع أعضاء مجلس  .و

من  هماإلدارة بوجه عام ، وألعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين بوجه خاص ، وذلك من أجل تمكين

 القيام بواجباتهم ، ومهامهم بكفاية.

في غير اجتماعات الجمعية العامة ، أو إلى  يحظر على أعضاء مجلس اإلدارة أن يذيعوا إلى املساهمين .ز

 ، وإال وجب عزلهم ومساءلتهم عن إلداراتهاالغير ، ما وافقوا عليه من أسرار الشركة بسبب مباشرتهم 

 التعويض.

رة بالتضامن عن تعويض الشركة أو املساهمين أو الغير عن الضرر الذي يسأل أعضاء مجلس اإلدا .ح

ينشأ عن إساءتهم تدبير شؤون الشركة أو مخالفتهم أحكام األنظمة واللوائح ، وتقع املسؤولية على 

جميع أعضاء مجلس اإلدارة  إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماعهم . أما القرارات التي تصدر بأغلبية 

 يسأل عنها املعارضون متى ما أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر االجتماع. وال يعتبر الغياب اآلراء فال

 لإلعفاء من املسؤولية إال إذا ثبت عدم علم الغائب 
ا
عن حضور االجتماع  الذي يصدر فيه القرار سببا

 بالقرار أو عدم تمكنه من االعتراض عليه بعد علمه به.
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 ارة:( تكوين مجلس اإلد24مادة )

 مع مراعاة ما ورد بالنظام األساس ي للشركة ، يجب االلتزام باآلتي فيما يتعلق بتكوين مجلس اإلدارة:

ويجوز ، مع إمكانية دعوة آخرين لحضور اجتماعات املجلس ، اعضاء ستةيتكون مجلس اإلدارة من  -1

أو غيره من موظفي الشركة ، أو مستشاريها للحضور ، مع اقتصار حق  مدير عام املالية  دعوة

 .ستةالالتصويت على األعضاء 

2- .
ا
 يعين املجلس من بين أعضائه  رئيسا

يجوز ألي من املدراء التنفيذيين  بالشركة تولي عضوية املجلس إذا استوفى  الشروط القانونية  -3

 للعضوية.

 من األعضاء التنفيذيين. رة أن تكون أغلبية أعضاء مجلس اإلدا يجوز  -4

 الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة ، وأي منصب تنفيذي بالشركة ،  يجوز ال  -5

 يجب أال يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين عن ثلث أعضاء املجلس. -6

 يجوز للجمعية العامة في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس اإلدارة أو بعضهم. -7

عند انتهاء عضوية أحد أعضاء في حال أدرجت أو طرحت اسهم الشركة للتداول في السوق املالية  -8

 ، مع 
ا
مجلس اإلدارة بأي من طرق انتهاء العضوية ، يجب على الشركة أن تخطر الهيئة والسوق فورا

 بيان األسباب التي دعت إلى ذلك.

 شركات مساهمة في وقت واحد.يجب أال يشغل العضو عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس  -9

على العضو أن يستقيل قبل نهاية مدته في حال فقدان أهليته للعمل كعضو للمجلس ، أو في حالة  -10

عجزه عن ممارسة أعبائه ، أو في حالة عدم القدرة على تخصيص الوقت والجهد املطلوبين ألداء مهامه 

 ركة ، وفي هذه الحالة يجب عليه إخطار في املجلس ، أو في حالة تعارض مصالح العضو مع مصلحة الش

 املجلس بذلك  ، وإذا لزم األمر فعليه تقديم استقالته. -11
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 ( اجتماعات مجلس اإلدارة25مادة )

على أعضاء مجلس اإلدارة تخصيص وقت كاف لالضطالع بمسؤولياتهم ، بما في ذلك التحضير الجتماعات 

 حضورها. املجلس واللجان الدائمة واملؤقتة ، والحرص على

 (26مادة )

 مع مراعاة ما ورد بالنظام األساس ي للشركة ، يجب االلتزام باآلتي فيما يتعلق باجتماعات مجلس اإلدارة.

 يجتمع املجلس أربع مرات خالل العام على األقل. -1

ت ايجتمع املجلس مرة في بداية الربع األول من السنة ، العتماد البيانات املالية للربع األول ، والبيان -2

 السنوية قبل االعالن عنها.

يجتمع املجلس في الربع األخير من العام ، ملراجعة أداء الشركة واملصادقة على الخطط ، وامليزانية  -3

 للعام التالي.

يمكن للمجلس عقد اجتماعات أخرى إضافية عند الضرورة ، أو بناءا على دعوة رئيس مجلس اإلدارة  -4

 اثنين من أعضائه.، أو  نائب رئيس مجلس االدارة، أو 

على كافة أعضاء املجلس الحرص على حضور كل االجتماعات ، بما يعكس نهوضهم باملسئولية  بيج -5

 امللقاة على عاتقهم من قبل الجمعية العامة.

 يجب تسجيل حضور األعضاء لالجتماعات. -6

 نائب رئيسرأس اإلجتماع يترأس رئيس مجلس اإلدارة عند حضوره لالجتماعات ، وفي حالة غيابه ي -7

من يراه لرئاسة املجلس ، وإال قام األعضاء رئيس املجلس فوض وفي حالة غيابه ي مجلس اإلدارة 

 لالجتماع.
ا
 الحاضرون بتعيين رئيسا

ند ، ع (املدير العامالرئيس التنفيذي )على رئيس مجلس اإلدارة التشاور مع األعضاء اآلخرين ومع  -8

  –ض على املجلس ، ويرسل جدول األعمال إعداد جدول محدد باملوضوعات التي ستعر 
ا
مصحوبا

لألعضاء قبل االجتماع بوقت كاف ، حتى تتاح لهم دراسة املوضوعات واالستعداد الجيد  –باملستندات 
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لالجتماع ويقر مجلس اإلدارة جدول األعمال حال انعاقده ، وفي حال اعتراض أي عضو على هذا 

 محضر االجتماع.الجدول ، تثبت تفاصيل هذا االعتراض في 

يجب على مجلس اإلدارة توثيق اجتماعاته ، وإعداد محاضر باملناقشات واملداوالت ، بما فيها عمليات  -9

التصويت التي تمت ، وتبويبها  وحفظها بحيث يسهل الرجوع إليها ، ويجوز إصدار قرارات املجلس 

.
ا
 بتثبيتها في املحضر أو قرار رسمي أو االثنين معا

املساهمين من االطالع على سجل الحضور الخاص باملجلس ، ويثبت هذا الحق لكل مساهم في تمكين  -10

 اجتماع الجمعية العامة ، وفي وقت ترشيح األعضاء إلعادة التعيين في املجلس لدورات إضافية.

 لكل من أعضاء مجلس اإلدارة صوت متساو حال التصويت. -11

 ق لهم التصويت.األعضاء الحضور من خارج مجلس اإلدارة ال يح -12

يكون لرئيس مجلس اإلدارة صوت مرجح حال تعادل األصوات عند التصويت على القرارات ، ويكون  -13

األمر نفسه لنائب رئيس مجلس اإلدارة أو أي عضو آخر حال ترأسه للجلسة في غياب رئيس مجلس 

 اإلدارة.

 للضوابط املقررة من -14
ا
بيد  وزارة التجارة والصناعة ، يمكن لعضو مجلس اإلدارة التصويت بالوكالة وفقا

 ..أنه ال يجوز تمثيل العضو لعضو آخر أكثر من اجتماع واحد

 (27مادة )

في ظروف معينة يجوز إصدار قرارات املجلس بالتمرير أو بالفاكس أو البرقيات إال إذا طلب أحد األعضاء 

املجلس على اطالع كاف بالتفاصيل التداول حول موضوع القرار ، وعلى رئيس املجلس التأكد من أن أعضاء 

قبل اتخاذ قرارات بطريقة التمرير ، وعلى سكرتير املجلس التأكد من الحصول على التصديقات الالزمة لهذه 

 القرارات.

 ولجنة املراجعة : ( مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة28مادة )

عن عضوية مجلس اإلدارة ة ة ثابتأكافالف ريال  في السنة كم 50تم تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بواقع 

 ريال للعضو عن الجلسة الواحدة  . 3000باإلضافة الى بدل حضور جلسات مبلغ 
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باإلضافة الى بدل  ةالف ريال في السنة كمكافأة ثابت 25كما تم تحديد مكافآت أعضاء لجنة املراجعة بواقع 

 ريال للعضو عن الجلسة الواحدة . 1500حضور جلسات مبلغ 

 (29دة )ما

( من النظام األساس ي للشركة ، باإلضافة إلى 22يحدد املجلس مكافأة أعضائه ، وعلى املجلس مراعاة املادة )

مراعاة تحديد قيمة املكافأة بالتوافق مع األحكام النظامية من جهة ، وبين الحاجة إلى جعلها مالئمة من جهة 

 املجلس ، لضمان فعالية األداء في الشركة.أخرى ، الجتذاب أفضل العناصر املؤهلة لعضوية 

 (30مادة )

يجب اإلفصاح بالتفصيل عن املبالغ املدفوعة كمكافآت أو تعويضات ألعضاء املجلس في تقرير مجلس اإلدارة 

للجمعية العامة للمساهمين ، وتقرير القوائم املالية السنوية للشركة . ويجب أن يشتمل اإلفصاح على بيان 

 حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة املالية.شامل لكل ما 

 :(: أمين سر املجلس31املادة )

د اختصاصات ومكافآت أمين السر بقرار   للسر من بين أعضائه أو من غيرهم، وتحدَّ
ا
ُيعّين مجلس اإلدارة أمينا

 :من مجلس االدارة على أن تتضمن هذه االختصاصات ما يلي

اإلدارة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت، وبيان مكان توثيق اجتماعات مجلس  -1

االجتماع وتاريخه ووقت بدايته وانتهائه، وتوثيق قرارات املجلس ونتائج التصويت، وحفظها في سجل خاص 

، وتوقيع هذه املحاضر –إن وجدت  –ومنظم، وتدوين أسماء األعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها 

 .جميع األعضاء الحاضرين من

رفع إلى مجلس اإلدارة والتقارير التي يعّدها املجلس-2
ُ
 .حفظ التقارير التي ت
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تزويد أعضاء مجلس اإلدارة بجدول أعمال املجلس وأوراق العمل والوثائق واملعلومات املتعلقة به، وأي  -3

عالقة باملوضوعات املشمولة في جدول وثائق أو معلومات إضافية يطلبها أي من أعضاء مجلس اإلدارة ذات 

 .االجتماع

 .التحقق من تقيد أعضاء مجلس اإلدارة باإلجراءات التي أقرها املجلس -4

 .تبليغ أعضاء مجلس اإلدارة بمواعيد اجتماعات املجلس قبل التاريخ املحدد بمدة كافية -5

 .م حيالها قبل توقيعهاعرض مسودات املحاضر على أعضاء مجلس اإلدارة إلبداء مرئياته -6

التحقق من حصول أعضاء مجلس اإلدارة بشكل كامل وسريع على نسخة من محاضر اجتماعات املجلس  -7

 .واملعلومات والوثائق املتعلقة بالشركة

 .التنسيق بين أعضاء مجلس اإلدارة -8

 ملا نصت -9
ا
 .عليه هذه الالئحة تنظيم سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقا

 .تقديم العون واملشورة إلى أعضاء مجلس اإلدارة -10

إصدار مستخرج من محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة والتوقيع عليه لغرض تبليغ جهة ما بقرار  -11

 .املجلس

 .ال يجوز عزل أمين سر مجلس اإلدارة إال بقرار من مجلس اإلدارة-12
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 :املجلس (: شروط أمين سر 32املادة )

 مما يلي 
ا
 :على مجلس اإلدارة تحديد الشروط الواجب توافرها في أمين سر مجلس اإلدارة، على أن تتضمن أيا

 على شهادة جامعية في القانون أو املالية أو املحاسبة أو اإلدارة أو ما يعادلها، وأن تكون -1
ا
أن يكون حاصال

 .لديه خبرة عملية ذات صلة ال تقل عن ثالث سنوات

 .أن تكون لديه خبرة عملية ذات صلة ال تقل عن خمس سنوات-2

 ( تعارض املصالح33مادة )

  أن يشترك في –بغير ترخيص من الجمعية العمومية العادية يحدد كل سنة  –ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة 

باشرها  العمليات التيأي عمل من شأنه منافسة الشركة ، وإال كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو أن تعتبر 

 لحسابه الخاص قد أجريت لحسابها.

 (34مادة )

أن تكون له أي مصلحة  –بغير ترخيص من الجمعية العامة يحدد كل سنة  –ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة 

)مباشرة أو غير مباشرة ( في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ، وتستثنى من ذلك األعمال التي تتم 

ق املنافسة العامة ، إذا كان عضو مجلس اإلدارة صاحب العرض األفضل ، وعلى عضو مجلس اإلدارة أن بطري

يبلغ املجلس بما له من مصلحة شخصية ، في األعمال ن والعقود التي تتم لحساب الشركة ، ويثبت هذا التبليغ 

لشأن ى القرار الذي يصدر في هذا ااملصلحة االشتراك في التصويت عل وفي محضر االجتماع ، وال يجوز للعضو ذ

في الجمعية العامة ، أو في اجتماع مجلس اإلدارة . ويبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة عند انعقادها  ، 

عن األعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة شخصية ، ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص 

 من املحاسب القانوني.
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 (35مادة )

ال يجوز ألعضاء مجلس إدارة الشركة ، أو كبار التنفيذيين ، أو أي شخص ذي عالقة بأي منهم التعامل في أي 

 أوراق مالية للشركة خالل الفترات التالية:

 فترة عشرة ايام قبل انتهاء الربع السنوي املالي وحتى تاريخ إعالن النتائج األولية للشركة. (1

 قبل (2
ا
انتهاء السنة املالية وحتى تاريخ االعالن املبدئي للنتائج السنوية للشركة ، أو  فترة عشرين يوما

 االعالن النهائي للنتائج السنوية للشركة ، أيهما أقصر.

 (36مادة )

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

ا
ال يجوز للشركة أن تقدم قرضا

 منهم مع الغير.

 ( رئيس مجلس اإلدارة37) مادة

 على اإلشراف العام على إدارة الشؤون واألنشطة العامة للشركة ، بصورة 
ا
تقتض ي مهمة الرئيس أن يكون قادرا

 اللتزاماته تجاه املساهمين. ويجب أن تتوفر في رئيس 
ا
تضمن تحكم املجلس في شؤون الشركة وتجعله مدركا

نه من أداء دوره واكتساب ثقة واحترام بقية أعضاء املجلس وإدارة املجلس الصفقات القيادية املالئمة لتمكي

 الشركة واملساهمين بصورة عامة.
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 (38مادة )

 من خالل املجلس في رسم رؤية وإستراتجية الشرك
ا
 رئيسيا

ا
لك من ، ويتحقق ذ ةيلعب رئيس مجلس اإلدارة دورا

 اآلتي :

 تكوين رؤية واضحة. -1

 إستراتيجية الشركة.توجيه املجلس لتطوير  -2

توجيه رئيس املجلس في تقييم واعتماد خطط العمل ، بما في ذلك امليزانية السنوية ، والخطط  -3

 املستقبلية بعيد املدى ، مثل الخطة الخمسية.

 التأكد من تناغم أنشطة الشركة وانجازاتها مع اإلستراتيجية املرسومة. -4

 لالزمة لدى املدير العام إلدارة الشركة.التأكد من توفر املؤهالت والقدرات والكفاءة ا -5

 (39مادة )

الواجب االساس ي ملجلس اإلدارة هو ضمان سير إدارة شؤون الشركة بصورة تضمن مصالح املساهمين ، 

والرئيس هو قائد املجلس واملسئول عن ضمان قيام املجلس بهذه املهمة بصورة فاعلة ، ويدير الرئيس جلسات 

 ات ، ويكون له صوت مرجح في حال تعادل األصوات.املجلس ويترأس االجتماع

وعلى الرئيس الحرص على إحداث توازن في تركيب املجلس من حيث الخبرات ، مع إطالع األعضاء على مسار 

 -عمليات الشركة وإشراكهم في اتخاذ القرارات ، وبصورة عامة بحرص الرئيس على تحقيق التالي:

ارة بصورة صحيحة إلدارة الشرك ، وأن األمور املتعلقة تجد املتابعة التأكد من إبالغ قرارات مجلس اإلد -1

 املناسبة.

اإلشراف على اجتماعات اللجان الفرعية للمجلس ، وترشيح األشخاص املناسبين لعضوية تلك   -2

 اللجان.

 بين التشغيل الكف -3
ا
 جيدا

ا
 ؤالتأكد من أن تفويض السلطات للجان الفرعية مناسب ، ويمثل توازنا

 ق مسؤوليات املجلس الرئيسية ، لتحقيق إشراف فعال على الشركة.وتحقي
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وضع جدول األعمال السنوي الجتماعات مجلس اإلدارة ، والدعوة الجتماعات إضافية أو طارئة عند  -4

 الضرورة.

 إصدار الدعوات لحضور اجتماعات املجلس ، والتأكد من النصاب القانوني لهذه االجتماعات. -5

 تماعات املجلس ، والتأكد من تضمين املسائل الهامة.ترتيب جدول أعمال اج -6

التأكد من حصول أعضاء املجلس على املعلومات املناسبة قبل اجتماعات املجلس لضمان فعالية  -7

 وموضوعية النقاش.

 التأكد من تسجيل محاضر االجتماعات ومراجعتها. -8

 تقرير بشأنه.املراجعة الدقيقة لقرارات املجلس ، والتأكد من مطابقتها مع تم ال -9

 

 (40مادة )

باإلضافة إلى أعباء الرئيس األساسية في اإلشراف ، والقيادة اإلستراتيجية فإن له التدخل ببعض األمور 

 -على التالي: –دون حصر  –الروتينية ، بصفته الرئيس األعلى للشركة ، وتشمل هذه األمور 

 ترؤس اجتماعات الجمعية العامة. -1

البنوك واملؤسسات املالية وغيرها ، وفتح الحسابات وإبرام اتفاقيات القروض  توقيع الوثائق الهامة مع -2

 الكبيرة ، أو تفويض من يقوم بذلك نيابة عنه.

لعب دور رئيس ي في دعم الصورة العامة للشركة ، وتثبيت مكانتها لدى عمالئها واملساهمين واملستثمرين  -3

 وغيرهم.

يل املعلومات إلى الجمهور ومندوبي أجهزة االعالم سواء التواصل املستمر مع أجهزة االعالم ، وتوص -4

 بنفسه أو بإنابة الغير للقيام بذلك.

مواكبة األحداث والتطورات الداخلية والخارجية الهامة التي قد تؤثر على الشركة وتقديم  املشورة  -5

 املناسبة للشركة بشأنها.

 .تسهيل وبناء عالقات الشركة مع الجهات الحكومية و الرسمية -6
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 مراقبة األداء اإلداري وضمان مواكبته للنظم القياسية الحديثة. -7

تمثيل الشركة لدى الجهات األخرى ، والسلطات القضائية واإلدارات الحكومية والجهات العدلية  -8

واملحاكم بأنواعها ولجان تسوية النزاعات ومجالس التحكيم والحقوق املدنية والشرطة ، والغرف 

 ميع الشركات واملؤسسات العامة والخاصة.التجارية والصناعية وج

التوقيع بالنيابة عن الشركة على االتفاقيات ، املصادق عليها من قبل املجلس أو غيره من الجهات  -9

 اإلدارية املخولة ، بما يتفق مع نظام تفويض الصالحيات املعتمد بالشركة.

 إصدار الوكاالت والتفاويض ، وتعيين وإقالة الوكالء واملحامين. -10

 اإلدعاء واملرافعة واملدافعة عن الشركة ، ومباشرة  إجراءات الصلح والتسوية والتحكيم. -11

 قبول أو رفض األحكام نيابة عن الشركة. -12

التوقيع على وتنفيذ االتفاقيات والشهادات والسندات وعقود تأسيس الشركات التي تشارك فيها  -13

ية وسندات وصكوك امللكية أمام الهيئات الشركة ، وتعديل هذه العقود التوقيع على قرارات التسو 

والجهات الرسمية األخرى ، واتفاقيات القروض مع مؤسسات التمويل الحكومية والبنوك التجارية 

 اإليجار ، وإنهاء مثل هذه التعاقدات. واملؤسسات املالية ، وإبرام الصفقات والرهونات وعقود

 لوفاء بالتزاماتها تجاه الغير نيابة عن الشركة.ممارسة سلطاته في املحافظة على حقوق الشركة ، وا -14

ممارسة سلطاته في شراء وبيع وعمل وقبول التحويالت ، واالستالم والتسليم والتأجير والتحصيل  -15

 والدفع ، واملشاركة في املناقصات وفتح الحسابات واالعتمادات البنكية والسحب واإليداع فيها.

طاته في إصدار الصكوك والشيكات والسندات القابلة يقوم بناء على طلب الشركة بممارسة سل -16

للتداول ، واالستئجار والتعاقد مع املستخدمين والعاملين وتحديد رواتبهم ومكافآتهم  وإلغائها ، وطلب 

التأشيرات للمستخدمين والعمالة القادمة من خارج البالد ، وإعطاء أذونات اإلقامة وتأشيرات العمل 

 هم.وتحويل وإنهاء تعاقدات

تفويض كل أو بعض هذه الصالحيات ألي شخص أو أشخاص آخرين ، لعمل أو إنفاذ أي إجراء مذكور  -17

.
ا
 أو جزئيا

ا
 أعاله ، وإلغاء مثل هذه التفاويض كليا
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 (41مادة )

 يمارس رئيس املجلس أي صالحيات أخرى يحددها مجلس اإلدارة من حين آلخر.

 :اختصاصات نائب الرئيس(: 24) مادة

 لرئيس املجلس من بين أعضاء مجلس اإلدارة من بين اللذين تتوافر فيهم صفة القيادة، ويحل يختار 
ا
أعضاء مجلس اإلدارة نائبا

 :  نائب الرئيس مكان الرئيس في حال غيابه وتكون له الصالحيات التالية

  .الدعوة الجتماعات مجلس اإلدارة (1

  .لعامة للمساهميناإلشراف على تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة والجمعية ا (2

 تمثيـل الشـركة أمـام الجهـات الحكوميـة والغيـر، واملحافظـة علـى عالقـات الشـركة مـع هـذه الجهـات. (3

 إصدار الدعوات الجتماعات مجلس اإلدارة والتأكد من النصاب القانوني لهذه االجتماعات. (4

 تضــمين املواضــيع التـي تهــم الشــركة واملساهمين.  وضـع جــدول أعمــال اجتماعـات مجلــس اإلدارة، والتأكــد مـن (5

التأكد من حصول أعضاء مجلس اإلدارة على املعلومات املناسبة قبل اجتماعات املجلس لضمان فاعلية وموضوعية  (6

 املداوالت.

 ترؤس اجتماعات مجلس اإلدارة في حال غياب الرئيس. (7

 لـس اإلدارة فـي الحـاالت التـي يتـرأس فيهـا نيابـة عن الرئيس. التأكد من تسـجيل ومراجعـة محاضـر اجتماعـات مج (8

 التأكد من إبالغ قرارات مجلس اإلدارة بصورة صحيحة إلدارة الشركة، ومتابعتها لضمان تنفيذها. (9

 في حال تساوي األصواتؤ يكون لنائب الرئيس عند تر   (10
ا
 مرجحا

ا
 .س اجتماعات املجلس نيابة عن الـرئيس صـوتا

 .ترؤس اجتماعات الجمعية العامة في حال غياب الرئيس  (11

 

 

 

 

 

 



 

29 | P a g e  

 واجبات أعضاء مجلس اإلدارة:(: 34املادة )

 :اآلتية املهام والواجبات – اإلدارة مجلس في عضويته خالل من – اإلدارة مجلس أعضاء من عضو كل يؤدي

 .الشركة استراتيجية لتطوير املقترحات تقديم (1

 .وأغراضها الشركة ألهداف تحقيقها ومدى التنفيذية اإلدارة أداء مراقبة (2

 .الشركة بأداء الخاصة التقارير مراجعة (3

 .للشركة املالية واملعلومات القوائم ونزاهة سالمة من التحقق (4

 .قوية الشركة في املخاطر إدارة ونظم املالية الرقابة أن من التحقق (5

 التنفيذية. اإلدارة أعضاء ملكافآت املالئمة املستويات تحديد (6

 .وعزلهم التنفيذية اإلدارة أعضاء تعيين في الرأي إبداء (7

 .التنفيذية الشركة وظائف في واإلحالل التعاقب خطة وضع في املشاركة (8

 والنظام ذات الصلة واألنظمة التنفيذية ولوائحهما املالية السوق  ونظام الشركات نظام بأحكام التام االلتزام (9

 لتدبير إساءة يشكل عمل أي في أو املشاركة القيام من واالمتناع املجلس، في عضويته ملهام ممارسته عند األساس ي

 .الشركة شؤون

املجلس  به رئيس يخطر مشروع لعذر إال عنها التغيب وعدم العامة والجمعية اإلدارة مجلس اجتماعات حضور  (10

،
ا
 .طارئة ألسباب أو مسبقا

 بفعالية، فيها ولجانه واملشاركة مجلس اإلدارة الجتماعات والتحضير بمسؤولياته، لالضطالع كاف   وقت تخصيص (11

 .التنفيذيين بالشركة كبار ومناقشة العالقة ذات األسئلة توجيه ذلك في بما

 .بشأنها إبداء الرأي قبل اإلدارة مجلس فيها ينظر التي باملوضوعات الصلة ذات املعلومات وتحليل دراسة (12

 آراء واستقصاء مداولة املوضوعات على املجلس وحث بحرية، آرائهم إبداء من اآلخرين اإلدارة مجلس أعضاء تمكين (13

 .ذلك إلى حاجة إذا ظهرت غيرهم ومن للشركة التنفيذية اإلدارة أعضاء من املختصين

 تتم التي والعقود األعمال في - غير مباشرة أم كانت مباشرة - له مصلحة بأي وفوري كامل بشكل مجلس اإلدارة إبالغ (14

 والفائدة بها، معنيين أشخاص أي وأسماء وحدودها املصلحة طبيعة تلك اإلبالغ ذلك يتضمن وأن الشركة، لحساب

مالية،  غير أم مالية الفائدة تلك أكانت سواء املصلحة تلك من مباشر غير أو مباشر عليها بشكل الحصول  املتوقع

 وف وذلك ذلك، بشأن يصدر قرار أي على التصويت في املشاركة عدم العضو ذلك وعلى
ا
 الشركات نظام ألحكام قا

 التنفيذية. ولوائحهما املالية السوق  ونظام

 منافسة شأنها من أي أعمال في – املباشرة غير أو املباشرة – بمشاركته وفوري كامل بشكل اإلدارة مجلس إبالغ (15

  وذلك تزاوله، الذي النشاط فروع أحد في – مباشر غير أو مباشر بشكل – الشركة بمنافسته أو الشركة،
ا
 ألحكام وفقا

 .التنفيذية املالية ولوائحهما السوق  ونظام الشركات نظام
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 يكن لم ما – مساهمي الشركة من أي إلى املجلس في عضويته طريق عن عليها وقف أسرار أي إفشاء أو إذاعة عدم (16

 ونظام الشركات نظام أحكام تقتض ي ما وذلك حسب الغير، إلى أو – العامة الجمعية اجتماعات انعقاد أثناء في ذلك

 .التنفيذية ولوائحهما املالية السوق 

 .كافة واملساهمين ملصلحة الشركة الالزمين، واالهتمام العناية بذل مع نية، وحسن كاملة، معلومات على بناءا  العمل (17

 .العضوية على املترتبة ومسؤولياته وأدواره واجباته إدراك (18

 .ذات الصلة والصناعية والتجارية املالية املجاالت وفي وأعمالها الشركة أنشطة مجال في معارفه تنمية (19

 على أكمل وجه. املجلس في بمهامه الوفاء من تمكنه عدم حال في اإلدارة مجلس عضوية من االستقالة (20

 مهام العضو املستقل:(: 44املادة )

 :اآلتية املهام في أداء بفعالية املشاركة املستقل اإلدارة مجلس عضو على الالئحة، هذه من واالربعون   ةالواحد املادة مراعاة مع

 .التنفيذية أعضاء اإلدارة وتعيين وأدائها، الشركة، وسياسات االستراتيجية، املسائل في املستقل الرأي إبداء (1

 .في املصالح تعارض أي حصول  عند وتقديمها ومساهميها الشركة مصالح مراعاة من التحقق (2

 التنفيذية لها. اإلدارة تطبيق ومراقبة بالشركة، الخاصة الحوكمة واعدق تطوير على اإلشراف (3
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 الفصل السادس : لجان مجلس اإلدارة

 ( أحكام عامة45مادة )

ينبغي تشكيل عدد مناسب من اللجان حسب حاجة الشركة وظروفها ، لكي يتمكن مجلس اإلدارة من تأدية 

 مهامه بشكل فعال.

 (46مادة )

 إلجراءات عامة يضعها مجلس اإلدارة ، تتضمن يجب أن يكون 
ا
تشكيل اللجان التابعة ملجلس اإلدارة وفقا

تحديد مهمة اللجنة ومدة عملها ، والصالحيات املمنوحة لها خالل هذه املدة وكيفية رقابة مجلس اإلدارة عليها. 

 بما تقوم به أو تتوصل إليه من نتا
ا
ية ئج أو تتخذه من قرارات شفافوعلى اللجنة أن تبلغ مجلس اإلدارة علما

 مطلقة ، وعلى مجلس اإلدارة أن يتابع عمل اللجان بشكل دوري للتحقق من قيامها باألعمال املوكلة إليها.

 (47مادة )

يجب أن يقر مجلس اإلدارة لوائح عمل جميع اللجان الدائمة املنبثقة عنه ، ومنها لجنة املراجعة ولجنة 

 الترشيحات واملكافآت.

 (48) مادة

يجب تعيين عدد كاف من أعضاء مجلس االدارة غير التنفيذيين في اللجان املعنية باملهام ، التي قد ينتج عنها 

حاالت تعارض مصالح ، مثل التأكد من سالمة التقارير املالية وغير املالية ، ومراجعة صفقات األشخاص ذوي 

 ديرين التنفيذيين , وتحديد املكافآتالعالقة ، والترشيح لعضوية مجلس اإلدارة ، وتعيين امل
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 ( لجنة املراجعة49مادة )

يشكل مجلس اإلدارة لجنة من غير التنفيذيين تسمى لجنة املراجعة ، ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة ، على أن 

و أيكون من بينهم مختص بالشؤون املالية واملحاسبية. وتقوم اللجنة بتعيين سكرتير لها ، من بين أعضائها 

 أحد منسوبي الشركة.

 (50مادة )

قواعد اختيار أعضاء لجنة املراجعة ،  –بناء على اقتراح من مجلس اإلدارة  –تصدر الجمعية العامة للشركة 

 ومدة عضويتهم ، وأسلوب عمل اللجنة.

 ( مهام اللجنة ومسئولياتها:51مادة )

 تشمل مهام ومسؤوليات لجنة املراجعة ما يلي :

ارة املراجعة الداخلية في الشركة ، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال االشراف على إد -1

واملهام ، التي حددها مجلس اإلدارة والتحقق من فاعلية املراجعة الداخلية في نظام الرقابة ووضع 

 تقرير مكتوب.

 نه.دراسة نظام الرقابة الداخلية ، ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأ -2

 دراسة تقارير املراجعة الداخلية ، ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها. -3

التوصية ملجلس اإلدارة بتعيين املحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم ، ويراعى عند التوصية  -4

 بالتعيين التأكد من استقالليتهم.

واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال املراجعة التي يكلفون بها أثناء متابعة أعمال املحاسبين القانونيين  -5

 قيامهم بأعمال املراجعة.

 دراسة خطة املراجعة مع املحاسب القانوني وإبداء مالحظاتها عليها. -6

 دراسة مالحظات املحاسب القانوني على القوائم املالية ومتابعة ما تم في شأنها. -7
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لسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة ، وإبداء الرأي والتوصية في دراسة القوائم املالية األولية وا -8

 شأنها.

 دراسة السياسات املحاسبية وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة في شأنها. -9

ينبغي أن تكون اللجنة على حذر عند إعداد تقاريرها ، من احتمال حدوث أعمال غير قانونية متعمدة ، أو 

ر املالية التي تعدها الشركة ، وأن تتهيأ الكتشاف أي حاالت من شأنها تجاوز غش أو أخطاء في التقاري

 
ا
اإلجراءات الرقابية ، أو تقديم استثناءات غير مبررة ألحد  األفراد أو الجهات. ويتعين على اللجنة دائما

 االستئناس برأي مستشار قانوني أو مستشار مالي بحسب الحال ، للوقوف على الرأي املناسب.

 ( صالحيات لجنة املراجعة52ادة )م

 للجنة الحق في االطالع على السجالت ، ومقابلة منسوبي الشركة واملراجعين الخارجيين. (1

 ملساعدتها في  (2
ا
للجنة االستعانة باملشورة القانونية  والفنية من أي جهة خارجية ، متى كان ذلك ضروريا

 أداء مهامها.

أي خلل يتعلق بإدارة الرقابة الداخلية  أو بالتقيد  التحقق في كل اجتماع مما إذا كان هناك (3

 إلى املجلس.
ا
 بالضوابط املقررة ، ويجب رفع مرئياتها بهذا الخصوص فورا

 ( تقرير اللجنة53مادة )

 تقدم اللجنة تقارير مختصرة للمجلس عقب كل اجتماع ، وكذلك عقب االجتماع السنوي. (أ

ات اللجنة ، خالل سبعة أيام من تاريخ اجتماعها ، يرفع سكرتير لجنة املراجعة ، وقائع اجتماع (ب

 ألعضاء مجلس اإلدارة

 عضوية اللجنة (54مادة )

تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل بما فيهم رئيس اللجنة ، ويكون من بينهم مختص بالشئون  -1

امة الجمعية العاملالية واملحاسبية ، ويتم تعيين أعضاء لجنة املراجعة وإلغاء عضويتهم بقرار من 

 للمساهمين وبتوصية من مجلس اإلدارة.
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يكون أعضاء اللجنة من األعضاء غير التنفيذيين في مجلس اإلدارة ، وال يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أن  -2

 بلجنة املراجعة.
ا
 يكون عضوا

خبرات ليتم اختيار أعضاء اللجنة بناء على خلفياتهم ومهاراتهم وخبراتهم  املتنوعة ، ويراعى فيها ا -3

 التجارية املعقولة.

سنوات ، ويمكن إعادة  3يتم تعيين العضو ملدة زمنية يحددها مجلس اإلدارة بشرط أال تزيد عن  -4

 تعيينهم حسب الحاجة.

 يتم اإلفصاح عن أسماء أعضاء اللجنة في التقرير السنوي وفي تقرير مجلس اإلدارة. -5

 تنتهي العضوية باللجنة في الحاالت التالية : -6

 ء العضوية بمجلس اإلدارةانتها (1

 طلب اإلعفاء من االستمرار بالعضوية (2

 تغيب العضو عن حضور اجتماعات اللجنة ثالث مرات متتالية ، دون عذر يقبله مجلس اإلدارة. (3

إساءة استعمال العضو لسلطاته املكتسبة من عضويته باللجنة ، أو التصرف بما يضر بسمعة  (4

 خاصة.الشركة بصفة عامة ، أو اللجنة بصفة 

 ، فيتعين  -7
ا
إذا انتهت عضوية أي من أعضاء اللجنة سواء باملوت أو بأي سبب من األسباب املذكورة سلفا

 على مجلس اإلدارة ترشيح عضو آخر ملواصلة املنصب الشاغر.

 ( التزامات أعضاء اللجنة55مادة )

يتغيب بدون عذر يقوم عضو اللجنة بالحرص على حضور االجتماعات في املواعيد املقررة ، وأال  -1

 مقبول.

 عدم القيام بأي أعمال تنفيذية بالشركة. -2

 أن يبذل الحد املعقول من العناية الواجبة ملزاولة مهامه. -3

حفظ أسرار الشركة وعدم إذاعة ما يتصل به علمه بسبب عمله من أخبار تخص الشركة إلى  -4

 املساهمين أو الغير.
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 أن تتسم آراءه باملوضوعية واالستقالل.أن يتحلي في عمله بالصدق واألمانة والعفة ، و  -5

يجب على عضو اللجنة أال يقبل أي ش يء له قيمة مادية أو معنوية من أي من عمالء الشركة أو  -6

املساهمين أو املوظفين أو املوردين أو أي شخص له صلة بالشركة ، بما يؤدي إلى الشك في 

 استقالليته.

 ( اجتماعات اللجنة56مادة )

أربع مرات على األقل في السنة ، ويجوز للجنة عقد اجتماعات إضافية إذا تطلب عملها تجتمع اللجنة   -1

 ذلك.

يتحقق النصاب القانوني الجتماعات اللجنة بحضور عضوين أو أكثر ، وفي حالة تغيب رئيس لجنة  -2

 املراجعة يقوم باقي أعضاء اللجنة باختيار أحدهم لرئاسة اللجنة.

يتسنى للجنة االجتماع ملراجعة النتائج األولية قبل املصادقة عليها من تجدول اجتماعات اللجنة بحيث  -3

 قبل وبعد أعمال املراجع الداخلي.
ا
 قبل املجلس ، وأيضا

يدعو رئيس اللجنة لالجتماع بطلب من عضوين من أعضاء اللجنة على األقل ، أو املراجع الخارجي أو  -4

 املراجع الداخلي أو رئيس مجلس اإلدارة.

مدير عام املالية وأنظمة املعلومات ومدير املراجعة الداخلية ، لحضور كل أو بعض  تجوز دعوة -5

اجتماعات اللجن ، وتجب دعوة ممثل املراجعين الخارجيين على األقل مرة في العام بعد اكتمال 

 املراجعة السنوية وقبل صدور البيانات املالية الختامية للشركة.

 الخارجيين مرة على األقل في العام. على اللجنة االجتماع مع املراجعين -6

 على اللجنة االجتماع مع مدير املراجعة الداخلية مرة على األقل في العام. -7

العام ، يجوز لرئيس اللجنة دعوة أي أعضاء آخرين من اإلدارة ر في حاالت استثنائية وبعد إخطار املدي -8

 الطالع اللجنة على أي جانب من جوانب نشاط الشركة.

ات اللجنة وتوصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي تصدر قرار  -9

 فيه رئيس اللجنة ، وال يجوز االمتناع عن التصويت أو اإلنابة فيه.
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يتم تسجيل وقائع كافة اجتماعات اللجنة والتوقيع عليها بواسطة رئيسها والسكرتير ، ويتم رفع  -10

 إدارة الشركة.محاضر هذه االجتماعات ملجلس 

 لكل عضو معترض أن يبدي أسباب اعتراضه بمحضر اجتماعات اللجنة. -11

إذا غادر أحد أعضاء اللجنة االجتماع قبل نهايته ، فيتعين اإلشارة إلى ذلك بمحضر االجتماع وأن  -12

 يقتصر تصويته على البنود التي تم تداولها بحضوره.

 (57مادة )

 الحق في التعامل والتواصل مع اللجنة مباشرة دون وسيط.يكون للمراجع الداخلي أو الخارجي 

 التنفيذية اللجنة (58مادة )

 تتكون من ثالثة أعضاء. ."التنفيذية اللجنة" تسمى لجنة اإلدارة مجلس يشكل -أ

قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات  –بناء على اقتراح من مجلس اإلدارة  –تصدر الجمعية العامة  -ب

 واملكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة. 

 (59مادة )

 مرتين على األقل بطلب من رئيس اللجنة أو عضوين من أعضائها. . -أ
ا
 تجتمع اللجنة سنويا

اللجنة بحضور عضوين على األقل ، ويكون لكل عضو صوت يتحقق النصاب القانوني الجتماعات  -ب

 متساوي ، وفي حال االختالف يرجح الجهة التي معها رئيس اللجنة.

 تقدم اللجنة تقارير مختصرة بعد كل اجتماع لها ويرفع خالل سبعة أيام من تاريخ عقد االجتماع -ج
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 ( 60مادة )

 :يلي ما ومسؤولياتها التنفيذية اللجنة مهمات تشمل

 وخطط األعمال وامليزانيات والتشغيلية االستراتيجية الخطط حول  اإلدارة ملجلس التوصية إبداء -أ

 قبل اإلدارة. من املطورة

 التنفيذي الرئيس نطاق صالحيات خارج تكون  التي املجلس من لها املخول  املسائل حول  القرارات اتخاذ -ب

 من للجنة املخولة الحدود في الرأسمالية واملشتريات، بالنفقات املتعلقة املسائل ذلك في بما للشركة،

 اإلدارة. مجلس
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 اإلدارة التنفيذيةالفصل السابع  : 

 ( املدير العامالرئيس التنفيذي )  (61مادة )

، ويقر  سيئنائب الر الرئيس أو  ةبناءا على توصي (املدير العامالرئيس التنفيذي )يعين مجلس اإلدارة  -أ

 .املجلس شروط خدمته ويقيم أداؤه

ولي من قبل املجلس بناءا على قدراته وخبراته التي تؤهله لت الرئيس التنفيذي )املدير العام(يتم تعيين  -ب

 لهذا املنصب ، من خالل الحصول على التأهيل 
ا
 علميا

ا
هذا املنصب الهام. ويجب أن يكون مؤهال

 منصب قيادي في شركات مساهمة. األكاديمي املناسب مع خبرة سابقة في

 (62مادة )

ية في إدارة ، وتقع على عاتقه املسؤولية الرئيس الرئيس التنفيذي )املدير العام(يتولى اإلدارة التنفيذية للشركة 

 أمام مجلس اإلدارة عن أداء الشركة وتحقيق األرباح السنوية وتحقيق ؤ أعمال الشركة اليومية ، ويكون مس
ا
وال

ين اإلدارة حلقة الوصل ب ملخططة وتحقيق حصة الشركة في السوق املستهدفة ، ويكون املدير العاماملبيعات ا

ل عن ضمان اطالع املجلس بصورة مناسبة على أداء الشركة. ؤو التنفيذية بالشركة وبين املجلس ، وهو مس

 عن قيادة الفريق التنفيذيؤ وعلى املواضيع التي تهم أعمالها ، وهو املس
ا
ادة حقوق ، بهدف زي للشركة ول أيضا

املساهمين على املدى الطويل ، من خالل اضطالعه املباشر باإلشراف على تطوير وتطبيق إستراتيجيات العمل 

 املقررة.

 (63مادة )

 -املدير العام في التالي : )الرئيس التنفيذي (  تتلخص مسئوليات

 الشركة.تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة والجمعية العامة ملساهمي  -1

 تطبيق الخطط اإلستراتيجية قصيرة وطويلة األمد لتطوير الشركة وتنمية أرباحها. -2

 تمثيل الشركة أمام الغير والتعامل مع السلطات الرسمية ، وإدارة عالقات الشركة مع هذه الجهات . -3
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 قيادة وتحفيز فريق العمل التنفيذي لضمان إدارة سليمة للعمل. -4

 ية.تنسيق أنشطة الفرق التنفيذ -5

نقل وتوصيل املعلومات إلى الجمهور ومندوبي أجهزة االعالم سواء بنفسه أو بتخويل شخص آخر  -6

 للقيام بذلك ، بما ال يتعارض مع السياسة العامة لإلفصاح.

 دفع وتطوير النظم التشغيلية والتجارية للشركة. -7

 ز الشركة لتحقيق أرباحها.يحفتتقديم رؤى ومقترحات إيجابية و  -8

 .املناحيالقدرات التقنية للشركة في مختلف  مراجعة ورفع -9

 ة في سبيل دعم نشاط عمل الشركة.ياستغال الوسائل التقنية والتطبيقات اإلدار  -10

يجية ، واطالعهم على القضايا اإلسترات ونائب الرئيس املحافظة على التواصل الوثيق مع رئيس املجلس  -11

 التي تهم الشركة.

 الشركة لإلدارة التنفيذية وملجلس اإلدارة.نقل صورة واضحة عن إستراتيجية  -12

 قيادة نمو وتطور الشركة ملضاعفة عائدات املساهمين. -13

 فاعلة مبنية على التحفيز ، لزيادة كفاءة إدارة الشركة.تتعزيز ثقافة عمل  -14

إدارة منسوبي الشركة التابعين له ، وإيجاد فريق عمل تنفيذي منسجم ومتماسك ، وقيادته بصورة  -15

 قديم التوجيه الالزم له.مناسبة وت

 عقد وترؤس اجتماعات منتظمة لإلدارة التنفيذية. -16

استقطاب واملحافظة على فريق إداري يتمتع بالقدرات املطلوبة إلدارة نشاط الشركة بصورة مناسبة  -17

 وتقديم التوجيه الالزم له.

بة ، التصحيحية املطلو مراقبة األداء املستهدف لجميع اإلدارات بصورة مستمرة ، والقيام باإلجراءات  -18

 لضمان تحقيق األهداف املوضوع.

وضع النظم الكفيلة  بتحقيق سياسات الشركة ، السيما فيما يتعلق بضبط الجودة والقوى البشرية  -19

 ، وتفويض الصالحيات والشؤون املالية.

 مراجعة واعتماد بيانات امليزانية السنوية. -20
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 مراجعة واعتماد االستثمارات الرأسمالية. -21

 .جعة واعتماد التقارير املالية الشهرية وربع السنوية والسنوية مرا -22

 .تنسيق وتطوير خطط العمل اإلستراتيجية املستقبلية للشركة بالتنسيق مع اإلدارة  -23

 التحقق من التطبيق الناجح وتحقيق الخطط اإلستراتيجية املعتمدة. -24

 ة.بين أقسام الشركة املختلف التحقق من تسوية الخالفات املتعلقة بالعمل وتنازع االختصاصات -25

املحافظة على عالقات سليمة مع البنوك التجارية وصندوق التنمية الصناعية السعودي والوزارات  -26

 والجهات الصناعية واملؤسسات الحكومية واملوردين والعمالء األساسيين.

ورة حفاظ على الصالقيام باإلجراءات والترتيبات املناسبة ، لحماية العالمات التجارية للشركة وال -27

 العامة للشركة.

التأكد من استيفاء املتطلبات التنظيمية لهيئة السوق املالية والوزارات ، والهيئات الحكومية وتداول  -28

 األسهم ، والترخيص بنشر التقارير املالية.

 (64مادة )

 -تجاه مجلس اإلدارة فيما يلي: )املدير العام( الرئيس التنفيذيتتلخص مسئوليات 

املشاركة في كافة اجتماعات مجلس اإلدارة بصفته عضو غير رسمي ، واملشاركة في املداوالت دون أن  -1

 يكون له حق التصويت على قرارات املجلس.

التأكد من تزويد املجلس بكافة املعلومات املتعلقة بشئون الشركة ، بما في ذلك البيانات املتعلقة  -2

 لالزمة.بأداء الشركة وغير ذلك من املعلومات ا

 على املدير العام مساعدة املجلس واللجنة التنفيذية في إصدار القرارات املالئمة والقابلة للتنفيذ. -3
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 (65مادة )

 تكون التبعية اإلدارية على النحو التالي :

لتي ال في الحاالت ا نائب الرئيس مسئول تجاه مجلس اإلدارة ، وتجاه  الرئيس التنفيذي )املدير العام( -1

 يكون فيها منعقدا.

ونائب  ملجلسالتنسيق بصورة مباشرة مع كل من رئيس ا الرئيس التنفيذي )املدير العام(يجب على  -2

، وإبالغهم بكافة املسائل والتطورات الجوهرية لتمكينهم من أداء مهامهم في الشركة على رئيس املجلس 

 أكمل وجه.

على عضوية مجلس اإلدارة بصفته الشخصية ، فإنه يتحمل  دير العام(الرئيس التنفيذي )املفي حالة  -3

 املسؤوليات اإلضافية املقررة على عضو املجلس بهذه الصفة ، مع استمرار تبعيته اإلدارية كما 
ا
أيضا

 هي بصفته املدير العام.

 (66مادة )

 مجلس اإلدارة.أية مسئوليات إضافية أخرى يقررها  الرئيس التنفيذي )املدير العام(تكون 

 ( مدير عام اإلدارة املالية 67مادة )

مدير عام اإلدارة املالية هو الرئيس التنفيذي لإلدارة املالية ، ويتم اعتماد تعيين وعزل وتحديد شروط خدمة 

 .الرئيس التنفيذي )املدير العام(بناءا على توصية  رئيس مجلس اإلدارة مدير عام اإلدارة املالية من قبل 

 ( التبعية اإلدارية68)مادة 

 أمامه عن أدؤ ، ويكون مس الرئيس التنفيذي )املدير العام(يتبع مدير عام اإلدارة املالية مباشرة إلى 
ا
ائه وأداء وال

 امام لجنة املراجعة ، ويجب عليه تزويد اللجنة ؤ اإلدارة املالية ، ويكون مدير عام اإلدارة املالية مس
ا
وال

 ون املالية للشركة.ؤ طلوبة ألداء مهامها واالستمرار في مراقبة الشباملعلومات والبيانات امل
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 ( املؤهالت69مادة )

 ويشترط لتوظيف مدير عام اإلدارة املالية توفر املؤهالت التالية :

. .أ
ا
 قانونيا

ا
 أن يكون محاسبا

 الشئون أن يكون خريج جامعة معترف بها أو ما يعادلها وله على األقل خبرة عشرة سنوات في مجال  .ب

 املالية أو في أي شركة عامة أو بنك أو مؤسسة مالية معتبرة.

 ( مسئوليات مدير عام اإلدارة املالية:70مادة )

 في كل ما يتعلق بالبيانات واملعلومات املالية وتحليلها. (املدير العامالرئيس التنفيذي )مساعدة  -1

سالمة وفعالية عمليات الشركة التجارية تأسيس وتطبيق أنظمة وإجراءات املراقبة الداخلية لضمان  -2

 واملالية والحفاظ على موجوداتها.

 املشاركة في اجتماعات مجلس اإلدارة ولجنة املراجعة ، عند توجيه الدعوة إليه. -3

 للقواعد النظامي -4
ا
ألساس ي رض مع النظام اااملتبعة وبما ال يتع ةاإلشراف على إعداد القوائم املالية طبقا

 للشركة.

عمليات الشركة والشركات والوحدات التابعة لها ، والتأكد من عدم مخالفة التقارير املالية مراقبة  -5

 للمتطلبات واألحكام النظامية ، وعلى نحو خاص اللوائح الصادرة من هيئة السوق املالية السعودية.

 تزويد املجلس ولجانه الفرعية بأية معلومات أو بيانات أو تحليالت الزمة. -6

وفر املعلومات أو البيانات املالية واملحاسبية الالزمة وتقديمها لألجهزة اإلدارية املختصة في التأكد من ت -7

 الشركات عند الطلب.

إعداد الدراسات والتحليالت  الالزمة عن إدارة الشركة وإبالغ مدير عام الشركة وبقية أعضاء اإلدارة  -8

 بكل ما يهم في هذا الشأن.

 لتوجيهات املدير العام.املشاركة في اجتماعات مجلس اإل  -9
ا
 دارة حسب املتبع أو وفقا

تمثيل الشركة لدى الدوائر الحكومية واملؤسسات املالية وغيرها فيما يتعلق باختصاصهم  بطلب من  -10

 أو املدير العام. نائب الرئيس رئيس املجلس أو 
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 ألحكام -11
ا
الئحة  التصريح باسم الشركة في أي مواضيع محددة ، بطلب من أي شخص مخول طبقا

 االتصال الجماهيري بالشركة.

 املشاركة في اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين ، واإلجابة على األسئلة في حدود اختصاصه. -12

 اإلشراف على إعداد وترتيب املوازنة التقديرية ، وغيرها من الخطط املالية املتعلقة بالشركة. -13

 للصالحيات املخولة لهالصرف امل تالتوقيع على الشيكات وغيرها من مستندا -14
ا
 .الية لدى البنوك طبقا

 .العقارية بنانالتقيد بمعايير السلوك املنهي واألخالق املطبقة في  -15
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 الفصل الثامن : اإلفصاح والشفافية

 ( سياسة اإلفصاح71مادة )

إظهار جميع املعلومات الالزمة عن الشركة ، دون أي تأخير ، والتي  فلالشركة بتبني سياسة لإلفصاح تك تلتزم

تهم األطراف ذات الصلة واملجتمع االستشاري ، وتلتزم بجعلها في متناول تلك األطراف في الوقت املناسب وبعدل 

 ، بحيث يتسنى اتخاذ القرارات املناسبة املبنية على معلومات صحيحة ودقيقة.

 (72مادة )

 صاح على خمسة مستويات كالتالي :يرتكز اإلف

 -أوال : اإلفصاح عن مستوى الشركة فيما يلي :

 نتائج أعمال الشركة. (1

 أهداف الشركة. (2

 العمليات مع األطراف ذات العالقة. (3

 املساهمين الرئيسيين وحقوق التصويت (4

 ميزات وتعويضات األعضاء (5

 املخاطر املحتملة املهمة. (6

( من صافي األصول الحالية ، وكذلك %10ركة يساوي سعرها )بيان بالتطورات املهمة في أصول الش (7

( من القيمة الدفترية لصافي %10املديونية التي خارج النشاط العادي بمبلغ يساوي أو يزيد عن )

 ( من القيمة الدفترية لألصول.%10خسائر تساوي أو تزيد عن ) األصول ، أو أي

 أي تغيير كبير في بيئة اإلنتاج. (8

 تشكيل أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا للشركة.أي تغيير في  (9

 .( من القيمة الدفترية لصافي األصول الحالية%5أي دعوة قضائية كبيرة بما يعادل أو يزيد عن ) (10
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 فيما يتعلق بالقوائم املالية يجب أن تتضمن املعلومات التالية : (11

 .تقرير مراقب الحسابات املعتمد 

 املركز املالي. ةقائم 

 ة الدخل.قائم 

 .قائمة التدفقات النقدية 

 .قائمة التغير في حقوق املساهمين 

 .اإليضاحات حول القوائم املالية 

  ثانيا : اإلفصاح املتعلق بمجلس اإلدارة

 يتم اإلفصاح عن املعلومات اآلتية :

 أسماء األعضاء وأقربائهم ، مع تصنيف كل عضو ) عضو مجلس إدارة تنفيذي ، أو عضو مجلس إدارة (1

 غير تنفيذي ، أو عضو مجلس إدارة مستقل( وبيان عضويته بالشركات املساهمة األخرى.

 مصالح هامة في املعامالت مع الشركة. أي (2

وصف مختصر الختصاصات لجان مجلس اإلدارة الرئيسية ومهامها مثل لجنة املراجعة ولجنة  (3

 ها وعدد اجتماعاتها.الترشيحات واملكافآت ، مع ذكر أسماء هذه اللجان ورؤسائها وأعضائ

 في حال أدرجت أو طرحت اسهم الشركة للتداول في السوق املالية ،  (4
ا
 يجب على املجلس أن يرفق تقريرا

 لعمليات الشركة خالل السنة املالية األخيرة ، وجميع العوامل املؤثرة في أعمال الشركة 
ا
يتضمن عرضا

 أن يشتمل على اآلتي :والتي يحتاجها املجتمع االستشاري للتقييم ، كما يجب 

 .وصف نوع النشاط الرئيس ي 

 .وصف خطط وقرارات الشركة املهمة 

  جداول ورسوم بيانية مختصرة ألصول وخصوم الشركة ونتائج األعمال املالية ملدة خمسة سنوات

 أخيرة.
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 .تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وإجمالي إيرادات شركاتها التابعة خارج اململكة 

 أي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية  عن نتائج السنة السابقة ، أو أي توقعات معلنة  بيان عن

 من الشركة.

 . بيان ألي اختالف عن معايير املحاسبة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

 .اسم كل شركة تابعة ونشاطها الرئيس 

  لكل شركة تابعة.تفاصيل عن االسهم ، وأدوات الدين الصادرة 

 .توضيح سياسة توزيع األرباح 

  بيان بأي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص ) عدا أعضاء مجلس

الشركة ، وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر( قاموا بإبالغ الشركة بتلك الحقوق أو أي 

 تغيير فيها خالل السنة املالية األخيرة.

 بأي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس الشركة ، وكبار التنفيذيين  بيان

وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم وأدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة. ، أو أي تغيير 

 في تلك املصلحة أو هذه الحقوق خالل السنة املالية األخيرة.

 الشركة سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أو غير ذلك ،  املعلومات املتعلقة بأي قروض على

وكشف باملديونية اإلجمالية للشركة ومجموعاتها ، وأي مبالغ دفعتها الشركة سدادا لقروض خالل 

 السنة.

  بيانا بفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ، وأي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب

درتها أو منحتها الشركة خالل السنة املالية مع إيضاح أي عوض حصلت أو حقوق مشابهة أص

 عليه الشركة مقابل ذلك.

  بيان بأي حقوق تحويل او اكتتاب بموجب أدوات قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات

 حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
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 اء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد وقيمة األوراق بيان بأي استرداد أو شراء أو إلغ

املالية املتبقية ، مع التمييز بين األوراق املالية املدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها 

 شركاتها التابعة.

 عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة املالية األخيرة ، وسجل حضور كل عضو. 

 تفصيل عن املكافآت والتعويضات املدفوعة لكل من اآلتي كل على حده؟ 

 أعضاء مجلس اإلدارة. -1

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى املكافآت والتعويضات من الشركة ، يضاف إليهم  -2

 املدير العام واملدير املالي إن لم يكونا من ضمنهم.

  فيه ، وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة ألحد أعضاء معلومات تتعلق بأي عقد تكون الشركة طرفا

 عالقة بأي منهم. ومجلس إدارة الشركة أو للمدير العام أو للمدير املالي أو ألي شخص ذ

  بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين

 عن أي راتب أو تعويض.

  أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.بيان ألي ترتيبات 

  بيان بقيمة املدفوعات النظامية املستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات

 أخرى ، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.

  كة.بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطيات أخرى تم إنشاؤها  ملصلحة موظفي الشر 

  أية عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي  جهة إشرافية أو

 تنظيمية أو قضائية أخرى.

 يجب أن يوضح التقرير أي تحفظات من قبل املحاسب القانوني على القوائم املالية. (5

 ر املعتمدة.يجب أن يشتمل التقرير على إقرار  باالحتفاظ بسجالت محاسبية حسب املعايي (6

يجب أن يشتمل التقرير على إقرار بإعداد نظام الرقابة الداخلية على أسس سليمة ، وتم تنفيذه  (7

 بفاعلية.
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يجب أن يشتمل التقرير على إقرار بأنه ال يوجد أي شك يذكر بشأن مقدرة الشركة على مواصلة  (8

 نشاطها.

 ثالثا : اإلفصاح املتعلق باملساهمين

يجب على كل شخص ذي عالقة أن يقوم في حال أدرجت أو طرحت اسهم الشركة للتداول في السوق املالية ، 

 بإخطار الشركة وهيئة السوق املالية في نهاية يوم التداول الذي تتحقق فيه إحدى الحاالت التالية :

 أو له مصلحة فيما نسبته ) -1
ا
األسهم ذات األحقية  ( أو أكثر من أي فئة من فئات%5عندما يصبح مالكا

 في التصويت ، أو أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم.

( أو %1عند حدوث زيادة أو نقص في ملكية أو مصلحة املساهم املشار إليه بالفقرة السابقة ، بنسبة ) -2

 أكثر من أسهم أو أدوات دين ذلك املصدر.

 أو له مصلحة في ح عضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين )أو أبعندما يص -3
ا
ي من تابعيه( مالكا

 أي حقوق أسهم أو أدوات دين.

عند حدوث زيادة أو نقص في ملكية أو مصلحة أي من أعضاء مجلس اإلدارة في املصدر أو أحد كبار  -4

( أو أكثر من األسهم أو أدوات الدين التي يمتلكها في ذلك املصدر )أو %50التنفيذيين لديه ، بنسبة )

من أسهم ، أو أدوات دين ذلك املصدر )أو أي من تابعيه( أيهما  ر( أو أكث%1، أو بنسبة ) أي من تابعيه(

 أقل.

 (73مادة )

يكون إخطار الهيئة  على نماذج اإلفصاح في حال أدرجت أو طرحت اسهم الشركة للتداول في السوق املالية ، 

لإلشراف والرقابة على التداول ، وعلى  الصادرة من الهيئة حسب األحوال ، ويرسل على فاكس اإلدارة العامة

 بأنه لن يعتد بأي إشعار غير مكتمل 
ا
املرسل االحتفاظ بما يثبت قيامه بالتبليغ خالل املهلة املحددة ، علما

 البيانات.
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 (74مادة )

 أو له مصلحة فيما نسبته )
ا
( أو أكثر من أي فئة من فئات األسهم ذات %10ال يجوز للشخص الذي يصبح مالكا

ة التصرف في أي منها إال بعد موافقة هيئ –األحقية في التصويت ، أو أدوات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم 

قة ، وتكون موافداول في السوق املالية في حال أدرجت أو طرحت اسهم الشركة للتالسوق املالية على ذلك 

 الهيئة بناءا على الطلب املقدم من صاحب الشأن بموجب النموذج الصادر من الهيئة.

 ))في حال أدرجت أو طرحت اسهم الشركة للتداول في السوق املالية(( ( ضوابط اإلفصاح75مادة )

: يجب اإلفصاح عن التطورات املهمة ، واملستجدة بشكل فوري ، لكافة املشاركين في السوق  التوقيت -1

 بصورة متزامنة.

 ا دقيقة وكافية.نه: يجب أن تكون كافة املعلومات التي تم  اإلفصاح ع الدقة -2

 ملالية.ا: يتم اإلفصاح عن املعلومات للمساهمين عن طريق موقع "تداول" هيئة السوق طرق اإلفصاح  -3

: يجب اإلفصاح عن املعلومات التي تؤثر على سعر سهم الشركة سرية املعلومات املؤثرة على السهم  -4

 ، ويجب التعامل بسرية تامة مع أية معلومة حتى نشرها للمساهمين.

 التفاعل مع اإلشاعات أو التوقعات ، كما تحظر أي محاولة  التفاعل مع الشائعات -5
ا
: يحظر تماما

 ى آراء أو استنتاجات املحللين.للتأثير عل

 (76مادة )

 على وضعها التنافس ي ، ومع ذلك 
ا
يل على سب –يحق للشركة عدم اإلفصاح عن أي معلومات قد تشكل خطرا

 اإلفصاح عن الصفقات التي تكون في مراحلها التفاوضية. –املثال 

 ( املحافظة على سرية املعلومات77مادة )

وكبار التنفيذيين وجميع موظفي الشركة ، كل فيما يخصه ، املحافظة على يجب على أعضاء مجلس اإلدارة 

 سرية املعلومات التي اطلعوا عليها من خالل عالقتهم الرسمية بالشركة.
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 (78مادة )

يجب على الشركة االعالن عن املعلومات في حال أدرجت أو طرحت اسهم الشركة للتداول في السوق املالية ، 

حسب أنظمة هيئة السوق املالية مقل اعالنات األرباح الربعية ، وزيادات رأس املال وعمليات املهمة في وقتها 

االستحواذ الرأسمالية الكبيرة ، حتى تتحقق العدالة لجميع املساهمين واملهتمين بأمر الشركة من مستثمرين 

 ودائنين وغيرهم من أصحاب املصالح.

 (79مادة )

ى عمليات وإجراءات اإلفصاح عن أعماله وخططه ، وذلك لضمان حماية يقوم مجلس اإلدارة باإلشراف عل

 الشركة من أي أخطار أو تعقيدات يمكن أن تحدث نتيجة ألي تصريحات غير مخول لها.

 ( األشخاص املخولون 80مادة )

 حصر  –، هم وحدهم  والرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس االدارةيعتبر كل من : رئيس مجلس اإلدارة 
ا
 –ا

املخولون باإلدالء بالتصريحات والبيانات عن أعمال وخطط الشركة ، وكما يحق لبعض املوظفين اإلدالء 

 بالتصريحات بتفويض محدد من املخولين املذكورين وفق ضوابط محددة.

 ( الضوابط الواجب مراعاتها عند االتصال بالجمهور 81مادة )

عالم أو االتصال ، إال من قبل املخولين بذلك أو عدم اإلدالء بأي تصريح ألية وسيلة من وسائل اال  -1

 املأذون لهم من املخولين بتفويض صريح.

عن أية معلومات عن الشركة للجمهور  يجب توخي الدقة والحذر عند اإلدالء بأي تصريح أو اعالن -2

 ووسائل االعالم ، وأن تكون تلك التصريحات مطابقة للحقيقة وتعكس واقع الشركة القائم.

املوظفين غير املخولين االمتناع عن اإلدالء بأية معلومة أو بيانات عن الشركة لإلعالم أو الجمهور على  -3

 نيابة عن الشركة عند سؤالهم.

للشركة أن تخصص موظفين يتم تفويضهم من قبل املخولين بالرد على التساؤالت الواردة من خارج  -4

 إلجابات محددة ومسبقة اإلعداد في مناس
ا
 بات معينة.الشركة وفقا
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 الفصل التاسع : سياسة توزيع األرباح

 (82مادة )

 ، على النحو التالي:
ا
 -توزع أرباح الشركة السنوية الصافية بعد خصم الزكاة املفروضة شرعا

( من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ، ويجوز للجمعية العامة العادية ، وقف %10يجنب ) -1

 االحتياطي املذكور نصف رأس املال.هذا التجنيب متى بلغ 

من رأس املال املدفوع ، وإذا لم تسمح  (%5يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ) -2

 ارباح سنة من السنوات توزيع هذه الحصة ، فال يجوز املطالبة بها من أرباح السنوات القادمة.

 من األرباح.يوزع الباقي بعد ذلك على املساهمين كحصة إضافية  -3

 يجوز للجمعية العامة بناءا على اقتراح مجلس اإلدارة تقرر تكوين احتياطيات أخرى. -4

يجوز للجمعية العامة بناءا على اقتراح مجلس اإلدارة كيفية التصرف فيما تبقى بعد ذلك من األرباح  -5

 بما يحقق مصلحة الشركة.

ي للشركة في األغراض التي تقررها الجمعية مع مراعاة أحكام نظام الشركات ، يستخدم املال االحتياط -6

 العامة العادية.

يتم توزيع األرباح املقررة من الجمعية العامة على املساهمين في املكان والوقت الذي يحدده مجلس  -7

 اإلدارة بناءا على تعليمات الجهات املختصة.

لنقدية أحقية األرباح سواءا األرباح اتقر الجمعية العامة األرباح املقترح توزيعها وتاريخ التوزيع ، وتكون  -8

أو أسهم املنحة ملالكي األسهم املسجلين بسجالت مركز إيداع األوراق املالية في نهاية تداول يوم انعقاد 

 الجمعية العامة.
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 الفصل العاشر : أحكام ختامية

 :(: االحتفاظ بالوثائق83املادة )

واملستندات والتقارير والوثائق األخرى املطلوب يجب على الشركة أن تحتفظ بجميع املحاضر 

االحتفاظ بها بموجب هذه الالئحة في مقر الشركة الرئيس ي مدة ال تقل عن عشر سنوات، وأن يشمل 

ذلك تقرير مجلس اإلدارة وتقرير لجنة املراجعة. ومع عدم اإلخالل بهذه املدة، يجب على الشركة في 

أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها )أو مطالبة أو أي إجراءات حال وجود دعوى قضائية( بما في ذلك 

تحقيق قائمة تتعلق بتلك املحاضر أو املستندات أو التقارير أو الوثائق االحتفاظ بها لحين انتهاء تلك 

 .الدعوى القضائية أو املطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة

 :(: االعتماد84املادة )

 من تاريخ اعتمادها من مجلس اإلدارة ويجب على لجنة املراجعة تقييمها يتم تطبيق هذه الالئحة 
ا
اعتبارا

 .ومراجعتها بصورة دورية

 :(: تعديل الالئحة85املادة )

 .ال يجوز إضافة او تعديل أي نص من نصوص هذه الالئحة اال بالرجوع الى مجلس إدارة الشركة

 (: تطبيق االنظمة االخرى 86املادة )

به نص في هذه الالئحة يطبق بشأنه نظام الشركات ولوائحه ونظام هيئة السوق املالية كل ما لم يرد 

 .ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة األساس ي والئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية

 :(: النشر87املادة )

جرى عليها على موقع الشركة االلكترون
ُ
نشر هذه الالئحة واي تعديالت ت

ُ
الجمهور ي لتمكين املساهمين و ت

 .واصحاب املصالح من االطالع عليها

*************************************************************************************** 


