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  تمهيد 
  ممارس ته   ةالالئحه  ذه  تبي   

  يتبناها مجلس اإلدارة ف 
مجموعة من السياسات والقواعد والمعايب  الت 

  تكف    ل حماي    ة 
ام بأفض    ل الممارس    ات الحوكم    ة ال    ت  للمس    ؤوليات المناط    ة ب    ه م    ن أج    ل ض    مان االل    ب  

اء حقوق المساهمي   وحقوق أصحاب المصالح وال يجوز تع ديل ه ذه الض وابط أو بعض ها أو االس ت ن

 مالم ينص نظام اإلدارة عنها إال بقرار من مجلس  
ً
الئحة أخ ر  أو ق رار و وحسب ما يقدره ويراه مناسبا

 أو إض افةإلزامي ة بع ض م ا ورد فيه ا م ن أحك ام ع ىل من مجلس الهيئة السوق المالي ة أو جه ة حكومي ة 

 لها. أحكام 

ك    تهدف لتعزيز حقوق   ةوقد تضمنت هذه اللوائح أن تعمل الشى
ام بها، وت ط  الجوانب الت 

عىل االلب  

، متطلبات اإلفصاح ، تشكيل مجلس االدارة واليات اختيار أعضاء مجلس اإلدارة وتأهيلهم  المساهمي  

بمعالجة   المتعلقة  والجوانب  ودورها،  المجلس  لجان  عمل  نطاق  ايضا  تتناول  ومسؤولياتهم، كما 

 الرقابة الداخلية. تعارض المصالح وتعزيز مناح  

كات من  افية، وإىل ما اشتمل عليه نظام الشى وقد تم إعداد هذه الالئحة انسجاما مع التوجهات اإلشى

   
كات المعدلة الصادرة عن هيئة السوق المالية والت  أحكام، وإىل ما تضمنته أحكام الئحة حوكمة الشى

  جميعا أن يصار إىل وضع الئحة ووثيقة مكتوبة تنظم جو 
كة المبادئ الحوكمة تقتض  انب انتهاج الشى

  اعتمدها مجلس إدارة  
كة األساس و السياسات اإلجرائية الت  كة الرشيدة وبما يتفق مع نظام الشى شى

والنقل   للتجارة  عىل السديس  رائده  خدمية  دورها كمؤسسة  تعكس  حوكمة  بيئة  لخلق  سعيها    
ف 

أن   الوثيقة  هذه  من  ال رض  إن   . والدوىل  المحىل   العامة المستو   للقواعد  ومبينة  موضحه  تكون 

تتبعها     
الت  كة السديس للتجارة والنقل  والمعايب   الرشيدة ومبادئ    شى   ممارستها لمفاهيم اإلدارة 

ف 

الحوكمة وبما يؤكد عىل حفظ وتعزيز حقوق المساهمي   واصحاب المصالح وتسهيل حصولهم عىل  

أعما   
ف  والمشاركة  التصويت    

ف  حقهم  وعىل  مناح  المعلومات،    
تبت  وإىل  العامة،  الجمعيات  ل 

اإلفصاح عن المعلومات المالية وغب  المالية، والنأي عن أي مظهر من مظاهر تعارض المصالح، وإىل  

  ممارسة المسئوليات المناطة بهم إلدارة   تعزيز وتفعيل دور مجلس اإلدارة
واللجان المنبثقة عنه ف 

اف عىل أعمالها من خالل أطر  كة واإلشى  .مبنية عىل الشفافية والديمومةالشى
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كة السديس للتجارة والنقل:   نبذة عن شر

كة :    مقدمة عن الشر

،    م1968/ 08/ 05ه  ي ش  ركة مس  اهمة س  عودية مقفل  ة تأسس  ت ف  ي    والنقلش  ركة الس  ديس للتج  ارة  

الري اض بموج ب ترخي ص وزارة النق ل من  ص ادر  (   1010004520)   مس  جلة بالس  جل التج  اري رق  م

رق م   بأج ر  البضائ ع    ووفق  (   010111000300  ) لنق ل 
ً
وزي ر   ا ع ن  الص ادر  ال وزاري  التج ارة    للق رار 

تح ول الش ركة إل ى ش ركة   إعالنبالموافق ة عل ى    م2016/ 05/ 23(بتاري خ    197س /    ) رق م  واالستثمار 

 ثالثي    م  ن    أكب  كمؤسس  ة فردي  ة    مس اهمة ب دأت الش ركة نش اطها 
ً
ا ف  ي ع  ام  عام  ا

ً
،    م  1986، وتحدي  د

ولي ة لت ذي ة بع ض محط ات   معتم  دة ل  د  مصن  ع أرامك  و بالري  اض لنق  ل المنتج  ات التكأول ناق   البب 

بداي  ة تأسيس  ها ف  ي الري  اض    خصص ة للنق ل وق د اتخ ذت الش ركة مقره ا من ذ م  ش احناتبواسطة  الطاق ة  

الثاني  ة. وكذل  ك   المدين  ة الصناعي  ة  القدي  م ، عل  ى ط  ول  الخ  رج  ا طري  ق 
ً
وإدارته  ا    امتالكها ، وتحدي  د

الدوري ة    لمراك  ز  والقصي  ألسطولالصيان ة  الدم ام  م ن  ف ي كل  وخدم ات النق ل  الش مالية  والح دود   م 

كم ا تمي زت بكونه ا   ( مث ل الصيان ة الكهربائي ة والميكانيكي ة  مراك ز الصيان ة والنش ر وت يي ر الزي ت)   الصيان ة

 واح دة م ن ش ركات النق ل المعتم دة لش ركة أرامك و الس عودية وش ركة الكهرب اء ف ي مختل ف المؤسس ات 

   و   ق ود نق ل المه ام بأج ر س نوي أو مق اول م ن الباط نالحكومي ة وإدارة ع
ً
ء ال قاع دة العم   لتساع  نظ را

 إلدارة زي ادة وتحس ي   النق ل باس تمرار عل ى ط ول كفاءاته ا المهني ة  وتنوعه ا ، عمل ت إدارة الش ركة عل ى

 تش  يل أس طول النق ل. 

كة :   رؤية الشر

  
 لر ي   ة المملك   ة النم   و م   ن خ   الل المش   اركة ف 

ً
  تحقيق   ا

اتيعر  للقط   اع اللوجس   ت 
تحقي   ق اله   دف االس   ب 

 ب   أهم المراك   ز ال 2030العربي   ة الس   عودية 
ً
س   كانية وسالس   ل القيمي   ة التجاري   ة م ل   ربط المملك   ة عالمي   ا

 متم     ب   بأس     طوله وي  ه     تم بعمالئ     ه وي     ر  
ً
 رائ     دا

م
والص     ناعية بكف     اءة وفعالي     ة عالي     ة ، وأن تك     ون ن     اقت

 موظفيه . 

كة :    رسالة الشر

تقديم خدمات النقل لعمالئنا وفق أعىل معايب  األم ن والس المة بموج ب الل وائح واألنظم ة والق رارات 

المطبق  ة بالمملك   ة العربي   ة الس   عودية ح   ول الحف   اظ ع  ىل البيئ   ة ومع   ايب  األم   ن والس   المة ،  وتحقي   ق 

اك ة اعتمادي ة ب  وف ق أع ىل تطلعات العمالء من خالل ت وفب  أس عار تنافس ية وشى
ً
منظوم ة متط ورة تقني ا

 مستويات الجودة والسالمة لألعمال اللوجستية . 

كة :   رأس مال الشر

كة )  خمسمائة ألف (  500،000، مقسم عىل عدد ) (خمسة مليون ريال    5,000,000رأس مال الشى

ة رياالت سعودي ، جميعها  10، تبلغ قيمة كل سهم ) االسمية  سهم متساوية القيمة     أسهم عادية ( عشى

   . عينية 
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كة :  ي تقدمها الشر
 الخدمات الت 

 :  
ة تشمل مجاالت النقل عىل النحو اآلن  كة خدمات متمب    تقدم الشى

 خدمات النقل بي   المدن .  .1

 خدمات العقود والتأجب  .  .2

 خدمات النقل متخصصة بنقل الوقود والديزل  .  .3

 خدمات النقل متخصصة بنقل السيارات .  .4

 خدمات النقل متخصصة بنقل البضائع والمهام .  .5

 خدمات النقل متخصصة بنقل المواد السائبة .  .6

ة عىل بعض الطرق داخل المملكة . ال .7  خدمات الممب  

 خدمات أعمال المناولة والتخليص الجمرك  .  .8

  العقار  .9
 . االستثمار ف 
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 الباب األول 

 أحكام عامة

 

 : : التعريفات األوىل المادة
  الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خالف ذلك: تدل 

 الكلمات والعبارات اآلتية عىل المعان 

كات .1 كات الصادر بالمرسوم الملك  رقم )م/ نظام الشر
 ـه. 1437/ 01/ 28( وتاري    خ 3: نظام الشى

المالية .2 السوق  )م/ نظام  رقم  الملك   بالمرسوم  الصادر  المالية  السوق  نظام  وتاري    خ  30:   )

 ـه. 1424/ 06/ 02

 دراج الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. : قواعد التسجيل واإل دراجقواعد التسجيل وال  .3

 : هيئة السوق المالية. الهيئة .4

 : السوق المالية السعودية. السوق .5

كةا .6 كة لشر   السديس للتجارة والنقل. : شى

كة .7 كة السديس :  النظام األساس للشر  للتجارة والنقل .  النظام األساس لشى

كة إدارة : مجلس مجلس الدارة .8    . السديس للتجارة والنقلشى

ن ش المجلس :  .9  إعداد عن مسؤوال ويكون  المجلسقبل  نم  ترشيحه يتم طبيع  أي شخص أمي 

   لالجتماعات  األعمال جدول
كةأو إدارة  لجانهاإلدارة أو أي من  مجلس يطلبالت   عقدها  الشى

وتسجيل الوقائع وصياغة المحاض  والتأكد من تنفيذ   ما يلزم حت  عقد االجتماع كافة  ومتابعة

كة  قرارات المجلس ولجانه لد  .الشى

كات.10 كة وتوجيهها تشتمل عىل آليات لتنظيم  حوكمة الشر المختلفة بي     العالقات: قواعد لقيادة الشى

مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيي   والمساهمي   وأصحاب المصالح، وذلك بوضع قواعد وإجراءات  

القرارات وإضفاء طابع الشفافية والمصداقية عليها ب رض حماية حقوق    اتخاذ خاصة لتسهيل عملية  

  السوق وبيئة األعمال. المساهم
 ي   وأصحاب المصالح وتحقيق العدالة والتنافسية والشفافية ف 

ن  .11 كة  جمعية المساهمي  كات ونظام الشى كة بموجب أحكام نظام الشى ل من مساهم  الشى
َّ
: جمعية تشك

 .ساساأل 

التنفيذي.12 كة ويشاركالعضو  للشى التنفيذية  اإلدارة    
ف   
ً
متفرغا يكون  الذي  اإلدارة      : عضو مجلس 

ف 

 .األعمال اليومية لها

  األعمال العضو الغي  تنفيذي .13
كة وال يشارك ف   إلدارة الشى

ً
: عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغا

 .اليومية لها
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كة إدارة مجلس عضو  هو :  العضو المستقل كة، اإلدارة عن كاملة  باستقاللية يتمتع الذي الشى   والشى

   وحياد  بموضوعية والتصويت أرائه وإبداءمهامه   ممارسة عىل القادر و 
  القدرة توافر  االستقاللية وتعت 

   األخذ  األمور بعد  عىل للحكم
 إدارة من تأثب   دون أي العالقة ذات المعلومات جميع االعتبار  ف 

كة  .   أخر  خارجية جهة أي أو  الشى

ي حال  وال تتحقق استقاللية العضو 
ن
 -:ف

   التنفيذيي    كبار   من يكون العضو  أن -1
كة ف  كات من أي أو  الشى كة أي أو  لها  لتابعةا الشى   من شى

 . الماضيي    العامي    خالل أو  حاليا  تنفيذية بمهام عمل  يكون أن أو  مجموعتها 

ة  شخصية صفةب العضو  أمتلك -2 كة اسهم  من حصة به قرابة صلة له من  أو  مباشى    أو  الشى
  إحد  ف 

كات    أو  لها  التابعة الشى
 . أكب   أو 5%  يبلغ بما  مجموعتها  ف 

   أيضا  عضوا  العضو  يكون أن -3
كة أي إدارة مجلس ف  كات من شى كة التابعة الشى كة أي ،أو  للشى   من شى

كة أو أي عضو من أعضاء وجود صلة قرابة بأي عضو من .مجموعتها   أعضاء مجلس إدارة الشى

كات التابعة كة من مجالس الشى كة، أو أي شى    .مجموعتها للشى

كات وجود صلة قرابة مع كبار التنفيذيي    -4 كة أو مع أي من المديرين التنفيذيي   للشى   الشى
  ف 

كة األخر  كة من مجموعتها التابعة للشى  .،أو أي شى

 لد  -5
ً
كة وأي أطراف ذو  إذا كان العضو خالل العامي   الماضيي   موظفا األطراف المرتبطة بالشى

كات أو إحد  عالقة بها   يملك  ها التابعة كالمراجعي   والمحاسبي   شى
ً
يكا الخارجيي   وكبار الموردين أو شى

كاته التابعة فيها أو إحد   حصة سيطرة  .شى

كة أو 5%نسبته  إذا كان العضو ممثال لشخص ذو صفة اعتبارية يملك ما  -6 أو أكب  من أسهم الشى

 
م
كات  .التابعة لها إحد  الشى

  تتم لحسابمصلحة   للعضو  كان  إذا   -7
  األعمال والعقود الت 

ة ف  ة أو غب  مباشى كة ا مباشى  .لشى

كة عالوة عىل مكافأة عضوية مجلس اإلدارة أو أي من تقاض العضو  إذا  -8   مبالغ مالية من الشى
 .لجانه

ك إذا   -9    لعضو ا أشب 
كة نافسةه م شأن من عمل ف     أتجر  ،أو   الشى

  تزاوله الذي النشاط فروع أحد  ف 
ك  ة. الشى

   إذا  -10
   منفصلة أو   متصلة سنوات تسع عىل يزيد  ما  لعضو  اأمض 

كة  إدارة مجلس عضوية ف   . الشى

 : و صلة القرابةأاألقارب  .14

 جداد، والجدات وإن علو. مهات، واأل اآلباء، واأل  -

 األوالد، وأوالدهم وإن نزلوا.  -

 اإلخوة واألخوات األشقاء، أو ألب، أو ألم، وأوالدهم.  -

 والزوجات. األزواج  -

 : األطراف ذوو العالقة

كة . أ    الشى
 .كبار المساهمي   ف 
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كاتها التابعة وأقارب  همأ . ب  كة أو أي من شى  .عضاء مجلس إدارة الشى

كاتها التابعة وأقارب  هم   . ت  كة أو أي من شى   الشى
 .كبار التنفيذيي   ف 

كة   . ث    الشى
 . أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيي   لد  كبار المساهمي   ف 

كات  –المنشآت   . ج  .س اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيي   أو قارب  هملالمملوكة لعضو مج –من غب  الشى

 فيها . ح
ً
يكا   يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيي   أو أقارب  هم شى

كات الت   .الشى

     . خ
كات الت    مجلس إدارتها الشى

 ف 
ً
يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيي   أو أقارب  هم عضوا

 .أو من كبار التنفيذيي   فيها

  يملك فيها أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيي   أو أقارب  هم ما نسبته   . د 
كات المساهمة الت  شى

  الفقرة )  5%
، مع مراعاة ما ورد ف   .لتعريف( من هذا اثأو أكب 

  قراراتها ولو    . ذ 
  يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيي   أو أقارب  هم تأثب  ف 

كات الت  الشى

 .بإسداء النصح أو التوجيه 

كة وأعضاء مجلس إدارتها وكبار تنفيذيها  . ر    قرارات الشى
 .أي شخص يكون لنصائحه وتوجيهاته تأثب  ف 

كة  . ز  كات القابضة أو التابعة للشى    .الشى

 ( الفقرتي    ) ذويستثت  من    من ر( و 
م بشكل مهت 

َّ
  تقد

الت  النصائح والتوجيهات  التعريف  ( من هذا 

  ذلك
 .شخص مرخص له ف 

كة. : هو الذي يمتلالمساهم.15   الشى
 ف 
ً
 ك أسهما

ن التنفيذية أو كبار    الدارة .16 كة اليومية،    المنوط  األشخاص:  التنفيذيي  اح بهم إدارة عمليات الشى   واقب 

اتيجيةالقرارات   .به والمدير الماىل  وتنفيذها، كالرئيس التنفيذي ونوا االسب 

كة مثل أصحاب المصالح .17   الشى
المساهمي   والموظفي   والدائني   : األشخاص الذين لديهم مصلحة ف 

 والعمالء والموردين والمجتمع. 

ك  أو   ،اآلخر   الشخص  ذلك  عليهر  يسيط  أو   آخر،  شخص  عىل  يسيطر   الذي  الشخص  :   تابع .18   معه   يشب 

  
    ثالث  شخص  قبل  من   عليه  مسيطرا   كونه  ف 

 غب    أو   مباشى   بشكل  السيطرة  تكون  سبق ا  مم  أي  وف 

 .  مباشى

ن  .19 كة أو حقوق التصويت فيها %5يملك ما نسبته : كل من كبار المساهمي   .أو أكب  من أسهم الشى

اكمي  .20 دارة يمنح كل مساهم قدرة تصويتية  أعضاء مجلس اإل   الختيار سلوب تصويت  أ :  التصويت الي 

  يملكها، بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد  بعدد األ 
و تقسيمها بي   من يختارهم من أسهم الت 

قلية سلوب من فرص حصول مساهم  األ صوات. ويزيد هذا األ ار لهذه األ المرشحي   دون وجود تكر 

  مجلس اإل 
اكمية لمرشح واحد. دارة عن طريق األ عىل تمثيل لهم ف   صوات الب 
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كة القابضة  .21 كة : الشر كات عىل السيطرة إىل تهدف محدودة مسؤولية ذات أو  مساهمة شى   أخر  شى

كات تد  محدودة مسؤوليةت ذا أو  مساهمة  مال رأس نصف من  أكب   بامتالك وذلك، التابعة الشى

كات تلك  .إدارتها مجلس تشكيل عىل بالسيطرة أو   الشى

  أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشى أو غحصة السيطرة .22
، منفردا    ب  : القدرة عىل التأثب  ف  مباشى

كة.  أ أو    %  30نسبة    امتالكأو مجتمعا مع قريب أو تابع، من خالل: )أ(     شى
كب  من حقوق التصويت ف 

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

اتيجية: مجموعة األفراد الذين يتخذون القرارات  الجهاز الداري .23  مجلس إدارة    االسب 
ّ
للشخص. وُيعد

كة الجهاز اإلداري لها  .الشى

  حكمها، والمكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة باألداء،  المكافآت .24
: المبالغ والبدالت واألرباح وما ف 

ية قصب   التحفب   أخر ،  والخطط  أو طويلة األجل، وأي مزايا عينية  النفقات والمصاريف    باستثناءة 

كة عن عضو مجلس اإلدارة ل رض تأدية عملهالفعلية المعقولة ا   تتحملها الشى
 . لت 

 .  أم ال عمل يوم كان   ،سواء تقويم   يوم : يوم  .25

كة  :  الثانية المادة    شى
   :السديس للتجارة والنقلهيكل الحوكمة ف 

كة يتكون هيكل حوكمة  : عىل النحو التاىل   السديس للتجارة والنقل شى

  

كة  الثالثة المادة   :السديس للتجارة والنقل: مبادئ الحوكمة لشى
كة لضمان   امتبي   هذه المبادئ القواعد والمعايب  المنظمة إلدارة الشى بأفضل ممارسات حوكمة    االلب  

السوق   لوائح هيئة   مع 
ً
المصالح، وتماشيا المساهمي   وأصحاب  تكفل حماية حقوق    

الت  كات  الشى

كات لمصلحة المساهمي   وأصحاب المصالح  كات معنية بتحسي   أداء الشى المالية ، إن حوكمة الشى

كة   كب   عىل حسن السلوك وال  االقتصادياآلخرين وبتحقيق نمو الشى
عالقات بي   مجلس اإلدارة  مع الب 

 : كات مصممة لتحقيق ما يىل 
 ومديري  ها وحملة أسهمها وحوكمة الشى

مجلس اإلدارة 

جمعية المساهمين 

ت لجنة المكافئات والترشيحالجنة المراجعة 
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كة اتخاذ تفعيل دور مجلس اإلدارة واللجان وتطوير كفاءتها لتعزيز آليات  -1   الشى
 .القرار ف 

 .مجلس اإلدارة ومسؤولياتهما  اختصاصاتبيان  -2

كة وتنوي    ع  -3  هداف. األ لتحقيق  االستثماراتتطوير وتحسي   أداء الشى

كة وتيسب  ممارسة حقوقهم -4   الشى
كة، وتفعيل دورهم ف    الشى

 .دعم ثقة المستثمرين ف 

 .وضع اإلطار العام للتعامل مع أصحاب المصالح ومراعاة حقوقهم -5

 تكوين آلية لتحقيق المساهمة.  -6

كة -7   الشى
 .تعزيز آليات الرقابة والمساءلة للعاملي   ف 

 الحوكمة : مرجعية دليل المادة الرابعة : 
كة السديس للتجارة والنقل ل األساسالنظام  .1  .  شى

   المالية أنظمة وقواعد هيئة السوق  .2
الئحة   الخصوصالعربية السعودية وعىل وجه  المملكة ف 

  2006 -212 -1القرار رقم  بموجب الماليةهيئة السوق  مجلسكات الصادرة عن شى الحوكمة 

بالمرسوم  الصادر المالية عىل نظام السوق  بناء   م 2006/ 11/ 12 ـه الموافق 1427/ 10/ 21 وتاري    خ

  -1 -1رقم  الماليةوق سهيئة ال مجلسبقرار  ـه المعدلة 1424/ 06/ 02وتاري    خ    30رقم م/  الملك  

 م  2009/ 1/ 5الموافق 1430/ 1/ 8ري    خ  اوت  2009

كاتنظام  .3 بقرار مجلس  ـه1438/ 01/ 28( وتاري    خ  3)م/ الصادر بالمرسوم الملك  رقم السعودي  الشى

 ـه. 1437/ 1/ 27( بتاري    خ 30الوزراء رقم ) 

 :   أهداف الالئحةالمادة الخامسة : 
ي فعال  إىل الالئحةتهدف هذه 

كة، وتهدف بصفة خاصة لحوكمة وضع إطار قانونن :  ما   إىلالشر  يلي

   المساهمي   تفعيل دور  .1
كة وتيس ف    ممارسة حقوقهم. ب  الشى

 ومسؤولياتهما.  اإلدارة مجلسبيان اختصاصات   .2

  القرار  اتخاذ واللجان وتطوير كفاءتها لتعزيز آليات  اإلدارة مجلستفعيل دور  .3
كة.  ف   الشى

اهة والعدالة  تحقيق  .4   الشفافية والب  
 فيها. اإلفصاح وتعزيز  األعمالوبيئة  وتعامالتها  الماليةالسوق  ف 

 . المصالحتعارض  حاالتأدوات فعالة ومتوازنة للتعامل مع   توفب   .5

   للعاملي    والمساءلةتعزيز آليات الرقابة  .6
كة.  ف   الشى

 ومراعاة حقوقهم.  المصالحالعام للتعامل مع أصحاب  اإلطار وضع  .7
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افزيادة كفاءة  .8 كات  اإلشى  لذلك.  الالزمة األدوات وتوفب  عىل الشى

كات  .9   السلوك  مفهومتوعية الشى
 طبيعتها.  يالئم بما وتطويره  تبنيهوحثها عىل  المهت 

ي ا
ن لباب الثانن    حقوق المساهمي 

 الفصل األول 

 الحقوق العامة

 :لمساهمي   ل المعادلة العادلة:   السادسةالمادة 
م مجلس اإلدارة بالعمل عىل حماية حقوق المساهمي   بما يضمن العدالة والمساواة بينهم  .1  

يجب  يلب 

 أن يعامل المساهمون بالمساواة وأن تكون لهم نفس حقوق التصويت. 

كة بعدم التميب   بي   المساهمي   المالكي   لذات فئة األسهم وبعد حجب أي   .2 م مجلس اإلدارة للشى  
يلب 

 حق عنهم .  

  القدرة عىل ممارسة   تاجتماعا .3
المساهمي   العامة يجب أن تكون حرة وال تؤثر عليها أي معوقات ف 

 التصويت. 

 :   الحقوق المرتبطة باألسهم :  السابعةالمادة 
 :  تثبت للمساهم جميع الحقوق المرتبطة بالسهم، وخاصة ما يىل 

 أو  .1
ً
  يتقرر توزيعها نقدا

  األرباح الت 
 بإصدار أسهم. الحصول عىل نصيبه من صاف 

كة عند التصفية.  .2  الحصول عىل نصيبه من موجودات الشى

اكحضور جمعيات المساهمي   العامة أو الخاصة،  .3   مداوالتها، والتصويت عىل واالشب 
  قراراتها.  ف 

كات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.  .4   أسهمه وفق أحكام نظام الشى
 الترصف ف 

كة ووثائقها، ويشمل ذلك البيانات والمعلومات الخاصة    االطالعوطلب  االستفسار  .5 عىل دفاتر الشى

كة  اتيجيتها بنشاط الشى كة وال يتعارض مع   واالستثماريةالتش يلية  واسب  بما ال يرص  بمصالح الشى

كات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.   نظام الشى

كة وأعمال مجلس اإلدارة .6   .مراقبة أداء الشى

  مواجهتهم، والطعن ببطالن قرارات   .7
مساءلة أعضاء مجلس اإلدارة ورفع دعو  المسؤولية ف 

كة  كات ونظام الشى   نظام الشى
وط والقيود الواردة ف  جمعيات المساهمي   العامة والخاصة وفق الشى

 األساس. 

  تصدر مقابل حصص نقدية مالم توقف الجمعية العا .8
مة ال ب   أولوية االكتتاب باألسهم الجديدة الت 

كة األساس  –عادية العمل بحق األولوية   للمادة األربعي   بعد  –إذا نص عىل ذلك نظام الشى
ً
وفقا

كات.   المائة من نظام الشى

كة .   .9   الشى
  سجل المساهمي   ف 

 تقييد أسهمه ف 
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كة ونظامها األ  االطالعطلب  .10   موقعها عل نسخة من عقد تأسيس الشى
كة ف  هما الشى ساس ما لم تنشى

 .  
ون   اإللكب 

 .وانتخابهم ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة  .11

 :: حصول المساهم عىل المعلومات الثامنة المادة
م مجلس اإلدارة بتوفب  المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغب  المضللة لتمكي   المساهم   .1  

يلب 

تحديثها  المناسب ويجري  الوقت    
ف  المعلومات  م هذه 

َّ
وتقد أكمل وجه،  ممارسة حقوقه عىل  من 

 .بانتظام

 بمعلومات  يجب أن تتسم وسيلة توفب  المعلومات للمساهم بالوضوح والتفصيل، وأن تتضمن بيان .2
ً
ا

  يمكن للمساهم الحصول عليها. 
كة الت   الشى

كة فإن المعلومات والبيانات المتعلقة   .3   تنتهجها الشى
وفق ما تضمنته سياسة اإلفصاح الت 

انيات، العامة بالجمعيات   أن ،يجب السنوي اإلدارة مجلس  وتقرير  والخسائر  األرباح وحساب والمب  

   تنشى  ،وأن للمساهمي    توفر 
كة    موقع عىل وكذلك تداول عىل موقع بانتظام وتحمل الصحف ف  الشى

   عىل الشبكة

 :                            : التواصل مع المساهمي    التاسعة المادة
ك  .1  عىل الفهم المشب 

ً
كة والمساهمي   يكون مبنيا يضمن مجلس اإلدارة تحقيق تواصل بي   الشى

اتيجيةلألهداف  كة ومصالحها.  االسب   للشى

يعمل رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي عىل إطالع بقية أعضاء مجلس   .2

 اإلدارة عىل آراء المساهمي   ومناقشتها معهم. 

كة ما لم ال يجوز أل .3   أعمال مجلس اإلدارة أو أعمال اإلدارة التنفيذية للشى
ي من المساهمي   التدخل ف 

  مجلس إدارتها أو من إدارتها التنفيذية أو كان تدخله عن طريق الجمعية العامة العادية 
 ف 
ً
يكن عضوا

ها مجلس اإلدارة.  الختصاصاتها ووفقا    يجب  
  الحدود واألوضاع الت 

 أو ف 

 

ةالمادة   : انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة :   العاشى
  للسوق -1

ون    الموقع اإللكب 
كة ف  عند نشى  معلومات عن المرشحي   لعضوية مجلس اإلدارة تعلن الشى

  أو توجيه الدعوة
 
ات المرشحي     النعقاد الجمعية العامة، عىل أن تتضمن تلك المعلومات وصفا لخبر

كة توفب  نسخة من هذه وعضوياتهم السابقة والحالية، وعىل ووظائفهمومؤهالتهم ومهاراتهم    الشى

و   مركزها الرئيس وموقعها اإللكب 
   المعلومات ف 

 ن 

  انتخاب مجلس اإلدارة، بحيث ال يجوز استخدام حق  -2
اكم  ف 

 يجب استخدام التصويت الب 

   .واحدة  التصويت للسهم أكب  من مرة
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  الجمعية العام -3
كة عن   ة عىل المرشحي   لعضوية مجلس اإلدارة الذين أعلنتيقترص التصويت ف  الشى

 .   من هذه المادة(1ة ) الفقر  معلوماتهم وفق 

  أرباح األسهمعشى :  الحاديةالمادة 
 :حقوق المساهمي   ف 

  استحقاق األرباح ويبي      .1
 لقرار الجمعية العامة الصادر ف 

 
  األرباح وفقا

يستحق المساهم حصته ف 

  سجالت 
القرار تاري    خ االستحقاق وتاري    خ التوزي    ع وتكوين احقية األرباح لمالك  األسهم المسجلي   ف 

  نهاية اليوم المحدد لالستحقاق ،و 
 بشكل سنويالمساهمي   ف 

ً
لتوزي    ع   للمجلس أن يصدر قرارا

 األرباح بعد أخذ موافقة الجمعية العامة. 

م مجلس اإلدارة بوضع سياسة واضحة بشأن توزي    ع أرباح األسهم بما يحقق مصالح المساهمي     .2  
يلب 

كة    اجتماع الجمعية العامةوالشى
  تقرير   ويتم إطالع المساهمي   عىل هذه السياسة ف 

واإلشارة إليها ف 

  المادة
  46)  مجلس اإلدارة كما ورد ف 

كة والت   تنص عىل :   ( من النظام األساش  للشى

كة السنوية الصافية    :  توزع أرباح الشى
 عىل الوجه االن 

كة من األرباح الصافية لتكوين احتياط  نظام   ٪۱۰يجنب  .1  ويجوز للجمعية العادية وقف هذا للشى

 بلغ االحتياط  المذكور
 .  المدفوع  رأس المال(  %30 ) التجنيب مت 

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخر  ، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة   .2

كة أو يكفل توزي    ع أرباح ثابتة بقدر اإلمكان عىل المساهمي   وللجمعية ، المذكورة كذلك أن   الشى

كة أو لمعاونة ما يكون قا   األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعماىل  الشى
ئمة  تقتطع من صاف 

 من هذه المؤسسات .  

  بعد ذلك عىل المساهمي   نسبة تمثل ) .3
  لمكافئة مجلس اإلدارة عىل أن   %5يوزع من الباف 

( من الباف 

ها العضو .    يحرص 
 مع عدد الجلسات الت 

ً
 يكون استحقاق هذه المكافئة متناسبا
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ي 
 الفصل الثانن

  الحقوق المرتبطة باجتماع الجمعية العامة

: تمهيد  الثانيةالمادة   : عشى
ك ة ، وتمث ل الجمعي ة الع ام ة  تختص الجمعي ات الع ام ة للمس                اهمي   بجميع األمور المتعلق ة ب الش               ى

كة ،    ممارس    ة إختص    اص    اتهم المتعلقة بالش    ى
المنعقدة وفقا لإلجراءات النظامية جميع المس    اهمي   ف 

كات ولوائحه التنفيذية ونظام ال كة األس    اس. وتعقد الجمعية  وتؤدي دورها وفقا ألحكام نظام الش    ى ش    ى

كة الرئيس بمدينة     مقر الش        ى
     االجتماعيعقد   الرياضالعامة ف 

الس        نوي العام عىل األقل مرة واحدة ف 

كة المالية ، ويجوز الدعوة لعقد اجتماع جمعيات   الس     نة خالل الس     تة أش     هر التالية لنهاية س     نة الش     ى

 -تالية: عامة كلما دعت الحاجة لذلك، مع مراعاة الجوانب ال

 أ( أن لكل مساهم يملك س
ً
كة حق حضور  هما الجمعية العامة   اجتماعواحدا أو أكب  من أسهم الشى

والتصويت، ويجوز للمساهم أن ينيب عنه مساهما أخر من غب  أعضاء مجلس  والمشاركة فيها 

كة أو العاملي      الشى
 ممن أوكل لهم مهام فنية أو ما سواه.   اإلدارة أو موظف 

ها قبل  كة بدعوة من مجلس اإلدارة، ويجري نشى  األقل عىل امیا ۱۰ب( تنعقد الجمعية العامة للشى

كة توجيه الدعوة   تداول موقع عىل ، ويجوز للشى  
ون  كة اإللكب    صحيفة محلية وكذلك موقع الشى

وف 

ريق وسائل التقنية الحديثة. ويجوز الدعوة  النعقاد الجمعيات العامة والخاصة لمساهمها عن ط

 ۔ من:  لعقد اجتماع الجمعية العامة بناء عىل طلب

 مراقب ومراجع الحسابات ( 1

كة ممن يملكون 2  من راس المال عىل األقل. % 5( عدد من مساهم  الشى

مجلس اإلدارة  يقم لم إذا  االنعقاد  إىل الجمعية دعوة الحسابات لمراجع يجوز  كما   المراجعة لجنة( ۳

 خالل ثالثي   يوما من تاري    خ طلب مراجع الحسابات. 

  اجتماعات  
كة أن يتاح للمساهمي   الفرصة للمشاركة الفعالة والتصويت ف    أن ترا   الشى

ت( ينبع 

   الجمعية العامة،
اك المساهم ف  ويجوز عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمي   واشب 

تها بواسطة وسائل التقنية الحديثة، وذلك وفقا للضوابط واإلجراءات مداوالتها والتصويت عىل قرارا

 . التنظيمية الصادرة بهذا الشأن

  اجتماع الجمعية   
ث( يرا   أن يعمل مجلس اإلدارة عىل تيسب  مشاركة أكبر عدد من المساهمي   ف 

 اختيار المكان والوقت المالئمي   حي   عقدها.  العامة، ومن ذلك

  تحكم اجتماعات الجمعية العامةعشى  الثالثةالمادة 
 :  : القواعد العامة الت 

ا   القواعد التالية المنظمة   
كة فب  انسجاما مع ما اشتملت عليه أحكام النظام األساس للشى

 الجتماعات الجمعية العامة وأن يطلع المساهمي   بشأنها: 
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 القواعد المتعلقة بالحضور: 
اجتماع الجمعية العامة أو تفويض مساهم أخر ممن لهم  لكل مساهم يملك سهم واحد فأكب  حضور 

كة أو المكلفي   بصفة دائمة بعمل  حق الحضور من   الشى
غب  أعضاء مجلس اإلدارة ومن غب  موظف 

كة لحضور االجتماع والتصويت عىل القرارات المعروضة بمقتض  وكالة أو    أو إداري لحساب الشى
فت 

اف   هذا الشأن: تفويض يتسق نصها والتعليمات اإلشى
 ية. وترا   القواعد اإلجرائية التالية ف 

 ( يجب أن يتضمن التوكيل المعلومات األساسية للمساهم بما يشمل ) اسم المساهم رباعي1
ً
، عدد  ا

  أو السجل التجاري اسم الوكيل   األسهم، رقم السجل
 المدن 

م
، رقم هوية الوكيل، اسم وصفة  كامت

 الموكل، تاري    خ التوكيل.(  

   التوكيل يكون أن( ۲
 . اصلية  نسخة ف 

  التوكيالت.  3
كة تحديد أو التوجيه بتحديد شخص معي   لتلف   ( أن تتجنب الشى

  حضور اجتماع الجمعية العامة 4
ط لقبول التوكيل أن ينص فيه عىل حق الوكيل ف  ( يشب 

 األعمال.  والتصويت عىل بنود جدول 

كة أو الموظفي   فيها أو ممن أوكل لهم اي ( أن ال يكون الوكيل من ضمن أعضاء مجلس إدارة 5 الشى

 مهام فنية أو نحوه. 

   مفوض. ( أن يكون التوكيل صادرا م6
 من المساهم بصفته الشخصية أو اإلعتبارية أو من وكيل شى

 . الجمعية  اجتماعات أو  الجتماع تحديدا  التوكيل يتضمن أن( ۷

البنوك السعودية،  ، يرا   التصديق عىل التوكيل من الجهات المفوضة مثل )ال رف التجارية  أن( ۸

  يعمل بها الموكل الجهات الحكومية(.   الجهة
 الت 

  حضور االجتماع أن يحرص  معه بطاقة الهوية الخاصة به والمستندات 
عىل كل مساهم يرغب ف 

  يملكها هو أو وذلك للتحقق من شخصيت  الدالة عىل ملكية األسهم
ه وإثبات عدد األسهم الت 

 المساهمون الذين يمثلهم. 

 ب. القواعد المتعلقة بالدعوة:
كة الرئيس قبل الميعاد المحدد     مركز الش              ى

  ص              حيفة يومية توزع ف 
تنش              ى دعوة انعقاد الجمعية ف 

   
ة أي  ام عىل األق  ل ، ومع ذل  ك يجوز االكتف  اء بتوجي  ه ال  دعوة ف  الميع  اد الم  ذكور إىل لالنعق  اد بعش               ى

  حض  ور الجمعية العامة   .   جميع المس  اهمي   بخطابات مس  جلة
يس  جل المس  اهمون الذين يرغبون ف 

كة الرئيق   قبل الوقت المحدد النعقاد الجمعية . و 
  مركز الش ى

يجب مراعاة أن  أو الخاص ة أس مائهم ف 

  
  التوكيالت وينبع 

أن يكون قبل ثالثة أيام عىل تش       تمل الدعوة لعقد الجمعية عىل تحديد موعد تلف 

 األقل من موعد انعقاد الجمعية. 
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 ج. القواعد المتعلقة بجدول أعمال الجمعية العامة 
1)   

  االعتبار الموضوعات الت 
يرا   مجلس اإلدارة عند إعداد جدول أعمال الجمعية العامة أن يأخذ ف 

  إدراجها  يرغب
عىل األقل من أسهم   %5نسبته ويجوز للمساهمي   الذين يملكون ما   المساهمون ف 

كة إضافة موضوع أو أكب  إىل جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده   . الشى

  المشاركة الفعالة  (2
السنوي العام التصويت فيه  باالجتماعكما يجب أن تتاح الفرصة للمساهمي   ف 

  تحكم 
 بالقواعد الت 

ً
 وبإجراءات التصويت.  االجتماعاتويجب أن يحاطوا علما

3)    
عىل مجلس اإلدارة إفراد كل موضوع من الموضوعات المدرجة عل جدول أعمال الجمعية العامة ف 

وعدم الجمع بي   الموضوعات المختلفة جوهرية تحت بند واحد، وعدم وضع   بند مستقل،

ة فيها ضمن ة أو غب  مباشى   يكون األعضاء المجلس مصلحة مباشى
بند واحد   األعمال والعقود الت 

 ل رض الحصول عل تصويت المساهمي   عل البند ككل. 

 د. القواعد المتعلقة بالمشاركة والمناقشة:  
  اجتماعات الجمعيات  (1

يرا   مجلس اإلدارة الحرص عىل تيسب  مشاركة أكبر عدد من المساهمي   ف 

  ذلك العامة، وأن يرا   
 اختيار المكان والوقت المالئمي   لعقدها.   ف 

  جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه  لكل مساهم (2
  مناقشة الموضوعات المدرجة ف 

الحق ف 

، وعىل اعضاء المجلس أو  األسئلة بشأنها األعضاء  
مجلس اإلدارة أو المحاسب/المراجع القانون 

ر، وإذا رأ  المساهم أن  كة للرص    اإلجابة عليها بالقدر الذي ال يعرض مصالح الشى
المحاسب القانون 

  هذا الشأن.  ب  وافية، احتكم للجمعية العامة ويكون قرارها نافذا اإلجابة غ 
 ف 

  جدول أعمال الجمعية العامة مصحوبة بمعلومات كافية   (3
يجب أن تكون الموضوعات المعروضة ف 

 . المساهمي   من اتخاذ قراراتهم  وبما يمكن

4)   
  تزويد يجب أن يتاح للمساهمي   االطالع عىل محرص  اجتماع الجمعية العامة ف 

كة، وينبع  مقر الشى

 .  الجمعية اجتماع عقد  من أيام( ۱۰المالية بنسخ منه خالل )  هيئة السوق

كة نشى نتائج وقرارات اجتماع الجمعية   (5 كة فعىل الشى ( وفق ما تنص عليه مناح  وسياسة إفصاح الشى

و  العامة فور  كة اإللكب    مت  كان ذلك  انتهائه عىل موقع تداول، وان يرا   النشى عىل موقع الشى
ن 

 ممكنا. 

: اختصاصات  الرابعة المادة  : الجمعية العامة العادية عشى
كةن اشؤو  بجميع العادية العامة الجمعية  تختص ، العادية غب   العامة الجمعية به تختص ما  عدا    لشى

:  ما  وبخاصة ،  يىل 

 وعزلهم.  اإلدارة  مجلس أعضاء تعيي    .1

خيص .2    الب 
ة مصلحة  اإلدارة مجلس لعضو  يكون أن ف  ة غب   أو  مباشى     مباشى

   والعقود  األعمال ف 
  الت 

كة، حسابل تتم كات نظام حكاما أوفق  وذلك الشى  التنفيذية.  ولوائحه الشى
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خيصا .3 اك لب     اإلدارة مجلس عضو  باشب 
كة، منافسةه  شأن  نل معم أي ف  كة ينافس أن  أو   الشى    الشى

  ف 

كات نظام  أحكام وفق  ،وذلك تزاوله الذي لنشاطا فروع حد أ  التنفيذية.  ولوائحه الشى

ام مراقبة .4 كات نظام بأحكام اإلدارة  مجلس أعضاء الب   ت ذا األخر  واألنظمة التنفيذية ولوائحه الشى

كة ونظام لعالقةا   تدبب   إساءتهم أو  ألحكام م لتلك امخالفته عنأ ينشر ض    أي وفحص األساس، الشى

كة، أمور  تبة المسؤولية وتحديد   الشى    مناسبا  تراه ما  ،واتخاذ  ذلك عىل المب 
  لنظاموفق  الشأن هذا  ف 

كات  التنفيذية.  ولوائحه الشى

  المراجعة لجنة تشكيل .5
ً
كات نظام ألحكام وفقا  التنفيذية.  ولوائحه الشى

كة.  المالية القوائم عىل الموافقة .6  للشى

  اإلدارة مجلس تقرير  عىل الموافقة .7

   البت .8
اح ف     الصافية األرباح توزي    ع طريقة بشأن اإلدارة مجلس تااقب 

كة، حسابات مراجع   تعيي    .9 همو  ، تعينيهم إعادةو ، مكافآتهم  وتحديد  الشى   عىل الموافقةو ، ت يب 

  تقاريرهم. 

   النظر  .10
   واألخطاء المخالفات ف 

كة حسابات مراجع   من تقع الت     الشى
   لمهامهم، أدائهم  ف 

  أي وف 

كةت حساباو مراجع ها ب يخطرها  -صعوبات كة لهم  تمكي   مجلس اإلدارة بتتعلق - الشى أو إدارة الشى

ها    مهامهم، ألداء الالزمةت واإليضاحا من الوثائق والبيانات من االطالع عىل الدفاتر والسجالت وغب 

   مناسبا  تراه ما  واتخاذ 
  الشأن.  هذا  ف 

كة احتياط   تجنيب وقفم  .11 كة مال رأس من% (  30 )  مت  ما بلغ النظام   الشى  وتقرير  المدفوع، الشى

كة ساهم   معىل النسبة هذه من جاوز  ما  توزي    ع     الشى
   الماليةت السنوا ف 

كة تحقق  ال  الت   فيها  الشى

 صافية.  أرباحا 

   االحتياط   استخدام .12
كة االتفاف     للشى

، ل رض تخصيصه عدم  حال ف   استخدام يكون أن عىل معي  

اح عىل  بناء االحتياط   هذا     اإلدارة مجلس نم  اقب 
   األوجه وف 

كة عىل تعود لنفع الت    أو  الشى

 .  المساهمي  

كة، أخر  حتياطياتا تكوين .13    واالحتياط   النظام   الحتياط  ا بخالف للشى
 .  فيها  ،والترصف االتفاف 

كة الصافية األرباح من مبالغ اقتطاع .14 كةلعامىل   اجتماعية مؤسسات  إلنشاء للشى  ما  لمعاونة أو  الشى

 من قائم يكون
ً
   ورد  لما  وفقا  المؤسسات، هذها

ين التاسعة المادة ف   نظام من المائة بعد  والعشى

كات.     الشى

كة  %50) من أكب   بيع عىل الموافقة .15    ،سواء ( من أصول الشى
 خالل  صفقات عدة أم واحدة صفقة ف 

  
  عشى  اثت 

ً
   بيع،أول صفقة  تاري    خ من شهرا

 ضمن يدخلما  صولاأل  تلك بيع تضمن حال وف 

  العادية غب   العامة الجمعية  موافقة عىل الحصول فيجب ، العادية غب   العامة الجمعية اختصاصات

 .  ذلك عىل
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 الجمعية العامة غب  العادية :  عشى :اختصاصات الخامسة المادة
كة .1 كات باطلة .  تعديل النظام األساس للشى   تعد بموجب أحكام نظام الشى

 باستثناء التعديالت الت 

كةل ما رأس زيادة .2    المقررة ألوضاعا م وفق الشى
كات نظام ف     التنفيذية.  ولوائحه الشى

كةال م رأس تخفيض .3     الشى
كة حاجة عىل زيادته حال ف   ألوضاع وفقا  مالية،  بخسائر  منيت إذا  أو  الشى

   المقررة
كات  نظام ف   .   التنفيذية ولوائحه الشى

   احتياط   تكوين تقرير  .4
كة اتفاف  ،م  ل رض ويخصص األساس نظامها  عليه ينص للشى  والترصف عي  

   فيه

كة استمرار  تقرير  .5    المعي   ل األجل قب حلها  أو  الشى
 األساس.  نظامها  ف 

اء عملية عىل الموافقة .6 كة. ا أسهم شى  لشى

ائها وإقرار  ممتازة أسهم إصدار   .7   الممتازة األسهم تحويل أو  ممتازة أسهم إىل عادية  أسهم تحويل أو  شى

  ن  عىل بناءم  وذلك عادية إىل
كة نظام صف    الصادرة التنظيميةت ًواإلجراءا  للضوابط ووفقا  األساس الشى

كات النظام تنفيذ  كات الخاصة الشى  المدرجة.  المساهمة بشى

   األسهم لعدد  األقض الحد  ،وبيان أسهم إىل للتحويل قابلة تمويلية صكوك أو  دين أدواتر إصدا .8
  الت 

 الصكوك.  و  األدوات تلك مقابلا إصداره يجوز 

   للعاملي   منها  جزء أو رأسماال   زيادةند ع  المصدرة األسهم تخصيص .9
كة ف  كا الشى  أو  التابعةت  والشى

 .  ذلك نم أي أو  بعضها،

   للمساهمي    ألولويةا بحق  لعملا وقف .10
 إعطاء أو  نقدية حصص مقابل المال رأس يادةبز  االكتتاب ف 

   المساهمي    ل ب   األولوية
   الحاالت ف 

كة، لمصلحة مناسبة تراها  الت     ذلك عىل نص إذا  الشى
  نظام ف 

كة  األساس.  الشى

   داخلة قرارات تصدر  أن العادية غب   العامة للجمعيةويجوز  
 العادية، العامة الجمعية اختصاصات ف 

و  القرارات  تلك صدر ت أن عىل   باألغلبية المحددة العادية العامة الجمعيةت قرارا إصدار ط وفقا ملشى

   لممثلةا لألسهمة المطلق
   االجتماع.  ف 

  الجتم:  عشى  السادسة المادة
  ية العامة العادية وغب  اعات الجمعالنصاب القانون 

   العادية: 
إذا   (1 العادية صحيحة إال  العامة  انعقاد اجتماع الجمعية  ه مساهمون يمثلونال يكون    رب  ع رأس   حرص 

ط أال تتجاوز النصف(، وإذا لم يتوفر النصاب  )يجوز   المال عىل األقل   االزم   أن تكون نسبة أعىل بشى

  بعد ساعة من انتهاء المدة المحدد النعقا
األول    د االجتماعلعقد هذا االجتماع يعقد االجتماع الثان 

ط أن تضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا    جميع    بشى
االجتماع وف 

  صحيحة أيا كان عدد األسهم المتمثلة فيه
 .  األحوال يكون االجتماع الثان 
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2)  
 
ه مساهمون يمثلون  ال يكون اجتماع الجمعية العامة غب  العادية صحيحا  نصف رأسإال إذا حرص 

  االجتماع األول،ال
  بعد ساعةي مال عىل األقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب ف 

من   عقد االجتماع الثان 

ط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما  يفيد   انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشى

  
   اإلعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع وف 

، اذا جميع األحوال يكون االجتماع الثان 
 
ه  صحيحا حرص 

   عدد من المساهمي   يمثل رب  ع راس المال عىل األقل
  االجتماع الثان 

وإذا لم يتوفر النصاب الالزم ف 

  النظام اوجهت دعوة إىل اجتماع ثالث ين
كة )المادة عقد باألوضاع المنصوص عليها ف  ألساش  للشى

عدد األسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة   كانأي  ويكون االجتماع الثالث صحيحا الثالثي   ( 

 المختصة 

 : جمعية المساهمي     السابعة عشى المادة 
  نظام   (1

تنعقد الجمعية العامة العادية للمساهمي   وفقا لألوضاع والظروف المنصوص عليها ف 

كات ولوائحه التن كة األساس.    فيذيةالشى  ونظام الشى

  السنة خالل األشهر الستة التالية النتهاء السنة   (2
تنعقد الجمعية العامة العادية مرة عىل األقل ف 

كة.    المالية للشى

تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمي   بدعوة من مجلس اإلدارة، وفقا لألوضاع المنصوص  (3

كات   نظام الشى
كة األساس. وعىل مجلس اإلدارة أن يدعو   عليها ف  ولوائحه التنفيذية ونظام الشى

الجمعية العامة العادية إىل االجتماع إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من  

كة. ويجوز لمراجع  %5المساهمي   تمثل ملكيتهم ما نسبته )  ( عىل األقل من رأس مال الشى

تاري    خ طلب ن إىل االنعقاد إذا لم يدعها مجلس اإلدارة خالل ثالثي   يوما مالحسابات دعوة الجمعية 

 الحسابات.  مراجع

ة أيام عىل  (4 يجب اإلعالن عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكانها وجدول أعمالها قبل الموعد بعشى

 األقل، وتنشى الدعوة 

  صحيف
كة وف    للشى

ون    للسوق والموقع اإللكب 
ون    الموقع اإللكب 

   ف 
  المنطقة الت 

ة يومية توع ف 

كة توجيه الدعوة النعقاد الجمعيات  كة الرئيس وباإلضافة إىل ذلك، يجوز للشى يكون فيها مركز الشى

 العامة والخاصة لمساهميها عن طريق وسائل 

 التقنية الحديثة.  

ة ما بي   نشى اإلعالن المشار  (5
كة تعديل جدول أعمال الجمعية العامة خالل الفب      يجوز للشى

إليه ف 

كة عن ذلك.  ( من هذه المادة4الفقرة )   . وموعد انعقاد الجمعية العامة، عىل أن تعلن الشى

  اجتماعات الجمعية العامة.   (6
يجب أن يتاح للمساهمي   الفرصة للمشاركة الفعالة والتصويت ف 

 ويجوز عقد اجتماعات 

  مداوالتها والتصويت
اك المساهم ف  عىل قراراتها بواسطة  الجمعيات العامة للمساهمي   واشب 

كات  وسائل التقنية الحديثة، وذلك وفقا للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشى
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كات المساهمة المدرجة. يعمل مجلس اإلدارة عىل تيسب  مشاركة أكبر عدد من   الخاصة بشى

  اجتماع الجمعية العامة، ومن ذلك اختيار المكان والوقت 
. المساهمي   ف   المالئمي  

كة الرئيس قبل  (7   مركز الشى
  الحضور ف 

كة التحقق من تسجيل بيانات المساهمي   الراغبي   ف  عىل الشى

كة األساس عىل وسيلة أخر .    الوقت المحدد النعقاد و الجمعية ما لم ينص نظام الشى

كة األساس عىل غب   (8 ذلك.  لكل مساهم حق حضور الجمعيات العامة للمساهمي   ولو نص نظام الشى

  ذلك أن يوكل
  حضور  شخصعنه   وله ف 

كة ف  آخر من غب  أعضاء مجلس اإلدارة أو عامىل  الشى

 الجمعية العامة.  

 :  : جدول أعمال الجمعية العامة عشى  الثامنةالمادة 
   يأخذ  أن العامة لجمعيةل أعما جدول إعداد  عند   اإلدارة مجلس يرا    -1

 الموضوعات االعتبار  ف 

  
  ن المساهمو  يرغب الت 

 من األقل عىل( %5)  نسبة يملكون الذين  للمساهمي    ويجوز   إدراجها  ف 

كة أسهم  إعدادهم  عند  العامة الجمعية أعمال جدول إىل أكب   أو  موضوع  إضافة الشى

 الجمعيةل أعما جدول عىل المدرجة الموضوعات من  موضوع كل  إفراد  اإلدارة مجلس عىل -2

   العامة
 وعدم واحد،  بند  تحت جوهريا   المختلفة الموضوعات بي    الجمع وعدم مستقل، بند  ف 

   والعقود  األعمال وضع
ة مصلحة  المجلس ألعضاء يكون  الت  ة غب   أو   مباشى  بند  فيهاضمن مباشى

 ل . كك  البند  عىل المساهمي    تصويت عىل الحصول ل رض واحد 

  ا ن يتاح للمساهمي   من خاللأ يجب  -3
ون  كة  لموقع اإللكب    اإل والموقع للشى

ون    عند  م–للسوق م لكب 

 أعمال جدول ببنود  المتعلقة المعلومات الحصول عىل– العامة الجمعية النعقاد  الدعوة نشى 

  لجنة وتقرير  المالية والقوائم الحسابات ومراجع  اإلدارة مجلس تقرير  وبخاصة مالعامة، الجمعية

كة وعىل بشأنها  مدروس قرار  اتخاذ  من  لتمكينهم وذلك المراجعة    المعلومات تلك  تحديث الشى
 ف 

 .العامة الجمعيةل  أعما جدول تعديل حال

 .  العامة الجمعية أعمال جدول إىل موضوعات من  تراه ما  ضافةإ للهيئة  -4
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 :  : إدارة جمعية المساهمي    التاسعة عشى المادة 
  من أو  غيابه عند  نائبه أو  اإلدارة مجلس رئيس للمساهمي    العامة الجمعيات اجتماعات يرأس -1

   لذلك أعضائه بي    من  اإلدارة مجلس ينتدبه
 ة . ونائب اإلدارة مجلس رئيس غياب حال ف 

م -2     والتصويت الفعالة للمشاركة للمساهمي    الفرصة بإتاحة المساهمي    جمعية رئيس يلب  
 ف 

 استخدام أو  الجمعيات حضور  إعاقة إىل يؤدي إجراء أي وضع وتجنب،  لعامة الجمعية اجتماعات

   بالقواعد  علما  إحاطتهم ويجب مالتصويت.  حق 
 وإجراءات االجتماعات  تلك عمل تحكم الت 

 . التصويت 

   المدرجة الموضوعات مناقشة  حق  للمساهمي    -3
  وتوجيه العامة الجمعية أعمال  جدول  ف 

  بالقدر  األسئلة هذه عن  اإلجابة ويجب مالحسابات.  ومراجع اإلدارة مجلس  أعضاء إىل بشأنها  األسئلة

كة مصلحة يعرض ال  الذي  ر . للرص   الشى

كة عىل تعي   وي العامة، الجمعية اجتماع محرص   عىل االطالع من المساهمي    تمكي    يجب -4   الشى

ة خالل منه بنسخة الهيئة تزويد   .الجتماعا عقد  تاري    خ من أيام عشى
م
ً 

كة عىل -5   ا للضوابط وفقا –م والسوق الهيئة وإشعار  للجمهور  اإلعالن الشى
 بنتائج–الهيئة تحددها  لت 

 .  انتهائها  فور  العامة الجمعية

  التصويت:  
ون : أساليب وحقوق المساهم ف   المادة العشى

كة بأي   بشكل عام يعد التصويت حقا أساسيا للمساهم ال يمكن إل ا ه باي طريقة، وال يجوز للشى

  التصويت. شكل وضع أي 
 إجراء أو قيد قد يؤدي إىل إعاقة أو عرقلة استخدام المساهم لحقه ف 

  التصويت عىل قرارات الجمعية العامة بما  
كة ف    مراعاة تسهيل وتيسب  ممارسة مساهم  الشى

ينبع 

، ويجوز استخدام وسائل التصويت عن بعد. وفق ما  يحقق المعاملة المتكافئة فيما بي   المساهمي  

  اجتماع الجمعية العامة العادية  
كة األساش  فتحتسب األصوات الممثلة ف 

يشتمل عليه نظام الشى

   ۔وغب  العادية عىل أساس صوت واحد لكل سهم، وترا   المتطلبات التالية : 

  تتعلق بإبراء  1
كة التصويت عىل قرارات الجمعية العامة الت  ( ال يجوز ألعضاء مجلس إدارة الشى

 مكافأتهم  إدارتهم أو ذممهم عن 

اكم  .  اإلدارة مجلس اعضاء اختيار  عىل التصويت يكون( ۲
 وفق أسلوب التصويت الب 

  يتم توزيعها عىل 3
اع من خالل بطاقة التصويت الت  ( تجري عملية التصويت بطريقة االقب 

ين اجتماع كة إعداد هذه البطاقة، و  المساهمي   الحاض  مراعاة أن  الجمعية، أو ممثليهم، وعىل الشى

هم الذاتية، وبنود جدول أعمال   يتم تضمينها بأسماء المرشحي   للعضوية ونبذة مخترصة عن سب 

 . الجمعية

 الباب الثالث : مجلس الدارة 

 الفصل األول 

   تشكيل مجلس الدارة
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ون :  الحاديةالمادة   مجلس اإلدارة :  تكوين والعشى
كة األساس، فيتشكل مجلس إدارة  كة السديس  تكوين مجلس اإلدارة وفق ما نص عليه نظام الشى شى

:  ( 6) من للتجارة والنقل    تكوين مجلس اإلدارة ما يىل 
 أعضاء ويرا  ف 

  الفقرة )  .1
كة وطبيعة نشاطها دون اإلخالل ماورد ف  ( من المادة 1تناسب عدد أعضائه مع حجم الشى

ون   السابعة والعشى

2.   .  أن تكون أغلبيته من األعضاء غب  التنفيذيي  

3.  . المادة  أن ال يقل عدد أعضائه المستقلي   عن عضوين أو عن ثلث أعضاء المجلس ، أيهما أكب 

ون : تعيي                                                                                  :  أعضاء مجلس اإلدارة الثانية والعشى

كة إدارة يتوىل -1   تعينهم أعضاء ( 6) ستة  من يتكون إدارة مجلسديس للتجارة والنقل الس شى

  .سنوات( 3)  ثالث عن تزيد  ال  لمدة العادية العامة الجمعية

   عليها  المنصوص للمدة  اإلدارة مجلس  أعضاء العامة الجمعية تنتخب -2
كة نظام ف   األساس الشى

ط ،وإذا ش ر مركز أحد أعضاء المجلس أثناء   انتخابهم إعادة ويجوز  سنوات.  ثالث تتجاوز  ال  أن بشى

بتعيي   العضوية الموضحة أدناه، جاز لمجلس اإلدارة  سبب من اسباب انقضاءي دورة المجلس أل

تيب    المركز الشاغر بحسب الب 
  انتخبت  عضوا مؤقت ف 

  الجمعية الت 
  الحصول عىل األصوات ف 

ف 

ة والكفاية.   المجلس عىل أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبر

ط -3 كات  خمس من أكب   إدارة مجلس عضويةة اإلدار  مجلس عضو  يش ل ال  أن يشب    مساهمة شى

   مدرجة
    السوق ف 

 واحد .   آن ف 

4-  
كة عىل ينبع    خمسة خالل عضويتهم وصفات اإلدارة مجلس  أعضاء بأسماء الهيئة إشعار  الشى

ات أيو – أقرب هما أي –تعيينهم تاري    خ من أو  اإلدارة مجلس دورة بدء تاري    خ من عمل أيام   تطرأ  ت يب 

ات حدوث تاري    خ من عمل يامأ خمسة خالل عضويتهم عىل  . الت يب 

ون : ترشيح عضوية مجلس اإلدارة :     المادة الثالثة والعشى
شيحات والمكافآت ) التعويضات ( بمهمة تقييم مالءمة والتوصية  شح للعضوية تختص لجنة الب  الب 

 لش ل العضوية بمجلس اإلدارة ولجان المجلس المختلفة. ويرا   
لمجلس اإلدارة بأسماء المرشحي  

شيحات والمكافآت خالل  كل شخص    لجنة الب 
كة أن يواف  شح لعضوية مجلس إدارة الشى يرغب الب 

شح المعتمدة كة بنماذج الب  اف من لجنة  سكرتارية الشى كة بإشى وعىل أمانة ش مجلس إدارة الشى

شح عبر الوسائط  
شيحات والمكافآت ) التعويضات ( التأكد من توفب  النماذج لمن يرغب الب 

الب 

شح للمسوغات النظامية، مع مراعاة المتطلبات المتاحة  ومن ضمان استكمال وشمول طلبات الب 

كة.    مجلس إدارة الشى
  اشتملت عليها العضوية ف 

 الت 

ون :  الرابعةالمادة   : عضوية مجلس اإلدارة انتهاءوالعشى
  كل وقت عزل جميع أعضاء المجلس أو بعضهم العامة للجمعية  يجوز  -1

،وتنته   العادية ف 

كة   . بانتهاء مدته أو انتهاء صالحية العضويةعضوية عضو مجلس إدارة الشى
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كة أن تشعر    -2   مجلس اإلدارة بإحد  طرق انتهاء العضوية، عىل الشى
عند انتهاء عضوية عضو ف 

  دعت إىل ذلك. 
 الهيئة والسوق فورا مع بيان األسباب الت 

كة، فعليه تقديم بيان   إذا استقال عضو مجلس اإلدارة، وكانت لديه -3 ملحوظات عىل أداء الشى

 مكتوب بها إىل رئيس مجلس اإلدارة، ويجب عرض هذا البيان عىل أعضاء مجلس اإلدارة. 

ون :  عوارض االستقالل :  الخامسةالمادة   والعشى
يجب أن يكون عضو مجلس اإلدارة المستقل قادرة عىل ممارسة مهامه وإبداء آرائه والتصويت عىل   -1

   القرارات بموضوعية
  تسهم ف 

وحياد، بما يعي   مجلس اإلدارة عىل اتخاذ القرارات السليمة الت 

كة.   تحقيق مصالح الشى

عىل مجلس اإلدارة أن يجري تقييمة سنوية لمد  تحقق استقالل العضو والتأكد من عدم وجود   -2

 يمكن أن تؤثر فيه.   عالقات أو ظروف تؤثر أو 

  عضو مجلس اإلدارة المستقل يتناف  مع االستقالل الال -3
ما   -عىل سبيل المثال ال الحرص  -زم توافره ف 

 :  يىل 

كة أخر  من   كة أو من أسهم شى   المائة أو أكب  من أسهم الشى
أ( أن يكون مالكة لما نسبته خمسة ف 

 . مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة

  المائة أو أكب  من أسهم ب( أن يكون ممثال لشخص ذي صفة 
اعتبارية يملك ما نسبته خمسة ف 

كة أخر  من مجموعتها.  كة أو من أسهم شى  الشى

كة أخر  من    شى
كة أو ف    الشى

ت( أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة ف 

 مجموعتها. 

كة   شى
كة أو ف    الشى

 أخر  من مجموعتها.   ث( أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيي   ف 

كة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.  كة أخر  من مجموعة الشى   شى
 ج( أن يكون عضو مجلس إدارة ف 

كة أو أي طرف متعامل معها أو   ح( أن يعمل أو كان يعمل موظفا خالل العامي   الماضيي   لد  الشى

كة أخر  من يكون مالكا لحصص سيطرة  مجموعتها، كمراجع  الحسابات وكبار الموردين، أو أن   شى

 لد  أي من تلك األطراف خالل 

 . العامي   الماضيي   

كة.     تتم لحساب الشى
  األعمال والعقود الت 

ة ف  ة أو غب  مباشى  خ( أن تكون له مصلحة مباشى

كة عالوة عىل مكافأة عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانه.    د( أن يتقاض  مبالغ مالية من الشى

  ع
ك ف  كة ذ( أن يشب    أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشى

كة، أو أن يتجر ف   مل من شأنه منافسة الشى
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ي الفصل 
 الثانن

 مسؤوليات مجلس الدارة واختصاصاته  

ون :   : مسؤولية مجلس الدارة المادة السادسة والعشر

  إدارة  (1
، وعليه بذل واجتر  العناية والوالء ف 

كة وكل ما من يمثل مجلس اإلدارة جميع المساهمي   الشى

 وتنميتها وتعظيم قيمتها.  شأنه صون مصالحها 

2)   
كة المسؤولية عن أعمالها وإن فوض لجان أو جهات أو أفراد ف  تقع عىل عاتق مجلس إدارة الشى

  جميع األحوال، ال يجوز لمجلس اإلدارة إصدار  ممارسة بعض اختصاصاته
عام أو غب    تفويضوف 

 محدد المدة.  

 

ونالمادة   :  : الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة  السابعة والعشى

كة م كات ولوائحه التنفيذية ونظام الشى   نظام الشى
ع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة ف 

كة وتوجيه    إدارة الشى
أعمالها بما يحقق األساس، يكون المجلس اإلدارة أوسع الصالحيات ف 

 :  أغراضها، ويدخل ضمن مهام مجلس اإلدارة واختصاصاته ما يىل 

اتيجيات والسياسات الخطط وضع( ۱  كة الرئيسة واألهداف واالسب  اف للشى  تنفيذها  عىل واإلشى

ية الموارد  توافر  من والتأكد  دوري، بشكل ومراجعتها   :  ذلك ومن لتحقيقها، الالزمة والمالية البشى

كة وخطط العمل الرئيسة وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر أ(  اتيجية الشاملة للشى وضع االسب 

 وتوجيهها.  ومراجعتها 

اتيجياتها وأهدافها المالية وإقرار الموازنات   كة واسب  ب( تحديد الهيكل الرأسماىل  األمثل للشى

 التقديرية بأنواعها.  

اف عىل النفقات الرأسمالية  كة، وتملك األصول والترصف بها. ت( اإلشى   الرئيسة للشى

كة.    الشى
 ث( وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل ف 

كة واعتمادها.    الشى
 ج( المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية ف 

كة وخططها ال ية والمالية الالزمة لتحقيق أهداف الشى  رئيسة ح( التحقق من توافر الموارد البشى

اف الداخلية للرقابة وضوابط أنظمة وضع( ۲  ومن ذلك:  عليها، العام واإلشى

أ( وضع سياسة مكتوبة لمعالجة حاالت تعارض المصالح الفعلية والمحتملة لكل من أعضاء مجلس 

كة ومرافقها، وإساءة  اإلدارة واإلدارة ، ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشى التنفيذية والمساهمي  

 التعامالت مع األطراف ذوي العالقة.   الترصف الناتج عن
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  ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير 
ب( التأكد من سالمة األنظمة المالية والمحاسبية، بما ف 

 المالية. 

ت( التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر، وذلك بوضع تصور عام عن 

  قد توا
كة، وطرحها  جهالمخاطر الت  كة وإنشاء بيئة ملمة بثقافة إدارة المخاطر عىل مستو  الشى الشى

كة بشفافية مع أصحاب المصالح  . واألطراف ذات الصلة بالشى

كة.    الشى
 ث( المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية ف 

   للعضوية ومحددة واضحة وإجراءات ومعايب   سياسات إعداد ( ۳ 
 يتعارض ال  بما  – اإلدارة مجلس  ف 

   اإللزامية األحكام مع
 ، ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها. -هذه الالئحة  ف 

( وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح وفق أحكام هذه الالئحة ـه( وضع 4 

كة باألنظمة واللوائح وال   تضمن تقيد الشى
امها باإلفصاح عن المعلومات  السياسات واإلجراءات الت  ب  

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

6  . كة، وتدفقاتها النقدية، وعالقاتها المالية واالئتمانية مع ال ب  اف عىل إدارة مالية الشى  ( اإلشى

اح( ۷  : يىل   ما  حيال يراه بما  العادية غب   العامة للجمعية االقب 

كة أو تخفيضه.   أ( زيادة رأس مال الشى

كة األساس أو تقرير استمرارها.    نظام الشى
كة قبل األجل المعي   ف   ب( حل الشى

اح( ۸   : يىل   ما  حيال يراه بما  العادية العامة  للجمعية االقب 

  حال تكوينه من قبل الجمعية العامة غب   أ
كة ف    للشى

العادية وعدم  ( استخدام االحتياط  االتفاف 

.   تخصيصه ل رض  معي  

كة.   ب( تكوين احتياطيات أو مخصصات مالية إضافية للشى

كة الصافية.   ت( طريقة توزي    ع أرباح الشى

ها. 9  كة واعتمادها قبل نشى  ( إعداد القوائم المالية األولية والسنوية للشى

ه قبل واعتماده اإلدارة مجلس تقرير  إعداد ( ۱۰   . نشى

  ونظم سياسات وفق  وذلك عنها  اإلفصاح الواجب والمعلومات البيانات وسالمة دقة ضمان( ۱۱ 

 والشفافية  اإلفصاح عمل

 المعمول بها. 

 األنشطة أوجه عىل ودوري مستمر  بشكل االطالع للمساهمي    تتيح فعالة اتصال قنوات إرساء( ۱۲ 

كة المختلفة  جوهرية  تطورات وأي للشى
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منبثقة عنه بقرارات يحدد فيها مدة اللجنة وصالحياتها ومسؤولياتها،  ( تشكيل لجان متخصصة 13

عىل أن يتضمن قرار التشكيل تسمية األعضاء وتحديد مهامهم  وكيفية رقابة المجلس عليها،

   وحقوقهم وواجباتهم، مع تقييم أداء وأعمال هذه اللجان وأعضائها. 

  ال14
  تمنح للعاملي   ف 

كة، مثل المكافآت الثابتة، والمكافآت ( تحديد أنواع المكافآت الت  شى

  شكل
أسهم، بما ال يتعارض مع الضوابط واإلجراءات التنظيمية  المرتبطة باألداء، والمكافآت ف 

كات المساهمة كات الخاصة بشى  المدرجة.  الصادرة تنفيذا لنظام الشى

كة. 15    الشى
  تحكم العمل ف 

 ( وضع القيم والمعايب  الت 

 : توزيع االختصاصات والمهام عشرون  الثامنة والالمادة 

كة تحديد االختصاصات وتوزي    ع المهام بي   مجلس اإلدارة واإلدارة   يتضمن الهيكل التنظيم  للشى

كة ويحقق  كات ويحسن كفاءة اتخاذ قرارات الشى التنفيذية بما يتفق مع أفضل ممارسات حوكمة الشى

  سبيل ذلك: 
  الصالحيات والسلطات بينهما. ويتعي   عىل مجلس اإلدارة ف 

 التوازن ف 

كة بعمل المتعلقة الداخلية السياسات اد اعتم( ۱    بما  وتطويرها، الشى
  المهام  تحديد  ذلك ف 

 إىل المستويات التنظيمية المختلفة. الموكولة  والمسؤوليات واالختصاصات

التنفيذية وجدول  اإلدارة إىل المفوضة الصالحيات بتحديد  وتفصيلية مكتوبة سياسة اعتماد ( ۲

وطريقة التنفيذ ومدة التفويض، ولمجلس اإلدارة أن يطلب من اإلدارة   يوضح تلك الصالحيات،

 التنفيذية رفع تقارير دورية أو سنوية بشأن ممارساتها للصالحيات المفوضة. 

   الموضوعات تحديد ( ۳
 . فيها  البت بصالحية  المجلس يحتفظ الت 

ون  المادة  : ل بي   المناصب: الفصالتاسعة والعشى
كة األساس، يعي   مجلس اإلدارة من بي   أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس ، 1 ( مع مراعاة أحكام نظام الشى

 . منتد ويجوز له أن يعي   عضوا 
ً
 با

   تنفيذي منصب وأي اإلدارة مجلس رئيس منصب  بي    الجمع يجوز  ال ( ۲
كة ف     بما  – الشى

  ذلك ف 

كة األساس عىل  -الرئيس التنفيذي أو المدير العام أو  المنتدب العضو  منصب وإن نص نظام الشى

 خالف ذلك.  

  إن - المنتدب والعضو  ونائبه اإلدارة مجلس رئيس من كل  اختصاصات تحديد  اإلدارة مجلس عىل( ۳

 ومسؤولياتهم  - وجد 

كة األساس من ذلك.   بشكل واضح ومكتوب إذا خال نظام الشى

كة. 4   الشى
  جميع األحوال، ال يجوز أن ينفرد شخص بالسلطة المطلقة التخاذ القرارات ف 

 ( ف 
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  : : اإلشراف على اإلدارة التنفيذيةالثالثون المادة 
كة، وتنظيم كيفية عملها  اف  يتوىل مجلس اإلدارة تشكيل اإلدارة التنفيذية للشى ، والرقابة واإلشى

  سبيل ذلك: 
 عليها، والتحقق من أدائها المهام الموكولة إليها، وعليه ف 

 وضع السياسات اإلدارية والمالية الالزمة.  ( 1

التحقق من أن اإلدارة التنفيذية تعمل وفق السياسات المعتمدة منه من خالل اإلدارات الرقابية     ( 2

كة.    بالشى

كة  التنفيذي الرئيس اختيار ( ۳ اف وتعيينه، للشى  .  أعماله عىل واإلشى

 مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخىل  وعزله وتحديد مكافآته، إن وج4
 د  ( تعيي  

ام وعزله وتحديد مكافأته، إن وجد  5  ( تعيي   مدير إدارة الحوكمة وااللب  

يه من معوقات  6 ( عقد اجتماعات دورية مع اإلدارة التنفيذية لبحث مجريات العمل وما يعب 

كة.    ومشاكل، واستعراض ومناقشة  المعلومات المهمة بشأن نشاط الشى

اتيجيتها.  ( وضع معايب  أداء لإلدارة التنفيذية تنسج7 كة واسب   م مع أهداف الشى

 أداء اإلدارة التنفيذية وتقويمه.   ( مراجعة ۸

كة إدارة عىل التعاقب خطط وضع( ۹  .الشى

 : والثالثون: اختصاصات اإلدارة التنفيذية ومهامها الحادية المادة 
كات  ولوائحه التنفيذية،  مع مراعاة االختصاصات المقررة لمجلس اإلدارة بموجب أحكام نظام الشى

كة بما  اتيجيات واألهداف الرئيسة للشى تختص اإلدارة التنفيذية بتنفيذ الخطط والسياسات واالسب 

 :  يحقق أغراضها. ويدخل ضمن اختصاصات اإلدارة التنفيذية ومهامها ما يىل 

كة الداخلية واألنظمة السياسات تنفيذ ( ۱  . اإلدارة  مجلس من المقرة للشى

اح( ۲ اتيجيةاال  اقب  كة الشاملة سب   وآليات وسياسات والمرحلية الرئيسة العمل وخطط للشى

 المخاطر، وخطط إدارة الظروف اإلدارية الطارئة وتنفيذها.  وإدارة والتمويل، االستثمار،

اح( ۳ كة األمثل الرأسماىل   الهيكل اقب  اتيجياتها  للشى  . المالية وأهدافها  واسب 

كة وتملك األصول والترصف فيها. 4 اح النفقات الرأسمالية الرئيسة للشى  ( اقب 

  اعتمادها. ( 5
كة ورفعها إىل مجلس اإلدارة للنظر ف  اح الهياكل التنظيمية والوظيفية للشى  اقب 

اف العام عليها، وتشمل: 6  ( تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلشى

   أ( تنفيذ سياسة تعارض المصالح
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  ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير 
ب( تطبيق األنظمة المالية والمحاسبية بشكل سليم، بما ف 

 المالية. 

   
ت( تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر، وذلك بوضع تصور عام عن المخاطر الت 

كة كة، وطرحها بشفافية  وإنشاء بيئة ملمة بثقافة الحد من المخاطر عىل مستو   قد تواجه الشى الشى

هم من  . أصحاب المصالح  مع مجلس اإلدارة وغب 

كة الخاصة الحوكمة قواعد  تنفيذ ( ۷ اح -الالئحة  هذه أحكام مع يتعارض ال  بما  – بفعالية بالشى  واقب 

 . الحاجة  عند  تعديلها 

كة باألنظمة واللوائح ۸   تضمن تقيد الشى
امها باإلفصاح عن ( تنفيذ السياسات واإلجراءات الت  والب  

 المعلومات الجوهرية 

 للمساهمي   وأصحاب المصالح

 : يىل   ما  حيال توصياته وتقديم اختصاصاته لممارسة الالزمة بالمعلومات اإلدارة مجلس تزويد ( ۹ 

كة أو تخفيضه.    أ( زيادة رأس مال الشى

  نظامها األساس أو تقرير استمرارها. 
كة قبل األجل المحدد ف    ب( حل الشى

كة.  كة. ث( تكوين احتياطيات إضافية للشى   للشى
 ت( استخدام االحتياط  االتفاف 

كة الصافية.   ج( طريقة توزي    ع أرباح الشى

اح( ۱۰     المكافآت وأنواع سياسة اقب 
، تمنح الت   المرتبطة والمكافآت الثابتة، المكافآت مثل للعاملي  

   والمكافآت باألداء،
 أسهم.   شكل ف 

  ضوء خطط ( إعداد 11
كة ف    نشاط الشى

التقارير الدورية المالية وغب  المالية بشأن التقدم المحرز ف 

كة اتيجية، وعرض تلك التقارير عىل مجلس اإلدارة.   وأهداف الشى  االسب 

كة اليوم   العمل إدارة( ۱۲  يتفق  وبما  األمثل بالشكل مواردها  إدارة عن فضال  أنشطتها،  وتسيب   للشى

كة أهداف مع اتيجيتها.  الشى  واسب 

   الفعالة المشاركة( ۱۳
كة داخل وتنميتها  األخالقية القيم ثقافة بناء ف   . الشى

( تنفيذ نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، والتحقق من فعالية تلك النظم وكفايتها، والحرص 14

ام بمستو   المخاطر المعتمد من مجلس اإلدارة.  عىل االلب  

  ذلك تحديد المهام  15
كة وتطويرها، بما ف  اح السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الشى ( اقب 

 إىل المستويات التنظيمية المختلفة.    واالختصاصات والمسؤوليات الموكولة

اح سياسة واضحة لتفويض األعمال إليها وطريقة تنفيذها. 16  ( اقب 
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اح( ۱۷    الصالحيات اقب 
  إىل ترفع أن عىل التفويض، ومدة القرار  اتخاذ  وإجراءات إليها، تفوض الت 

 عن ممارساتها لتلك الصالحيات. دورية   تقارير  اإلدارة مجلس
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 الفصل الثالث

 الدارة اختصاصات رئيس وأعضاء مجلس 

 :   والثالثون: اختصاصات رئيس مجلس اإلدارة ومهامه الثانيةالمادة 

كة ، يتوىل رئيس مجلس اإلدارة    دون إخالل باختصاصات مجلس اإلدارة والنظام األساش  للشى

  مهام واختصاصات  
اف عىل سب  عمله وأداء اختصاصاته بفعالية، ويدخل ف  قيادة المجلس واإلشى

 :  رئيس مجلس اإلدارة بصفة خاصة ما يىل 

   اإلدارة مجلس أعضاء حصول ضمان( ۱
 والواضحة الكاملة المعلومات عىل المناسب الوقت ف 

 . المضللة  وغب   والصحيحة

  الوقت 
التحقق من قيام مجلس اإلدارة بمناقشة جميع المسائل األساسية بشكل فعال وف 

 المناسب.  

كة تمثيل( ۲ كة ا أمام الشى كات ولوائحه التنفيذية ونظام الشى ل ب  وفق ما ينص عليه نظام الشى

كة.   األساس. تشجيع أعضاء  مجلس اإلدارة عىل ممارسة مهامهم بفعالية وبما يحقق مصلحة الشى

 .  اإلدارة مجلس إىل أراءهم وإيصال المساهمي    مع الفعىل   للتواصل قنوات وجود  ضمان( ۳

( تشجيع العالقات البناءة والمشاركة الفعالة بي   كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وبي   4

، وإيجاد ثقافة تشجع عىل النقد البناء.  التنفيذيي   وغب  األعضاء   التنفيذين والمستقلي  

ـه( إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة مع األخذ بعي   االعتبار أي مسألة يطرحها أحد  

ها  مراجع الحسابات، والتشاور مع أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي  أعضاء مجلس اإلدارة أو يثب 

 جدول أعمال المجلس .   عند إعداد 

6   
( عقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء مجلس اإلدارة غب  التنفيذيي   دون حضور أي تنفيذي ف 

كة    الشى

   والعقود  باألعمال  انعقادها  عند  العادية العامة الجمعية إبالغ( ۷
يكون ألحد أعضاء مجلس  الت 

ة أو غب   ة فيها، عىل أن يتضمن  اإلدارة مصلحة مباشى   قدمها العضو مباشى
هذا اإلبالغ المعلومات الت 

.   إىل مجلس اإلدارة ، وأن يرافق هذا التبليغ تقرير خاص كة الخارحر 
 من مراجع حسابات الشى

كة  العامة الجمعيات و  اإلدارة مجلس الجتماعات الدعوة( ۸  . للشى

كة  العامة الجمعيات و  اإلدارة مجلس اجتماع وإدارة تر س( ۹  . للشى

   مرجحا  صوته يكون( ۱۰
   األصوات تساوي حالة ف 

 . اإلدارة  مجلس ف 

كة تمثيل( ۱۱    الشى
   واإلعالمية الرسمية المحافل ف 
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   األخر  االختصاصات و  السلطات( ۱۲
 .  اإلدارة مجلس  له يمنحها  الت 

ة عمل أو يو  أن المجلس لرئيس( ۱۳   مباشى
كة أو من ال ب  ف    الشى

كل احد أعضاء المجلس أو موظف 

 أعمال معينة. 

والثالثون: تعيي   الرئيس التنفيذي بعد انتهاء خدماته رئيسا لمجلس   الثالثة المادة 

 :  اإلدارة 
كة خالل السنة األوىل من انتهاء خدماته.  ال   يجوز تعيي   الرئيس التنفيذي رئيسا لمجلس إدارة الشى

  : مبادئ الصدق واألمانة والوالء الرابعة والثالثون  المادة 
م كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة بمبادئ الصدق واألمانة والوالء والعناية واالهتمام بمصالح    يلب  

  ذلك عىل وجه الخصوص ما 
كة والمساهمي   وتقديمها عىل مصلحته الشخصية، ويدخل ف  الشى

 :  يىل 

كة عالقة مهنية صادقة، وأن يف1 صح  ( الصدق: وذلك بأن تكون عالقة عضو مجلس اإلدارة بالشى

كاتها التابعة.   لها عن أي معلومات مؤثرة كة أو إحد  شى  قبل تنفيذ أي صفقة أو عقد مع الشى

   التعامالت اإلدارة مجلس عضو  يتجنب بأن وذلك: الوالء ( ۲
   تعارض عىل تنطوي الت 

  المصالح، ف 

  هذه الالئحة.   ة التعامل،عدال من التحقق  مع
 ومراعاة األحكام الخاصة بتعارض المصالح ف 

   الواردة والمسؤوليات الواجبات بأداء وذلك: واالهتمام العناية( ۳
كات نظام ف    السوق ونظام الشى

 التنفيذية   ولوائحهما  المالية

كة األساس واألنظمة األخر  ذات العالقة.   ونظام الشى

 واألربعون : مهام أعضاء مجلس اإلدارة وواجباتهم   الخامسةالمادة 
  مجلس اإلدارة   –يؤدي كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة 

المهام   –من خالل عضويته ف 

 والواجبات األتية: 

حات تقديم( ۱ اتيجية لتطوير  المقب  كة  اسب   .  الشى

كة ألهداف تحقيقها  ومد  التنفيذية اإلدارة أداء مراقبة( ۲  .  وأغراضها  الشى

كة. مرا( ۳  جعة التقارير الخاصة بأداء الشى

كة.  4  ( التحقق من سالمة ونزاهة القوائم والمعلومات المالية للشى

كة قوية. 5   الشى
 ( التحقق من أن الرقابة المالية ونظم إدارة المخاطر ف 

 أعضاء اإلدارة التنفيذية.   لمكافأة( تحديد المستويات المالئمة 6

   الرأي إبداء( ۷
  وعزلهم التنفيذية اإلدارة أعضاء تعيي    ف 
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   المشاركة( ۸
   واإلحالل التعاقب خطة وضع ف 

كة وظائف ف   .  التنفيذية الشى

ام( ۹ كات نظام بأحكام التام االلب    ذات واألنظمة التنفيذية ولوائحهما  المالية السوق ونظام الشى

  المجلس ، واالمتناع من القيام أو المشاركة  ممارسته لمهام  عند  األساس  والنظام الصلة
عضويته ف 

كة.    أي عمل يشكل إساءة لتدبب  شؤون الشى
 ف 

وع لعذر  إال  عنها  الت يب وعدم العامة  والجمعية اإلدارة مجلس  اجتماعات حضور ( ۱۰    يخطر  مشى

 األسباب طارئة.   أو  مسبقا،  المجلس رئيس به

  يكون عضوا فيها وعدم الت يب   عن المنبثقة اللجان اجتماعات حضور ( ۱۱
مجلس اإلدارة والت 

وع يخطر به  رئيس اللجنة مسبقا، أو ألسباب طارئة.  عنها إال لعذر مشى

 ولجانه اإلدارة مجلس الجتماعات والتحضب   بمسؤولياته، لالضطالع كاف  وقت تخصيص( ۱۲

   بما  بفعالية، فيها  والمشاركة
كة. ذلك توجيه األسئلة ذات  ف   العالقة ومناقشة كبار التنفيذيي   بالشى

   بالموضوعات الصلة ذات المعلومات وتحليل دراسة( ۱۳ 
  إبداء قبل اإلدارة مجلس فيها  ينظر  الت 

 . بشأنها  الرأي

( تمكي   أعضاء مجلس اإلدارة اآلخرين من إبداء آرائهم بحرية، وحث المجلس عىل مداولة 14

 الموضوعات واستقصاء آراء

هم إذا ظهرت حاجة إىل ذلك.   كة ومن غب   المختصي   من أعضاء اإلدارة التنفيذية للشى

ة  -( إبالغ مجلس اإلدارة بشكل كامل وفوري بأي مصلحة له 15 ة كانت أم غب  مباشى     -مباشى
ف 

  تتم لحساب
كة، وأن يتضمن ذلك اإلبالغ طبيعة تلك المصلحة وحدودها  األعمال والعقود الت  الشى

ة أو غب  مباشى من وأسماء  أي أشخاص معنيي   بها، والفائدة المتوقع الحصول عليها بشكل مباشى

  
تلك المصلحة سواء أكانت تلك الفائدة مالية أم غب  مالية، وعىل ذلك العضو عدم المشاركة ف 

كات ونظام السوق المالية   التصويت عىل أي قرار يصدر بشأن ذلك، وذلك وفقا ألحكام نظام الشى

 هما التنفيذية. ولوائح

ة  -( إبالغ مجلس اإلدارة بشكل كامل وفوري بمشاركته 16 ة أو غب  المباشى   أي أعمال من   -المباشى
ف 

كة، أو  كة  شأنها منافسة الشى   أحد فروع النشاط الذي   -بشكل مباشى أو غب  مباشى  -بمنافسته الشى
ف 

كات  ولوائحهما التنفيذية.  ونظام السوق المالية تزاوله، وذلك وفقا ألحكام نظام الشى

   عضويته طريق  عن عليها  وقف أشار  أي إفشاء أو  إذاعة عدم( ۱۷
  مساهم   من أي إىل  المجلس ف 

كة     ذلك يكن لم ما  - الشى
، وذلك بحسب ما  –أثناء انعقاد اجتماعات الجمعية العامة ف  أو إىل ال ب 

كات ونظام السوق المالية  ولوائحهما التنفيذية.  تقتضيه أحكام نظام الشى

، لمصلحة  العمل( ۱۸ بناء عىل معلومات كاملة، وبحسن نية، مع بذل العناية واالهتمام الالزمي  

كة والمساهمي   كافة.   الشى

تبة عىل العضوية. 19  ( إدراك واجباته وأدواره ومسؤولياته المب 
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   معارفه تنمية( ۲۰
كة أنشطة مجال   ف     وأعمالها  الشى

  ذات والصناعية والتجارية المالية المجاالت وف 

  صلة. ال

  المجلس عىل ( ا21
  حال عدم تمكينه من الوفاء بمهامه ف 

الستقالة من عضوية مجلس اإلدارة ف 

 الوجه األكمل. 

 

 

  واألربعون : مهام العضو المستقل  السادسة المادة 
  المادة 

واألربعون من هذه الالئحة، يتعي   عىل عضو مجلس اإلدارة  الخامسةباإلضافة إىل ما ورد ف 

  أداء المهام األتية: 
 المستقل المشاركة بفعالية ف 

كة، وأدائها، وتعيي   أعضاء اإلدارة 1 اتيجية، وسياسات الشى
  المسائل االسب 

( إبداء الرأي المستقل ف 

 التنفيذية. 

كة مصالح مراعاة نم التحقق ( ۲   المصالح.  وتقدي  ومساهميها  الشى
 مها عند حصول أي تعارض ف 

اف( ۳ كة، الخاصة الحوكمة قواعد  تطوير  عىل اإلشى  . لها  التنفيذية اإلدارة تطبيق  ومراقبة بالشى
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 الفصل الرابع 

 إجراءات عمل مجلس الدارة 

 : واألربعون : اجتماعات مجلس اإلدارة السابعة المادة 
كات ولوائحه التنفيذية والنظام األساس، يعقد مجلس اإلدارة    نظام الشى

مع مراعاة ما ورد ف 

 مهامه بفعالية، ويعقد اجتماعاته أيضا مت  ما دعت الحاجة إىل ذلك.   اجتماعات منتظمة لممارسة

   اجتماعات أربعة اإلدارة مجلس  يعقد ( ۱
  ثالثة كل  واحد  اجتماع عن يقل ال  بما  األقل، عىل السنة ف 

 . أشهر 

عىل دعوة رئيسه أو طل ب عض وين م ن أعض ائه، ويج ب إرس ال ال دعوة  بناء  اإلدارة  مجلس  يجتمع(  ۲

أعضاء المجلس قبل خمسة أيام عىل األقل من تاري    خ االجتماع مرافق ة له ا  لالجتماع إىل كل عضو من

ج   دول أعم   ال االجتم   اع والوث   ائق والمعلوم   ات الالزم   ة، م   ا ل   م نس   تدع األوض   اع عق   د االجتم   اع بش   كل 

والوث  ائق والمعلوم  ات  وة إىل االجتم  اع مرافق  ة له  ا ج  دول أعم  ال االجتم  اعط  ارئ، فيج  وز إرس  ال ال  دع

 الالزمة خالل مدة تقل عن خمسة أيام قبل تاري    خ االجتماع. 

ط أن ال يقل عدد  ( 3 ه نصف األعضاء عىل األقل بشى  إال أذا حرص 
ً
ال  يكون اجتماع المجلس صحيحا

ين عن أرب  ع  أعضاء ويجوز لعضو مجلس اإلدارة    حضور  الحاض 
ه من األعضاء ف  أن ينيب عنه غب 

 للضوابط اآلتية : 
ً
 االجتماعات المجلس طبقا

  حضور ذات االجتماع.  
 أ( ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكب  من عضو واحد ف 

 ب( أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة.  

  يحظر النظام عىل  ت( ال يجوز للنائب، فيما يتعلق بصوت المنيب التصويت عىل 
القرارات الت 

 المنيب التصويت بشأنها. 

لكل عضو صوت ويصدر القرار ب البية األصوات وإذا تساوت األصوات يؤخذ بقرار من كان رئيس   ( 4

  صفه. 
 مجلس اإلدارة ف 

 واألربعون: ملحوظات أعضاء مجلس اإلدارة  الثامنةالمادة 
كة أو أي من الموضوعات   ( 1 إذا كان لدي أي من أعضاء مجلس اإلدارة ملحوظات حيال أداء الشى

  
المجلس أو ير    هما يتخذاجتماع المجلس ، فيجب تدوينها وبيان  المعروضة ولم يبت فيها ف 

  محرص  
  اجتماع المجلس ف 

 اجتماع مجلس اإلدارة.   اتخاذه من إجراءات حيالها ف 

  محرص   راية اإلدارة سمجل  عضو  أبد  إذا ( ۲
م ايرة لقرار المجلس، فيجب إثباته بالتفصيل ف 

 اجتماع المجلس. 



 

40 
 

 واألربعون: تنظيم حضور اجتماعات مجلس اإلدارة  التاسعةالمادة 
( يجب تنظيم عملية حضور اجتماعات مجلس اإلدارة، والتعامل مع حاالت عدم انتظام األعضاء  1

  حضور تلك االجتماعات. 
 ف 

   االجتماعات جميع حضور  عىل الحرص المستقل اإلدارة مجلس عضو  عىل( ۲
  قرارات فها  تتخذ  الت 

    تؤثر  وجوهرية مهمة
كة وضع  ف   . الشى

 : جدول أعمال مجلس اإلدارة   الخمسون : المادة 
اض أي عضو عىل هذا الجدول،  1   حال اعب 

( يقر مجلس اإلدارة جدول األعمال حال انعقاده. وف 

  محرص  
 اجتماع المجلس.   يجب إثبات ذلك ف 

   عضو  لكل( ۲
اح حق  اإلدارة مجلس ف   . األعمال جدول إىل بند  أي إضافة اقب 

 : : ممارسة اختصاصات مجلس اإلدارة والخمسون  الحادية المادة 
    ومهامه اختصاصاته ممارسة اإلدارة مجلس عىل( ۱

كة قيادة ف     الشى
  وفعالة حكيمة ضوابط إطار  ف 

 . وإدارتها والحد من آثارها  بقياس المخاطر  تسمح

ون م ( ۲)  الفقرة مراعاة مع( ۲  –من هذه الالئحة ، يجوز لمجلس اإلدارة ن المادة السادسة والعشى

  حدود 
ة عمل أو    أن – اختصاصاتهف  هم مباشى  من أعضائه أو لجانه أو من غب 

يفوض إىل أحد أو أكب 

 أعمال معينة. 

  مجلس اإلدارة وتهدف إىل حث  اإلدارة مجلس يضع( ۳
سياسة داخلية تبي   إجراءات العمل ف 

كة.   أعضائه عىل العمل بفعالية ام بواجباتهم تجاه الشى  لاللب  

  لالضطالع بالمهام والمسؤوليات  4
( يتوىل مجلس اإلدارة تنظيم أعماله وتخصيص الوقت الكاف 

  ذلك التحضب  
جان، والتأكيد عىل تنسيق وتسجيل االجتماعات المجلس والل المنوطة به بما ف 

 وحفظ محاض  اجتماعاته. 

 : : أمي   ش مجلس اإلدارة الثانية والخمسون المادة 
هم، وتحدد اختصاصات ومكافآت أمي    ي( ۱ عي   مجلس اإلدارة أمينا للش من بي   أعضائه أو من غب 

  هذا الشأن  –الش بقرار من مجلس اإلدارة 
كة األساس أحكاما ف  عىل أن   -ما لم يتضمن نظام الشى

 :  تتضمن هذه االختصاصات ما يىل 

ما دار من نقاشات ومداوالت، وبيان ( توثيق اجتماعات مجلس اإلدارة وإعداد محاض  لها تتضمن أ

وتاريخه ووقت بدايته وانتهائه، وتوثيق قرارات المجلس ونتائج التصويت، وحفظها  مكان االجتماع

  سجل خاص ومنظم، 
  أبدوها  ينوتدو  ف 

ين والتحفظات الت  ، -إن وجدت  -أسماء األعضاء الحاض 

ين وتوقيع هذه المحاض  من جميع األعضاء  . الحاض 

  يعدها المجلس.  ب( حفظ
  ترفع إىل مجلس اإلدارة والتقارير الت 

 التقارير الت 
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ت( تزويد أعضاء مجلس اإلدارة بجدول أعمال المجلس وأوراق العمل والوثائق والمعلومات 

معلومات إضافية يطلبها أي من أعضاء مجلس اإلدارة ذات عالقة   المتعلقة به، وأي وثائق أو 

  جدو 
 . ل االجتماع  بالموضوعات المشمولة ف 

  أقرها المجلس.  
 ث( التحقق من تقيد أعضاء مجلس اإلدارة باإلجراءات الت 

 بمدة كافية.   المحدد  التاري    خ  قبل المجلس اجتماعات بمواعيد  اإلدارة مجلس أعضاء تبليغج( 

 ح( عرض مسودات المحاض  عىل أعضاء مجلس اإلدارة إلبداء مرئياتهم حيالها قبل توقيعها. 

خ( التحقق من حصول أعضاء مجلس اإلدارة بشكل كامل وشي    ع عىل نسخة من محاض  اجتماعات  

كة.   المجلس  والمعلومات والوثائق المتعلقة بالشى

 د( التنسيق بي   أعضاء مجلس اإلدارة.  

أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقا لما نصت عليه المادة   افصاحاتذ( تنظيم سجل 

 .  هذه الالئحة بعد المائة من الرابعة

 تقديم العون والمشورة إىل أعضاء مجلس اإلدارة ر( 

 . اإلدارة  مجلس  من بقرار  إال  اإلدارة مجلس ش  أمي     عزل يجوز  ال ( ۲ 

 الفصل الخامس 

 التدريب والدعم والتقييم

 : تزويد األعضاء بالمعلوماتالثالثة والخمسون : المادة 
كة تزويد أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء غب  التنفيذيي   بوجه  يتعي   عىل اإلدارة التنفيذية بالشى

كة بجميع المعلومات والبيانات والوثائق والسجالت الالزمة، عىل أن تكون كاملة   خاص ولجان الشى

  الوقت المناسب؛ لتمكينهم من أداء واجباتهم ومهامهم 
 . وواضحة وصحيحة وغب  مضللة وف 

 :  الخمسون : سياسة اإلحالل  الرابعة المادة
  مكونات سياسة اإلحالل   

شيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس اإلدارة بالنظر ف  تختص لجنة الب 

  يراد منها أن تهدف الضمان سالسة التحول فيما بي   أعضاء المجلس وضمان أن يتم ش ل  
والت 

  تناوب متناغم بحيث ترا   متطلبات 
  المجلس  العضوية ف 

توافر المهارات الالزمة لش ل المراكز ف 

كة لعضوية مجلس اإلدارة، وأيضا عضوية اللجان   ولجانه.    تنهجها الشى
وتشمل سياسة اإلحالل الت 

شيحات والمكافآت، لجنة المراجعة) المنبثقة عن المجلس  شيحات تختص   ( الب  وحيث أن لجنة الب 

ب القوة والضعف فيه، والرفع للمجلس بأي بتقييم هيكل المجلس ولجانه، ومراجعة جوان

  تعتبر جوهر  
  جوانب المتطلبات التالية والت 

حات تتعلق بذلك، فإن من األهمية النظر ف  مقب 

كة:    تنتهجها الشى
  سياسة اإلحالل الت 
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 ( تشكيل المجلس ووضع تصورات للحد األدن  والحد األقض لعدد أعضاء المجلس ولجانه.  1

   أعضائها  وفعالية المطلوبة  المجلس لجان( ۲
   المشاركة ف 

 . واجتماعاتها  أعمالها  ف 

 .  والمستقلي    التنفيذيي    وغب   التنفيذيي    األعضاء عدد  واقع من التشكيل متطلبات( ۳

 للمهارات المحددة  الحاجة متطلبات( ٤

شيحات  بتقييم وضع المجلس ومد  حاجته لضخ شخصيات   توالمكافئاوحيث تختص لجنة الب 

ومهارات محددة، فإن من األهمية النجاح سياسة اإلحالل أن يصار إىل تطوير مخطط يشمل أعضاء 

ة عضويتهم الحالية، وكذلك هو الحال  بلجان المجلس،  مجلس اإلدارة، ومدة خدمتهم، انتهاء فب 

  يجب أن ترا   هو أن  
من واقع المهارات الالزم ش لها كما أن من أساسيات نجاح عملية اإلحالل الت 

  قد  
يتم مناقشة أعضاء المجلس عن خططهم الشخصية وبشكل منتظم وضي    ح ونواياهم، والت 

  أ
امهم بشأنها وبصفة سنوية ، ينبع    االعتبار أن يتم إعادة تأكيد الب  

كة شمول  يؤخذ ف  ن ترا   الشى

كة عىل العناض التالية:    تنتهجها الشى
 عملية تفعيل سياسة اإلحالل الت 

 . ( تحديد األعضاء الذين سوف يتم تحديد خلف لهم 1

  يشاركوا  أن يمكن الذين العالية اإلمكانات ذوي من أعضاء ليكونوا  المرشحي    األشخاص تحديد ( ۲

  
 .  اإلحالل ف 

 كل عضو ذا إمكانات عالية.   مع التطويرية األنشطة تنفيذ ( ۳

 ( مقابلة وتقييم األعضاء المحتملي   للمنصب. 4

ات وفق برنامج محدد يهدف إلستقطاب المرشح 5 ( تقييم جهود اإلحالل والعمل عىل إجراء الت يب 

 وإحالله. 
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 الفصل السادس

 تعارض المصالح 

والخمسون : التعامل مع تعارض المصالح وصفقات األطراف ذوي   الخامسةالمادة 

 : العالقة 
كة ، يجري التعامل مع  كات ولوائحه التنفيذية والنظام األساس للشى مع مراعاة أحكام نظام الشى

  هذا  
حاالت تعارض المصالح وصفقات أو تعامالت األطراف ذوي العالقة وفقا لألحكام الواردة ف 

 الفصل. 

 : والخمسون: سياسة تعارض المصالح ادسةالسالمادة 
يضع مجلس اإلدارة سياسة مكتوبة وواضحة للتعامل مع حاالت تعارض المصالح الواقعة أو  

هم من    أداء أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية أو غب 
  يمكن أن تؤثر ف 

المحتمل وقوعها الت 

كة أو مع  كة عند تعاملهم مع الشى   الشى
أصحاب المصالح اآلخرين، عىل أن تتضمن هذه العاملي   ف 

  :  السياسة بصفة خاصة ما يىل 

1  
هم من العاملي   ف  ( التأكيد عىل أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المساهمي   وكبار التنفيذيي   وغب 

ورة تجنب الحاالت كة برص  كة، والتعامل معها   الشى   تؤدي إىل تعارض مصالحهم مع مصالح الشى
الت 

كات ولوائحه التنفيذية والنظاموفقا  كة.   ألحكام نظام الشى  األساس للشى

كة نشاط طبيعة مع تتناسب المصالح تعارض لحاالت توضيحية أمثلة  تقديم( ۲  .  الشى

خيص عىل والحصول المصالح، تعارض عن لإلفصاح واضحة إجراءات( ۳   الالزمة الموافقة أو   الب 

   األعمال بدء قبل
  المصالح. عنها  تنشأ  قد  الت 

 تعارض ف 

  المصالح أو عند وقوع هذا 4
  قد تؤدي إىل تعارض ف 

( اإللزام باإلفصاح الدائم عن الحاالت الت 

 التعارض. 

   المشاركة أو  التصويت عن  باالمتناع اإللزام( ٥
    تعارض وجود  عند  القرار  اتخاذ  ف 

  المصالح.  ف 

كة أو تعاملها مع 6 طرف ذي عالقة، عىل أن يشمل ذلك إبالغ ( إجراءات واضحة عند تعاقد الشى

تأخب  بذلك التعاقد أو التعامل، إذا كان هذا التعاقد أو التعامل مساوية  الهيئة والجمهور من دون أي

كة وفقا  %1أو يزيد عىل   . خر قوائم مالية سنوية مراجعة آل  من إجماىل  إيرادات الشى

  يتخذها مجلس اإلدارة إذا تبي   ل7
 ه اإلخالل بهذه السياسة. ( اإلجراءات الت 

 : والخمسون: تجنب تعارض المصالح  السابعةالمادة 
 ( يجب عىل عضو مجلس اإلدارة: 1
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كة عىل مصلحته الشخصية، وأن ال يست ل  أ( ممارسة مهامه بأمانة ونزاهة، وأن يقدم مصالح الشى

 مصالح خاصة.   منصبه لتحقيق 

  حياده عند ب( تجنب حاالت تعارض المصالح، وإبالغ 
  قد تؤثر ف 

المجلس بحاالت التعارض الت 

  الموضوعات
   النظر ف 

اك هذا العضو ف  المعروضة عىل المجلس ، وعىل مجلس اإلدارة عدم إشى

  
  اجتماعات مجلس اإلدارة   المداوالت، وعدم احتساب صوته ف 

التصويت عىل هذه الموضوعات ف 

 .  وجمعيات المساهمي  

كة وأنشطتها وعدم إفشائها إىل أي شخص.  ت( الحفاظ عىل شية المعلو   مات ذات الصلة بالشى

 : اإلدارة مجلس  عضو  عىل يحظر ( ۲

كة أ   تتم لحساب الشى
  األعمال والعقود الت 

( التصويت عىل قرار مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة ف 

ة في إذا كانت له مصلحة ة أو غب  مباشى  ا. همباشى

كة أو معلوماتها أو  -بشكل مباشى أو غب  مباشى  -االستفادة ب( االست الل أو  من أي من أصول الشى

كة،   الفرص االستثمارية   مجلس اإلدارة، أو المعروضة عىل الشى
المعروضة عليه بصفته عضوا ف 

  االستفادة  
كة ف    ترغب الشى

كة، أو الت    تدخل ضمن أنشطة الشى
ويشمل ذلك الفرص االستثمارية الت 

بطريق  -شي الحظر عىل عضو المجلس الذي يستقيل ألجل است الل الفرص االستثمارية منها، وي

  علم بها أثناء عضويته بمجلس   –مباشى أو غب  مباشى 
  االستفادة منها والت 

كة ف    ترغب الشى
الت 

 اإلدارة. 

 : والخمسون: إفصاح المرشح عن تعارض المصالح  الثامنةالمادة 
  ترشيح نفسه

لعضوية مجلس اإلدارة أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي   عىل من يرغب ف 

 وفق اإلجراءات المقررة من الهيئة ، وتشمل:  -من حاالت تعارض المصالح 

1   
  يرغب ف 

كة الت    تتم لحساب الشى
  األعمال والعقود الت 

ة ف  ة أو غب  مباشى ( وجود مصلحة مباشى

شح لمجلس إدارتها.   الب 

اكه( ۲    اشب 
كة، منافسة شأنه من عمل ف     منافستها  أو   الشى

 حد فروع النشاط الذي تزاوله. أ ف 

كة :  والخمسون:  التاسعةالمادة   منافسة الشى
كات، إذا رغب عضو    المادة الثانية والسبعي   من نظام الشى

كة مع مراعاة ما ورد ف  منافسة الشى

كة، أو من   عمل من شأنه منافسة الشى
اك ف    االشب 

  أحد فروع النشاط الذي  مجلس اإلدارة ف 
افستها ف 

 :  تزاوله، فيجب مراعاة ما يىل 

  محرص   (1
  ممارستها، وإثبات هذا اإلبالغ ف 

  يرغب ف 
إبالغ مجلس اإلدارة باألعمال المنافسة الت 

 اجتماع مجلس اإلدارة. 
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  مجلس   (2
  هذا الشأن ف 

  التصويت عىل القرار الذي يصدر ف 
اك العضو صاحب المصلحة ف  عدم اشب 

 المساهمي   .  اإلدارة وجمعيات

3)   
( قيام رئيس مجلس اإلدارة بإبالغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها باألعمال المنافسة الت 

 يزاولها عضو المجلس . 

كة يسمح للعضو بممارسة األعمال  (4 ( الحصول عىل ترخيص مسبق من الجمعية العامة العادية للشى
خيص سنوية.  المنافسة، عىل أن يجدد   هذا الب 

 : هوم أعمال المنافسة : مفالستون  المادة
  أحد فروع النشاط 

كة أو منافستها ف    أي عمل من شأنه منافسة الشى
اك ف    مفهوم االشب 

يدخل ف 

  :  الذي تزاوله ما يىل 

1)    
كة أو مؤسسة فردية أو تملکه نسبة مؤثرة ألسهم أو حصص ف  تأسيس عضو مجلس اإلدارة لشى

كة أو منشأة أخر ، كة أو مجموعتها.  شى  تزاول نشاطا من نوع نشاط الشى

كة أو مجموعتها، أو توىل  إدارة مؤسسة   (2
كة أو منشأة منافسة للشى قبول عضوية مجلس إدارة شى

كة  منافسة أيا كان شكلها.  فردية منافسة أو شى

كة أو منشأة أخر  (3 ة، لشى   حكمها، ظاهرة كانت أو مستب 
  حصول العضو عىل وكالة تجارية أو ما ف 

كة أو   مجموعتها.  منافسة للشى

خيصالحادية والستون المادة   :  : رفض تجديد الب 
خيص الممنوح بموجب المادتي   الحادية والسبعي   والثانية   

إذا رفضت الجمعية العامة تجديد الب 
كات والمادة  والخمسون من هذه الالئحة، فعىل عضو مجلس  التاسعةوالسبعي   من نظام الشى

  المجلس منتهية
،  اإلدارة تقديم استقالته خالل مهلة تحددها الجمعية العامة، وإال عدت عضويته ف 

كات  وذلك ما لم يقرر العدول عن العقد أو التعامل أو المنافسة أو توفيق أوضاعه طبقا لنظام الشى
 ولوائحه التنفيذية قبل انقضاء المهلة المحددة من قبل الجمعية العامة. 

 : : قبول الهدايا  ستونوال الثانيةالمادة 
لهدايا من أي شخص له تعامالت ال يجوز ألي من أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيي   قبول ا

  المصالح 
كة، إذا كان من شأن تلك الهدايا أن تؤدي إىل تعارض ف   تجارية مع الشى
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 الفصل الرابع 

كة   لجان الشر

 

 الفصل األول 

 أحكام عامة

 

 :  تشكيل اللجان:   الثالثة والستونالمادة 
كة األس اس وقواع د عم ل اللج ان ت شكل اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة وفق ما تض منه نظ ام الش ى

ش    يحات والمكاف    آت )التعويض    ات(، ويعتم    د المجل    س لوتش    مل ك    ل م    ن  جن    ة المراجع    ة ،  لجن    ة الب 

  االعتب  ار المتطل ب إق  رار الجمعي  ة العام ة ع  ىل قواع  
د قواع د ول  وائح عم ل اللج  ان جميع  ا، م ع األخ  ذ ف 

  
ش  يحاتلجن  ة عم  ل لجن  ت  المراجع  ة. تعت  بر ه  ذه اللج  ان لج  ان تابع  ة لمجل  س والمكافئ  ات ولجن  ة  الب 

ة إىل مجل  س اإلدارة، وع  ىل ك  ل لجن  ة أن تبل  غ مجل  س اإلدارة بم  ا تتوص  ل  اإلدارة، وترف  ع تقاريره  ا مب  اشى

ه اللج ان بانتظ ام إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات بشفافية، وعىل مجلس اإلدارة أن يتابع عمل هذ

تكون كل لجنة مسؤولة عن أعمالها أمام مجل س اإلدارة، و للتحقق من ممارستها األعمال الموكلة إلها. 

  
،  ض ها إليه ا فو وال يخل ذلك بمسؤولية المجلس عن تلك األعمال وعن الصالحيات أو السلطات الت 

 . خمسة يزيد عىل  وأال  ثالثةيقل عدد أعضاء اللجان عن  وأال 

 : الستون : عضوية اللجان الرابعة  دة الما 
  قد   (1

  اللجان المعنية بالمهام الت 
يجب تعيي   عدد كاف من أعضاء مجلس اإلدارة غب  التنفيذيي   ف 

  
المصالح، كالتأكد من سالمة التقارير المالية وغب  المالية، ومراجعة  ينشأ عنها حاالت تعارض ف 

، وتحديد صفقات األطراف ذوي العالقة،  شيح لعضوية مجلس اإلدارة، وتعيي   كبار التنفيذيي  
والب 

م ر ساء وأعضاء هذه اللجان بمبادئ الصدق واألمانة والوالء والعناية واالهتمام  المكافآت. ويلب  

كة والمساهمي   وتقديمها عىل مصلحتهم الشخصية.   بمصالح الشى

  لجنة العضوا اإلدارة  مجلس رئيس يكون يجوز أن  ال   (2
   مشاركته ويجوز  ،مراجعة ف 

عضويه اللجان ف 

   الرئيس منصب يش ل ال أن  ، عىلاألخر 
شيحات ولجنةالمراجعة  لجنة ف   . والمكافآت الب 

 دراسة الموضوعات : : الستون الخامسة و المادة 
  تحال إليها من مجلس  الموضوعاتتتوىل اللجان دراسة  (1

  تختص بها أو الت 
، وترفع  اإلدارةالت 

  ذلك، عىل المجلسالقرار بشأنها، أو أن تتخذ القرارات إذا فوض إليها التخاذ  المجلستوصياتها إىل 

 اختصاصات ومسؤوليات مجلس اإلدارة .  الفقرة ترا    أن
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اء بمن تراهاالستعانة جان لل (2 كةمن داخل ال والمختصي    من الخبر   حدود  شى
  أومن خارجها ف 

  ذلك   عىل أن يضمن ، صالحياتها 
كةوعالقته   ذكر اسم الخبب   ،مع محرص  اجتماع اللجنة ف    بالشى

 التنفيذية. واإلدارة 

 :  اجتماعات اللجان: الستون السادسة و المادة 
   ألييح   ق  ال  .1

إذا إال اجتماعاته   ا  اللج   ان حض   ور  وأعض   اء ع   دا أم   ي   ش اللجن   ةاإلدارة  مجل   س عض   و ف 

 مشورته.  والحصول عىلرأيه  إىل االستماع اللجنة طلبت

طي .2 ين أص وات قراراته ا بأغلبي ة وتصدر  أعضائها، أغلبية حضور  اللجان اجتماعات  لصحة  شب   الح اض 

 . االجتماع رئيسه مع صوتيرجح الجانب الذي  ،وعند تساوي

وم  داوالت ، وتوثي  ق م  ا دار م  ن نقاش  ات وإع  داد مح  اض  له  ا تتض  من  يج  ب توثي  ق اجتماع  ات اللجن  ة .3

  س       جل خ       اص وم       نظم، وبي       ان أس       ماء توص       يات اللج       ان ونت       ائج
 األعض       اء التص       ويت، وحفظه       ا ف 

  أب     دوها 
ين والتحفظ     ات ال     ت  األعض     اء  م     ن جمي     ع ه     ذه المح     اض  وتوقي     ع  ، –إن وج     دت –الح     اض 

ين.   الحاض 

 

 

 

 

ي 
 الفصل الثانن

 لجنة المراجعة 

 :مقدمة

كات الص ادرة ع ن مجل س   بناءم    المملك ة العربي ة الس عودية ، والئح ة حوكم ة الش ى
كات ف  عىل نظام الشى

كة حي ث أن اله دف ، هيئة الس وق المالي ة ، تتش كل لجن ة المراجع ة بق رار م ن الجمعي ة العمومي ة للش ى

 األس    اش  للجن    ة المراجع    ة ه    و وج    ود آلي    ة فعال    ة للرقاب    ة ع    ن طري    ق مراجع    ة الحس    ابات والمراجع    ة

كة ،  الداخلية و ذل ك للتحق ق م ن س المة ونزاه ة البيان ات والتق ارير والق وائم المالي ة الص ادرة ع ن الش ى

اموض  مان  و  ،وكافي  ة للرقاب  ة الداخلي  ة وإدارة للمخ  اطر  ب  القواني   والل  وائح، ووج  ود أنظم  ة قوي  ة االل  ب  

  تحك   م أعماله   ا 
 تح   دد الئح   ة المراجع   ة وظ   ائف ومه   ام اللجن   ة ، والقواع   د ال   ت 

ً
. وترس   م الالئح   ة أيض   ا

م  ة اإلط  ار الع  ام للجن  ة لتنفي  ذ أعماله  ا بتحدي  د أنش  طتها ومس  ؤولياتها وص  الحياتها بطريق  ة تك  ون مالئ

كة  عالق ة اللجن ة بمجل س اإلدارة والم ديرين التنفي ذيي   واألط راف الخارجي ة للشى
ً
. وتبي   الالئحة أيض ا

كة . وتركز الالئحة عىل  بذل العناية الالزمة والح رص ع ىل الموض وعية وخاصة المراجع الخارحر  للشى

، كم  ا تص  ف القواع  د العام  ة والخاص  ة ب  التخطيط والتنفي  ذ وتوثي  ق العم  ل باإلض  افة إىل واالس  تقاللية

 تحديد طرق االتصال اإلداري. 
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 :المبادئ العامة
 تيار اخالمراجعة، ومهامها، وتشكيل اللجنة وقواعد  لجنة تنظم هذه الالئحة ضوابط وإجراءات عمل (1

  حال  
أعضائها وكيفية ترشيحهم، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم، وآلية تعيي   أعضائها بشكل مؤقت ف 

 .ش ور أحد مقاعد اللجنة

كات   (2 كة، والئحة حوكمة الشى كات، وأحكام النظام األساس للشى تخضع هذه الالئحة ألحكام نظام الشى

  المملكة العربية 
شد بأفضل الممارسات  الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية ف  السعودية، وتسب 

كة وعملياتها.    بما يتناسب مع طبيعة نشاط الشى

 ئو سلطات صنع القرار: يظل مجلس اإلدارة مس  (3
 
عن المهام والمسئوليات المسندة إىل اللجنة. وال   ل

  تتمتع اللجنة بسلطة مستقلة عن مجلس اإل 
تخاذ القرارات، ويتخذ مجلس اإلدارة كافة  ادارة ف 

 .اختصاصاتهالقرارات ضمن 

 :: تكوين لجنة المراجعةالستون السابعة و المادة 
هم عىل أن  (1 كة لجنة مراجعة من المساهمي   أو من غب  تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية للشى

، عضو مستقل عىل األقل وأن ال تضم أيا من   يكون من بينهم أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيي  

المراجعة عن ثالثة وال يزيد عىل خمسة، وأن يكون من بينهم   ويجب أن ال يقل عدد أعضاء لجنة

 مختص بالشؤون المالية والمحاسبية  

كة  (2 اح من مجلس اإلدارة  -تصدر الجمعية العامة للشى الئحة عمل لجنة المراجعة عىل  –بناء عىل اقب 

ئحة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، وكيفية الال  أن تشمل هذه

  حال ش ور أحد    ترشيحهم، ومدة عضويتهم
،ومكافأتهم، وآلية تعيي   أعضائها بشكل مؤقت ف 

 مقاعد اللجنة. 

كة، (3   اإلدارة التنفيذية أو المالية للشى
أو   ال يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خالل السنتي   الماضيتي   ف 

  لجنة المراجعة لد  مراجع
كة، أن يكون عضوا ف   .  حسابات الشى

 المادة الثامنة والستون : اختصاصات اللجنة وصالحيتها ومسؤولياتها : 
كة   ومسؤولياتها   وصالحياتها اختصاصات اللجنة  تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشى

  ( وتشمل مهام  ،فبها  الداخليةوأنظمة الرقابة  الماليةوالقوائم  التقارير ونزاهة  سالمة والتحقق من

 : المالية التقارير 

كة قبل عرضها عىل مجلس اإلدارة وإبداء  والسنوية األولية الماليةالقوائم  دراسة  -1   رأيها للشى

   والتوصية
 . وشفافيتها لضمان نزاهتها وعدالتها  شأنها  ف 

  بناء عىل طلب مجلس -2
 المالية مجلس اإلدارة والقوائم  تقرير إذا كان  فيما  اإلدارة إبداء الرأي الفت 

كة   هومتوازنة ومف  عادلة  للشى
تقييم  والمستثمرين لمساهمي   ل تتيحومة وتتضمن المعلومات الت 

كة المركز  اتيجياتها ونموذج عملها  وأدائها  الماىل  للشى  . واسب 
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 . رير المالية التقا تتضمنها مألوفة  غب  دراسة أي مسائل مهمة أو   -3 

  أي مسائل   -4
كة يثيرها المديرالبحث بدقة ف     يتوىل  من أو  الماىل  للشى

ام ف  مهامه أو مسؤول االلب  

كة أو   الحسابات.  مراجع الشى

  المسائل  المحاسبية التقديراتالتحقق من   -5
   الجوهريةف 

 . المالية التقارير  الواردة ف 

كة وإبداء الرأي و  المحاسبية السياساتدراسة  -6   الشى
   والتوصية  المتبعة ف 

 لمجلس اإلدارة ف 

 .  شأنها 

 : الداخليةالمراجعة ( 2

كة.  الداخلية والمالية دراسة ومراجعة نظم الرقابة  .1   الشى
 وإدارة المخاطر ف 

 . فيها للملحوظات الواردة  التصحيحيةاإلجراءات  تنفيذ ومتابعة  الداخليةالمراجعة  تقارير  دراسة .2

اف عىل أداء وأنشطة المراجع الداخىل  وإدارة المراجعة  .3
   الداخليةالرقابة واإلشى

كة ف  إن وجدت  - الشى

  أداء األعمال والمهام المنوطة بها. وإذا لم وفعاليتها من توافر الموارد الالزمة  للتحقق  -
 يكن ف 

كة مراجع ، للشى  . تعيينه حاجة إىل إىل المجلس بشأن مد  ال توصيتها  تقديم فعىل اللجنة  داخىل 

اح أو المراجع الداخىل   الداخلية وحدة أو إدارة المراجعة  مدير  بتعيي   لمجلس اإلدارة  التوصية .4   واقب 

 مكافأته. 

 مراجع الحسابات: ( 3

شيحلمجلس اإلدارة  التوصية .1 بعد   أدائهم،وتقييم أتعابهم   وتحديد مراجع  الحسابات وعزلهم  بب 

وط التعاقد معهم  من التحقق   . استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم وشى

أعمال المراجعة، مع  فعالية وعدالته، ومد موضوعيتة  و التحقق من استقالل مراجع الحسابات  .2

  
 ذات الصلة.  والمعايب  القواعد  االعتبار  األخذ ف 

كة وأعماله، .3  إدارية أو  فنية أعماال  تقديم من عدم  والتحقق  مراجعة خطة مراجع حسابات الشى

 ذلك.  حيال مرئياتها نطاق أعمال المراجعة، وإبداء   عن تخرج

كة.  .4  اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشى

 ومتابعة ما اتخذ بشأنها.  الماليةمراجع الحسابات ومالحظاته عىل القوائم  تقرير دراسة  .5

ام:  ( 4 ن  ضمان االلي 

كة اإلجراءات الالزمة بشأنها.   .1  مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشى

كة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.  .2 ام الشى  التحقق من الب  

كة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم .3 ح أن تجري  ها الشى مرئياتها  مراجعة العقود والتعامالت المقب 

 إىل مجلس اإلدارة.   ل ذلكحيا
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ورة اتخاذ إجراء بشأنها إىل مجلس اإلدارة، وإبداء توصياتها باإلجراءات  .4 رفع ما تراه من مسائل تر  ض 

  
 يتعي   اتخاذها.  الت 

كة  .5   الشى
ام ف  اف عىل أداء وأنشطة مدير إدارة اإللب   للتحقق من توافر   –إن وجدت  -الرقابة واإلشى

ام،  الالزمة وفعاليته الموارد  كة مسؤول إلب     أداء األعمال والمهام المنوطة بها. وإذا لم يكن للشى
ا ف 

 توصيتها إىل المجلس بشأن مد  الحاجة إىل تعيينه.   فعىل اللجنة تقديم

اح مكافأته.  .6 ام واقب  ام أو مسؤول اإللب    التوصية لمجلس اإلدارة بتعيي   مدير وحدة أو إدارة اإللب  

 : والستون : حدوث تعارض بي   لجنة المراجعة ومجلس اإلدارة  التاسعةالمادة 

إذا حصل تعارض بي   توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس اإلدارة، أو إذا رفض المجلس األخذ 

كة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيي    بتوصية اللجنة بشأن تعيي   مراجع حسابات الشى

، فيجب تضمي    راتها، وأسباب عدم أخذه  المراجع الداخىل  تقرير مجلس اإلدارة توصية اللجنة ومبر

 بها. 

 :  : اجتماعات لجنة المراجعةالسبعون  المادة
 السنة خالل اجتماعات أربعة عن اجتماعاتها  تقل أال  عىل دورية بصفة المراجعة لجنة تجتمع( ۱

كة.  لل المالية  شى

كة، حسابات مراجع مع دورية بصفة المراجعة لجنة تجتمع( ۲ كة الداخىل   المراجع ومع الشى  .  للشى

  إىل الحاجة دعت كلما   المراجعة لجنة مع االجتماع طلب الحسابات ومراجع الداخىل   للمراجع( ۳

 . ذلك

 : : ترتيبات تقديم الملحوظات  الحادية والسبعونالمادة 
كة تقديم     الشى

   عىل لجنة المراجعة وضع آلية تتيح للعاملي   ف 
ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز ف 

ها بشية. وعىل اللجنة التحقق من تطبيق هذه اآللية بإجراء تحقيق مستقل  التقارير المالية أو غب 

  إجراءات متابعة مناسبة. 
 يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وتبت 

 : : صالحيات لجنة المراجعة اللجنة المراجعة   الثانية والسبعونالمادة 
  سبيل أداء مهامها: للجنة المراجعة  
 ف 

كة سجالت عىل االطالع حق ( ۱  .  ووثائقها  الشى

 . التنفيذية  اإلدارة أو  اإلدارة مجلس أعضاء من بيان أو  إيضاح أي  تطلب أن( ۲

كة العامة الجمعية دعوة اإلدارة مجلس من  تطلب أن( ۳ دارة عملها اإل  مجلس أعاق إذا  لالنعقاد  للشى

ار أو خسائر جسيمة.  أو تعرضت كة األض   الشى
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 نصاب اللجنة: والسبعون :  الثالثةالمادة 
يتكون نصاب المراجعة بحضور أغلب األعضاء، وتتخذ جميع القرارات المؤثرة بناء عىل تصويت  

  حال تعادل األصوات يكون الصوت المرجح لرئيس اللجنة  
األعضاء واألخذ بمبدأ األغلبية وف 

  محرص  االجتماع. ويسجل رأي الطرف 
 األخر ف 

 :توثيق اجتماعات اللجنة:  والسبعون  الرابعةالمادة 
  محاض  يدونها  (1

من  اعتمادها مي   ش اللجنة، ويتم أتوثق قرارات وتوصيات ونتائج التصويت ف 

ين و   مي   الش. أرئيس اللجنة واألعضاء الحاض 

  ملف خاص.  اجتماعتنظم محاض  ووثائق كل  (2
 وتحفظ ف 

اللجنة وإعداد محاض  لها تتضمن ما دار من نقاشات   اجتماعاتيقوم أمي   ش اللجنة بتوثيق  (3

  سجل خاص ومنظم، وبيان  
ومداوالت، وتوثيق توصيات اللجان ونتائج التصويت، وحفظها ف 

  أبدوها 
ين والتحفظات الت  من جميع   ، وتوقيع هذه المحاض  –إن وجدت  –أسماء األعضاء الحاض 

ين.   األعضاء الحاض 

 

 :االعتماد 

  اجتماعه رقم ).........( المنعقد  لجنة المراجعة تمت الموافقة عىل الئحة 
من قبل مجلس اإلدارة ف 

 بتاري    خ .../..../........ الموافق ..../..../........  . 

 

 

 _____________________       _____________________ 

 أمي   مجلس اإلدارة     رئيس مجلس اإلدارة 
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 الفصل الثالث

شيحات والمكافئات   لجنة الي 

 : مقدمة

كات الصادرة عن مجلس   بناءم    المملكة العربية السعودية ، والئحة حوكمة الشى
كات ف  عىل نظام الشى

كة وظروفها وأوضاعها    لحاجة الشى
ً
 متخصصة وفقا

ً
هيئة السوق المالية ، يشكل مجلس اإلدارة لجانا

 إلجراءات عامة بض
ً
عها بما يمكنها من تأدية مهامها بفاعلية ، ويكون تشكيل هذه اللجان وفقا

المجلس تتضمن تحديد مهمة كل لجنة ومدة عملها والصالحيات المخولة لها خالل هذه المدة  

  مساعدة   وكيفية رقابة المجلس عليها. 
شيحات ف  تتمثل المهمة األساسية للجنة المكافآت والب 

  مراجعة 
كة واللجان  واعتماد مجلس اإلدارة ف  المكافآت الممنوحة إىل أعضاء مجلس إدارة الشى

اف عىل   المنبثقة عنه وأعضاء اإلدارة التنفيذية. باإلضافة إىل ذلك، فإن اللجنة مسئولة عن اإلشى

 فحص وترشيح وتطوير األفراد المؤهلي   لعضوية مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية. 

 : المبادئ العامة

شيحات، ومهامها، وتشكيل اللجنة  تنظم هذه الال  • ئحة ضوابط وإجراءات عمل لجنة المكافآت والب 

أعضائها وكيفية ترشيحهم، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم، وآلية تعيي   أعضائها بشكل  اختيار وقواعد 

  حال ش ور أحد مقاعد اللجنة
 .مؤقت ف 

كات، وأحكام النظام األساس لل • كات  تخضع هذه الالئحة ألحكام نظام الشى كة، والئحة حوكمة الشى شى

شد بأفضل الممارسات     المملكة العربية السعودية، وتسب 
الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية ف 

كة وعملياتها.             بما يتناسب مع طبيعة نشاط الشى

 عن المهام والمسئوليات المسندة إىل اللجنة. وال  •
م
  سلطات صنع القرار: يظل مجلس اإلدارة مسئول

  
القرارات، ويتخذ مجلس اإلدارة كافة   اتخاذ تتمتع اللجنة بسلطة مستقلة عن مجلس اإلدارة ف 

 .اختصاصاتهالقرارات ضمن 

شيحات والمكافآت  والسبعون الخامسةالمادة   : : تشكيل لجنة الب 

شيحات والمكافآت من غب  أعضاء    (1
كة لجنة تسم )لجنة الب  تشكل بقرار من مجلس إدارة الشى

، عىل أن يكون من بينهم عضو مستقل عىل األقل.  مجلس اإلدارة  التنفيذيي  

كة  (2 اح من مجلس اإلدارة  -تصدر الجمعية العامة للشى شيحات   –بناء عىل اقب  الئحة عمل لجنة الب 

تشمل هذه الالئحة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أن  والمكافآت، عىل

 أعضائها، ومدة عضويتهم، ومكافأتهم. 
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شيحات والمكافآت   السادسة و  المادة  السبعون : اختصاصات لجنة الب 

 : شيحات و المكافآت بما يىل 
 تختص لجنة الب 

اح( ۱     للعضوية واضحة  ومعايب   سياسات اقب 
 .  التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس  ف 

شيح  اإلدارة لمجلس التوصية( ۲  والمعايب   للسياسات وفقا  ترشيحهم وإعادة فيه أعضاء بب 

 ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة باألمانة.  عدم مراعاة مع المعتمدة،

( إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وش ل وظائف اإلدارة 3

 التنفيذية. 

 . ( تحديد الوقت الذي يتعي   عىل العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة4

ات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة 5 ( المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات أو الخبر

 التنفيذية.   دارةووظائف اإل 

  يمكن 6
ات الت    شأن الت يب 

( مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات ف 

 إجرا ها. 

، األعضاء استقالل من سنوي بشكل التحقق ( ۷  كان  إذا  مصالح تعارض أي  وجود  وعدم المستقلي  

كة أخر .  يش ل العضو   عضوية مجلس إدارة شى

  لألعضاء التنفيذيي   واألعضاء غب  التنفيذيي   واألعضاء المستقلي   وكبار  وصف وضع( ۸
وظيف 

 .  التنفيذيي  

9 .   حال ش ور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيي  
 ( وضع اإلجراءات الخاصة ف 

   والقوة الضعف جوانب تحديد ( ۱۰
اح ،اإلدارة  مجلس ف    مع يتفق  بما  لمعالجتها  الحلول واقب 

كة.    مصلحة الشى

أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة   لمكافأة  واضحة سياسة  إعداد ( ۱۱

مجلس اإلدارة للنظر فها تمهيدا العتمادها من الجمعية العامة، عىل أن يرا    التنفيذية، ورفعها إىل

  تلك السياسة 
 باألداء، واإلفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها  اتباع معايب  ترتبطف 

 انحراف أي وبيان بها، المعمول المكافآت وسياسة الممنوحة المكافآت بي    العالقة توضيح( ۱۲

 . السياسة  هذه عن جوهري

   فعاليتها  مد   وتقييم المكافآت، لسياسة الدورية المراجعة( ۱۳
 .  منها  المتوخاة األهداف تحقيق  ف 

( التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيي    14

كة وفقا   للسياسة المعتمدة.  بالشى
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   :  والسبعون: سياسة المكافآت الثامنةالمادة 
كات ونظام السوق المالية ولوائحهما     دون إخالل بأحكام نظام الشى

التنفيذية، يجب أن يرا   ف 

 :  سياسة المكافآت ما يىل 

كة وأهدافها. 1 اتيجية الشى  ( انسجامها مع اسب 

كة إنجاح عىل التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء حث ب رض المكافآت تقدم أن( ۲  الشى

 الطويل، كأن تربط الجزء المت ب  من المكافآت باألداء عىل المد  الطويل. المد   عىل وتنميتها 

و  الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، مست عىل  بناء المكافآت تحدد  أن( ۳

ات  العملية، والمهارات، ومستو  األداء  والمؤهالت العلمية، والخبر

كة.  ( انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لد4    الشى

  تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك  5
كات األخر  ف    االعتبار ممارسات الشى

( األخذ ف 

ر   للمكافآت والتعويضات.   من ارتفاع غب  مبر

ها، مع عدم المبال ة فيها. 6  ( أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفب  

شيحات لجنة مع بالتنسيق  تعد  أن( ۷  . الجديدة  التعيينات عند  والمكافآت الب 

دادها  أو  المكافأة ضف إيقاف حاالت( ۸ رت بناء عىل معلومات غب  دقيقة تقر  أنها  تبي    إذا  اسب 

  مجلس
  للحصول   قدمها عضو ف 

اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية؛ وذلك لمنع است الل الوضع الوظيف 

 عىل مكافآت غب  مستحقة.  

   أسهم  منح تنظيم( ۹
كة ف    جديدة إصدارة أكانت سواء  التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس ألعضاء الشى

تها  أسهما  أم كة.  اشب   الشى

شيحات والمكافآت التاسعةالمادة     والسبعون: اجتماعات لجنة الب 
شيحات والمكافآت بصفة دورية كل )سنة( مرتي   عىل األقل ، أو كلما دعت الحاجة   

تجتمع لجنة الب 

 إىل ذلك. 

شيحالثمانونالمادة   : : إجراءات الب 
  هذه الالئحة من  

شيحات والمكافآت عند ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة مراعاة ما ورد ف  عىل لجنة الب 

وط وأحكام، وما تقرره    مجلس اإلدارة. شى
 الهيئة من متطلبات وسياسات ومعايب  العضوية ف 

شح الحادية والثامنون المادة   : : نشى إعالن الب 
  أي  
  للسوق وف 

ون  كة والموقع اإللكب    للشى
ون    الموقع اإللكب 

شح ف  كة نشى إعالن الب  عىل الشى

شح ل   الب 
عضوية مجلس اإلدارة،  وسيلة أخر  تحددها الهيئة وذلك لدعوة األشخاص الراغبي   ف 

شح مفتوحا مدة شهر عىل األقل من تاري    خ اإلعالن.   عىل أن يظل باب الب 
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شحالثانية والسبعون  المادة    الب 
 : : حق المساهم ف 

ه لعضوية     ترشيح نفسه أو غب 
كة ف    الشى

  هذا الفصل من أحكام بحق كل مساهم ف 
ال يخل ما ورد ف 

 كات ولوائحه التنفيذية. مجلس اإلدارة وفقا األحكام نظام الشى 

 االعتماد: 

  اجتماعه رقم  
شيحات من قبل مجلس اإلدارة ف  تمت الموافقة عىل الئحة لجنة المكافآت والب 

 ).........( والمنعقد بتاري    خ .../..../........ الموافق ..../..../........  . 

 _____________________       _____________________ 

 أمي   مجلس اإلدارة     رئيس مجلس اإلدارة 

 

 الفصل الرابع 

 الرقابة الداخلية 

  نظام الرقابة الداخلية : والسبعون:  التاسعة المادة 
كة لتقييم السياسات واإلجراءات المتعلقة  يتعي   عىل مجلس اإلدارة اعتماد نظام رقابة داخلية للشى

كة، والتقيد بإدارة    تعتمدها الشى
كة الت  المخاطر وتطبيق أحكام قواعد الحوكمة الخاصة بالشى

   
باألنظمة واللوائح ذات الصلة، ويجب أن يضمن هذا النظام اتباع معايب  واضحة للمسؤولية ف 

كة وأن تعامالت األطراف ذات العالقة تتم وفقا لألحكام     الشى
جميع المستويات التنفيذية ف 

  الخاصة بها.  والضوابط

كة   : المادة الثمانون : تأسيس وحدات أو إدارات مستقلة بالشى
كة تنقى  ( ۱    - الشى

وإدارة  التقييم إدارات أو  وحدات - المعتمد  الداخلية  الرقابة نظام تنفيذ  سبيل ف 

 الداخلية.   المخاطر، والمراجعة

كة يجوز ( ۲  تقييم إدارات أو  وحدات واختصاصات مهام لممارسة خارجية بجهات االستعانة للشى

كة عن تلك المهام   المخاطر، وإدارة والمراجعة الداخلية، وال يخل ذلك بمسؤولية الشى

 واالختصاصات. 

 :  المادة الحادية والثمانون : مهام وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية
اف عىل تطبيقه،    تتوىل وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية تقييم نظام الرقابة الداخلية واإلشى

كة   كة وعامليها باألنظمة واللوائح والتعليمات السارية وسياسات الشى ام الشى والتحقق من مد  الب  

 وإجراءاتها. 
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 : المادة الثانية والثمانون: تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية 
تتكون وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية من مراجع داخىل  عىل األقل توض  بتعيينه لجنة المراجعة 

 :   تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية وعملها ما يىل 
 ويكون مسؤوال أمامها. ويرا  ف 

  العاملي   بها الكفاءة واالستقالل والتدريب المناسب، وأال يكلفوا بأي 1
أعمال أخر  ( أن تتوافر ف 

 سو  أعمال المراجعة 

 الداخلية ونظام الرقابة الداخلية. 

 . أمامها  مسؤولة وتكون بها  ترتبط وأن المراجعة، لجنة إىل تقاريرها  اإلدارة أو  الوحدة ترفع أن( ۲

اح عىل  بناء المراجعة إدارة أو  وحدة مدير   مكافآت تحدد  أن( ۳   لسياسات وفقا  المراجعة لجنة اقب 

كة   . الشى

 من االطالع عىل المعلومات والمستندات والوثائق والحصول عليها دون قيد.  تمكن( أن 4

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

  ذلك أنشطة إدارة وتحدث هذه الخطة سنويا. ويجب 
مراجعة األنشطة والعمليات الرئيسة، بما ف 

ام، سنويا عىل األقل.   المخاطر وإدارة االلب  

 :المادة الرابعة والثمانون : تقرير المراجعة الداخلية 
مكتوبة عن أعمالها وتقدمه إىل مجلس اإلدارة ولجنة    تقريرهالمراجعة الداخلية  إدارة أو  وحدة تعد ( ۱

سنوي عىل األقل. ويجب أن يتضمن هذا التقرير تقييما لنظام الرقابة الداخلية   المراجعة بشكل رب  ع

كة وما انتهت إليه الوحدة أو    الشى
  اتخذتها كل  ف 

اإلدارة من نتائج وتوصيات، وبيان اإلجراءات الت 

  حال عدم   وتوصيات المراجعة السابقةإدارة بشأن معالجة نتائج 
وأي ملحوظات بشأنها السيما ف 

  الوقت المناسب ودوا   ذلك.  
 المعالجة ف 

 ولجنة اإلدارة مجلس إىل وتقدمه مكتوبة عامة تقريرا  الداخلية المراجعة إدارة أو  وحدة تعد ( ۲

 عمليات  بشأن المراجعة

  أجريت خالل السنة المالية 
ومقارنتها مع الخطة المعتمدة، وتبي   فيه أسباب أي  المراجعة الت 

 إخالل أو انحراف عن 

 خالل الرب  ع التاىل  لنهاية السنة المالية المعنية.   -إن وجد  –الخطة 

  لجنة توصية عىل بناء الداخلية المراجعة إدارة أو  وحدة تقرير  نطاق اإلدارة مجلس يحدد ( ۳

: رة إدا أو  ووحدة المراجعة  المراجعة الداخلية، عىل أن يتضمن التقرير بصورة خاصة ما يىل 

اف عىل الشؤون المالية واالستثمارات وإدارة المخاطر.   أ( إجراءات الرقابة واإلشى
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ات الجذرية أو غب   كة واألنظمة الموجودة؛ لمواجهة الت يب    الشى
ب( تقييم تطور عوامل المخاطر ف 

  
 السوق المالية.  المتوقعة ف 

  ذلك تحديد عدد   ت( 
  تطبيق نظام الرقابة الداخلية، بما ف 

تقييم أداء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ف 

  عالج بها   المرات
  ذلك إدارة المخاطر والطريقة الت 

  أخطر فيها المجلس بمسائل رقابية )بما ف 
الت 

  (. هذه المسائل

  تطبيق الرقابة الداخلية أو مواطن الضع
   ث( أوجه اإلخفاق ف 

  تطبيقها أو حاالت الطوارئ الت 
ف ف 

  معالجة هذا اإلخفاق   أثرت أو 
كة ف  كة، واإلجراء الذي اتبعته الشى   األداء الماىل  للشى

قد تؤثر ف 

كة وبياناتها المالية(.  السيما المشكالت)    التقارير السنوية للشى
 المفصح عنها ف 

كة بأنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد   . المخاطر وإدارتها ج( مد  تقيد الشى

كة.    الشى
  تصف عمليات إدارة المخاطر ف 

 ح( المعلومات الت 

 : المادة الخامسة والثمانون : حفظ تقارير المراجعة الداخلية 
كة حفظ تقارير المراجعة ومستندات العمل متضمنة بوضوح ما أنجز وما خلصت   يتعي   عىل الشى

 بشأنها. إليه من نتائج وتوصيات وما قد اتخذ 
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 الفصل الخامس 

كة   مراجع حسابات الشر

 : المادة السادسة والثمانون: إسناد مهمة مراجعة الحسابات
كة مهمة   كات ولوائحه التنفيذية والنظام األساس تسند الشى مع مراعاة ما نص عليه نظام الشى

ة والتأهيل إلعداد تقرير   مراجعة حساباتها السنوية إىل مراجع يتمتع باالستقالل والكفاءة والخبر

ك ة تعبر موضو   ومستقل لمجلس اإلدارة والمساهمي   يبي   فيه ما إذا كانت القوائم المالية للشى

  النواح  الجوهرية. 
كة وأدائها ف   بوضوح وعدالة عن المركز الماىل  للشى

 : المادة السابعة والثمانون : تعيي   مراجع الحسابات
كة بناء عىل ترشيح مجلس اإلدارة، مع مراعاة ما   تعي   الجمعية العامة العادية مراجع حسابات الشى

 :  يىل 

 نة المراجعة.  ( أن يكون ترشيحه بناء عىل توصية من لج1

   وأن له مرخصا  يكون أن( ۲
وط يستوف   . المختصة الجهة من المقررة الشى

كة.  3  ( أال تتعارض مصالحه مع مصالح الشى

4 .  ( أال يقل عدد المرشحي   عن مراجعي   اثني  

 المادة الثامنة والثمانون : واجبات مراجع الحسابات يجب عىل مراجع الحسابات: 
كة.  1  ( بذل واجتر  العناية واألمانة للشى

ة للشبهة  2   حال عدم اتخاذ مجلس اإلدارة اإلجراء المناسب بشأن المسائل المثب 
( إبالغ الهيئة ف 

  يطرحها. 
 الت 

( أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية إذا لم ييش المجلس عمله. ويكون  3

ر  مسؤوال عن تعويض   تقع منه الرص 
كة أو المساهمي   أو ال ب  بسبب األخطاء الت  الذي يصيب الشى

  الخطأ، كانوا مسؤولي   بالتضامن. 
كوا ف    أداء عمله، وإذا تعدد المراجعون واشب 

 ف 
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 الفصل السادس

 أصحاب المصالح

 : المادة التاسعة والثمانون : تنظيم العالقة مع أصحاب المصالح
افية    م نص   ا وروحا بالنظم واللوائح والتعليمات الص   ادرة عن الجهات االشى كة دوما وتلب   ش   د الش   ى تس   ب 

  أص               ح اب  جميع  مع وطيب ة جي دة  عالق ة  عىل  للحف اظ  بتؤدة  الس               ع    هو ا دينه ا  والرق ابي ة، الس               يم 

   بش  المبادئ هذه  تأص يل تم وقد   مص الحهم  ويرا     حقوقهم عىل   الحفاظ  يؤمن وبما   المص الح
مول ف 

كة،   ، إىل  جانب الس ياس ات الرديفة لوثيقة حوكمة الش ى كة األس اش 
العديد من نص وص مواد نظام الش ى

كة العامة تتض من حرص ها   كة الداخلية. إن س ياس ة الش ى   عدد من أدلة العمل وس ياس ات الش ى
وكذلك ف 

وط واألحكام ا لتعاقدية  الد وب عىل  التعامل مع الجميع ومن ض     منهم أص     حاب المص     الح وفق الش     ى

دون اي تفض               ي   ل أو تميب   ومن ع   دم مس حقوق األطراف األخر  وحم   ايته   ا، والت   أكي   د عىل حفظ  

ار بها، وللس   ع  إىل حل كافة أش   كال  
بيانات التعامل وشيتها، ومن ض   منهم أص   حاب المص   الح أو اإلض 

  والودي ة
اض    ق د تنش                أ مع األطراف ذات التع ام ل مع ه بطرق الب 

وبم ا ال    الخالف ات والمش                اك ل الت 

كة ولوائحها ومص   الحها، وعىل أن يتم العمل عىل  تعويض أص   حاب المص   الح 
يتعارض مع أنظمة الش   ى

  وفقا لما يص       در عن الجهات أو اللجان القض       ائية من  
إذا ما آلت تلك الخالفات إىل المس       ار القض       ان 

  ال أحكام قرارات أو 
ع ف    كفلها النظام والش  ى

إن   تدقيق واالس  تئناف. وذلك بعد اس  تنفاذ اإلجراءات الت 

كة  توجه   كة خدمية وتجارية تهدف لتحقيق الرب  ح، ال يتعارض كلية وهدف توفب  العنايةالش               ى   كش               ى

، الموردين ومزودي  ، الدائني   بأص       حاب العالقة أو أص       حاب المص       الح من مثل المس       اهمي   العاملي  

، أو المجتمع المحىل  ككل. 
ضي  
 الخدمة العمالء المقب 

 : العالقة مع المساهمي   والمجتمع االستثماري المادة التسعون : 
  العمل وتحمل المس              ئولية   

اهة والعدالة ف    توجهها العام تر  أن متطلبات مراعاة الب  
كة ف  إن الش              ى

كة وحسب، بل يوفر    ال يقترص عىل  تحسي   سمعة الشى
وقبول المحاسبة والشفافية تجاه المساهمي  

  خلق بيئة عمل مناس  بة وخالقة للعاملي   فيه، وتناغما س  لس  أ 
ة تنافس  ية تس  اهم ف    التواص  ل لها مب  

ف 

كة.  حقوقهم  تأمي   مع المس  اهمي   وبما يكفل     العناية  والمس  اهمي     المس  تثمرين  مع عالقتها  توىل    الش  ى

كة  أنش         طة حول والبيانات المعلومات  كافة  وتوفر  الواجبة،   غب   أو  منها   المالية  س         واء  المختلفة الش         ى

    المالية،
كة المعلوما منها   الماض  ت وتفص       ح عنها وفقا الس       ياس       ة  أو الحاىل  أو المتوقع، وتنش       ى الش       ى

  عىل   اإلفص    اح
ون  كة االلكب  افية س    واء عىل موقع الش    ى   تحكمها اللوائح االشى

  تنتهجها والت 
وألياته الت 

 الشبكة أو خالل الصحف المحلية أو من خالل أي وسيلة أخري. 
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 : المادة الحادية والتسعون : العالقة مع الموردين ومزودي الخدمات
   

  عالقاتها مع الموردين ومزودي الخدمة المسند لهم أي مهام وما سواهم ف 
كة ف  ترتكز سياسة الشى

  أخر األمر 
كة ف  أن تكون هذه العالقة مبنية عىل  أسس من الرصاحة والموثوقية، وهو ما يمكن الشى

  الحفاظ عىل  الزخم مع أصحاب المصلحة لتحقيق أهدافها عىل  المد  الطويل. 
 ف 

كة ومنسوبيها المادة    الشى
 : الثانية والتسعون : العالقة مع موظف 

كة تدرك أن منسوبيها من أثمن أصولها وتقع عليهم باختالف درجاتهم الوظيفية مسئولية   إن الشى

استقطاب األعمال وتقديم الخدمات المالئمة للعمالء، ومن ثم يجري دفع الرواتب والتعويضات 

كة ترا   أن يتم التعامل مع منسوبيها المالئمة للعاملي   لهم وفق ما يح
دده سوق العمل، كما أن الشى

التعامل وفقا ألحكام الوظيفة   وفق سياسات ومعايب  مهنية واضحة ومحددة تكفل أن يكون هذا 

  عاىل  وفق مبادئ نظام العمل المبنية 
وعقد العمل، وأن يكون محور هذه العالقة مرتبط بإطار مت 

 .  
  تدريب منسوبيها وبما يمكن قواها العاملة أن تكون   كما   عىل  السلوك المهت 

كة تستثمر ف  أن الشى

كة  مة عىل التكيف مع تحديات األعمال وظروف المنافسة المحلية والدولية. تحرص الشى قادرة وملب  

كة، بما يشمل :    الشى
 عىل وضع برامج تطوير وتحفب   المشاركة واألداء للعاملي   ف 

   ( تشكيل لجان أو عقد ورش1
كة ومناقشتهم ف    الشى

عمل متخصصة لالستماع إىل آراء العاملي   ف 

 القرارات المهمة.  المسائل والموضوعات محل

 . المقرة  التعويض سياسة وفق  العاملي    لمكافأة مناسبة  برامج وضع( ۲

كة مع العمالء   : المادة الثالثة والتسعون : عالقة الشى
كة  عىل توطيد عالقتها بعمالئها وعىل أن تأكيد مشاركة العمالء السديس للتجارة والنقل تحرص شى

  تنمية أعمالهم. كما أن  
كة من خدمتهم بأفضل الطرق وبما يساهم ف    تمكن الشى

  وضع السبل الت 
ف 

كة تقدر سبل التواصل مع ا حاتهم ومالحظاتهم عموما الشى   مقب 
لعمالء ومن ذلك الحرص عىل  تلف 

 أو حي   تقديم منتج جديد أو تطويره. 

  العمل 
كة الداخلية عىل جميع منسوبيها أن يبدوا الحرص والعناية الواجبة ف  وتوجب سياسات الشى

اتيجية والمبادرا ت التش يلية  عىل توطيد أواض الوالء وتوفب  المساندة للعمالء لألغراض االسب 

السيما عند إطالق منتجات جديدة تجربة أساليب جديدة، ويتعلق نطاق التواصل مع العمالء 

كة ومد  فاعلية وجودة الخدمات المقدمة لهم    حصلوا عليها من قبل الشى
بحدود المنتجات الت 

كة إيالء العناية الواجبة للشكاو  كة المختلفة. كما تتضمن سياسات الشى   ترد  من قطاعات الشى
ي الت 

 من العمالء حي   تقديم الخدمات لهم. 

كة وعالقتها المجتمعية  : المادة الرابعة والتسعون : سياسة الشى
كة  تعتمد توجهات  عىل العمل والتعامل مع جميع عناض المجتمع السديس للتجارة والنقل شى

افية  ، ، نی وتنظيمية، مور دالمحيطة بها، وبمن يتعامل معهم سواء أكانوا جهات إشى   موظفي  

. ويقوم أساس هذه العالقة عىل  مبادئ سواهم ما  أو  المحىل   المجتمع ومجموعات أفراد  عمالء،
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كة ف  كة، السيما وأن مجال شى المصداقية والموثوقية والحرص التام عىل  تحقيق المصالح المشب 

  أساسه عىل حسن المعاملة لجميع 
  ف 
أطياف أصحاب المصالح كما أن التعامل مع العموم مبت 

كة توىل  مسئوليتها االجتماعية تجاه المجتمع المحىل  جانبا من اهتماماتها وهذا يشمل دعم 
الشى

ية واالجتماعية وبرامج التدريب والتعليم توطي   المهارات، وحماية البيئة.  امج الخب   البر

ح من مجلس اإلدا كة بناء عىل مقب  رة سياسة تكفل إقامة التوازن بي   تضع وتقر الجمعية العامة للشى

  يصبو المجتمع إىل تحقيقها ب رض تطوير األوضاع االجتماعية 
كة واألهداف الت  أهداف الشى

كة.   واالقتصادية للمجتمع، وتشمل هذه السياسة مبادرات العمل اإلجتما   الذي تقدمة الشى
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 الفصل السابع

 المعايي  المهنية واألخالقية

  
 : المادة الخامسة والتسعون : سياسة السلوك المهت 

  : كة، ترا   بصفة خاصة ما يىل 
  الشى
  والقيم األخالقية ف 

 يضع مجلس اإلدارة سياسة للسلوك المهت 

كة ببذل واجتر  1
  الشى
( التأكيد عىل كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وموظف 

كة، و  العناية والوالء تجاه كة وتنميتها وتعظيم قيمتها، وتقديم  الشى كل ما من شأنه صون مصالح الشى

  جميع األحوال.  مصالحها عىل مصلحته الشخصية
 ف 

   المساهمي    لجميع اإلدارة مجلس عضو  تمثيل( ۲
كة، ف  ام الشى كة مصلحة يحقق  بما  وااللب     الشى

   مساهمي   ال ومصلحة
ومراعاة حقوق أصحاب المصالح اآلخرين، وليس مصلحة المجموعة الت 

 انتخبته فحسب. 

ام مبدأ  ترسيخ( ۳  واللوائح األنظمة بجميع فيها  التنفيذيي    وكبار  اإلدارة مجلس أعضاء  الب  

 .  الصلة ذات والتعليمات

  بهدف  ( الحيلولة دون است الل عضو مجلس اإلدارة أو عضو اإلدارة 4
التنفيذية لمنصبه الوظيف 

ه.  تحقيق مصلحة  خاصة به أو ب ب 

كة وأهدافها، وعدم 5 كة ومواردها عىل تحقيق أغراض الشى ( التأكيد عىل قرص استعمال أصول الشى

 األصول أو الموارد لتحقيق مصالح خاصة.  است الل تلك

عىل المعلومات الداخلية  ( وضع قواعد دقيقة ومحكمة وواضحة تنظم صالحية وتوقيت االطالع 6

كة بما  هم منها أو  الخاصة بالشى يحول دون استفادة أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وغب 

  الحدود المقررة أو الجائزة نظاما. 
   اإلفصاح عنها ألي شخص، إال ف 

 الفصل الثامن

 الفصاح والشفافية

 : المادة السادسة والتسعون : سياسات اإلفصاح وإجراءاته 
كة بوضع سياسة واضحة لإلفصاح عن المعلومات  إن من مبادئ الحوكمة الرشيدة أن تقوم الشى

المالية وغب  المالية ذات األهمية البال ة، بحيث تتناول هذه السياسة ما يفصح عنه، ولمن، وكيف، 

، ومن المسئول عن اإلفصاح، و  كة المرجعية والمنهجية الواضحة ومت  من ثم يكون لد  الشى

  يتم فيها تحديد المسئوليات. وسياسة 
كة السديس للتجارة والنقل لإلفصاح واآللية الت  لإلفصاح  شى

افية لتنظم عملية وآليات اإلفصاح عن المعلومات المالية وغب  المالية  تنسجم مع المتطلبات اإلشى

 للمجتمع االستثماري. 
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 : المادة السابعة والتسعون : أهداف عملية اإلفصاح 
  عملية اإلفصاح إىل تحقيق الجوانب التالية : 

كة ف   تهدف منهجية الشى

   
كة وأنشطتها وأعمالها للمجتمع االستثماري ف  أ. الحرص عىل نشى المعلومات الهامة الخاصة بالشى

افية. وبشكل واقع  ودقيق، وفق حدود ونطاق  الوقت المناسب  المتطلبات اإلشى

   
  ما يخص األداء التاريع 

ب. المحافظة عىل حوار مفتوح وفعال مع كافة األطراف ذات الصلة ف 

كة باإلضافة إىل  الر   المستقبلية ألنشطتها.  للشى

كة بما يضمن تنفيذ سياسة اإلفصاح، وبما يستتبع ضمان   ج. توفب  اللوائح والتنظيمات داخل الشى

ام بمتطل كة حول ممارسات ومتطلبات اإلفصاح والوفاء  باتااللب   اإلفصاح، ورفع و   منسونر  الشى

 بتلك المتطلبات. 

 : المادة الثامنة والتسعون : نطاق سياسة اإلفصاح
    

كات التابعة لها أو الت  كة والشى   الشى
كة يشمل نطاق سياسة اإلفصاح كافة موظف    تنتهجها الشى

الت 

كة فيها غالبية األس كة، وكل شخص مخول  تمتلك الشى هم، كما يشمل أيضا أعضاء مجلس إدارة الشى

  لديها عالقة خاصة  
كات والمؤسسات الت  هم من األشخاص أو الشى كة وغب  بالحديث نيابة عن الشى

ات     ذلك التقارير الدورية والطارئة والنشى
كة. وت ط  سياسة اإلفصاح البيانات الخطية بما ف 

مع الشى

ونية اإلخبارية ورسائل المسا   تتلقاها اإلدارة العليا والتنفيذية والرسائل اإللكب 
همي   والخطابات الت 

كة عىل الشبكة وأي ملف يتعلق بهيئة السوق المالية.   وموقع الشى

 : المادة التاسعة والتسعون : فريق عمل اإلفصاح 
كة، من اإلدارة التنفيذية التنظيم عملية اإلفصاح بما يتماشى مع طرائق وآليات العمل ا لداخىل  للشى

  األصل بالسياسات وأدلة العمل اإلجرائية، فإن عملية اإلفصاح تتم من خالل فريق 
والمحكوم ف 

 :  عمل اإلفصاح المكون من المسئولي   التنفيذيي  

كة 1  . ( الرئيس التنفيذي للشى

 .  الماىل   المدير ( ۲

 . المستثمرين عالقات إدارة( ۳

 : الصلة باإلفصاحالمادة المائة : األطراف ذوي 
كة وه  هيئة السوق  

ف عىل الشى   تشى
افية الت  يستهدف بالمعلومات المفصح عنها الجهات اإلشى

أو ما سواها كما أن المستهدف من اإلفصاح هو  وهيئة النقل المالية، أو وزارة التجارة واالستثمار، 

ورية لهم لتقييم كة.  المجتمع االستثماري بما يسمح بتقديم المعلومات الرص    الشى
 االستثمار ف 
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 : المتعلقة باإلفصاح   المادة الحادية بعد المائة : اإلرشادات
كة باإلفصاح النظام  ،   . أ 

كمبادئ عامة فإنه من المهم أن ترا   التوجيهات التالية بما يضمن قيام الشى

فعالية  حيث يجب أن يتبع المتحدثي   الرسميي   األساسيي   مجموعة من المبادئ اإلرشادية لضمان 

 :    وتأثب  التواصل مع اآلخرين، ومن هذه المبادئ ما يىل 

ها .   . ب  افية أو غب  كة عن أي تطورات هامة أو أي متطلبات إضافية من قبل الجهات اإلشى  أن تفصح الشى

" للمعلومات الهامة " لك  ال تفضل مجموعة من المجتمع  . ت   
كة عن اإلفصاح االنتقان  أن تمتنع الشى

   األخر  االستثماري عىل

كة أمر الوصول إىل المعلومات الشية )غب  الصالحة لإلفصاح ( وذلك ضمن حدود  . ث  أن يقترص الشى

كة وفق   ما تقتضيه السياسات الداخلية.  الشى

كة عىل  . ج   كما تحرص الشى
ثابت ومالئم لإلفصاح لتجنب الظهور عىل أنها تفصح عىل نحو   توقيت تبت 

  ، حيث
اض أن المعلومات المتداولة داخلية قد   يجب انتقان  كة ومجلس اإلدارة افب  عىل إدارة الشى

  أي وقت ومن دون قصد ,  تداول خارجية ، وإذا ما 
حدث وان تشبت المعلومات الهامة الشية ف 

كة ستضمن اإلفصاح و   االستثماري.  للمجتمع  النشى الكاملي   فإن الشى

كة للتواصل وجها لوجه قدر اإلمكان مع كل ذي صلة من الفئات المستهدفة.   . ح  أن تسع الشى

كة عىل أن تتواصل داخلية قبل أن تتواصل خارجية حيث أنه من المهم أن ال يعلم   . خ أن تحرص الشى

كة من الصحف و وسائل اإلعالم ،   يجري الموظفون بما    الشى
كة المحافظة  ف  كما يجب أن ترا   الشى

  عملية اإلفصاح أن تتم بتوقيت مناسب  
كة ف  عىل ضاحة وبساطة عناض التواصل ، كما ترا   الشى

 : افية، ويشمل ذلك التاىل 
ام فيهما بالمتطلبات اإلشى  وصي ة بسيطة وااللب  

 . العامة  الجمعية اجتماع( ۱

   الفصلية أو  السنوية التقارير ( ۲
 . الربعية المالية النتائج مثل دورية  عنها  يفصح والت 

3 .  ( الرسائل الموجهة للمساهمي  

  يفصح عنها دورية.  4
، والعمالء والت   ( الرسائل اإلخبارية الموجهة للموظفي  

  يفصح عنها كلما دعت 5
ات اإلخبارية، والت   لذلك.   الحاجة( النشى

  يفصح 6
ويجية والت   عنها كلما دعت الحاجة. ( المواد الدعائية و الب 

كات وقواعد التسجيل واإلدراج  ترا      تضمنتها الئحة حوكمة الشى
كة الوفاء بالمتطلبات الت  الشى

افية أخر .   الصادرتي   عن هيئة السوق المالية، وأي ترتيبات أو تعليمات إشى

 : المادة الثانية بعد المائة : تقرير مجلس اإلدارة 
كات الصادرتي    كمتطلب أساش  وفق ما نصت علي  ه قواعد التسجيل واإلدراج والئحة حوكمة الشى

كات السعودي، فإن    اشتملت عليها أحكام نظام الشى
عن هيئة السوق المالية والتوجيهات الت 
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  التقرير السنوي الذي يعده مجلس اإلدارة وينشى عىل موقع تداول و 
مة باإلفصاح ف  كة ملب   الشى

كة عىل الشبكة . ومن ذلك أن  ۔ يتضمن التقرير السنوي البيانات التالية:  الشى

 ما طبق من أحكام هذه الالئحة وما لم يطبق وأسباب ذلك.  (1

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

اتهم.   ومؤهالتهم وخبر

  مجال إدارتها  (3
كة عضوا ف    يكون عضو مجلس إدارة الشى

كات داخل المملكة أو خارجها الت  أسماء الشى

 والسابقة أو من مديرها.  الحالية

: عضو مجلس إدارة تنفيذي عضو مجلس  تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أ (4  
عضائه عىل النحو اآلن 

 عضو مجلس إدارة مستقل.   إدارة غب  تنفيذي

  اتخذها مجلس اإلدارة اإلحاطة أعضائه    (5
حات   -وبخاصة غب  التنفيذيي    -اإلجراءات الت  علمأ بمقب 

كة وأدائها.   المساهمي     وملحوظاتهم حيال الشى

شيحات والمكافآت، وصف مخترص الختصاصات اللجان   (6 ومهامها، مثل: لجنة المراجعة، ولجنة الب 

اللجان ور سائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواري    خ انعقادها وبيانات الحضور  مع ذكر أسماء

 لألعضاء لكل اجتماع

  تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه،   (7
  اعتمد عليها مجلس اإلدارة ف 

حيثما ينطبق، الوسائل الت 

  والجهة 
كة، إن وجدت.   الخارجية الت   قامت بالتقييم وعالقتها بالشى

  أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقا لما هو منصوص عليه  مكافأةاإلفصاح عن  (8
المادة  ف 

  . من هذه الالئحة الرابعة بعد المائة 

كة من الهيئ  (9 ازي أو قيد احتياط  مفروض عىل الشى
ة أو من أي جهة  أي عقوبة أو جزاء أو تدبب  احب 

افية أو  تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل عالجها وتفادي  إشى

  المستقبل.  
 وقوعها ف 

كة، إضافة إىل رأي لجنة المراجعة  (10 نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشى

  مد  كفاية
   ف 

كة. نظام الرقابة الداخلية ف    الشى

  حال عدم وجوده.   (11
كة ف    الشى

 مراجع داخىل  ف 
 توصية لجنة المراجعة بشأن مد  الحاجة إىل تعيي  

  رفض المجلس  (12
  يوجد تعارض بينها وبي   قرارات مجلس اإلدارة، أو الت 

توصيات لجنة المراجعة الت 

كة وعزله وتحديد أتعابه  األخذ بها بشأن وتقييم أدائه أو تعيي   المراجع  تعيي   مراجع حسابات الشى

، ومسوغات تلك  التوصيات، وأسباب عدم األخذ بها.  الداخىل 

كة، إن وجدت. ( 13  تفاصيل المساهمات االجتماعية للشى

ة وأسماء  14 ( بيان بتواري    خ الجمعيات العامة للمساهمي   المنعقدة خالل السنة المالية األخب 

ين لهذه الجمع أعضاء مجلس اإلدارة  يات. الحاض 
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  حال وصف نوعي   أو أكب  من  ( 15
كاتها التابعة. وف  كة وشى وصف ألنواع النشاط الرئيسة للشى

ه نشاط بكل بيان النشاط، يجب إرفاق    وتأثب 
كة أعمال حجم ف     وإسهامها  الشى

 . النتائج ف 

كة، أو 16 ات الهيكلية للشى   ذلك الت يب 
كة المهمة )بما ف  توسعة ( وصف لخطط وقرارات الشى

كة.  أعمالها، أو وقف عملياتها   والتوقعات المستقبلية ألعمال الشى

كة تواجهها  مخاطر  بأي المتعلقة المعلومات( ۱۷  مخاطر  أم تش يلية مخاطر  أكانت سواء)  الشى

 السوق وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.   مخاطر  أم تمويلية،

   رسم أو  جدول شكل عىل خالصة( ۱۸
كة ألصول بيان     أعمالها  ونتائج وخصومها  الشى

 السنوات ف 

ة الخمس المالية  أو منذ التأسيس أيهما أقرص.  األخب 

   تحليل( ۱۹
كة إيرادات اإلجماىل   ج راف  كاتها  الشى  .  التابعة وشى

  النتائج التش يلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات 20
( إيضاح ألي فروقات جوهرية ف 

كة.    أعلنتها الشى

  للمحاسبي    السعودية الهيئة من المعتمدة المحاسبة معايب   عن  اختالف ألي إيضاح( ۲۱

 .  القانونيي   

كة كل  اسم( ۲۲ كة ملكية ونسبة مالها  ورأس تابعة شى المحل   والدولة ، الرئيس ونشاطها  فيها  الشى

 والدولة محل تأسيسها.   الرئيس لعملياتها 

كة لكل الصادرة الدين وأدوات األسهم تفاصيل( ۲۳  .  تابعة شى

  توزي    ع أرباح األسهم. ۲4
كة ف   ( وصف لسياسة الشى

  التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء 25
  فئة األسهم ذات األحقية ف 

( وصف ألي مصلحة ف 

كة وكبار مجلس إ كة بتلك الحقوق بموجب المادة  دارة الشى التنفيذيي   وأقرباءهم( أبل وا الشى

  تلك الحقوق خالل السنة المالية   الخامسة واألربعي   من قواعد التسجيل واإلدراج،
وأي ت يب  ف 

  .  األخب 

كة  ( وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة 26 الشى

 وكبار التنفيذيي   

  أسهم أو أدوات 
كة دينوأقربائهم ف  كاتها  من أي أو  الشى    ت يب   وأي التابعة، شى

 أو  المصلحة تلك ف 

 خالل  الحقوق تلك

ة.    السنة المالية األخب 

كة عىل قروض بأي المتعلقة المعلومات( ۲۷   غب   أم الطلب  عند  السداد  واجبة أكانت سواء)  الشى

كة سدادة   بالمديونية وكشف ، ذلك كات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشى كة والشى اإلجمالية للشى
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  حال   لقروض خالل السنة ومبلغ أصل القرض
، وف   
واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبف 

كة، عليها تقديم إقرار بذلك.    عدم وجود قروض عىل الشى

قدية أو مذكرات حق تعا مالية أوراق وأي للتحويل قابلة دين أدوات أي وأعداد  لفئات وصف( ۲۸

كة خالل السنة المالية مع إيضاح أي عوض  اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشى

كة مقابل ذلك.   حصلت عليه الشى

  تعاقدية مالية أوراق أو  للتحويل قابلة دين أدوات بموجب اكتتاب أو  تحويل حقوق ألي وصف( ۲۹

كة.   حق  مذكرات أو   اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشى

داد  ألي وصف( ۳۰ اء  أو  اسب  كة جانب من إل اء أو  شى داد، قابلة دين أدوات ألي الشى   وقيمة لالسب 

    المالية األوراق
كة وتلك الت  تها الشى   اشب 

المتبقية، مع التميب   بي   األوراق المالية المدرجة الت 

كاتها  تها شى  التابعة.  اشب 

ة، وتواري    خ انعقادها،  31   عقدت خالل السنة المالية األخب 
( عدد اجتماعات مجلس اإلدارة الت 

 وسجل حضور كل اجتماع 

ين.   موضحا فيه أسماء الحاض 

 . وأسبابها  الطلبات تلك  وتواري    خ المساهمي    لسجل كةالشى  طلبات عدد ( ۳۲

كة وطرف ذي عالقة.  33  ( وصف ألي صفقة بي   الشى

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

كة منهم، بحيث تشمل  أو لكبار التنفيذيي   فيها أو ألي شخص ذي عالقة بأي  مجلس إدارة الشى

وطها ومدتها ومبل ها، وإذا   أسماء المعنيي   باألعمال أو العقود، وطبيعة هذه األعمال أو العقود وشى

كة تقديم إقرار بذلك.   لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل، فعىل ( بيان ألي ترتيبات أو ۳5الشى

كة أو أحد كب  ار التنفيذيي   عن أي مكافآت. اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشى

  األرباح.  36
كة عن أي حقوق ف   ( بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهم  الشى

ائب أو رسوم أو أي المدفوع بقيمة بيان( ۳۷ ات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ض 

ة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.   مستحقات أخر  ولم  تسدد حت  نهاية الفب 

   لمصلحة أنشئت احتياطات أو  استثمارات أي بقيمة بيان( ۳۸
كة موظف   .  الشى

 : يىل   بما   إقرارات( ۲۹

 أ( أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.  

 علية. ب( أن نظام الرقابة الداخلية أعد عىل أسس سليمة ونفذ بفا

كة عىل مواصلة نشاطها.     قدرة الشى
 ت( أنه ال يوجد أي شك يذكر ف 
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( إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات عىل القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح 40

 تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها.  تقرير مجلس اإلدارة

  حال توصية مجلس اإلدارة 41
ة المعي   من أجلها،  ( ف 

بت يب  مراجع الحسابات قبل انتهاء الفب 

.   يجب أن يحتوي التقرير   عىل ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالت يب 

 : المادة الثالثة بعد المائة : تقرير لجنة المراجعة 
المنصوص  ( يجب أن يشتمل تقرير لجنة المراجعة عىل تفاصيل أدائها الختصاصاتها ومهامها 1

كات   نظام الشى
  مد  كفاية نظم   عليها ف 

ولوائحه التنفيذية، عىل أن يتضمن توصياتها ورأيها ف 

  
كة.  الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر ف   الشى

كة الرئيس وأن  ت  من  كافية  نسخة اإلدارة مجلس يودع أن يجب( ۲   مركز الشى
قرير لجنة المراجعة ف 

  الموقع
  للسوق عند نشى الدعوة النعقاد الجمعية  ينشى ف 

ون  كة والموقع اإللكب    للشى
ون  اإللكب 

  الحصول عىل نسخة منه. 
  أثناء التقرير  ملخص ويلت  العامة؛ لتمكي   من يرغب من المساهمي   ف 

 . العامة  الجمعية انعقاد 

 : المادة الرابعة بعد المائة : إفصاح أعضاء مجلس اإلدارة 
ارة تنظيم عمليات اإلفصاح الخاصة بكل عضو من أعضائه ومن أعضاء يتعي   عىل مجلس اإلد

 :  اإلدارة التنفيذية، مع مراعاة ما يىل 

  وذلك دورية، وتحديثه  التنفيذية واإلدارة اإلدارة  مجلس أعضاء بإفصاحات خاص سجل وضع( ۱

كات ونظام السوق المالية لإلفصاحات  وفقا   ولوائحهما التنفيذية. المطلوبة بموجب نظام الشى

.  المساهمي    ( إتاحة االطالع عىل السجل 2 كة دون مقابل ماىل 
 الشى

 : المادة الخامسة بعد المائة : اإلفصاح عن المكافآت 
1 : م مجلس اإلدارة بما يىل 

 ( يلب  

   
أ( اإلفصاح عن سياسة المكافآت وعن كيفية تحديد مكافآت أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية ف 

كة.   الشى

  تقرير مجلس اإلدارة عن المكافآت الممنوحة ألعضاء  
ب( اإلفصاح بدقة وشفافية وتفصيل ف 

ة، دون إخفاء أو تضليل، مجلس اإلدارة ة أو غب  مباشى سواء أكانت   واإلدارة التنفيذية بصورة مباشى

كة، فتكون القيمة    الشى
مبالغ أم منافع أم مزايا، أيا كانت طبيعتها واسمها. وإذا كانت المزايا أسهم ف 

 القيمة السوقية عند تاري    خ االستحقاق.  المدخلة لألسهم ه  

ت( توضيح العالقة بي   المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف  

 السياسة.  هذه جوهري عن

 ث( بيان التفاصيل الالزمة بشأن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل ممن يىل  عىل حدة:   
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 . أعضاء مجلس اإلدارة  .1

كة عىل أن يكون من ضمنهم الرئيس .2  خمسة من كبار التنفيذيي   ممن تلقوا أعىل المكافآت من الشى

 .  التنفيذي والمدير الماىل 

 . أعضاء اللجان  .3

  تقرير مجلس اإلدارة ووفقا للجداول المرافقة. كون ي( ۲
  هذه المادة ف 

 اإلفصاح الوارد ف 
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 الفصل التاسع

كات ت  طبيق حوكمة الشر

 : : تطبيق الحوكمة الفعالةبعد المائة السادسة المادة 
يضع مجلس اإلدارة اإلجراءات المناسبة للتأكد من تطبيق هذه الوثيقة بما ال يتعارض مع األحكام  

كات الصادرة عن هيئة السوق المالية والتحقق من فعاليتها، وتعديلها    الئحة حوكمة الشى
اإللزامية ف 

 :   سبيل ذلك القيام بما يىل 
 عند الحاجة، وعليه ف 

كة 1 ام الشى  بهذه القواعد.  ( التحقق من الب  

 . الممارسات وأفضل النظامية للمتطلبات وفقا  وتحديثها  القواعد  مراجعة( ۲

   السلوك قواعد  وتطوير  مراجعة( ۳
   المت 

كة،  قيم تمثل الت  ها  الشى  واإلجراءات السياسات من وغب 

كة ويتفق مع أفضل الممارسات.   يلتر   بما  الداخلية  حاجات الشى

كات وأفضل الممارسات، 4   مجال حوكمة الشى
( إطالع أعضاء مجلس اإلدارة دوما عىل التطورات ف 

 لجنة المراجعة أو أي لجنة أو إدارة أخر .  أو تفويض ذلك إىل

 الفصل العاشر 

 االحتفاظ بالوثائق

 : قالمادة السابعة بعد المائة : االحتفاظ بالوثائ
كة أن تحتفظ بجميع المحاض  والمستندات والتقارير والوثائق األخر  المطلوب   يجب عىل الشى

كة الرئيس مدة ال تقل عن عشى سنوات، وأن يشمل    مقر الشى
االحتفاظ بها بموجب هذه الالئحة ف 

ك ة  ذلك تقرير مجلس اإلدارة وتقرير لجنة المراجعة. ومع عدم اإلخالل بهذه المدة، يجب عىل الشى

  ذلك أي دعو  قائمة أو مهدد بإقامتها( أو مطالبة أو أي 
  حال وجود دعو  قضائية )بما ف 

ف 

إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك المحاض  أو المستندات أو التقارير أو الوثائق االحتفاظ بها لحي   

 انتهاء تلك الدعو  القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. 
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 الحادية عشر  الفصل

 أحكام ختامية 

   : المادة الثامنة بعد المائة : النشى والنفاذ 
 تكون هذه الالئحة نافذة وفقا لقرار اعتمادها. 

 

 


