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 الباب األول 

 أحكام تمهيدية

 :قدمة: امل(1)املادة 

واملبادئ واإلجراءات الهادفة إلى تحقيق  مجموعة من القواعدتسعى الشركة بشكل دائم ومستمر الى وضع 

أصحاب املصالح املتعارضة،  املساهمين واملكتتبين واعضاء مجلس االدارة واملوظفين و والتوازن بينالتوفيق 

وضع ، و وتوزيع الحقوق واملسؤوليات فيما بينها ضمن إطار عام من الشفافية واإلفصاح واملساواة في الفرص

قراره ونموه وتشجيع وتنظيم عمل سوق الشركة واست رقابة تضمن حسن إدارة الشركةللضوابط ووسائل 

االستثمار واالبتكار وتخفيض املخاطر وتخفيض تكلفة راس املال وضمان املعاملة املنصفة لحملة االسهم وتعزيز 

وزيادة الكفاءة وتعزيز الرقابة  وإيجاد بيئة عمل سليمة، وضمان املشاركة واملساءلة واملحاسبةالثقة واملصداقية 

املنظور والطويل، وقيمة حقوق امللكية على املدى  وزيادة الربحية  د الشركةاستغالل موار ُحسن  بما يؤدي الى 

ويشمل ذلك إعادة هيكلة مجلس االدارة وحماية حقوق االقلية وتعزيز اجراءات الرقابة واملساءلة  وتكريس 

 مبادئ الشفافية واالفصاح واملساواة بالفرص وافضل املمارسات.

هتمام باملصالح األساسية للمجتمع في مجاالت الصحة د بل يتعداه ليشمل اال وال يقف دور االدارة عند هذا الح

املجتمع، وإرساء قيم  وتطور التنمية االقتصادية ب واملساهمة العامة وتطوير املوارد البشرية، وحماية البيئة

، وتعزيز سيادة الديمقراطية والعدالة، واملساواة في الفرص، والشفافية واإلفصاح التي تضمن نزاهة املعامالت

 .القانون، ورسم الحدود الفاصلة بين املصالح الخاصة والعامة والحيلولة دون استغالل املنصب والنفوذ

ادارة يتسم سلوكها بالشفافية واملساواة ويحقق مسؤولية ورؤية  الى ايجادوتهدف الشركة من خالل الحوكمة 

السلع والخدمات بالجودة واملواصفات املناسبة، وبأقل تكلفة إنتاج وتأمين احتياجات املجتمع من الشركة ب

ممكنة وباالستخدام الجيد لجميع موارد املجتمع وتعزيز القدرة التنافسية بما يمكن الشركة من الوصول إلى 

تحقيق الكفاءة  مصادر التمويل املختلفة للتوسع والنمو، واغتنام فرص نمو إستراتيجية، واملساهمة في

  .والتنمية االقتصادية القطاعية والوطنية، واملساهمة في تحقيق ازدهار اقتصادي مستدام اإلنتاجية

وضع إطار  و حماية حقوق حملة األسهمكما تهدف الشركة من خالل وضع املبادئ االساسية للحوكمة الى 

األسهم على  ضمان املعاملة العادلة لجميع حملة ، ومتكامل لحماية وضمان ممارسة حملة األسهم لحقوقهم

سواء بغض النظر عن عدد األسهم اململوكة، وضمان حقوق ومصالح األقلية بحيث يضمن النظام لجميع  حد

الرقابة الفعالة على  من خالل تحديد مسؤوليات مجلس اإلدارة ، وحملة األسهم فرصة الدفاع عن حقوقهم

من  تحديد دور أصحاب املصالحو م إدارة الشركة ، ومسؤولية مجلس اإلدارة تجاه الشركة وحملة األسه

، وتحقيق التوازن والتوفيق فيما بينهم.  هماالعتراف بحقوقاملساهمين والعاملين والعمالء والدائنون واملجتمع و 

 للمبادئ األخرى  مبدأ اإلفصاح والشفافية واملساواة في الفرص أضف الى ذلك تكريس
ً
 عمليا

ً
 . والذي يعتبر تطبيقا
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 للعاملين ملساعدتهم ان دليل الحوكمة هذا يعتبر بمثابة 
ً
ميثاق سلوكيات وأخالق عمل، وهو بذلك يعتبر دليال

على التعرف على املمارسات األخالقية والنـزيهة، وتعزيز ثقافة األمانة، واالبتعاد عن السلوكيات غير القويمة، 

معايير وإجراءات االمتثال  الدليلكما يقدم هذا  .العملوضرورة محاسبة االنحراف عن مبادئ سلوكيات وأخالق 

تضارب املصالح حيث يحظر على أعضاء مجلس اإلدارة،  لتجنب توجهات الشركةيتضمن  فهذا الدليل للميثاق.

شركة أن يستغل أي منهم منصبه أو وظيفته لتحقيق مصلحة له أو لزوجته الواملديرين التنفيذيين والعاملين في 

 استغالل ، وتجنبحد أقاربه على حساب مصالح الشركة وحملة األسهم وأصحاب املصالح األخرى أو ألوالده أو أ

مديرو الشركة والعاملون فيها مرافق الشركة وممتلكاتها أو املعلومات الخاصة بها ملنفعة شخصية أو التنافس 

 
ً
 بموجب  مع الشركة، والحفاظ على سرية املعلومات، وعدم اإلفصاح عنها ما لم يكن إفصاحا

ً
النظام، مفروضا

املديرين والعاملين في الشركة بالتعامل مع جميع  من خالل الزام في التعاملكما يكرس هذا الدليل مبدأ االنصاف 

 وتجنب استغالل حاجة شخص ما أو موقفه وظروفه الخاصة
ً
 منصفا

ً
 عمالء الشركة ومورديها وموظفيها تعامال

ن استخدامها لتحقيق مصالح الشركة املشروعة، وحماية تلك األصول حماية أصول الشركة وحسباالضافة الى 

ووضع الضوابط الرادعة لكل خروج عن  كل في مجال عملهواالنظمة االمتثال للقوانين ، و من اإلهمال والهدر

  .تلك القوانين والنظم والتعامل معها بحزم

 و 
ً
 من مجلس إدارة شركة ثوب األصيل تحقيق أفضل املمارسات والقواعد  انطالقا

ً
من هذه املبادئ وحرصا

 معاملعايير املتقدم  ءالسليمة إلدارة الشركة من خالل ارسا
ً
أنظمة هيئة السوق املالية وكافة  ذكرها، وتماشيا

االزدهار والرقي، يضع مجلس االدارة األنظمة ذات الصلة ورؤية اململكة العربية السعودية الهادفة الى التغيير و 

 للرقابة الذاتية تتصرف إدارة الشركة هذا الدليل ليكون بمثابة
ً
 . دعندما ال يراقبها أحعلى اساسه  دليال

 : نطاق التطبيق:(2) املادة

والراغبين بالترشح تطبق هذا الدليل على شركة ثوب األصيل واملساهمين واملكتتبين فيها واعضاء مجلس االدارة 

لهم وال يجوز تعديلها اال وهي ملزمة  لعضوية املجلس واللجان املنبثقة عنه والعاملين بالشركة واصحاب املصالح

 االدارة وبعد اعتمادها من الجمعية العامة للشركة.بقرار من مجلس 

 الالئحة: الهدف من (3)املادة 

واملعايير املنظمة الدارة الشركة من اجل ضمان االلتزام بافضل تهدف هذه الالئحة الى وضع القواعد واالجراءات 

، وتفعيل دور املساهمين بالشركة ممارسات الحوكمة التي تضمن حماية حقوق املساهمين واصحاب املصالح

وبيان اختصاصات مجلس االدارة واالدارة التنفيذية ومسؤولياتها وتفعيل دوره ودور اللجان املنبثقة عنه 

والعدالة في السوق املالية وتعزيز االفصاح والرقابة واملساءلة للعاملين بالشركة شفافية والنزاهة وتحقيق ال

 .حاالت تعارض املصالحاملصالح وحقوقهم و  اصحاب مععام للتعامل  إطارووضع 

 : املراجع: (4)املادة   

 لنظام 
ً
والتعليمات الصادرة عن الجهات املختصة في  ولألنظمة واللوائح الشركاتتم اعداد هذه الالئحة وفقا

 اململكة العربية السعودية وهي:
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النظام االساس ي لشركة ثوب االصيل املعدل بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ  -

 م(.27/05/2018ه )املوافق 12/09/1439

 ه.28/01/1437( وتاريخ 3نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/ -

( وتاريخ 2017-16-8الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم ) الشركاتالئحة حوكمة  -

( 3على نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/ م( بناءً 13/02/2017هـ )املوافق 16/05/1438

-45-3) ملالية رقمااملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق  م(10/11/2015هـ )املوافق 28/01/1437وتاريخ 

 م(.23/04/2018ه )املوافق 07/08/1439( وتاريخ 2018

 ه ولوائحه التنفيذية02/06/1424وتاريخ  30م/ امللكي رقمنظام السوق املالية الصادر باملرسوم  -

 .وتعديالته

 االنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة والصادرة عن الجهات املختصة. -

 تعديل الالئحة:: (5)املادة 

وتعليمات هيئة السليمة وعمل الشركة ومصالحها  دارةلس االدارة وبناء على مقتضيات اإل يجوز بقرار من مج

ي تعديالت جديدة قد تدخلها الهيئة على الئحة حوكمة التجارة واالستثمار وتماشيا مع أ السوق املالية ووزارة

ئحة املعدلة على اول جمعية ال الالئحة على ان تعرض الهذه  الشركات والي اسباب مبررة يراها املجلس، تعديل

 عامة العتمادها.

 : نبذة عن الشركة:(6)املادة 

م( 14/02/1989هـ )املوافق 08/07/1409ّسست شركة ثوب االصيل كشركة ذات مسئولية محدودة بتاريخ تأ

ريال سعودي وتم قيدها بالسجل التجاري بمدينة الرياض بموجب شهادة مليوني  (2,000,000)براس مال قدره 

التجارة وزارة م( صدرت موافقة 28/08/2016وافق هـ )امل25/11/1437وبتاريخ  .(1010071301رقم )

م وافقت الجمعية العامة 08/03/2017وبتاريخ  ،على الترخيص بتحول الشركة إلى شركة مساهمةواالستثمار 

( مائة وخمسين 150,000,000مليون ريال إلى )( خمسين 50.000.000على زيادة رأس املال من ) (غير العادية)

تمت رح أسهمها وإدراجها في السوق املوازية )سوق نمو(. وتعتبر الشركة من أولى الشركات التي تم ط .مليون ريال

توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس  على 2018يوليو  4املوافقة خالل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 

٪ ليرتفع عدد أسهم 100مليون ريال سعودي بنسبة زيادة قدرها  300مليون ريال إلى  150مال الشركة من 

  .سهممليون  30مليون سهم إلى  15 الشركة من

 .استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في املنسوجات وامللبوسات الجاهزةويتمثل نشاطها ب
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  : التعريفات:(7)املادة 

 :املوضحة أمامها ما لم يقتض السياق خالف ذلك على املعانيتدل الكلمات والعبارات اآلتية 

 .ه28/01/1437 ( وتاريخ3)م/نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم : نظام الشركات

 ه.02/06/1424( وتاريخ 30)م/ نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم: نظام السوق املالية 

الصادرة وااللتزامات املستمرة  طرح األوراق املاليةقواعد : املستمرةطرح األوراق املالية وااللتزامات قواعد 

 ،(م27/12/2017)املوافق  ه09/04/1439( وتاريخ 2017-123-3بالقرار رقم ) هيئة السوق املاليةعن مجلس 

 الجديدة  القواعدب العمل تموقد 
ً
 م01/04/2018من تاريخ  بدءا

   ةهيئة السوق املالي :الهيئة 

  .السوق املالية السعودية: السوق 

 األصيل.ثوب شركة : الشركة 

  ة.إدارة الشرك مجلسة: اإلدار  مجلس 

 العالقات املختلفة بين مجلس لتنظيم على آلياتقواعد لقيادة الشركة وتوجيهها تشتمل : حوكمة الشركات

واملساهمين وأصحاب املصالح، وذلك بوضع قواعد وإجراءات خاصة لتسهيل عملية  التنفيذييناإلدارة واملديرين 

اتخاذ القرارات وإضفاء طابع الشفافية واملصداقية عليها بغرض حماية حقوق املساهمين وأصحاب املصالح 

  .والشفافية في السوق وبيئة األعمال والتنافسيةوتحقيق العدالة 

ل جمعيةن: املساهميجمعية  
َّ
 .ساس ياأل  من مساهمي الشركة بموجب أحكام نظام الشركات ونظام الشركة تشك

 في اإلدارة  مجلس اإلدارةعضو : التنفيذيالعضو  
ً
للشركة ويشارك في األعمال  التنفيذيةالذي يكون متفرغا

  .اليومية لها

 إلدارة الش مجلس اإلدارةعضو : التنفيذيالعضو غير 
ً
 .ركة وال يشارك في األعمال اليوميةالذي ال يكون متفرغا

يتمتع باالستقالل التام في مركزه وقراراته، وال تنطبق عليه أي  تنفيذيغير  مجلس إدارة عضو :املستقلالعضو 

  ة.من عوارض االستقالل املنصوص عليها في املادة العشرين من هذه الالئح

املنوط بهم إدارة عمليات الشركة اليومية واقتراح القرارات  األشخاصن: التنفيذيياإلدارة التنفيذية أو كبار 

   .يالواملدير امل ونوابه التنفيذيكالرئيس ، وتنفيذهااالستراتيجية 
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 : األقارب أو صلة القرابة

 اآلباء، واألمهات، واألجداد، والجدات وإن علوا -

 األوالد، وأوالدهم وإن نزلوا   -

 م.اإلخوة واألخوات األشقاء، أو ألب، أو أل    -

  .األزواج والزوجات -

أخرى مساهمة أو  على شركاتشركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة تهدف إلى السيطرة : الشركة القابضة 

 ذات مسؤولية محدودة 
ُ
مال تلك الشركات أو  سعة، وذلك بامتالك أكثر من نصف رأالتاب الشركات ىدعت

   ا.همجلس إدارت على تشكيلبالسيطرة 

 .الصفة بهذه اململكة أنظمة له تقر اعتباري  أو طبيعي شخص أي :شخص

 :العالقة ذوو  األطراف

 .الشركة في املساهمين كبار -أ

 .وأقاربهم التابعة شركاتها من أي أو الشركة إدارة سمجل أعضاء -ب

 .وأقاربهم التابعة شركاتها من أي أو الشركة في التنفيذيين كبار -ت

 .الشركة في املساهمين كبار لدى التنفيذيين وكبار اإلدارة سمجل أعضاء  -ث

 أو أقاربهم. التنفيذيين كبار أحد أو اإلدارة مجلس لعضو اململوكة – الشركات غير من – املنشآت  -ج

 فيها أقاربهم أو التنفيذيين كبار أو اإلدارة مجلس أعضاء من أي يكون  التي الشركات -ح
ً
 .شريكا

  أقاربهم أو التنفيذيين كبار أو اإلدارة مجلس أعضاء من أي يكون  التي الشركات -خ
ً
 في مجلس عضوا

 فيه. التنفيذيين كبار من أو إدارتها

نسبته  ما وأقاربهم التنفيذيين كبار أو اإلدارة مجلس أعضاء من أي فيها يملك التي املساهمة شركات  -د

 .التعريف هذا من)ت(  الفقرة في ورد ما مراعاة مع أكثر، %( أو5)

 ولو في قراراتها تأثير أقاربهم أو التنفيذيين كبار أو اإلدارة سمجل أعضاء من ألي يكون  التي الشركات -ذ

  .التوجيه أو النصح بإسداء

 .تنفيذييها إدارتها وكبار مجلس وأعضاء الشركة قرارات في تأثير لنصائحه وتوجيهاته يكون  شخص أي  -ر 

 للشركة. التابعة أو القابضة الشركات -ز 

م التي والتوجيهات النصائح التعريف هذا ( منز (و (ر (الفقرتين من ويستثني -س  منهي من بشكل تقدَّ

 .ذلك في له مرخص شخص

 .له تابع وكل الشخص ذلك تعني بشخص، يتعلق فيما: املجموعة

 كونه في يشترك معه أو اآلخر، الشخص ذلك عليه يسيطر أو آخر، شخص ىعل يسيطر الذي الشخص :تابع

 
ً
 .مباشر غير أو بشكل مباشر السيطرة تكون  سبق مما أي وفي ،ثالث شخص قبل من عليه مسيطرا

 والعمالء، واملوردين واملجتمع. والدائيين، كالعاملين، الشركة، مع مصلحة له من كل: املصالح أصحاب

 .التصويت فيها حقوق  أو الشركة أسهم من أكثر أو%( 5نسبته ) ما يملك من كل: املساهمين كبار
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 بعدد قدرة تصويتية مساهم كل حنيم اإلدارة سمجل أعضاء الختيار تصويت أسلوب: التراكمي التصويت

 تكرار دون  املرشحين من من يختارهم بين تقسيمها أو واحد ملرشح بها التصويت له حقي حيث يملكها التي األسهم

 .األصوات لهذه

  غير مباشر، أو مباشر بشكل آخر، شخص قرارات أو أفعال في التأثير ىعل القدرة: السيطرة حصة
ً
 أومنفردا

 
ً
 :خالل من تابع، أو قريب مع مجتمعا

 شركة.  في حقوق التصويت من أكثر أو %30 نسبة امتالك )أ( 

 .اإلداري  الجهاز أعضاء من أكثر أو %30 تعيين حق )ب(

 الشركة إدارة سمجل وُيعّد  .للشخص االستراتيجية القرارات يتخذون  الذين األفراد مجموعة: اإلداري  الجهاز

 .لها اإلداري  الجهاز

 والخطط املرتبطة باألداء، السنوية أو الدورية واملكافآت حكمها، في وما واألرباح والبدالت املبالغ املكافآت:

 التي املعقولة الفعلية النفقات واملصاريف باستثناء أخرى، عينية مزايا وأي األجل، طويلة أو قصيرة التحفيزية

 .عمله تأدية لغرض اإلدارة سمجل عضو عن الشركة تتحملها

  .ال أم عمل يوم أكان سواء تقويمي، يوم م:يو 
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 الباب الثاني

 والجمعية العامة حقوق املساهمين

 الفصل األول 

 حقوق املساهمين

 :املعاملة العادلة للمساهمين: (8)املادة 

جميع حقوق املساهمين املتصلة بأسهمهم وفقا لنظام الشركات شركة ثوب األصيل كفل النظام األساس ي ل

حقوق املساهمين ولوائحه ونظام هيئة سوق املال ولوائحه التنفيذية، وعلى مجلس اإلدارة ان يعمل على حماية 

وتسهيل األسهم العدالة واملساواة فيما بينهم وعدم التمييز بين املساهمين املالكين لذات فئة وتكريس مبدأ 

 ممارسة هذه الحقوق وعدم حجب أي حق عنهم. 

 .املذكورة جميع حقوقهم ساهمين ممارسةللمتضمن الشركة الداخلية  هذه وسياساتكما ان الئحة الحوكمة 

 : الحقوق املرتبطة باألسهم:(9)املادة 

  توزيعها يتقرر  التي األرباح صافي من نصيبه على الحصول  -1
ً
 على نصيبه الحصول أسهم،  بإصدار أو نقدا

 .التصفية دعن الشركة موجودات من

 مداوالتها، في واالشتراك ،أيا كان عدد اسهمه الخاصة أو العامة املساهمين جمعيات حضور حق  -2

 .قراراتها ىعل والتصويت

 اخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة او عاملي الشركة في حضور  -3
ً
الجمعيات حق توكيل املساهم شخصا

 العامة.

 %( من راس املال على األقل دعوة الجمعية العامة لالنعقاد.5حق املساهمين اللذين يمثلون ) -4

 .التنفيذية ولوائحهما املالية السوق  ونظام الشركات نظام أحكام وفق أسهمه في التصرف -5

 ووثائقها الشركة دفاتر ىعل االطالع وطلب االستفسار -6

 .من خالل حضور الجمعيات العامة للشركة اإلدارة سمجل وأعمال الشركة أداء مراقبة -7

 .تعيين مراجع حسابات الشركة وتحديد مكافآته ومدة عمله -8

 قرارات جمعيات ببطالن والطعن مواجهتهم، في املسؤولية دعوى  ورفع اإلدارة سمجل أعضاء مساءلة -9

 .ياألساس  ونظام الشركة الشركات نظام في الواردة والقيود الشروط وفق والخاصة العامة املساهمين
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 غير الجمعية العامة توقف لم ما نقدية، حصص مقابل تصدر التي الجديدة باألسهم االكتتاب أولوية -10

  -ياألساس  الشركة نظام في ذلك على نص إذا – األولوية بحق العمل العادية
ً
 بعد األربعين للمادة وفقا

 .الشركات نظام من املائة

 .الشركة في املساهمين سجل أسهمه في تقييد   -11

ومحاضر  االطالع على وثائق الشركة كالقوائم املالية وتقرير مجلس اإلدارة وتقرير مراجع الحسابات -12

 .الجمعيات العامة

 موقعها في الشركةنشرهما ت لم ما ساألسا ونظامها الشركة ستأسي عقد من نسخة ىعل االطالع طلب -13

 .اإللكتروني

  هم وفقا للنظام االساس ي.وانتخابهم وعزل اإلدارة مجلس أعضاء ترشيح -14

الى اعضاء مجلس  بشأنهاعات املدرجة في جدول اعمال الجمعية وتوجيه األسئلة و مناقشة املوض -15

  .مراجع الحسابات اإلدارة او

 : املعلومات(10)املادة 
 الكاملة املعلومات وجه، يلتزم مجلس اإلدارة بتوفير أكملمن اجل تمكين املساهم من ممارسة حقوقه على 

 والتفصيل، بالوضوح للمساهم املعلومات توفير وسيلة تتسم املضللة، ويجب أن وغير والصحيحة والواضحة

 بمعلومات تتضمن وأن
ً
 املساهمين من لعموم توفيرها يتم وأن عليها، الحصول  للمساهم يمكن التي الشركة بيانا

 الفئة. ذات

في توفير وعلى مجلس اإلدارة اتباع الوسائل األكثر فعالية في التواصل مع املساهمين وعدم التمييز بينهم 

 املعلومات.

 التواصل مع املساهمين:: (11)املادة  
االستراتيجية للشركة ومصالحها، يضمن مجلس اإلدارة تحقيق درجة  لألهدافانطالقا من مبدأ الفهم املشترك 

وعلى رئيس املجلس والرئيس التنفيذي إطالع بقية أعضاء املجلس على  واملساهمين،من التواصل بين الشركة 

آراء املساهمين ومناقشتها معهم. وتكريسا ملبدأ الفصل بين أجهزة الشركة ال يحق للمساهم التدخل في اعمال 

  ادارتها اوجلس اإلدارة او اإلدارة التنفيذية للشركة ما لم يكن عضوا في مجلس م
ً
او رتها التنفيذية افي اد عضوا

طريق الجمعية العامة العادية وفقا الختصاصاتها أو في الحدود واألوضاع التي يجيزها مجلس كان تدخله عن 

 اإلدارة.

 االدارة:(: انتخاب اعضاء مجلس 12املادة )
 أو نشر مجلس اإلدارة عند لعضوية املرشحين عن معلومات للسوق  اإللكتروني املوقع في الشركة تعلن .أ

 لخبرات املعلومات تلك تتضمن أن على العامة، الجمعية النعقاد الدعوة توجيه
ً
 املرشحين وصفا

 هذه من نسخة توفير الشركةوعلى  والحالية، السابقة وعضوياتهم ووظائفهم ومهاراتهم ومؤهالتهم

 .اإللكتروني وموقعها الرئيس ي مركزها في املعلومات

 حق التصويت استخدام يجوز  ال بحيث اإلدارة، مجلس انتخاب في التراكمي التصويت استخدام يجب  .ب

 .واحدة مرة من أكثر للسهم

 عن أعلنت الشركة الذين اإلدارة مجلس لعضوية املرشحين على العامة الجمعية في التصويت يقتصر  .ت

 .املادة هذه من)أ(  الفقرة وفق معلوماتهم
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 (: الحصول على االرباح:13املادة )
ن رأس %( م5نسبة ال تقل عن )ل توزع ساس ي لشركة ثوب االصي( من النظام األ 45( من املادة )3)وفق الفقرة 

ليها في نظام خرى املنصوص عواالحتياطات األ الحتياطي النظامي بعد تجنيب ارباح املال على املساهمين كأ

 ساس ي.الشركات والنظام األ 

 والشركة مصالح املساهمين يحقق بما األسهم أرباح توزيع بشأن واضحة سياسة وضع اإلدارة مجلس على يجب

 
ً
 .األساس الشركة لنظام وفقا

  األرباح في ةحص املساهم يستحق 
ً
 أو على املساهمين، األرباح توزيع بشأن الصادر العامة الجمعية لقرار وفقا

ذ أن على التوزيع، وتاريخ تاريخ االستحقاق القرار ويبين مرحلية، أرباح بتوزيع القاض ي مجلس اإلدارة قرار  ينفَّ

  القرار
ً
 نت الصادرة التنظيمية الضوابط واإلجراءات في عليه منصوص هو ملا وفقا

ً
 الخاصة الشركات ظامنل فيذا

 .املدرجة املساهمة بشركات
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 الفصل الثاني

 حقوق املساهمين املرتبطة باجتماع الجمعية العامة

 
 :نظرة عامة –الجمعيات العامة للمساهمين : (14)املادة 

 كتعيينالجمعية العامة للمساهمين هي السلطة األعلى في الشركة حيث تختص بجميع األمور املتعلقة بالشركة 

بما ال ت لمعلومااطلب ر والستفسااحق دارة، وإلامجلس ل عماأقبة امر، وعفائهمدارة وإإلامجلس ء عضاأ

، لماليةائم القوار اقرإو ، لتنفيذيةائحه الوولمالية ق السوم امع نظارض ال يتعاولشركة ايضر بمصالح 

يع زتوار قروإة دار إلامجلس ء عضاألية على ولمسؤى اعودفع ، ور تعابهأتحديد ت ولحساباا مراجعتعيين و

ألساسي م النظااتعديل ، وتخفيضهأو لشركة ل امادة رأس يادارة، وز إلالموصى بها من قبل مجلس ح ابارألا

 للشركة.

ممارسة جميع اختصاصاتهم  املساهمين فياءات النظامية جميع وتمثل الجمعية العامة املنعقدة وفقا لإلجر 

املتعلقة بالشركة وتؤدي دورها وفقا ألحكام نظام الشركات ولوائحه ونظام هيئة سوق املال ولوائحه التنفيذية 

 والنظام األساس ي. 

العادية ولكل جمعية وتتكون الجمعيات العامة للمساهمين من الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير 

 
ً
لنظام الشركات ولوائحه  اختصاصات تختلف عن األخرى مع مراعاة االحكام املشتركة لكلتا الجمعيتين وفقا

 ونظام الشركة األساس ي.

 الجمعية العامة العادية: إجراءات انعقاد (:15)املادة 
 السنة خاللة على األقل في تنعقد الجمعية العامة العادية بناء على دعوة من مجلس اإلدارة مرة واحد -أ

طلب  إذان يدعو الجمعية لالنعقاد اإلدارة أوعلى مجلس األشهر الستة التالية النتهاء السنة املالية. 

%( من راس املال على األقل. 5و عدد من املساهمين يمثل )أو لجنة املراجعة أذلك مراجع الحسابات 

الحسابات دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد إذا لم يقم املجلس واستثناء مما تقدم يجوز ملراجع 

 من تاريخ طلب مر 30بدعوة الجمعية خالل )
ً
 جع الحسابات.ا( ثالثون يوما

نظام الشركات  في عليها املنصوص الجمعية العامة العادية وفقا لألوضاع والظروف تنعقديجب ان  -ب

 للضوابط التي  والنظام األساس ي للشركة تنفيذيةونظام هيئة سوق املال ولوائحه ال ولوائحه
ً
ووفقا

 تضعها هيئة السوق املالية.

  الجمعية انعقاد موعد ومكان عن اإلعالن يجب -ت
ً
 بواحد املوعد قبلجدول األعمال  العامة متضمنا

  وعشرين
ً
 يوم( 21) يوما

ً
 واملوقع للسوق  اإللكتروني املوقع في الدعوة األقل. كما يجب نشر على ا

ع يومية وفي صحيفة للشركة اإللكتروني  وباإلضافة .الرئيس ي الشركة مركز فيها املنطقة التي يقع في توزَّ

 طريق وسائل عن ملساهميها والخاصة العامة الجمعيات النعقاد الدعوة توجيه للشركة يجوز  لذلك،

 .الحديثة كالبريد االلكتروني وتطبيق الواتساب وغيرها التقنية
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عدد من املساهمين  أكبريجب عقد الجمعية العامة العادية بالوقت واملكان املالئمين مما يتيح مشاركة  -ث

 باجتماع الجمعية، وعلى مجلس اإلدارة ان ييسر ذلك. 

 قبل الشركة الرئيس ي مركز في الحضور  في الراغبين املساهمين بيانات تسجيل من التحقق على الشركة -ج

  .الجمعية النعقاد املحدد الوقت

العامة العادية وعلى مجلس  الجمعية اجتماعات في والتصويت لكل مساهم الحق باملشاركة الفعالة -ح

 ، كما يجب إاإلدارة ان يتيح له هذه الفرصة
ً
بالقواعد التي تحكم تلك  حاطة املساهمين علما

 التصويت. االجتماعات وإجراءات

 قراراتها والتصويت على مداوالتها في املساهم واشتراك العادية العامة الجمعيات اجتماعات عقد يجوز  -خ

  وذلك الحديثة، التقنية وسائل بواسطة
ً
 لنظام تنفيذا التنظيمية الصادرة واإلجراءات للضوابط وفقا

 .املدرجة املساهمة بشركات الخاصة الشركات

 : جدول اعمال الجمعية:(16)املادة 

 االعتبار املوضوعات التي في يأخذ أن العامة الجمعية أعمال جدول  إعداد عند اإلدارة مجلس على -أ

 .إدراجها في املساهمون  يرغب

 عمال الجمعية العامة العادية يجب أن يكون جدول أ -ب
ً
 واضحا

ً
بحيث يكون كل بند مستقل عن  ومفصال

الجمعية  أعمال جدول  ىعل املدرجة املوضوعات من موضوع كل إفراد اإلدارة االخر. وعلى مجلس

  املختلفة املوضوعات بين الجمع وعدم مستقل، بند في العامة
ً
 وعدم وضع واحد، بند تحت جوهريا

 لغرض واحد ضمن بند فيها مباشرة غير أو مباشرة مصلحة املجلس ألعضاء يكون  التي والعقود األعمال

 ككل. البند على املساهمين تصويت على الحصول 

 انعقاد وموعد اإلعالن نشر بين ما الفترة خالل العامة الجمعية أعمال جدول  تعديل للشركة يجوز  -ت

  عن ذلك الشركة تعلن أن على العامة، الجمعية
ً
الخامسة  املادة من )ت( الفقرة في املقررة لألوضاع وفقا

 .عشر

 نشر عند– للسوق  اإللكتروني واملوقع للشركة اإللكتروني املوقع خالل من للمساهمين يتاح أن يجب -ث

 أعمال الجمعية جدول  ببنود املتعلقة املعلومات على الحصول  – العامة الجمعية النعقاد الدعوة

 وذلك لجنة املراجعة وتقرير املالية والقوائم الحسابات ومراجع اإلدارة مجلس تقرير وبخاصة العامة،

 جدول  تعديل حال في املعلوماتتلك  تحديث الشركة وعلى .بشأنهامدروس  قرار اتخاذ من لتمكينهم

 العامة. الجمعية أعمال

 عمال الجمعية العامة.ات الى جدول أللهيئة إضافة ما تراه من موضوع -ج

 : إدارة الجمعية العامة:(17)املادة 
مجلس  من ينتدبه أو غيابه عند نائبه أو اإلدارة مجلس رئيس العامة الجمعيات اجتماعات يرأس -أ

 ونائبه. اإلدارة مجلس رئيس غياب حال في لذلكأعضائه  بين من اإلدارة

 وجامع لألصوات.  سر للجمعيةيجب تعيين أمين  -ب

 في اجتماعات والتصويت الفعالة للمشاركة للمساهمين الفرصة بإتاحة العامة جمعيةال رئيس يلتزم -ت

 .التصويت حق استخدامأو  الجمعيات حضور  إعاقة إلى يؤدي إجراء أي وضع وتجنب العامة، الجمعية

  إحاطتهم بويج
ً
 .التصويت االجتماعات وإجراءات تلك عمل تحكم التي بالقواعد علما
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 الجمعية أعمال جدول  في املدرجة املوضوعات ملناقشة للمساهمين الفرصةعلى رئيس الجمعية اتاحة  -ث

 هذه عن اإلجابة ويجب. الحسابات ومراجع اإلدارة مجلس أعضاء إلى األسئلة بشأنهاوتوجيه  العامة

 الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر. بالقدر األسئلة

الجمعية العامة  محضر اجتماعاملساهمين من االطالع على  السر تمكينمين على رئيس الجمعية وأ -ج

الجمعية، وإتاحة الفرصة لهم للتحفظ على أي بند او صياغة ال تتناسب مع ما تمت مناقشته خالل 

 االجتماع. عقد تاريخ من أيام عشرة خالل منه بنسخة الهيئة تزويد الشركة على ويتعين

  – والسوق  الهيئة وإشعار للجمهور  اإلعالن الشركةعلى  -ح
ً
 بنتائج –الهيئة تحددها التي للضوابط وفقا

 .انتهائها فور  العامة الجمعية

 اختصاصات الجمعية العامة العادية: (:18)املادة 
باستثناء ما تختص به الجمعية العامة غير تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور املتعلقة بالشركة 

وتنعقد مرة على األقل في السنة خالل األشهر الستة التالية النتهاء السنة املالية للشركة ويجوز دعوة العادية 

 ى كلما دعت الحاجة الى ذلك.جمعيات عامة عادية أخر 

 وتختص الجمعية العامة غير العادية بما يلي:

 .وعزلهم باستخدام أسلوب التصويت التراكمي اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب -أ

نقص عدد أعضائه عن الحد األدنى املنصوص عليه  إذاانتخاب العدد الالزم من أعضاء مجلس اإلدارة  -ب

 في نظام الشركات او النظام األساس ي للشركة.

 التي األعمال والعقود في مباشرة غير أو مباشرة مصلحة اإلدارة مجلس لعضو يكون  أن في الترخيص -ت

 .التنفيذية ولوائحه الشركات نظام أحكام وفق وذلك الشركة، لحساب تتم

 ينافس الشركة أن أو الشركة، منافسة شأنه من عمل أي في اإلدارة مجلس عضو باشتراك الترخيص -ث

 ولوائحه التنفيذية. الشركات نظام أحكام وفق وذلك تزاوله، الذي النشاط فروع أحد في

 ذات واألنظمة األخرى  ولوائحه التنفيذية الشركات نظام بأحكام اإلدارة سمجل أعضاء التزام مراقبة -ج

 تدبير إساءتهم أو لتلك األحكام مخالفتهم عن ينشأ ضرر  أي وفحص ،االساس ي الشركة ونظام العالقة

  ما تراه واتخاذ ،ذلكعلى  املترتبة املسؤولية وتحديد الشركة، أمور 
ً
  الشأن هذا في مناسبا

ً
 لنظام وفقا

 ولوائحه التنفيذية. الشركات

  املراجعة ةنلج تشكيل -ح
ً
 .ولوائحه التنفيذية الشركات نظام ألحكام وفقا

 .للشركة املالية القوائم على املوافقة -خ

 .اإلدارة مجلس تقرير على املوافقة -د

 .الصافية األرباح توزيع طريقة بشأن اإلدارة مجلس اقتراحات في البت -ذ

 واملوافقة على وإعادة تعيينهم، وتغييرهم، مكافآتهم، وتحديد الشركة، حسابات مراجعي تعيين -ر

 .تقاريرهم

 صعوبات وفي أي ملهامهم، أدائهم في الشركة حسابات مراجعي من تقع التي واألخطاء املخالفات في النظر -ز

 من لهم الشركة أو إدارة اإلدارةمجلس  بتمكين تتعلق – الشركة حسابات مراجعو بها ُيخطرها –

 واتخاذ مهامهم، ألداء الالزمة اإليضاحاتوالبيانات  الوثائق من والسجالت وغيرها الدفاتر ىعل االطالع

  تراه ما
ً
 .الشأن هذا في مناسبا
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 توزيع املدفوع، وتقرير الشركة مالسرأ من %(30) بلغ ما متى النظامي الشركة احتياطي تجييب وقف -س

  فيها الشركة ال تحقق التي املالية السنوات في الشركة مساهمي على النسبة هذه منه جاوز  ما
ً
 أرباحا

 .صافية

 استخدام يكون  أن ىعل معين، لغرض هتخصيص عدم حال في للشركة االتفاقي االحتياطي استخدام -ش

 أو الشركة ىعل بالنفع تعود األوجه التي وفي اإلدارة مجلس من اقتراح على بناءً  االحتياطي هذا

 املساهمين.

 بخالف االحتياطي النظامي واالحتياطي االتفاقي والتصرف فيها. للشركة أخرى  احتياطيات تكوين  -ص

 ما أو ملعاونة الشركة لعاملي اجتماعية مؤسسات إلنشاء للشركة الصافية األرباح من مبالغ اقتطاع -ض

  يكون 
ً
  املؤسسات، هذه من قائما

ً
 .الشركات نظام املائة من بعد التاسعة والعشرين املادة في ورد ملا وفقا

 خالل عدة صفقات أم واحدة صفقة في سواء الشركة، أصول  من %(50) من أكثر بيع ىعل املوافقة -ط

  عشر اثني
ً
 ضمن ما يدخل األصول  تلك بيع تضمن حال وفي بيع، صفقة أول  تاريخ من شهرا

 العادية غير الجمعية العامة موافقة ىعل الحصول  فيجب العادية، غير العامة الجمعية اختصاصات

 .على ذلك

 انعقاد الجمعية العامة غير العادية: (: إجراءات19)املادة 
العادية بناء على دعوة من مجلس اإلدارة كلما دعت الحاجة الى تعديل النظام غير تنعقد الجمعية العامة 

 ( من نظام الشركات.88األساس ي للشركة مع مراعاة املادة )

 العادية وجدول االعمال:: إدارة الجمعية العامة غير (20)املادة 
 أعاله. السادسة عشر والسابعة عشريطبق في هذا الشأن ما نصت عليه املادتين 

 العادية:غير : اختصاصات الجمعية العامة (21)املادة 
 :يلي بما العادية غير العامة الجمعية تختص

عّد  التي التعديالت باستثناء س ياألسا الشركة نظام تعديل -أ
ُ
 .باطلة الشركات نظام أحكام بموجب ت

 .التنفيذية ولوائحه الشركات نظام في املقررة األوضاع وفق الشركة مال سرأ زيادة -ب

 وفق مالية، بخسائر ُمنيت الشركة إذا أو الشركة حاجة عن زيادته حال في الشركة مالسرأ تخفيض -ت

 .التنفيذيةولوائحه  الشركات نظاماالساس ي و  النظام في املقررة األوضاع

ص س ياألسا نظامهاعليه  ينص للشركة اتفاقي احتياطي تكوين تقرير -ث  والتصرف معين، لغرض ويخصَّ

 .فيه

 .ساألسا نظامها في املعين األجل قبل حلها أو الشركة استمرار تقرير -ج

 .الشركة أسهم شراء عملية ىعل املوافقة -ح

 األسهم املمتازة تحويل أو ممتازة أسهم إلى عادية أسهم تحويل أو شرائها إقرار أو ممتازة أسهم إصدار -خ

  س ياألسا الشركة نظام في نص ىعل اءً نب وذلك عادية، إلى
ً
 واإلجراءات التنظيمية للضوابط ووفقا

 .املدرجة املساهمة بشركات الخاصة الشركات لنظام تنفيذا الصادرة

 التي لعدد األسهم األقص ى الحد وبيان أسهم، إلى للتحويل قابلة تمويلية صكوك أو دين أدوات إصدار -د

 .الصكوك أو األدوات تلك مقابل إصدارها يجوز 
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 أو والشركات التابعة الشركة في للعاملين منها جزء أو املال رأس زيادة عند املصدرة األسهم تخصيص -ذ

 .ذلك من أي أو بعضها،

 أو إعطاء نقدية حصص مقابل املال رأس بزيادة االكتتاب في للمساهمين األولوية بحق العمل وقف -ر

ص إذا الشركة، ملصلحة مناسبة تراها التي الحاالت في املساهمين لغير األولوية
ُ
 نظام في على ذلك ن

 س.األسا الشركة

 أن على العامة العادية، الجمعية اختصاصات في داخلة قرارات تصدر أن العادية غير العامة للجمعية ويجوز 

  القرارات تلك تصدر
ً
 لألسهم املطلقة املحددة باألغلبية العادية العامة الجمعية قرارات إصدار لشروط وفقا

 .االجتماع في املمثلة

 : التوكيل في الجمعيات:(22)املادة 
 للضوابط 

ً
يجوز للمساهم ان يوكل عنه شخص اخر لحضور جمعيات املساهمين والتصويت نيابة عنه وفقا

 التالية:

الشركة او املكلفين بالقيام بصفة دائمة  موظفي أحد أو اإلدارة، مجلس أعضاء أحد توكيل يجوز  ال -أ

 بعمل فني او اداري لحسابها.

ان يكون التوكيل محدد ويصل الى الشركة قبل ثالثة أيام عمل على األقل من موعد انعقاد الجمعية  -ب

 الى أي توكيل يرد بعد هذا التاريخ.ُينظر ولن 

ساهم او وكيله الى مساهم اخر فيجب التصديق على صحة توقيع املوكل إذا كان التوكيل صادر من م -ت

  لديها صفة معتبرة.من الغرفة التجارية او أي جهة 
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 الباب الثالث

 مجلس االدارة

 الفصل األول 

 تشكيل مجلس االدارة

 :تكوين مجلس االدارة: (23)املادة 

أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية ملدة ال  خمسة( 5)يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من  -أ

تزيد عن ثالث سنوات ويجوز إعادة انتخابهم لدورة او دورات أخرى ما لم يطرأ أي تعديل على نظام 

 الشركة األساس ي يقض ي بخالف ذلك.

 يجب ان تكون اغلبية مجلس اإلدارة من األعضاء غير التنفيذيين. -ب

 .أكثرايهما  املجلس،قلين عن عضوين اثنين او ثلث أعضاء يجب ان ال يقل عدد األعضاء املست -ت

أيام  خمسة خالل عضويتهم وصفات اإلدارة مجلس أعضاء بأسماء الهيئة إشعار الشركة يجب على -ث

 تغييرات وأي – أقرب أيهما – تعيينهم تاريخ من خمسة أيام أو اإلدارة مجلس دورة بدء تاريخ من عمل

 .التغييرات حدوث تاريخ من عمل أيام خمسة خالل عضويتهم لىتطرأ ع

 :: شروط عضوية مجلس االدارة(24)املادة 

 واملعرفة واملهارة الخبرة فيهم تتوافر ممن املهنية الكفاية ذوي  من اإلدارة مجلس عضو يكون  أن ُيشترط

 الخصوصعلى وجه  املرشحفي يتوفر  أن ىويراع واقتدار، بكفاءة مهامه ممارسة من يمكنه بما الالزم، واالستقالل

 :يلي ما

 األداء تحفيز إلى يؤدي بما الصالحيات ملنح تؤهله قيادية بمهارات يتمتع بأن وذلك القيادةعلى  القدرة -أ

 .املهنية واألخالق بالقيم التقيدو  الفعالة اإلدارة مجال في املمارسات أفضل وتطبيق

 والشخصية ،املهنية واملهارات العلمية، املؤهالت ن لديهو بحيث يك اصحاب الكفاءةمن ان يكون  -ب

 أو واملستقبلية الحالية الشركة بأنشطة الصلة ذات العملية والخبرات التدريب، ومستوى  ،املناسبة

  ،الحوكمة أو القانون  أو املحاسبة أو االقتصاد أو باإلدارة
ً
 .والتدريب التعلم في الرغبة عن فضال

 واإلدارية، والقيادية، الفنية، القدرات فيه تتوافر وذلك بأن التوجيهى عل رةدالقان يكون لديه  -ت

  يكون  وأن العمل، بسير املتعلقة الفنية املتطلبات واستيعاب القرار، في اتخاذ والسرعة
ً
 ىعل قادرا

 .الواضحة املستقبلية والرؤية والتخطيط التوجيه االستراتيجي

  يكون أن  -ث
ً
 .وفهمهما املالية والتقارير البيانات قراءة ىعل قادرا
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  -ج
ً
 واختصاصاته بشكل طبيعي. مهامهتمنعه من ممارسة  بأمراض مصابومعافي وغير  ان يكون سليما

  -ح
ً
 في مجلس إدارة شركة منافسة. ان ال يكون عضوا

 مدرجة شركات مساهمة خمس من أكثر إدارة مجلس عضوية يشغل أالعضو مجلس اإلدارة  في ُيشترط -خ

 .واحد آن في السوق  في

  .ان ال يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف او األمانة -د

 رقابية يقض ياال يكون قد صدر بحقه قرار يدينه من قبل هيئة السوق املالية او أي جهة قضائية او  -ذ

 . اولوائحهمبمخالفته لنظام الشركات او نظام السوق املالية 

 لسبب مشروع.ان ال يكون قد ُعزل من مجلس إدارة شركة أخرى  -ر

 :: انتهاء العضوية بمجلس االدارة(25)املادة 

  تنتهي عضوية املجلس
ً
وضاع املنصوص عليها في املادة السادسة عشر من النظام االساس ي للشركة كما لأل  وفقا

 من الحاالت التالية: أكثرواحدة او  تفي حال تحقق تنتهي

 .االستقالة أو الوفاة -

إذا ثبت ملجلس اإلدارة أن العضو قد أخل بواجباته بطريقة تضر بمصلحة الشركة بشرط أن يقترن ذلك   -

 .بموافقة الجمعية العامة العادية

 ألي نظام أو تعليمات سارية في اململكة عضويتهبانتهاء   -
ً
  .العربية السعودية وفقا

 للتسوية مع إذا ُح  -
ً
 .، أو توقف عن دفع ديونهدائنيهكم بشهر إفالسه أو إعساره أو قدم طلبا

 .أصبح فاقد الشعور، أو أصيب بمرض عقلي  -

 باألمانة واألخالق أو أدين بالتزوير.   -
ً
 مخال

ً
 إذا ثبت ارتكابه عمال

متتالية للمجلس دون عذر مشروع، ويصدر القرار من الجمعية  تثالثة اجتماعاال تغيب عن حضور في ح -

 على توصية مجلس االدارة. العامة العادية بناءً 

ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس اإلدارة أو بعضهم وذلك دون 

الشركة باملطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير إخالل بحق العضو املعزول تجاه 

 قبل الشركة  وإالولعضو مجلس اإلدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب  ،مناسب
ً
كان مسؤوال

 عما يترتب على االعتزال من أضرار.

أن  الشركة على عاله،وية املشار اليها أالعض انتهاء طرق  بإحدى اإلدارة مجلس في عضو عضوية انتهاءحال في 

  الهيئة والسوق  تشعر
ً
 .ذلك إلى دعت التي األسباب بيان مع فورا

 في املركز 
ً
 مؤقتا

ً
على أن يكون  الشاغر،إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة كان للمجلس أن يعين عضوا

من  لخالل خمسة أيام عم وهيئة السوق املاليةممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية ويجب أن تبلغ بذلك الوزارة 

كمل العضو الجديد مدة لها ويُ  اجتماععرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول تاريخ التعيين وأن يُ 

مجلس اإلدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد األدنى  النعقادتتوافر الشروط الالزمة  وإذا لم سلفه.

وجب على بقية األعضاء دعوة الجمعية العامة العادية  االساس ي املنصوص عليه في نظام الشركات أو النظام

 لالنعقاد 
ً
 العدد الالزم من األعضاء. النتخابخالل ستين يوما
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 :اإلدارة املستقلعضو مجلس : (26)املادة 

  املستقل اإلدارة مجلس عضو يكون  أن يجب
ً
 القرارات ىوالتصويت عل آرائه وإبداء مهامه ممارسة على قادرا

  السليمة القرارات اتخاذ على اإلدارة مجلس ُيعين بما وحياد، بموضوعية
ُ
 .الشركة مصالح تحقيق في سهمالتي ت

  جري يُ  أن اإلدارة مجلس وعلى
ً
  تقييما

ً
 أو عالقات عدم وجود من والتأكد العضو استقالل تحقق ملدى سنويا

 .فيه تؤثر أن يمكن أو تؤثر ظروف

 :(: عوارض االستقالل27املادة )
غير تنفيذي يتمتع باالستقالل التام في مركزه وقراراته، وال تنطبق ال دارةاإل عضو مجلس  هو عضو املستقلال

 ما يلي: املنصوص عليها فيعليه أي من عوارض االستقالل 

 فيما نسبته خمسة في املائة  .أ
ً
من أسهم شركة أخرى  أو أكثر من أسهم الشركة أو%( 5)أن يكون مالكا

 او له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة. من مجموعتها

 لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في املائة  .ب
ً
أكثر من أسهم  أو%( 5) أن يكون ممثال

 الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها.

 أن يكون من كبار التنفيذيين خالل العامين املاضيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.  .ت

أن تكون له صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بأي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في شركة أخرى   .ث

 من مجموعتها.

ون له صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى أن تك  .ج

 من مجموعتها.

 أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة املرشح لعضوية مجلس إدارتها. .ح

 خالل العامين املاضيين لدى الشركة أو أي من األطرا و كان يعمليعمل أأن   .خ
ً
ف املرتبطة بها أو موظفا

، أو ستشاريةال خدمات اال ومقدمي وكبار املوردين كمراجعي الحساباتبشركة أخرى من مجموعتها، 

 لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العامين املاضيين.
ً
 أن يكون مالكا

إدارة في أن يكون له تعامل أو نشاط جوهري مع الشركة بشكل مباشر أو كشريك أو عضو مجلس  .د

 منشأة لها تعامل جوهري معها.

أن يتقاض ى عضو مجلس اإلدارة مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكافأة عضوية مجلس اإلدارة أو  .ذ

 تحصل عليها التي السابق العام في مكافأت من%  50 عن أو ريال (200,000) عن تزيدأي من لجانه 

 .أقل أيهما هلجان من أي أو اإلدارة مجلس عضوية مقابل

 .خالل سنتين مباشرة او غير مباشرة في االعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة له مصلحةان تكون  .ر

 فروع النشاط الذي تزاوله الشركة. أحدفي  تجريُ نه منافسة الشركة او ان أان يشترك بعمل من ش .ز

 متصلة او منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة. سنوات تسع( 9)ما يزيد على  أمض يان يكون قد  .س

 :(: املصلحة التي ال تنافي استقاللية العضو املستقل28املادة )

عّد  ال
ُ
 من على ترخيص الحصول  لها يجب التي اإلدارة مجلس عضو الستقاللية النافية املصلحة قبيل من ت

 تمت إذا الشخصية لتلبية احتياجاته اإلدارة مجلس عضو مع تتم التي والعقود األعمال العادية، العامة الجمعية
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بعها الشركة التي والشروط األوضاع بنفس والعقود األعمال هذه
ّ
 ضمن وكانت واملتعاملين املتعاقدين عموم مع تت

 .ذلك خالفواملكافآت  الترشيحات تَر لجنة لم ما املعتاد، الشركة نشاط

 الثانيالفصل 

 هاإلدارة واختصاصاتمسؤوليات مجلس 

  :جلس االدارةمل ساسيةالوظائف األ : (29)املادة 

 من ما الشركة وكل إدارة في والوالء العناية واجبي بذل وعليه املساهمين، جميع اإلدارة مجلس يمثل .أ

 .قيمتها وتعظيم وتنميتها مصالحها صون  شأنه

تظــل املســؤولية النهائيــة عــن الشــركة علــى و  أعمالها عن املسؤولية الشركة إدارة مجلس عاتق على تقع .ب

  فوض وإن املجلــس
ً
 يجوز  ال األحوال، جميع وفي .اختصاصاته بعض ممارسة أفراد في أو جهات أو لجانا

 .املدة محدد غير عام أو تفويض إصدار اإلدارة ملجلس

وجديـة واهتمـام، وأن تكـون قراراتـه مبنيـة يجـب أن يـؤدي مجلـس اإلدارة مهامـه بمسـؤولية وحسـن نيـة  .ت

 .على معلومات وافية من اإلدارة التنفيذية أو أي مصدر آخر موثوق به

الشــركة يمثــل عضــو مجلــس اإلدارة جميــع املســاهمين، وعليــه أن يلتــزم بالقيــام بمــا يحقــق مصــلحة  .ث

 مجلس اإلدارة. لهـا، أو التـي صـوتت علـى تعيينـه فـيمـا يحقـق مصـالح املجموعـة التـي يمث ولـيس

 وإجراءات اتخاذ القرار ومدةيحــدد مجلــس اإلدارة الصــالحيات التــي يفوضــها لــإلدارة التنفيذيــة،  .ج

التفـويض، كمـا يحـدد املوضـوعات التـي يحـتفظ بصـالحية البـت فيهـا، وترفـع اإلدارة التنفيذيـة تقـارير 

 .ية عن ممارساتها للصالحيات املفوضةدور 

 يجب على مجلس اإلدارة التأكد من وضع إجراءات لتعريـف أعضـاء املجلـس الجـدد بعمـل الشـركة .ح

  .عن تدريبهم إن لزم األمر فضال والقانونية،وبخاصة الجوانب املالية 

لجميع أعضاء مجلس عن شؤونها  معلومات وافيةالشركة يجب على مجلس اإلدارة التأكد من توفير  .خ

 اإلدارة بوجه عام، وألعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين بوجه خاص، وذلك من أجـل تمكيـنهم مـن

 القيام بواجباتهم ومهامهم بكفاية. 

 يوضح وجدول  التنفيذية اإلدارة إلى املفوضة الصالحيات بتحديد وتفصيلية مكتوبة سياسة اعتماد .د

 رفع التنفيذية اإلدارة من يطلب أن اإلدارة سوملجل التفويض، ومدة التنفيذ وطريقة الصالحيات، تلك

 .املفوضة للصالحيات ممارساتها بشأن دورية تقارير

أن يـذيعوا إلـى املسـاهمين  عليهميحظـر على أعضاء مجلس اإلدارة احترام مبدأ سرية معلومات الشركة و  .ذ

فـي غيـر اجتماعـات الجمعيـة العامـة، أو إلــى الغيــر، مــا وقفــوا عليــه مــن أســرار الشــركة بســبب 

 .ومساءلتهم عن التعويض عــزلهم واال وجــبمباشــرتهم إلدارتهــا، 

 واالختصاصات املهام تحديد ذلك في بما وتطويرها، الشركة بعمل املتعلقة الداخلية السياسات اعتماد .ر

 .املختلفة التنظيمية املستويات إلى لةاملوك واملسؤوليات

  تعيين رئيس .ز
ً
بين أعضائه مع مراعاة احكام نظام  من (رئيس تنفيذي أن يعين لهيجوز و )للرئيس  ونائبا

 
ً
نصب رئيس املجلس سياسة الفصل بين املناصب بحيث ال يجوز الجمع بين م الشركة األساس، معتمدا
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إن نص النظام األساس ي و  ي منصب تنفيذي بالشركة بما في ذلك الرئيس التنفيذي او املدير العام،وأ

 للشركة على خالف ذلك.

والرئيس التنفيذي  ونائبه اإلدارة مجلس رئيس من كل اختصاصات تحديد اإلدارة يجب على مجلس .س

وفي جميع االحوال ال يجوز  .من ذلك األساس الشركة نظام خال إذا ومكتوب واضح بشكل ومسؤولياتهم

 فرد شخص بالسلطة املطلقة التخاذ القرارات في الشركة.نان ي

 عليها، والرقابة واإلشراف عملها، كيفية وتنظيم للشركة، التنفيذية اإلدارة تشكيل اإلدارة مجلس على .ش

 إليها. لةاملوك للمهام أدائها من والتحقق

 السياسات وفق تعمل التنفيذية اإلدارة أن من والتحقق الالزمة، واملالية اإلدارية السياسات وضع .ص

 .منه املعتمدة

 أعماله. ىعل واإلشراف وتعيينه، للشركة التنفيذي الرئيس اختيار .ض

 معوقات ومشاكل، من يعتريه وما العمل مجريات لبحث التنفيذية اإلدارة مع دورية اجتماعات عقد .ط

 .الشركة نشاط بشأن املهمة املعلومات واستعراض

 اإلدارة أداء ومراجعة .واستراتيجيتها الشركة أهداف مع تنسجم التنفيذية لإلدارة أداء معايير وضع .ظ

 وتقويمه ووضع خطط التعاقب على إدارة الشركة. التنفيذية

 : (: مسؤولية مجلس االدارة30املادة )

الذي ينشـأ عـن  سـأل أعضـاء مجلـس اإلدارة بالتضـامن عـن تعـويض الشـركة أو املسـاهمين أو الغيـر عـن الضـرر يُ 

أعضــاء مجلــس إسـاءتهم تـدبير شـؤون الشـركة أو مخـالفتهم أحكـام األنظمـة واللـوائح، وتقـع املسـؤولية علــى جميــع 

ســأل عنهــا اإلدارة إذا نشــأ الخطــأ عــن قــرار صــدر بإجمــاعهم. أمــا القــرارات التــي تصــدر بأغلبيــة اآلراء فــال يُ 

وال يعتبـر الغيـاب عـن حضـور االجتمـاع الـذي االجتماع،  املعارضــون متــى أثبتــوا اعتراضــهم صــراحة فــي محضــر

 يصـ
ً
املسؤولية إال إذا ثبت عدم علم الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من االعتراض  عفـاء مـنإل ل در فيـه القـرار سـببا

 .عليه بعد علمه به

 : مجلس اإلدارة اختصاصات: (31)املادة 

 ساس ي،األ  الشركةونظام  التنفيذية ولوائحه الشركات نظام في العامة للجمعية املقررة االختصاصات مراعاة مع

 مهام ضمن ويدخل أغراضها، بما يحقق أعمالها وتوجيه الشركة إدارة في الصالحيات أوسع اإلدارة ملجلس يكون 

 :يلي ما واختصاصاته اإلدارة مجلس

 

  :، ومن ذلكومراجعتها بشكل دوري واإلشراف على تنفيذها واالستراتيجيات،وضع الخطط والسياسات  (1

الشاملة للشـركة، وخطـط العمـل الرئيسـة، وسياسـة إدارة املخـاطر،  االستراتيجيةوضع  -

 .ومراجعتهـا وتوجيهها

الهيكــل الرأســمالي األمثــل للشــركة، واســتراتيجياتها وأهــدافها املاليــة، واقــرار امليزانيــات تحديد  -

 .نواعهاأبالتقديرية 

 .الرئيسة للشركة، وتملك األصول والتصرف بهااإلشراف على النفقات الرأسمالية  -

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

 .راجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة، واعتمادهاامل -
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 الرئيسة.التأكد من توافر املوارد البشرية واملالية الالزمة لتحقيق اهداف الشركة وخططها  -

 :وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها، ومن ذلك (2

مـن أعضاء مجلس  واملحتملـة لكـلالفعلية "تعـارض املصـالح"  ملعالجة حاالتوضـع سياسـة مكتوبـة  -

اإلدارة واإلدارة التنفيذية واملساهمين، ويشمل ذلك إساءة استخدام أصـول الشـركة ومرافقها، 

 قة.التصرف الناتج عن التعامالت مع األشخاص ذوي العال ءةوإسا

من سالمة األنظمة املالية واملحاسبية، بما في ذلـك األنظمـة ذات الصـلة بإعـداد التقـارير التأكد  -

 .املالية

تصـور عـام عن بوضع املخـاطر، وذلـك  دارةلقياس وإ التأكـد مـن تطبيـق أنظمـة رقابيـة مناسـبة -

الشركة نشاء بيئة ملمة بثقافة إدارة املخاطر على مستوى وإ لتي قد تواجه الشركة،املخاطر ا

 .مع أصحاب املصالح واألطراف ذات الصلة بالشركة بشفافية وطرحها

 .لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة راجعة السنويةامل -

 للعضـوية فـي مجلـس اإلدارة، ووضـعها موضـع واضحة ومحـددةوإجراءات  وضـع سياسـات ومعـايير (3

 . التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها

-وفق احكام هذه الالئحة، ويجب ان تغطي وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب املصالح  (4

 اآلتي: -بشكل خاص

 .ا العقودليات تعويض أصحاب املصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها األنظمة وتحميهآ -

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

آليـات مناسـبة إلقامـة عالقـات جيـدة مـع العمـالء واملـوردين واملحافظـة علـى سـرية املعلومـات املتعلقة  -

 .بهم

واللـوائح، والتزامهـا باإلفصـاح عـن  بالألنظمةالشـركة  تقيدضع السياسات واإلجراءات التـي تضـمن و  (5

والتحقق من تقيد اإلدارة  األخرى املعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين وأصحاب املصالح 

 .بهاالتنفيذية 

 .الغير مع املالية واالئتمانية وعالقاتها النقدية، وتدفقاتها الشركة، مالية إدارة على اإلشراف (6

 :يخص التاليفيما  العادية غير العامة الجمعيةالى االقتراحات والتوصيات  تقديم (7

 تخفيضه. أو الشركة رأسمال زيادة -

 .استمرارها تقرير األساس ي أو الشركة نظام في املعين األجل قبل الشركة حل -

 .نشرها قبل واعتمادها للشركة نويةسوال األولية املالية القوائم إعداد (8

 .نشره قبل واعتماده اإلدارة مجلس تقرير إعداد (9

اوجه األنشطة  على ودوري مستمر بشكل االطالع للمساهمين تتيح فعالة اتصال قنوات إرساء (10

 .جوهرية تطورات وأي للشركة املختلفة

 وكيفية وصالحياتها ومسؤولياتها، اللجنة مدة فيها يحدد بقرارات عنه منبثقة متخصصة لجان تشكيل (11

 وحقوقهم مهامهم األعضاء وتحديد تسمية التشكيل قرار يتضمن أن على عليها، املجلس رقابة

 وأعضائها. اللجان هذه وأعمال أداء تقييم مع وواجباتهم،
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منح التي املكافآت أنواع تحديد (12
ُ
 باألداء، طةواملكافآت املرتب الثابتة، املكافآت مثل الشركة، في للعاملين ت

 لنظام تنفيذا الصادرة واإلجراءات التنظيمية الضوابط مع يتعارض ال بما أسهم، شكل في واملكافآت

 .املدرجة املساهمة بشركات الخاصة الشركات

عمل  ونظم سياسات وفق وذلك عنها اإلفصاح الواجب واملعلومات البيانات وسالمة دقة ضمان (13

 .بها املعمول  والشفافية اإلفصاح

 :يلي ما حيال يراه بما العادية العامة للجمعية االقتراح (14

 وعدم ةغير العادي العامة الجمعية قبل من تكوينه حال في للشركة االتفاقي االحتياطي استخدام -

 .معين لغرض تخصيصه

 .للشركة إضافية مالية مخصصات أو احتياطيات تكوين -

 .الصافية الشركة أرباح توزيع طريقة -

 واملعايير التي تحكم العمل في الشركة.وضع القيم  (15

 : اختصاصات اإلدارة التنفيذية ومهامها:(32)املادة 
 تختص ولوائحه التنفيذية، الشركات نظام أحكام بموجب اإلدارة سملجل املقررة االختصاصات مراعاة مع

أغراضها،  يحقق بما للشركة الرئيسةواألهداف  واالستراتيجيات والسياسات الخطط التنفيذية بتنفيذ اإلدارة

 :ما يلي ومهامها التنفيذية اإلدارة اختصاصات ضمن ويدخل

 .اإلدارة سمجل من ةر املقر  للشركة الداخلية واألنظمة السياسات تنفيذ  .1

 .املالية وأهدافها واستراتيجياتها للشركة األمثل الرأسمالي الهيكل اقتراح .2

 .فيها والتصرف األصول  وتملك للشركة ةيالرئيس الرأسمالية النفقات اقتراح .3

 في اعتمادها. للنظر اإلدارة مجلس إلى ورفعها للشركة والوظيفية التنظيمية الهياكل اقتراح .4

 :وتشمل عليها، العام واإلشراف الداخلية الرقابة وضوابط أنظمة تنفيذ .5

 .املصالح تعارض سياسة تنفيذ .أ

 بإعداد التقارير الصلة ذات األنظمة ذلك في بما سليم، بشكل واملحاسبية املالية األنظمة تطبيق . .ب

 .املالية

 تواجه قد املخاطر التي عن عام تصور  بوضع وذلك املخاطر وإدارة دةلقيا مناسبة رقابية أنظمة تطبيق .ت

 مجلس مع بشفافية الشركة، وطرحها مستوى  ىعل املخاطر من الحد بثقافة ملمة بيئة وإنشاء الشركة

 .املصالح أصحاب من وغيرهم اإلدارة

واقتراح   –الالئحة  هذه أحكام مع يتعارض ال بما – بفعالية بالشركة الخاصة الحوكمة قواعد تنفيذ .6

 تعديلها عند الحاجة.

 باإلفصاح عن والتزامها واللوائح باألنظمة الشركة تقيد تضمن التي واإلجراءات السياسات تنفيذ .7

 .املصالح وأصحاب للمساهمين الجوهرية املعلومات

 :يلي ما حيال توصياته وتقديم اختصاصاته ملمارسة الالزمة باملعلومات اإلدارة مجلس تزويد .8

 .تخفيضه أو الشركة مالسرأ أ. زيادة

 .استمرارها تقرير األساس ي أو نظامها في املحدد األجل قبل الشركة حل .ب

 .للشركة االتفاقي االحتياطي استخدام .ج
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 .للشركة إضافية احتياطيات تكوين .د

 .الصافية الشركة أرباح توزيع طريقة .ه

منح التي املكافآت وأنواع سياسة اقتراح .9
ُ
 باألداء، واملكافآت املرتبطة الثابتة، املكافآت مثل للعاملين، ت

 .أسهم شكل في واملكافآت

 ضوء خطط في الشركة نشاط في املحرز  التقدم بشأن املالية وغير املالية الدورية التقارير إعداد .10

 .اإلدارة مجلس على التقارير تلك وعرض االستراتيجية، الشركة وأهداف

  أنشطتها، وتسيير للشركة اليومي العمل إدارة .11
ً
 مع وبما يتفق األمثل بالشكل مواردها إدارة عن فضال

 واستراتيجيتها الشركة أهداف

 .الشركة داخل وتنميتها األخالقية القيم ثقافة اءنب في الفعالة املشاركة .12

 ىعل والحرص وكفايتها، النظم تلك فعالية من والتحقق املخاطر، وإدارة الداخلية الرقابة نظم تنفيذ .13

 .اإلدارة سمجل من املعتمد املخاطر بمستوى  االلتزام

 املهام واالختصاصات تحديد ذلك في بما وتطويرها، الشركة بعمل املتعلقة الداخلية السياسات اقتراح .14

 املختلفة. التنظيمية املستويات إلى لةاملوك واملسؤوليات

 .وصالحياتها ملهامها ممارستها عن اإلدارة مجلس الى دورية تقارير رفع .15

 

 الثالثالفصل 

 اختصاصات رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

 رئيس مجلس اإلدارة:اختصاصات  :(33)املادة 

 يتولى ،وما ينص عليه نظام الشركات ولوائحه والنظام األساس ي للشركة اإلدارة مجلس باختصاصات إخالل دون 

وله الحق بتفويض  بفعالية اختصاصاته وأداء عمله على سير املجلس واإلشراف قيادة اإلدارة سمجل رئيس

 في ويدخل ،مجلس اإلدارة أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال محددةبعض صالحياته إلى غيره من أعضاء 

 :يلي ما بصفة خاصة اإلدارة مجلس رئيس واختصاصات مهام

 دعوة املجلس لالجتماع. (1

 رئاسة اجتماعات املجلس. (2

 رئاسة الجمعيات العامة للمساهمين. (3

 التصديق على قرارات املجلس والتوقيع عليها وتنفيذها.  (4

 والواضحة والصحيحة الكاملة املعلومات على املناسب الوقت في اإلدارة سمجل أعضاء حصول  ضمان (5

 .املضللة وغير

 .املناسب الوقت وفي فعال بشكل األساسية املسائل جميع بمناقشة مجلس اإلدارة قيام من التحقق (6
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 ودرجاتها أنواعها بجميع واملحاكم العدل وكتاب القضائية والقضاء والجهات الغير أمام الشركة تمثيل (7

والنيابة العامة ووفق ما ينص عليه نظام الشركات والنظام  واالبتدائية العليا واللجان املظالم وديوان

 االساس ي للشركة. 

التي تساهم فيها الشركة والتصويت  والجمعيات العامة للشركات حضور اجتماعات مجالس اإلدارة (8

 .ومدراءهاعلى قراراتها واعتماد محاضرها وميزانياتها وانتخاب أعضاء مجالس إدارتها 

 استراتيجية الشركة.توجيه املجلس لتطوير  (9

توجيه املجلس في تقييم واعتماد خطط العمل بما في ذلك امليزانية السنوية والخطط املستقبلية بعيدة  (10

 املدى.

 .الشركة مصلحة يحقق وبما بفعالية مهامهم ممارسة ىعل اإلدارة سمجل أعضاء تشجيع (11

 .اإلدارة سمجل إلى آرائهم وإيصال املساهمين مع الفعلي للتواصل قنوات وجود ضمان (12

 األعضاء وبين التنفيذية واإلدارة اإلدارة سمجل من كل بين الفعالة واملشاركة البناءة العالقات تشجيع (13

 .النقد البناء على تشجع ثقافة وإيجاد واملستقلين، التنفيذين وغير التنفيذيين

 أحد أعضاء يطرحها مسألة أي االعتبار بعين األخذ مع اإلدارة مجلس اجتماعات أعمال جدول  إعداد (14

 إعداد عند والرئيس التنفيذي املجلس أعضاء مع والتشاور  الحسابات، مراجع يثيرها أو اإلدارة مجلس

 .املجلس أعمال جدول 

 تنفيذي في الشركة. أي حضور  دون  التنفيذيين غير اإلدارة مجلس أعضاء مع دورية بصفة لقاءات عقد (15

 مجلس اإلدارة أعضاء ألحد يكون  التي والعقود باألعمال انعقادها عند العادية العامة الجمعية إبالغ (16

 وأسماء وحدودها املصلحة تلك طبيعة اإلبالغ هذا يتضمن أن على فيها، مباشرة غير أو مباشرة مصلحة

 املصلحة تلك من مباشر غير أو مباشر عليها بشكل الحصول  املتوقع والفائدة بها، معنيين أشخاص أي

 أي على التصويت في املشاركة عدم العضو ذلك مالية، وعلى غير أم مالية الفائدة تلك أكانت سواء

 ألحكام وذلك ذلك، بشأن يصدر قرار
ً
التنفيذية.  ولوائحهما املالية السوق  ونظام الشركات نظام وفقا

 الخارجي.وان يرفق مع التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة 

 ض وتعيين املحامين وعزلهم.اصدار الوكاالت والتفاوي (17

 ساس ي للشركة.في املادة العشرين من النظام األ  الصالحيات املنصوص عليها (18

 

 :اختصاصات نائب الرئيس: (34)املادة 

 
ً
للذين تتوافر فيهم صفة لرئيس املجلس من بين أعضاء مجلس اإلدارة من بين ا يختار أعضاء مجلس اإلدارة نائبا

 ون له الصالحيات التالية:كغيابه وت، ويحل نائب الرئيس مكان الرئيس في حال القيادة

  .اإلدارةالدعوة الجتماعات مجلس  (1

  .للمساهميناإلشراف على تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة والجمعية العامة  (2

 .شـركة أمـام الجهـات الحكوميـة والغيـر، واملحافظـة علـى عالقـات الشـركة مـع هـذه الجهـاتتمثيـل ال (3

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

هــم الشــركة وضـع جــدول أعمــال اجتماعـات مجلــس اإلدارة، والتأكــد مـن تضــمين املواضــيع التـي ت (5

 واملساهمين. 



Page 29 of 53 
 

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

 .فاعلية وموضوعية املداوالت

 .ترؤس اجتماعات مجلس اإلدارة في حال غياب الرئيس (7

الحـاالت التـي يتـرأس فيهـا نيابـة عن التأكد من تسـجيل ومراجعـة محاضـر اجتماعـات مجلـس اإلدارة فـي  (8

  .الرئيس

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

  لنائب الرئيسيكون   (10
ً
  عند ترأس اجتماعات املجلس نيابة عن الـرئيس صـوتا

ً
في حال تساوي  مرجحا

 .األصوات

 الجمعية العامة في حال غياب الرئيس أو نائبهترؤس اجتماعات  (11

 :الرئيس التنفيذياختصاصات : (35)املادة 

  وغيرهم.ء واملساهمين واملستثمرين على تعزيز الصورة العامة للشركة لدى العمال العمل (1

اإلشـراف علـى اإلجـراءات التنظيميـة املتعلقـة بشـؤون أعضـاء مجلـس اإلدارة ومسـؤولياتهم وتمثـيلهم  (2

 .اواستقاالتهم واستحقاقاتهم، وغيرهوتعيينهم 

3)  
ً
واملصالح الحكومية أو مــع الـرئيس بتمثيــل الشـركة عنــد الضـرورة مــع األطـراف األخــرى،  يقـوم منفـردا

 .واملؤسساتوالحقوق املدنية والشرطة، والغرف التجارية، والصناعية وجميع الشركات 

يقــوم بإشــهار معلومــات الشــركة للجمهــور وملمثلــي أجهــزة اإلعــالم بمــا يتفــق مــع السياســة العامــة  (4

 .لإلفصاح بالشركة

 .الشركةيابة عن التوقيع على العقود واملعامالت بالن (5

 .املحافظة على حقوق الشركة والوفاء بااللتزامات نيابة عنها (6

 .والسـندات القابلـة للتـداول الشيكات  وتوقيعإصـدار  (7

معهم ين املوظفين والعمال وعزلهم وطلب تأشيرات واستقدام االيدي العاملة من الخارج والتعاقد يتع (8

 .االقامات ونقل الكفاالت والتنازل عنها رواتبهم واستخراج وتحديـد

  .الساريةمراقبة توافق وانسجام أنظمة وأنشطة الشركة مع القوانين  (9

 .التجاري تمثيل الشركة كمدير مفوض في السجل  (10

 .لغاء مثل هذه التفويضات كلياوا هصالحياتكـل أو بعـض ب او توكيل الغير تفـويض (11

 واجبات أعضاء مجلس اإلدارة:: (36)املادة 

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

 .الشركة استراتيجية لتطوير املقترحات تقديم (1

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

 .الشركة بأداء الخاصة التقارير مراجعة (3

 .للشركة املالية واملعلومات القوائم ونزاهة سالمة من التحقق (4

 .قوية الشركة في املخاطر إدارة ونظم املالية الرقابة أن من التحقق (5
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 .التنفيذية اإلدارة أعضاء آتملكاف املالئمة املستويات تحديد (6

 .وعزلهم التنفيذية اإلدارة أعضاء تعيين في الرأي إبداء (7

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

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

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

 .الشركة شؤون لتدبير إساءة يشكل

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

،
ً
 .طارئة ألسباب أو املجلس مسبقا

 ولجانه واملشاركة اإلدارةس مجل الجتماعات والتحضير بمسؤولياته، لالضطالع كاف   وقت تخصيص (11

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

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

 .بشأنها

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

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

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

 أي وأسماء وحدودها املصلحة طبيعة تلك اإلبالغ ذلك يتضمن وأن الشركة، لحساب تتم التي والعقود

 املصلحة تلك من مباشر غير أو مباشر عليها بشكل الحصول  املتوقع والفائدة بها، معنيين أشخاص

 أي على التصويت في املشاركة عدم العضو ذلك مالية، وعلى غير أم مالية الفائدة تلك أكانت سواء

 وف وذلك ذلك، بشأن يصدر قرار
ً
 التنفيذية. ولوائحهما املالية السوق  ونظام الشركات نظام ألحكام قا

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

 الذي النشاط فروع أحد في – مباشر غير أو مباشر بشكل – الشركة بمنافسته أو الشركة، منافسة

  وذلك تزاوله،
ً
 .التنفيذية املالية ولوائحهما السوق  ونظام الشركات نظام ألحكام وفقا

 مساهمي الشركة من أي إلى املجلس في عضويته طريق عن عليها وقف أسرار أي إفشاء أو إذاعة عدم (16

 تقتض ي ما وذلك حسب الغير، إلى أو – العامة الجمعية اجتماعات انعقاد أثناء في ذلك يكن لم ما –

 .التنفيذية ولوائحهما املالية السوق  ونظام الشركات نظام أحكام

 ملصلحة الشركة الالزمين، واالهتمام العناية بذل مع نية، وحسن كاملة، معلومات على بناءً  العمل (17

 .كافة واملساهمين

 .العضوية ىعل املترتبة ومسؤولياته وأدواره واجباته إدراك (18

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

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

 العضو املستقل:مهام : (37)املادة 

 في أداء بفعالية املشاركة املستقل اإلدارة مجلس عضو على الالئحة، هذه من السابعة والثالثون  املادة مراعاة مع

 :اآلتية املهام

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

 .التنفيذية



Page 31 of 53 
 

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

 .التنفيذية لها اإلدارة تطبيق ومراقبة بالشركة، الخاصة الحوكمة قواعد تطوير ىعل اإلشراف (3

 

 الفصل الرابع

 إجراءات عمل مجلس اإلدارة

 
 : اجتماعات مجلس اإلدارة:(38)املادة 

اإلدارة تخصــيص وقــت كــاف لالضــطالع بمســؤولياتهم، بمــا فــي ذلــك التحضــير الجتماعات علــى أعضــاء مجلــس 

 .املجلس واللجان الدائمة واملؤقتة، والحرص على حضورها

 للشركة تكو مع مراعاة ما ينص عليه نظام الشركات ولوائحه والنظام األساس ي 
ً
لالحكام  ن اجتماعات املجلس وفقا

 :ةالتالي والضوابط

 .أشهرواحد كل ثالثة  اجتماع يقل عن ال بما، األقلالسنة املالية على جتمع املجلس أربع مرات خالل ي (1

ويرفق مع  عضائهأاإلدارة الى االجتماع بناء على طلب رئيسه او طلب عضوين من ُيدعى أعضاء مجلس  (2

 . الالزمة واملعلومات والوثائق أعمال االجتماع الدعوة جدول 

س وفي نائـب الـرئي ينوب عنهتـرأس رئـيس مجلـس اإلدارة عنـد حضـوره االجتماعـات، وفـي حـال غيابـه ي (3

  ،لرئاسة املجلس يراهيفوض من حال غياب نائب الرئيس 
ً
 .واال قام األعضاء الحاضرون بتعيين رئيسا

الدعوة، وفي بتنعقد كل اجتماعات املجلس في املركز الرئيس ي للشركة او في املكان الذي يحدده الرئيس  (4

حال كان االجتماع خارج نطاق املدينة الذي يقع فيها املركز الرئيس ي للشركة يجوز لألعضاء الحضور 

 وسائل التقنية الحديثة او عبر الهاتف. طريقعن 

املجلــس الحــرص علــى حضــور كــل االجتماعــات، بمــا يعكــس نهوضــهم  يجــب علــى كافــة أعضــاء (5

 .باملسئولية امللقاة على عاتقهم من قبل الجمعية العامة

باملوضــوعات التــي ســتعرض  ل عنـد إعـداد جـدو  اآلخـرين،علـى رئـيس مجلـس اإلدارة التشـاور مـع األعضـاء  (6

 ،كـاف  لألعضاء قبل االجتمـاع بوقـت   باملستندات مصــحوبا  –رســل جــدول األعمــال علــى املجلــس. ويُ 

حتـى تتـاح لهـم دراسـة املوضـوعات واالسـتعداد الجيـد لالجتمـاع. ويقـر مجلـس اإلدارة جـدول األعمـال 

االعتراض في محضر  تفاصيل هذاتثبت حـال انعقـاده، وفـي حـال اعتـراض أي عضـو علـى هـذا الجـدول، 

 .االجتماع

يجب على مجلس اإلدارة توثيق اجتماعاته، واعداد محاضـر باملناقشـات واملـداوالت، بمـا فيهـا عمليـات  (7

التصـويت التـي تمـت، وتبويبهـا وحفظهـا بحيـث يسـهل الرجـوع إليهـا، ويجـوز إصـدار قـرارات املجلـس 

  مستقلقرار ببتثبيتها في املحضر أو 
ً
 .أو االثنين معا

8)  
ُ
الى عنوان العضو املسجل لدى الشركة مع اشعار باالستالم، كما يمكن توجيه الدعوة وجه الدعوة ت

 عبر البريد االلكتروني والفاكس ووسائل التقنية الحديثة األخرى.

 .األعمال جدول  إلى بند أي إضافة اقتراح حق اإلدارة مجلس في عضو لكل . (9
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 ال يكون اجتماع  (10
ً
وفي حال لم  .أصالة على االقل أعضاء ثالثةحضره  إذااال  مجلس اإلدارة صحيحا

تتوافر الشروط الالزمة النعقاد مجلس اإلدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد األدنى املنصوص 

عليه في نظام الشركات او في النظام األساس ي للشركة وجب على بقية األعضاء دعوة الجمعية العامة 

 60العادية لالنعقاد خالل )
ً
 النتخاب العدد الالزم من األعضاء.   ( يوما

ب عنه غيره من األعضاء لحضور اجتماعات املجلس وفقا للضوابط ييجوز لعضو مجلس اإلدارة ان ين (11

 التالية:

 من عضو واحد لحضور ذات االجتماع. أكثرال يجوز لعضو املجلس ان ينيب عنه  -

 يجب ان تكون االنابة ثابتة بالكتابة )تفويض او وكالة( -

 نها.أالقرارات التي يحظر النظام على املنيب التصويت بشال يجوز للنائب التصويت على  -

ت مجلس اإلدارة بأغلبية آراء األعضاء الحاضرين او املمثلين فيه وعند تساوي األصوات اتصدر قرار  (12

يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. كما يمكن ملجلس اإلدارة ان يصدر قراراته بالتمرير عن 

األعضاء اجتماع املجلس للمداولة  أحديع األعضاء متفرقين ما لم يطلب طريق عرضها متفرقة على جم

املنصوص عليها في هذه الفقرة وتعرض على مجلس اإلدارة  عاوضاأل القرارات بنفس  وتصدر هذهفيها 

 له. تالفي اول اجتماع 

مين السر. أتدون مداوالت وقرارات املجلس في محاضر يوقعها رئيس املجلس واألعضاء الحاضرين و  (13

 مين سر املجلس.أشرف عليه وتحفظ املحاضر في سجل خاص يُ 

 من املوضوعات أي أو الشركة أداء حيال ملحوظات اإلدارة سمجل أعضاء من أي لدى كان إذا (14

 من اتخاذه يرى  أو ساملجل يتخذه ما وبيان تدوينها فيجب ،املجلس اجتماع في فيها ُيبّت  ولم املعروضة

  اإلدارة سمجل عضو أبدى إذاو  .اإلدارة سمجل اجتماع محضر في حيالها إجراءات
ً
  رأيا

ً
 لقرار مغايرا

 املجلس. محضر اجتماع في بالتفصيل اثباته فيجب ،املجلس

 املجلس:: أمين سر (39)املادة 
  اإلدارةمجلس  ُيعّين

ً
د غيرهم، من أو أعضائه بين من للسر أمينا  بقرار السر ومكافآت أمين اختصاصات وتحدَّ

 :يلي ما االختصاصات هذه تتضمن أن على االدارة سمجل من

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

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

 وتوقيع ،– وجدت إن – أبدوها التي الحاضرين والتحفظات األعضاء أسماءوتدوين  ومنظم، خاص

 .األعضاء الحاضرين جميع من املحاضر هذه

رفع التي التقارير حفظ (2
ُ
 .املجلس يعّدها التي والتقارير اإلدارة سمجل إلى ت

 ،به املتعلقة واملعلومات والوثائق العمل وأوراق ساملجل أعمال بجدول  اإلدارة مجلس أعضاء تزويد (3

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

 .االجتماع جدول  في

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

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

 .توقيعها قبل حيالها مرئياتهم إلبداء اإلدارة مجلس أعضاء على املحاضر مسودات عرض (6
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 اجتماعات محاضر من نسخة على وسريع كامل بشكل اإلدارة مجلس أعضاء حصول  من التحقق (7

 .بالشركة املتعلقة والوثائق واملعلومات املجلس

 .اإلدارة سمجل أعضاء بين التنسيق (8

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

 .اإلدارة مجلس أعضاء إلى واملشورة العون  تقديم (10

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

 املجلس.

 .اإلدارة مجلس من بقرار إال اإلدارة مجلس سر أمين عزل  يجوز  ال (12

 :سر املجلس: شروط أمين (40)املادة 
  أن على اإلدارة، مجلس سر أمين في توافرها الواجب الشروط تحديد اإلدارة مجلس على 

ً
 :يلي مام تتضمن أيا

  يكون  أن (1
ً
 يعادلها، وأن ما أو اإلدارة أو املحاسبة أو املالية أو القانون  في جامعية شهادة ىعل حاصال

 .سنوات ثالث عن تقل ال صلة ذات عملية خبرة لديه تكون 

 .سنوات سمخ عن تقل ال صلة ذات عملية خبرة لديه تكون  أن (2

 : تزويد األعضاء باملعلومات:(41) املادة
 ولجان خاص بوجه التنفيذيين غير واألعضاء اإلدارة مجلس أعضاء تزويد بالشركة التنفيذية اإلدارة ىعل يتعين

 وغير وصحيحة وواضحة تكون كاملة أن على الالزمة، والسجالت والوثائق والبيانات املعلومات بجميع الشركة

 .واجباتهم ومهامهم أداء من لتمكينهم املناسب الوقت وفي مضللة

 

 

 الفصل الخامس

 تعارض املصالح
 مصالح: تعارض : سياسة(42) املادة

 التيو  وقوعها أو املحتمل الواقعة املصالح تعارض حاالت مع للتعامل وواضحة مكتوبة سياسةتعد الشركة 

 تعاملهم عند الشركة في العاملين غيرهم من أو التنفيذية اإلدارة أو اإلدارة مجلس أعضاء أداء في تؤثر أن يمكن

مجاالت وحاالت تعارض  خاصة بصفة السياسة هذه تتضمنأن  على اآلخرين، املصالح أصحاب مع أو الشركة مع

وطبيعتها وحاالت تعارض املصالح في مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه واالقسام واالدرات األخرى املصالح 

 .والتدابير الفعالة ملعالجة حاالت تعارض املصالح بالشركة وتجنبها وإجراءات اإلفصاحبالشركة 
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 الرابعالباب 

 

 لجان املجلس

 

 الفصل األول: أحكام عامة
 احكام عامة: :(43) املادة
دية أمكنها من تضاعها بما يوأو  بغي تشكيل عـدد مناسـب مـن اللجـان حسـب حاجـة الشـركة وظروفهـاين (1

 يث ال يقل عدد أعضاء اللجان عن ثالثة وال يزيد عن خمسة.بح، بفعالية مهاامه

  اللجان تشكيل يكون  (2
ً
 عملها لجنة ومدة كل مهمة تحديد تتضمن ساملجل يضعها عامة إلجراءات وفقا

 أن اإلدارةى مجلس وعل .عليها اإلدارة سمجل رقابة وكيفية املدة هذه خالل لها املخولة والصالحيات

 .إليها املوكلة األعمال ممارستها من للتحقق بانتظام اللجان هذه عمل يتابع

 تلك عن املجلس بمسؤولية ذلك يخّل  وال اإلدارة، مجلس أمام أعمالها عن مسؤولة لجنة كل تكون  (3

 إليها. فوضها التي السلطات أو الصالحيات وعن األعمال

 عمل من أيام خمسة خالل عضويتهم وصفات اللجان أعضاء بأسماء الهيئة تشعر أن الشركةعلى  (4

 .حدوث التغييرات تاريخ من عمل أيام خمسة خالل ذلك ىعل تطرأ تغييرات وأي تعيينهم تاريخ

 ينشأ التي قد باملهام املعنية اللجان في التنفيذيين غير اإلدارة سمجل أعضاء من كاف   عدد تعيين يجب  (5

 صفقات املالية، ومراجعة وغير املالية التقارير سالمة من كالتأكد املصالح، في تعارض حاالت عنها

 املكافآت وتحديد ،التنفيذيينكبار  وتعيين اإلدارة، مجلس لعضوية والترشيح العالقة، ذوي  األطراف

 الشركة بمصالح واالهتمام والعناية واألمانة والوالء الصدق بمبادئ اللجان هذه وأعضاء رؤساء ويلتزم

 .الشخصية مصلحتهم على وتقديمها واملساهمين

  اإلدارة مجلس رئيس يكون  أن يجوز  ال (6
ً
 عضوية اللجان في مشاركته وتجوز  املراجعة، لجنة في عضوا

 .الالئحة هذه عليها نصت التي اللجان في الرئيسمنصب  يشغل العلى أ األخرى،

 وترفع توصياتها ،اإلدارة مجلس من إليها تحال التي أو بها تختص التي املوضوعات دراسة اللجان تتولى (7

 املجلس ذلك. إليها فوض إذا القرارات تتخذ أن أو بشأنها، القرار التخاذ املجلس إلى

حدود  في خارجها من أو الشركة داخل من واملختصين الخبراء من تراه بمن االستعانة يحق للجان (8

ن أن على صالحياتها،  أو بالشركة وعالقته الخبير اسم ذكر مع ،اللجنة اجتماع محضر في ذلك يضمَّ

 .التنفيذية اإلدارة

 اللجان حضور  وأعضاء اللجنة سر أمين عدا التنفيذية اإلدارة أو اإلدارة مجلس في عضو ألي حقي ال (9

 مشورته. ىعل الحصول  أو رأيه إلى االستماع اللجنة طلبت إذا إال اجتماعاتها
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أصوات  بأغلبية قراراتها وتصدر أعضائها، أغلبية حضور  اللجان اجتماعات لصحة ُيشترط (10

ح األصوات تساوي  وعند الحاضرين،  .االجتماع رئيس معه صوت الذي الجانب يرجَّ

 ومداوالت، وتوثيق نقاشات من دار ما تتضمن لها محاضر وإعداد اللجنة اجتماعات توثيق يجب  (11

 الحاضرين أسماء األعضاء وبيان ،ومنظم خاص سجل في وحفظها التصويت، ونتائج اللجان توصيات

 جميع الحاضرين. من املحاضر هذه وتوقيع ،– وجدت إن – أبدوها التي والتحفظات

 

 

 الفصل الثاني: لجنة املراجعة
 

 : تكوين لجنة املراجعة:(44) املادة
1)  

ُ
لت

َّ
 غيرهم على من أو بين املساهمين  من للشركة العادية العامة الجمعية من املراجعة بقرار لجنة شك

  تضم ال وأن األقل واحد على مستقل عضو بينهم من يكون  أن
ً
 اإلدارة التنفيذيين.  مجلس أعضاء من أيا

 : الئحة لجنة املراجعة:(45)  املادة
 تشمل أن ىعل املراجعةة نلج عمل الئحة - اإلدارة سمجل من اقتراح ىعل بناءً  -للشركة العامة تصدر الجمعية

 ومدة ترشيحهم، وكيفية وقواعد اختيار أعضائها، ومهامها، ة،ناللج عمل وإجراءات ضوابط الالئحة هذه

 ة.ناللج مقاعد أحد شغور  حال في بشكل مؤقت أعضائها تعيين وآلية ومكافآتهم، عضويتهم،

 

 الفصل الثالث: لجنة املكافآت والترشيحات:
 

 :والترشيحات: تكوين لجنة املكافآت (46)املادة 
الشركة من غير أعضاء  إدارة مجلسمن  أعضاء بقرار ثالث من واملكافآت الترشيحات لجنة تشكل (1

 مجلس اإلدارة التنفيذيين على ان يكون من بينهم عضو واحد مستقل على االقل.

يجوز االستعانة بأعضاء غير تنفيذيين او بأشخاص من غير أعضاء املجلس سواء أكانوا من املساهمين  (2

 و من غيرهم.أ

3)  
ً
 في اللجنة اال انه ال يحق له تولي منصب رئيس اللجنة.  يجوز لرئيس مجلس اإلدارة ان يكون عضوا

 

 : الئحة لجنة املكافآت والترشيحات:(47) املادة
 على والترشيحات املكافآتلجنة  عمل الئحة - اإلدارة مجلس من اقتراح على بناءً  -للشركة العامة الجمعيةتصدر 

 ترشيحهم، وكيفية وقواعد اختيار أعضائها، ومهامها، اللجنة، عمل وإجراءات ضوابط الالئحة هذه تشمل أن

 ومكافآتهم. عضويتهم، ومدة
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 الداخلية: الرقابة الرابعالفصل 

 : نظام الرقابة الداخلية:(48)املادة 
 املخاطر بإدارة واإلجراءات املتعلقة السياسات لتقييم للشركة داخلية رقابة نظام اعتماد اإلدارة مجلس على يتعين

 الصلة، ذات واللوائح باألنظمة والتقيد تعتمدها الشركة، التي بالشركة الخاصة الحوكمة قواعد أحكام وتطبيق

 تعامالت وأن الشركة في التنفيذية املستويات جميع في للمسؤولية معايير واضحة اتباع النظام هذا يضمن أن ويجب

  العالقة تتم ذات األطراف
ً
 .بها الخاصة والضوابط لألحكام وفقا

 :مستقلة إدارات او وحدات تأسيس: (49) املادة
 املخاطر، وإدارة لتقييم إدارات أو وحدات – املعتمد الداخلية الرقابة نظام تنفيذ سبيل في – الشركة تنشيئ

 .الداخلية واملراجعة

 املخاطر، وإدارة تقييم إدارات أو وحدات واختصاصات مهام ملمارسة خارجية بجهات االستعانة للشركة يجوز   

 .واالختصاصات املهام تلك عن الشركة بمسؤولية ذلك يخل وال الداخلية، واملراجعة

 :الداخلية املراجعة إدارة او وحدة مهام: (50) املادة
 مدى من والتحقق تطبيقه، على واإلشراف الداخلية الرقابة نظام تقييم الداخلية املراجعة إدارة أو وحدة تتولى

 .وإجراءاتها الشركة وسياسات السارية والتعليمات واللوائح باألنظمة وعامليها الشركة التزام

 

 : حفظ تقارير املراجعة الداخلية:(51)املادة 
 نتائج من خلصت اليه وما أنجز ما بوضوح متضمنة العمل ومستندات املراجعة تقارير حفظ الشركة على يتعين

 .بشأنها اتخذ قد وما وتوصيات
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 الخامسالباب 

 مراجع حسابات الشركة

 الحسابات:: مهمة مراجع (52)املادة 
 تقرير إلعداد والخبرة والتأهيل والكفاءة باالستقالل يتمتع مراجع إلى السنوية حساباتها مراجعة مهمة الشركة تسند

 عن وعدالة بوضوح تّعبر للشركة املالية كانت القوائم إذا ما هيف يبّين واملساهمين اإلدارة ملجلس ومستقل موضوعي

 .النواحي الجوهرية في هاءوأدا للشركة املالي املركز

 : تعيين مراجع الحسابات:(53)املادة 
 :يلي مراعاة ما مع اإلدارة، مجلس ترشيح ىعل بناءً  الشركة حسابات مراجع العادية العامة الجمعية تعين

 .املراجعة لجنة من توصية على بناءً  ترشيحه يكون  أن -

  يكون  أن -
ً
 .املختصة الجهة من املقررة الشروط يستوفي وأن له مرخصا

 .الشركة مصالح مع مصالحه تتعارض أال -

 .اثنين مراجعين عن املرشحين عدد يقل أال -

 : واجبات مراجع الحسابات:(54)املادة 

 :الحسابات مراجع ىعل يجب

  .للشركة واألمانة العناية واجبي بذل (1

 .يطرحها التي للشبهة املثيرة املسائل بشأن املناسب اإلجراء اإلدارة سمجل اتخاذ عدم حال في الهيئة إبالغ (2

  ويكون  .عمله ساملجل ييسر لم إذا العادية العامة الجمعية دعوة اإلدارةمجلس  من يطلب أن (3
ً
 عن مسؤوال

 وإذا ،عمله أداء فيمنه  تقع التي األخطاء بسبب الغير أو املساهمين أو الشركة يصيب الذي الضرر  تعويض

 .بالتضامن مسؤولين كانوا الخطأ، في واشتركوا املراجعون  تعدد
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 السادسالباب 

 أصحاب املصالح

 : تعريف ومفهوم أصحاب املصالح:(55)املادة 

أصحاب املصالح هم مجموعة األفراد والجماعات واملؤسسات التي تؤثر وتتأثر باألفعال والقرارات التي تتخذها 

 الشركة.

العالقة بالشركة مثل أعضاء مجلس اإلدارة واملديرين واملوظفين والعاملين  ذوي وتتمثل في جميع األطراف من 

ويجب مالحظة أن هؤالء األطراف يكون لديهم مصالح قد  الشركة،حسابات  ومراقبي والبنوكواملوردين والعمالء 

 .تكون متعارضة ومختلفة في بعض األحيان

 عالقة مع أصحاب املصالح:: تنظيم ال(56)املادة 

 حمايتهم بهدف حأصحاب املصال مع العالقة لتنظيم ومكتوبة واضحة وإجراءات سياسات وضع اإلدارة على مجلس

 :يلي ما – خاصة بصفة – تتضمن أن على حقوقهم، وحفظ

 .تحميها العقود أو األنظمة تقررها التي بحقوقهم اإلخالل عند املصالح أصحاب تعويض كيفية (1

 .املصالح وأصحاب الشركة بين تنشأ قد التي الخالفات أو الشكاوى  تسوية كيفية (2

 .بهم املتعلقة املعلومات سرية ىعل واملحافظة واملوّردين العمالء مع جيدة عالقات بناء كيفية (3

 السليمة واألخالقيةاملهنية  املعايير مع تتوافق حيث الشركة في والعاملين للمديرين املنهي السلوك قواعد (4

 هذه تطبيق مراقبة آليات اإلدارة مجلس يضع أن على املصالح، أصحاب وبين بينهم العالقة وتنظيم

 .بها وااللتزام القواعد

 .للشركة االجتماعية املساهمة (5

  يجري  العالقة ذوي  واألطراف مجلس اإلدارة أعضاء مع الشركة تعامل أن تأكيد (6
ً
 واألحكام للشروط وفقا

 .تفضيل أو تمييز أي دون  من املصالح أصحاب مع املتبعة

 أن على مهامهم، أداء من يمكنهم نحو ىعل بأنشطتهم املتعلقة املعلومات على املصالح أصحاب حصول  (7

 .منتظم وبشكل املناسب الوقت وفي وكافية صحيحة املعلومات تلك تكون 

  الشركة في العاملين معاملة (8
ً
 .التمييز وعدم واملساواة العدالة ملبادئ وفقا

 :اإلبالغ عن املمارسات املخالفة: (57)املادة 

 املصالح أصحاب إجراءات يتبعها أو سياسات من يلزم ما وضع – املراجعة لجنة اقتراح ىعل اءً نب – اإلدارة مجلس على

 :ما يلي مراعاة مع املخالفة، املمارسات عن اإلبالغ أو شكاواهم تقديم في

 اإلدارة يصدر عن قد بما اإلدارة مجلسالشركة(  في العاملون  فيهم بمن (املصالح أصحاب إبالغ تيسير (1

 القوائم في الريبة أو تثير املرعية والقواعد واللوائح األنظمة تخالف ممارسات أو تصرفات من التنفيذية

 لم أم مواجهتهم في املمارسات والتصرفات أ تلك أكانت سواء غيرها، أو الداخلية الرقابة أنظمة أو املالية

 .بشأنها الالزم التحقيق وإجراء تكن،

 من أو غيرها املراجعة لجنة في مستقل بعضو املباشر االتصال بتيسير اإلبالغ إجراءات سرية على الحفاظ (2

 .املختصة اللجان

 .معها والتعامل املصالح أصحاب بالغات أو شكاوى  بتلقي مختص شخص تكليف (3
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 .الشكاوى  لتلقي إلكتروني بريد أو هاتف تخصيص (4

 زمة ألصحاب املصالحال توفير الحماية ال (5

 

 السابعالباب 

 اإلفصاح والشفافية

 : سياسة اإلفصاح واجراءاته:(58)املادة 
 وإجراءاته وأنظمته لإلفصاح مكتوبة سياسات اإلدارة مجلس يضع واإلدراج، التسجيل بقواعد إخالل دون 

 – األحوال املالية حسب السوق  ونظام الشركات نظام في الواردة اإلفصاح متطلبات مع يتفق بما اإلشرافية

 :يلي ما مراعاة مع التنفيذية، ولوائحهما

ن مالئمة إفصاح أساليب السياسات تلك تتضمن أن (1
ّ
 على من االطالع املصالح وأصحاب املساهمين تمك

 بشكل الشركة وضع والوقوف على األسهم وملكية وأدائها بالشركة املتعلقة املالية وغير املالية املعلومات

 .متكامل

 وفي وغير مضلل، وصحيح واضح وبشكل تمييز، دون  من واملستثمرين للمساهمين اإلفصاح يكون  أن (2

 حقوقهم ممارسة من وأصحاب املصالح املساهمين لتمكين وذلك ودقيق منتظم نحو وعلى املناسب الوقت

 .وجه أكمل على

 أخرى  معلومات بيانات أو وأي عنها، اإلفصاح املطلوب املعلومات جميع للشركة اإللكتروني املوقع يتضمن (3

 حباإلفصا ةمع مراعاة ان هناك معلومات تكون الشركة غير ملزم .األخرى  اإلفصاح وسائل خالل من تنشر

 عنها ونشرها.

 من حيث تصنيفها وأسلوب عنها، اإلفصاح يجب التي املعلومات تحديد تتضمن للتقارير مانظ إعداد (4

 .عنها اإلفصاح دورية أو طبيعتها

 نظام ومع أحكام املمارسات، أفضل مع توافقها من والتحقق دوري، بشكل اإلفصاح سياسات مراجعة (5

 .التنفيذية ولوائحه املالية السوق 

 

 : الغرض ونطاق التطبيق:(59)املادة 
إن الغرض من هذه الســياســة هو وضــع إرشــادات ومعايير للشــركة بهدف دعم الشــفافية وتقرير مبدأ اإلفصــاح فيما 

وذلك من خالل تبني معايير وضــــــــــــوابط تتوافق مع نظام الشــــــــــــركة األســــــــــــاســــــــــــ ي ونظام  املالي،يخص عملياتها ومركزها 

  التنفيذية.الشركات السعودي ونظام هيئة السوق املالية ولوائحها 

الجهتين هما  مجلس اإلدارة واإلدارة املاليةعتبر ارســــــــــــتها على جميع إدارات الشــــــــــــركة ويوتنطبق هذه الســــــــــــياســــــــــــة ومم

  والتطوير.عن هذه السياسة من حيث املتابعة  املسؤولة

وينبغي رفع االقتراحات  االفصــــــــــاح،بســــــــــياســــــــــة هو الجهة الوحيدة املخولة بإجراء تغييرات  الشــــــــــركةإن مجلس إدارة 

 دارة عن طريق الرئيس التنفيذي.املتعلقة بإجراء تغييرات معينة بشكل رسمي إلى مجلس اإل 

 



Page 40 of 53 
 

 تقرير مجلس االدارة:االفصاح ب: (60)املادة 
  اإلدارة مجلس تقرير يتضمن أن يجب

ً
 أعمال في العوامل املؤثرة وجميع األخيرة، املالية السنة خالل لعملياته عرضا

 :يلي ما على اإلدارة مجلس تقرير يشتمل أن ويجب الشركة،

بق ما (1
ُ
ق لم وما الالئحة هذه أحكام من ط  .ذلك وأسباب يطبَّ

والسابقة  الحالية ووظائفهم التنفيذية، واإلدارة اللجان، وأعضاء اإلدارة، مجلس أعضاء أسماء (2

 .وخبراتهم ومؤهالتهم

 في الشركة إدارة مجلس عضو يكون  التي خارجها أو اململكة داخل الشركات أسماء (3
ً
 إدارتها مجالس عضوا

 .مديريها من أو والسابقة الحالية

 إدارة عضو مجلس – تنفيذي إدارة مجلس عضو :اآلتي النحو على أعضائه وتصنيف مجلس اإلدارة تكوين (4

 .مستقل مجلس إدارة عضو - تنفيذي غير

 بمقترحات – التنفيذيين غير وبخاصة – أعضائه إلحاطة مجلس اإلدارة اتخذها التي اإلجراءات (5
ً
 علما

 .وأدائها الشركة حيال وملحوظاتهم املساهمين

 ذكر مع املكافآت،و  الترشيحاتلجنة  املراجعة، لجنة :مثل ومهامها، اللجان الختصاصات مختصر وصف (6

انعقادها وبيانات الحضور لالعضاء لكل  وتواريخ اجتماعاتها وعدد وأعضائها ورؤسائها اللجان أسماء

 اجتماع.

 وأعضائه، والجهة لجانه وأداء أدائه تقييم في اإلدارة مجلس عليها اعتمد التي الوسائل ينطبق، حيثما (7

 .وجدت إن بالشركة، وعالقتها بالتقييم قامت التي الخارجية

  التنفيذية واإلدارة مجلس اإلدارة أعضاء مكافآت عن اإلفصاح (8
ً
 .الالئحة في هذه عليه منصوص هو ملا وفقا

 جهة من أي أو الهيئة من الشركة على مفروض احتياطي قيد أو احترازي  تدبير أو جزاء أو عقوبة أي (9

 وقوعها وتفادي وسبل عالجها لها املوقعة والجهة املخالفة أسباب بيان مع قضائية، أو تنظيمية أو إشرافية

 .املستقبل في

 مدى في لجنة املراجعة رأي إلى إضافة بالشركة، الداخلية الرقابة إجراءات لفعالية السنوية املراجعة نتائج (10

 الشركة. في الداخلية الرقابة نظام كفاية

 .عدم وجوده حال في ةالشرك في داخلي مراجع تعيين إلى الحاجة مدى بشأن املراجعة لجنة توصية (11

 رفض املجلس األخذ التي أو اإلدارة، مجلس قرارات وبين بينها تعارض يوجد التي املراجعة لجنة توصيات (12

 الداخلي، املراجع أدائه أو تعيين وتقييم أتعابه وتحديد وعزله الشركة حسابات مراجع تعيين بشأن بها

 .بها األخذ عدم وأسباب التوصيات، تلك ومسوغات

 .وجدت إن للشركة، االجتماعية املساهمات تفاصيل (13

 أعضاء مجلس وأسماء األخيرة املالية السنة خالل املنعقدة للمساهمين العامة الجمعيات بتواريخ بيان (14

 .الجمعيات لهذه الحاضرين اإلدارة

 يجب النشاط، أكثر من أو نوعين وصف حال وفي .التابعة وشركاتها للشركة الرئيسة النشاط ألنواع وصف (15

 .في النتائج وإسهامها الشركة أعمال حجم في وتأثيره نشاط بكل بيان إرفاق

 وقف أو توسعة أعمالها، أو للشركة، الهيكلية التغييرات ذلك في بما (املهمة الشركة وقرارات لخطط وصف (16

 .الشركة ألعمال املستقبلية والتوقعات) عملياتها

 أم مخاطر تمويلية، أم تشغيلية مخاطر أكانت ءسوا (الشركة تواجهها مخاطر بأي املتعلقة املعلومات (17

 .ومراقبتها املخاطر هذه إدارة السوق( وسياسة مخاطر
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 املالية في السنوات أعمالها ونتائج وخصومها الشركة ألصول  بياني رسم أو جدول  شكلعلى  خالصة (18

 .أقصر التأسيس أيهما منذ أو األخيرة الخمس

 .التابعة وشركاتها الشركة إيرادات إلجمالي جغرافي تحليل (19

 .الشركة توقعات أعلنتها أي أو السابقة السنة نتائج عن التشغيلية النتائج في جوهرية فروقات ألي إيضاح (20

 .القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة من املعتمدة املحاسبة معايير عن اختالف ألي إيضاح (21

 الرئيس والدولة املحل ،الرئيس ونشاطها فيها الشركة ملكية ونسبة ورأسمالها تابعة شركة كل اسم (22

 .تأسيسها محل والدولة لعملياتها،

 .تابعة شركة لكل الصادرة الدين وأدوات األسهم تفاصيل (23

 .األسهم أرباح توزيع في الشركة لسياسة وصف (24

 إدارة أعضاء مجلس ألشخاص )عدا تعود التصويت في األحقية ذات األسهم فئة في مصلحة ألي وصف (25

 من والستون  الثامنة املادةبموجب  الحقوق  بتلك الشركة أبلغوا وأقرباءهم( التنفيذيين وكبار الشركة

 .األخيرة السنة املالية خالل الحقوق  تلك في تغيير وأي املستمرة،طرح األوراق املالية وااللتزامات قواعد

 الشركة وكبار إدارة مجلس ألعضاء تعود اكتتاب وحقوق  تعاقدية مالية وأوراق مصلحة ألي وصف (26

 املصلحة تلك في تغيير التابعة، وأي شركاتها من أي أو الشركة دين أدوات أو أسهم في وأقربائهم التنفيذيين

 .األخيرة املالية السنة خالل الحقوق  تلك أو

 وكشف ،) ذلكغير  أم الطلب عند السداد واجبة أكانت سواء) على الشركة قروض بأي املتعلقة املعلومات (27

  دفعتها الشركة مبالغ وأي لها التابعة والشركات للشركة اإلجمالية باملديونية
ً
 السنة خالل لقروض سدادا

على  قروض وجود عدم حال وفي واملبلغ املتبقي، ومدته لها املانحة الجهة واسم القرض أصل ومبلغ

 .بذلك إقرار تقديم عليها الشركة،

 أو حق اكتتاب مذكرات أو تعاقدية مالية أوراق وأي للتحويل قابلة دين أدوات أي وأعداد لفئات وصف (28

 الشركة عليه حصلت عوض أي إيضاح مع املالية السنة خالل الشركة منحتها أو أصدرتها مشابهة حقوق 

 .ذلك مقابل

 مذكرات تعاقدية أو مالية أوراق أو للتحويل قابلة دين أدوات بموجب اكتتاب أو تحويل حقوق  ألي وصف (29

 .الشركة منحتها أو أصدرتها مشابهة حقوق  أو اكتتاب، حق

 األوراق لالسترداد، وقيمة قابلة دين أدوات ألي الشركة جانب من إلغاء أو شراء أو استرداد ألي وصف (30

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

 .التابعة

 حضور  انعقادها، وسجل وتواريخ األخيرة، املالية السنة خالل ُعقدت التي مجلس اإلدارة اجتماعات عدد (31

  اجتماع كل
ً
 .الحاضرين أسماء فيه موضحا

 .وأسبابها الطلبات تلك وتواريخ املساهمين لسجل الشركة طلبات عدد (32

 .عالقة ذي وطرف الشركة بين صفقة ألي وصف (33

  الشركة تكون  عقود أو أعمال بأي تتعلق معلومات (34
ً
 أعضاء مصلحة ألحد فيها كانت أو وفيها فيها، طرفا

 أسماء تشمل حيث بأي منهم، عالقة ذي شخص ألي أو فيها التنفيذيين لكبار أو الشركة إدارة مجلس

 توجد لم وإذا ومبلغها، ومدتها العقود وشروطها أو األعمال هذه وطبيعة العقود، أو باألعمال املعنيين

 .بذلك إقرار الشركة تقديم فعلى القبيل، هذا من عقود أو أعمال

 أي عن كبار التنفيذيين أحد أو الشركة إدارة مجلس أعضاء أحد بموجبه تنازل  اتفاق أو ترتيبات ألي بيان (35

 .مكافآت



Page 42 of 53 
 

 .األرباح في حقوق  أي عن الشركة مساهمي أحد بموجبه تنازل  اتفاق أو ترتيبات ألي بيان (36

 أي مستحقات أو رسوم أو ضرائب أو زكاة أي لسداد واملستحقة املسددة النظامية املدفوعات بقيمة بيان (37

 .وبيان أسبابها لها موجز وصف مع السنوية، املالية الفترة نهاية ىحت تسدد ولم أخرى 

 الشركة. موظفي ملصلحة أنشئت احتياطات أو استثمارات أي بقيمة بيان (38

 :يلي بما إقرارات (39

عدت الحسابات سجالت أن -
ُ
 .الصحيح بالشكل أ

عد الداخلية الرقابة نظام أن -
ُ
فذ سليمة سأس ىعل أ

ُ
 .بفاعلية ون

 .نشاطها مواصلة على الشركة قدرة في يذكر شك أي يوجد انه ال -

 تقرير أن يوضح يجب السنوية، املالية القوائم ىعل تحفظات يتضمن الحسابات مراجع تقرير كان إذا (40

 .بها متعلقة معلومات وأي وأسبابها التحفظات تلك مجلس اإلدارة

 يحتوي  يجب أن أجلها، من املعين الفترة انتهاء قبل الحسابات مراجع بتغيير مجلس اإلدارة توصية حالفي  (41

 .بالتغيير التوصية أسباب بيان مع ذلك، ىعل التقرير

 املراجعة:: تقرير لجنة (61)املادة 
 نظام في املنصوص عليها ومهامها الختصاصاتها أدائها تفاصيلى عل املراجعة لجنة تقرير يشتمل أن يجب (1

 واملالية الداخلية الرقابة نظم مدى كفاية في ورأيها توصياتها يتضمن أن ىعل التنفيذية، ولوائحه الشركات

  .الشركة في املخاطر وإدارة

  اإلدارة مجلس يودع أن يجب (2
ً
 في ينشر وأن الشركة الرئيس مركز في املراجعة لجنة تقرير من كافية نسخا

 لتمكين العامة الجمعية النعقاد نشر الدعوة عند للسوق  اإللكتروني واملوقع للشركة اإللكتروني املوقع

 .العامة الجمعية انعقاد أثناء التقرير ملخص ويتلو .نسخة منه ىعل الحصول  في املساهمين من يرغب من

  :: إرشادات حول الشفافـية(62)املادة 
 تدفـق املعلومات   (1

يحرص مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيـذيـة على  واالنفتـاح،في ســـــــــــــبيـل إيجـاد ثقـافـة تنطوي على الشـــــــــــــفـافيـة  •

وبين الشـــــــركة واألطراف ذات العالقة بما في ذلك الجمهور  منســـــــوبي الشـــــــركةالتدفق الحر للمعلومات بين 

  العام.

  بحرية.يحرص مجلس اإلدارة وإدارة الشركة على أن يتمكن األفراد من التعبير عن أفكارهم  •

على وضـــع آلية إليصـــال املعلومات واملالحظات لســـير األعمال يوضـــح  يحرص مجلس اإلدارة وإدارة الشـــركة •

  املحدد.من خاللها طرق توصيل املعلومات إلى الشخص الصحيح في الوقت املناسب وللغرض 

 املعلومات السرية  (2

يســعى مجلس اإلدارة وإدارة الشــركة وضــمن إطار الضــوابط األخالقية والقانونية املفروضــة على اإلفصــاح 

إن املسـتفيد األول من هذه السـياسـة هم موظفو الشـركة  سـرية،سـياسـة عدم وجود أية معلومات تطبيق 

  املعلومات.نفسها الذين يشغلون مناصب تتطلب الحصول على الحد األقص ى من 

 القـدوة الحسـنـة   (3

يذية يقع على عاتق مجلس اإلدارة واإلدارة التنف للمعلومات،في ســـــــــــبيل ضـــــــــــمان الشـــــــــــفافية والتدفق الحر 

حيـــث يجـــب أن يتقبلوا ويرحبوا بـــاملعلومـــات و)املقترحـــات  حســـــــــــــنـــة،العمـــل كقـــدوة  للشـــــــــــــركـــة مســـــــــــــؤوليـــة
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وأن يثنوا على من لـــديـــه القـــدرة والجرأة على التعبير عن  لإلدارة،واملالحظـــات( التي قـــد تســـــــــــــبـــب حرجـــا مـــا 

  املرضية.الحقائق غير 

 الشفافية في التواصل مع املساهمين  (4

يوضــح دليل اإلفصــاح والشــفافية ســياســة التواصـل  اإلفصــاح،باإلضــافة إلى تأكيد التقيد التام بمتطلبات  •

  معهم.مع املساهمين واألطراف األخرى ذات العالقة لضمان التواصل الفعال 

وأصــــــــــحاب املصــــــــــالح عن األداء  يعمل مجلس اإلدارة على تأكيد تقديم صــــــــــورة دقيقة وعادلة للمســــــــــاهمين •

 ملتطلبات اإلفصاح والشفافية املحددة في 
ً
العام للشركة ضمن تقرير مجلس اإلدارة السنوي وأن يتم وفقا

نظام الشـــركة األســـاســـ ي ونظام الشـــركات الســـعودي وتعليمات الئحة حوكمة الشـــركات الصـــادرة عن هيئة 

  املالية.السوق 

العالقة يســـــــــــــتند على أحدث وأدق املعلومات املالية وغير ذات طراف التأكد من أن التواصــــــــــــــل مع كافة األ  •

  الصلة.املالية ذات 

على أعضـــــــــاء مجلس اإلدارة اإلفصـــــــــاح للمجلس عن جميع الحاالت التي قد ينشـــــــــأ فيها تضـــــــــارب للمصـــــــــالح  •

 
ً
  فيها.بصفتهم أعضاء مجلس إدارة الشركة أطراف في العمليات أو العقود التي تكون الشركة طرفا

يقوم رئيس مجلس اإلدارة بتبليغ الجمعيــــة العموميــــة عنــــد إنعقــــادهــــا بــــاألعمــــال والعقود التي يكون ألحــــد  •

 من )املحاسب القانوني فيها،أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة شخصية 
ً
 خاصا

ً
  (.ويرفق بهذا التبليغ تقريرا

أن تكون له مصــــــــــلحة ال يجوز لعضــــــــــو مجلس اإلدارة بغير موافقة من الجمعية العمومية تجدد كل ســــــــــنة  •

 
ً
وال يجوز للعضـــــو ذي املصـــــلحة  فيها،مباشـــــرة أو غير مباشـــــرة في األعمال والعقود التي تكون الشـــــركة طرفا

  الشأن.اإلشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا 

يضــــمن مجلس اإلدارة وجود وســــائل للتواصــــل مباشــــرة مع املســــاهمين ووضــــع آليات تمكن املســــاهمين من  •

ويتضـــــــــــمن ذلك توفير عناوين البريد اإللكتروني وصـــــــــــناديق البريد لكي  اإلدارة،تصـــــــــــال بأعضـــــــــــاء مجلس اال

  املختلفين.يستخدمها املساهمون من أجل االتصال بأعضاء مجلس اإلدارة واملدراء 

 املـراجعة الداخلية  (5

يعمل مجلس اإلدارة على تطبيق نظام فعال للمراجعة الداخلية بحيث يتم إستحداث إدارة جديدة تسعى  •

 دورها ترفع التقارير مباشر ب)اإللتزام( والتي  أو(املراجعة الداخلية )الى 
ً
وتتضمن  اإلدارة،إلى رئيس مجلس  ة

ليـة إدارة املخـاطر وتطبيق قواعـد اإلدارة بـإعـداد ومراقبـة النظم املصـــــــــــــممـة لتقييم ومراقبـة عم مهمـة تلـك

 الحوكمة والشفافية السليمة. 

يقدم مدير إدارة املراجعة الداخلية تقارير ربع ســـــنوية إلى لجنة املراجعة تحتوي على تقييم التزام الشـــــركة  •

  قبلها.بما في ذلك األحكام الواردة في إطار الحوكمة املطبق من  بها،بالقوانين واألنظمة املعمول 

 مراجعو الحسابات الخارجيون   (6

وتتبني الشـركة اإلرشـادات التالية بهدف  الشـركة،الخارجيون في تعزيز الشـفافية في  مراجعو الحسـاباتيسـاهم 

  السياق.دعم الشفافية في هذا 

ومختص ومؤهل( بهدف تزويد مجلس  قانوني مســــتقليتم إجراء عملية تدقيق ســــنوية من قبل )محاســــب  •

بتأكيد خارجي وموضـــــــــــــوعي على أن البيانات املالية تعرض املركز املالي وأداء الشـــــــــــــركة  اإلدارة واملســـــــــــــاهمين

 بشكل عادل من كافة النواحي الهامة. 
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ال يجوز أن تتعاقد الشـــــــــركة مع مراجعي الحســـــــــابات املســـــــــتقلين بهدف تقديم نصـــــــــيحة أو خدمات بخالف  •

 عن الشـــركة وعن أعضـــاء ويجب أن يكون مراجعو الحســـابات مســـتقل الحســـابات،عملية مراجعة 
ً
ين تماما

  الشركة.كما ينبغي أن ال ينشأ أي تعارض بين مصالحهم ومصالح  اإلدارة،مجلس 

  السنوي.يحضر مراجعو الحسابات املستقلون اجتماع الجمعية العمومية  •

إن مراجعي الحســـابات املســـتقلين مســـؤولون أمام املســـاهمين ومكلفون من قبل الشـــركة بممارســـة العناية  •

  الحسابات.املهنية الواجبة عند تنفيذ عملية مراجعة / تدقيق 

أو يتم التغيير للشـــــــــــــركاء / مديري التدقيق  دوري،يراعي تعيين مراجعي حســــــــــــــابات مختلفين على أســــــــــــــاس  •

  .الحساباتاملسؤولين في شركة مراجعة / تدقيق 

  االفصاح: إرشادات حول (63)املادة 
 إرشادات عامة حول رفع التقارير   (1

ويتم إعداد ومراجعة  ســـــــنوية،ى للمســـــــاهمين والســـــــوق املالية تقارير مالية ربع ســـــــنوية وأخر  الشـــــــركةتعد   •

 ملعايير املحاســـــــــــبة واملراجعة املالية الصـــــــــــادرة عن الهيئة الســـــــــــعودية للمحاســـــــــــبين 
ً
التقارير الســـــــــــنوية وفقا

وتحتوي التقارير على القوائم  املالية،القانونيين وحسب ما تقتضيه التعليمات الصادرة عن هيئة السوق 

  التالية:املالية 

  املالي.قائمة املركز  -

 الدخل قائمة  -

 قائمة التدفقات النقدية  -

 قائمة التغييرات في حقوق املساهمين  -

  التالية:يعد مجلس اإلدارة تقرير عن أعمال السنة املالية ويحتوي على األمور  •

  الشركة.وصف مالئم عن طبيعة عمل وأنشطة   -

  التنفيذيين.واملوظفين  الشركةن أعضاء مجلس إدارة يتكو  -

للتطورات الحالية واملســـــــــــــتقبلية وأية احتماالت مســـــــــــــتقبلية قد يكون لها تأثير  الشـــــــــــــركةتقييم إدارة  -

  للشركة.جوهري على نتائج العمل أو املركز املالي 

إضــافة إلى تلك األحكام  الشــركة،أحكام الحوكمة الصــادرة عن هيئة الســوق املالية واملطبقة من قبل  -

  يق.التطبغير املطبقة ومسوغات عدم 

 في مجالس  -
ً
  إدارتها.أسماء الشركات املساهمة التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا

عضــــــــــو - تنفيذي.عضــــــــــو غير  -عضــــــــــو تنفيذي  -كاآلتي: تشــــــــــكيل مجلس اإلدارة وتصــــــــــنيف أعضــــــــــائه  -

  مستقل.

وصـــــــــــــف موجز حول اختصــــــــــــــاصــــــــــــــات ومهام اللجان الرئيســــــــــــــة املنبثقة عن مجلس اإلدارة مثل لجنة  -

الترشــــيحات والتعويضــــات واإلشــــارة إلى أســــماء تلك اللجان وأســــماء رؤســــائها وأســــماء  املراجعة ولجنة

  اجتماعاتها.أعضائها وإجمالي عدد 

 تفاصيل حول التعويضات واألتعاب املستحقة لكل من :  -

 اإلدارة.رئيس وأعضاء مجلس  -
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حصــلوا على أعلى تعويضــات وأتعاب من  اإلداري،من ناحية الترتيب  تنفيذيين،موظفين  خمســةأعلى  -

 .وينبغي ذكر الرئيس التنفيذي واملدير املالي في حال لم يندرجوا ضمن هذه األسماء الخمسة الشركة،

أية عقوبة أو غرامة أو إجراء احترازي مفروض على الشـــــــركة من قبل هيئة الســـــــوق املالية أو أي جهة  -

 .إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى 

  الشركة.املراجعة السنوية حول فعالية إجراءات الرقابة الداخلية في نتائج  -

  .املاضيةتفاصيل حول سياسة توزيع أرباح األسهم وتوزيعات األرباح خالل السنوات الخمس  -

  الشركة.وصف موجز حول املشاريع الرئيسة التي تنفذها  -

ات السكنية واملكاتب( التي تملكها )األراض ي واملجمعات التجارية واملجمع الشركةوصف االستثمارات  -

 الشركة ومعدل تشغيل كل منها خالل السنة املعنية. 

عرض اإلفصــــــــــاحات املالية املرتبطة بالبيانات املالية الســــــــــنوية في دليل الشــــــــــؤون املالية واملحاســــــــــبية  -

  الشركة.بالخاص 

تلتزم الشــــركة بتقديم قوائمها املالية وتقرير مجلس اإلدارة الســــنوي إلى هيئة الســــوق املالية فور اعتمادها  •

  العالقة.وتوزيعها على األطراف ذات  نشرهامن مجلس إدارة الشركة وقبل 

 اإلفصاح عن التطورات الهامـة    (2

ق املالية عن أحدث للمســــــــــــــاهمين عن طريق وســــــــــــــائل اإلعالن وموقع هيئة الســـــــــــــو  الشـــــــــــــركةصـــــــــــــح تف

وذلك  املالية.التطورات الهامة والقرارات التي قد تؤثر على قيمة الشـــــــــــــركة أو قيمة أســـــــــــــعار أوراقها 

 لنص املـادة )
ً
 للمبـادئ العـامـة الواردة في الئحـة الحوكمـة وأعمـاال

ً
طرح االوراق ( من قواعـد 62تطبيقـا

 . املالية وااللتزامات املستمرة

 تعليمات عامة حول اإلعالنـات  (3

 تؤخذ اإلرشادات التالية بعين االعتبار لدى اإلعالن عن أخبار أو أحداث هامة:   

 بحيث يعكس الحدث األساس ي الذي سيتم اإلعالن  -1
ً
  عنه.يجب أن يكون عنوان اإلعالن واضحا

  به.توفير وصف مفصل حول الحدث وتوضيح كافة املعلومات املرتبطة  -2

  الحدث.ع و توضيح العوامل واألسباب التي أدت إلى وق -3

،في حال كان ذلك ذات صـــــــــــــلة  املالية،ذكر التأثير املالي للحدث على البيانات  -4
ً
ويتضـــــــــــــمن ذلك ذكر  وممكنا

امات املالية الناشـــــــــــــئة واملرتبطة بالحدث املعلن الشـــــــــــــروط واملدة والقيمة واألطراف ذات العالقة في االلتز 

  عنه.

ممارســــــة العناية الواجبة لضــــــمان أن تكون أية حقائق أو معلومات مرتبطة بالحدث املعلن عنه صــــــحيحة  -5

  مضللة.وغير 

  الحدث.ضمان عدم استبعاد أو حذف أو إخفاء أية معلومات قد تؤثر على محتوى أو مخرجات  -6

،اإلعالن عن أية تطورات جديدة ســـــــــــــتحصـــــــــــــل في األحداث املســـــــــــــتقبلية الجوهرية املعلن عنها  -7
ً
إن  مســـــــــــــبقا

  وجدت.

  العالقة.املعلومة لألطراف ذات  لإليصاإستخدام أكثر الوسائل اإلعالنية فعالية  -8

 

 اإلعـالن عن التغيير املقترح في رأس املال  (4
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بنبغي أن تقوم الشـــــــركة بإعداد إعالن  املال،ت على رأس عندما يســـــــعى مجلس إدارة الشـــــــركة إلجراء تغييرا

  التالية:يحتوي على املعلومات 

  التغيير.رأس مال الشركة قبل وبعد  -

  املال.نسبة التغيير في رأس  -

  التغيير.إجمالي عدد األسهم قبل وبعد  -

  التغيير.أسباب وطريقة  -

  سهم.نسبة االرتفاع أو االنخفاض لكل  -

  املال.تاريخ االستحقاق في حال رفع رأس  -

  املال.التاريخ النافذ في حال تخفيض رأس  -

يجب أن تنعكس كافة التفاصـــــــــــــيل ذات العالقة في حال تغيير رأس املال لغرض االندماج أو اإلســـــــــــــتحواذ أســـــــــــــهم في 

 التغيير.يجب أن يشتمل اإلعالن على موافقة الجمعية العمومية على كما شركة أخرى 

  

 اإلعالن عن عقد اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين  (5

 أم غير عندما تســـــــــــــعى الشـــــــــــــركة إلى عقد إجتم  .أ
ً
 عاديا

ً
 عادي(،اع للجمعية العمومية )ســـــــــــــواء كان اجتماعا

 قبل املوعد ب
ً
 التالية:يحتوى على املعلومات  األقل،عشرين يوم على واحد و فينبغي أن تعد الشركة إعالنا

  االجتماع.جدول أعمال  •

  االجتماع.مكان وتاريخ ووقت انعقاد  •

 أو على شكل أسهمفي حال تطرق جدول األعمال إلى أرباح  •
ً
توضح كافة تفاصيل هذه  (،األسهم )سواء نقدا

 ملا يقترحه مجلس إدارة 
ً
  الشركة.األرباح وتاريخ استحقاقها وفقا

 للقوانين واألنظمة املعمول  .ب
ً
ينبغي أن يحدد اإلعالن األشــــــــخاص الذين يملكون حق حضــــــــور االجتماع طبقا

 .بها

  .االجتماعالنصاب القانوني الالزم النعقاد  .ت

ينبغي نشــــــر اإلعالن في املوقع اإللكتروني للشــــــركة وفي موقع الســــــوق املالية الســــــعودية )تداول( إضــــــافة إلى  .ث

 . والصحيفة الرسمية في اململكة االنتشاراإلعالن في صحيفتين واسعتي 

 
 اإلعالن عن عدم عقد اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين   (6

ينبغي تضـــــــــــــمين  العموميــة،عنــدمــا ترغــب الشـــــــــــــركــة بــاإلعالن عن عــدم انعقــاد اجتمــاع عــادي أو غير عــادي للجمعيــة 

  اإلعالن:املعلومات التالية في 

 أسباب إلغاء االجتماع. -

خاصــــــة على عروض مجلس اإلدارة املتعلقة  العمومية،اآلثار املترتبة على عدم عقد اجتماع الجمعية  -

  املال.بتوزيعات أرباح األسهم وتغيير رأس 

 

 االفصاح عن بعض االحداث املهمة: (7

  والجمهور  للهيئة االفصاح يجب
ً
 تكن: لم أم جوهرية أكانت اآلتية سواءً  التطورات من أي عن تأخير دون  ومن فورا

  األصول  من صافي%  10 على يزيد أو يساوى  بسعر تأجيره أو رهنه أو بيعه أو أصل لشراء صفقة أّي   -
ً
 وفقا

  .أيهما أحدث سنوية مراجعة، مالية قوائم أو مفحوصة أولية مالية قوائم آلخر
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  الشركة أصول  من صافي%  10 على يزيد أو يساوى  بمبلغ العادي النشاط إطار خارج مديونية أّي  -
ً
 آلخر وفقا

 .أحدث أيهما سنوية مراجعة، مالية قوائم أو مفحوصة أولية مالية قوائم

  الشركة أصول  صافي من%  10 على تزيد أو تساوي  خسائر أّي  -
ً
 أو أولية مفحوصة مالية قوائم آلخر وفقا

 .أحدث أيهما مراجعة، سنوية مالية قوائم

 وإمكانية املوارد وفرة- الحصر ال املثال سبيل على يشمل نشاطها أو الشركة إنتاج بيئة في كبير تغيير أّي  -

 .عليها الحصول 

 يزيد أو يساوي  أو املطالبة النزاع مبلغ كان إذا وساطة أو تحكيم أو قضائية دعوى  أّي  ذلك في بما نزاع، أّي  -

  األصول  صافي من%  5 على
ً
 أيهما مراجعة، سنوية مالية قوائم أو أولية مفحوصة مالية قوائم آلخر وفقا

 .أحدث

  موضوع كان إذا أعضائه، أحد أو اإلدارة مجلس ضد صادر قضائي حكم أّي  -
ً
 مجلس بأعمال الحكم متعلقا

 .أعضائه أحد أو اإلدارة

 %  10 على يزيد أو يساوي  بما األصول  صافي في النقصان أو الزيادة -
ً
 مفحوصة أولية مالية آلخر قوائم وفقا

 .أحدث أيهما مراجعة، سنوية مالية قوائم أو

 %  10 على يزيد أو يساوي  بما األرباح إجمالي في النقصان أو الزيادة -
ً
 .مراجعة سنوية مالية آلخر قوائم وفقا

  الشركة إيرادات إجمالي من%  5 على تزيد أو مساوية إيراداته عقد في الدخول  -
ً
 سنوية مالية آلخر قوائم وفقا

 .العقد لذلك املتوقع غير اإلنهاء أو مراجعة،

 في عالقة ذي الشركة وطرف من كل   بموجبه يستثمر ترتيب أّي  أو عالقة ذي وطرف الشركة بين صفقة أّي  -

  يقدم أو أصل أو مشروع أّي 
ً
 من%  1 على تزيد أو مساوية أو الترتيب الصفقة هذه كانت إذا له تمويال

  الشركة إيرادات إجمالي
ً
 .مراجعة مالية سنوية قوائم آلخر وفقا

%  5 على يزيد يساوي أو وجدت( )إن التابعة شركاتها أو للشركة الرئيسة النشاطات من أي في انقطاع أّي  -

  اإليرادات إجمالي من
ً
 .مراجعة سنوية مالية قوائم آلخر وفقا

 .يالرئيس  املقر أو األساس ي النظام في تغير أّي  -

 .القانوني للمحاسب تغير أّي  -

 نظام تابعيه بموجب من أي ّ  أو للشركة مصف تعيين أو تصفية أمر صدور  أو تصفية عريضة تقديم -

 .اإلفالس أنظمة بموجب إجراءات بأي البدء أو الشركات،

 توجب زمنية فترة أو انتهاء حدث وقوع أو تصفيتها، أو الشركة بحل تابعيه من أي أو من الشركة قرار صدور  -

 الحل. أو التصفية وضعها تحت

 االستئنافية، أم املرحلة االبتدائية في سواء قضائية جهة أو محكمة من أمر أو إعالن أو قرار أو حكم صدور  -

  يؤثر أن يمكن
ً
 صافي من%  5 على اإلجمالية قيمته تزيد اأصوله من جزء ألّي  الشركة استغالل في سلبا

صدر أصول 
ُ
  امل

ً
 .أحدث أيهما مراجعة، سنوية مالية قوائم أو أولية مفحوصة مالية قوائم آلخر وفقا

 األوراق حاملي أخرى على توزيعات إجراء أو منها حصص دفع أو بإعالنها التوصية أو أرباح إعالن قرار أّي  -

 .املدرجة املالية

  فيها توزع الشركة أن املتوقع من يكون  التي الحاالت في أرباح توزيع بعدم تقض ي توصية أو قرار أّي  -
ً
 .أرباحا

 وعدد اإلجمالي املالية، واملبلغ أوراقه شراء عرض أو استرداد أو سحب أو شراء إعادة أو الستدعاء قرار أّي  -

 .وقيمتها املالية األوراق

 .للتحويل القابلة الدين أدوات أو الدين بأدوات يتعلق فيما الدفع بعدم قرار أّي  -
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 .للتحويل إليها قابلة دين أدوات أو املدرجة األسهم فئات من فئة بأي املرتبطة الحقوق  في تغير أّي  -

 أو تأديبية جنائية عقوبات أو إجراءات أو الشركة، ضد بها أو التهديد اتخاذها يتم قضائية إجراءات أي -

 .إيقاعها املحتمل من الشركة أو على إيقاعها يتم

 جنائية أو عقوبات إجراءات أو اإلدارة مجلس أعضاء ضد بها أو التهديد اتخاذها يتم قضائية إجراءات أي -

 أو اإلجراء موضوع كان إذا إيقاعها، املحتمل من أو اإلدارة مجلس أعضاء على إيقاعها يتم تأديبية أو

  العقوبة
ً
 أعضائه. أحد أو اإلدارة بأعمال مجلس متعلقا

 

 إرشادات أخـرى  (8

تلتزم الشـــــــــــــركة باإلفصـــــــــــــاح عن أي معلومات أو بيانات إضـــــــــــــافية ذات صـــــــــــــلة بتقاريرها متى ما طلبت هيئة 

 .السوق املالية ذلك

 

 التعامــل مع األطـراف ذات العالقــة : (64)املادة 
 نظـرة عامـة  1-4

  و:فإن التعامل مع طرف ذي عالقة ينشأ من العمليات املبرمة بين الشركة  السياسة،لغرض هذه 

 من األسـهم التي تمنح حق التصـويت باإلضـافة إلى  يملكشـخص طبيعي  •
ً
بشـكل مباشـر أو غير مباشـر عددا

  الرابعة.أقارب ذلك الشخص حتى الدرجة 

من  الشركةشخصية اعتبارية تملك نسبة من األسهم ذات حقوق تصويت تمكنها من التأثير على عمليات  •

  أكثر.خالل ممثل واحد أو 

كة مثل املدراء التنفيذيين للمؤســــــــســــــــة وأقارب أولئك األشــــــــخاص من أعضــــــــاء مجلس اإلدارة وإدارة الشــــــــر  •

  األولى.الدرجة 

أي شركة أو منشأة يملك فيها أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو إدارة الشركة )بما في ذلك أقارب ذلك العضو  •

  معين.من الدرجة األولى( حصة سيطرة يمكنهم من خاللها ممارسة تأثير 

)بما في ذلك  الشـــــركةمجلس إدارتها أو إدارتها العليا من عضـــــو في مجلس إدارة أي شـــــركة أو منشـــــأة يتألف  •

  (.أقارب ذلك العضو من الدرجة األولى

أي عملية تنقل ميزة أو منفعة مباشرة أو غير مباشرة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة )بما في ذلك  عام،بشكل  •

  (.أقارب ذلك العضو من الدرجة األولى

  الشركة.نفعة موظفي الصناديق املخصصة مل •

  .املنشآت التابعة أو الحليفة •

  لديه.مراجعي الحسابات والشركاء العاملين  •

 

  اإلفصاح عن العمليات مع األطراف ذات العالقة 2-4

 العالقة،في تقاريرها الســــنوية عن عالقاتها وأنشــــطتها املنفذة خالل تلك الســــنة مع األطراف ذات  الشــــركةســــتفصــــح 

  يلي:ما  الحصر،دون  عنها،وقد تتضمن املعلومات املفصح 
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بصـــــــــــــرف النظر عما إذا كانت هنالك  الشـــــــــــــركة،املرتبطة بأعمال  لها،الشـــــــــــــركات األم والشـــــــــــــركات التابعة  -أ

  ال.راف ذات العالقة أم معامالت منفذة مع هذه األط

وبشـــــــــــــكل خاص اإلفصــــــــــــــاح عن العالقة مع هذه  الشـــــــــــــركة،تأثيرات العالقة مع األطراف ذات العالقة على  -ب

بصـــــــــــــرف النظر عما إذا كانت هنالك معامالت منفذة بين تلك األطراف أم  عليها،األطراف عند وجود رقابة 

  ال.

اإلدارة إضــــــــــافة إلى خمســــــــــة من كبار التنفيذين  إجمالي املكافآت والتعويضــــــــــات املدفوعة ألعضــــــــــاء مجلس -ت

  يلي:الذين تلقوا أعلى املكافآت والتعويضات من الشركة ويقصد باملكافآت والتعويضات ما 

والخطط  بــاألداء،األجور والبــدالت واألربــاح ومــا في حكمهــا واملكــافــآت الــدوريــة أو الســـــــــــــنويــة املرتبطــة  -

  أخرى.ا عينية التنفيذية قصيرة أو طويلة األجل وأي مزاي

  الفترة.خالل  الشركةطبيعة كافة العمليات مع األطراف ذات العالقة املبرمة مع  .ج

 العمليات،معلومات حول العمليات مع األطراف ذات العالقة واألرصـــــــــــــدة غير املحصـــــــــــــلة الناتجة من هذه  .ح

وســـتحتوي اإلفصـــاحات كحد أدنى على  املالية،حيث يلزم ذلك لفهم التأثير املحتمل للعالقة على البيانات 

  التالية:املعلومات 

 مبلغ املعامالت  -

 مبلغ األرصدة تحت التحصيل  -

 مخصصات الديون املعدومة املرتبطة بمبلغ األرصدة تحت التحصيل  -

يتعلق بـالـديون املعـدومـة أو املشـــــــــــــكوك في تحصـــــــــــــيلهـا من املصـــــــــــــروفـات املعترف بهـا خالل الفترة فيمـا  -

  العالقة.األطراف ذات 

  يلي:حسب الفئة كما  الصلة،تصنيف اإلفصاحات املطلوبة للعالقة مع األطراف ذات يتم  .خ

  وجدت.إن  األم،الشركة  -

 تأثير ملنشآت التي تملك سيطرة مشتركة أو ا -
ً
 على  ا

ً
  الشركة.هاما

  التابعة. الشركة -

  الزميلة.الشركات  -

 شركةالاملشاريع املشتركة التي تنخرط فيها  -

 كبار التنفيذيين في املنشأة أو الشركة األم )إن وجدت(   -

  العالقة.األطراف األخرى ذات  -

 دائنة.بين مبالغ مدينة وأخرى  إقفالها،عند  العالقة،يتم تصنيف حسابات األطراف ذات  .د

التي يحكمها شـروط مكافئة لتلك التي تسـود أسس  العالقة،يتم اإلفصـاح عن العمليات مع األطراف ذات  .ذ

  (.املعامالت التجارية العادية )خاصة عند إمكانية تحديد وتمييز هذه الشروط

بشـــــــــــــكــل  العالقـــة،املرتبطـــة بعمليـــات مع األطراف ذات  املمـــاثلـــة،يتم اإلفصـــــــــــــــاح عن البنود ذات الطبيعـــة  .ر

 من أجل فهم تأثيراتها على البيانات املالية  ع،مجم
ً
 منفصال

ً
 .للشركةبإستثناء الحاالت التي تتطلب إفصاحا

 اإلفصاحات الصادرة عن أعضاء مجلس اإلدارة:: (65) املادة
  الشفافية:اإلرشادات التالية حول اإلفصاح لغرض تعزيز  الشركةيتبني مجلس إدارة 

عن أية عالقات ومصــــــــالح / منافع شــــــــخصــــــــية في عمليات  الشــــــــركةأعضــــــــاء مجلس إدارة  حينبغي أن يفصــــــــ •

الشـــــركة أو عقود التوريد أو العقود من الباطن إلى جانب أي أعمال منافســـــة أخرى ينفذها عضـــــو مجلس 
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ويتعين على أعضــــاء  املجلس، اجتماعاتيق هذه اإلفصــــاحات في محاضــــر وينبغي توث فيها،اإلدارة ويســــاهم 

ويســـــــــــــتثنى من ذلك  العمليـات.مجلس اإلدارة املعنيين عدم التصـــــــــــــويت على قرارات املجلس املتعلقـة بهـذه 

  األفضل. العرضوكان عضو مجلس اإلدارة صاحب  ةاألعمال التي تتم بطريق املنافسة العام

ة العامة للمســاهمين بالعقود والعمليات التي يخضــع أعضــاء يمجلس اإلدارة الجمعينبغي أن يشــعر رئيس  •

  أعاله.مجلس اإلدارة بشأنها للمعايير املذكورة 

يتعين على الجمعيـــة العموميـــة املوافقـــة على أســـــــــــــــاس ســـــــــــــنوي على حق عضـــــــــــــو مجلس اإلدارة املتمثـــل في  •

  أعاله.مذكور  املشاركة في هذه العمليات كما هو

 ســــــنوي،وذلك على أســــــاس  العمليات،حديث معطيات الجمعية العمومية املتعلقة بهذه املســــــائل / ينبغي ت •

 حول العمليات / العقود التي تبرمها  الصدد،وفي هذا 
ً
ينبغي أن يصدر مراجعي الحسابات املستقلين تقريرا

  خاصة.والتي يملك فيها عضو مجلس اإلدارة مصلحة شخصية أو عالقة  الشركة

  التالية:اإلفصاح عن األمور  الشركةيتعين على أي شخص يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة  •

  فيها،العضوية السابقة في مجالس إدارة الشركات األخرى ومدة العمل  -

  الشركات.عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي حضرها العضو املعني خالل مدة عضويته في هذه  -

-  
ً
 .بما في ذلك عدد االجتماعات التي حضرها فيها،اللجان التي كان عضوا

  إدارتها.ملخص حول النتائج املالية للشركات املعنية خالل سنوات العضوية في مجلس  -

 :: اإلفصاح عن املعلومات التجارية السريـة(66)املادة 
خاصـــــــــــة الئحة حماية املعلومات التجارية  الســـــــــــعودية،في ضـــــــــــوء القوانين واألنظمة  ةالســـــــــــياســـــــــــتتبنى الشـــــــــــركة هذه 

ـــــ وتاريخ25/3/1426وتاريخ  3318والصناعة رقم  بقرار وزير التجارةوالصادر  السرية، ـــــ والتعديالت 25/3/1426 هـ هـ

  يلي.وفقا ملا  عليه

  املعلومات التجارية السرية .أ

 في أي من الحاالت  •
ً
 تجاريا

ً
  التالية:تعتبر املعلومة سرا

 على التفاصيل الدقيقة  النهائية،في حال لم تكن معروفة بصيغتها  -
ً
 للمعلومة،حيث ينطبق ذلك أيضا

أو في حال عدم القدرة على الحصـــول عليها بســـهولة من قبل األشـــخاص املعنيين في نوع األعمال الذي 

  املعلومة،ترتبط به 

 لكونها سرية في -
ً
 .حال كانت ذات قيمة تجارية نظرا

  حينه.في حال اتخاذ املالك الشرعي لتدابير الحفاظ على سريتها في ظل الظروف املنطبقة في  -

  الحق في املعلومات التجارية السريةأصحاب    .ب

يملك حق اإلفصـــــــــاح عن ســـــــــر تجاري أو اســـــــــتخدامه أو  كل شـــــــــخصيعد صـــــــــاحب حق في الســـــــــر التجاري   •

  به.تفاظ االح

  عنها.الحق باملعلومات بحوزته ويمتنع عن اإلفصاح  يحتفظ صاحبقد  •

الحق التدابير الالزمة ملنع أي شــــــــــــخص من اســــــــــــتخدام الســــــــــــر التجاري املحمي بموجب  يتخذ صــــــــــــاحبقد  •

  اململكة.األنظمة واللوائح النافذة في 

 إرشادات حول اإلفصاح  .ت
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يعتبر الحصــول على أو اســتخدام أو اإلفصــاح عن أي ســر تجاري بطريقة تتعارض مع املمارســات التجارية  •

وفي جميع  التجاري،ســــــوء اســــــتخدام لهذا الســــــر  الحق، موافقة صــــــاحبالصــــــحيحة ودون الحصــــــول على 

  حقيقته.ال يجوز اإلفصاح عن السر بطريقة تتعارض مع  الحاالت،

صوص مخالفات للممارسات التجارية ختعتبر الحاالت التالية على وجه ال السياسة،ألغراض تطبيق هذه  •

 الصحيحة. 

 خرق العقود املتعلقة باألسرار التجارية  -

  خرقها.علومات املؤتمن عليها أو التشجيع على خرق سرية امل -

في حال كان ذلك الشــــــخص على دراية أو قادر  خارجي،حصــــــول شــــــخص على أســــــرار تجارية من طرف  -

على معرفـة أن الطرف الخـارجي قـد حصــــــــــــــل على تلـك األســـــــــــــرار نتيجـة مخـالفـة املمـارســــــــــــــات التجـارية 

  الصحيحة.

 للممارسات التجارية  •
ً
عندما يتم بصورة مستقلة  الصحيحة،ال يعتبر التوصل إلى معرفة سر تجاري خرقا

  االستنتاج.أو  ار،االستقر  التحليل،أو عبر  ومنفصلة،

 حماية املعلومات التجارية السرية  .ث

بوضــــــــــع آلية فعالة ملنع الوصــــــــــول إلى املعلومات التجارية الســــــــــرية من قبل أشــــــــــخاص  الشــــــــــركةتلتزم إدارة   •

  وظائفهم.بخالف أولئك الذين يحتاجون تلك املعلومات ألداء 

 املكافآت:: اإلفصاح عن (67)املادة 
 :يلي بما اإلدارة سمجل يلتزم (أ

 في التنفيذية واإلدارة ساملجل أعضاء مكافآت تحديد كيفية وعن املكافآت سياسة عن اإلفصاح (1

 .الشركة

مجلس  ألعضاء املمنوحة املكافآت عن اإلدارة سمجل تقرير في وتفصيل وشفافية بدقة اإلفصاح (2

 مبالغ أكانت سواء تضليل، أو إخفاء دون  مباشرة، غير أو مباشرة بصورة التنفيذية واإلدارة اإلدارة

  مزايا، أم افعنم أم
ً
  املزايا كانت وإذا.واسمها طبيعتها كانت أيا

ً
 القيمة فتكون  الشركة، في أسهما

 .االستحقاق تاريخ دنع السوقية القيمة هي لألسهم املدخلة

 عن انحراف جوهري  أي وبيان بها، املعمول  املكافآت وسياسة املمنوحة املكافآت بين العالقة توضيح (3

 .السياسة هذه

 :حدة على يلي ممن لكل املدفوعة والتعويضات املكافآت بشأن الالزمة التفاصيل بيان (4

 .اإلدارة مجلس أعضاء -

 ضمنهم يكون من أن على الشركة من املكافآت أعلى تلقوا ممن التنفيذيين كبار من خمسة -

 .بهذه الحالة بشكل اجمالي(يكون االفصاح )املالي  واملدير التنفيذي الرئيس

 .اللجان أعضاء -

 

  اإلدارة مجلس تقرير في املادة هذه في الوارد اإلفصاح يكون  (ب
ً
بالئحة الحوكمة  املرافقة للجداول  ووفقا

 .عن الهيئة الصادرة
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 الثامنالباب 

 تطبيق الحوكمة

 :تطبيق الحوكمة الفعالة: (68)املادة 
 تطبيقها ومراقبةثوب األصيل شركة الخاصة ب الالزمة لتطبيق الئحة الحوكمة هذهالقواعد  مجلس اإلدارة يضع

 الحاجة. عند وتعديلها فعاليتها، من والتحقق

  وتحديثها القواعد القواعد ومراجعة بهذه الشركة التزام من وعلى مجلس اإلدارة في سبيل ذلك التحقق
ً
 وفقا

 من وغيرها الشركة، قيم تمثل التي املنهي السلوك قواعد وتطوير ومراجعةاملمارسات  وأفضل النظامية للمتطلبات

 أعضاء كما يجب إطالع .املمارسات أفضل مع ويتفق الشركة حاجات يلبي بما الداخلية السياسات واإلجراءات

  اإلدارة سمجل
ً
 املراجعة لجنة إلى ذلك تفويض أو وأفضل املمارسات، الشركات حوكمة مجال في التطورات ىعل دوما

 أخرى. إدارة أو لجنة أي أو
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 التاسعالباب 

 احكام ختامية

 
 االحتفاظ بالوثائق:: (69)املادة 

 بموجب بها املطلوب االحتفاظ األخرى  والوثائق والتقارير واملستندات املحاضر بجميع تحتفظ أن الشركة ىعل يجب

 وتقرير اإلدارة سمجل تقرير ذلك وأن يشمل سنوات، عشر عن تقل ال الرئيس ي مدة الشركة مقر في الالئحة هذه

 دعوى  أي ذلك في بما (قضائية دعوى  وجود حال في الشركةى عل يجب املدة، بهذه اإلخالل عدم ومع. املراجعة ةنلج

 أو التقارير أو املستندات أو املحاضر بتلك تتعلق قائمة تحقيق إجراءات أي مطالبة أو أو) بإقامتها مهدد أو قائمة

 .القائمة التحقيق إجراءات أو املطالبة أو القضائية الدعوى  تلك انتهاء بها لحين االحتفاظ الوثائق

 االعتماد:: (70)املادة 
 ال يتم تطبيق هذه ال

ً
جعتها ايجب على لجنة املراجعة تقييمها ومر و من تاريخ اعتمادها من مجلس اإلدارة  ئحة اعتبارا

 بصورة دورية.

 :ةتعديل الالئح (:71)املادة  
مجلس إدارة الشركة وبعد اقراراه من قبل ال يجوز إضافة او تعديل أي نص من نصوص هذه الالئحة اال بالرجوع الى 

 .الجمعية العامة العادية

 تطبيق االنظمة االخرى : (72)املادة 
الشركات ولوائحه ونظام هيئة السوق املالية ولوائحه كل ما لم يرد به نص في هذه الالئحة يطبق بشأنه نظام 

 .سوق املاليةالتنفيذية ونظام الشركة األساس ي والئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة ال

 (: النشر:73املادة )
نشر هذه الالئحة واي تعديال 

ُ
جرى عليها تت

ُ
على موقع الشركة االلكتروني لتمكين املساهمين والجمهور واصحاب  ت

 .املصالح من االطالع عليها

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

 


