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 الباب األول: أحكام تمهيدية

 : التعريفاتولىالمادة األ 

 المعاني الكلمات والعبارات م

 هـ.1437/ 1/ 28( وتاريخ 3نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ نظام الشركات 1

 هـ2/6/1424( وتاريخ 30نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ الماليةنظام السوق  2

قواعد طرح األوراق المالية  3
 وااللتزامات المستمرة

 قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية.

-8الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم )الئحة حوكمة الشركات  الئحة حوكمة الشركات 4
م بناء على نظام  13/2/2017هـ الموافق 16/5/1438( وتاريخ 16-2017

هـ المعدلة بقرار 28/1/1437وتاريخ  3الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/
هـ الموافق 1/6/1442وتاريخ   2021- 7- 1  رقم مجلس هيئة السوق المالية

 م.14/1/2021

 قواعد اإلدراج الموافق عليها من مجلس هيئة السوق المالية. قواعد اإلدراج 5

 .شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه الشركة 6

 هيئة السوق المالية. الهيئة 7

 .)تداول( السوق المالية السعودية السوق  8

 .الشركةمجلس إدارة  مجلس اإلدارة 9

قواعد لقيادة الشركة وتوجيهها تشتمل على آليات لتنظيم العالقات المختلفة بين مجلس  حوكمة الشركات 10
اإلدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين وًأصحاب المصالح، وذلك بوضع قواعد 

وإجراءات خاصة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات وإضفاء طابع الشفافية والمصداقية 
ن وًأصحاب المصالح وتحقيق العدالة والتنافسية عليها بغرض حماية حقوق المساهمي
 والشفافية في السوق وبيئة األعمال.

جمعية تشّكل من مساهمي الشركة بموجب أحكام نظام الشركات ونظام الشركة  جمعية المساهمين 11
 األساس.
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ويشارك في عضو مجلس اإلدارة الذي يكون متفرغًا في اإلدارة التنفيذية للشركة  العضو التنفيذي 12
 األعمال اليومية لها.

عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغًا إلدارة الشركة وال يشارك في األعمال اليومية  العضو الغير تنفيذي 13
 لها.

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع باالستقالل التام في مركزه وقراراته، وال تنطبق  العضو المستقل 14
الئحة عليه أي من عوارض االستقالل المنصوص عليها في المادة العشرين من 

 .حوكمة الشركات

اإلدارة التنفيذية أو كبار  15
 التنفيذيين

ح القرارات االستراتيجية األشخاص المنوط بهم إدارة عمليات الشركة اليومية، واقترا
 وتنفيذها، كالرئيس التنفيذي ونوابه والمدير المالي.

 األقارب أو صلة القرابة 16

 

 اآلباء، واألمهات، واألجداد، والجدات وإن علوا.-

 األوالد، وأوالدهم وإن نزلوا.-

 اإلخوة واألخوات األشقاء، أو ألب، أو ألم.-

 األزواج والزوجات.-

شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة تهدف إلى السيطرة على شركات أخرى  القابضةالشركة  17
مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة تدعى الشركة التابعة، وذلك بامتالك أكثر من نصف 

 رأس مال تلك الشركات أو بالسيطرة على تشكيل مجلس إدارتها.

 كة بهذه الصفة.أي شخص طبيعي، أو اعتباري تقر له أنظمة الممل شخص 18

 كبار المساهمين في الشركة. .أ  األطراف ذوو العالقة 19
 أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم. .ب 
 كبار التنفيذيين في الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم. .ج 
 أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى كبار المساهمين في الشركة. .د 
المملوكة لعضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار -من غير الشركات–المنشآت  .ه 

 التنفيذيين أو أقاربهم.
الشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو  .و 

 أقاربهم شريكًا فيها.
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الشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو  .ز 
 جلس إدارتها أو من كبار التنفيذيين فيها.ٌأقاربهم عضوًا في م

شركات المساهمة التي يملك فيها أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار  .ح 
%( أو أكثر، مع مراعاة ما ورد في الفقرة ) د( من 5التنفيذيين أو أقاربهم ما نسبته )

 هذا التعريف.
ين أو الشركات التي يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذي .ط 

 أقاربهم تأثير في قراراتها ولو بإسداء النصح أو التوجيه.
أي شخص يكون لنصائحه وتوجيهاته تأثير في قرارات الشركة وأعضاء  .ي 

 مجلس إدارتها وكبار تنفيذييها.
 الشركات القابضة أو التابعة للشركة. .ك 

قدم ويستثنى من الفقرتين )ط( و )ي( من هذا التعريف النصائح والتوجيهات التي ت
 بشكل مهني من شخص مرخص له في ذلك.

 فيما يتعلق بشخص، تعني ذلك الشخص وكل تابع له. المجموعة 20

الشخص الذي يسيطر على شخص آخر، أو يسيطر عليه ذلك الشخص اآلخر، أو  تابع 21
يشترك معه في كونه مسيطرًا عليه من قبل شخص ثالث. وفي أي مما سبق تكون 

 أو غير مباشر.السيطرة بشكل مباشر 

 كل من له مصلحة مع الشركة، كالعاملين، والدائنين، والعمالء، والموّردين، والمجتمع. أصحاب المصالح 22

 %( أو أكثر من أسهم الشركة أو حقوق التصويت فيها.5كل من يملك ما نسبته ) كبار المساهمين 23

اإلدارة يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد أسلوب تصويت الختيار أعضاء مجلس  التصويت التراكمي 24
األسهم التي يملكها؛ بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من 

 يختارهم من المرشحين دون تكرار لهذه األصوات.

القدرة على التأثير في أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر،  حصة السيطرة 25
% أو أكثر من 30مجتمعًا مع قريب أو تابع، من خالل: )أ( امتالك نسبة منفردًا أو 

% أو أكثر من أعضاء الجهاز 30حقوق التصويت في شركة. )ب( حق تعيين 
 اإلداري.

مجموعة األفراد الذين يتخذون القرارات االستراتيجية للشخص. وُيعّد مجلس إدارة الشركة  الجهاز اإلداري  26
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 .الجهاز اإلداري لها

المبالغ والبدالت واألرباح وما في حكمها، والمكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة  المكافآت 27
باألداء، والخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة األجل، وأي مزايا عينية أخرى، باستثناء 
النفقات والمصاريف الفعلية المعقولة التي تتحملها الشركة عن عضو مجلس اإلدارة 

 تأدية عمله.لغرض 

 التنفيذي للشركة. الرئيس التنفيذي الرئيس 28

 يوم تقويمي سواء أكان يوم عمل أم ال. يوم 29

 

 المادة الثانية: التمهيد

تحدد هذه الالئحة اإلطار العام للحوكمة في الشركة وتطبق بنود هذه الالئحة بما يتوافق مع عقد التأسيس والنظام األساس 
للشركة واألنظمة ذات العالقة الحاكمة ألعمال الشركة دون اإلخالل بأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية والئحة 

لتنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة حوكمة الشركات والضوابط واإلجراءات ا
 واألنظمة األخرى ذات العالقة. 

 المادة الثالثة: الهدف

تبين هذه الالئحة مجموعة من السياسات والقواعد المعايير التي يتبناها مجلس إدارة الشركة والتي تراقب من خالل عمليات 
ا وخططها وحرصها على االلتزام بأفضل الممارسات التي تساعد مجلس اإلدارة على القيام بمهامه الشركة لتحقيق أهدافه

 ومسؤولياته تجاه الشركة والمساهمين، ويهدف هذا النظام إي تحقيق ما يلي:
 تطوير اآلليات التي تساعد في تحقيق أهداف الشركة واستراتيجيتها. -1
ؤون الشركة وشركاتها التابعة، وتفعيل ّاليات اتخاذ القرار واإلجراءات يات والسياسات الفعالة إلدارة شلوضع اآل -2

 الرقابي.
 حماية مصالح وحقوق المساهمين وتفعيل دورهم. -3
 بيان اختصاصات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ومسؤولياتهما. -4
 ركة.تفعيل دور مجلس اإلدارة واللجان وتطوير كفاءتها لتعزيز آليات اتخاذ القرار في الش -5
 تحقيق الشفافية والنزاهة والعدالة لدى بيئة عمل الشركة وتعزيز اإلفصاح فيها. -6
وينظم العالقات بين مجلس اإلدارة  ،ن هذا الدليل يطبق على الشركة كشركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعوديةإ

ءات خاصة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات وذلك بوضع قواعد وإجرا ،والمديرين التنفيذيين والمساهمين وأصحاب المصالح
وإضفاء طابع الشفافية والمصداقية عليها بغرض حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتحقيق العدالة والتنافسية 

 والشفافية في السوق وبيئة األعمال.
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 المادة الرابعة: مقدمة

من سياسة وتوجه الشركة في تزويد مساهميها وأصحاب المصالح بمعلومات ذات شفافية ومصداقية ولتعزيز  انطالقاً -1
تحقيق ل تم إقرار هذه الالئحةعالقاتها مع جميع األطراف ذات العالقة ولتحسين أدائها وسالمة إجراءات اتخاذ القرارات، فقد 

دارة واللجان المنبثقة منه وإلتاحة الفرصة للمساهمين وأصحاب اإلدارة المثلى لشؤون الشركة وتفعيل أعمال مجلس اإل
على معايير ومبادئ الحوكمة المعمول بها في الشركة ورفع درجة االطمئنان لديهم من خالل  لالطالعالمصالح اآلخرين 

 التابعة.األنظمة والسياسات المتبعة لتسيير أعمال الشركة وشركاتها 
مع األنظمة ذات العالقة المعمول بها في المملكة  تماشىتدعت الحاجة إلى ذلك كي  ما متى لالئحةيتم مراجعة ا-2

وقواعد  قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرةبما في ذلك  المالية،العربية السعودية والصادرة عن هيئة السوق 
وزارة التجارة هيئة السوق المالية و والئحة حوكمة الشركات؛ باإلضافة إلى نظام الشركات والتعليمات الصادرة عن اإلدراج 

  واالستثمار وذلك لتعزيز ممارسات الشركة فيما يتعلق بالحوكمة.

 : الهيكل التنظيمي للحوكمةالخامسةالمادة 

  
 
رأس المال تقوم العالقة بين المساهمين واإلدارة على أساس فصل اإلدارة عن الملكية من خالل قيام المساهمين بدفع -1

إلى الشركة ويديره مجلس اإلدارة من أجل تحقيق عائد على استثمار المساهمين، وينبغي أن يحرص المدراء على تزويد 
 لية والتشغيلية التي توضح موقف الشركة لمناقشتها في الجمعية العامة.المساهمين بشكل منتظم وبشفافية؛ بالتقارير الما
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الشركة بأفضل طريقة وذلك لتحقيق أفضل عائد للمساهمين، ويتمثل دور  اإلدارة( إلدارةيقوم المساهمون بتعيين )مجلس -2
، وتتحمل اإلدارة العليا المسؤولية في مجلس اإلدارة الرئيس في وضع التوجيهات االستراتيجية لإلدارة العليا للشركة ومراقبتهم

 .إدارة أعمال الشركة والرفع لمجلس اإلدارة
آلية العمل في الشركة، ويعتمد على الممارسات العالمية الرائدة فيما يتعلق بحوكمة الهيكل التنظيمي للحوكمة يوضح -3

 من اآلتي: ويتكون الهيكل التنظيمي للحوكمة، الشركات وفقًا لطبيعة نشاط وحجم الشركة
من ممارسة يتمكنوا : تلتزم الشركة بتوفير كافة المعلومات المطلوبة توفيرها نظامًا للمساهمين حتى المساهمون  .أ 

لذلك، يجب أن تكون هذه المعلومات كافية ودقيقة ويجري تحديثها بانتظام وتقديمها بطريقة منظمة  حقوقهم بشكل كامل.
العامة العادية من خالل تطبيق طريقة فعالة في التواصل مع مساهمي الشركة إلى المساهمين لمناقشتها في الجمعية 

والمساهم المعني هنا هو أي فرد أو مجموعة أو  تضمن عدم تفضيل المساهم على آخر في إعطاء هذه المعلومات.
 -كان عدد أسهمهأيًا  -مؤسسة تمتلك حصة واحدة أو أكثر في الشركة والتي تصدر شهادة األسهم باسمها، ولكل مساهم

أن يحضر وأن يشارك ويصوت في اجتماعات الجمعية العمومية. لذلك، يتجنب أي إجراء قد يمنع المسهمين من ممارسة 
 أي حق من حقوقهم بما فيها حق التصويت.

ينتخب مجلس اإلدارة من قبل المساهمين لإلشراف على إدارة أعمال وشؤون الشركة. والمسؤولية  :مجلس اإلدارة .ب 
 .ئيسية للمجلس هي ضمان استمرارية الشركة وضمان أنها تدار في مصلحة المساهمينالر 

تتمثل المسؤوليات الرئيسية لرئيس مجلس اإلدارة في قيادة المجلس، وتسهيل اإلسهامات  رئيس مجلس اإلدارة: .ج 
كل؛ عبر ممارسة واجباته والمبادرات البناءة من قبل كل أعضاء مجلس اإلدارة لضمان فاعلية المجلس في أداء وظائفه ك

 ومسؤولياته.
 يحل نائب رئيس مجلس اإلدارة محل رئيس مجلس اإلدارة عند غيابه. نائب رئيس مجلس اإلدارة: .د 
تتمثل المسؤوليات الرئيسية ألمين سر مجلس اإلدارة في التواصل مع أعضاء مجلس اإلدارة  أمين سر مجلس اإلدارة: .ه 

واللجان وإعداد محاضرها بحيث يتم توقيعها من قبل جميع أعضاء المجلس  واإلعداد والترتيب الجتماعات المجلس
وتدوين القرارات في سجالت الشركة والتوقيع إلى جانب رئيس مجلس اإلدارة، وكذلك اإلعداد لجمعيات الحاضرين 

سي للشركة وما ورد بهذا المساهمين وضمان استيفاء جميع المتطلبات القانونية وااللتزام باللوائح واألنظمة والنظام األسا
 الدليل فيما يتعلق بانعقاد هذه االجتماعات والعمل على ضمان نجاحها.

 لجان مجلس اإلدارة .و 
تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم المالية لجنة المراجعة:  .1

على سجالت الشركات ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان  االطالعوأنظمة الرقابة الداخلية فيها، ولها في سبيل ذلك حق 
 من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية.

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت تحديد المرشحين المؤهلين ليصبحوا أعضاء في والمكافآت: لجنة الترشيحات  .2
مجلس اإلدارة والتوصية بتعيينات األعضاء في مجلس اإلدارة، والتوصية بتعيينات أعضاء مجلس اإلدارة لكل لجنة من 

والمدراء التنفيذيين، والمراجعة الدورية  لجان المجلس واإلشراف على كل األمور ذات العالقة بتعويضات أعضاء المجلس
 الستقاللية أعضاء المجلس، وتقييم هيكل التعويضات واألجور العام للشركة.
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تتولى اللجنة التنفيذية دراسة الخطط االقتصادية الجديدة، وتقديم الموافقات المبدئية حول  :اللجنة التنفيذية .3
حيات الرئيس التنفيذي أو العضو المنتدب، ورفع التصويات لمجلس الموضوعات ذات األهمية والتي قد تكون خارج صال

  اإلدارة
 
التنفيذي مسؤول عن األداء المالي والتشغيلي للشركة بشكل عام وتطوير تنفيذ استراتيجية  الرئيسالتنفيذي:  الرئيس .ز 

الشركة، وتنفيذ خطط األعمال السنوية للشركة المعتمدة من مجلس اإلدارة. كما يعمل كحلقة وصل بين مجلس اإلدارة 
 والعضو المنتدب، وبين اإلدارة التنفيذية للشركة.

لى إدارة المراجعة الداخلية مهمة تقييم نظام الرقابة الداخلية واإلشراف على تطبيقه، والتحقق تتو  المراجعة الداخلية: .ح 
 وإجراءاتها.من مدى التزام الشركة ومنسوبيها باألنظمة واللوائح والتعليمات السارية وسياسات الشركة 

 المبادئ الرئيسية لدليل وسياسة حوكمة الشركة .ط 
 القيادة .1

القيادة، يترأس الشركة مجلس فعال يكون بأكمله مسؤواًل عن استمراريتها، أي ضمان نجاح الشركة من منطلق أصول 
يكون هناك توزيع واضح لمسؤوليات أعضاء المجلس فيما بين قيادة الشركة والمسؤولية التنفيذية  ونموها على المدى البعيد.

يكون  تخاذ القرار منفردًا، بل كل شيء محكوم داخل أطر.إلدارة أعمالها، إذ ال يتمتع أي شخص بسلطات غير مقيدة في ا
تأكيدًا على الدور التكاملي  رئيس المجلس مسؤواًل عن قيادة المجلس وضمان فاعليته في كل األمور الخاصة بدوره.

ر ألعضاء المجلس، يجب على أعضاء المجلس غير التنفيذيين مواجهة تحدياتهم بروح بناءة والمساعدة في وضع وتطوي
 االقتراحات الداعمة الستراتيجية.

 الفاعلية .2
يتمتع أعضاء المجلس ولجانه بتوازن مناسب في المهارات والخبرات واالستقاللية والمعرفة بالشركة، كل بالقدر الذي يمكنه 

يين وضع قواعد وإجراءات رسمية في إطار من الشفافية يتم إتباعها عند تعو  ،من تحقيق واجباته ومسؤولياته بفاعلية
 التأكيد على تخصيص جميع أعضاء المجلس الوقت الكافي للشركة لتحقيق مسؤولياتهم بفعالية، و أعضاء جدد بالمجلس

الحرص على تزويد المجلس بطريقة مناسبة وبصفة دورية بالمعلومات في صيغة وجودة مناسبة لتمكينه من تحقيق و 
 واجباته.

 المساءلة .3
تكون من مسؤولية المجلس تطبيق المجلس كما  عيًا عن موقف الشركة وتوقعاتها المستقبلية.متوازنًا وواق ماً ييقدم المجلس تقي

 تطبيق أنظمة سليمة إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية.
يؤسس المجلس الترتيبات الرسمية الالزمة لكل من نظام التقارير، إدارة المخاطر، الرقابة الداخلية، المراجعة الداخلية، 

 بعالقة مناسبة مع مراجعة الشركة الخارجي.واالحتفاظ 
 المكافأة .4

يتم تصميم مستويات المكافآت الكافية لجذب أصحاب الكفاءة واإلبقاء عليهم وتحفيزهم لتحقيق الجودة المطلوبة إلدارة 
ألنظمة الشركة بنجاح، مع تجنب دفع أكثر مما هو ضروري لهذا الغرض على أن ال تتجاوز المكافآت القدر المسموح في ا

والتعاميم ذات العالقة، كما يجب أن يرتبط مكافآت العضو المنتدب، واإلدارة التنفيذية بمستويات األداء الجماعي والفردي 
 بالشركة، ويحظر السماح ألي مدير في أن يقرر مكافأته الشخصية.
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 الحوار مع المساهمين .5
التفهم المشترك لألهداف وبخاصة خالل دور االنعقاد يكون المجلس مسؤول عن بناء حوار مع المساهمين يعتمد على 

المختلفة للجمعيات العامة للمساهمين، وفي هذا الصدد يتحمل المجلس ككل مسؤولية ضمان الحوار المقبول مع 
 المساهمين.

 يجب على المجلس أن يتواصل مع رأي المساهمين بكافة الطرق العملية والفعالة.

 نالباب الثاني: حقوق المساهمي

 المادة السادسة: المعاملة العادلة للمساهمين

 يلتزم مجلس اإلدارة بالعمل على حماية حقوق المساهمين بما يضمن العدالة والمساواة بينهم. -1
يلتزم مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركة بعدم التمييز بين المساهمين المالكين لذات فئة األسهم، وبعدم حجب أي  -2

 حق عنهم.
 الشركة في سياستها الداخلية اإلجراءات الالزمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم.تبين  -3

 المادة السابعة: الحقوق المرتبطة باألسهم

 تثبت للمساهم جميع الحقوق المرتبطة بالسهم، وبخاصة ما يلي:

 الحصول على نصيبه من صافي األرباح التي يتقرر توزيعها نقدًا أو بإصدار أسهم. -1
 الحصول على نصيبه من موجودات الشركة عند التصفية. -2
 حضور جمعيات المساهمين العامة أو الخاصة، واالشتراك في مداوالتها، والتصويت على قراراتها. -3
 التصرف في أسهمه وفق أحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية. -4
وثائقها، ويشمل ذلك البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الشركة االستفسار وطلب االطالع على دفاتر الشركة و  -5

واستراتيجيتها التشغيلية واالستثمارية بما ال يضر بمصالح الشركة وال يتعارض مع نظام الشركات ونظام السوق المالية 
 ولوائحهما التنفيذية.

 مراقبة أداء الشركة وأعمال مجلس اإلدارة. -6
رفع دعوى المسؤولية في مواجهتهم، والطعن ببطالن قرارات جمعيات المساهمين مساءلة أعضاء مجلس اإلدارة و  -7

 العامة والخاصة وفق الشروط والقيود الواردة في نظام الشركات ونظام الشركة األساس.
أولوية االكتتاب باألسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ما لم توقف الجمعية العامة غير العادية العمل  -8

 وفقًا للمادة األربعين بعد المائة من نظام الشركات.-إذا نص على ذلك نظام الشركة األساس–األولوية بحق 
 تقييد أسهمه في سجل المساهمين في الشركة. -9

 طلب االطالع على نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها األساس ما لم تنشرهما الشركة في موقعها االلكتروني. -10
 اإلدارة وانتخابهم.ترشيح أعضاء مجلس  -11
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 المادة الثامنة: حقوق التصويت

يعتبر التصويت حًقا أساسًيا للمساهم، لذلك يجب أن ال يحرم منه بأي طريقة. وعلى الشركة أن تتجنب اتخاذ أي إجراء -1
 يعيق االستفادة من حق التصويت، بل عليها أن تسعى لتمكين المساهم وتسهل عليه ممارسة هذا الحق.

استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس اإلدارة، بحيث ال يجوز استخدام حق التصويت للسهم أكثر من يجب -2
 مرة واحدة.

 : حصول المساهم على المعلوماتتاسعةالمادة ال

يلتزم مجلس اإلدارة بتوفير المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة لتمكين المساهم من ممارسة  -1
م هذه المعلومات في الوقت المناسب ويجري تحديثها بانتظام.حقوقه ع  لى أكمل وجه، وتقدَّ

يجب أن تتسم وسيلة توفير المعلومات للمساهم بالوضوح والتفصيل، وأن تتضمن بيانًا بمعلومات الشركة التي  -2
 يمكن للمساهم الحصول عليها، وأن يتم توفيرها لعموم المساهمين من ذات الفئة.

 أكثر الوسائل فعالية في التواصل مع المساهمين وعدم التمييز في توفير المعلومات.يجب اتباع  -3

 التواصل مع المساهمينة: عاشر المادة ال

يضمن مجلس اإلدارة تحقيق تواصل بين الشركة والمساهمين يكون مبنيًا على الفهم المشترك لألهداف االستراتيجية  -1
 للشركة ومصالحها.

والرئيس التنفيذي على إطالع بقية أعضاء مجلس اإلدارة على آراء المساهمين ومناقشتها  يعمل رئيس مجلس اإلدارة -2
 معهم.

ال يجوز ألي من المساهمين التدخل في أعمال مجلس اإلدارة أو أعمال اإلدارة التنفيذية للشركة ما لم يكن عضوًا في  -3
الجمعية العامة العادية ووفقًا الختصاصاتها أو في الحدود مجلس إدارتها أو من إدارتها التنفيذية أو كان تدخله عن طريق 

 واألوضاع التي يجيزها مجلس اإلدارة.

 ة: الحصول على األرباححادية عشر المادة ال

يبين نظام الشركة األساس النسبة التي توزَّع على المساهمين من األرباح الصافية بعد تجنيب االحتياطي  -1
 النظامي واالحتياطات األخرى.

ب على مجلس اإلدارة وضع سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح األسهم بما يحقق مصالح المساهمين والشركة يج -2
 وفقًا لنظام الشركة األساس.

يستحق المساهم حصته في األرباح وفقًا لقرار الجمعية العامة الصادر بشأن توزيع األرباح على المساهمين، أو  -3
ح مرحلية، ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع، على أن ينفَّذ القرار وفقًا قرار مجلس اإلدارة القاضي بتوزيع أربا
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لما هو منصوص عليه في الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة 
 المدرجة.

 عشرة: الحقوق المرتبطة باجتماع الجمعية العامة ةثانيالمادة ال

تختص الجمعية العامة للمساهمين بجميع األمور المتعلقة بالشركة، وتمثل الجمعية العامة المنعقدة وفقًا لإلجراءات 
النظامية جميع المساهمين في ممارسة اختصاصاتهم المتعلقة بالشركة، وتؤدي دورها وفقًا ألحكام نظام الشركات ولوائحه 

  التنفيذية ونظام الشركة األساس.

 معية العامة غير العادية بما يلي:تختص الج - أ
 تعديل نظام الشركة األساس باستثناء التعديالت التي ُتعّد بموجب أحكام نظام الشركات باطلة. -1
 زيادة رأس مال الشركة وفق األوضاع المقررة في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية. -2
نيت بخسائر مالية، وفق األوضاع المقررة في تخفيض رأس مال الشركة في حال زيادته على حاجة الشركة أو إذا مُ  -3

 نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.
ص لغرض معين، والتصرف فيه. -4  تقرير تكوين احتياطي اتفاقي للشركة ينص عليه نظامها األساس ويخصَّ
 تقرير استمرار الشركة أو حلها قبل األجل المعين في نظامها األساس. -5
 لشركة.الموافقة على عملية شراء أسهم ا -6
إصدار أسهم ممتازة أو إقرار شرائها أو تحويل أسهم عادية إلى أسهم ممتازة أو تحويل األسهم الممتازة إلى عادية،  -7

وذلك بناًء على نص في نظام الشركة األساس ووفقًا للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات 
 الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم، وبيان الحد األقصى لعدد األسهم التي يجوز إصدارها  إصدار -8
 مقابل تلك األدوات أو الصكوك.

تخصيص األسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزء منها للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو بعضها، أو  -9
 أي من ذلك.

األولوية للمساهمين في االكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء األولوية لغير وقف العمل بحق  -10
 المساهمين في الحاالت التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة، إذا ُنص على ذلك في نظام الشركة األساس.

عامة العادية، على أن تصدر تلك ويجوز للجمعية العامة غير العادية أن تصدر قرارات داخلة في اختصاصات الجمعية ال
 القرارات وفقًا لشروط إصدار قرارات الجمعية العامة العادية المحددة باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماع.

ما عدا ما تختص به الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع شئون الشركة، وبخاصة -ب
 :يلي
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 ضاء مجلس اإلدارة وعزلهم.تعيين أع -1
الترخيص في أن يكون لعضو مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب  -2

 الشركة، وذلك وفق أحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.
الشركة في أحد فروع الترخيص باشتراك عضو مجلس اإلدارة في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن ينافس  -3

 النشاط الذي تزاوله، وذلك وفقًا أحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.
مراقبة التزام أعضاء مجلس اإلدارة بأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية واألنظمة األخرى ذات العالقة ونظام  -4

إساءتهم تدبير أمور الشركة، وتحديد المسؤولية الشركة األساس، وفحص أي ضرر ينشأ عن مخالفتهم لتلك األحكام أو 
 المترتبة على ذلك، واتخاذ ما تراه مناسبًا في هذا الشأن لنظام الشركات ولوائحه التنفيذية.

 تشكيل لجنة المراجعة وفقًا ألحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية. -5
 الموافقة على القوائم المالية للشركة. -6
 اإلدارة. الموافقة على تقرير مجلس -7
 البت في اقتراحات مجلس اإلدارة بشأن طريقة توزيع األرباح الصافية. -8
 تعيين مراجعي حسابات الشركة، وتحديد مكافآتهم، وإعادة تعيينهم، وتغييرهم، والموافقة على تقاريرهم. -9

 –صعوبات النظر في المخالفات واألخطاء التي تقع من مراجعي حسابات الشركة في أدائهم لمهامهم، وفي أي  -10
تتعلق بتمكين مجلس اإلدارة أو إدارة الشركة لهم من االطالع على الدفاتر -ُيخطرها بها مراجعو حسابات الشركة

 والسجالت وغيرها من الوثائق والبيانات واإليضاحات الالزمة ألداء مهامهم، واتخاذ ما تراه مناسبًا في هذا الشأن.
%( من رأس مال الشركة المدفوع، وتقرير توزيع ما جاوز 30ا بلغ )وقف تجنيب احتياطي الشركة النظامي متى م -11

 منه هذه النسبة على مساهمي الشركة في السنوات المالية التي ال تحقق الشركة فيها أرباحًا صافية.
استخدام االحتياطي االتفاقي للشركة في حال عدم تخصيصه لغرض معين، على أن يكون استخدام هذا االحتياطي  -12

 لى اقتراح مجلس اإلدارة وفي األوجه التي تعود بالنفع على الشركة أو المساهمين.بناًء ع
 تكوين احتياطات أخرى للشركة، بخالف االحتياطي النظامي واالحتياطي االتفاقي، والتصرف فيها. -13
ن قائمًا من اقتطاع مبالغ من األرباح الصافية للشركة إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكو  -14

 هذه المؤسسات، وفقًا لما ورد في المادة التاسعة والعشرين بعد المائة من نظام الشركات.
%( من أصول الشركة، سواء في صفقة واحدة أم عدة صفقات خالل اثني عشر 50الموافقة على بيع أكثر من ) -15

اختصاصات الجمعية العامة غير  شهرًا من تاريخ أول صفقة بيع، وفي حال تضمن بيع تلك األصول ما يدخل ضمن
 العادية، فيجب الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على ذلك.
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 ة عشرة: جمعية المساهمينلثالمادة الثا

تنعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين وفقًا لألوضاع والظروف المنصوص عليها في نظام الشركات ولوائحه  -1
 األساس.التنفيذية ونظام الشركة 

 تنعقد الجمعية العامة العادية مرة على األقل في السنة خالل األشهر الستة التالية النتهاء السنة المالية للشركة. -2
تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة، وفقًا لألوضاع المنصوص عليها في نظام  -3

األساس. وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى االجتماع إذا الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة 
%( على األقل من رأس 5طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين تمثل ملكيتهم ما نسبته )

اإلدارة خالل ثالثين يومًا من تاريخ  مال الشركة. ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية إلى االنعقاد إذا لم يدُعها مجلس
 طلب مراجع الحسابات.

يجب اإلعالن عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكانه وجدول أعمالها قبل الموعد بواحد وعشرين يومًا على األقل،  -4
نطقة التي يكون وُتنشر الدعوة في الموقع االلكتروني للسوق والموقع االلكتروني للشركة وفي صحيفة يومية توزًّع في الم

فيها مركز الشركة الرئيس. وباإلضافة إلى ذلك، يجوز للشركة توجيه الدعوة النعقاد الجمعيات العامة والخاصة لمساهميها 
 عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

( من هذه 4يجوز للشركة تعديل جدول أعمال الجمعية العامة خالل الفترة ما بين نشر اإلعالن المشار إليه في الفقرة ) -5
 ( من هذه المادة.4المادة وموعد انعقاد الجمعية العامة، على أن تعلن الشركة عن ذلك وفقًا لألوضاع المقررة في الفقرة )

يجب أن يتاح للمساهمين الفرصة للمشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة. ويجوز عقد اجتماعات  -6
ك المساهم في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة، وذلك الجمعيات العامة للمساهمين واشترا

 وفقًا للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
مة، ومن ذلك اختيار يعمل مجلس اإلدارة على تيسير مشاركة أكبر عدد من المساهمين في اجتماع الجمعية العا -7

 .المكان والوقت المالئمين
على الشركة التحقق من تسجيل بيانات المساهمين الراغبين في الحضور في مركز الشركة الرئيس قبل الوقت المحدد  -8

 النعقاد الجمعية ما لم ينص نظام الشركة األساس على وسيلة أخرى.

  عشرة: جدول أعمال الجمعية العامة رابعةالمادة ال

ى مجلس اإلدارة عند إعداد جدول أعمال الجمعية العامة أن يأخذ في االعتبار الموضوعات التي يرغب عل -1
%( على األقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو 5المساهمون في إدراجها. ويجوز للمساهمين الذين يملكون نسبة )

 أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.
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ة إفراد كل موضوع من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة في بند مستقل، لى مجلس اإلدار ع -2
وعدم الجمع بين الموضوعات المختلفة جوهريًا تحت بند واحد، وعدم وضع األعمال العقود التي يكون ألعضاء المجلس 

 مساهمين على البند ككل.مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ضمن بند واحد؛ لغرض الحصول على تصويت ال
عند نشر الدعوة النعقاد -يجب أن يتاح للمساهمين من خالل الموقع االلكتروني للشركة والموقع االلكتروني للسوق  -3

الحصول على المعلومات المتعلقة ببنود جدول أعمال الجمعية العامة، وبخاصة تقرير مجلس اإلدارة -الجمعية العامة
المالية وتقرير لجنة المراجعة؛ وذلك لتمكينهم من اتخاذ قرار مدروس بشأنها. وعلى الشركة ومراجع الحسابات والقوائم 

 تحديث تلك المعلومات في حال تعديل جدول أعمال الجمعية العامة.
 للهيئة إضافة ما تراه من موضوعات إلى جدول أعمال الجمعية العامة. -4

 ة عشرة: إدارة جمعية المساهمينخامسالمادة ال

س اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس اإلدارة من يرأ -1
 بين أعضائه لذلك في حال غياب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه. 

ة العامة، لتزم رئيس جمعية المساهمين بإتاحة الفرصة للمساهمين للمشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعيي -2
وتجنب وضع أي إجراء يؤدي إلى إعاقة حضور الجمعيات أو استخدام حق التصويت. ويجب إحاطتهم علمًا بالقواعد التي 

 تحكم عمل تلك االجتماعات وإجراءات التصويت.

ء للمساهمين حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه األسئلة بشأنها إلى أعضا -3
 مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات. ويجب اإلجابة عن هذه األسئلة بالقدر الذي ال يعّرض مصلحة الشركة للضرر.

يجب تمكين المساهمين من االطالع على محضر اجتماع الجمعية العامة، ويتعين على الشركة تزويد الهيئة بنسخة  -4
 منه خالل عشرة أيام من تاريخ عقد االجتماع.

بنتائج الجمعية العامة فور -وفقًا للضوابط التي تحددها الهيئة –الشركة اإلعالن للجمهور وإشعار الهيئة والسوق على -5
 انتهائها.

 : اختصاصات اإلدارة التنفيذية ومهامهاعشرةة سادسالمادة ال 

مع مراعاة االختصاصات المقررة لمجلس اإلدارة بموجب أحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية، تختص اإلدارة التنفيذية 
بتنفيذ الخطط والسياسات واالستراتيجيات واألهداف الرئيسة للشركة بما يحقق أغراضها. ويدخل ضمن اختصاصات اإلدارة 

 التنفيذية ومهامها ما يلي: 

 ياسات واألنظمة الداخلية للشركة المقرة من مجلس اإلدارة.تنفيذ الس -1
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اقتراح استراتيجية شاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة والمرحلية وسياسات وآليات االستثمار، والتمويل، وإدارة  -2
 المخاطر، وخطط إدارة الظروف اإلدارية الطارئة وتنفيذها. 

 واستراتيجياتها وأهدافها المالية. اقتراح الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة -3

 اقتراح النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة وتملك األصول والتصرف فيها. -4

 اقتراح الهياكل التنظيمية والوظيفية للشركة ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظر في اعتمادها.  -5

 شمل:تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها، وت-6

 تنفيذ سياسة تعارض المصالح. - أ
 تطبيق األنظمة المالية والمحاسبية بشكل سليم، بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية. - ب
التي قد تواجه الشركة  تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر؛ وذلك بوضع تصور عام عن المخاطر  -ج

وإنشاء بيئة ملمة بثقافة الحد من المخاطر على مستوى الشركة، وطرحها بشفافية مع مجلس اإلدارة وغيرهم من أصحاب 
 المصالح. 

 واقتراح تعديلها عند الحاجة.-بما ال يتعارض مع أحكام هذه لالئحة -الية تنفيذ قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة بفع-7

تنفيذ السياسات واإلجراءات التي تضمن تقيد الشركة باألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية -8
 للمساهمين وأصحاب المصالح. 

 صاصاته وتقديم توصياته حيال ما يلي:تزويد مجلس اإلدارة بالمعلومات الالزمة لممارسة اخت-9

 زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه. - أ
 حل الشركة قبل األجل المحدد في نظامها األساس أو تقرير استمرارها.    - ب
       . استخدام االحتياطي االتفاقي للشركة  -ج

 تكوين احتياطيات إضافية للشركة.  -د 

 طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية. -هـ
اقتراح سياسة وأنواع المكافآت التي ُتمنح للعاملين، مثل المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة باألداء، والمكافآت في -10

 شكل أسهم. 

إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية بشأن التقدم المحرز في نشاط الشركة في ضوء خطط وأهداف الشركة -11
 التقارير على مجلس اإلدارة.االستراتيجية، وعرض تلك 
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إدارة العمل اليومي للشركة وتسيير أنشطتها، فضاًل عن إدارة مواردها بالشكل األمثل وبما يتفق مع أهداف الشركة -12
 واستراتيجيتها.  

 المشاركة الفعالة في بناء ثقافة القيم األخالقية وتنميتها داخل الشركة. -13

وإدارة المخاطر، والتحقق من فعالية تلك النظم وكفايتها، والحرص على االلتزام بمستوى تنفيذ نظم الرقابة الداخلية -14
 المخاطر المعتمد من مجلس اإلدارة.

اقتراح السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها، بما في ذلك تحديد المهام واالختصاصات والمسؤوليات -15
 مختلفة. الموكولة إلى المستويات التنظيمية ال

 اقتراح سياسة واضحة لتفويض األعمال إليها وطريقة تنفيذها. -16

اقتراح الصالحيات التي تفوض إليها، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، على أن ترفع إلى مجلس اإلدارة تقارير -17
 دورية عن ممارساتها لتلك الصالحيات.

 : لجان الشركةثالثالباب ال

 : تشكيل اللجانرةة عشابعسالمادة ال

، يشكل مجلس من الئحة حوكمة الشركاتمع مراعاة المادة األولى بعد المائة من نظام الشركات والمادة الرابعة والخمسين 
 اإلدارة لجانًا متخصصة وفقًا لما يلي:

 حاجة الشركة وظروفها وأوضاعها بما يمّكنها من تأدية مهامها بفعالية. -1

يكون تشكيل اللجان وفقًا إلجراءات عامة يضعها المجلس تتضمن تحديد مهمة كل لجنة ومدة عملها والصالحيات  -2
المخولة لها خالل هذه المدة وكيفية رقابة مجلس اإلدارة عليها. وعلى اللجنة أن تبلغ مجلس اإلدارة بما تتوصل إليه من 

دارة أن يتابع عمل هذه اللجان بانتظام للتحقق من ممارستها األعمال نتائج أو تتخذه من قرارات بشفافية. وعلى مجلس اإل
 الموكلة إليها.

تكون كل لجنة مسؤولة عن أعمالها أمام مجلس اإلدارة، وال يخّل ذلك بمسؤولية المجلس عن تلك االعمال وعن  -3
 الصالحيات أو السلطات التي فوضها إليها.

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

 يجب حضور رؤساء اللجان أو من ينيبونهم من أعضائها للجمعيات العامة لإلجابة عن أسئلة المساهمين. -5
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على الشركة أن تشعر الهيئة بأسماء أعضاء اللجان وصفات عضويتهم خالل خمسة أيام عمل من تاريخ تعيينهم وأي -6
 ت تطرأ على ذلك خالل خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التغييرات.تغييرا

 : عضوية اللجانعشرة ثامنةالمادة ال

جب تعيين عدد كاٍف من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين في اللجان المعنية بالمهام التي قد ينشأ عنها حاالت ي-1
وغير المالية، ومراجعة صفقات األطراف ذوي العالقة، والترشح تعارض في المصالح، كالتأكد من سالمة التقارير المالية 

لعضوية مجلس اإلدارة، وتعيين كبار التنفيذيين، وتحديد المكافآت. ويلتزم رؤساء وأعضاء هذه اللجان بمبادئ الصدق 
 واألمانة والوالء والعناية واالهتمام بمصالح الشركة والمساهمين وتقديمها على مصلحتهم الشخصية.

تراعي الشركة عند تشكيل لجنتي المكافآت والترشيحات أن يكون أعضاؤها من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين، ويجوز -2
االستعانة بأعضاء غير تنفيذيين أو بأشخاص من غير أعضاء المجلس سواء أكانوا من المساهمين أم غيرهم، على أن 

 األعضاء المستقلين. يكون رئيسا اللجنتين المشار إليهما في هذه الفقرة من

ال يجوز أن يكون رئيس مجلس اإلدارة عضوًا في لجنة المراجعة، وتجوز مشاركته في عضوية اللجان األخرى، على -3
 أن ال يشغل منصب الرئيس في اللجان التي نصت عليها هذه الالئحة.

 : دراسة الموضوعاتة عشرةتاسعالمادة ال

تختص بها أو التي تحال إليها من مجلس اإلدارة، وترفع توصياتها إلى المجلس تتولى اللجان دراسة الموضوعات التي -1
التخاذ القرار بشأنها، أو أن تتخذ القرارات إذا فوض إليها المجلس ذلك، على أن تراعى الفقرة )ب( من المادة الحادية 

 .من الئحة حوكمة الشركاتوالعشرين 

لمختصين من داخل الشركة أو من خارجها في حدود صالحيتها، على أن لّلجان االستعانة بمن تراه من الخبراء وا -2
 يضمَّن ذلك في محضر اجتماع اللجنة، مع ذكر اسم الخبير وعالقته بالشركة أو اإلدارة التنفيذية.

 : اجتماعات اللجانالعشرون المادة 

وأعضاء اللجان حضور اجتماعاتها إال ال يحق ألي عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية عدا أمين سر اللجنة -1
 إذا طلبت اللجنة االستماع إلى رأيه أو الحصول على مشورته.

ُيشترط لصحة اجتماعات اللجان حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي -2
ح الجانب الذي صوت معه رئيس االجتماع.  األصوات يرجَّ
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ماعات اللجنة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت، وتوثيق توصيات اللجان يجب توثيق اجت-3
إن –ونتائج التصويت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، وبيان أسماء األعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها 

 ، وتوقيع هذه المحاضر من جميع األعضاء الحاضرين.-وجدت

 داخلية: الرقابة الرابعالباب ال

 : نظام الرقابة الداخليةعشرون الو  الحادية المادة

يتعين على مجلس اإلدارة اعتماد نظام رقابة داخلية للشركة لتقييم السياسات واإلجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر وتطبيق 
لة، ويجب أن يضمن هذا أحكام قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة التي تعتمدها الشركة، والتقيد باألنظمة واللوائح ذات الص

النظام اتباع معايير واضحة للمسؤولية في جميع المستويات التنفيذية في الشركة وأن تعامالت األطراف ذات العالقة تتم 
 وفقًا لألحكام والضوابط الخاصة بها.

 : تأسيس وحدات أو إدارات مستقلة بالشركةعشرون والة ثانيالالمادة 

وحدات أو إدارات لتقييم وإدارة المخاطر، والمراجعة  –في سبيل تنفيذ نظام الرقابة الداخلية المعتمد  –تنشئ الشركة -1
 الداخلية.. 

يجوز للشركة االستعانة بجهات خارجية لممارسة مهام واختصاصات وحدات أو إدارات تقييم وإدارة المخاطر، -2 
 ولية الشركة عن تلك المهام واالختصاصات. والمراجعة الداخلية، وال يخل ذلك بمسؤ 

 : مهام وحدة أو إدارة المراجعة الداخليةعشرون والة لثالثاالمادة 

تتولى وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية تقييم نظام الرقابة الداخلية واإلشراف على تطبيقه، والتحقق من مدى التزام الشركة 
 السارية وسياسات الشركة وإجراءاتها.وعامليها باألنظمة واللوائح والتعليمات 

 والعشرون: حفظ تقارير المراجعة الداخلية رابعةالالمادة 

يتعين على الشركة حفظ تقارير المراجعة ومستندات العمل متضمنة بوضوح ما أنجز وما خلصت إليه من نتائج وتوصيات 
 وما قد اتخذ بشأنها.
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 مراجع حسابات الشركة: خامسالباب ال

 : إسناد مهمة مراجع الحساباتوالعشرون ة خامسالالمادة 

تسند الشركة مهمة مراجعة حساباتها السنوية إلى مراجع يتمتع باالستقالل والكفاءة والخبرة والتأهيل؛ إلعداد تقرير 
لمركز موضوعي ومستقل لمجلس اإلدارة والمساهمين يبّين فيه ما إذا كانت لقوائم المالية للشركة تّعبر بوضوح وعدالة عن ا

 المالي للشركة وأدائها في النواحي الجوهرية.

 : تعيين مراجع الحساباتون والعشر ة سادسالالمادة 

 تعين الجمعية العامة العادية مراجع حسابات الشركة بناًء على ترشيح مجلس اإلدارة، مع مراعاة

 ما يلي:

 أن يكون ترشيحه بناًء على توصية من لجنة المراجعة.-1

 مرخصًا له وأن يستوفي الشروط المقررة من الجهة المختصة.أن يكون -2

 أال تتعارض مصالحه مع مصالح الشركة.-3

 أال يقل عدد المرشحين عن مراجعين اثنين.-4

 : واجبات مراجع الحساباتوالعشرون ة بعالساالمادة 

 يجب على مراجع الحسابات:

 بذل واجبي العناية واألمانة للشركة.-1

 في حال عدم اتخاذ مجلس اإلدارة اإلجراء المناسب بشأن المسائل المثيرة للشبهة التي يطرحها.إبالغ الهيئة -2

أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية إذا لم ييسر المجلس عمله. ويكون مسؤواًل عن تعويض -3
منه في أداء عمل، وإذا تعدد المراجعون الضرر الذي يصيب الشركة أو المساهمين أو الغير بسبب األخطاء التي تقع 

 واشتركوا في الخطأ، كانوا مسؤولين بالتضامن.
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 تطبيق حوكمة الشركات: السادسالباب 

 : تطبيق الحوكمة الفعالةة والعشرون ثامنالالمادة 

سبيل ذلك القيام والتحقق من فعاليتها، وتعديلها عند الحاجة، وعليه في  قواعد الحوكمة مراقبة تطبيق ى مجلس اإلدارةعل
 بما يلي:

 التحقق من التزام الشركة بهذه القواعد.-1

 مراجعة القواعد وتحديثها وفقًا للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات.-2

مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة، وغيرها من السياسات واإلجراءات الداخلية بما يلبي -3
 ويتفق مع أفضل الممارسات.حاجات الشركة 

إطالع أعضاء مجلس اإلدارة دومًا على التطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات، أو تفويض ذلك إلى -4

 لجنة المراجعة أو أي لجنة أو إدارة أخرى.

  االحتفاظ بالوثائق: السابعالباب 

 : االحتفاظ بالوثائقة والعشرون تاسعال المادة

يجب على الشركة أن تحتفظ بجميع المحاضر والمستندات والتقارير والوثائق األخرى المطلوب االحتفاظ بها بموجب هذه 

الالئحة في مقر الشركة الرئيس مدة ال تقل عن عشر سنوات، وأن يشمل ذلك تقرير مجلس اإلدارة وتقرير لجنة المراجعة. 

في حال وجود دعوى قضائية )بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد  ومع عدم االخالل بهذه المدة، يجب على الشركة

بإقامتها( أو مطالبة أو أي إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك المحاضر أو المستندات أو التقارير أو الوثائق االحتفاظ بها 

تطلب من الشركة تزويدها بأي لحين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. وللهيئة أن 

 .الئحة حوكمة الشركاتمعلومات أو بيانات إضافية تراها الزمة للتحقق من مدى االلتزام بأحكام 
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 : أحكام ختاميةالثامنالباب 

 : االعتماد والتنفيذالثالثون المادة 

وتبلغ لألطراف المعنية، ويقوم مجلس اإلدارة  مجلس اإلدارةيعمل بهذه السياسة اعتبارًا من تاريخ اعتمادها من  -1
من بمراجعة هذه السياسة وفقًا لما تقتضيه الحاجة وبناًء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت، وال تعدل إال بموافقة 

 .مجلس اإلدارة
الع على هذه على موقع الشركة اإللكتروني وذلك لتمكن األطراف ذات العالقة من االط الئحةيتم نشر هذه ال -2

 السياسة أو أي وسائل أخرى للنشر يراها مجلس اإلدارة.

 

 

 

 


