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 تمهيد

 

ًنظ كبيرة أهمية خدميةال للمؤسسات بالنسبة الشركات حوكمة ومبادئ مفاهيم تمثل
 
 هذه مثل تلعبه الذي الكبير للدوًر را

 التنافسية، وقدرتها أدائها تحسين من الشركات يمكن الرشيدة الحوكمة أطر انتهاج وأن خاصة الكلي، االقتصاد في املؤسسات

ً ويوفر مضافة قيمة خلق في يشجع أنه كما
 
ً.عليها تنطوًي التي املخاطر مع تتناسب التي املراقبة ونظم للمساءلة منهجا

 األموال رؤوس جذب من يمكن وبما املستثمرين ثقة تلهم قوية حوكمة وممارسات أطر لديها التي البلدان أن في غرًو ال

 خصبة بيئة توفر أنها كما العام، والرفاه قتصادياإل االستقرار تحقيق في شك ال تساهم والتي األجل طويلة واالستثمارات

 .وفعالة جديدة شراكات إنشاء خالل ومن القائمة للشركات االقتصادي النمو عملية تسهل

 من يتم التي واإلجراءات والسياسات النظم مجموعة هي الشركات حوكمة بأن تؤمن الشركةًالسعوديةًللخدماتًاألرضيةًًإن

 وسبل الشركة أهداف وتقييم املخاطر ورصد وتحقيق إعداد كيفية في تؤثر أنها كما ودائم، فعال بشكل ةالشرك إدارة خاللها

 الوقت في واإلفصاح النزاهة، من عال مستوًى على شركةالًتنهجها التي الشركات حوكمة أساسيات وتشمل أداءها، تحسين

 من تمكن كما اإلدارة، مجلس قبل من فعالة مراقبة وإدارة املساءلة، من عالية معايير ووضع للمعلومات، والدقيق املناسب

 قيمة العموم في وتحقق اإلستثمارًي املجتمع مع اإليجابي التواصل وتعزًز حقوقهم وحفظ املساهمين الحترام اساسية بنى إيجاد

ً.بينهم فيما املتساوية واملعاملة املساهمين لحقوًق

ً  للرقابة بازًل لجنة أصدرت الدولي املستوًى على
 
 املستوًى وعلى الحوكمة، سبل أفضل شأن في والتوصيات الوثائق من عددا

ً الشركات نظام تناوًل املحلي
 
 حوكمة الئحة املالية السوًق هيئة أصدرت كما وتطبيقاتها، الحوكمة مناشط من املعدلًعددا

2006ً ًالعام في الشركات
 
الحقا  املالية السوًق في املدرجة الشركات جميع على تنطبق الالئحة هذه وأحكام ،ًمًوالتيًجرىًتعديلهًا

ً.أحدها للخدماتًاألرضيةًالسعوديةوالشركةً السعودية

 متطلبات املساهمين، حقوًق لتعزيز تهدف التي الجوانب وتغطي بها، االلتزام على الشركات تعمل ان اللوائح هذه تضمنت وقد

 عمل نطاق ايضا تتناوًل كما ومسؤولياتهم، وتأهيلهم اإلدارة مجلس أعضاء اختيار وآليات االدارة مجلس تشكيل حً،اإلفصا

ًوتعزيزًمناحيًالرقابةًالداخلية.ًاملصالح تعارض بمعالجة املتعلقة والجوانب ودورها، املجلس لجان

ًقدًتمًإعدادًهذهًالالئحةًًو
 
 تضمنته ما وإلى أحكام، من الشركات نظام عليه اشتمل ما وإلى اإلشرافية، التوجيهات مع انسجاما

 ووثيقة الئحة وضع إلى يصار أن جميعا تقتض ي والتي املالية السوًق هيئة عن الصادرةاملعدلةً الشركات حوكمة الئحة أحكام

 التي اإلجرائية السياسات نظامًالشركةًاألساسًوًمع يتفق وبما الرشيدة الحوكمة ملبادئ الشركة انتهاج جوانب تنظم مكتوبة

 رائدهخدميةً كمؤسسة دورها تعكس حوكمة بيئة لخلق سعيها فيالسعوديةًللخدماتًاألرضيةًًشركةال إدارة مجلس اعتمدها

ً.والدولي املحلي املستوًى على

 السعوديةًللخدماتًاألرضيةًشركةال تتبعها التي واملعايير العامة للقواعد ةومبين موضحه تكوًن أن الوثيقة هذه من الغرض إن

 املصالح واصحاب املساهمين حقوًق وتعزيز حفظ على يؤكد وبما الحوكمة ومبادئ الرشيدة اإلدارة ملفاهيم ممارستها في

 اإلفصاح مناحي يتبن وإلى العامة، الجمعيات أعمال في واملشاركة التصويت في حقهم وعلى املعلومات، على حصولهم وتسهيل

 اإلدارة مجلس دوًر وتفعيل تعزيز وإلى املصالح، تعارض مظاهر من مظهر يأ عن والنأي املالية، وغير املالية املعلومات عن



 

 

ً خالل من أعمالها على واإلشراف الشركة إلدارة بهم املناطة املسئوليات ممارسة في عنه املنبثقة واللجان
 
 على مبنية طرأ

ً.والديمومة الشفافية

 :ماًيلي إلى خاصة بصفة وتهدف الشركة، لحوكمة فعال قانوني إطار وضع إلى الالئحة هذه تهدف

 .املقررةًحقوقهمل تهمممارس وتيسير الشركة في املساهمين دوًر تفعيل .1

 .العامةًوالخاصةًفيًإدارةًالشركةًالتنفيذيةًومسؤولياتهما واإلدارة اإلدارة مجلس اختصاصات بيان .2

 .الشركة في القرار اتخاذ آليات لتعزيز كفاءتها وتطوير هًالفرعيةًولجان اإلدارة مجلس دوًر تفعيل .3

 .اإلفصاحًفيها وتعزيز األعمال وبيئة وتعامالتها املالية السوًق في والعدالة والنزاهة الشفافية تحقيق .4

 .املصالح تعارض حاالت مع للتعامل توازنةاملًو فعالةال دواتاأًل توفير .5

 .الشركة في للعاملين واملساءلة الرقابة آليات تعزيز .6

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

 لذلك الالزمة األدوات وتوفير الشركة على اإلشراف كفاءة زيادة .8

ً ً إدارة مجلسإن ًللخدماتًاألرضية ًالسعودية ً) هذه اعتماد ارتأىالشركة ًرقم ًاملجلسًبالتمرير بتاريخً (2017-22بقرار

ً-: تضمنته ملا ومكملة ومبينة مفصلة لتكوًن ًم28/11/2017

 للشركة األساس ي النظام أحكام. 

 سياسة اإلفصاح، جوانب تشمل والتي الشركة إدارة مجلس من اعتمادها جرًى التي اإلجرائية والسياسات الجوانب 

 مع التعامل املصالح، أصحاب مع للعالقة املنظمة األطر اإلدارة، مجلس في للعضوية اإلجرائية املعايير املصالح، تعارض

ًًاإلدارة مجلس أعضاء وتعويضات مكافآت سياسة العالقة، ذوًي األطراف ارةًاإلد مجلس لجان عمل ولوائح قواعد،

ً.)املخاطرلجنةًإدارةًًوًاملراجعة التعويضات،/واملكافآت الترشيحات التنفيذية،ً الفرعيةً)ً

 مجلس سينظر حين في أحكام، من عليه اشتملت ما تطبيق الشركة في العالقة ذات األعمال وقطاعات الجهات بكل ويناط

 .رخًل حين الوثيقةًمن هذه أحكام وتعديل ملراجعة الحاجة في اإلدارة

 وإستراتيجيتهارؤية الشركة ورسالتها ومهامها 

 : تعكسًاملبادئًاألساسيةًلحوكمةًالشركةًالسعوديةًللخدماتًاألرضيةًرؤويتهاًورسالتهاًومهامهاًالتيًتشملًالتالي

 رؤية الشركة  .أ

تتمثلًرؤيةًالشركةًفيًاملحافظةًعلىًمركزهاًالرائدًفيًمجالًتقديمًالخدماتًاألرضيةًلقطاعًالطيرانًفيًاململكة،ًوذلكًفيًإطارًالدخولً

 املرتقبًملنافسينًجددًفيًقطاعًالخدماتًاألرضيةًفيًاململكة.

 رسالة الشركة .ب

ًعبرًتوصيلًقيمةًمستدامةًلعمالئناًمنًخالل
 
ًواحتراما

 
 :سوفًنصبحًأكثرًمقدميًخدماتًاملناولةًاألرضيةًتفضيال

 ًحترافيةًلعمالئناًالكرامًمنًشركاتًالطيرانإتقديمًخدماتًمناولةًأرضية. 

 ًمجاالتًالسالمةًوالجودةًواألمنًفيًالعملياتتحقيقًالتميزًفي. 



 

 

 التركيزًعلىًثقافةًاالستدامةًوًضمانًالنموًوتقديمًقيمةًللشركاء. 

 التحسينًاملستمرًلإلبتكارًفيًخدماتناًوعملياتناًومنتجاتنا. 

 ًوموثوقيةًفيًاململكةًالعربيةًالسعودية
 
 .تعزيزًسمعةًالشركةًكمقدمًالخدماتًاألرضيةًاألكثرًأمانا

 تخدامًأحدثًاألدواتًواألساليبًواألفكارًوالسياساتًمنًأجلًتطويرًأنفسناًباستمرار،ًواضعينًنصبًأعينناًالسالمةًاس

 .واألمنًومواكبةًمتطلباتًالعالمًالحديث

 قيم الشركة .ج

 ،األمن ، االحتراف ، التحسين املستمر" الجودة،  السالمة"

 مهام الشركة .د

تتمثلًمهامًالشركةًفيًتقديمًخدماتًعاليةًالجودةًلعمالئها،ًوتحقيقًأعلىًمستوياتًالسالمةًوالحرصًعلىًالجودةً

ًللمساهمين.ًوالكفاءةًوعلىًنموًاألرباحًوتقديمًقيمةًمضافة

 إستراتيجية الشركة .ه

ًتهدفًاستراتيجيةًالشركةًفيًالتركيزًعلىًماًيلي:ً

 رفعًمستوياتًجودةًوسالمةًالخدماتًاألرضيةًالتيًتقدمهاًالشركةًمنًخاللًتطبيقًأعلىًاملقاييسًواملواصفاتًالعاملية. 

 ًيامًالهيكلةًاإلداريةًحتىًتتمكنًالشركةًمنًالقتطويرًوتدريبًالقوىًالعاملةًفيًالشركةًمنًخاللًوضعًبرامجًتدريبية،ًوتطوير

ًبعملياتهاًبكفاءةًوجودةًعالية.

 .ًمعًمتطلباتًالسعودةًالصادرةًعنًوزارةًالعمل
 
ًلسياساتًالشركةًوتماشيا

 
 االستمرارًفيًسعودةًالوظائفًتنفيذا

 ًللعمالءًفيًاالستعدادًلدخولًمنافسينًجددًإلىًسوقًالخدماتًاألرضيةًفيًاململكة،ًمنًخاللًتقديمًعًر
 
وضًمجديةًاقتصاديا

ًجميعًاملطاراتًالتيًتعملًبهاًالشركةًوالحفاظًعلىًقاعدةًعمالئهاًالحالية.

 ًًتلكًاملتعلقة
 
استخدامًأفضلًوأحدثًاملعداتًوالتقنياتًوالعملياتًالالزمةًلتقديمًخدماتًعاليةًالجودةًلعمالئهاًوخصوصا

ًبالسالمةًواألمن.

 ًًماًيساعدًالشركةًعلىًزيادةًالكفاءةًوخفضًتطويرًأنظمةًالشركةًالداخلية
 
وعملياتهاًبماًفيًذلكًاألنظمةًاللية،ًوخصوصا

ًالتكاليفًالتشغيلية.

 .استحداثًوتقديمًخدماتًجديدةًبأساليبًحديثةًومتطورةًلزيادةًحجمًأعمالًالشركةًوإيراداتها 

ً

http://saudiags.com/?page_id=526&lang=ar
http://saudiags.com/?page_id=526&lang=ar
http://saudiags.com/?page_id=470&lang=ar
http://saudiags.com/?page_id=470&lang=ar
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 الباب األول : أحكام عامة

 التعريفات املادة األولى : 

ًتدلًالكلماتًوالعباراتًالتيةًعلىًاملعانيًاملوضحةًأمامهاًمالمًيقتضًالسياقًخالفًذلكً:

ً.ًهـ.28/1/1437(ًوتاريخ3ًنظامًالشركاتًالصادرًباملرسومًامللكيًرقمً)م/ًنظام الشركات :

ً.ًهـ.2/6/1424(ًوتاريخ30ًنظامًالسوقًاملاليةًالصادرًباملرسومًامللكيً)م/ًنظام السوق املالية :

ًًقواعدًالتسجيلًواإلدراجًالصادرةًعنًمجلسًهيئةًالسوقًاملالية.ًقواعد التسجيل واإلدراج :

ًًئةًالسوقًاملالية.هيًالهيئة :

ًًالسوقًاملاليةًالسعودية.ًالسوق :

ًهيئةًالطيرانًاملدني،ًهيئةًالسوقًاملالية،ًوزارةًالتجارةًواإلستثمار.ًًالجهات اإلشرافية :

ًرضية.الشركةًالسعوديةًللخدماتًاأًلًالشركة :

ًرضية.دارةًالشركةًالسعوديةًللخدماتًاأًلمجلسًإًمجلس اإلدارة :

آلياتًلتنظيمًالعالقاتًاملختلفةًبينًمجلسًاإلدارةًواملديرينًقواعدًلقيادةًالشركةًوتوجيههاًتشتملًعلىًًحوكمة الشركات :

التنفيذيينًواملساهمينًوأصحابًاملصالحً،ًوذلكًبوضعًقواعدًوإجراءاتًخاصةًلتسهيلًعمليةًاتخاذًالقراراتًوإضفاءًطابعً

تسهيلًخاصةًلصالحً،ًوذلكًبوضعًقواعدًوإجراءاتًينًوأصحابًاملالشفافيةًواملصداقيةًعليهاًبغرضًحمايةًحقوقًاملساهم

عمليةًاتخاذًالقراراتًوإضفاءًطابعًالشفافيةًواملصداقيةًعليهاًبغرضًحمايةًحقوقًاملساهمينًوأصحابًاملصالحًوتحقيقً

ًلشفافيةًفيًاملاليةًوبيئةًاألعمال.ًالعدالةًوالتنافسيةًوا

ًًميًالشركةًبموجبًأحكامًنظامًالشركاتًونظامًالشركةًاألساس.جمعيةًتشكلًمنًمساهًجمعية املساهمين :

ًفيًاإلدارةًالتنفيذيةًللشركةًويشاركًفيًاألعمالًاليوميةًلها.ًالعضو التنفيذي :
 
ًًعضوًمجلسًاإلدارةًالذيًيكونًمتفرغا

ًإلدارةًالشركةًوالًيشاركًفيًاألعمالًاليوميةًلها.ًغير التنفيذي :العضو 
 
ًًعضوًمجلسًاإلدارةًالذيًاليكونًمتفرغا

ً املستقل العضو  ًارسةممًعلىًوالقادرًوالشركة،ًاإلدارةًعنًكاملةًباستقالليةًيتمتعًالذيًالشركةًإدارةًمجلسًعضوًهو:

ًجميعًاالعتبارًفيًاألخذًبعدًاألموًرًعلىًللحكمًالقدرةًتوافرًاالستقالليةًوتعنيًوحيادًبموضوعيةًوالتصويتًأرائهًوإبداءًمهامة

ً.أخرًىًخارجيةًجهةًأيًأوًالشركةًإدارةًمنًتأثيرًأيًدوًنًالعالقةًذاتًاملعلومات

 -:حال في العضو  استقاللية تتحقق وال 

ًأنًوأًمجموعتهاًمنًشركةًأيًأوًلهاًالتابعةًالشركاتًمنًأيًأوًالشركةًفيًالتنفيذيينًكبارًمنًالعضوًيكوًنًأن (1

ً.املاضيينًالعامينًخاللًأوًحالياًتنفيذيةًبمهامًعملًيكوًن

ًالشركاتًإحدىًفيًأوًالشركةًاسهمًمنًحصةًبهًقرابةًصلةًلهًمنًأوًمباشرةًشخصيةًبصفةًالعضوًأمتلك (2

  .أكثرًأوً%5ًيبلغًبماًمجموعتهاًفيًأوًلهاًالتابعة
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ًًالعضوًيكوًنًأن (3
 
 .امجموعتهًمنًشركةًأيًأوًللشركة،ًالتابعةًالشركاتًمنًشركةًأيًإدارةًمجلسًفيًأيضاًعضوا

 التابعة الشركات أعضاءًمجالس من عضو أي أو الشركة إدارة مجلس منًأعضاء عضو بأي قرابة صلة وجود (4

 .منًمجموعتها شركة أي أو للشركة،

 للشركة، التابعة للشركاتًاألخرًى التنفيذيين املديرين من أي مع أو الشركة التنفيذيينًفي كبار مع قرابة صلة وجود (5

 .مجموعتها من شركة أي أو

ً املاضيين العامين خالل العضو كان إذا (6
 
 إحدى بهاًأو عالقة ذو أطراف وأي بالشركة املرتبطة لدىًاألطراف موظفا

ً أو املوردين وكبار واملحاسبينًالخارجيين كاملراجعين التابعة شركاتها
 
 إحدى أو سيطرةًفيها حصة يملك شريكا

 .التابعة شركاته

الشركاتً إحدى أو الشركة أسهم من أكثر أو %5 ماًنسبته يملك اعتبارية صفة ذو لشخص ممثال العضو كان إذا (7

 .لها التابعة

 لحسابًالشركة. تتم التي والعقود األعمال في مباشرة غير أو مباشرة إذاًكانًللعضوًمصلحة (8

 منًلجانه. أي أو اإلدارة مجلس عضوية مكافأة على عالوة الشركة من مالية إذاًتقاض ىًالعضوًمبالغ (9

 أوًأتجرًفيًأحدًفروعًالنشاطًالذيًتزاولهًالشركة.ً،ًإذاًأشتركًالعضوًفيًعملًمنًشأنهًمنافسةًالشركة (10

ًإذاًأمض يًالعضوًماًيزيدًعلىًتسعًسنواتًمتصلةًأوًمنفصلةًفيًعضويةًمجلسًإدارةًالشركة. (11

األشخاصًاملنوطًبهمًإدارةًعملياتًالشركةًاليوميةً،ًواقتراحًالقراراتًاالستراتيجيةًالتنفيذيين :  اإلدارة التنفيذية أو كبار 

ًًوتنفيذهاً،ًكالرئيسًالتنفيذيًونوابهًواملديرًاملالي.

 األقارب أو صلة القرابة : 

 ًباءً،ًواألمهاتًواألجدادً،ًوالجداتًوإنًعلوا.اًل -

 ًاألوالدً،ًوأوالدهمًوإنًنزلوا. -

 ًواألخواتًواألشقاءً،ًأوًألبً،ًأوًألمً،ًوأوالدهمً.اإلخوةً -

 ًاألزواجًوالزوجات. -

شركةًمساهمةًأوًذاتًمسؤوليةًمحدودةًتهدفًإلىًالسيطرةًعلىًشركاتًأخرىًمساهمةًأوًذاتًمسؤوليةًالشركة القابضة : 

ًيطرةًعلىًتشكيلًمجلسمحدودةًتدعىًالشركاتًالتابعةً،ًوذلكًبامتالكًأكثرًمنًنصفًرأسًمالًتلكًالشركاتًأوًبالس

 ًإدارتها.

ًًأيًشخصًطبيعيً،ًأوًاعتباريًتقرًلهًأنظمةًاململكةًبهذهًالصفة. شخص :

 األطراف ذوو العالقة :

 ًكبارًاملساهمينًفيًالشركة. (1

 ًأعضاءًمجلسًإدارةًالشركةًأوًأيًمنًشركاتهاًالتابعةًوأقاربهم. (2

 ًوأقاربهم.كبارًالتنفيذيينًفيًالشركةًأوًأيًمنًشركاتهاًالتابعةً (3
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 ًأعضاءًمجلسًاإلدارةًوكبارًالتنفيذيينًلدىًكبارًاملساهمينًفيًالشركة. (4

 ًاململوكةًلعضوًمجلسًاإلدارةًأوًأحدًكبارًالتنفيذيينًأوًأقاربهم.ً–منًغيرًالشركاتًً–املنشآتً (5

ًفيها. (6
 
 ًالشركاتًالتيًيكونًأيًمنًأعضاءًمجلسًاإلدارةًأوًكبارًالتنفيذيينًأوًأقاربهمًشريكا

ًفيًمجلسًإدارتهاًأوًمنًكبارً (7
 
الشركاتًالتيًيكونًأيًمنًأعضاءًمجلسًاإلدارةًأوًكبارًًالتنفيذيينًأوًأقاربهمًعضوا

 التنفيذيينًفيها.

(ًأوًأكثرً،ً%5بتهً)شركاتًاملساهمةًالتيًيملكًفيهاًأيًمنًأعضاءًمجلسًاإلدارةًأوًكبارًالتنفيذيينًأوًأقاربهمًمانس (8

 ً(ًمنًهذاًالتعريف.4ةً)معًمراعاةًماوردًفيًالفقًر

الشركاتًالتيًيكونًأليًمنًأعضاءًمجلسًاإلدارةًأوًكبارًالتنفيذيينًأوًأقاربهمًتأثيرًفيًقراراتهاًولوًبإسداءًالنصحً (9

 .أوًالتوجيه

 أيًشخصًيكونًلنصائحهًوتوجيهاتهًتأثيرًفيًقراراتًالشركةًوأعضاءًمجلسًإدارتهاًوكبارًتنفيذييها. (10

 ًابعةًللشركة.الشركاتًالقابضةًأوًالت (11

ً.بشكلًمنهيًمنًشخصًمرخصًلهًفيًذلك(ًمنًهذاًالتعريفًالنصائحًوالتوجيهاتًالتيًتقدم10ً(ًوً)9ويستثنىًمنًالفقرتينً)

ًعليهً تابع
 
:ًالشخصًالذيًيسيطرًعلىًشخصًآخر،ًأوًيسيطرًعليهًذلكًالشخصًالخر،ًأوًيشتركًمعهًفيًكونهًمسيطرا

ًًتكونًالسيطرةًبشكلًمباشرًأوًغيرًمباشر.منًقبلًشخصًثالث.ًوفيًأيًمماًسبقً

ًكلًمنًلهًمصلحةًمعًالشركة،ًكالعاملين،ًوالدائنين،ًوالعمالء،ًواملوردين،ًواملجتمع.ً:  أصحاب املصالح

ًً(ًأوًأكثرًمنًأسهمًالشركةًأوًحقوقًالتصويتًفيها.%5كلًمنًيملكًماًنسبتهً)ً:ًكبار املساهمين

ختيارًأعضاءًمجلسًاإلدارةًيمنحًكلًمساهمًقدرةًتصويتيةًبعددًاألسهمًالتيًيملكها؛ًأسلوبًتصويتًاًلً: التصويت التراكمي

ًًبحيثًيحقًلهًالتصويتًبهاًملرشحًواحدًأوًتقسيمهاًبينًمنًيختارهمًمنًاملرشحينًدونًتكرارًلهذهًاألصوات.

ًمعًقريالقدرةًعلىًالتأثيرًفيًأفعالًأوًقراراتًشخصًآخر،ًبشكلًمباشرًأوًغيرًمب:  حصة السيطرة
 
ًأوًمجتمعا

 
بًاشر،ًمنفردا

أوًأكثرًمنًأعضاءًً%30(ًحقًتعيين2ًأوًأكثرًمنًحقوقًالتصويتًفيًالشركة.ً)ً%30(ًامتالكًنسبة1ًأوًتابع،ًمنًخالل:ً)

ًًالجهازًاإلداري.

ريًازًاإلدامجموعةًاألفرادًالذينًيتخذونًالقراراتًاالستراتيجيةًللشخص.ًويعدًمجلسًإدارةًالشركةًالجهًالجهاز اإلداري:

ًلها.ً

املبالغًوالبدالتًواألرباحًوماًفيًحكمها،ًواملكافآتًالدوريةًأوًالسنويةًاملرتبطةًباألداء،ًوالخططًالتحفيزيةًقصيرةًً: املكافآت

أوًطويلةًاألجل،ًوأيًمزاياًعينيةًأخرى،ًباستثناءًالنفقاتًواملصاريفًالفعليةًاملعقولةًالتيًتتحملهاًالشركةًعنًعضوًمجلسً

ًًارةًلغرضًتأديةًعمله.اإلد

 يومًتقويمي،ًسواءًأكانًيومًعملًأمًال.ًً: يوم

ً
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  :الشركة السعودية للخدمات األرضية  حوكمة لوثيقة العامة السياسةاملادة الثانية : 

 :  السياسة من الغرض (أ

 الشركة قبل من إتباعه يجب ملا ومعايير وسياسات إجرائية قواعد بمثابة تكوًن أن هو الوثيقة هذه إعداد من الغرض إن

 يكفل وبما،ًًالحوكمة ومبادئ اإلدارة مفاهيم لتعزيز وموظفيًالشركةًًالتنفيذيين واملسئولين اإلدارة مجلس وأعضاء

 اإلشرافية املتطلبات مع والتمش ي باحترام يفي وبما مشاربهم، بمختلف املصالح واصحاب املساهمين حقوًق وحفظ تعزيز

 أعمال فعالية في يساهم وبما والدولية، املحلية التطبيقات وافضل والتنظيمية االشرافية الجهات عن الصادرة والنظامية

ً.وأعمالها الشركةًالسعوديةًللخدماتًاألرضيةًنجاح في تساهم التي املالئمة القيادة وتوفير املجلس،

 الشركة تنتهجها التي الحوكمة ملبادئ العام اإلطار (ب

إلطارً النظر وينبغي والدولية، املحلية التطبيقات اإلشرافيةًوأفضل املتطلبات مع لتنسجم ومبادئها الوثيقة هذه إعداد تم

ً.األخرًى وسياساتها الحوكمة أنساق جميع مع بالتزامن الوثيقة

ً-: تتضمن التي األساسية الشركة لقيم معبرة السياساتًاألخرًى من ومكمالتها الوثيقة هذه أن تؤكد والشركة

 وااللتزام احترام ً
 
ً نصا

 
 العربية اململكة في تجارًيال للعمل املنظمة والتعليمات واللوائحًوالتشريعات النظم بكافة وروحا

 .السعودية

 لعمالئها الجودةًالعالية ذات والخدمات املنتجات بتقديم الشركةًوااللتزام عمالء مع والنزيه العادل التعامل تعزيز 

 .رضاهم على والحرص املتميزة،املعاييرً ووفق معها واملتعاملين

 مجزيةًومنتظمة عوائد وتحقيق املساهمين حقوًق حفظ. 

 مرموقة الخدماتًاألرضيةًكمؤسسة مجال في رائدة الشركة تكوًن أن. 

 ًوتفاني. وامانة إخالص بكل الشركة إدارة

  تمهيد: الثالثة املادة 

ًمنًاملواضيعًالهامةًملجلسًإدارةًالشركةًهذهًوالتيًتشتملًعلىًاملبادئًواملحدداتًالعامةًالئحةًالحوكمةًتؤمنًالشركةًبأن

نًمناطًومنًأالسعوديةًللخدماتًاألرضيةًإذًأنهاًترتكزًعلىًالحدًمنًإستخدامًالسلطةًاإلداريةًفيًغيرًمصالحًاملساهمينً،ً

لرقابةًالداخليةًللشركةًومتابعةًتنفيذًاإلستراتيجياتًتفعيلًدورًمجلسًاإلدارةًوتعززًمنًاتطبيقًهذهًالالئحةًيهدفًإلىً

وتحديدًاألدوارًوالصالحياتًلكلًمنًاملساهمينً،ًومجلسًاإلدارةً،ًواإلدارةًالتنفيذيةً،ًوأصحابًاملصالحً،ًعالوةًعلىًتأكيدً

 أهميةًاإلفصاحًوالشفافية.ً

ً الحوكمةالئحة املادة الرابعة: مباديء 

ًاملبادئًالتاليةً:ًتوافرًوتحققهذهًوتهدفًإلىًتتضمنًوثيقةًحوكمةًالشركةًالسعوديةًللخدماتًاألرضيةً

 املساهمين.كافةًحقوقًًحمايةتعزيزًالجوانبًاملتعلقةًب (1

ًتحديدً (2
 
 مجلسًاإلدارةًواللجانًاملنبثقةًعنه.وواجباتًمسؤولياتًطرًًوأ

 اإلفصاحًوالشفافية.تبيانًوالتأكيدًعلىًجوانبً (3

 .املحتملًتعارضًاملصالحمعالجةً (4



 

الئحة حوكمة الشركة        

Page 14 of 60 

 املسؤوليةًاإلجتماعية.تفعيلًمناحيً (5

  وأهدافها املادة الخامسة: أهمية الحوكمة

ًفيًجوانبًمتعددةًمنًأهمها:ًتكمنًأهميةًالحوكمةًتؤمنًالشركةًالسعوديةًللخدماتًاألرضيةًبأنً

ع (1
 
الشركةًعلىًتحقيقًأداءًأفضلًمعًًينإنًتطبيقًمباديءًالحوكمةًيساعدًالشركةًعلىًخلقًبيئةًعملًسليمةًت

،ًًملخاطراتوافرًاإلدارةًالجيدةً،ًباإلضافةًإلىًأنًالحوكمةًالرشيدةًتساعدًالشركةًعلىًالتوسعًفيًنشاطهاً،ًوتقليلً

 وبناءًالثقةًمعًأصحابًاملصالح.

منًالتعرضًللخسارةًبسببًسوءًإستخدامًالسلطةًفيًغيرًمصلحةًًإستثماراتًالشركةحمايةًًفيأهميةًالحوكمةً (2

ًإلىًتعظيمًعوائدًاإلستثمارًوحقوقًاملساهمينًوالقيمةًاإلستثماريةًعالوةًعلىًالحدًمنً
 
املستثمرينً،ًوترميًأيضا

فعلًدورًاملساهمينًفيًاملشاركة يًإتخاذًفًحاالتًتضاربًاملصالحً،ًإذًأنًإلتزامًالشركةًبتطبيقًمعاييرًالحوكمةًي 

 القراراتًالرئيسةًاملتعلقةًبإدارةًالشركةًومعرفةًكاًماًيرتبطًبإستثماراتهم.ً

3) ً ًتسعى
 
ًأ ًالشركةًالحوكمةًطر ًتنتهجها ًومورديهاًالتي ًالشركةًوالعاملينًبها ًبينًإدارة ًبناءًعالقةًوطيدةًوقوية إلى

ًنًلإلسهامًفيًرفعًمستوىًأداءًالشركةهاًوغيرهمً،ًفالحوكمةًالرشيدةًتعززًمنًمستوىًثقةًجميعًاملتعاملييودائن

ًوتحقيقًأهدافهاًاإلستراتيجية.ً

  واإلعتماد سة: الرقابةساداملادة ال

ًاتمًمراقبةب املختصة الجھة
 
إدارةًالحوكمةًًحوكمةًھيالالئحةً ًطرًواملحدداتًالتيًإشتملتًعليهاش يًالشركةًباملبادىءًواأل

تىًبدورهاًترفعًوالًملدىًتطبيقًالشركةًلالئحةًورفعًالنتائجًعنهاًللجنةًاملراجعةوتهتمًباملراجعةًالدوريةًبالشركةًواإللتزامً

ًتوصياتهاًملجلسًاإلدارة.

  الئحة الحوكمة تحديثة: بعاملادة السا

 لالحتياجات استجابة ينشأ واإلجراءات السياسات على يطرأ تحديث أي وتبليغ لتطبيق الرئيسية الطريقة التعديالت تعتبر

 عن الئحةًالحوكمة تعبير استمرار وتضمن املطلوبة العملية املرونة التعديالت ھذه مثل توفر .بالشركة املتغيرةًواملتطلبات

  .طوالًالوقت الشركة واقع

  املرجع الرئيس ي لالئحةة : ثامناملادة ال

 يتم )أو يستجد ما والتيًتعكس الالئحةًفي تتم التي للتعديالت الرئيس ي رجعامل ھي بالشركة إدارةًالحوكمةًوااللتزام ستكوًن

 طرح بسبب الالئحة مراجعة األمر يستدعي قد كذلك .الشركة حوكمة في املتغيرة واملفاھيم والتعليمات القواعد تحديثه(من

معًمراعاةًااللتزامًً.هاإعداد أثناء حدثت ربما إغفاالت أو أخطاء أية بسبب أو الشركة، بھا تقوم وعمليات خدمات إيقاف أو

ًنصتًعليهًاملادةًالسادسة.بماً

ً

ً

ً
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 حقوق املساهمين الثاني:الباب 

  الفصل األول 

 الحقوق العامة 

 :املعاملة العادلة للمساهمينة تاسعاملادة ال

 

فيماً واملساواة العدالة يضمن بما وًاملساهمينكافةً حقوًق حماية لىع بالعملالتامًإلتزامهً اإلدارة مجلسيؤكدًًبشكلًعام

 حق أي حجب وبعدم األسهم، لذاتًفئة املالكين املساهمين بين التمييز بعدم للشركة بينهم،ًويلتزمًاملجلسًواإلدارةًالتنفيذيةً

ًعنهم.

 باألسهم املرتبطة الحقوق  :ةعاشر ال املادة

 تثبتًللمساهمًجميعًالحقوقًاملرتبطةًبالسهم،ًوبخاصةًماًيلي:

ًأوًبإصدارًأسهم.ًىالحصولًعل (1
 
 ًنصيبهًمنًصافيًاألرباحًالتيًيتقررًتوزيعهاًنقدا

 ًالحصولًعلًنصيبهًمنًموجوداتًالشركةًعندًالتصفية. (2

 ًحضورًجمعياتًاملساهمينًالعامةًأوًالخاصة،ًواالشتراكًفيًمداوالتها،ًوالتصويتًعلىًقراراتها. (3

 ًفيذية.ناملاليةًولوائحهماًالتالتصرفًفيًأسهمهًوفقًأحكامًنظامًالشركاتًونظامًالسوقً (4

ًالشركةً (5 ًبنشاط ًالخاصة ًواملعلومات ًالبيانات ًذلك ًويشمل ًووثائقها، ًالشركة ًدفاتر ًعلى ًاالطالع ًوطلب االستفسار

ًالتشغيليةًواالستثماريةًبماًالًيضرًبمصالحًالشركةًوالًيتعارضًمعًنظامًالشركاتًونظامًالسوقًاملاليةً واستراتيجيتها

 ً.يةنفيذولوائحهماًالت

 ًمراقبةًأداءًالشركةًوأعمالًمجلسًاإلدارة. (6

مساءلةًأعضاءًمجلسًاإلدارةًورفعًدعوىًاملسؤوليةًفيًمواجهتهم،ًوالطعنًببطالنًقراراتًجمعياتًاملساهمينًالعامةً (7

 .ًوالخاصةًوفقًالشروطًوالقيودًالواردةًفيًنظامًالشركاتًونظامًالشركةًاألساس

لتيًتصدرًمقابلًحصصًنقدية،ًماًلمًتوقفًالجمعيةًالعامةًغيرًالعاديةًالعملًبحقًأولويةًاالكتتابًباألسهمًالجديدةًا (8

ًللمادةًاألربعينًبعدًاملائةًمنًنظامًالشركات.ً–إذاًنصًعلىًذلكًفيًنظامًالشركةًاألساسًً–األولويةً
 
 ًوفقا

 ًتقييدًأسهمهًفيًسجلًاملساهمينًفيًالشركة. (9

 ًونظامهاًاألساسًماًلمًتنشرهماًالشركةًفيًموقعهاًاإللكتروني.ًطلبًاالطالعًعلىًنسخةًمنًعقدًتأسيسًالشركة (10

ًًترشيحًأعضاءًمجلسًاإلدارةًوانتخابهم. (11

 على املعلومات وحصولهم لحقوقهم املساهمين ممارسة تسهيل:  حادية عشرةال املادة

بتوفيرًاملعلوماتًالكاملةًوالشركةًيلتزمًمجلسًاإلدارةًاملختلفةً اإلجرائية الشركة سياسات به تقض ي ما ووفقبشكلًعامً (1

مًهذهًاملعلوماتًفيًالوقتً والواضحةًوالصحيحةًوغيرًاملضللةًلتمكينًاملساهمًمنًممارسةًحقوقهًعلىًأكملًوجه،ًوتقدَّ

 ًاملناسبًويجريًتحديثهاًبانتظام.

ًبمعلوماتًالشتراعيًالشركةً (2
 
للمساهمًًركةًالتيًيمكنتوفيرًاملعلوماتًللمساهمًبالوضوحًوالتفصيل،ًوأنًتتضمنًبيانا

 ًالحصولًعليها،ًوأنًيتمًتوفيرهاًلعمومًاملساهمين.
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 وامليزانيات، العامة بالجمعيات املتعلقة والبيانات املعلومات فإن الشركة تنتهجها التي اإلفصاح سياسة تضمنته ما وفق (3

 بانتظام وتحمل الصحف في تنشر وأن للمساهمين، توفر أن يجب السنوي، اإلدارة مجلس وتقرير والخسائر األرباح وحساب

 .الشبكة على الشركة تداولًوكذلكًعلىًموقعًًموقع على

 التواصل مع املساهمين: ةعشر  نيةثااملادة ال

ًعلىًالفهمًاملشتركًلألهدافًاالستراتيجيةًضمانًمجلسًاإلدارةًيراعيً (1
 
تحقيقًتواصلًبينًالشركةًواملساهمينًيكونًمبنيا

 ًللشركةًومصالحها.

 ًرئيسًمجلسًاإلدارةًوالرئيسًالتنفيذيًعلىًإطالعًبقيةًأعضاءًمجلسًاإلدارةًعلىًآراءًاملساهمينًومناقشتهاًمعهم.يعملً (2

ًفيًمجلسً (3
 
الًيجوزًأليًمنًاملساهمينًالتدخلًفيًأعمالًمجلسًاإلدارةًأوًأعمالًاإلدارةًالتنفيذيةًللشركةًماًلمًيكنًعضوا

ًالختصاصاتهاًأوًفيًالحدودًواألوضاعًإدارتهاًأوًمنًإدارتهاًالتنفيذيةًأوًكانً
 
تدخلهًعنًطريقًالجمعيةًالعامةًالعاديةًووفقا

 ًالتيًيجيزهاًمجلسًاإلدارة.

 اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب ة عشرة: ثالثال املادة

ًعند مجلس لعضوية املرشحين عن معلوماتًللسوًق اإللكتروني املوقع في الشركة تعلن (1  الدعوة توجيه أو نشر اإلدارة

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

 ً.اإللكتروني وموقعها الرئيس مركزها في هذهًاملعلومات من نسخة توفير وعلىًالشركة والحالية، السابقة وعضوياتهم

 مرة من أكثر للسهم حقًالتصويت استخدام يجوًز ال بحيث اإلدارة، مجلس انتخاب في التراكمي التصويت استخدام يجب (2

 ً.واحدة

 وفق معلوماتهم عن أعلنتًالشركة الذين اإلدارة مجلس لعضوية املرشحين على العامة الجمعية في التصويت يقتصر (3

 ً.املادة هذه منً )1( ًالفقرة

 أرباح على الحصول  :ة عشرةرابعال املادة

ًالشركةًاألساس نظام عليه اشتمل ما وإلى اإلشرافية، عنًالجهات الصادرة اإلشرافية والتوجيهات األحكام تضمنته ما وفق

 على فيًالحصوًل الحق العامة الجمعية عقد يوم بتاريخ كما اإليداع مركزًفي اسماؤهم سجلت ممن الشركة في للمساهمين فإن

 سياسة فإن للشركةًاألساس للنظام طبقا.اإلدارة مجلس وتوصية العامة بإقرارًالجمعية توزيعها يتقرًر التي األرباح من نصيب

 وتوزعً.للمستثمرين مجزية عوائد تحقيق على وتعتمد الشركات نظام عليها إشتمل التي األحكام مع تتوافق الشركة أرباح توزيع

 النظامية االحتياطيات وتكوين األخرى، والتكاليف العمومية املصروفات كل خصم بعد الصافيةًأوًاملرحليةً السنوية األرباح

 اإلدارة مجلس يرًى التي الطارئة، وااللتزامات االستثمارات وخسائر تحصيلها في املشكوك الديوًن ملواجهة الالزمة ونحوها

ً:كالتالي للشركة السنوية األرباح صافي توزيع ويتم .ضرورتها

 اململكة في النافذة واألحكام للقواعد طبقا املستحقة والضريبة املستحقة الزكاة لدفع الالزمة املبالغ وتخصيص احتساب يتم (1

 .األطراف لهذه املوزعة األرباح صافي من اقتطاعها بعد املبالغ تلك بدفع الشركة وتقوم .السعودية العربية

 معادال االحتياطي ذلك يصبح أن إلى النظامي االحتياطي لتدعيم وترحل الصافية األرباح من % 10 نسبة الشركة تقتطع (2

ً
 
 .لإلحتياطيًالنظاميًحسبًنظامًالشركةًاألساس ي األقل على ومساويا

 األسهم عدد بحسب مساهميًالشركة على األرباح توزيع يتم العادية الجمعيةًالعامة وإقرار اإلدارة مجلس توصيات على بناءً  (3

 .يمتلكونها التي

 .النظامي االحتياطي إلى تحويلها يتم أو مستبقاه- كأرباح املوزعة غير األرباح صافي ترحيل يتم (4
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 عليها، العامة الجمعية إقرار بعد وآليتها األرباح توزيع عن الوافية باملعلومات املساهمين إحاطة على العمل الشركة تراعي (5

15ًًعنً تزيد ال فترة خالل املناسبة الدفع آلية وفق التوزيع عملية تتم أن وعلى
 
 العامة الجمعية عقد تاريخ من يوما

 وإجراءات ومكان تاريخ عن اإللكتروني الشركة موقع على اإلعالن ذلك ومن التواصل وسائل عبر املساهمين إبالغ للشركة ينبغيً

 آليات بذلك تقض ي ما وفق األرباح في حقوقهم الستالم يتقدموا لم الذين املساهمين مع التواصل الشركة تراعيً.األرباح توزيع

ً.واألعراف والتوجيهات التواصل

 

 الفصل الثاني

 الحقوق املرتبطة باجتماع الجمعية العامة 

 تمهيد :  ةعشر  ةخامسالاملادة 

ًلإلجراءاتً
 
ًوفقا ًاملنعقدة ًالعامة ًالجمعية ًوتمثل ،ً ًبالشركة ًاملتعلقة ًاألمور ًبجميع ًللمساهمين تختصًالجمعياتًالعامة

ًألحكامًنظامًالشركاتًولوائحهً
 
النظاميةًجميعًاملساهمينًفيًممارسةًإختصاصاتهمًاملتعلقةًبالشركةً،ًوتؤديًدورهاًوفقا

ًالتنفيذيةًونظامًالشركةًاألساس.ً

 لنهاية التالية الستة الشهوًر خالل العام في األقل على واحدة مرة جدة بمدينة الرئيس الشركةًمقر في الجمعيةًالعامةًًتعقدًو

ً:التالية الجوانب مراعاة مع لذلك، الحاجة دعت كلما عامة جمعيات اجتماع لعقد الدعوة ويجوًز للشركة، املالية السنة

ً يملك مساهم لكلأنً (أ
 
 فيها واملشاركة العامة الجمعية إجتماع حضوًر حق الشركة اسهم من أكثر أو واحدا سهما

ً عنه ينيب أن للمساهم ويجوًز والتصويت،
 
 العاملين أو الشركة موظفي أو اإلدارة مجلس أعضاء غير من أخر مساهما

 .سواه ما أو فنية مهام لهم أوكل ممن

األقلًعلىًموقعًتداولًايامًعلى10ًًقبلً نشرها ويجرًي اإلدارة، مجلس من بدعوة للشركة العامة الجمعية تنعقد (ب

 العامة الجمعيات النعقاد الدعوةهًتوجي للشركة ويجوًز اإللكتروني، الشركة موقع وكذلك محلية صحيفة وفيً

 طلب على بناء العامة الجمعية اجتماع لعقد الدعوة ويجوًزً.الحديثة يةنالتق طريقًوسائل عن ملساهميها والخاصة

ً-من:

 الحسابات ومراجع مراقب (1

 .األقل على راسًاملال من%5 يملكوًن ممن الشركة مساهمي من عدد (2

ًلجنةًاملراجعةً (3

ها لم إذا االنعقاد إلى الجمعية دعوة الحسابات ملراجع يجوًزكماً ً ثالثين اإلدارةًخالل مجلس يدع 
 
 مراجع طلب تاريخ من يوما

ً.الحسابات

العامة،ً الجمعية اجتماعات في والتصويت الفعالة للمشاركة الفرصة للمساهمين يتاح تراعيًالشركةًأنينبغيًأنً (ت

 بواسطة قراراتها والتصويتًعلى مداوالتها في املساهم واشتراك للمساهمين العامة الجمعيات اجتماعات عقد ويجوًز

ً وذلك الحديثة، التقنية وسائل
 
 بهذاًالشأن التنظيميةًالصادرة واإلجراءات للضوابط وفقا
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 ذلك ومن الجمعيةًالعامة، اجتماع في املساهمين من عدد أكبر مشاركة علىًتيسير اإلدارة مجلس يعملراعىًأنًي (ث

 حينًعقدها.ًاملالئمين والوقت املكان اختيار

 العامة الجمعية اجتماعات تحكم التي العامة القواعداملادة السادسة عشرة : 

 العامةًوأن الجمعية الجتماعات املنظمة التالية القواعد فتراعىًللشركة األساس النظام أحكام عليه اشتملت ما مع انسجاما

ً: بشأنها املساهمين يطلع

 : بالحضور  املتعلقة القواعد .أ

 من الحضوًر حق ممنًلهم أخر مساهم تفويض أو العامة الجمعية حضورًاجتماع فأكثر واحد سهم يملك مساهم لكل يحق 

لحضورً الشركة لحساب إدارًي أو فني دائمةًبعمل بصفة املكلفين أو الشركة موظفي غير اإلدارةًومن مجلس أعضاء غير

 القواعد وتراعي.اإلشرافية والتعليمات نصها يتسق أوًتفويضًًوكالة املعروضةًبمقتض ى القرارات على والتصويت االجتماع

ً: الشأن هذا في التالية اإلجرائية

، املساهم اسم( يشمل بما األساسيةًللمساهم املعلومات التوكيل يتضمن أن يجب (1
 
 السجل رقم عددًاألسهم، رباعيا

، الوكيل التجاريًاسم السجل أو املدني
 
 .)التوكيل تاريخ املوكل، اسمًوصفة الوكيل، هوية رقم كامال

 .اصلية نسخة في التوكيل يكوًن أن (2

 .التوكيالت لتلقي معين بتحديدًشخص التوجيه أو تحديد الشركة تتجنب أن (3

 جدوًل بنود على العامةًوالتصويت الجمعية اجتماع حضوًر في حقًالوكيل على فيه ينص أن التوكيل لقبوًل يشترط (4

 .األعمال

 ً.نحوه أو فنية مهام اي أوكلًلهم ممن أو فيها املوظفين أو مجلسًإدارةًالشركة أعضاء ضمن من الوكيل يكوًن ال أن (5

 اإلعتباريةًأوًمنًوكيلًشرعيًمفوض.أنًيكونًالتوكيلًصادراًمنًاملساهمًبصفتهًالشخصيةًأوً (6

 أنًيتضمنًالتوكيلًتحديداًالجتماعًأوًاجتماعاتًالجمعية. (7

أنًيراعيًالتصديقًعلىًالتوكيلًمنًالجهاتًاملفوضةًمنًمثلً)الغرفًالتجاريةًالصناعيةًالبنوكًالسعودية،ًالجهةً (8

 التيًيعملًبهاًاملوكلًالجهاتًالحكومية(.

 األسهم ملكية على واملستنداتًالدالة به الخاصة الهوية بطاقة معه أنًيحضر جتماعااًل حضوًر في يرغب مساهم كل على 

 .يمثلهم املساهمونًالذين أو هو يملكها التي األسهم عدد شخصيتهًوإثبات من للتحقق وذلك

ً

 : بالدعوة املتعلقة القواعد .ب

 األقل على أيام قبلًثالثة يكوًن أن وينبغي التوكيالت تلقي موعد علىًتحديد الجمعية لعقد الدعوة تشتمل أن مراعاة يجب

مساهمينً حضوًر وهو االجتماع لعقد النصابًالقانوني وتحديد الدعوة في النص مراعاة يجبً.الجمعية انعقاد موعد من

ً.املال رأس من % 50 نسبته ما يمثلوًن

ً

 العامة الجمعية أعمال القواعد املتعلقة بجدول  .ج

ًمجلس (1 ًالتي االعتبار في يأخذ أن العامة الجمعية أعمال جدوًل إعداد عند اإلدارة يراعى  يرغب املوضوعات

 موضوع إضافة الشركة أسهم علىًاألقلًمنً%5ماًنسبتهً يملكوًن الذين للمساهمين ويجوًز .إدراجها في املساهموًن

ً.إعداده عند العامة الجمعية أعمال جدوًل إلى أكثر أو
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 مستقل، بند في الجمعيةًالعامة أعمال جدوًل عل املدرجة املوضوعات من موضوع كل إفراد علىًمجلسًاإلدارة (2

ً املختلفة املوضوعات بين الجمع وعدم
 
 ألعضاء يكوًن التي والعقود األعمال وعدمًوضع واحد، بند تحت جوهريا

 .ككل البند عل املساهمين تصويت عل الحصوًل لغرض واحد ضمنًبند فيها مباشرة غير أو مباشرة مصلحة املجلس

 

 : واملناقشة باملشاركة املتعلقة القواعد .د

 يراعي وأن العامة، اجتماعاتًالجمعيات في املساهمين من عدد أكبر تيسيرًمشاركة على الحرصًاإلدارة مجلس يراعي (1

 .لعقدها املالئمين والوقت اختيارًاملكان ذلك في

العامةًوتوجيهًاالسئلةًبشأنهاًألعضاءًلكلًمساهمًالحقًفيًمناقشةًاملوضوعاتًاملدرجةًفيًجدولًأعمالًالجمعيةً (2

مجلسًاإلدارةًأوًاملحاسب/املراجعًالقانوني،ًوعلىًاعضاءًاملجلسًأوًاملحاسبًالقانونيًاإلجابةًعليهاًبالقدرًالذيً

نافذاً رأىًاملساهمًأنًاإلجابةًغيرًوافية،ًاحتكمًللجمعيةًالعامةًويكونًقرارهًا وإذًا الًيعرضًمصالحًالشركةًللضررً،

 الشأن.فيًهذاً

ًجدوًل (3 ًفي ًاملعروضة ًاملوضوعات ًتكون ًكافية يجبًأن ًبمعلومات ًمصحوبة ًالعامة ًالجمعية ًيمكنً أعمال وبما

 املساهمينًمنًاتخاذًقراراتهم.

 تزويدًهيئةًالسوًق اجتماعًالجمعيةًالعامةًفيًمقرًالشركة،ًوينبغي يجبًأنًيتاحًللمساهمينًاالطالعًعلىًمحضر (4

 ايامًمنًعقدًاجتماعًالجمعية.ً(10ًاملاليةًبنسخًمنهًخاللً)ً

وفقًماًتنصًعليهًمناحيًوسياسةًإفصاحًالشركةًفعلىًالشركةًنشرًنتائجًوقراراتًاجتماعًالجمعيةًالعامةًفورً (5

ًً،ًوانًيراعيًالنشرًعلىًموقعًالشركةًاإللكترونيعلىًموقعًتداوًلًانتهائه
 
ً.متىًكانًذلكًممكنا

 غير العاديةنصاب الجمعية العامة :  ةعشر  السابعةاملادة 

ًًالعاديةًغيرًالعامةًالجمعيةًاجتماعًاليكوًن
 
ًذاهًيتوفرًلمًفإذاًاملالًرأسًنصفًيمثلوًنًمساهموًنًحضرهًإذاًإالًصحيحا

ًالدعوةًضمنتتًأنًبشرطًاألوًلًاإلجتماعًإلنعقادًاملحددةًاملدةًإنتهاءًمنًساعةًبعدًالثانيًاإلجتماعًيعقدًاإلجتماعًفيًالنصاب

ًاإلجتماعًهذاًعقدًإمكانيةًعنًاإلعالنًيفيدًماًاألوًلًاإلجتماعًلعقد ًًالثانيًاإلجتماعًيكوًنًاألحوالًجميعًوفي.
 
ًذاإًصحيحا

ًالىًعوةدًوجهتًالثانيًاإلجتماعًفيًالالزمًالنصابًيتوفرًلمًوإذا.ًاألقلًعلىًاملالًرأسًربعًيمثلًاملساهمينًمنًعددًحضره

ًصحيًالثالثًاإلجتماعًويكوًنًللشركةًاألساسًالنظامًفيًعليهاًاملنصوصًنفسهاًباألوضاعًينعقدًثالثًاجتماع
 
ًًحا

 
ًعددًكانًأيا

ً.ًاملختصةًالجهةًموافقةًبعدًفيهًاملمثلةًاألسهم

 العادية غير العامة الجمعية اختصاصات :ةعشر  الثامنةاملادة 

 : بماًيليللشركةًتختصًالجمعيةًالعامةًغيرًالعاديةً

عّدًبموجبًأحكامًنظامًالشركاتًباطلة.تعديلًنظامًالشركةًاألساسًباستثناءً (1
 
 ًالتعديالتًالتيًت

 ًزيادةًرأسًمالًالشركةًوفقًاألوضاعًاملقررةًفيًنظامًالشركاتًولوائحهًالتنفيذية. (2

نيتًبخسائرًمالية،ًوفقًاألوضاعًاملقررةًفيًنظامً (3 تخفيضًرأسًمالًالشركةًفيًحالًزيادتهًعلىًحاجةًالشركةًأوًإذاًم 

 ًالتنفيذية.الشركاتًولوائحهً

صًلغرضًمعين،ًوالتصرفًفيه. (4  ًتقريرًتكوينًاحتياطيًاتفاقيًللشركةًينصًعليهًنظامهاًاألساسًويخصَّ

 ًتقريرًاستمرارًالشركةًأوًحلهاًقبلًاألجلًاملعينًفيًنظامهاًاألساس. (5

 ًاملوافقةًعلىًعمليةًشراءًأسهمًالشركة. (6
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ًإصدارًأسهمًممتازةًأوًإقرارًشرائهاًأوًتحويلًأسهمًعاد (7 يةًإلىًأسهمًممتازةًأوًتحويلًاألسهمًاملمتازةًإلىًعادية،ًوذلكًبناء 

ًلنظامًالشركاتًالخاصةًبشركاتً
 
ًللضوابطًواإلجراءاتًالتنظيميةًالصادرةًتنفيذا

 
علىًنصًفيًنظامًالشركةًاألساسًووفقا

 ًاملساهمةًاملدرجة.

ًلعددًاألسهمًالتيًيجوزًإصدارهاًمقابلًىالحدًاألقص إصدارًأدواتًدينًأوًصكوكًتمويليةًقابلةًللتحويلًإلىًأسهم،ًوبيانً (8

 ًتلكًاألدواتًأوًالصكوك.

 ًتخصيصًاألسهمًاملصدرةًعندًزيادةًرأسًاملالًأوًجزءًمنهاًللعاملينًفيًالشركةًوالشركاتًالتابعةًأوًبعضها،ًأوًأيًمنًذلك. (9

ًملساهميناًلغيرًاألولويةًإعطاءًأوًنقديةًحصصًمقابلًاملالًرأسًبزيادةًاالكتتابًفيًللمساهمينًاألولويةًبحقًالعملًوقف (10

صًإذاًالشركة،ًملصلحةًمناسبةًتراهاًالتيًالحاالتًفي
 
 ً.األساسًالشركةًنظامًفيًذلكًعلىًن

ًتلكًتصدرًأنًعلىًالعادية،ًالعامةًالجمعيةًاختصاصاتًفيًداخلةًقراراتًتصدرًأنًالعاديةًغيرًالعامةًللجمعيةًويجوًز

ًًالقرارات
 
ًً.اعاالجتمًفيًاملمثلةًلألسهمًاملطلقةًباألغلبيةًاملحددةًالعاديةًالعامةًالجمعيةًقراراتًإصدارًلشروطًوفقا

 عشرة : نصاب الجمعية العامة العادية التاسعةاملادة 

ًًالعاديةًالعامةًالجمعيةًإجتماعًإنعقادًاليكوًن
 
ًلمًاإذًوًعلىًاألقلً،ًاملالًرأسًنصفًيمثلوًنًمساهموًنًحضرهًإذاًإالًصحيحا

اإلجتماعًيعقدًاإلجتماعًالثانيًبعدًساعةًمنًإنتهاءًاملدةًاملحددةًإلنعقادًاإلجتماعًاألولًبشرطًًيتوفر النصابًالالزمًلعقدًهذًا

ًاعاإلجتمًيكوًنًاألحوالًجميعًوفي.ًاإلجتماعًهذاًعقدًإمكانيةًعنًاإلعالنًيفيدًماًاألوًلًاإلجتماعًلعقدًالدعوةًتتضمنًأن

ًًالثاني
 
ًكانًعًصحيحا

 
 .ًددًاألسهمًاملمثلةًفيهأيا

 العادية العامة الجمعية اختصاصات :  العشروناملادة 

 عداًماًتختصًبهًالجمعيةًالعامةًغيرًالعاديةً،ًتختصًالجمعيةًالعامةًالعاديةًبجميعًشؤونًالشركةً،ًوبخاصةًماًيلي:

 ًتعيينًأعضاءًمجلسًاإلدارةًوعزلهم. (1

مصلحةًمباشرةًأوًغيرًمباشرةًفيًاألعمالًوالعقودًالتيًتتمًلحسابًالشركة،ًالترخيصًفيًأنًيكونًلعضوًمجلسًاإلدارةً (2

 ًوذلكًوفقًأحكامًنظامًالشركاتًولوائحهًالتنفيذية.

الترخيصًباشتراكًعضوًمجلسًاإلدارةًفيًأيًعملًمنًشأنهًمنافسةًالشركة،ًأوًأنًينافسًالشركةًفيًأحدًفروعًالنشاطً (3

 ًالشركاتًولوائحهًالتنفيذية.الذيًتزاوله،وذلكًوفقًأحكامًنظامً

فيذيةًواألنظمةًاألخرىًذاتًالعالقةًونظامًالشركةًنمراقبةًالتزامًأعضاءًمجلسًاإلدارةًبأحكامًنظامًالشركاتًولوائحهًالت (4

األساس،ًوفحصًأيًضررًينشأًعنًمخالفتهمًلتلكًاألحكامًأوًإساءتهمًتدبيرًأمورًالشركة،ًوتحديدًاملسؤوليةًاملترتبةًعلىً

ًلنظامًالشركاتًولوائحهًالتنفيذية.ذلك،ً
 
ًفيًهذاًالشأنًوفقا

 
 ًواتخاذًماًتراهًمناسبا

ًألحكامًنظامًالشركاتًولوائحهًالتنفيذية. (5
 
 تشكيلًلجنةًاملراجعةًوفقا

 ًاملوافقةًعلىًالقوائمًاملاليةًللشركة. (6

 ًاملوافقةًعلىًتقريرًمجلسًاإلدارة. (7

 ًزيعًاألرباحًالصافية.البتًفيًاقتراحاتًمجلسًاإلدارةًبشأنًطريقةًتًو (8

رًفيًاملخالفاتًالنظًتعيينًمراجعيًحساباتًالشركة،ًوتحديدًمكافآتهم،ًوإعادةًتعينيهم،ًوتغييرهم،ًواملوافقةًعلىًتقاريرهم. (9

خطرهاًبهاًمراجعوًحساباتًالشركً–واألخطاءًالتيًتقعًمنًمراجعيًحساباتًالشركةًفيًأدائهمًملهامهم،ًوفيًأيًصعوباتً ةًي 

ًمنًالوثائقًوالبياناتًتتعلقًبتً– ًوالسجالتًوغيرها ًالدفاتر ًعلى ًلهمًمنًاالطالع ًالشركة ًإدارة ًأو مكينًمجلسًاإلدارة

ًفيًهذاًالشأن.
 
 ًواإليضاحاتًالالزمةًألداءًمهامهم،ًواتخاذًماًتراهًمناسبا
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زيعًماًجاوزًمنهًهذهً(ًمنًرأسًمالًالشركةًاملدفوع،ًوتقريرًتًو%30ًوقفًتجنيبًاحتياطيًالشركةًالنظاميًمتىًماًبلغً) (10

ًصافية.
 
 ًالنسبةًعلًمساهميًالشركةًفيًالسنواتًاملاليةًالتيًالتحققًالشركةًفيهاًأرباحا

ًعلىً (11 استخدامًاالحتياطيًاالتفاقيًللشركةًفيًحالًعدمًتخصيصهًلغرضًمعين،ًعلىًأنًيكونًاستخدامًهذاًاالحتياطيًبناء 

 ًلنفعًعلىًالشركةًأوًاملساهمين.اقتراحًمنًمجلسًاإلدارةًوفيًاألوجهًالتيًتعودًبا

 ًتكوينًاحتياطياتًأخرىًللشركة،ًبخالفًاالحتياطيًالنظاميًواالحتياطيًاالتفاقي،ًوالتصرفًفيها. (12

ًمنًهذهً (13
 
اقتطاعًمبالغًمنًاألرباحًالصافيةًللشركةًإلنشاءًمؤسساتًاجتماعيةًلعامليًالشركةًأوًملعاونةًماًيكونًقائما

ًملاًوردًفيً
 
 ًاملادةًالتاسعةًوالعشرينًبعدًاملائةًمنًنظامًالشركات.املؤسسات،ًوفقا

ًمنً%50ًاملوافقةًعلىًبيعًأكثرًمنً)ً (14
 
(ًمنًأصولًالشركة،ًسواءًفيًصفقةًواحدةًأمًعدةًصفقاتًخاللًاثنيًعشرًشهرا

تاريخًأولًصفقةًبيع،ًوفيًحالًتضمنًبيعًتلكًاألصولًماًيدخلًضمنًاختصاصاتًالجمعيةًالعامةًغيرًالعادية،ًفيجبً

 ًالحصولًعلىًموافقةًالجمعيةًالعامةًغيرًالعاديةًعلىًذلك.

 جمعية املساهمين  :  العشرونالحادية و املادة 

ًلألوضاعًوالظروفًاملنصوصًعليهاًفيًنظامًالشركاتًولوائحهًالتنفيذيةً (1
 
تنعقدًالجمعيةًالعامةًالعاديةًللمساهمينًوفقا

 ًونظامًالشركةًاألساس.

 ًة.للشركتنعقدًالجمعيةًالعامةًالعاديةًمرةًعلىًاألقلًفيًالسنةًخاللًاألشهرًالستةًالتاليةًالنتهاءًالسنةًاملاليةً (2

ًلألوضاعًاملنصوصًعليهاًفيًنظامًالشركاتً (3
 
تنعقدًالجمعياتًالعامةًأوًالخاصةًللمساهمينًبدعوةًمنًمجلسًاإلدارة،ًوفقا

ولوائحهًالتنفيذيةًونظامًالشركةًاألساس.ًوعلىًمجلسًاإلدارةًأنًيدعوًالجمعيةًالعامةًالعاديةًإلىًاالجتماعًإذاًطلبًذلكً

(ًعلىًاألقلًمنًرأسًمالًالشركة.ً%5راجعةًأوًعددًمنًاملساهمينًتمثلًملكيتهمًماًنسبتهًً)مراجعًالحساباتًأوًلجنةًامل

ًمنًتاريخًطلبًمراجعً
 
هاًمجلسًاإلدارةًخاللًثالثينًيوما ويجوزًملراجعًالحساباتًدعوةًالجمعيةًإلىًاالنعقادًإذاًلمًيدع 

 ًالحسابات.

وجدولًأعمالهاًقبلًاملوعدًبعشرةًأيامًعلىًاألقل،ًوتنشرًالدعوةًًانعقادًالجمعيةًالعامةًومكانهاًيجبًاإلعالنًعنًموعد (4

عًفيًاملنطقةًالتيًيكونًفيهاًمركزًالشركةً فيًاملوقعًاإللكترونيًللسوقًواملوقعًاإللكترونيًللشركةًوفيًصحيفةًيوميةًتوزَّ

ًصةًملساهميهاًعنًطريقًوسائلالرئيسًًوباإلضافةًإلىًذلك،ًيجوزًللشركةًتوجيهًالدعوةًالنعقادًالجمعياتًالعامةًوالخا

 ًالتقنيةًالحديثة.

منًهذهًاملادةًً(4)يجوزًللشركةًتعديلًجدولًأعمالًالجمعيةًالعامةًخاللًالفترةًماًبينًنشرًاإلعالنًاملشارًإليهًفيًالفقرةً (5

 ً.وموعدًانعقادًالجمعيةًالعامة،ًعلىًأنًتعلنًالشركةًعنًذلك

ًويجوزًعقدًاجتماعاتًيجبًأنًيتاحًللمساهمينًالفرصةًللمشاركةًا (6 لفعالةًوالتصويتًفيًاجتماعاتًالجمعيةًالعامة.

والتصويتًعلىًقراراتهاًبواسطةًوسائلًالتقنيةًالحديثة،ًوذلكً الجمعياتًالعامةًللمساهمينًواشتراكًاملساهمًفيًمداوالتهًا

ًلنظامًالشركاتًالخاصةًبشركاتًامل
 
ًللضوابطًواإلجراءاتًالتنظيميةًالصادرةًتنفيذا

 
لًمجلسًيعمًساهمةًاملدرجة.وفقا

 ًاإلدارةًعلىًتيسيرًمشاركةًأكبرًعددًمنًاملساهمينًفيًاجتماعًالجمعيةًالعامة،ًومنًذلكًاختيارًاملكانًوالوقتًاملالئمين.

علىًالشركةًالتحققًمنًتسجيلًبياناتًاملساهمينًالراغبينًفيًالحضورًفيًمركزًالشركةًالرئيسًقبلًالوقتًاملحددًالنعقادً (7

 ًةًماًلمًينصًنظامًالشركةًاألساسًعلىًوسيلةًأخرى.الجمعي

لكلًمساهمًحقًحضورًالجمعياتًالعامةًللمساهمينًولوًنصًنظامًالشركةًاألساسًعلىًغيرًذلك.ًولهًفيًذلكًأنًيوكلً (8

ًآخرًمنًغيرًأعضاءًًمجلسًاإلدارةًأوًعامليًالشركةًفيًحضورًالجمعيةًالعامة
 
 ً.عنهًشخضا
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 العامة الجمعية أعمال : جدول والعشرون الثانية املادة 

مجلسًاإلدارةًعندًإعدادًجدولًأعمالًالجمعيةًالعامةًأنًيأخذًفيًاالعتبارًاملوضوعاتًالتيًيرغبًاملساهمونًفيًيراعيً (1

علًاألقلًمنًأسهمًالشركةًإضافةًموضوعًأوًأكثرًإلىًجدولًأعمالًً(%5ً)إدراجها.ًويجوزًللمساهمينًالذينًيملكونًنسبةً

 ًالجمعيةًالعامةًعندًإعداده.

علىًمجلسًاإلدارةًإفرادًكلًموضوعًمنًاملوضوعاتًاملدرجةًعلىًجدولًأعمالًالجمعيةًالعامةًفيًبندًمستقل،ًوعدمًالجمعً (2

ًتحتًبندًواحد،ًوعدمًوضعًاألعما
 
لًوالعقودًالتيًيكونًألعضاءًاملجلسًمصلحةًمباشرةًبينًاملوضوعاتًاملختلفةًجوهريا

 ًأوًغيرًمباشرةًفيهاًضمنًبندًواحد؛ًلغرضًالحصولًعلىًتصويتًاملساهمينًعلىًالبندًككل.

ًاإللكترونيًللسوقً (3 ًاإللكترونيًللشركةًواملوقع ًالنعقادً–يجبًأنًيتاحًللمساهمينًمنًخاللًاملوقع ًعندًنشرًالدعوة

علىًاملعلوماتًاملتعلقةًببنودًجدولًأعمالًالجمعيةًالعامة،ًوبخاصةًتقريرًمجلسًاإلدارةًًالحصوًلً–الجمعيةًالعامةً

ًوعلىًالشركةً ومراجعًالحساباتًوالقوائمًاملاليةًوتقريرًلجنةًاملراجعة؛ًوذلكًلتمكينهمًمنًاتخاذًقرارًمدروسًبشأنها.

 تحديثًتلكًاملعلوماتًفيًحالًتعديلًجدولًأعمالًالجمعيةًالعامة.

 ًئةًإضافةًماًتراهًمنًموضوعاتًإلىًجدولًأعمالًالجمعيةًالعامة.للهي (4

 املساهمين جمعية إدارة:  والعشرون الثالثة املادة

يرأسًاجتماعاتًالجمعياتًالعامةًللمساهمينًرئيسًمجلسًاإلدارةًأوًنائبهًعندًغيابهًأوًمنًينتدبهًمجلسًاإلدارةًمنًبينً (1

 ًاإلدارةًونائبهً.أعضائهًلذلكًفيًحالًغيابًرئيسًمجلسً

يلتزمًرئيسًجمعيةًاملساهمينًبإتاحةًالفرصةًللمساهمينًللمشاركةًالفعالةًوالتصويتًفيًاجتماعاتًالجمعيةًالعامة،ً (2

ًبالقواعدًالتيً
 
وتجنبًوضعًأيًإجراءًيؤديًإلىًإعاقةًحضورًالجمعياتًأوًاستخدامًحقًالتصويت.ًويجبًإحاطتهمًعلما

 ًءاتًالتصويت.تحكمًعملًتلكًاالجتماعاتًوإجرا

للمساهمينًحقًمناقشةًاملوضوعاتًاملدرجةًفيًجدولًأعمالًالجمعيةًالعامةًوتوجيهًاألسئلةًبشأنهاًإلىًأعضاءًمجلسً (3

 ًاإلدارةًومراجعًالحسابات.ًويجبًاإلجابةًعنًهذهًاألسئلةًبالقدرًالذيًالًيعّرضًمصلحةًالشركةًللضرر.

ماعًالجمعيةًالعامة،ًويتعينًعلىًالشركةًتزويدًالهيئةًبنسخةًمنهًخاللًيجبًتمكينًاملساهمينًمنًاالطالعًعلىًمحضرًاجت (4

 ًعشرةًأيامًمنًتاريخًعقدًاالجتماع.

ًللضوابطًالتيًتحددهاًالهيئةً–علىًالشركةًاإلعالنًللجمهورًوإشعارًالهيئةًوالسوقً (5
 
ورًبنتائجًالجمعيةًالعامةًفً–وفقا

 ًانتهائها.

 التصويت:  في املساهم وحقوق  أساليبوالعشرون :  الرابعةاملادة 

ً التصويت يعد عام بشكل
 
ً حقا

 
 أوًقيد إجراء اي وضع شكل بأي للشركة يجوًز وال طريقة، إلغاؤهًباي يمكن ال للمساهم أساسيا

فيً الشركة مساهمي ممارسة وتيسير تسهيل مراعاة ينبغي.فيًالتصويت لحقه املساهم استخدام عرقلة أو إعاقة إلى يؤدي قد

 وسائلًالتصويت استخدام ويجوًز املساهمين، بين فيما املعاملةًاملتكافئة يحقق بما العامة الجمعية قرارات على التصويت

وغيرً العادية العامة الجمعية اجتماع في املمثلة األصوات فتحتسب األساس ي الشركة نظام عليه يشتمل ما وفقً.بعد عن

ًً-: املتطلباتًالتالية وتراعى سهم، لكل صوتًواحد أساس على العادية

أوًً إدارتهم عن ذممهم بإبراء تتعلق التي العامة الجمعية قرارات على التصويت الشركة إدارة مجلس ألعضاء يجوًز ال (1

 مكافأتهم.

  .التراكمي التصويت أسلوب وفق اإلدارة مجلس اعضاء اختيار على التصويت يكوًن (2



 

الئحة حوكمة الشركة        

Page 23 of 60 

 اجتماع املساهمينًالحاضرين على توزيعها يتم التي التصويت بطاقةخاللً من االقتراع بطريقة التصويت عملية تجرًي (3

ًالشركة ممثليهم، أو الجمعية، ًبأسماء يتم أن ومراعاة البطاقة، هذه إعداد وعلى  ونبذة للعضوية املرشحين تضمينها

 .الجمعية أعمال جدوًل وبنود الذاتية، عنًسيرهم مختصرة
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 اإلدارةمجلس  الباب الثالث :

  الفصل األول 

 تشكيل مجلس اإلدارة

 : تكوين مجلس اإلدارةوالعشرون الخامسةاملادة 

فيًتكوينًًىيراعأعضاءًًو9ًوفقًماًنصًعليهًنظامًالشركةًاألساس،ًفيتشكلًمجلسًإدارةًالشركةًالسعوديةًللخدماتًاألرضيةًمنً

ًمجلسًاإلدارةًماًيلي:

 ً.والعشرونًالسابعة(ًمنًاملادة1ًدونًاإلخاللًماوردًفيًالفقرةً)ًنشاطهاائهًمعًحجمًالشركةًوطبيعةًتناسبًعددًأعض (1

 ًأنًتكونًأغلبيتهًمنًاألعضاءًغيرًالتنفيذيين. (2

 أنًالًيقلًعددًأعضائهًاملستقلينًعنًعضوينًأوًعنًثلثًأعضاءًاملجلسً،ًأيهماًأكثر. (3

 للعضوية الترشحاملادة السادسة والعشرون : 

لشغلً املرشحين بأسماء اإلدارة ملجلس والتوصية تقييمًمالءمة بمهمةً )التعويضات( واملكافآت الترشيحات لجنة تختص

 يوافي أن إدارةًالشركة مجلس لعضوية الترشح يرغب شخص كل ويراعيًً.املختلفة املجلس ولجان اإلدارة بمجلس العضوية

 .املعتمدة الترشح بنماذج الشركة خاللًسكرتارية واملكافآت الترشيحات لجنة

يرغبً ملن النماذج توفير من التأكد )التعويضات( الترشيحاتًواملكافآت لجنة من بإشراف الشركة أمانةًسرًمجلسًإدارة وعلى

 املتطلباتًالتي مراعاة مع النظامية، للمسوغات الترشح وشمولًطلبات استكمال ضمان ومن املتاحة الوسائط عبر الترشح

 .الشركة إدارة مجلس في العضوية عليها اشتملت

 : تعيين أعضاء مجلس اإلدارةوالعشرون السابعةاملادة 

(ًأعضاءًتعينهمًالجمعيةًالعامةًالعادية9ًمجلسًإدارةًيتكونًمنًتسعةً)السعوديةًللخدماتًاألرضيةًيتولىًإدارةًالشركةً (1

 ً(ًسنوات.3ملدةًالًتزيدًعنًثالثً)

تنتخبًالجمعيةًالعامةًأعضاءًمجلسًاإلدارةًللمدةًاملنصوصًعليهاًفيًنظامًالشركةًاألساسًبشرطًأنًالًتتجاوزًثالثً (2

 انقضاء اسباب من أليًسبب املجلس دورة أثناء املجلس أعضاء أحد مركز شغر وإذا،ًسنوات.ًويجوزًإعادةًانتخابهمً

ًملجلس أدناه، املوضحة العضوية ًهذا واملكافآتًالترشيحات لجنة من بتوصية اإلدارة جاز  استيفاء بعد املركز شغل

  .االشرافية املتطلبات

شترطًأنًالًيشغلًعضوًمجلسًاإلدارةًعضويةًمجلسًإدارةًأكثرًمنًخمسًشركاتًمساهمةًمدرجةًفيًالسوقًفيًآنً (3 ي 

 ًواحد.

خمسةًأيامًعملًمنًتاريخًبدءًدورةًًعلىًالشركةًإشعارًالهيئةًبأسماءًأعضاءًمجلسًاإلدارةًوصفاتًعضويتهمًخاللينبغيً (4

وأيًتغييراتًتطرأًعلىًعضويتهمًخاللًخمسةًأيامًعملًمنًتاريخًحدوثًً–أيهماًأقربًً–همًنمجلسًاإلدارةًأوًمنًتاريخًتعيي

  التغييرات.

 والعشرون : إنتهاء عضوية مجلس اإلدارة الثامنةاملادة 

ً:ًحين الشركة إدارة مجلس عضو عضوية بعضهم،ًوتنتهي أو املجلس أعضاء جميع عزًل وقت كل في العامةًالعادية للجمعية يجوًز (أ

ًانتهاءًاملدةًالنظامية. (1
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ًاستقالةًالعضو.ً (2

3) ً
 
ًامليالدية،ًإالًفيًحالًقررتًالجمعيةًالعامةًللشركةًغيرًذلك.ًإذاًبلغًالعضوًسنًالسبعينًعاما

ًإذاًأ (4
 
ًملكةًالعربيةًالسعودية.ألحكامًأيًنظامًنافذًفيًاملًصبحًالعضوًغيرًصالحًللعضويةًوفقا

 وباألغلبية اإلدارة، منًمجلس بطلب العزًل يكن لم اذا الثلثين، بأغلبية العامةًيصدر الجمعية من بقرار العضو عزًل حال في (5

ً.اإلدارة مجلس من طلب على العزلًبناء كان اذا البسيطة

ًإذاًأصبحتًقوىًالعضوًالعقليةًغيرًسليمة. (6

ًمخلةًباألمانةًأوًتمسًبالشرف،ًأوًترتبًعليهاًغشًواحتيال.ًإذاًحكمًبإدانةًالعضوًفيًجريمة (7

ًإذاًحكمًبإفالسًالعضوًأوًأجرىًترتيباتًأوًصلحًمعًدائنيه.ً (8

ًمشروع عذر دوًن للمجلس متتالية اجتماعات ثالثة حضوًر العضوًعن فيًحالًتغيب (9

ًمعًبيانًاألسبابًعندًانتهاءًعضويةًعضوًفيًمجلسًاإلدارةًبإحدىًطرقًانتهاءًالعضوية،ًعلىًالشركةً (ب
 
أنًتشعرًالهيئةًوالسوقًفورا

 ًالتيًدعتًإلىًذلك.

إذاًاستقالًعضوًمجلسًاإلدارة،ًوكانتًلديهًملحوظاتًعلىًأداءًالشركة،ًفعليهًًتقديمًبيانًمكتوبًبهاًإلىًرئيسًمجلسًاإلدارة،ً (ت

 .ويجبًعرضًهذاًالبيانًعلىًأعضاءًمجلسًاإلدارة

 إلستقاللوالعشرون : عوارض ا التاسعةاملادة 

ًعلىًممارسةًمهامهًوإبداءًآرائهًوالتصويتًعلىًالقراراتًبموضوعيةً (1
 
يجبًأنًيكونًعضوًمجلسًاإلدارةًاملستقلًقادرا

عينًمجلسًاإلدارةًعلىًاتخاذًالقراراتًالسليمةًالتيًتسهمًفيًتحقيقًمصالحًالشركة.  ًوحياد،ًبماًي 

ًملدىًتحققً (2
 
ًسنويا

 
استقاللًالعضوًوالتأكدًمنًعدمًوجودًعالقاتًأوًظروفًتؤثرًأوًعلىًمجلسًاإلدارةًأنًيجريًتقييما

 ًيمكنًأنًتؤثرًفيه.

 ماًيلي:ً–علىًسبيلًاملثالًالًالحصرًً–يتنافىًمعًاالستقاللًالالزمًتوافرهًفيًعضوًمجلسًاإلدارةًاملستقلً (3

ًملاًنسبتهًخمسةًفيًاملائةًأوًأكثرًمنًأسهمًالشركةًأوًمنًأسهمًشركةًأخ (أ
 
ًرىًمنًمجموعتهاًأوًلهًصلةأنًيكونًمالكا

 ًقرابةًمعًمنًيملكًهذهًالنسبة.

ًلشخصًذيًصفةًاعتباريةًيملكًماًنسبتهًخمسةًفيًاملائةًأوًأكثرًمنًأسهمًالشركةًأوًمنًأسهمًشركةً (ب
 
أنًيكونًممثال

 ًمنًمجموعتها.ًأخرًى

 ًمجموعتها.أنًتكونًلهًصلةًقرابةًمعًأيًمنًأعضاءًمجلسًاإلدارةًفيًالشركةًأوًفيًشركةًأخرىًمنً (ت

 ًأنًتكونًلهًصلةًقرابةًمعًأيًمنًكبارًالتنفيذيينًفيًالشركةًأوًفيًشركةًأخرىًمنًمجموعتها. (ث

 .ًأنًيكونًعضوًمجلسًإدارةًفيًشركةًأخرىًمنًمجموعةًالشركةًاملرشحًلعضويةًمجلسًإدارتها (ج

ًخاللًالعامينًاملاضيينًلدىًالشركةًأوًأيًطرفًمتعاملً (ح
 
ًأوًشركةًأخرىًمنًأنًيعملًأوًكانًيعملًموظفا معها

ًلحصصًسيطرةًلدىًأيًمنًتلكًاألطرافًخاللً
 
مجموعتها،ًكمراجعيًالحساباتًوكبارًاملوّردين،ًأوًأنًيكونًمالكا

 ًالعامينًاملاضيين.

 ًأنًتكونًلهًمصلحةًمباشرةًأوًغيرًمباشرةًفيًاألعمالًوالعقودًالتيًتتمًلحسابًالشركة. (خ

 ًوةًعلىًمكافأةًعضويةًمجلسًاإلدارةًأوًأيًمنًلجانه.مبالغًماليةًمنًالشركةًعاًلًىأنًيتقاض  (د

 ًأنًيشتركًفيًعملًمنًشأنهًمنافسةًالشركة،ًأوًأنًيتجرًفيًأحدًفروعًالنشاطًالذيًتزاولهًالشركة. (ذ

 الشركة بشئون  اإلدارة مجلس أعضاء تعريف:  الثالثون املادة 

ً مجلس أعضاء على فإن ، الوثيقة هذه تتضمنه ما وفق بعدً املناسبة واملعارف املهارات يكتسبوا أن الجدد ولجانهاإلدارة

الشركةًلعملً املنظمة واللوائح بالنظم تزويدهم يتم وأن سكرتاريةًالشركة، تعده شامل برنامج خالل من وذلك تعيينهم،
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 املناطة واملسئولياتًللدوًر تحديد على تشتمل بمذكرة الجدد األعضاء يتمًتزويد أن مراعاة ينبغي كما وتحديثاتها،وأنشطتهاً

ً.بهم

 واللجان املجلس أعضاء وتعويضات مكافآتالثالثون : الحادية و املادة 

 خارجهًوبدالت ومن املجلس عن املنبثقة اللجان غيرًالتنفيذيينًوأعضاء من اإلدارة مجلس أعضاء وبدالت مكافآت تحددً

ً واللجان املجلس حضورهمًالجتماعات
 
 ،الجمعيةًالعامةًللمساهمين هاتأقًر التيواملكافآتًًللتعويضات لسياسةًالشركة وفقا

ً.التوجيهاتًاالشرافية مع يتسق بما إقرارها يجرًي التي

للجمعيةً املقدم السنوًي اإلدارة مجلس تقرير في بدقةًااللتزامًباإلفصاح الشركة على فإن التنظيمية، اللوائح به تقض ي ما وفق

ًوغيرًالتنفيذيين التنفيذيين من اإلدارة مجلس ألعضاء والتعويضاتًاملدفوعة املكافآت وحجم مقدار تفاصيل عن العامة

 ويراعىًالتاليً:

 .السياسة هذه عن جوهرًيًانحراف أي وبيان بها، املعموًل املكافآت وسياسة وحةناملم املكافآت بين العالقة توضيح (أ

 :حدة ىعل يلي ممن لكل املدفوعة والتعويضات املكافآت بشأن الالزمة التفاصيل بيان (ب

 .اإلدارة سمجل أعضاء (1

 واملدير فيذينالت سالرئي همنضم منًيكوًن أن ىعل الشركة من املكافآت ىأعل تلقوا ممن فيذييننالت كبار من خمسة (2

 .املالي

 اللجان أعضاء (3

  الفصل الثاني

 مسؤوليات مجلس اإلدارة وإختصاصاته 

 اإلدارة: مسؤولية مجلس والثالثون  الثانيةاملادة 

يمثلًمجلسًاإلدارةًجميعًاملساهمين،ًوعليهًبذلًواجبيًالعنايةًوالوالءًفيًإدارةًالشركةًوكلًماًمنًشأنهًصونًمصالحهاً (1

 ًوتنميتهاًوتعظيمًقيمتها.

ًأوًجهاتًأوًأفرادًفيًممارسةًبعضًاختصاصاتهً (2
 
تقعًعلىًعاتقًمجلسًإدارةًالشركةًاملسؤوليةًعنًأعمالهاًوإنًفوضًلجانا

 ًجميعًاألحوال،ًالًيجوزًملجلسًاإلدارةًإصدارًتفويضًعامًأوًغيرًمحددًاملدة.وفيً

 : الوظائف األساسية ملجلس اإلدارة والثالثون  الثالثةاملادة 

فيذيةًونظامًالشركةًاألساس،ًيكونًملجلسًاإلدارةًتنمعًمراعاةًاالختصاصاتًاملقررةًللجمعيةًالعامةًفيًنظامًالشركاتًولوائحهًال

ًالصالحياتًفيًإدارةًالشركةًوتوجيهًأعمالهاًبماًيحققًأغراضها،ًويدخلًضمنًمهامًمجلسًاإلدارةًواختصاصاتهًًماًيلي:أوسعً

ًت (1 ً ًبشكلًدوري،نوضعًالخططًوالسياساتًواالستراتيجياتًواألهدافًالرئيسةًللشركةًواإلشرافًعلى ًومراجعتها ًفيذها

 ًمةًلتحقيقها،ًومنًذلك:والتأكدًمنًتوافرًاملواردًالبشريةًواملاليةًالالًز

ً (أ ًإدارة ًوإجراءات ًوسياسات ًالرئيسة ًالعمل ًوخطط ًللشركة ًالشاملة ًاالستراتيجية ومراجعتهاًًاملخاطروضع

 وتوجيهها.

 تحديدًالهيكلًالرأسماليًاألمثلًللشركةًواستراتيجياتهاًوأهدافهاًاملاليةًوإقرارًاملوازناتًالتقديريةًبأنواعها. (ب

 الرأسماليةًالرئيسةًللشركة،ًوتملكًاألصولًوالتصرفًبها.اإلشرافًعلىًالنفقاتً (ت
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 وضعًأهدافًاألداءًومراقبةًالتنفيذًواألداءًالشاملًفيًالشركة. (ث

 املراجعةًالدوريةًللهياكلًالتنظيميةًوالوظيفيةًفيًالشركةًواعتمادها. (ج

 رئيسة.التحققًمنًتوافرًاملواردًالبشريةًواملاليةًالالزمةًلتحقيقًأهدافًالشركةًوخططهاًال (ح

ًًوضعًأنظمةًوضوابطًللرقابةًالداخليةًواإلشرافًالعامًعليها،ًومنًذلك: (2

وضعًسياسةًمكتوبةًملعالجةًحاالتًتعارضًاملصالحًالفعليةًواملحتملةًلكلًمنًأعضاءًمجلسًاإلدارةًواإلدارةً (أ

ًالتصرفًالن ًوإساءة ًومرافقها، ًالشركة ًأصول ًاستخدام ًإساءة ًذلك ًويشمل ًواملساهمين، ًعنًالتنفيذية اتج

 التعامالتًمعًاألطرافًذويًالعالقة.

 ة،ًبماًفيًذلكًاألنظمةًذاتًالصلةًبإعدادًالتقاريرًاملالية.يالتأكدًمنًسالمةًاألنظمةًاملاليةًواملحاسب (ب

دًتواجهًالتيًقًاملخاطر؛ًوذلكًبوضعًتصورًعامًعنًاملخاطرالتأكدًمنًتطبيقًأنظمةًرقابيةًمناسبةًلقياسًوإدارةً (ت

ًالشركةًوإنشاءً ًبشفافيةًمعًأصحابًاملصالحًًاملخاطربيئةًملمةًبثقافةًإدارة ًوطرحها علىًمستوىًالشركة،

 واألطرافًذاتًالصلةًبالشركة.

 املراجعةًالسنويةًلفاعليةًإجراءاتًالرقابةًالداخليةًفيًالشركة.ً (ث

األحكامًاإللزاميةًفيًًبماًالًيتعارضًمعً–إعدادًسياساتًومعاييرًوإجراءاتًواضحةًومحددةًللعضويةًفيًمجلسًاإلدارةً (3

 .ً،ًووضعهاًموضعًالتنفيذًبعدًإقرارًالجمعيةًالعامةًلها–هذهًالالئحةً

 ًوضعًسياسةًمكتوبةًتنظمًالعالقةًمعًأصحابًاملصالحًوفقًأحكامًهذهًالالئحة. (4

ًا (5 ًاملعلومات ًعن ًباإلفصاح ًوالتزامها ًواللوائح ًباألنظمة ًالشركة ًتقيد ًتضمن ًالتي ًواإلجراءات ًالسياسات وهريةًلجوضع

 ًللمساهمينًوأصحابًاملصالح،ًوالتحققًمنًتقيدًاإلدارةًالتنفيذيةًبها.

 ًاإلشرافًعلىًإدارةًماليةًالشركة،ًوتدفقاتهاًالنقدية،ًوعالقاتهاًاملاليةًواالئتمانيةًمعًالغير. (6

 ًاالقتراحًللجمعيةًالعامةًغيرًالعاديةًبماًيراهًحيالًماًيلي: (7

 زيادةًرأسًمالًالشركةًأوًتخفيضه. (أ

 حلًالشركةًقبلًاألجلًاملعينًفيًنظامًالشركةًاألساسًأوًتقريرًاستمرارها. (ب

 ًاالقتراحًللجمعيةًالعامةًالعاديةًبماًيراهًحيالًماًيلي: (8

استخدامًاالحتياطيًاالتفاقيًللشركةًفيًحالًتكوينهًمنًقبلًالجمعيةًالعامةًغيرًالعاديةًوعدمًتخصيصهًلغرضً (أ

 معين.

 ماليةًإضافيةًللشركة.تكوينًاحتياطياتًأوًمخصصاتً (ب

 طريقةًتوزيعًأرباحًالشركةًالصافية. (ت

 ًإعدادًالقوائمًاملاليةًاألوليةًوالسنويةًللشركةًواعتمادهاًقبلًنشرها. (9

 ًإعدادًتقريرًمجلسًاإلدارةًواعتمادهًقبلًنشره. (10

ًاإلفصاح (11 ًعمل ًوذلكًوفقًسياساتًونظم ًعنها ًالبياناتًواملعلوماتًالواجبًاإلفصاح ًوسالمة ًدقة والشفافيةًًضمان

 ًاملعمولًبها.

إرساءًقنواتًاتصالًفعالةًتتيحًللمساهمينًاالطالعًبشكلًمستمرًودوريًعلىًأوجهًاألنشطةًاملختلفةًللشركةًوأيًتطوراتً (12

 ًجوهرية.

دًفيهاًمدةًاللجنةًوصالحياتهاًومسؤولياتها،ًوكيفيةًرقابةًاملجلسًعليها،ً (13 تشكيلًلجانًمتخصصةًمنبثقةًعنهًبقراراتًيحدَّ

أنًيتضمنًقرارًالتشكيلًتسميةًاألعضاءًوتحديدًمهامهمًوحقوقهمًوواجباتهم،ًمعًتقييمًأداءًوأعمالًهذهًاللجانًًعلى

 ًوأعضائها.
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منحًللعاملينًفيًالشركة،ًمثلًاملكافآتًالثابتة،ًواملكافآتًاملرتبطةًباألداء،ًواملكافآتًفيًشكلً (14
 
تحديدًأنواعًاملكافآتًالتيًت

ًالًيتعارضًمعًا ًبما ًلنظامًالشركاتًالخاصةًبشركاتًاملساهمةًأسهم،
 
ًتنفيذا لضوابطًواإلجراءاتًالتنظيميةًالصادرة

 ًاملدرجة.

 .وضعًالقيمًواملعاييرًالتيًتحكمًالعملًفيًالشركة (15

 الثالثون: توزيع االختصاصات واملهامو  الرابعةاملادة 

ً ًبين ًاملهام ًاالختصاصاتًوتوزيع ًتحديد ًللشركة ًالتنظيمي ًالهيكل ًأفضليتضمن ًمع ًيتفق ًبما ًالتنفيذية ًواإلدارة ًمجلسًاإلدارة

ممارساتًحوكمةًالشركاتًويحّسنًكفاءةًاتخاذًقراراتًالشركةًويحققًالتوازنًفيًالصالحياتًوالسلطاتًبينهما.ًويتعينًعلىًمجلسً

ًاإلدارةًفيًسبيلًذلك:

فيًذلكًتحدي (1 بمًا وكولةًدًاملهامًواالختصاصاتًواملسؤولياتًاملاعتمادًالسياساتًالداخليةًاملتعلقةًبعملًالشركةًوتطويرهاً،

 ًإلىًاملستوياتًالتنظيميةًاملختلفة.

ًتلكًالصالحيات،ً (2 ًوجدولًيوضح ًالتنفيذية ًاإلدارة ًإلى ًالصالحياتًاملفوضة ًبتحديد ًوتفصيلية ًمكتوبة ًسياسة اعتماد

أنًممارساتهاًًبشًأوًسنويةًتقاريرًدوريةوطريقةًالتنفيذًومدةًالتفويض،ًوملجلسًاإلدارةًأنًيطلبًمنًاإلدارةًالتنفيذيةًرفعً

 .صالحياتًاملفوضةلل

 ًتحديدًاملوضوعاتًالتيًيحتفظًاملجلسًبصالحيةًالبتًفيها. (3

 الثالثون: الفصل بين املناصب و  الخامسةاملادة 

ًللرئيسً،ًويجوًز (1
 
ًونائبا

 
عّينًمجلسًاإلدارةًمنًبينًأعضائهًرئيسا عًلهًمعًمراعاةًأحكامًنظامًالشركةًاألساس،ًي  ًأنًي 

 
ّينًعضوا

.
 
 ًمنتدبا

بماًفيًذلكًمنصبًالعضوًاملنتدبًأوًً–الًيجوزًالجمعًبينًمنصبًرئيسًمجلسًاإلدارةًوأيًمنصبًتنفيذيًفيًالشركةً (2

 وإنًنصًنظامًالشركةًاألساسًعلىًخالفًذلك.ً–الرئيسًالتنفيذيًأوًاملديرًالعامً

ومسؤولياتهمًً–إنًوجدًً–اإلدارةًونائبهًوالعضوًاملنتدبًعلىًمجلسًاإلدارةًتحديدًاختصاصاتًكلًمنًرئيسًمجلسً (3

 ًبشكلًواضحًومكتوبًإذاًخالًنظامًالشركةًاألساسًمنًذلك.

لطةًاملطلقةًالتخاذًالقراراتًفيًالشركة. (4  ًفيًجميعًاألحوال،ًالًيجوزًأنًينفردًشخصًبالس 

 و الثالثون: اإلشراف على اإلدارة التنفيذية السادسةاملادة 

ًاملهامًًيتولىًمجلس ًوالتحققًمنًأدائها ًوالرقابةًواإلشرافًعليها، ًوتنظيمًكيفيةًعملها، ًالتنفيذيةًللشركة، اإلدارةًتشكيلًاإلدارة

ًاملوكولةًإليها،ًوعليهًفيًسبيلًذلك:

 ًوضعًالسياساتًاإلداريةًواملاليةًالالزمة. (1

 ً.بالشركةًمنًخاللًاإلداراتًالرقابيةًالتحققًمنًأنًاإلدارةًالتنفيذيةًتعملًوفقًالسياساتًاملعتمدةًمنه (2

 ًاختيارًالرئيسًالتنفيذيًللشركةًوتعيينه،ًواإلشرافًعلىًأعماله. (3

 ًوعزلهًوتحديدًمكافآته،ًإنًوجد.ًاملراجعًالداخلياجعةًالداخليةًأوًتعيينًمديرًوحدةًأوًإدارةًاملًر (4

 ً،ًإنًوجد.أتهوعزلهًوتحديدًمكافًالحوكمةًوااللتزامدارةًإتعيينًمديرً (5

عقدًاجتماعاتًدوريةًمعًاإلدارةًالتنفيذيةًلبحثًمجرياتًالعملًوماًيعتريهًمنًمعوقاتًومشاكل،ًواستعراضًومناقشةً (6

 املعلوماتًاملهمةًبشأنًنشاطًالشركة.

 ًلشركةًواستراتيجيتها.اوضعًمعاييرًأداءًلإلدارةًالتنفيذيةًتنسجمًمعًأهدافً (7
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 ًمراجعةًأداءًاإلدارةًالتنفيذيةًوتقويمه. (8

 ًخططًالتعاقبًعلىًإدارةًالشركة.وضعً (9

 و الثالثون: اختصاصات اإلدارة التنفيذية ومهامها السابعةاملادة 

معًمراعاةًاالختصاصاتًاملقررةًملجلسًاإلدارةًبموجبًأحكامًنظامًالشركاتًولوائحهًالتنفيذية،ًتختصًاإلدارةًالتنفيذيةًبتنفيذً

ةًللشركةًبماًيحققًأغراضها.ًويدخلًضمنًاختصاصاتًاإلدارةًالتنفيذيةًالخططًوالسياساتًواالستراتيجياتًواألهدافًالرئيس

ًومهامهاًماًيلي:

 ًتنفيذًالسياساتًواألنظمةًالداخليةًللشركةًاملقرةًمنًمجلسًاإلدارة. (1

2) ً ًوإدارةًاإًلاقتراح ًوالتمويل، ًوسياساتًوآلياتًاالستثمار، ًواملرحلية ًالرئيسة ًوخططًالعمل ًللشركة ًالشاملة ستراتيجية

 ً،ًوخططًإدارةًالظروفًاإلداريةًالطارئةًوتنفيذها.املخاطر

 ًاقتراحًالهيكلًالرأسماليًاألمثلًللشركةًواستراتيجياتهاًوأهدافهاًاملالية. (3

 ًاقتراحًالنفقاتًالرأسماليةًالرئيسةًللشركةًوتملكًاألصولًوالتصرفًفيها. (4

 ًدارةًللنظرًفيًاعتمادها.اقتراحًالهياكلًالتنظيميةًوالوظيفيةًللشركةًورفعهاًإلىًمجلسًاإًل (5

 ًتنفيذًأنظمةًوضوابطًالرقابةًالداخليةًواإلشرافًالعامًعليها،ًوتشمل: (6

 تنفيذًسياسةًتعارضًاملصالح. (أ

 تطبيقًاألنظمةًاملاليةًواملحاسبيةًبشكلًسليم،ًبماًفيًذلكًاألنظمةًذاتًالصلةًبإعدادًالتقاريرًاملالية. (ب

كةًالتيًقدًتواجهًالشًرًاملخاطر،ًوذلكًبوضعًتصورًعامًعنًاملخاطرتطبيقًأنظمةًرقابيةًمناسبةًلقياسًوإدارةً (ت

علىًمستوىًالشركة،ًوطرحهاًبشفافيةًمعًمجلسًاإلدارةًوغيرهمًمنًًاملخاطروإنشاءًبيئةًملمةًبثقافةًالحدًمنً

 أصحابًاملصالح.

 ً.اقتراحًتعديلهاًعندًالحاجةًوً–بماًالًيتعارضًمعًأحكامًهذهًالالئحةً–تنفيذًقواعدًالحوكمةًالخاصةًبالشركةًبفعاليةً (7

ًاملعلوماتًالجوهريةً (8 ًعن ًباإلفصاح ًوالتزامها ًواللوائح ًباألنظمة ًالشركة ًتقيد ًتضمن ًالسياساتًواإلجراءاتًالتي تنفيذ

 ً.للمساهمينًوأصحابًاملصالح

 ًتزويدًمجلسًاإلدارةًباملعلوماتًالالزمةًملمارسةًاختصاصاتهًوتقديمًتوصياتهًحيالًماًيلي: (9

 مالًالشركةًأوًتخفيضه.ًزيادةًرأس (أ

 حلًالشركةًقبلًاألجلًاملحددًفيًنظامهاًاألساسًأوًتقريرًاستمرارها. (ب

 استخدامًاالحتياطيًاالتفاقيًللشركة. (ت

 تكوينًاحتياطياتًإضافيةًللشركة. (ث

 طريقةًتوزيعًأرباحًالشركةًالصافية. (ج

ًمثلًاملكافآتًالثابت (10 منحًللعاملين،
 
ًت ًواملكافآتًفاقتراحًسياسةًوأنواعًاملكافآتًالتي يًشكلًة،ًواملكافآتًاملرتبطةًباألداء،

 ًأسهم.

ًالشركةً (11 ًوأهداف ًخطط ًضوء ًفي ًالشركة ًنشاط ًفي ًاملحرز ًالتقدم ًبشأن ًاملالية ًوغير ًاملالية ًالدورية ًالتقارير إعداد

 ًاالستراتيجية،ًوعرضًتلكًالتقاريرًعلىًمجلسًاإلدارة.

12) ً
 
ًفضال ًأنشطتها، ًوتسيير ًللشركة ًاليومي ًالعمل ًأهدافًالشركةًًإدارة ًمع ًيتفق ًوبما ًاألمثل ًبالشكل ًمواردها ًإدارة عن

 ًواستراتيجيتها.

 املشاركةًالفعالةًفيًبناءًثقافةًالقيمًاألخالقيةًوتنميتهاًداخلًالشركة. (13
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14) ً ًوإدارة ًالداخلية ًبمستوىًاملخاطرتنفيذًنظمًالرقابة ًااللتزام ًوالحرصًعلى ًتلكًالنظمًوكفايتها، ًوالتحققًمنًفعالية ،

 ًاملعتمدًمنًمجلسًاإلدارة.ًاملخاطر

فيًذلكًتحديدًاملهامًواالختصاصاتًواملسؤولياتًاملوكولةً (15 اقتراحًالسياساتًالداخليةًاملتعلقةًبعملًالشركةًوتطويرها،ًبمًا

 ًإلىًاملستوياتًالتنظيميةًاملختلفة.

 اقتراحًسياسةًواضحةًلتفويضًاألعمالًإليهاًوطريقةًتنفيذها. (16

لتيًتفوضًإليها،ًوإجراءاتًاتخاذًالقرارًومدةًالتفويض،ًعلىًأنًترفعًإلىًمجلسًاإلدارةًتقاريرًدوريةًاقتراحًالصالحياتًا (17

 ًعنًممارساتهاًلتلكًالصالحيات.

  الفصل الثالث

 اختصاصات رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 

 و الثالثون: اختصاصات رئيس مجلس اإلدارة ومهامه الثامنةاملادة 

،ًيتولىًرئيسًمجلسًاإلدارةًقيادةًاملجلسًواإلشرافًعلىًسيرًعملهًوالنظامًاألساس يًللشركةًًمجلسًاإلدارةدونًإخاللًباختصاصاتً

ًوأداءًاختصاصاتهًبفعالية،ًويدخلًفيًمهامًواختصاصاتًرئيسًمجلسًاإلدارةًبصفةًخاصةًماًيلي:

ًوالواض (1 ًاملعلوماتًالكاملة ًالوقتًاملناسبًعلى ًفي ًمجلسًاإلدارة ًأعضاء ًاملضللة.ضمانًحصول ًوغير ًوالصحيحة ًحة

 ًالتحققًمنًقيامًمجلسًاإلدارةًبمناقشةًجميعًاملسائلًاألساسيةًبشكلًفعالًوفيًالوقتًاملناسب.

ًينصًعليهًنظامًالشركاتًولوائحهًالتنفيذيةًونظامًالشركةًاألساس. (2 عضاءًتشجيعًأًتمثيلًالشركةًأمامًالغيرًوفقًما

 ًوبماًيحققًمصلحةًالشركة.ًمجلسًاإلدارةًعلىًممارسةًمهامهمًبفعالية

 ًضمانًوجودًقنواتًللتواصلًالفعليًمعًاملساهمينًوإيصالًآرائهمًإلىًمجلسًاإلدارة. (3

ًالتنفيذيينًوغيرً (4 تشجيعًالعالقاتًالبناءةًواملشاركةًالفعالةًبينًكلًمنًمجلسًاإلدارةًواإلدارةًالتنفيذيةًوبينًاألعضاء

 لىًالنقدًالبناء.التنفيذينًواملستقلين،ًوإيجادًثقافةًتشجعًع

إعدادًجدولًأعمالًاجتماعاتًمجلسًاإلدارةًمعًاألخذًبعينًاالعتبارًأيًمسألةًيطرحهاًأحدًأعضاءًمجلسًاإلدارةًأوًيثيرهاً (5

 ًمراجعًالحسابات،ًوالتشاورًمعًأعضاءًاملجلسًوالرئيسًالتنفيذيًعندًإعدادًجدولًأعمالًاملجلسً.

 ًدارةًغيرًالتنفيذيينًدونًحضورًأيًتنفيذيًفيًالشركة.عقدًلقاءاتًبصفةًدوريةًمعًأعضاءًمجلسًاإًل (6

إبالغًالجمعيةًالعامةًالعاديةًعندًانعقادهاًباألعمالًوالعقودًالتيًيكونًألحدًأعضاءًمجلسًاإلدارةًمصلحةًمباشرةًأوًغيرً (7

ريرًخاصًهذاًالتبليغًتقًمباشرةًفيها،ًعلىًأنًيتضمنًهذاًاإلبالغًاملعلوماتًالتيًقدمهاًالعضوًإلىًمجلسًاإلدارةً،وأنًيرافق

 ًمنًمراجعًحساباتًالشركةًالخارجي.

 ً.الدعوةًالجتماعاتًمجلسًاإلدارةًوًالجمعياتًالعامةًللشركة (8

 ً.ترؤسًوإدارةًاجتماعًمجلسًاإلدارةًوًالجمعياتًالعامةًللشركة (9

ًفيًحالةًتساويًاألصواتًفيًمجلسًاإلدارة (10
 
 ً.يكونًصوتهًمرجحا

 ً.الرسميةًواإلعالميةتمثيلًالشركةًفيًاملحافلً (11

 ً.السلطاتًوًاالختصاصاتًاألخرىًالتيًيمنحهاًلهًمجلسًاإلدارة (12

ًً.لرئيسًاملجلسًأنًيوكلًاحدًأعضاءًاملجلسًأوًموظفيًالشركةًأوًمنًالغيرًفيًمباشرةًعملًأوًأعمالًمعينة (13

 ملجلس و الثالثون  التاسعةاملادة 
ً
 اإلدارة : تعيين الرئيس التنفيذي بعد انتهاء خدماته رئيسا

ًملجلسًإدارةًالشركةًخاللًالسنةًاألولىًمنًانتهاءًخدماته.ً
 
ًاليجوزًتعيينًالرئيسًالتنفيذيًرئيسا
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 : مبادئ الصدق واألمانة والوالءاألربعون املادة 

تقديمهاًًوًيلتزمًكلًعضوًمنًأعضاءًمجلسًاإلدارةًبمبادئًالصدقًواألمانةًوالوالءًوالعنايةًواالهتمامًبمصالحًالشركةًواملساهمين

ًعلىًمصلحتهًالشخصية،ًويدخلًفيًذلكًعلىًوجهًالخصوصًماًيلي:

وذلكًبأنًتكونًعالقةًعضوًمجلسًاإلدارةًبالشركةًعالقةًمهنيةًصادقة،ًوأنًيفصحًلهاًعنًأيًمعلوماتًمؤثرةًًالصدق: (1

 ًقبلًتنفيذًأيًصفقةًأوًعقدًمعًالشركةًأوًإحدىًشركاتهاًالتابعة.

وًمجلسًاإلدارةًالتعامالتًالتيًتنطويًعلىًتعارضًفيًاملصالح،ًمعًالتحققًمنًعدالةًالتعامل،ًوذلكًبأنًيتجنبًعضًالوالء: (2

 ًومراعاةًاألحكامًالخاصةًبتعارضًاملصالحًفيًهذهًالالئحة.

وذلكًبأداءًالواجباتًواملسؤولياتًالواردةًفيًنظامًالشركاتًونظامًالسوقًاملاليةًولوائحهماًالتنفيذيةًًالعناية واالهتمام: (3

ًً.ونظامًالشركةًاألساسًواألنظمةًاألخرىًذاتًالعالقة

 : مهام أعضاء مجلس اإلدارة وواجباتهماألربعون الحادية و  املادة

ًاملهامًوالواجباتًالتية:ً–منًخاللًعضويتهًفيًمجلسًاإلدارةًً–يؤديًكلًعضوًمنًأعضاءًمجلسًاإلدارةً

 ًتقديمًاملقترحاتًلتطويرًاستراتيجيةًالشركة. (1

 ًأداءًاإلدارةًالتنفيذيةًومدىًتحقيقهاًألهدافًالشركةًوأغراضها.مراقبةً (2

 ًمراجعةًالتقاريرًالخاصةًبأداءًالشركة. (3

 ًالتحققًمنًسالمةًونزاهةًالقوائمًواملعلوماتًاملاليةًللشركة. (4

 .ًفيًالشركةًقويةًاملخاطرالتحققًمنًأنًالرقابةًاملاليةًونظمًإدارةً (5

 ًأعضاءًاإلدارةًالتنفيذية.تحديدًاملستوياتًاملالئمةًملكافآتً (6

 ًإبداءًالرأيًفيًتعيينًأعضاءًاإلدارةًالتنفيذيةًوعزلهم. (7

 ًاملشاركةًفيًوضعًخطةًالتعاقبًواإلحاللًفيًوظائفًالشركةًالتنفيذية. (8

ًدااللتزامًالتامًبأحكامًنظامًالشركاتًونظامًالسوقًاملاليةًولوائحهماًالتنفيذيةًواألنظمةًذاتًالصلةًوالنظامًاألساسًعن (9

 ًممارستهًملهامًعضويتهًفيًاملجلسً،ًواالمتناعًمنًالقيامًأوًاملشاركةًفيًأيًعملًيشكلًإساءةًلتدبيرًشؤونًالشركة.

،ًأوً (10
 
حضورًاجتماعاتًمجلسًاإلدارةًوالجمعيةًالعامةًوعدمًالتغيبًعنهاًإالًلعذرًمشروعًيخطرًبهًرئيسًاملجلسًمسبقا

 ألسبابًطارئة.

ًفيهاًمجلسًاإلدارةًقةًعنًاللجانًاملنبثحضورًاجتماعاتً (11
 
وعدمًالتغيبًعنهاًإالًلعذرًمشروعًيخطرًبهًًوالتىًيكونًعضوا

،ًأوًألسبابًطارئة.ًاللجنةرئيسً
 
 ًمسبقا

تخصيصًوقتًكاٍفًلالضطالعًبمسؤولياته،ًوالتحضيرًالجتماعاتًمجلسًاإلدارةًولجانهًواملشاركةًفيهاًبفعالية،ًبماًفيً (12

 .ًومناقشةًكبارًالتنفيذيينًبالشركةذلكًتوجيهًاألسئلةًذاتًالعالقةً

 ًدراسةًوتحليلًاملعلوماتًذاتًالصلةًباملوضوعاتًالتيًينظرًفيهاًمجلسًاإلدارةًقبلًإبداءًالرأيًبشأنها. (13

ًآراءً (14 ًواستقصاء ًاملوضوعات ًمداولة ًاملجلسًعلى ًوحث ًبحرية، ًآرائهم ًإبداء ًمن ًالخرين ًمجلسًاإلدارة ًأعضاء تمكين

 رةًالتنفيذيةًللشركةًومنًغيرهمًإذاًظهرتًحاجةًإلىًذلك.املختصينًمنًأعضاءًاإلدا

ابًفيًاألعمالًوالعقودًالتيًتتمًلحسً-مباشرةًكانتًأمًغيرًمباشرةًً-إبالغًمجلسًاإلدارةًبشكلًكاملًوفوريًبأيًمصلحةًلهً (15

الحصولًًةًاملتوقعالشركة،ًوأنًيتضمنًذلكًاإلبالغًطبيعةًتلكًاملصلحةًوحدودهاًوأسماءًأيًأشخاصًمعنيينًبها،ًوالفائد

عليهاًبشكلًمباشرةًأوًغيرًمباشرًمنًتلكًاملصلحةًسواءًأكانتًتلكًالفائدةًماليةًأمًغيرًمالية،ًوعلىًذلكًالعضوًعدمً

ًألحكامًنظامًالشركاتًونظامًالسوقًاملاليةًولوائحهماً
 
املشاركةًفيًالتصويتًعلىًأيًقرارًيصدرًبشأنًذلك،ًوذلكًوفقا

 ًالتنفيذية.
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ًفيًأيًأعمالًمنًشأنهاًمنافسةًالشركة،ًأوً–املباشرةًأوًغيرًاملباشرةًً–اإلدارةًبشكلًكاملًوفوريًبمشاركتهًإبالغًمجلسً (16

ًألحكامًنظامًالشركاتًً–بشكلًمباشرًأوًغيرًمباشرًً–بمنافستهًالشركةً
 
فيًأحدًفروعًالنشاطًالذيًتزاوله،ًوذلكًوفقا

 ونظامًالسوقًاملاليةًًولوائحهماًالتنفيذية.

ماًلمًيكنًذلكًفيًً–اعةًأوًإفشاءًأيًأسرارًوقفًعليهاًعنًطريقًعضويتهًفيًاملجلسًإلىًأيًمنًمساهميًالشركةًعدمًإذ (17

أوًإلىًالغير،ًوذلكًبحسبًماًتقتضيهًأحكامًنظامًالشركاتًونظامًالسوقًاملاليةًً–أثناءًانعقادًاجتماعاتًالجمعيةًالعامةً

 ًفيذية.نولوائحهماًالت

ًعلىً (18  ًمعلوماتًكاملة،ًوبحسنًنية،ًمعًبذلًالعنايةًواالهتمامًالالزمين،ًملصلحةًالشركةًواملساهمينًكافة.العملًبناء 

 ًإدراكًواجباتهًوأدوارهًومسؤولياتهًاملترتبةًعلىًالعضوية. (19

 ًتنميةًمعارفهًفيًمجالًأنشطةًالشركةًوأعمالهاًوفيًاملجاالتًاملاليةًوالتجاريةًوالصناعيةًذاتًالصلة. (20

ًًنًعضويةًمجلسًاإلدارةًفيًحالًعدمًتمكينهًمنًالوفاءًبمهامهًفيًاملجلسًعلىًالوجهًاألكمل.االستقالةًم (21

 العضو املستقل مهام: واألربعون  الثانية املادة

علىًعضوًمجلسًاإلدارةًاملستقلًاملشاركةًبفعاليةًفيًأداءًيتعينًمنًهذهًالالئحة،ًًالحاديةًواألربعوًنةًباإلضافةًالىًماًوردًفيًاملاد

ًاملهامًالتية:

 ًإبداءًالرأيًاملستقلًفيًاملسائلًاالستراتيجية،ًوسياساتًًالشركة،ًوأدائها،ًوتعيينًأعضاءًاإلدارةًالتنفيذية. (1

 ًالتحققًمنًمراعاةًمصالحًالشركةًومساهميهاًوتقديمهاًعندًحصولًأيًتعارضًفيًاملصالح. (2

 ًفيذيةًلها.نتطبيقًاإلدارةًالتاإلشرافًعلىًتطويرًقواعدًالحوكمةًالخاصةًبالشركة،ًومراقبةً (3

  الفصل الرابع

 إجراءات عمل مجلس اإلدارة

 : اجتماعات مجلس اإلدارةواألربعون  الثالثةاملادة 

،ًيعقدًمجلسًاإلدارةًاجتماعاتًمنتظمةًملمارسةًوالنظامًاألساسًمعًمراعاةًماًوردًفيًنظامًالشركاتًولوائحهًالتنفيذية (1

ًمتىًماًدعتًالحاجةًإلىًذلك.مهامهًبفعالية،ًويعقدً
 
 ًاجتماعاتهًأيضا

 ًيعقدًمجلسًاإلدارةًأربعةًاجتماعاتًفيًالسنةًعلىًاألقل،ًبماًالًيقلًعنًاجتماعًواحدًكلًثالثةًأشهر. (2

ًعلىًدعوةًرئيسهًأوًطلبًعضوينًمنًأعضائه،ًويجبًإرسالًالدعوةًلالجتماعًإلىًكلًعضوًمنً (3 يجتمعًمجلسًاإلدارةًبناء 

ًلهاًجدولًأعمالًاالجتماعًوالوثائقًواملعلوماتًالالزمة،ًًأعضاءًاملجلس
 
قبلًخمسةًأيامًعلىًاألقلًمنًتاريخًاالجتماعًمرافقا

ًلهاًجدولًأعمالًاالجتماعً
 
ماًلمًتستدعًاألوضاعًعقدًاالجتماعًبشكلًطارئ،ًفيجوزًإرسالًالدعوةًإلىًاالجتماعًمرافقا

 .ًخمسةًأيامًقبلًتاريخًاالجتماعوالوثائقًواملعلوماتًالالزمةًخاللًمدةًتقلًعنً

الًيكونًاجتماعًاملجلسًصحيحاًإالًإذاًحضرهًاألغلبيةًمنًأعضاءًاملجلسًأصالةًووكالةًبشرطًأنًالًيقلًعددًالحاضرينً (4

وفيًحالةًإنابةًعضوًمجلسًاإلدارةًعضواًآخرًفيًحضورًاجتماعاتًاملجلسًيتعينًأنً .(ًخمسةًأعضاءًباألصالة5عنً)

 ً:اًللضوابطًالتاليةتكونًاإلنابةًطبق

 ً.الًيجوزًلعضوًمجلسًاإلدارةًأنًينوبًعنًأكثرًمنًعضوًواحدًفيًحضورًذاتًاالجتماع (أ

 ً.أنًتكونًاإلنابةًثابتةًبالكتابة (ب

 ً.الًيجوزًللنائب،ًفيماًيتعلقًبصوتًاملنيبًالتصويتًعلىًالقراراتًالتيًيحظرًالنظامًعلىًاملنيبًالتصويتًبشأنها (ت
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األغلبيةًاملطلقةًألصواتًأعضاءًاملجلسًالحاضرينًأوًاملمثلينًفيًاالجتماعًوإذاًتساوتًوتصدرًقراراتًاملجلسًب (ث

ً
 
 .ًكانًصوتًالرئيسًمرجحا

ويجوزًملجلسًاإلدارةًإصدارًالقراراتًبالتمريرًمنًخاللًعرضهاًعلىًاألعضاءًمتفرقينًإالًإذاًطلبًأحدًاألعضاءً (ج

صدرًه
 
ًوت ًالقرارات. ًبموافقةًاألغلبيةًاملطلقةًمنًمنًاملجلسًاالجتماعًملناقشةًهذه ًالقراراتًحالًإقرارها ذه

قدمًللمجلسًفيًأولًاجتماعًتال  .لهًيأعضاءًاملجلسًوت 

 األربعون: ملحوظات أعضاء مجلس اإلدارة و  الرابعةملادة ا

بتًفيهاًفيً (1 إذاًكانًلدىًأيًمنًأعضاءًمجلسًاإلدارةًملحوظاتًحيالًأداءًالشركةًأوًأيًمنًاملوضوعاتًاملعروضةًولمًي 

،ًفيجبًتدوينهاًوبيانًمايتخذهًاملجلسًأوًيرىًاتخاذهًمنًإجراءاتًحيالهاًفيًاجتماعًاملجلسًفيًمحضرًاجتماعًاملجلسً

 ًاجتماعًمجلسًاإلدارة.

ًلقرارًاملجلس،ًفيجبًإثباتهًبالتفصيلًفيًمحضرًاجتماعًاملجلس.إذاًأبدىًعضوًمجلسً (2
 
ًمغايرا

 
 ًاإلدارةًرأيا

 و األربعون: تنظيم حضور اجتماعات مجلس اإلدارة الخامسةاملادة 

 ًيجبًتنظيمًعمليةًحضورًاجتماعاتًمجلسًاإلدارة،ًوالتعاملًمعًحاالتًعدمًانتظامًاألعضاءًفيًحضورًتلكًاالجتماعات. (1

تخذًفيهاًقراراتً (2
 
ضعًمهمةًوجوهريةًتؤثرًفيًًوعلىًعضوًمجلسًاإلدارةًاملستقلًالحرصًعلىًحضورًجميعًاالجتماعاتًالتيًت

 .الشركة

 و األربعون: جدول أعمال مجلس اإلدارة السادسةاملادة 

هذاًالجدول،ًيجبًإثباتًذلكًفيًمحضرًًىيقرًمجلسًاإلدارةًجدولًاألعمالًحالًانعقاده.ًوفيًحالًاعتراضًأيًعضوًعل (1

 ًاجتماعًاملجلسً.

 ًلكلًعضوًفيًمجلسًاإلدارةًحقًاقتراحًإضافةًأيًبندًإلىًجدولًاألعمال. (2

 و األربعون: ممارسة اختصاصات مجلس اإلدارة السابعةاملادة 

ًخاطراملةًتسمحًبقياسًعلىًمجلسًاإلدارةًممارسةًاختصاصاتهًومهامهًفيًقيادةًالشركةًفيًإطارًضوابطًحكيمةًوفعال (1

 ًوإدارتهاًوالحدًمنًآثارها.

أنًً–فيًحدودًإختصاصاتهًً–يجوزًملجلسًاإلدارةًًمنًهذهًالالئحةً،ًوالثالثوًنًالثانيةاملادةًً(ًمن2)ًالفقرةًمراعاةًمعً (2

 .يفوضًالىًأحدًأوًأكثرًمنًأعضائهًأوًلجانهًأوًمنًغيرهمًمباشرةًعملًأوًأعمالًمعينة

3) ً سياسةًداخليةًتبينًإجراءاتًالعملًفيًمجلسًاإلدارةًوتهدفًإلىًحثًأعضائهًعلىًالعملًبفعاليةًيضعًمجلسًاإلدارة

 ًلاللتزامًبواجباتهمًتجاهًالشركة.

يتولىًمجلسًاإلدارةًتنظيمًأعمالهًوتخصيصًالوقتًالكافيًلالضطالعًباملهامًواملسؤولياتًاملنوطةًبهًبماًفيًذلكًالتحضيرً (4

 ًوالتأكيدًعلىًتنسيقًوتسجيلًوحفظًمحاضرًاجتماعاته.الجتماعاتًاملجلسًواللجان،ً

 و األربعون: أمين سر مجلس اإلدارة الثامنةاملادة 

دًاختصاصاتًومكافآتًأمينًالسرًبقرارًمنًمجلسً (1 ًللسرًمنًبينًأعضائهًأوًمنًغيرهم،ًوتحدَّ
 
عّينًمجلسًاإلدارةًأمينا ي 

ًفيً–اإلدارةً
 
 علىًأنًتتضمنًهذهًاالختصاصاتًماًيلي:ً–هذاًالشأنًًماًلمًيتضمنًنظامًالشركةًاألساسًأحكاما

توثيقًاجتماعاتًمجلسًاإلدارةًوإعدادًمحاضرًلهاًتتضمنًماًدارًمنًنقاشاتًومداوالت،ًوبيانًمكانًاالجتماعً (أ

وتاريخهًووقتًبدايتهًوانتهائه،ًوتوثيقًقراراتًاملجلسًونتائجًالتصويت،ًوحفظهاًفيًسجلًخاصًومنظم،ًوتدوينً
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ًأسماءًاألع ًوتوقيعًهذهًاملحاضرًمنًجميعًاألعضاءً–إنًوجدتًً–ضاءًالحاضرينًوالتحفظاتًالتيًأبدوها ،

 الحاضرين.

رفعًإلىًمجلسًاإلدارةًوالتقاريرًالتيًيعّدهاًاملجلسً. (ب
 
 حفظًالتقاريرًالتيًت

وًوأيًوثائقًأتزويدًأعضاءًمجلسًاإلدارةًبجدولًأعمالًاملجلسًوأوراقًالعملًوالوثائقًواملعلوماتًاملتعلقةًبه،ً (ت

 معلوماتًإضافيةًيطلبهاًأيًمنًأعضاءًمجلسًاإلدارةًذاتًعالقةًباملوضوعاتًاملشمولةًفيًجدولًاالجتماع.

 التحققًمنًتقيدًأعضاءًمجلسًاإلدارةًباإلجراءاتًالتيًأقرهاًاملجلس. (ث

 تبليغًأعضاءًمجلسًاإلدارةًبمواعيدًاجتماعاتًاملجلسًقبلًالتاريخًاملحددًبمدةًكافية. (ج

 مسوداتًاملحاضرًعلىًأعضاءًمجلسًاإلدارةًإلبداءًمرئياتهمًحيالهاًقبلًتوقيعها.عرضً (ح

ًعل (خ ًوسريع ًكامل ًبشكل ًاإلدارة ًمجلسً ًأعضاء ًمنًحصول ًاجتماعاتًاملجلسًًًىالتحقق ًمحاضر ًمن نسخة

 واملعلوماتًوالوثائقًاملتعلقةًبالشركة.

 التنسيقًبينًأعضاءًمجلسًاإلدارة. (د

ًملاًنصتًعليهًاملادةً (ذ
 
منًًائةبعدًاملًالسابعةتنظيمًسجلًإفصاحاتًأعضاءًمجلسًاإلدارةًواإلدارةًالتنفيذيةًوفقا

 ًهذهًالالئحة.

 تقديمًالعونًواملشورةًإلىًأعضاءًمجلسًاإلدارة. (ر

 ًالًيجوزًعزلًأمينًسرًمجلسًاإلدارةًإالًبقرارًمنًمجلسًاإلدارة. (2

 

 الفصل الخامس

 والتقييمالتدريب والدعم  

 : تزويد األعضاء باملعلومات واألربعون  التاسعةاملادة 

ًبجميعً ًخاصًولجانًالشركة ًالتنفيذيينًبوجه ًغير ًواألعضاء ًمجلسًاإلدارة ًأعضاء ًتزويد ًبالشركة ًالتنفيذية ًاإلدارة يتعينًعلى

نهمًوغيرًمضللةًوفيًالوقتًاملناسب؛ًلتمكياملعلوماتًوالبياناتًوالوثائقًوالسجالتًالالزمة،ًعلىًأنًتكونًكاملةًوواضحةًوصحيحةً

 منًأداءًواجباتهمًومهامهم.

 اإلحالل سياسة: الخمسون املادة 

 تهدف أن يرادًمنها والتي اإلحالل سياسة مكونات في بالنظر مجلسًاإلدارة عن املنبثقة واملكافآت الترشيحات لجنة تختص

 توافر متطلبات تراعى متناغمًبحيث تناوب في العضوية شغل يتم أن وضمان أعضاءًاملجلس بين فيما التحوًل سالسة لضمان

ً.ولجانه املجلس في لشغلًاملراكز الالزمة املهارات

ًمجلس الشركة تنهجها التي اإلحالل سياسة وتشمل  لجنة( عنًاملجلس املنبثقة اللجان عضوية وأيضا اإلدارة، لعضوية

ًية(.التنفيذ واللجنةًاملخاطرةًإدارةًنجل،ًًاملراجعة لجنةواملكافآت، الترشيحات

 بأي والرفعًللمجلس فيه، والضعف القوة جوانب ومراجعة املجلسًولجانه، هيكل بتقييم تختص الترشيحات لجنة أن وحيث

 تنتهجها التي اإلحالل جوهرًسياسة تعتبر والتي التالية املتطلبات جوانب في األهميةًالنظر من فإن بذلك، تتعلق مقترحات

ًالشركة:



 

الئحة حوكمة الشركة        

Page 35 of 60 

 ولجانه. املجلس أعضاء لعدد األقص ى والحد األدنى للحد تصورات ووضع املجلس تشكيل (1

 واجتماعاتها. أعمالها في فيًاملشاركة أعضائها وفعالية املطلوبة املجلس لجان (2

 .واملستقلين التنفيذيين وغير التنفيذيين األعضاء عدد واقع من التشكيل متطلبات (3

 املحددة للمهارات الحاجة متطلبات (4

 األهمية من فإن محددة، ومهارات شخصيات لضخ حاجته ومدى املجلس وضع بتقييم واملكافآت الترشيحات لجنة تختص وحيث

 وكذلك الحالية، عضويتهم فترة انتهاء خدمتهم، ومدة اإلدارة، مجلس أعضاء يشمل مخطط إلىًتطوير يصار أن اإلحالل سياسة لنجاح

ًشغلها الالزم املهارات واقع من املجلس، بلجانًالحال هو

 وبشكل الشخصية خططهم عن املجلس أعضاء مناقشة يتم أن هو تراعى أن يجب التي اإلحالل عملية نجاح أساسيات من أن كما

 شموًل الشركة تراعي أن ينبغيً،ًسنوية وبصفة بشأنها التزامهم تأكيد إعادة يتم أن اإلعتبار في يؤخذ قد والتي ونواياهم، وصريح منتظم

ً:ًالتالية العناصر علىالشركةًًهجهاتنت التي اإلحالل سياسة تفعيل عملية

 .لهم خلف تحديد يتم سوف الذين األعضاء تحديد (1

 اإلحالل. في يشاركوا أن يمكن الذين العالية اإلمكانات ذوًي من أعضاء ليكونوا املرشحين األشخاص تحديد (2

 عالية. ذاًإمكانات عضو كل مع التطويرية األنشطة تنفيذ (3

 للمنصب. املحتملين األعضاء وتقييم مقابلة (4

ً.املرشحًوإحالله إلستقطاب يهدف محدد برنامج التغييراتًوفق إجراء على والعمل اإلحالل جهود تقييمً (5

 

 السادسالفصل 

 تعارض املصالح 

 التعامل مع تعارض املصالح وصفقات األطراف ذوي العالقة: مسون والخ الحاديةاملادة 

،ًيجريًالتعاملًمعًحاالتًتعارضًاملصالحًوصفقاتًأوًوالنظامًاألساسًللشركةًًالشركاتًولوائحهًالتنفيذيةمعًمراعاةًأحكامًنظامً

ًلألحكامًالواردةًفيًهذاًالفصل.
 
 ًتعامالتًاألطرافًذويًالعالقةًوفقا

 : سياسة تعارض املصالحخمسون الو  الثانيةاملادة 

حاالتًتعارضًاملصالحًالواقعةًأوًاملحتملًوقوعهاًالتيًيمكنًأنًتؤثرًفيًيضعًمجلسًاإلدارةًسياسةًمكتوبةًوواضحةًللتعاملًمعً

أداءًأعضاءًمجلسًاإلدارةًأوًاإلدارةًالتنفيذيةًأوًغيرهمًمنًالعاملينًفيًالشركةًعندًتعاملهمًمعًالشركةًأوًمعًأصحابًاملصالحً

ًالخرين،ًعلىًأنًتتضمنًهذهًالسياسةًبصفةًخاصةًماًيلي:

جلسًاإلدارةًوكبارًاملساهمينًوكبارًالتنفيذيينًوغيرهمًمنًالعاملينًفيًالشركةًبضرورةًتجنبًالحاالتًالتأكيدًعلىًأعضاءًم (1

ًألحكامًنظامًالشركاتًولوائحهًالتنفيذية
 
النظامًًوًالتيًتؤديًإلىًتعارضًمصالحهمًمعًمصالحًالشركة،والتعاملًمعهاًوفقا

 . األساسًللشركة

 ًاملصالحًتتناسبًمعًطبيعةًنشاطًالشركة.تقديمًأمثلةًتوضيحيةًلحاالتًتعارضً (2

إجراءاتًواضحةًلإلفصاحًعنًتعارضًاملصالح،ًوالحصولًعلًالترخيصًأوًاملوافقةًالالزمةًقبلًبدءًاألعمالًالتيًقدًتنشأً (3

 ًعنهاًتعارضًفيًاملصالح.
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 ًلتعارض.اإللزامًباإلفصاحًالدائمًعنًالحاالتًالتيًقدًتؤديًإلىًتعارضًفيًاملصالحًأوًعندًوقوعًهذاًا (4

 ًاإللزامًباالمتناعًعنًالتصويتًأوًاملشاركةًفيًاتخاذًالقرارًعندًوجودًتعارضًفيًاملصالح. (5

إجراءاتًواضحةًعندًتعاقدًالشركةًأوًتعاملهاًمعًطرفًذيًعالقة،ًعلىًأنًيشملًذلكًإبالغًالهيئةًوالجمهورًمنًدونًأيً (6

ًأوًيزيدًعلىًتأخيرًبذلكًالتعاقدًأوًالتعامل،ًإذاًكانًهذاًالتعاقدًأوًا
 
ًً%1لتعاملًمساويا

 
منًإجماليًإيراداتًالشركةًوفقا

 .لخرًقوائمًماليةًسنويةًمراجعة

ًًاإلجراءاتًالتيًيتخذهاًمجلسًاإلدارةًإذاًتبينًلهًاإلخاللًبهذهًالسياسة. (7

 : تجنب تعارض املصالحالخمسون و  الثالثةاملادة 

 ًيجبًعلىًعضوًمجلسًاإلدارة: (1

ونزاهة،ًوأنًيقّدمًمصالحًالشركةًعلىًمصلحتهًالشخصية،ًوأنًالًيستغلًمنصبهًلتحقيقًممارسةًمهامهًبأمانةً (أ

 مصالحًخاصة.

تجنبًحاالتًتعارضًاملصالح،ًوإبالغًاملجلسًبحاالتًالتعارضًالتيًقدًتؤثرًفيًحيادهًعندًالنظرًفيًاملوضوعاتً (ب

ًالعضوًفيًاملد اوالت،ًوعدمًاحتسابًصوتهًفيًاملعروضةًعلىًاملجلسً،ًوعلىًمجلسًاإلدارةًعدمًإشراكًهذا

 .التصويتًعلىًهذهًاملوضوعاتًفيًاجتماعاتًمجلسًاإلدارةًوجمعياتًاملساهمين

 الحفاظًعلىًسريةًاملعلوماتًذاتًالصلةًبالشركةًوأنشطتهاًوعدمًإفشائهاًإلىًأيًشخص. (ت

حظرًعلىًعضوًمجلسًاإلدارة: (2  ًي 

ألعمالًوالعقودًالتيًتتمًلحسابًالشركةًإذاًكانتًلهًمصلحةًالتصويتًعلىًقرارًمجلسًاإلدارةًأوًالجمعيةًالعامةًفيًا (أ

 مباشرةًأوًغيرًمباشرةًفيها.

منًأيًمنًأصولًالشركةًأوًمعلوماتهاًأوًالفرصًاالستثماريةًً–بشكلًمباشرًأوًغيرًمباشرًً–االستغاللًأوًاالستفادةً (ب

ًفيًمجلسًاإلدارة،ًأوًاملعروضةًعلىًالشركة،ً
 
خلًويشملًذلكًالفرصًاالستثماريةًالتيًتداملعروضةًعليهًبصفتهًعضوا

ضمنًأنشطةًالشركة،ًأوًالتيًترغبًالشركةًفيًاالستفادةًمنها،ًويسريًالحظرًعلىًعضوًاملجلسًالذيًيستقيلًألجلً

ِلمًبهاًأثً–بطريقًمباشرًأوًغيرًمباشرًً–استغاللًالفرصًاالستثماريةً ناءًالتيًترغبًالشركةًفيًاالستفادةًمنهاًوالتيًع 

ًهًبمجلسًاإلدارة.عضويت

 : إفصاح املرشح عن تعارض املصالحوالخمسون  الرابعةاملادة 

وفقًً–علىًمنًيرغبًفيًترشيحًنفسهًلعضويةًمجلسًاإلدارةًأنًيفصحًللمجلسًوللجمعيةًالعامةًعنًأيًمنًحاالتًتعارضًاملصالحً

ًاإلجراءاتًاملقررةًمنًالهيئةً،ًوتشمل:

 ًاألعمالًوالعقودًالتيًتتمًلحسابًالشركةًالتيًيرغبًفيًالترشحًملجلسًإدارتها.وجودًمصلحةًمباشرةًأوًغيرًمباشرةًفيً (1

 ًاشتراكهًفيًعملًمنًشأنهًمنافسةًالشركة،ًأوًمنافستهاًفيًأحدًفروعًالنشاطًالذيًتزاوله. (2

 منافسة الشركة :والخمسون  الخامسةاملادة 

إذاًرغبًعضوًمجلسًاإلدارةًفيًاالشتراكًفيًعملًمنًشأنهًمنافسةًًمعًمراعاةًماًوردًفيًاملادةًالثانيةًوالسبعينًمنًنظامًالشركات،

ًالشركة،ًأوًمنافستهاًفيًأحدًفروعًالنشاطًالذيًتزاوله،ًفيجبًمراعاةًماًيلي:

 ًإبالغًمجلسًاإلدارةًباألعمالًاملنافسةًالتيًيرغبًفيًممارستها،ًوإثباتًهذاًاإلبالغًفيًمحضرًاجتماعًمجلسًاإلدارة. (1

ًوجمعياتًعدمًاشتراكً (2 ًالشأنًفيًمجلسًاإلدارة ًهذا ًالذيًيصدرًفي ًالقرار ًالتصويتًعلى ًفي العضوًصاحبًاملصلحة

 ًاملساهمين.
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 ًقيامًرئيسًمجلسًاإلدارةًبإبالغًالجمعيةًالعامةًالعاديةًعندًانعقادهاًباألعمالًاملنافسةًالتيًيزاولهاًعضوًاملجلسً. (3

دًالحصولًعلىًترخيصًمسبقًمنًالجمعيةًالعامةًالعاد (4 يةًللشركةًيسمحًللعضوًبممارسةًاألعمالًاملنافسة،ًعلىًأنًيجدَّ

.
 
ًهذاًالترخيصًسنويا

 : مفهوم أعمال املنافسةوالخمسون  السادسةاملادة 

ًيدخلًفيًمفهومًاالشتراكًفيًأيًعملًمنًشأنهًمنافسةًالشركةًأوًمنافستهاًفيًأحدًفروعًالنشاطًالذيًتزاولهًماًيلي:

لشركةًأوًمؤسسةًفرديةًأوًتملكهًنسبةًمؤثرةًألسهمًأوًحصصًفيًشركةًأوًمنشأةًأخرى،ًتأسيسًعضوًمجلسًاإلدارةً (1

ًمنًنوعًنشاطًالشركةًأوًمجموعتها.
 
 ًتزاولًنشاطا

قبولًعضويةًمجلسًإدارةًشركةًأوًمنشأةًمنافسةًللشركةًأوًمجموعتها،ًأوًتوليًإدارةًمؤسسةًفرديةًمنافسةًأوًشركةً (2

ًكانًشكلها.
 
 ًمنافسةًأيا

ًفيًحكمها،ًظاهرةًكانتًأوًمستترة،ًلشركةًأوًمنشأةًأخرىًمنافسةًللشركةًأوًحصولً (3 العضوًعلىًوكالةًتجاريةًأوًما

ًًمجموعتها.

 : رفض تجديد الترخيص السابعة والخمسون املادة 

إذاًرفضتًالجمعيةًالعامةًتجديدًالترخيصًاملمنوحًبموجبًاملادتينًالحاديةًوالسبعينًوالثانيةًوالسبعينًمنًنظامًالشركاتًواملادةً

دتًًىمنًهذهًالالئحة،ًفعلًوالخمسوًنًالثامنة ًالجمعيةًالعامة،ًوإالًع  عضوًمجلسًاإلدارةًتقديمًاستقالتهًخاللًمهلةًتحددها

ًلنظامًالشركاتًعضويتهًفيًاملجلسًمنتهية
 
ًلمًيقررًالعدولًعنًالعقدًأوًالتعاملًأوًاملنافسةًأوًتوفيقًأوضاعهًطبقا ،ًوذلكًما

ًًولوائحهًالتنفيذيةًقبلًانقضاءًاملهلةًاملحددةًمنًقبلًالجمعيةًالعامة.

 قبول الهدايا:  الثامنة والخمسون  املادة

ًشأنًنمًكانًإذاًالشركة،ًمعًتجاريةًتعامالتًلهًشخصًأيًمنًالهداياًقبوًلًالتنفيذيينًوكبارًاإلدارةًمجلسًأعضاءًمنًأليًيجوًزًال

ًاملصالح.ًًفيًتعارضًإلىًتؤديًأنًالهداياًتلك

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 لجان الشركة: الرابعالباب 

 الفصل األول 

 أحكام عامة

 تشكيل اللجان:  التاسعة والخمسون املادة 

ً
 
 التنفيذية، اللجنة كلًمن وتشمل اللجان عمل وقواعد األساس الشركة تضمنهًنظام ما وفق اإلدارة مجلس عن املنبثقة اللجان شكلت

 جميعا، اللجان عمل ولوائح قواعد ويعتمدًاملجلس ،)التعويضاتتً)الترشيحاتًواملكافآ لجنة ،املخاطرً،ًلجنةًإدارةًاملراجعة لجنة

ً.املراجعةًو التعويضات/لجنتيًالترشيحاتقواعدًعملًً على العامة الجمعية إقرار ملتطلب فيًاالعتبار األخذ مع

 بما اإلدارة مجلس تبلغ ،ًوعلىًكلًلجنةًأناإلدارة مجلس إلى مباشرة تقاريرها اإلدارة،ًوترفع ملجلس تابعة لجان اللجان هذه تعتبر

 ممارستها من للتحقق بانتظام اللجان هذه عمل يتابع أن اإلدارة بشفافية،ًوعلىًمجلس قرارات من تتخذه أو نتائج من إليه تتوصل

ًإليها. املوكلة األعمال

 أو الصالحيات وعن األعمال تلك املجلسًعن بمسؤولية ذلك يخّلً وال اإلدارة، مجلس أمام أعمالها عن مسؤولة لجنة كلتكونًً 

ً.إليها فوضها التي السلطات

ً.املساهمينأسئلةً عن لإلجابة العامة للجمعيات أعضائها ينيبوهمًمنً من أو اللجان رؤساء ينبغيًحضوًر

 مدة بانتهاء مدةًاللجنة وتنتهي أعوام، بثالثة املحددة املجلس دورات دورةًمن كل تشكيل عند اللجنة أعضاء واختيار تسمية يتم

ً.املجلس دورات من دورة كل بداية مع تشكيلًاللجنة إعادة ويتم اإلدارة، مجلس

 أعضاءه بين من أخر عضو بتعيين املجلس فيقوم اللجنة، مدة خالل األعضاء أحد مركز شغر وإذا اللجنة، أعضاء تعيين إعادة يجوًز

ًللشركةًمراعاةًاألحكامًالتالية:ً،ًوًغيرهم أو

 إذا إال اجتماعاتها اللجانًحضوًر وأعضاء اللجنة سر أمين عدا التنفيذية اإلدارة أو اإلدارة مجلس في عضو ألي يحق ال (1

 مشورته.ً عل الحصوًل أو رأيه إلى االستماع اللجنة طلبت

شترط (2  تساوًي وعند أصواتًالحاضرين، بأغلبية قراراتها وتصدر أعضائها، أغلبية حضوًر اللجان اجتماعات لصحة ي 

ح األصوات  االجتماعً. رئيس معه صوت الذي الجانب يرجَّ

 ونتائج اللجان توصيات ومداوالت،ًوتوثيق نقاشات من دار ما تتضمن لها محاضر وإعداد اللجنة اجتماعات توثيق يجب (3

 ،– وجدت إن – أبدوها التي والتحفظات الحاضرين أسماءًاألعضاء وبيان ومنظم، خاص سجل في وحفظها التصويت،

ً.الحاضرين جميعًاألعضاء من املحاضر هذه وتوقيع

 عضوية اللجان: الستون املادة 

ضًفيًباملهامًالتيًقدًينشأًعنهاًحاالتًتعاًريجبًتعيينًعددًكاٍفًمنًأعضاءًمجلسًاإلدارةًغيرًالتنفيذيينًفيًاللجانًاملعنيةً (1

املصالح،ًكالتأكدًمنًسالمةًالتقاريرًاملاليةًوغيرًاملالية،ًومراجعةًصفقاتًاألطرافًذويًالعالقة،ًوالترشيحًلعضويةًمجلسً

ًاللجانًبمبادئًالصدقًواألمانة ًهذه ًوأعضاء ًرؤساء ًويلتزم ًاملكافآت. ًوتحديد ًالتنفيذيين، ًوتعيينًكبار الوالءًًوًاإلدارة،

 ًوالعنايةًواالهتمامًبمصالحًالشركةًواملساهمينًوتقديمهاًعلىًمصلحتهمًالشخصية.
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ًالشركةًعندًتشكيلًلجن (2 ًويجوزًًةتراعي ًاملستقلين، ًمجلسًاإلدارة ًمنًأعضاء املكافآتًوالترشيحاتًأنًيكونًأعضاؤها

ًمينًأمًغيرهم،ًعلىًأنًيكوًنواًمنًاملساهاالستعانةًبأعضاءًغيرًتنفيذيينًأوًبأشخاصًمنًغيرًأعضاءًاملجلسًسواءًأكان

 ًفيًهذهًالفقرةًمنًاألعضاءًاملستقلين.ًهااملشارًإلياللجنةًًرئيس

ًيجوزًأنًيكونًرئيسًمجلسًاإلدارةًًال (3
 
ًيشغلًالًأنًعلىً،ًاألخرًىًاللجانًعضويةًفيًمشاركتهًويجوًزً،ًاملراجعةًلجنةًفيًعضوا

 .املخاطرًإدارةًولجنةًواملكفاآتًالترشيحاتًولجنةًاملراجعةًلجنةًفيًالرئيسًمنصب

 دراسة املوضوعات :والستون  الحاديةاملادة 

تتولىًاللجانًدراسةًاملوضوعاتًالتيًتختصًبهاًأوًالتيًتحالًإليهاًمنًمجلسًاإلدارة،ًوترفعًتوصياتهاًإلىًاملجلسًالتخاذً (1

منًًالثانيةًوالثالثوًنمنًاملادةًً(2)الفقرةًيًعلىًأنًتراعالقرارًبشأنها،ًأوًأنًتتخذًالقراراتًإذاًفوضًإليهاًاملجلسًذلك،ً

 ًهذهًالالئحة.

نًذلكً (2 جانًاالستعانةًبمنًتراهًمنًالخبراءًواملختصينًمنًداخلًالشركةًأوًمنًخارجهاًفيًحدودًصالحياتها،ًعلىًأنًيضمَّ
ّ
لل

 ًية.فيًمحضرًاجتماعًاللجنة،ًمعًذكرًاسمًالخبيرًوعالقتهًبالشركةًأوًاإلدارةًالتنفيذ

 اجتماعات اللجان :الستون و  الثانيةاملادة 

الًيحقًأليًعضوًفيًمجلسًاإلدارةًأوًاإلدارةًالتنفيذيةًعداًأمينًسرًاللجنةًوأعضاءًاللجانًحضورًاجتماعاتهاًإالً (1

 ًإذاًطلبتًاللجنةًاالستماعًإلىًرأيهًأوًالحصولًعلىًمشورته.

شترطًلصحةًاجتماعاتًاللجانًحضورًأغلبيةًأعضائها، (2 وتصدرًقراراتهاًبأغلبيةًأصواتًالحاضرين،ًوعندًتساويًًي 

 ًاألصواتًيرّجحًالجانبًالذيًصوتًمعهًرئيسًاالجتماع.

يجبًتوثيقًاجتماعاتًاللجنةًوإعدادًمحاضرًلهاًتتضمنًماًدارًمنًنقاشاتًومداوالت،ًوتوثيقًتوصياتًاللجانً (3

إنًً–اءًالحاضرينًوالتحفظاتًالتيًأبدوهاًونتائجًالتصويت،ًوحفظهاًفيًسجلًخاصًومنظم،ًوبيانًأسماءًاألعض

 ً،ًوتوقيعًهذهًاملحاضرًمنًجميعًاألعضاءًالحاضرين.–وجدتً

  الفصل الثاني

 لجنة املراجعة

 تكوين لجنة املراجعة :الستون  و  الثالثة املادة

لًبقرارًمنًالجمعيةًالعامةًالعاديةًللشركةًلجنةًمراجعةًمنًاملساهمينًأوًمنًغيرهمًعلىًأنً (1
َّ
مًيكونًمنًبينهتشك

ًمنًأعضاءًمجلسًاإلدارةًالتنفيذيين،ًويجبًأنًالًيقلًعددًأعضاءًلجنةً
 
عضوًمستقلًعلىًاألقلًوأنًالًتضمًأيا

 ًاملراجعةًعنًثالثةًوالًيزيدًعلىًخمسة،ًوأنًيكونًمنًبينهمًمختصًبالشؤونًاملاليةًواملحاسبية.

ًعلىًاقتراحًمنًمجلسً–تصدرًالجمعيةًالعامةًللشركةً (2 الئحةًعملًلجنةًاملراجعةًعلىًأنًتشملًهذهًً–اإلدارةًًبناء 

ًومدةًعضويتهم،ً ًوكيفيةًترشيحهم، ًأعضائها، ًوقواعدًاختيار ًومهامها، الالئحةًضوابطًوإجراءاتًعملًاللجنة،

 ًومكافآتهم،ًوآليةًتعيينًأعضائهاًبشكلًمؤقتًفيًحالًشغورًأحدًمقاعدًاللجنة.

ًملنًيعملًأوًكانًيعملًخاللًال (3 ًأوًلدىًمراجعًالًيجوز ًاملاليةًللشركة، ًأو ًالتنفيذية ًاإلدارة سنتينًاملاضيتينًفي

ًفيًلجنةًاملراجعة
 
 .ًحساباتًالشركة،ًأنًيكونًعضوا
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 اختصاصات اللجنة وصالحياتها ومسؤؤلياتها : والستون  الرابعة املادة

والقوائمًاملاليةًوأنظمةًالرقابةًالداخليةًتختصًلجنةًاملراجعةًبمراقبةًأعمالًالشركةًوالتحققًمنًسالمةًونزاهةًالتقاريرً

ًفيها،ًوتشملًمهامًاللجنةًبصفةًخاصةًماًيلي:

 ًالتقارير املالية: (1

دراسةًالقوائمًاملاليةًاألوليةًوالسنويةًللشركةًقبلًعرضهاًعلىًمجلسًاإلدارةًوإبداءًرأيهاًوالتوصيةًفيً (أ

 شأنهاًلضمانًنزاهتهاًوعدالتهاًوشفافيتها.

ًعلىًطلبًمجلسًاإلدارةًفيماًإذاًكانًتقريرًمجلسًاإلدارةًوالقوائمًاملاليةًللشركةًإبداءًالرأيً (ب الفنيًبناء 

عادلةًومتوازنةًومفهومةًوتتضمنًاملعلوماتًالتيًتتيحًللمساهمينًواملستثمرينًتقييمًاملركزًاملاليًللشركةً

 وأدائهاًونموذجًعملهاًواستراتيجيتها.

 فةًتتضميهاًالتقاريرًاملالية.دراسةًأيًمسائلًمهّمةًأوًغيرًمألًو (ت

البحثًبدقةًفيًأيًمسائلًيثيرهاًاملديرًاملاليًللشركةًأوًمنًيتولىًمهامهًأوًمسؤولًااللتزامًفيًالشركةًأوً (ث

 مراجعًالحسابات.

 التحققًمنًالتقديراتًاملحاسبيةًفيًاملسائلًالجوهريةًالواردةًفيًالتقاريرًاملالية. (ج

 فيًالشركةًوإبداءًالرأيًوالتوصيةًملجلسًاإلدارةًفيًشأنها.ًدراسةًالسياساتًاملحاسبيةًاملتبعة (ح

 ًاملراجعة الداخلية: (2

 فيًالشركة.ًاملخاطردراسةًومراجعةًنظمًالرقابةًالداخليةًواملاليةًوإدارةً (أ

 تقاريرًاملراجعةًالداخليةًومتابعةًتنفيذًاإلجراءاتًالتصحيحيةًللملحوظاتًالواردةًفيها.ًدراسةً (ب

ً–إنًوجدتًً–ىًأداءًوأنشطةًاملراجعًالداخليًوإدارةًاملراجعةًالداخليةًفيًالشركةًالرقابةًواإلشرافًعل (ت

للتحققًمنًتوافرًاملواردًالالزمةًوفعاليتهاًفيًأداءًاألعمالًواملهامًاملنوطةًبها.ًوإذاًلمًيكنًللشركةًمراجعً

 اللجنةًتقديمًتوصيتهاًإلىًاملجلسًبشأنًمدىًالحاجةًإلىًتعيينه.ًىداخلي،ًفعل

 وصيةًملجلسًاإلدارةًبتعيينًمديرًوحدةًأوًإدارةًاملراجعةًالداخليةًأوًاملراجعًالداخليًواقتراحًمكافآته.الت (ث

 ًمراجع الحسابات: (3

التوصيةًملجلسًاإلدارةًبترشيحًمراجعيًالحساباتًوعزلهمًوتحديدًأتعابهمًوتقييمًأدائهم،ًبعدًالتحققً (أ

 معهم.منًاستقاللهمًومراجعةًنطاقًعملهمًوشروطًالتعاقدً

التحققًمنًاستقاللًمراجعًالحساباتًوموضوعيتهًوعدالته،ًومدىًفعاليةًأعمالًاملراجعة،ًمعًاألخذًفيً (ب

 االعتبارًالقواعدًواملعاييرًذاتًالصلة.

ًفنيةًأوًإداريةًتخرجً (ت
 
مراجعةًخطةًمراجعًحساباتًالشركةًوأعماله،ًوالتحققًمنًعدمًتقديمهًأعماال

 .مرئياتهاًحيالًذلكًعنًنطاقًأعمالًاملراجعة،ًوإبداء

 اإلجابةًعنًاستفساراتًمراجعًحساباتًالشركة. (ث

 دراسةًتقريرًمراجعًالحساباتًومالحظاتهًعلىًالقوائمًاملاليةًومتابعةًماًاتِخذًبشأنها. (ج

 ًضمان االلتزام: (4
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 مراجعةًنتائجًتقاريرًالجهاتًالرقابيةًوالتحققًمنًاتخاذًالشركةًاإلجراءاتًالالزمةًبشأنها. (أ

 التزامًالشركةًباألنظمةًواللوائحًوالسياساتًوالتعليماتًذاتًالعالقة.التحققًمنً (ب

حيالًذلكً (ت الشركةًمعًاألطرافًذويًالعالقة،ًوتقديمًمرئياتهًا مراجعةًالعقودًوالتعامالتًاملقترحًأنًتجريهًا

 إلىًمجلسًاإلدارة.

يًءًتوصياتهاًباإلجراءاتًالترفعًماًتراهًمنًمسائلًترىًضرورةًاتخاذًإجراءًبشأنهاًإلىًمجلسًاإلدارة،ًوإبدا (ث

 يتعينًاتخاذها.

ًللتحققًمنًتوافرًاملواردً–إنًوجدتًً–فيًالشركةًمديرًإدارةًاإللتزامًالرقابةًواإلشرافًعلىًأداءًوأنشطةً (ج

لمًيكنًللشركةً وإذًا فيًأداءًاألعمالًواملهامًاملنوطةًبهاً. اللجنةًتقديمًًى،ًفعلمسؤولًإلتزامًالالزمةًوفعاليتهًا

 ًإلىًاملجلسًبشأنًمدىًالحاجةًإلىًتعيينه.توصيتهاً

 .ًواقتراحًمكافآتهًمسؤولًاإللتزامأوًًاإللتزامالتوصيةًملجلسًاإلدارةًبتعيينًمديرًوحدةًأوًإدارةً (ج

 حدوث تعارض بين لجنة املراجعة ومجلس اإلدارة : والستون  الخامسة املادة

اإلدارة،ًأوًإذاًرفضًاملجلسًاألخذًبتوصيةًاللجنةًبشأنًتعيينًإذاًحصلًتعارضًبينًتوصياتًلجنةًاملراجعةًوقراراتًمجلسً

مراجعًحساباتًالشركةًوعزلهًوتحديدًأتعابهًوتقييمًأدائهًأوًتعيينًاملراجعًالداخلي،ًفيجبًتضمينًتقريرًمجلسًاإلدارةً

 ًتوصيةًاللجنةًومبرراتها،ًوأسبابًعدمًأخذهًبها.

 اجتماعات لجنة املراجعة : والستون  السادسة املادة

 تجتمعًلجنةًاملراجعةًبصفةًدوريةًعلىًأالًتقلًاجتماعاتهاًعنًأربعةًاجتماعاتًخاللًالسنةًاملاليةًللشركة. (1

 .تجتمعًلجنةًاملراجعةًبصفةًدوريةًمعًمراجعًحساباتًالشركة،ًومعًاملراجعًالداخليًللشركة (2

ًًلجنةًاملراجعةًكلماًدعتًالحاجةًإلىًذلك.للمراجعًالداخليًومراجعًالحساباتًطلبًاالجتماعًمعً (3

 ترتيبات تقديم امللحوظات : السابعة والستون  املادة

علىًلجنةًاملراجعةًوضعًآليةًتتيحًللعاملينًفيًالشركةًتقديمًملحوظاتهمًبشأنًأيًتجاوزًفيًالتقاريرًاملاليةًأوًغيرهاًبسرية.ً

تحقيقًمستقلًيتناسبًمعًحجمًالخطأًأوًالتجاوزًوتبنيًإجراءاتًمتابعةًوعلىًاللجنةًالتحققًمنًتطبيقًهذهًالليةًبإجراءً

 ًمناسبة.

  صالحيات لجنة املراجعة : الثامنة والستون  املادة

ًللجنةًاملراجعةًفيًسبيلًأداءًمهامها:ً

 ًحقًاالطالعًعلىًسجالتًالشركةًووثائقها. (1

 التنفيذية.أنًتطلبًأيًإيضاحًأوًبيانًمنًأعضاءًمجلسًاإلدارةًأوًاإلدارةً (2

ًأوًتعرضتً (3 ًعملها ًأعاقًمجلسًاإلدارة ًإذا ًالعامةًللشركةًلالنعقاد ًالجمعية ًدعوة أنًتطلبًمنًمجلسًاإلدارة

ً.ًالشركةًألضرارًأوًخسائرًجسيمة
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  الفصل الثالث

 املكافآتالترشيحات و لجنة  

 املكافآتالترشيحات و  تشكيل لجنة  : التاسعة والستون  املادة

1) ً ًمن لًبقرار
َّ
ًتسمتشك ًلجنة ًالشركة ً(ًىمجلسًإدارة ًمجلسًاإلدارةًً)املكافآتالترشيحاتًًولجنة ًأعضاء منًغير

 ًالتنفيذيين،ًعلىًأنًيكونًمنًبينهمًعضوًمستقلًعلىًاألقل.

ًعلىًاقتراحًمنًمجلسًاإلدارةًً–تصدرًالجمعيةًالعامةًللشركةً (2 علىًًاملكافآت،الترشيحاتًًوالئحةًعملًلجنةًً–بناء 

ً ًهذه ًتشمل ًعضويتهم،ًأن ًومدة ًأعضائها، ًاختيار ًوقواعد ًومهامها، ًاللجنة، ًعمل ًوإجراءات ًضوابط الالئحة

ًً.ومكافآتهم

 املكافآتالترشيحات و اختصاصات لجنة  :السبعون  املادة

ًاملكافآتًبماًيلي:الترشيحاتًوًًتختصًلجنةً

 .ًالتنفيذيةًواإلدارةًاإلدارةًمجلسًفيًللعضويةًواضحةًومعاييرًسياساتًاقتراح (1

ًًترشيحهمًوإعادةًفيهًأعضاءًبترشيحًاإلدارةًملجلسًالتوصية (2
 
ًعدمًراعاةمًمعًاملعتمدة،ًواملعاييرًللسياساتًوفقا

 .باألمانةًمخلةًبجريمةًإدانتهًسبقتًشخصًأيًترشيح

 .ًفيذيةالتنًاإلدارةًوظائفًوشغلًاإلدارةًمجلسًلعضويةًاملطلوبةًواملؤهالتًللقدراتًوصفًإعداد (3

 .ًاإلدارةًمجلسًألعمالًتخصيصهًالعضوًعلىًيتعينًالذيًالوقتًتحديد (4

ًارةاإلدًووظائفًاإلدارةًمجلسًلعضويةًاملناسبةًالخبراتًأوًاملهاراتًمنًالالزمةًلالحتياجاتًالسنويةًاملراجعة (5

 .ًالتنفيذية

 ً.إجراؤهاًيمكنًالتيًالتغييراتًشأنًفيًالتوصياتًوتقديمًالتنفيذيةًواإلدارةًاإلدارةًمجلسًهيكلًمراجعة (6

ًيشغلًالعضوًكانًإذاًمصالحًتعارضًأيًوجودًوعدمًاملستقلين،ًاألعضاءًاستقاللًمنًسنوًيًبشكلًالتحقق (7

 .أخرًىًشركةًإدارةًمجلسًعضوية

 .ًيذيينالتنفًوكبارًاملستقلينًواألعضاءًالتنفيذيينًغيرًواألعضاءًالتنفيذيينًلألعضاءًوظيفيًوصفًوضع (8

 .التنفيذيينًكبارًأوًاإلدارةًمجلسًأعضاءًأحدًمركزًشغوًرًحالًفيًالخاصةًاإلجراءاتًوضع (9

 .ًالشركةًمصلحةًمعًيتفقًبماًملعالجتهاًالحلوًلًواقتراحًاإلدارة،ًمجلسًفيًوالقوةًالضعفًجوانبًتحديد (10

بثقةًعنًاملجلسًواإلدارةًالتنفيذية،ًورفعهاًإلىًنإعدادًسياسةًواضحةًملكافآتًأعضاءًمجلسًاإلدارةًواللجانًامل (11

ًالعتمادهاًمنًالجمعيةًالعامة،ًعلىًأنًيراعمجلسً
 
بطًفيًتلكًالسياسةًاتباعًمعاييرًترتًىاإلدارةًللنظرًفيهاًتمهيدا

 ًباألداء،ًواإلفصاحًعنها،ًوالتحققًمنًتنفيذها.

 ًتوضيحًالعالقةًبينًاملكافآتًاملمنوحةًوسياسةًاملكافآتًاملعمولًبها،ًوبيانًأيًانحرافًجوهريًعنًهذهًالسياسة. (12

 ًاجعةًالدوريةًلسياسةًاملكافآت،ًوتقييمًمدىًفعاليتهاًفيًتحقيقًاألهدافًاملتوخاةًمنها.املًر (13

14) ً
 
ًوفقا ًبالشركة ًالتنفيذيين ًوكبار ًعنه ًاملنبثقة ًواللجان ًمجلسًاإلدارة ًأعضاء ًبمكافآت ًملجلسًاإلدارة التوصية

ًللسياسةًاملعتمدة.
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 املكافآت سياسة :والسبعون  الحادية املادة

 :فيًسياسةًاملكافآتًماًيليًىبأحكامًنظامًالشركاتًونظامًالسوقًاملاليةًولوائحهماًالتنفيذية،ًيجبًأنًيراعدونًإخاللً

 ًانسجامهاًمعًاستراتيجيةًالشركةًوأهدافها.ً (1

ًاملدىً (2 ًعلى ًوتنميتها ًإنجاحًالشركة ًعلى ًالتنفيذية ًواإلدارة ًمجلسًاإلدارة ًاملكافآتًبغرضًحثًأعضاء م أنًتقدَّ

 ًربطًالجزءًاملتغيرًمنًاملكافآتًباألداءًعلىًاملدىًالطويل.الطويل،ًكأنًت

ًعلىًمستوىًالوظيفة،ًواملهامًواملسؤولياتًاملنوطةًبشاغلها،ًواملؤهالتًالعلمية،ًوالخبراتًً (3 دًاملكافآتًبناء  أنًتحدَّ

 ًالعملية،ًواملهارات،ًومستوىًاألداء.

 ًلدىًالشركة.ًاملخاطرانسجامهاًمعًحجمًوطبيعةًودرجةً (4

األخذًفيًاالعتبارًممارساتًالشركاتًاألخرىًفيًتحديدًاملكافآت،ًمعًتفاديًماًقدًينشأًعنًذلكًمنًارتفاعًغيرًمبررً (5

 ًللمكافآتًوالتعويضات.

 ًأنًتستهدفًاستقطابًالكفاءاتًاملهنيةًواملحافظةًعليهاًوتحفيزها،ًمعًعدمًاملبالغةًفيها. (6

 ًًًعندًالتعييناتًالجديدة.واملكافآتًأنًتعدًبالتنسيقًمعًلجنةًالترشيحاتً (7

ًعلىًمعلوماتًغيرًدقيقةًقدمهاًعضوًفيًمجلسً (8 حاالتًإيقافًصرفًاملكافأةًأوًاستردادهاًإذاًتبينًأنهاًتقررتًبناء 

 ًمكافآتًغيرًمستحقة.ىًستغاللًالوضعًالوظيفيًللحصولًعلاإلدارةًأوًاإلدارةًالتنفيذية؛ًوذلكًملنعًا

ًاشترتهاًتنظيمًمنحًأسهمًفيًالشركةًألعضاءًم (9
 
ًأمًأسهما

 
ًجديدا

 
جلسًاإلدارةًواإلدارةًالتنفيذيةًسواءًأكانتًإصدارا

ًًالشركة.

 املكافآتالترشيحات و اجتماعات لجنة  :السبعون  و  الثانية املادة

ًكلماًدعتًالحاجةًإلىًذلك.ًوأ،ًًاألقل علىبصفةًدوريةًكلً)سنة(ًمرتينًلجنةًالترشيحاتًواملكافآتً تجتمع

 : إجراءات الترشيحالسبعون و  الثالثةدة املا

عندًترشيحًأعضاءًمجلسًاإلدارةًمراعاةًماًوردًفيًهذهًالالئحةًمنًشروطًوأحكام،ًوماًتقررهًواملكافآتًعلىًلجنةًالترشيحاتً

 ً.وسياساتًومعاييرًالعضويةًفيًمجلسًاإلدارةًالهيئةًمنًمتطلبات

 : نشر إعالن الترشح والسبعون  الرابعةاملادة 

نشرًإعالنًالترشحًفيًاملوقعًاإللكترونيًللشركةًواملوقعًاإللكترونيًللسوقًوفيًأيًوسيلةًأخرىًتحددهاًالهيئة؛ًعلىًالشركةً

ًمدةًشهرًعلىًاألقلًمنً
 
وذلكًلدعوةًاألشخاصًالراغبينًفيًالترشحًلعضويةًمجلسًاإلدارة،ًعلىًأنًيظلًبابًالترشحًمفتوحا

 تاريخًاإلعالن.

 املساهم في الترشح : حق والسبعون  الخامسةاملادة 

ً
 
الًيخّلًماًوردًفيًهذاًالفصلًمنًأحكامًبحقًكلًمساهمًفيًالشركةًفيًترشيحًنفسهًأوًغيرهًلعضويةًمجلسًاإلدارةًوفقا

 .ًألحكامًنظامًالشركاتًولوائحهًالتنفيذية



 

الئحة حوكمة الشركة        

Page 44 of 60 

  الرابعالفصل 

 املخاطرلجنة إدارة 

 املخاطر: تشكيل لجنة إدارة والسبعون  السادسةاملادة 

لًبقرارًمنًمجلسًإدارةًالشركةًلجنةًتسمىً
َّ
منًأعضاءًمجلسًاإلدارةًً(املخاطرلجنةًإدارةً)تشك وغالبيةًأعضائهًا يكونًرئيسهًا

شترطًأنًيتوافرًفيًأعضائهاًمستوىًمالئمًمنًاملعرفةًبإدارةً  ًوالشؤونًاملالية.ًاملخاطرغيرًالتنفيذيين.ًوي 

 املخاطرإدارة : اختصاصات لجنة  السابعة والسبعون املادة 

ً بماًيلي:ًاملخاطرتختصًلجنةًإدارةً

 من والتحقق أنشطةًالشركة، وحجم طبيعة مع يتناسب بما املخاطر إلدارة شاملة وسياسات استراتيجية وضع (1

 .والخارجيةًللشركة الداخلية املتغيراتىًعل بناءً  وتحديثها ومراجعتها تنفيذها

 ً.له الشركة عدمًتجاوًز من والتحقق عليه والحفاظ الشركة لها تتعرض قد التي للمخاطر مقبوًل مستوًى تحديد (2

 االثني خالل تهددًاستمرارها التي املخاطر تحديد مع بنجاح، نشاطها ومواصلة الشركة استمرار جدوًى من التحقق (3

ً عشر
 
 ً.القادمة شهرا

ً وقياس تحديد وآليات نظم فعالية وتقييم بالشركة املخاطر إدارة نظام على اإلشراف (4  قد التي املخاطرومتابعة

 ً.بها القصوًر أوجهً لتحديد وذلك الشركة؛ لها تتعرض

علىً التحمل إجراءًاختبارات خالل من (دوري بشكل لها وتعّرضها املخاطر تحمل على الشركة قدرة تقييم إعادة (5

 ً.)املثال سبيل

 .اإلدارة مجلس ورفعهاًإلى ،املخاطر هذه إلدارة املقترحة والخطوات للمخاطر التعرض حوًل مفصلة تقارير إعداد (6

 ً.املخاطر بإدارة املتعلقة املسائل للمجلسًحوًل التوصيات تقديم (7

 ً.املخاطر إلدارة الكافية والنظم املوارد توافر ضمان (8

 ً.مجلسًاإلدارة قبل من اعتماده قبل بشأنه توصيات ووضع املخاطر إلدارة التنظيمي الهيكل مراجعة (9

 ً.الشركةًللمخاطر تعرض عنها ينشأ قد التي األنشطة عن املخاطر إدارة موظفي استقالل من التحقق (10

 ً.ملخاطراللمخاطرًاملحيطةًبالشركة،ًوالعملًعلىًزيادةًالوعيًبثقافةًًاملخاطرالتحققًمنًاستيعابًموظفيًإدارةً (11

 ًفيًالشركة.ًاملخاطرمراجعةًماًتثيرهًلجنةًاملراجعةًمنًمسائلًقدًتؤثرًفيًإدارةًً (12

 املخاطراجتماعات لجنة إدارة  : الثامنة والسبعون املادة 

ًًبصفةًدوريةًكلً)ستةًأشهر(ًعلىًاألقل،ًوكلماًدعتًالحاجةًإلىًذلك.ًاملخاطرتجتمعًلجنةًإدارةً

ً

ً

ً

ً
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  الباب الخامس

 الرقابة الداخلية  

 : نظام الرقابة الداخلية التاسعة والسبعون املادة 

بيقًأحكامًوتطًاملخاطرنظامًرقابةًداخليةًللشركةًلتقييمًالسياساتًواإلجراءاتًاملتعلقةًبإدارةًًيتعينًعلىًمجلسًاإلدارةًاعتماد

قواعدًالحوكمةًالخاصةًبالشركةًالتيًتعتمدهاًالشركة،ًوالتقيدًباألنظمةًواللوائحًذاتًالصلة،ًويجبًأنًيضمنًهذاًالنظامًاتباعً

ًلألحكامًوالضوابطًمعاييرًواضحةًللمسؤوليةًفيًجميعًاملستوياتًالتنفيذي
 
ةًفيًالشركةًوأنًتعامالتًاألطرافًذاتًالعالقةًتتمًوفقا

 ًالخاصةًبها.

 : تأسيس وحدات أو إدارات مستقلة بالشركةالثمانون املادة 

،ًواملراجعةًراملخاطوحداتًأوًإداراتًلتقييمًوإدارةًً–فيًسبيلًتنفيذًنظامًالرقابةًالداخليةًاملعتمدًً–تنش ئًالشركةً (1

 ً.الداخلية

2) ً ًوإدارة ًإداراتًتقييم ًواختصاصاتًوحداتًأو ًمهام ًملمارسة ًبجهاتًخارجية ًاالستعانة ًللشركة ،ًاملخاطريجوز

 ًواملراجعةًالداخلية،ًوالًيخلًذلكًبمسؤوليةًالشركةًعنًتلكًاملهامًواالختصاصات.

 مهام وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية :والثمانون  الحاديةاملادة 

إدارةًاملراجعةًالداخليةًتقييمًنظامًالرقابةًالداخليةًواإلشرافًعلىًتطبيقه،ًوالتحققًمنًمدىًالتزامًالشركةًوعامليهاًتتولىًوحدةًأوً

 ًباألنظمةًواللوائحًوالتعليماتًالساريةًوسياساتًالشركةًوإجراءاتها.

  : تكوين وحدة أو إدارة املراجعة الداخليةوالثمانون  الثانيةاملادة 

ًأمامها.ًويراعتتكونًوحدةًأوً
 
فيًًىإدارةًاملراجعةًالداخليةًمنًمراجعًداخليًعلىًاألقلًتوص يًبتعيينهًلجنةًاملراجعةًويكونًمسؤوال

ًتكوينًوحدةًأوًإدارةًاملراجعةًالداخليةًوعملهاًماًيلي:

مالًاملراجعةًعأنًتتوافرًفيًالعاملينًبهاًالكفاءةًواالستقاللًوالتدريبًاملناسب،ًوأالًيكلفواًبأيًأعمالًأخرىًسوىًأ (1

 ًالداخليةًونظامًالرقابةًالداخلية.

 ًأنًترفعًالوحدةًأوًاإلدارةًتقاريرهاًإلىًلجنةًاملراجعة،ًوأنًترتبطًبهاًوتكونًمسؤولةًأمامها. (2

ًلسياساتًالشركة.ً (3
 
ًعلىًاقتراحًلجنةًاملراجعةًوفقا دًمكافآتًمديرًوحدةًأوًإدارةًاملراجعةًبناء   أنًتحدَّ

نًمنًاالطاًل (4
َّ
مك

 
 ًعًعلىًاملعلوماتًواملستنداتًوالوثائقًوالحصولًعليهاًدونًقيد.أنًت

  : خطة املراجعة الداخليةوالثمانون  الثالثةاملادة 

.ًويجبً
 
ثًهذهًالخطةًسنويا تعملًوحدةًأوًإدارةًاملراجعةًالداخليةًوفقًخطةًشاملةًللمراجعةًمعتمدةًمنًلجنةًاملراجعة،وتحدَّ

ًعلًاألقل.ًاملخاطرالرئيسة،ًبماًفيًذلكًأنشطةًإدارةًمراجعةًاألنشطةًوالعملياتً
 
 ًوإدارةًااللتزام،ًسنويا

  : تقرير املراجعة الداخليةوالثمانون  الرابعةاملادة 

ًعنًأعمالهاًوتقدمهًإلىًمجلسًاإلدارةًولجنةًاملراجعةًبشكلًربعً (1
 
ًمكتوبا

 
تعدًوحدةًأوًإدارةًاملراجعةًالداخليةًتقريرا

ًلنظامًالرقابةًالداخليةًفيًالشركةًوماًانتهتًإليهًالوحدةًأوًسنويًعلىًاألقل.ً
 
ويجبًأنًيتضمنًهذاًالتقريرًتقييما
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اإلدارةًمنًنتائجًوتوصيات،ًوبيانًاإلجراءاتًالتيًاتخذتهاًكلًإدارةًبشأنًمعالجةًنتائجًوتوصياتًاملراجعةًالسابقةً

 ناسبًودواعيًذلك.وأيًملحوظاتًبشأنهاًالسيماًفيًحالًعدمًاملعالجةًفيًالوقتًامل

ًوتقدمهًإلىًمجلسًاإلدارةًولجنةًاملراجعةًبشأنًعملياتً (2
 
ًمكتوبا

 
ًعاما

 
تعدًوحدةًأوًإدارةًاملراجعةًالداخليةًتقريرا

املراجعةًالتيًأجريتًخاللًالسنةًاملاليةًومقارنتهاًمعًالخطةًاملعتمدة،ًوتبينًفيهًأسبابًأيًإخاللًأوًانحرافًعنً

 ًالربعًالتاليًلنهايةًالسنةًاملاليةًاملعنية.خاللًً–إنًوجدًً–الخطةً

ًعلىًًتوصيةًلجنةًاملراجعةًووحدةًأوًإدارةً (3 يحددًمجلسًاإلدارةًنطاقًتقريرًوحدةًأوًإدارةًاملراجعةًالداخليةًبناء 

 ًاملراجعةًالداخلية،ًعلىًأنًيتضمنًالتقريرًبصورةًخاصةًماًيلي:

 .املخاطراالستثماراتًوإدارةًإجراءاتًالرقابةًواإلشرافًعلىًالشؤونًاملاليةًًو (أ

فيًالشركةًواألنظمةًاملوجودة؛ًملواجهةًالتغييراتًالجذريةًأوًغيرًاملتوقعةًفيًًاملخاطرتقييمًتطورًعواملً (ب

 السوقًاملالية.

تقييمًأداءًمجلسًاإلدارةًواإلدارةًالعلياًفيًتطبيقًنظامًالرقابةًالداخلية،ًبماًفيًذلكًتحديدًعددًاملراتً (ت

 ل.والطريقةًالتيًعالجًبهاًهذهًاملسائًً(املخاطربماًفيًذلكًإدارةً)املجلسًبمسائلًرقابيةًًالتيًأخطرًفيها

أوجهًاإلخفاقًفيًتطبيقًالرقابةًالداخليةًأوًمواطنًالضعفًفيًتطبيقهاًأوًحاالتًالطوارئًالتيًأثرتًأوً (ث

التًاإلخفاقً)السيماًاملشكقدًتؤثرًفيًاألداءًاملاليًللشركة،ًواإلجراءًالذيًاتبعتهًالشركةًفيًمعالجةًهذاً

 املفصحًعنهاًفيًالتقاريرًالسنويةًللشركةًوبياناتهاًاملالية(.

 وإدارتها.ًاملخاطرمدىًتقيدًالشركةًبأنظمةًالرقابةًالداخليةًعندًتحديدً (ج

 فيًالشركة.ًاملخاطراملعلوماتًالتيًتصفًعملياتًإدارةً (ح

 الداخلية: حفظ تقارير املراجعة  والثمانون  الخامسةاملادة 

يتعينًعلىًالشركةًحفظًتقاريرًاملراجعةًومستنداتًالعملًمتضمنةًبوضوحًماًأنجزًوماًخلصتًإليهًمنًنتائجًوتوصياتًوماًقدً

 ًاتخذًبشأنها.
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  الباب السادس

 مراجع حسابات الشركة 

 : إسناد مهمة مراجعة الحساباتوالثمانون  السادسةاملادة 

تسندًالشركةًمهمةًمراجعةًحساباتهاًالسنويةًإلىًمراجعًمعًمراعاةًماًنصًعليهًنظامًالشركاتًولوائحهًالتنفيذيةًوالنظامًاألساسً

ًيتمتعًباالستقاللًوالكفاءةًوالخبرةًوالتأهيل؛ًإلعدادًتقريرًموضوعيًومستقلًملجلسًاإلدارةًواملساهمينًيبّينًفيهًماًإذاًكانتًالقوائم

 ًكةًتّعبرًبوضوحًوعدالةًعنًاملركزًاملاليًللشركةًوأدائهاًفيًالنواحيًالجوهرية.املاليةًللشًر

 : تعيين مراجع الحسابات السابعة والثمانون املادة 

ًعلىًترشيحًمجلسًاإلدارة،ًمعًمراعاةًماًيلي: ًتعينًالجمعيةًالعامةًالعاديةًمراجعًحساباتًالشركةًبناء 

ًعلىًتوصيةًمنً (1  لجنةًاملراجعة.أنًيكونًترشيحهًبناء 

ًلهًوأنًيستوفيًالشروطًاملقررةًمنًالجهةًاملختصة. (2
 
 ًأنًيكونًمرخصا

 ًأالًتتعارضًمصالحهًمعًمصالحًالشركة. (3

 ًأالًيقلًعددًاملرشحينًعنًمراجعينًاثنين. (1

 : واجبات مراجع الحسابات الثامنة والثمانون املادة 

ًيجبًعلىًمراجعًالحسابات:

 ًللشركة.بذلًواجبيًالعنايةًواألمانةً (2

 ًإبالغًالهيئةًفيًحالًعدمًاتخاذًمجلسًاإلدارةًاإلجراءًاملناسبًبشأنًاملسائلًاملثيرةًللشبهةًالتيًيطرحها. (3

ًعنًتعويضً (4
 
أنًيطلبًمنًمجلسًاإلدارةًدعوةًالجمعيةًالعامةًالعاديةًإذاًلمًييسرًاملجلسًعمله.ًويكونًمسؤوال

بسببًاألخطاءًالتيًتقعًمنهًفيًأداءًعمله،ًوإذاًتعددًاملراجعونًالضررًالذيًيصيبًالشركةًأوًاملساهمينًأوًالغيرً

ًًواشتركواًفيًالخطأ،ًكانواًمسؤولينًبالتضامن.
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  الباب السابع

 أصحاب املصالح  

  املصالح أصحاب مع العالقة تنظيم:  التاسعة والثمانون  املادة

ًًًاألرضيةًللخدماتًالسعوديةًالشركةًتسترشد
 
ًًوتلتزمًدوما

 
ًًنصا

 
ًالشرافيةاًالجهاتًعنًالصادرةًوالتعليماتًواللوائحًبالنظمًوروحا

ًعليًاظالحفًيؤمنًوبماًاملصالحًأصحابًجميعًمعًوطيبةًجيدةًعالقةًعليًللحفاظًبتؤدةًالسعيًهوًديدنهاًوأنًالسيماًوالرقابية،

ًجانبًإليًاألساس ي،ًالشركةًنظامًموادًنصوصًمنًالعديدًفيًبشموًلًاملبادئًهذهًتأصيلًتمًوقدًمصالحهمًويراعيًحقوقهم

 .الداخليةًالشركةًوسياساتًالعملًأدلةًمنًعددًفيًوكذلكًالشركة،ًحوكمةًلوثيقةًالرديفةًالسياسات

ًامواألحكًالشروطًوفقًاملصالحًأصحابًضمنهمًومنًالجميعًمعًالتعاملًعليًالدؤوبًحرصهاًتتضمنًالعامةًالشركةًسياسةًإن

ًومنًريتها،وسًالتعاملًبياناتًحفظًعلىًوالتأكيدًوحمايتها،ًاألخرًىًاألطرافًحقوًقًمسًعدمًومنًتمييزًأوًتفضيلًايًدوًنًالتعاقدية

ًمعهًلتعاملاًذاتًاألطرافًمعًتنشأًقدًالتيًواملشاكلًالخالفاتًأشكالًكافةًحلًإليًوللسعيًبها،ًاإلضرارًأوًاملصالحًأصحابًضمنهم

ًإذاًصالحاملًأصحابًتعويضًعليًالعملًيتمًأنًوعلىًومصالحها،ًولوائحهاًالشركةًأنظمةًمعًيتعارضًالًوبماًوالوديةًالتراض يًبطرًق

ًًالقضائيًاملسارًإليًالخالفاتًتلكًآلتًما
 
ًتنفاذاسًبعدًوذلكًأحكامًأوًقراراتًمنًالقضائيةًاللجانًأوًالجهاتًعنًيصدرًملاًوفقا

 .واالستئنافًالتدقيقًفيًوالشرعًالنظامًكفلهاًالتيًاإلجراءات

ًالعنايةًرتوفيًوهدفًكليةًيتعارضًالًالربح،ًلتحقيقًتهدفًوتجاريةًكشركةخدميةًًاألرضيةًللخدماتًالسعوديةًالشركةًتوجهًإن

ًوأًاملقترضين،ًالعمالءًالخدمة،ًومزوديًاملوردينًالدائنين،ًالعاملين،ًاملساهمينًمثلًمنًاملصالحًأصحابًأوًالعالقةًبأصحاب

ً.ككلًاملحليًاملجتمع

 االستثماري  واملجتمع املساهمين مع العالقة:  التسعون املادة 

 تجاه املحاسبةًوالشفافية وقبوًل املسئولية وتحمل العمل في النزاهةًوالعدالة مراعاة متطلبات أن ترًى العام توجهها في الشركة إن

ًتنافسية لها يوفر بل وحسب، سمعةًالشركة تحسين علي يقتصر ال املساهمين
 
 للعاملين وخالقة مناسبة عملبيئةً خلق في تساهم ميزا

ً فيه،
 
ً وتناغما

 
ً.حقوقهم تأمين يكفل وبما املساهمين التواصلًمع في سلسا

 حوًل والبيانات كافةًاملعلومات وتوفر الواجبة، العناية واملساهمين معًاملستثمرين عالقتها تولي الشركةًالسعوديةًللخدماتًاألرضيةً

ً عنها وتفصح املعلومات الشركة وتنشر أوًاملتوقع، الحالي أو منها املاض ي املالية، غير أو منها سواءًاملالية املختلفة الشركة أنشطة
 
 وفقا

 أوًخالل الشبكة على االلكتروني الشركة موقع على سواء االشرافيةًاللوائح تحكمها والتي تنتهجها التي وآلياته اإلفصاح"ً لـــً"سياسة

ً.أخرًي وسيلة أي خالل من أو املحلية الصحف

 الخدمات ومزودي املوردين مع العالقةلتسعون : وا الحاديةاملادة 

ًأنًفيًسواهمًوماًمهامًأيًلهمًاملسندًالخدمةًومزوديًاملوردينًمعًعالقاتهاًفيًًاألرضيةًللخدماتًالسعوديةًالشركةًسياسةًترتكز

ًصحابأًمعًالزخمًعليًالحفاظًفيًاألمرًأخرًفيًالشركةًيمكنًماًوهوًواملوثوقية،ًالصراحةًمنًأسسًعليًمبنيةًالعالقةًهذهًتكوًن

 .ًالطويلًاملدىًعليًأهدافهاًلتحقيقًاملصلحة

 ومنسوبيها الشركة موظفي مع لعالقةاوالتسعون :  الثانيةاملادة 

ًاألرضيةًللخدماتًالسعوديةًالشركةًإن ًسئوليةمًالوظيفيةًدرجاتهمًباختالفًعليهمًوتقعًأصولهاًأثمنًمنًمنسوبيهاًأنًتدركً

ًيحددهًماًقوفًلهمًللعاملينًاملالئمةًوالتعويضاتًالرواتبًدفعًيجرًيًثمًومنًللعمالء،ًاملالئمةًالخدماتًوتقديمًاألعمالًاستقطاب

ًهذاًًنيكًوًأنًتكفلًومحددةًواضحةًمهنيةًومعاييرًسياساتًوفقًمنسوبيهاًمعًالتعاملًيتمًأنًتراعيًالشركةًأنًكماًالعمل،ًسوًق
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ًًالتعامل
 
ًعليًبنيةاملًالعملًنظامًمبادئًوفقًعاليًمنهيًبإطارًمرتبطًالعالقةًهذهًمحوًرًيكوًنًوأنًالعمل،ًوعقدًالوظيفةًألحكامًوفقا

 .املنهيًالسلوك

ًوظروفًألعمالاًتحدياتًمعًالتكيفًعليًوملتزمةًقادرةًتكوًنًأنًالعاملةًقواهاًيمكنًوبماًمنسوبيهاًتدريبًفيًتستثمرًالشركةًأنًكما

 .والدوليةًاملحليةًاملنافسة

 :ًًيشملًبماًالشركة،ًفيًللعاملينًواألداءًاملشاركةًوتحفيزًتطويرًبرامجًًوضعًعلىًالشركةًتحرص

ًمحلًوعاتواملوضًاملسائلًفيًومناقشتهمًالشركةًفيًالعاملينًآراءًإلىًلالستماعًمتخصصةًعملًورشًعقدًأوًلجانًتشكيل (1

 .املهمةًالقرارات

 .املقرةًالتعويضًسياسةًوفقًالعاملينًملكافأةًًمناسبةًبرامجًوضع (2

 العمالء مع الشركة عالقةوالتسعون :  الثالثةاملادة 

ًتمكنًالتيًلالسبًوضعًفيًالعمالءًمشاركةًتأكيدًأنًوعلىًبعمالئهاًعالقتهاًتوطيدعلىًًاألرضيةًللخدماتًالسعوديةًالشركةًتحرص

 .أعمالهمًتنميةًفيًيساهمًوبماًالطرًقًبأفضلًخدمتهمًمنًالشركة

ًًومالحظاتهمًمقترحاتهمًتلقيًعليًالحرصًذلكًومنًالعمالءًمعًالتواصلًسبلًتقدرًالشركةًأنًكما
 
ًجديدًتجمنًتقديمًحينًأوًعموما

 .تطويرهًأو

ًوتوفيرًوالءالًأواصرًتوطيدًعلىًالعملًفيًالواجبةًوالعنايةًالحرصًيبدواًأنًمنسوبيهاًجميعًعليًالداخليةًالشركةًسياساتًوتوجب

ًويتعلقًة،جديدًأساليبًتجربةًجديدةًمنتجاتًإطالقًعندًالسيماًالتشغيليةًواملبادراتًاالستراتيجيةًلألغراضًللعمالءًاملساندة

ًقطاعاتًنمًلهمًاملقدمةًالخدماتًوجودةًفاعليةًومدىًالشركةًقبلًمنًعليهاًحصلواًالتيًاملنتجاتًبحدودًالعمالءًمعًالتواصلًنطاق

 .لهمًتالخدماًتقديمًحينًالعمالءًمنًتردًالتيًللشكاوًيًالواجبةًالعنايةًإيالءًالشركةًسياساتًتتضمنًكما.ًاملختلفةًالشركة

 املجتمعية وعالقتها الشركة سياسةوالتسعون :  الرابعةاملادة 

ًمعهمًعامليتًوبمنًبها،ًاملحيطةًاملجتمعًعناصرًجميعًمعًوالتعاملًالعملًعلىًًاألرضيةًللخدماتًالسعوديةًالشركةًتوجهاتًتعتمد

 .سواهمًماًأوًاملحليًاملجتمعًومجموعاتًأفرادًعمالء،ًموظفين،،ًًموردينًوتنظيمية،ًإشرافيةًجهاتًأكانواًسواء

ًفيًشركةًجالمًوأنًالسيماًاملشتركة،ًاملصالحًتحقيقًعليًالتامًوالحرصًواملوثوقيةًاملصداقيةًمبادئًعليًالعالقةًهذهًأساسًويقوم

ًالجتماعيةاًمسئوليتهاًتوليًالشركةًأنًكماًاملصالحًأصحابًأطيافًلجميعًاملعاملةًحسنًعلىًأساسهًفيًمبنيًالعمومًمعًالتعامل

ًًاملحليًاملجتمعًتجاه
 
ًاملهارات،ًنتوطيًوالتعليمًالتدريبًبرامجًوًواالجتماعيةًالخيريةًالبرامجًدعمًيشملًوهذاًاهتماماتهاًمنًجانبا

 .البيئةًوحماية

ًالتيًهدافواأًلًالشركةًأهدافًبينًالتوازًنًإقامةًتكفلًسياسةًاإلدارةًًمجلسًمنًمقترحًعلىًبناءًللشركةًًالعامةًالجمعيةًوتقرًتضع

ًاالجتماعيةًاألوضاعًتطويرًبغرضًتحقيقهاًإلىًاملجتمعًيصبو ًلعملاًمبادراتًالسياسةًهذهًوتشملًللمجتمع،ًواالقتصاديةً

 .الشركةًتقدمةًالذيًاإلجتماعي
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 الباب الثامن

 املعايير املهنية واألخالقية

 : سياسة السلوك املنهيوالتسعون  الخامسةاملادة 

ًمجلسًاإلدارةًسياسةًللسلوكًاملنهيًوالقيمًاألخالقيةًفيًالشركة،ًتراعيًبصفةًخاصةًماًيلي:يضعً

والءًتجاهًوالالتأكيدًعلىًكلًعضوًمنًأعضاءًمجلسًاإلدارةًواإلدارةًالتنفيذيةًوموظفيًالشركةًببذلًواجبيًالعنايةً (1

الشركة،ًوكلًماًمنًشأنهًصونًمصالحًالشركةًوتنميتهاًوتعظيمًقيمتها،ًوتقديمًمصالحهاًعلىًمصلحتهًالشخصيةً

 فيًجميعًاألحوال.

تمثيلًعضوًمجلسًاإلدارةًلجميعًاملساهمينًفيًالشركة،ًوااللتزامًبماًيحققًمصلحةًالشركةًومصلحةًاملساهمينً (2

 ًمصلحةًاملجموعةًالتيًانتخبتهًفحسب.ًسخرين،ًوليومراعاةًحقوقًأصحابًاملصالحًاًل

 ًترسيخًمبدأًالتزامًأعضاءًمجلسًاإلدارةًوكبارًالتنفيذيينًفيهاًبجميعًاألنظمةًواللوائحًوالتعليماتًذاتًالصلة. (3

ًالتنفيذيةًملنصبهًالوظيفيًبهدفًتحقيقًمصلحةً (4 ًأوًعضوًاإلدارة الحيلولةًدونًاستغاللًعضوًمجلسًاإلدارة

 ًأوًبغيره.خاصةًبهً

التأكيدًعلىًقصرًاستعمالًأصولًالشركةًومواردهاًعلىًتحقيقًأغراضًالشركةًوأهدافها،ًوعدمًاستغاللًتلكً (5

 ًاألصولًأوًاملواردًلتحقيقًمصالحًخاصة.

وضعًقواعدًدقيقةًومحكمةًوواضحةًتنظمًصالحيةًوتوقيتًاالطالعًعلىًاملعلوماتًالداخليةًالخاصةًبالشركةًبماً (6

أليًشخص،ًإالًفيًالحدودًيحولًدونًاستف أوًاإلفصاحًعنهًا ادةًأعضاءًمجلسًاإلدارةًواإلدارةًالتنفيذيةًوغيرهمًمنهًا

ً
 
 ً.املقررةًأوًالجائزةًنظاما

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

 

ً
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  الباب التاسع

 اإلفصاح والشفافية

 : سياسات اإلفصاح وإجراءاته والتسعون  السادسةاملادة 

 املاليةًذات وغير املالية املعلومات عن لإلفصاح واضحة بوضعًسياسة الشركة تقوم أن الرشيدة الحوكمة مبادئ من إن

 يكوًن ومنًثم اإلفصاح، عن املسئوًل ومن ومتى، وكيف، وملن، يفصحًعنه، ما السياسة هذه تتناوًل بحيث البالغة، األهمية

ً.املسئوليات تحديد فيها يتم التي لإلفصاحًواللية الواضحة واملنهجية املرجعية الشركة لدى

 اإلفصاحًعن وآليات عملية لتنظم اإلشرافية املتطلبات مع لإلفصاحًتنسجمالسعوديةًللخدماتًاألرضيةًً شركةال وسياسة

ً.االستثمارًي للمجتمع املالية وغير املالية املعلومات

 اإلفصاح عملية أهداف:  السابعة والتسعون املادة 

ًةً:التاليًالجوانب تحقيق إلى اإلفصاح عملية في الشركة منهجية تهدف

 املناسب الوقت في االستثمارًي للمجتمع وأعمالها وأنشطتها بالشركة الخاصة الهامة املعلومات نشر على الحرص .أ

 .اإلشرافية املتطلبات ونطاق حدود وفق ودقيق، واقعي وبشكل

 إلى باإلضافة للشركة التاريخي األداءًيخص ما في الصلة ذات األطراف كافة مع وفعال مفتوح حوار على املحافظة .ب

 .ألنشطتها املستقبلية الرؤى

 بمتطلبات االلتزام ضمان يستتبع وبما اإلفصاح، سياسة تنفيذ يضمن بما الشركة داخل والتنظيمات اللوائح توفير .ج

 .املتطلبات بتلك والوفاء اإلفصاح ومتطلبات ممارسات حوًل الشركة منسوبي وعي ورفع اإلفصاح،

 الشركة تنتهجها التي اإلفصاح سياسة نطاق:  والتسعون الثامنة املادة 

يشمل األسهم، غالبية فيها الشركة تمتلك التي أو لها والشركاتًالتابعة الشركة موظفي كافة اإلفصاح سياسة نطاق يشمل  كمًا

ً
 
ًبالحديث شخص وكل الشركة، إدارة مجلس أعضاءًأيضا ً األشخاص من وغيرهم الشركة عن نيابة مخول  الشركاتأو

ً.معًالشركة خاصة" لديهاً"عالقة التي واملؤسسات

ًالدورية ذلك في بما الخطية البيانات اإلفصاح سياسة وتغطي املساهمينً ورسائل اإلخبارية والنشرات والطارئة التقارير

بهيئةً يتعلق ملف وأي الشبكة على الشركة وموقع والرسائلًاإللكترونية والتنفيذية العليا اإلدارة تتلقاها التي والخطابات

ً.املالية السوًق

 من اإلدارة التنفيذية حاإلفصا عمل فريق:  التاسعة والتسعون املادة 

 العمل وأدلة بالسياسات األصل في واملحكوم للشركة، الداخلي العمل وآليات طرائق مع يتماش ى بما اإلفصاح عملية لتنظيم

 : التنفيذيين املسئولين من املكوًن اإلفصاح عمل فريق خالل من تتم اإلفصاح عملية فإن اإلجرائية،

  للشركة التنفيذي الرئيس (1

 املديرًاملالي (2

 إدارةًعالقاتًاملستثمرين. (3
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  باإلفصاح الصلة ذوي  األطراف: املائة  املادة

ستهدف ًتشرف اإلشرافية الجهات عنها املفصح باملعلومات ي  ً أو املالية، السوًق هيئة وهي الشركة على التي  التجارةوزارة

ً واالستثمار، ًسواها ًما ًأو ًالطيرانًاملدني ًاملجتمع اإلفصاح من املستهدف أن كماهيئة  بتقديم يسمح بما االستثمارًي هو

ًة.الشرك في االستثمار لتقييم الضروريةًلهم املعلومات

 باإلفصاح املتعلقة اإلرشادات: املائة بعد  الحاديةاملادة 

 يتبع أن يجبًلنظاميً،ًحيثا باإلفصاح الشركة قيام يضمن بما التالية التوجيهات تراعى أن املهم من فإنه عامة كمبادئ

ًاملبادئ هذه ومن الخرين، مع التواصل وتأثير فعالية لضمان اإلرشادية املبادئ من مجموعة األساسيين الرسميين املتحدثين

ًماًيليً:ً

 .ًغيرها أو اإلشرافية الجهات قبل من إضافية متطلباٍتً أي أو هامة تطوراٍتً أي عن الشركة تفصح أن (أ

 على االستثمارًي املجتمع من مجموعة تفضل ال لكي " الهامة للمعلومات" االنتقائي اإلفصاحعنً الشركة أنًًتمتنع (ب

 .ىًاألخًر

 وفق الشركة حدود ضمن وذلك )لإلفصاح الصالحة غير(ً السرية املعلومات إلى الوصوًل أمر الشركةًأنًًيقتصر (ت

 .الداخلية السياسات تقتضيه ما

،ًحيثًًًانتقائي نحو على تفصح أنها على الظهوًر لتجنب لإلفصاح ومالئم ثابت توقيت تبنى على الشركة تحرصكماً (ث

ًداخلي املتداولة املعلومات أن افتراض اإلدارة ومجلس الشركة إدارة على يجب
 
داوًل قد ا ت 

 
ًخارجي ت

 
حدثًما وإذا ، ا

 الكاملين والنشر اإلفصاح ستضمن الشركة فإن ,قصد دوًن ومن وقٍتً أي في السرية الهامة املعلومات تسربت وان

 .االستثمارًي للمجتمع

 .املستهدفة الفئات من صلة ذي كل مع اإلمكان قدر لوجه وجها للتواصل الشركة تسعىأنً (ج

ً تتواصل أن على الشركة تحرص أن (ح
 
ً تتواصل أن قبل ًداخليا

 
 بما املوظفوًن يعلم ال أن املهم من أنه حيث خارجيا

 عناصر وبساطة صراحة على املحافظة الشركة تراعي أن،ًكماًيجبًًًاإلعالم وسائل و الصحف من الشركة في يجرًي

 باملتطلبات فيهما وااللتزام بسيطة وصيغة مناسب بتوقيت تتم أن اإلفصاح عملية في الشركة تراعي ،ًكماًالتواصل

 التالي: ذلك ويشمل اإلشرافية،

 .العامة الجمعية اجتماع (1

ً يفصح والتي الفصلية أو السنوية التقارير (2
 
 ة.الربعي املالية النتائجًمثلًعنهاًدوريا

 .للمساهمين املوجهة الرسائل (3

ً عنها يفصح والتي والعمالء للموظفين، املوجهة اإلخبارية الرسائل (4
 
 .دوريا

 .لذلك دعتًالحاجة كلما عنها يفصح والتي اإلخبارية، النشرات (5

ً.الحاجة كلماًدعت عنها يفصح والتي الترويجية و الدعائية املواد (6

 السوًق هيئة عن واإلدراجًالصادرتين التسجيل وقواعد الشركات الئحةًحوكمة تضمنتها التي باملتطلبات وفاءال الشركةتراعيً

ًى.أخًر إشرافية أوًتعليمات ترتيبات وأي املالية،
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 مجلس اإلدارة: تقرير  بعد املائة الثانيةاملادة 

املاليةً السوًق هيئة عن الصادرتين الشركات حوكمة واإلدراجًوالئحة التسجيل قواعد عليه نصت ما وفق أساس ي كمتطلب

 يعده السنويًالذي التقرير في باإلفصاح ملتزمة الشركة فإن الشركاتًالسعودي، نظام أحكام عليها إشتملت التي والتوجيهات

ًً-التالية: البيانات السنوًي التقرير يتضمن أن ذلك ومن .علىًالشبكة الشركة تداولًوًموقع على وينشر اإلدارة مجلس

قًوأسبابًذلك. (1 بقًمنًأحكامًهذهًالالئحةًوماًلمًيطبَّ
 
 ًماًط

 ًأسماءًأعضاءًمجلسًاإلدارة،ًوأعضاءًاللجان،ًواإلدارةًالتنفيذية،ًووظائفهمًالحاليةًوالسابقةًومؤهالتهمًوخبراتهم. (2

ًال (3 ًالحاليةًأسماء ًفيًمجالًإدارتها
 
ًالشركةًعضوا ًيكونًعضوًمجلسًإدارة ًالتي شركاتًداخلًاململكةًأوًخارجها

 ًوالسابقةًأوًمنًمديريها.

عضوًمجلسًإدارةًتنفيذيًعضوًمجلسًإدارةًغيرًتنفيذيًً (4 تكوينًمجلسًاإلدارةًوتصنيفًأعضائهًعلىًالنحوًالتيً:

 ًعضوًمجلسًإدارةًمستقل.

ًمجلسًاإلدارةًإلحاطةًأعضائهًاإلجراءاتًالتيًاتخ (5 ًبمقترحاتًاملساهمينًً–وبخاصةًغيرًالتنفيذيينًً–ذها
 
علما

 ًوملحوظاتهمًحيالًالشركةًوأدائها.

املكافآت،ًمعًذكرًأسماءًًووصفًمختصرًالختصاصاتًاللجانًومهامها،ًمثل:ًلجنةًاملراجعة،ًولجنةًالترشيحاتً (6

 ًوتواريخًانعقادهاًوبياناتًالحضورًلألعضاءًلكلًاجتماع.اللجانًورؤسائهاًوأعضائهاًوعددًاجتماعاتهاً

حيثماًينطبق،ًالوسائلًالتيًاعتمدًعليهاًمجلسًاإلدارةًفيًتقييمًأدائهًوأداءًلجانهًوأعضائه،والجهةًالخارجيةًالتيً (7

 ًقامتًبالتقييمًوعالقتهاًبالشركة،ًإنًوجدت.

ًملاًهوًمنصوصًعليهًفيًاملادةًاإلفصاحًعنًمكافآتًأعضاءًمجلسًاإلدارةًواإلدارةًالتنفيذي (8
 
ًعدًاملائةبًالثامنةةًوفقا

 ًمنًهذهًالالئحة.

أيًعقوبةًأوًجزاءًأوًتدبيرًاحترازيًأوًقيدًاحتياطيًمفروضًعلىًالشركةًمنًالهيئةًأوًمنًأيًجهةًإشرافيةًأوً (9

 ًبل.هاًفيًاملستقتنظيميةًأوًقضائية،ًمعًبيانًأسبابًاملخالفةًوالجهةًاملوقعةًلهاًوسبلًعالجهاًوتفاديًوقوع

نتائجًاملراجعةًالسنويةًلفعاليةًإجراءاتًالرقابةًالداخليةًبالشركة،ًإضافةًإلىًرأيًلجنةًاملراجعةًفيًمدىًكفايةً (10

 ًنظامًالرقابةًالداخليةًفيًالشركة.

 ًتوصيةًلجنةًاملراجعةًبشأنًمدىًالحاجةًإلىًتعيينًمراجعًداخليًفيًالشركةًفيًحالًعدمًوجوده. (11

املراجعةًالتيًيوجدًتعارضًبينهاًوبينًقراراتًمجلسًاإلدارة،ًأوًالتيًرفضًاملجلسًاألخذًبهاًبشأنًتوصياتًلجنةً (12

ًتلكً ًومسوغات ًالداخلي، ًاملراجع ًتعيين ًأو ًأدائه ًوتقييم ًأتعابه ًوتحديد ًوعزله ًالشركة ًحسابات ًمراجع تعيين

 ًالتوصيات،ًوأسبابًعدمًاألخذًبها.

 .إنًوجدتًهماتًاالجتماعيةًللشركة،تفاصيلًاملسا (13

ًمجلسًاإلدارةً (14 ًأعضاء ًوأسماء ًاألخيرة ًاملالية ًالسنة ًخالل ًاملنعقدة ًللمساهمين ًالعامة ًالجمعيات ًبتواريخ بيان

 ًالحاضرينًلهذهًالجمعيات.

وصفًألنواعًالنشاطًالرئيسةًللشركةًوشركاتهاًالتابعة.ًوفيًحالًوصفًنوعينًأوًأكثرًمنًالنشاط،ًيجبًإرفاقً (15

 ًفيًحجمًأعمالًالشركةًوإسهامهاًفيًالنتائج.بيانًبكلًنشاطًوتأثيرهً
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ً(بماًفيًذلكًالتغييراتًالهيكليةًللشركة،ًأوًتوسعةًأعمالها،ًأوًوقفًعملياتها)وصفًلخططًوقراراتًالشركةًاملهمةً (16

 ًوالتوقعاتًاملستقبليةًألعمالًالشركة.

17) ً ًالشركة ًتواجهها ًبأيًمخاطر ًأم)املعلوماتًاملتعلقة ًتشغيلية ًأكانتًمخاطر ًمخاطرًًسواء ًأم ًتمويلية، مخاطر

 ًومراقبتها.ًاملخاطروسياسةًإدارةًهذهًً(السوًق

خالصةًعلىًشكلًجدولًأوًرسمًبيانيًألصولًالشركةًوخصومهاًونتائجًأعمالهاًفيًالسنواتًاملاليةًالخمسًاألخيرةً (18

 ًأوًمنذًالتأسيسًأيهماًأقصر.

 ًتحليلًجغرافيًإلجماليًإيراداتًالشركةًوشركاتهاًالتابعة. (19

 ًة.تهاًالشركلناحًأليًفروقاتًجوهريةًفيًالنتائجًالتشغيليةًعنًنتائجًالسنةًالسابقةًأوًأيًتوقعاتًأعإيض (20

 ًإيضاحًأليًاختالفًعنًمعاييرًاملحاسبةًاملعتمدةًمنًالهيئةًالسعوديةًللمحاسبينًالقانونيين. (21

ًالرئيسً،ًوالد (22 ها،ًولةًاملحلًالرئيسًلعملياتاسمًكلًشركةًتابعةًورأسًمالهاًونسبةًملكيةًالشركةًفيهاًونشاطها

 ًوالدولةًمحلًتأسيسها.

 تفاصيلًاألسهمًوأدواتًالدينًالصادرةًلكلًشركةًتابعة.ً (23

 ًوصفًلسياسةًالشركةًفيًتوزيعًأرباحًاألسهم. (24

عداًأعضاءًمجلسًإدارةًالشركةًوكبارً)وصفًأليًمصلحةًفيًفئةًاألسهمًذاتًاألحقيةًفيًالتصويتًتعودًألشخاصً (25

أبلغواًالشركةًبتلكًالحقوقًبموجبًاملادةًالخامسةًواألربعينًمنًقواعدًالتسجيلًواإلدراج،ًً(رباءهمالتنفيذيينًوأق

 ًوأيًتغييرًفيًتلكًالحقوقًخاللًالسنةًاملاليةًاألخير.

ًالتنفيذيينً (26 ًالشركةًوكبار ًمجلسًإدارة وصفًأليًمصلحةًوأوراقًماليةًتعاقديةًوحقوقًاكتتابًتعودًألعضاء

أوًأدواتًدينًالشركةًأوًأيًمنًشركاتهاًالتابعة،ًوأيًتغييرًفيًتلكًاملصلحةًأوًتلكًالحقوقًخاللًًوأقربائهمًفيًأسهم

 ًالسنةًاملاليةًاألخيرة.

يونيةً،ًوكشفًباملد(ًسواءًأكانتًواجبةًالسدادًعندًالطلبًأمًغيرًذلك)املعلوماتًاملتعلقةًبأيًقروضًعلىًالشركةً (27

ًلقروضًخاللًالسنةًومبلغًأصلًالقرضًًاإلجماليةًللشركةًوالشركاتًالتابعةًلها
 
وأيًمبالغًدفعتهاًالشركةًسدادا

 ًواسمًالجهةًاملانحةًلهاًومدتهًواملبلغًاملتبقي،ًوفيًحالًعدمًوجودًقروضًعلىًالشركة،ًعليهاًتقديمًإقرارًبذلك.

اكتتابًأوًحقوقًوصفًلفئاتًوأعدادًأيًأدواتًدينًقابلةًللتحويلًوأيًأوراقًماليةًتعاقديةًأوًمذكراتًحقً (28

 ًمشابهةًأصدرتهاًأوًمنحتهاًالشركةًخاللًالسنةًاملاليةًمعًإيضاحًأيًعوضًحصلتًعليهًالشركةًمقابلًذلك.

وصفًأليًحقوقًتحويلًأوًاكتتابًبموجبًأدواتًدينًقابلةًللتحويلًأوًأوراقًماليةًتعاقديةًأوًمذكراتًحقً (29

 ًاكتتاب،ًأوًحقوقًمشابهةًأصدرتهاًأوًمنحتهاًالشركة.

ًاألوراقًاملاليةً (30 ًوقيمة ًلالسترداد، ًأليًأدواتًدينًقابلة ًمنًجانبًالشركة ًإلغاء ًأو ًشراء ًأو وصفًأليًاسترداد

 ًاملتبقية،ًمعًالتمييزًبينًاألوراقًاملاليةًاملدرجةًالتيًاشترتهاًالشركةًوتلكًالتيًاشترتهاًشركاتهاًالتابعة.

قدتًخاللًالسنةًامل (31 اليةًاألخيرة،ًوتواريخًانعقادها،ًوسجلًحضورًكلًاجتماعًعددًاجتماعاتًمجلسًاإلدارةًالتيًع 

ًفيهًأسماءًالحاضرين.
 
 ًموضحا

 ًعددًطلباتًالشركةًلسجلًاملساهمينًوتواريخًتلكًالطلباتًوأسبابها. (32
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 ًوصفًأليًصفقةًبينًالشركةًوطرفًذيًعالقة. (33

ًفيها،ًأوًكانتًفيهاً (34
 
مصلحةًألحدًأعضاءًمجلسًإدارةًالشركةًمعلوماتًتتعلقًبأيًأعمالًأوًعقودًتكونًالشركةًطرفا

ًاملع ًأوًأليًشخصًذيًعالقةًبأيًمنهم،ًبحيثًتشملًأسماء ًالتنفيذيينًفيها ًالعقودنيأوًلكبار ،ًينًباألعمالًأو

ًفعل ًالقبيل، ًلمًتوجدًأعمالًأوًعقودًمنًهذا ًوإذا ًومبلغها، ًومدتها ًالعقودًوشروطها ًىوطبيعةًهذهًاألعمالًأو

 ًلك.الشركةًتقديمًإقرارًبذ

 ًبيانًأليًترتيباتًأوًاتفاقًتنازلًبموجبهًأحدًأعضاءًمجلسًإدارةًالشركةًأوًأحدًكبارًالتنفيذيينًعنًأيًمكافآت. (35

 ًبيانًأليًترتيباتًأوًاتفاقًتنازلًبموجبهًأحدًمساهميًالشركةًعنًأيًحقوقًفيًاألرباح. (36

ضرائبًأوًرسومًأوًأيًمستحقاتًأخرىًولمًبيانًبقيمةًاملدفوعاتًالنظاميةًاملسددةًواملستحقةًلسدادًأيًزكاةًأوً (37

 ًتسددًحتىًنهايةًالفترةًاملاليةًالسنوية،ًمعًوصفًموجزًلهاًوبيانًأسبابها.

 ًبيانًبقيمةًأيًاستثماراتًأوًاحتياطاتًأنشئتًملصلحةًموظفيًالشركة. (38

 ًإقراراتًبماًيلي: (39

عدتًبالشكلًالصحيح. (أ
 
 أنًسجالتًالحساباتًأ

ً (ب
 
فذًبفاعلية.أنًنظامًالرقابةًالداخليةًأ

 
 عدًعلىًأسسًسليمةًون

 أنهًالًيوجدًأيًشكًيذكرًفيًقدرةًالشركةًعلىًمواصلةًنشاطها. (ت

إذاًكانًتقريرًمراجعًالحساباتًيتضمنًتحفظاتًعلىًالقوائمًاملاليةًالسنوية،ًيجبًأنًيوضحًتقريرًمجلسًاإلدارةً (40

 ًتلكًالتحفظاتًوأسبابهاًوأيًمعلوماتًمتعلقةًبها.

اإلدارةًبتغييرًمراجعًالحساباتًقبلًانتهاءًالفترةًاملعينًمنًأجلها،ًيجبًأنًيحتويًالتقريرًفيًحالًتوصيةًمجلسً (41

 ًعلىًذلك،ًمعًبيانًأسبابًالتوصيةًبالتغيير.

 : تقرير لجنة املراجعةبعد املائة  الثالثةاملادة 

الشركاتًًليهاًفيًنظاميجبًأنًيشتملًتقريرًلجنةًاملراجعةًعلىًتفاصيلًأدائهاًالختصاصاتهاًومهامهاًاملنصوصًع (1

فيًًملخاطراولوائحهًالتنفيذية،ًعلىًأنًيتضمنًتوصياتهاًورأيهاًفيًمدىًكفايةًنظمًالرقابةًالداخليةًواملاليةًوإدارةً

 ًالشركة.

نشرًفيًاملوقعً (2 ًكافيةًمنًتقريرًلجنةًاملراجعةًفيًمركزًالشركةًالرئيسًوأنًي 
 
يجبًأنًيودعًمجلسًاإلدارةًنسخا

ًلتمكينًمنًيرغبًمنًاإللكترونيًللشًر كةًواملوقعًاإللكترونيًللسوقًعندًنشرًالدعوةًالنعقادًالجمعيةًالعامة؛

 ًاملساهمينًفيًالحصولًعلىًنسخةًمنه.ًويتلىًملخصًالتقريرًأثناءًانعقادًالجمعيةًالعامة.

 : إفصاح أعضاء مجلس اإلدارة بعد املائة الرابعةاملادة 

اإلفصاحًالخاصةًبكلًعضوًمنًأعضائهًومنًأعضاءًاإلدارةًالتنفيذية،ًمعًمراعاةًًيتعينًعلىًمجلسًاإلدارةًتنظيمًعمليات

ًماًيلي:

ًلإلفصاحاتً (1
 
،ًوذلكًوفقا

 
وضعًسجلًخاصًبإفصاحاتًأعضاءًمجلسًاإلدارةًواإلدارةًالتنفيذيةًوتحديثهًدوريا

 ًاملطلوبةًبموجبًنظامًالشركاتًونظامًالسوقًاملاليةًولوائحهماًالتنفيذية.
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 ًاالطالعًعلىًالسجلًملساهميًالشركةًدونًمقابلًمالي.إتاحةً (2

 : اإلفصاح عن املكافآتبعد املائة  الخامسةاملادة 

 يلتزمًمجلسًاإلدارةًبماًيلي: (1

 ًاإلفصاحًعنًسياسةًاملكافآتًوعنًكيفيةًتحديدًمكافآتًأعضاءًاملجلسًواإلدارةًالتنفيذيةًفيًالشركة. (أ

مجلسًاإلدارةًعنًاملكافآتًاملمنوحةًألعضاءًمجلسًاإلدارةًاإلفصاحًبدقةًوشفافيةًوتفصيلًفيًتقريرً (ب

واإلدارةًالتنفيذيةًبصورةًمباشرةًأوًغيرًمباشرة،ًدونًإخفاءًأوًتضليل،ًسواءًأكانتًمبالغًأمًمنافعًأمً

ًفتكونًالقيمةًاملدخلةًلألسهمًهيً ًفيًالشركة،
 
ًأسهما ًكانتًاملزايا ًوإذا ًكانتًطبيعتهاًواسمها.

 
ًأيا مزايا،

 السوقيةًعندًتاريخًاالستحقاق.ًالقيمة

توضيحًالعالقةًبينًاملكافآتًاملمنوحةًوسياسةًاملكافآتًاملعمولًبها،ًوبيانًأيًانحرافًجوهريًعنًهذهً (ت

 ًالسياسة.

 ًبيانًالتفاصيلًالالزمةًبشأنًاملكافآتًوالتعويضاتًاملدفوعةًلكلًممنًيليًعلىًحدة: (ث

 .أعضاءًمجلسًاإلدارة 

 ً ًالتنفيذيين ًكبار ًمن ًالرئيسًخمسة ًمنًضمنهم ًيكون ًأن ًعلى ًالشركة ًمن ًاملكافآت ًأعلى ًتلقوا ممن

 التنفيذيًواملديرًاملالي.

 .أعضاءًاللجان 

ًللجداولًاملرافقة. (2
 
 ًيكونًاإلفصاحًالواردًفيًهذهًاملادةًفيًتقريرًمجلسًاإلدارةًووفقا

ً

ً

ً

ً

 

 

 

 

ً

ً
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 تطبيق حوكمة الشركات  :العاشرالباب 

 تطبيق الحوكمة الفعالة: بعد املائة  السادسةاملادة 

ئحةًحوكمةًاًلعارضًمعًاألحكامًاإللزاميةًفيًيتالًاإلجراءاتًاملناسبةًللتأكدًمنًتطبيقًهذهًالوثيقةًبماًيضعًمجلسًاإلدارةً

ًوالتحققًمنًفعاليتها،ًوتعديلهاًعندًالحاجة،ًوعليهًفيًسبيلًذلكًالقيامًبماًيلي:هيئةًالسوقًاملاليةًًالشركاتًالصادرةًعن

 ًمنًالتزامًالشركةًبهذهًالقواعد.ًالتحقق (1

ًللمتطلباتًالنظاميةًوأفضلًاملمارسات. (2
 
 ًمراجعةًالقواعدًوتحديثهاًوفقا

مراجعةًوتطويرًقواعدًالسلوكًاملنهيًالتيًتمثلًقيمًالشركة،ًوغيرهاًمنًالسياساتًواإلجراءاتًالداخليةًبماًيلبيً (3

 ًحاجاتًالشركةًويتفقًمعًأفضلًاملمارسات.

ًعلىًالتطوراتًفيًمجالًحوكمةًالشركاتًوأفضلًاملمارسات،ًأوًتفويضًذلكًإلىًإطالعًأعضاءً (4
 
مجلسًاإلدارةًدوما

 ًلجنةًاملراجعةًأوًأيًلجنةًأوًإدارةًأخرى.

 االحتفاظ بالوثائق :  الباب الحادي عشر 

 : االحتفاظ بالوثائق املائة بعد  السابعة املادة

يجبًعلىًالشركةًأنًتحتفظًبجميعًاملحاضرًواملستنداتًوالتقاريرًوالوثائقًاألخرىًاملطلوبًاالحتفاظًبهاًبموجبًهذهًالالئحةًفيً

مقرًالشركةًالرئيسًمدةًالًتقلًعنًعشرًسنوات،ًوأنًيشملًذلكًتقريرًمجلسًاإلدارةًوتقريرًلجنةًاملراجعة.ًومعًعدمًاإلخاللًبهذهً

أوًمطالبةًأوًأيًإجراءاتًتحقيقًً(بماًفيًذلكًأيًدعوىًقائمةًأوًمهددًبإقامتها)فيًحالًوجودًدعوىًقضائيةًًاملدة،ًيجبًعلىًالشركة

اتًءقائمةًتتعلقًبتلكًاملحاضرًأوًاملستنداتًأوًالتقاريرًأوًالوثائقًاالحتفاظًبهاًلحينًانتهاءًتلكًالدعوىًالقضائيةًأوًاملطالبةًأوًإجرا

ًًالتحقيقًالقائمة.

ً

 الثاني عشرالباب 

 بعد املائة : النشر والنفاذ الثامنةاملادة 

ًلقرارًاعتمادها.
 
 ًتــكونًهذهًالالئحةًنافذةًوفقا
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 ( جدول املكافآت1ملحق رقم )
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 ( جدول مكافآت أعضاء اللجان2ملحق رقم )
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