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 الغرض من هذه الالئحة

يلتزم مجلس اإلدارة )ويشار إليه فيما بعد بـ " املجلس ( واإلدارة التنفيذية للشركة املتحدة للتأمين التعاوني )ويشار إليها 

فيما بعد بـ " اإلدارة "( بتطوير املعايير املهنية واإلدارية التي تتفق مع ممارسات وأعراف األعمال الجيدة. وتتضمن هذه 

بسياسة حوكمة الشركة وتوجهها اإلستراتيجي والثقافة املطلوبة بالشركة واملبادئ االسترشادية الالئحة املعايير الخاصة 

 الرئيسية املتبعة في صميم املجاالت الوظيفية للشركة. 

حول حوكمة الشركات بصفة  ( وتعكس هذه الوثيقة املبادئ االسترشادية الرئيسية الصادرة من قبل ) هيئة السوق املالية

إلضافة إلى ذلك، تشتمل الوثيقة على قواعد الحوكمة األساسية الخاصة بالشركات املدرجة ومتطلبات إعداد عامة. وبا

 التقارير واإلفصاح املفروضة في نظام السوق املالية واللوائح ذات الصلة. 

 للمعايير واملبادئ والسياسات املشار إليها أعاله، و 
ً
 ودقيقا

ً
 واضحا

ً
التي ينبغي أن تقرأ باالقتران وتقدم هذه الالئحة تعريفا

 
ً
 سلسا

ً
مع السياسات واإلجراءات املفصلة املحددة ملختلف املجاالت الوظيفية لتنفيذ هذه املعايير والسياسات تنفيذا

.
ً
  ودقيقا

 تاريخ بدء التطبيق :

 من تاريخ اعتمادها من مجلس اإلدارة  على أن تعرض على الجمعية العامة القادمة للشركة 
ً
تطبق هذه الالئحة اعتبارا

من تاريخ اعتمادها، إذا لم يحدث في غضون ذلك تغييرات في  سنوياإلقرارها وينبغي مراجعتها من قبل لجنة املراجعة 

وعلى املراقب النظامي و املدقق الداخلي إخطار لجنة املراجعة بأية  سياسة الشركة تتطلب مراجعة الالئحة وتعديلها.

 تغييرات قد تستجد في سياسة الشركة أو أية تغييرات نظامية أخرى تستلزم مراجعة محتويات هذه الوثيقة. 

                                                                                                                                                                                           املراجع 

  .اللوائح التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني 

 .القواعد االسترشادية الرئيسية لحوكمة الشركات الصادرة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي 

  املالية والالئحة االسترشادية لحوكمة الشركات الصادرة من قبل هيئة السوق املالية )الئحة حوكمة نظام السوق

 . املعدلة الشركات في اململكة العربية السعودية( والقواعد واللوائح ذات الصلة

 .النظام األساس ي للشركة املتحدة للتأمين التعاوني 

 الشركات. مجموعة القوانين والقواعد املوحدة حول حوكمة 

 أهدافها

 تفعيل دور املساهمين في الشركة وتيسير حقوقهم. .1

 بيان إختصاصات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ومسؤولياتهم. .2

 تفعيل دور مجلس اإلدارة واللجان وتطوير كفاءتها لتعزيز اليات اتخاذ القرار في الشركة. .3

 صاح فيها.  تعامالتها وبيئة األعمال وتعزيز اإلفتحقيق الشفافية والنزاهة والعدالة في السوق املالية و  .4

 توفير األداوات الفاعلة ومتوازنة للتعامل مع حاالت تعارض املصالح. .5

 تعزيز اليات الرقابة واملسائلة للعاملين في الشركة. .6

 وضع اإلطار العام للتعامل مع أصحاب املصالح ومراعاة حقوقهم. .7

 وتوفير األداوات الالزمة لذلك.زيادة كفاءة اإلشراف على الشركات  .8
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 توعية الشركات بمفهوم السلوك املنهي وحثها على تبنيه وتطويره بما يالئم طبيعتها. .9

 تعريفات

اإلجراءات األساسية التي ينبغي اتباعها وتنفيذها بواسطة املجلس بغرض التطبيق التام :أحكام وقواعد اإلجراءات 

 على املجلس التأكد من أن تلك املبادئ تطبق بشكل دقيق ومتكامل. للمبادئ بالنسبة ألي من هذه البنود. و 

 .املتحدة للتأمين التعاونيشركة الشركة: 

  .النظام األساس لشركة املتحدة للتأمين التعاونيالنظام األساس:

  .مجلس هيئة السوق املالية مؤسسة النقد العربي السعودي و  الئحة حوكمة الشركات الصادرة عنالئحة الحوكمة:

 نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة. نظام الشركات: 

 نظام السوق املالية.نظام السوق املالية:

 هيئة السوق املالية.الهيئة:

 السوق املالية السعودية.السوق:

 .السعودية العربية اململكة في بها املعمول  األنظمة بموجب عليه املتعارف الشركة إدارة مجلسمجلس اإلدارة: 

 .أعماله وتنظيم لترأس اجتماعاته املجلس ينتخبه الذي التنفيذيين غير أعضاءاملجلس أحد رئيس مجلس اإلدارة:

 اللجان املنبثقة من مجلس اإلدارة.اللجان املنبثقة: 

 عن النظر لها، بغض اليومية اإلدارة عن املسئول  الشركة، في التنفيذية العليا اإلدارة في األعلى املسئول  :التنفيذي الرئيس

 .الوظيفي املسمى

 أكثر أو خمسة باملئة تمتلك واحدة( وحدة املؤسسة تعدها قد مجموعة شركات من شركة شركة )أو أي :عالقة ذات شركة

 باالشتراك أو )بمفردها إعادةالتأمين أو/و التأمين شركة تمتلك التي الشركة أو إعادةالتأمين، أو/و التأمين شركة مال من رأس

 .من رأس مالها أكثر أو باملئة خمسة واحدة( وحدة املؤسسة قد تعدها شركات مجموعة مع

 اتخاذ التأثيرعلى شأنها من تجارية عالقة تربطهم من أو والزوجة واألبناء، والزوج واألم األب من العائلة أفراد :الصلة ذوو 

 %.٥ من أكثر اإلدارة مجلس أعضاء من عضو أيفيها  يملك التي املؤسسات من وأي القرار،

 -:القرابة صلة أو األقارب

 .علوا وإن والجدات واألجداد، واألمهات، اآلباء، -

 .نزلوا وإن وأوالدهم األوالد، -

 . ألم أو ألب، أو األشقاء، واألخوات اإلخوة -

 . والزوجات األزواج -

لفة بين مجلس اإلدارة ختهي قواعد لقيادة الشركة وتوجيهها وتشتمل على اليات لتنظيم العالقات امل حوكمة الشركة:

واملديرين التنفيذيين واملساهمين وأصحاب املصالح وذلك بوضع قوعد وإجراءات خاصة لتسهيل عملية إتخاذ القرارات 

وتحقيق العدالة والتنافسية مين وأصحاب املصالح وإضفاء طابع الشفافية واملصداقية عليها بغرض حماية حقوق املساه

 والشفافية في السوق وبيئة األعمال.

الحوكمة هي النظام األمثل الذي يتم من خالله توجيه الشركة ورقابتها ويتم عن ذلك توزيع السلطات واملسؤوليات بين 

ين وأصحاب املصالح ويوضح هذا النظام مختلف املشاركين في الشركة مثل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واملساهم
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القواعد والسياسات واإلجراءات املتعلقة باتخاذ في شؤون الشركة ويوفر اإلطار املؤسس ي والهيكل التنظيمي الذي يوضح 

 اهداف الشركة ووسائل تحقيقها ومراقبة األداء ويكون مجلس اإلدارة مسؤوال عن قواعد الحوكمة.

حوكمة عن تعيين أعضاء مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات والتأكد من كفاءة نظام الحوكمة ويتمثل دور املساهمين في ال

بينما تتمثل مسئولية مجلس اإلدارة في وضع أهداف إستراتيجية للشركة وتوفير القيادة التي تعمل على تنفيذها واإلشراف 

ضع أعمال مجلس اإلدارة لألنظمة واللوائح على إدارة الشركة وإعداد تقارير للمساهمين حول إدارتهم في الشركة وتخ

 ونظام الشركة األساس ولرقابة املساهمين في الجمعية العامة للشركة.

 جمعية تشكل من مساهمين الشركة بموجب أحكام نظام الشركات ونظام الشركة األساس.جمعية املساهمين:

 لتنفيذية للشركة و يشارك في األعمال اليومية لها.عضو مجلس اإلدارة اللذي يكون متفرغا في اإلدارة االعضو التنفيذي:

 في األعمال اليومية لها. يشاركعضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغا إلدارة الشركة وال العضو الغير تنفيذي:

عضو مجلس اإلدارة غير تنفيذي يتمتع بإستقاللية التامه في مركزه وقرارته وال ينطبق عليه أي من العضو املستقل:

 عوارض اإلستقالل.

  املستقل اإلدارة مجلس عضو يكون  أن يجباالستقالل: عوارض
ً
 والتصويت على آرائه وإبداء مهامه ممارسة على قادرا

 الشركةوعلى مصالح تحقيق في التي تسهم السليمة القرارات على اتخاذ اإلدارة مجلس ُيعين بما وحياد، بموضوعية القرارات

  يجري  أن اإلدارة مجلس
ً
  تقييما

ً
 يمكن أو تؤثر ظروف أو عالقات عدم وجود من والتأكد العضو استقالل تحقق ملدى سنويا

 :يلي ما ال الحصر املثال سبيل على املستقل اإلدارة مجلس عضو في توافره الالزم االستقالل مع يتنافى، فيه تؤثر أن

 ملا نسبته خمسة في املئة أو أكثر من أسهم الشركة .1
ً
 له أو مجموعتها من أخرى  أسهم شركة من أو أن يكون مالكا

 النسبة. هذه يملك من مع قرابة صلة

  يكون  أن .2
ً
 أسهم من أو الشركة من أسهم أكثر أو املائة في خمسة نسبته ما يملك اعتبارية صفة ذي لشخص ممثال

 .مجموعتها من أخرى  شركة

 .مجموعتها أخرى من شركة في أو الشركة في مجلس اإلدارة أعضاء من أي مع قرابة صلة له تكون  أن .3

 .من مجموعتها أخرى  شركة في أو الشركة في التنفيذيين كبار من أي مع قرابة صلة له تكون  أن .4

 .إدارتها لعضوية مجلس املرشح الشركة مجموعة من أخرى  شركة في إدارة مجلس عضو يكون  أن .5

  يعمل كان أو يعمل أن .6
ً
 من أخرى  شركة أو متعامل معها طرف أي أو الشركة لدى املاضيين العامين خالل موظفا

  أن يكون  أو املوّردين، وكبار الحسابات كمراجعي مجموعتها،
ً
 خالل األطراف تلك من أي لدى سيطرة لحصص مالكا

  .املاضيين العامين

أن يكون لديه عالقة تعاقدية أو تجارية مع الشركة )سواء بشكل مباشر أو من خالل جهة يكون من كبار  .7

فيها او عضوا في مجلس إداراتها أو مديرا فيها( ترتب عليها دفع أو تلقي مبلغ من الشركة يساوي ماقيمته املساهمين 

الف ريال سعودي )بخالف املبالغ املتعلقة بعقود التأمين واملكافات التي يستحقها العضو لقاء عضويته في  250

 .مجلس اإلدارة( خالل سنتين األخيريتين

  200.000 عن تزيد من لجانه أي أو اإلدارة مجلس عضوية مكافأة على عالوة الشركة من مالية مبالغ يتقاض ى أن .8

 أيهما لجانه من أي أو اإلدارة مجلس عضوية مقابل تحصل عليها التي السابق العام في مكافأته من % 50 عن أو ريال

 .أقل

 .إدارة الشركة مجلس عضوية في منفصلة أو متصلة سنوات تسع على يزيد ما أمض ى قد يكون  أن .9

 .الشركة الذي تزاوله النشاط فروع أحد في يتجر أن أو الشركة، منافسة شأنه من عمل في يشترك أن .10
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أن يكون لديه إلتزام مالي تجاه الشركة أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو إدارتها العليا بشكل يمكن أن يؤثر على  .11

 تامة.قدرته على الحكم واتخاذ القرارات بإستقاللية 

األشخاص املنوط لهم ادارة عمليات الشركة اليومية واقتراح قرارت االستراتيجية وتنفيذها كالرئيس اإلدارة التنفيذية:

 التنفيذي ونوابه واملدير املالي.

 إجراءات إضافية غير ملزمة. ولكنها تساعد على تعزيز تنفيذ املبادئ األساسية في كل بند. :املمارسات املرغوبة 

 األطراف ذوو العالقة:

 الشركة في املساهمين كبار. 

 وأقاربهم التابعة شركاتها من أي أو الشركة مجلس إدارة أعضاء. 

 وأقاربهم التابعة شركاتها من أي أو الشركة في التنفيذيين كبار. 

 الشركة في املساهمين كبار لدى التنفيذيين وكبار مجلس اإلدارة أعضاء. 

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

 فيها أقاربهم أو التيفيذيين كبار أو اإلدارة سمجل أعضاء من أي يكون  التي الشركات
ً
 .شريكا

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

  .فيها التنفيذيين كبار من

 أو 5% نسبته ما أقاربهم أو  فيذييننالت كبار أو اإلدارة سمجل أعضاء من أي فيها يملك التي املساهمة شركات 

 .التعريف هذا من )4( الفقرة في ورد ما مراعاة مع أكثر،

 بإسداء في قراراتها ولو تأثير أقاربهم أو التنفيذيين كبار أو اإلدارة مجلس أعضاء من ألي يكون  التي الشركات 

 التوجيه أو النصح

 أي شخص يكون لنصائحه وتوجيهاته تأثير في قرارات الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار تنفيذييها. 

 .الشركات القابضة أو التابعة للشركة 

م التي والتوجيهات صائحنال التعريف هذا من )10(و )9( الفقرتين من ويستثي  .ذلك في له مرخص شخص من منهي بشكل تقدَّ
 

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

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

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

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

 باالشتراك بمفردهمأو مباشر، غير أو مباشر بشكل يسيطرون، االعتباريون الذين أو الطبيعيون  األشخاص: كبار املساهمين

 .من رأس مال الشركة أكثر أو باملئة خمسة على آخرين، مع

 يملكها؛ التي األسهم بعدد قدرة تصويتية مساهم كل يمنح اإلدارة مجلس أعضاء الختيار تصويت أسلوب التصويت التراكمي:

 .األصوات لهذه تكرار دون  املرشحين من من يختارهم بين تقسيمها أو واحد ملرشح بها التصويت له يحق بحيث
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 نم غير مباشر، أو مباشر بشكل آخر، شخص قرارات أو أفعال في التأثير ىعل القدرة حصة السيطرة:
ً
  أو فردا

ً
 مع مجتمعا

 أعضاء من أكثر أو % 30 تعيين حق أوشركة في حقوق التصويت من أكثر أو % 30 نسبة امتالك :خالل من تابع، أو قريب

 .اإلداري  الجهاز

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

 .لها

 قصيرة التحفيزية والخطط املرتبطة باألداء، السنوية أو الدورية واملكافآت حكمها، في وما واألرباح والبدالت املبالغ املكافات:

 عضو عن الشركة تتحملها التي املعقولة الفعلية النفقات واملصاريف باستثياء أخرى، عينية مزايا وأي األجل، طويلة أو

 .عمله تأدية لغرض اإلدارة مجلس

 يوم تقويمي، سواء أكان يوم عمل أم ال.اليوم: 
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 حقوق املساهمين

 :للمساهمين العادلة املعاملة

 بينهم واملساواة العدالة يضمن بما املساهمين حقوق  حماية على بالعمل مجلس اإلدارة يلتزم. 

 حجب وبعدم األسهم، لذات فئة املالكين املساهمين بين التمييز بعدم للشركة التنفيذية واإلدارة مجلس اإلدارة يلتزم 

 .عنهم حق أي

 املساهمين لحقوقهم جميع ممارسة لضمان الالزمة اإلجراءات الداخلية سياساتها في الشركة تبين. 

 باألسهم: املرتبطة الحقوق 

 :يلي ما وبخاصة بالسهم، املرتبطة الحقوق  جميع للمساهم تثبت

  توزيعها يتقرر  التي األرباح صافي من نصيب ىعل الحصول  
ً
 .أسهم بإصدار أو نقدا

  التصفية عند الشركة موجودات من نصيب ىعل الحصول. 

  قراراتها ىعل والتصويت مداوالتها، في واالشتراك الخاصة، أو العامة املساهمين جمعيات حضور. 

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

 الشركة بنشاط واملعلومات الخاصة البيانات ذلك ويشمل ووثائقها، الشركة دفاتر ىعل االطالع وطلب االستفسار 

 السوق  ونظام الشركات نظام مع يتعارض الشركة وال بمصالح يضر ال بما واالستثمارية التشغيلية واستراتيجيتها

 .التنفيذية ولوائحهما املالية

 اإلدارة مجلس وأعمال الشركة أداء مراقبة. 

 املساهمين قرارات جمعيات ببطالن والطعن مواجهتهم، في املسؤولية دعوى  ورفع اإلدارة مجلس أعضاء مساءلة 

 .األساس ونظام الشركة الشركات نظام في الواردة والقيود الشروط وفق والخاصة العامة

 العادية غير الجمعية العامة توقف لم ما نقدية، حصص مقابل تصدر التي الجديدة باألسهم االكتتاب أولوية 

 للمادة األساس الشركة نظام في ذلك عل نص إذا األولوية بحق العمل
ً
 .الشركات نظام من املائة بعد األربعين وفقا

 الشركة في املساهمين سجل في أسهمه تقييد. 

 اإللكتروني موقعها في تنشرهما الشركة لم ما األساس ونظامها الشركة تأسيس عقد من نسخة ىعل االطالع طلب. 

 وانتخابهم اإلدارة مجلس أعضاء ترشيح. 

 حصول املساهم على املعلومات:

  حقوقه يلتزم املجلس بتوفير املعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير املضللة لتمكين املساهم من ممارسة

 على أكمل وجه وتقدم هذه املعلومات في الوقت املناسب ويجري تحديثها بانتظام.
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  يجب أن تتسم وسيلة توفير املعلومات للمساهم بالوضوح والتفصيل وأن تتضمن بيان بمعلومات الشركة التي

 يمكن للمساهم الحصول عليها وأن يتم توفيرها لعموم املساهمين من ذات الفئة.

  أكثر الوسائل فعالية في التواصل مع املساهمين وعدم التمييز بينهم في توفير املعلومات.يجب إتباع 

 املساهمين: مع التواصل

 يكون  واملساهمين الشركة بين تواصل تحقيق اإلدارة مجلس يضمن  
ً
 االستراتيجية لألهداف الفهم املشترك عل مبنيا

 .ومصالحها للشركة

 ومناقشتها آراء املساهمين على مجلس اإلدارة أعضاء بقية إطالع على التنفيذيوالرئيس  مجلس اإلدارة رئيس يعمل 

 .معهم

 يكن لم ما التنفيذية للشركة اإلدارة أعمال أو اإلدارة مجلس أعمال في التدخل املساهمين من ألي يجوز  ال  
ً
 في عضوا

  العادية العامة الجمعية عن طريق تدخلل كان أو التنفيذية إدارتها من أو إدارتها مجلس
ً
 في أو الختصاصاتها ووفقا

  .مجلس اإلدارة يجيزها التي واألوضاع الحدود

 اإلدارة:س مجل أعضاء انتخاب

 الدعوة هتوجي أو نشر دناإلدارة ع سمجل لعضوية املرشحين عن معلومات للسوق  اإللكتروني املوقع في الشركة تعلن 

 لخبرات املعلومات تلك تتضمن أن ىعل العامة، الجمعية النعقاد
ً
 ووظائفهم ومهاراتهم ومؤهالتهم املرشحين وصفا

 .اإللكتروني وموقعها يس الرئي مركزها في املعلومات هذه من نسخة توفير الشركةى وعل والحالية، السابقة وعضوياتهم

 للشركة يتم إستخدام حق التصويت للسهم أكثر من واحدة وفقا لكل من نظام الشركات والنظام األساس. 

 معلوماتهم عن ت الشركةنأعل الذين اإلدارة سمجل لعضوية املرشحينى عل العامة الجمعية في التصويت يقتصر. 

 :األرباح ىعل الحصول 

ف هذا التجنيب متى % من األرباح لتكوين اإلحتياطي النظامي للشركة ويجوز للجمعية العامة العادية وق20تجنب  .1

 املال املدفوع.% من رأس 100بلغ اإلحتياطي املذكور 

للجمعية العامة العادية أن تقرر بناءا على إقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة معينة من صافي األرباح لتكوين  .2

 إحتياطي اتفاقي يخصص لدعم املركز املالي.

ع للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزي .3

 أرباح ثابتة قدر اإلمكان على املساهمين.

  تجنب الزكاة وضريبة الدخل املقررة.. .4

  األرباح في حصته املساهم يستحق .5
ً
في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ اإلستحقاق  الصادر  العامة الجمعية لقرار وفقا

وتاريخ التوزيع وتكون أحقية األرباح ملالكي األسهم املسجلين في سجالت املساهمين في نهاية اليوم املحدد لالستحقاق 

توزيعها  وتبلغ الشركة هيئة السوق املالية دون تأخير بأي قرارات لتوزيع األرباح أو التوصية بذلك وتدفع األرباح املقرر 
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في املكان واملواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة وفقا للتعليمات التي تصدرها الجهة املختصة مع  على املساهمين

 . مراعاة املوافقة الكتابية املسبقة ملؤسسة النقد العربي السعودي

 

 :العامة الجمعية باجتماع املرتبطة الحقوق 

  عقدةنالعامة امل الجمعية وتمثل بالشركة، املتعلقة األمور  بجميع للمساهمين العامة الجمعيات تختص
ً
 لإلجراءات وفقا

  دورها بالشركة، وتؤدي املتعلقة اختصاصاتهم ممارسة في املساهمين جميع ظاميةنال
ً
 هولوائح الشركات نظام ألحكام وفقا

 .األساس الشركة ونظام فيذيةنالت

 :يلي بما العادية غير العامة الجمعية تختص

 عّد  التي التعديالت بإستثناء األساس الشركة نظام تعديل
ُ
 .الشركات باطلة نظام أحكام بموجب ت

 فيذيةنالت هولوائح الشركات نظام في املقررة األوضاع وفق الشركة مال رأس زيادة. 

 نظام في املقررة األوضاع مالية، وفق بخسائر يتنُم  إذا أو الشركة حاجةى عل هزيادت حال في الشركة مال رأس تخفيض 

 .فيذيةنالت هولوائح الشركات

 ص األساس نظامها هعلي صني للشركة اتفاقي احتياطي تكوين تقرير  .هفي معين، والتصرف لغرض ويخصَّ

 األساس نظامها في املعين األجل قبل حلها أو الشركة استمرار تقرير. 

 الشركة أسهم شراء عملية ىعل املوافقة. 

 وذلك عادية، إلى األسهم املمتازة تحويل أو ممتازة أسهم إلى عادية أسهم تحويل أو شرائها إقرار أو ممتازة أسهم إصدار 

  األساس الشركة نظام في نص ىعل اءً نب
ً
 نت الصادرة ظيميةنواإلجراءات الت للضوابط ووفقا

ً
 الخاصة الشركات ظامنل فيذا

 .املدرجة املساهمة بشركات

 إصدارها يجوز  التي لعدد األسهم ىاألقص  الحد وبيان أسهم، إلى للتحويل قابلة تمويلية صكوك أو دين أدوات إصدار 

 .الصكوك أو األدوات تلك مقابل

 من أي أو بعضها، أو والشركات التابعة الشركة في للعاملين هانم جزء أو املال رأس زيادة دنع املصدرة األسهم تخصيص 

 .ذلك

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

حيث نصت على ذلك املادة الثالثة عشر من نظام األساس  الشركة، ملصلحة اسبةنم تراها التي الحاالت في املساهمين

 .للشركة

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

  القرارات
ً
 .االجتماع في املمثلة لألسهم املطلقة املحددة باألغلبية العادية العامة الجمعية قرارات إصدار لشروط وفقا

 

 :العادية العامة الجمعية اختصاصات
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 :يلي ما وبخاصة شؤون الشركة، بجميع العادية العامة الجمعية تختص العادية، غير العامة الجمعية به تختص ما عدا

 وعزلهم اإلدارة سمجل أعضاء تعيين. 

 الشركة، لحساب تتم التي األعمال والعقود في مباشرة غير أو مباشرة مصلحة اإلدارة سمجل لعضو يكون  أن في الترخيص 

 .فيذيةنالت هولوائح الشركات نظام أحكام وفق وذلك

 فروع أحد في الشركة سافني أن أو الشركة، افسةنم هشأن من عمل أي في اإلدارة سمجل عضو باشتراك الترخيص 

 .فيذيةنالت هولوائح الشركات نظام أحكام وفق وذلك ،هتزاول الذي شاطنال

 ونظام العالقة ذات واألنظمة األخرى  فيذيةنالت هولوائح الشركات نظام بأحكام اإلدارةس مجل أعضاء التزام مراقبة 

 املسؤولية وتحديد الشركة، أمور  تدبير إساءتهم أو لتلك األحكام مخالفتهم عن شأني ضرر  أي وفحص األساس، الشركة

 نم ما تراه واتخاذ ذلك، ىعل املترتبة
ً
  الشأن هذا في اسبا

ً
 .فيذيةنالت هولوائح الشركات ظامنل وفقا

 املراجعة ةنلج تشكيل  
ً
 .فيذيةنالت هولوائح الشركات نظام ألحكام وفقا

 للشركة املالية القوائم ىعل املوافقة. 

 اإلدارة سمجل تقرير ىعل املوافقة. 

 الصافية األرباح توزيع طريقة بشأن اإلدارة سمجل اقتراحات في البت. 

 تقاريرهم ىواملوافقة عل وتغييرهم، هم،نتعيي وإعادة مكافآتهم، وتحديد الشركة، حسابات مراجعي تعيين. 

 بها ُيخطرها صعوبات وفي أي ملهامهم، أدائهم في الشركة حسابات مراجعي من تقع التي واألخطاء املخالفات في ظرنال 

 وغيرها والسجالت الدفاتر ىعل االطالع من لهم الشركة أو إدارة اإلدارة سمجل بتمكين تتعلق الشركة حسابات مراجعو

 نم تراه ما واتخاذ مهامهم، ألداء الالزمة والبيانات واإليضاحات الوثائق من
ً
 .الشأن هذا في اسبا

 هذه نهم جاوز  ما توزيع املدفوع، وتقرير الشركة مال رأس من %30 بلغ ما ىمت ظامينال الشركة احتياطي يبنتج وقف 

  فيها الشركة ال تحقق التي املالية واتنالس في الشركة مساهمي ىعل سبةنال
ً
 .صافية أرباحا

 اءً نب االحتياطي هذا يكون استخدام أن ىعل معين، لغرض هتخصيص عدم حال في للشركة االتفاقي االحتياطي استخدام 

 .املساهمين أو الشركة ىعل فعنبال تعود التي هاألوج وفي اإلدارة سمجل من اقتراح ىعل

 فيها االتفاقي، والتصرف واالحتياطي ظامينال االحتياطي بخالف للشركة، أخرى  احتياطيات تكوين. 

 يكون  ما أو ملعاونة الشركة لعاملي اجتماعية مؤسسات إلنشاء للشركة الصافية األرباح من مبالغ اقتطاع  
ً
 هذه من قائما

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

 عشر اثني خالل عدة صفقات أم واحدة صفقة في سواء الشركة، أصول  من %50 من أكثر بيع ىعل املوافقة  
ً
 من شهرا

 فيجب العادية، غير العامة الجمعية اختصاصات ضمن ما يدخل األصول  تلك بيع تضمن حال وفي بيع، صفقة أول  تاريخ

 .ذلك ىعل العادية غير الجمعية العامة موافقة ىعل الحصول 

 املساهمين: جمعية
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 للمساهمين العادية العامة الجمعية عقدنت  
ً
 هولوائح نظام الشركات في عليها صوصنامل والظروف لألوضاع وفقا

 .األساس الشركة ونظام فيذيةنالت

  ةنالس في األقل ىعل مرة العادية العامة الجمعية عقدنتوفقا للمادة الثامنة والعشرون من النظام األساس للشركة بأن 

 .للشركة ة املاليةنالس النتهاء التالية الستة األشهر خالل

 اإلدارة، سمجل من بدعوة للمساهمين الخاصة أو العامة الجمعيات عقدنت  
ً
 نظام في عليها صوصنلألوضاع امل وفقا

 االجتماع إلى العادية العامة الجمعية يدعو أن اإلدارة سمجل ىوعل األساس الشركة ونظام فيذيةنالت هولوائح الشركات

 رأس من األقلى عل %5 هنسبت ما ملكيتهم تمثل املساهمين من عدد أو ة املراجعةنلج أو الحسابات مراجع ذلك طلب إذا

  ثالثين اإلدارة خالل سمجل يدُعها لم إذا االنعقاد إلى الجمعية دعوة الحسابات ملراجع ويجوز  .الشركةمال 
ً
 من يوما

 .الحسابات مراجع طلب تاريخ

 األقل، ىعل واحد وعشرين يوماب املوعد قبل أعمالها وجدول  هومكان العامة الجمعية انعقاد موعد عن اإلعالن يجب 

 
ُ
ع يومية وفي صحيفة للشركة اإللكتروني واملوقع للسوق  اإللكتروني املوقع في الدعوة شرنوت  يكون  التي طقةنامل في توزَّ

 والخاصة العامة الجمعيات النعقاد الدعوة هتوجي للشركة يجوز  إلى ذلك، وباإلضافة. سالرئي الشركة مركز فيها

 .الحديثة يةنالتق طريق وسائل عن ملساهميها

  وموعد إنعقاد الجمعية على أن  اإلعالن نشر بين ما الفترة خالل العامة الجمعية أعمال جدول  تعديل للشركة يجوز

 تعلن الشركة عن ذلك وفقا لألوضاع املقررة.

 اجتماعات عقد ويجوز  .العامة الجمعية اجتماعات في والتصويت الفعالة للمشاركة الفرصة للمساهمين يتاح أن يجب 

 الحديثة، يةنالتق وسائل بواسطة قراراتها ىوالتصويت عل مداوالتها في املساهم واشتراك للمساهمين العامة الجمعيات

  وذلك
ً
 نت ظيمية الصادرةنالت واإلجراءات للضوابط وفقا

ً
 .املدرجة املساهمة بشركات الخاصة الشركات ظامنل فيذا

 املكان اختيار ذلك ومن العامة،الجمعية  اجتماع في املساهمين من عدد أكبر مشاركة تيسير ىعل اإلدارة سمجل يعمل 

 .املالئمين والوقت

 املحدد الوقت قبل سالشركة الرئي مركز في الحضور  في الراغبين املساهمين بيانات تسجيل من التحقق الشركة ىعل 

 .وسيلة أخرى  ىعل األساس الشركة نظام صني لم ما الجمعية النعقاد

 العامة: الجمعية أعمال جدول 

 في املساهمون  يرغب املوضوعات التي االعتبار في يأخذ أن العامة الجمعية أعمال جدول  إعداد عند اإلدارة مجلس على 

 جدول  إلى أكثر أو موضوع إضافة الشركة أسهم األقل من على %5 نسبة يملكون  الذين للمساهمين ويجوز  .إدراجها

 .إعداده عند العامة الجمعية أعمال

 وعدم مستقل، بند في الجمعية العامة أعمال جدول  على املدرجة املوضوعات من موضوع كل إفراد مجلس اإلدارة على 

  املختلفة املوضوعات بين الجمع
ً
 املجلس ألعضاء يكون  التي والعقود األعمال وعدم وضع واحد، بند تحت جوهريا

 .ككل البند ىعل املساهمين تصويت على الحصول  لغرض واحد؛ ضمن بند فيها مباشرة غير أو مباشرة مصلحة
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 النعقاد الدعوة نشر عند – للسوق  اإللكتروني واملوقع للشركة اإللكتروني املوقع خالل من للمساهمين يتاح أن يجب 

 اإلدارة مجلس تقرير وبخاصة العامة، أعمال الجمعية جدول  ببنود املتعلقة املعلومات على الحصول  العامة الجمعية

 الشركة وعلى .بشأنها مدروس قرار اتخاذ من لتمكينهم وذلك لجنة املراجعة؛ وتقرير املالية والقوائم الحسابات ومراجع

 .العامة الجمعية أعمال جدول  تعديل حال في تلك املعلومات تحديث

 العامة الجمعية أعمال جدول  إلى موضوعات من تراه ما إضافة للهيئة. 

 املساهمين: جمعية إدارة

 من اإلدارة مجلس من ينتدبه أو غيابه عند نائبه أو اإلدارة مجلس رئيس للمساهمين العامة الجمعيات اجتماعات يرأس 

 .ونائبه اإلدارة مجلس رئيس غياب حال في لذلك أعضائه بين

 العامة، الجمعية في اجتماعات والتصويت الفعالة للمشاركة للمساهمين الفرصة بإتاحة املساهمين جمعية رئيس يلتزم 

  إحاطتهم ويجب .التصويت حق أو استخدام الجمعيات حضور  إعاقة إلى يؤدي إجراء أي وضع وتجيب
ً
 بالقواعد علما

 .التصويت االجتماعات وإجراءات تلك عمل تحكم التي

 مجلس أعضاء إلى األسئلة بشأنها وتوجيه العامة الجمعية أعمال جدول  في املدرجة املوضوعات مناقشة حق للمساهمين 

 .للضرر  الشركة مصلحة يعّرض ال بالقدر الذي األسئلة هذه عن اإلجابة ويجب .الحسابات ومراجع اإلدارة

 منه بنسخة الهيئة تزويد على الشركة ويتعين العامة، الجمعية اجتماع محضر على االطالع من املساهمين تمكين يجب 

 .االجتماع عقد تاريخ من أيام عشرة خالل

 والسوق  الهيئة وإشعار للجمهور  اإلعالن الشركة على  
ً
 فور  العامة الجمعية بيتائج – الهيئة تحددها التي للضوابط وفقا

 .انتهائها

 حقوق التصويت:

  يعد التصويت من الحقوق األساسية األصيلة للمساهم ووفقا للمادة الرابعة والثالثون فإن لكل مساهم صوت عن

س اإلدارة وال يجوز ألعضاء كل سهم في الجمعيات العامة مع وجوب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجل

مجلس اإلدارة اإلشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذممهم من املسؤولية عن ادارة الشركة 

 والتي تتعلق بمصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم.

  التصويت على قرارات وفقا للمادة الخامسة والعشرون من النظام األساس للشركة على جواز إشتراك املساهم في

 الجمعيات العامة بواسطة التقنيات الحديثة بحسب الضوابط التي تضعها الجهة املختصة.

  تصدر قرارت الجمعية العامة العادية باألغلبية املطلقة لألسهم املمثلة في اإلجتماع بينما تصدر قرارت الجمعية العامة

تماع اال اذا كان قرارا متعلقا بزيادة رأس املال أو تخفيضه أو بإطالة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم املمثلة في اإلج

مدة الشركة أو بحلها قبل إنقضاء املدة املحددة في النظام األساس أو بإندماجها في شركة اخرى فال يكون القرار 

 صحيحا الال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم املمثلة في اإلجتماع.
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 مجلس اإلدارة

 تشكيل مجلس اإلدارة

 

 اإلدارة:س مجل تكوين

يتم إنتخابهم عن طريق  أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية ملدة التزيد على ثالث سنوات 7يتشكل املجلس من 

على أن تعكس التركيبة تمثيال مناسبا من األعضاء املستقليين واليجوز أن يقل عدد أعضاء املجلس التصويت التراكمي 

 املستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء املجلس أيهما أكثر.

 :اإلدارة مجلس أعضاء تعيين

  وفقا للمادة الخامسة عشر من النظام األساس للشركة يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء

 هم.يتم إنتخابهم عن طريق التصويت التراكمي ملدة التزيد عن ثالث سنوات ويجوز إعادة إنتخاب

  تلتزم الشركة بأن اليشغل عضو مجلس اإلدارة عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في

 السوق في ان واحد.

  تلتزم الشركة بإشعار الهيئة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وصفات عضويتهم خالل خمسة أيام عمل من تاريخ بدء

وأي تغييرات تطرأ على عضويتهم خالل خمسة أيام عمل من  –أيهما أقرب  –دورة مجلس اإلدارة أو من تاريخ تعيينهم 

 تاريخ حدوث ذلك.

 اإلدارة: سمجل عضوية شروط

 الالزم، واالستقالل واملعرفة واملهارة الخبرة فيهم تتوافر ممن يةنامله الكفاية ذوي  من اإلدارة سمجل عضو يكون  أن ُيشترط

  بما
ّ
 :يلي ما الخصوص هوج ىعل يتوافر في أن ىويراع واقتدار، بكفاءة همهام ممارسة من نهيمك

 أفضل وتطبيق األداء إلى تحفيز يؤدي بما الصالحيات حنمل هتؤهل قيادية بمهارات يتمتع بأن وذلك :القيادة ىعل القدرة( 1)

 .يةنامله واألخالق بالقيم والتقيد الفعالة اإلدارة مجال في املمارسات

 والخبرات التدريب، اسبة، ومستوى نامل والشخصية ية،نامله واملهارات العلمية، املؤهالت هفي تتوافر بأن وذلك :الكفاءة (2)

  الحوكمة، أو القانون  أو املحاسبة أو االقتصاد أو أو باإلدارة واملستقبلية الحالية الشركة بأنشطة الصلة ذات العملية
ً
 فضال

 .التعلم والتدريب في الرغبة عن

 واستيعاب القرار، والسرعة اتخاذ واإلدارية، والقيادية، ية،نالف القدرات فيل تتوافر بأن وذلك :هالتوجي عل القدرة (3)

  يكون  وأن العمل، بسير املتعلقة يةنالف املتطلبات
ً
 .الواضحة املستقبلية والرؤية والتخطيط االستراتيجي هالتوجي عل قادرا

  يكون  بأن وذلك :املالية املعرفة (4)
ً
 .وفهمهما املالية والتقارير البيانات قراءة عل قادرا
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 أن العامة الجمعية ىوعل .هواختصاصات همهام ممارسة عن هيعوق صحي مانع لديل يكون  ال بأن وذلك :الصحية اللياقة (5)

 مهامهم ألداء الالزمة يةنوامله الشخصية املقومات الترشيحات وتوافر ةنلج توصيات اإلدارةس مجل أعضاء انتخاب دنع تراعي

 .املادة هذه في ورد ما وفق فعال بشكل

 

 

 

 

 اإلدارة: سمجل عضوية انتهاء

  بإنتهاء صالحية العضو أو وفقا للمادة السادسة عشر من النظام األساس للشركة تنتهي عضوية املجلس بإنتهاء مدته

في كل وقت عزل جميع أعضاء ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية وفقا ألي نظام أو تعليمات سارية في اململكة 

املجلس أو بعضهم وذلك دون إخالل بحض العضو املعزول تجاه الشركة في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير 

مقبول أو في وقت غير مناسب ولعضو مجلس اإلدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإال يكون مسؤوال 

 ن أضرار.قبل الشركة عما يترتب على اإلعتزال م

  إنهاء عضوية من يتغيب من أعضائه عن حضور ثالثة  –بناء على توصية من مجلس اإلدارة  –يجوز للجمعية العامة

 مإجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع.

  عند إنتهاء عضوية عضو مجلس اإلدارة بإحدى طرق إنتهاء العضوية على الشركة أن تشعر الهيئة والسوق فورا مع

 األسباب التي دعت إلى ذلك.بيان 

  إذا استقال عضو مجلس اإلدارة وكانت لديه ملحوظات على اداء الشركة فعليه تقديم بيان مكتوب بها الى رئيس

 املجلس اإلدارة ويجب عرض هذا البيان على أعضاء مجلس اإلدارة.

 واختصاصاته اإلدارة مجلس مسؤوليات

 :اإلدارة مجلس مسؤولية

 صون  شأنه من ما الشركة وكل إدارة في والوالء العناية واجبي بذل هوعلي املساهمين، جميع اإلدارة مجلس يمثل 

 .قيمتها وتعظيم وتنميتها مصالحها

 فوض وإن أعمالها عن املسؤولية الشركة إدارة مجلس عاتق على تقع  
ً
 بعض ممارسة أفراد في أو جهات أو لجانا

 .املدة محدد غير عامأ و تفويض إصدار اإلدارة ملجلس يجوز  ال األحوال، جميع وفي .اختصاصاته

 :اإلدارة ملجلس األساسية الوظائف

 ملجلس يكون  األساس، ونظام الشركة التنفيذية ولوائحه الشركات نظام في العامة للجمعية املقررة االختصاصات مراعاة مع

 اإلدارة سمجل مهام ضمن ويدخل أغراضها، بمايحقق أعمالها وتوجيه الشركة إدارة في الصالحيات أوسع اإلدارة

 :يلي ما واختصاصاته
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 بشكل ومراجعتها على تنفيذها واإلشراف للشركة الرئيسة واألهداف واالستراتيجيات والسياسات الخطط وضع.1

           :ذلك ومن الالزمة لتحقيقها، واملالية البشرية املوارد توافر من والتأكد دوري،

 وتوجيهها ومراجعتها إدارةاملخاطر وإجراءات وسياسات الرئيسة العمل وخطط للشركة الشاملة االستراتيجية وضع. 

 بأنواعها التقديرية وإقراراملوازنات املالية وأهدافها واستراتيجياتها للشركة األمثل الرأسمالي الهيكل تحديد. 

 بها والتصرف األصول  وتملك للشركة، الرئيسة الرأسمالية النفقات عل اإلشراف. 

 الشركة في الشامل واألداء التنفيذ ومراقبة األداء أهداف وضع. 

 واعتمادها الشركة في والوظيفية التنظيمية للهياكل الدورية املراجعة. 

 وخططها الرئيسة الشركة أهداف لتحقيق الالزمة واملالية البشرية املوارد توافر من التحقق. 

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

 واإلدارة اإلدارة أعضاء مجلس من لكل واملحتملة الفعلية املصالح تعارض حاالت ملعالجة مكتوبة سياسة وضع 

 عن الناتج التصرف وإساءة الشركة ومرافقها، أصول  استخدام إساءة ذلك ويشمل واملساهمين، التنفيذية

 .العالقة ذوي  األطراف مع التعامالت

 املالية بإعدادالتقارير الصلة ذات األنظمة ذلك في بما واملحاسبية، املالية األنظمة سالمة من التأكد. 

 تواجه قد التي املخاطر عام عن تصور  بوضع وذلك املخاطر؛ وإدارة لقياس مناسبة رقابية أنظمة تطبيق من التأكد 

 املصالح أصحاب مع بشفافية وطرحها مستوى الشركة، عل املخاطر إدارة بثقافة ملمة بيئة وإنشاء الشركة

 .بالشركة الصلة ذات واألطراف

 الشركة في الداخلية الرقابة إجراءات لفاعلية ويةنالس املراجعة. 

 في اإللزامية األحكام مع اليتعارض بما اإلدارة مجلس في للعضوية ومحددة واضحة وإجراءات ومعايير سياسات إعداد.3

 .لها الجمعيةالعامة إقرار بعد التنفيذ موضع ووضعها ، الالئحة هذه

 املصالح. أصحاب مع العالقة تنظم مكتوبة سياسة وضع.4

 الجوهرية املعلومات باإلفصاح عن والتزامها واللوائح باألنظمة الشركة تقيد تضمن التي واإلجراءات السياسات وضع.5

 .بهاالتنفيذية  اإلدارة تقيد من والتحقق املصالح، وأصحاب للمساهمين

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

 :يلي ما حيال يراه بما العادية غير العامة للجمعية االقتراح.7

 تخفيضه أو الشركة مال رأس زيادة. 

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

 :يلي ما حيال يراه بما العادية العامة للجمعية االقتراح.8

 لغرض تخصيصه وعدم غيرالعادية العامة الجمعية قبل من تكوينه حال في للشركة االتفاقي االحتياطي استخدام 

 .معين
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 للشركة إضافية مالية مخصصات أو احتياطيات تكوين. 

 الصافية الشركة أرباح توزيع طريقة. 

 .نشرها قبل واعتمادها للشركة والسيوية األولية املالية القوائم إعداد.9

 .نشره قبل واعتماده اإلدارة مجل تقرير إعداد.10

 والشفافية عمالإلفصاح ونظم سياسات وفق وذلك عيها اإلفصاح الواجب واملعلومات البيانات وسالمة دقة ضمان.11

 .بها املعمول 

 وأي للشركة األنشطة املختلفة أوجل على ودوري مستمر بشكل االطالع للمساهمين تتيح فعالة اتصال قنوات إرساء.12

 .جوهرية تطورات

د بقرارات عنه منبثقة متخصصة لجان تشكيل.13  املجلس رقابة وكيفية وصالحياتها ومسؤولياتها، اللجنة مدة فيها يحدَّ

 هذه وأعمال أداء تقييم مع وواجباتهم، وحقوقهم مهامهم األعضاءوتحديد تسمية التشكيل قرار يتضمن على أن عليها،

 .وأعضائها اللجان

منح التي املكافآت أنواع تحديد.14
ُ
 في واملكافآت باألداء، واملكافآت املرتبطة الثابتة، املكافآت مثل الشركة، في للعاملين ت

  الصادرة واإلجراءات التيظيمية الضوابط مع يتعارض ال بما أسهم، شكل
ً
 بشركات الخاصة الشركات لنظام تنفيذا

 .املدرجة املساهمة

 وضع القيم واملعايير التي تحكم العمل في الشركة..15

 بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية: واملهام االختصاصات توزيع

 يتفق بما التنفيذية واإلدارة مجلس اإلدارة بين املهام وتوزيع االختصاصات تحديد للشركة التيظيمي الهيكل يتضمن أن يجب

 .بينهما والسلطات الصالحيات في التوازن  ويحقق الشركة اتخاذ قرارات كفاءة ويحّسن الشركات حوكمة ممارسات أفضل مع

 :ذلك في سبيل اإلدارة مجلس ىعل ويتعين

 واالختصاصاتاملهام  تحديد ذلك في بما وتطويرها، الشركة بعمل املتعلقة الداخلية السياسات اعتماد .1

 .املختلفة التنظيمية املستويات إلى املوكولة واملسؤوليات

 تلك وجدول يوضح التنفيذية اإلدارة إلى املفوضة الصالحيات بتحديد وتفصيلية مكتوبة سياسة اعتماد .2

 دورية تقارير رفع اإلدارةالتنفيذية من يطلب أن وملجلس اإلدارة التفويض، ومدة التنفيذ وطريقة الصالحيات،

 .املفوضة للصالحيات ممارساتها بشأن

 .فيها البت املجلس بصالحية يحتفظ التي املوضوعات تحديد .3

 :املناصب بين الفصل

  وفقا للمادة العشرون من النظام األساس للشركة يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس

 ويجوز ان يعين عضوا منتدبا.

 بما في ذلك منصب العضو  –رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي في الشركة  اليجوز الجمع بين منصب

 املنتدب أو الرئيس التنفيذي أو املدير العام.

 .حددت املادة العشرين من النظام األساس للشركة إختصاصات كل من رئيس مجلس اإلدارة ونائبه ومسؤولياتهم 
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 الشركة في القرارات التخاذ املطلقة بالُسلطة شخص ينفرد أن يجوز  ال األحوال، جميع في. 

 :التنفيذية على اإلدارة اإلشراف

 أدائها من والتحقق عليها، والرقابة واإلشراف عملها، كيفية وتنظيم للشركة، التنفيذية اإلدارة تشكيل اإلدارة سمجل يتولى

 :ذلك سبيل في وعليه إليها، املوكولة املهام

 الالزمة واملالية اإلدارية السياسات وضع. 

 منه املعتمدة السياسات وفق تعمل التنفيذية اإلدارة أن من التحقق. 

 على أعماله واإلشراف وتعيينه، للشركة الرئيس التنفيذي اختيار. 

 وجد إن مكافآته، وتحديد وعزله الداخلي املراجع أو الداخلية املراجعة إدارة مدير تعيين. 

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

 .الشركة نشاط بشأن املهمة املعلومات ومناقشة

 واستراتيجيتها الشركة أهداف مع تنسجم التنفيذية لإلدارة أداء معايير وضع. 

 وتقويمه التنفيذية اإلدارة أداء مراجعة. 

 الشركة إدارة على التعاقب خطط وضع. 

 :ومهامها التنفيذية اإلدارة اختصاصات

 التنفيذية اإلدارة تختص ولوائحه التنفيذية، الشركات نظام أحكام بموجب اإلدارة ملجلس املقررة االختصاصات مراعاة مع

 اختصاصات ضمن ويدخل .أغراضها يحقق بما للشركة واألهداف الرئيسة واالستراتيجيات والسياسات الخطط بتنفيذ

 :مايلي ومهامها التنفيذية اإلدارة

 اإلدارة مجلس من املقرة للشركة الداخلية واألنظمة السياسات تنفيذ. 

 والتمويل، وآليات االستثمار، وسياسات واملرحلية الرئيسة العمل وخطط للشركة الشاملة استراتيجية اقتراح 

 .وتنفيذها الطارئة اإلدارية الظروف إدارة وخطط املخاطر، وإدارة

 املالية وأهدافها واستراتيجياتها للشركة األمثل الرأسمالي الهيكل اقتراح. 

 فيها والتصرف األصول  وتملك للشركة الرئيسة الرأسمالية النفقات اقتراح. 

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

 املصالح تطبيق تعارض سياسة تنفيذ وتشمل عليها، لعاما واإلشراف الداخلية الرقابة وضوابط أنظمة فيذنت 

 املالية. بإعدادالتقارير الصلة ذات األنظمة ذلك في بما سليم، بشكل واملحاسبية املالية األنظمة

 الشركة تواجه قد التي املخاطر  عن عام تصور  بوضع وذلك املخاطر؛ وإدارة لقياس مناسبة رقابية أنظمة تطبيق 

 من وغيرهم مجلس اإلدارة مع بشفافية الشركة،وطرحها مستوى  على املخاطر من الحد بثقافة ملمة بيئة وإنشاء

 .املصالح أصحاب
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 عند تعديلها واقتراح هذه الالئحة أحكام مع يتعارض ال بما بفعالية بالشركة الخاصة الحوكمة قواعد تنفيذ 

 .الحاجة

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

 .املصالح وأصحاب للمساهمين الجوهرية

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

 .تخفيضه أو الشركة مال رأس زيادة .1

 .استمرارها تقرير أو األساس نظامها في املحدد األجل قبل الشركة حل .2

 .للشركة االتفاقي االحتياطي استخدام .3

 .للشركة إضافية احتياطيات تكوين .4

 .الصافية الشركة أرباح توزيع طريقة .5

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

 .أسهم شكل

 الشركة وأهداف ضوءخطط في الشركة نشاط في املحرز  التقدم بشأن املالية وغير املالية الدورية التقارير إعداد 

 .اإلدارة مجلس على التقارير تلك وعرض االستراتيجية،

 أنشطتها، وتسيير للشركة اليومي العمل إدارة  
ً
 الشركة أهداف مع وبما يتفق األمثل بالشكل مواردها إدارة عن فضال

 .واستراتيجيتها

 الشركة داخل وتنميتها األخالقية القيم ثقافة بناء في الفعالة املشاركة. 

 االلتزام على وكفايتها،والحرص النظم تلك فعالية من والتحقق املخاطر، وإدارة الداخلية الرقابة نظم تنفيذ 

 .اإلدارة مجلس من املعتمد املخاطر بمستوى 

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

 .املختلفة التنظيمية املستويات إلى املوكولة

 تنفيذها وطريقة إليها األعمال لتفويض واضحة سياسة اقتراح. 

 تقارير اإلدارة مجلس ترفع إلى أن عل التفويض، ومدة القرار اتخاذ وإجراءات إليها، تفوض التي الصالحيات اقتراح 

 .الصالحيات لتلك ممارساتها عن دورية

 اإلدارة مجلس وأعضاء رئيس اختصاصات

 :ومهامه اإلدارة مجلس رئيس اختصاصات

 وأداء عمله على سير واإلشراف املجلس قيادة اإلدارة مجلس رئيس يتولى اإلدارة، مجلس باختصاصات إخالل دون 

 :يلي ما بصفةخاصة مجلس اإلدارة رئيس واختصاصات مهام في ويدخل بفعالية، اختصاصاته
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 وغير والواضحة والصحيحة الكاملة املعلومات على املناسب الوقت في اإلدارة مجلس أعضاء حصول  ضمان 

 .املضللة

 اسبالوقت املن وفي فعال بشكل األساسية املسائل جميع بماقشة اإلدارة مجلس قيام من التحقق. 

 األساس ونظام الشركة فيذيةالتن ولوائحه الشركات نظام عليه ينص ما وفق الغير أمام الشركة تمثيل. 

 الشركة مصلحة يحقق وبما بفعالية مهامهم ممارسة على اإلدارة مجلس أعضاء تشجيع. 

 اإلدارة مجلس إلى آرائهم وإيصال املساهمين مع الفعلي للتواصل قنوات وجود ضمان. 

 التنفيذيين وبين األعضاء التنفيذية واإلدارة مجلس اإلدارة من كل بين الفعالة واملشاركة البناءة العالقات تشجيع 

 .البناء النقد على تشجع ثقافة وإيجاد واملستقلين، التنفيذين وغير

 اإلدارة مجلس أحدأعضاء يطرحها مسألة أي االعتبار بعين األخذ مع مجلس اإلدارة اجتماعات أعمال جدول  إعداد 

 . املجلس أعمال جدول  إعداد عند املجلس والرئيس التنفيذي أعضاء مع والتشاور  الحسابات، مراجع يثيرها أو

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

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

 يرافق مجلس اإلدارة وأن إلى قدمهاالعضو التي املعلومات اإلبالغ هذا يتضمن أن فيها،على مباشرة غير أو مباشرة

 .الخارجي الشركة حسابات مراجع من خاص تقرير هذاالتبليغ

 :تنص املادة الثامنة عشر من النظام األساس على صالحيات وإختصاصات رئيس مجلس اإلدارة وتتضمن مايلي- 

يختص رئيس املجلس اإلدارة بدعوة مجلس اإلدارة لإلجتماع ورئاسة إجتماعاته كما يختص برئاسة إجتماعات   .1

 .الجمعيات العامة للمساهمين

يختص رئيس املجلس اإلدارة بتمثيل الشركة في عالقتها مع الغير ولدى الدوائر الحكومية والشركات واألفراد وأمام  .2

ا وفئاتها وديوان املظالم وكتاب العدل وهيئات التحكيم ومكاتب ولجان فض القضاء واملحاكم بكافة درجاته

املنازعات بإختالف أنواعها والحقوق املدنية وأقسام الشرطة وكافة الجهات الحكومية والغرف التجارية 

كاء والصناعية والهيئات الخاصة والشركات واملؤسسات على اختالف أنواعها وإصدار وكاالت شرعية وتعيين الو 

واملحامين وعزلهم واملرافعة واملدافعة واملخاصمة والصلح والتنازل وحق اإلبراء واإلنكار واإلقرار وطلب حلف 

اليمين واإلقرار والتحكيم وقبول األحكام واالعتراض عليها نيابة عن الشركة وتنفيذ األحكام والتوقيع على كافة 

ما ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تؤسسها الشركة أنواع العقود واإلتفاقيات والوثائق واملستندات ب

او تشترك في تأسيسها مع كافة تعديالتها والتوقيع على قرارات تصفيتها وقرارت تعيين املديرين أو عزلهم وممثلي 

الشركة في جمعيات املساهمين والتوقيع على عقود واإلتفاقيات والصكوك واإلفراغات أمام كاب العدل والجهات 

الرسمية واألهلية وله الحق في توقيع كافة أنواع العقود واإلتفاقيات والوثائق واملستندات والنماذج وإتفاقيات 

القروض وجميع اإلتفاقيات املالية مع صناديق مؤسسات التمويل الحكومي والبنوك واملصارف والبيوت املالية 

تسديد إلتزاماتها والبيع والشراء واإلفراغ وقبوله والضمانات والكفاالت والرهون وفكها وتحصيل حقوق الشركة و 
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واإلستالم والتسليم واإليجارات والقبض والدفع والدخول في املناقصات وفتح الحسابات وقفلها وفتح اإلعتمادات 

والسحب واإليداع لدى البنوك وإصدار السندات والشيكات وكافة األوراق التجارية ومؤسسات إدارة األصول 

تثمار وشركات اإلستثمار في األوراق املالية العامة والخاصة داخل اململكة وخارجها وتعيين املوظفين وشركات اإلس

والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم وصرفهم من الخدمة وطلب التأشيرات وإستقدام املوظفين والعمال الخارج 

 وإستخراج اإلقامات ورخص العمل ونقل الكفاالت والتنازل عنها.

 

 

 

  خدماته انتهاء بعد التنفيذي الرئيس تعيين
 
 :اإلدارة ملجلس رئيسا

  التنفيذي الرئيس تعيين يجوز  ال
ً
 .انتهاءخدماته من األولى السنة خالل الشركة إدارة ملجلس رئيسا

 :والوالء واألمانة الصدق مبادئ

 واملساهمين الشركة واالهتمام بمصالح والعناية والوالء واألمانة الصدق بمبادئ مجلس اإلدارة أعضاء من عضو كل يلتزم

 :يلي ما وجه الخصوص عل ذلك في ويدخل الشخصية، مصلحته ىعل وتقديمها

 مؤثرة معلومات أي عن لها وأن يفصح صادقة، يةنمه عالقة بالشركة مجلس اإلدارة عضو عالقة تكون  بأن وذلك :الصدق

 .التابعة إحدى شركاتها أو الشركة مع عقد أو صفقة أي تنفيذ قبل

 التعامل، عدالة من التحقق املصالح،مع في تعارض ىعل تنطوي  التي التعامالت اإلدارة مجلس عضونب يتج بأن وذلك: الوالء

 .املصالح بتعارض الخاصة األحكام ومراعاة

 التنفيذية ولوائحهما السوق املالية ونظام الشركات نظام في الواردة واملسؤوليات الواجبات بأداء وذلك :واالهتمام العناية

 .العالقة ذات األخرى  واألنظمة األساس الشركة ونظام

 :وواجباتهم اإلدارة مجلس أعضاء مهام

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

 الشركة استراتيجية لتطوير املقترحات تقديم. 

 وأغراضها الشركة ألهداف تحقيقها ومدى التنفيذية اإلدارة أداء مراقبة. 

 الشركة بأداء الخاصة التقارير مراجعة. 

 للشركة املالية واملعلومات القوائم ونزاهة سالمة من التحقق. 

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

 التنفيذية اإلدارة أعضاء ملكافآت املالئمة املستويات تحديد. 

 وعزلهم التنفيذية اإلدارة أعضاء تعيين في الرأي إبداء. 

 التنفيذية الشركة وظائف في واإلحالل التعاقب خطة وضع في املشاركة. 
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 والنظام ذات الصلة واألنظمة التنفيذية ولوائحهما املالية السوق  ونظام الشركات نظام بأحكام التام االلتزام 

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

 .الشركة شؤون

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

،
ً
 .طارئة ألسباب أو مسبقا

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

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

 بشأنها إبداءالرأي قبل اإلدارة مجلس فيها ينظر التي باملوضوعات الصلة ذات املعلومات وتحليل دراسة. 

 واستقصاء مداولة املوضوعات على  املجلس وحث بحرية، آرائهم بداءإ من اآلخرين اإلدارة مجلس أعضاء تمكين 

 .ذلك إلى حاجة إذاظهرت غيرهم ومن للشركة التنفيذية اإلدارة أعضاء من املختصين آراء

 تتم التي والعقود األعمال في غيرمباشرة أم كانت مباشرة له مصلحة بأي وفوري كامل بشكل اإلدارة مجلس إبالغ 

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

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

ألحكام وذلك ذلك، بشأن يصدر قرار أي على التصويت في املشاركة عدم العضو ذلك مالية،وعلى
ً
 نظام وفقا

 .التنفيذية ولوائحهما املالية السوق  ونظام الشركات

 الشركة، منافسة شأنها من أي أعمال في املباشرة غير أو املباشرة بمشاركته وفوري كامل بشكل اإلدارة مجلس إبالغ 

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

 .التنفيذية املالية ولوائحهما السوق  ونظام الشركات

 يكن لم ما مساهمي الشركة من أي إلى املجلس في عضويته طريق عن عليها وقف أسرار أي إفشاء أو إذاعة عدم 

 ونظام الشركات نظام أحكام تقتضيه ما وذلك بحسب الغير، إلى أو العامة الجمعية اجتماعات انعقاد أثناء في ذلك

 .التنفيذية ولوائحهما املالية السوق 

 كافة واملساهمين ملصلحة الشركة الالزمين، واالهتمام العناية بذل مع نية، وبحسن كاملة، معلومات عل بناءً  العمل. 

 العضوية على املترتبة ومسؤولياته وأدواره واجباته إدراك. 

 ذات الصلة اعيةنوالص والتجارية املالية املجاالت وفي وأعمالها الشركة أنشطة مجال في معارفه تنمية. 

 األكمل على الوجه املجلس في بمهامه الوفاء من تمكين عدم حال في اإلدارة مجلس عضوية من االستقالة. 

 :املستقل العضو مهام

 :اآلتية املهام في أداء بفعالية املشاركة املستقل اإلدارة مجلس عضو على

 .التنفيذية أعضاءاإلدارة وتعيين وأدائها، الشركة، وسياسات االستراتيجية، املسائل في املستقل الرأي إبداء .1

 .في املصالح تعارض أي حصول  عند وتقديمها ومساهميها الشركة مصالح مراعاة من التحقق .2
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 .التنفيذية لها اإلدارة تطبيق ومراقبة بالشركة، الخاصة الحوكمة قواعد على تطوير اإلشراف .3

 اإلدارة مجلس عمل إجراءات

 :اإلدارة مجلس اجتماعات

 وفقا للمادة الحادية والعشرين من النظام األساس للشركة: 

  مرات على األقل في السنة بحيث يكون اجتماع واحد على األقل كل ثالثة أشهر 4يجتمع مجلس اإلدارة 

 بناءا على دعوة من رئيسه أو طلب من عضوين من أعضائه.

  لإلجتماع إلى كل عضو من أعضاء قبل خمسة أيام على األقل من تاريخ اإلجتماع ويجب إرسال الدعوة

 مرافقا لها جدول أعمال اإلجتماع والوثائق واملعلومات الالزمة مالم يتفق أعضاء مجلس على خالف ذلك.

  إذا استدعت األوضاع عقد إجتماع بشكل طاريء فيجوز إرسال الدعوة الى اإلجتماع مرافقا لها جدول

 مال اإلجتماع والوثائق واملعلومات الالزمة خالل مدة تقل عن خمسة أيام قبل تاريخ اإلجتماع.أع

  أعضاء بأنفسهم أو بطريق اإلنابة بشرط أن يكون عدد األعضاء  4ال يكون اإلجتماع صحيحا إال بحضور

 على األقل من بينهم عضو مستقل. 4الحاضرين بأنفسهم 

 يب عنه غيره من األعضاء في حضور إجتماعات املجلس طبقا للضوابط ويجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ين

 األتيه:

 اليجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات اإلجتماع. .1

 أن اإلنابة بالكتابه وبشأن اجتماع واحد. .2

 ت بشأنها.اليجوز للعضو النائب التصويت على القرارت التي يحظر النظام على املنيب التصوي .3

 قرارات املجلس ومداوالته:

 تنص املادة الثانية والعشرون من النظام األساس للشركة على مايلي:

تصدر قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية اراء األعضاء الحاضرين أو املمثلين في اإلجتماع وعند تساوي االراء يرجح  .1

 الجانب الذي صوت معه رئيس املجلس.

قرارات في األمور العاجلة بعرضها على األعضاء املتفرقين مالم يطلب أحد األعضاء كتابة ملجلس اإلدارة أن يصدر  .2

 إجتماع املجلس للمداولة فيها وتعرض هذه القرارات على املجلس في أول إجتماع تال له.

يوقعها تثبت مداوالت مجلس اإلدارة وقراراته في محاضر وفقا للمادة الثالثة والعشرون من النظام األساس بأن  .3

رئيس الجلسة وأعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون وأمين السر)السكرتير( وتدون هذه املحاضر في سجل خاص 

 يوقعه رئيس مجلس اإلدارة وأمين السر )السكرتير(.

 :اإلدارة مجلس أعضاء ملحوظات
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 ُيبّت  ولم املعروضة من املوضوعات أي أو الشركة أداء حيال ملحوظات اإلدارة مجلس أعضاء من أي لدى كان إذا 

 محضر في حيالها إجراءات من اتخاذه يرى  املجلس أو يتخذه ما وبيان تدوينها فيجب ، املجلس اجتماع في فيها

 .اإلدارة مجلس اجتماع

 اإلدارة مجلس عضو أبدى إذا  
ً
 . املجلس محضر اجتماع في بالتفصيل إثباته فيجب ، املجلس قرار مغايرا رأيا

 :اإلدارة مجلس اجتماعات حضور  تنظيم

  يجب تنظيم عملية حضور إجتماعات مجلس اإلدارة والتعامل مع حاالت عدم إنتظام األعضاء في حضور تلك

 .اإلجتماعات

  على عضو مجلس اإلدارة املستقل الحرص على حضور جميع اإلجتماعات التي تتخذ فيها قرارات مهمة وجوهرية

 تؤثر في وضع الشركة.

 

 

 :اإلدارة سمجل أعمال جدول 

 في ذلك إثبات الجدول، يجب هذا عل عضو أي اعتراض حال وفي .انعقاده حال األعمال جدول  اإلدارة سمجل يقر 

 . ساملجل اجتماع محضر

 األعمال جدول  إلى دنب أي إضافة اقتراح حق اإلدارة سمجل في عضو لكل. 

 :اإلدارة سمجل اختصاصات ممارسة

 بقياس تسمح حكيمة وفعالة ضوابط إطار في الشركة قيادة في هومهام هاختصاصات ممارسة اإلدارة سمجل ىعل 

 .آثارها من والحد وإدارتها املخاطر

  وفقا للمادة الثامنة عشر من النظام األساس للشركة يكون ملجلس اإلدارة ضمن الصالحيات والسلطات املقررة

مباشرة عمل أو أعمال معينة أو في إتخاذ اجراء له حق تفويض أو توكيل أحدا أو أكثر من أعضائه أو من الغير في 

 او تصرف معين مما يدخل في حدود إختصاصاته ويكون ملجلس اإلدارة إلغاء التفويض او التوكيل جزئيا او كليا.

 العمل ىعل هحث أعضائ إلى وتهدف اإلدارة سمجل في العمل إجراءات تبين داخلية سياسة اإلدارة سمجل يضع 

 .الشركة تجاه بواجباتهم لاللتزام بفعالية

 ذلك في بما هب وطةنواملسؤوليات امل باملهام لالضطالع الكافي الوقت وتخصيص هأعمال تيظيم اإلدارة سمجل يتولى 

 .هاجتماعات محاضر وتسجيل وحفظ سيقتن ىعل والتأكيد واللجان، ساملجل الجتماعات التحضير

 :اإلدارة سمجل سر أمين
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 نأمي اإلدارة سمجل ُيعّين .1
ً
د غيرهم، من أو هأعضائ بين من للسر ا  من بقرار السر ومكافآت أمين اختصاصات وتحدَّ

  األساس الشركة نظام يتضمن لم ما اإلدارة سمجل
ً
 :يلي ما االختصاصات هذه تتضمن أن ىعل هذا الشأن في أحكاما

 االجتماع مكان وبيانومداوالت،  نقاشات من دار ما تتضمن لها محاضر وإعداد اإلدارة سمجل اجتماعات توثيق 

 وتدوين ظم،نوم خاص سجل في وحفظها ونتائج التصويت، ساملجل قرارات وتوثيق ،هوانتهائ هبدايت ووقت هوتاريخ

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

 رفع التي التقارير حفظ
ُ
 . ساملجل يعّدها التي والتقارير اإلدارة سمجل إلى ت

 أو وثائق وأي ،هب واملعلومات املتعلقة والوثائق العمل وأوراق ساملجل أعمال بجدول  اإلدارة سمجل أعضاء تزويد 

 .االجتماع جدول  في املشمولة عالقة باملوضوعات ذات اإلدارةس مجل أعضاء من أي يطلبها إضافية معلومات

 ساملجل أقرها التي باإلجراءات اإلدارة سمجل أعضاء تقيد من التحقق . 

 كافية بمدة املحدد التاريخ قبلس املجل اجتماعات بمواعيد اإلدارة سمجل أعضاء تبليغ. 

 توقيعها قبل حيالها مرئياتهم إلبداء اإلدارة سمجل أعضاء ىعل املحاضر مسودات عرض. 

 ساملجل محاضر اجتماعات من نسخة ىعل وسريع كامل بشكل اإلدارة سمجل أعضاء حصول  من التحقق 

 .بالشركة املتعلقة والوثائق واملعلومات

 اإلدارة سمجل أعضاء بين سيقنالت. 

 فيذيةنالت واإلدارة اإلدارة سمجل أعضاء إفصاحات سجل ظيمنت 

 اإلدارةس مجل أعضاء إلى واملشورة العون  تقديم. 

 .اإلدارة سمجل من بقرار إال اإلدارةس مجل سر أمين عزل  يجوز  .2

وفقا للمادة العشرون يعين مجلس اإلدارة أمين سر )سكرتير( للمجلس يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم  .3

يختص بتسجيل محاضر إجتماعات مجلس اإلدارة وتدوين القرارات الصادرة عن هذه اإلجتماعات وحفظها الى 

دارة ويحدد املجلس مكافأته وللمجلس الحق في جانب ممارسة اإلختصاصات االخرى التي يوكلها إليه مجلس اإل 

عزل أمين سر )سكرتير املجلس( في أي وقت دون إخالل بحق أمين سر )سكرتير( املجلس في تعويض إذا وقع 

 العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب.

 :مكافات أعضاء مجلس اإلدارة

 
ً
 لآلتي :لنظام األساس للشركة والذي يحدد من ا 19للمادة وفقا

ً
 مكافآت الرئيس وأعضاء املجلس وفقا

 أمين سر املجلس عضو املجلس رئيس مجلس اإلدارة البند

 املكافأة السنوية

 

180,000 120,000  

مقابل حضور كل اجتماع من 

 اجتماعات املجلس

3,000 3,000 3000 
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مقابل حضور كل اجتماع من 

اجتماعات الجمعية العمومية أو 

املنبثقة عن اجتماعات اللجان 

 مجلس اإلدارة.

1,500 1,500 1500 

% من 5هذا مع األخذ في االعتبار أنه ال يجوز في كافة األحوال أن يزيد مجموع ما يصرف للرئيس وألعضاء املجلس عن 

 صافي األرباح.

املساهمين قبل انعقاد على أنه يجب على الشركة التأكد من إرسال كافة التفاصيل الكتابية للمكافآت والتعويضات لجميع 

الجمعية العمومية التي تطرح فيها تلك املكافآت والتعويضات للتصويت عليها ، مع الحرص على التأكد من موافقة الجمعية 

العمومية على شروط املكافآت والتعويضات في جمعية عامة ال يكون لعضو مجلس اإلدارة املعني أو أحد كبار التنفيذيين 

 لى هذه الشروط.حق التصويت فيها ع

 ويجوز النظر في زيادة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين.

 

 

 

 

 

 : والدعم التدريب

 الالزمة البرامج ووضع فيذية،نواإلدارة الت اإلدارة سمجل أعضاء وتأهيل بتدريب الكافي االهتمام بذل الشركة ىعل يتعين

 :يلي ما مراعاة مع لذلك،

  يينناملع فيذيةنالت واإلدارة اإلدارة سمجل ألعضاء برامج إعداد .1
ً
 وأنشطتها، عمل الشركة بسير للتعريف حديثا

 :يلي ما وبخاصة

 وأهدافها الشركة استراتيجية. 

 الشركة ألنشطة والتشغيلية املالية الجوانب. 

 وحقوقهم ومسؤولياتهم ومهامهم اإلدارةس مجل أعضاء التزامات. 

 واختصاصاتها الشركة لجان مهام. 

 بشكل تدريبية برامج ودوراتى عل فيذيةنالت واإلدارة اإلدارة سمجل أعضاء من كل لحصول  الالزمة اآلليات وضع .2

 .الشركة العالقة بأنشطة ذات املجاالت في ومعارفهم مهاراتهم ميةنت بغرض مستمر؛

 :باملعلومات األعضاء تزويد

 الشركة ولجان خاص هبوج فيذييننالت غير واألعضاء اإلدارة سمجل أعضاء تزويد بالشركة فيذيةنالت اإلدارة ىعل يتعين

 الوقت وفي مضللة وغير وصحيحة وواضحة تكون كاملة أن ىعل الالزمة، والسجالت والوثائق والبيانات املعلومات بجميع

 .واجباتهم ومهامهم أداء من همنلتمكي اسب؛نامل
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 التقييم:

 واإلدارة هولجان هوأعضائ ساملجل أداء لتقييم الالزمة اآلليات الترشيحات ةنلج اقتراحى عل اءً نب اإلدارة سمجل يضع 

؛نس فيذيةنالت
ً
 للشركة االستراتيجية األهداف تحقيق ترتبط بمدى اسبةنم أداء قياس مؤشرات خالل من وذلك ويا

د أن ىعل وغيرها، الرقابة الداخلية أنظمة وكفاية املخاطر إدارة وجودة  واقتراح والضعف القوة جوانب تحدَّ

 .مصلحة الشركة مع يتفق بما معالجتها

 يينناملع واألشخاص اإلدارة سمجل ألعضاء هانع يفَصح وأن وواضحة مكتوبة األداء تقييم إجراءات تكون  أن يجب 

 بالتقييم

 مع ،هفي والقوة نقاط الضعف وتحديد ، ساملجل يمتلكها التي والخبرات املهارات عل األداء تقييم يشتمل أن يجب 

 ويجب ، ساملجل أداء تطوير تستطيع يةنكفايات مه كترشيح ةناملمك بالطرق  الضعف نقاط معالجة ىعل العمل

 
ً
 .عام بشكل ساملجل العمل في آليات تقييم ىعل األداء تقييم يشتمل أن أيضا

 بما هومسؤوليات هبأد واجبات هوالتزام للعضو الفعالة املشاركة مدى اإلدارةس مجل ألعضاء الفردي التقييم في ىيراع 

 .لها الالزم الوقت وتخصيص هولجانس املجل جلسات حضور  ذلك في

 واتنس كل ثالث هألدائ مختصة خارجية جهة تقييم ىعل للحصول  الالزمة الترتيبات اإلدارة سمجل يتخذ. 

  فيذييننالت غير اإلدارةس مجل أعضاء يجري  
ً
  تقييما

ً
 األعضاء وجهات نظر أخذ بعد ساملجل سرئي ألداء دوريا

د أن ىعل – الغرض لهذا املخصص قاشنال ساملجل سرئي يحضر أن دون  من فيذييننالت  القوة جوانب تحدَّ

 .الشركة مصلحة مع يتفق بما معالجتها واقتراح والضعف

 : املصالح تعارض

 وتطبيق كافة بنودها. يلتزم مجلس اإلدارة بتطبيق بنود الئحة تعارض املصالح املعتمدة للشركة

 :املصالح تعارض بنتج

 :اإلدارة سمجل عضو ىعل يجب .1

 لتحقيق هصبنم يستغل وأن ال الشخصية، ى مصلحتهعل الشركة مصالح يقّدم وأن ونزاهة، بأمانة همهام ممارسة 

 .خاصة مصالح

 املوضوعات في ظرنال دنحياده ع في تؤثر قد التي التعارض بحاالت ساملجل وإبالغ املصالح، تعارض حاالت تجيب 

 في هصوت احتساب وعدم املداوالت، في هذا العضو إشراك عدم اإلدارة سمجل ىوعل ، ساملجل ىعل املعروضة

 .املساهمين وجمعيات اإلدارة سمجل في اجتماعات املوضوعات هذه ىعل التصويت

 شخص أي إلى إفشائها وعدم وأنشطتها بالشركة الصلة ذات املعلومات سرية ىعل الحفاظ. 

 :اإلدارة سمجل عضو ىعل ُيحظر .2

 هل كانت إذا لحساب الشركة تتم التي والعقود األعمال في العامة الجمعية أو اإلدارة سمجل قرارى عل التصويت 

 .فيها مباشرة غير أو مباشرة مصلحة
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 االستثمارية الفرص أو أو معلوماتها الشركة أصول  من أي من مباشر غير أو مباشر بشكل االستفادة أو االستغالل 

  هبصفت هعلي املعروضة
ً
 التي االستثمارية الفرص ذلك ويشمل الشركة، ىعل أو املعروضة اإلدارة، سمجل في عضوا

 الذي ساملجل عضو ىعل الحظر ويسري  ها،نم االستفادة في الشركة ترغب التي أو أنشطة الشركة، ضمن تدخل

 والتي هامن االستفادة في الشركة التي ترغب مباشر غير أو مباشر بطريق االستثمارية الفرص استغالل ألجل يستقيل

 .اإلدارةس بمجل هعضويت اءنأث بها َعِلم

 اليجوز أن يكون لعضو مجلس اإلدارة أي مصلحة مباشرة  من النظام األساس وفقا لنص املادة الرابعة والعشرين

أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إال بترخيص مسبق من الجمعية العامة العادية 

 يجدد كل سنة.

 ي وعلى عضو مجلس اإلدارة أن يبلغ املجلس بما له من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود الت

تتم لحساب الشركة ويثبت هذه التبليغ في محضر اإلجتماع وال يجوز لهذا العضو اإلشتراك في التصويت على 

القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس اإلدارة وجمعيات املساهمين ويبلغ مجلس اإلدارة الجمعية العامة 

املجلس مصلحة مباشرة أوغير مباشرة فيها  العادية عند انعقادها عن األعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء

 ويرافق التبليغ تقرير خاص من مراجع الحسابات الشركة الخارجي. 

 :املصالح تعارض عن املرشح إفصاح

 تعارض حاالت أي من عن العامة وللجمعيةس للمجل يفصح أن اإلدارة سمجل لعضوية هنفس ترشيح في يرغب من ىعل

 :وتشمل ، الهيئة من املقررة اإلجراءات وفق املصالح

س ملجل الترشح في التي يرغب الشركة لحساب تتم التي والعقود األعمال في مباشرة غير أو مباشرة مصلحة وجود .1

 .إدارتها

 .هالذي تزاول شاطنال فروع أحد في افستهانم أو الشركة، افسةنم هشأن من عمل في هاشتراك .2

 :الشركة افسةنم

في اإلشتراك في عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي  اذا رغب عضو مجلس اإلدارة

 -تزاوله فيجب مراعاة مايلي:

 .اإلدارة سمجل اجتماع في محضر اإلبالغ هذا وإثبات ممارستها، في يرغب التي افسةنامل باألعمال اإلدارة سمجل إبالغ .1

 اإلدارة سفي مجل الشأن هذا في يصدر الذي القرار ىعل التصويت في املصلحة صاحب العضو اشتراك عدم .2

 .املساهمين وجمعيات

  س.املجل عضو التي يزاولها افسةنامل باألعمال انعقادها دنع العادية العامة الجمعية بإبالغ اإلدارة سمجلس رئي قيام .3

 ىعل افسة،نامل األعمالبممارسة  للعضو يسمح للشركة العادية العامة الجمعية من مسبق ترخيص ىعل الحصول  .4

د أن  نس الترخيص هذا يجدَّ
ً
 .ويا

 :افسةنامل أعمال مفهوم
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 :يلي ما نهتزاول الذي شاطنفروع ال أحد في افستهانم أو الشركة افسةنم هشأن من عمل أي في االشتراك مفهوم في يدخل

 شأةنم أو شركة في أو حصص ألسهم مؤثرة نسبة هتملك أو فردية مؤسسة أو لشركة اإلدارة سمجل عضو تأس ي .1

  تزاول  أخرى،
ً
 .مجموعتها أو الشركة نشاط نوع من نشاطا

 أو افسةنم فردية إدارة مؤسسة تولي أو مجموعتها، أو للشركة افسةنم شأةنم أو شركة إدارة سمجل عضوية قبول  .2

  افسةنم شركة
ً
 .شكلها كان أيا

 للشركة افسةنم أخرى  شأةنأو م لشركة مستترة، أو كانت ظاهرة حكمها، في ما أو تجارية وكالة ىعل العضو حصول  .3

 .مجموعتها أو

 :الترخيص تجديد رفض
وح أو اإلشتراك في عمل من شأنه منافسة الشركة و أحد فروع النشاط ناملم الترخيص تجديد العامة الجمعية رفضت إذا

العامة واال عدت عضويته في املجلس الذي تزاوله فعلى عضو مجلس اإلدارة تقديم إستقالته خالل مهلة تحددها الجمعية 

منتهية وذلك مالم يقرر العدول عن العقد أو التعامل أو املنافسة أو توفيق أوضاعه طبقا لنظام الشركات ولوائحه 

 التنفيذية قبل إنقضاء املهلة املحددة قبل الجمعية.

 

 

 :الهدايا قبول 

 كان إذا الشركة، مع تعامالت تجارية هل شخص أي من الهدايا قبول  فيذييننالت وكبار اإلدارة سمجل أعضاء من ألي يجوز  ال

 .املصالح في تعارض إلى تؤدي أن الهدايا تلك شأن من
 الشركة لجان

 أحكام عامة

 :اللجان تشكيل

 -وفقا ملا يلي:اإلدارة لجانا متخصصة  مجلس بإستثناء لجنة املراجعة التي تشكل بقرار من الجمعية العامة للشركة يشكل

  بما وأوضاعها وظروفها الشركة حاجة .1
ّ
 .بفعالية مهامها تأدية من هانيمك

  اللجان تشكيل يكون  .2
ً
 والصالحيات عملها ة ومدةنلج كل مهمة تحديد تتضمن ساملجل يضعها عامة إلجراءات وفقا

 هإلي تتوصل بما اإلدارة سمجل تبلغ أن ةناللجى وعل .عليها اإلدارة سمجل رقابة وكيفية املدة هذه خالل لها املخولة

 من للتحقق بانتظام اللجان هذه عمل يتابع أن اإلدارةس مجلى وعل .بشفافية قرارات من تتخذه أو نتائج من

 .إليها املوكلة األعمال ممارستها

 وعن األعمال تلك عنس املجل بمسؤولية ذلك يخّل  وال اإلدارة، سمجل أمام أعمالها عن مسؤولة ةنلج كل تكون  .3

 .إليها فوضها التي السلطات أو الصالحيات

 .خمسة ىعل يزيد وال ثالثة عن اللجان أعضاء عدد يقل أال .4

 .أسئلة املساهمين عن لإلجابة العامة للجمعيات أعضائها من يبونهمني من أو اللجان رؤساء حضور  يجب .5
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 همنتعيي تاريخ عمل من أيام خمسة خالل عضويتهم وصفات اللجان أعضاء بأسماء الهيئة تشعر أن الشركة ىعل .6

 .حدوث التغييرات تاريخ من عمل أيام خمسة خالل ذلكى عل تطرأ تغييرات وأي

 الحالة، هذه وفي .املكافآت والترشيحات ةنلجى تسم واحدة ةنلج في والترشيحات املكافآت ينتلج دمج للشركة يجوز  .7

 كل دورية بصفة ةناللج تجتمع أنى هما علنم بأي املتطلبات الخاصة والترشيحات املكافآت ةنلج تستوفي أن يجب

 .األقلى عل أشهر ستة

 :اللجان عضوية

 شأني قد الجمعية العامةالتي  باملهام يةناملع اللجان في فيذييننالت غير اإلدارة سمجل أعضاء من كاف   عدد تعيين .1

 ذوي  األطراف صفقات املالية، ومراجعة وغير املالية التقارير سالمة من كالتأكد املصالح، في تعارض حاالت هانع

 هذه وأعضاء رؤساء ويلتزم .املكافآت وتحديد فيذيين،نكبار الت وتعيين اإلدارة، سمجل لعضوية والترشيح العالقة،

 مصلحتهم ىعل وتقديمها واملساهمين الشركة بمصالح واالهتمام ايةنوالع واألمانة والوالء الصدق بمبادئ اللجان

 .الشخصية

 املستقلين، اإلدارة سأعضاء مجل من أعضاؤها يكون  أن والترشيحات املكافآت تينلج تشكيل دنع الشركة تراعي .2

 غيرهم، أم املساهمين من أكانوا سواء أعضاء املجل غير من بأشخاص أو فيذييننت غير بأعضاء االستعانة ويجوز 

 .املستقلين األعضاء من الفقرة هذه إليهما في املشار تينناللج رئيسا يكون  أن ىعل

  اإلدارة سمجلس رئي يكون  أن يجوز  ال .3
ً
 ىاألخرى، عل عضوية اللجان في همشاركت وتجوز  املراجعة، ةنلج في عضوا

 الرئيس التي نصت عليه هذه القواعد. صبنم يشغل ال أن

 :املوضوعات دراسة

س املجل إلى توصياتهاوترفع  اإلدارة،س مجل من إليها تحال التي أو بها تختص التي املوضوعات دراسة اللجان تتولى .1

ذلك مع ذلك تقع على عاتق مجلس اإلدارة  ساملجل إليها فوض إذا القرارات تتخذ أن بشأنها، أو القرار التخاذ

 الشركة املسؤولية عن تلك القرارات.

جان .2
ّ
 أن ىعل حدود صالحياتها، في خارجها من أو الشركة داخل من واملختصين الخبراء من تراه بمن االستعانة لل

ن  .فيذيةنالت اإلدارة أو بالشركة هوعالقت الخبير اسم ذكر مع ة،ناللج اجتماع محضر في ذلك يضمَّ

 :اللجان اجتماعات

 اجتماعاتها اللجان حضور  وأعضاء ةناللج سر أمين عدا فيذيةنالت اإلدارة أو اإلدارة سمجل في عضو ألي يحق ال .1

 .همشورت ىعل الحصول  أو هرأي إلى االستماع ةناللج طلبت إذا إال

 دنوع أصوات الحاضرين، بأغلبية قراراتها وتصدر أعضائها، أغلبية حضور  اللجان اجتماعات لصحة ُيشترط .2

ح األصوات تساوي   .االجتماع سرئي همع صوت الذي الجانب يرجَّ
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 اللجان توصيات ومداوالت، وتوثيق نقاشات من دار ما تتضمن لها محاضر وإعداد ةناللج اجتماعات توثيق يجب .3

 إن أبدوها التي والتحفظات الحاضرين أسماء األعضاء وبيان ظم،نوم خاص سجل في وحفظها التصويت، ونتائج

 .الحاضرين جميع األعضاء من املحاضر هذه وتوقيع ، وجدت

 املراجعة لجنة

 :املراجعة ةنلج تكوين

  ترشيح مجلس اإلدارة.تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة لجنة املراجعة بناء على 

 .يجب أن يكون رئيس املراجعة عضوا مستقال 

 .أن يكون ترشيح أعضاء لجنة املراجعة بناء على توصية من لجنة الترشيحات واملكافات 

  يجوز أن يكون أعضاء لجنة املراجعة من املساهمين أو من غيرهم على أن يكون بينهم عضو مستقل على األقل

 بالشؤون املالية واملحاسبية.وأن يكون من بينهم مختص 

 .يجب أال تضم لجنة املراجعة ايا من أعضاء مجلس اإلدارة التنفذيين 

  اليجوز ملن يعمل أو كان يعمل خالل السنتين املاضييتين في اإلدارة التنفيذية أو املالية للشركة أو لدى مراجع

 حسابات الشركة أن يكون عضوا في لجنة املراجعة.

 أعضاء اللجنة عن ثالثة وال يزيد على خمسة. يجب أال يقلل عدد 

 .اليجوز أن يكون رئيس مجلس اإلدارة عضوا في لجنة املراجعة 

  يتم إختيار أعضاء لجنة املراجعة بصورة تضمن توافر مهارات وخبرات متنوعة يراعى فيها وجود خبرات مالئمة

 ملجال عمل الشركة.

  ثالث سنوات ويجوز إعادة تعيينهم حسب إحتياجات تكوين اللجنة.يتم تعيين أعضاء لجنة املراجعة التتجاوز 

  يجب أن يكون رئيس لجنة املراجعة عضوا مستقال ويتم تعيينه في أول اجتماع للجنة من قبل أعضاء لجنة

 املراجعة

 .تقوم لجنة املراجعة بتعيين سكرتير لها من بين أعضائها أو من موظفي الشركة وذلك في أول اجتماع لها 

 ذا شغر مركز أحد أعضاء لجنة املراجعة كان ملجلس إدارة الشركة أن يعين عضوا مؤقتا في املركز الشاغر على إ

أن يكون ممن توافر فيهم الخبرة والكفاية ويجب أن تبلغ الهيئة خالل خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين وأن 

 ويكمل عضو لجنة املراجعة الجديد مدة سلفه.يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول إجتماع لها 

  تلتزم الشركة بأن تشعر الهيئة بأسماء أعضاء لجنة املراجعة وصفات عضويتهم خالل خمسة أيام عمل من تاريخ

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

 :ومسؤولياتها وصالحياتها ةناللج اختصاصات
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 الرقابة املالية وأنظمة والقوائم التقارير ونزاهة سالمة من والتحقق الشركة أعمال بمراقبة املراجعة ةنلج تختص

 :يلي ما خاصة بصفة ةناللج مهام وتشمل فيها، الداخلية

 :املالية التقارير -

 شأنها؛ في والتوصية رأيهاوإبداء  اإلدارة سمجل ىعل عرضها قبل للشركة ويةنوالس األولية املالية القوائم دراسة 

 .وشفافيتها وعدالتها نزاهتها لضمان

 عادلة للشركة املالية اإلدارة والقوائم سمجل تقرير كان إذا فيما اإلدارة سمجل طلب ىعل اءً نب الفني الرأي إبداء 

 ونموذج وأدائها للشركة املالي املركز تقييم للمساهمين واملستثمرين تتيح التي املعلومات وتتضمن ومفهومة ومتوازنة

 .واستراتيجيتها عملها

 املالية التقارير تتضميها مألوفة غير أو مهّمة مسائل أي دراسة. 

 مراجع أو الشركة في مسؤول االلتزام أو همهام يتولى من أو للشركة املالي املدير يثيرها مسائل أي في بدقة البحث 

 .الحسابات

 املحاسبية السياسات دراسة .املالية التقارير في الواردة الجوهرية املسائل في املحاسبية التقديرات من التحقق 

 .في شأنها اإلدارة سملجل والتوصية الرأي وإبداء الشركة في املتبعة

 :الداخلية املراجعة -

 الشركة في املخاطر وإدارة واملالية الداخلية الرقابة نظم ومراجعة دراسة. 

 الواردة فيها للملحوظات التصحيحية اإلجراءات فيذنت ومتابعة الداخلية املراجعة تقارير دراسة. 

 للتحقق -إن وجدت  –الشركة  في الداخلية املراجعة وإدارة الداخلي املراجع وأنشطة أداء ىعل واإلشراف الرقابة 

 .وطة بهانامل واملهام األعمال أداء في وفعاليتها الالزمة املوارد توافر من

 همكافآت الداخلي واقتراح املراجع أو الداخلية املراجعة إدارة أو وحدة مدير بتعيين اإلدارة سملجل التوصية. 

  دراسة ومراجعة نظام الرقابة الداخلية في الشركة وإعداد تقرير مكتوب عن رأيها في شأن مدى كفاية هذه النظام

نسخا كافية من هذا  وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق إختصاصها وعلى مجلس اإلدارة أن يودع

التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل إنعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على األقل لتزويد كل من رغب من 

 املساهمين بنسخة منها ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

 :الحسابات راجعم -

 من التحقق أدائهم، بعد وتقييم أتعابهم وتحديد وعزلهم الحسابات مراجعي بترشيح اإلدارة سملجل التوصية 

 .معهم التعاقد وشروط عملهم نطاق ومراجعة استقاللهم

 االعتبار في األخذ مع أعمال املراجعة، فعالية ومدى ،هوعدالت هوموضوعيت الحسابات مراجع استقالل من التحقق 

 .الصلة ذات واملعايير القواعد
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 هتقديم عدم من والتحقق ،هوأعمال الشركة حسابات مراجع خطة مراجعة  
ً
 نطاق عن تخرج أو إدارية يةنف أعماال

 .ذلك حيال مرئياتها وإبداء املراجعة، أعمال

 الشركة حسابات مراجع استفسارات عن اإلجابة. 

 بشأنها اتِخذ ما ومتابعة املالية القوائم ىعل هومالحظات الحسابات مراجع تقرير دراسة. 

 :االلتزام ضمان

 الالزمة بشأنها اإلجراءات الشركة اتخاذ من والتحقق الرقابية الجهات تقارير نتائج مراجعة. 

 العالقة ذات والتعليمات والسياسات واللوائح باألنظمة الشركة التزام من التحقق. 

 إلى ذلك حيال وتقديم مرئياتها العالقة، ذوي  األطراف مع الشركة تجريها أن املقترح والتعامالت العقود مراجعة 

 .اإلدارة سمجل

 يتعين التي باإلجراءات وإبداء توصياتها اإلدارة، سمجل إلى بشأنها إجراء اتخاذ ضرورة ترى  مسائل من تراه ما رفع 

 .اتخاذها

 .مراجعة ودراسة إدارة املخاطر للشركة 

 :املراجعة ةنلج صالحيات

 :مهامها أداء سبيل في املراجعة ةنللج

  اي موضوع يطلبه مجلس اإلدارة على وجه التحديد.التحري عن اي امر يدخل ضمن مهماتها او 

 .حق اإلطالع على السجالت الشركة ووثائقها 

  طلب أي ايضاح او بيان من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية أو موظفي الشركة بغرض التحري

 واالستفسار عن اي معلومات.

  او جهة إستشارية مستقلة اخرى متى كان ذلك ضروريا اإلستعانة باملشورة القانونية والفنية من اية جهة خارجية

 ملساعدة اللجنة في أداء مهامها.

 .التحقق من اي خلل يتعلق بإدارة املخاطر وإدارة املرجعة الداخلية 

 .أن تقوم اإلدارة التنفيذية بإبالغ رئيس لجنة املراجعة بأي خلل وإحتيال أو تجاوز وفقا ملدى خطورته 

 ارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد اذا اعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت أن تطلب من مجلس اإلد

 الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة.

 .وكافة الصالحيات املذكورة في الئحة لجنة املراجعة ملؤسسة النقد العربي السعودي 

 :إجتماعات لجنة املراجعة

 إجتماعات خالل السنة املالية للشركة. ستةعاتها عن تجتمع لجنة املراجعة بصفة دورية على أال تقل إجتما 
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  يشترط لصحة إجتماعات لجنة املراجعة حضور أغلبية أعضائها وتصدر قرارات بأغلبية صوت الحاضرين

 وعندتساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت مع رئيس اإلجتماع.

  سفره أو ألي سبب طاريء اخر يجوز في حال تعذر حضور عضو اللجنة أصالة ألي من إجتماعات اللجنة بسبب

 له املشاركة في اجتماعات اللجنة بوسائل اإلتصال الحديثة وتعد مشاركته بهذه الحالة كمن حضر أصالة.

  يدعو رئيس لجنة املراجعة إلجتماعات لجنة املراجعة كما يجوز ألي عضو من أعضاء لجنة املراجعة أو مراجع

داخلية او رئيس مجلس اإلدارة أن يطلب من رئيس لجنة املراجعة دعوة لجنة الحسابات أو مدير ادارة املراجعة ال

 املراجعة لالجتماع.

 .تجتمع لجنة املراجعة بصفة دورية مع مراجع حسابات الشركة ومدير ادارة املراجعة الداخلية 

 الحاجة لذلك. ملدير إدارة املراجعة الداخلية ومراجع الحسابات طلب اإلجتماع مع لجنة املراجعة كلما دعت 

 .يجوز دعوة مدير ادارة املراجعة الداخلية لحضور كل او بعض االجتماعات لجنة املراجعة 

  يجوز لرئيس لجنة املراجعة وبعد اخطار الرئيس التنفيذي للشركة دعوة كبار التنفيذيين أو أي موظف بالشركة

 لتنوير اللجنة عن أي جانب من جوانب نشاط الشركة.

  في مجلس اإلدارة أو االدارة التنفيذية حضور اجتماعات لجنة املراجعة اال اذا طلبت اللجنة اليحق ألي عضو

االستماع الى رأيه او الحصول على مشورته ويكون حضور اجتماعات لجنة املراجعة قاصرا على اللجنة 

 وسكرتيرها.

 ت ومداوالت وتوثيق توصياتها يجب توثيق اجتماعات لجنة املراجعة واعداد محاضر لها تتضمن مادار من نقاشا

ونتائج التصويت وحفظها في سجل خاص ومنظم وبيان أسماء االعضاء الحاضرين والتحفظات التي ابدوها ان 

 وجدت وتوقيع هذه املحاضر من جميع االعضاء الحاضرين.

 :تقارير لجنة املراجعة

الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى إعداد تقارير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في  .1

تدخل في نطاق اختصاصها ويلتزم املجلس االدارة بأن يودع نسخا كافية من هذه التقرير في مركز الشركة الرئيس 

قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على األقل لتزويد كل من رغب من املساهمين نسخا منها ويتلى 

 جمعية.التقرير أثناء انعقاد ال

 تقدم لجنة املراجعة تقارير موجزة ملجلس اإلدارة عقب كل إجتماع لها. .2

 يقوم مدير ادارة املراجعة الداخلية بإعداد تقرير سنوي يتم رفعه مع مرئيات لجنة املراجعة ملجلس االدارة. .3

وترفع توصياتها الى  تتولى لجنة املراجعة دراسة املوضوعات التي تختص بها أو التي تحال إليها من مجلس اإلدارة .4

املجلس التخاذ القرار بشأنها او ان تتخذ القرارات اذا فوض اليها املجلس ذلك ومع ذلك تقع على عاتق مجلس 

 إدارة الشركة املسؤولية عن تلك القرارات.
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ة او من خارجها في حدود كداخل الشر  منيجوز للجنة املراجعة االستعانة بمن تراه من الخبراء واملختصين  .5

الحياتها على أن يضمن ذلك في املحضر اجتماع اللجنة مع ذكر اسم الخبير وعالقته بالشركة أو االدارة ص

 التنفيذية.

يجب حضور رئيس لجنة املراجعة او من ينيبه من اعضائها للجمعيات العامة للشركة لالجابة على اسئلة  .6

 املساهمين.

 :التواصل مع لجنة املراجعة

نة املراجعة يكون لكل من مدير املراجعة الداخلية ومراجع الحسابات التعامل لضمان استقاللية عمل لج .1

 التواصل املباشر مع لجنة املراجعة دون وسيط.

أنشأت ادارة الشركة الية للتبليغ لتسهيل التواصل مع لجنة املراجعة في حاالت املخاطر الجسيمة والطارئة التي  .2

 يمكن ان تتعرض لها اعمال الشركة.

 :ارض بين لجنة املراجعة ومجلس اإلدارةحدوث تع

اذا حصل تعارض بين توصيات لجنة املراجعة وقرارات مجلس االدارة او اذا رفض مجلس اإلدارة االخذ بتوصية اللجنة 

بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم ادائه او تعيين املراجع الداخلي فيجب تضمين تقرير 

 ارة توصية اللجنة ومبرراتها واسباب عدم االخذ بها.مجلس االد

 :ترتيب تقديم امللحوظات

على لجنة املراجعة وضع الية تتيح للعاملين في الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن اي تجاوز في التقارير املالية او غيرها 

حجم الخطأ او التجاوز وتبني بسرية وعلى اللجنة التحقق من تطبيق هذه االلية باجراء تحقيق مستقل يتناسب مع 

 اجراءات متابعة مناسبة.

 :انتهاء عضوية لجنة املراجعة

تنتهي عضوية لجنة املراجعة بانتهاء مدتها أو بإنتهاء صالحية العضو لها وفقا الي نظام او الئحة او تعليمات سارية  .1

اعضاء لجنة املراجعة او بعضهم وذلك في اململكة ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع 

دون اخالل بحق العضو املعزول تجاه الشركة باملطالبة بالتعويض اذا وقع العزل لسبب غير مقبول ولعضو 

 اللجنة ان يستقيل من عضوية اللجنة.

يجوز للجمعية العامة بناء على توصية من املجلس انهاء عضوية من تغيب اعضاء لجنة املراجعة عن حضور  .2

 الثة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع.ث

 :مكافات اعضاء لجنة املراجعة

 .من النظام األساس 19وفقا للمادة تكون مكافات اعضاء لجنة املراجعة  .1

 تحدد املكافات السنوية ألعضاء لجنة املراجعة بناء على توصية لجنة الترشيحات واملكافات ملجلس اإلدارة. .2

 لجنة الترشيحات واملكافات
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 :اعد اختيار لجنة الترشيحات واملكافات وكيفية ترشيحهم ومدة العضويةقو 

 ل
َّ
 اإلدارةس مجل أعضاء غير من )املكافآت لجنة الترشيحات و( ىتسم ةنلج الشركة إدارةس مجل من بقرار تشك

 .األقل ىعل مستقل عضو بينهم من يكون  أن ىعل فيذيين،نالت

  املجلس املستقلين ويجوز االستعانة باعضاء غير التنفيذيين أو يجوز أن يكون اعضاء اللجنة من االعضاء

 بأشخاص من غير أعضاء أو بأشخاص من غير أعضاء املجلس سواء كانو من املساهمين ام غيرهم.

 .يجوز أن يكون رئيس املجلس عضوا في لجنة الترشيحات واملكافات على اال يشغل منصب رئيس اللجنة 

 االعضاء املستقلين ويتم تعيينه في اول اجتماع للجنة بعد تشكيلها من قبل  يجب أن يكون رئيس اللجنة من

 أعضاء اللجنة.

 .يجب اال يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة واليزيد عن خمسة 

  يتم اختيار اعضاء اللجنة بصورة تضمن توافر مهارات وخبرات متنوعة يراعى فيها وجود خبرات مالئمة ملجال

 عمل الشركة.

 ن اعضاء اللجنة ملدة التتجاوز ثالث سنوات ويجوز اعادة تعيينهم حسب احتياجات تكوين اللجنة.يتم تعيي 

 .تقوم اللجنة بتعيين سكرتير لها من بين أعضائها او من موظفي الشركة وذلك في اول اجتماع لها بعد تشكيلها 

 بعد الحصول على عدم ز الشاغر اذا شغر مركز احد اعضاء اللجنة كان للمجلس الشركة ان يعين عضوا في املرك

على ان يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية ويجب املمانعة من مؤسسة النقد العربي السعودي املسبقة كتابة 

والحصول على املوافقة على هذا التعيين في أول جمعية  أن تبلغ الهيئة خالل خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين

 .عادية

  الهيئة بأسماء أعضاء اللجنة وصفات عضويتهم خالل خمسة أيام عمل من ترياخ تعيينهم  على الشركة أن تشعر

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

  تنتهي عضوية اللجنة بنتهاء مدتها او بانتهاء صالحية العضو لها وفقا الي نظام او الئحة او تعليمات سارية في

اململكة ومع ذلك يجوز للمجلس في كل وقت عزل جميع اعضاء اللجنة او بعضهم ولعضو اللجنة ان يستقيل 

 من عضوية اللجنة.

 :مهام واختصاصات اللجنة

  اعداد سياسة واضحة ملكافات اعضاء املجلس واللجان املنبثقة عن املجلس واالدارة التنفيذية ورفعها الى املجلس

تمادها من الجمعية العامة على ان راعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط باالداء للنظر فيها تمهيدا الع

 واإلفصاح عنها والتحقق من تنفيذها.

  توضيح العالقة بين املكافات املمنوحة وسياسة املكافات املعمول بها وبيان اي انحراف جوهري عن هذه

 السياسة.

 دى فعاليتها في تحقيق األهداف املتوخاة لها.املراجعة الدورية لسياسة املكافات وتقييم م 
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 وصية للمجلس بمكافات األعضاء واللجان املنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقا للسياسة املعتمدة.الت 

  حديد سقف تمراجعة املكافات املالية للرئيس التنفيذي بما في ذلك الحوافز الطويلة وقصيرة األجل الى جانب

 ع تحقيقه من الرئيس التنفيذي وتقديم توصيات بشأنها الى مجلس االدارة.النتائج املتوق

 .مراجعة توصيات الرئيس التنفيذي حول املكافات املالية لكبار التنفيذيين واجازتها 

  التأكد من التزام الشركة ومراعاتها ملا ورد من بسياسة مكافات أعضاء مجلس االدارة واعضاء اللجان املنبثقة

 دارة واالدارة التنفيذية املعتمدة من قبل الجمعية العامة للمساهمين.عن مجلس اال 

 :فيما يتعلق بالترشيحات تختص اللجنة بما يلي

 .اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في املجلس واالدارة التنفيذية 

  مع مراعاة عدم ترشيح التوصية للمجلس بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقا للسياسات واملعايير املعتمدة

 أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة باالمانة.

 .إعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية املجلس والوظائف االدارة التنفيذية 

 .تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال املجلس 

 ناسبة لعضوية املجلس ووظائف االدارة املراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من املهارات أو الخبرات امل

التنفيذية مع تحديد جوانب الضعف والقوة في املجلس واإلدارة التنفيذية وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة 

 الشركة.

 .مراجعة هيكل املجلس واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها 

  استقالل األعضاء املستقلين وعدم وجود تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية التحقق بشكل سنوي من

 مجلس إدارة شركة أخرى.

 .وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء املستقلين وكبار التنفيذيين 

 فيذيين. وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء املجلس أو كبار التن 

 .تحديد جوانب الضعف والقوة في املجلس واقتراح الحلول ملعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة 

  توفير مشتوى مناسب من التدريب والتعريف ألعضاء املجلس الجدد عن مهام الشركة ومنجزاتها بما يمكنهم من

 أداء أعمالهم بالكفاءة املطلوبه.

 يذية.دراسة ومراجعة أداء اإلدارة التنف 

 .دراسة ومراجعة خطط اإلحالل الوظيفي للشركة بصفة عامة وللمجلس والرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين 

  دراسة ومراجعة توصيات الرئيس التنفيذي الخاصة بتعيين وإنهاء خدمة كبار التنفيذيين بإستثناء مدير إدارة

 املراجعة بالشركة.املراجعة الداخلية الذي تم تعيينه وعزلة بتوصية من لجنة 

 :إجراءات الترشيح
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تلتزم الشركة بنشر إعالن الترشيح في املوقع اإللكتروني للشركة واملوقع اإللكتروني للسوق وفي أي وسيلة اخرى تحددها 

الهيئة وذلك لدعوة األشخاص الراغبين في الترشيح لعضوبية املجلس على أن يظل باب الترشيح مفتوحا مدة شهر على 

 تاريخ اإلعالن. األقل من

 :صالحيات لجنة املكافات والترشيحات

 :مهامهمسبيل أداء في للجنة 

 حق التحري عن أي أمر يدخل ضمن مهامتها أو أي موضوع يطلبه املجلس على وجه التحديد. .1

 حق اإلطالع على سجالت الشركة ووثائقها. .2

موظفي الشركة بغرض التحري واالستفسار طلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء املجلس أو اإلدارة التنفيذية أو  .3

 عن أي معلومات.

حق اإلستعانة باملشورة القانونية والفنية من أية جهة خارجية أو أية جهة إستشارية مستقلة اخرى متى كان  .4

 ذلك ضروريا ملساعدة اللجنة في أداء مهامها.

 :إجتماعات لجنة املكافات والترشيحات

 أشهر على األقل. تجتمع اللجنة بصفة دورية كل ستة .1

يشترط لصحة إجتماعات اللجنة حضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية صوت الحاضرين وعند تساوي  .2

 التصويت يرجح الجانب اللذي صوت معه رئيس اإلجتماع.

في حال تعذر حضور عضو اللجنة أصالة ألي من إجتماعات اللجنة بسبب سفره أو ألي سبب طاريء اخر يجوز  .3

 املشاركة في اجتماعات اللجنة بوسائل اإلتصال الحديثة وتعد مشاركته بهذه الحالة كمن حضر أصالة.له 

يدعو رئيس اللجنة اإلجتماعات اللجنة كما يجوز ألي عضو من أعضاء اللجنة أو رئيس املجلس أن يطلب من  .4

 رئيس للجنة دعوة اللجنة لإلجتماع.

للجنة مع جدول األعمال وذلك قبل سبعة أيام من موعد اإلجتماع ترسل الدعوة إلجتماع اللجنة إلى أعضاء ا .5

 مالم يتفق األعضاء على خالف ذلك.

ال يحق ألي عضو في املجلس أو اإلدارة التنفيذية عدا أمين سر اللجنة أو أعضائها حضور إجتماعاتها إال اذا  .6

 طلبت اللجنة اإلستماع إلى رأيه أو الحصول على مشورته.

اعات اللجنة وإعداد محاضر لها تتضمن مادار من نقاشات ومداوالت وتوثيق توصياتها ونتائج يجب توثيق اجتم .7

التصويت وحفظها في سجل خاص و منظم وبيان أسماء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها إن وجدت وتوقيع 

 هذه املحاضر من جميع أعضاء الحاضرين.

 عيات العامة للشركة لإلجابة عن أسئلة املساهمين.يجب حضور رئيس اللجنة أو من ينيبه من أعضاء للجم .8

 تقدم اللجنة تقارير موجزة للمجلس عقب كل إجتماع لها. .9

 :مكافات أعضاء لجنة املكافات والترشيحات

 .من النظام االساس 19وفقا للمادة تكون مكافات أعضاء اللجنة مبلغا معينا  .1
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 توصية لجنة املكافات والترشيحات ملجلس اإلدارة.تحدد املكافات السنوية ألعضاء اللجنة بناءا على  .2

 اللجنة التنفيذية

  جاء تشكيل اللجنة التنفيذية وفقا للمادة الثامنة والثالثين من النظام األساس للشركة بتشكيل اللجنة وفقا

 للوائح واألنظمة ذات العالقة على مايلي:

 ن غيرهم.ملجلس اإلدارة تشكيل لجنة تنفيذية من بين أعضائه أو م. 1

 يعين املجلس من أعضاء اللجنة رئيسا لها..2

 يحدد مجلس اإلدارة طريقة عمل اللجنة وإختصاصتها وعدد أعضائها والنصاب الضروري إلجتماعتها..3

 تمارس اللجنة الصالحيات التي يوليها لها املجلس وفقا لتعليمات وتوجيهات املجلس..4

 ل أي من القرارات والقواعد التي أقرها مجلس اإلدارة.اليجوز للجنة التنفيذية إلغاء أو تعدي.5

  تشكيل اللجنة التنفيذية مبني على املادة الخمسون من الئحة حوكمة الشركات التي حيث يجب على املجلس

 اللجان متخصصة وفقا ملا يلي: تشكيل

 حاجة الشركة وظروفها وأوضاعها بما يمكنها من تأدية مهامها بفعالية..1

اللجان وفقا إلجراءات عامة يضعها املجلس تتضمن تحديد مهمة اللجنة ومدة عملها والصالحيات املخولة تشكيل .2

لها خالل هذه املدة وكيفية رقابة مجلس اإلدارة عليها وعلى اللجنة أن تبلغ مجلس اإلدارة بما تتوصل إليه من نتائج 

مل اللجنة بإنتظام للتحقق من ممارساتها األعمال أو تتخذه من قرارات بشفافية وعلى مجلس اإلدارة أن يتابع ع

 املوكلة إليها.

تكون كل لجنة مسؤولة عن أعمالها أمام مجلس اإلدارة وال يخل ذلك بمسؤولية املجلس عن تلك األعمال وعن .4

 الصالحيات أو السلطات التي فوضها لها.

 أال يقل عدد أعضاء اللجان عن ثالثة وال يزيد على خمسة..5

زم الشركة بأن تشعر الهيئة بأسماء أعضاء اللجان وصفات عضويتهم خالل خمسة أيام عمل من تاريخ تعيينهم تلت.6

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

 

 :قواعد إختيار أعضاء اللجنة التنفيذية وكيفية ترشيحهم ومدة عضويتهم

  الشركة لجنة تسمى اللجنة التنفيذية من أعضاء املجلس اإلدارة أو من غيرهم.تشكل بقرار من مجلس إدارة 

 .يعين مجلس اإلدارة رئيسا للجنة التنفيذية من بين أعضائها في قرار تشكيلها 

  يعين أعضاء اللجنة التنفيذية نائبا لرئيسها في اول اجتماع يلي تشكيلها حيث يحل نائب رئيس اللجنة محل

 غيابه.رئيس اللجنة عند 

 .يجب اال يقل عدد أعضاء اللجنة التنفيذية عن ثالثة واليزيد على خمسة 

  يتم تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية ملدة التتجاوز ثالث سنوات ويجوز إعادة تعيينهم حسب إحتياجات تكوين

 اللجنة.
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 ة وذلك في أول إجتماع تقوم اللجنة التنفيذية بتعيين بتعيين سكرتير لها من بين أعضائها أومن موظفي الشرك

 لها بعد تشكيلها.

  إذا شغر مركز أحد أعضاء اللجنة التنفيذية كان ملجلس إدارة الشركة أن يعين عضوا في املركز الشاغر على أن

 يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية ويجب أن تبلغ الهيئة خالل خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين.

 ة بأسماء أعضاء اللجنة التنفيذية وصفات عضويتهم خالل خمسة أيام عمل من على الشركة أن تشعر الهيئ

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

  تنتهي عضوية اللجنة التنفيذية بإنتهاء مدتها أو بإنتهاء صالحية العضو لها وفقا ألي نظام أو الئحة أو تعليمات

سارية في اململكة ومع ذلك يجوز ملجلس اإلدارة في كل وقت عزل جميع أعضاء اللجنة التنفيذية أو بعضهم 

ولعضو اللجنة التنفيذية أن يعتزل شرط ان يكون ذلك في الوقت املناسب وإال كان مسؤوال قبل الشركة عما 

 يترتب على اإلعتزال من أضرار.

 :مهام وإختصاصات اللجنة التنفيذية

 شاركة في وضع الخطط واإلستراتيجية الجديدة للشركة وتقييم املقترحات املقدمة من اإلدارة ملثل هذه الخطط امل

 ويشمل ذلك فرص اإلندماج واإلستحواذ ورفع التوصيات التنفيذية ملجلس اإلدارة.

  داء بالنتائج وتحليل مراجعة أداء الشركة بناءا على تقارير اإلدارة الشهرية في ضوء األهداف املحددة وقياس األ

 ودراسة املؤثرات واملؤشرات والتطورات الرئيسية املتعلقة بأعمالها وتوجيه اإلدارة وفقا لذلك.

  املراجعة الشهرية ألعمال الشركة في ضوء األهداف املرسومة واملوازنة التقديرية بناءا على تقارير اإلدارة الشهرية

اللجنة التنفيذية ألي تطورات أو مستجدات طارئة وطلب عقد إجتماعات وتنبيه اإلدارة التنفيذية ألي وأعضاء 

 إضافية اذا لزم األمر.

 .مراجعة وتقييم األداء وتقديم التوصيات ملجلس اإلدارة فيما يخص املوازنة التقديرية السنوية 

  عات الداخلة ضمن مراجعة وتقييم املقترحات الخاصة باإلستثمارات الرأسمالية الجديدة واملصادقة على املشرو

مليون ريال في  15مليون سعودي للمشروع الواحد وأقصاها في حدود  2صالحيات اللجنة إبتداءا في حدود 

السنة املالية وذلك بعد إقرار املوازنة السنوية من قبل مجلس اإلدارة وفي حالة املشاريع التي تفوق نطاق هذا 

 صياتها بخصوصه إلى مجلس اإلدارة للقبول.التفويض تراجع اللجنة املشروع وتقيمه وترفع تو 

  مليون ورفع تقاريرها  2مراجعة التقارير اإلدارة عن تنفيذ مشاريع اإلستثمارات الرأسمالية الكبيرة أكثر من

 وتوصياتها ملجلس اإلدارة عن النتائج.

 فيما يتعلق ذلك. رفع التوصيات ملجلس اإلدارة بخصوص توزيع األرباح مع مراعاة ماتوص ي به لجنة املراجعة 

  مراجعة السياسات واللوائح املقترحة من اإلدارة التنفيذية دون أن يكون لها في إعتماد مايدخل ضمن صالحيات

 مجلس اإلدارة.

 .التوصية ملجلس اإلدارة فيما يتعلق بأي متغيرات تخص الوكالء التجاريين واملوزعين 
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 ة في حدود صالحيات اللجنة.مراجعة وإعتماد طلبات الضمانات املطلوبة من الشرك 

  املراجعة الدورية لقواعد الحوكمة الشركة والسياسات وضوابط السلوك املنهي للموظفين وفق قواعد الحوكمة

 الشركة ورفع التوصيات ملجلس اإلدارة إلجراء أية التعديالت مطلوبة بخصوصها.

 .تنفيذ أي مهام يحددها لها مجلس اإلدارة 

 رارات مجلس اإلدارة وقرارات اللجنة التنفيذية نفسها.مراجعة ومتابعة تنفيذ ق 

 .مراجعة املوضوعات واألعمال التي مكن أن تؤثر على الصورة العامة للشركة 

 :إجتماعات اللجنة التنفيذية

إجتماعات خالل السنة املالية للشركة  ستتجتمع اللجنة التنفيذية بصفة دورية على أال تقل إجتماعاتها عن  .1

مع ضرورة أن يكون هناك اجتماع في الربع األول من السنة املالية لتقييم أداء الربع األول للشركة واجتماع اخر 

في الربع األخير من السنة املالية للشركة ملراجعة الخطط واملوازنة التقديرية للسنة املالية التالية ويجوز للجنة 

 ة عقد إجتماعات إضافية بناءا على تقديرات رئيس اللجنة التنفيذية أو توجيهات مجلس اإلدارة.ذييالتنف

يشترط لصحة إجتماعات اللجنة التنفيذية حضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين  .2

 وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت مع رئيس اإلجتماع.

التنفيذية الجتماعاتها كما يجوز ألي عضو من أعضائها أو رئيس مجلس اإلدارة أن يطلب من  يدعو رئيس اللجنة .3

 رئيس اللجنة التنفيذية دعوتها لإلجتماع.

اليحق ألي عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية حضور إجتماعات اللجنة التنفيذية إال إذا طلبت اللجنة  .4

مشورته ويكون إجتماعات اللجنة التنفيذية قاصرا على أعضاء اللجنة اإلستماع إلى رأيه أو الحصول على 

 وسكرتيرها.

يجب توثيق إجتماعات اللجنة التنفيذية وإعداد محاضر لها تتضمن مادار من نقاشات ومداوالت وتوثيق  .5

توصياتها ونتائج التصويت وحفظها في سجل خاص ومنظم وبيان أسماء األعضاء الحاضرين والتحفظات التي 

 أبدوها إن وجدت وتوقيع هذه املحاضر كم جميع األعضاء الحاضرين.

يجوز اللجنة التنفيذية اإلستعانة بمن تراه من الخبراء واملختصين من داخل الشركة أو من خارجها في حدود  .6

 التنفيذية.صالحياتها على أن يضمن ذلك محضر اجتماع اللجنة مع ذكر إسم الخبير وعالقته بالشركة أو اإلدارة 

تتولى اللجنة التنفيذية دراسة املوضوعات التي تختص بها والتي تحال إليها من مجلس اإلدارة وترفع توصياتها إلى  .7

املجلس إلتخاذ القرار بشأنها أو أن تتخذ القرارات إذا فوض إليها املجلس ذلك ومع ذلك تقع على عاتق مجلس 

 اإلدارة املسؤولية عن تلك القرارات.

جيل حضور أعضاء اللجنة التنفيذية إلجتماعاتها وإطالع مجلس اإلدارة على سجالت حضورهم عند يجب تس .8

 إعادة تعيينهم.
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يجوز للجنة التنفيذية دعوة الرئيس التنفيذي واملدير املالي كل أو بعض اإلجتماعات بحكم منصبيهما وال يحق  .9

 لهما التصويت إال إذا كانا أعضاء في اللجنة التنفيذية.

 :حيات اللجنة التنفيذيةصال 

 حق التحري عن أي أمر يدخل ضمن مهماتها أو أي موضوع يطلبه املجلس اإلدارة على وجه التحديد. .1

 ىسجالت الشركة ووثائقها.ى حق اإلطالع عل .2

طلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية أو موظفي الشركة بغرض التحري  .3

 ي معلومات.واإلستفسار عن أ

حق اإلستعانة باملشورة القانونية والفنية من أية جهة خارجية أو أية جهة إستشارية مستقلة اخرى متى ماكان  .4

 ذلك ضروريا ملساعدة اللجنة في أدائها.

 :مكافات أعضاء اللجنة التنفيذية

 .من النظام االساس 19وفقا للمادة تكون مكافات أعضاء اللجنة مبلغا معينا  .1

 كافات السنوية ألعضاء اللجنة بناءا على توصية لجنة املكافات والترشيحات.تحدد امل .2

 املخاطر إدارة لجنة

 

 :قواعد اختيار أعضاء لجنة ادارة املخاطر وكيفية ترشيحهم ومدة عضويتهم

 تشكل بقرار من مجلس ادارة الشركة لجنة تسمى لجنة ادارة املخاطر. .1

 وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين.يجب أن يكون رئيس لجنة إدارة املخاطر  .2

 يشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى مالئم من املعرفة بإدارة املخاطر والشؤون املالية. .3

 أعضاء لجنة إدارة املخاطر عن ثالثة واليزيد على خمسة. دديجب أال يقل ع .4

ث سنوات ويجوز إعادة تعيينهم حسب احتياجات تكوين يتم تعيين أعضاء لجنة إدارة املخاطر ملدة التتجاوز ثال  .5

 اللجنة.

تقوم لجنة إدارة املخاطر بتعيين سكرتير لها من بين أعضائها أو أو من موظفي الشركة وذلك في أول إجتماع لها  .6

 بعد تشكيلها.

ز الشاغر على أن إذا شغر مركز أحد أعضاء لجنة إدارة املخاطر كان ملجلس إدارة الشركة أن يعين عضوا في املرك .7

 يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة الكافية ويجب أن تبلغ الهيئة خالل خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين.

على الشركة أن تشعر الهيئة بأسماء أعضاء لجنة إدارة املخاطر وصفات عضويتهم خالل خمسة أيام عمل من  .8

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

تنتهي عضوية لجنة إدارة املخاطر بإنتهاء مدتها أو بإنتهاء صالحية العضو لها وفقا ألي نظام أو الئحة أو تعليمات  .9

سارية في اململكة ومع ذلك يجوز ملجلس اإلدارة في كل وقت عزل جميع أعضاء لجنة إدارة املخاطر أو بعضهم 
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طر أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإال كان مسؤوال قبل الشركة عما ولعضو لجنة إدارة املخا

 يترتب على اإلعتزال من أضرار.

 :مهام واختصاصات لجنة إدارة املخاطر

وضع إستراتيجية وسياسات شاملة إلدارة املخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة والتحقق من  .1

 بناءا املتغيرات الداخلية والخارجية للشركة. تنفيذها ومراجعتها وتحديثها

 تحديدمستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركه له. .2

التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح مع تحديد املخاطر التي تهدد استمرارها خالل اإلثني  .3

 عشر شهرا القادمة.

اإلشراف على تظام إدارة املخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم اليات وتحديد قياس ومتابعة املخاطر التي قد  .4

 تتعرض لها الشركة وذلك لتحديد أوجه القصور.

 إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل املخاطر وتعرضها لها بشكل دوري. .5

 قترحة إلدارة هذه املخاطر ورفعها إلى مجلس اإلدارة.إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات امل .6

 تقديم التوصيات للمجلس حول املسائل املتعلقة بإدارة املخاطر. .7

 ضمان توافر املوارد والنظم الكافية إلدارة املخاطر. .8

 مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة املخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل إعتماده من قبل مجلس اإلدارة. .9

 ن استقالل موظفي إدارة املخاطر عن األنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر.التحقق م .10

 التحقق من إستيعاب موظفي إدارة املخاطر للمخاطر املحيطة بالشركة والعمل على زيادة الوعي بثقافة املخاطر. .11

 مراجعة ماتثيره لجنة املراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة املخاطر في الشركة. .12

 :إجتماعات لجنة إدارة املخاطر

 تجتمع لجنة إدارة املخاطر بصفة دورية كل ستة أشهر على األقل وكلما دعت الحاجة لذلك. .1

يشترط لصحة إجتماعات لجنة إدارة املخاطر حضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين  .2

 اإلجتماع.وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت مع رئيس 

يدعو رئيس لجنة إدارة املخاطر الجتماعات اللجنة كما يجوز ألي عضو من أعضاء لجنة إدارة املخاطر أو رئيس  .3

 جنة إدارة املخاطر دعوة اللجنة لإلجتماع.لمجلس اإلدارة أن يطلب من رئيس 

قبل سبعة أيام من موعد ترسل الدعوة إلجتماع لجنة إدارة املخاطر إلى أعضاء اللجنة مع جدول األعمال وذلك  .4

 اإلجتماع مالم يتفق األعضاء على خالف ذلك.

اليحق ألي عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية عدا أمين سر )سكرتير( لجنة إدارة املخاطر وأعضائها  .5

 حضور إجتماعاتها إال إذا طلبت اللجنة اإلستماع إلى رأيه أو الحصول على مشورته.
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ت لجنة إدارة املخاطر وإعداد محاضر لها تتضمن مادار من نقاشات ومداوالت وتوثيق يجب توثيق إجتماعا .6

توصياتها ونتائج التصويت وحفظها في سجل خاص ومنظم وبيان بأسماء األعضاء الحاضرين والتحفظات التي 

 أبدوها إن وجدت وتوقيع هذه املحاضر من جميع األعضاء الحاضرين.

خاطر أو من ينيبه من أعضائها للجمعيات العامة للشركة لإلجابة عن أسئلة يجب حضور رئيس لجنة إدارة امل .7

 املساهمين.

 عقب كل إجتماع لها. تقدم لجنة إدارة املخاطر تقارير موجزة ملجلس اإلدارة  .8

يجوز للجنة إدارة املخاطر اإلستعانة بمن تراه من الخبراء واملختصين من داخل الشركة أو من خارجها في حدود  .9

 ياتها على أن يضمن ذلك في محضر اجتماع اللجنة مع ذكراسم الخبير وعالقته بالشركة أو اإلدارة التنفيذية.صالح

 :صالحيات لجنة إدارة املخاطر

 التحري عن أي أمر يدخل ضمن مهماتها أو أي موضوع يطلبه مجلس اإلدارة. .1

 اإلطالع على سجالت الشركة ووثائقها. .2

ء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية أو موظفي الشركة بغرض التحري طلب أي إيضاح أو بيان من أعضا .3

 واإلستفسار عن أي معلومات.

حق اإلستعانة بمشورة القانونية والفنية من أي جهة خارجية أو أية جهة إستشارية مشتقلة أخرى متى كان ذلك  .4

 ضروريا ملساعدة اللجنة في أداء مهامها.

 املخاطر. التحقق من أي خلل يتعلق بإدارة .5

 :مكافات أعضاء لجنة إدارة املخاطر

 .من النظام األساس 19وفقا للمادة تكون مكافات أعضاء اللجنة مبلغا معينا  .1

 تحدد املكافات السنوية ألعضاء اللجنة بناء على توصية لجنة املكافات والترشيحات ملجلس اإلدارة. .2

 

 

 لجنة اإلستثمار

 :وكيفية ترشيحهم ومدة عضويتهمقواعد اختيار أعضاء لجنة اإلستثمار 

  ويعين أعضائها وفق التعليمات الصادرة من الجمعية العامة  مجلس اإلدارةويعتمد من تكون لجنة اإلستثمار. 

 .تضم اللجنة أعضاء مستقلين وتنفيذيين وغير تنفيذيين 

 .يجب أن يتمتع األعضاء بالخبرة الكافية لفهم مواضيع اإلستثمار 

  التأكد من تمتع جميع األفراد املسؤولين عن أنشطة اإلستثمار ومتابعتها بمستويات كافية من ويجب على اللجنة

 املعرفة والخبرة.

 :مهام واختصاصات لجنة اإلستثمار
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تتولى لجنة اإلستثمار صياغة وإعداد سياسة اإلستثمار ومراجعة أدائها وتنفيذها بصفة ربع سنوية بما يتضمن االمور 

 :ار عليهااالتية دون االقتص

 .مراجعة اداء كل فئات األصول 

 .متابعة املخاطر العامة لسياسة اإلستثمار 

 .رفع تقرير أداء املحفظة اإلستثمارية الى مجلس اإلدارة 

على لجنة اإلستثمار واإلدارة العليا اعداد سياسة مكتوبة تتضمن حدود املخاطر والصالحيات املفوضة  وتوصية في 

 وموافقة املجلس عليها.حال وجود تعديالت 

يجب مراجعة جميع حدود املخاطر وحاالت التعرض لها في أنشطة االستثمار بصورة دورية للتأكد من مالئمتها لألوضاع 

 الحالية للسوق وقدرة الشركة على تحمل املخاطر بشكل عام.

الصادرة من من املؤسسة ومتطلبات بمتطلبات الئحة اإلستثمار التاكد من إلتزام كافة األنشطة املتعلقة باإلستثمار 

 االنظمة واللوائح االخرى ذات العالقة.

 :إجتماعات لجنة اإلستثمار

 .تعقد اللجنة اربع اجتماعات على اإلقل خالل السنة املالية في أي وقت 

 نان.التعقد اللجنة إال بحضور اثنان على األقل بطرق األصالة أو اإلنابة بشرط أال اليقل عدد الحاضرين عن اث 

 .تصدر قرارات اللجنة باإلجماع وعند اإلختالف تصدر القرارات بأغلبية ثالثة أرباع الحاضرين واملمثلين 

 :مكافات أعضاء لجنة اإلستثمار

  من النظام االساس 19وفقا للمادة تكون مكافات أعضاء اللجنة مبلغا معينا. 

  املكافات والترشيحات ملجلس اإلدارة.تحدد املكافات السنوية ألعضاء اللجنة بناء على توصية لجنة 

 

 

 

 الرقابة الداخلية

يلتزم مجلس اإلدارة بإعتماد نظام الرقابة داخلية لتقييم السياسات واإلجراءات املتعلقة بإدارة املخاطر وتطبيق 

مجلس أحكام الحوكمة الخاصة بالشركة التي تعتمدها الشركة والتقيد باألنظمة واللوائح ذات الصلة كما يلتزم 

اإلدارة بأن يتضمن هذا النظام اتباع معايير واضحة للمسؤولية في جميع مستويات التنفيذية في الشركة وأن تعامالت 

 األطراف ذات العالقة تتم وفقا لألحكام والضوابط الخاصة بها.

 :تأسيس إدارات مستقلة بالشركة

الداخليةويجوز للشركة اإلستعانة بجهات خارجية قامت الشركة بإنشاء إدارات لتقييم وإدارة املخاطر واملراجعة 

ملمارسة مهام وإختصاصات وحدات أو إدارات تقييم وادارة املخاطر واملراجعة الداخلية وال يخل ذلك بمسؤولية 

 الشركة عن تلك املهام واإلختصاصات.

 :مهام ادارة املراجعة الداخلية
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الداخلية واإلشراف على تطبيقه والتحقق من مدى التزام الشركة  تتولى إدارة املراجعة الداخلية تقييم نظام الرقابة

 وعامليها باألنظمة واللوائح والتعليمات السارية وسياسات والشركة وإجراءاتها.

 :تكوين ادارة املراجعة الداخلية

ة ويكون مسؤوال تتكون ادارة املراجعة الداخلية من مدير ادارة املراجعة الداخلية الذي توص ى بتعيينه لجنة املراجع

 -أمامها وعدد من املوظفين املؤهلين ويراعى تكوين ادارة املراجعة الداخلية:

  بها الكفاءة واستقالل والتدريب املناسب وأال يكلفوا بأي أعمال اخرى سوى أعمال املراجعة  العاملينتتوافر في

 الداخلية ونظام الرقابة الداخلية.

  تقاريرها الى لجنة املراجعة وان ترتبط بها وتكون مسؤولة أمامها.أن ترفع ادارة املراجعة الداخلية 

 .ان تحدد مكافات مدير ادارة املراجعة بناء على اقتراح لجنة املراجعة وفقا لسياسات الشركة 

 .أن تمكن إدارة املراجعة الداخلية من االطالع على املعلومات واملستندات والوثائق والحصول عليها دون قيد 

 :اجعة الداخليةخطة املر 

تعمل ادارة املراجعة الداخلية وفق خطة شاملة للمراجعة معتمدة من لجنة املراجعة وتحدث هذه الخطة سنويا ويجب 

 مراجعة األنشطة والعمليات الرئيسة بما ذلك أنشطة إدارة املخاطر وإدارة اإللتزام سنويا على االقل.

 :تقرير املراجعة الداخلية

  الداخلية تقريرا مكتوبا عن أعمالها وتقدمه الى مجلس اإلدارة ولجنة املراجعة بشكل ربع تعد ادارة املراجعة

سنوي على االقل ويجب أن يتضمن هذا التقرير تقييما لنظام الرقابة الداخلية في الشركة ومانتهت اليه اإلدارة 

وتوصيات املراجعة السابقة وأي  من نتائج وتوصيات وبيان اإلجراءات التي اتخذتها كل ادارة بشأن معالجة نتائج

 ملحوظات بشأنها ال سيما في حال عدم املعالجة في الوقت املناسب ودواعي ذلك.

  تعد إدارة املراجعة الداخلية تقرير عاما مكتوبا وتقدمه إلى مجلس اإلدارة ولجنة املراجعة بشأن عمليات املراجعة

املعتمدة وتبين فيه أسباب اي اخالل او انحراف عن الخطة  التي اجريت خالل السنة املالية ومقارنتها مع الخطة

 ان وجد خالل الربع التالي لنهاية السنة املالية املعنية.

  يحدد مجلس االدارة نظاق تقرير ادارة املراجعة الداخلية بناء على توصية لجنة املراجعة وادارة املراجعة الداخلية

 -على أن يتضمن التقرير مايلي:

 قابة واإلشراف على الشؤون املالية واإلستثمارات وإدارة املخاطر.إجراءات الر  -

تقييم تطور عوامل املخاطر في الشركة واألنظمة املوجودة ملواجهة التغييرات الجذرية أو غير متوقعة في السوق  -

 املالية.

حديد عدد املرات التي تقييم أداء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا في تطبيق نظام الرقابة الداخلية بما في ذلك ت -

 أخطر فيها املجلس بمسائل الرقابية )بما في ذلك إدارة املخاطر( والطريقة التي عالج بها هذه املسائل.

أوجه اإلخفاق في تطبيق الرقابة الداخلية أو مواطن الضعف في تطبيقها أو حاالت الطواريء التي أثرت أو قد  -

 ذي اتبعته الشركة في معالجة هذا اإلخفاق.تؤثر في األداء املالي للشركة واإلجراء ال
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 مدى تقيد الشركة بأنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد املخاطر وإدارتها. -

 املعلومات التي تصف عمليات إدارة املخاطر في الشركة -

 :حفظ تقارير املراجعة الداخلية

أنجز وماخلصت إليه من نتائج وتوصيات يتعين على الشركة حفظ تقارير املراجعة ومستندات العمل متضمنة بوضوح ما 

 وماقد أتخذ بشأنها.

 : مراجع حسابات الشركة

تسند الشركة مهمة مراجعة حساباتها السنوية الى مراجع يتمتع باالستقالل والكفاءة والخبرة والتأهيل إلعداد تقرير 

املالية للشركة تعبر بوضوح وعدالة عن املركز موضوعي و مستقل ملجلس اإلدارة واملساهمين يبين فيه ماذا كانت القوائم 

 املالي للشركة وأدائها في النواحي الجوهرية.

 :تعيين مراجع الحسابات

 -جلس اإلدارة مع مراعاة مايلي:متعين الجمعية العامة العادية مراجع حسابات الشركة بناءا على ترشيح 

 أن يكون ترشيحه بناء على توصية من لجنة املراجعة. .1

 ون مرخصا له وأن يستوفي الشروط املقررة من الجهة املختصة.أن يك .2

 أال تتعارض مصالحه من مصالح الشركة. .3

 أال يقلل عدد املرشحين عن مراجعين اثنين. .4

 :واجبات مراجع الحسابات

 بذل واجب العناية واألمانة للشركة. .1

 املسائل املثيرة للشبهة التي يطرحها.ابالغ الهيئة في حال عدم اتخاذ مجلس االدارة االجراء املناسب بشأن  .2

أن يطلب من مجلس االدارة دعوة الجمعية العامة العادية اذا لم ييسر املجلس عمله ويكون مسؤوال عن  .3

تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو املساهمين أو الغير بسبب األخطاء التي تقع منه في أداء عمله واذا تعدد 

 انو مسؤولين التضامن.املراجعون واشتركو في الخطأ ك

 : أصحاب املصالح

على مجلس االدارة وضع سياسات وإجراءات واضحة و مكتوبة لتنظيم العالقة مع أصحاب املصالح بهدف حمايتهم وحفظ 

 -حقوقهم على أن تتضمن بصفة خاصة مايلي:

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

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

 كيفية بناء عالقات جيدة مع العمالء واملوردين واملحافظة على سرية املعلومات املتعلقة بهم. .3

السليمة وتنظم قواعد السلوك املنهي للمديرين والعاملين في الشركة بحيث تتوافق مع املعايير املهنية واألخالقية  .4

 العالقة بينهم وبين أصحاب املصالح على أن يضع مجلس اإلدارة اليات مراقبة تطبيق هذه القواعد واإللتزام بها.

 املساهمة اإلجتماعية للشركة. .5
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تأكيد أن تعامل الشركة مع أعضاء مجلس اإلدارة واألطراف ذوي العالقة يجري وفقا للشروط واألحكام املتبعة  .6

 صالح من دون تمييز أو تفضيل.مع أصحاب امل

حصول أصحاب املصالح على املعلومات املتعلقة بأنشطتهم على نحو يمكنهم من اداء مهامهم على أن تكون تلك  .7

 املعلومات صحيحة وكافية وفي والوقت املناسب وبشكل منتظم.

 معاملة العاملين في الشركة وفقا ملبادىء العدالة واملساواة وعدم التمييز. .8

 :غ عن املمارسات املخالفةاالبال 

لجنة املراجعة وضع مايلزم من سياسات أو اجراءات يتبعها أصحاب املصالح في تقديم إقتراح على مجلس االدارة بناءا على 

 شكاواهم أو االبالغ عن املمارسات املخالفة مع مراعاة مايلي:

التنفيذية من تصرفات أو ممارسات تخالف تيسير ابالغ أصحاب املصالح مجلس االدارة بما قد يصدر عن االدارة  .1

األنظمة واللوائح والقواعد املرعية أو تثير الريبة في القوائم املالية أو أنظمة الرقابة الداخلية أو غيرها سواء كانت 

 التصرفات أو املمارسات في مواجهتهم ام لم تكن واجراء التحقيق الالزم بشأنها.

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

 املختصة.

 تكليف شخص مختص بتلقي شكاوى أو بالغات أصحاب املصالح والتعامل معها. .3

 تخصيص هاتف أو بريد إلكتروني لتلقي الشكاوى. .4

 توفير الحماية الالزمة ألصحاب العمل. .5

 

 

 

 

 

 : املعايير املهنية األخالقية

 -يضع املجلس سياسة للسلوك املنهي في الشركة تراعى بصفة خاصة مايلي:

التأكيد على كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وموظفي الشركة ببذل واجبي العناية والوالء  .1

صلحته تجاه الشركة وكل ما من شأنه صون مصالح الشركة وتنميتها وتعظيم قيمتها وتقديم مصالحها على م

 الشخصية في جميع األحوال.

ل عضو مجلس اإلدارة لجميع املساهمين في الشركة واإللتزام بما يحقق مصلحة الشركة ومصلحة املساهمين يتمث .2

 ومراعاة حقوق أصحاب املصالح األخرين وليس مصلحة املجموعة التي انتخبته فحسب.

 فيها بجميع األنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة. ترسيخ مبدأ التزام أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين .3
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الحيلولة دون إستغالل عضو مجلس اإلدارة أو عضو اإلدارة التنفيذية ملنصبه الوظيفي بهدف تحقيق مصلحه  .4

 خاصة به.

التأكيد على قصر استعمال أصول الشركة ومواردها على تحقيق أغراض الشركة وأهدافها وعدم إستغالل تلك  .5

 أو املوارد لتحقيق املصالح خاصة.األصول 

وضع قواعد دقيقة ومحكمة وواضحة تنظم صالحية وتوقيت اإلطالع على املعلومات الداخلية الخاصة بالشركة  .6

بما يحول دون إستفادة أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وغيرهم منها أو اإلفصاح عنها ألي شخص إال 

 ما.في حدود املقررة أو الجائزة نظا

 :املسؤولية اإلجتماعية

تضع الجمعية العامة العادية بناءا على اقتراح أعضاء مجلس اإلدارة سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها واألهداف 

 التي يصبو املجتمع إلى تحقيقها بغرض تطوير األوضاع اإلجتماعية واإلقتصادية للمجتمع.

 :مبادرات العمل اإلجتماعي

 -البرامج ويحدد الوسائل الالزمة لطرح املبادرات الشركة ويشمل ذلك:يضع املجلس 

وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل اإلجتماعي ومقارنة ذلك بالشركات  .1

 االخرى ذات النشاط املشابه.

 وتوعيتهم وتثقيفهم بها. اإلفصاح عن أهداف املسؤولية اإلجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها .2

 اإلفصاح عن خطط تحقيق املسؤولية اإلجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة. .3

 وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف باملسؤولية اإلجتماعية للشركة. .4

 

 

 

 

 

 

 اإلفصاح والشفافية

 :سياسة اإلفصاح والشفافية

يضع مجلس اإلدارة سياسة مكتوبة لإلفصاح وإجراءاته وأنظمته اإلشرافية بما يتفق مع متطلبات اإلفصاح الواردة في 

 -مع مراعاة التالي: نظام الشركات ونظام السوق املالية واللوائح واألنظمة الرقابية

من اإلطالع على املعلومات أن تتضمن تلك السياسات أساليب إفصاح مالئمة تمكن املساهمين وأصحاب املصالح  .1

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

أن يكون اإلفصاح للمساهمين واملستثمرين بدون تمييز وبشكل واضح وصحيح وغير مضلل وفي الوقت املناسب  .2

 وأصحاب املصالح من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه.وعلى نحو منتظم ودقيق وذلك لتمكين املساهمين 
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أن يتضمن املوقع اإللكتروني للشركة جميع املعلومات املطلوب اإلفصاح عنها وأي بيانات أو معلومات أخرى  .3

 تنشر من خالل وسائل اإلفصاح األخرى.

من حيث طبيعتها أو إعداد نظم للتقارير تتضمن تحديد املعلومات التي يجب اإلفصاح عنها وأسلوب تصنيفها  .4

 دورية اإلفصاح عنها.

مراجعة سياسات اإلفصاح بشكل دوري والتحقق من توافقها مع أفضل املمارسات ومع أحكام نظام السوق  .5

 املالية ولوائحه التنفيذية.

 :تقرير مجلس اإلدارة

عوامل املؤثرة في أعمال الشركة يجب أن تتضمن تقرير مجلس اإلدارة عرضا لعملياته خالل السنة املالية األخيرة وجميع ال

 -ويجب أن يشتمل تقربر مجلس اإلدارة على مايلي:

 ماطبق من أحكام هذه الالئحة ومالم يطبق وأسباب ذلك. .1

 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم. .2

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

 والسابقة أو من مديريها.

 -تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو التالي: .4

 .عضو مجلس إدارة تنفيذي 

 .عضو مجلس إدارة غير تنفيذي 

 .عضو مجلس إدارة مستقل 

إلحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين علما بمقترحات املساهمين اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة  .5

 وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

لجنة الترشيحات واملكافات مع ذكر أسماء  –وصف مختصر إلختصاصات اللجان ومهامها مثل لجنة املراجعة  .6

 ر لألعضاء لكل إجتماع.اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد إجتماعاتها وتواريخ إنعقادها وبيانات الحضو 

الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه والجهة الخارجية التي قامت  .7

 بالتقييم وعالقتها بالشركة إن وجدت.

اإلفصاح عن مكافات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقا ملا هو منصوص عليه في املادة الثالثة  .8

تسعين من الئحة حوكمة ويشمل بيان التفاصيل الالزمة بشأن املكافات والتعويضات املدفوعة لكل من وال

أعضاء املجلس و خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى املكافات من الشركة على أن يكون من ضمنهم 

 الرئيس التنفيذي واملدير املالي ومكافات أعضاء اللجان.

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

 تنظيمية أو قضائية مع بيان أسباب املخالفة والجهة املوقعة لها سبل عالجها وتفادي وقوعها في املستقبل.
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لجنة املراجعة في مدى كفاية  نتائج املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة إضافة الى رأي .10

 الرقابة الداخلية للشركة.

 توصية لجنة املراجعة بشان مدى الحاجة الى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده. .11

توصيات لجنة املراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة أو التي رفض املجلس األخذ بها بشأن  .12

بات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين املراجع الداخلي ومسوغات تلك تعيين مراجع حسا

 التوصية وأسباب عدم األخذ بها.

 تفاصيل املساهمات اإلجتماعية للشركة إن وجدت. .13

بيان تواريخ الجمعيات العامة للمساهمين املنعقدة خالل السنة املالية األخيرة واسماء أعضاء مجلس اإلدارة  .14

 لحاضرين لهذه الجمعيات.ا

وصف ألنواع النشاط الرئيس للشركة وشركاتها التابعة وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط يجب إرفاق  .15

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

ة أعمالها أو وقف عملياتها وصف لخطط وقرارات الشركة املهمة بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة أو توسع .16

 والتوقعات املستقبلية ألعمال الشركة.

املعلومات املتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة سواء كانت مخاطر تشغيلية او مخاطر تمويلية او مخاطر السوق  .17

 وسياسة ادارة هذه املخاطر ومراقبتها.

ج أعمالها في السنوات املالية الخمس خالصة على شكل جدول او رسم بياني ألصول الشركة وخصومها ونتائ .18

 األخيرة او منذ التأسيس أيهما أقصر.

 تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة و شركاتها التابعة. .19

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

 و املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.ايضاح ألي اختالف عن معايير املحاسب .21

اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس والدولة املحل الرئيس لعملياتها  .22

 والدولة محل تأسيسها.

 تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة. .23

 األسهم.وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح  .24

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

كبار التنفذيين وأقرباءهم أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب املادة الخامسة واألربعين من قواعد التسجيل 

 ة.واإلدراج واي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة املالية األخير 

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

وأقربائهم في اسهم او ادوات دين الشركة او اي من شركاتها التابعة واي تغيير في تلك املصلحة او تلك الحقوق 

 خالل السنة املالية االخيرة.
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على الشركة سواء كانت واجبة السداد عند الطلب او غير ذلك وكشف باملديونية املعلومات املتعلقة باي قروض  .27

اإلجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداد لقروض خالل السنة ومبلغ أصل القرض 

 قديم اقرار بذلك.واسم الجهة املانحة لها ومدته واملبلغ املتبقي وفي حال عدم وجود قروض على الشركة عليها ت

وصف لفئات أو اعداد اي اداوت دين قابلة للتحويل واي اوراق مالية تعاقدية او مذكرات حق اكتتاب او حقوق  .28

 مشابهة اصدرتها او منحتها الشركة خالل السنة املالية مع ايضاح اي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.

ابلة للتحويل او اوراق مالية تعاقدية او مذكرات حق وصف الي حقوق تحويل او اكتتاب بموجب ادوات دين ق .29

 اكتتاب او حقوق مشابهة اصدرتها او منحتها الشركة.

وصف الي استرداد او شراء او الغاء من جانب الشركة الي ادوات دين قابلة لالسترداد قيمة االوراق املالية  .30

 الشركة وتلك التي وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة. املتبقية مع التمييز بين االوراق املالية املدرجة التي اشترتها

عدد اجتماعات مجلس االدارة التي عقدت خالل السنة املالية االخيرة وتواريخ انعقادها وسجل حضور كل  .31

 اجتماع موضحا فيه اسماء الحاضرين.

 عدد طلبات الشركة لسجل املساهمين وتواريخ تلك الطلبات واسبابها. .32

 بين الشركة وطرف ذو عالقة.وصف ألي صفقة  .33

معلومات تتعلق باي اعمال او عقود تكون الشركة طرفا فيها او كانت فيها مصلحة الحد اعضاء مجلس ادارة  .34

الشركة او لكبار التنفيذيين فيها او الي شخص ذي عالقة باي منهم بحيث تشمل اسماء املعنيين باالعمال او 

شروطها ومدتها ومبلغها واذا لم توجد اعمال او عقود من هذا القبيل العقود وطبيعة هذه االعمال او العقود و 

 فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك.

بيان الي ترتيبات او اتفاق تنازل بموجبه احد اعضاء مجلس ادارة الشركة او احد كبار التنفيذيين عن اي  .35

 مكافات.

 اي حقوق في االرباح. بيان الي ترتيبات او اتفاق تنازل بموجبه احد مساهمي الشركة عن .36

بيان بقيمة املدفوعات النظامية املسددة واملستحقة لسداد اي زكاة او ضرائب او رسوم او اي مستحقات اخرى  .37

 ولم تسدد حتى نهاية الفترة املالية السنوية مع وصف موجز لها وبيان اسبابها.

 بيان بقيمة اي استثمارات او احتياطات انشئت ملصلحة موظفي الشركة. .38

 -قرارات بما يلي:ا .39

 .ان سجالت الحسابات اعدت بالشكل الصحيح 

 .ان نظام الرقابة الداخلية اعد على اسس سليمة ونفذ بفاعلية 

 .انه اليوجد اي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها 

مجلس اذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم املالية السنوية يجب ان يوضح تقرير  .40

 االدارة تلك التحفظات واسبابها واي معلومات متعلقة بها.
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في حال توصية مجلس االدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة املعين من اجلها يجب ان يحتوي التقرير  .41

 على ذلك مع بيان اسباب التوصية بالتغيير.

 :تقرير لجنة املراجعة

على تفاصيل ادائها الختصاصها ومهامها املنصوص عليها في نظام الشركات يجب ان يشتمل تقرير لجنة املراجعة  .1

ولوائحه التنفيذية على ان يتضمن توصياتها ورأيها مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية واملالية وادارة املخاطر في 

 الشركة.

رئيس وان ينشر في املوقع يجب ان يودع مجلس االدارة  نسخا كافية من تقرير لجنة املراجعة في مركز الشركة ال .2

االلكتروني للشركة واملوقع االلكتروني للسوق عند نشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة لتمكين من يرغب من 

 املساهمين في الحصول على نسخة منه ويتلى ملخص التقرير اثناء انعقاد الجمعية العامة.

 :افصاح أعضاء مجلس االدارة

يم عمليات االفصاح الخاصة بكل عضو من اعضائه ومن اضاء االدارة التنفيذية مع مراعاة يتعين على مجلس االدارة تنظ

 -مايلي:

وضع سجل خاص بافصاحات أعضاء مجلس االدارة واالدارة التنفيذية وتحديثه دوريا وذلك وفقا للفصاحات  .1

 املطلوبة بموجب نظام الشركات ونظام السوق املالية ولوائحهما التنفيذية.

 االطالع على السجل ملساهمي الشركة دون مقابل مالي.اتاحة  .2

 :اإلفصاح عن املكافات

 -يلتزم املجلس االدارة بما يلي: .1

  االفصاح عن سياسة املكافات والترشيحات عن كيفية تحديد مكافات أعضاء مجلس االدارة التنفيذية في

 الشركة.

 كافات املمنوحة العضاء مجلس االدارة واالدارة االفصاح بدقة وشفافية وتفصيل في تقرير مجلس االدارة عن امل

التنفيذية بصورة مباشرة او غير مباشرة دون اخافء او تضليل سواء كانت مبالغ ام منافع ام مزايا ايا كانت 

طبيعتها واسمها واذا كانت املزايا اسهما في الشركة فنكون القيمة املدخلة لالسهم هي القيمة السوقية عن تاريخ 

 .االستحقاق

  توضيح العالقة بين املكافات املمنوحة وسياسة املكافات املعمول بها وبيان اي انحراف جوهري عن هذه

 السياسة.

 :بيان تفاصيل الالزمة بشأن املكافات والتعويضات املدفوعة لكل ممن يلي على حدة- 

 أعضاء مجلس االدارة. .1

لى ان يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقو اعلى مكافات من الشركة ع .2

 واملدير املالي.



 

 54 صفحة رقم  آلئحة حوكمة الشركة                                               إدارة الرقابة النظامية

 

 أعضاء اللجان. .3

 : تطبيق الحوكمة

يضع املجلس االدارة قواعد الحوكمة هذه بما ال يتعارض مع االحكام االزلية في الئحة الحوكمة وعليه مراقبة تطبيقها 

 -بما يلي:والتحقق من فعاليتها وتعديلها عند الحاجة وعليه في سبيل ذلك القيام 

 التحقق من التزام الشركة بهذه القواعد. .1

 مراجعة القواعد وتحديثها وفقا للمتطلبات النظامية وافضل املمارسات. .2

مراجعة وتطوير قواعد السلوك املنهي التي تمثل قيم الشركة وغيرها من السياسات واالجراءات الداخلية بما يلبي  .3

 حاجات الشركة ويتفق مع أفضل املمارسات.

اطالع أعضاء مجلس االدارة دوما على التطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل املمارسات او تفويض ذلك  .4

 الى لجنة املراجعة او اي لجنة اخرى.

 اإلحتفاظ بالوثائق

تلتزم الشركة بأن تحتفظ بجميع املحاضر واملستندات والتقارير والوثائق االخرى املطلوب احتفاظها بها بموجب الئحة 

كمة الشركات في مقر الشركة الرئيس مدة ال تقل عن عشر سنوات وان يشمل ذلك تقرير مجلس االدارة وتقرير لجنة حو 

املراجعة ومع عدم االخالل بهذه املدة تلتزم الشركة في حال وجود دعوى قضائية بما في ذلك اي دعوى قائمة او مهددة 

ق بتلك املحاضر او املستندات او التقارير او الوثائق االحتفاظ بها لحين بإقامتها او مطالبة و اي اجراءات تحقيق قائمة تتعل

 انتهاء تلك الدعوى القضائية او املطالبة او اجراءات التحقيق القائمة.

 

 النشر والنفاذ

شرها يعمل بما جاء في هذه القواعد ويتم اإللتزام بها من قبل الشركة اعتبارا من تاريخ اعتمادها من املجلس كما يجب ن

 على موقع االلكتروني لتمكين املساهمين واصحاب املصالح وعامة الجمهور من االطالع عليها.

 

 

 

 

 

 

 


