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 األول الباب

 مقدمة

 -: تمهيد

 داخل شررررررركاتال حوكمة تنفيذ هبا يتم اليت للطريقة عمل إطار هي" الالئحة" بإسررررررم عموماً  إليه وُيشررررررار الشررررررركة حوكمة الئحة
 (.الشركة بإسم إليها ُيشار واليت)الشركة اخلليجية العامة للتأمني التعاوين 

 األفضرررررل حةاملصرررررل لتحقيق إداراهتا قبل من الشرررررركات ومراقبة توجيه خالله من يتم الذي النظام هي الشرررررركات كما أن حوكمة
 .واملستثمرين للمسامهني
 العامة للتأمني التعاوين اخلليجية حوكمة ةممارسرر على احلفاظيف  الرقابية اجلهات أنظمة مع يتوافق مبا السررياسررات هذه ويتم تقييد

  .الشررركة مع يتعاملون نمم وغريهمواملسررتثمرين  املسررامهني وتوقعات السرروق بتنظيم املعنية واجلهة السرروق إحتياجات تعكس واليت
تزام فضل لقدراهتا ومواردها لتهئية بيئة عمل خصبة اساسها املسؤولية والرقابة وااللألمثل واألكما أن الشركة تستثمر االستثمار ا

عدم حقوق املسرررررامهني يف الشرررررركة من خالل املعاملة العادلة و على والوضررررروح والشرررررفافية يف العمل . لذا حتافا اخلليجية العامة 
 سرررراسررررية اليت متكنهم يف ااام قراراهتم لالسررررتثمار وياية هلم من اي اخالل حيثألحد للحصررررول على املعلومات اأالتمييز بني 

 فريق مع ةاإلدار  جملس نيتعاو لذا  التنفيذية ملهامهم واختصررررراصرررررتهم . اإلدارةوضرررررحت هذة الالئحة طريق عمل جملس االدارة و 
 ف.اهداال ههذ تحقيقل الشركة إدارة

 

 -: التعريفات

 سرررررياق قضي مامل منها كل  أمام املوضرررررحة املعاين أدناه الواردة والعبارات بالكلمات يقصرررررد الالئحة، هذة أحكام تطبيق لغرض
 .ملك بغري النص

وتاريخ  85/مشررررررررركة مسررررررررامهة عامة مبوجب املرسرررررررروم امللكي رقم العامة(.)اخلليجية  اخلليجية العامة للتأمني التعاوين: الشررررررركة 
     هر.5/12/1429
 .: وزارة التجارة واالستثمار وزارةال

  .السعودي العريب النقد مؤسسة  :المؤسسة
 .: هيئة السوق املالية الهيئة

 السعودية )تداول(. املالية السوق شركة :السوق 

 .الئحة حوكمة الشركة اخلليجية العامة للتأمني التعاوين : الالئحة
 .السوق السعودي يف متداولة مالية ورقة  :متداولة مالية ورقة

يف  79هرررررررررررررررررر وتعديالته الصررادرة باملرسرروم امللكي رقم م/28/1/1437يف  3: الصررادر باملرسرروم امللكي رقم م/ نظام الشررركات
 هر.25/7/1439

هو منهج واسررررررررررلوب بني قيادة الشررررررررررركة وتوجيهها التوجه األمثل على  ليات لتنظيم العالقات املختلفة بني حوكمة الشررررررررركة : 
واملديرين التنفيذيني واملسرررامهني واصرررحاب املصررراحل بوضرررع قواعد وإجراءات لتسرررهيل عمليه إاام القرار، مع توفري  اإلدارةجملس 

 .مبدء اإلفصاح والشفافية وحتقيق العدالة يف العمل
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 األسرررررا  والنظام الشرررررركات نظام مبوجب أحكام الشرررررركة يف املسرررررامهني حبضرررررور تنعقد اليت العامة اجلمعية  :العامة الجمعية
 .للشركة
  .القيام بصالحياته وفقاً للنظام األسا  للشركة ونظام الشركات املخول له الشركة إدارة جملس : (المجلس) اإلدارة مجلس
 وتنظيم هاجتماعات لرتأ  اجمللس ينتخبه الذي التنفيذيني غري اجمللس أعضررررررررررراء أحد : (المجلس رئيس) اإلدارة مجلس رئيس
 .أعماله
 عن النظر غضب هلا، اليومية اإلدارة عن املسررررررررؤولو  الشررررررررركة، يف العليا التنفيذية اإلدارة يف األعلى املسررررررررؤول  :التنفيذي الرئيس
 .الوظيفي املسمى

  -طرف ذو عالقة:
 .اإلدارةأعضاء جملس  -أ
 كبار التنفيذيني. -ب
 .اإلدارةاألعضاء املستقلني من خارج جملس  -ج
 أو أحد كبار التنفيذيني. اإلدارةاململوكة لعضو جملس  الشركات / املؤسسات -د
 أو /و التأمني شررررركة مال رأ  من أكثر أو % 5 متتلك واحدة وحدة املؤسررررسررررة تعدها قد شررررركات جمموعة أو شررررركة -ه

 قد شررررركات ةجمموع مع باالشرررررتا  أو مبفردها التأمني إعادة أو/و التأمني شررررركة متتلك اليت الشررررركة أو التأمني، إعادة
 .ماهلا رأ  من أكثر أو % 5هلا ملكية  واحدة وحدة املؤسسة تعدها

 أي شخص يكون لنصائحه وتوجيهاته تأثري يف قرارات الشركة وأعضاء جملس إدارهتا وكبار تنفيذييها. -و
 -طرف ذو صله:

 .علوا وإن واجلدات واألجداد، واألمهات، اآلباء، -أ
 .نزلوا وإن وأوالدهم األوالد، -ب
 .ألم أو ألب، األشقاء، واألخوات اإلخوة -ج
 .والزوجات األزواج -د
 باالشرتا  وأ مبفردهم مباشر، غري أو مباشر بشكل يسيطرون، الذين اإلعتباريون أو الطبيعيون األشخاص : المساهمين كبار
 .الشركة مال رأ  من أكثر أو (% 5) على  خرين، مع

 .اإلدارةاللجنة الفرعية املنبثقة من عضوية جملس  -اللجان 
 ويتقاضررى هلا يوميةال اإلدارة يف ويشررار  للشررركة التنفيذية اإلدارة يف عضررواً  يكون الذي اإلدارة جملس عضررو :التنفيذي  عضرروال

 .ملك مقابل شهرياً  راتباً 
 رةإدا يف األشرررركال من شرررركل بأي يشررررار  وال الفنية واملشررررورة الرأي يقدم الذي اإلدارة جملس عضررررو :التنفيذي  غيرال عضررروال

 .سنوياً  أو شهرياً  راتباً  واليستلم اليومية أعماهلا ومتابعة الشركة
 وعن اإلدارة عن كاملبال العضو إستقاللية يعين، وهذا كاملة،  بإستقالليته يتمتع الذي اإلدارة جملس عضو :المستقل  عضوال

 تأثري أي دون لعالقةا مات املعلومات مجيع األعتبار يف األخذ بعد األمور على للحكم القدرة توافر اإلسررررتقاللية وتعين الشررررركة،
ت اجمللس يف امن اجتماع (% 75)كما جيب حضررررور العضررررو املسررررتقل عن ما ال يقل عن .خارجية جهات من أو اإلدارة من

 االجتماعات اليت تتخذ فيها قرارات جوهرية تؤثر يف وضع الشركة.السنة وعليه حضور مجيع 
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ارات الرئيسرررية اإلد وتشرررمل العضرررو املنتدب والرئيس التنفيذي ونواهبم والرئيس املار ومديرو : (التنفيذية اإلدارة) العليا اإلدارة
 وأي وظيفة أخرى حتددها املؤسسة.ومن يف حكمهم ي القانونية واملراجع الداخلو املخاطر وااللتزام  ومسؤور إدارات

 .العليا اإلدارةو  اإلدارة جملس عضوية تشمل  :القيادية المناصب
 مهل واملؤمن املسرررررررامهني فيهم مبا الشرررررررركة، به تقوم ما يف مصرررررررلحة هلم الذين األطراف أو األشرررررررخاص  :المصررررررال  أصررررررحاب
 .اإلشرافيةو  الرقابية واجلهات التأمني ومعيدي الشركة وموظفي املطالبات وأصحاب
 حيث مينح حامل األسهم حق التصويت مبا اإلدارةطريقة تصويت يتم من خالهلا إختيار أعضاء جملس  : التراكمي التصويت

يعادل عدد األسرررررررررهم اليت ميلكها، وجيوز له إسرررررررررتخدامها كاملة للتصرررررررررويت ملرشرررررررررح واحد أو توزيعها على أكثر من واحد دون 
وتزيد هذه الطريقة من فرصررة املسررامهني الذين ميثلون أقلية األسررهم تعيني ممثليهم يف اجمللس من خالل التصررويت ألكثر من مرة، 

 .جتميع أصواهتم لصاحل مرشح واحد
سرربتها إىل هم أسررهماً تصررل نوال ميلك أي أحد من الشررركة ال تتوىل إدارة املسررامهني من فئة ميثلون الذين هم : األقلية مسرراهمي

 .الشركة يف التأثري على قادرةمسيطرة أو  غري فهي وبالتارمن إمجار األسهم  5%
 .ال أم عمل يوم أكان سواء يوم، أي :تقويمي  يوم

 .أسهم الشركة حامل: المساهم 
 اللوائح يف املوضرررررحة املهام لتوراملؤسرررررسرررررة  من مسررررربقة كتابية  موافقة على احلصرررررول بعد الشرررررركة تعينه الذي:  خبير التأمين

 .ؤسسةامل من الصادرة

 عليه مسيطراً  كون يف يشرت  معه أو اآلخر، الشخص ملك على يسيطر أو  خر، طرف عل يسيطر الذي الشخص :التابع 
 .مباشر غري أو بشكل مباشر السيطرة تكون سبق مما أي ويف ثالث، شخص قبل من

هو الشررررررررخص املصرررررررررح له من املؤسررررررررسررررررررة بتطبيق نظرية االحتماالت واإلحصرررررررراءات اليت تسررررررررعر مبوجبها  الخبير اإلكتواري :
 .املنتجات، وااللتزام باملطالبات، وتًكوين املخصصات املالية

: التأثري على القرارات بشررررررركل مباشرررررررر منفرداً أو جمتمعاً من مو صرررررررلة أو تابع من خالل امتالكة ملا نسررررررربته  حصرررررة السررررري رة
 اإلداري.من اجلهاز ( %30ملا نسبته )أو أكثر من حق التصويت يف الشركة وأيضاً حق التعيني  (30%)

 إدارة جملس ألعضررراء جيوز الفرتة اليت ال السررنوية : ربع التنفيذيين وكبار الشررركة إدارة مجلس أعضررا  تعامالت حظر فترة
 (15الرررررررررررررررر ) فرتة الورقة املالية اخلاصة بالشركة خالل يف التعامل منهم بأي   عالقة مو شخص أي   أو التنفيذيني كبار أو الشركة
 .لشركةمن ا فحصها بعد األولية املالية القوائم إعالن تاريخ وحىت املالية السنة ربع لنهاية السابقة تقوميياً  يوماً 
 كبار أو الشرركة إدارة جملس ألعضراء جيوز ال السنوية : التنفيذيين وكبار الشركة إدارة مجلس أعضا  تعامالت حظر فترة

 السرررابقة تقوميياً  ( يوماً 30الرررررررررررررررررر ) فرتة للشرررركة خالل مالية ورقة أي يف التعامل منهم بأي   عالقة مو شرررخص أي   أو التنفيذيني
 .لشركةا من فحصها بعد السنوية املالية القوائم إعالن تاريخ وحىت املالية السنة لنهاية

  

 -: الغرض

 ألقسررررراما ورؤسررررراء اخلليجية العامة إدارة فريق وأعضررررراء اإلدارة جملس ألعضررررراء دليالً  تكون أن الشرررررركة حوكمة الئحة من الغرض
 .افيةوالشف اإلفصاح يف املمارسات أفضل وتطبيق الشركة حوكمة االلتزام بإرشادات يف الشركة إدارة يساعد حبيث
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 قيمة عمد يضررررررررمن مما االلتزام هبا يتعني اليت املفصررررررررلة الداخلية واإلجراءات السررررررررياسررررررررات إرسرررررررراء إىل الالئحة هذة هتدفكما 
 .واملؤكد الواضح والتمثيل اإلفصاح خالل من الطويل املدى على املساهم

 

 -: الالئحةعلى  التعديل إجرا ات و وتحديث مراجعة
 بصرورة راجعتهام وسريتم السرياسرات هذه وضرع مت وقد. اخلليجية العامة يف احلالية للسرياسرات بيان عن عبارة الالئحة -1

 .لالئحة حوكمة الشركات الصادرة من نظام الشركات و املؤسسة واهليئة دورية
 واهليئة. املؤسسةو نظام الشركات  من الصادرة الشركات حوكمة الئحة مع هذه الالئحة تتوافق -2
 تلغي السررابقة السررياسررات أن يبني توضرريح بالتعديالت ويرفق معدلة سررياسررات شرركل واملراجعات التعديالت سررتأخذ -3

 .اجلديدة السياسة هاحمل وحتل
 تعديلها،ل مقرتحات بأيالعامة  للجمعية والتوصرررررية سرررررنوي بشررررركل اإلدارة جملس قبل من احلوكمة الئحة مراجعة تتم -4

 . التعديل إعتماد تاريخ من عمل يوم( 21) خالل الالئحة على تتم تعديالت بأي املؤسسة إشعار يتم أن على
 -:التالية احلاالت يفوبشكل مستمر  شرتا إلبا الالئحة يف تغيريات أي بإدراج تقوم الشركةكما 

 .التنظيمية اجلهات تقرها النظامية النصوص يف تغيري أي -1
 .التأمني بصناعة يتعلق فيما املؤسسة تضعها جديدة قواعد أي -2
 .الشركة إدارة عليه توافق ما حسب تشغيل متطلبات أي -3
 .عليها لمصادقةل الشركة إدارة جمللس تقدميها يتم مث ومن مناسب حنو على صياغتها وإعادة التعديالت توثيق يتم -4
 مات األنظمة من ريهاوغواهليئة  املؤسررسررة وأنظمة لوائح مع عليها تطرأ اليت التعديالت ومجيع الالئحة تتوافق أن جيب -5

 .العالقة
 

 -: السريان تاريخ
 .هلا العامة اجلمعية وإعتماد اإلدارة جملس موافقة تاريخ من الالئحة هذة تسري

 

 الثاني الباب
  الشركةإطار عمل حوكمة 

 

 -: العامة السياسات

 .املسامهني خمتلف مع تعامالهتا يف الشركات حوكمة معايري أعلى على باحلفاظ الشركة تلتزم -1
 واألمانة ةوالنزاه الشرررررررررفافية تشرررررررررمل واليت للشرررررررررركة األسررررررررراسرررررررررية القيم من يتجزأ ال جزءاً  الشرررررررررركات إدارة معايري متثل -2

 . هباوااللتزام  واملسؤولية
 األقل. لىع سنوي بشكل تعديلها إىل احلاجةو مراجعة سياسة املكافآت والتعويضات  اإلدارة جملس على ينبغي -3
 الشركة أنشطةب القيام لضمان اإلدارة جملس قبل من إعتمادها بعد املهين السلو  بقواعد خاصة الئحة وتطوير وضع -4

 .وأخالقية عادلة بطريقة
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 الحقاً  ليهع تتم تعديالت وأي الشرررررررركة إدارة جملس من إعتماده بعد التنظيمي اهليكل من بنسرررررررخة املؤسرررررررسرررررررة تزويد -5
 .التعديل أو اهليكل التنظيمي إعتماد تاريخ من عمل يوم( 21) خالل

 فويضت واليؤدي. اإلدارة جملس على للشرررررررررررررررركة وااللتزام النظامي والسرررررررررررررررلوكيات األداء عن النهائية املسرررررررررررررررؤولية تقع -6
 أداء نع مسرررررررررررؤول اجمللس أن كما.  مسرررررررررررؤوليته من اجمللس إعفاء إىل العليا اإلدارة أو اجمللس جلان إىل الصرررررررررررالحيات

 .معينة وظائف إدارة أو مهام لتأدية معها التعاقد يتم اليت األخرى األطراف
 

 -: الشركة حوكمة في الجيدة اإلدارة مبادئ

 :الشركة حلوكمة رئيسية كمبادئ  التالية النقاط اخلليجية العامة بتحديد قامت
 .عمله واستقاللية اإلدارة جملس عمل إجراءات يف الشفافية -1
 .املخاطر وإدارة الداخلية واملراقبة واإلشراف الريادة -2
 .اإلفصاح وإجراءات معهم القوي التواصل خالل من املسامهني أمام املسؤولية حتمل -3
 .املسامهني مجيع مع النزاهة -4
 .واخلدمات املنتجات جودة -5
 .السابقة ادئاملب مع تتوافق اليت السياسات خالل من للشركة اجليدة اإلدارة حتقيق اخلليجية العامة على تركيز -6

 

 -: األهداف

 يلي وفيما. املدى يلةطو  القيمة تأمينية وتعزيز وتقدمي خدمات بالشرررررررركة النهوض يف اإلدارة جمللس العام واملسرررررررعى اهلدف يتمثل
 -باملسامهني: يتعلق فيما الشركة الئحة حوكمة حتققها اليت األهدافأهم 

 .املساواة قدم على املسامهني معاملة -1
 تفعيل دور املسامهني يف الشركة وتيسري ممارسة حقوقهم. -2
 التنفيذية. اإلدارةو  اإلدارةوضع إطار عام الختصاصات ومسؤوليات جملس  -3
 يولون الذين قلنيواملسرررررررررررررت تنفيذيني الغري اإلدارة جملس أعضررررررررررررراء من كايف  عدد بتمثيل يتعلق فيما اإلدارة جملس توازن -4

 .واملستثمرين املستفيدين وأحوال مبصاحل اهتماماً 
 .الكافية املعلومات قوة أسا  على للقرارات والوصول الشفافة واملمارسات اإلجراءات اإلدارة جملس تبين -5
 .داء الشركةأ على تؤثر اليت الصلة مات بالتطورات الدوام على األفراد وعموم املسامهني بإطالع اإلدارة جملس قيام -6
 .وكفاءة التنفيذية بفاعلية اإلدارة فريق أعضاء عمل مبراقبة اإلدارة جملس قيام -7
 لعاملني بالشركة.لتعزيز  لية الرقابة  -8

 

 -: الشركة حوكمة جودة على تؤثر التي العوامل

 -:التالية العوامل على أساسية بصورة احلوكمة جودة تتوقف

 .اإلدارة تكامل -1
 .اإلدارة جملس قدرة -2
 .اإلجراءات كفاية  مدى -3
 .اإلدارة جملس أعضاء التزام مستوى -4



         

11/50 

 
 

 .الشركة تقارير جودة -5
 .اإلدارة يف املستفيدين مشاركة -6

 -: اإلنجاز سبل

 -:التالية املوضوعات يف الشركة سياسات وتطبيق بإرساء سبل اإلجناز تتحقق
 .واضحة بصورة اإلدارة جملس ومسؤوليات وأدوار صالحيات بتحديد اإلدارة جملس عمل تنظيم -1
 .للسلو  املهين قواعد بوضع اإلدارة جملس أعضاء عمل تنظيم -2
 .االلتزام هبا كةالشر  إدارة وأعضاء العاملني مجيع على جيب اليت بالشركة املهين واألخالقيات السلو  قواعد تنظيم -3
 .بالتساوي املسامهني معاملة -4
 .واإلبالغ اإلفصاح أصول -5
 .املخاطر إدارة -6
 .الداخلي التدقيق جلنة التزام مراقبة -7

 

 الثالث الباب
 حقوق المساهمين والجمعية العامة

 

 -: الغرض

 ومصاحلهم قوقهمح ياية ألمهية تقديراً  بالتساوي معاملتهم أسا  على حقوق املسامهني الشركة اخلليجية العامة بإرساء قامت
 .الشركة الئحة حوكمة عمل إلطار وفقاً 

 

 -: للمساهمين العامة الحقوق

 للمسامهني بالعمل على ياية حقوق املسامهني مبا يضمن العدالة واملساواة وعدم التمييز بني املسامهني وتثبت اإلدارةيلتزم جملس 
 -بالسهم مبا يلي: املتصلة احلقوق مجيع

 توزيعها. يتقرر اليت األرباح من نصيب على احلصول يف احلق -1
 التصفية. عند الشركة موجودات من نصيب على احلصول يف احلق -2
 قراراهتا. على والتصويت مداوالهتا يف واالشرتا  املسامهني، مجعيات حضور حق -3
 األسهم. يف التصرف حق -4
 اجمللس. أعضاء على املسؤولية دعوى ورفع اإلدارة جملس أعمال مراقبة حق -5
 واهليئة املؤسسةونظامي  نظام الشركات مع يتعارض وال الشركة مبصاحل يضر ال مبا معلومات وطلب اإلستفسار حق -6

 التنفيذية. ولوائحهما
ية د، مامل توقف اجلمعية العامة غري العاديدة اليت تصررررررررردر مقابل حصرررررررررص نقديةحق أولوية اإلكتتاب باألسرررررررررهم اجل -7

 العمل حبق األولوية.
 يف سجل املسامهني يف الشركة. أسهمهمحق تقييد  -8
 وإنتخاهبم. اإلدارةترشيح أعضاء جملس  -9
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طلب اإلطالع على نسررررخة من عقد التأسرررريس اخلاص بالشررررركة ونظامها األسررررا ، مامل تنشرررررمها الشررررركة يف موقعها  -10
 االلكرتوين.

 -: المعلومات على وحصولهم لحقوقهم المساهمين ممارسة تسهيل

 املسررررامهني مجيع ممارسررررة لضررررمان الالزمة واإلحتياطات اإلجراءات الداخلية ولوائحه للشررررركة األسررررا  النظام يتضررررمن -1
 .النظامية حلقوقهم

 وافية املعلومات هذه تكون حبيث وجه، أكمل على حقوقهم ممارسرررررررة من املسرررررررامهني مُتكن اليت املعلومات مجيع توفري -2
 يف عاليةف الطرق اخلليجية العامة أكثر وتسرررررررررررررررتخدم احملددة، املواعيد ويف منتظمة بطريقة وحتدث تقدم وأن ودقيقة،
 .املعلومات بتوفري يتعلق فيما املسامهني بني كما ال متيز  املسامهني، مع التواصل

 . اإللكرتوين موقعها على للمسامهني احلوكمة الئحة حمدثة من نسخة توفري -3
 شرررامالً  قييماً ت يتضرررمن العامة اجلمعية إجتماع خالل وملك للمسرررامهني السرررنوي اإلدارة جملس تقرير من نسرررخة توفري -4

 -:أدىن حبد يشمل أن على اخلليجية العامة وأدائها وضع حول وموضعياً 
 .املاضية الفرتة خالل اخلليجية العامة املار ألداء حتليلي استعراض  -أ

 .اخلليجية العامة ووضع أداء على وأثرها املتخذة القرارات أهم  -ب
 .املالية الناحية من اخلليجية العامة ووضعها اسرتاتيجية تقييم -ج
 .إدارهتا جملس يف عضواً  الشركة إدارة جملس عضو يكون اليت املسامهة الشركات أمساء  -د
  إشررررررررررررررررافيررة أو قضررررررررررررررررائيررة جهررة أي اخلليجيررة العررامررة من على مفروض جزاء أو احتيرراطي قيررد أي أو عقوبررة أي -ه

 .تنظيمية أو
 أو قضررررررررررررائية جهة أي من اإلدارة جملس أعضرررررررررررراء من أي على مفروض جزاء أو احتياطي قيد أي أو عقوبة أي  -و

 .تنظيمية أو إشرافية
 .معها التعامل وطرق بالشركة احمليطة للمخاطر تقييم  -ز
 . املستقبلية األداء توقعات -ح

 

 -: اهمينمسالتواصل مع ال
حتقيق تواصرررررررررل بني الشرررررررررركة وبني املسرررررررررامهني وأن يكون مبنياً على الفهم املشررررررررررت  ل هداف  اإلدارةيضرررررررررمن جملس  -1

 اإلسرتاجتية للشركة ومصاحلها.
 يعمل جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي على إطالع بقية أعضاء جملس اإلدارة على  راء املسامهني ومناقشتها معهم. -2
لس اإلدارة أو أعمال اإلدارة التنفيذية للشررررررركة مامل يكن عضررررررواً يف ال جيوز ألي من املسررررررامهني التدخل يف أعمال جم -3

جملس إدارهتا أو من إدارهتا التنفيذية أو كان تدخله عن طريق اجلمعية العمومية العادية وفقاً الختصررررررررررررراصرررررررررررررتها أو يف 
 احلدود واألوضاع اليت جييزها جملس اإلدارة.
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 -: العامة للمساهمين الحقوق
يلتزم جملس اإلدارة بتوفري أقصرررى درجات الشرررفافية مبا يضرررمن العدالة واملسررراواة بني مجيع املالكني واملسرررتثمرين دون أي متييز أو 

 التفرقة بني مالكي األسهم أو حجب أي معلومات عنهم.
 

 -: الجمعيات العامة

 .يجية العامةللخلنتهاء السنة املالية إلتعقد اجلمعية العامة مرة على األقل يف السنة خالل الستة األشهر التالية  -1
إما طلب  إلجتماعتنعقد اجلمعية العامة بدعوة من جملس اإلدارة. وجيب على جملس اإلدارة أن يدعو اجلمعية العامة ل -2

 من رأ  املال على األقل. (% 5)ثل ملكيتهم ملك احملاسب القانوين أو عدد من املسامهني مت
 اإلدارة جملس ينتدبه من أو غيابه عند نائبه أو اإلدارة جملس رئيس للمسررررررامهني العامة اجلمعيات اجتماعات يرأ  -3

 .ونائبه اإلدارة جملس رئيس غياب حال يف، لذلك أعضائه بني من
يوماً على  (واحد وعشررررونومكانه وجدول أعماهلا قبل املوعد )نعقاد اجلمعية العامة إعن موعد تعلن اخلليجية العامة  -4

خدم اخلليجية كما تسررررررت.  حملية ةوموقع الشررررررركة اإللكرتوين ويف صررررررحيفاملالية يف موقع السرررررروق نشررررررر الدعوة تاألقل، و 
 تصال باملسامهني.الالتقنية احلديثة ل ئلوساالعامة 

( وموعد إنعقاد اجلمعية 4ر اإلعالن املشرررررررار إليه يف الفقرة )جيوز تعديل جدول أعمال اجلمعية خالل فرتة مابني نشررررررر -5
 (.4العامة، على أن يتم اإلعالن عن ملك وفق االجراءات املشار اليها يف الفقرة )

يف والتصرررويت افية بكل شرررف للمسرررامهنييف اجلمعية العامة للمسرررامهني الفرصرررة للمشررراركة الفعالة تتيح اخلليجية العامة  -6
 القواعد اليت حتكم تلك االجتماعات وإجراءات التصويت.تعطي الفرصة للمسامهني باإلطالع على ، كما القرارات

ن ملك اجلمعية العامة، وم إجتماعتيسررررررررررري مشرررررررررراركة أك  عدد من املسررررررررررامهني يف تقوم اخلليجية العامة بالعمل على  -7
 لعقد اجلمعية. ختيار املكان والوقت املالئمنيإ

املواضررررريع األسررررراسرررررية اليت جيب أخذ موافقة اجلمعية العامة  اجلمعية العامة  إجتماعمال جدول أعيضرررررع جملس اإلدارة  -8
امهني االجتماع. وجيوز للمسررأخذ يف اإلعتبار املوضرروعات اليت يرغب املسررامهن يف إدراجها على جدول أعمال كما ت

ول أعمال اجلمعية العامة ثر إىل جدأكو أعلى األقل من أسررهم الشررركة إضررافة موضرروع  (% 5)الذين ميلكون نسرربة 
  عند إعداده.

مناقشة املوضوعات املدرجة يف جدول أعمال اجلمعية العامة وتوجيه األسئلة احلق يف  اخلليجية العامة مسامهيجلميع  -9
إىل أعضرررراء جملس اإلدارة واحملاسررررب القانوين وعلى جملس اإلدارة واحملاسررررب القانوين اإلجابة على أسررررئلة الفنية واملالية 

 املسامهني بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر.
املوضرررررررررروعات املعروضررررررررررة على اجلمعية العامة مصررررررررررحوبة مبعلومات كافية متكن مجيع أن تكون حترص اخلليجية العامة  -10

 قراراهتم. اااماملسامهني من 
بتزويد  ةاخلليجية العامتقوم اجلمعية العامة، كما  إجتماعطالع على حمضررررررررررر إلاملسررررررررررامهني من ااخلليجية العامة متكن  -11

 نعقاده.إيئة بنسخة من حمضر االجتماع خالل )عشرة( أيام من تاريخ اهل
 ية ) تداول (.على موقع السوق املال نتهائهاإبنتائج اجلمعية العامة فور املالية إعالم السوق ب تقوم اخلليجية العامة -12
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 -: غير العاديةالالجمعية العامة 

األسا  للخليجية العامة إختصاصات اجلمعية العامة الغري عادية وحدد إجتماع اجلمعية املكونة تكويناً صحيحاً ، حدد النظام 
والذي ينعقد يف مدينة جدة، بأن لكل مسرررررراهم أياً كان عدد أسررررررهمه حق حضررررررور اجلمعية العامة للمسررررررامهني وله يف ملك أن 

و عاملي الشرررررررركة يف حضرررررررور اجلمعية العامة، وجيوز عقد اجتماعات يوكل عنه شرررررررخصررررررراً  خر من غري أعضررررررراء جملس اإلدارة أ
اجلمعيات العامة للمسررررررامهني واشرررررررتا  املسرررررراهم يف مداوالهتا والتصررررررويت على قرارهتا بواسررررررطة وسررررررائل التقنية احلديثة حبسررررررب 

 مال رأ  ()نصرررررف لونميث مسرررررامهون حضرررررر إما إال صرررررحيحاً  اجلمعية إنعقاد يكون الضرررررواب  اليت تضرررررعها اجلهة املختصرررررة. وال
 بشررررررررط أن األول االجتماع النعقاد احملددة املدة إنتهاء من سررررررراعة بعد الثاين االجتماع يُعقد أن جيوز كما.  األقل على الشرررررررركة

 الجتماعا يكون األحوال مجيع ويف ، االجتماع هذا عقد إمكانية عن اإلعالن يُفيد ما األول االجتماع لعقد الدعوة تتضرررررررررررررررمن
  .فيه األسهم املمثلة عدد كان  أياً  صحيحاً  الثاين

 

 -: غير العاديةالاختصاصات الجمعية العامة 

 -بتعديل اآليت: العادية واتص اجلمعية العامة غري
 الداخلة األمور يف قرارات تصدر أن وهلا نظاماً، تعديلها عليها احملظور األحكام ستثناءإاألسا  بالشركة  تعديل نظام -1

 .للجمعية العامة العادية املقررة واألوضاع الشروط بنفس وملك العادية العامة اجلمعية اختصاص يف
 .وفق األوضاع املقررة نظاماً  الشركة مال رأ  زيادة  -2
 وفق األوضاع املقررة نظاماً. الشركة مال رأ  افيض -3
 املوافقة على عملية شراء األسهم. -4
 سا  وصخصص لغرض معني، والتصرف فيه.تقرير احتياطي اتفاقي للشركة ينص يف النظام األ -5
 تقرير عن إمكانية استمرار الشركة للقيام بعملها أو حلها قبل األجل املعني يف النظام األسا . -6
 إصدار أدوات دين أو صكو  متويلية قابلة للتحويل إىل أسهم، وبيان احلد األقصى لعدد األسهم التابعة أو بعضها.  -7
شرائها أو حتول أسهم عادية إىل أسهم ممتازة أو حتويل األسهم املمتازة إىل عادية، وملك إصدار أسهم ممتازة أو إقرار  -8

كات اخلاصررررة لنظام الشررررر  بناء على نص نظام الشررررركة األسررررا  ووفقاً للضررررواب  واالجراءات التنظيمية الصررررادرة تنفيذاً 
 لشركات املسامهة املدرجة.

جزء منها للعاملني يف الشركة والشركات التابعة أو بعضها ، أو أي اصيص األسهم املصدرة عند زيادة رأ  املال أو  -9
 من ملك.

وقف العمل حبق األولوية للمسرررررررررررررررامهني باالكتتاب بزيادة رأ  املال مقابل حصرررررررررررررررص نقدية أو إعطاء األولوية لغري  -10
 املسامهني يف احلاالت اليت تراها مناسبة ملصلحة الشركة، إما نص ملك يف نظام الشركة األسا .

اختصرررررررررراصررررررررررات اجلمعية العامة العادية، على أن تصرررررررررردر تلك وجيوز للجمعية العامة غري العادية أن تصرررررررررردر قرارات داخلة يف 
 القرارات وفقاً لشروط إصدار قرارات اجلمعية العامة العادية احملددة باألغلبية املطلقة ل سهم املمثلة يف االجتماع.

 

 -: العادية العامةالجمعية 

، اجلمعية املكونة تكويناً صرررررررحيحاً  النظام األسرررررررا  للخليجية العامة إختصررررررراصرررررررات اجلمعية العامة العادية وحدد إجتماعحدد 
والذي ينعقد يف مدينة جدة، بأن لكل مسرررررراهم أياً كان عدد أسررررررهمه حق حضررررررور اجلمعية العامة للمسررررررامهني وله يف ملك أن 
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أو عاملي الشرررررررركة يف حضرررررررور اجلمعية العامة، وجيوز عقد اجتماعات  يوكل عنه شرررررررخصررررررراً  خر من غري أعضررررررراء جملس اإلدارة
اجلمعيات العامة للمسررررررامهني واشرررررررتا  املسرررررراهم يف مداوالهتا والتصررررررويت على قرارهتا بواسررررررطة وسررررررائل التقنية احلديثة حبسررررررب 

 رأ  )ربع( ثلونمي مسامهون حضر اإم إال صحيحاً  العادية العامة اجلمعية إنعقاد يكون الضواب  اليت تضعها اجلهة املختصة. وال
بشررررررط  ألولا االجتماع النعقاد احملددة املدة إنتهاء من سررررراعة بعد الثاين االجتماع يُعقد أن جيوز كما.  األقل على الشرررررركة مال
 االجتماع يكون األحوال مجيع ويف ، االجتماع هذا عقد إمكانية عن اإلعالن يُفيد ما األول االجتماع لعقد الدعوة تتضمن أن

 .فيه األسهم املمثلة عدد كان  أياً  صحيحاً  الثاين
 -: العادية العامةإختصاصات الجمعية 

  -اتص اجلمعية العامة العادية جبميع األمور املتعلقة بالشركة مثل:
 .وعزهلم اإلدارة جملس أعضاء تعيني -1
 حلسرررراب تتم اليت والعقود األعمال يف مباشرررررة غري أو مباشرررررة مصررررلحة اإلدارة جملس لعضررررو يكون أن يف الرتخيص -2

 .التنفيذية ولوائحة الشركات نظام أحكام وفق وملك الشركة،
 فروع أحد يف الشرررركة ينافس أن أو الشرررركة، منافسرررة شرررأنه من عمل أي يف اإلدارة جملس عضرررو اشررررتا ب الرتخيص -3

 .التنفيذية ولوائحة الشركات نظام أحكام وفق وملك تزاوله، الذي النشاط
 .التنفيذية ولوائحة الشركات نظام ألحكام اً وفق املراجعة جلنة تشكيل -4
 .للشركة املالية القوائم على املوافقة -5
 .اإلدارة جملس تقرير على املوافقة -6
 .تقاريرهم وعلى وتغيريهم، هم،نتعيي وإعادة مكافآهتم، وحتديد الشركة، حسابات يمراجع تعينياملوافقة على  -7
 هذه من قائماً  يكون ما ملعاونة أو الشرررررركة لعاملي اجتماعية إلنشررررراء مؤسرررررسرررررات مبالغ األرباح صرررررايف اقتطاع من -8

 املؤسسات. 
من رأ  املرال املردفوع وتقرير توزيع مرا مت جتراوزه من  (% 30)وقف جتنيرب االحتيراطي النظرامي للشرررررررررررررررركرة مىت بلغ  -9

 النسبة على مسامهي الشركة يف السنوات املالية اليت ال حتقق الشركة فيها أرباح صافية.
 جزء أو السررررهم قيمة من املتبقي املبلغ لسررررداد للتوزيع القابلة اإلتفاقية واالحتياطيات املبقاة األرباح اسررررتخدام جيوز -10

  املسامهني. بني باملساواة ملك صخل أال على منه،
مراقبة التزام أعضرررررررررررراء جملس اإلدارة بأحكام نظام الشررررررررررررركات ولوائحة النتفيذية واألنظمة األخرى مات العالقة ونظام  -11

فحص أي ضررررررررر ينشرررررررأ عن خمالفتهم لتلك األحكام أو إسررررررراءهتم تدبري أمور الشرررررررركة، وحتديد و الشرررررررركة األسرررررررا ، 
 ملك، وااام ما تراه يف هذا الشأن وفقاً لنظام الشركات ولوائحه التنفيذية.املسؤولية املرتتبة على 

النظر يف املخالفات واألخطاء اليت تقع من مراجعي حسابات الشركة يف أدائهم ملهامهم، ويف أي صعوبات صخطر هبا  -12
غريها فاتر والسررجالت و مراجعو حسررابات الشررركة تتعلق بتمكني جملس اإلدارة أو إدارة الشررركة من اإلطالع على الد

 من الوثائق والبيانات واإليضاحات الالزمة ألداء مهامهم، وااام ما تراه مناسباً يف هذا الشأن.
اسرتخدام االحتياطي االتفاقي للشرركة يف حال عدم اصريصره لغرض معني، على أن يكون اسرتخدام هذا االحتياطي  -13

  تعود بالنفع على الشركة أو املسامهني.بناًء على اقرتاح من جملس اإلدارة ويف األوجه اليت
 االتفاقي، والتصرف فيها.تكوين احتياطيات أخرى للشركة، خبالف االحتياطي النظامي واالحتياطي  -14
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من أصرررول الشرررركة، سرررواء يف صرررفقة واحدة أم عدة صرررفقات خالل أث  عشرررر ( % 50) املوافقة على بيع أكثر من -15
ل تضمن بيع تلك األصول ما يدخل ضمن اختصاصات اجلمعية العامة غري شهراً من تاريخ أول صفقة بيع، ويف حا

 العادية، فيجب احلصول على موافقة اجلمعية العامة غري العادية على ملك.
 

 -: التصويت حقوق

 إىل يؤدي قد إجراء أي وضررع جتنب الشررركة وعلى طريقة، بأي الغاؤه ميكن ال للمسرراهم أسرراسررياً  حقاً  التصررويت يعد -1
 .وتيسريه التصويت يف حلقه املساهم ممارسة تسهيل وجيب التصويت، حق إستخدام إعاقة

 جتماعا حضررور يف الشررركة موظفي غري ومن اإلدارة جملس أعضرراء غري من  خر مسررامهاً  كتابة  عنه يوكل أن للمسرراهم -2
  .العامة اجلمعية

 صرررررررررناديق مثل غريهم عن بالنيابة يتصررررررررررفون الذين اإلعتبارية الصرررررررررفة موي األشرررررررررخاص من املسرررررررررتثمرين على جيب -3
 كيفية  نع اإلفصراح وكذلك السرنوية، تقاريرهم يف الفعلي وتصرويتهم التصرويت يف سرياسراهتم عن اإلفصراح االسرتثمار
 .باستثماراهتم اخلاصة األساسية احلقوق ممارسة على يؤثر قد للمصاحل جوهري تضارب أي مع التعامل

 ترشيح أعضاء جملس اإلدارة.يتم إتباع التصويت الرتاكمي فيما صخص  -4
 

 -: األسهم أرباح في المساهمين حقوق

جملس اإلدارة سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح األسهم مبا حيقق مصاحل  يضعللخليجية العامة  وفقاً للنظام األسا  -1
قرير اجلمعية العامة، واإلشررررارة إليها يف ت اجتماعاملسررررامهني والشررررركة، وجيب إطالع املسررررامهني على هذه السررررياسررررة يف 

 جملس اإلدارة.
تقر اجلمعية العامة األرباح املقرتح توزيعها وتاريخ التوزيع. وتكون أحقية األرباح سررواًء األرباح النقدية أو أسررهم املنحة  -2

 اجلمعية العامة.نعقاد إملالكي األسهم املسجلني بسجالت مركز إيداع األوراق املالية يف هناية تداول 
اطي النظامي وبعد جتنيب االحتي وصرررررايف األرباح توزع الشرررررركة أرباح بعد خصرررررم مجيع املصرررررروفات العمومية واإلدارية -3

 .واالحتياطيات األخرى
 .نظاماً  جيب جتنيب الزكاة وقيمة الدخل املقررة -4

 

 الرابع الباب
 مجلس اإلدارة

 

 -إجرا ات ترشي  أعضا  مجلس اإلدارة :

 تسعة أعضاء.عدد أعضاء جملس اإلدارة بر  حدد النظام األسا  للشركة -1
 الوقت الكايف الستالم طلبات الرتشيح لعضوية جملس اإلدارة.إتاحة  -2
 تتوىل جلنة الرتشيحات واملكافآت االطالع على طلبات الرتشيح وتسجيل ما لديها من مالحظات وتوصيات. -3
 طلب ترشيح لعضوية جملس اإلدارة مع توضيح أسباب الرفض.جيب على الشركة إخطار املؤسسة برفض أي  -4
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تتم املوافقة على أعضررراء جملس اإلدارة عن طريق اجلمعية العمومية للشرررركة بعد احلصرررول على عدم ممانعة من اجلهات  -5
 الرقابية مات العالقة.

 اإلدارة.يتم الدعوة إىل اجلمعية العمومية ويدرج يف جدول أعماهلا بند انتخاب أعضاء جملس  -6
 تزويد املسامهني مبعلومات كافية عن مؤهالت املرشحني وعالقتهم بالشركة قبل البدء يف التصويت.  -7
وإجراءات شررررفافة للرتشرررريح جمللس اإلدارة توافق عليها اجلمعية العامة جيب أن يكون لدى الشررررركة سررررياسررررات ومعايري  -8

 ويتم تقدميها إىل اجلهات الرقابية.

رشررررح لعضرررروية جملس اإلدارة أي عالقة مع شررررركة تأمني أو شررررركة إعادة تأمني حملية أخرى، جيب أن ال يكون لدى امل -9
 وال أياً من جلان تلك اجملالس، وال أياً من املناصب القيادية يف مثل هذة الشركات.

 جيوز جمللس اإلدارة االستعانة بطرف خارجي متخصص ومستقل لرتشيح مرشحني إضافيني لعضوية جملس اإلدارة يف -10
 حال كان العدد املتقدم غري كاف.

 يقتصر التصويت يف اجلمعية العمومية على املرشحني لعضوية جملس اإلدارة اليت أعلنت الشركة عن معلوماهتم. -11
تعلن نتائج اجتماع اجلمعية العمومية بأمساء أعضرررررراء جملس اإلدارة وصررررررفات عضررررررويتهم خالل  سررررررة أيام عمل من  -12

 تاريخ حدوث التغريات. 
تخاب رئيس جملس اإلدارة ونائبة من أعضررررراء جملس اإلدارة الغري تنفيذيني وتشررررركيل اللجان بعد احلصرررررول على يتم ان -13

 بداية الدورة.عدم ممانعة املؤسسة يف أول اجتماع للمجلس بعد 
 

 -: شروط العضوية في مجلس اإلدارة

ينبغي أن يتمتع كافة أعضرررررررررراء جملس اإلدارة بالتنوع يف املؤهالت واملعرفة واخل ة واملهارات يف خمتلف التخصررررررررررصررررررررررات واجملاالت 
املتعلقة بنشرراط وجمال الشررركة، باإلضررافة إىل أن يكون لدى كل عضررو مسررتوى مالئم من املؤهالت، واملعرفة واخل ة، واملهارات، 

  -دوره ومهامه بفاعلية وكفاءة. ويشرتط لعضوية جملس اإلدارة اآليت:والنزاهة حىت يتمكن من أداء 
ل املمارسرررات حتفيز وتطبيق أفضرررمهارات تؤهله ملنح الصرررالحيات مبا يؤدي إىل أن يكون لديه  – القدرة على القيادة

 يف جمال اإلدارة الفعالة والتقيد بالقيم واألخالق املهنية.
 يف العمل اإلداري. الالزمة  ة اخلعملية و العلمية و الؤهالت امل تتوفر لديهأن  –الكفاءة 

 أن يكون لديه القدرة على القيادة وسرعة اجناز األعمال املوكلة له. – القدرة على التوجيه
 أن يكون قادراً على قراءة البيانات املالية واحملاسبية. – اخل ة واملعرفة املالية

 أن ال يكون لديه مانع صحي يعوقه عن القيام مبهامه. – اللياقة الصحية
 

 -إفصاح المرش  عن تعارض المصال  :
على كل مسررررررراهم يرغب بالرتشرررررررح لعضررررررروية جملس إدارة اخلليجية العامة أن يفصرررررررح عن أي من حاالت تعارض املصررررررراحل وفق 

 -املقررة من اجلهات مات العالقة وتشمل :اإلجراءات 
 غري مباشرة يف األعمال والعقود اليت تتم حلساب الشركة. وجود مصلحة مباشرة أو -1
 أي عمل من شأنه منافسة الشركة يف أعماهلا أو منافستها. -2
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( ويدرج يف بند جدول األعمال 2( أو )1تتخذ الشررررررركة اإلجراءات الضرررررررورية يف حال أفصرررررراح املرشررررررح عن الفقرة ) -3
للحصرررول على موافقة من اجلمعية وجيب أن يسررربق بند انتخاب أعضررراء جملس اإلدارة فإما مل توافق اجلمعية بالتعامل 

 الذي فيه العضو مصلحة فيه يستبعد من القائمة. 
 

  مجلس اإلدارة

  -التشكيل :
 تنفيذيني. أن تكون أغلبية أعضاء جملس اإلدارة من اإلعضاء الغري -1
 أن ال يقل أعضاء جملس اإلدارة املستقلني عن ثلث أعضاء اجمللس. -2

  

 -: ونائبه اإلدارة مجلس رئيس
 بعد) للرئيس ائباً ن تنفيذي غري عضرررررررررو اختيار جيوز وكذلك اجمللس، لرئاسرررررررررة تنفيذي غري عضرررررررررو اختيار اجمللس على -1

 .(املؤسسة ممانعة عدم على احلصول
 األسرررررررا  النظام ينص مل ما سرررررررنوات ثالث عضرررررررويتهم مدة وتكون ونائبه اإلدارة جملس رئيس اإلدارة جملس ينتخب -2

 .غيابه يف اإلدارة جملس رئيس صالحيات نفس اإلدارة جملس لنائب ويكون. ملك خالف على للشركة
 .هامهم ألداء الالزمة الصالحيات ومينحه اجمللس أعمال لتنظيم اجمللس رئيس بتفويض اإلدارة جملس يقوم -3

 

 -اإلدارة : مجلس رئيس مسئوليات

 اجمللس، اءوأعضرررر التنفيذي الرئيس مع بالتشرررراور االجتماعات أعمال جداول وضررررع ملك يف مبا اجمللس أعمال تنظيم -1
 .حيتاجها اليت والتقارير باملعلومات اجمللس تزويد على واإلشراف اجمللس، اجتماعات وترأ 

 يف الوقت املناسب.وغري املضللة ضمان حصول أعضاء جملس اإلدارة على املعلومات الكاملة والصحيحة  -2
 األخرى ةواخلارجي الداخلية واجلهات اجمللس بني العالقات على واإلشررررررررررررراف القضررررررررررررائية اجلهات أمام الشررررررررررررركة متثيل -3

 حسب الصالحيات املمنوحة جمللس االدارة يف النظام االسا  للشركة.
 مات اللوائحو  االلتزام باألنظمة من والتأكد بالشرررررررررركة احلوكمة ومعايري مبسرررررررررتوى االرتقاء يف اإلدارة جملس جهود دعم -4

 .األوقات مجيع يف العالقة
 اإلدارة جملس سرئي على وجيب. التنفيذي والرئيس اإلدارة جملس رئيس مسررررررؤوليات بني تداخل هنا  يكون أال جيب -5

 .التنفيذي الرئيس اختصاص من تكون اليت التنفيذية باملهام القيام وعدم اإلشرايف االلتزام بدوره
 الرئيس أو املنتدب العضررررو منصررررب مثل بالشررررركة تنفيذي منصررررب وأي اإلدارة جملس رئيس منصررررب بني اجلمع حيظر -6

 .العام املدير أو التنفيذي
ال ويف مجيع املسائل االساسية بشكل فعومناقشة  بأعماله يقوم اجمللس أن من التأكد اإلدارة جملس رئيس على جيب -7

 تامة. مبسؤوليةالوقت املناسب و 
 . وقت أي يف مهامه من اجمللس رئيس إعفاء أعضائه، اصوات بغالبية اإلدارة، جمللس ميكن -8
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إبالغ اجلمعية العامة العادية عند انعقادها باألعمال والعقود اليت كان ألحد أعضاء جملس اإلدارة مصلحة مباشرة أو  -9
غري مباشرة فيها، على أن يتضمن هذا اإلبالغ املعلومات اليت قدمها العضو إىل جملس اإلدارة، وأن يرافق هذا التبليغ 

 تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة. 
 وجود قنوات للتواصل الفعلي مع املسامهني واملستثمرين وإيصال أرائهم ومالحظاهتم جمللس اإلدارة. ضمان -10

 

  -: اإلدارة مجلس ولياتؤ مس
 يتوىل جملس اإلدارة املسؤولية أمام املسامهني واجلهات الرقابية واإلشرافية وأصحاب العالقة اآلخرين. -1

 إلدارهتا، الالزمة والسرررررلطات الصرررررالحيات مجيع الشرررررركة إدارة جملس يتوىل العامة، اجلمعية اختصررررراصرررررات مراعاة مع -2
 ضببع للقيام  خرين أفراد أو جهات فوض أو جلاناً  شرركل وإن حىت اجمللس على الشررركة عن النهائية املسررؤولية وتظل
 .املدة حمددة غري أو عامة تفويضات إصدار جتنب اجمللس وعلى أعماله،

 تمعلوما على مبنية قراراته تكون وأن واهتمام، وجدية نية وحسرررررررررررن مبسرررررررررررؤولية مهماته اإلدارة جملس يؤدي أن جيب -3
 . خر موثوق مصدر أي أو التنفيذية، اإلدارة من وافية

  الحياهتا.وطلب رفع تقارير دورية بشأن ممارستها لص التنفيذية لإلدارةيفوضها  الصالحيات املكتوبة اليت ديدحت -4

 تعيني أعضاء اإلدارة التنفيذية وعزهلم.إبداء الرأي يف  -5
عن  املناسرررررب الوقت يف الكايف واإلفصررررراح الشرررررفافية مالئم من مسرررررتوى وجود ضرررررمان عن ولؤ مسررررر اإلدارة جملس -6

طرق وطريقة إدارهتا  الشركة تواجه اليت واملخاطر املار، للشركة، وأدائها املار الوضع على سلباً  تؤثر قد اليت األحداث
 .احلوكمة

 عام بوجه اإلدارة جملس أعضررررراء جلميع شرررررؤوهنا عن وافية معلومات الشرررررركة توفري من التأكد اإلدارة جملس على جيب -7
 .بكفاية ومهماهتم بواجباهتم القيام من متكينهم أجل من وملك خاص؛ بوجه التنفيذيني غري اإلدارة جملس وألعضاء

 حيقق ام وليس عموماً  الشررررررررركة مصررررررررلحة حيقق مبا بالقيام يلتزم أن وعليه املسررررررررامهني، مجيع اإلدارة جملس عضررررررررو ميثل -8
 .اإلدارة جملس يف تعيينه على صوتت اليت أو ميثلها اليت اجملموعة مصاحل

 املالية اجلوانب وخباصة الشركة بعمل اجلدد اجمللس أعضاء لتعريف إجراءات وضع من التأكد اإلدارة جملس على جيب -9
 .األمر لزم إن تدريبهم عن فضالً  والقانونية

 تقدمي املقرتحات لتطوير اسرتاتيجية الشركة. -10
 مراقبة أداء اإلدارة التنفيذية ومدى حتقيقها ألهداف الشركة وأغراضها. -11
 مراجعة التقارير اخلاصة بأداء الشركة. -12
 التحقق من سالمة ونزاهة القوائم واملعلومات املالية للشركة. -13
 املخاطر يف الشركة قوية.التحقق من أن الرقابة املالية ونظم إدارة  -14
 حتديد املستويات املالئمة ملكافآت أعضاء اإلدارة التنفيذية. -15
 املشاركة يف وضع خطة التعاقب واإلحالل يف وظائف الشركة التنفيذية. -16
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نظام األسررررا  والا التنفيذية مولوائحه اهليئةاملؤسررررسررررة و التام بأحكام نظام الشررررركات ونظام عضررررو جملس اإلدارة لتزام ا -17
متناع من القيام أو املشرررررراركة يف أي عمل يشرررررركل الواألنظمة مات الصررررررلة عند ممارسررررررته ملهام عضررررررويته يف اجمللس، وا

 إساءة لتدبري شؤون الشركة.
جملس اإلدارة واجلمعية العامة وعدم التغيب عنها إال لعذر مشررروع صخطر به رئيس اجمللس مسرربقاً،  اجتماعاتحضررور  -18

 أو ألسباب طارئة.
عالية، مبا جملس اإلدارة وجلانه واملشرراركة فيها بف جتماعاتت كاٍف لالضررطالع مبسررؤولياته، والتحضررري الاصرريص وق -19

 يف ملك توجيه األسئلة مات العالقة ومناقشة كبار التنفيذيني بالشركة.
 دراسة وحتليل املعلومات مات الصلة باملوضوعات اليت ينظر فيها جملس اإلدارة قبل إبداء الرأي بشأهنا. -20
متكني أعضرررراء جملس اإلدارة اآلخرين من إبداء  رائهم حبرية، وحث اجمللس على مداولة املوضرررروعات واسررررتقصرررراء  راء  -21

 املختصني من أعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة ومن غريهم إما ظهرت حاجة إىل ملك.
د اليت يف األعمال والعقو  –مباشرة كانت أم غري مباشرة  –إبالغ جملس اإلدارة بشكل كامل وفوري بأي مصلحة له  -22

تتم حلسرررررراب الشررررررركة، وأن يتضررررررمن ملك اإلبالغ طبيعة تلك املصررررررلحة وحدودها وأمساء أي أشررررررخاص معنيني هبا، 
والفائدة املتوقع احلصول عليها بشكل مباشر أو غري مباشر من تلك املصلحة سواء أكانت تلك الفائدة مالية أم غري 

ام وفقاً ألحكام نظكة يف التصررررويت على أي قرار يصرررردر بشررررأن ملك، وملك مالية، وعلى ملك العضررررو عدم املشررررار 
 ا التنفيذية.مولوائحه اهليئة الشركات ونظام

ا يف أي أعمال من شأهن –مباشرة كانت أم غري مباشرة  –إبالغ جملس اإلدارة بشكل كامل وفوري بأي مصلحة له  -23
 منافسة الشركة، بشكل مباشر أو غري مباشر يف أحد فروع النشاط الذي تزاوله، وملك وفقاً ألحكام نظام الشركات 

 التنفيذية.ا مولوائحه اهليئة ونظام
 يكن مامل –ي أسررررار وقف عليها عن طريق عضرررويته يف اجمللس إىل أي من مسرررامهي الشرررركة عدم إماعة أو إفشررراء أ -24

أو إىل الغري، وملك حبسرررررررررب ما تقتضررررررررريه أحكام نظام الشرررررررررركات  –اجلمعية العامة  اجتماعاتنعقاد إملك يف أثناء 
 ونظام السوق املالية ولوائحها التنفيذية.

 ، ملصلحة الشركة واملسامهني كافة.هتمام الالزمالنية، مع بذل امعلومات كاملة، وحبسن على توفر  العمل -25
 إدرا  واجباته وأدواره ومسؤولياته املرتتبة على العضوية. -26
 تنمية معارفه يف جمال أنشطة الشركة وأعماهلا ويف اجملاالت املالية والتجارية والصناعية مات الصلة. -27
 نه من الوفاء مبهامه يف اجمللس على الوجه األكمل.االستقالة من عضوية جملس اإلدارة يف حال عدم متك -28

 

 اإلدارة لمجلس األساسية الوظائف
 :-يلي ما اإلدارة لمجلس األساسية الوظائف أهم من

 

 -:ذلك ومن تنفيذها على واإلشراف للشركة الرئيسة واألهداف ستراتيجيةإلا التوجهات اعتماد -أ
 .على تنفيذها واإلشراف هبا العمل وخط  للشركة الرئيسية والعمليات سرتاتيجيةإلا اخلط  وضع -1
 .بشكل دوري وتوجيهها ومراجعتها املخاطر إدارة سياسة وضع -2
 وضع أنظمة وضواب  للرقابة الداخلية واإلشراف العام. -3



         

21/50 

 
 

 .منتظمة بصفة وحتديثها ومراجعتها الرئيسية واإلجراءات السياسات على املوافقة -4
 .السنوية امليزانيات وإقرار املالية وأهدافها واسرتاتيجياهتا للشركة األمثل الرأمسار اهليكل حتديد -5
 .هبا والتصرف األصول ومتلك للشركة، الرئيسة الرأمسالية النفقات على اإلشراف -6
 .اإلدارة التنفيذية العليا للشركة ومدى حتقيقها ألهداف الشركة داءاملراقبة واإلشراف على أ -7
 .هواعتماد الشركة يف والوظيفي التنظيميللهيكل  الدورية املراجعة -8
 مناسرررررربة سررررررياسررررررة ديهال الشررررررركة أن من والتأكد ،(احلاجة عند) الرئيسررررررية املراكز يف التنفيذيني املوظفني وتغيري ختيارا -9

 .املطلوبة املهارات وميلك للعمل مؤهالً  يكون مناسب بديل إلحالل
 .اإلفصاح  لية ومالئمة املالية والبيانات التقارير رفع نظام ونزاهة سالمة من التأكد -10
 .األوقات مجيع يف هلم املؤمن مصاحل ياية ضمان -11
 .وقاتألا يعمج يف العالقة مات واللوائح نظمةألااللتزام با من والتأكد بالشركة احلوكمة ومعايري مبستوى رتقاءاال -12
 والتأكد اختصرراصررها ضررمن مسررألة يأ من للتحقق املراجعة للجنة الالزمة الصررالحيات منح اإلدارة جملس على جيب -13

 كما.  بأعماهلا مللقيا حتتاجها اليت املعلومات مجيع على طالعاال من ومتكنها الداخلية املراجعة جلنة سرررررررررررررررتقالليةا من
 املراجعيني وصررررياتوت السررررتفسررررارات العليا اإلدارة سررررتجابةا من للتأكد الضرررررورية التدابري مجيع اجمللس يتخذ أن جيب

 .الداخليني
 

 -: ذلك ومن عليها، العام واإلشراف الداخلية للرقابة وضوابط أنظمة وضع -ب
 واإلدارة اإلدارة جملس أعضاء من لكل احملتملة التعارض حاالت ومعاجلة املصاحل تعارض تنظم مكتوبة سياسة وضع -1

 التعامالت عن الناتج التصرررف وإسرراءة ومرافقها، الشررركة أصررول اسررتخدام إسرراءة ملك ويشررمل واملسررامهني، التنفيذية
 .العالقة موي األشخاص مع

 .املالية التقارير بإعداد الصلة مات األنظمة ملك يف مبا واحملاسبية، املالية األنظمة سالمة من التأكد -2

 قد اليت املخاطر عن العام التصرررررررررور حتديد خالل من وملك املخاطر، إلدارة مناسررررررررربة رقابية أنظمة تطبيق من التأكد -3
 .بشفافية وطرحها الشركة تواجه

 .الشركة يف الداخلية الرقابة إجراءات لفاعلية السنوية املراجعة -4

هرية واللوائح والتزامها باالفصرراح عن املعلومات اجلو  باألنظمة الشررركة تقيد تضررمن اليت واالجراءات السررياسررات وضررع -5
 .للمسامهني وأصحاب املصاحل، والتحقق من تقيد االدارة التنفيذية هبا

 وأي للشركة ةاملختلف األنشطة أوجه على ودوري مستمر بشكل االطالع للمسامهني تتيح فعالة اتصال قنوات إرساء -6
 .جوهرية تطورات

 املسرررؤولياتو  واالختصررراصرررات املهام حتديد ملك يف مبا وتطويرها، الشرررركة بعمل املتعلقة الداخلية السرررياسرررات إعتماد -7
 .املختلفة التنظيمية املستويات إىل املوكولة

 تلك حيوضررررررررررر وجدول التنفيذية االدارة إىل املفوضرررررررررررة الصرررررررررررالحيات بتحديدسرررررررررررياسرررررررررررة مكتوبة وتفصررررررررررريلية  إعتماد -8
 . الصالحيات

 .االجتماعي العمل جمال يف الشركة مبادرات لطرح الالزمة الوسائل وحيدد ال امج االدارة جملس يضع -9
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االخالل بقواعد التسجيل واالدراج، يضع جملس االدارة سياسات مكتوبة لالفصاح واجراءاته وأنظمته االشرافية  دون -10
لوائحها و  –حبسررررررررررب األحوال  - ظام الشررررررررررركات ونظام السرررررررررروق املاليةمبا يتفق مع متطلبات االفصرررررررررراح الواردة يف ن

   .التنفيذية
 إقرار بعد التنفيذ موضرررررع ووضرررررعها اإلدارة جملس يف ضرررررويةللع وحمددة واضرررررحة وإجراءات ومعايري سرررررياسرررررات وضرررررع -11

 .هلا العامة اجلمعية

 هذه طيتغ أن وجيب حقوقهم، وحفا يايتهم أجل من املصرررراحل أصررررحاب مع العالقة تنظم مكتوبة سررررياسررررة وضررررع -12
 -:يتاآل خاص بوجه السياسة

i. العقود وحتميها األنظمة تقرها اليت حقوقهم نتها إ حالة يف املصاحل أصحاب تعويض  ليات. 

ii. املصاحل وأصحاب الشركة بني تنشأ قد اليت اخلالفات أو الشكاوى تسوية  ليات. 
iii. هبم املتعلقة املعلومات سرية على واحملافظة واملوردين العمالء مع جيدة عالقات إلقامة مناسبة  ليات. 
 نظموت السررررليمة واألخالقية املهنية املعايري مع تتوافق حبيث الشررررركة يف والعاملني للمديرين املهين السررررلو  قواعدإعداد  -13

 .اوااللتزام هب القواعد هذه تطبيق مراقبة  ليات اإلدارة جملس يضع أن على املصاحل، أصحاب وبني بينهم العالقة
 ، وعالقتها اإلئتمانية مع الغري.مالية الشركة، وتدفقاهتا النقديةاإلشراف على إدارة  -14

 واعتماده.إعداد تقرير جملس اإلدارة  -15
 

 -اإلدارة : مجلس أعضا  عزل
 ملك الفخ على الشرررررررركة نظام نص ولو اإلدارة، جملس أعضررررررراء بعض أو مجيع عزل وقت كل  يف العادية العامة للجمعية جيوز
 ئق.ال غري وقت يف أو أو مقبول م ر لسبب غري العزل وقع إما الشركة مساءلة يف املعزول العضو حبق إخالل دون

 

 -مجلس اإلدارة:في عضوية ال إنتها 
 إنتهاء فرتة العضوية. -1
 إستقالة عضو جملس اإلدارة. -2
 وفاة عضو جملس اإلدارة. -3
حدوث خلل أو إصررررررررررابة جسرررررررررردية أو عقلية جتعل عضررررررررررو جملس اإلدارة غري قادر مبا حيد من قدرته على أداء مهامه  -4

 وواجباته على النحو املطلوب. 
 ون.الدي سداد عن التوقف أو الدائنني مع تسوية طلب تقدمي ره أوإعالن إفال  عضو جملس اإلدارة أو تعس -5
 .أخرى دولة أي أو اململكة يف قانونية أو أخالقية جرمية يف هنائي إدانة عضو جملس اإلدارة حبكم -6
على  لعموميةا جيب موافقة اجلمعية احلالة هذه يف) بالشررررركة تضررررر بطريقة اإلدارة عضرررروية جملس بالتزامات الوفاء عدم -7

 (.إهناء عضوية جملس اإلدارة
 تغيب عضو جملس اإلدارة عن حضور ثالثة اجتماعات خالل عام واحد دون تقدمي عذر م ر ومقبول. -8
 عدم القدرة على أداء الدور املنوط به وفقاً للقوانني أو اللوائح املعمول هبا يف اململكة العربية السعودية. -9

ؤسرررررسرررررة عند اسرررررتقالة أو إقالة أحد أعضررررراء جملس اإلدارة ألي سررررربب غري إنتهاء فرتة املوفقاً ملتطلبات اإلفصررررراح، جيب إخطار 
 أيام عمل من تر  عضو جملس اإلدارة عضوية جملس اإلدارة.  سةالعضوية خالل 
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 -: االستقاللعوارض 
 احلصر: ال املثال سبيل على اآلتية احلاالت يف اإلدارة جملس لعضو اإلستقاللية تتحقق ال

 أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من جمموعتها. (% 5)أن يكون مالكاً ملا نسبته  -1
أو أكثر من أسررررهم الشررررركة أو أي شررررركة من  (% 5)أن يكون ممثالً لشررررخص مي صررررفة اعتبارية ميلك ما نسرررربته  -2

 جمموعتها.
 لسنتنيا خالل املنصب هذا مثل شغل قد يكون هلا تابعة شركة أي أو عالقة مات إدارة جملس يف عضواً  يكون أن -3

 .األخريتني
 قد يكون أو املسرررامهني كبار  أحد لدى أو عالقة مات شرررركة إدارة يف أو للشرررركة العليا اإلدارة يف منصرررباً  يشرررغل أن -4

 .األخريتني السنتني خالل فيها منصباً  شغل
 أي التنفيذيني يف الشررركة أو يفكبار أعضرراء جملس اإلدارة أو  مع أي من  الرابعةبة من الدرجة اأن تكون له صررلة قر  -5

 .أو من مستشاري الشركة شركة من جمموعتها
 أن يكون عضو جملس إدارة يف أي شركة ضمن جمموعة الشركة املرشح لعضوية جملس إدارهتا. -6
أن يكون موظفاً خالل العامني املاضرررررررررررريني لدى أي من األطراف املرتبطة بالشررررررررررررركة أو بأي شررررررررررررركة من جمموعتها   -7

القانونيني للشرررركة )مراجعي احلسرررابات( وكبار املوردين، أو يكون مالكاً حلصرررص سررريطرة لدى أي من كاحملاسررربني 
 تلك األطراف خالل العاميني املاضيني.

 .سنوات متصلة أو متقطعة تسع من ألكثر الشركة إدارة جملس يف عضواً  يكون أن -8
 مراقب مثل) للشررررررررررركة خدمات تقدم شررررررررررركة لدى أو عالقة مات شررررررررررركة لدى أو الشررررررررررركة لدى موظفاً  يكون أن -9

  السررررررررنتني خالل األطراف هذه أحد لدى العمل له سرررررررربق قد يكون أو( اخل االسررررررررتشررررررررارية، املكاتب احلسررررررررابات،
 . األخريتني

أن يكون لده عالقة تعاقدية أو جتارية مع الشررررررررررركة ) سررررررررررواء بشرررررررررركل مباشررررررررررر أو من خالل جهة يكون من كبار  -10
        دارهتا أو مديراً فيها ( ترتب عليها دفع أو تلقي مبلغ مار من الشرررررررركة يسررررررراوياملسرررررررامهني فيها عضرررررررواً يف جملس إ

الف لاير سررررررررررررعودي خبالف املبالغ املتعلقة بعقود التأمني واملكافآت اليت يسررررررررررررتحقها العضررررررررررررو لقاء  250ما قيمتة 
 عضويته يف جملس اإلدارة خالل السنتني األخريتني.

 

  -:تعيين الرئيس التنفيذي بعد انتها  خدماته رئيساً لمجلس اإلدارة 
 . وىلألال جيوز تعيني الرئيس التنفيذي رئيساً جمللس اإلدارة بعد إنتهاء خدماته يف الشركة خالل السنة ا

 

 -اإلدارة : مجلس عضوية منصب شغور

 هذا رضيع أن على ، الشرراغر املركز يف عضررواً  مؤقتاً  يعني أن للمجلس كان  اإلدارة جملس أعضرراء أحد مركز شررغر إما -1
حلصررررررول على فق  بعد ا سررررررلفه مدة اجلديد العضررررررو ويكمل.  هلا اجتماع أول يف العادية العامة اجلمعية على التعيني

 عدم ممانعة من اجلهات الرقابية مات العالقة.
 يف العادية العامة اجلمعية دعوة وجب اجتماعاته، لصرررررررحة الالزم النصررررررراب عن اإلدارة جملس أعضررررررراء عدد نقص إما -2

 األعضاء بعد احلصول على عدم ممانعة من اجلهات الرقابية مات العالقة. من الالزم العدد لتعيني وقت أقرب
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 التدريب والتأهيل آلعضا  مجلس اإلدارة 
        اه رررررررررررررررررررررررررررع مرعرررررررررررررررررررررالكايف بتدريب وتأهيل أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ووضع برامج لذلك م يتعني على الشركة االهتمام

  -ما يلي:
إعداد برامج العضررررررراء جملس االدارة واالدارة التنفيذية املعينني حديثاً للتعريف يسرررررررري عمل الشرررررررركة وانشرررررررطتها وعلى  -أ

 -االخص:
 .واهدافهااسرتاجتية الشركة  -1
 اجلوانب املالية والتشغيلية النشطة الشركة. -2
 التزامات أعضاء جملس اإلدارة ومهامهم ومسؤولياهتم وحقوقهم. -3
 .واختصاصتها مهام اللجان املنبثقة من جملس اإلدارة -4
بشرررررركل ة يتدريبودورات حلصررررررول كل من أعضرررررراء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على برامج وضررررررع اآلليات الالزمة   -ب

 يف اجملاالت مات العالقة بأنشطة الشركة.رفهم عام وممستمر بغرض تنمية مهاراهت

املسررتقلني بوجه خاص  ودارة واألعضرراء غري التنفيذيني إلدارة التنفيذية يف الشررركة تزويد أعضرراء جملس اإليتعني على ا -ج
ية ودقيقة السجالت الالزمة على أن تكون وافو جان املنبثقة عن جملس اإلدارة جبميع املعلومات والبيانات والوثائق والل

 مهم.أداء واجباهتم ومها نيسحتيتمكنوا من ليف الوقت املناسب 

 

 -اإلدارة : أمين سر مجلس
أمني للسرررررر من بني أعضرررررائه أو من خارج جملس اإلدارة على أن يكون من موظفي الشرررررركة للقيام باألعمال يعني جملس اإلدارة 
 اإلدارية للمجلس.

 

 -أختصاصات أمين سر مجلس اإلدارة :
توثيق اجتماعات جملس اإلدارة وإعداد احملاضرررر وتضرررمني اجتماعات اجمللس من حوارات ونقاشرررات، مع بيان مكان  -1

 وموعد انعقاد االجتماعات يف احملاضر وبداية وهناية االجتماع.
 رتونياً.احملاضر الكرة، وارشفة مجيع التأكد من توقيع احملاضر من قبل أعضاء جملس اإلدا -2
ارسرررال مواعيد االجتماعات اخلاصرررة مبجلس اإلدارة وجدول األعمال متضرررمن البنود اليت سررريتم مداوالهتا يف اجللسرررة  -3

 القادمة بوقت كاف.
 التنسيق بني أعضاء جملس اإلدارة. -4
 تدوين وتسجيل تفاويض االعتذار اخلاصة عن عدم حضور االجتماع من أعضاء جملس اإلدارة. -5
 التقارير اليت ترفع إىل جملس االدارة والتقارير اليت يعدها اجمللس.حفا  -6
 التحقق من تقيد أعضاء جملس االدارة باالجراءات اليت أقرها اجمللس. -7
 عرض مسودات احملاضر على أعضاء جملس االدارة البداء مرئياهتم حياهلا قبل توقيعها. -8
على نسخة من حماضر اجتماعات اجمللس واملعلومات  التحقق من حصول أعضاء جملس االدارة بشكل كامل وسريع -9

 والوثائق املتعلقة بالشركة.
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تنظيم سجل إفصاحات أعضاء جملس االدارة واالدارة التنفيذية وفقاً ملا نصت عليه املادة الثانية والتسعون من الئحة  -10
 حوكمة الشركات.

 ة له.يف املهام املوكل تقدمي العون واملشورة إىل أعضاء جملس االدارة -11
 

 -أمين سر مجلس اإلدارة : أةمكاف
 كافأة اليت يتم منحها ألمني السر.حيدد جملس اإلدارة امل

 

 -عزل أمين سر مجلس اإلدارة :
 ال جيوز عزل أمني سر جملس اإلدارة اال بقرار من جملس اإلدارة.

 

 -:أمين السر  -سرية المعلومات 
أي معلومات أو أسرررررار ألي شررررخص سررررواء يف اإلدارة التنفيذية أو موظفي أو إفشرررراء ال جيوز ألمني سررررر جملس اإلدارة اإلدالء 

 سواء بطريقة مباشرة أو غري املباشرة. تالشركة عن مادار يف اجتماعات جملس اإلدارة مهما كان
 

 

 -التنفيذين : كبار  و اإلدارة مجلس أعضا  تعامالت حظر
  للشررررركة مالية أوراق أي يف التعامل منهم بأي عالقة مي شررررخص أي أو التنفيذيني أو كبار اإلدارة جملس ألعضرررراء جيوز ال

 :-اآلتية الفرتات خالل

 بعد األولية املالية القوائم ونشررررر إعالن تاريخ حىت املالية السررررنة ربع لنهاية السررررابقة تقوميياً  يوماً ( 15) الررررررررررررررررررر خالل -1
 .لشركةامن  فحصها

 للشركة. السنوية املالية القوائم إعالن تاريخ حىت املالية السنة لنهاية السابقة تقوميياً  يوماً  (30) الر خالل -2
 أي معلومات تتعلق بالشركة. مينح أعضاء جملس اإلدارة الصالحية الكاملة للوصول إىل -3
 تلك ليفتكا الشرررررركة تتحمل حيث األمر سرررررتدعىا إما مسرررررتقلة خارجية جهة مبشرررررورة سرررررتعانةاال اإلدارة جمللس حيق -4

 .ستشارةاال
 

 -اإلدارة : مجلس في المصال  تعارض

اليت تؤدي  ضرررررورة جتنب احلاالتتقوم الشررررركة باحلرص على مجيع أعضرررراء جملس اإلدارة واللجان املنبثقة من جملس اإلدارة على 
 -اىل تعارض مصاحلهم مع مصاحل الشركة كما يلي:

 غري أو اشرةمب)  مصلحة أي له تكون أن سنة كل  جيدد العامة اجلمعية من ترخيص بغري اإلدارة جملس لعضو جيوز ال -1
 .الشركة حلساب تتم اليت والعقود األعمال يف( مباشرة 

إخطار جملس اإلدارة بأي مصررلحة شررخصررية له يف أعمال وعقود الشررركة على أن يتم جيب على عضررو جملس اإلدارة  -2
توثيق ملك اإلشررعار يف حمضررر اجتماع جملس اإلدارة، ويتوىل رئيس جملس اإلدارة إخطار اجلمعية العامة عند انعقادها 

  ملراجع اخلارجي.مبصلحة العضو يف تلك األعمال أو العقود، على أن يتم إرفاق ملك اإلشعار بتقرير من ا
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 منافسرة أنهشرر من عمل أي يف يشرررت  أن سررنة كل  جيدد العامة اجلمعية من ترخيص بغري اإلدارة جملس لعضررو جيوز ال -3
 .تزاوله الذي النشاط فروع أحد يف يتجر أن أو الشركة،

 منهم دواح يعقده قرض أي تضررررمن أن أو إدارهتا جملس ألعضرررراء نوع أي من نقدياً  قرضرررراً  تقدم أن للشررررركة جيوز ال -4
 الغري. مع

 

 -: واإلهمال الحتيالا عن وليةؤ المس
 شؤون تدبري إساءهتم عن ينشأ الذي الضرر عن الغري أو املسامهني أو الشركة تعويض عن بالتضامن اإلدارة جملس أعضاء يسأل
 يكن. كأن مل  يعت  ملك بغري يقضي شرط وكل األسا  النظام نص هذه الالئحة أو أحكام خمالفتهم أو الشركة

 

 -سرية المعلومات :
جيب على أعضرررررررراء جملس اإلدارة عدم اإلدالء بأي معلومات أو أسرررررررررار ألي من مسررررررررامهي أو مسررررررررتثمري الشررررررررركة أو الظهور 
اإلعالمي املباشرررررر أو غري املباشرررررر مامل يكن ملك أثناء انعقاد اجلمعية العمومية للشرررررركة وحسرررررب الصرررررالحيات املخوله هلم وما 

 يقتضية نظام الشركات واهليئة. 
   

 

  -الهدايا :قبول 
ية مع له تعامالت جتار  أو طرف ال جيوز ألي عضرررررررررو من أعضررررررررراء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني قبول اهلدايا من أي شرررررررررخص

 الشركة، إما كانت تلك اهلدايا تؤدي اىل تعارض يف املصاحل.
 

 الخامس الباب
 اإلدارة مجلس لجان

 جلان منبثقة وهي: ةبتشكيل  ساخلليجية العامة  قام جملس إدارة
 .التنفيذية اللجنة -أ

 .جلنة الرتشيحات واملكافآت -ب
 .جلنة االستثمار -ج
 .املراجعة جلنة -د
   .املخاطر إدارة جلنة -ه

 

 ملالع ونطاق مهامها وحتديد أعاله املذكورة اللجان مجيع وإجراءات سررررررررررررياسرررررررررررراتيقوم جملس اإلدارة باعتماد  -1
 .مراقبة جملس اإلدارة على مجيع أنشطة الشركة و لية والواجبات،

 يطلع جملس اإلدارة على تقارير اجتماعات اللجان وتوصياهتا. -2
خ اء من خارج الشرررررركة يف حال اسرررررتدعاء األمر ملك للقيام بعملها، وتكون  حيق للجان اإلسرررررتعانة بنصرررررائح -3

 لك بعد احلصول على موافقة اجمللس.تكلفة اخل اء مسؤولية الشركة وم
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 اللجنة التنفيذية -أ
  -الغرض من اللجنة :

هتدف اللجنة التنفيذية اىل ضررمان فعالية ااذا القرار على مسررتويات عاليه بغيه حتقيق اهداف واسرررتجتيات الشررركة بكل شررفافية 
 اإلدارة للجنة.ومرونه حسب الصالحيات اليت فوضها جملس 

 

  -تكوين اللجنة :
 يشكل جملس اإلدارة جلنة تسمى " اللجنة التنفيذية "  -1
 جتماعا عن غيابة حالة ويف اإلدارة، جملس من صادر بقرار هختيار ا يتم أعضاء جملس اإلدارة من عضو اللجنة يرأ  -2

 .اللجنة جتماعا لرئاسة أحدهم احلاضرين األعضاء صختار اللجنة
 جيوز تشكيل اللجنة من األعضاء التنفيذيني وغري التنفيذيني. -3

 

  -اللجنة التنفيذية : ن اق عمل
عمل اللجنة التنفيذية واليت حتدد وظيفتها ونطاق عملها وصرررررررررررررررالحياهتا ومهامها والتأكد من فعالية يوافق جملس اإلدارة على 

 العناية بذل معدائم  وحرص نية حبسررررنأن يتم العمل  و األنظمة وااللتزام هبا على أن ترفع تقاريرها مباشرررررة إىل جملس اإلدارة.
 .املصاحل أصحاب من وغريهم هلم واملؤمن املسامهني على بالفائدة يعود مبا العالقة مات واللوائح باألنظمة والتقيد الالزمة املهنية

 

 -اللجنة التنفيذية : أعضا 
 تتكون اللجنة التنفيذية من ثالثة أعضاء على األقل و سة على األكثر.

 

  -مدة العضوية في اللجنة التنفيذية :
ىت انتهاء فرتة وملدة ثالث سرررررررنوات ومتتد ح اجلمعية العموميةمن تاريخ اختيار أعضرررررررائها من قبل اللجنة التنفيذية  تبدء عضررررررروية

 .وفق النظام جملس اإلدارة اليت مت حتديدها
 

 -أمين سر اللجنة التنفيذية :
  تعني جلنة الرتشيحات واملكافآت أمني سر خالل املدة احملددة هلا. -1

يتوىل أمني السر تزويد األعضاء باإلخطارات املسبقة، وإرسال جداول االجتماعات واملستندات مات الصلة وضمان  -2
 أيام عمل قبل اجتماع اللجنة.  10استالمها خالل 

 

  -مهام اللجنة التنفيذية :
 .ة من قبل اإلدارةألعمال املطور سرتاتيجية والتشغيلية وامليزانيات وخط  اإلإبداء التوصية جمللس اإلدارة حول اخلط  ا -1
 .الغري أو التنفيذي للرئيس واملمنوحة الشركة يف املالية الداخلية الصالحيات بشأن اإلدارة جمللس التوصية تقدمي -2
حول املسائل املخولة هلا من اجمللس اليت تكون خارج نطاق صالحيات الرئيس التنفيذي للشركة مبا يف  القرارات ااام -3

 .يف احلدود املخولة للجنة من جملس اإلدارة، املتعلقة بالنفقات الرأمسالية واملشرتياتملك املسائل 
 .فيها والتصرف األصول ومتلك للشركة الرئيسة الرأمسالية النفقات قرتاحا -4
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 -مثل: عليها، العام واإلشراف الداخلية الرقابة وضواب مراقبة األنظمة  -5
 .املصاحل تعارض سياسة تنفيذ -أ

 .املخاطر وإدارة لقيا  مناسبة رقابية أنظمة تطبيق -ب
 قرتاحاو  لوائح احلوكمة للجهات الرقابيةو  أحكام مع اليتعارض مبا بفعالية بالشررررررررررركة اخلاصررررررررررة احلوكمة قواعد تنفيذ -6

 .احلاجة عند تعديلها
 اجلوهرية املعلومات عن باإلفصراح والتزامها واللوائح باألنظمة الشرركة تقيد تضرمن اليت واإلجراءات السرياسرات تنفيذ -7

 .املصاحل وأصحاب للمسامهني
 واملسرررؤوليات واالختصررراصرررات املهام حتديد ملك يف مبا وتطويرها، الشرررركة بعمل املتعلقة الداخلية السرررياسرررات قرتاحا -8

 .املختلفة االدارية املستويات إىل املوكلة
 .كفايتهااألنظمة ومدى   تلك فعالية من والتحقق املخاطر، وإدارة الداخلية الرقابة أنظمة تنفيذ -9

 .الصافية الشركة أرباح توزيعكيفية اقرتاح   -10
 متابعة أداء اإلدارة العليا ومدى التزامها باالسرتاتيجية اليت وضعها جملس اإلدارة. -11
 لس اإلدارة.جمل لتوصيةاإلطالع ومناقشة ميزانية الشركة السنوية لعرضها مع ا -12
 وتقدمي التوصيات بشأهنا إىل جملس اإلدارة. واملبيعات بالتسويق مناقشة األمور الفنية واإلدارية واملتعلقة -13

 

 -اجتماعات اللجنة التنفيذية :
  السنة املالية. لخالاجتماعات  ستةتعقد اللجنة التنفيذية اجتماعاهتا بشكل دوري عند الضرورة شريطة أال تقل عن  -1
 سر عليها يف السجالت الرمسية. الجيب تسجيل حماضر اجتماعات اللجنة وتوقيع رئيس اللجنة وأمني  -2
جيب أن يوضررررح حمضررررر اجتماع اللجنة احلضررررور واملواضرررريع اليت متت مناقشررررتها واملشرررراورات اهلامة وعملية التصررررويت  -3

ورفضرررررها واالمتناع عنها )مع مكر األسرررررباب إن وجدت( والقرارت اليت مت ااامها والتحفظات عليها، مع إرفاق كافة 
 الع عليها أو اإلشارة إليها إىل حمضر االجتماع. املستندات اليت مت االط

 يوماً من تاريخ االجتماع.  15جيب توزيع حمضر االجتماع على األشخاص املعنيني خالل مدة أقصاها  -4
 صحيح. اللجنة ليكون إجتماع دىنأ كحد  عضوين حضور جيب -5

 

 -الحضور : أةمكاف
 لاير سعودي مقابل احلضور عن كل جلسة الجتماعات اللجنة التنفيذية. 1.500يستحق كل عضو 

 

 والمكافآت الترشيحات لجنة -ب
  -الغرض من اللجنة :

واملكافآت ضررواب  الرتشررح لعضرروية جملس اإلدارة ومعايري األداء وتعويضررات أعضرراء جملس اإلدارة  الغرض من جلنة الرتشرريحات
 وكبار التنفيذيني يف الشركة.
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  -تكوين اللجنة :
 .يشكل جملس اإلدارة جلنة تسمى"جلنة الرتشيحات واملكافآت"

 

  -: والمكافآت الترشيحات لجنةن اق عمل 
د واليت حتدد وظيفتها ونطاق عملها وصرررررررررالحياهتا ومهامها والتأك واملكافآت الرتشررررررررريحات جلنة يوافق جملس اإلدارة على عمل 

 من فعالية األنظمة وااللتزام هبا على أن ترفع تقاريرها مباشرة إىل جملس اإلدارة. 
 

  -: والمكافآت الترشيحات لجنةأعضا  
تتكون جلنة الرتشرررررريحات واملكافآت من ثالثة أعضرررررراء على األقل وال يكونوا من األعضرررررراء التنفيذيني ويتم اختيار رئيس اللجنة 

 جملسلرئيس  جيوز الو  .اللجنة جتماعا لرئاسررة أحدهم احلاضرررين األعضرراء صختار اللجنة جتماعا عن غيابة حالة ويفمن بينهم 
 .واملكافآت الرتشيحات جلنة أن يرأ  اجتماعات اإلدارة

 

  -: والمكافآت الترشيحات لجنة مدة العضوية في
وات ومتتد حىت وملدة ثالث سررررن اجلمعية العموميةمن تاريخ اختيار أعضررررائها من قبل  واملكافآت الرتشرررريحات جلنةتبدء عضرررروية 

 .وفق النظام انتهاء فرتة جملس اإلدارة اليت مت حتديدها
 

 -: والمكافآت الترشيحات لجنةأمين سر 
  تعني جلنة الرتشيحات واملكافآت أمني سر خالل املدة احملددة هلا. -1

يتوىل أمني السر تزويد األعضاء باالخطارات املسبقة، وإرسال جداول االجتماعات واملستندات مات الصلة وضمان  -2
 أيام عمل قبل اجتماع اللجنة.  10استالمها خالل 

 

 -: والمكافآت الترشيحات لجنةمهام 
ي شخص للسياسات واملعايري املعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أ التوصية جمللس اإلدارة بالرتشيح لعضوية اجمللس وفقاً  -1

 سبق إدانته جبرمية خملة بالشرف واألمانة.
 تحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية جملس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات واملؤهالالاملراجعة السنوية ل -2

 .ن صخصصه العضو ألعمال جملس اإلدارةأمبا يف ملك حتديد الوقت الذي يلزم  ،املطلوبة لعضوية جملس اإلدارة
 .ن إجراؤهاكمراجعة هيكل جملس اإلدارة ورفع التوصيات يف شأن التغيريات اليت مي -3
 .واقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع مصلحة الشركة اإلدارة،حتديد جوانب الضعف والقوة يف جملس  -4
وعدم وجود أي تعارض مصرررراحل إما كان العضررررو يشررررغل  املسررررتقلني،التأكد بشرررركل سررررنوي من اسررررتقاللية األعضرررراء  -5

 .عضوية جملس إدارة شركة أخرى
ك ويراعى عند وضررررررع تل التنفيذيني،وضررررررع سررررررياسررررررات واضررررررحة لتعويضررررررات ومكافآت أعضرررررراء جملس اإلدارة وكبار  -6

 باألداء.ستخدام معايري ترتب  السياسات ا
 .منتظم بشكل عنه املنبثقة واللجان اجمللس أعضاء أداء تقييم -7
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 تقدمي التوصيات جمللس اإلدارة حول ترشيح أعضاء جملس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه.  -8
 العليا وباقي املوظفني.التنفيذية مراجعة تعينات ومكافآت اإلدارة  -9

  التنفيذية العليا.  جملس اإلدارة خبصوص اختيار ورفض أعضاء اإلدارة تقدمي التوصيات إىل -10
تقييم ومراقبة مدى اسررتقاللية أعضرراء جملس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه والتأكد من عدم وجود أي تعارض للمصرراحل  -11

 واستقاللية األعضاء املستقيل، مرة كل عام على األقل.
 العليا ومراجعتها.نفيذية اإلشراف على خطة تعويضات أعضاء الت -12
 تقدمي التوصيات جمللس اإلدارة حول املسائل املتعلقة بالرتشيحات واملكافآت. -13
 حساب علىو  احلاجة، عند بدورها، للقيام متخصصة خارجية جهات من ستشاريةا خبدمات االستعانةحيق للجنة  -14

 .اإلدارة جملس موافقة بعد الشركة
 

 -: والمكافآت الترشيحات لجنةاجتماعات 
لسررنة اتعقد جلنة الرتشرريحات واملكافآت اجتماعاهتا بشرركل دوري عند الضرررورة شررريطة أال تقل عن اجتماعني خالل  -1

  املالية.
 سر عليها يف السجالت الرمسية.الجيب تسجيل حماضر اجتماعات اللجنة وتوقيع رئيس اللجنة وأمني  -2
ضرررريع اليت متت مناقشررررتها واملشرررراورات اهلامة وعملية التصررررويت جيب أن يوضررررح حمضررررر اجتماع اللجنة احلضررررور واملوا -3

ورفضرررررها واالمتناع عنها )مع مكر األسرررررباب إن وجدت( والقرارت اليت مت ااامها والتحفظات عليها، مع إرفاق كافة 
 املستندات اليت مت اإلطالع عليها أو اإلشارة إليها إىل حمضر االجتماع. 

 يوماً من تاريخ االجتماع.  15ألشخاص املعنيني خالل مدة أقصاها جيب توزيع حمضر االجتماع على ا -4
 

 -الحضور : أةمكاف
 لاير سعودي مقابل احلضور عن كل جلسة الجتماعات جلنة الرتشيحات واملكافآت. 1.500يستحق كل عضو 

 

 االستثمار لجنة -ج
  -الغرض من اللجنة :

الغرض منها هو مراجعة وتقييم العروض اخلاصرررررررررة باالسرررررررررتثمار وتقوية الفرص االسرررررررررتثمارية وتقييمها بشررررررررركل دوري والتوصررررررررية 
 إلدارة.ا جملسخبصوصها يف حدود الصالحيات املمنوحة للجنة من قبل 

 

  -تكوين اللجنة :
 ستشمار "اليشكل جملس اإلدارة جلنة تسمى " جلنة ا

 

  -:  االستثمار لجنةن اق عمل 
واليت حتدد وظيفتها ونطاق عملها وصرررررررررررررررالحياهتا ومهامها والتأكد من فعالية  االسرررررررررررررررتثمار جلنة يوافق جملس اإلدارة على عمل

 األنظمة وااللتزام هبا على أن ترفع تقاريرها مباشرة إىل جملس اإلدارة.
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 -: االستثمار لجنةأعضا  
على األقل، وجيب أن يكون لديها اخل ة اجلماعية الالزمة السررررررتيعاب املسررررررائل اهلامة تتكون جلنة االسررررررتثمار من ثالثة أعضرررررراء 

 ( من لوائح االستثمار الصادرة عن املؤسسة.34للمادة ) املتعلقة بسياسة االستثمار وفقاً 
 

 -: االستثمار لجنة مدة العضوية في
انتهاء فرتة  وملدة ثالث سرررررنوات ومتتد حىت اجلمعية العموميةمن تاريخ اختيار أعضرررررائها من قبل  االسرررررتثمار جلنة تبدء عضررررروية 

 .وفق النظام جملس اإلدارة اليت مت حتديدها
 

 -: االستثمار لجنةأمين سر 
 تعني اللجنة أمني سر خالل املدة احملددة هلا.  -1
ة وضمان مات الصليتوىل أمني السر تزويد األعضاء باالخطارات املسبقة، وإرسال جداول االجتماعات واملستندات  -2

 أيام عمل قبل اجتماع اللجنة. 10استالمها خالل 
 

  -: االستثمار لجنةمهام 
 الجيوز للرئيس التنفيذي التصويت على قرارات اللجنة. -1
مبا يف  ،وتقدمي التوصررريات هبذا اخلصررروص جمللس اإلدارة ،والسرررياسرررات االسرررتثمارية للشرررركةاالسرررتثمار حتديد أهداف  -2

 .مستويات حتمل املخاطر وتنوع األصول وتنوع عمليات االستثمارملك حتديد 
سررررررررررتاتيجيات امبا يف ملك تقييم نتائج االسرررررررررتثمار لتحديد جناح ، اإلشرررررررررراف العام على أداء العمليات االسرررررررررتثمارية -3

 .االستثمار والتأكد من التقيد بالسياسات االستثمارية للشركة
 .إلدارة االستثمارات وحيقق مصلحة الشركة سبما يكون ملك ضرورياً املوضوعات األخرى املتعلقة باالستثمار ح -4
 صياغة سياسة االستثمار واالطالع على سري تنفيذها بشكل ربع سنوي. -5
 مراقبة كافة خماطر سياسة االستثمار. -6
املعمول  حضررمان التزام كافة نشرراطات التأمني مبتطلبات لوائح االسررتثمار الصررادرة عن املؤسررسررة وكافة القوانني واللوائ -7

 هبا.
 

 -االستثمار : لجنة اجتماعات
 لسررنة املاليةااجتماعات خالل  اربعةتعقد جلنة االسررتثمار اجتماعاهتا بشرركل دوري عند الضرررورة شررريطة أال تقل عن  -1

 واجتماع واحد خالل الربع.
 سر عليها يف السجالت الرمسية. الجيب تسجيل حماضر اجتماعات اللجنة وتوقيع رئيس اللجنة وأمني  -2
جيب أن يوضررررح حمضررررر اجتماع اللجنة احلضررررور واملواضرررريع اليت متت مناقشررررتها واملشرررراورات اهلامة وعملية التصررررويت  -3

ورفضرررررها واالمتناع عنها )مع مكر األسرررررباب إن وجدت( والقرارت اليت مت ااامها والتحفظات عليها، مع إرفاق كافة 
 ع عليها أو اإلشارة إليها إىل حمضر االجتماع. املستندات اليت مت االطال

 يوماً من تاريخ االجتماع.  15جيب توزيع حمضر االجتماع على األشخاص املعنيني خالل مدة أقصاها  -4
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 -الحضور : أةمكاف
 لاير سعودي مقابل احلضور عن كل جلسة الجتماعات جلنة االستثمار. 1.500يستحق كل عضو 

 

 المراجعة لجنة -د
  -الغرض من اللجنة :

الغرض من جلنة املراجعة من مراقبة أداء وتطبيق أنظمة الرقابة الداخلية يف الشرررررررررررررركة والتأكد من كفاءة وفعالية األنظمة والتحقق 
 الداخلية، وضمان االلتزام بتطبيق األنظمة واللوائح مات العالقة. ت املتعلقة بالرقابةمن تنفيذ القرارا

 

  -تكوين اللجنة :
 جتماعا عن غيابة حالة ويف اإلدارة، جملس من صرررادر بقرار هختيار ا يتم جملس اإلدارة من عضرررويرأ  جلنة املراجعة  -1

 على أن يكون عضو جملس إدارة مستقل. اللجنة جتماعة الرئاس أحدهم احلاضرين األعضاء صختار اللجنة
 .اإلدارة جملس أعضاء من عضو أي مع جتارية أو مالية عالقة أو قرابة صلة املراجعة جلنة لرئيس يكون أن جيوز ال -2
 عالقة مع اإلدارة العليا بالشركة تؤثر على استقالليته. املراجعة جلنة لرئيس يكون أن جيوزال  -3
 مراجع لدى أو للشرررررركة، املالية أو التنفيذية اإلدارة يف املاضررررريتني السرررررنتني خالل يعمل كان أو يعمل ملن جيوزال  -4

 .املراجعة جلنة يف واً عض يكون أن الشركة، حسابات
تعمل يف جمال التأمني يف  شررررركة يف أي مراجعة جلنة وأ دارةإ جملس يف واً عضرررر املراجعة جلنة عضررررو يكون الجيب أن  -5

 اململكة العربية السعودية.
 جيب أن يكون عضو جلنة املراجعة مستقاًل. -6
من موظفي الشرررركة أو مسرررتشررراري أو منسرررويب أو جيب أن ال يكون عضرررو جلنة املراجعة أحد األعضررراء التنفيذيني أو  -7

 ممثلي أحد األطراف موي العالقة بالشركة مثل كبار املسامهني، مراجعي احلسابات، املوردين، أو من عمالء الشركة.
 ال جيوز ألي عضو من أعضاء جلنة املراجعة أن صخدم بشكل تزامين يف جلان مراجعة ألكثر من أربع شركات عامة. -8
جملس اإلدارة أن أعضرراء جلنة املراجعة مؤهلني للوفاء مبسررؤلياهتم، وأن ميتلك عضرروين على األقل مبن  جيب أن يضررمن -9

 فيهم رئيس اللجنة خ ات حديثة ومات صلة يف جمال احملاسبة واإلدارة املالية.
 

  -ن اق عمل لجنة المراجعة :
عملها  واليت حتدد وظيفتها ونطاقبعد أعتمادها من قبل جملس اإلدارة على الئحة جلنة املراجعة اجلمعية العمومية  تصررررررررررررررروت

 وصالحياهتا ومهامها والتأكد من فعالية األنظمة وااللتزام هبا على أن ترفع تقاريرها مباشرة إىل جملس اإلدارة.
 

  -أعضا  لجنة المراجعة :
على أن  .الالزمة اخل ة ملديه يكون أن وجيب أقصرررى كحد  أعضررراء و سرررة األقل على أعضررراء ثالثة من جلنة املراجعة تتكون

 عضرررررررو بينهم منويكون  .اإلدارة جملس خارج من غلبهمأ يكون، وأن ةاحملاسررررررربي وأالشرررررررؤون املالية يف يكون من بينهم خمتص 
 لرئيس جملس جيوز وال مسررتقاًل، اللجنة لعضرروية املرشررح اإلدارة جملس عضررو يكون أن وجيب األقل، على قلمسررتجملس إدارة 

 ا.هل رئيساً  أو املراجعة جلنة يف عضواً  يكون أن اإلدارة
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 -ة العضوية في لجنة المراجعة :مد
هاء فرتة جملس وملدة ثالث سنوات ومتتد حىت انت اجلمعية العموميةتبدء عضوية جلنة املراجعة من تاريخ اختيار أعضائها من قبل 

هر حيق لعضو جلنة املراجعة االستقالة شريطة أن يتقدم بطلب االستقالة مسبقاً قبل شكما  .وفق النظام اإلدارة اليت مت حتديدها
من تاريخ سرررياهنا إىل جملس اإلدارة. وعلى الشررركة إشررعار املؤسررسررة واهليئة باسررتقالة عضررو اللجنة وأسررباب االسررتقالة مع تزويد 

 تقالة.املؤسسة بصورة من طلب االستقالة خالل  سة أيام عمل من تاريخ االس
 

  -تمديد/ تجديد العضوية في لجنة المراجعة :
 ممانعة عدم على احلصررررررول بعد. فق  واحدة ملرة أخرى سررررررنوات ثالث ملدة أعضررررررائها أحد أو املراجعة للجنة التجديد جيوز

 شريطة أن حيتفا أعضائها باإلستقالية. .الكتابية املؤسسة
 

  -شغور مقعد العضوية في لجنة المراجعة :
وبناء على توصررية جلنة الرتشرريحات واملكافأت  اإلدارة جملس يعني العضرروية، مدة أثناء ملراجعةا جلنة أعضرراء أحد مقعد شررغر إما

 الشرراغر املركز يف خر  عضررواً  كتابة املؤسررسررة ممانعة عدم على احلصررول بعد املنصررب هذا شررغور من شررهر أقصرراها مدة خالل
 .لجمعية العموميةلاجتماع عرض هذا التعيني يف أول ليكمل مده سلفه. وجيب 

 

  -: عزل أحد أعضا  لجنة المراجعة
االت رررررررررررررررررررررررررررررردى احلررررررإح يف راجعةررررررامل جلنة أعضاء من أي عزل ،ياً كتاب  املؤسسة ممانعة عدم على احلصول بعداحلق  اإلدارة جمللس
  -التالية :
 لة.الص مات اللوائح وأ ل نظمة ةخمالف عضو جلنة املراجعة ألي رتكابا -1
 التغيب عن حضور االجتماعات ملدة ثالث جلسات متتالية أو بشكل مستمر دون أي عذر. -2

للمؤسسة الغاء عدم ممانعتها على تعيني أي من أعضاء جلنة املراجعة يف حال خمالفة أي منهم ألحكام هذه الالئحة أو أحكام 
 شركة والشخص املعين.النظام مراقبة شركات التأمني التعاوين والئحته التنفيذية أو تتخذ االجراءات اليت تراها مالئمة يف حق 

 

  -: أمين سر لجنة المراجعة
للقيام باملهام اإلدارية، وإعداد احملاضرررر وتوثقها وأخذ تواقيع األعضررراء على الشرررركة،  موظفي منأمني سرررر هلا  املراجعة جلنة نيتُع

أمني سر جملس  ةجلنة املراجعتلك احملاضر وجدولة مواعيد جلنة املراجعة بالتنسيق مع رئيس اللجنة، وجيب أن اليكون أمني سر 
 أمني السر مكافأة حتدد قيمتها بقرار من جملس اإلدارة عن إجناز مهامه لكل جلسة.ويستحق  اإلدارة.

 

 -: مهام لجنة المراجعة
 -:تشمل مهمات جلنة املراجعة ومسؤولياهتا مايلي

 

 -: التقارير المالية .أ
الفين  الرأي وإبداء اإلدارة جملس على عرضررها قبل للخليجية العامة والسررنويةالربع سررنوية  األولية املالية القوائم دراسررة -1

 .وشفافيتها وعدالتها نزاهتها لضمان عليها والتوصية
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إبداء الرأي الفين بناء على طلب من جملس اإلدارة فيما إما كان تقرير جملس اإلدارة والقوائم املالية للشرررررررررررررررركة عادلة  -2
ركة وأدائها ومنومج املركز املار للشرررررررر ومتوازنة ومفهومة وتتضررررررررمن املعلومات اليت تتيح للمسررررررررامهني واملسررررررررتثمرين تقييم

 عملها واسرتاجتيتها.
 .شأهنا يف اإلدارة جمللس والتوصية الرأي وإبداء الشركة يف املتبعة احملاسبية السياسات دراسة -3
 أي مسائل مهمه أو غري مألوفة تتضمنها التقارير املالية. دراسة -4
 بداء الرأي والتوصية جمللس اإلدارة هبا.التحقق من التقديرات احملاسبية املتبعة يف الشركة وإ -5

 

 -: المراجعة الداخلية .ب
من أجل التحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ األعمال واملهمات  الشررررررررركة،اإلشررررررررراف على إدارة املراجعة الداخلية يف  -1

  اإلدارة.اليت حددها هلا جملس 
 وتوصياهتا.دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها  -2
ة اسباب عدم فيها.و مناقش الواردةدراسة تقارير املراجعة الدخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات  -3

رفعه جمللس االدارة  بالجراءات التصررررررررحيحية مع االدارة التنفيذية و توثيقها يف حماضررررررررر اللجنة و حتديد ما جيا تنفيذ
 .خبصوص ملك

 .ذهايومتابعة تنف للمراجعة وإقرارهالسنوية اعتماد اخلطة ا -4
  .دارة املراجعةإارجية( الالزمة و اعتماد ميزانية اخلو أداخلية الاعتماد املوارد ) -5
التوصرررررية جمللس اإلدارة بتعيني أو عزل مدير إدارة املراجعة الداخلية أو املراجع الداخلي بعد احلصرررررول على عدم ممانعة  -6

 املؤسسة كتابياً.
اسرررررررررررررررتقالل إدارة املراجعة الداخلية أو املراجع الداخلي يف أداء مهامهم، والتحقق من عدم وجود أي قيد التأكد من  -7

 على أعماهلم أو وجود ما ميكن أن يؤثر سلباً على أعماهلم.
 دراسة خطة املراجعة للمراجعني الداخليني. -8
 التنسيق بني املراجعني الداخليني. -9

 .املراجعة أعمال علىارة تكون قد أثرت امل مع اإلدالتع رئيسية يفمشاكل أي  -10
 

 -: مراجعي الحسابات .ج
لتوصررية بالتعيني التأكد من ا دويراعى عن ،وفصررلهم وحتديد أتعاهبم ،التوصررية جمللس اإلدارة بتعيني احملاسرربني القانونيني -1

 استقالليتهم.
 املراجعررة اليت يكلفوا هبررا أثنرراء قيررامهمعتمرراد أي عمررل خررارج نطرراق أعمررال او  ،متررابعررة أعمررال احملرراسررررررررررررررربني القررانونيني -2

 بأعمال املراجعة.
التحقق من إسرررررتقاللية مراجع احلسرررررابات وموضررررروعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال املراجعة، مع األخذ يف اإلعتبار  -3

 القواعد واملعايري مات الصلة.
 ملحوظاهتا عليها. ءوإبدا حسابات الشركة مراجعخطة  مراجعة -4
 مت يف شأهنا. القانوين على القوائم املالية ومتابعة ما املراجع حظاتدراسة مال -5
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 مناقشة القوائم املالية السنوية والربع سنوية األولية مع املراجعني اخلارجيني واإلدارة العليا للشركة قبل إصدارها. -6
 :اآليت أدىن واملراجعني اخلارجيني حبد املراجعة جلنة بني قةالواضيع مات العملتشمل ا -7

 .اسبيةعلى سياستها احملشركة اليت جتريها الت الرئيسة الالتعدي -أ
 املستثمرة.وجودات ملماية احبفات اجلوهرية مع اإلدارة بشأن أي مسألة تتعلق الاخل  -ب
 ياسررررررراتااللتزام بسرررررررعدم  أو والرقابية شررررررررافيةإلنظمة واللوائح والتعليمات الصرررررررادرة عن اجلهات األخمالفات ا -ج
 .جراءات الشركةاو 
 .الداخلية وعملها الرقابة ألنظمة العام اهليكل يف جوانب القصور -د
 .املالية البيانات اجلوهرية يف األخطاء -ه
سرراسررة مثل اسرربية احلاخلارجيون بشررأن عدالة التقديرات احمل املراجعون عليهااعتمد اليت سررس ألقرارات اإلدارة وا -و
 .حتياطيات الفنيةالخصصات واامل
 وقرارت اإلفصاح املتعلقة باملعامالت غري العادية.مبادئ ومعايري احملاسبة  -ز

 .دراسة تقارير مراجع احلسابات اخلارجيني ورفع التوصيات بشأهنا جمللس اإلدارة -8
 حوله. الشركة إدارة عد من قبل املراجعني ومرئياتملراجعة خطاب اإلدارة ام -9

 

 -: إدارة االلتزام .د
إدارة االلتزام أو مسررررررررؤول االلتزام بعد احلصررررررررول على عدم ممانعة املؤسررررررررسررررررررة  التوجيه جمللس اإلدارة بتعيني وعزل مدير  -1

 كتابياً.
 دراسة خطة االلتزام وإقرارها ومتابعة تنفيذها. -2
مراجعة املالحظات الواردة من اجلهات الرقابية واإلشرررررررافية املتعلقة بأي خمالفة للوائح واألنظمة وإبداء التوصررررررية جمللس  -3

 اإلدارة بإجراءات التصحيح وتقدمي التقارير الداعمة لذلك. 
ماهلم أي قيد على أع التأكد من استقاللية إدارة االلتزام أو مسؤول االلتزام يف أداء مهامهم، والتحقق من عدم وجود -4

 أو وجود ما ميكن أن يؤثر سلباً على أعماهلم.
 اإلدارة. جمللس اهنقة ورفع التوصيات بشأالشرافية والرقابية مات العإلؤسسة واجلهات املمتابعة التقارير الصادرة عن ا -5
مع  شررىيتما اااللتزام مب سررؤولااللتزام أو مدارة إلرى ألخكافآت املكافأة التشررجيعية واالشررهري وامل الراتبحتديد قيمة  -6

 .لسعتمدة من قبل اجململاللوائح الداخلية للشركة ا
 

 -: التقارير اإلكتوارية .ه
 اإلدارة. جمللس بشأهنا التوصيات ورفع اإلكتواري اخلبري تقارير دراسة -1
 اخلبري اإلكتواري.عتمدة من حتياطات الفنية املالات واصخصكفاية امل -2
 املالية. بالقوائم العالقة مات اخلبري اإلكتواري تقارير -3
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 -: مهام أخرى .و
لس اجلمعية العمومية للموافقة عليها بعد توصرررررية جمحتديد مكافأت وتعويضرررررات أعضررررراء جلنة املراجعة وعرضرررررها على  -1

 اإلدارة.
 ولوائحه الشررررررركات نظام يف عليها املنصرررررروص ومهامها الختصرررررراصرررررراهتا أدائها تفاصرررررريل على يشررررررتمل إعداد تقرير -2

 .الشركة يف املخاطر وإدارة واملالية الداخلية الرقابة نظم كفاية  مدى يف ورأيها توصياهتا تضمنويكون م التنفيذية،
واليكون  .للشررررررركة الداخلي املراجع ومع ،اخلارجي الشررررررركة حسررررررابات مراجع مع دورية بصررررررفة املراجعة جلنة جتتمع -3

 .األقل علىعضوين  حبضوراالجتماع صحيحاً للجنة إال 
 خلي،جع الداراملا أو الداخلية املراجعة وإدارة اخلارجيني، نيراجعملتقييم مسرررررررررررتوى كفاءة وفعالية وموضررررررررررروعية أعمال ا -4

 .االلتزام االلتزام أومسؤول وإدارة
املعلومات وتوافر الضررررواب  الالزمة للحصررررول على معلومات وبيانات دقيقة ويعتمد ضررررمان االسررررتخدام األمثل لتقنية  -5

 عليها.
 .الية للشركةءة املالوجودات واململالرقابة الداخلية وتقييم ادراسة نظام  -6
 .مسؤوليتها ضمن عليها جلنة املراجعة وتقع تطلعأي مسائل أخرى  -7
 .وأسباهبا املراجعة أعمال على نطاقت أي تعديال -8

 

 -: المراجعة لجنة صالحيات
 -احلق على سبيل املثال ال احلصر طلب اآليت : املراجعة للجنة
 .ووثائقها الشركة سجالت ىعل طالعالا حق -1
 أو ألضرررررار الشررررركة تعرضررررت أو عملها اإلدارة جملس أعاق إما للشررررركة العامة اجلمعيةإىل إنعقاد  دعوةال بطلحق  -2

 .جسيمة خسائر
 .التنفيذية اإلدارة أو اإلدارة جملس أعضاء من بيان أو إيضاح أي طلبحق  -3
 واخلارجيني الداخليني املراجعنيو  واملستشارين الشركة يفالعليا واإلدارة التنفيذية  اإلدارة مبجلس املباشر االتصال حق -4

 .بالشركة العالقة مات خرىآلا واألطراف
 .عملها أداء يف مساعدهتا أجل من حمددة مبهام للقيام الشركة خارج من استشارية جهة بأي ستعانةاال حق -5

 

 -اجتماعات لجنة المراجعة :
  نة املالية.الساجتماعات خالل  ستةتعقد جلنة املراجعة اجتماعاهتا بشكل دوري عند الضرورة شريطة أال تقل عن  -1
 جيب تسجيل حماضر اجتماعات اللجنة وتوقيع رئيس اللجنة وأمني السر عليها يف السجالت الرمسية.  -2
جيب أن يوضررررح حمضررررر اجتماع اللجنة احلضررررور واملواضرررريع اليت متت مناقشررررتها واملشرررراورات اهلامة وعملية التصررررويت  -3

ورفضرررررها واالمتناع عنها )مع مكر األسرررررباب إن وجدت( والقرارت اليت مت ااامها والتحفظات عليها، مع إرفاق كافة 
 ضر االجتماع. املستندات اليت مت االطالع عليها أو اإلشارة إليها إىل حم

 يوماً من تاريخ االجتماع. 15جيب توزيع حمضر االجتماع على األشخاص املعنيني خالل مدة أقصاها  -4



         

37/50 

 
 

ال حيق ألي شررررخص خبالف أعضرررراء جلنة املراجعة وأمني سررررر اللجنة من حضررررور اجتماعات جلنة املراجعة إال بدعوة  -5
 من جلنة املراجعة وعند احلاجة.

 

 -نصاب لجنة المراجعة :
 ال ينعقد اجتماع جلنة املراجعة إال حبضور عضوين على األقل.

 

 -السرية:
 جيب على مجيع أعضاء جلنة املراجعة احملافظة على سرية املواضيع املتعلقة بأعمال اللجنة حىت بعد تركهم العمل.

 

 -ين لجنة المراجعة ومجلس اإلدارة :المصال  ب تعارض
 مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف األعمال والعقود اليت تتم حلساب الشركة. ال جيوز أن يكون لعضو جلنة املراجعة -1
ال جيوز لعضو جلنة املراجعة املشاركة يف أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو املتاجرة يف األنشطة اليت تزاوهلا الشركة،  -2

 وللشركة أن تطالبه بالتعويض عن أي ضرر حلقها نتيجة هلذا العمل أو التصرف.
 بتعيني اللجنة بتوصية األخذ اجمللس رفض وإما اإلدارة، جملس وقرارات املراجعة جلنة توصيات بني تعارض حدث إما -3

 جملس تقرير تضررررمني فيجب الداخلي، املراجع تعيني أو أدائه وتقييم أتعابه وحتديد وعزله للشررررركة حسررررابات مراجع
 .هبا أخذه عدم وسبب وم راهتا، اللجنة توصية اإلدارة

 

 -لجنة المراجعة المالية مع الشركة :معامالت 
جيب على الشررركة عدم إصرردار أو جتديد أي وثيقة تأمني ألي من أعضرراء جلنة املراجعة أو األطراف موي العالقة هبم  -1

 قبل دفع األقساط التأمينية املستحقة بالكامل.
إما تقدم أحد أعضرررراء جلنة املراجعة للمطالبة بدفع تعويض لوثيقة تأمني صررررادرة له عن الشررررركة، فيجب التعامل معها  -2

 بأي تعويض مستحق للعضو. مدير اإللتزاموفقاً لالجراءات الواردة يف الئحة مطالبات العمالء، مع إشعار 
 

 -: قرارات لجنة المراجعة
على  ،عدد األصوات يعد صوت رئيس جلنة املراجعة مرجحاً  تساوي حال ويف غلبية،ألراجعة باقرارات جلنة املتصدر  -1

 .االجتماع أطراف أن يثبت أمني سر جلنة املراجعة  راء مجيع
 .عضاءألالوكالة عن أحد ا أو بالنيابة املراجعة جلنة على قراراتجيوز التصويت ال  -2

 

 -: مسؤولية لجنة المراجعة
املراجعة مسرررؤولني أمام املؤسرررسرررة واملسرررامهني وجملس اإلدارة عن تنفيذ أحكام هذه الالئحة، وعن يكون أعضررراء جلنة  -1

 إعداد وتنفيذ خطة عمل جلنة املراجعة واملعتمدة من قبل جملس اإلدارة.
جيب على أعضرررراء اللجنة أثناء تأدية مهامهم تقدمي مصررررلحة الشررررركة على أي اعتبارات أخرى قد تؤثر على أعماهلم  -2

 اراهتم.وقر 
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 -الحضور : أةمكاف
 لاير ل عضاء من داخل اجمللس.  1.500يستحق أعضاء جلنة املراجعة مكافأة حضور لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة 
 لاير ل عضاء من خارج اجمللس.  1.500يستحق أعضاء جلنة املراجعة مكافأة حضور لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة 

 

 -المكافأة السنوية :
 يستحق رئيس جلنة املراجعة مكافأة سنوية مقدارها  سة وسبعون الف لاير.
 يستحق عضو جلنة املراجعة مكافأة سنوية مقدارها  سة وسبعون الف لاير.

 -تقييم ادا  لجنة المراجعة :
شكل داء عمل أعضاء جلنة املراجعة بأداء جلنة املراجعة بشكل عام وتقييم اإلدارة أن يتم وبشكل سنوي تقييم أعلى جملس 

 مني سر اللجنة.أخاص وأن يتم حفا هذا التقييم يف سجالت 
 

 المخاطر إدارة لجنة -ه
  -الغرض من اللجنة :

من خالل حتليل وصرررررررفي للمخاطر، الغرض من جلنة إدارة املخاطر هو مسررررررراعدة جملس اإلدارة يف أداء مسرررررررؤولياته بكل يسرررررررر 
املخاطر اخلاصررررررة بالشررررررركة وتطبيقها على ضرررررروء اسرررررررتاجتية الشررررررركة اليت مت اعتمادها من قبل جملس شررررررراف على خطة إدارة واإل

 اإلدارة.
 

  -تكوين اللجنة :
نة إدارة جل حيث تقوم. املؤسررررررسررررررة عن الصررررررادرة لالئحة إدارة خماطر التأمني وفقاً  إدارة املخاطر قام جملس اإلدارة بتشرررررركيل جلنة

 .يف أداء مهام إدارة املخاطر اإلدارة واللجان املنبثقة عنهجملس  مبساعدة املخاطر
 

  -: المخاطر ن اق عمل إدارة
وافق جملس اإلدارة على سررررياسررررات واجراءات جلنة إدارة املخاطر واليت حتدد وظيفتها ونطاق عملها وصررررالحياهتا ومهامها. كما 

 االطالع على سياسات واجراءات جلنة إدارة املخاطر.ميكن الرجوع إىل السياسات واالجراءات بالتفصيل من خالل 
 

 -المخاطر : أعضا  لجنة إدارة
إدارة جلنة   يرأو  ويتم اختيار رئيس اللجنة من بينهم.على األقل  أعضرررررررررررررررراءثالثة تتكون جلنة إدارة املخاطر على األقل من 

 .اللجنة جتماعا لرئاسة أحدهم احلاضرين األعضاء صختار اللجنة جتماعا عن غيابة حالة ويف ،تنفيذي غري عضواملخاطر 
 

  -المخاطر : مدة العضوية في لجنة إدارة
ىت انتهاء فرتة وملدة ثالث سرررررررنوات ومتتد ح اجلمعية العموميةمن تاريخ اختيار أعضرررررررائها من قبل اللجنة التنفيذية  تبدء عضررررررروية

 .وفق النظام جملس اإلدارة اليت مت حتديدها
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 -: المخاطر إدارة أمين سر لجنة
 تعني اللجنة أمني سر خالل املدة احملددة هلا.  -1
يتوىل أمني السر تزويد األعضاء باالخطارات املسبقة، وإرسال جداول االجتماعات واملستندات مات الصلة وضمان  -2

 أيام عمل قبل اجتماع اللجنة. 10استالمها خالل 
 

 -: المخاطر مهام لجنة إدارة
ودون اإلخالل بأي متطلبات رقابية أو إشرررررررررافية  .وليات جلنة إدارة املخاطرؤ اخلاصررررررررة بالشررررررررركة دور ومسرررررررر حتدد الئحة احلوكمة

  -: أخرى، تشمل واجبات جلنة إدارة املخاطر على سبيل املثال ال احلصر ما يلي
 .حتديد املخاطر اليت قد تتعرض هلا الشركة واحملافظة على مستوى مقبول من املخاطرة للشركة -1
 .اإلشراف على نظام إدارة املخاطر بالشركة وتقييم فعاليته -2
 واخلارجية املتغريات الداخلية على بناءً  وحتديثها ومراجعتها ومتابعة تنفيذها املخاطر إلدارة شررراملة سررررتاتيجيةا وضرررع -3

 .للشركة
 .مراجعة سياسات إدارة املخاطر -4
بشررررررركل دوري )من خالل إجراء اختبارات التحمل على إعادة تقييم قدرة الشرررررررركة على حتمل املخاطر وتعرضرررررررها هلا  -5

 (.سبيل املثال
 .إىل جملس اإلدارة حول التعرض للمخاطر واخلطوات املقرتحة إلدارة هذه املخاطررفع تقارير مفصلة  -6
 .تقدمي التوصيات للمجلس حول املسائل املتعلقة بإدارة املخاطر -7

 

 -: المخاطر اجتماعات لجنة إدارة
السرررررنة  خالل اجتماعات اربعةا بشررررركل دوري عند الضررررررورة شرررررريطة أال تقل عن اجتماعاهتتعقد جلنة إدارة املخاطر  -1

 . املالية
 سر عليها يف السجالت الرمسية. الاللجنة وتوقيع رئيس اللجنة وأمني  اجتماعاتجيب تسجيل حماضر  -2
اللجنة احلضررررور واملواضرررريع اليت متت مناقشررررتها واملشرررراورات اهلامة وعملية التصررررويت  اجتماعجيب أن يوضررررح حمضررررر  -3

متناع عنها )مع مكر األسرررررباب إن وجدت( والقرارت اليت مت ااامها والتحفظات عليها، مع إرفاق كافة الورفضرررررها وا
 طالع عليها أو اإلشارة إليها إىل حمضر االجتماع. الاملستندات اليت مت ا

 من تاريخ االجتماع. يوماً  15توزيع حمضر االجتماع على األشخاص املعنيني خالل مدة أقصاها جيب  -4
 

 -الحضور : أةمكاف
 جلنة إدارة املخاطر. جتماعاتلاير سعودي مقابل احلضور عن كل جلسة ال 1.500يستحق كل عضو 
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 الباب السادس
 اإلدارة التنفيذية العليا

 على اإلشرررررررررراف ةوليؤ مسررررررررر العلياالتنفيذية  اإلدارةحسرررررررررب الصرررررررررالحيات املمنوحة له من جملس االدارة و الرئيس التنفيذي  توىلي
 -وعلى سبيل املثال ال احلصر: اليومية الشركة نشاطات
إدارة العمل اليومي وتسررررريري نشررررراط الشرررررركة، فضرررررالً عن موارد الشرررررركة بالشررررركل األمثل، والعمل على تعظيم األرباح  -1

 ملك مبا يتفق مع أهداف الشركة.وتقليل النفقات، و 
الشراملة للشرركة وخط  العمل الرئيسرية واملرحلية وسرياسرات و ليات االسرتثمار، التمويل ،  سررتاتيجيةاال اخلط  تنفيذ -2

 اليت يتم املوافقة عليها من جملس اإلدارة.إدارة املخاطر، الرقابة الداخلية و 
 اليت يتم املوافقة عليها من جملس اإلدارة. للشركةالسياسات واللوائح واألنظمة الداخلية  تنفيذ -3
 اإلشراف املباشر على العاملني وتوجيههم التوجيه الصحيح مبا صخدم مصلحة الشركة. -4
 تدريب وتأهيل العاملني يف الشركة مبا حيقق توجيهات اجلهات الرقابية واإلشرافية. -5
 جملس اإلدارة.قبل فقة عليها من العمل على اسرتاجتية إدارة املخاطر بالشركة مبا مت املوا  -6
ر جملس اإلدارة وحتقيق ملك من خالل املتابعة املسرررررررررررتمرة وتطويقبل العمل على الوصرررررررررررول إىل املبيعات املقرتحة من   -7

 األداء للعاملني وهتيئة كافة السبل وتذليل املعوقات.
 .ومراقبتها منها واحلد املخاطر وقيا  لتحديد اإلجراءات ضعو  -8
قة ، والرفع جمللس اإلدارة للموافالداخلية الرقابة نظام وفعالية كفاءة  لضرررررررمان الالزمة جراءاتواال السرررررررياسرررررررات مراجعة -9

 .عليها
 .احلسابات ومراجعة املستندات حفا -10
 .ممكن حد بأقصى واإلشرافية الرقابية املتطلبات كافة  ستيفاءا ضمان -11
حياهتا عملها وحتدد واجباهتا ومسرؤولياهتا ومتطلباهتا وصرالمجيع مناصرب اإلدارة العليا لديها سرجالت تتضرمن طبيعة  -12

 ومؤهالهتا.
 تقدمي تقرير إىل جملس اإلدارة بكل اجتماع له يتضمن أدائها. -13
تنفيذ الئحة حوكمة الشررركة بفعالية مبا اليتعارض مع أحكام الئحة حوكمة الشررركات والصررادرة من الوزارة واملؤسررسررة  -14

 واهليئة.
املكافآت اليت متنح للعاملني، مثل املكافآت الثابتة، واملكافآت املرتبطة باألداء، واملكافآت يف إقرتاح سررررررررياسررررررررة وأنواع  -15

 شكل أسهم
 

 الباب السابع
 مراقبة االلتزام

 

 -: وظيفة المراقب النظامي )إدارة االلتزام(

 .التنفيذي بالرئيس وإدارياً  املراجعة بلجنةفنياً  ترتب  مستقلة إدارة -1
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 من الصرررادرة الصرررلة اتم والتعليمات واللوائح األنظمة جبميع الشرررركة التزام مراقبة وليةؤ االلتزام مسررر مراقبة وظيفة تتوىل -2
 االلتزام النظامي مسرررررررررررتوى لتحسرررررررررررني الالزمة جراءاتاال ااامو  العالقة مات األخرى الرقابية اجلهات أو ؤسرررررررررررسرررررررررررةامل

 .بالشركة
 .يةكتابال ؤسسةامل موافقة على احلصول بعدااللتزام  لو مسؤ  أو النظامي املراقب تعيني يتم -3

 

 -: الداخلي وظيفة المراجع

 .التنفيذي بالرئيس وإدارياً  املراجعة بلجنة ترتب  مستقلة إدارة -1
 التقارير رفع يةو ل الداخلية واالجراءات والسررررررررررياسررررررررررات الضررررررررررواب  وكفاءة فعالية بتقييم الداخلية املراجعة وظيفة تقوم -2

 .لتحسينها التوصيات وتقدمي هبا االلتزام ومدى بالشركة
 .يةكتابال ؤسسةامل موافقة على احلصول بعد املراجع الداخلي تعيني يتم -3

 

 -: وظيفة إدارة المخاطر

 .التنفيذي بالرئيس وإدارياً  إدارة املخاطر بلجنة ترتب  مستقلة إدارة -1
ئم وعلى الشركة والسيطرة عليها وملك بشكل داإدارة املخاطر مسؤولة عن حتديد وتقييم ومتابعة املخاطر اليت تواجه  -2

 مستوى فردي.
 تؤدي إدارة املخاطر مهامها وفقاً لالئحة إدارة املخاطر وأية متطلبات إشرافية أو رقابية أخرى صادرة عن املؤسسة. -3
 جيب أن تعمل إدارة املخاطر بشكل مستقل عن إدارة االكتتاب. -4
ارة لرئيس التنفيذي وإىل جلنة إدارة املخاطر وهلا صرررررررالحية التواصرررررررل مع جلنة إدتقوم إدارة املخاطر بتقدمي تقريرها إىل ا -5

 مباشرة. املخاطر
 

 -: واجبات إدارة المخاطر تتضمن

 غر  اسرتاتيجية إدارة املخاطر.  -1
 مراقبة ملف خماطر الشركة. -2
 تطوير سياسات وإجراءات فعالة إلدارة خماطر الشركة.  -3
 والتوصية بشأن االجراءت اإلصالحية للحد منها والسيطرة عليها.حتديد املخاطر الناشئة  -4
 تقييم احتمالية تعرض الشركة للمخاطر بإنتظام. -5
 وضع خطة طوارئ. -6
 التنسيق مع اإلدارة العليا من أجل ضمان فعالية وكفاءة نظام إدارة املخاطر. -7

 

 الثامن الباب
 االكتواري

 مراقبة لنظام التنفيذية الالئحة من( 20) العشرررررين املادة يف عليها املنصرررروص والواجبات باملهام يقوم كتواريا  خبري الشررررركة تعني
 .سسةؤ امل عن الصادرة التأمني لشركات االكتوارية ل عمال التنظيمية الالئحة متطلبات مع يتوافق ومبا التأمني
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 -: اإلكتواري الخبير مسؤوليات
 السابق. املسؤول االكتواري من الالزمة املعلومات مجيع على احلصول -1
 .عام بشكل للشركة املار الوضع دراسة -2
 .للشركة املناسب املال رأ  تقييم -3
 .املستقبلية بالتزامتها الوفاء على الشركة قدرة تقييم -4
 .للشركة التأمينية املنتجات تسعري -5
 .للشركة الفنية املخصصات واعتماد حتديد -6
 .إلدارهتا ةاملناسب واآللية اجلوهرية املخاطر تأثري لتقدير الشركة يف املخاطر إدارة عن املسؤولني مع التنسيق -7
 .هبا االحتفاظ املالئم اخلطر ومستويات التأمني إعادة اتفاقيات تقييم -8
 وتوقيت بيعةط االعتبار يف أخذاً  املناسررررربة االسرررررتثمارية السرررررياسرررررة بشرررررأن الشرررررركة إدارة جمللس واملشرررررورة النصرررررح تقدمي -9

 .املناسبة األصول وتوافر التأمني وثائق حاملي جتاه االلتزامات
 .املؤسسة من املعتمدة املالية التقارير لنمامج وفقاً  املالئمة التقارير إعداد -10
 بالشركة. اخلاصة االكتتاب أدلة مراجعة -11
 أخرى. اكتوارية أمور أي بشأن املشورة تقدمي -12

 

 الباب التاسع
 اإلفصاح

 

 -: باإلفصاح المتعلقة واالجرا ات السياسات
حلوكمة.ومت ا لالئحة وفقاً  مكتوب بشرررركل وضررررعها مت الالئحة هذة يف الواردة اإلشرررررافية وأنظمته واجراءاته اإلفصرررراح سررررياسررررات

 مرعاه مبدأ العدالة يف توفري املعلومات املناسبة للمستثمرين وأصحاب املصاحل األخرى وفق املتطلبات النظامية.
وضررررررررع جملس اإلدارة سررررررررياسررررررررات مكتوبة لإلفصرررررررراح مبا يتفق مع الصررررررررادرة من اهليئة دون اإلخالل بقواعد التسررررررررجيل واإلدراج 

 -متطلبات اإلفصاح الواردة يف نظام الشركات ونظام السوق املالية مع مرعاه ما يلي :

 من وغريهم دةاملسرررررتفي واجلهات واملسرررررتثمرين للمسرررررامهني بأنشرررررطتها الصرررررلة مات املعلومات عن اإلفصررررراح يف النزاهة -1
 .النظامية للشروط وفقاً  مناسبة زمنية فرتة خالل املستفيدين

 .املدرجة للشركات املطبقة اللوائح عليه تنص ما حسب اإلفصاح االلتزام مبتطلبات -2
 العامة باإلفصاحية تقوم اخلليج اليت املعلومات وتقييم ملراجعة متساوية فرصة على السوق يف املشاركني حصول ضمان -3

 .عنها
 سنوي تقرير بنشر تقوم اكم  الشركة حلساب املتكبدة واخلسائر املتحققة األرباح يبني تقرير تقوم اخلليجية العامة بنشر -4

 اجلمعية اجتماع من األقل يوم على (21) قبل العربية اللغة تسررررررتخدم حملية جريدة يف كامالً   املراجعني وتقرير خمتصررررررر
 الشررررررركةااللتزام ب مدير ويقوم. املختصررررررة اجلهات موافقة على احلصررررررول بعد وملك ،النظام يف موضررررررح هو كما  العامة
 .التأكيد هذا بتلقي
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 وسرررررررررائل ىلإ بالتحدث آلخر وقت من التنفيذي الرئيس أو اإلدارة جملس يفوضرررررررررهم الذين املسرررررررررؤولون فق  سررررررررريقوم -5
 موقع يف نشررررررررررها قبل  جوهرية معلومات أية نشرررررررررر وحيظر. السرررررررررياسرررررررررة هلذه وفقاً  الشرررررررررركة بأمور يتعلق فيما اإلعالم

 . أوالً " السوق"
 بنشرررررر الدوام على هبا املسرررررامهني اطالع سرررررياسرررررة الشرررررركة تتبع الشرررررركة شرررررؤون يف املسرررررامهني مشررررراركة تعزيز ضررررروء يف -6

 التطوراتبالسوق  وإبالغ لالجتماعات عامة إشعارات وإصدار للشركة اإللكرتوين املوقع على الصلة مات املعلومات
 .اجلديدة

 .لكرتوين للشركةاملوقع اال ع  وملك ملسامهيها السنوي والتقرير هبا بالشركة اخلاصة احلوكمة الئحة من نسخة توفري -7
 مات ائحواللو  األنظمة مراعاة مع متوقعة، أحداث أية عن اإلعالن على املؤسسة موافقة على الفعلي احلصول وجوب -8

 .العالقة

 

 -: بالشركة اإلدارة وفريق اإلدارة مجلس أعضا  واجبات
 -:يلي عما اإلدارة جمللس اإلفصاح بالشركة اإلدارة فريق وأعضاء اإلدارة جملس أعضاء على جيب

 صصح أيضراً  ملك ويشرمل الشرركة دين وسرندات أسرهم يف وصرفقاهتم الشرركة دين سرندات أو أسرهم يف حصرصرهم -1
 .خمالفة بذلك الشركة إشعار عدم ويُعد. الدين وسنداتاألسهم  هذه يف األوىل الدرجة من األقارب

 .مستقل إدارة جملس كعضو  لوضعهم احملتمل التصور أو وضعهم على تؤثر أخرى أمور أو معلومات أي -2
 .الشركة مع للمصاحل تضارب يتضمن أن يُتوقع أو يتضمن موقف أي -3
 .القواعد هلذه انتهاكات وقوع يف اشتباه أي -4
 عن اإلدارة جمللس إفصررررررراح للنظام وفقاً  يسررررررربقه أن جيب والذي الشرررررررركة وبني إدارة جملس عضرررررررو بني مقرتح عقد أي -5

 .العضو هذا مصاحل

 

 -: اإلدارة مجلس تقرير في اإلفصاح

 املالية السررنة خالل لعملياته عرضرراً  يتضررمن اإلدارة جملس عن صررادراً  تقريراً  السررنوية املالية بقوائمها ترفق أن الشررركة على جيب
 ووضعها وخصومها الشركة أصول تقومي من ليتمكن املستثمر إليها حيتاج اليت الشركة، أعمال يف املؤثرة العوامل ومجيع األخرية،
 -:اآليت على اإلدارة جملس تقرير يشتمل أن وجيب املار

 بيان إرفاق جيب النشاط من أكثر أو نوعني وصف حالة ويف التابعة، وشركاته للشركة الرئيسة النشاط ألنواع وصف -1
 .النتائج يف وإسهامه التجارية الشركة أعمال حجم يف ثريهأوت نشاط بكل

  (عملياهتا وقف أو أعماهلا، توسررررعة أو للشررررركة، اهليكلية التغيريات ملك يف مبا) املهمة الشررررركة وقرارات أهم خط  -2
 .تواجهها خماطر وأي الشركة ألعمال املستقبلية التوقعات

 اخلمس املالية السررررنوات يف أعماهلا ونتائج وخصررررومها الشررررركة ألصررررول بياين رسررررم أو جدول شرررركل على خالصررررة -3
 .أقصر أيهما التأسيس منذ أو األخرية

 .التابعة ولشركاهتا الشركة إيرادات إلمجار جغرايف حتليل -4
 الشركة. أعلنها توقعات أي أو السابقة السنة نتائج عن التشغيلية النتائج يف جوهرية فروقات ألي إيضاح -5
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 والدولة لعملياهتا، الرئيس احملل والدولة الرئيس، ونشاطها فيها الشركة ملكية ونسبة ماهلا ورأ  تابعة شركة كل اسم -6
 .تأسيسها حمل

 .تابعة شركة لكل الصادرة الدين األسهم وأدوات تفاصيل -7
 .األرباح توزيع يف الشركة لسياسة وصف -8
 الشرررركة إدارة جملس أعضررراء عدا (ألشرررخاص تعود التصرررويت يف األحقية األسرررهم مات فئة يف مصرررلحة ألي وصرررف -9

 تغيري وأي واإلدراج، التسجيل قواعد من (45) املادة مبوجب احلقوق بتلك الشركة أبلغوا وأقرباءهم التنفيذيني وكبار
 .األخرية املالية السنة خالل احلقوق تلك يف

 التنفيذيني وكبار الشرررررررركة إدارة جملس ألعضررررررراء تعود اكتتاب وحقوق تعاقدية مالية وأوراق مصرررررررلحة ألي وصرررررررف -10
 احلقوق تلك أو املصرررلحة تلك يف تغيري وأي التابعة، شرررركاته من أي أو الشرررركة دين أدوات أو أسرررهم يف وأقربائهم
 .األخرية املالية السنة خالل

 وكشرررررررف ،)غري ملك أم الطلب عند السرررررررداد واجبة أكانت )سرررررررواء الشرررررررركة على قروض بأي املتعلقة املعلومات -11
 عدم حال السنة. ويف خالل لقروض سداداً  الشركة دفعها مبالغ وأي هلا التابعة والشركات للشركة اإلمجالية باملديونية
 .بذلك إقرار تقدمي عليه الشركة، على قروض وجود

 أو حقوق اكتتاب حق مذكرات أو تعاقدية مالية أوراق وأي للتحويل قابلة دين أدوات أي وأعداد لفئات وصرررررف -12
 .لكم مقابل الشركة عليه تحصل عوض أي إيضاح مع املالية السنة خالل الشركة هاتمنح أو اهتأصدر  مشاهبة

 حق مذكرات أو تعاقدية مالية أوراق أو للتحويل قابلة دين أدوات مبوجب اكتتاب أو حتويل حقوق ألي وصررررررف -13
 الشركة. منحها أو اهتأصدر  مشاهبة حقوق أو اكتتاب،

 املالية األوراق وقيمة لالسرررررتداد، قابلة دين أدوات ألي الشررررركة جانب من إلغاء أو شررررراء أو اسرررررتداد ألي وصررررف -14
 .التابعة شركاته اشرتهتا اليت وتلك الشركة اشرتهتا اليت املدرجة املالية األوراق بني التمييز مع املتبقية،

 فيه موضرررحاً  اجتماع كل حضرررور وسرررجل األخرية، املالية السرررنة خالل ُعقدت اليت اإلدارة جملس اجتماعات عدد -15
 .احلاضرين أمساء

 جملس أعضرررراء ألحد مصررررلحة فيها كانت  أو وفيها فيها، طرفاً  الشررررركة تكون عقود أو أعمال بأي تتعلق معلومات -16
 أو أعمال توجد مل وإما منهم، بأي عالقة مي شررررخص ألي أو املار للمدير أو التنفيذي للرئيس أو الشررررركة إدارة
 .بذلك إقرار تقدمي الشركة فعلى القبيل هذا من عقود

 أو راتب أي عن التنفيذيني كبار أحد أو الشررركة إدارة جملس أعضرراء أحد مبوجبه تنازل اتفاق أو ترتيبات ألي بيان -17
 .تعويض

 .األرباح يف حقوق أي عن الشركة مسامهي أحد مبوجبه تنازل اتفاق أو ترتيبات ألي بيان -18
 وصرررف مع أخرى، مسرررتحقات أي أو رسررروم أو ضررررائب أو زكاة لسرررداد املسرررتحقة النظامية املدفوعات بقيمة بيان -19

 .أسباهبا وبيان هلا موجز
 الشركة. موظفي ملصلحة أنشئت احتياطيات أو استثمارات أي بقيمة بيان -20
 -:يلي مبا إقرارات -21

 .الدولية احملاسبة ملعايري وفقاً  الصحيح بالشكل أُعدت احلسابات سجالت أن -أ
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 .بفاعلية ونُرف ذ سليمة أسس على أُعد الداخلية الرقابة نظام أن -ب
 جيب سرربق، مما أي إصرردار تعذر حال ويف .نشرراطها مواصررلة على الشررركة قدرة يف يذكر شررك أي يوجد ال أنه -ج

 .ملك سبب يوضح إقرار على التقرير حيتوى أن

 .السعودية للمحاسنب القانونيني اسبة املعتمدة من اهليئةإيضاح ألي اختالف عن معايري احمل -22

 اإلدارة جملس تقرير يوضرررح أن بجي السرررنوية، املالية القوائم على حتفظات يتضرررمن القانوين احملاسرررب تقرير كان إما -23
 .هبا متعلقة معلومات وأي وأسباهبا التحفظات تلك

 التقرير حيتوى أن جيب أجلها، من املعني الفرتة قبل انتهاء القانوين احملاسررب سررتبدالإب اإلدارة جملس توصررية حال يف -24
 .باالستبدال التوصية أسباب بيان مع ملك، على

 للشررررركة، السررررنوية املالية بالقوائم يرفق الذي اإلدارة جملس تقرير حمتويات بشررررأن واإلدراج التسررررجيل قواعد يف ورد ما إىل إضررررافة
 :اآليت على اإلدارة جملس تقرير حيتوي أن جيب

 .ملك وأسباب تطبق مل اليت واألحكام الالئحة هذه أحكام من تطبيقه مت ما -أ
 .إداراهتا داخل اململكة وخارجها جمالس يف عضواً  الشركة إدارة جملس عضو يكون اليت املسامهة الشركات أمساء -ب
 دارةإ جملس عضرررررو أو تنفيذي، إدارة جملس عضرررررو: اآليت النحو على أعضرررررائه وتصرررررنيف اإلدارة جملس تكوين -ج

 .مستقل إدارة جملس عضو أو تنفيذي، غري
 .احلالية الدورة وانتهاء ابتداء تاريخ -د
 واللجان املنبثقة.  جملس اإلدارة أعضاء وخ ات ومؤهالت ومناصب بأمساء قائمة -ه
 بالشركة. وخ ات اإلدارة العليا ومؤهالت ومناصب بأمساء قائمة -و
 الرتشررررررريحات وجلنة املراجعة، جلنة مثل ومهماهتا الرئيسرررررررة اإلدارة جملس جلان الختصررررررراصرررررررات خمتصرررررررر وصرررررررف -ز

 .اجتماعاهتا وعدد وأعضائها ورؤسائها اللجان هذه أمساء مكر مع واملكافآت،
 .أن وجدت االجتماعية الشركة مسامهة -ح
 .الشركة أسهم يف منهم كل  متلك ونسبة املسامهني كبار  أمساء -ط
ملالية األخرية، أمساء أعضرررررررررراء جملس اإلدارة بيان بتواريخ اجلمعيات العامة للمسررررررررررامهني املنعقدة خالل السررررررررررنة ا -ي

 احلاضرين هلذه اجلمعيات.
ملكية أعضرررررررراء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية يف الشررررررررركة ) املباشرررررررررة أو غري املباشرررررررررة( والتغريات يف ملكيتهم  -ك

 خالل العام املار املنتهي كما هو معتمد يف سجل املسامهني.
 ناتمكو  وأي متغرية ومكافآت ثابتة وبدالت رواتب إىل مقسمة) املدفوعة والتعويضات املكافآت عن تفصيل -ل

 .حدة على كل(  أخرى
 

 -: مجلس اإلدارة واللجان

 اإلدارة وعدد االجتماعات وتوارصخها وبيان احلضور لكل اجتماع جملس أمساء أعضاء -1
 وبيان احلضور لكل اجتماع.اللجان املنبثقة من جملس اإلدارة وعدد االجتماعات وتوارصخها  أمساء أعضاء  -2
 من الئحة حوكمة الشركات.   (93)اإلفصاح عن مكافأت جملس اإلدارة وفقاً ملا هو منصوص عليه يف املادة  -3
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 اإلفصاح عن بدالت أعضاء جملس اإلدارة.   -4
 اإلفصاح عن بدالت أعضاء اللجان املنبثقة عن جملس اإلدارة. -5

 

 -: اإلدارة التنفيذية

 واملدير التنفيذي الرئيس إليهم يضررراف الشرررركة، من والتعويضررات املكافآت أعلى تلقوا ممن التنفيذيني كبار  من  سرررة -1
 .ضمنهم من يكونا إن مل املار

 يكونوا مل إن ملارا واملدير التنفيذي الرئيس فيهم مبا العليا اإلدارة ألعضاء متاحة باألداء مرتبطة مكافآت ألي وصف -2
 .ضمنهم من

 ائيةقضررررر أو تنظيمية أو إشررررررافية جهة أي من أو اهليئة من الشرررررركة على مفروض احتياطي قيد أو جزاء أو عقوبة أي -3
 .أخرى

 أمساء كبار املسامهني ونسبة متلك كل منهم يف أسهم الشركة. -4
ام ظوكفاءة نظام الرقابة الداخلية، بإلضررررررررررررررافة إىل رأي جلنة املراجعة يف مدى كفاية ن لفاعلية السررررررررررررررنوية املراجعة نتائج -5

 الرقابة الداخلية بالشركة.
 عدد طلبات الشركة لسجل املسامهني وتواريخ تلك الطلبات وأسباهبا. -6
 توصية جلنة املراجعة بشأن مدى احلاجة إىل تعيني مراجع داخلي يف الشركة يف حال عدم وجوده. -7
ذ هبا بشرررررررررررررأن فض اجمللس األختوصررررررررررررريات جلنة املراجعة اليت يوجد تعارض بينها وبني قرارات جملس اإلدارة، أو اليت ر  -8

تعيني مراجع حسرررررررررررررررابات الشرررررررررررررررركة وعزله وحتديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيني املراجع الداخلي، ومسررررررررررررررروغات تلك 
 التوصيات، وأسباب عدم األخذ هبا.

 

 -: : التزام اإلفصاح عن الت ورات الجوهرية المستمرة الواجبات

 تكون وال نشرررررراطها إطار تندرج يف جوهرية تطورات أي   عن تأخري دون من واجلمهور للهيئة تفصررررررح أن الشررررررركة على جيب
 التابعة الشركات أو ألعماهلا العام املسار يف أو املار وضعها أو يف وخصومها أصوهلا يف تؤثر وقد النا ، لعامة متاحة معرفتها
 الوفاء الشركة على قدرة يف ملحوظاً  تأثرياً  تؤثر أن أو املدرجة املالية الورقة سعر يف تغري إىل تؤدى معقولة أن بدرجة وميكن هلا،

 الدين. بأدوات املتعلقة بالتزاماهتا
 جوهرية أكانت سرررررواءً  اآلتية التطورات من أي عن تأخري دون ومن فوراً  واجلمهور للهيئة أن تفصرررررح الشرررررركة على كما جيب

 تكن. مل أم القواعد هذه من والستني الثانية للمادة وفقاً 
 وفقاً  الشركة أصول من صايف (% 10) على يزيد أو يساوى بسعر تأجري أو رهن أو بيعه أو أصل لشراء صفقة أي   -1

 .أحدث أيهما سنوية مراجعة، مالية قوائم أو مفحوصة أولية مالية قوائم آلخر
 وفقاً  الشرركة أصرول من صرايف (% 10) على يزيد أو يسراوى مببلغ للشرركة العادي النشراط إطار خارج مديونية أي   -2

 .أحدث أيهما سنوية مراجعة، مالية قوائم أو مفحوصة أولية مالية قوائم آلخر
 قوائم أو أولية مفحوصة مالية قوائم آلخر وفقاً  الشركة أصول صايف من (% 10) على تزيد أو تساوي خسائر أي   -3

 .أحدث أيهما مراجعة، سنوية مالية
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 احلصرررول وإمكانية املوارد وفرة- احلصرررر ال املثال سررربيل على يشرررمل نشررراطه أو الشرررركة إنتاج بيئة يف كبري تغيري أي   -4
 .عليها

 أعضاء جملس اإلدارة. جملس أعضاء تشكيل يف تغيري أي   أو للشركة التنفيذي الرئيس تغري -5
 على يزيد أو يسررراوي أو املطالبة النزاع مبلغ كان إما وسررراطة أو حتكيم أو قضرررائية دعوى أي   ملك يف مبا نزاع، أي   -6

 .أحدث أيهما مراجعة، سنوية مالية قوائم أو أولية مفحوصة مالية قوائم آلخر وفقاً  الشركة أصول صايف من (% 5)
 اإلدارة جملس بأعمال احلكم متعلقاً  موضروع كان إما أعضرائه، أحد أو اإلدارة جملس ضرد صرادر قضرائي حكم أي   -7

 .أعضائه أحد أو
 مفحوصة أولية مالية آلخر قوائم وفقاً  (% 10) على يزيد أو يساوي مبا الشركة أصول صايف يف النقصان أو الزيادة -8

 .أحدث أيهما مراجعة، سنوية مالية قوائم أو
 .مراجعة سنوية مالية آلخر قوائم وفقاً  (% 10) على يزيد أو يساوي مبا الشركة أرباح إمجار يف النقصان أو الزيادة -9

 سرررررنوية مالية آلخر قوائم وفقاً  الشرررررركة إيرادات إمجار من (% 5) على تزيد أو مسررررراوية إيراداته عقد يف الدخول -10
 .العقد لذلك املتوقع غري اإلهناء أو مراجعة،

 أي   يف عالقة مي وطرف الشررررركة من كل  مبوجبه يسررررتثمر ترتيب أي   أو عالقة مي وطرف الشررررركة بني صررررفقة أي   -11
 إمجار ( من% 1) على تزيد أو مسرررراوية الرتتيبأو  الصررررفقة هذه كانت إما له متويالً  يقدم أو أصررررل أو مشررررروع
 .مراجعة مالية سنوية قوائم آلخر وفقاً  الشركة إيرادات

 ( من% 5) على يزيد تساوي أو  )وجدت إن( التابعة  شركاته أو للشركة الرئيسة النشاطات من أي   يف انقطاع أي   -12
 .مراجعة سنوية مالية قوائم آلخر وفقاً  الشركة إيرادات إمجار

 .القانوين للمحاسب تغري أي   -13
 أو الشرررركات، نظام تابعيه مبوجب من أي   للشرررركة أو مصرررف تعيني أو تصرررفية أمر صررردور أو تصرررفية عريضرررة تقدمي -14

 .اإلفال  نظام مبوجب إجراءات بأي البدء
 وضع توجب زمنية فرتة أو انتهاء حدث وقوع أو تصفيتها، أو الشركة حبل تابعيه من أي الشركة أو من قرار صدور -15

 .احلل أو التصفية الشركة حتت
 ميكن االسررتئنافية، أم املرحلة االبتدائية أيف سررواء قضررائية جهة أو حمكمة من أمر أو إعالن أو قرار أو حكم صرردور -16

الشرررركة  أصرررول صرررايف من (% 5) على اإلمجالية قيمته أصررروله تزيد من جزء الشرررركة ألي   اسرررتغالل يف سرررلباً  يؤثر أن
 .أحدث أيهما مراجعة، سنوية مالية قوائم أو أولية مفحوصة مالية قوائم آلخر وفقاً 

 .أعماهلا وجدول اخلاصة أو العامة اجلمعية النعقاد الدعوة -17
 .الشركة مال رأ  يف مقرتح تغيري أي   -18
 املالية األوراق حاملي أخرى على توزيعات إجراء أو منها حصرص دفع أو بإعالهنا التوصرية أو أرباح إعالن قرار أي   -19

 .املدرجة
 . أرباحاً  يوزع الشركة فيها أن املتوقع من يكون اليت احلاالت يف أرباح توزيع بعدم تقضي توصية أو قرار أي   -20
 األوراق وعدد اإلمجار املالية، واملبلغ أوراقه شرراء عرض أو اسررتداد أو سرحب أو شرراء إعادة أو السرتدعاء قرار أي   -21

 . وقيمتها املالية
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 . للتحويل القابلة الدين أدوات أو الدين بأدوات يتعلق فيما الدفع بعدم قرار أي   -22
 .للتحويل إليها قابلة دين أدوات أو املدرجة األسهم فئات من فئة بأي املرتبطة احلقوق يف تغري أي   -23
 الشررررركة مات ضررررد هبا أو التهديد ااامها يتم قضررررائية إجراءات أي خاصررررة، أغراض الشررررركة مات كانت حال يف -24

 من أو اخلاصة األغراض الشركة مات على إيقاعها يتم أو تأديبية جنائية عقوبات أو إجراءات أو اخلاصة، األغراض
 .إيقاعها احملتمل

 جملس أعضرررراء ضررررد هبا أو التهديد ااامها يتم قضررررائية إجراءات أي خاصررررة، أغراض الشررررركة مات كانت  حال يف -25
 إدارة جملس أعضاء على إيقاعها يتم تأديبية أو جنائية أو عقوبات إجراءات أو اخلاصة، األغراض الشركة مات إدارة

 بأعمال جملس متعلقاً  العقوبة أو اإلجراء موضرررروع كان إما إيقاعها، احملتمل من أو األغراض اخلاصررررة الشررررركة مات
 .اخلاصة األغراض الشركة مات يف أعضائه أحد أو اإلدارة

 

 -المالية : المعلومات عن اإلفصاح

 الرئيس ومن اإلدارة جملس من مفوض عضررررررررو عليها يوقع وأن للشررررررررركة والسررررررررنوية األولية املالية القوائم اإلدارة جملس يعتمد
 .واملستثمرين املسامهني على وتوزيعها نشرها قبل املار، ملك واملدير التنفيذي

 فور اهليئة إىل اجر واإلد التسجيل قواعد من (43) املادة يف إليه املشار اإلدارة جملس وتقرير والسنوية األولية املالية القوائم تقدم
 .اإلدارة جملس من اعتمادها

 

 املالية السررنة من والثاين والثالث األول للربع األولية املالية وقوائمها السررنوية املالية قوائمها عن الشررركة اإلفصرراح على -أ
 على املوافقة تكون ،الفقرة هذه وألغراض .أو الغري للمسررررامهني نشرررررها وقبل عليها املوافقة فور واجلمهور للهيئة هلا

 :اآليت حبسب املالية القوائم
 عضرررررررررو من اإلدارة وتوقيعها جملس من اعتمادها بعد عليها املوافقة تتم األولية، املالية بالقوائم يتعلق فيما -1

 .املار واملدير التنفيذي الرئيس ومن اإلدارة جملس من مفوض
 .الشركات نظام ألحكام وفقاً  عليها املوافقة تتم السنوية، املالية بالقوائم يتعلق فيما -2

 .والسنوية األولية املالية قوائمها عن السوق يف الغرض هلذا املخصصة اإللكرتونية األنظمة الشركة ع  تفصح -ب
 السرررعودية اهليئة من واملراجعة املعتمدة احملاسررربة ملعايري وفقاً  وفحصرررها األولية املالية قوائمها الشرررركة إعداد على جيب -ج

 اليت املالية الفرتة هناية من يوماً  (30) التتجاوز فرتة خالل للجمهور عنها وأن تفصرررررررررح القانونيني، للمحاسررررررررربني
 .القوائم تلك تشملها

 السرعودية اهليئة من املعتمدةواملراجعة  احملاسربة ملعايري وفقاً  ومراجعتها السرنوية املالية قوائمها الشرركة إعداد على جيب -د
 السررنوية املالية الفرتة هناية من أشررهر ثالثة ال تتجاوز فرتة خالل للجمهور عنها تفصررح وأن القانونيني، للمحاسرربني

 يوماً  (21) عن تقل ال مدة خالل املالية القوائم هذه عن تفصررح على الشررركة أن وجيب .القوائم تلك تشررملها اليت
 .للشركة السنوية العامة اجلمعية انعقادتاريخ  قبل تقوميياً 

 اهليئة بقواعد له وأي  شرررررررررريك املالية القوائم يراجع الذي القانوين احملاسرررررررررب التزام من الشرررررررررركة التأكد على جيب -ه
 مبا تابعيه، من أي أو للشررركة مالية أوراق أو أي  أسررهم مبلكية يتعلق فيما ولوائحها القانونيني للمحاسرربني السررعودية
 . مكتبه يف موظف أو شريك القانوين وأي   احملاسب استقاللية يضمن
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 املالية بقوائمه اخلاصررة مات األغراض الشررركة يزود أن الراعي على جيب خاصررة، أغراض مات الشررركة كان حال يف -و
 بالتزاماهتا الوفاء من اخلاصرررة األغراض مات الشرررركة مناسرررب لتمكني وقت يف اإلدارة جملس وتقرير والسرررنوية األولية
 .املادة هذه يف الواردة

 

 -للتحويل : القابلة الدين وأدوات األسهم في المساهمين كبار تعامالت
 أي   من أكثر ( أو% 5) نسرربته ما يف مصررلحة له أو مالكاً  يصرربح عندما السرروق ُيشررع ر أن شررخص أي على جيب -أ

 فرتة بالشركة خالل اخلاصة للتحويل الدين القابلة أدوات أو التصويت يف األحقية مات الشركة أسهم فئات من فئة
 املصررلحة، أو امللكية هذه حتقق إىل أدى الذي احلدث وقوع أو تنفيذ الصررفقة يلي تداول يوم ثالث هناية تتجاوز ال
اليت  للتحويل القابلة الدين أدوات أو األسرررهم يف مصرررلحة هلم يكون الذين باألشرررخاص اإلشرررعار قائمة ُيضرررم ن وأن

 .عليها يسيطرون أو ميلكوهنا
 قائمة على أي تغري حدوث عند السررررروق يشرررررعر أن املادة هذه الفقرة )أ( من يف إليه املشرررررار الشرررررخص على جيب -ب

 شررخص إضررافة يسررتلزم حدث وقوع ملك نتيجة أكان سررواءً  املادة، هذه الفقرة )أ( من يف إليها املشررار األشررخاص
 ثالث تتجاوز هناية ال فرتة خالل وملك فيها، تضرررمينهم الذين سررربق األشرررخاص من أي اسرررتبعاد أو القائمة لتلك
 .الصلة مي التغري إىل الذي أدى احلدث وقوع يلي تداول يوم

 شرررررررخص ألي   للتحويل اليت القابلة الدين أدوات أو ل سرررررررهم اإلمجار العدد حسررررررراب عند املادة، هذه ألغراض -ج
 أي من عليها يسيطر أو ميلكها قابلة للتحويل دين أدوات أو أسهم أي يف مصلحة له الشخص يُرَعد   فيها، مصلحة

 :بياهنم اآليت األشخاص
 .الشخص ملك أقرباء -1
 .الشخص ملك عليها يسيطر شركة -2
 التصويت حقوق أو ممارسة مصلحة على للحصول الشخص ملك مع باالتفاق يتصرفون  خرين أشخاص أي   -3

 .بالشركة اخلاصة للتحويل القابلة الدين أدوات أو أسهم يف
 املشررار اإلشررعار أن يتضررمن على الشررأن، هذا يف املعدة للنمامج وفقاً  املادة هذه يف إليها املشررار اإلشررعارات تكون -د

 -التالية: املعلومات األقل على املادة هذه من )أ( الفقرة يف إليه
 .فيها التصرف يف األحقية موي أو للتحويل، القابلة الدين أدوات أو ل سهم املالكني األشخاص أمساء -1
 .التملك عملية تفاصيل -2
 .متويل قروض أو التملك لعملية  خر شخص من مادي دعم أي   تفاصيل -3

 

 -األسهم : على القيود

 يف التصرررف عدم يف الشررركة أسررهماً  ميلكون أهنم اإلصرردار نشرررة تظهر الذين الشررركة يف املسررامهني كبار على جيب -أ
 أطول حظر فرتة الشركة حتدد مل ما السوق يف أسهم الشركة تداول بدء لتاريخ التالية الستة األشهر خالل أسهمهم

 اإلصدار. نشرة يف
 التعهد النفعي على املالك فيجب النفعي، املالك عن صختلف اإلصررردار نشررررة تظهره الذي املسرررجل املالك كان إما -ب

 ويُرَعد   .األسرررهم تداول بدء لتاريخ السرررتة التالية األشرررهر خالل أسرررهمه من أيٍ  يف يتصررررف لن املسرررجل املالك بأن
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 من األسررررهم على السرررريطرة أو النهائية احلقيقية النفعية على امللكية حائزاً  كان إما ل سررررهم نفعياً  مالكاً  الشررررخص
 .ملك غري أو الشركات املتسلسلة من عدد خالل

 مال رأ  زيادة احلظر نتيجة فرتة خالل املادة هذه )أ( من الفقرة يف إليهم املشررار ل شررخاص املمنوحة األسررهم تُرَعد   -ج
 يف عليها املنصررروص الفرتة انقضررراء حني إىل التصررررف فيها احملظور األسرررهم ضرررمن الرمسلة إصررردار طريق عن الشرررركة

 املادة. هذه من الفقرتني )أ( و )ب(
 

 -: المالية باألوراق المتعلق اإلبالغ

 األسرررررررهم أو من (% 5) على يزيد ملا املالكني هوية أو ملكية يف ملحوظ تغيري بأي تأخري دون اهليئة من إبالغ -أ
 بالشركة. اخلاصة للتحويل القابلة الدين أدوات

 -:اآلتية باملعلومات تأخري دون من اهليئة واجلمهور إبالغ -ب
 .ماله رأ  يف مقرتح تغيري أي -1
 األوراق حاملي على أخرى توزيعات إجراء أو منها حصص دفع أو بإعالهنا التوصية أو أرباح إعالن قرار أي -2

 .املدرجة املالية
 أو إعالهنا املتوقع من يكون منها حصرررص دفع بعدم أو إعالهنا بعدم التوصرررية أو أرباح إعالن بعدم قرار أي -3

 . األحداث جملريات املعتاد السياق يف دفعها أو بإعالهنا التوصية
 وعدد اإلمجار واملبلغ املالية، أوراقه شررراء عرض أو اسرررتداد أو سررحب أو شررراء إعادة أو السررتدعاء قرار أي -4

 .وقيمته ملك
 .للتحويل القابلة الدين أدوات أو الدين بأدوات يتعلق الدفع بعدم قرار أي -5
 .إليها للتحويل قابلة دين أدوات أو األسهم املدرجة فئات من فئة بأي املرتبطة احلقوق يف تغيري أي -6


