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الباب األول :أحكام تمهيدية
ً
أوال :تعريفات :يقصد بالكلمات والعبارات أدناه املعاني املوضحة أمام كل منها ،ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
 الشركة :شركة أسواق عبد هللا العثيم" ،شركة مساهمة عامة سعودية".
 الهيئة :هيئة الس و و وووق املالية التي تأس و و وس و و ووت بموجب"نظام الس و و وووق املالية" الص و و ووادر باملرس و و وووم امللكي رقم (م )03/وتاريخ
4121/6/2هو وهي الهيئة التي تشرف على تنظيم ومراقبة السوق املالية السعودية.
 السوق :السوق املالية السعودية.
 املساهمون :كل من يمتلك أسهما في شركة أسواق عبد هللا العثيم.
 مجلس اإلدارة :مجلس إدارة شركة أسواق عبد هللا العثيم.
 جمعية املساهمين :جمعية تشكل من مساهمي الشركة بموجب أحكام نظام الشركات ونظام الشركة األساس.
 العضو التنفيذي :هو عضو مجلس اإلدارة الذي يكون متفرغا للدارة التنفيذية للشركة ويشارك في األعمال اليومية لها.
 العضو غير التنفيذي :عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغا إلدارة الشركة ،واليشارك في األعمال اليومية لها.
 العضوو املسوتقل :هو عضوو مجلس اإلدارة غير التنفيذي الذي يتمتع باإلسوتقالل التام في مركزه وقراره وال تنطبق عليه أي
من عوارض اإلستقالل الواردة باملادة العشرين من الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق املالية.
 األقارب أو صلة القرابة:
 الباء ،واألمهات ،واألجداد ،والجدات وإن علوا.
 األوالد ،وأوالدهم وإن نزلوا.
 األخوة واألخوات األشقاء ،أو ألب ،أو ألم.
 األزواج والزوجات.
 اإلدارة التنفيذية أو كبار التنفيذيين:
األش و ووخا املنوط بهم إدارة عمليات الشو ووركة اليومية وإقتراح القرارات اإلسو ووتراتيجية وتنفيذها ،كالرئيس التنفيذي ونوابه
واملدير املالي.
 أصحاب املصالح :كل شخص له مصلحة مع الشركة كالعاملين ،والدائنين ،والعمالء ،واملوردين ،واملجتمع.
 كبار املساهمين :كل من يملك ما نسبته ( )%5أو أكثر من أسهم الشركة أو حقوق التصويت فيها.
 التصو وووي التراكمي :أسو وولوب تصو ووويت إلختيار أعضو وواء مجلس اإلدارة يمند كل مسو وواهم قدرة تصو وووي ية بعدد األسو ووهم التي
يملكها ،بحيث يحق له التصويت بها ملرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من املرشحين دون تكرار لهذه األصوات.
 املجموعة :فيما يتعلق بشخص ،تعني ذلك الشخص وكل تابع له.
 تابع :الشووخص الذي يسوويطر على شووخص خر أو يسوويطر عليه ذلك الشووخص الخر ،أو يشووترك معه في كونه مسوويطرا عليه
من قبل شخص ثالث ،وفي أي مما سبق تكون السيطرة مباشرة أو غير مباشرة.
 شخص :أي شخص طبيعي ،أو اعتباري تقر له أنظمة اململكة العربية السعودية بهذه الصفة.
 األطراف ذو العالقة:
أ) كبار املساهمين في الشركة.
ب) أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم.
ج) كبار التنفيذيين في الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم.
د) أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى كبار املساهمين في الشركة.
ه) املنشآت -من غير الشركات-اململوكة لعضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين أو أقاربهم.
و) الشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم شريكا فيها.
ز) الش ووركات التي يكون أي من أعض وواء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم عض وووا في مجلس إدارتها أو من كبار
التنفيذيين فيها.
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ح) ش ووركات املس وواهمة التي يملك فيها أي من أعض وواء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم ما نس ووبته ( )%5أو أكثر،
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) أعاله.
ط) الشوركات التي يكون ألي من أعضواء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم تأثير في قراراتها ولو بإسوداء النصوح أو
التوجيه.
ي) أي شخص يكون لنصائحه وتوجيهاته تأثير في قرارات الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وكبار تنفيذييها.
ك) الشركات القابضة أو التابعة للشركة.
 شركة تابعة :أي شركة أخرى تسيطر عليها الشركة.
 املكافآت :املبالغ والبدالت واألرباح وما في حكمها ،واملكافآت الدورية أو السوونوية املرتبطة باألداء ،والخطط التحفيزية قصوويرة
أو طويلة األجل ،وأي مزايا عينية أخرى ،بإسو و ووتقناء النفقات واملصو و وواريف الفعلية املعقولة التي تتحملها الشو و ووركة عن عضو و ووو
مجلس اإلدارة لغرض تأدية عمله.
 يوم :يوم تقويمي ،سواء أكان يوم عمل أم ال.

ً
ثانيا :أهداف الئحة الحوكمة:
تهدف هذه الالئحة إلى وضع إطار قانوني فعال لحوكمة الشركة ،ويبين القواعد واملعايير املنظمة إلدارة الشركة لضمان اإللتزام
بأفضل ممارسات حوكمة الشركات التي تكفل حماية حقوق املساهمين وأصحاب املصالح ،ويهدف بصفة خاصة إلى ما يلي:
 )4تفعيل دور املساهمين في الشركة وتيسير ممارسة حقوقهم.
 )2بيان إختصاصات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ومسئولياتهما.
 )0تفعيل دور مجلس اإلدارة واللجان وتطوير كفاءتهما لتعزيز ليات إتخاذ القرار في الشركة.
 )1تحقيق الشفافية والنزاهة والعدالة في السوق املالية وتعامالتها وبيئة األعمال وتعزيز اإلفصاح فيها.
 )5توفير أدوات فعالة ومتوازنة للتعامل مع حاالت تعارض املصالح.
 )6تعزيز ليات الرقابة واملسائلة للعاملين في الشركة.
 )7وضع اإلطار العام للتعامل مع أصحاب املصالح ومراعاة حقوقهم.
 )8زيادة كفاءة اإلشراف على الشركة وتوفير األدوات الالزمة لذلك.
 )9التوعية بمفهوم السلوك املنهي والحث على تبنيه وتطويره بما يالئم طبيعة الشركة.

الباب الثاني :حقوق املساهميوون
ً
أوال :املعاملة العادلة للمساهمين:
 )4يلتزم مجلس اإلدارة بالعمل على حماية حقوق املساهمين بما يضمن العدالة واملساواة بينهم.
 )2يلتزم مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بعدم التمييز بين املساهمين املالكين لذات فئة األسهم ،وبعدم حجب أي حق عنهم.
 )0تبين الشركة في سياساتها الداخلية اإلجراءات الالزمة لضمان ممارسة جميع املساهمين لحقوقهم.
ً
ثانيا :الحقوق املرتبطة باألسهم:
تثبت للمساهم جميع الحقوق املرتبطة بالسهم ،وبوجه خا ما يلي:
 )4الحصول على نصيب من األرباح التي يتقرر توزيعها نقدا أو بإصدار أسهم.
 )2الحصول على نصيبه من موجودات الشركة عند التصفية.
 )0حضور جمعيات املساهمين العامة أو الخاصة ،واإلشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها.
 )1التصرف في أسهمه وفق األنظمة ذات الصلة.
 )5اإلستفسار وطلب اإلطالع على دفاتر الشركة ووثائقها بما ال يضر بمصالح الشركة وال يتعارض مع األنظمة ذات الصلة.
 )6مراقبة أداء الشركة وأعمال مجلس اإلدارة.
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مسوواءلة أعضوواء مجلس اإلدارة ورفع دعوى املسووئولية في مواجهتهم والطعن ببطالن قرارات جمعيات املسوواهمين وفق الشووروط
والقيود التي تقرها األنظمة ذات الصلة.
أولوية اإلكتتاب باألسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية وفقا ملا تقره األنظمة واللوائد.
تقييد أسهمه في سجل املساهمين بالشركة.
ترشيد أعضاء مجلس اإلدارة وإنتخابهم.

ً
ثالثا :حصول املساهم على املعلومات:
 )4يلتزم مجلس اإلدارة بتوفير املعلومووات الوافيووة لتمكين املس و و و وواهم من ممووارس و و و ووة حقوقووه على أكموول وجووه ،وأن تقوودم في الوقووت
املناسب ويتم تحديثها بإنتظام.
 )2أن يتم تقديمها عبر الوس ووائل التي ت س وم بالوض وووح والتفص وويل وأن تتض وومن بيانا بمعلومات الش ووركة التي تمكنه من الحص ووول
عليها وتوفيرها لعموم املساهمين من ذات الفئة.
 )0أن ت بع الشركة أكثر الوسائل فعالية في التواصل مع املساهمين ،وعدم التمييز بينهم فيما يتعلق بتوفير املعلومات.
ً
رابعا :التواصل مع املساهمين:
 )4على مجلس اإلدارة ض وومان تحقيق التواص وول بين الش ووركة واملس وواهمين ويكون مبنيا على الفهم املش ووترك للهداف اإلس ووتراتيجية
للشركة ومصالحها.
 )2أن يعمل رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركة باطالع أعضاء مجلس اإلدارة على راء املساهمين ومناقشتها معهم.
 )0أن يتم السووماح للمسوواهم بالتدخل في أعمال مجلس اإلدارة أو أعمال اإلدارة التنفيذية للشووركة ،إذا كان عضوووا بمجلس إدارة
الش و ووركة أو بإدارتها التنفيذية أو من خالل إجتماع الجمعية العامة ووفقا إلختص و وواص و ووات الجمعية وفي الحدود واألوض و وواع التي
يجيزها مجلس اإلدارة.
ً
خامسا :إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة:
يتم إتباع ما يلي عند إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة لكل دورة:
 )4أن تعلن الشو و ووركة في املوقع اإللكتروني للسو و وووق معلومات عن املرشو و ووحين لعضو و وووية مجلس اإلدارة عند نشو و وور أو توجيه الدعوة
إلنعقاد الجمعية العامة ،على أن تتضوومن تلك املعلومات وصووفا لخبرات املرشووحين ومؤهالتهم ومهاراتهم ووظائفهم وعضوووياتهم
السابقة والحالية ،وعلى الشركة توفير نسخة من هذه املعلومات في مركزها الرئيس وموقعها اإللكتروني.
 )2أن يفوق عدد املرشو و و ووحين ملجلس اإلدارة الذين تطرح أسو و و ووما هم أمام الجمعية العامة عدد املقاعد املتوفرة بحيث يكون لدى
الجمعية العامة فرصة اإلختيار من بين املرشحين.
 )0يحق لكل مساهم في الشركة ترشيد نفسه أو غيره لعضوية مجلس اإلدارة وفقا ألحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.
 )1يجب أن ي بع إس ووتخدام التص ووويت التراكمي في إنتخاب مجلس اإلدارة ،بحيث ال يجوز إس ووتخدام حق التص ووويت للس ووهم أكثر
من مرة واحدة.
 )5يقتصوور التصووويت في الجمعية العامة على املرشووحين لعضوووية مجلس اإلدارة الذين أعلنت الشووركة عن معلوماتهم في الوسووائل
اإلعالنية املحددة.
ً
سادسا :الحصول على أرباح:
 )4أن يبين نظام الش و و ووركة األس و و وواس النس و و ووبة التي توزع على املس و و وواهمين من األرباح الص و و ووافية بعد تجنيب اإلحتياطي النظامي
واإلحتياطيات األخرى.
 )2يجب على مجلس اإلدارة وضوع سوياسوة واضوحة بشوأن توزيع أرباح األسوهم بما يحقق مصوالح املسواهمين والشوركة ،وأن تضومن
هذه السياسة في النظام األساس للشركة.
 )0يستحق املساهم حصته في األرباح وفقا لقرار الجمعية العامة الصادر بشأنها ،أو قرار مجلس اإلدارة القاض ي بتوزيع أرباح
مرحلية ،على أن يبين القرار تاريخ اإلستحقاق وتاريخ التوزيع ،وتكون أحقية األرباح سواء األرباح النقدية أو أسهم املنحة ملالكي
األسهم املسجلين بسجالت شركة مركز إيداع األوراق املالية في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة للمساهمين التي تقر
توزيع تلك األرباح.
5

ً
أوال :دعوة الجمعية وإجراءاتها:
 )4تنعقد الجمعية العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة ،وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة
للنعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة املراجعة أو عدد من املساهمين يمثل ( )%5من رأس املال على األقل .ويجوز
ملراجع الحسابات دعوة الجمعية للنعقاد إذا لم يقم املجلس بدعوة الجمعية خالل (ثالثين) يوما من تاريخ طلب مراجع

الباب الثالث :جمعيات املساهمين
)2
)0

)1
)5
)6
)7

الحسابات.
تعقد الجمعية العامة العادية مرة على األقل في السنة خالل األشهر الستة التالية إلنتهاء السنة املالية للشركة.
يجب اإلعالن عن موعد إنعقاد الجمعية العامة ومكانها وجدول أعمالها قبل امليعاد املحدد للنعقاد بو (واحد وعشرين) يوم على
األقل ،وتنشر الدعوة إلنعقاد الجمعية العامة وجدول أعمالها في املوقع اإللكتروني للسوق واملوقع اإللكتروني للشركة ،وفي
صحيفة يومية توزع في املنطقة التي يقع بها مقر الشركة الرئيس ،ويجوز للشركة توجيه الدعوة إلنعقاد الجمعيات العامة
والخاصة ملساهميها عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
يجوز للش ووركة تعديل جدول أعمال الجمعية العامة خالل الفترة ما بين نش وور اإلعالن وموعد إنعقاد الجمعية ،على أن تعلن
الشركة عن ذلك وفقا للوضاع املقررة في الفقرة ( )0أعاله.
يجب أن يتاح للمسو و وواهمين الفرصو و ووة للمشو و وواركة الفعالة والتصو و ووويت في إجتماعات الجمعية العامة ،ويجوز عقد إجتماعات
الجمعيات العامة للمساهمين وإشتراك املساهم في مداوالتها والتصويت على قرارتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة.
يجب العمل على تيسير مشاركة أكبر عدد من املساهمين في إجتماع الجمعية العامة ومن ذلك إختيار املكان والوقت املالئمين.
على الشووركة التحقق من تسووجيل بيانات املسوواهمين الراغبين في الحضووور في مركز الشووركة الرئيس قبل الوقت املحدد إلنعقاد
الجمعية.

ً
ثانيا :جدول أعمال الجمعية العامة:
 )4على مجلس اإلدارة عند إعداد جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة أن يأخذ في اإلعتبار املوض وووعات التي يرغب املس وواهمون
في إدراجها على جدول أعمال اإلجتماع .ويجوز للمس و وواهمين الذين يملكون نس و ووبة ( )%5على األقل من أس و ووهم الش و ووركة إض و ووافة
موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.
 )2على مجلس اإلدارة إفراد كل موضوع من املوضوعات املدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة في بند مستقل ،وعدم الجمع
بين املوضووعات املختلفة جوهريا تحت بند واحد ،وعدم وضوع األعمال والعقود التي يكون ألعضواء املجلس مصولحة مباشورة أو
غير مباشرة فيها ضمن بند واحد لغرض الحصول على تصويت املساهمين على البند ككل.
 )0يجب أن يتاح للمس وواهمين من خالل املوقع اإللكتروني للش ووركة واملوقع اإللكتروني للس وووق-عند نش وور الدعوة إلنعقاد الجمعية
العامة-الحصول على املعلومات املتعلقة ببنود جدول أعمال الجمعية العامة ،وبخاصة تقرير مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات
والقوائم املالية وتقرير لجنة املراجعة ،وذلك لتمكينهم من اتخاذ قرار مدروس بشو ووأنها ،وأن يتم تحديث تلك املعلومات في حال
تعديل جدول أعمال الجمعية العامة.
ً
ثالثا :إدارة جمعيات املساهمين:
 )4يرأس إجتماعات الجمعيات العامة للمسو و و وواهمين رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس اإلدارة من بين
أعضاءه لذلك في حال غياب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه.
 )2يلتزم رئيس جمعية املس و وواهمين بإتاحة الفرص و ووة للمس و وواهمين للمش و وواركة الفعالة والتص و ووويت في إجتماعات الجمعية العامة،
وتجنب وض و ووع أي إجراء يؤدي إلى إعاقة حض و ووور الجمعيات أو إس و ووتخدام حق التص و ووويت ،وأن يتم إحاطة املس و وواهمين علما
بالقواعد التي تحكم تلك اإلجتماعات وإجراءات التصويت.
 )0للمس و وواهمين حق مناقش و ووة املوض و وووعات املدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه األس و ووئلة بش و ووأنها إلى أعض و وواء مجلس
اإلدارة ومراجع الحسابات ،ويجب االجابة على أسئلة املساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر.
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يجب تمكين املس وواهم من اإلطالع على محض وور إجتماع الجمعية العامة بالوس وويلة املناس ووبة ،وأن تقوم الش ووركة بتزويد الجهات
املختصة بنسخة من املحضر خالل (عشرة) أيام من تاريخ عقد االجتماع.
على رئيس مجلس اإلدارة تزويد املساهمين بجميع وثائق الجمعية العامة ،مالم تنشر في صحيفة يومية توزع في مركز الشركة
الرئيس ،وتكون تحت تصرف املساهمين قبل املوعد املحدد إلنعقاد الجمعية العامة بو (واحد وعشرين) يوما على األقل ،ويرسل
رئيس املجلس صورة من هذه الوثائق إلى الجهات املختصة قبل تاريخ إنعقاد الجمعية العامة بو (خمسة عشر) يوما على األقل.
يقوم مجلس اإلدارة بإيداع صور من الوثائق املشار إليها في الفقرة ( )5أعاله ،لدى الجهات املختصة خالل (ثالثين) يوما من
تاريخ موافقة الجمعية العامة عليها.
على الشركة اإلعالن للجمهور وإشعار الهيئة والسوق بنتائج الجمعية العامة فور إنتهائها وفقا للضوابط التي تقرها األنظمة.

ً
رابعا :حقوق التصوي :
 )4يعد التص ووويت حقا أس وواس وويا للمس وواهم ال يمكن إلغا ه بأي طريقة ،وعلى الش ووركة تجنب وض ووع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة
حض ووور الجمعيات أو إس ووتخدام حق التص ووويت ،ويجب تس ووهيل ممارس ووة املس وواهم لحقه في التص ووويت وتيس وويره وإحاطته علما
بالقواعد التي تحكم تلك اإلجتماعات وإجراءات التصويت.
 )2للمساهم أن يوكل عنه -كتابة-شخصا خر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو عاملي الشركة في حضور إجتماع الجمعية العامة
ووفقا للجراءات املنظمة وبما ال يتعارض مع األنظمة ذات العالقة وضوابط التوكيل املقررة نظاما.
ً
خامسا :الجمعيات العامة:
تختص الجمعيات العامة للمساهمين بجميع األمور املتعلقة بالشركة ،وتمثل الجمعية العامة املنعقدة وفقا للجراءات النظامية
جميع املساهمين في ممارسة إختصاصاتهم املتعلقة بالشركة ،وتؤدي دورها وفقا ألحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام
الشركة األساس.
أ) إختصاصات الجمعية العامة العادية:
تختص الجمعية العامة العادية بجميع شئون الشركة ،بإستقناء ما هو من إختصا
تختص الجمعية العامة العادية بما يلي:
)4
)2
)0
)1

)5
)6
)7
)8
)9
)43

الجمعية العامة غير العادية ،وبشكل خا

تعيين أعضاء مجلس اإلدارة وعزلهم.
الترخيص في أن يكون لعض و و و ووو مجلس اإلدارة مص و و و وولحة مباش و و و وورة أو غير مباش و و و وورة في األعمال والعقود التي تتم لحسو و و وواب
الشركة ،وذلك وفق أحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.
الترخيص بإش و ووتراك عض و ووو مجلس اإلدارة في أي عمل من ش و وأنه منافس و ووة الش و ووركة ،أو أن ينافس الش و ووركة في أحد فروع
النشاط الذي تزاوله ،وذلك وفق أحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.
مراقبة إلتزام أعض و و و وواء مجلس اإلدارة بأحكام نظام الش و و و ووركات ولوائحه التنفيذية واألنظمة األخرى ذات العالقة ونظام
الشووركة األسوواس ،وفحص أي ضوورر ينشوأ عن مخالفتهم لتلك األحكام أو إسوواءتهم تدبير أمور الشووركة ،وتحديد املسووئولية
املترتبة على ذلك ،وإتخاذ ما تراه مناسبا في هذا الشأن وفقا لنظام الشركات ولوائحه التنفيذية.
تشكيل لجنة املراجعة وفقا ألحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.
املوافقة على القوائم املالية للشركة.
املوافقة على تقرير مجلس اإلدارة
البت في إقتراحات مجلس اإلدارة بشأن طريقة توزيع األرباح الصافية.
تعيين مراجعي حسابات الشركة ،وتحديد مكافأتهم وإعادة تعيينهم وتغييرهم واملوافقة على تقاريرهم.
النظر في املخالفات واألخطاء التي تقع من مراجعي حس ووابات الش ووركة في أدائهم ملهامهم ،وفي أي ص ووعوبات – يخطرها بها
مراجعو حسو و و ووابات الشو و و ووركة – تتعلق بتمكين مجلس اإلدارة أو إدارة الشو و و ووركة لهم من اإلطالع على الدفاتر والسو و و ووجالت
وغيرها من الوثائق والبيانات واإليضاحات الالزمة ألداء مهامهم واتخاذ ما تراه مناسبا في هذا الشأن.
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وقف تجنيب إحتياطي الشو و و ووركة النظامي مت ما بلغ ( )%03من رأس مال الش و و و ووركة املدفوع ،وتقرير توزيع ما جاوز منه
هذه النسبة على مساهمي الشركة في السنوات املالية التي ال تحقق الشركة فيها أرباحا صافية.
استخدام اإلحتياطي اإلتفاقي للشركة في حال عدم تخصيصه لغرض معين ،على أن يكون استخدام هذا اإلحتياطي بناء
على إقتراح مجلس اإلدارة وفي األوجه التي تعود بالنفع على الشركة أو املساهمين.
تكوين إحتياطيات أخرى للشركة ،بخالف اإلحتياطي النظامي واإلحتياطي اإلتفاقي والتصرف فيها.
إقتطاع مبالغ من األرباح الصافية للشركة إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو ملعاونة ما يكون قائما من هذه
املؤسسات وفقا للنظمة ذات الصلة.
املوافقة على بيع أكثر من ( )%53من أصول الشركة ،سواء في صفقة واحدة أم عدة صفقات خالل أثني عشر شهرا من
تاريخ أول صفقة بيع ،وفي حال تضمن بيع األصول ما يدخل ضمن إختصاصات الجمعية العامة غير العادية ،فيجب
الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على ذلك.

 نصاب إجتماعات الجمعية العامة العادية
 )4ال يكون إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على
األقل.
 )2إذا لم يتوافر النصاب الالزم لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية وفق الفقرة ( ،)4توجه الدعوة إلى إجتماع ثان يعقد
خالل الثالثين يوما التالية للجتماع السابق وتنشر هذه الدعوة بالطريقة املنصو عليها وفقا ملا ورد في الفقرة (أوال) من
الباب الثالث بهذه الالئحة .ومع ذلك ،يجوز أن يعقد اإلجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء املدة املحددة إلنعقاد اإلجتماع
األول ،وأن تتضمن الدعوة لعقد اإلجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا اإلجتماع .وفي جميع األحوال ،يكون
اإلجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد األسهم املمثلة فيه.
 )0تصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية املطلقة للسهم املمثلة في اإلجتماع.

ب) إختصاصات الجمعية العامة غير العادية:
 )4تعديل نظام الشركة األساس بإستقناء التعديالت التي تعد بموجب نظام الشركات باطلة.
 )2زيادة رأس مال الشركة وفق األوضاع املقررة في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.
 )0تخفيض رأس مال الشووركة في حال زيادته على حاجة الشووركة أو إذا منيت بخسووائر مالية ،وفق األوضوواع املقررة في نظام
الشركات ولوائحه التنفيذية.
 )1تقرير إحتياطي إتفاقي للشركة ويخصص لغرض معين والتصرف فيه.
 )5تقرير إستمرار الشركة أو حلها قبل األجل املعين في نظامها األساس.
 )6املوافقة على عملية شراء أسهم الشركة.
 )7إصدار أسهم ممتازة أو إقرار شرائها أو تحويل أسهم عادية إلى أسهم ممتازة أو تحويل األسهم املمتازة إلى عادية بناء على
نظام الشركة األساس ووفقا للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات.
 )8إصو وودار أدوات دين أو صو ووكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسو ووهم وبيان الحد األقا و و لعدد األسو ووهم التي يجوز إص و ودارها
مقابل تلك األدوات أو الصكوك.
 )9تخصو وويص األسو ووهم املصو وودرة عند زيادة رأس املال أو جزء منها للعاملين بالشو ووركة والشو ووركات التابعة أو بعضو ووها أو أي من
ذلك.
 )43وقف العمل بحقوق األولوية للمس و و و وواهمين في اإلكتتاب بزيادة رأس املال مقابل حصو و و ووص نقدية أو إعطاء األولوية لغير
املساهمين في الحاالت التي تراها مناسبة ملصلحة الشركة.
ويجوز للجمعية العامة غير العادية أن تصدر قرارات داخلة في إختصاصات الجمعية العامة العادية ،على أن تصدر تلك القرارات
وفقا لشروط إصدار قرارات الجمعية العامة العادية املحددة باألغلبية املطلقة للسهم املمثلة في اإلجتماع.
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 نصاب إجتماعات الجمعية العامة غير العادية
 )4ال يكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس املال على األقل.
 )2إذا لم يتوافر النصاب الالزم لعقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية في إجتماعها األول ،توجه الدعوة إلى إجتماع ثان
يعقد بنفس األوضاع املنصو عليها وفقا ملا ورد في الفقرة (أوال) من الباب الثالث بهذه الالئحة .ومع ذلك يجوز أن
يعقد اإلجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء املدة املحددة إلنعقاد اإلجتماع األول ،بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد اإلجتماع
األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد هذا اإلجتماع .وفي جميع األحوال ،يكون اإلجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد
من املساهمين يمثل ربع رأس املال على األقل.
 )0إذا لم يتوافر النصاب الالزم في اإلجتماع الثاني ،توجه الدعوة إلى إجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها املنصو عليها
وفقا ملا ورد في الفقرة (أوال) من الباب الثالث بهذه الالئحة ،ويكون اإلجتماع الثالث صحيحا أيا كان عدد األسهم املمثلة
فيه.
 )1تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم املمثلة في اإلجتماع ،إال إذا كان قرارا متعلقا بزيادة رأس
املال أو تخفيضه أو بإطالة مدة الشركة أو حلها قبل إنقضاء املدة املحددة في نظامها األساس أو بإندماجها مع شركة
أخرى ،فال يكون صحيحا إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم املمثلة في اإلجتماع.
 )5على مجلس اإلدارة أن يشهر وفقا للوائد واألنظمة قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل نظام الشركة
األساس.

الباب الرابع :مجلس اإلدارة
ً
أوال :تكوين مجلس اإلدارة:
تعين الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس اإلدارة ملدة ال تزيد عن ثالث سنوات ،ويراعي عند الترشح والتعيين لعضوية مجلس
اإلدارة السياسات واملعايير العامة التالية واي تعديالت تتم عليها:
)4
)2
)0
)1
)5
)6
)7
)8
)9
)43

أن يتمتع باألهلية املعتبرة شرعا ونظاما.
أن يتصف باألمانة واالستقامة ،ولم يسبق له أن أدين بجريمة ،وأال يكون معسرا أو مفلسا.
أن لم يصدر بحقه قرار أو حكم يمنعه من العمل في الشركات املدرجة أسهمها في السوق املالية خالل فترة العضوية.
أن يتوفر لديه املؤهالت واملهارات والخبرة واملعرفة الالزمة بما يمكنه من املساهمة في اثراء أعمال املجلس.
أن يتوفر لديه القدرة على القيادة ،والقدرة على التوجيه.
أن يكون لديه املعرفة املالية املناسبة.
أن يتمتع بصحة جيدة.
أن يكون لديه الوقت الكافي واالستعداد ببذل الجهد للعمل والقيام بمهامه بكفاءة وفاعلية.
أال يكون موظفا حكوميا اال بموافقة مرجعه وموافقة الجهات املنظمة ذات العالقة.
أال يكون عضو مجلس إدارة في خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق املالية السعودية في ن واحد خالل فترة عضويته
بالشركة.

ويراعى في تكوين مجلس اإلدارة ما يلي:
أ) تناسب عدد أعضاءه مع حجم الشركة وطبيعة نشاطها.
ب) أن تكون أغلبيته من األعضاء غير التنفيذيين.
ج) أال يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين عن عضوين ،أو عن ثلث أعضاء املجلس ،أيهما أكثر.
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ً
ثانيا :تعيين أعضاء مجلس اإلدارة:
أ) يجب أال يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن ثالثة أعضاء وال يزيد عن أحد عشر عضوا وذلك بما ال يتعارض مع نظام
الشركة األساس.
ب) تنتخب الجمعية العامة أعض وواء مجلس اإلدارة ملدة ال تزيد عن ثالث س وونوات .ويجوز إعادة إنتخابهم ،وإذا نقص عدد أعض وواء
مجلس اإلدارة عن ثالثة أعض و و و وواء ،وجب على املجلس دعوة الجمعية العامة العادية للنعقاد خالل (س و و و ووتين) يوما إلنتخاب
العدد الالزم من األعضاء.
ج) أن تقوم الشركة بإشعار الهيئة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وصفات عضويتهم خالل (خمسة) أيام عمل من تاريخ بدء دورة
املجلس أو من تاريخ تعيينهم-أيهما أقرب-أو أي تغييرات تطرأ على عضويتهم خالل (خمسة) أيام عمل من تاريخ حدوث التغييرات.
ً
ثالثا :مهام أعضاء مجلس اإلدارة وواجباتهم:
يؤدي كل عضو املهام والواجبات التية:
 )4تقديم املقترحات لتطوير إستراتيجية الشركة.
 )2مراقبة أداء اإلدارة التنفيذية ومدى تحقيقها ألهداف الشركة وأغراضها.
 )0مراجعة التقارير الخاصة بأداء الشركة.
 )1التحقق من سالمة ونزاهة القوائم واملعلومات املالية للشركة.
 )5التحقق من أن الرقابة املالية ونظم إدارة املخاطر في الشركة قوية.
 )6تحديد املستويات املالئمة ملكافآت أعضاء اإلدارة التنفيذية.
 )7إبداء الرأي في تعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية وعزلهم.
 )8املشاركة في وضع خطط التعاقب اإلداري واإلحالل في وظائف الشركة التنفيذية.
 )9اإللتزام بأحكام نظام الشركات ونظام السوق املالية ولوائحهما التنفيذية واألنظمة ذات الصلة والنظام األساس عند ممارسته
ملهام عضويته في املجلس ،واإلمتناع عن القيام أو املشاركة في أي عمل يشكل إساءة لتدبير أمور الشركة.
 )43حضور إجتماعات مجلس اإلدارة وإجتماعات الجمعية العامة وعدم التغيب عنهما إال لعذر مشروع يخطر به رئيس املجلس
مسبقا ،أو ألسباب طارئة.
 )44تخصيص وقت كافي للطالع بمسؤولياته والتحضير إلجتماعات املجلس ولجانه واملشاركة فيها بفعالية ،بما في ذلك التوجيه
للسئلة ذات العالقة ومناقشة كبار التنفيذيين بالشركة.
 )42دراسة وتحليل املعلومات ذات الصلة باملوضوعات التي ينظر فيها مجلس اإلدارة قبل إبداء الرأي بشأنها.
 )40تمكين أعضاء مجلس اإلدارة الخرين من إبداء رأيهم بحرية ،وحث املجلس على مداولة املوضوعات واستقصاء راء املختصين
من اإلدارة التنفيذية للشركة ومن غيرهم إذا ظهرت حاجة إلى ذلك.
 )41العمل بناء على معلومات وافية ،مع بذل العناية واإلهتمام الالزمين ملصلحة الشركة واملساهمين كافة.
 )45إدراك واجباته وأدواره ومسؤولياته املترتبة على العضوية.
 )46تنمية معارفه في مجال أنشطة الشركة وأعمالها وفي املجاالت املالية والتجارية والصناعية ذات الصلة.
 )47اإلستقالة من عضوية مجلس اإلدارة ،في حال عدم تمكنه من الوفاء بمهامه في املجلس على الوجه األكمل.
 )48مع مراعاة مع ما ذكر أعاله فإن مهام عضو مجلس اإلدارة املستقل ما يلي:
أ) إبداء الرأي في املسائل اإلستراتيجية ،وسياسات الشركة ،وأدائها ،وتعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية.
ب) التحقق من مراعاة مصالح الشركة ومساهميها وتقديمها عند حصول أي تعارض في املصالح.
ج) اإلشراف على تطوير قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة ،ومراقبة تطبيق اإلدارة التنفيذية لها.
 )49باإلضافة إلى ما يكلف به من وقت ولخر من قبل املجلس.

ً
رابعا :إلتزامات عضو مجلس اإلدارة:
 )4عدم قبول الهدايا من أي شخص له تعامالت مع الشركة ،إذا كان من شأن تلك الهدايا أن تؤدي إلى تعارض في املصالح.
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)2
)0
)1
)5

)6

)7

ممارسة مهامه بأمانة ونزاهة ،وتقديم مصالح الشركة على مصلحته الشخصية ،وعدم إستغالل منصبه لتحقيق مصالح
خاصة.
تجنب حاالت تعارض املصالح ،وإبالغ املجلس بحاالت التعارض التي قد تؤثر في حياده عند النظر في املوضوعات املعروضة
على املجلس.
اإلملام باألنظمة واللوائد التي تقتض ي اإلفصاح عن أي تغييرات على ملكيته أو أي تغيير يطرأ على عضويته بشركات املساهمة
املدرجة أو أي تغيير على أي بياناته الشخصية التي يقتض ي اإلفصاح عنها.
إبالغ مجلس اإلدارة بشكل كامل وفوري بأي مصلحة له-مباشرة كانت أم غير مباشرة-في األعمال والعقود التي تتم لحساب
الشركة ،وأن يتضمن ذلك اإلبالغ طبيعة تلك املصلحة وحدودها وأسماء أي اشخا معنيين بها والفائدة املتوقع الحصول
عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من تلك املصلحة سواء أكانت تلك الفائدة مالية أم غير مالية ،وعلى العضو صاحب املصلحة
عدم املشاركة في التصويت على أي قرار يصدر بشأن ذلك ،وفقا ألحكام نظام الشركات ونظام السوق املالية ولوائحهما
التنفيذية.
إبالغ مجلس اإلدارة بشكل كامل وفوري بمشاركته-املباشرة أو غير املباشرة-في أي أعمال من شأنها منافسة الشركة ،أو
بمنافسته للشركة-بشكل مباشر أو غير مباشر-في أحد فروع النشاط الذي تزاوله ،وذلك وفقا ألحكام نظام الشركات ونظام
السوق املالية ولوائحهما التنفيذية.
املحافظة على سرية املعلومات وعدم إذاعة أو إفشاء أي اسرار وقف عليها عن طريق عضويته في املجلس إلى أي من مساهمي
الشركة-ما لم يكن ذلك أثناء إنعقاد إجتماعات الجمعية العامة-أو إلى الغير ،وذلك بحسب ما تقتضيه أحكام نظام الشركات
ونظام السوق املالية ولوائحهما التنفيذية.

ً
خامسا :الحظر املؤق لتعامالت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء لجنة املراجعة وكبار التنفيذيين والشخص ذي العالقة:
ال يجوز ألعض و و و وواء مجلس اإلدارة أو ألعض و و و وواء لجنة املراجعة أو كبار التنفيذيين في الشو و و ووركة أو أي ش و و و ووخص ذي عالقة بأي منهم
التعامل في أي أوراق مالية للشركة خالل الفترات التية أو الفترات التي تحددها الهيئة من وقت ولخر:
 )4خالل الو ( )45يوما تقويميا السابقة لنهاية ربع السنة املالية حت تاريخ إعالن ونشر القوائم املالية األولية بعد فحصها
وفقا ملعايير املحاسبة واملراجعة املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
 )2خالل الو ( )03يوما تقويميا السابقة لنهاية السنة املالية للشركة وحت تاريخ إعالن ونشر القوائم املالية السنوية املراجعة.
 )0يس ثني من الحظر املشار إليه في الفقرة ( )4،2أعاله ممارسة حق اإلكتتاب في حقوق األولوية وبيعها.
 )1عند إستقالة عضو مجلس اإلدارة أو أي من أعضاء املراجعة أو أي من كبار التنفيذيين من الشركة أثناء أي من فترات
الحظر املشار إليها في ( )4،2أعاله فإن هذه الفترة (حيثما ينطبق) تسري على العضو أو كبير التنفيذيين املستقيل وأي
شخص ذي عالقة بهم.
ً
سادسا :املحظورات على عضو مجلس اإلدارة:
 )4التصويت على قرار مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إذا كانت له مصلحة
مباشرة أو غير مباشرة فيها.
 )2اإلستغالل أو اإلستفادة-بشكل مباشر أو غير مباشر-من أصول الشركة أو معلوماتها أو الفر االس ثمارية املعروضة عليها
بصفته عضوا في مجلس اإلدارة ،أو املعروضة على الشركة ،ويشمل ذلك الفر التي تدخل ضمن أنشطة الشركة ،أو التي
ترغب الشركة اإلستفادة منها ،ويسري الحظر على عضو املجلس الذي يستقيل ألجل إستغالل الفر االس ثمارية-بطريق
مباشر أو غير مباشر-التي ترغب الشركة في اإلستفادة منها والتي علم بها أثناء عضويته بمجلس اإلدارة.
 )0إذاعة أو إفشاء أي اسرار وقف عليها عن طريق عضويته في املجلس إلى أي من مساهمي الشركة-ما لم يكن ذلك في أثناء
إنعقاد إجتماعات الجمعية العامة-أو إلى الغير وذلك بحسب ما تقتضيه األنظمة املرعية.
 )1التصويت على قرارات لصالح عضو ينوب عنه في إجتماعات املجلس إذا كانت محظورة على املنيب التصويت بشأنها.
 )5الدخول في أي عمل يدخل ضمن مفهوم األعمال املنافسة وفقا ملا أقرته األنظمة واللوائد ذات الصلة قبل الحصول على
املوافقات الالزمة نظاما.
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)6
)7
)8
)9

قبول الهدايا من أي شخص له تعامالت مع الشركة ،إذا كان من شأن تلك الهدايا أن تؤدي إلى تعارض في املصالح.
إستغالل منصبه بالشركة لتحقيق مصالح خاصة به.
التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة.
التصويت على بند إبراء ذمة عضو املجلس.

ً
سابعا :الوظائف األساسية ملجلس اإلدارة:
مع مراعاة اإلختص وواص ووات املقررة للجمعية العامة في نظام الشووركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشووركة األسوواس ،فإنه يكون ملجلس
إدارة الشركة أوسع الصالحيات إلدارة الشركة وتوجيه أعمالها بما يحقق أغراضها ،ويقع على عاتق مجلس إدارة الشركة املسؤولية
عن أعمالها وإن فوض لجانا أو جهات أو أفراد في ممارس و ووة بعض إختص و وواص و وواته ،وفي جميع األحوال ال يجوز ملجلس اإلدارة إص و وودار
تفويض عام أو غير محدد املدة ،ويدخل ضمن مهام وإختصاصات املجلس الوظائف األساسية التالية:
 )4وضع الخطط والسياسات واإلستراتيجيات واألهداف الرئيسة للشركة واإلشراف على تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري،
والتأكد من توافر املوارد البشرية واملالية الالزمة لتحقيقها ومن ذلك:
أ) اإلستراتيجيات الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة وسياسات وإجراءات إدارة املخاطر ومراجعتها وتوجيهها.
ب) تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة وإستراتيجياتها وأهدافها املالية وإقرار املوازانات التقديرية بأنواعها.
ج) اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة ،وتملك األصول والتصرف بها.
د) وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في الشركة.
ه) املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة وإعتمادها.
و) التحقق من توافر املوارد البشرية واملالية الالزمة لتحقيق أهداف الشركة وخططها الرئيسة.
 )2وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها ،ومن ذلك:
أ) وضع سياسة مكتوبة ملعالجة حاالت تعارض املصالح الفعلية واملحتملة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
واملساهمين ،ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األطراف
ذوي العالقة.
ب) التأكد من سالمة األنظمة املالية واملحاسبية ،بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير املالية.
ج) التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة املخاطر ،وذلك من خالل تحديد التصور العام عن املخاطر التي
قد تواجه الشركة وطرحها بشفافية مع أصحاب املصالح واألطراف ذات الصلة.
د) املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.
 )0وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس اإلدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية
العامة لها.
 )1وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب املصالح وفق األنظمة ذلت الصلة.
 )5وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن تقيد الشركة باألنظمة واللوائد وإلتزامها باإلفصاح عن املعلومات الجوهرية
للمساهمين وأصحاب املصالح ،والتحقق من تقيد اإلدارة التنفيذية بها.
 )6اإلشراف على إدارة مالية الشركة ،وتدفقاتها النقدية ،وعالقاتها املالية واالئتمانية مع الغير.
 )7اإلقتراح للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه ،أو حل الشركة قبل األجل املعين في نظام الشركة
األساس أو تقرير إستمرارها.
 )8اإلقتراح للجمعية العامة العادية حيال استخدام اإلحتياطي اإلتفاقي للشركة في حال تكوينه من قبل الجمعية العامة غير
العادية وعدم تخصيصه لغرض معين ،أو تكوين إحتياطيات أو مخصصات مالية إضافية للشركة ،أو طريقة توزيع أرباح
الشركة الصافية.
 )9إعداد القوائم املالية األولية والسنوية للشركة وإعتمادها قبل نشرها.
 )43إعداد تقرير مجلس اإلدارة السنوي وإعتماده قبل نشره.
 )44ضمان دقة وسالمة البيانات واملعلومات الواجب اإلفصاح عنها وفق سياسات ونظم عمل اإلفصاح والشفافية املعمول بها.
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إرساء قنوات اتصال فعالة ت يد للمساهمين اإلطالع بشكل مستمر ودوري على أوجه األنشطة املختلفة للشركة وأي تطورات
جوهرية.
تشكيل لجان متخصصة منبثقة عنه بقرارات يحدد فيها مدة اللجنة وصالحياتها ومسؤولياتها ،وكيفية رقابة املجلس عليها.
تحديد أنواع املكافآت التي تمند للعاملين في الشركة ،مثل املكافآت الثابتة ،واملكافآت املرتبطة باألداء ،واملكافآت في شكل
أسهم ،بما ال يتعارض مع الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات.
وضع القيم واملعايير التي تحكم العمل في الشركة.

ً
ثامنا :إنتهاء العضوية:
تنتهي العضوية في مجلس اإلدارة بأحد األسباب التالية:
 فقدان العضو لشرط أو أكثر من شروط العضوية. إنتهاء مدة العضوية أو إنتهاء تمثيل العضو وفق أي نظام أو تعليمات سارية. إستقالة العضو أو وفاته أو فقدان أهليته. عزل العضو عن طريق الجمعية العامة للشركة.وعند إنتهاء عضوية عضو مجلس اإلدارة بأحدى طرق اإلنتهاء فعلى الشركة إخطار الهيئة والسوق بذلك مع بيان األسباب التي دعت
إلى ذلك ،وفي حالة إستقالة عضو مجلس اإلدارة وكانت لديه مالحظات على أداء الشركة ،فعليه تقديم بيان مكتوب بها إلى رئيس
مجلس اإلدارة ،ويجب عرض هذا البيان على أعضاء املجلس.
ً
تاسعا :توزيع اإلختصاصات واملهام:
يتعين على الشركة أن تحدد بالهيكل التنظيمي اإلختصاصات وتوزيع املهام بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ليحسن من كفاءة
إتخاذ القرار والتوازن في الصالحيات والسلطات بينهما ،ويتعين على املجلس إعتماد السياسات الداخلية املتعلقة بعمل الشركة
وتطويرها بما في ذلك تحديد املهام واإلختصاصات واملسؤوليات املوكولة إلى املستويات التنظيمية املختلفة ،كما على املجلس أن
يعتمد سياسة مكتوبة وتفصيلية بتحديد الصالحيات املفوضة إلى اإلدارة التنفيذية وجدول يوضح تلك الصالحيات ،وطريقة
التنفيذ ومدة التفويض ،وملجلس اإلدارة أن يطلب من اإلدارة التنفيذية رفع تقارير دورية بشأن ممارستها للصالحيات املفوضة،
كما على املجلس تحديد املوضوعات التي يحتفظ بصالحية البت فيها.
ً
عاشرا :الفصل بين املناصب:
يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس ويجوز أن يعين عضوا منتدبا ،كما اليجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس
اإلدارة وأي منصب تنفيذي في الشركة ،وفي جميع األحوال ال ينفرد شخص بالسلطة املطلقة إلتخاذ القرارات في الشركة.
أحد عشر :اإلشراف على اإلدارة التنفيذية:
يتولى مجلس اإلدارة تشكيل اإلدارة التنفيذية للشركة ،وتنظيم كيفية عملها ،والرقابة واإلشراف عليها ،والتحقق من أدائها للمهام
املوكولة إليها ،وعليه في سبيل ذلك:
 )4وضع السياسات اإلدارية واملالية الالزمة.
 )2التحقق من أن اإلدارة التنفيذية تعمل وفق السياسات املعتمدة منه.
 )0إختيار الرئيس التنفيذي للشركة وتعيينه واإلشراف على أعماله.
 )1تعيين مدير وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية أو املراجع الداخلي وعزله وتحديد مكافآته ،إن وجد.
 )5عقد إجتماعات دورية مع اإلدارة التنفيذية لبحث مجريات العمل وما يعتريه من معوقات ومشاكل ،وإستعراض ومناقشة
املعلومات املهمة بشأن نشاط الشركة.
 )6وضع معايير أداء للدارة التنفيذية تنسجم مع أهداف الشركة وإستراتيجيتها.
 )7مراجعة أداء اإلدارة التنفيذية وتقويمه.
 )8وضع خطط التعاقب على إدارة الشركة.
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اثنا عشر :إختصاصات اإلدارة التنفيذية:
مع مراعاة اإلختصاصات املقررة ملجلس اإلدارة بموجب أحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة األساس ،تختص
اإلدارة التنفيذية ب نفيذ الخطط والسياسات واإلستراتيجيات واألهداف الرئيسة للشركة بما يحقق أغراضها ويدخل ضمن مهامها
ما يلي:
 )4تنفيذ السياسات واألنظمة الداخلية للشركة التي يقرها املجلس.
 )2إقتراح إستراتيجية شاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة واملرحلية وسياسات و ليات اإلس ثمار ،والتمويل ،وإدارة املخاطر،
وخطط إدارة الظروف اإلدارية الطارئة وتنفيذها.
 )0إقتراح الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة وإستراتيجياتها وأهدافها املالية.
 )1إقتراح النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة وتملك األصول والتصرف فيها.
 )5إقتراح الهياكل التنظيمية والوظيفية للشركة ورفعها ملجلس اإلدارة للنظر في إعتمادها.
 )6تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها ،وتشمل:
أ) تنفيذ سياسة تعارض املصالح.
ب) تطبيق األنظمة املالية واملحاسبية بشكل سليم ،بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير املالية.
ج) تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة املخاطر بوضع التصور العام عن املخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها
بشفافية على مجلس اإلدارة وغيرهم من أصحاب املصالح.
 )7تنفيذ الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة بفعالية وإقتراح تعديلها عند الحاجة.
 )8تنفيذ السياسات واإلجراءات التي تضمن تقيد الشركة باألنظمة واللوائد وإلتزامها باإلفصاح عن املعلومات الجوهرية
للمساهمين وأصحاب املصالح.
 )9تزويد مجلس اإلدارة باملعلومات الالزمة ملمارسة إختصاصاته وتقديم توصياتها حيال زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه،
حل الشركة قبل األجل املحدد في نظامها األساس أو تقرير إستمرارها ،إستخدام اإلحتياطي اإلتفاقي للشركة (إن وجد) ،تكوين
إحتياطيات إضافية ،طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية.
 )43إقتراح سياسة وأنواع املكافآت التي تمند للعاملين بأشكالها املختلفة مثل املكافآت الثابتة ،واملكافآت املرتبطة باألداء ،واملكافآت
في شكل أسهم.
 )44إعداد التقارير الدورية املالية وغير املالية بشأن نشاط الشركة في ضوء خطط وأهداف الشركة اإلستراتيجية وعرض تلك
التقارير على مجلس اإلدارة.
 )42إدارة العمل اليومي للشركة وتسيير أنشطتها وإدارة مواردها بما يتفق مع أهداف الشركة وإستراتيجيتها.
 )40املشاركة الفعالة في بناء ثقافة القيم األخالقية وتنميتها داخل الشركة.
 )41تنفيذ نظام الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر ،والتحقق من فعاليتها وكفايتها والحر على اإللتزام بمستوى املخاطر املعتمد
من مجلس اإلدارة.
 )45إقتراح السياسات الداخلية املتعلقة بعمل الشركة وتطويرها ،بما في ذلك تحديد املهام واإلختصاصات واملسئوليات املوكولة
إلى املستويات التنظيمية املختلفة.
 )46إقتراح سياسة واضحة لتفويض األعمال إليها وطريقة تنفيذها.
 )47إقتراح الصالحيات التي تفوض إليها ،وإجراءات إتخاذ القرار ومدة التفويض على أن ترفع ملجلس اإلدارة تقارير دورية عن
ممارساتها لتلك الصالحيات.
ثالثة عشر :إختصاصات رئيس مجلس اإلدارة ومهامه:
دون اخالل بإختصاصات مجلس اإلدارة ،يتولى رئيس مجلس اإلدارة قيادة املجلس واإلشراف على سير عمله وأداء إختصاصاته
بفعالية ويدخل ضمن مهامه:
 )4دعوة املجلس للنعقاد.
 )2دعوة الجمعية العامة للنعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة املراجعة أو عدد من املساهمين يمثل ( )%5من رأس
املال على األقل وفقا للوضاع التي تقرها األنظمة.
14

)0
)1
)5
)6
)7
)8
)9
)43
)44
)42
)40

ضمان حصول أعضاء املجلس وفي الوقت املناسب على املعلومات الوافية.
التحقق من قيام املجلس بمناقشة جميع املسائل األساسية بشكل فعال وفي الوقت املناسب.
تمثيل الشركة أمام الغير.
تشجيع أعضاء مجلس اإلدارة على ممارسة مهامهم بفعالية وبما يحقق مصلحة الشركة.
ضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع املساهمين وإيصال رائهم إلى مجلس اإلدارة.
تشجيع العالقات البناءة واملشاركة الفعالة بين كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وبين األعضاء التنفيذيين وغير
التنفيذيين واملستقلين ،وإيجاد ثقافة تشجع على النقد البناء.
األخذ بعين اإلعتبار ألي مسألة يطرحها أحد أعضاء املجلس أو يثيرها مراجع الحسابات وال شاور مع األعضاء والرئيس
التنفيذي عند إعداد جدول أعمال إجتماع املجلس.
عقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين دون حضور أي عضو تنفيذي في الشركة.
رئاسة إجتماع الجمعية العامة للمساهمين ،وعند غيابه يحل محله نائبه ،أو من ينتدبه مجلس اإلدارة من بين أعضائه لذلك
في حال غيابه وغياب نائبه.
إبالغ الجمعية العامة العادية عند إنعقادها وبناء على التبليغات الواردة من أعضاء مجلس اإلدارة باألعمال والعقود التي يكون
للعضو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ،وإس يفاء املتطلبات النظامية في ذلك.
إبالغ الجمعية العامة العادية عند إنعقادها باألعمال منافسة التي يزاولها عضو املجلس ،وذلك بعد تحقق مجلس اإلدارة من
منافسة العضو ألعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع نشاطها ،على أن يتم التحقق من هذه األعمال بشكل سنوي.

أربعة عشر :إجراءات عمل مجلس اإلدارة:
 )4مع مراعاة ما ورد في األنظمة واللوائد ذات الصلة الصادرة من الجهات املختصة ،يعقد مجلس اإلدارة إجتماعات منتظمة
ملمارسة مهامه بفعالية.
 )2يعقد مجلس اإلدارة أربعة إجتماعات في السنة على األقل ،ويعقد إجتماعاته مت ما دعت الحاجة إلى ذلك.
 )0يجتمع املجلس بناء على دعوة من رئيسه أو إذا طلب ذلك اثنان من أعضاء املجلس.
 )1يجب إرسال الدعوة للجتماع إلى كل عضو قبل (خمسة) أيام على األقل من تاريخ اإلجتماع مرافقا لها جدول أعمال اإلجتماع
والوثائق واملعلومات الالزمة ،ما لم تستدع األوضاع عقد اإلجتماع بشكل طارئ ،فيجوز إرسال الدعوة إلى اإلجتماع مرافقا
لها جدول أعمال اإلجتماع والوثائق واملعلومات الالزمة خالل مدة تقل عن (خمسة) أيام قبل تاريخ اإلجتماع.
 )5يتحقق النصاب القانوني إلجتماعات املجلس بحضور نصف عدد األعضاء على األقل ،على أال يقل عدد الحاضرين عن
ثالثة ،وفي حالة إنابة عضو مجلس اإلدارة عضوا خر في حضور إجتماعات املجلس ،فإنه ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن
ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات اإلجتماع ،كما يجب أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة ،وال يجوز للنائب التصويت
على القرارات التي يحظر فيها النظام على املنيب التصويت بشأنها.
 )6يقر مجلس اإلدارة جدول األعمال في حال إنعقاده ،وفي حال إعتراض أي عضو على الجدول يجب إثبات ذلك في محضر
إجتماع املجلس ،ولكل عضو حق إقتراح إضافة أي بند إلى جدول األعمال.
 )7يرسل أمين مجلس اإلدارة مسودة محضر اإلجتماع خالل (سبعة) أيام عمل من تاريخ إنعقاد إجتماع املجلس ،وفي حال لم
يتلق أي مرئيات أو مالحظات حول املسودة خالل أسبوع من تاريخ إرساله ،تعتبر مسودة املحضر نهائية ويتم طباعتها وتوقيعها
من األعضاء ،ويتم تزويد األعضاء بنسخة موقعة من محضر كل إجتماع فور إكتمال توقيعه.
 )8يكون لكل عضو في املجلس صوت م ساو ،وتصدر قرارات املجلس باألغلبية املطلقة ألصوات األعضاء الحاضرين أو املمثلين
في اإلجتماع وعند تس وواوي األص وووات ير ح الجانب الذي ص وووت معه رئيس املجلس أو من يرأس املجلس حال غياب الرئيس،
إال أنه يجوز أن يص و وودر املجلس قرارات بالتمرير عن طريق عرض و ووها على جميع األعض و وواء متفرقين ما لم يطلب أحدهم كتابة
إجتماع املجلس للمداولة فيها ،وتعرض القرارات املتخذه على هذا النحو على مجلس اإلدارة في أول إجتماع تال إلقرارها.
 )9إذا كان لدى أي من أعض وواء مجلس اإلدارة ملحوظات حيال أداء الش ووركة أو أي من املوض وووعات املعروض ووة ولم يبت فيها في
إجتماع املجلس ،فيجب تدوينها وبيان ما يتخذه املجلس أو يرى إتخاذه من إجراءات حيالها في محضو و وور إجتماع املجلس،
وإذا أبدى عضو مجلس اإلدارة رأيا مغايرا لقرار املجلس ،فيجب إثباته بالتفصيل في محضر إجتماع املجلس.
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يجب تنظيم عملية حضووور إجتماعات مجلس اإلدارة والتعامل مع حاالت عدم اإلنتظام في حضووور تلك اإلجتماعات ،وعلى
أعضاء مجلس اإلدارة الحر على حضور اإلجتماعات التي تتخذ فيها قرارات مهمة وجوهرية تؤثر في وضع الشركة.
يقر مجلس اإلدارة جدول األعمال حال إنعقاده ،وفي حالة إعتراض أي عضوو على هذا الجدول يجب إثبات ذلك في محضور
اإلجتماع ،ويكون لكل عضو حق إقتراح إضافة أي بند إلى جدول األعمال.
على مجلس اإلدارة ممارس ووة إختص وواص وواته ومهامه في قيادة الشووركة في إطار ض وووابط حكيمة وفعالة تسوومد بقياس املخاطر
وإدارتها والحد من ثارها.
يجوز ملجلس اإلدارة في حدود إختصاصاته أن يفوض إلى واحد أو أكثر من أعضائه أو لجانه أو من غيرهم مباشرة عمل أو
أعمال معينة.
يتولى مجلس اإلدارة تنظيم أعماله وتخص وويص الوقت الكافي للطالع باملهام واملس ووئوليات املنوطة به بما في ذلك التحض ووير
إلجتماعات املجلس واللجان ،والتأكيد على تنسيق وتسجيل وحفظ محاضر إجتماعاته.

خمسة عشر :أمين مجلس اإلدارة:
يعين مجلس اإلدارة أمينا له من بين أعضائه أو من غيرهم ،وأن يراعى عند إختياره وتعيينه الشروط واملؤهالت الالزمة ،وأن تحدد
إختصاصاته ومكافأته بقرار من املجلس ،على أن تتضمن هذه اإلختصاصات ما يلي:
 )4توثيق إجتماعات مجلس اإلدارة وإعداد محاضر لها ،وتوثيق قرارات املجلس ونتائج التصويت ،وحفظها في سجل خا
ومنظم ،وتدوين أسماء األعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها-إن وجدت ،-وتوقيع هذه املحاضر من جميع األعضاء
الحاضرين.
 )2حفظ التقارير التي ترفع ملجلس اإلدارة والتقارير التي يعدها املجلس.
 )0تزويد أعضاء مجلس اإلدارة بجدول أعمال املجلس وأوراق العمل والوثائق املتعلقة به ،وأي وثائق أو معلومات إضافية يطلبها
أي من أعضاء مجلس اإلدارة ذات عالقة باملوضوعات املشمولة في جدول اإلجتماع.
 )1التحقق من تقيد أعضاء مجلس اإلدارة باإلجراءات التي أقرها املجلس.
 )5تبليغ أعضاء مجلس اإلدارة بمواعيد إجتماعات املجلس قبل التاريخ املحدد بمدة كافية.
 )6عرض مسودة كل محضر إجتماع على أعضاء املجلس إلبداء مرئياتهم حيالها قبل توقيعها.
 )7التحقق من حصول أعضاء مجلس اإلدارة بشكل كامل وسريع على نسخة من محاضر إجتماعات املجلس واملعلومات والوثائق
املتعلقة بعمل الشركة.
 )8التنسيق بين أعضاء املجلس ألي أمور ذات عالقة بطبيعة ومهام املجلس وأيا من اإلجتماعات املجدولة أو الطارئة.
 )9تنظيم سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقا ملا تقره األنظمة.
 )43اليجوز عزل أمين مجلس اإلدارة إال بقرار من املجلس.
ستة عشر :التدريب والدعم والتقييم:
على الشو و ووركة أن تولي اهتمام بتدريب وتأهيل أعضو و وواء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،ووضو و ووع البرامج الالزمة ألعضو و وواء مجلس
اإلدارة واإلدارة التنفيذية املعينين حديثا للتعريف بسير عمل الشركة وأنشطتها ،وبخاصة إستراتيجيتها وأهدافها ،الجوانب املالية
وال ش و و و ووغيليووة ألنش و و و وطووة الشو و و ووركووة ،إلتزامووات أعضو و و و وواء مجلس اإلدارة ومهووامهم ومس و و و ووؤوليوواتهم وحقوقهم ،مهووام لجووان الش و و و ووركووة
وإختصو وواصو وواتها ،وأن تقوم الشو ووركة بوضو ووع ليات مناسو ووبة لحصو ووول كل من أعضو وواء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على برامج
ودورات تدريبية بشكل مستمر بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في املجاالت ذات العالقة بأنشطة الشركة.
سبعة عشر :تزويد األعضاء باملعلومات:
يتعين على اإلدارة التنفيذية بالش و ووركة تزويد أعض و وواء مجلس اإلدارة واألعض و وواء غير التنفيذيين بوجه خا ولجان الش و ووركة بجميع
املعلومات والبيانات والوثائق والس و ووجالت الالزمة ،على أن تكون كاملة وواض و ووحة وص و ووحيحة وفي الوقت املناس و ووب لتمكنهم من أداء
واجباتهم ومهامهم.
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ثمانية عشر :تقييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية:
ملجلس اإلدارة وبناء على إقتراح من لجنة الترش و و و وويحات واملكافآت أن يض و و و ووع الليات الالزمة لتقييم أداء املجلس وأعض و و و ووائه ولجانه
واإلدارة التنفيذية بشكل سنوي أو لكل دورة للمجلس ،وذلك من خالل مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق األهداف
املخطط لها وأن يتم اإلفص و و وواح عنها (مت ما وجدت) ألعض و و وواء املجلس واألش و و ووخا املعنيين بالتقييم ،وأن يش و و وتمل التقييم على
املهارات والخبرات التي يمتلكها املعنيين بالتقييم ،وتقييم ليات العمل باملجلس بش و و و ووكل عام ،ويراعى في التقييم الفردي للعضو و و ووو
املعايير الواجب وضعها في اإلعتبار ،وملجلس اإلدارة أن يتخذ الترتيبات الالزمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة كل ثالث
س و و و وونوات مت ما أمكن ذلك ،وأن يجري أعض و و و وواء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين تقييما دوريا ألداء رئيس املجلس بعد األخذ في
اإلعتبار لوجهة نظر األعض وواء التنفيذيين ويتم بناء على نتائج التقييم تحديد جوانب الض ووعف والقوة وإقتراح معالجتها بما يتفق
مع مصالح الشركة.
تسعة عشر :مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وتعويضاتهم:
يجوز أن تكون مكافآت أعضاء املجلس راتبا معينا أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من األرباح ،ويجوز
الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه املزايا ،ويتم صرف هذه املكافآت وفقا لسياسة معتمدة من الجمعية العامة تتوافق مع الضوابط
العامة املقررة باألنظمة ذات الصلة.

الباب الخامس :تعارض املصالح
ً
أوال :التعامل مع تعارض املصالح وصفقات األطراف ذوي العالقة:
مع مراعاة نظام الشركات ولوائحه التنفيذية واألنظمة ذات العالقة ،يجري التعامل مع حاالت تعارض املصالح وصفقات أو
تعامالت األطراف ذوي العالقة وفقا للسياسة التي تنظم حاالت تعارض املصالح ،ويراعى في تلك السياسة ما يلي:
)4
)2
)0
)1
)5
)6

)7

التأكيد على أعضاء مجلس اإلدارة وكبار املساهمين وكبار التنفيذيين وغيرهم من العاملين في الشركة بضرورة تجنب الحاالت
التي تؤدي إلى تعارض مصالحهم مع مصالح الشركة والتعامل معها وفقا ملا تقتضيه األنظمة ذات الصلة.
أن يتم وضع إجراءات واضحة للفصاح عن تعارض املصالح والحصول على التراخيص واملوافقات الالزمة قبل بدء األعمال
التي قد ينشأ عنها تعارض في املصالح.
اإللتزام باإلفصاح الدائم عن الحاالت التي قد تؤدي إلى تعارض في املصالح أو عند وقوع هذا التعارض.
اإللتزام باإلمتناع عن التصويت أو املشاركة في إتخاذ القرار عند وجود تعارض في املصالح.
أن يتم وضع إجراءات واضحة عند تعاقد الشركة أو تعاملها مع طرف ذي عالقة ،وأن يشمل ذلك إبالغ الهيئة والجمهور من
دون تأخير بذلك التعاقد أو التعامل وفقا ملا تتطلبه األنظمة ذات الصلة.
أن يقوم رئيس املجلس بإبالغ الجمعية العامة وبناء على التبليغات الواردة من أعضاء مجلس اإلدارة باألعمال والعقود التي
يكون ألحد أعضاء املجلس أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها وإس يفاء املتطلبات النظامية ،بما في ذلك الحصول على
تقرير من مراجع حسابات الشركة عن تعامالت األطراف ذوي العالقة يعرض على الجمعية العامة ملساهمي الشركة.
أن تبين اإلجراءات التي يتخذها مجلس اإلدارة في حال تبين له اإلخالل بتلك السياسة.

ً
وتحقيقا لذلك فأنه على عضو املجلس مراعاة ما يلي:
 )4عدم قبول الهدايا من أي شخص له تعامالت مع الشركة ،إذا كان من شأن تلك الهدايا أن تؤدي إلى تعارض في املصالح.
 )2ممارسة مهامه بأمانة ونزاهة ،وتقديم مصالح الشركة على مصلحته الشخصية ،وعدم استغالل منصبه لتحقيق مصالح
خاصة.
 )0تجنب حاالت تعارض املصالح ،وإبالغ املجلس بحاالت التعارض التي قد تؤثر في حياده عند النظر في املوضوعات املعروضة
على املجلس.
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 )1إبالغ مجلس اإلدارة بشكل كامل وفوري بأي مصلحة له-مباشرة كانت أم غير مباشرة-في األعمال والعقود التي تمت أو س تم
لحساب الشركة ،وأن يتضمن ذلك اإلبالغ طبيعة تلك املصلحة وحدودها وأسماء أي أشخا معنيين بها والفائدة املتوقع
الحصول عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من تلك املصلحة ،سواء أكانت تلك الفائدة مالية أم غير مالية ،وعلى العضو
صاحب املصلحة عدم املشاركة في التصويت على أي قرار يصدر بشأن ذلك وفقا ألحكام نظام الشركات ونظام السوق املالية
ولوائحهما التنفيذية.
 )5إبالغ مجلس اإلدارة بشكل كامل وفوري بمشاركته-املباشرة أو غير املباشرة-في أي أعمال من شأنها منافسة الشركة ،أو
بمنافسته للشركة-بشكل مباشر أو غير مباشر-في أحد فروع النشاط الذي تزاوله ،وذلك ألحكام نظام الشركات ونظام السوق
املالية ولوائحهما التنفيذية وأحكام هذه الالئحة.
 )6عدم اإلستغالل أو اإلستفادة-بشكل مباشر أو غير مباشر-من أصول الشركة أو معلوماتها أو الفر االس ثمارية املعروضة
عليها بصفته عضوا في مجلس اإلدارة ،أو املعروضة على الشركة ،ويشمل ذلك الفر التي تدخل ضمن أنشطة الشركة ،أو
التي ترغب الشركة اإلستفادة منها ،ويسري الحظر على عضو املجلس الذي يستقيل ألجل إستغالل الفر االس ثمارية-
بطريق مباشر أو غير مباشر-التي ترغب الشركة في اإلستفادة منها والتي علم بها أثناء عضويته بمجلس اإلدارة.
ً
ثانيا :مفهوم األعمال املنافسة:
يدخل في مفهوم األعمال املنافسة (تأسيس عضو مجلس اإلدارة لشركة أو مؤسسة فردية أو تملكه نسبة مؤثرة ألسهم أو حصص
في شركة أو منشاة أخرى تزاول نشاطا من نوع نشاط الشركة أو مجموعتها ،قبول عضوية مجلس إدارة شركة أو منشاة منافسة
للشركة أو مجموعتها ،أو تولي إدارة مؤسسة فردية منافسة أو شركة منافسة أيا كان شكلها ،حصول العضو على وكالة تجارية أو
ما في حكمها ظاهرة كانت أو مستترة لشركة أو منشاة أخرى منافسة للشركة أو مجموعتها.

ً
ثالثا :تنظيم العالقة مع أصحاب املصالح:
 )4على مجلس اإلدارة وضع سياسات وإجراءات واضحة ومكتوبة لتنظيم العالقة مع أصحاب املصالح بهدف حمايتهم وحفظ
حقوقهم ،بحيث تشمل كيفية تعويضهم عند اإلخالل بحقوقهم التي تقررها األنظمة ،وتسوية الشكاوى والخالفات التي قد
تنشأ بين الشركة وأصحاب املصالح ،وقواعد للسلوك املنهي للمديرين والعاملين واملوردين واملحافظة على سرية معلوماتهم،
ومساهمة الشركة االجتماعية ،والحر على حصول أصحاب املصالح على املعلومات املتعلقة بأنشطتهم على نحو يمكنهم
من أداء مهامهم ،وأن يتم مراعاة املعاملة العادلة بين أصحاب املصالح وفقا لقواعد ومبادئ العدالة واملساواة وعدم التمييز
بينهم.
 )2وعلى مجلس اإلدارة بناء على إقتراح لجنة املراجعة وضع ما يلزم من سياسات وإجراءات ي بعها أصحاب املصالح في تقديم
شكاواهم أو اإلبالغ عن املمارسات املخالفة مع مراعاة تيسير إبالغ أصحاب املصالح بما قد يصدر عن اإلدارة التنفيذية من
تصرفات أو ممارسات تخالف األنظمة املرعية ،وتكليف شخص مختص بتلقي الشكاوى والتعامل معها ،وتخصيص هاتف
أو بريد إلكتروني لتلقي الشكاوى ،والحفاظ على سرية إجراءات التبليغ بالوسائل املناسبة ،وتوفير الحماية الالزمة ألصحاب
املصالح.
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الباب السادس :اإلفصاح والشفافية
ً
أوال :السياسات واإلجراءات املتعلقة باإلفصاح:
تقوم الشركة بعملية اإلفصاح وفق اللوائد واألنظمة الصادرة من الجهات ال شريعية ووفقا لسياسة اإلفصاح وإجراءتها واألنظمة
اإلشرافية التي ت بعها الشركة كما يقوم أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وذوي العالقة باإلفصاح والتبليغ عن مصالحهم
الشخصية وفقا لتلك املتطلبات.
ً
ثانيا :سياسة اإلفصاح:
تحر الشركة على اإلفصاح عن جميع املعلومات الالزمة والجوهرية التي تهم جميع أطراف أصحاب املصالح ملعرفتها والوقوف عليها
وتوفيرها في الوقت املناسب وبشكل عادل ،بما يمكنهم من تقويم أداء ونتائج الشركة والتوقعات املستقبلية لها وبالتالي تساعدهم في
إتخاذ القرار املناسب نحو إس ثماراتهم ،بحيث تضع الشركة في اإلعتبار الدقة والشمولية والشفافية واملصداقية واملساواة بين
املساهمين وأصحاب املصالح في تلك املعلومات ،على أن يراعى كافة الضوابط والقيود التي تقرها الشركة ضمن قواعد السلوك املنهي
لها والتي تنظم عملية اإلفصاح وفق الضوابط املقررة.
ً
ثالثا :أهداف سياسة اإلفصاح:
تغطي سياسة اإلفصاح مجتمع املس ثمرين واملساهمين الحاليين أو املرتقبين والجمهور ،وتهدف إلى التحكم في اإلفصاح عن األحداث
واملعلومات الجوهرية بالطريقة املناسبة وبصورة عادلة وكاملة إلى جميع أطراف أصحاب املصالح ،وتوفير املعلومات الجيدة بما يمكنهم
من اإلطالع بشكل منتظم وفي الوقت املناسب على أعمال الشركة وخططها اإلستراتيجية ونتائج أدائها وتوقعاتها املستقبلية وكل ما
من شأنه إتاحة الفرصة لتقويم أداء الشركة وبالتالي يساعدهم في إتخاذ القرارات الحكيمة.
ً
رابعا :العناصر األساسية للفصاح واإلعالنات:
تعزيزا ملبدأ اإلفصاح والشفافية ،فإن الشركة تحر على أن تكون املعلومات والبيانات واألحداث األساسية التي يتم اإلفصاح
واإلعالن عنها تتوفر فيها العناصر التالية:
 )4أن يكون االفصاح واضحا وصحيحا يعكس الحدث الجوهري املراد اإلفصاح أو اإلعالن عنه.
 )2تقديم وصف مفصل للحدث الجوهري مع توضيد كافة املعلومات املرتبطة به.
 )0إيضاح العوامل واملبررات التي أدت لتحقق الحدث.
 )1إذا كان للحدث أثر مالي على القوائم املالية للشركة ،يجب ذكر األثر املالي للحدث ،وإذا تعذر ذلك يجب ذكر السبب.
 )5بذل العناية الالزمة للتأكد من أن أي وقائع أو معلومات مرتبطة بالحدث صحيحة وغير مضللة.
 )6عدم اس بعاد أو حذف أو إخفاء أي معلومات يمكنها التأثير على مضمون أو نتائج الحدث الجوهري.
 )7في حال نشأ عن الحدث الجوهري أي إلتزام مالي على الشركة ،يجب أن يتضمن اإلعالن شروط ومدة وقيمة هذا اإللتزام
والجهات التي تمثل طرفا فيه ،وأثره املالي على القوائم املالية.
 )8في حال وجود أطراف ذوي عالقة مرتبطة بالحدث املعلن عنه ،يجب على الشركة اإلفصاح عن بياناتهم.
 )9في حال قامت الشركة باإلفصاح عن حدث جوهري مستقبلي ،فإنه ينبغي اإلفصاح عن أي تطورات جديدة تطرأ على
ذلك الحدث.
 )43تضمين ومراعاة املتطلبات النظامية من وقت ولخر وكافة التعليمات التي تتعلق باإلعالنات أو أي إفصاح مطلوب.
ً
خامسا :نطاق تطبيق السياسة:
يتم تطبيق هذه السياسة على جميع أصحاب املصالح وتشمل اإلعالنات الواجب القيام بها وفق املتطلبات النظامية والتصريحات
الشفوية والتحريرية مع الجمهور واإلعالم واملحللين املاليين واملس ثمرين الحاليين واملحتملين مستقبال.
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ً
سادسا :وسائل اإلفصاح والجهات املخول لها بذلك:
يتم اإلفصاح عبر الوسائل الرسمية التي تخصصها الجهات الرسمية أو املنظمة لنشاط تعامل الشركة ،وكذلك عبر وسائل التواصل
االجتماعي أو الوسائل اإلعالنية األخرى التي تخصصها إدارة الشركة كاملوقع اإللكتروني لها ،وأي وسيلة أخرى يعتمدها مجلس
اإلدارة.
ً
سابعا :املتحدث املفوض عن الشركة:
أ) إن (رئيس مجلس اإلدارة /أو نائبه أو الرئيس التنفيذي أو العضو املنتدب (إن وجد)) هو املتحدث الرسمي باسم الشركة
أمام كافة وسائل اإلعالم ومع جمهور ومجتمع املس ثمرين .كما يحق لرئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي والعضو
املنتدب (إن وجد) من وقت لخر التنسيق بينهم في هذا الجانب ،ويجوز لهم تعيين أشخا خرين من داخل الشركة
للتحدث بالنيابة عنها أو الرد على استفسارات معينة مت ما لزم األمر ودعت الضرورة لذلك.
ب) ال يجوز ألي شخص خر عدا رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي والعضو املنتدب (إن وجد) واملكلفين من قبلهم من
اإلدالء بأي تصريحات علنية حول استراتيجيات وخطط الشركة ،عمليات وأنشطتها الرئيسية ،األداء املالي (الحالي
واملستقبلي) ،وفر االس ثمار بصفة عامة ،الطاقات اإلنتاجية ،التقاض ي والدعاوى ،قرارات التملك واالندماج ،إعادة
الهيكلة ،قرارات البيع والخروج من اس ثمارات معينة ،وغيرها من املبادرات االستراتيجية والهامة التي تقدم عليها الشركة.
ج) على أعضاء مجلس اإلدارة وجميع موظفي الشركة واألشخا املعنيين كافة وغير املصرح لهم بالتحدث باسم الشركة
تحويل كافة االستفسارات الواردة من املؤسسات املالية ،واملساهمين ،ووسائل اإلعالم املختلفة للشخص املصرح له
مباشرة.
د) من املعروف أن املوظفين غير املصرح لهم بالحديث نيابة عن الشركة قد يتعاملون مع الجمهور لبعض األغراض مثل
(تمثيل الشركة ماليا ،املعارض التجارية ،وطرح املنتجات ،وأسواق التوظيف ،الخ ،لذلك البد أن يتلقى مثل هؤالء املوظفين
تدريبا مناسبا حول القيود التي تفرضها هذه السياسة في عمليات اإلفصاح).
ه) يراعى في عملية اإلفصاح من أي جهة مخول لها بذلك ضمان اإللتزام بالقوانين وكافة التعليمات ذات الصلة واملفروضة
من الجهات الرسمية ،والتأكد من أن املعلومات املراد اإلفصاح عنها على درجة كبيرة من الدقة والصحة والوضوح ،ومن
شأنها تعزيز وترسيخ ثقافة قوية وسليمة لللتزام باإلفصاح ،وأن يكون اإلفصاح وفقا للمعايير التي تتفق مع املتطلبات
املرعية واملمارسات الجارية.
و) يقع على عاتق املتحدث الرسمي أو املفوض بعملية اإلفصاح مسئولية الحفاظ على سرية املعلومات املراد اإلفصاح عنها
وحمايتها حت يتم نشرها ،وأن يتم التأكد من اتخاذه جميع الخطوات الالزمة لضمان عدم تسرب أي من املعلومات
والتطورات املراد اإلفصاح عنها وفقا ملا تقتضيه األنظمة املرعية.
ز) يجب على املتحدث الرسمي للشركة أو من يفوضه تحديد مدى الحاجة إلى اإلعالن أو اإلفصاح للرد على أي شائعات
تتعلق بسمعة الشركة أو أنشطتها.
ح) يجب اإلفصاح عن أي معلومات جوهرية وإتمام ما يلزم بشأنها وفي الوقت املحدد لعملية اإلفصاح وفقا ملا تقتضيه
األنظمة املرعية.
ً
ثامنا :اإلفصاح عن األحداث والتطورات الجوهرية:
يجب أن تقوم الشركة بإبالغ الهيئة والجمهور عن أي أحداث أو تطورات جوهرية تندرج ضمن إطار نشاط الشركة ،وال تكون
معرفتها متاحة لعامة الناس ،وتؤثر في أصول وخصوم الشركة أو في وضعها املالي أو في املسار العام ألعمالها أو الشركات التابعة لها
ويمكن أن تؤدي إلى تغير في سعر األوراق املالية املدرجة أو أن تؤثر تأثيرا ملحوظا في قدرة الشركة على الوفاء بإلتزاماتها املتعلقة
بأي أدوات دين.
ً
تاسعا :اإلفصاح عن املعلومات املالية:
يجب أن يتم إعتماد القوائم املالية األولية والس وونوية للش ووركة من قبل مجلس اإلدارة أو من يفوض ووه ،وأن يتم توقيعها من عض ووو
مفوض من مجلس اإلدارة ومن الرئيس التنفيذي واملدير املالي ،ويجب اإلفص و و وواح عن القوائم للهيئة وللجمهور وذلك قبل نش و و وورها
على املساهمين من خالل الليات والوسائل واملتطلبات النظامية املحددة من قبل الهيئة في كيفية ومواعيد نشر تلك القوائم.
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ً
عاشرا :اإلفصاح عن املكافآت:
يتم اإلفصواح عن سوياسوة املكافآت في تقرير مجلس اإلدارة السونوي ويتم بيان املبالغ واملنافع واملزايا وتوضويد العالقة بين املكافآت
املمنوحة وسو ووياسو وة املكافآت املعمول بها وبيان أي إنحراف جوهري عن تلك السو ووياسو ووة ،مع بيان تفاصو وويل املكافآت كل على حده
(أعض و و وواء مجلس اإلدارة وخمس و و ووة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى املكافآت من الش و و ووركة على أن يكون من ض و و وومنهم الرئيس
التنفيذي واملدير املالي وأعضاء اللجان) وفق النماذج املعتمدة لذلك.
أحد عشر :إفصاح أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:
يتعين على الشو ووركة تنظيم عمليات اإلفصو وواح الخاصو ووة بكل عضو ووو من أعضو ووائه واإلدارة التنفيذية مع مراعاة وضو ووع سو ووجل خا
بإفصوواحات أعضوواء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتحديثه بشووكل دوري ،وإتاحة الفرصووة ملسوواهمي الشووركة للطالع على سووجل
اإلفصاحات.
يجب إشووعار الهيئة والشووركة من قبل عضووو مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين ،بموجب النماذج ووفق التعليمات املنشوورة
على موقع الهيئة /فور تحقق أي من الحاالت املنص و و و ووو عليها بقواعد طرح األوراق املالية واإللتزامات املس و و و ووتمرة الص و و و ووادرة من
الهيئة.

اثنا عشر :اإلفصاح عن حاالت تعارض املصالح:
يجب على كل عضو من أعضاء املجلس واإلدارة التنفيذية اإللتزام باإلفصاح الدائم عن الحاالت التي قد تؤدي إلى تعارض املصالح
أو عند وقوع الحدث أو التعارض ،وعليه أن يلتزم بإبالغ مجلس اإلدارة بذلك إلتخاذ ما يلزم وفق األنظمة املرعية.
وعلى العضو املرشح لعضوية املجلس أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن تلك الحاالت وفق اإلجراءات املقررة.
وأن يلتزم العضو أو أي من اإلدارة التنفيذية بإبالغ املجلس في حالة نيته للدخول في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافسة
أحد فروع نشوواطها وفقا ملا هو وارد باألنظمة واللوائد املرعية ،وفي حال تخلف العضووو أو صوواحب املصوولحة في إإلبالغ ،فإنه يجوز
للشركة ولكل طرف ذي مصلحة املطالبة بالتعويض وفق ما تقره األنظمة.

ثالثة عشر :اإلفصاح عن حدوث ما ينافي معايير اإلستقاللية:
يجب على عض ووو املجلس املس ووتقل إخطار املجلس في حالة حدوث ما ي نافى مع معايير اإلس ووتقالل للعض وووية ،وس ويتحمل ما يترتب
على الشركة من ضرر جراء مخالفة ذلك.
أربعة عشر :الكشف عن املعلومات غير املعلنة:
ال يجوز ألي شخص الكشف عن أي معلومات غير معلنة عن الشركة.
خمسة عشر :إبالغ الهيئة عن التغييرات:
على الشركة إبالغ الهيئة ووفقا للمتطلبات النظامية املحددة بما يلي:
)4
)2
)0
)1
)5
)6
)7
)8

أي تغيير مقترح في رأسمال الشركة.
أي قرار إعالن أرباح أو التوصية بإعالنها أو دفع حصص منها أو إجراء توزيعات أخرى على مساهميها.
أي قرار أو توصية تقض ي بعدم توزيع أرباح في الحاالت التي يكون من املتوقع أن توزع الشركة فيها أرباحا.
أي قرار إلستدعاء أو إعادة شراء أو سحب أو استرداد أو عرض شراء أوراق الشركة املالية واملبلغ االجمالي وعدد األوراق
املالية وقيمتها ،وأي قرار بعدم الدفع فيما يتعلق بأدوات الدين أو أدوات الدين القابلة للتحويل.
أي تغير في الحقوق املرتبطة بأي فئة من فئات األسهم املدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم.
أي تغيير في النظام األساس ي للشركة أو املقر الرئيس لها.
أي تغيير ملراجع الحسابات.
تقديم عريضو ووة تصو ووفية أو صو وودور أمر تصو ووفية أو تعيين مص و وفي للشو ووركة أو أي من الشو ووركات التابعة لها بموجب نظام
الشركات ،أو البدء بأي إجراءات بموجب أنظمة األفالس.
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 )9ص و وودور قرار من الش و ووركة أو أي من الش و ووركات التابعة لها بحل الش و ووركة أو تص و ووفيتها ،أو وقوع حدث أو إنتهاء فترة زمنية
توجب وضع الشركة تحت التصفية أو الحل.
 )43إتخاذ حكم أو قرار أو إعالن أو أمر من محكمة أو جهة قض ووائية ص وواحبة إختص ووا في املراحل املختلفة ،يمكن أن يؤثر
س وولبا على إس ووتغالل الش ووركة ألي جزء من أص ووولها تزيد قيمته عن ( )%5من ص ووافي األص ووول وفقا لخر قوائم مالية أولية
مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة ،أيهما أحدث.
 )44الدعوة لعقد الجمعية العامة للشركة وإعالن جدول أعمالها ونتائجها.

ستة عشر :اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة:
حرصا من الشركة لتعزيز عملية اإلفصاح والشفافية ،وبما يتوافق مع متطلبات هيئة السوق املالية ،يقوم مجلس إدارة الشركة
بإصدار تقريرا سنويا يتضمن عرضا لعمليات الشركة خالل السنة املالية األخيرة ،وجميع العوامل املؤثرة التي يحتاجها املس ثمر
ليتمكن من تقييم أصول الشركة وخصومها ووضعها املالي ،والذي ترفق معه القوائم املالية السنوية لها ،وذلك حسب األنظمة
والقوانين الصادرة من هيئة السوق املالية ،والذي يتضمن ما يلي:
 )4ما تم تطبيقه من أحكام الئحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق املالية وما لم يتم تطبيقه وأسباب ذلك.
 )2أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ،وأعضاء اللجان ،واإلدارة التنفيذية ،ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم.
 )0أسماء الشركات داخل اململكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا في مجالس إدارتها الحالية والسابقة
أو من مديريها.
 )1تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو التالي "عضو مجلس إدارة تنفيذي-عضو مجلس إدارة غير تنفيذي-
عضو مجلس إدارة مستقل".
 )5اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه-وبخاصة غير التنفيذيين-علما بمقترحات املساهمين وملحوظاتهم
حيال الشركة وأدائها (إن وجدت).
 )6وصف مختصر إلختصاصات اللجان ومهامها ،مثل لجنة املراجعة ،ولجنة املكافآت والترشيحات ،مع ذكر أسماء هذه
اللجان ور سائها وأعضائها وعدد إجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للعضاء لكل إجتماع.
 )7حيثما ينطبق ،الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه ،والجهة الخارجية التي
قامت بالتقييم وعالقتها بالشركة ،إن وجدت.
 )8اإلفصاح عن سياسة املكافآت وعن كيفية تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذية في الشركة.
 )9اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة السنوي عن املكافآت املمنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية بصورة
مباشرة أو غير مباشرة دون إخفاء أو تضليل سواء أكانت مبالغ أم منافع أم مزايا ،وإذا كانت املزايا أسهما في الشركة،
فتكون القيمة املدخلة للسهم هي القيمة السوقية عند تاريخ االستحقاق.
 )43أن يتم التوضيد في التقرير السنوي العالقة بين املكافأة املمنوحة وسياسة املكافآت املعمول بها وبيان أي انحراف جوهري
عن هذه السياسة ،وأن يشمل التفاصيل الالزمة بشأن املكافآت والتعويضات املدفوعة لكل من (أعضاء مجلس اإلدارة،
وخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى املكافآت من الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي واملدير
املالي ،وأعضاء اللجان) وأن يكون اإلفصاح وفقا للجداول املحددة من هيئة السوق املالية.
 )44أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد إحتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية
أو قضائية أخرى ،مع بيان أسباب املخالفة والجهة املوقعة لها وسبل عالجها وتفادي وقوعها في املستقبل.
 )42نتائج املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ،إضافة إلى رأي لجنة املراجعة في مدى كفاية نظام
الرقابة الداخلية في الشركة.
 )40توصية لجنة املراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده.
 )41توصيات لجنة املراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة ،أو التي رفض املجلس األخذ بها بشأن تعيين
مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين املراجع الداخلي ،ومسوغات تلك التوصيات،
وأسباب عدم األخذ بها.
 )45تفاصيل املساهمات االجتماعية للشركة ،إن وجدت.
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)46
)47
)48
)49
)23
)24
)22
)20
)21
)25
)26
)27

)28

)29

)03
)04
)02
)00
)01
)05
)06

)07
)08

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين املنعقدة خالل السنة املالية األخيرة وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين
لها.
وصف ألنواع النشاط الرئيسة للشركة وشركاتها التابعة ،وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط ،يجب أن يرفق بيان
بكل نشاط وتأثيره على حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج.
وصف لخطط وقرارات الشركة املهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة ،أو توسعة أعمالها ،أو وقف عملياتها)
والتوقعات املستقبلية ألعمال الشركة.
املعلومات املتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية ،أم مخاطر السوق)
وسياسة إدارة هذه املخاطر ومراقبتها.
خالصة على شكل جدول أو رسم بياني ألصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها للسنوات املالية الخمس األخيرة.
تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة.
إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج ال شغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة.
إيضاح ألي اختالف عن معايير املحاسبة املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
اسم كل شركة تابعة ورأسمالها ونسبة ملكية الشركة فيها ،ونشاطها الرئيس ،والدولة املحل الرئيس لعملياتها ،والدولة
محل تأسيسها.
تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.
وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم.
وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخا (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار
التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب املادة ( )68من قواعد طرح األوراق املالية وااللتزمات
املستمرة الصادرة من هيئة السوق املالية ،وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة املالية األخيرة.
وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم
في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة ،وأي تغيير في تلك املصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة املالية
األخيرة.
املعلومات املتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك) ،وكشف باملديونية
اإلجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سدادا لقروض خالل السنة ومبلغ أصل القرض واسم
الجهة املانحة لها ومدته واملبلغ املتبقي وفي حال عدم وجود قروض على الشركة ،يتم تقديم إقرار بذلك.
وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة
أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة املالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.
وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية ،أو مذكرات حق اكتتاب،
أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد ،وقيمة األوراق املالية املتبقية،
مع التمييز بين األوراق املالية املدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.
عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة املالية األخيرة ،وتواريخ انعقادها ،وسجل حضور كل اجتماع
موضحا فيه أسماء الحاضرين.
عدد طلبات الشركة لسجل املساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.
وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة.
معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا فيها ،وفيها أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو
لكبار التنفيذيين أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم ،بحيث تشمل أسماء املعنيين باألعمال أو العقود ،وطبيعة هذه
األعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها ،وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل تقوم الشركة بتقديم إقرار
بذلك.
بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.
بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.
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بيان بقيمة املدفوعات النظامية املسددة واملستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم
تسدد حت نهاية الفترة املالية السنوية ،مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.
بيان بقيمة أي اس ثمارات أو احتياطيات أخرى تم إنشا ها ملصلحة موظفي الشركة.
إقرارات بما يلي:
أ) أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيد.
ب) أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
ج) أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم املالية السنوية ،يجب أن يتم توضيد تلك التحفظات
وأسبابها وأي معلومات تتعلق بها في تقرير مجلس اإلدارة.
في حال توصية مجلس إدارة الشركة بتغيير مراجع الحسابات قبل إنتهاء الفترة املعين من أجلها ،يجب أن يحتوي التقرير
على ذلك وبيان أسباب التوصية بالتغيير.

الباب السابع :مراجع الحسابات
تسند الشركة مهمة مراجعة حساباتها السنوية الى مراجع يتمتع باالستقالل والكفاءة والخبرة والتأهيل ،إلعداد تقرير موضوعي
ومستقل ملجلس اإلدارة واملساهمين يبين فيه ما إذا كانت القوائم املالية للشركة تعبر بوضوح وعدالة عن املركز املالي للشركة وأدائها
في النواحي الجوهرية.
تعين الجمعية العامة العادية مراجع حسابات الشركة بناء على ترشيد مجلس اإلدارة ،ويراعى في ذلك بأن يكون ترشيحه بناء على
توصية لجنة املراجعة ،وأن يكون مرخصا له ومستوفيا للشروط التي تقررها الجهات املختصة ،وأال تتعارض مصالحه مع مصالح
الشركة ،وأن يتم ترشيد عدد ال يقل عن اثنين من املحاسبين القانونيين ملراجعة حسابات الشركة السنوية.
وللجمعية العامة إعادة تعيين مراجع الحسابات على أال يتجاوز مجموع مدة تعيينه خمس سنوات متصلة ،ويجوز ملن إس نفذ هذه
املدة أن يعاد تعيينه بعد مض ي سنتين من تاريخ إنتهائها.

الباب الثامن :تحفيز العاملين ومبادرات العمل اإلجتماعي
ً
أوال :تحفيز العاملين:
للشركة أن تضع برامج تطوير وتحفيز املشاركة واألداء للعاملين في الشركة وأن تتضمن تشكيل لجان أو عقد ورش عمل ،ووضع
برامج مند أسهم للعاملين وإنشاء مؤسسات إجتماعية لهم تعزز من إنتمائهم ووالئهم للشركة.
ً
ثانيا :املسئولية االجتماعية ومبادرات العمل االجتماعي:
مت ما أمكن أن تضع الجمعية العامة للشركة وبناء على إقتراح مجلس اإلدارة سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها واألهداف
التي يصبو املجتمع إلى تحقيقها بغرض تطوير األوضاع االجتماعية واإلقتصادية للمجتمع وللمجلس أن يضع البرامج ويحدد الوسائل
الالزمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل االجتماعي بحيث يشمل وضع مؤشرات قياس أداء واإلفصاح عن خطط وأهداف
الشركة في مجال العمل االجتماعي ووضع برامج توعية للمجتمع للتعريف باملسئولية االجتماعية التي تتبناها الشركة.
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الباب التاسع :لجان مجلس اإلدارة وإستقالليتها
ً
أوال :القواعد العامة:
أ) ينبغي تشكيل عدد مناسب من اللجان حسب حاجة الشركة وظروفها وأوضاعها ،لكي تمكن مجلس اإلدارة من تأدية مهامه
بشكل فعال.
ب) يجب أن يكون تشكيل اللجان وفقا إلجراءات عامة يضعها املجلس تتضمن تحديد مهمة اللجنة ومدة عملها والصالحيات
املخولة لها خالل هذه املدة ،وكيفية رقابة مجلس اإلدارة عليها ،وعلى اللجنة أن تبلغ املجلس بما تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه
من قرارات بشفافية ،وعلى مجلس اإلدارة أن يتابع عمل هذه اللجان بإنتظام للتحقق من قيامها باألعمال املوكولة إليها.
ج) تكون كل لجنة مسئولة عن أعمالها أمام مجلس اإلدارة وال يخل ذلك بمسئولية املجلس عن تلك األعمال وعن السلطات أو
الصالحيات التي فوضها إليها.
د) على الشركة أن تشعر الهيئة بأسماء أعضاء اللجان وصفات عضويتهم خالل (خمسة) أيام عمل من تاريخ تعيينهم وأي تغييرات
تطرأ على ذلك خالل (خمسة) أيام عمل من تاريخ حدوثها ،ويجب أال يقل عدد أعضاء أي لجنة عن ثالثة وال يزيد عن خمسة
أعضاء.
ه) يجب حضور ر ساء اللجان أو من ينيبونهم من أعضائها للجمعيات العامة للجابة على أسئلة املساهمين.
و) يراعى في ال شكيل تعيين عدد كاف من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين في اللجان املعنية باملهام التي قد ينتج عنها حاالت
تعارض في املصالح ،مثل التأكد من سالمة التقارير املالية وغير املالية ،ومراجعة صفقات األطراف ذوي العالقة ،والترشيد
لعضوية مجلس اإلدارة ،وتعيين كبار التنفيذيين ،وتحديد املكافآت.
ز) يجوز لرئيس مجلس اإلدارة املشاركة في عضوية اللجان عدا لجنة املراجعة ،على أال يشغل رئاسة أي لجنة منصو عليها
وفقا ألحكام الئحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق املالية.
ح) ال يحق ألي عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية-لم يكن عضوا أو أمينا باللجنة املعنية-حضور إجتماعات اللجنة إال
إذا طلبت منه اإلستماع إلى رأيه أو الحصول على مشورته.
ط) ألي لجنة اإلستعانة بمن تراه من الخبراء واملختصين من داخل الشركة أو من خارجها في حدود صالحياتها ،على أن يضمن
ذلك في محضر إجتماع اللجنة ،مع ذكر اسم الخبير وعالقته بالشركة أو اإلدارة التنفيذية.
ي) يشترط لصحة إجتماعات اللجان حضور أغلبية أعضائها ،وتصدر قرارتها بأغلبية األصوات للحاضرين ،وعند تساوي األصوات
ير ح الجانب الذي صوت معه رئيس اإلجتماع.
ك) يجب توثيق إجتماعات اللجان وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاش ومداوالت وتوثيق توصياتها ونتائج التصويت
وحفظها في سجل خا ومنظم ،مع بيان أسماء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها-إن وجدت-وتوقيع هذه املحاضر من جميع
األعضاء الحاضرين.
ل) للمجلس تشكيل لجنة حوكمة الشركات ،وفي هذه الحالة عليه أن يفوض للجنة اإلختصاصات املقررة لها وفق أحكام األنظمة
ذات الصلة ،وعلى اللجنة متابعة تطبيق أنظمة الحوكمة وتزويد مجلس اإلدارة سنويا على األقل بالتقارير والتوصيات التي
تتوصل إليها.
م) يجوز للمجلس تشكيل لجنة إلدارة املخاطر بالشركة أو تفويض مهام اللجنة للجنة املراجعة بالشركة مع تفويضها للصالحيات
املحددة لها وفق األنظمة واللوائد ذات الصلة.
ً
ثانيا :لجنة املراجعة:
أ) تشكل بقرار من الجمعية العامة للشركة وبتوصية من مجلس اإلدارة لجنة مراجعة من املجلس أو من املساهمين أو من غيرهم،
على أن يكون من بينهم عضو مستقل على األقل ،وأال تضم أيا من األعضاء التنفيذيين ،وأال يقل عدد أعضائها عن ثالثة وال
يزيد عن خمسة أعضاء ،وأن يكون من بينهم مختص بالشئون املالية واملحاسبية .وتعين اللجنة من بين أعضائها أو من غيرهم
سكرتيرا لها ،من ذوي الخبرة والكفاءة الالزمة ،ليقوم بمهام التحضير لكل ما يلزم إلجتماعاتها وتدوين محاضرها وحفظها.
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ب) تصدر الجمعية العامة وبناء على إقتراح مجلس اإلدارة الئحة عمل اللجنة وتشمل ضوابط وإجراءات عمل اللجنة ،ومهامها،
وقواعد اختيار أعضائها ،وكيفية ترشيحهم ومدة عضويتهم ،ومكافآتهم ،و لية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد
مقاعد األعضاء.
ج) ال يجوز ملن يعمل أو كان يعمل خالل السنتين املاضيتين في اإلدارة التنفيذية أو املالية للشركة ،أو لدى مراجع الحسابات ،أن
يكون عضوا في اللجنة.

ً
ثالثا :لجنة املكافآت والترشيحات:
تشكل بقرار من مجلس اإلدارة لجنة املكافآت والترشيحات من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين أو من أشخا من غير
أ)
أعضاء املجلس سواء كانوا من املساهمين أو من املوظفين أو من غيرهم ،بحيث ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة وال يزيد عن
خمسة أعضاء ،وأن يرأس اللجنة عضو مجلس إدارة مستقل ،وتعين اللجنة من بين أعضائها أو من غيرهم سكرتيرا لها من
ذوي الخبرة والكفاءة ،ليقوم بمهام التحضير لكل ما يلزم إلجتماعاتها وتدوين محاضرها وحفظها.
ب) تصدر الجمعية العامة للشركة وبناء على اقتراح مجلس اإلدارة الئحة عمل اللجنة على أن تشمل هذه الالئحة ضوابط
وإجراءات عمل اللجنة ،ومهامها ،وقواعد اختيار أعضائها ،ومدة عضويتهم ،ومكافآتهم.

الباب العاشر :الرقابة الداخلية
)4
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يعتمد مجلس اإلدارة نظام للرقابة الداخلية للشركة لتقييم السياسات واإلجراءات املتعلقة بإدارة املخاطر وتطبيق قواعد
الحوكمة التي تعتمدها الشركة والتقيد باألنظمة واللوائد ذات الصلة ،وأن يتضمن هذا النظام إتباع معايير واضحة للمسؤولية
في جميع املستويات التنفيذية في الشركة وأن تعامالت األطراف ذات العالقة تتم وفقا للحكام والضوابط الخاصة بها.
تنشأ الشركة وحدات أو إدارات مستقلة في سبيل تنفيذ نظام الرقابة الداخلية لتقييم وإدارة املخاطر واملراجعة الداخلية،
ويجوز للشركة اإلستعانة بجهات خارجية ملمارسة مهام وإختصاصات تلك الوحدات وال يخل ذلك بمسئولية الشركة عن تلك
املهام واإلختصاصات.
تتولى إدارة املراجعة الداخلية وبإشراف من لجنة املراجعة تقييم نظام الرقابة الداخلية واإلشراف على تطبيقه ،والتحقق من
مدى إلتزام الشركة وعامليها باألنظمة واللوائد والتعليمات السارية وسياسات الشركة وإجراءاتها.
تقوم إدارة املراجعة الداخلية بتقديم تقرير مكتوب عن أعمالها وتقدمه إلى مجلس اإلدارة ولجنة املراجعة بشكل ربع سنوي
على األقل بحيث يتضمن التقرير تقييم لنظام الرقابة الداخلية والنتائج والتوصيات ،وبيان اإلجراءات املتخذه في كل إدارة
بشأن معالجة نتائج وتوصيات املراجعة السابقة.
تقوم إدارة املراجعة الداخلية بتقديم تقرير مكتوب إلى مجلس اإلدارة ولجنة املراجعة بشأن عمليات املراجعة التي أجريت
خالل السنة املالية ومقارنتها مع الخطة املعتمدة وتبين فيه أسباب أي إخالل أو إنحراف عن الخطة-إن وجد-خالل الربع التالي
لنهاية السنة املالية.
يحدد مجلس اإلدارة نطاق تقرير إدارة املراجعة الداخلية بناء على توصية لجنة املراجعة وإدارة املراجعة الداخلية على أن
يتضمن التقرير بصورة خاصة إجراءات الرقابة واإلشراف على الشئون املالية واالس ثمارات وإدارة املخاطر  ،تقييم تطور
عوامل املخاطر في الشركة واألنظمة املوجودة ملواجهة التغييرات الجذرية أو غير املتوقعة في السوق املالية ،تقييم أداء مجلس
اإلدارة واإلدارة العليا في تطبيق نظام الرقابة الداخلية بما في ذلك عدد املرات التي أخطر فيها املجلس بمسائل رقابية والطريقة
التي عالج بها هذه املسائل ،أوجه اإلخفاق في تطبيق الرقابة الداخلية أو مواطن الضعف في تطبيقها أو حاالت الطوارئ التي
أثرت أو قد تؤثر في األداء الكلي للشركة واإلجراء الذي اتبعته في معالجة هذا اإلخفاق السيما املشكالت املفصح عنها في
التقارير السنوية للشركة وبياناتها املالية ،مدى تقيد الشركة بأنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد املخاطر وإدارتها ،إضافة
إلى املعلومات التي تصف عمليات إدارة املخاطر في الشركة.
يتعين على الشركة حفظ تقارير املراجعة الداخلية ومس ندات العمل متضمنة ما أنجز وما خلصت إليه من نتائج وتوصيات
وما قد أتخذ بشأنها.
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الباب الحادي عشر :املعايير املهنية واألخالقية
يضع مجلس اإلدارة سياسة للسلوك املنهي والقيم األخالقية في الشركة ويراعى فيها التالي:
)4
)2
)0
)1
)5
)6

إلتزام أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وموظفي الشركة ببذل واجب العناية والوالء تجاه الشركة وكل ما من شأنه
صون مصالح الشركة وتنميتها وتعظيم قيمتها وتقديم مصالحها على مصلحتهم الشخصية في جميع األحوال.
تمثيل عضو مجلس اإلدارة لجميع املساهمين في الشركة ،واإللتزام بما يحقق مصلحة الشركة واملساهمين ومراعاة حقوق
أصحاب املصالح الخرين وليس مصلحة املجموعة التي انتخبته فحسب.
اإلمتثال وإلتزام أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين بجميع األنظمة واللوائد والتعليمات ذات الصلة.
عدم إستغالل عضو مجلس اإلدارة أو عضو اإلدارة التنفيذية ملنصبه الوظيفي بهدف تحقيق مصلحة خاصة به أو بغيره.
الحر على قصر إستعمال أصول الشركة ومواردها على تحقيق أغراضها وأهدافها وعدم توجيهها لتحقيق مصالح خاصة.
يراعى فيها وجود قواعد دقيقة ومحكمة تنظم صالحية وتوقيت اإلطالع على املعلومات الداخلية الخاصة بالشركة بما يحول
دون إستفادة أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وغيرهم منها أو اإلفصاح عنها ألي شخص ،إال في الحدود املقررة أو
الجائزة نظاما.

الباب الثاني عشر :اإلحتفاظ بالوثائق
على الشركة أن تحتفظ بجميع املحاضر واملس ندات والتقارير والوثائق األخرى املطلوب اإلحتفاظ بها بموجب هذه الالئحة أو أي
أنظمة أخرى في مقر الشركة الرئيس مدة ال تقل عن عشر سنوات ،وأن يشمل ذلك تقرير مجلس اإلدارة وتقرير لجنة املراجعة ،
ومع عدم اإلخالل بهذه املدة ،على الشركة في حال وجود أي دعوى قضائية (بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو
مطالبة أو أي إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك املحاضر أو املس ندات أو التقارير أو الوثائق اإلحتفاظ بها لحين إنتهاء تلك الدعوى
القضائية أو املطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة.

الباب الثالث عشر :النفاذ والتعديل
ً
أوال :النفاذ:
يعمل بهذه الالئحة ويتم اإللتزام بها إعتبارا من تاريخ إعتمادها من مجلس اإلدارة ،كما أنه يعتد بالنظام األساس ي للشركة
واللوائد األخرى الصادرة من الهيئة ووزارة التجارة واإلس ثمار فيما يتعلق بأي تفسير ملا جاء في هذه الالئحة.
ً
ثانيا :إلزامية الالئحة:
تعد هذه الالئحة إسترشادية للشركة ،ما عدا البنود اإللزامية وفقا لل شريعات الصادرة والتي ستصدر من وقت ولخر من الجهات
الرسمية املختصة.
ً
ثالثا :التعديل:
مع مراعاة إختصاصات الجمعية العامة واملنصو عليها نظاما ،يجوز ملجلس اإلدارة تقرير إستقناءات بخالف ما ورد بهذه الالئحة
بما يحقق مصالح الشركة أو أغراضها .ويجب على مجلس اإلدارة تعديل وتحديث هذه الالئحة وفقا ألي متغيرات على التنظيمات
املتعلقة بها أو ما يراه مناسبا.
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