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  تمه�د 
 � � ممارسـته   ةالالئحە  ذه  تب��

� ي�بناها مجلس اإلدارة �� مجموعة من الس�اسات والقواعد والمعاي�� ال��
� تكفــــل حما�ــــة  ام �أفضــــل الممارســــات الحو�مــــة الــــ�� � للمســــؤول�ات المناطــــة �ــــه مــــن أجــــل ضــــمان االلــــ��

� وحقوق أصحاب المصالح وال �جوز تعـد�ل هـذە الضـوا�ط أو �عضـها أو االسـتغن اء حقوق المساهم��
الئحة أخـرى أو قـرار و وحسب ما �قدرە و�راە مناس�ا� مالم ينص نظام اإلدارة عنها إال �قرار من مجلس  

 أو إضـافةإلزام�ـة �عـض مـا ورد فيهـا مـن أح�ـام عـ� من مجلس الهيئة السوق المال�ـة أو جهـة حكوم�ـة 
 لها. أح�ام 

ك  � تهدف لتع��ز حقوق   ةوقد تضمنت هذە اللوائح أن تعمل ال�� ام بها، وتغ�� الجوانب ال�� � ع� االل��
، متطل�ات اإلفصاح ، �شك�ل مجلس االدارة وال�ات اخت�ار أعضاء مجلس اإلدارة وتأه�لهم  � المساهم��
�معالجة   المتعلقة  والجوانب  ودورها،  المجلس  لجان  عمل  نطاق  ا�ضا  ت�ناول  ومسؤول�اتهم، �ما 

 الرقا�ة الداخل�ة. تعارض المصالح وتع��ز منا�� 

�ات من  اف�ة، و�� ما اشتمل عل�ه نظام ال�� وقد تم إعداد هذە الالئحة ا�سجاما مع التوجهات اإل��
  � �ات المعدلة الصادرة عن هيئة السوق المال�ة وال�� أح�ام، و�� ما تضمنته أح�ام الئحة حو�مة ال��

� جم�عا أن �صار إ� وضع الئحة ووث�قة مكت��ة تنظم جو 
كة الم�ادئ الحو�مة تقت�� انب انتهاج ال��

� اعتمدها مجلس إدارة   كة األساس و الس�اسات اإلجرائ�ة ال�� كة الرش�دة و�ما يتفق مع نظام ال�� ��
والنقل   للتجارة  ع� السد�س  رائدە  خدم�ة  دورها �مؤسسة  تعكس  حو�مة  ب�ئة  لخلق  سعيها   �

��
أن   الوث�قة  هذە  من  الغرض  إن   . والدو�� المح��  العامة المستوى  للقواعد  ومب�نة  موضحه  تكون 

ت��عها    � ال�� والنقل  والمعاي��  للتجارة  السد�س  كة  وم�ادئ    �� الرش�دة  اإلدارة  لمفاه�م  ممارستها   �
��

� واصحاب المصالح و�سه�ل حصولهم ع�   الحو�مة و�ما يؤكد ع� حفظ وتع��ز حقوق المساهم��
أعما  �

�� والمشاركة  التص��ت   �
�� حقهم  وع�  منا�� المعلومات،   � تب�� و��  العامة،  الجمع�ات  ل 

اإلفصاح عن المعلومات المال�ة وغ�� المال�ة، والنأي عن أي مظهر من مظاهر تعارض المصالح، و��  
� ممارسة المسئول�ات المناطة بهم إلدارة   تع��ز وتفع�ل دور مجلس اإلدارة

واللجان المن�ثقة عنه ��
اف ع� أعمالها من خالل أطر  كة واإل��  .مب��ة ع� الشفاف�ة والد�مومةال��
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كة السد�س للتجارة والنقل:   ن�ذة عن ��
كة :    مقدمة عن ال��
،    م١٩٦٨� ٠٨� ٠٥هــي شــركة مســاهمة ســعود�ة مقفلــة تأسســت فــي    والنقلشــركة الســد�س للتجــارة  

ال��ـاض �موجـب ترخ�ـص وزارة النقـل من  صـادر  )   ١٠١٠٠٠٤٥٢٠(   مســجلة �الســجل التجــاري رقــم
رقـم   �أجـر  ال�ضائـع  وز�ـر   ا�  ووفق  )   ٠١٠١١١٠٠٠٣٠٠  ( لنقـل  عـن  الصـادر  الـوزاري  التجـارة    للقـرار 

تحـول الشـركة إلـى شـركة   إعالن�الموافقـة علـى    م٢٠١٦� ٠٥� ٢٣)بتار�ـخ    ١٩٧س �    ( رقـم  واالس�ثمار 
�  مــن    أ��� �مؤسســة فرد�ــة    مسـاهمة �ـدأت الشـركة �شـاطها  ا فــي عــام  عامــا� ثالث�� ،    م  ١٩٨٦، وتحد�ــد�

ول�ـة لتغذ�ـة �عـض محطـات   معتمــدة لــدى مصنــع أرامكــو �ال��ــاض لنقــل المنتجــات الت�أول ناقــ الب��
�دا�ــة تأس�ســها فــي ال��ــاض    خصصـة للنقـل وقـد اتخـذت الشـركة مقرهـا منـذ م  شـاحناتبواسطة  الطاقـة  

وكذلــك   الثان�ــة.  الصناع�ــة  المدينــة  طــول  علــى   ، القد�ــم  الخــ�ج  ط��ــق  ا  وتحد�ــد� و�دارتهــا    امتال�ها ، 
الدور�ـة    لمرا�ــز  والقص�  ألسطولالص�انـة  الدمـام  مـن  فـي �ل  وخدمـات النقـل  الشـمال�ة  والحـدود  ـم 

�مـا تم�ـزت �كونهـا   ) مثـل الص�انـة ال�ه��ائ�ـة والم��ان�ك�ـة  مرا�ـز الص�انـة وال�شـر وتغي�ـر ال��ـت(   الص�انـة
 واحـدة مـن شـر�ات النقـل المعتمـدة لشـركة أرامكـو السـعود�ة وشـركة ال�ه��ـاء فـي مختلـف المؤسسـات 

ء ال قاعـدة العمـ  ل�ساع  نظـرا�   و   قـود نقـل المهـام �أجـر سـنوي أو مقـاول مـن ال�اطـنالحكوم�ـة و�دارة ع
� النقـل �اسـتمرار علـى طـول كفاءاتهـا المهن�ـة  وتنوعهـا ، عملـت إدارة الشـركة علـى  إلدارة ز�ـادة وتحسـ��

 �شـغ�ل أسـطول النقـل. 

كة :   رؤ�ة ال��
 �

� تحق�قـــا� لرؤ�ـــة الممل�ـــة النمـــو مـــن خـــالل المشـــاركة �� � للقطـــاع اللوجســـ�� ات��� تحقيـــق الهـــدف االســـ��
ســـ�ان�ة وسالســـل الق�م�ـــة التجار�ـــة م لـــ��ط الممل�ـــة عالم�ـــا� �ـــأهم المرا�ـــز ال ٢٠٣٠الع���ـــة الســـعود�ة 

� �أســـــطوله و�ــهـــــتم �عمالئـــــه و�ـــــر�  والصـــــناع�ة �كفـــــاءة وفعال�ـــــة عال�ـــــة ، وأن تكـــــون نـــــاقً� رائـــــدا� متمـــــ��
 موظف�ه . 

كة :    رسالة ال��
تقد�م خدمات النقل لعمالئنا وفق أع� معاي�� األمـن والسـالمة �موجـب اللـوائح واألنظمـة والقـرارات 
المط�قــة �الممل�ـــة الع���ـــة الســـعود�ة حـــول الحفـــاظ عــ� الب�ئـــة ومعـــاي�� األمـــن والســـالمة ،  وتحقيـــق 

ا�ـة اعتماد�ـة � منظومـة متطـورة تقن�ـا� وفـق أعـ� تطلعات العمالء من خالل تـوف�� أسـعار تنافسـ�ة و��
 مست��ات الجودة والسالمة لألعمال اللوجس��ة . 

كة :   رأس مال ال��
كة (  خمسمائة ألف )  ٥٠٠،٠٠٠، مقسم ع� عدد ( )خمسة مليون ر�ال    ٥٬٠٠٠٬٠٠٠رأس مال ال��

ة ر�االت سعودي ، جم�عها  ١٠، ت�لغ ق�مة �ل سهم ( االسم�ة  سهم م�ساو�ة الق�مة     أسهم عاد�ة ) ع��
   . عي��ة 
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كة :  � تقدمها ال��  الخدمات ال��
 : �

ة �شمل مجاالت النقل ع� النحو اآل�� � كة خدمات متم��  تقدم ال��

� المدن .  .١  خدمات النقل ب��
 خدمات العقود والتأج�� .  .٢
 خدمات النقل متخصصة بنقل الوقود والديزل  .  .٣
 خدمات النقل متخصصة بنقل الس�ارات .  .٤
 خدمات النقل متخصصة بنقل ال�ضائع والمهام .  .٥

 خدمات النقل متخصصة بنقل المواد السائ�ة .  .٦
ة ع� �عض الطرق داخل الممل�ة . ال .٧ �  خدمات المم��
 خدمات أعمال المناولة والتخل�ص الجمر�� .  .٨
� العقار  .٩

 . االس�ثمار ��
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 ال�اب األول 

 أح�ام عامة

 

 : : التع��فات األو� المادة
� الموضحة أمامها ما لم �قتض الس�اق خالف ذلك: تدل 

 ال�لمات والع�ارات اآلت�ة ع� المعا��

�ات .١ �ات الصادر �المرسوم المل�� رقم (م� نظام ال��  ه. ١٤٣٧� ٠١� ٢٨) وتار�ــــخ ٣: نظام ال��
المال�ة .٢ السوق  (م� نظام  رقم  المل��  �المرسوم  الصادر  المال�ة  السوق  نظام  وتار�ــــخ  ٣٠:   (

 ه. ١٤٢٤� ٠٦� ٠٢

 دراج الصادرة عن مجلس هيئة السوق المال�ة. : قواعد ال�سج�ل واإل دراجقواعد ال�سج�ل واإل  .٣
 : هيئة السوق المال�ة. الهيئة .٤
 : السوق المال�ة السعود�ة. السوق .٥
كةا .٦ كة ل��   السد�س للتجارة والنقل. : ��

كة .٧ كة السد�س :  النظام األساس لل��  للتجارة والنقل .  النظام األساس ل��
كة إدارة : مجلس مجلس اإلدارة .٨    . السد�س للتجارة والنقل��

� � المجلس :  .٩  إعداد عن مسؤوال و�كون  المجلسق�ل  نم  ترش�حه يتم طب��� أي شخص أم��
�  لالجتماعات  األعمال جدول كةأو إدارة  لجانهاإلدارة أو أي من  مجلس �طلبال��  عقدها  ال��

و�سج�ل الوقائع وص�اغة المحا�� والتأ�د من تنف�ذ   ما �لزم ح�� عقد االجتماع �افة  ومتا�عة
كة ىقرارات المجلس ولجانه لد  .ال��

�ات.١٠ كة وتوجيهها �شتمل ع� آل�ات لتنظ�م  حو�مة ال�� �   العالقات: قواعد لق�ادة ال�� المختلفة ب��
� وأصحاب المصالح، وذلك بوضع قواعد و�جراءات   � والمساهم�� مجلس اإلدارة والمدي��ن التنف�ذي��

القرارات و�ضفاء طابع الشفاف�ة والمصداق�ة عليها �غرض حما�ة حقوق    اتخاذ خاصة ل�سه�ل عمل�ة  
� السوق و��ئة األعمال. المساهم

� وأصحاب المصالح وتحقيق العدالة والتنافس�ة والشفاف�ة �� �� 
١١.  � كة  جمع�ة المساهم�� �ات ونظام ال�� كة �موجب أح�ام نظام ال�� ل من مساه�� ال�� : جمع�ة �ش��

 .ساساأل 

التنف�ذي.١٢ و�شاركالعضو  كة  لل�� التنف�ذ�ة  اإلدارة   �
�� متفرغا�  �كون  الذي  اإلدارة  مجلس  عضو   :   �

��
 .األعمال اليوم�ة لها

� األعمال العضو الغ�� تنف�ذي .١٣
كة وال �شارك �� : عضو مجلس اإلدارة الذي ال �كون متفرغا� إلدارة ال��

 .اليوم�ة لها
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كة إدارة مجلس عضو  هو :  العضو المستقل كة، اإلدارة عن �املة  �استقالل�ة يتمتع الذي ال��   وال��
�  وح�اد  �موضوع�ة والتص��ت أرائه و��داءمهامه   ممارسة ع� القادر و    القدرة توافر  االستقالل�ة وتع��

�  األخذ  األمور �عد  ع� للح�م
 إدارة من تأث��  دون أي العالقة ذات المعلومات جميع االعت�ار  ��

كة  .  ىأخر  خارج�ة جهة أي أو  ال��
� حال  وال تتحقق استقالل�ة العضو 

��:- 

�  ك�ار   من �كون العضو  أن -١ �  التنف�ذي��
كة �� �ات من أي أو  ال�� كة أي أو  لها  لتا�عةا ال��   من ��

�  خالل أو  حال�ا  تنف�ذ�ة �مهام عمل  �كون أن أو  مجموعتها  �  العام��  . الماضي��

ة  شخص�ة صفة� العضو  أمتلك -٢ كة اسهم  من حصة �ه قرا�ة صلة له من  أو  م�ا�� �  أو  ال��
  إحدى ��

�ات �  أو  لها  التا�عة ال��
 . أ���  أو ٥%  ي�لغ �ما  مجموعتها  ��

�  أ�ضا  عضوا  العضو  �كون أن -٣
كة أي إدارة مجلس �� �ات من �� كة التا�عة ال�� كة أي ،أو  لل��   من ��

كة أو أي عضو من أعضاء وجود صلة قرا�ة �أي عضو من .مجموعتها   أعضاء مجلس إدارة ال��
�ات التا�عة كة من مجالس ال�� كة، أو أي ��    .مجموعتها لل��

٤-  � �ات وجود صلة قرا�ة مع ك�ار التنف�ذي�� � لل�� كة أو مع أي من المدي��ن التنف�ذي�� � ال��
��  

كة األخرى كة من مجموعتها التا�عة لل��  .،أو أي ��

� موظفا� لدى -٥ � الماضي�� كة وأي أطراف ذو  إذا �ان العضو خالل العام�� األطراف المرت�طة �ال��
�ات أو إحدى عالقة بها  �� � � والمحاسب�� ��ا� �ملك  ها التا�عة �المراجع�� � وك�ار الموردين أو �� الخارجي��

�اته التا�عة فيها أو إحدى  حصة س�طرة ��. 

كة أو 5%�س�ته  إذا �ان العضو ممثال لشخص ذو صفة اعت�ار�ة �ملك ما  -٦ أو أ��� من أسهم ال��
�اًت   .التا�عة لها إحدى ال��

� تتم لحسابمصلحة   للعضو  �ان  إذا   -٧ � األعمال والعقود ال��
ة �� ة أو غ�� م�ا�� كة ا م�ا��  .ل��

كة عالوة ع� م�افأة عض��ة مجلس اإلدارة أو أي من تقاض العضو  إذا  -٨   م�الغ مال�ة من ال��
 .لجانه

ك إذا   -٩ �  لعضو ا أش��
كة نافسةه م شأن من عمل �� �  أتجر  ،أو   ال��

  تزاوله الذي ال�شاط فروع أحد  ��
ك  ة. ال��

�  إذا  -١٠
�  منفصلة أو   متصلة سنوات �سع ع� ي��د  ما  لعضو  اأم��

كة  إدارة مجلس عض��ة ��  . ال��

 : و صلة القرا�ةأاألقارب  .١٤
 جداد، والجدات و�ن علو. مهات، واأل اآل�اء، واأل  -
 األوالد، وأوالدهم و�ن نزلوا.  -
 اإلخوة واألخوات األشقاء، أو ألب، أو ألم، وأوالدهم.  -
 والزوجات. األزواج  -

 : األطراف ذوو العالقة
كة . أ  � ال��

�� �  .ك�ار المساهم��
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�اتها التا�عة وأقار�ــهمأ . ب  كة أو أي من ��  .عضاء مجلس إدارة ال��
�اتها التا�عة وأقار�ــهم   . ت  كة أو أي من �� � ال��

�� �  .ك�ار التنف�ذي��
كة   . ث  � ال��

�� � � لدى ك�ار المساهم��  . أعضاء مجلس اإلدارة وك�ار التنف�ذي��
�ات  –الم�ش�ت   . ج � أو قار�ــهملالمملوكة لعضو مج –من غ�� ال��  .س اإلدارة أو أحد ك�ار التنف�ذي��
��ا� فيها . ح � أو أقار�ــهم �� � �كون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو ك�ار التنف�ذي�� �ات ال��  .ال��
�    . خ �ات ال�� � مجلس إدارتها ال��

� أو أقار�ــهم عضوا� �� �كون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو ك�ار التنف�ذي��
� فيها  .أو من ك�ار التنف�ذي��

� أو أقار�ــهم ما �س�ته   . د  � �ملك فيها أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو ك�ار التنف�ذي�� �ات المساهمة ال�� ��
� الفقرة (  ٪٥

، مع مراعاة ما ورد ��  .لتع��ف) من هذا اثأو أ���
� قراراتها ولو    . ذ 

� أو أقار�ــهم تأث�� �� � �كون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو ك�ار التنف�ذي�� �ات ال�� ال��
 .ب�سداء النصح أو التوج�ه 

كة وأعضاء مجلس إدارتها وك�ار تنف�ذيها  . ر  � قرارات ال��
 .أي شخص �كون لنصائحه وتوجيهاته تأث�� ��

كة  . ز  �ات القا�ضة أو التا�عة لل��    .ال��

 )  � الفقرت�� من  ( ذو�س�ث��  من ر) و   � مه�� �ش�ل  م  تقدَّ  � ال�� والتوجيهات  النصائح  التع��ف  هذا  من   (
� ذلك

 .شخص مرخص له ��

كة. : هو الذي �متلالمساهم.١٥ � ال��
 ك أسهما� ��

� التنف�ذ�ة أو ك�ار    اإلدارة .١٦ كة اليوم�ة،    المنوط  األشخاص:  التنف�ذي�� اح بهم إدارة عمل�ات ال��   واق��
ات�ج�ةالقرارات   .�ه والمدير الما�� وتنف�ذها، �الرئ�س التنف�ذي ونوا االس��

كة مثل أصحاب المصالح .١٧ � ال��
� : األشخاص الذين لديهم مصلحة �� � والدائن�� � والموظف�� المساهم��

 والعمالء والموردين والمجتمع. 

ك  أو   ،اآلخر   الشخص  ذلك  عل�هر  �س�ط  أو   آخر،  شخص  ع�  �س�طر   الذي  الشخص  :   تابع .١٨   معه   �ش��
 �
�   ثالث  شخص  ق�ل  من   عل�ه  مس�طرا   كونه  ��

 غ��   أو   م�ا��   �ش�ل  الس�طرة  تكون  سبق ا  مم  أي  و��
 .  م�ا��

١٩.  � كة أو حقوق التص��ت فيها ٪٥�ملك ما �س�ته : �ل من ك�ار المساهم��  .أو أ��� من أسهم ال��
ا���  .٢٠ دارة �منح �ل مساهم قدرة تص����ة  أعضاء مجلس اإل   الخت�ار سلوب تص��ت  أ :  التص��ت ال��

� �مل�ها، �ح�ث �حق له التص��ت بها لمرشح واحد  �عدد األ  � من �ختارهم من أسهم ال�� و تقس�مها ب��
� دون وجود تكر  قل�ة سلوب من فرص حصول مساه�� األ صوات. و���د هذا األ ار لهذە األ المرشح��

� مجلس اإل 
ا�م�ة لمرشح واحد. دارة عن ط��ق األ ع� تمث�ل لهم ��  صوات ال��
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كة القا�ضة  .٢١ كة : ال�� �ات ع� الس�طرة إ� تهدف محدودة مسؤول�ة ذات أو  مساهمة ��   أخرى ��
�ات تد� محدودة مسؤول�ةت ذا أو  مساهمة  مال رأس نصف من  أ���  �امتالك وذلك، التا�عة ال��

�ات تلك  .إدارتها مجلس �شك�ل ع� �الس�طرة أو   ال��
� أفعال أو قرارات شخص آخر، �ش�ل م�ا�� أو غحصة الس�طرة .٢٢

، منفردا    �� : القدرة ع� التأث�� �� م�ا��
كة.  أ أو    %  ٣٠�س�ة    امتالكأو مجتمعا مع ق��ب أو تابع، من خالل: (أ)   �� �

��� من حقوق التص��ت ��
 �  .أو أ��� من أعضاء الجهاز اإلداري % ٣٠(ب) حق تعي��

ات�ج�ة: مجموعة األفراد الذين يتخذون القرارات  الجهاز اإلداري .٢٣ للشخص. وُ�عّد مجلس إدارة    االس��
كة الجهاز اإلداري لها  .ال��

� ح�مها، والم�اف�ت الدور�ة أو السن��ة المرت�طة �األداء،  الم�اف�ت .٢٤
: الم�الغ وال�دالت واألر�اح وما ��

قص��  �ة  � التحف�� أخرى،  والخطط  أو ط��لة األجل، وأي مزا�ا عي��ة  النفقات والمصار�ف    �اس�ثناءة 
كة عن عضو مجلس اإلدارة لغرض تأد�ة عملهالفعل�ة المعقولة ا � تتحملها ال��  . ل��

 .  أم ال عمل يوم �ان   ،سواء تق����  يوم : يوم  .٢٥

كة  :  الثان�ة المادة  �� �
   :السد�س للتجارة والنقله��ل الحو�مة ��

كة يتكون ه��ل حو�مة  : ع� النحو التا��  السد�س للتجارة والنقل ��

  

كة  الثالثة المادة   :السد�س للتجارة والنقل: م�ادئ الحو�مة ل��
كة لضمان   � هذە الم�ادئ القواعد والمعاي�� المنظمة إلدارة ال�� امتب�� � �أفضل ممارسات حو�مة    االل��

السوق   هيئة  لوائح  مع  وتماش�ا�  المصالح،  وأصحاب   � المساهم�� حقوق  حما�ة  تكفل   � ال�� �ات  ال��
� وأصحاب المصالح  �ات لمصلحة المساهم�� � أداء ال�� �ات معن�ة بتحس�� المال�ة ، إن حو�مة ال��

كة   � ع� حسن السلوك وال  االقتصادياآلخ��ن و�تحقيق نمو ال�� ك�� � مجلس اإلدارة  مع ال�� عالقات ب��
 : �ات مصممة لتحقيق ما ���  ومدي��ــها وحملة أسهمها وحو�مة ال��

مجلس اإلدارة 

جمعیة المساھمین 

ت لجنة المكافئات والترشیحالجنة المراجعة 
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كة اتخاذ تفع�ل دور مجلس اإلدارة واللجان وتط��ر كفاءتها لتع��ز آل�ات  -١ � ال��
 .القرار ��

 .مجلس اإلدارة ومسؤول�اتهما  اختصاصاتب�ان  -٢

كة وتن��ــــع  -٣ � أداء ال��  هداف. األ لتحقيق  االس�ثماراتتط��ر وتحس��

كة وت�س�� ممارسة حقوقهم -٤ � ال��
كة، وتفع�ل دورهم �� � ال��

 .دعم ثقة المس�ثم��ن ��

 .وضع اإلطار العام للتعامل مع أصحاب المصالح ومراعاة حقوقهم -٥

 تك��ن آل�ة لتحقيق المساهمة.  -٦

كة -٧ � ال��
�� �  .تع��ز آل�ات الرقا�ة والمساءلة للعامل��

 الحو�مة : مرجع�ة دل�ل المادة الرا�عة : 
كة السد�س للتجارة والنقل ل األساسالنظام  .١ ��  . 

�  المال�ة أنظمة وقواعد هيئة السوق  .٢
الئحة   الخصوصالع���ة السعود�ة وع� وجه  الممل�ة ��

  ٢٠٠٦ -٢١٢ -١القرار رقم  �موجب المال�ةهيئة السوق  مجلس�ات الصادرة عن �� الحو�مة 
�المرسوم  الصادر المال�ة ع� نظام السوق  بناءَ  م ٢٠٠٦� ١١� ١٢ ه الموافق ١٤٢٧� ١٠� ٢١ وتار�ــــخ
  -١ -١رقم  المال�ةوق سهيئة ال مجلس�قرار  ه المعدلة ١٤٢٤� ٠٦� ٠٢وتار�ــــخ    ٣٠رقم م�  المل�� 
 م  ٢٠٠٩� ١� ٥الموافق ١٤٣٠� ١� ٨ر�ــــخ  اوت  ٢٠٠٩

�اتنظام  .٣ �قرار مجلس  ه١٤٣٨� ٠١� ٢٨) وتار�ــــخ  ٣(م� الصادر �المرسوم المل�� رقم السعودي  ال��
 ه. ١٤٣٧� ١� ٢٧) بتار�ــــخ ٣٠الوزراء رقم ( 

 :   أهداف الالئحةالمادة الخامسة : 
� فعال  إ� الالئحةتهدف هذە 

كة، وتهدف �صفة خاصة لحو�مة وضع إطار قانو�� :  ما   إ�ال�� ��� 

� تفع�ل دور  .١ �  المساهم��
كة وت�س ��   ممارسة حقوقهم. �� ال��

 ومسؤول�اتهما.  اإلدارة مجلسب�ان اختصاصات   .٢

� القرار  اتخاذ واللجان وتط��ر كفاءتها لتع��ز آل�ات  اإلدارة مجلستفع�ل دور  .٣
كة.  ��  ال��

اهة والعدالة  تحقيق  .٤ � � الشفاف�ة وال��
 فيها. اإلفصاح وتع��ز  األعمالو��ئة  وتعامالتها  المال�ةالسوق  ��

 . المصالحتعارض  حاالتأدوات فعالة ومتوازنة للتعامل مع   توف��  .٥

�  والمساءلةتع��ز آل�ات الرقا�ة  .٦ �  للعامل��
كة.  ��  ال��

 ومراعاة حقوقهم.  المصالحالعام للتعامل مع أصحاب  اإلطار وضع  .٧
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افز�ادة كفاءة  .٨ �ات  اإل��  لذلك.  الالزمة األدوات وتوف�� ع� ال��

�ات  .٩ � السلوك  مفهومتوع�ة ال��  طب�عتها.  �الئم �ما وتط��رە  ت�ن�هوحثها ع�  المه��

� ا
� ل�اب الثا��    حقوق المساهم��

 الفصل األول 
 الحقوق العامة

� ل المعادلة العادلة:   السادسةالمادة   :لمساهم��
� �ما �ضمن العدالة والمساواة ب�نهم  .١ م مجلس اإلدارة �العمل ع� حما�ة حقوق المساهم�� � �جب  �ل��

 أن �عامل المساهمون �المساواة وأن تكون لهم نفس حقوق التص��ت. 

� لذات فئة األسهم و�عد حجب أي   .٢ � المال��� � المساهم�� � ب�� كة �عدم التمي�� م مجلس اإلدارة لل�� � �ل��
 حق عنهم .  

� القدرة ع� ممارسة   تاجتماعا .٣
� العامة �جب أن تكون حرة وال تؤثر عليها أي معوقات �� المساهم��

 التص��ت. 

 :   الحقوق المرت�طة �األسهم :  السا�عةالمادة 
 :  ت��ت للمساهم جميع الحقوق المرت�طة �السهم، وخاصة ما ���

� يتقرر توز�عها نقدا� أو  .١ � األر�اح ال��
 ب�صدار أسهم. الحصول ع� نص��ه من صا��

كة عند التصف�ة.  .٢  الحصول ع� نص��ه من موجودات ال��
� العامة أو الخاصة،  .٣ اكحضور جمع�ات المساهم�� � مداوالتها، والتص��ت ع� واالش��

  قراراتها.  ��
�ات ونظام السوق المال�ة ولوائحهما التنف�ذ�ة.  .٤ � أسهمه وفق أح�ام نظام ال��

 الت�ف ��
كة ووثائقها، و�شمل ذلك الب�انات والمعلومات الخاصة    االطالعوطلب  االستفسار  .٥ ع� دفاتر ال��

كة  ات�جيتها ب�شاط ال�� كة وال يتعارض مع   واالس�ثمار�ةال�شغ�ل�ة  واس�� �ما ال ��� �مصالح ال��
�ات ونظام السوق المال�ة ولوائحهما التنف�ذ�ة.   نظام ال��

كة وأعمال مجلس اإلدارة .٦   .مراق�ة أداء ال��
� مواجهتهم، والطعن ب�طالن قرارات   .٧

مساءلة أعضاء مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤول�ة ��
كة  �ات ونظام ال�� � نظام ال��

وط والقيود الواردة �� � العامة والخاصة وفق ال�� جمع�ات المساهم��
 األساس. 

� تصدر مقا�ل حصص نقد�ة مالم توقف الجمع�ة العا .٨ مة الغ��  أول��ة اال�تتاب �األسهم الجد�دة ال��
كة األساس  –عاد�ة العمل �حق األول��ة  � �عد  –إذا نص ع� ذلك نظام ال�� وفقا� للمادة األر�ع��

�ات.   المائة من نظام ال��

كة .   .٩ � ال��
�� � � سجل المساهم��

 تقي�د أسهمه ��
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كة ونظامها األ  االطالعطلب  .١٠ � موقعها عل �سخة من عقد تأس�س ال��
كة �� هما ال�� ساس ما لم ت���

 . �
و��  اإلل���

 .وانتخابهم ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة  .١١

 :: حصول المساهم ع� المعلومات الثامنة المادة
� المساهم   .١ م مجلس اإلدارة بتوف�� المعلومات ال�املة والواضحة والصح�حة وغ�� المضللة لتمك�� � �ل��

تحديثها  و�جري  المناسب  الوقت   �
�� المعلومات  هذە  م  وتقدَّ وجه،  أ�مل  ع�  حقوقه  ممارسة  من 

 .�انتظام
ا� �معلومات  �جب أن ت�سم وس�لة توف�� المعلومات للمساهم �الوض�ح والتفص�ل، وأن تتضمن ب�ان .٢

� �مكن للمساهم الحصول عليها.  كة ال��  ال��

كة فإن المعلومات والب�انات المتعلقة   .٣ � ت�تهجها ال�� وفق ما تضمنته س�اسة اإلفصاح ال��
ان�ات، العامة �الجمع�ات �   أن ،�جب السنوي اإلدارة مجلس  وتق��ر  والخسائر  األر�اح وحساب والم��

�  توفر  �  ت���  ،وأن للمساهم��
كة    موقع ع� وكذلك تداول ع� موقع �انتظام وتحمل الصحف �� ال��

   ع� الش�كة

�  التاسعة المادة  :                            : التواصل مع المساهم��
ك  .١ � �كون مب��ا� ع� الفهم المش�� كة والمساهم�� � ال�� �ضمن مجلس اإلدارة تحقيق تواصل ب��

ات�ج�ةلألهداف  كة ومصالحها.  االس��  لل��
�عمل رئ�س مجلس اإلدارة والعضو المنتدب أو الرئ�س التنف�ذي ع� إطالع �ق�ة أعضاء مجلس   .٢

� ومناقشتها معهم.   اإلدارة ع� آراء المساهم��
كة ما لم ال �جوز أل .٣ � أعمال مجلس اإلدارة أو أعمال اإلدارة التنف�ذ�ة لل��

� التدخل �� ي من المساهم��
� مجلس إدارتها أو من إدارتها التنف�ذ�ة أو �ان تدخله عن ط��ق الجمع�ة العامة العاد�ة 

�كن عضوا� ��
ها مجلس اإلدارة.  الختصاصاتها ووفقا  � � �ج�� � الحدود واألوضاع ال��

 أو ��

 

ةالمادة   : انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة :   العا��
� للسوق -١

و�� � الموقع اإلل���
كة �� � لعض��ة مجلس اإلدارة تعلن ال�� عند ���  معلومات عن المرشح��

�   النعقاد الجمع�ة العامة، ع� أن تتضمن تلك المعلومات وصفا�  أو توج�ه الدعوة ات المرشح�� لخ��
كة توف�� �سخة من هذە وعض��اتهم السا�قة والحال�ة، وع� ووظائفهمومؤهالتهم ومهاراتهم    ال��

و � مركزها الرئ�س وموقعها اإلل���
�  المعلومات ��

�� 

� انتخاب مجلس اإلدارة، �ح�ث ال �جوز استخدام حق  -٢
ا��� ��  �جب استخدام التص��ت ال��

   .واحدة  التص��ت للسهم أ��� من مرة
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� الجمع�ة العام -٣
� لعض��ة مجلس اإلدارة الذين أعلنت�قت� التص��ت �� كة عن   ة ع� المرشح�� ال��

 .   من هذە المادة)١ة ( الفقر  معلوماتهم وفق 

� أر�اح األسهمع�� :  الحاد�ةالمادة 
�� �  :حقوق المساهم��

١.    � � استحقاق األر�اح و�ب��
� األر�اح وفقا� لقرار الجمع�ة العامة الصادر ��

�ستحق المساهم حصته ��
� سجالت 

�� � القرار تار�ــــخ االستحقاق وتار�ــــخ التوز�ــــع وتك��ن احق�ة األر�اح لمال�� األسهم المسجل��
� نها�ة اليوم المحدد لالستحقاق ،و 

�� � لتوز�ــــع   للمجلس أن �صدر قرارا� �ش�ل سنويالمساهم��
 األر�اح �عد أخذ موافقة الجمع�ة العامة. 

٢.   � م مجلس اإلدارة بوضع س�اسة واضحة �شأن توز�ــــع أر�اح األسهم �ما �حقق مصالح المساهم�� � �ل��
كة  � اجتماع الجمع�ة العامةوال��

� ع� هذە الس�اسة �� � تق��ر   و�تم إطالع المساهم��
واإلشارة إليها ��

� المادة
� ٤٦(  مجلس اإلدارة �ما ورد �� كة وال��  تنص ع� :   ) من النظام األسا�� لل��

كة السن��ة الصاف�ة  � :  توزع أر�اح ال��
 ع� الوجه اال��

كة من األر�اح الصاف�ة لتك��ن احت�ا�� نظا��  ٪١٠�جنب  .١  و�جوز للجمع�ة العاد�ة وقف هذا لل��
 .  المدف�ع  رأس المال)  ٪٣٠ ( التجن�ب م�� �لغ االحت�ا�� المذكور

للجمع�ة العامة العاد�ة أن تقرر تك��ن احت�اط�ات أخرى ، وذلك �القدر الذي �حقق مصلحة   .٢
� وللجمع�ة ، المذكورة كذلك أن   كة أو �كفل توز�ــــع أر�اح ثابتة �قدر اإلم�ان ع� المساهم�� ال��
كة أو لمعاونة ما �كون قا � األر�اح م�الغ إل�شاء مؤسسات اجتماع�ة لعما�� ال��

ئمة  تقتطع من صا��
 من هذە المؤسسات .  

� �س�ة تمثل ( .٣ � �عد ذلك ع� المساهم��
� لم�افئة مجلس اإلدارة ع� أن   ٪٥يوزع من ال�ا��

) من ال�ا��
ها العضو .  � �ح��  �كون استحقاق هذە الم�افئة متناس�ا� مع عدد الجلسات ال��
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 �
 الفصل الثا��

  الحقوق المرت�طة �اجتماع الجمع�ة العامة

: تمه�د  الثان�ةالمادة   : ع��
كـة ، وتمثـل الجمع�ـة العـامـة  ــ� � �جميع األمور المتعلقـة �ـالـ�ــــــــــــ تختص الجمع�ـات العـامـة للمســــــــــــــــاهم��
كة ،  � ممارســــة إختصــــاصــــاتهم المتعلقة �الـ�ـــ�

�� � المنعقدة وفقا لإلجراءات النظام�ة جميع المســــاهم��
�ات ولوائحه التنف�ذ�ة ونظام ال كة األســــاس. وتعقد الجمع�ة  وتؤدي دورها وفقا ألح�ام نظام الـ�ـــ� ـ�ـــ�

كة الرئ�س �مدينة   � مقر الـ�ـــــــ�
�    االجتماع�عقد   ال��اضالعامة ��

الســــــــنوي العام ع� األقل مرة واحدة ��
كة المال�ة ، و�جوز الدعوة لعقد اجتماع جمع�ات   الســـــنة خالل الســـــتة أشـــــهر التال�ة لنها�ة ســـــنة الـ�ــــ�

 -تال�ة: عامة �لما دعت الحاجة لذلك، مع مراعاة الجوانب ال

كة حق حضور  هما� أ) أن ل�ل مساهم �ملك س الجمع�ة العامة   اجتماعواحدا أو أ��� من أسهم ال��
والتص��ت، و�جوز للمساهم أن ي��ب عنه مساهما أخر من غ�� أعضاء مجلس  والمشاركة فيها 

 � كة أو العامل�� � ال��
 ممن أو�ل لهم مهام فن�ة أو ما سواە.   اإلدارة أو موظ��

ها ق�ل  كة �دعوة من مجلس اإلدارة، و�جري ���  األقل ع� امیا ١٠ب) تنعقد الجمع�ة العامة لل��
كة توج�ه الدعوة   تداول موقع ع� ، و�جوز لل�� �

و�� كة اإلل��� � صح�فة محل�ة وكذلك موقع ال��
و��

��ق وسائل التقن�ة الحديثة. و�جوز الدعوة  النعقاد الجمع�ات العامة والخاصة لمساهمها عن ط
 ۔ من:  لعقد اجتماع الجمع�ة العامة بناء ع� طلب

 مراقب ومراجع الحسا�ات ) ١

كة ممن �مل�ون ٢  من راس المال ع� األقل. ٪ ٥) عدد من مساه�� ال��

مجلس اإلدارة  �قم لم إذا  االنعقاد  إ� الجمع�ة دعوة الحسا�ات لمراجع �جوز  �ما   المراجعة لجنة) ٣
� يوما من تار�ــــخ طلب مراجع الحسا�ات.   خالل ثالث��

� اجتماعات  
� الفرصة للمشاركة الفعالة والتص��ت �� كة أن يتاح للمساهم�� � أن ترا�� ال��

ت) ي����
�  الجمع�ة العامة،

اك المساهم �� � واش�� و�جوز عقد اجتماعات الجمع�ات العامة للمساهم��
تها بواسطة وسائل التقن�ة الحديثة، وذلك وفقا للضوا�ط واإلجراءات مداوالتها والتص��ت ع� قرارا
 . التنظ�م�ة الصادرة بهذا الشأن

� اجتماع الجمع�ة   
�� � ث) يرا�� أن �عمل مجلس اإلدارة ع� ت�س�� مشاركة أ��� عدد من المساهم��

� عقدها.  العامة، ومن ذلك � ح��  اخت�ار الم�ان والوقت المالئم��

� تح�م اجتماعات الجمع�ة العامةع��  الثالثةالمادة   :  : القواعد العامة ال��
ا�� القواعد التال�ة المنظمة    كة ف�� ا�سجاما مع ما اشتملت عل�ه أح�ام النظام األساس لل��

� �شأنها:   الجتماعات الجمع�ة العامة وأن �طلع المساهم��
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 القواعد المتعلقة �الحضور: 
اجتماع الجمع�ة العامة أو تف��ض مساهم أخر ممن لهم  ل�ل مساهم �ملك سهم واحد فأ��� حضور 

� �صفة دائمة �عمل  حق الحضور من كة أو الم�لف�� � ال��
غ�� أعضاء مجلس اإلدارة ومن غ�� موظ��

كة لحضور االجتماع والتص��ت ع� القرارات المعروضة �مقت�� و�الة أو  � أو إداري لحساب ال�� ف��
اف � هذا الشأن: تف��ض ي�سق نصها والتعل�مات اإل��

 �ة. وترا�� القواعد اإلجرائ�ة التال�ة ��

، عدد  ا� ) �جب أن يتضمن التوك�ل المعلومات األساس�ة للمساهم �ما �شمل ( اسم المساهم ر�اع�١
� أو السجل التجاري اسم الوك�ل   األسهم، رقم السجل

، رقم ه��ة الوك�ل، اسم وصفة  �ام�ً المد��
 المو�ل، تار�ــــخ التوك�ل.)  

�  التوك�ل �كون أن) ٢
 . اصل�ة  �سخة ��

� التوك�الت.  ٣
� لتل�� كة تحد�د أو التوج�ه بتحد�د شخص مع��  ) أن تتجنب ال��

� حضور اجتماع الجمع�ة العامة ٤
ط لقبول التوك�ل أن ينص ف�ه ع� حق الوك�ل �� ) �ش��

 األعمال.  والتص��ت ع� بنود جدول 

� فيها أو ممن أو�ل لهم اي ) أن ال �كون الوك�ل من ضمن أعضاء مجلس إدارة ٥ كة أو الموظف�� ال��
 مهام فن�ة أو نحوە. 

�� مفوض. ) أن �كون التوك�ل صادرا ٦ً  من المساهم �صفته الشخص�ة أو اإلعت�ار�ة أو من وك�ل ��

 . الجمع�ة  اجتماعات أو  الجتماع تحد�دا  التوك�ل يتضمن أن) ٧

البنوك السعود�ة،  ، يرا�� التصديق ع� التوك�ل من الجهات المفوضة مثل (الغرف التجار�ة  أن) ٨
� �عمل بها المو�ل الجهات الحكوم�ة).   الجهة  ال��

� حضور االجتماع أن �ح�� معه �طاقة اله��ة الخاصة �ه والمس�ندات 
ع� �ل مساهم يرغب ��

� �مل�ها هو أو وذلك للتحقق من شخص�ت  الدالة ع� مل��ة األسهم ه و�ث�ات عدد األسهم ال��
 المساهمون الذين �مثلهم. 

 ب. القواعد المتعلقة بالدعوة:
كة الرئ�س ق�ل الم�عاد المحدد   � مركز الـ�ـــــــــــــ�

� صــــــــــــــح�فة يوم�ة توزع ��
ــ� دعوة انعقاد الجمع�ة �� ت�ـ�ـــــــــــ

  �
ة أ�ــام ع� األقــل ، ومع ذلــك �جوز اال�تفــاء بتوج�ــه الــدعوة �� ــ� الم�عــاد المــذكور إ� لالنعقــاد �عـ�ــــــــــــ

� �خطا�ات مســجلة � حضــور الجمع�ة العامة   .   جميع المســاهم��
�ســجل المســاهمون الذين يرغبون ��

كة الرئ��ـ� ق�ل الوقت المحدد النعقاد الجمع�ة . و  � مركز الـ��
�جب مراعاة أن  أو الخاصـة أسـمائهم ��

 �
� التوك�الت و�����

أن �كون ق�ل ثالثة أ�ام ع� �شـــــــتمل الدعوة لعقد الجمع�ة ع� تحد�د موعد تل��
 األقل من موعد انعقاد الجمع�ة. 
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 ج. القواعد المتعلقة �جدول أعمال الجمع�ة العامة 
١(  � � االعت�ار الموضوعات ال��

يرا�� مجلس اإلدارة عند إعداد جدول أعمال الجمع�ة العامة أن �أخذ ��
� إدراجها  يرغب

� الذين �مل�ون ما   المساهمون �� ع� األقل من أسهم   ٪٥�س�ته و�جوز للمساهم��
كة إضافة موض�ع أو أ��� إ� جدول أعمال الجمع�ة العامة عند إعدادە   . ال��

� المشاركة الفعالة  )٢
�� � السنوي العام التص��ت ف�ه  �االجتماع�ما �جب أن تتاح الفرصة للمساهم��

� تح�م   و��جراءات التص��ت.  االجتماعاتو�جب أن �حاطوا علما� �القواعد ال��

٣(   �
ع� مجلس اإلدارة إفراد �ل موض�ع من الموضوعات المدرجة عل جدول أعمال الجمع�ة العامة ��

� الموضوعات المختلفة جوه��ة تحت بند واحد، وعدم وضع   بند مستقل، وعدم الجمع ب��
ة فيها ضمن ة أو غ�� م�ا�� � �كون األعضاء المجلس مصلحة م�ا�� بند واحد   األعمال والعقود ال��

� عل البند ��ل.   لغرض الحصول عل تص��ت المساهم��

 د. القواعد المتعلقة �المشاركة والمناقشة:  
� اجتماعات الجمع�ات  )١

�� � يرا�� مجلس اإلدارة الحرص ع� ت�س�� مشاركة أ��� عدد من المساهم��
� ذلك العامة، وأن يرا�� 

� لعقدها.   ��  اخت�ار الم�ان والوقت المالئم��

� جدول أعمال الجمع�ة العامة وتوج�ه  ل�ل مساهم )٢
� مناقشة الموضوعات المدرجة ��

الحق ��
، وع� اعضاء المجلس أو  األسئلة �شأنها األعضاء �

مجلس اإلدارة أو المحاسب�المراجع القانو��
ر، و�ذا رأى المساهم أن  كة لل�� � اإلجا�ة عليها �القدر الذي ال �عرض مصالح ال��

المحاسب القانو��
� هذا الشأن.  �� واف�ة، احت�م للجمع�ة العامة و�كون قرارها نافذا اإلجا�ة غ 

�� 

� جدول أعمال الجمع�ة العامة مصح��ة �معلومات �اف�ة   )٣
�جب أن تكون الموضوعات المعروضة ��

� من اتخاذ قراراتهم  و�ما �مكن  . المساهم��

٤(  �
� االطالع ع� مح�� اجتماع الجمع�ة العامة �� � تزو�د �جب أن يتاح للمساهم��

كة، و����� مقر ال��
 .  الجمع�ة اجتماع عقد  من أ�ام) ١٠المال�ة ب�سخ منه خالل (  هيئة السوق

كة ��� نتائج وقرارات اجتماع الجمع�ة   )٥ كة فع� ال�� ) وفق ما تنص عل�ه منا�� وس�اسة إفصاح ال��
و  العامة فور  كة اإلل��� � م�� �ان ذلك  انتهائه ع� موقع تداول، وان يرا�� ال��� ع� موقع ال��

��
 ممكنا. 

: اختصاصات  الرا�عة المادة  : الجمع�ة العامة العاد�ة ع��
كةن اشؤو  �جميع العاد�ة العامة الجمع�ة  تختص ، العاد�ة غ��  العامة الجمع�ة �ه تختص ما  عدا    ل��

:  ما  و�خاصة ، ��� 

١.  �  وعزلهم.  اإلدارة  مجلس أعضاء تعي��

خ�ص .٢ �  ال��
ة مصلحة  اإلدارة مجلس لعضو  �كون أن �� ة غ��  أو  م�ا�� �   م�ا��

�  والعقود  األعمال ��   ال��
كة، حسابل تتم �ات نظام ح�اما أوفق  وذلك ال��  التنف�ذ�ة.  ولوائحه ال��
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خ�صا .٣ اك ل�� �  اإلدارة مجلس عضو  �اش��
كة، منافسةه  شأن  نل معم أي �� كة ينافس أن  أو   ال�� �  ال��

��  
�ات نظام  أح�ام وفق  ،وذلك تزاوله الذي ل�شاطا فروع حد أ  التنف�ذ�ة.  ولوائحه ال��

ام مراق�ة .٤ � �ات نظام �أح�ام اإلدارة  مجلس أعضاء ال�� ت ذا األخرى واألنظمة التنف�ذ�ة ولوائحه ال��
كة ونظام لعالقةا   تدب��  إساءتهم أو  ألح�ام م لتلك امخالفته عنأ ي�شر ��   أي وفحص األساس، ال��

كة، أمور  ت�ة المسؤول�ة وتحد�د   ال�� �  مناس�ا  تراە ما  ،واتخاذ  ذلك ع� الم��
  لنظاموفق  الشأن هذا  ��

�ات  التنف�ذ�ة.  ولوائحه ال��

�ات نظام ألح�ام وفقا�  المراجعة لجنة �شك�ل .٥  التنف�ذ�ة.  ولوائحه ال��

كة.  المال�ة القوائم ع� الموافقة .٦  لل��

  اإلدارة مجلس تق��ر  ع� الموافقة .٧

�  ال�ت .٨
اح ��    الصاف�ة األر�اح توز�ــــع ط��قة �شأن اإلدارة مجلس تااق��

٩.  � كة، حسا�ات مراج��  تعي�� همو  ، تعي�يهم �عادةو ، م�اف�تهم  وتحد�د  ال��   ع� الموافقةو ، تغي��
  تقار�رهم. 

�  النظر  .١٠
�  واألخطاء المخالفات �� كة حسا�ات مراج��  من تقع ال�� �  ال��

�  لمهامهم، أدائهم  ��
  أي و��

كةت حسا�او مراجع ها ب �خطرها  -صع��ات � مجلس اإلدارة بتتعلق - ال�� كة لهم  تمك�� أو إدارة ال��
ها    مهامهم، ألداء الالزمةت واإل�ضاحا من الوثائق والب�انات من االطالع ع� الدفاتر والسجالت وغ��

�  مناس�ا  تراە ما  واتخاذ 
  الشأن.  هذا  ��

كة احت�ا��  تجن�ب وقًف  .١١ كة مال رأس من% )  ٣٠ (  م�� ما �لغ النظا��  ال��  وتق��ر  المدف�ع، ال��
كة ساه��  مع� ال�س�ة هذە من جاوز  ما  توز�ــــع �   ال��

�  المال�ةت السنوا �� كة تحقق  ال  ال��  فيها  ال��
 صاف�ة.  أر�احا 

�  االحت�ا��  استخدام .١٢
كة االتفا�� �  لل��

، لغرض تخص�صه عدم  حال �� �  استخدام �كون أن ع� مع��
اح ع�  بناء االحت�ا��  هذا  �  اإلدارة مجلس نم  اق��

�  األوجه و�� كة ع� تعود لنفع ال��   أو  ال��
 . �  المساهم��

كة، أخرى حت�اط�اتا تك��ن .١٣ �  واالحت�ا��  النظا��  الحت�ا�� ا �خالف لل��
 .  فيها  ،والت�ف االتفا��

كة الصاف�ة األر�اح من م�الغ اقتطاع .١٤ كةلعام��  اجتماع�ة مؤسسات  إل�شاء لل��  ما  لمعاونة أو  ال��
�  ورد  لما  وفقا  المؤسسات، هذەا� من قائم �كون

�ن التاسعة المادة ��  نظام من المائة �عد  والع��
�ات.     ال��

كة  ٪٥٠( من أ���  بيع ع� الموافقة .١٥ �  ،سواء ) من أصول ال��
 خالل  صفقات عدة أم واحدة صفقة ��

 � �  بيع،أول صفقة  تار�ــــخ من شهرا�  ع��  اث��
 ضمن �دخلما  صولاأل  تلك بيع تضمن حال و��

  العاد�ة غ��  العامة الجمع�ة  موافقة ع� الحصول ف�جب ، العاد�ة غ��  العامة الجمع�ة اختصاصات
 .  ذلك ع�
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 الجمع�ة العامة غ�� العاد�ة :  ع�� :اختصاصات الخامسة المادة
كة .١ �ات �اطلة .  تعد�ل النظام األساس لل�� � تعد �موجب أح�ام نظام ال��  �اس�ثناء التعد�الت ال��

كةل ما رأس ز�ادة .٢ �  المقررة ألوضاعا ً وفق ال��
�ات نظام ��    التنف�ذ�ة.  ولوائحه ال��

كةال م رأس تخف�ض .٣ �   ال��
كة حاجة ع� ز�ادته حال ��  ألوضاع وفقا  مال�ة،  �خسائر  من�ت إذا  أو  ال��

�  المقررة
�ات  نظام ��  .   التنف�ذ�ة ولوائحه ال��

�  احت�ا��  تك��ن تق��ر  .٤
كة اتفا�� ،م  لغرض و�خصص األساس نظامها  عل�ه ينص لل�� �  والت�ف ع��

   ف�ه

كة استمرار  تق��ر  .٥ � ل األجل ق� حلها  أو  ال�� �  المع��
 األساس.  نظامها  ��

اء عمل�ة ع� الموافقة .٦ كة. ا أسهم ��  ل��

ائها و�قرار  ممتازة أسهم إصدار   .٧   الممتازة األسهم تح��ل أو  ممتازة أسهم إ� عاد�ة  أسهم تح��ل أو  ��
� ن  ع� بناءً  وذلك عاد�ة إ�

كة نظام ص��   الصادرة التنظ�م�ةت �واإلجراءا  للضوا�ط ووفقا  األساس ال��
�ات النظام تنف�ذ  �ات الخاصة ال��  المدرجة.  المساهمة ���

�  األسهم لعدد  األق� الحد  ،و��ان أسهم إ� للتح��ل قا�لة تم��ل�ة صكوك أو  دين أدواتر إصدا .٨   ال��
 الصكوك.  و  األدوات تلك مقا�لا إصداره �جوز 

� منها  جزء أو رأسماال   ز�ادةند ع  المصدرة األسهم تخص�ص .٩ �  للعامل��
كة �� �ا ال��  أو  التا�عةت  وال��

 .  ذلك نم أي أو  �عضها،

�  ألول��ةا �حق  لعملا وقف .١٠ �  للمساهم��
 إعطاء أو  نقد�ة حصص مقا�ل المال رأس �ادةب�  اال�تتاب ��

�  لغ��  األول��ة �  المساهم��
�  الحاالت �� كة، لمصلحة مناس�ة تراها  ال�� �  ذلك ع� نص إذا  ال��

  نظام ��
كة  األساس.  ال��

�  داخلة قرارات تصدر  أن العاد�ة غ��  العامة للجمع�ةو�جوز  
 العاد�ة، العامة الجمع�ة اختصاصات ��

و  القرارات  تلك صدر ت أن ع�   �األغلب�ة المحددة العاد�ة العامة الجمع�ةت قرارا إصدار ط وفقا ًل��
�  لممثلةا لألسهمة المطلق

   االجتماع.  ��

� الجتم:  ع��  السادسة المادة
  �ة العامة العاد�ة وغ�� اعات الجمعالنصاب القانو��

   العاد�ة: 
إذا   )١ العاد�ة صح�حة إال  العامة  انعقاد اجتماع الجمع�ة  �مثلونال �كون  مساهمون  ە    ر�ــع رأس   ح��

ط أال تتجاوز النصف)، و�ذا لم يتوفر النصاب  (�جوز   المال ع� األقل   االزم   أن تكون �س�ة أع� ���
� �عد ساعة من انتهاء المدة المحدد النعقا

األول    د االجتماعلعقد هذا االجتماع �عقد االجتماع الثا��
ط أن تضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما �ف�د اإلعالن عن إم�ان�ة عقد هذا  � جميع    ���

االجتماع و��
� صح�حة أ�ا �ان عدد األسهم المتمثلة ف�ه

 .  األحوال �كون االجتماع الثا��
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ە مساهمون �مثلون  ال �كون اجتماع الجمع�ة العامة غ�� العاد�ة صح�حا�  )٢  نصف رأسإال إذا ح��
� االجتماع األول،ال

� �عد ساعة� مال ع� األقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب ��
من   عقد االجتماع الثا��

ط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما  �ف�د   انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول ���
 �
�  اإلعالن عن إم�ان�ة عقد هذا االجتماع و��

، اذا جميع األحوال �كون االجتماع الثا�� ە  صح�حا� ح��
� �مثل ر�ــع راس المال ع� األقل �  عدد من المساهم��

� االجتماع الثا��
و�ذا لم يتوفر النصاب الالزم ��

� النظام اوجهت دعوة إ� اجتماع ثالث ين
كة (المادة عقد �األوضاع المنصوص عليها �� ألسا�� لل��

 ( � عدد األسهم الممثلة ف�ه �عد موافقة الجهة   �انأي  و�كون االجتماع الثالث صح�حا الثالث��
 المختصة 

�   السا�عة ع�� المادة   : جمع�ة المساهم��
� نظام   )١

� وفقا لألوضاع والظروف المنصوص عليها �� تنعقد الجمع�ة العامة العاد�ة للمساهم��
�ات ولوائحه التن كة األساس.    ف�ذ�ةال��  ونظام ال��

� السنة خالل األشهر الستة التال�ة النتهاء السنة   )٢
تنعقد الجمع�ة العامة العاد�ة مرة ع� األقل ��

كة.    المال�ة لل��

� �دعوة من مجلس اإلدارة، وفقا لألوضاع المنصوص  )٣ تنعقد الجمع�ات العامة أو الخاصة للمساهم��
�ات � نظام ال��

كة األساس. وع� مجلس اإلدارة أن �دعو   عليها �� ولوائحه التنف�ذ�ة ونظام ال��
الجمع�ة العامة العاد�ة إ� االجتماع إذا طلب ذلك مراجع الحسا�ات أو لجنة المراجعة أو عدد من  

� تمثل مل�يتهم ما �س�ته (  كة. و�جوز لمراجع  ٪٥المساهم�� ) ع� األقل من رأس مال ال��
� يوما مالحسا�ات دعوة الجمع�ة  تار�ــــخ طلب ن إ� االنعقاد إذا لم �دعها مجلس اإلدارة خالل ثالث��

 الحسا�ات.  مراجع

ة أ�ام ع�  )٤ �جب اإلعالن عن موعد انعقاد الجمع�ة العامة وم�انها وجدول أعمالها ق�ل الموعد �ع��
 األقل، وت��� الدعوة 

� صح�ف
كة و�� � لل��

و�� � للسوق والموقع اإلل���
و�� � الموقع اإلل���

��  � � المنطقة ال��
ة يوم�ة ت�ع ��

كة توج�ه الدعوة النعقاد الجمع�ات  كة الرئ�س و�اإلضافة إ� ذلك، �جوز لل�� �كون فيها مركز ال��
 العامة والخاصة لمساهميها عن ط��ق وسائل 

 التقن�ة الحديثة.  
� ��� اإلعالن المشار  )٥ ة ما ب�� كة تعد�ل جدول أعمال الجمع�ة العامة خالل الف�� �   �جوز لل��

إل�ه ��
كة عن ذلك.  ) من هذە المادة٤الفقرة (   . وموعد انعقاد الجمع�ة العامة، ع� أن تعلن ال��

� اجتماعات الجمع�ة العامة.   )٦
� الفرصة للمشاركة الفعالة والتص��ت �� �جب أن يتاح للمساهم��

 و�جوز عقد اجتماعات 
� مداوالتها والتص��ت

اك المساهم �� � واش�� ع� قراراتها بواسطة  الجمع�ات العامة للمساهم��
�ات  وسائل التقن�ة الحديثة، وذلك وفقا للضوا�ط واإلجراءات التنظ�م�ة الصادرة تنف�ذا لنظام ال��
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�ات المساهمة المدرجة. �عمل مجلس اإلدارة ع� ت�س�� مشاركة أ��� عدد من   الخاصة ���
� اجتماع الجمع�ة العامة، ومن ذلك اخت�ار الم�ان والوقت 

�� � . المساهم�� �  المالئم��
كة الرئ�س ق�ل  )٧ � مركز ال��

� الحضور ��
�� � � الراغب�� كة التحقق من �سج�ل ب�انات المساهم�� ع� ال��

كة األساس ع� وس�لة أخرى.    الوقت المحدد النعقاد و الجمع�ة ما لم ينص نظام ال��
كة األساس ع� غ��  )٨ � ولو نص نظام ال�� ذلك.  ل�ل مساهم حق حضور الجمع�ات العامة للمساهم��

� ذلك أن يو�ل
� حضور  شخصعنه   وله ��

كة �� آخر من غ�� أعضاء مجلس اإلدارة أو عام�� ال��
 الجمع�ة العامة.  

 :  : جدول أعمال الجمع�ة العامة ع��  الثامنةالمادة 
�  �أخذ  أن العامة لجمع�ةل أعما جدول إعداد  عند   اإلدارة مجلس يرا��  -١

 الموضوعات االعت�ار  ��
 � � ن المساهمو  يرغب ال��

�  و�جوز   إدراجها  ��  من األقل ع�) ٪٥(  �س�ة �مل�ون الذين  للمساهم��
كة أسهم  إعدادەً  عند  العامة الجمع�ة أعمال جدول إ� أ���  أو  موض�ع  إضافة ال��

 الجمع�ةل أعما جدول ع� المدرجة الموضوعات من  موض�ع �ل  إفراد  اإلدارة مجلس ع� -٢
�  العامة

�  الجمع وعدم مستقل، بند  ��  وعدم واحد،  بند  تحت جوه��ا   المختلفة الموضوعات ب��
�  والعقود  األعمال وضع ة مصلحة  المجلس ألعضاء �كون  ال�� ة غ��  أو   م�ا��  بند  فيهاضمن م�ا��
�  تص��ت ع� الحصول لغرض واحد   ل . ��  البند  ع� المساهم��

� من خاللأ �جب  -٣ � ا ن يتاح للمساهم��
و�� كة  لموقع اإلل��� � اإل والموقع لل��

و��   عند  ً–للسوق ً ل���
 أعمال جدول ب�نود  المتعلقة المعلومات الحصول ع�– العامة الجمع�ة النعقاد  الدعوة ��� 

  لجنة وتق��ر  المال�ة والقوائم الحسا�ات ومراجع  اإلدارة مجلس تق��ر  و�خاصة ًالعامة، الجمع�ة
كة وع� �شأنها  مدروس قرار  اتخاذ  من  لتمكينهم وذلك المراجعة �  المعلومات تلك  تحد�ث ال��

�� 
 .العامة الجمع�ةل  أعما جدول تعد�ل حال

 .  العامة الجمع�ة أعمال جدول إ� موضوعات من  تراە ما  ضافةإ للهيئة  -٤
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�  التاسعة ع�� المادة   :  : إدارة جمع�ة المساهم��
�  العامة الجمع�ات اجتماعات يرأس -١   من أو  غ�ا�ه عند  نائ�ه أو  اإلدارة مجلس رئ�س للمساهم��

�  من  اإلدارة مجلس ي�تد�ه �  لذلك أعضائه ب��
 ة . ونائ� اإلدارة مجلس رئ�س غ�اب حال ��

م -٢ � �  جمع�ة رئ�س �ل�� �  الفرصة ب�تاحة المساهم�� �   والتص��ت الفعالة للمشاركة للمساهم��
�� 

 استخدام أو  الجمع�ات حضور  إعاقة إ� يؤدي إجراء أي وضع وتجنب،  لعامة الجمع�ة اجتماعات
�  �القواعد  علما  إحاطتهم و�جب ًالتص��ت.  حق   و�جراءات االجتماعات  تلك عمل تح�م ال��

 . التص��ت 
٣-  � �  المدرجة الموضوعات مناقشة  حق  للمساهم��

  وتوج�ه العامة الجمع�ة أعمال  جدول  ��
  �القدر  األسئلة هذە عن  اإلجا�ة و�جب ًالحسا�ات.  ومراجع اإلدارة مجلس  أعضاء إ� �شأنها  األسئلة

كة مصلحة �عرض ال  الذي  ر . لل��  ال��
�  �جب -٤ �  تمك�� � و� العامة، الجمع�ة اجتماع مح��  ع� االطالع من المساهم�� كة ع� تع��   ال��

ة خالل منه ب�سخة الهيئة تزو�د   ً◌ .الجتماعا عقد  تار�ــــخ من أ�ام ع��

كة ع� -٥ � ا للضوا�ط وفقا –ً والسوق الهيئة و�شعار  للجمهور  اإلعالن ال��  ب�تائج–الهيئة تحددها  ل��
 .  انتهائها  فور  العامة الجمع�ة

� التص��ت:  
ون : أسال�ب وحقوق المساهم ��  المادة الع��

كة �أي   �ش�ل عام �عد التص��ت حقا أساس�ا للمساهم ال �مكن إلغاؤە �اي ط��قة، وال �جوز لل��
� التص��ت. ش�ل وضع أي 

 إجراء أو ق�د قد يؤدي إ� إعاقة أو عرقلة استخدام المساهم لحقه ��
� التص��ت ع� قرارات الجمع�ة العامة �ما  

كة �� � مراعاة �سه�ل وت�س�� ممارسة مساه�� ال��
ي����

، و�جوز استخدام وسائل التص��ت عن �عد. وفق ما  � � المساهم�� �حقق المعاملة المت�افئة ف�ما ب��
� اجتماع الجمع�ة العامة العاد�ة  

كة األسا�� فتح�سب األصوات الممثلة �� �شتمل عل�ه نظام ال��
   ۔وغ�� العاد�ة ع� أساس صوت واحد ل�ل سهم، وترا�� المتطل�ات التال�ة : 

� تتعلق ب�براء  ١ كة التص��ت ع� قرارات الجمع�ة العامة ال�� ) ال �جوز ألعضاء مجلس إدارة ال��
 م�افأتهم  إدارتهم أو ذممهم عن 

ا��� .  اإلدارة مجلس اعضاء اخت�ار  ع� التص��ت �كون) ٢  وفق أسلوب التص��ت ال��

� يتم توز�عها ع� ٣ اع من خالل �طاقة التص��ت ال�� ) تجري عمل�ة التص��ت �ط��قة االق��
�ن اجتماع � الحا�� كة إعداد هذە ال�طاقة، و  المساهم�� مراعاة أن  الجمع�ة، أو ممثليهم، وع� ال��

هم الذات�ة، و�نود جدول أعمال   � للعض��ة ون�ذة مخت�ة عن س�� يتم تضمينها �أسماء المرشح��
 . الجمع�ة

 ال�اب الثالث : مجلس اإلدارة 
 الفصل األول 

   �شك�ل مجلس اإلدارة
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ون :  الحاد�ةالمادة   مجلس اإلدارة :  تك��ن والع��
كة األساس، في�ش�ل مجلس إدارة  كة السد�س  تك��ن مجلس اإلدارة وفق ما نص عل�ه نظام ال�� ��

:  ) ٦( من للتجارة والنقل  � تك��ن مجلس اإلدارة ما ���
 أعضاء و�را� ��

� الفقرة (  .١
كة وطب�عة �شاطها دون اإلخالل ماورد �� ) من المادة ١تناسب عدد أعضائه مع حجم ال��

ون   السا�عة والع��
٢.   . �  أن تكون أغلب�ته من األعضاء غ�� التنف�ذي��

٣.  . � عن عض��ن أو عن ثلث أعضاء المجلس ، أيهما أ��� المادة  أن ال �قل عدد أعضائه المستقل��
 � ون : تعي��                                                                               :  أعضاء مجلس اإلدارة الثان�ة والع��

كة إدارة يتو� -١   تعينهم أعضاء ) ٦( ستة  من يتكون إدارة مجلسد�س للتجارة والنقل الس ��
  .سنوات) ٣(  ثالث عن ت��د  ال  لمدة العاد�ة العامة الجمع�ة

�  عليها  المنصوص للمدة  اإلدارة مجلس  أعضاء العامة الجمع�ة ت�تخب -٢
كة نظام ��  األساس ال��

ط ،و�ذا شغر مركز أحد أعضاء المجلس أثناء   انتخابهم إعادة و�جوز  سنوات.  ثالث تتجاوز  ال  أن ���
� العض��ة الموضحة أدناە، جاز لمجلس اإلدارة  س�ب من اس�اب انقضاءي دورة المجلس أل بتعي��

ت�ب  � المركز الشاغر �حسب ال��
� انتخ�ت  عضوا مؤقت �� � الجمع�ة ال��

� الحصول ع� األصوات ��
��

ة وال�فا�ة.   المجلس ع� أن �كون ممن تتوافر فيهم الخ��

ط -٣ �ات  خمس من أ���  إدارة مجلس عض��ةة اإلدار  مجلس عضو  �شغل ال  أن �ش��   مساهمة ��
�  مدرجة

�   السوق ��
 واحد .   آن ��

٤- �
كة ع� ي����   خمسة خالل عض��تهم وصفات اإلدارة مجلس  أعضاء �أسماء الهيئة إشعار  ال��

ات أيو – أقرب هما أي –تعي�نهم تار�ــــخ من أو  اإلدارة مجلس دورة �دء تار�ــــخ من عمل أ�ام   تطرأ  تغي��
ات حدوث تار�ــــخ من عمل �امأ خمسة خالل عض��تهم ع�  . التغي��

ون : ترشيح عض��ة مجلس اإلدارة :     المادة الثالثة والع��
ش�حات والم�اف�ت ( التع��ضات ) �مهمة تقي�م مالءمة والتوص�ة  شح للعض��ة تختص لجنة ال�� ال��
� لشغل العض��ة �مجلس اإلدارة ولجان المجلس المختلفة. و�را��  لمجلس اإلدارة �أسماء المرشح��

ش�حات والم�اف�ت خالل  �ل شخص  � لجنة ال��
كة أن يوا�� شح لعض��ة مجلس إدارة ال�� يرغب ال��

شح المعتمدة كة بنماذج ال�� اف من لجنة  سكرتار�ة ال�� كة ب��� وع� أمانة � مجلس إدارة ال��
شح ع�� الوسائط   ش�حات والم�اف�ت ( التع��ضات ) التأ�د من توف�� النماذج لمن يرغب ال�� ال��

شح للمسوغات النظام�ة، مع مراعاة المتطل�ات المتاحة  ومن ضمان است�مال وشمول طل�ات ال��
كة.  � مجلس إدارة ال��

� اشتملت عليها العض��ة ��  ال��

ون :  الرا�عةالمادة   : عض��ة مجلس اإلدارة انتهاءوالع��
� �ل وقت عزل جميع أعضاء المجلس أو �عضهم العامة للجمع�ة  �جوز  -١

،وت�ت��  العاد�ة ��
كة   . �انتهاء مدته أو انتهاء صالح�ة العض��ةعض��ة عضو مجلس إدارة ال��



 

٢٧ 
 

كة أن �شعر    -٢ � مجلس اإلدارة ب�حدى طرق انتهاء العض��ة، ع� ال��
عند انتهاء عض��ة عضو ��

� دعت إ� ذلك.   الهيئة والسوق فورا مع ب�ان األس�اب ال��

كة، فعل�ه تقد�م ب�ان   إذا استقال عضو مجلس اإلدارة، و�انت لد�ه -٣ ملحوظات ع� أداء ال��
 مكتوب بها إ� رئ�س مجلس اإلدارة، و�جب عرض هذا الب�ان ع� أعضاء مجلس اإلدارة. 

ون :  عوارض االستقالل :  الخامسةالمادة   والع��
�جب أن �كون عضو مجلس اإلدارة المستقل قادرة ع� ممارسة مهامه و��داء آرائه والتص��ت ع�   -١

�  القرارات �موضوع�ة
� �سهم �� � مجلس اإلدارة ع� اتخاذ القرارات السل�مة ال�� وح�اد، �ما �ع��

كة.   تحقيق مصالح ال��

ع� مجلس اإلدارة أن �جري تقي�مة سن��ة لمدى تحقق استقالل العضو والتأ�د من عدم وجود   -٢
 �مكن أن تؤثر ف�ه.   عالقات أو ظروف تؤثر أو 

� عضو مجلس اإلدارة المستقل ي�نا�� مع االستقالل الال -٣
ما   -ع� س��ل المثال ال الح�  -زم توافرە ��

 : ��� 

كة أخرى من   كة أو من أسهم �� � المائة أو أ��� من أسهم ال��
أ) أن �كون مال�ة لما �س�ته خمسة ��

 . مجموعتها أو له صلة قرا�ة مع من �ملك هذە ال�س�ة

� المائة أو أ��� من أسهم ب) أن �كون ممثال لشخص ذي صفة 
اعت�ار�ة �ملك ما �س�ته خمسة ��

كة أخرى من مجموعتها.  كة أو من أسهم ��  ال��

كة أخرى من  �� �
كة أو �� � ال��

ت) أن تكون له صلة قرا�ة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة ��
 مجموعتها. 

كة �� �
كة أو �� � ال��

�� �  أخرى من مجموعتها.   ث) أن تكون له صلة قرا�ة مع أي من ك�ار التنف�ذي��

كة المرشح لعض��ة مجلس إدارتها.  كة أخرى من مجموعة ال�� �� �
 ج) أن �كون عضو مجلس إدارة ��

كة أو أي طرف متعامل معها أو   � لدى ال�� � الماضي�� ح) أن �عمل أو �ان �عمل موظفا خالل العام��
كة أخرى من �كون مال�ا لحصص س�طرة  مجموعتها، �مراج�� الحسا�ات وك�ار الموردين، أو أن   ��

 لدى أي من تلك األطراف خالل 

 � � الماضي��  . العام��

كة.   � تتم لحساب ال�� � األعمال والعقود ال��
ة �� ة أو غ�� م�ا��  خ) أن تكون له مصلحة م�ا��

كة عالوة ع� م�افأة عض��ة مجلس اإلدارة أو أي من لجانه.    د) أن يتقا�� م�الغ مال�ة من ال��

� ع
ك �� كة ذ) أن �ش�� � أحد فروع ال�شاط الذي تزاوله ال��

كة، أو أن يتجر ��  مل من شأنه منافسة ال��
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� الفصل 
 الثا��

 مسؤول�ات مجلس اإلدارة واختصاصاته  

ون :   : مسؤول�ة مجلس اإلدارة المادة السادسة والع��

� إدارة  )١
� العنا�ة والوالء �� ، وعل�ه �ذل واج�� � كة و�ل ما من �مثل مجلس اإلدارة جميع المساهم�� ال��

 وتنميتها وتعظ�م ق�متها.  شأنه صون مصالحها 
٢(  �

كة المسؤول�ة عن أعمالها و�ن فوض لجان أو جهات أو أفراد �� تقع ع� عاتق مجلس إدارة ال��
� جميع األحوال، ال �جوز لمجلس اإلدارة إصدار  ممارسة �عض اختصاصاته

عام أو غ��   تف��ضو��
 محدد المدة.  

 
ونالمادة   :  : الوظائف األساس�ة لمجلس اإلدارة  السا�عة والع��

كة م �ات ولوائحه التنف�ذ�ة ونظام ال�� � نظام ال��
ع مراعاة االختصاصات المقررة للجمع�ة العامة ��

كة وتوج�ه  � إدارة ال��
أعمالها �ما �حقق األساس، �كون المجلس اإلدارة أوسع الصالح�ات ��

 :  أغراضها، و�دخل ضمن مهام مجلس اإلدارة واختصاصاته ما ���
ات�ج�ات والس�اسات الخطط وضع) ١  كة الرئ�سة واألهداف واالس�� اف لل��  تنف�ذها  ع� واإل��

�ة الموارد  توافر  من والتأ�د  دوري، �ش�ل ومراجعتها   :  ذلك ومن لتحق�قها، الالزمة والمال�ة ال���
كة وخطط العمل الرئ�سة وس�اسات و�جراءات إدارة المخاطر أ)  ات�ج�ة الشاملة لل�� وضع االس��

 وتوجيهها.  ومراجعتها 

ات�ج�اتها وأهدافها المال�ة و�قرار الموازنات   كة واس�� ب) تحد�د اله��ل الرأسما�� األمثل لل��
 التقدي��ة �أنواعها.  

اف ع� النفقات الرأسمال�ة  كة، وتملك األصول والت�ف بها. ت) اإل��   الرئ�سة لل��

كة.  � ال��
 ث) وضع أهداف األداء ومراق�ة التنف�ذ واألداء الشامل ��

كة واعتمادها.  � ال��
 ج) المراجعة الدور�ة لله�ا�ل التنظ�م�ة والوظ�ف�ة ��

كة وخططها ال �ة والمال�ة الالزمة لتحقيق أهداف ال��  رئ�سة ح) التحقق من توافر الموارد ال���

اف الداخل�ة للرقا�ة وضوا�ط أنظمة وضع) ٢  ومن ذلك:  عليها، العام واإل��

أ) وضع س�اسة مكت��ة لمعالجة حاالت تعارض المصالح الفعل�ة والمحتملة ل�ل من أعضاء مجلس 
كة ومرافقها، و�ساءة  اإلدارة واإلدارة ، و�شمل ذلك إساءة استخدام أصول ال�� � التنف�ذ�ة والمساهم��

 التعامالت مع األطراف ذوي العالقة.   الت�ف الناتج عن
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� ذلك األنظمة ذات الصلة ب�عداد التقار�ر 
ب) التأ�د من سالمة األنظمة المال�ة والمحاس��ة، �ما ��

 المال�ة. 

ت) التأ�د من تطبيق أنظمة رقاب�ة مناس�ة لق�اس و�دارة المخاطر، وذلك بوضع تصور عام عن 
� قد توا كة، وطرحها  جهالمخاطر ال�� كة و��شاء ب�ئة ملمة بثقافة إدارة المخاطر ع� مستوى ال�� ال��

كة �شفاف�ة مع أصحاب المصالح  . واألطراف ذات الصلة �ال��

كة.  � ال��
 ث) المراجعة السن��ة لفاعل�ة إجراءات الرقا�ة الداخل�ة ��

�  للعض��ة ومحددة واضحة و�جراءات ومعاي��  س�اسات إعداد ) ٣ 
 يتعارض ال  �ما  – اإلدارة مجلس  ��

�  اإللزام�ة األح�ام مع
 ، ووضعها موضع التنف�ذ �عد إقرار الجمع�ة العامة لها. -هذە الالئحة  ��

) وضع س�اسة مكت��ة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح وفق أح�ام هذە الالئحة ه) وضع ٤ 
كة �األنظمة واللوائح وال � تضمن تق�د ال�� امها �اإلفصاح عن المعلومات  الس�اسات واإلجراءات ال�� � ��

� وأصحاب المصالح، والتحقق من تق�د اإلدارة التنف�ذ�ة بها.  الجوه��ة  للمساهم��

٦  . كة، وتدفقاتها النقد�ة، وعالقاتها المال�ة واالئتمان�ة مع الغ�� اف ع� إدارة مال�ة ال��  ) اإل��

اح) ٧  : ���  ما  ح�ال يراە �ما  العاد�ة غ��  العامة للجمع�ة االق��

كة أو تخف�ضه.   أ) ز�ادة رأس مال ال��

كة األساس أو تق��ر استمرارها.  � نظام ال��
�� � كة ق�ل األجل المع��  ب) حل ال��

اح) ٨   : ���  ما  ح�ال يراە �ما  العاد�ة العامة  للجمع�ة االق��

� حال تك��نه من ق�ل الجمع�ة العامة غ��  أ
كة �� � لل��

العاد�ة وعدم  ) استخدام االحت�ا�� االتفا��
.   تخص�صه لغرض �  مع��

كة.   ب) تك��ن احت�اط�ات أو مخصصات مال�ة إضاف�ة لل��

كة الصاف�ة.   ت) ط��قة توز�ــــع أر�اح ال��

ها. ٩  كة واعتمادها ق�ل ���  ) إعداد القوائم المال�ة األول�ة والسن��ة لل��

ە ق�ل واعتمادە اإلدارة مجلس تق��ر  إعداد ) ١٠  ��� . 

  ونظم س�اسات وفق  وذلك عنها  اإلفصاح الواجب والمعلومات الب�انات وسالمة دقة ضمان) ١١ 
 والشفاف�ة  اإلفصاح عمل

 المعمول بها. 

�  ت�يح فعالة اتصال قنوات إرساء) ١٢   األ�شطة أوجه ع� ودوري مستمر  �ش�ل االطالع للمساهم��
كة المختلفة  جوه��ة  تطورات وأي لل��
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من�ثقة عنه �قرارات �حدد فيها مدة اللجنة وصالح�اتها ومسؤول�اتها،  ) �شك�ل لجان متخصصة ١٣
ع� أن يتضمن قرار ال�شك�ل �سم�ة األعضاء وتحد�د مهامهم  وك�ف�ة رقا�ة المجلس عليها،

   وحقوقهم وواج�اتهم، مع تقي�م أداء وأعمال هذە اللجان وأعضائها. 

� ال١٤
�� � � تمنح للعامل�� كة، مثل الم�اف�ت الثابتة، والم�اف�ت ) تحد�د أنواع الم�اف�ت ال�� ��

� ش�ل
أسهم، �ما ال يتعارض مع الضوا�ط واإلجراءات التنظ�م�ة  المرت�طة �األداء، والم�اف�ت ��

�ات المساهمة �ات الخاصة ���  المدرجة.  الصادرة تنف�ذا لنظام ال��

كة. ١٥  � ال��
� تح�م العمل ��  ) وضع الق�م والمعاي�� ال��

 : توزیع االختصاصات والمھام عشرون  الثامنة والالمادة 
� مجلس اإلدارة واإلدارة   كة تحد�د االختصاصات وتوز�ــــع المهام ب�� يتضمن اله��ل التنظ��� لل��

كة و�حقق  �ات و�حسن كفاءة اتخاذ قرارات ال�� التنف�ذ�ة �ما يتفق مع أفضل ممارسات حو�مة ال��
� س��ل ذلك: 

� ع� مجلس اإلدارة �� � الصالح�ات والسلطات ب�نهما. و�تع��
 التوازن ��

كة �عمل المتعلقة الداخل�ة الس�اسات اد اعتم) ١ �  �ما  وتط��رها، ال��
  المهام  تحد�د  ذلك ��

 إ� المست��ات التنظ�م�ة المختلفة. الموكولة  والمسؤول�ات واالختصاصات

التنف�ذ�ة وجدول  اإلدارة إ� المفوضة الصالح�ات بتحد�د  وتفص�ل�ة مكت��ة س�اسة اعتماد ) ٢
وط��قة التنف�ذ ومدة التف��ض، ولمجلس اإلدارة أن �طلب من اإلدارة   يوضح تلك الصالح�ات،

 التنف�ذ�ة رفع تقار�ر دور�ة أو سن��ة �شأن ممارساتها للصالح�ات المفوضة. 

�  الموضوعات تحد�د ) ٣  . فيها  ال�ت �صالح�ة  المجلس �حتفظ ال��

ون  المادة � المناصب: الفصالتاسعة والع��  : ل ب��
� أعضائه رئ�سا ونائ�ا للرئ�س ، ١ � مجلس اإلدارة من ب�� كة األساس، �ع�� ) مع مراعاة أح�ام نظام ال��

� عضوا   �ا� . منتد و�جوز له أن �ع��

�  الجمع �جوز  ال ) ٢ �  تنف�ذي منصب وأي اإلدارة مجلس رئ�س منصب  ب��
كة �� �  �ما  – ال��

  ذلك ��
كة األساس ع�  -الرئ�س التنف�ذي أو المدير العام أو  المنتدب العضو  منصب و�ن نص نظام ال��

 خالف ذلك.  

  إن - المنتدب والعضو  ونائ�ه اإلدارة مجلس رئ�س من �ل  اختصاصات تحد�د  اإلدارة مجلس ع�) ٣
 ومسؤول�اتهم  - وجد 

كة األساس من ذلك.   �ش�ل واضح ومكتوب إذا خال نظام ال��

كة. ٤ � ال��
� جميع األحوال، ال �جوز أن ينفرد شخص �السلطة المطلقة التخاذ القرارات ��

�� ( 
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  : : اإلشراف على اإلدارة التنفیذیةالثالثون المادة 
كة، وتنظ�م ك�ف�ة عملها  اف  يتو� مجلس اإلدارة �شك�ل اإلدارة التنف�ذ�ة لل�� ، والرقا�ة واإل��

� س��ل ذلك: 
 عليها، والتحقق من أدائها المهام الموكولة إليها، وعل�ه ��

 وضع الس�اسات اإلدار�ة والمال�ة الالزمة.  ) ١

التحقق من أن اإلدارة التنف�ذ�ة تعمل وفق الس�اسات المعتمدة منه من خالل اإلدارات الرقاب�ة     ) ٢
كة.    �ال��

كة  التنف�ذي الرئ�س اخت�ار ) ٣ اف وتعي�نه، لل��  .  أعماله ع� واإل��

� مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخل�ة أو المراجع الداخ�� وعزله وتحد�د م�اف�ته، إن وج٤  د  ) تعي��

ام وعزله وتحد�د م�افأته، إن وجد  ٥ � � مدير إدارة الحو�مة واالل��  ) تعي��

�ه من معوقات  ٦ ) عقد اجتماعات دور�ة مع اإلدارة التنف�ذ�ة ل�حث مج��ات العمل وما �ع��
كة.    ومشا�ل، واستعراض ومناقشة  المعلومات المهمة �شأن �شاط ال��

ات�جيتها.  ) وضع معاي�� أداء لإلدارة التنف�ذ�ة ت�سج٧ كة واس��  م مع أهداف ال��

 أداء اإلدارة التنف�ذ�ة وتق��مه.   ) مراجعة ٨

كة إدارة ع� التعاقب خطط وضع) ٩  .ال��

 : والثالثون: اختصاصات اإلدارة التنف�ذ�ة ومهامها الحاد�ة المادة 
�ات  ولوائحه التنف�ذ�ة،  مع مراعاة االختصاصات المقررة لمجلس اإلدارة �موجب أح�ام نظام ال��

كة �ما  ات�ج�ات واألهداف الرئ�سة لل�� تختص اإلدارة التنف�ذ�ة ب�نف�ذ الخطط والس�اسات واالس��
 :  �حقق أغراضها. و�دخل ضمن اختصاصات اإلدارة التنف�ذ�ة ومهامها ما ���

كة الداخل�ة واألنظمة الس�اسات تنف�ذ ) ١  . اإلدارة  مجلس من المقرة لل��

اح) ٢ ات�ج�ةاال  اق�� كة الشاملة س��  وآل�ات وس�اسات والمرحل�ة الرئ�سة العمل وخطط لل��
 المخاطر، وخطط إدارة الظروف اإلدار�ة الطارئة وتنف�ذها.  و�دارة والتم��ل، االس�ثمار،

اح) ٣ كة األمثل الرأسما��  اله��ل اق�� ات�ج�اتها  لل��  . المال�ة وأهدافها  واس��

كة وتملك األصول والت�ف فيها. ٤ اح النفقات الرأسمال�ة الرئ�سة لل��  ) اق��

� اعتمادها. ) ٥
كة ورفعها إ� مجلس اإلدارة للنظر �� اح اله�ا�ل التنظ�م�ة والوظ�ف�ة لل��  اق��

اف العام عليها، و�شمل: ٦  ) تنف�ذ أنظمة وضوا�ط الرقا�ة الداخل�ة واإل��

   أ) تنف�ذ س�اسة تعارض المصالح
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� ذلك األنظمة ذات الصلة ب�عداد التقار�ر 
ب) تطبيق األنظمة المال�ة والمحاس��ة �ش�ل سل�م، �ما ��

 المال�ة. 

  � ت) تطبيق أنظمة رقاب�ة مناس�ة لق�اس و�دارة المخاطر، وذلك بوضع تصور عام عن المخاطر ال��
كة كة، وطرحها �شفاف�ة  و��شاء ب�ئة ملمة بثقافة الحد من المخاطر ع� مستوى  قد تواجه ال�� ال��

هم من  . أصحاب المصالح  مع مجلس اإلدارة وغ��

كة الخاصة الحو�مة قواعد  تنف�ذ ) ٧ اح -الالئحة  هذە أح�ام مع يتعارض ال  �ما  – �فعال�ة �ال��  واق��
 . الحاجة  عند  تعد�لها 

كة �األنظمة واللوائح ٨ � تضمن تق�د ال�� امها �اإلفصاح عن ) تنف�ذ الس�اسات واإلجراءات ال�� � وال��
 المعلومات الجوه��ة 

� وأصحاب المصالح  للمساهم��

 : ���  ما  ح�ال توص�اته وتقد�م اختصاصاته لممارسة الالزمة �المعلومات اإلدارة مجلس تزو�د ) ٩ 

كة أو تخف�ضه.    أ) ز�ادة رأس مال ال��

� نظامها األساس أو تق��ر استمرارها. 
كة ق�ل األجل المحدد ��   ب) حل ال��

كة.  كة. ث) تك��ن احت�اط�ات إضاف�ة لل�� � لل��
 ت) استخدام االحت�ا�� االتفا��

كة الصاف�ة.   ج) ط��قة توز�ــــع أر�اح ال��

اح) ١٠  �  الم�اف�ت وأنواع س�اسة اق�� ، تمنح ال�� �  المرت�طة والم�اف�ت الثابتة، الم�اف�ت مثل للعامل��
�  والم�اف�ت �األداء،

 أسهم.   ش�ل ��

� ضوء خطط ) إعداد ١١
كة �� � �شاط ال��

التقار�ر الدور�ة المال�ة وغ�� المال�ة �شأن التقدم المحرز ��
كة ات�ج�ة، وعرض تلك التقار�ر ع� مجلس اإلدارة.   وأهداف ال��  االس��

كة اليو��  العمل إدارة) ١٢  يتفق  و�ما  األمثل �الش�ل مواردها  إدارة عن فضال  أ�شطتها،  و�سي��  لل��
كة أهداف مع ات�جيتها.  ال��  واس��

�  الفعالة المشاركة) ١٣
كة داخل وتنميتها  األخالق�ة الق�م ثقافة بناء ��  . ال��

) تنف�ذ نظم الرقا�ة الداخل�ة و�دارة المخاطر، والتحقق من فعال�ة تلك النظم وكفايتها، والحرص ١٤
ام �مستوى �  المخاطر المعتمد من مجلس اإلدارة.  ع� االل��

� ذلك تحد�د المهام  ١٥
كة وتط��رها، �ما �� اح الس�اسات الداخل�ة المتعلقة �عمل ال�� ) اق��

 إ� المست��ات التنظ�م�ة المختلفة.    واالختصاصات والمسؤول�ات الموكولة

اح س�اسة واضحة لتف��ض األعمال إليها وط��قة تنف�ذها. ١٦  ) اق��
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اح) ١٧ �  الصالح�ات اق��   إ� ترفع أن ع� التف��ض، ومدة القرار  اتخاذ  و�جراءات إليها، تفوض ال��
 عن ممارساتها لتلك الصالح�ات. دور�ة   تقار�ر  اإلدارة مجلس
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 الفصل الثالث

 اإلدارة اختصاصات رئ�س وأعضاء مجلس 

 :   والثالثون: اختصاصات رئ�س مجلس اإلدارة ومهامه الثان�ةالمادة 

كة ، يتو� رئ�س مجلس اإلدارة    دون إخالل �اختصاصات مجلس اإلدارة والنظام األسا�� لل��
� مهام واختصاصات  

اف ع� س�� عمله وأداء اختصاصاته �فعال�ة، و�دخل �� ق�ادة المجلس واإل��
 :  رئ�س مجلس اإلدارة �صفة خاصة ما ���

�  اإلدارة مجلس أعضاء حصول ضمان) ١
 والواضحة ال�املة المعلومات ع� المناسب الوقت ��

 . المضللة  وغ��  والصح�حة

� الوقت 
التحقق من ق�ام مجلس اإلدارة �مناقشة جميع المسائل األساس�ة �ش�ل فعال و��

 المناسب.  

كة تمث�ل) ٢ كة ا أمام ال�� �ات ولوائحه التنف�ذ�ة ونظام ال�� لغ�� وفق ما ينص عل�ه نظام ال��
كة.   األساس. �شجيع أعضاء  مجلس اإلدارة ع� ممارسة مهامهم �فعال�ة و�ما �حقق مصلحة ال��

�  مع الفع��  للتواصل قنوات وجود  ضمان) ٣  .  اإلدارة مجلس إ� أراءهم و��صال المساهم��

٤ � � �ل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنف�ذ�ة و��� ) �شجيع العالقات البناءة والمشاركة الفعالة ب��
� وغ�� األعضاء  ، و��جاد ثقافة �شجع ع� النقد البناء.  التنف�ذي�� �  التنف�ذين والمستقل��

� االعت�ار أي مسألة �طرحها أحد   ه) إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة مع األخذ �ع��
ها  مراجع الحسا�ات، وال�شاور مع أعضاء المجلس والرئ�س التنف�ذي  أعضاء مجلس اإلدارة أو يث��

 جدول أعمال المجلس .   عند إعداد 

٦  �
� دون حضور أي تنف�ذي �� ) عقد لقاءات �صفة دور�ة مع أعضاء مجلس اإلدارة غ�� التنف�ذي��

كة    ال��

�  والعقود  �األعمال  انعقادها  عند  العاد�ة العامة الجمع�ة إ�الغ) ٧ �كون ألحد أعضاء مجلس  ال��
ة أو غ��  ة فيها، ع� أن يتضمن  اإلدارة مصلحة م�ا�� � قدمها العضو م�ا�� هذا اإل�الغ المعلومات ال��

.   إ� مجلس اإلدارة ، وأن يرافق هذا الت�ليغ تق��ر خاص � كة الخار��  من مراجع حسا�ات ال��

كة  العامة الجمع�ات و  اإلدارة مجلس الجتماعات الدعوة) ٨  . لل��

كة  العامة الجمع�ات و  اإلدارة مجلس اجتماع و�دارة ترؤس) ٩  . لل��

�  مرجحا  صوته �كون) ١٠
�  األصوات �ساوي حالة ��

 . اإلدارة  مجلس ��

كة تمث�ل) ١١ �  ال��
   واإلعالم�ة الرسم�ة المحافل ��
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�  األخرى االختصاصات و  السلطات) ١٢  .  اإلدارة مجلس  له �منحها  ال��

ة عمل أو يو  أن المجلس لرئ�س) ١٣ � م�ا��
كة أو من الغ�� �� � ال��

�ل احد أعضاء المجلس أو موظ��
 أعمال معينة. 

� الرئ�س التنف�ذي �عد انتهاء خدماته رئ�سا لمجلس   الثالثة المادة  والثالثون: تعي��
 :  اإلدارة 

كة خالل السنة األو� من انتهاء خدماته.  ال  � الرئ�س التنف�ذي رئ�سا لمجلس إدارة ال��  �جوز تعي��

  : م�ادئ الصدق واألمانة والوالء الرا�عة والثالثون  المادة 
م �ل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة �م�ادئ الصدق واألمانة والوالء والعنا�ة واالهتمام �مصالح    � �ل��

� ذلك ع� وجه الخصوص ما 
� وتقد�مها ع� مصلحته الشخص�ة، و�دخل �� كة والمساهم�� ال��

 : ��� 

كة عالقة مهن�ة صادقة، وأن �ف١ صح  ) الصدق: وذلك �أن تكون عالقة عضو مجلس اإلدارة �ال��
�اتها التا�عة.   لها عن أي معلومات مؤثرة كة أو إحدى ��  ق�ل تنف�ذ أي صفقة أو عقد مع ال��

�  التعامالت اإلدارة مجلس عضو  يتجنب �أن وذلك: الوالء ) ٢ �  تعارض ع� تنطوي ال��
  المصالح، ��

� هذە الالئحة.   ة التعامل،عدال من التحقق  مع
 ومراعاة األح�ام الخاصة بتعارض المصالح ��

�  الواردة والمسؤول�ات الواج�ات �أداء وذلك: واالهتمام العنا�ة) ٣
�ات نظام ��   السوق ونظام ال��

 التنف�ذ�ة   ولوائحهما  المال�ة

كة األساس واألنظمة األخرى ذات العالقة.   ونظام ال��

 واألر�عون : مهام أعضاء مجلس اإلدارة وواج�اتهم   الخامسةالمادة 
� مجلس اإلدارة   –يؤدي �ل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة 

المهام   –من خالل عض��ته ��
 والواج�ات األت�ة: 

حات تقد�م) ١ ات�ج�ة لتط��ر  المق�� كة  اس��  .  ال��

كة ألهداف تحق�قها  ومدى التنف�ذ�ة اإلدارة أداء مراق�ة) ٢  .  وأغراضها  ال��

كة. مرا) ٣  جعة التقار�ر الخاصة �أداء ال��

كة.  ٤  ) التحقق من سالمة ونزاهة القوائم والمعلومات المال�ة لل��

كة ق��ة. ٥ � ال��
 ) التحقق من أن الرقا�ة المال�ة ونظم إدارة المخاطر ��

 أعضاء اإلدارة التنف�ذ�ة.   لم�افأة) تحد�د المست��ات المالئمة ٦

�  الرأي إ�داء) ٧
��  �   وعزلهم التنف�ذ�ة اإلدارة أعضاء تعي��
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�  المشاركة) ٨
�  واإلحالل التعاقب خطة وضع ��

كة وظائف ��  .  التنف�ذ�ة ال��

ام) ٩ � �ات نظام �أح�ام التام االل��  ذات واألنظمة التنف�ذ�ة ولوائحهما  المال�ة السوق ونظام ال��
� المجلس ، واالمتناع من الق�ام أو المشاركة  ممارسته لمهام  عند  األساس  والنظام الصلة

عض��ته ��
كة.  � أي عمل �ش�ل إساءة لتدب�� شؤون ال��

�� 

وع لعذر  إال  عنها  التغ�ب وعدم العامة  والجمع�ة اإلدارة مجلس  اجتماعات حضور ) ١٠    �خطر  م��
 األس�اب طارئة.   أو  مس�قا،  المجلس رئ�س �ه

� �كون عضوا فيها وعدم التغ�ب   عن المن�ثقة اللجان اجتماعات حضور ) ١١ مجلس اإلدارة وال��
وع �خطر �ه  رئ�س اللجنة مس�قا، أو ألس�اب طارئة.  عنها إال لعذر م��

 ولجانه اإلدارة مجلس الجتماعات والتحض��  �مسؤول�اته، لالضطالع �اف  وقت تخص�ص) ١٢
�  �ما  �فعال�ة، فيها  والمشاركة

كة. ذلك توج�ه األسئلة ذات  �� � �ال��  العالقة ومناقشة ك�ار التنف�ذي��

�  �الموضوعات الصلة ذات المعلومات وتحل�ل دراسة) ١٣    إ�داء ق�ل اإلدارة مجلس فيها  ينظر  ال��
 . �شأنها  الرأي

� أعضاء مجلس اإلدارة اآلخ��ن من إ�داء آرائهم �ح��ة، وحث المجلس ع� مداولة ١٤ ) تمك��
 الموضوعات واستقصاء آراء

هم إذا ظهرت حاجة إ� ذلك.   كة ومن غ�� � من أعضاء اإلدارة التنف�ذ�ة لل��  المختص��

ة  -) إ�الغ مجلس اإلدارة �ش�ل �امل وفوري �أي مصلحة له ١٥ ة �انت أم غ�� م�ا�� �   -م�ا��
��

� تتم لحساب كة، وأن يتضمن ذلك اإل�الغ طب�عة تلك المصلحة وحدودها  األعمال والعقود ال�� ال��
ة أو غ�� م�ا�� من وأسماء  � بها، والفائدة المتوقع الحصول عليها �ش�ل م�ا�� أي أشخاص معني��

 �
تلك المصلحة سواء أ�انت تلك الفائدة مال�ة أم غ�� مال�ة، وع� ذلك العضو عدم المشاركة ��

�ات ونظام السوق المال�ة   التص��ت ع� أي قرار �صدر �شأن ذلك، وذلك وفقا ألح�ام نظام ال��
 هما التنف�ذ�ة. ولوائح

ة  -) إ�الغ مجلس اإلدارة �ش�ل �امل وفوري �مشاركته ١٦ ة أو غ�� الم�ا�� � أي أعمال من   -الم�ا��
��

كة، أو  كة  شأنها منافسة ال�� � أحد فروع ال�شاط الذي   -�ش�ل م�ا�� أو غ�� م�ا��  -�منافسته ال��
��

�ات  ولوائحهما التنف�ذ�ة.  ونظام السوق المال�ة تزاوله، وذلك وفقا ألح�ام نظام ال��

�  عض��ته ط��ق  عن عليها  وقف أ�ار  أي إفشاء أو  إذاعة عدم) ١٧
  مساه��  من أي إ�  المجلس ��

كة �   ذلك �كن لم ما  - ال��
، وذلك �حسب ما  –أثناء انعقاد اجتماعات الجمع�ة العامة �� أو إ� الغ��

�ات ونظام السوق المال�ة  ولوائحهما التنف�ذ�ة.  تقتض�ه أح�ام نظام ال��

، لمصلحة  العمل) ١٨ � بناء ع� معلومات �املة، و�حسن ن�ة، مع �ذل العنا�ة واالهتمام الالزم��
� �افة.  كة والمساهم��  ال��

ت�ة ع� العض��ة. ١٩  ) إدراك واج�اته وأدوارە ومسؤول�اته الم��
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�  معارفه تنم�ة) ٢٠
كة أ�شطة مجال   �� �  وأعمالها  ال��

  ذات والصناع�ة والتجار�ة المال�ة المجاالت و��
  صلة. ال

� المجلس ع� ) ا٢١
� حال عدم تمكينه من الوفاء �مهامه ��

الستقالة من عض��ة مجلس اإلدارة ��
 الوجه األ�مل. 

 

 

  واألربعون : مھام العضو المستقل  السادسة المادة 
� المادة 

� ع� عضو مجلس اإلدارة  الخامسة�اإلضافة إ� ما ورد �� واألر�عون من هذە الالئحة، يتع��
� أداء المهام األت�ة: 

 المستقل المشاركة �فعال�ة ��

� أعضاء اإلدارة ١ كة، وأدائها، وتعي�� ات�ج�ة، وس�اسات ال�� � المسائل االس��
) إ�داء الرأي المستقل ��

 التنف�ذ�ة. 

كة مصالح مراعاة نم التحقق ) ٢ � المصالح.  وتقد�  ومساهميها  ال��
 مها عند حصول أي تعارض ��

اف) ٣ كة، الخاصة الحو�مة قواعد  تط��ر  ع� اإل��  . لها  التنف�ذ�ة اإلدارة تطبيق  ومراق�ة �ال��
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 الفصل الرابع 

 إجراءات عمل مجلس اإلدارة 

 : واألر�عون : اجتماعات مجلس اإلدارة السا�عة المادة 
�ات ولوائحه التنف�ذ�ة والنظام األساس، �عقد مجلس اإلدارة  � نظام ال��

مع مراعاة ما ورد ��
 مهامه �فعال�ة، و�عقد اجتماعاته أ�ضا م�� ما دعت الحاجة إ� ذلك.   اجتماعات منتظمة لممارسة

�  اجتماعات أر�عة اإلدارة مجلس  �عقد ) ١
  ثالثة �ل  واحد  اجتماع عن �قل ال  �ما  األقل، ع� السنة ��

 . أشهر 

ع� دعوة رئ�سه أو طلـب عضـ��ن مـن أعضـائه، و�جـب إرسـال الـدعوة  بناء  اإلدارة  مجلس  �جتمع)  ٢
أعضاء المجلس ق�ل خمسة أ�ام ع� األقل من تار�ــــخ االجتماع مرافقـة لهـا  لالجتماع إ� �ل عضو من

جـــدول أعمـــال االجتمـــاع والوثـــائق والمعلومـــات الالزمـــة، مـــا لـــم �ســـتدع األوضـــاع عقـــد االجتمـــاع �شـــ�ل 
والوثــائق والمعلومــات  وة إ� االجتمــاع مرافقــة لهــا جــدول أعمــال االجتمــاعطــارئ، ف�جــوز إرســال الــدع

 الالزمة خالل مدة تقل عن خمسة أ�ام ق�ل تار�ــــخ االجتماع. 

ط أن ال �قل عدد  ) ٣ ە نصف األعضاء ع� األقل ��� ال  �كون اجتماع المجلس صح�حا� إال أذا ح��
�ن عن أر�ــع  أعضاء و�جوز لعضو مجلس اإلدارة  � حضور  الحا��

ە من األعضاء �� أن ي��ب عنه غ��
 االجتماعات المجلس ط�قا� للضوا�ط اآلت�ة : 

� حضور ذات االجتماع.  
 أ) ال �جوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أ��� من عضو واحد ��

 ب) أن تكون اإلنا�ة ثابتة �ال�تا�ة.  

� �حظر النظام ع�  ت) ال �جوز للنائب، ف�ما يتعلق �صوت المن�ب التص��ت ع�  القرارات ال��
 المن�ب التص��ت �شأنها. 

ل�ل عضو صوت و�صدر القرار �غالب�ة األصوات و�ذا �ساوت األصوات يؤخذ �قرار من �ان رئ�س   ) ٤
� صفه. 

 مجلس اإلدارة ��

 واألر�عون: ملحوظات أعضاء مجلس اإلدارة  الثامنةالمادة 
كة أو أي من الموضوعات   ) ١ إذا �ان لدي أي من أعضاء مجلس اإلدارة ملحوظات ح�ال أداء ال��

 �
المجلس أو يرى   ەما يتخذاجتماع المجلس ، ف�جب تدو�نها و��ان  المعروضة ولم ي�ت فيها ��

� مح�� 
� اجتماع المجلس ��

 اجتماع مجلس اإلدارة.   اتخاذە من إجراءات ح�الها ��

� مح��  را�ة اإلدارة سمجل  عضو  أ�دى إذا ) ٢
مغايرة لقرار المجلس، ف�جب إث�اته �التفص�ل ��

 اجتماع المجلس. 



 

٤٠ 
 

 واألر�عون: تنظ�م حضور اجتماعات مجلس اإلدارة  التاسعةالمادة 
) �جب تنظ�م عمل�ة حضور اجتماعات مجلس اإلدارة، والتعامل مع حاالت عدم انتظام األعضاء  ١

� حضور تلك االجتماعات. 
�� 

�  االجتماعات جميع حضور  ع� الحرص المستقل اإلدارة مجلس عضو  ع�) ٢   قرارات فها  تتخذ  ال��
�   تؤثر  وجوه��ة مهمة

كة وضع  ��  . ال��

 : جدول أعمال مجلس اإلدارة   الخمسون : المادة 
اض أي عضو ع� هذا الجدول،  ١ � حال اع��

) �قر مجلس اإلدارة جدول األعمال حال انعقادە. و��
� مح�� 

 اجتماع المجلس.   �جب إث�ات ذلك ��

�  عضو  ل�ل) ٢
اح حق  اإلدارة مجلس ��  . األعمال جدول إ� بند  أي إضافة اق��

 : : ممارسة اختصاصات مجلس اإلدارة والخمسون  الحاد�ة المادة 
�   ومهامه اختصاصاته ممارسة اإلدارة مجلس ع�) ١

كة ق�ادة �� �  ال��
  وفعالة حك�مة ضوا�ط إطار  ��

 . و�دارتها والحد من آثارها  �ق�اس المخاطر  �سمح

ون م ) ٢(  الفقرة مراعاة مع) ٢  –من هذە الالئحة ، �جوز لمجلس اإلدارة ن المادة السادسة والع��
� حدود 

ة عمل أو    أن – اختصاصاته�� هم م�ا�� �فوض إ� أحد أو أ��� من أعضائه أو لجانه أو من غ��
 أعمال معينة. 

� مجلس اإلدارة وتهدف إ� حث  اإلدارة مجلس �ضع) ٣
� إجراءات العمل �� س�اسة داخل�ة تب��

كة.   أعضائه ع� العمل �فعال�ة ام بواج�اتهم تجاە ال�� �  لالل��

� لالضطالع �المهام والمسؤول�ات  ٤
) يتو� مجلس اإلدارة تنظ�م أعماله وتخص�ص الوقت ال�ا��

� ذلك التحض�� 
جان، والتأ��د ع� ت�سيق و�سج�ل االجتماعات المجلس والل المنوطة �ه �ما ��

 وحفظ محا�� اجتماعاته. 

� � مجلس اإلدارة الثان�ة والخمسون المادة   : : أم��
١ (�  � هم، وتحدد اختصاصات وم�اف�ت أم�� � أعضائه أو من غ�� � مجلس اإلدارة أمينا لل� من ب�� ع��

� هذا الشأن  –ال� �قرار من مجلس اإلدارة 
كة األساس أح�اما �� ع� أن   -ما لم يتضمن نظام ال��

 :  تتضمن هذە االختصاصات ما ���

ما دار من نقاشات ومداوالت، و��ان ) توثيق اجتماعات مجلس اإلدارة و�عداد محا�� لها تتضمن أ
وتار�خه ووقت �دايته وانتهائه، وتوثيق قرارات المجلس ونتائج التص��ت، وحفظها  م�ان االجتماع

� سجل خاص ومنظم، 
� أ�دوها  �نوتدو  �� �ن والتحفظات ال�� ، -إن وجدت  -أسماء األعضاء الحا��

�ن وتوقيع هذە المحا�� من جميع األعضاء  . الحا��

� �عدها المجلس.  ب) حفظ � ترفع إ� مجلس اإلدارة والتقار�ر ال��  التقار�ر ال��
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ت) تزو�د أعضاء مجلس اإلدارة �جدول أعمال المجلس وأوراق العمل والوثائق والمعلومات 
معلومات إضاف�ة �طلبها أي من أعضاء مجلس اإلدارة ذات عالقة   المتعلقة �ه، وأي وثائق أو 

� جدو 
 . ل االجتماع  �الموضوعات المشمولة ��

� أقرها المجلس.    ث) التحقق من تق�د أعضاء مجلس اإلدارة �اإلجراءات ال��

 �مدة �اف�ة.   المحدد  التار�ــــخ  ق�ل المجلس اجتماعات �مواع�د  اإلدارة مجلس أعضاء ت�ليغج) 

 ح) عرض مسودات المحا�� ع� أعضاء مجلس اإلدارة إل�داء مرئ�اتهم ح�الها ق�ل توق�عها. 

خ) التحقق من حصول أعضاء مجلس اإلدارة �ش�ل �امل و��ــــع ع� �سخة من محا�� اجتماعات  
كة.   المجلس  والمعلومات والوثائق المتعلقة �ال��

� أعضاء مجلس اإلدارة.    د) الت�سيق ب��

أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنف�ذ�ة وفقا لما نصت عل�ه المادة   افصاحاتذ) تنظ�م سجل 
 .  هذە الالئحة �عد المائة من الرا�عة

 تقد�م العون والمشورة إ� أعضاء مجلس اإلدارة ر) 

�   عزل �جوز  ال ) ٢   . اإلدارة  مجلس  من �قرار  إال  اإلدارة مجلس �  أم��

 الفصل الخامس 

 التدر�ب والدعم والتقي�م

 : تزو�د األعضاء �المعلوماتالثالثة والخمسون : المادة 
� بوجه  كة تزو�د أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء غ�� التنف�ذي�� � ع� اإلدارة التنف�ذ�ة �ال�� يتع��

كة �جميع المعلومات والب�انات والوثائق والسجالت الالزمة، ع� أن تكون �املة   خاص ولجان ال��
� الوقت المناسب؛ لتمكينهم من أداء واج�اتهم ومهامهم 

 . وواضحة وصح�حة وغ�� مضللة و��

 :  الخمسون : س�اسة اإلحالل  الرا�عة المادة
� مكونات س�اسة اإلحالل   

ش�حات والم�اف�ت المن�ثقة عن مجلس اإلدارة �النظر �� تختص لجنة ال��
� أعضاء المجلس وضمان أن يتم شغل   � يراد منها أن تهدف الضمان سالسة التحول ف�ما ب�� وال��

� تناوب متناغم �ح�ث ترا�� متطل�ات 
� المجلس  العض��ة ��

توافر المهارات الالزمة لشغل المرا�ز ��
كة لعض��ة مجلس اإلدارة، وأ�ضا عض��ة اللجان   ولجانه.  � تنهجها ال�� و�شمل س�اسة اإلحالل ال��

ش�حات والم�اف�ت، لجنة المراجعة( المن�ثقة عن المجلس  ش�حات تختص   ) ال�� وح�ث أن لجنة ال��
ب القوة والضعف ف�ه، والرفع للمجلس �أي بتقي�م ه��ل المجلس ولجانه، ومراجعة جوان

� تعت�� جوهر   � جوانب المتطل�ات التال�ة وال��
حات تتعلق �ذلك، فإن من األهم�ة النظر �� مق��

كة:  � ت�تهجها ال��   س�اسة اإلحالل ال��
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 ) �شك�ل المجلس ووضع تصورات للحد األد�� والحد األق� لعدد أعضاء المجلس ولجانه.  ١

�  أعضائها  وفعال�ة المطل��ة  المجلس لجان) ٢
�  المشاركة ��

 . واجتماعاتها  أعمالها  ��

�  األعضاء عدد  واقع من ال�شك�ل متطل�ات) ٣ �  وغ��  التنف�ذي�� �  التنف�ذي��  .  والمستقل��

 للمهارات المحددة  الحاجة متطل�ات) ٤

ش�حات  بتقي�م وضع المجلس ومدى حاجته لضخ شخص�ات   توالم�افئاوح�ث تختص لجنة ال��
ومهارات محددة، فإن من األهم�ة النجاح س�اسة اإلحالل أن �صار إ� تط��ر مخطط �شمل أعضاء 

ة عض��تهم الحال�ة، وكذلك هو الحال  �لجان المجلس،  مجلس اإلدارة، ومدة خدمتهم، انتهاء ف��
� �جب أن ترا�� هو أن   من واقع المهارات الالزم شغلها �ما أن من أساس�ات نجاح عمل�ة اإلحالل ال��

� قد   يتم مناقشة أعضاء المجلس عن خططهم الشخص�ة و�ش�ل منتظم و��ــــح ونوا�اهم، وال��
� أ

امهم �شأنها و�صفة سن��ة ، ي���� � � االعت�ار أن يتم إعادة تأ��د ال��
كة شمول  يؤخذ �� ن ترا�� ال��

كة ع� العنا� التال�ة:  � ت�تهجها ال��  عمل�ة تفع�ل س�اسة اإلحالل ال��

 . ) تحد�د األعضاء الذين سوف يتم تحد�د خلف لهم ١

�  األشخاص تحد�د ) ٢   �شاركوا  أن �مكن الذين العال�ة اإلم�انات ذوي من أعضاء ل�كونوا  المرشح��
 �
 .  اإلحالل ��

 �ل عضو ذا إم�انات عال�ة.   مع التط����ة األ�شطة تنف�ذ ) ٣

� للمنصب. ٤  ) مقا�لة وتقي�م األعضاء المحتمل��

ات وفق برنامج محدد يهدف إلستقطاب المرشح ٥ ) تقي�م جهود اإلحالل والعمل ع� إجراء التغي��
 و�حالله. 
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 الفصل السادس

 تعارض المصالح 

والخمسون : التعامل مع تعارض المصالح وصفقات األطراف ذوي   الخامسةالمادة 
 : العالقة 

كة ، �جري التعامل مع  �ات ولوائحه التنف�ذ�ة والنظام األساس لل�� مع مراعاة أح�ام نظام ال��
� هذا  

حاالت تعارض المصالح وصفقات أو تعامالت األطراف ذوي العالقة وفقا لألح�ام الواردة ��
 الفصل. 

 : والخمسون: س�اسة تعارض المصالح ادسةالسالمادة 
�ضع مجلس اإلدارة س�اسة مكت��ة وواضحة للتعامل مع حاالت تعارض المصالح الواقعة أو  

هم من  � أداء أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنف�ذ�ة أو غ��
� �مكن أن تؤثر �� المحتمل وقوعها ال��

كة أو مع  كة عند تعاملهم مع ال�� � ال��
�� � أصحاب المصالح اآلخ��ن، ع� أن تتضمن هذە العامل��

  :  الس�اسة �صفة خاصة ما ���

١ �
�� � هم من العامل�� � وغ�� � وك�ار التنف�ذي�� ) التأ��د ع� أعضاء مجلس اإلدارة وك�ار المساهم��

ورة تجنب الحاالت كة ��� كة، والتعامل معها   ال�� � تؤدي إ� تعارض مصالحهم مع مصالح ال�� ال��
�ات ولوائحه التنف�ذ�ة والنظاموفقا  كة.   ألح�ام نظام ال��  األساس لل��

كة �شاط طب�عة مع ت�ناسب المصالح تعارض لحاالت توض�ح�ة أمثلة  تقد�م) ٢  .  ال��

خ�ص ع� والحصول المصالح، تعارض عن لإلفصاح واضحة إجراءات) ٣   الالزمة الموافقة أو   ال��
�  األعمال �دء ق�ل � المصالح. عنها  ت�شأ  قد  ال��

 تعارض ��

� المصالح أو عند وق�ع هذا ٤
� قد تؤدي إ� تعارض �� ) اإللزام �اإلفصاح الدائم عن الحاالت ال��

 التعارض. 

�  المشاركة أو  التص��ت عن  �االمتناع اإللزام) ٥
�   تعارض وجود  عند  القرار  اتخاذ  ��

  المصالح.  ��

كة أو تعاملها مع ٦ طرف ذي عالقة، ع� أن �شمل ذلك إ�الغ ) إجراءات واضحة عند تعاقد ال��
تأخ�� �ذلك التعاقد أو التعامل، إذا �ان هذا التعاقد أو التعامل مساو�ة  الهيئة والجمهور من دون أي

كة وفقا  ٪١أو ي��د ع�   . خر قوائم مال�ة سن��ة مراجعة آل  من إجما�� إيرادات ال��

� ل٧ � يتخذها مجلس اإلدارة إذا تب��  ه اإلخالل بهذە الس�اسة. ) اإلجراءات ال��

 : والخمسون: تجنب تعارض المصالح  السا�عةالمادة 
 ) �جب ع� عضو مجلس اإلدارة: ١
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كة ع� مصلحته الشخص�ة، وأن ال �ستغل  أ) ممارسة مهامه �أمانة ونزاهة، وأن �قدم مصالح ال��
 مصالح خاصة.   منص�ه لتحقيق 

� ح�ادە عند ب) تجنب حاالت تعارض المصالح، و��الغ 
� قد تؤثر �� المجلس �حاالت التعارض ال��

� الموضوعات
�  النظر ��

اك هذا العضو �� المعروضة ع� المجلس ، وع� مجلس اإلدارة عدم إ��
 �
� اجتماعات مجلس اإلدارة   المداوالت، وعدم اح�ساب صوته ��

التص��ت ع� هذە الموضوعات ��
 . �  وجمع�ات المساهم��

كة وأ�شطتها وعدم إفشائها إ� أي شخص.  ت) الحفاظ ع� ��ة المعلو   مات ذات الصلة �ال��

 : اإلدارة مجلس  عضو  ع� �حظر ) ٢

كة أ � تتم لحساب ال�� � األعمال والعقود ال��
) التص��ت ع� قرار مجلس اإلدارة أو الجمع�ة العامة ��

ة في إذا �انت له مصلحة ة أو غ�� م�ا��  ا. هم�ا��

كة أو معلوماتها أو  -�ش�ل م�ا�� أو غ�� م�ا��  -االستفادة ب) االستغالل أو  من أي من أصول ال��
كة،   الفرص االس�ثمار�ة � مجلس اإلدارة، أو المعروضة ع� ال��

المعروضة عل�ه �صفته عضوا ��
� االستفادة  

كة �� � ترغب ال�� كة، أو ال�� � تدخل ضمن أ�شطة ال�� و�شمل ذلك الفرص االس�ثمار�ة ال��
�ط��ق  -�ي الحظر ع� عضو المجلس الذي �ستق�ل ألجل استغالل الفرص االس�ثمار�ة منها، و�

� علم بها أثناء عض��ته �مجلس   –م�ا�� أو غ�� م�ا��  � االستفادة منها وال��
كة �� � ترغب ال�� ال��

 اإلدارة. 

 : والخمسون: إفصاح المرشح عن تعارض المصالح  الثامنةالمادة 
� ترشيح نفسه

لعض��ة مجلس اإلدارة أن �فصح للمجلس وللجمع�ة العامة عن أي   ع� من يرغب ��
 وفق اإلجراءات المقررة من الهيئة ، و�شمل:  -من حاالت تعارض المصالح 

١  �
� يرغب �� كة ال�� � تتم لحساب ال�� � األعمال والعقود ال��

ة �� ة أو غ�� م�ا�� ) وجود مصلحة م�ا��
شح لمجلس إدارتها.   ال��

ا�ه) ٢ �  اش��
كة، منافسة شأنه من عمل �� �  منافستها  أو   ال��

 حد فروع ال�شاط الذي تزاوله. أ ��

كة :  والخمسون:  التاسعةالمادة   منافسة ال��
�ات، إذا رغب عضو  � من نظام ال�� � المادة الثان�ة والس�ع��

كة مع مراعاة ما ورد �� منافسة ال��
كة، أو من � عمل من شأنه منافسة ال��

اك �� � االش��
� أحد فروع ال�شاط الذي  مجلس اإلدارة ��

افستها ��
 :  تزاوله، ف�جب مراعاة ما ���

� مح��  )١
� ممارستها، و�ث�ات هذا اإل�الغ ��

� يرغب �� إ�الغ مجلس اإلدارة �األعمال المنافسة ال��
 اجتماع مجلس اإلدارة. 
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� مجلس   )٢
� هذا الشأن ��

� التص��ت ع� القرار الذي �صدر ��
اك العضو صاحب المصلحة �� عدم اش��

� .  اإلدارة وجمع�ات  المساهم��

٣(  � ) ق�ام رئ�س مجلس اإلدارة ب��الغ الجمع�ة العامة العاد�ة عند انعقادها �األعمال المنافسة ال��
 يزاولها عضو المجلس . 

كة �سمح للعضو �ممارسة األعمال  )٤ ) الحصول ع� ترخ�ص مسبق من الجمع�ة العامة العاد�ة لل��
خ�ص سن��ة.  المنافسة، ع� أن �جدد   هذا ال��

 : هوم أعمال المنافسة : مفالستون  المادة
� أحد فروع ال�شاط 

كة أو منافستها �� � أي عمل من شأنه منافسة ال��
اك �� � مفهوم االش��

�دخل ��
  :  الذي تزاوله ما ���

١(   �
كة أو مؤسسة فرد�ة أو تمل�ه �س�ة مؤثرة ألسهم أو حصص �� تأس�س عضو مجلس اإلدارة ل��

كة أو م�شأة أخرى، كة أو مجموعتها.  ��  تزاول �شاطا من ن�ع �شاط ال��

كة أو مجموعتها، أو تو�� إدارة مؤسسة   )٢ كة أو م�شأة منافسة لل�� قبول عض��ة مجلس إدارة ��
كة  منافسة أ�ا �ان ش�لها.  فرد�ة منافسة أو ��

كة أو م�شأة أخر  )٣ ة، ل�� � ح�مها، ظاهرة �انت أو مست��
ى حصول العضو ع� و�الة تجار�ة أو ما ��

كة أو   مجموعتها.  منافسة لل��

خ�صالحاد�ة والستون المادة   :  : رفض تجد�د ال��
� والثان�ة    � الحاد�ة والس�ع�� خ�ص الممن�ح �موجب المادت�� إذا رفضت الجمع�ة العامة تجد�د ال��

�ات والمادة  � من نظام ال�� والخمسون من هذە الالئحة، فع� عضو مجلس  التاسعةوالس�ع��
� المجلس منته�ة

،  اإلدارة تقد�م استقالته خالل مهلة تحددها الجمع�ة العامة، و�ال عدت عض��ته ��
�ات  وذلك ما لم �قرر العدول عن العقد أو التعامل أو المنافسة أو توفيق أوضاعه ط�قا لنظام ال��

 ولوائحه التنف�ذ�ة ق�ل انقضاء المهلة المحددة من ق�ل الجمع�ة العامة. 

 : : قبول الهدا�ا  ستونوال الثان�ةالمادة 
� قبول ا لهدا�ا من أي شخص له تعامالت ال �جوز ألي من أعضاء مجلس اإلدارة وك�ار التنف�ذي��

� المصالح 
كة، إذا �ان من شأن تلك الهدا�ا أن تؤدي إ� تعارض ��  تجار�ة مع ال��
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 الفصل الرابع 

كة   لجان ال��
 

 الفصل األول 

 أح�ام عامة
 

 :  �شك�ل اللجان:   الثالثة والستونالمادة 
كة األسـاس وقواعـد عمـل اللجـان � ش�ل اللجان المن�ثقة عن مجلس اإلدارة وفق ما تضـمنه نظـام الـ��

شــــ�حات والم�افــــ�ت (التع��ضــــات)، و�عتمــــد المجلــــس لو�شــــمل �ــــل مــــن  جنــــة المراجعــــة ،  لجنــــة ال��
� االعت�ــار المتطلـب إقــرار الجمع�ــة العامـة عــ� قواعــ

د قواعـد ولــوائح عمـل اللجــان جم�عــا، مـع األخــذ ��
 � شــ�حاتلجنــة عمــل لجنــ�� المراجعــة. تعتــ�� هــذە اللجــان لجــان تا�عــة لمجلــس والم�افئــات ولجنــة  ال��

ة إ� مجلــس اإلدارة، وعــ� �ــل لجنــة أن ت�لــغ مجلــس اإلدارة �مــا تتوصــل  اإلدارة، وترفــع تقار�رهــا م�ــا��
ە اللجـان �انتظـام إل�ه من نتائج أو تتخذە من قرارات �شفاف�ة، وع� مجلس اإلدارة أن يتابع عمل هذ

تكون �ل لجنة مسؤولة عن أعمالها أمام مجلـس اإلدارة، و للتحقق من ممارستها األعمال المو�لة إلها. 
 � ،  ضـها إليهـا فو وال �خل ذلك �مسؤول�ة المجلس عن تلك األعمال وعن الصالح�ات أو السلطات ال��

 . خمسة ي��د ع�  وأال  ثالثة�قل عدد أعضاء اللجان عن  وأال 

 : الستون : عض��ة اللجان الرا�عة  دة الما 
� قد   )١ � اللجان المعن�ة �المهام ال��

�� � � عدد �اف من أعضاء مجلس اإلدارة غ�� التنف�ذي�� �جب تعي��
 �
المصالح، �التأ�د من سالمة التقار�ر المال�ة وغ�� المال�ة، ومراجعة  ي�شأ عنها حاالت تعارض ��

، وتحد�د صفقات األطراف ذوي العالقة،  � � ك�ار التنف�ذي�� شيح لعض��ة مجلس اإلدارة، وتعي�� وال��
م رؤساء وأعضاء هذە اللجان �م�ادئ الصدق واألمانة والوالء والعنا�ة واالهتمام  � الم�اف�ت. و�ل��

� وتقد�مها ع� مصلحتهم الشخص�ة.  كة والمساهم��  �مصالح ال��

� لجنة العضوا اإلدارة  مجلس رئ�س �كون �جوز أن  ال   )٢
�  مشاركته و�جوز  ،مراجعة ��

عض��ه اللجان ��
�  الرئ�س منصب �شغل ال أن  ، ع�األخرى

ش�حات ولجنةالمراجعة  لجنة ��  . والم�اف�ت ال��

 دراسة الموضوعات : : الستون الخامسة و المادة 
� تحال إليها من مجلس  الموضوعاتتتو� اللجان دراسة  )١ � تختص بها أو ال�� ، وترفع  اإلدارةال��

  ذلك، ع� المجلسالقرار �شأنها، أو أن تتخذ القرارات إذا فوض إليها التخاذ  المجلستوص�اتها إ� 
 اختصاصات ومسؤول�ات مجلس اإلدارة .  الفقرة ترا��  أن
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اء �من تراەاالستعانة جان لل )٢ �  من الخ�� كةمن داخل ال والمختص�� � حدود  ��
  أومن خارجها ��

� ذلك   ع� أن �ضمن ، صالح�اتها 
كةوعالقته   ذكر اسم الخب��  ،مع مح�� اجتماع اللجنة ��   �ال��

 التنف�ذ�ة. واإلدارة 

 :  اجتماعات اللجان: الستون السادسة و المادة 
�  ألي�حـــق  ال  .١

� � اللجنـــةاإلدارة  مجلـــس عضـــو �� ــا  اللجـــان حضـــور  وأعضـــاء عـــدا أمـــ�� إذا إال اجتماعاتهـ
 مشورته.  والحصول ع�رأ�ه  إ� االستماع اللجنة طل�ت

ط� .٢ �ن أصـوات قراراتهـا �أغلب�ـة وتصدر  أعضائها، أغلب�ة حضور  اللجان اجتماعات  لصحة  ش��  الحـا��
 . االجتماع رئ�سه مع صوتيرجح الجانب الذي  ،وعند �ساوي

ومــداوالت ، وتوثيــق مــا دار مــن نقاشــات و�عــداد محــا�� لهــا تتضــمن  �جــب توثيــق اجتماعــات اللجنــة .٣
� ســـــــجل خـــــــاص ومـــــــنظم، و��ـــــــان أســـــــماء توصـــــــ�ات اللجـــــــان ونتـــــــائج

 األعضـــــــاء التصـــــــ��ت، وحفظهـــــــا ��
� أ�ـــــدوها  �ن والتحفظـــــات الـــــ�� األعضـــــاء  مـــــن جميـــــع هـــــذە المحـــــا�� وتوقيـــــع  ، –إن وجـــــدت –الحـــــا��

�ن.   الحا��
 
 

 

 

 �
 الفصل الثا��

 لجنة المراجعة 

 :مقدمة
�ات الصـادرة عـن مجلـس   بناءً  � الممل�ـة الع���ـة السـعود�ة ، والئحـة حو�مـة الـ��

�ات �� ع� نظام ال��
كة ح�ـث أن الهـدف ، هيئة السـوق المال�ـة ، ت�شـ�ل لجنـة المراجعـة �قـرار مـن الجمع�ـة العموم�ـة للـ��

 األســــا�� للجنــــة المراجعــــة هــــو وجــــود آل�ــــة فعالــــة للرقا�ــــة عــــن ط��ــــق مراجعــــة الحســــا�ات والمراجعــــة
كة ،  الداخل�ة و ذلـك للتحقـق مـن سـالمة ونزاهـة الب�انـات والتقـار�ر والقـوائم المال�ـة الصـادرة عـن الـ��

اموضــمان  � � واللــوائح، ووجــود أنظمــة ق��ــة االلــ�� و  ،و�اف�ــة للرقا�ــة الداخل�ــة و�دارة للمخــاطر  �ــالقوان��
� تح�ـــم أعمالهـــا  ــا� تحـــدد الئحـــة المراجعـــة وظـــائف ومهـــام اللجنـــة ، والقواعـــد الـــ�� . وترســـم الالئحـــة أ�ضـ

مــة اإلطــار العــام للجنــة لتنف�ــذ أعمالهــا بتحد�ــد أ�شــطتها ومســؤول�اتها وصــالح�اتها �ط��قــة تكــون مالئ
كة � واألطـراف الخارج�ـة لل�� � الالئحة أ�ضـا� عالقـة اللجنـة �مجلـس اإلدارة والمـدي��ن التنف�ـذي�� . وتب��

كة . وتركز الالئحة ع�  � لل�� �ذل العنا�ة الالزمة والحـرص عـ� الموضـوع�ة وخاصة المراجع الخار��
، �مــا تصــف القواعــد العامــة والخاصــة �ــالتخط�ط والتنف�ــذ وتوثيــق العمــل �اإلضــافة إ� واالســتقالل�ة

 تحد�د طرق االتصال اإلداري. 
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 :الم�ادئ العامة
 ت�ار اخالمراجعة، ومهامها، و�شك�ل اللجنة وقواعد  لجنة تنظم هذە الالئحة ضوا�ط و�جراءات عمل )١

� حال  
� أعضائها �ش�ل مؤقت �� أعضائها وك�ف�ة ترش�حهم، ومدة عض��تهم، وم�اف�تهم، وآل�ة تعي��

 .شغور أحد مقاعد اللجنة

�ات   )٢ كة، والئحة حو�مة ال�� �ات، وأح�ام النظام األساس لل�� تخضع هذە الالئحة ألح�ام نظام ال��
� الممل�ة الع���ة 

شد �أفضل الممارسات  الصادرة عن مجلس هيئة السوق المال�ة �� السعود�ة، و�س��
كة وعمل�اتها.    �ما ي�ناسب مع طب�عة �شاط ال��

عن المهام والمسئول�ات المسندة إ� اللجنة. وال   �َ ئو سلطات صنع القرار: �ظل مجلس اإلدارة مس  )٣
� تتمتع اللجنة �سلطة مستقلة عن مجلس اإل 

تخاذ القرارات، و�تخذ مجلس اإلدارة �افة  ادارة ��
 .اختصاصاتهالقرارات ضمن 

 :: تك��ن لجنة المراجعةالستون السا�عة و المادة 
هم ع� أن  )١ � أو من غ�� كة لجنة مراجعة من المساهم�� �ش�ل �قرار من الجمع�ة العامة العاد�ة لل��

، عضو مستقل ع� األقل وأن ال تضم أ�ا من   �كون من ب�نهم � أعضاء مجلس اإلدارة التنف�ذي��
المراجعة عن ثالثة وال ي��د ع� خمسة، وأن �كون من ب�نهم   و�جب أن ال �قل عدد أعضاء لجنة

 مختص �الشؤون المال�ة والمحاس��ة  
كة  )٢ اح من مجلس اإلدارة  -تصدر الجمع�ة العامة لل�� الئحة عمل لجنة المراجعة ع�  –بناء ع� اق��

ئحة ضوا�ط و�جراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اخت�ار أعضائها، وك�ف�ة الال  أن �شمل هذە
� حال شغور أحد    ترش�حهم، ومدة عض��تهم

� أعضائها �ش�ل مؤقت �� ،وم�افأتهم، وآل�ة تعي��
 مقاعد اللجنة. 

كة، )٣ � اإلدارة التنف�ذ�ة أو المال�ة لل��
�� � � الماض�ت�� أو   ال �جوز لمن �عمل أو �ان �عمل خالل الس�ت��

� لجنة المراجعة لدى مراجع
كة، أن �كون عضوا ��  .  حسا�ات ال��

 المادة الثامنة والستون : اختصاصات اللجنة وصالحيتها ومسؤول�اتها : 
كة   ومسؤول�اتها   وصالح�اتها اختصاصات اللجنة  تختص لجنة المراجعة �مراق�ة أعمال ال��

  ) و�شمل مهام  ،فبها  الداخل�ةوأنظمة الرقا�ة  المال�ةوالقوائم  التقار�ر ونزاهة  سالمة والتحقق من
 : المال�ة التقار�ر 

كة ق�ل عرضها ع� مجلس اإلدارة و��داء  والسن��ة األول�ة المال�ةالقوائم  دراسة  -١   رأيها لل��
�  والتوص�ة

 . وشفافيتها لضمان نزاهتها وعدالتها  شأنها  ��

� بناء ع� طلب مجلس -٢  المال�ة مجلس اإلدارة والقوائم  تق��ر إذا �ان  ف�ما  اإلدارة إ�داء الرأي الف��
كة � هومتوازنة ومف  عادلة  لل�� � ل ت�يحومة وتتضمن المعلومات ال�� تقي�م  والمس�ثم��ن لمساهم��
كة المركز  ات�ج�اتها ونموذج عملها  وأدائها  الما�� لل��  . واس��
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 . ر�ر المال�ة التقا تتضمنها مألوفة  غ�� دراسة أي مسائل مهمة أو   -٣ 

� أي مسائل   -٤
كة یثیرھا المدیرال�حث �دقة �� �  يتو�  من أو  الما�� لل��

ام �� � مهامه أو مسؤول االل��
كة أو   الحسا�ات.  مراجع ال��

� المسائل  المحاس��ة التقديراتالتحقق من   -٥
�  الجوه��ة��

 . المال�ة التقار�ر  الواردة ��

كة و��داء الرأي و  المحاس��ة الس�اساتدراسة  -٦ � ال��
�  والتوص�ة  المت�عة ��

 لمجلس اإلدارة ��
 .  شأنها 

 : الداخل�ةالمراجعة ) ٢

كة.  الداخل�ة والمال�ة دراسة ومراجعة نظم الرقا�ة  .١ � ال��
 و�دارة المخاطر ��

 . فيها للملحوظات الواردة  التصح�ح�ةاإلجراءات  تنف�ذ ومتا�عة  الداخل�ةالمراجعة  تقار�ر  دراسة .٢
اف ع� أداء وأ�شطة المراجع الداخ�� و�دارة المراجعة  .٣ �  الداخل�ةالرقا�ة واإل��

كة �� إن وجدت  - ال��
� أداء األعمال والمهام المنوطة بها. و�ذا لم وفعاليتها من توافر الموارد الالزمة  للتحقق  -

 �كن ��
كة مراجع ، لل��  . تعي�نه حاجة إ� إ� المجلس �شأن مدى ال توص�تها  تقد�م فع� اللجنة  داخ��

� لمجلس اإلدارة  التوص�ة .٤ اح أو المراجع الداخ��  الداخل�ة وحدة أو إدارة المراجعة  مدير  بتعي��   واق��
 م�افأته. 

 مراجع الحسا�ات: ) ٣
شيحلمجلس اإلدارة  التوص�ة .١ �عد   أدائهم،وتقي�م أتعابهم   وتحد�د مراج�� الحسا�ات وعزلهم  ب��

وط التعاقد معهم  من التحقق   . استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم و��
أعمال المراجعة، مع  فعال�ة وعدالته، ومدىموضوعيتة  و التحقق من استقالل مراجع الحسا�ات  .٢

 �
 ذات الصلة.  والمعاي�� القواعد  االعت�ار  األخذ ��

كة وأعماله، .٣  إدار�ة أو  فن�ة أعماال  تقد�م من عدم  والتحقق  مراجعة خطة مراجع حسا�ات ال��
 ذلك.  ح�ال مرئ�اتها نطاق أعمال المراجعة، و��داء   عن تخ�ج

كة.  .٤  اإلجا�ة عن استفسارات مراجع حسا�ات ال��
 ومتا�عة ما اتخذ �شأنها.  المال�ةمراجع الحسا�ات ومالحظاته ع� القوائم  تق��ر دراسة  .٥

ام:  ) ٤ �  ضمان االل��
كة اإلجراءات الالزمة �شأنها.   .١  مراجعة نتائج تقار�ر الجهات الرقاب�ة والتحقق من اتخاذ ال��
كة �األنظمة واللوائح والس�اسات والتعل�مات ذات العالقة.  .٢ ام ال�� �  التحقق من ال��
كة مع األطراف ذوي العالقة، وتقد�م .٣ ح أن تج��ــها ال�� مرئ�اتها  مراجعة العقود والتعامالت المق��

 إ� مجلس اإلدارة.   ل ذلكح�ا
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ورة اتخاذ إجراء �شأنها إ� مجلس اإلدارة، و��داء توص�اتها �اإلجراءات  .٤ رفع ما تراە من مسائل ترى ��
 � � اتخاذها.  ال��  يتع��

كة  .٥ � ال��
ام �� � اف ع� أداء وأ�شطة مدير إدارة اإلل�� للتحقق من توافر   –إن وجدت  -الرقا�ة واإل��

ام،  الالزمة وفعاليته الموارد  � كة مسؤول إل�� � أداء األعمال والمهام المنوطة بها. و�ذا لم �كن لل��
ا ��

 توص�تها إ� المجلس �شأن مدى الحاجة إ� تعي�نه.   فع� اللجنة تقد�م
اح م�افأته.  .٦ ام واق�� � ام أو مسؤول اإلل�� � � مدير وحدة أو إدارة اإلل��  التوص�ة لمجلس اإلدارة بتعي��

� لجنة المراجعة ومجلس اإلدارة  التاسعةالمادة   : والستون : حدوث تعارض ب��

� توص�ات لجنة المراجعة وقرارات مجلس اإلدارة، أو إذا رفض المجلس األخذ  إذا حصل تعارض ب��
 � كة وعزله وتحد�د أتعا�ه وتقي�م أدائه أو تعي�� � مراجع حسا�ات ال�� بتوص�ة اللجنة �شأن تعي��

 � ، ف�جب تضم�� راتها، وأس�اب عدم أخذە  المراجع الداخ�� تق��ر مجلس اإلدارة توص�ة اللجنة وم��
 بها. 

 :  : اجتماعات لجنة المراجعةالس�عون  المادة
 السنة خالل اجتماعات أر�عة عن اجتماعاتها  تقل أال  ع� دور�ة �صفة المراجعة لجنة تجتمع) ١

كة.  لل المال�ة �� 

كة، حسا�ات مراجع مع دور�ة �صفة المراجعة لجنة تجتمع) ٢ كة الداخ��  المراجع ومع ال��  .  لل��

  إ� الحاجة دعت �لما   المراجعة لجنة مع االجتماع طلب الحسا�ات ومراجع الداخ��  للمراجع) ٣
 . ذلك

 : : ترت��ات تقد�م الملحوظات  الحاد�ة والس�عونالمادة 
كة تقد�م   � ال��

�� � �  ع� لجنة المراجعة وضع آل�ة ت�يح للعامل��
ملحوظاتهم �شأن أي تجاوز ��

ها ���ة. وع� اللجنة التحقق من تطبيق هذە اآلل�ة ب�جراء تحقيق مستقل  التقار�ر المال�ة أو غ��
� إجراءات متا�عة مناس�ة.   ي�ناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وتب��

 : : صالح�ات لجنة المراجعة اللجنة المراجعة   الثان�ة والس�عونالمادة 
� س��ل أداء مهامها: للجنة المراجعة  

�� 

كة سجالت ع� االطالع حق ) ١  .  ووثائقها  ال��

 . التنف�ذ�ة  اإلدارة أو  اإلدارة مجلس أعضاء من ب�ان أو  إ�ضاح أي  تطلب أن) ٢

كة العامة الجمع�ة دعوة اإلدارة مجلس من  تطلب أن) ٣ دارة عملها اإل  مجلس أعاق إذا  لالنعقاد  لل��
ار أو خسائر جس�مة.  أو تعرضت كة األ��  ال��
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 نصاب اللجنة: والس�عون :  الثالثةالمادة 
يتكون نصاب المراجعة �حضور أغلب األعضاء، وتتخذ جميع القرارات المؤثرة بناء ع� تص��ت  

� حال تعادل األصوات �كون الصوت المرجح لرئ�س اللجنة  
األعضاء واألخذ �م�دأ األغلب�ة و��

� مح�� االجتماع. و�سجل رأي الطرف 
 األخر ��

 :توثيق اجتماعات اللجنة:  والس�عون  الرا�عةالمادة 
� محا�� �دونها  )١

� � اللجنة، و�تم أتوثق قرارات وتوص�ات ونتائج التص��ت �� من  اعتمادها م��
�ن و  � ال�. أرئ�س اللجنة واألعضاء الحا��  م��

� ملف خاص.  اجتماعتنظم محا�� ووثائق �ل  )٢
 وتحفظ ��

� � اللجنة بتوثيق  )٣ اللجنة و�عداد محا�� لها تتضمن ما دار من نقاشات   اجتماعات�قوم أم��
� سجل خاص ومنظم، و��ان  

ومداوالت، وتوثيق توص�ات اللجان ونتائج التص��ت، وحفظها ��
� أ�دوها  �ن والتحفظات ال�� من جميع   ، وتوقيع هذە المحا�� –إن وجدت  –أسماء األعضاء الحا��

�ن.   األعضاء الحا��
 

 :االعتماد 

� اجتماعه رقم (.........) المنعقد  لجنة المراجعة تمت الموافقة ع� الئحة 
من ق�ل مجلس اإلدارة ��

 بتار�ــــخ ...�....�........ الموافق ....�....�........  . 

 

 

 _____________________       _____________________ 

� مجلس اإلدارة     رئ�س مجلس اإلدارة   أم��
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 الفصل الثالث

ش�حات والم�افئات   لجنة ال��

 : مقدمة
�ات الصادرة عن مجلس   بناءً  � الممل�ة الع���ة السعود�ة ، والئحة حو�مة ال��

�ات �� ع� نظام ال��
كة وظروفها وأوضاعها   هيئة السوق المال�ة ، �ش�ل مجلس اإلدارة لجانا� متخصصة وفقا� لحاجة ال��

عها �ما �مكنها من تأد�ة مهامها �فاعل�ة ، و�كون �شك�ل هذە اللجان وفقا� إلجراءات عامة �ض
المجلس تتضمن تحد�د مهمة �ل لجنة ومدة عملها والصالح�ات المخولة لها خالل هذە المدة  

� مساعدة   وك�ف�ة رقا�ة المجلس عليها. 
ش�حات �� تتمثل المهمة األساس�ة للجنة الم�اف�ت وال��

� مراجعة 
كة واللجان  واعتماد مجلس اإلدارة �� الم�اف�ت الممنوحة إ� أعضاء مجلس إدارة ال��

اف ع�   المن�ثقة عنه وأعضاء اإلدارة التنف�ذ�ة. �اإلضافة إ� ذلك، فإن اللجنة مسئولة عن اإل��
� لعض��ة مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنف�ذ�ة.   فحص وترشيح وتط��ر األفراد المؤهل��

 : الم�ادئ العامة
  ش�حات، ومهامها، و�شك�ل اللجنة  تنظم هذە الال ئحة ضوا�ط و�جراءات عمل لجنة الم�اف�ت وال��

� أعضائها �ش�ل  اخت�ار وقواعد  أعضائها وك�ف�ة ترش�حهم، ومدة عض��تهم، وم�اف�تهم، وآل�ة تعي��
� حال شغور أحد مقاعد اللجنة

 .مؤقت ��

 ات، وأح�ام النظام األساس لل� �ات  تخضع هذە الالئحة ألح�ام نظام ال�� كة، والئحة حو�مة ال�� ��
شد �أفضل الممارسات   � الممل�ة الع���ة السعود�ة، و�س��

الصادرة عن مجلس هيئة السوق المال�ة ��
كة وعمل�اتها.             �ما ي�ناسب مع طب�عة �شاط ال��

  سلطات صنع القرار: �ظل مجلس اإلدارة مسئوً� عن المهام والمسئول�ات المسندة إ� اللجنة. وال  
 �

القرارات، و�تخذ مجلس اإلدارة �افة   اتخاذ تتمتع اللجنة �سلطة مستقلة عن مجلس اإلدارة ��
 .اختصاصاتهالقرارات ضمن 

ش�حات والم�اف�ت  والس�عون الخامسةالمادة   : : �شك�ل لجنة ال��
ش�حات والم�اف�ت من غ�� أعضاء    )١ كة لجنة �س� (لجنة ال�� �ش�ل �قرار من مجلس إدارة ال��

، ع� أن �كون من ب�نهم عضو مستقل ع� األقل.  مجلس اإلدارة �  التنف�ذي��

كة  )٢ اح من مجلس اإلدارة  -تصدر الجمع�ة العامة لل�� ش�حات   –بناء ع� اق�� الئحة عمل لجنة ال��
�شمل هذە الالئحة ضوا�ط و�جراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اخت�ار أن  والم�اف�ت، ع�

 أعضائها، ومدة عض��تهم، وم�افأتهم. 
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ش�حات والم�اف�ت   السادسة و  المادة  الس�عون : اختصاصات لجنة ال��
 : ش�حات و الم�اف�ت �ما ���  تختص لجنة ال��

اح) ١ �   للعض��ة واضحة  ومعاي��  س�اسات اق��
 .  التنف�ذ�ة واإلدارة اإلدارة مجلس  ��

شيح  اإلدارة لمجلس التوص�ة) ٢  والمعاي��  للس�اسات وفقا  ترش�حهم و�عادة ف�ه أعضاء ب��
 ترشيح أي شخص س�قت إدانته �ج��مة مخلة �األمانة.  عدم مراعاة مع المعتمدة،

) إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطل��ة لعض��ة مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة ٣
 التنف�ذ�ة. 

� ع� العضو تخص�صه ألعمال مجلس اإلدارة٤  . ) تحد�د الوقت الذي يتع��

ات المناس�ة لعض��ة مجلس اإلدارة ٥ ) المراجعة السن��ة لالحت�اجات الالزمة من المهارات أو الخ��
 التنف�ذ�ة.   دارةووظائف اإل 

� �مكن ٦ ات ال�� � شأن التغي��
) مراجعة ه��ل مجلس اإلدارة واإلدارة التنف�ذ�ة وتقد�م التوص�ات ��

 إجراؤها. 

، األعضاء استقالل من سنوي �ش�ل التحقق ) ٧ �  �ان  إذا  مصالح تعارض أي  وجود  وعدم المستقل��
كة أخرى.  �شغل العضو   عض��ة مجلس إدارة ��

� وك�ار  وصف وضع) ٨ � واألعضاء المستقل�� � واألعضاء غ�� التنف�ذي�� � لألعضاء التنف�ذي��
وظ���

 . �  التنف�ذي��

٩ . � � حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو ك�ار التنف�ذي��
 ) وضع اإلجراءات الخاصة ��

�  والقوة الضعف جوانب تحد�د ) ١٠
اح ،اإلدارة  مجلس ��   مع يتفق  �ما  لمعالجتها  الحلول واق��

كة.    مصلحة ال��

أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المن�ثقة عن المجلس واإلدارة   لم�افأة  واضحة س�اسة  إعداد ) ١١
مجلس اإلدارة للنظر فها تمه�دا العتمادها من الجمع�ة العامة، ع� أن يرا�   التنف�ذ�ة، ورفعها إ�

� تلك الس�اسة 
 �األداء، واإلفصاح عنها، والتحقق من تنف�ذها  ات�اع معاي�� ترت�ط��

�  العالقة توضيح) ١٢  انحراف أي و��ان بها، المعمول الم�اف�ت وس�اسة الممنوحة الم�اف�ت ب��
 . الس�اسة  هذە عن جوهري

�  فعاليتها  مدى  وتقي�م الم�اف�ت، لس�اسة الدور�ة المراجعة) ١٣
 .  منها  المتوخاة األهداف تحقيق  ��

١٤  � ) التوص�ة لمجلس اإلدارة �م�اف�ت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المن�ثقة عنه وك�ار التنف�ذي��
كة وفقا   للس�اسة المعتمدة.  �ال��
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   :  والس�عون: س�اسة الم�اف�ت الثامنةالمادة 
�ات ونظام السوق المال�ة ولوائحهما  �  دون إخالل �أح�ام نظام ال��

التنف�ذ�ة، �جب أن يرا�� ��
 :  س�اسة الم�اف�ت ما ���

كة وأهدافها. ١ ات�ج�ة ال��  ) ا�سجامها مع اس��

كة إنجاح ع� التنف�ذ�ة واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء حث �غرض الم�اف�ت تقدم أن) ٢  ال��
 الط��ل، �أن ت��ط الجزء المتغ�� من الم�اف�ت �األداء ع� المدى الط��ل. المدى  ع� وتنميتها 

وى الوظ�فة، والمهام والمسؤول�ات المنوطة �شاغلها، مست ع�  بناء الم�اف�ت تحدد  أن) ٣
ات  العمل�ة، والمهارات، ومستوى األداء  والمؤهالت العلم�ة، والخ��

كة.  ) ا�سجامها مع حجم وطب�عة ودرجة المخاطر لد٤  ى ال��

� تحد�د الم�اف�ت، مع تفادي ما قد ي�شأ عن ذلك  ٥
�ات األخرى �� � االعت�ار ممارسات ال��

) األخذ ��
ر   للم�اف�ت والتع��ضات.   من ارتفاع غ�� م��

ها، مع عدم الم�الغة فيها. ٦ �  ) أن �ستهدف استقطاب ال�فاءات المهن�ة والمحافظة عليها وتحف��

ش�حات لجنة مع �الت�سيق  تعد  أن) ٧  . الجد�دة  التعي�نات عند  والم�اف�ت ال��

دادها  أو  الم�افأة �ف إ�قاف حاالت) ٨ �  إذا  اس�� رت بناء ع� معلومات غ�� دق�قة تقر  أنها  تب��
� مجلس

� للحصول   قدمها عضو ��
اإلدارة أو اإلدارة التنف�ذ�ة؛ وذلك لمنع استغالل الوضع الوظ���

 ع� م�اف�ت غ�� مستحقة.  

�  أسهم  منح تنظ�م) ٩
كة ��   جد�دة إصدارة أ�انت سواء  التنف�ذ�ة واإلدارة اإلدارة مجلس ألعضاء ال��

تها  أسهما  أم كة.  اش��  ال��

ش�حات والم�اف�ت التاسعةالمادة     والس�عون: اجتماعات لجنة ال��
� ع� األقل ، أو �لما دعت الحاجة    ش�حات والم�اف�ت �صفة دور�ة �ل (سنة) مرت�� تجتمع لجنة ال��

 إ� ذلك. 

شيحالثمانونالمادة   : : إجراءات ال��
� هذە الالئحة من  

ش�حات والم�اف�ت عند ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة مراعاة ما ورد �� ع� لجنة ال��
وط وأح�ام، وما تقررە  � مجلس اإلدارة. ��

 الهيئة من متطل�ات وس�اسات ومعاي�� العض��ة ��

شح الحاد�ة والثامنون المادة   : : ��� إعالن ال��
� أي  

� للسوق و��
و�� كة والموقع اإلل��� � لل��

و�� � الموقع اإلل���
شح �� كة ��� إعالن ال�� ع� ال��

شح ل � ال��
�� � عض��ة مجلس اإلدارة،  وس�لة أخرى تحددها الهيئة وذلك لدعوة األشخاص الراغب��

شح مفتوحا مدة شهر ع� األقل من تار�ــــخ اإلعالن.   ع� أن �ظل �اب ال��
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شحالثان�ة والس�عون  المادة  � ال��
 : : حق المساهم ��

ە لعض��ة   � ترشيح نفسه أو غ��
كة �� � ال��

� هذا الفصل من أح�ام �حق �ل مساهم ��
ال �خل ما ورد ��

 �ات ولوائحه التنف�ذ�ة. مجلس اإلدارة وفقا األح�ام نظام ال�� 

 االعتماد: 

� اجتماعه رقم  
ش�حات من ق�ل مجلس اإلدارة �� تمت الموافقة ع� الئحة لجنة الم�اف�ت وال��

 (.........) والمنعقد بتار�ــــخ ...�....�........ الموافق ....�....�........  . 

 _____________________       _____________________ 

� مجلس اإلدارة     رئ�س مجلس اإلدارة   أم��

 

 الفصل الرابع 

 الرقا�ة الداخل�ة 

  نظام الرقا�ة الداخل�ة : والس�عون:  التاسعة المادة 
كة لتقي�م الس�اسات واإلجراءات المتعلقة  � ع� مجلس اإلدارة اعتماد نظام رقا�ة داخل�ة لل�� يتع��

كة، والتق�د ب�دارة  � تعتمدها ال�� كة ال�� المخاطر وتطبيق أح�ام قواعد الحو�مة الخاصة �ال��
  �

�األنظمة واللوائح ذات الصلة، و�جب أن �ضمن هذا النظام ات�اع معاي�� واضحة للمسؤول�ة ��
كة وأن تعامالت األطراف ذات العالقة تتم وفقا لألح�ام   � ال��

جميع المست��ات التنف�ذ�ة ��
  الخاصة بها.  والضوا�ط

كة   : المادة الثمانون : تأس�س وحدات أو إدارات مستقلة �ال��
١ ( � كة ت��� �  - ال��

و�دارة  التقي�م إدارات أو  وحدات - المعتمد  الداخل�ة  الرقا�ة نظام تنف�ذ  س��ل ��
 الداخل�ة.   المخاطر، والمراجعة

كة �جوز ) ٢  تقي�م إدارات أو  وحدات واختصاصات مهام لممارسة خارج�ة �جهات االستعانة لل��
كة عن تلك المهام   المخاطر، و�دارة والمراجعة الداخل�ة، وال �خل ذلك �مسؤول�ة ال��

 واالختصاصات. 

 :  المادة الحاد�ة والثمانون : مهام وحدة أو إدارة المراجعة الداخل�ة
اف ع� تطب�قه،    تتو� وحدة أو إدارة المراجعة الداخل�ة تقي�م نظام الرقا�ة الداخل�ة واإل��

كة   كة وعامليها �األنظمة واللوائح والتعل�مات السار�ة وس�اسات ال�� ام ال�� � والتحقق من مدى ال��
 و�جراءاتها. 
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 : المادة الثان�ة والثمانون: تك��ن وحدة أو إدارة المراجعة الداخل�ة 
تتكون وحدة أو إدارة المراجعة الداخل�ة من مراجع داخ�� ع� األقل تو�� بتعي�نه لجنة المراجعة 

 : � تك��ن وحدة أو إدارة المراجعة الداخل�ة وعملها ما ���
 و�كون مسؤوال أمامها. و�را� ��

� بها ال�فاءة واالستقالل والتدر�ب المناسب، وأال ��لفوا �أي ١ � العامل��
أعمال أخرى ) أن تتوافر ��

 سوى أعمال المراجعة 

 الداخل�ة ونظام الرقا�ة الداخل�ة. 

 . أمامها  مسؤولة وتكون بها  ترت�ط وأن المراجعة، لجنة إ� تقار�رها  اإلدارة أو  الوحدة ترفع أن) ٢

اح ع�  بناء المراجعة إدارة أو  وحدة مدير   م�اف�ت تحدد  أن) ٣   لس�اسات وفقا  المراجعة لجنة اق��
كة   . ال��

 من االطالع ع� المعلومات والمس�ندات والوثائق والحصول عليها دون ق�د.  تمكن) أن ٤

 : المادة الثالثة والثمانون: خطة المراجعة الداخل�ة 
تعمل وحدة أو إدارة المراجعة الداخل�ة وفق خطة شاملة للمراجعة معتمدة من لجنة المراجعة،  

� ذلك أ�شطة إدارة وتحدث هذە الخطة سن��ا. و�جب 
مراجعة األ�شطة والعمل�ات الرئ�سة، �ما ��

ام، سن��ا ع� األقل.  �  المخاطر و�دارة االل��

 :المادة الرا�عة والثمانون : تق��ر المراجعة الداخل�ة 
مكت��ة عن أعمالها وتقدمه إ� مجلس اإلدارة ولجنة    تق��رەالمراجعة الداخل�ة  إدارة أو  وحدة تعد ) ١

سنوي ع� األقل. و�جب أن يتضمن هذا التق��ر تقي�ما لنظام الرقا�ة الداخل�ة   المراجعة �ش�ل ر�ــع
كة وما انتهت إل�ه الوحدة أو  � ال��

� اتخذتها �ل  �� اإلدارة من نتائج وتوص�ات، و��ان اإلجراءات ال��
� حال عدم   وتوص�ات المراجعة السا�قةإدارة �شأن معالجة نتائج 

وأي ملحوظات �شأنها الس�ما ��
� الوقت المناسب ودوا�� ذلك.  

 المعالجة ��

 ولجنة اإلدارة مجلس إ� وتقدمه مكت��ة عامة تق��را  الداخل�ة المراجعة إدارة أو  وحدة تعد ) ٢
 عمل�ات  �شأن المراجعة

� أج��ت خالل السنة المال�ة  � ف�ه أس�اب أي  المراجعة ال�� ومقارنتها مع الخطة المعتمدة، وتب��
 إخالل أو انحراف عن 

 خالل ال��ــع التا�� لنها�ة السنة المال�ة المعن�ة.   -إن وجد  –الخطة 

  لجنة توص�ة ع� بناء الداخل�ة المراجعة إدارة أو  وحدة تق��ر  نطاق اإلدارة مجلس �حدد ) ٣
: رة إدا أو  ووحدة المراجعة  المراجعة الداخل�ة، ع� أن يتضمن التق��ر �صورة خاصة ما ���

اف ع� الشؤون المال�ة واالس�ثمارات و�دارة المخاطر.   أ) إجراءات الرقا�ة واإل��
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ات الجذر�ة أو غ��  كة واألنظمة الموجودة؛ لمواجهة التغي�� � ال��
ب) تقي�م تطور عوامل المخاطر ��

 �
 السوق المال�ة.  المتوقعة ��

� ذلك تحد�د عدد   ت) 
� تطبيق نظام الرقا�ة الداخل�ة، �ما ��

تقي�م أداء مجلس اإلدارة واإلدارة العل�ا ��
� عالج بها   المرات � ذلك إدارة المخاطر والط��قة ال��

� أخطر فيها المجلس �مسائل رقاب�ة (�ما �� ال��
  ). هذە المسائل

� تطبيق الرقا�ة الداخل�ة أو مواطن الضع
�  ث) أوجه اإلخفاق �� � تطب�قها أو حاالت الطوارئ ال��

ف ��
� معالجة هذا اإلخفاق   أثرت أو 

كة �� كة، واإلجراء الذي ات�عته ال�� � األداء الما�� لل��
قد تؤثر ��

كة و��اناتها المال�ة).  الس�ما المش�الت(  � التقار�ر السن��ة لل��
 المفصح عنها ��

كة �أنظمة الرقا�ة الداخل�ة عند تحد�د   . المخاطر و�دارتها ج) مدى تق�د ال��

كة.  � ال��
� تصف عمل�ات إدارة المخاطر ��  ح) المعلومات ال��

 : المادة الخامسة والثمانون : حفظ تقار�ر المراجعة الداخل�ة 
كة حفظ تقار�ر المراجعة ومس�ندات العمل متضمنة بوض�ح ما أنجز وما خلصت   � ع� ال�� يتع��

 �شأنها. إل�ه من نتائج وتوص�ات وما قد اتخذ 
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 الفصل الخامس 

كة   مراجع حسا�ات ال��

 : المادة السادسة والثمانون: إسناد مهمة مراجعة الحسا�ات
كة مهمة   �ات ولوائحه التنف�ذ�ة والنظام األساس �سند ال�� مع مراعاة ما نص عل�ه نظام ال��

ة والتأه�ل إلعداد تق��ر   مراجعة حسا�اتها السن��ة إ� مراجع يتمتع �االستقالل وال�فاءة والخ��
ك � ف�ه ما إذا �انت القوائم المال�ة لل�� � يب�� ة تع�� موضو�� ومستقل لمجلس اإلدارة والمساهم��

� النوا�� الجوه��ة. 
كة وأدائها ��  بوض�ح وعدالة عن المركز الما�� لل��

� مراجع الحسا�ات  : المادة السا�عة والثمانون : تعي��
كة بناء ع� ترشيح مجلس اإلدارة، مع مراعاة ما   � الجمع�ة العامة العاد�ة مراجع حسا�ات ال�� تع��

 : ��� 

 نة المراجعة.  ) أن �كون ترش�حه بناء ع� توص�ة من لج١

�  وأن له مرخصا  �كون أن) ٢
وط �ستو��  . المختصة الجهة من المقررة ال��

كة.  ٣  ) أال تتعارض مصالحه مع مصالح ال��

٤ . � � اثن�� � عن مراجع��  ) أال �قل عدد المرشح��

 المادة الثامنة والثمانون : واج�ات مراجع الحسا�ات �جب ع� مراجع الحسا�ات: 
كة.  ١ � العنا�ة واألمانة لل��  ) �ذل واج��

ة للشبهة  ٢ � حال عدم اتخاذ مجلس اإلدارة اإلجراء المناسب �شأن المسائل المث��
) إ�الغ الهيئة ��

� �طرحها.   ال��

) أن �طلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمع�ة العامة العاد�ة إذا لم ي�� المجلس عمله. و�كون  ٣
ر  مسؤوال عن تع��ض � تقع منه ال�� � أو الغ�� �س�ب األخطاء ال�� كة أو المساهم�� الذي �ص�ب ال��

� �التضامن.  � الخطأ، �انوا مسؤول��
كوا �� � أداء عمله، و�ذا تعدد المراجعون واش��

�� 
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 الفصل السادس

 أصحاب المصالح

 : المادة التاسعة والثمانون : تنظ�م العالقة مع أصحاب المصالح
اف�ة    م نصـــا وروحا �النظم واللوائح والتعل�مات الصـــادرة عن الجهات اال�� � كة دوما وتل�� شـــد الـ�ــ� �ســـ��

  أصـــــــــــــــحـاب  جميع  مع وطي�ـة ج�ـدة  عالقـة  ع�  للحفـاظ  بتؤدة  الســـــــــــــــ��   هو ا دينهـا  والرقـاب�ـة، الســـــــــــــــ�مـ
�  �شـ الم�ادئ هذە  تأصـ�ل تم وقد   مصـالحهم  و�را��   حقوقهم ع��  الحفاظ  يؤمن و�ما   المصـالح

مول ��
كة،   ، إ�� جانب السـ�اسـات الرد�فة لوث�قة حو�مة الـ�� كة األسـا�� العد�د من نصـوص مواد نظام الـ��
كة العامة تتضـمن حرصـها   كة الداخل�ة. إن سـ�اسـة الـ�� � عدد من أدلة العمل وسـ�اسـات الـ��

وكذلك ��
وط واألح�ام ا لتعاقد�ة  الدؤوب ع�� التعامل مع الجميع ومن ضـــــمنهم أصـــــحاب المصـــــالح وفق الـ�ــــ�

ــأ��ـــد ع� حفظ   ــا، والتـ ــايتهـ � ومن عـــدم مس حقوق األطراف األخرى وحمـ دون اي تفضـــــــــــــــ�ـــل أو تمي��
ار بها، وللســـ�� إ� حل �افة أشـــ�ال   ب�انات التعامل و��تها، ومن ضـــمنهم أصـــحاب المصـــالح أو اإل��

� والود�ـة
ا�� � قـد ت�شــــــــــــــــأ مع األطراف ذات التعـامـل معـه �طرق ال�� و�مـا ال    الخالفـات والمشــــــــــــــــا�ـل ال��

ــالح  ــالحها، وع� أن يتم العمل ع�� تع��ض أصـــحاب المصـ كة ولوائحها ومصـ يتعارض مع أنظمة الـ�ــ�
� وفقا لما �صـــــــدر عن الجهات أو اللجان القضـــــــائ�ة من  

إذا ما آلت تلك الخالفات إ� المســـــــار القضـــــــا��
� ال أح�ام قرارات أو 

ع �� � كفلها النظام والـ�ـ� إن   تدقيق واالســ�ئناف. وذلك �عد اســ�نفاذ اإلجراءات ال��
كة  توجه   كة خدم�ة وتجار�ة تهدف لتحقيق ال��ــح، ال يتعارض �ل�ة وهدف توف�� العنا�ةالـ�ــــــــــــــ�   كـ�ــــــــــــــ�

، الموردين ومزودي  � ، الدائن�� � � العامل�� �أصـــــــحاب العالقة أو أصـــــــحاب المصـــــــالح من مثل المســـــــاهم��
، أو المجتمع المح�� ��ل.  � ض��  الخدمة العمالء المق��

� والمجتمع االس�ثماري المادة ال�سعون :   : العالقة مع المساهم��
� العمل وتحمل المســــــــــــــئول�ة   

اهة والعدالة �� � � توجهها العام ترى أن متطل�ات مراعاة ال��
كة �� إن الـ�ـــــــــــــ�

كة وحسب، �ل يوفر   � سمعة ال�� � ال �قت� ع�� تحس�� وقبول المحاس�ة والشفاف�ة تجاە المساهم��
� ف�ه، وتناغما ســلســأ  � خلق ب�ئة عمل مناســ�ة وخالقة للعامل��

ة تنافســ�ة �ســاهم �� � � التواصــل لها م��
��

� و�ما �كفل   � مع المســاهم�� كة.  حقوقهم  تأم�� �   المســ�ثم��ن  مع عالقتها  تو��   ال�ــ�   العنا�ة  والمســاهم��
كة  أ�شـــــــــطة حول والب�انات المعلومات  �افة  وتوفر  الواج�ة،   غ��  أو  منها   المال�ة  ســـــــــواء  المختلفة الـ�ــــــــ�
�   المال�ة،

كة المعلوما منها   الما�� ــ� الـ�ــــــ� ت وتفصـــــــح عنها وفقا الســـــــ�اســـــــة  أو الحا�� أو المتوقع، وت�ـ�ــــ
� ع�   اإلفصــــاح

و�� كة االل��� اف�ة ســــواء ع� موقع الـ�ـــ� � تح�مها اللوائح اال�� � ت�تهجها وال�� وأل�اته ال��
 الش�كة أو خالل الصحف المحل�ة أو من خالل أي وس�لة أخري. 
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 : المادة الحاد�ة وال�سعون : العالقة مع الموردين ومزودي الخدمات
  �

� عالقاتها مع الموردين ومزودي الخدمة المسند لهم أي مهام وما سواهم ��
كة �� ترتكز س�اسة ال��

� أخر األمر 
كة �� أن تكون هذە العالقة مب��ة ع�� أسس من ال�احة والموثوق�ة، وهو ما �مكن ال��

� الحفاظ ع�� الزخم مع أصحاب المصلحة لتحقيق أهدافها ع�� المدى الط��ل. 
�� 

كة وم�س��يها المادة  � ال��
 : الثان�ة وال�سعون : العالقة مع موظ��

كة تدرك أن م�س��يها من أثمن أصولها وتقع عليهم �اختالف درجاتهم الوظ�ف�ة مسئول�ة   إن ال��
استقطاب األعمال وتقد�م الخدمات المالئمة للعمالء، ومن ثم �جري دفع الرواتب والتع��ضات 

� لهم وفق ما �ح كة ترا�� أن يتم التعامل مع م�س��يها المالئمة للعامل�� ددە سوق العمل، �ما أن ال��
التعامل وفقا ألح�ام الوظ�فة   وفق س�اسات ومعاي�� مهن�ة واضحة ومحددة تكفل أن �كون هذا 

� عا�� وفق م�ادئ نظام العمل المب��ة  وعقد العمل، وأن �كون محور هذە العالقة مرت�ط ب�طار م��
 . � � تدر�ب م�س��يها و�ما �مكن قواها العاملة أن تكون   �ما   ع�� السلوك المه��

كة �س�ثمر �� أن ال��
كة  مة ع� التك�ف مع تحد�ات األعمال وظروف المنافسة المحل�ة والدول�ة. تحرص ال�� � قادرة ومل��

كة، �ما �شمل :  � ال��
�� � � المشاركة واألداء للعامل��  ع� وضع برامج تط��ر وتحف��

�  ) �شك�ل لجان أو عقد ورش١
كة ومناقشتهم �� � ال��

�� � عمل متخصصة لالستماع إ� آراء العامل��
 القرارات المهمة.  المسائل والموضوعات محل

�  لم�افأة مناس�ة  برامج وضع) ٢  . المقرة  التع��ض س�اسة وفق  العامل��

كة مع العمالء   : المادة الثالثة وال�سعون : عالقة ال��
كة  ع� توط�د عالقتها �عمالئها وع� أن تأ��د مشاركة العمالء السد�س للتجارة والنقل تحرص ��

� تنم�ة أعمالهم. �ما أن  
كة من خدمتهم �أفضل الطرق و�ما �ساهم �� � تمكن ال�� � وضع الس�ل ال��

��
كة تقدر س�ل التواصل مع ا حاتهم ومالحظاتهم عموما ال�� � مق��

لعمالء ومن ذلك الحرص ع�� تل��
� تقد�م منتج جد�د أو تط��رە.   أو ح��

� العمل 
كة الداخل�ة ع� جميع م�س��يها أن ي�دوا الحرص والعنا�ة الواج�ة �� وتوجب س�اسات ال��

ات�ج�ة والم�ادرا ت ال�شغ�ل�ة  ع� توط�د أوا� الوالء وتوف�� المساندة للعمالء لألغراض االس��
الس�ما عند إطالق منتجات جد�دة تج��ة أسال�ب جد�دة، و�تعلق نطاق التواصل مع العمالء 

كة ومدى فاعل�ة وجودة الخدمات المقدمة لهم  � حصلوا عليها من ق�ل ال�� �حدود المنتجات ال��
كة إ�الء العنا�ة الواج�ة للش�او  كة المختلفة. �ما تتضمن س�اسات ال�� � ترد  من قطاعات ال�� ي ال��

� تقد�م الخدمات لهم.   من العمالء ح��

كة وعالقتها المجتمع�ة  : المادة الرا�عة وال�سعون : س�اسة ال��
كة  تعتمد توجهات  ع� العمل والتعامل مع جميع عنا� المجتمع السد�س للتجارة والنقل ��

اف�ة  ، ، نی وتنظ�م�ة، مور دالمح�طة بها، و�من يتعامل معهم سواء أ�انوا جهات إ�� �   موظف��
. و�قوم أساس هذە العالقة ع�� م�ادئ سواهم ما  أو  المح��  المجتمع ومجموعات أفراد  عمالء،
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  �
كة �� كة، الس�ما وأن مجال �� المصداق�ة والموثوق�ة والحرص التام ع�� تحقيق المصالح المش��

� أساسه ع� حسن المعاملة لجميع 
�� � أط�اف أصحاب المصالح �ما أن التعامل مع العموم مب��

كة تو�� مسئوليتها االجتماع�ة تجاە المجتمع المح�� جان�ا من اهتماماتها وهذا �شمل دعم  ال��
� المهارات، وحما�ة الب�ئة.  �ة واالجتماع�ة و�رامج التدر�ب والتعل�م توط�� امج الخ��  ال��

ح من مجلس اإلدا كة بناء ع� مق�� � تضع وتقر الجمع�ة العامة لل�� رة س�اسة تكفل إقامة التوازن ب��
� �صبو المجتمع إ� تحق�قها �غرض تط��ر األوضاع االجتماع�ة  كة واألهداف ال�� أهداف ال��
كة.   واالقتصاد�ة للمجتمع، و�شمل هذە الس�اسة م�ادرات العمل اإلجتما�� الذي تقدمة ال��
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 الفصل السابع

 المعاي�� المهن�ة واألخالق�ة

 �  : المادة الخامسة وال�سعون : س�اسة السلوك المه��
  : كة، ترا�� �صفة خاصة ما ��� � ال��

� والق�م األخالق�ة ��  �ضع مجلس اإلدارة س�اسة للسلوك المه��

١ � كة ب�ذل واج�� � ال��
) التأ��د ع� �ل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنف�ذ�ة وموظ��

كة، و  العنا�ة والوالء تجاە كة وتنميتها وتعظ�م ق�متها، وتقد�م  ال�� �ل ما من شأنه صون مصالح ال��
� جميع األحوال.  مصالحها ع� مصلحته الشخص�ة

�� 

�  لجميع اإلدارة مجلس عضو  تمث�ل) ٢ �  المساهم��
كة، �� ام ال�� � كة مصلحة �حقق  �ما  واالل��   ال��

� ال ومصلحة �  مساهم�� ومراعاة حقوق أصحاب المصالح اآلخ��ن، ول�س مصلحة المجموعة ال��
 انتخبته فحسب. 

ام م�دأ  ترسيخ) ٣ � �  وك�ار  اإلدارة مجلس أعضاء  ال��  واللوائح األنظمة �جميع فيها  التنف�ذي��
 .  الصلة ذات والتعل�مات

� بهدف  ) الح�لولة دون استغالل عضو مجلس اإلدارة أو عضو اإلدارة ٤
التنف�ذ�ة لمنص�ه الوظ���

ە.  تحقيق مصلحة  خاصة �ه أو �غ��

كة وأهدافها، وعدم ٥ كة ومواردها ع� تحقيق أغراض ال�� ) التأ��د ع� ق� استعمال أصول ال��
 األصول أو الموارد لتحقيق مصالح خاصة.  استغالل تلك

ع� المعلومات الداخل�ة  ) وضع قواعد دق�قة ومح�مة وواضحة تنظم صالح�ة وتوق�ت االطالع ٦
كة �ما  هم منها أو  الخاصة �ال�� �حول دون استفادة أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنف�ذ�ة وغ��

� الحدود المقررة أو الجائزة نظاما. 
   اإلفصاح عنها ألي شخص، إال ��

 الفصل الثامن

 اإلفصاح والشفاف�ة

 : المادة السادسة وال�سعون : س�اسات اإلفصاح و�جراءاته 
كة بوضع س�اسة واضحة لإلفصاح عن المعلومات  إن من م�ادئ الحو�مة الرش�دة أن تقوم ال��

المال�ة وغ�� المال�ة ذات األهم�ة ال�الغة، �ح�ث ت�ناول هذە الس�اسة ما �فصح عنه، ولمن، وك�ف، 
، ومن المسئول عن اإلفصاح، و  كة المرجع�ة والمنهج�ة الواضحة وم�� من ثم �كون لدى ال��

� يتم فيها تحد�د المسئول�ات. وس�اسة  كة السد�س للتجارة والنقل لإلفصاح واآلل�ة ال�� لإلفصاح  ��
اف�ة لتنظم عمل�ة وآل�ات اإلفصاح عن المعلومات المال�ة وغ�� المال�ة  ت�سجم مع المتطل�ات اإل��

 للمجتمع االس�ثماري. 
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 : المادة السا�عة وال�سعون : أهداف عمل�ة اإلفصاح 
� عمل�ة اإلفصاح إ� تحقيق الجوانب التال�ة : 

كة ��  تهدف منهج�ة ال��

  �
كة وأ�شطتها وأعمالها للمجتمع االس�ثماري �� أ. الحرص ع� ��� المعلومات الهامة الخاصة �ال��

اف�ة. و�ش�ل واق�� ودقيق، وفق حدود ونطاق  الوقت المناسب  المتطل�ات اإل��

  �
� ما �خص األداء التار���

ب. المحافظة ع� حوار مفت�ح وفعال مع �افة األطراف ذات الصلة ��
كة �اإلضافة إ�  الرؤى المستق�ل�ة أل�شطتها.  لل��

كة �ما �ضمن تنف�ذ س�اسة اإلفصاح، و�ما �س�تبع ضمان   ج. توف�� اللوائح والتنظ�مات داخل ال��
ام �متطل � كة حول ممارسات ومتطل�ات اإلفصاح والوفاء  �اتاالل�� � ال�� اإلفصاح، ورفع و�� م�سو��

 بتلك المتطل�ات. 

 : المادة الثامنة وال�سعون : نطاق س�اسة اإلفصاح
   � �ات التا�عة لها أو ال�� كة وال�� � ال��

كة �شمل نطاق س�اسة اإلفصاح �افة موظ�� � ت�تهجها ال�� ال��
كة فيها غالب�ة األس كة، و�ل شخص مخول  تمتلك ال�� هم، �ما �شمل أ�ضا أعضاء مجلس إدارة ال��

� لديها عالقة خاصة   �ات والمؤسسات ال�� هم من األشخاص أو ال�� كة وغ�� �الحد�ث ن�ا�ة عن ال��
ات   � ذلك التقار�ر الدور�ة والطارئة وال���

كة. وتغ�� س�اسة اإلفصاح الب�انات الخط�ة �ما �� مع ال��
ون�ة اإلخ�ار�ة ورسائل المسا � تتلقاها اإلدارة العل�ا والتنف�ذ�ة والرسائل اإلل��� � والخطا�ات ال�� هم��

كة ع� الش�كة وأي ملف يتعلق بهيئة السوق المال�ة.   وموقع ال��

 : المادة التاسعة وال�سعون : ف��ق عمل اإلفصاح 
كة، من اإلدارة التنف�ذ�ة التنظ�م عمل�ة اإلفصاح �ما يتما�� مع طرائق وآل�ات العمل ا لداخ�� لل��

� األصل �الس�اسات وأدلة العمل اإلجرائ�ة، فإن عمل�ة اإلفصاح تتم من خالل ف��ق 
والمحكوم ��

 : � � التنف�ذي��  عمل اإلفصاح المكون من المسئول��

كة ١  . ) الرئ�س التنف�ذي لل��

 .  الما��  المدير ) ٢

 . المس�ثم��ن عالقات إدارة) ٣

 : الصلة �اإلفصاحالمادة المائة : األطراف ذوي 
كة و�� هيئة السوق   ف ع� ال�� ��� � اف�ة ال�� �ستهدف �المعلومات المفصح عنها الجهات اإل��

أو ما سواها �ما أن المستهدف من اإلفصاح هو  وهيئة النقل المال�ة، أو وزارة التجارة واالس�ثمار، 
ور�ة لهم لتقي�م كة.  المجتمع االس�ثماري �ما �سمح بتقد�م المعلومات ال�� � ال��

 االس�ثمار ��
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 : المتعلقة �اإلفصاح   المادة الحاد�ة �عد المائة : اإلرشادات
كة �اإلفصاح النظا�� ،   . أ  �م�ادئ عامة فإنه من المهم أن ترا�� التوجيهات التال�ة �ما �ضمن ق�ام ال��

� مجموعة من الم�ادئ اإلرشاد�ة لضمان  � األساسي�� � الرسمي�� فعال�ة  ح�ث �جب أن ي�بع المتحدث��
 :    وتأث�� التواصل مع اآلخ��ن، ومن هذە الم�ادئ ما ���

ها .   . ب  اف�ة أو غ�� كة عن أي تطورات هامة أو أي متطل�ات إضاف�ة من ق�ل الجهات اإل��  أن تفصح ال��

" للمعلومات الهامة " ل�� ال تفضل مجموعة من المجتمع  . ت  �
كة عن اإلفصاح االنتقا�� أن تمتنع ال��

 ى األخر  االس�ثماري ع�
كة أمر الوصول إ� المعلومات ال��ة (غ�� الصالحة لإلفصاح ) وذلك ضمن حدود  . ث  أن �قت� ال��

كة وفق   ما تقتض�ه الس�اسات الداخل�ة.  ال��
كة ع�  . ج � �ما تحرص ال�� ثا�ت ومالئم لإلفصاح لتجنب الظهور ع� أنها تفصح ع� نحو   توق�ت تب��

� ، ح�ث
اض أن المعلومات المتداولة داخل�ة قد   �جب انتقا�� كة ومجلس اإلدارة اف�� ع� إدارة ال��

� أي وقت ومن دون قصد ,  تداول خارج�ة ، و�ذا ما 
حدث وان ���ت المعلومات الهامة ال��ة ��

كة ستضمن اإلفصاح و  � فإن ال��  االس�ثماري.  للمجتمع  ال��� ال�امل��
كة للتواصل وجها لوجه قدر اإلم�ان مع �ل ذي صلة من الفئات المستهدفة.   . ح  أن �س� ال��
كة ع� أن تتواصل داخل�ة ق�ل أن تتواصل خارج�ة ح�ث أنه من المهم أن ال �علم   . خ أن تحرص ال��

كة من الصحف و وسائل اإلعالم ،   �جري الموظفون �ما  � ال��
كة المحافظة  �� �ما �جب أن ترا�� ال��

� عمل�ة اإلفصاح أن تتم بتوق�ت مناسب  
كة �� ع� �احة و�ساطة عنا� التواصل ، �ما ترا�� ال��

 : اف�ة، و�شمل ذلك التا�� ام فيهما �المتطل�ات اإل�� �  وص�غة �س�طة واالل��

 . العامة  الجمع�ة اجتماع) ١

�  الفصل�ة أو  السن��ة التقار�ر ) ٢  . ال��ع�ة المال�ة النتائج مثل دور�ة  عنها  �فصح وال��

٣ . �  ) الرسائل الموجهة للمساهم��

� �فصح عنها دور�ة.  ٤ ، والعمالء وال�� �  ) الرسائل اإلخ�ار�ة الموجهة للموظف��

� �فصح عنها �لما دعت ٥ ات اإلخ�ار�ة، وال��  لذلك.   الحاجة) ال���

� �فصح ٦ و�ج�ة وال��  عنها �لما دعت الحاجة. ) المواد الدعائ�ة و ال��

�ات وقواعد ال�سج�ل واإلدراج  ترا��  � تضمنتها الئحة حو�مة ال�� كة الوفاء �المتطل�ات ال�� ال��
اف�ة أخرى.  � عن هيئة السوق المال�ة، وأي ترت��ات أو تعل�مات إ��  الصادرت��

 : المادة الثان�ة �عد المائة : تق��ر مجلس اإلدارة 
�  �متطلب أسا�� وفق ما نصت عل�  �ات الصادرت�� ه قواعد ال�سج�ل واإلدراج والئحة حو�مة ال��

�ات السعودي، فإن  � اشتملت عليها أح�ام نظام ال�� عن هيئة السوق المال�ة والتوجيهات ال��
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� التق��ر السنوي الذي �عدە مجلس اإلدارة و���� ع� موقع تداول و 
مة �اإلفصاح �� � كة مل�� ال��

كة ع� الش�كة . ومن ذلك أن  ۔ يتضمن التق��ر السنوي الب�انات التال�ة:  ال��

 ما طبق من أح�ام هذە الالئحة وما لم �طبق وأس�اب ذلك.  )١

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنف�ذ�ة، ووظائفهم الحال�ة والسا�قة  )٢
اتهم.   ومؤهالتهم وخ��

� مجال إدارتها  )٣
كة عضوا �� � �كون عضو مجلس إدارة ال�� �ات داخل الممل�ة أو خارجها ال�� أسماء ال��

 والسا�قة أو من مديرها.  الحال�ة

: عضو مجلس إدارة تنف�ذي عضو مجلس  تك��ن مجلس اإلدارة وتص��ف أ )٤ �
عضائه ع� النحو اآل��

 عضو مجلس إدارة مستقل.   إدارة غ�� تنف�ذي

� اتخذها مجلس اإلدارة اإلحاطة أعضائه    )٥ �  -اإلجراءات ال�� حات   -و�خاصة غ�� التنف�ذي�� علمأ �مق��
 � كة وأدائها.   المساهم��  وملحوظاتهم ح�ال ال��

ش�حات والم�اف�ت، وصف مخت� الختصاصات اللجان   )٦ ومهامها، مثل: لجنة المراجعة، ولجنة ال��
اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتوار�ــــخ انعقادها و��انات الحضور  مع ذكر أسماء

 لألعضاء ل�ل اجتماع

� تقي�م أدائه وأداء لجانه وأعضائه،   )٧
� اعتمد عليها مجلس اإلدارة �� حيثما ينطبق، الوسائل ال��

� والجهة  كة، إن وجدت.   الخارج�ة ال��  قامت �التقي�م وعالقتها �ال��

� أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنف�ذ�ة وفقا لما هو منصوص عل�ه  م�افأةاإلفصاح عن  )٨
المادة  ��

  . من هذە الالئحة الرا�عة �عد المائة 

كة من الهيئ  )٩ ازي أو ق�د احت�ا�� مفروض ع� ال�� ة أو من أي جهة  أي عق��ة أو جزاء أو تدب�� اح��
اف�ة أو  تنظ�م�ة أو قضائ�ة، مع ب�ان أس�اب المخالفة والجهة الموقعة لها وس�ل عالجها وتفادي  إ��

� المستق�ل.  
 وقوعها ��

كة، إضافة إ� رأي لجنة المراجعة  )١٠ نتائج المراجعة السن��ة لفعال�ة إجراءات الرقا�ة الداخل�ة �ال��
� مدى كفا�ة

��  �
كة. نظام الرقا�ة الداخل�ة ��   ال��

� حال عدم وجودە.   )١١
كة �� � ال��

� مراجع داخ�� ��  توص�ة لجنة المراجعة �شأن مدى الحاجة إ� تعي��

� رفض المجلس  )١٢ � قرارات مجلس اإلدارة، أو ال�� � يوجد تعارض ب�نها و��� توص�ات لجنة المراجعة ال��
كة وعزله وتحد�د أتعا�ه  األخذ بها �شأن � مراجع حسا�ات ال�� � المراجع  تعي�� وتقي�م أدائه أو تعي��

، ومسوغات تلك  التوص�ات، وأس�اب عدم األخذ بها.  الداخ��

كة، إن وجدت. ) ١٣  تفاص�ل المساهمات االجتماع�ة لل��

ة وأسماء  ١٤ � المنعقدة خالل السنة المال�ة األخ�� ) ب�ان بتوار�ــــخ الجمع�ات العامة للمساهم��
�ن لهذە الجمع أعضاء مجلس اإلدارة  �ات. الحا��
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� أو أ��� من  ) ١٥ � حال وصف نوع��
�اتها التا�عة. و�� كة و�� وصف ألنواع ال�شاط الرئ�سة لل��

ە �شاط ��ل ب�ان ال�شاط، �جب إرفاق �  وتأث��
كة أعمال حجم �� �  و�سهامها  ال��

 . النتائج ��

كة، أو ١٦ ات اله��ل�ة لل�� � ذلك التغي��
كة المهمة (�ما �� توسعة ) وصف لخطط وقرارات ال��

كة.  أعمالها، أو وقف عمل�اتها   والتوقعات المستق�ل�ة ألعمال ال��

كة تواجهها  مخاطر  �أي المتعلقة المعلومات) ١٧  مخاطر  أم �شغ�ل�ة مخاطر  أ�انت سواء(  ال��
 السوق وس�اسة إدارة هذە المخاطر ومراقبتها.   مخاطر  أم تم��ل�ة،

�  رسم أو  جدول ش�ل ع� خالصة) ١٨
كة ألصول ب�ا�� �  أعمالها  ونتائج وخصومها  ال��

 السنوات ��
ة الخمس المال�ة  أو منذ التأس�س أيهما أق�.  األخ��

�  تحل�ل) ١٩
كة إيرادات اإلجما��  جغرا�� �اتها  ال��  .  التا�عة و��

� النتائج ال�شغ�ل�ة عن نتائج السنة السا�قة أو أي توقعات ٢٠
) إ�ضاح ألي فروقات جوه��ة ��

كة.    أعلنتها ال��

�  السعود�ة الهيئة من المعتمدة المحاس�ة معاي��  عن  اختالف ألي إ�ضاح) ٢١   للمحاسب��
 �  .  القانوني��

كة �ل  اسم) ٢٢ كة مل��ة و�س�ة مالها  ورأس تا�عة �� المحل   والدولة ، الرئ�س و�شاطها  فيها  ال��
 والدولة محل تأس�سها.   الرئ�س لعمل�اتها 

كة ل�ل الصادرة الدين وأدوات األسهم تفاص�ل) ٢٣  .  تا�عة ��

� توز�ــــع أر�اح األسهم. ٢٤
كة ��  ) وصف لس�اسة ال��

� التص��ت تعود ألشخاص (عدا أعضاء ٢٥
� فئة األسهم ذات األحق�ة ��

) وصف ألي مصلحة ��
كة وك�ار مجلس إ كة بتلك الحقوق �موجب المادة  دارة ال�� � وأق��اءهم) أ�لغوا ال�� التنف�ذي��

� من قواعد ال�سج�ل واإلدراج، � تلك الحقوق خالل السنة المال�ة   الخامسة واألر�ع��
وأي تغي�� ��

  .  األخ��

كة  ) وصف ألي مصلحة وأوراق مال�ة تعاقد�ة وحقوق ا�تتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة ٢٦ ال��
 �  وك�ار التنف�ذي��

� أسهم أو أدوات 
كة دينوأق��ائهم �� �اتها  من أي أو  ال�� �  تغي��  وأي التا�عة، ��

 أو  المصلحة تلك ��
 خالل  الحقوق تلك

ة.    السنة المال�ة األخ��

كة ع� قروض �أي المتعلقة المعلومات) ٢٧   غ��  أم الطلب  عند  السداد  واج�ة أ�انت سواء(  ال��
كة سدادة   �المديون�ة وكشف ، ذلك �ات التا�عة لها وأي م�الغ دفعتها ال�� كة وال�� اإلجمال�ة لل��
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� حال   لقروض خالل السنة وم�لغ أصل القرض
، و�� �

واسم الجهة المانحة لها ومدته والم�لغ المت���
كة، عليها تقد�م إقرار �ذلك.    عدم وجود قروض ع� ال��

قد�ة أو مذكرات حق تعا مال�ة أوراق وأي للتح��ل قا�لة دين أدوات أي وأعداد  لفئات وصف) ٢٨
كة خالل السنة المال�ة مع إ�ضاح أي عوض  ا�تتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها ال��

كة مقا�ل ذلك.   حصلت عل�ه ال��

  تعاقد�ة مال�ة أوراق أو  للتح��ل قا�لة دين أدوات �موجب ا�تتاب أو  تح��ل حقوق ألي وصف) ٢٩
كة.   حق  مذكرات أو   ا�تتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها ال��

داد  ألي وصف) ٣٠ اء  أو  اس�� كة جانب من إلغاء أو  �� داد، قا�لة دين أدوات ألي ال��   وق�مة لالس��
�   المال�ة األوراق كة وتلك ال�� تها ال�� � اش�� � األوراق المال�ة المدرجة ال�� � ب�� المت�ق�ة، مع التمي��

�اتها  تها ��  التا�عة.  اش��

ة، وتوار�ــــخ انعقادها،  ٣١ � عقدت خالل السنة المال�ة األخ�� ) عدد اجتماعات مجلس اإلدارة ال��
 وسجل حضور �ل اجتماع 

�ن.   موضحا ف�ه أسماء الحا��

�  لسجل كةال��  طل�ات عدد ) ٣٢  . وأس�ابها  الطل�ات تلك  وتوار�ــــخ المساهم��

كة وطرف ذي عالقة.  ٣٣ � ال��  ) وصف ألي صفقة ب��

كة طرفا فيها، أو �انت فيها مصلحة ألحد أعضاء ٣٤ ) معلومات تتعلق �أي أعمال أو عقود تكون ال��
كة � فيها أو ألي شخص ذي عالقة �أي  مجلس إدارة ال�� منهم، �ح�ث �شمل  أو ل��ار التنف�ذي��

وطها ومدتها وم�لغها، و�ذا   � �األعمال أو العقود، وطب�عة هذە األعمال أو العقود و�� أسماء المعني��
كة تقد�م إقرار �ذلك.   لم توجد أعمال أو عقود من هذا القب�ل، فع� ) ب�ان ألي ترت��ات أو ٣٥ال��

كة أو أحد ك� � عن أي م�اف�ت. اتفاق تنازل �موج�ه أحد أعضاء مجلس إدارة ال��  ار التنف�ذي��

� األر�اح.  ٣٦
كة عن أي حقوق ��  ) ب�ان ألي ترت��ات أو اتفاق تنازل �موج�ه أحد مساه�� ال��

ائب أو رسوم أو أي المدفوع �ق�مة ب�ان) ٣٧ ات النظام�ة المسددة والمستحقة لسداد أي ز�اة أو ��
ة المال�ة السن��ة، مع وصف موجز لها و��ان أس�ابها.   مستحقات أخرى ولم  �سدد ح�� نها�ة الف��

�  لمصلحة أ�ش�ت احت�اطات أو  اس�ثمارات أي �ق�مة ب�ان) ٣٨
كة موظ��  .  ال��

 : ���  �ما   إقرارات) ٢٩

 أ) أن سجالت الحسا�ات أعدت �الش�ل الصحيح.  

 عل�ة. ب) أن نظام الرقا�ة الداخل�ة أعد ع� أسس سل�مة ونفذ �فا

كة ع� مواصلة �شاطها.   � قدرة ال��
 ت) أنه ال يوجد أي شك �ذكر ��
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) إذا �ان تق��ر مراجع الحسا�ات يتضمن تحفظات ع� القوائم المال�ة السن��ة، �جب أن يوضح ٤٠
 تلك التحفظات وأس�ابها وأي معلومات متعلقة بها.  تق��ر مجلس اإلدارة

� حال توص�ة مجلس اإلدارة ٤١
� من أجلها،  ) �� ة المع�� بتغي�� مراجع الحسا�ات ق�ل انتهاء الف��

.   �جب أن �حتوي التق��ر   ع� ذلك، مع ب�ان أس�اب التوص�ة �التغي��

 : المادة الثالثة �عد المائة : تق��ر لجنة المراجعة 
المنصوص  ) �جب أن �شتمل تق��ر لجنة المراجعة ع� تفاص�ل أدائها الختصاصاتها ومهامها ١

�ات � نظام ال��
� مدى كفا�ة نظم   عليها ��

ولوائحه التنف�ذ�ة، ع� أن يتضمن توص�اتها ورأيها ��
 �
كة.  الرقا�ة الداخل�ة والمال�ة و�دارة المخاطر ��  ال��

كة الرئ�س وأن  ت  من  �اف�ة  �سخة اإلدارة مجلس يودع أن �جب) ٢ � مركز ال��
ق��ر لجنة المراجعة ��

� الموقع
� للسوق عند ��� الدعوة النعقاد الجمع�ة  ي��� ��

و�� كة والموقع اإلل��� � لل��
و�� اإلل���

� الحصول ع� �سخة منه. 
�� � � من يرغب من المساهم��   أثناء التق��ر  ملخص و�ل�� العامة؛ لتمك��

 . العامة  الجمع�ة انعقاد 

 : المادة الرا�عة �عد المائة : إفصاح أعضاء مجلس اإلدارة 
� ع� مجلس اإلد ارة تنظ�م عمل�ات اإلفصاح الخاصة ��ل عضو من أعضائه ومن أعضاء يتع��

 :  اإلدارة التنف�ذ�ة، مع مراعاة ما ���

  وذلك دور�ة، وتحديثه  التنف�ذ�ة واإلدارة اإلدارة  مجلس أعضاء ب�فصاحات خاص سجل وضع) ١
�ات ونظام السوق المال�ة لإلفصاحات  وفقا   ولوائحهما التنف�ذ�ة. المطل��ة �موجب نظام ال��

�  ) إتاحة االطالع ع� السجل ٢ .  المساهم�� كة دون مقا�ل ما��  ال��

 : المادة الخامسة �عد المائة : اإلفصاح عن الم�اف�ت 
١ : م مجلس اإلدارة �ما ��� �  ) �ل��

  �
أ) اإلفصاح عن س�اسة الم�اف�ت وعن ك�ف�ة تحد�د م�اف�ت أعضاء المجلس واإلدارة التنف�ذ�ة ��

كة.   ال��

� تق��ر مجلس اإلدارة عن الم�اف�ت الممنوحة ألعضاء  
ب) اإلفصاح �دقة وشفاف�ة وتفص�ل ��

ة، دون إخفاء أو تضل�ل، مجلس اإلدارة ة أو غ�� م�ا�� سواء أ�انت   واإلدارة التنف�ذ�ة �صورة م�ا��
كة، فتكون الق�مة  � ال��

م�الغ أم منافع أم مزا�ا، أ�ا �انت طب�عتها واسمها. و�ذا �انت المزا�ا أسهم ��
 الق�مة السوق�ة عند تار�ــــخ االستحقاق.  المدخلة لألسهم �� 

� الم�اف�ت الممنوحة وس�اسة الم�اف�ت المعمول بها، و��ان أي انحراف   ت) توضيح العالقة ب��
 الس�اسة.  هذە جوهري عن

 ث) ب�ان التفاص�ل الالزمة �شأن الم�اف�ت والتع��ضات المدفوعة ل�ل ممن ��� ع� حدة:   
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 . أعضاء مجلس اإلدارة  .١
كة ع� أن �كون من ضمنهم الرئ�س .٢ � ممن تلقوا أع� الم�اف�ت من ال��  خمسة من ك�ار التنف�ذي��

 .  التنف�ذي والمدير الما��
 . أعضاء اللجان  .٣

� تق��ر مجلس اإلدارة ووفقا للجداول المرافقة. كون �) ٢
� هذە المادة ��

 اإلفصاح الوارد ��
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 الفصل التاسع

�ات ت  طبيق حو�مة ال��

 : : تطبيق الحو�مة الفعالة�عد المائة السادسة المادة 
�ضع مجلس اإلدارة اإلجراءات المناس�ة للتأ�د من تطبيق هذە الوث�قة �ما ال يتعارض مع األح�ام  

�ات الصادرة عن هيئة السوق المال�ة والتحقق من فعاليتها، وتعد�لها  � الئحة حو�مة ال��
اإللزام�ة ��

 : � س��ل ذلك الق�ام �ما ���
 عند الحاجة، وعل�ه ��

كة ١ ام ال�� �  بهذە القواعد.  ) التحقق من ال��

 . الممارسات وأفضل النظام�ة للمتطل�ات وفقا  وتحديثها  القواعد  مراجعة) ٢

�  السلوك قواعد  وتط��ر  مراجعة) ٣ �  الم�� كة،  ق�م تمثل ال�� ها  ال��  واإلجراءات الس�اسات من وغ��
�  �ما  الداخل�ة كة و�تفق مع أفضل الممارسات.   �ل��  حاجات ال��

�ات وأفضل الممارسات، ٤ � مجال حو�مة ال��
) إطالع أعضاء مجلس اإلدارة دوما ع� التطورات ��

 لجنة المراجعة أو أي لجنة أو إدارة أخرى.  أو تف��ض ذلك إ�

 الفصل العا�� 

 االحتفاظ �الوثائق

 : قالمادة السا�عة �عد المائة : االحتفاظ �الوثائ
كة أن تحتفظ �جميع المحا�� والمس�ندات والتقار�ر والوثائق األخرى المطلوب   �جب ع� ال��

كة الرئ�س مدة ال تقل عن ع�� سنوات، وأن �شمل  � مقر ال��
االحتفاظ بها �موجب هذە الالئحة ��

ك ة  ذلك تق��ر مجلس اإلدارة وتق��ر لجنة المراجعة. ومع عدم اإلخالل بهذە المدة، �جب ع� ال��
� ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد ب�قامتها) أو مطال�ة أو أي 

� حال وجود دعوى قضائ�ة (�ما ��
��

 � إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك المحا�� أو المس�ندات أو التقار�ر أو الوثائق االحتفاظ بها لح��
 انتهاء تلك الدعوى القضائ�ة أو المطال�ة أو إجراءات التحقيق القائمة. 
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 الحاد�ة ع��  الفصل

 أح�ام ختام�ة 

   : المادة الثامنة �عد المائة : ال��� والنفاذ 
 تكون هذە الالئحة نافذة وفقا لقرار اعتمادها. 

 

 


