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___________________________________________________________________________________________________________ 

 تعريفات :األويلاملادة 

كون وغريها من لوائح هيئة السوق املالية، ي واإلدراجمع مراعاة التعريفات الواردة يف الئحة مصطلحات السوق والئحة التسجيل 

 للكلمات والعبارات الواردة أدناه املعاني املبينة جبانب كل منها ما مل يقض سياق النص بغري ذلك.

 هـ٢٨/١/١٤٣٧) وتار�خ ٣نظام الشر�ات، الصادر باملرسوم املل�ي رقم (م/ :الشركات نظام. 

 هـ٢/٦/١٤٢٤) وتار�خ ٣٠لصادر باملرسوم املل�ي رقم (م/نظام السوق املالية، ا :نظام السوق املالية. 

 م ١٣/٠٢/٢٠١٧الشر�ات الصادرة من هيئة السوق املالية بتار�خ الئحة حوكمة  :الئحة حوكمة الشركات 

 م٢٦/٠٥/٢٠١٦بتار�خ  املالية السوق  هيئة مجلس عن الصادرة واإلدراج الت�جيل قواعد=:واإلدراج التسجيل قواعد 
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 هيئة السوق املالية :اهليئة. 

 السعوديةالسوق املالية  :السوق. 

 وشر�ا��ا التا�عة (مب�و)  شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق :الشركة 

 الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق مجلس إدارة شركة :جملس اإلدارة. 

  املعتمد بتار�خ (مب�و)  شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق نظام :األساس الشركةنظام 

  وشر�ا��ا التا�عة (مب�و) شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورقالئحة حوكمة : الالئحة 

 التنفيذي�ن واملدير�ن اإلدارة مجلس ب�ن العالقات ا�ختلفة لتنظيم آليات �ع� �شتمل وتوج��ها الشركة لقيادة قواعد :حوكمة الشركات 

 واملصداقية الشفافية طا�ع وإضفاء القرارات اتخاذ عملية لتسهيل خاصة وإجراءات بوضع قواعد وذلك املصا�ح، واملساهم�ن وأ�حاب

 .األعمال السوق و�يئة �� والشفافية والتنافسية العدالة وتحقيق املصا�ح وأ�حاب املساهم�ن حقوق  حماية عل��ا �غرض

 األساس ونظام الشركة الشر�ات الشركة بموجب أح�ام نظام مساه�يجمعية �ش�ل من  :مجعية املساهمني. 

 ي�ون  الذي اإلدارة مجلس عضو  :العضو التنفيذي  
ً
 .لها اليومية األعمال ويشارك �� للشركة التنفيذية اإلدارة �� متفرغا

 إلدارة الشركة  :العضو غري التنفيذي 
ً
 .لها اليومية األعمال وال ويشارك ��عضو مجلس اإلدارة الذي ال ي�ون متفرغا

 عضو مجلس إدارة غ�� تنفيذي يتمتع باالستقالل التام �� مركزه وقراراتھ، وال تنطبق عليھ أي من عوارض االستقالل  :العضو املستقل

  حوكمة الشر�ات. املنصوص عل��ا �� املادة العشر�ن من الئحة

 وتنفيذها، االس��اتيجية القرارات واق��اح اليومية، الشركة عمليات دارةإ ��م املنوط األ�خاص :كبار التنفيذينيأو  اإلدارة التنفيذية 

 .واملدير املا�� ونوابھ التنفيذي �الرئيس

 القرابة صلة أو األقارب: 
 .وأوالدهم ألم، أو  ألب، أو  األشقاء، واألخوات اإلخوة، نزلوا وإن وأوالدهم األوالد،، علوا وإن وا�جدات واألجداد، واألمهات، اآلباء، -

 .والزوجات األزواج -

 محدودة مسؤولية ذات أو  مساهمة أخرى  شر�ات ع�� السيطرة إ�� ��دف محدودة مسؤولية ذات أو  مساهمة شركة :القابضة الشركة 

 .إدار��ا مجلس �شكيل ع�� بالسيطرة أو  الشر�ات تلك مال رأس نصف من أك��  بامتالك وذلك التا�عة، الشر�ات تدع

 الصفة ��ذه اململكة أنظمة لھ تقر  اعتباري  أو  طبي��، �خص أي :شخص. 

 األطراف ذوو العالقة: 
 .الشركة �� املساهم�ن أ) كبار 

 .وأقار��م التا�عة شر�ا��ا من أي أو  الشركة إدارة مجلس ب) أعضاء

 .وأقار��م التا�عة شر�ا��ا من أي أو  الشركة �� التنفيذي�ن كبار ج) 

 .الشركة �� املساهم�ن كبار  لدى التنفيذي�ن وكبار  اإلدارة مجلس د) أعضاء

 .أقار��م أو  التنفيذي�ن كبار  أحد أو  اإلدارة مجلس لعضو  اململوكة – الشر�ات غ��  من – املنشآت )هـ

  أقار��م أو  التنفيذي�ن كبار  أو  اإلدارة مجلس أعضاء من أي ي�ون  ال�ي الشر�اتو) 
ً
 ف��ا. شر��ا

  أقار��م أو  التنفيذي�ن كبار  أو  اإلدارة مجلس أعضاء من أي ي�ون  ال�ي ز) الشر�ات
ً
 .ف��ا التنفيذي�ن كبار  من أو  إدار��ا مجلس �� عضوا
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 ورد ما مراعاة مع أك��، أو ) ٥%( �سبتھ ما أقار��م أو  التنفيذي�ن كبار  أو  اإلدارة مجلس أعضاء من أي ف��ا يملك ال�ي املساهمة شر�اتح) 

 التعر�ف. هذا (د) من الفقرة ��

 .التوجيھ أو  الن�ح بإسداء ولو  قرارا��ا �� تأث��  أقار��م أو  التنفيذي�ن كبار  أو  اإلدارة مجلس أعضاء من ألي ي�ون  ال�ي ط) الشر�ات

 .تنفيذي��اأي �خص ي�ون لنصائحھ وتوج��اتھ تأث�� �� قرارات الشركة وأعضاء مجلس إدار��ا وكبار ي) 

 .للشركة) الشر�ات القابضة أو التا�عة ك

 .) من هذه املادة النصائح والتوج��ات ال�ي تقدم �ش�ل م�ي من �خص مرخص لھ �� ذلكي) و(طويستث�ى من الفقرت�ن (

 موعةلھ تا�ع و�ل ال�خص ذلك �ع�ي ��خص، يتعلق فيما :ا. 

 ونھ �� معھ �ش��ك أو  اآلخر، ال�خص ذلك عليھ �سيطر  أو  آخر، �خص ع�� �سيطر  الذي ال�خص :تابع�  
ً
 قبل من عليھ مسيطرا

 .مباشر غ��  أو  مباشر  �ش�ل السيطرة ت�ون  سبق مما أي و��. ثالث �خص

 وا�جتمع واملوّردين، والعمالء، والدائن�ن، �العامل�ن، الشركة، مع مص�حة لھ من �ل :أصحاب املصاحل. 

 التصو�ت ف��ا) أو أك�� من أسهم الشركة أو حقوق %٥�ل من يملك ما �سبتھ ( :كبار املساهمني. 

 بحيث يملكها ال�ي األسهم �عدد تصو�تية قدرة مساهم �ل يمنح اإلدارة مجلس أعضاء الختيار  تصو�ت أسلوب :التصويت الرتاكمي 

 .األصوات لهذه تكرار  دون  املر�ح�ن من يختارهم من ب�ن تقسيمها أو  واحد ملر�ح ��ا التصو�ت لھ قيح

 مباشر، غ��  أو  مباشر  �ش�ل آخر، �خص قرارات أو  أفعال �� التأث��  ع�� القدرة :السيطرة حصة  
ً
  أو  منفردا

ً
تا�ع،  أو  قر�ب مع مجتمعا

 .اإلداري  ا�جهاز  أعضاء من أك��  أو  %٣٠�عي�ن  أو أك�� من حقوق التصو�ت �� شركة، (ب) حق %٣٠من خالل(أ) امتالك �سبة 
 لها اإلداري  ا�جهاز  الشركة إدارة مجلس وُيعّد . لل�خص االس��اتيجية القرارات يتخذون  الذين األفراد مجموعة :اإلداري اجلهاز. 

 طو�لة أو  قص��ة التحف��ية وا�خطط باألداء، املرتبطة السنو�ة أو  الدور�ة وامل�افآت حكمها، �� وما واألر�اح والبدالت املبالغ :املكافآت 

 لغرض اإلدارة مجلس عضو  عن الشركة تتحملها ال�ي املعقولة الفعلية واملصار�ف النفقات باستثناء أخرى، عينية مزايا وأي األجل،

 .عملھ تأدية

 أو املوظف بالشركة  أو ال�جنة  أو الوضع أو املوقف الذي تتأثر فيھ موضوعية واستقاللية ال�خص (عضو ا�جلس  :تعارض املصاحل 

رايھ  أو مراجع ا�حسابات) بمص�حة �خصية مادية أو معنو�ة ��مھ هو �خصيا أو أحد أقار�ھ أو أصدقاءه املقر��ن أو عندما يتأثر قراره 

بمهامھ الوظيفية. و��ون من  أو أو أداؤه للوظيفة باعتبارات �خصية مباشرة أو غ�� مباشرة أو بمعرفتھ باملعلومات ال�ي تتعلق بالقرار 

 ملص�حة التأث�� �� مساهمة ال�خص املع�ي برأيھ املع�� عن وجهة نظره املهنية.شأن تلك ا

 ال أم عمل يوم أ�ان سواء تقو��ي، يوم :يوم. 

  متهيد :املادة الثانية

 : شركةنبذة عن ال

�� الشرق األوسط وشمال  الكرتون والورق الصنا�� ورقصناعة من الشر�ات الرائدة ��  (مبكو) الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق شركة

املهيدب  ر عبدالقادم) من قبل �ل من شركة ٠٦/٠٨/٢٠٠٠هـ (املوافق ٠٦/٠٥/١٤٢١تأسست الشركة كشركة ذات مسؤولية محدودة بتار�خ ، أفر�قيا

�جل تجاري رقم قيدت �و  ،لایر سعودي خمسة عشر مليون  )١٥٬٠٠٠٬٠٠٠املهيدب القابضة برأس مال وقدره خمسة عشر مليون ( وأوالده، وشركة

) ثالثمائة وست�ن ٣٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠وقد تم ز�ادة رأسمال الشركة ع�� مراحل ح�ى بلغ ( ،م)٣٠/٠٩/٢٠٠٠هـ (املوافق ٠٣/٠٧/١٤٢١وتار�خ  ٤٠٣٠١٣١٥١٦

اء تحو�ل الشركة م) قرر الشر�٠٥/١٢/٢٠١١هـ (املوافق ١٠/٠١/١٤٣٣و�تار�خ ، م)٣١/٠٧/٢٠١١هـ (املوافق ٣٠/٠٨/١٤٣٢مليون لایر سعودي �� تار�خ 
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وقد أصدر معا�� وز�ر التجارة والصناعة القرار الوزاري  ) ثالثمائة وستون مليون لایر سعودي.٣٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠إ�� شركة مساهمة سعودية برأسمال قدره (

هـ (املوافق ٠٥/٠٧/١٤٣٣و�تار�خ ، بإعالن تحول الشركة إ�� شركة مساهمة م)٠٨/٠١/٢٠١٢هـ (املوافق ١٤/٠٢/١٤٣٣ق وتار�خ /٤٤رقم 

م) ٠٣/٠٩/٢٠١٤هـ (املوافق ٠٨/١١/١٤٣٥و�تار�خ  .) أر�عمائة مليون لایر سعودي٤٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠م)، تمت ز�ادة رأس مال الشركة إ�� (٢٦/٠٥/٢٠١٢

أسمية ) خمس�ن مليون سهم عادي بقيمة ٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠) خمسمائة مليون لایر سعودي مقسم إ�� (٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠تمت ز�ادة رأس مال الشركة إ�� (

من أسهم الشركة لالكتتاب العام  %٣٠ح�ى صدور هذه الالئحة، تم طرح وهو رأس مال الشركة  ) عشرة ر�االت سعودية للسهم الواحد١٠قدرها (

  م.٢٠١٥مايو  ٣تم إدراج أسهم الشركة �� السوق بتار�خ  الواحد لایر للسهم )٣٠(و�لغ سعر االكتتاب  م)٠٨/٠٤/٢٠١٥هـ (املوافق ١٩/٠٦/١٤٣٦بتار�خ 

 ، مع توفري جودة فائقة بأسعار مناسبة.وأفريقياتهدف الشركة إىل أن تكون الشركة الرائدة يف جمال صناعة الورق والتغليف يف الشرق األوسط  :رؤية الشركة

 .صنع واملورد املفضل للمنتجات الورقية عالية اجلودةأن تكون الشركة امل :رسالة الشركة

ترتكز القيم األساسية للشركة على السعي لتحقيق أفضل عائد استثماري ممكن ملساهميها، باإلضافة إىل االلتزام بتقديم املنتجات  :اسرتاتيجية الشركة

  ذات اجلودة العالية لعمالئها واملساهمة باحملافظة على البيئة.

 ممارسات بأفضل االل��ام لضمان الشركة إلدارة املنظمة واملعاي��  القواعد اوالسياسات واإلجراءات املطلو�ة بمقتضاه الالئحة هذهتب�ن  )١

 املصا�ح. وأ�حاب املساهم�ن حقوق  حماية تكفل ال�ي الشر�ات حوكمة

عّد  )٢
ُ
 .اس��شاديھ بأ��ا ل��اإ �شار  ال�ي األح�ام للشركة باستثناء إلزامية الالئحة هذه �

 تل��م الشركة باألح�ام االس��شاديھ بحسب ما يصدر من مجلس الهيئة من قرارات �� هذا الشأن.  )٣

 لها قسم خاص �� ��اية هذه الالئحة. وأفردتعدت الشركة �افة السياسات واإلجراءات املطلو�ة لتنفيذ أح�ام هذه الالئحة أ )٤

 حوكمة الشركةمنوذج 

 واإلدارة اإلدارة ومجلس ،املساهم�ن ��و  ثةالثال الرئيسية املعنية األطراف ب�ن الديناميكية العالقات ر�ط ع�� كةالشر  حوكمة نموذج �عمل

 عمل األساسية ل�حوكمة وضمان س�� دافهلأل  مكملة ا�ولك� بوضوح التنفيذية واإلدارة اإلدارة ومجلس ،املساهم�ن أدوار وتختلف ،التنفيذية

 .للنموذجتوض��  رسم أدناه الش�ل و�ب�ن ع�� النحو املس��دف الشركة
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 حوكمة الشركة هيكل

 هل " قيادة إطار عمل احلوكمةمبكـويتوىل جملس إدارة "
ً
لتزاماتها متثال الشركة إلإيعد املسؤول األول عن ضمان و يكل احلوكمة أدناهوفقا

 عرب إختاذوواجباتها جتاه املساهمني واملتمثلة بتوليد القيمة املستدامة  األساس وسياستها الداخلية، هاالقانونية والتنظيمية، ونظام

 الرشيدة  احلوكمة
ً
واإلدارة ويتلقى الس الدعم املناسب يف إطار هذه العملية من جلان جملس اإلدارة،  ،أعمال الشركةإلدارة منهاجها

 .يف الشركة نظام الرقابة الداخليةالتنفيذية و

 
 

 شركة مبكـو حوكمةمبادئ 

 .ضمان األداء الفعال للمهام و�أفضل القدرات املتاحةاملسؤولية: 

 .أفعالھألي �خص صاحب قرار والتأكد من قدرتھ ع�� إيضاح وت��ير  واملساءلة والتصرفاتعمال الرقابة ع�� األ  :املساءلةالرقابة و 

 املعاملة العادلة وعدم التم�� �جميع األطراف. :املساواة 

 وا�حة ومتوافرة ل�جميع. اوضمان أن جميع عمليات الشركة و�يان��اإلفصاح بدقة و�وضوح  :الشفافية

 جميع األطراف. مع واح��افيةعدالة ن�اهة و السلوك امل�ي واألخال�� والتعامل ب: التصرف وفق مدونة األخالقيات

 ستدامة وضمان النمو وتحقيق منفعة للمجتمع.لتحقيق اإل  جلاأل : نظرة مستقبلية طو�لة قيمة مستدامةلتأسيس  رؤية
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  أهداف الالئحة :املادة الثالثة

 :الشركة، و��دف بصفة خاصة إ�� ما ي�� الالئحة إ�� وضع إطار قانو�ي فعال �حوكمة ��دف هذه

 .تفعيل دور املساهم�ن �� الشركة وتيس�� ممارسة حقوقهم )١

 .ومسؤوليا��ما التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس اختصاصات بيان  )٢

 .الشركة �� القرار  اتخاذ آليات لتعز�ز  كفاء��ا وتطو�ر  وال�جان اإلدارة مجلس دور  تفعيل )٣

  .ف��ا اإلفصاح و�عز�ز  األعمال و�يئة و�عامال��ا املالية السوق  �� والعدالة والن�اهة الشفافية تحقيق )٤

 .توف�� أدوات فعالة ومتوازنة للتعامل مع حاالت �عارض املصا�ح )٥

 .�عز�ز آليات الرقابة واملساءلة للعامل�ن �� الشركة )٦

 .حقوقهم ومراعاة املصا�ح أ�حاب مع للتعامل العام اإلطار  وضع )٧

 .لذلك الالزمة األدوات وتوف��  الشركة ع�� اإلشراف كفاءة ز�ادة )٨

 بمفهوم السلوك امل�ي وح��ا ع�� تبنيھ وتطو�ره بما يالئم طبيع��ا.  ةتوعية الشرك )۹

  للمساهمني العادلة املعاملة :املادة الرابعة

 ولتحقيق ذلك:من املبادئ األساسية �حوكمة الشركة املعاملة العادلة ل�جميع وم��م املساهم�ن 

 .حماية حقوق املساهم�ن بما يضمن العدالة واملساواة بي��مالعمل ع�� يل��م مجلس اإلدارة ب )أ

 .يل��م مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركة �عدم التمي�� ب�ن املساهم�ن املالك�ن لذات فئة األسهم، و�عدم حجب أي حق ع��م )ب

ضمن ي�� سبيل تحقيق ذلك و ،�حقوقهم اإلجراءات الالزمة لضمان ممارسة جميع املساهم�نتب�ن الشركة �� سياسا��ا الداخلية  )ج

تتاح الفرصة ل�افة و  األجانب،واملساهم�ن  األقليةمساهمي  او�ة ل�افة املساهم�ن بما �� ذلكمعاملة متس ولوائحهانظام الشركة 

 ،فة املساهم�نأتاحھ حقوق التصو�ت ل�اوضمان ن��اك حقوقهم، إ�حصول ع�� �عو�ضات �� حالة لاملساهم�ن 

 احلقوق املرتبطة باألسهم :املادة اخلامسة

 :ما ي�� و�خاصةتثبت للمساهم جميع ا�حقوق املرتبطة بالسهم،  

 أو بإصدار أسهم )١
ً
 .ا�حصول ع�� نصيبھ من صا�� األر�اح ال�ي يتقرر توزيعها نقدا

 .ع�� نصيبھ من موجودات الشركة عند التصفية ل ا�حصو  )٢

 .حضور جمعيات املساهم�ن العامة أو ا�خاصة، واالش��اك �� مداوال��ا، والتصو�ت ع�� قرارا��ا )٣

 .م الشر�ات ونظام السوق املالية ولوائحهما التنفيذية�� أسهمھ وفق أح�ام نظا فالتصر  )٤

 التشغيلية واس��اتيجي��ا الشركة نشاطب ا�خاصة واملعلومات البيانات ذلك ويشمل ووثائقها، الشركة دفاتر  ع�� االطالع وطلب االستفسار  )٥

 .التنفيذية ولوائحهما املالية السوق  ونظام الشر�ات نظام مع يتعارض وال  الشركة بمصا�ح يضر  ال  بما واالستثمار�ة
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 .أداء الشركة وأعمال مجلس اإلدارة مراقبة )٦

قرارات جمعيات املساهم�ن العامة وا�خاصة وفق مساءلة أعضاء مجلس اإلدارة ورفع دعوى املسؤولية �� مواجه��م، والطعن ببطالن  )٧

 .ونظام الشركة األساس الشر�ات الشروط والقيود الواردة �� نظام

 للضوابط ال�ي نص عل��ا حصص مقابل تصدر  ال�ي ا�جديدة باألسهم االكتتاب أولو�ة )٨
ً
  – األساس الشركة نظام نقدية، وفقا

ً
 للمادة وفقا

 .الشر�ات نظام من املائة �عد األر�ع�ن

 .د أسهمھ �� �جل املساهم�ن �� الشركةيقيت )٩

 .ع�� موقعها اإللك��و�يالشركة نشرهما تطلب االطالع ع�� ��خة من عقد تأسيس الشركة ونظامها األساس ما لم   )١٠

 .أعضاءهوا�حق �� طلب عزل ا�جلس أو �عض  ا��مترشيح أعضاء مجلس اإلدارة وانتخ  )١١

 حصول املساهم على املعلومات :املادة السادسة

 وجھ، أكمل ع�� حقوقھ ممارسة من املساهم لتمك�ن املضللة وغ��  وال�حيحة والوا�حة ال�املة املعلومات بتوف��  اإلدارة مجلس يل��م )أ

م  .بانتظام تحدي��ا و�جري  املناسب الوقت �� املعلومات هذه وتقدَّ

  تتضمن وأن والتفصيل، بالوضوح للمساهم املعلومات توف��  وسيلة تتسم أن يجب )ب
ً
 للمساهم يمكن ال�ي الشركة بمعلومات بيانا

 .الفئة ذات من املساهم�ن لعموم توف��ها يتم وأن عل��ا، ا�حصول 

 .املعلومات توف��  �� بي��م التمي��  وعدم املساهم�ن مع التواصل �� فعالية الوسائل أك��  اتباع يجب )ج

 التواصل مع املساهمني :املادة السابعة

  ي�ون  واملساهم�ن الشركة ب�ن تواصل تحقيق اإلدارة مجلس يضمن )أ
ً
 .ومصا�حها للشركة االس��اتيجية لألهداف املش��ك الفهم ع�� مبنيا

 .معهم ومناقش��ا املساهم�ن آراء ع�� اإلدارة مجلس أعضاء بقية إطالع ع�� التنفيذي والرئيس اإلدارة مجلس رئيس �عمل )ب

  يكن لم ما للشركة التنفيذية اإلدارة أعمال أو  اإلدارة مجلس أعمال �� التدخل املساهم�ن من ألي يجوز  ال  )ج
ً
 أو  إدار��ا مجلس �� عضوا

  العادية العامة ا�جمعية طر�ق عن تدخلھ �ان أو  التنفيذية إدار��ا من
ً
 مجلس يج��ها ال�ي واألوضاع ا�حدود �� أو  الختصاصا��ا ووفقا

 .اإلدارة

  .مجلس اإلدارة إ��توصيل أراءهم ومق��حا��م وشكواهم  إ��للمساهم�ن ��دف سهلة وميسرة  تواصل ووسائل توف�� قنواتيجب 

 جلنة املراجعة) – جملس اإلدارة(انتخاب أعضاء  :املادة الثامنة

 الدعوة توجيھ أو  �شر  عندو/أو �جنة املراجعة  اإلدارة مجلس لعضو�ة املر�ح�ن عن معلومات للسوق  اإللك��و�ي املوقع �� الشركة �علن )أ

  املعلومات تلك تتضمن أن ع�� العامة، ا�جمعية ال�عقاد
ً
 السابقة وعضو�ا��م ووظائفهم ومهارا��م ومؤهال��م املر�ح�ن �خ��ات وصفا

 .اإللك��و�ي وموقعها الرئيس مركزها �� املعلومات هذه من ��خة توف��  الشركة وع�� وا�حالية،
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 .واحدة مرة من أك��  للسهم التصو�ت حق استخدام يجوز  ال  حيث اإلدارة، مجلس انتخاب �� ال��اك�ي التصو�ت استخدام يتم  )ب

 من )أ  ( الفقرة وفق معلوما��م عن أعلنت الشركة مجلس اإلدارة الذين لعضو�ة املر�ح�نع�� العامة  ا�جمعية �� التصو�ت يقتصر   )ج

 .املادة هذه

طرح أسماؤهم أمام ا�جمعية العامة عدد املقاعد املتوافرة  املر�ح�نيجب أن يفوق عدد  )د
ُ
حيث ي�ون لدى ب�جلس اإلدارة الذين ت

 (م  كذلك يرا�� �� املتقدم�ن توافر العدد ال�ا�� من األعضاء املستقل�ن. ا�جمعية العامة فرصة االختيار من ب�ن املر�ح�ن

أي اجتماع تا�� لھ وذلك بأسلوب التصو�ت العادي  أو يجوز انتخاب أعضاء �جنة املراجعة �� نفس اجتماع انتخاب أعضاء ا�جلس 

 ع�� املر�ح�ن لعضو�ة ال�جنة بناء ع�� توصية ا�جلس مع مراعاة الشروط النظامية النتخا��م.

  لس امللحقة بالالئحة.ملزيد من املعلومات عن انتخاب أعضاء جملس اإلدارة االطالععلى الئحة معايري العضوية با 

 على أرباح لالتاسعة: احلصواملادة 

ع ال�ي النسبة األساس الشركة نظام يب�ن )أ  .األخرى  واالحتياطيات النظامي االحتياطي تجنيب �عد الصافية األر�اح من املساهم�ن ع�� توزَّ

  والشركة املساهم�ن مصا�ح يحقق بما األسهم أر�اح توزيع �شأن وا�حة سياسة وضع اإلدارة مجلس ع�� )ب
ً
     .األساس الشركة لنظام وفقا

  األر�اح �� حصتھ املساهم �ستحق )ج
ً
 القا��ي اإلدارة مجلس قرار  أو  املساهم�ن، ع�� األر�اح توزيع �شأن الصادر  العامة ا�جمعية لقرار  وفقا

ذ أن ع�� التوزيع وتار�خ االستحقاق تار�خ القرار  و�ب�ن مرحلية، أر�اح بتوزيع   القرار  ينفَّ
ً
 واإلجراءات الضوابط �� عليھ منصوص هو  ملا وفقا

  الصادرة التنظيمية
ً
  املدرجة. املساهمة �شر�ات ا�خاصة الشر�ات لنظام تنفيذا

تنفيذ قراره أو قرار ا�جمعية العامة �� شأن توزيع األر�اح ع�� املساهم�ن املقيدون �� �جالت الشركة  اإلدارةيجب ع�� مجلس  )د

من تار�خ استحقاق هذه األر�اح ا�حددة �� قرار ا�جمعية العامة، أو �� قرار مجلس اإلدارة  يوم عمل ١٥خالل  يوم االستحقاق

 يد من املعلومات االطالع على سياسة توزيع األرباح امللحقة بالالئحة.ملز               .القا��ي بتوزيع أر�اح مرحلية

 املساهمني العاشرة: مجعيةاملادة 

  املنعقدة العامة ا�جمعية وتمثل بالشركة، املتعلقة األمور  بجميع للمساهم�ن العامة ا�جمعيات تختص
ً
 جميع النظامية لإلجراءات وفقا

  دورها وتؤدي بالشركة، املتعلقة اختصاصا��م ممارسة �� املساهم�ن
ً
 .األساس الشركة ونظام التنفيذية ولوائحھ الشر�ات نظام ألح�ام وفقا

 اختصاصات اجلمعية العامة غري العادية :عشرةاملادة احلادية 

 :تختص ا�جمعية العامة غ�� العادية بما ي��

عّد  ال�ي التعديالت باستثناء األساس الشركة نظام �عديل) ١
ُ
 .باطلة الشر�ات نظام أح�ام بموجب �

 .التنفيذية ولوائحھ الشر�ات نظام �� املقررة األوضاع وفق الشركة مال رأس ) ز�ادة٢
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 ولوائحھ الشر�ات نظام �� املقررة األوضاع وفق مالية، بخسائر  ُمنيت إذا أو  الشركة حاجة ع�� ز�ادتھ حال �� الشركة مال رأس تخفيض) ٣

 .التنفيذية

ص ساألسا نظامها عليھ ينص للشركة اتفا�� احتياطي ت�و�ن تقر�ر ) ٤  .فيھ والتصرف مع�ن، لغرض و�خصَّ

 .) تقر�ر استمرار الشركة أو حلها قبل األجل املع�ن �� نظامها األساس٥

 .الشركة أسهم شراء عملية ع�� ) املوافقة٦

 �� نص ع�� بناء وذلك عادية، إ�� املمتازة األسهم تحو�ل أو  ممتازة أسهم إ�� عادية أسهم تحو�ل أو  شرا��ا إقرار  أو  ممتازة أسهم ) إصدار ٧

  األساس الشركة نظام
ً
  الصادرة التنظيمية واإلجراءات للضوابط ووفقا

ً
 .املدرجة املساهمة �شر�ات ا�خاصة لنظام الشر�ات تنفيذا

 األدوات تلك مقابل إصدارها يجوز  ال�ي األسهم لعدد األق��ى ا�حد و�يان أسهم، إ�� للتحو�ل قابلة تمو�لية ص�وك أو  دين أدوات ) إصدار ٨

 .الص�وك أو 

 .ذلك من أي أو  �عضها، أو  التا�عة والشر�ات الشركة �� للعامل�ن م��ا جزء أو  املال رأس ز�ادة عند املصدرة األسهم ) تخصيص٩

 ا�حاالت �� املساهم�ن لغ��  األولو�ة إعطاء أو  نقدية حصص مقابل املال رأس بز�ادة االكتتاب �� للمساهم�ن األولو�ة بحق العمل ) وقف١٠

ص إذا الشركة، ملص�حة مناسبة تراها ال�ي
ُ
 .األساس الشركة نظام �� ذلك ع�� ن

  القرارات تلك تصدر  أن ع�� العادية العامة ا�جمعية اختصاصات �� داخلة قرارات تصدر  أن العادية غ��  العامة ل�جمعية يجوز ) ١١
ً
 وفقا

 .االجتماع �� املمثلة لألسهم املطلقة باألغلبية ا�حددة العادية العامة ا�جمعية قرارات إصدار  لشروط

 اختصاصات اجلمعية العامة العادية :عشرة نيةاملادة الثا

 :ما ي�� و�خاصةعدا ما تختص بھ ا�جمعية العامة غ�� العادية، تختص ا�جمعية العامة العادية بجميع شؤون الشركة، 

 .أعضاء مجلس اإلدارة وعزلهم ) �عي�ن١

 وفق وذلك الشركة، �حساب تتم ال�ي والعقود األعمال �� مباشرة غ��  أو  مباشرة مص�حة اإلدارة مجلس لعضو  ي�ون  أن �� ) ال��خيص٢

 ..التنفيذية ولوائحھ الشر�ات نظام أح�ام

 تزاولھ، الذي النشاط فروع أحد �� الشركة ينافس أن أو  الشركة، منافسة شأنھ من عمل أي �� اإلدارة مجلس عضو  باش��اك ال��خيص) ٣

 .التنفيذية ولوائحھ الشر�ات نظام أح�ام وفق وذلك

 األساس، الشركة ونظام العالقة ذات األخرى  واألنظمة التنفيذية ولوائحھ الشر�ات نظام بأح�ام اإلدارة مجلس أعضاء ال��ام ) مراقبة٤

 تراه ما واتخاذ ذلك، ع�� امل��تبة املسؤولية وتحديد الشركة، أمور  تدب��  إساء��م أو  األح�ام لتلك مخالف��م عن ينشأ ضرر  أي وفحص

  الشأن هذا �� مناسبا
ً
 .التنفيذية ولوائحھ الشر�ات لنظام وفقا

  املراجعة �جنة �شكيل) ٥
ً
 التنفيذية. ولوائحھ الشر�ات نظام ألح�ام وفقا
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 .وتقر�ر مجلس اإلدارةة كالقوائم املالية للشر ) املوافقة ع�� ٦

 .�� اق��احات مجلس اإلدارة �شأن طر�قة توزيع األر�اح الصافية ) البت٧

 .) �عي�ن مراج�� حسابات الشركة، وتحديد م�افآ��م، وإعادة �عيي��م، و�غي��هم، واملوافقة ع�� تقار�رهم٨

 حسابات مراجعو  ��ا ُيخطرها – صعو�ات أي و�� ملهامهم، أدا��م �� الشركة حسابات مراج�� من تقع ال�ي واألخطاء ا�خالفات �� النظر ) ٩

 واإليضاحات والبيانات الوثائق من وغ��ها وال�جالت الدفاتر  ع�� االطالع من لهم الشركة إدارة أو  اإلدارة مجلس بتمك�ن تتعلق – الشركة

 .الشأن هذا �� مناسبا تراه ما واتخاذ مهامهم، ألداء الالزمة

 ع�� النسبة هذه منھ ز ما جاو  توزيع وتقر�ر  املدفوع، الشركة مال رأس %) من ٣٠(بلغ  ما يم� يالنظام الشركة احتياطي تجنيب وقف) ١٠

  ف��ا الشركة تحقق ال  ال�ي املالية السنوات �� الشركة مساه�ي
ً
 صافيھ.  أر�احا

وذلك �� حال عدم تخصيصھ لغرض مع�ن، ع��  -العادية  امل�ون من قبل ا�جمعية العامة غ��  -) استخدام االحتياطي االتفا�� للشركة ١١

 .أن ي�ون استخدام هذا االحتياطي بناء ع�� اق��اح من مجلس اإلدارة و�� األوجھ ال�ي �عود بالنفع ع�� الشركة

 من اق��اح ع�� بناءً  االحتياطي هذا استخدام ي�ون  أن ع�� مع�ن لغرض تخصيصھ عدم حال �� للشركة االتفا�� االحتياطي استخدام )١٢

 املساهم�ن.  أو  ع�� الشركة بالنفع �عود ال�ي األوجھ و�� اإلدارة مجلس

 ف��ا. االتفا��، والتصرف واالحتياطي يالنظام االحتياطي بخالف للشركة، أخرى  احتياطيات ) ت�و�ن١٣

  ي�ون  ما ملعاونة أو  الشركة لعام�� اجتماعية مؤسسات إل�شاء للشركة الصافية األر�اح من مبالغ اقتطاع) ١٤
ً
 املؤسسات، هذه من قائما

 
ً
 .الشر�ات نظام من املائة) �عد والعشر�ن (التاسعة املادة �� ورد ملا وفقا

  عشر  اث�ي خالل صفقات عدة أم واحدة صفقة �� سواء %) من أصول الشركة٥٠ع�� بيع أك�� من ( ) املوافقة١٥
ً
 صفقة أول  تار�خ من شهرا

 ا�جمعية موافقة ع�� ا�حصول  فيجب العادية، غ��  العامة ا�جمعية اختصاصات ضمن يدخل ما األصول  تلك بيع تضمن حال و�� بيع،

 .ذلك ع�� العادية غ��  العامة

 مجعية املساهمني :عشرة ثالثةاملادة ال

 عنه: واإلعالنأ) انعقاد االجتماع 

 لألوضاع والظروف  )١
ً
 .األساس الشركة ونظام الشر�ات املنصوص عل��ا �� نظامتنعقد ا�جمعية العامة العادية للمساهم�ن وفقا

 .تنعقد ا�جمعية العامة العادية مرة ع�� األقل �� السنة خالل الستة األشهر التالية الن��اء السنة املالية للشركة )٢

  اإلدارة، مجلس من بدعوة للمساهم�ن ا�خاصة أو  العامة ا�جمعيات تنعقد) ٣
ً
 ولوائحھ الشر�ات نظام �� عل��ا املنصوص لألوضاع وفقا

 ا�حسابات مراجع ذلك طلب إذا االجتماع إ�� العادية العامة ا�جمعية يدعو  أن اإلدارة مجلس �وع�. األساس الشركة ونظام التنفيذية
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 دعوة ا�حسابات ملراجع و�جوز  الشركة مال رأس من األقل ع�� )%٥( �سبتھ ما ملكي��م تمثل املساهم�ن من عدد أو  املراجعة �جنة أو 

  ثالث�ن خالل اإلدارة مجلس يدُعها لم إذا اال�عقاد إ�� ا�جمعية
ً
 .ا�حسابات مراجع طلب تار�خ من يوما

نشر  ،األقل ع�� (�عشرة) أيام ا�حدد لال�عقاد املوعد قبل أعمالها وجدول  وم�انھ العامة ا�جمعية ا�عقاد موعد عن اإلعالن يجب) ٤
ُ
 وت

ع يومية �حيفة و�� للشركة اإللك��و�ي واملوقع للسوق  اإللك��و�ي املوقع �� الدعوة . الرئيس الشركة مركز  ف��ا ي�ون  ال�ي املنطقة �� توزَّ

 .ا�حديثة التقنية وسائل طر�ق عن ملساهم��ا وا�خاصة العامة ا�جمعيات ال�عقاد الدعوة توجيھ للشركة يجوز  ذلك، إ�� و�اإلضافة

 وموعد املادة هذه من )٤( الفقرة �� إليھ املشار  اإلعالن �شر  ب�ن ما الف��ة خالل العامة ا�جمعية أعمال جدول  �عديل للشركة ) يجوز ٥

  ذلك عن الشركة �علن أن ع�� العامة، ا�جمعية ا�عقاد
ً
 .املادة هذه من )٤( الفقرة �� املقررة لألوضاع وفقا

 العامة ا�جمعيات اجتماعات عقد و�جوز  العامة ا�جمعية اجتماعات �� والتصو�ت الفعالة للمشاركة الفرصة للمساهم�ن يتاح أن يجب) ٦

  وذلك ا�حديثة، التقنية وسائل بواسطة قرارا��ا ع�� والتصو�ت مداوال��ا �� املساهم واش��اك للمساهم�ن
ً
 واإلجراءات للضوابط وفقا

  الصادرة التنظيمية
ً
 .املدرجة املساهمة �شر�ات ا�خاصة الشر�ات لنظام تنفيذا

 .املالئم�ن والوقت امل�ان اختيار  ذلك ومن العامة، ا�جمعية اجتماع �� املساهم�ن من عدد أك��  مشاركة تيس��  ع�� اإلدارة مجلس �عمل) ٧

 ما ا�جمعية ال�عقاد ا�حدد الوقت قبل �� مقر ا�عقاد ا�جمعية ا�حضور  �� الراغب�ن املساهم�ن بيانات ��جيل من التحقق الشركة ع��) ٨

 .أخرى  وسيلة ع�� األساس الشركة نظام ينص لم

 من الضوابط التنفيذية)١١: ٨(م من  احلديثة: التقنية عقد االجتماعات بواسطة وسائلب) 

 .ا�حديثة التقنية وسائل ف��ا بواسطة ومشارك��م للمساهم�ن وا�خاصة العامة ا�جمعيات اجتماعات عقديجوز للشركة  ) ١

 االجتماعات، تلك أعمال جداول  ع�� وإطالع املساهم�ن ال��ا، ومداو وا�خاصة العامة ا�جمعيات اجتماعات �� املساهم�ن اش��اك يجوز ) ٢

 :التالية للضوابط وفقا وذلك ا�حديثة، وسائل التقنية بواسطة العالقة ذات واملستندات

 .أن ت�ون مشاركة املساهم عن طر�ق نقل مرئي وصو�ي �حظي ل�جمعية العامة وا�خاصة 

  أن ت�ون املشاركة عن طر�ق اتصال مباشر ب�ن الشركة واملساهم�ن، بما يمكن املساهم من املشاركة �ش�ل فعال �� ا�جمعية العامة

 الستماع ومتا�عة العروض والدالء بالراْي واملناقشة والتصو�ت ع�� القرارات.آنية تمك��م من اوا�خاصة و�صورة 

 هذه يحضروا لم وإن وا�خاصة العامة اجتماعات ا�جمعيات جدول  بنود ع�� للمساهم�ن اآل�� التصو�ت إتاحة الشركة ع�� ) يجب٣

 :التالية للضوابط وفقا ،االجتماعات

 ن أن
ّ
 �عي�ن ا�حاجة إ�� وا�خاصة دون  العامة ا�جمعية خالل اجتماع أو قبلسواًء  بأصوا��م، اإلدالء من املساهم�ن اآل�� التصو�ت يمك

 .نيابة ع��م وا�خاصة العامة ا�جمعيةاجتماع  �حضور  وكيل
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 �خاصة �عد تار�خ �شر الدعوة ا�خاصة باالجتماع ع��  و أبنود جدول أعمال أي اجتماع جمعية عامة  �أن ُيفتح باب التصو�ت اآل�� ع

قبل تار�خ ا�عقاد ا�جمعية، و�توقف التصو�ت اآل�� ع�� أي بند من بنود اجتماع  ثالثة أيام عنأال تقل ف��ة إتاحة التصو�ت اآل�� 

 و ا�خاصة عند ان��اء مناقشة ذلك البند والتصو�ت عليھ �� تلك ا�جمعية.أا�جمعية العامة 

 .العامة وا�خاصة ا�جمعيات �� اجتماعات املساهم�ن غ�� من اإلدارة مجلس مشاركة أعضاء السابقة ع�� األح�ام) ال تنطبق ٤

 هو�ة من للتأكد والقيود الضوابط وضع العامة وا�خاصة، ا�جمعية �� ا�حديثة التقنية وسائل ستخداما حال �� اإلدارة مجلس ) يجب ع��٥

 أحقيةوالتأكد من  ا�حدوثة، التقنية وسائل خالل من وا�خاصة العامة ا�جمعية عاجتما �� واملساهم املشارك آليا الذي يصوت املساهم

 .بنود االجتماع من أي عل التصو�ت �� مساهم �ل

 الذين واملساهم�ن ا�حديثة التقنية وسائل وا�خاصة بواسطة العامة ا�جمعيات �� املشارك�ن للمساهم�ن واألصوات ا�حضور  احتساب ) يتم٦

 .وا�خاصة العامة ا�جمعيات الالزم ل�حة ا�عقاد اجتماع النصاب ضمن آليا يصوتون 

ا�حديثة مع مراعاة �شر الدعوة  التقنية وسائل طر�ق عن ملساهم��ا وا�خاصة العامة ا�جمعيات الدعوة ال�عقاد توجيھ للشركة ) يجوز ٧

 ع�� أيام �عشرة لال�عقاد ا�حدد امليعاد قبل الشركة الرئيس مركز ف��ا ال�ي املنطقة �� يومية توزع �حيفة �� العامة ا�جمعية ال�عقاد

 .صورة م��ا ل�جهة ا�ختصة خالل املدة ا�حددة للنشر وأرسالاألقل 

 (نظام الشركات)  ج) نصاب االجتماع والتصويت على القرارات:

أن ينيب غ��ه �� ا�حضور،  والتصو�ت ع�� قرار��ا، ولھ ل�ل مساهم مهما بلغت حصتھ من أسهم الشركة حق حضور ا�جمعية العامة )١

 .ا�حددة من ا�جهة ا�ختصةشرط أن ت�ون اإلنابة ثابتة �� توكيل مكتوب بحسب الشروط 

إذا لم يتوفر النصاب و رأس املال ع�� األقل،  ر�ع ال ي�ون اجتماع ا�جمعية العامة العادية �حيحا إال إذا حضره مساهمون يمثلون   )٢

 األول يتع�ن اختيار أحد ا�خيار�ن: االجتماع�� 

  تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما  أن�عقد االجتماع الثا�ي �عد ساعة من ان��اء املدة ا�حددة ال�عقاد االجتماع األول �شرط

 يفيد اإلعالن عن إم�انية عقد هذا االجتماع،

  عقد ثاٍن إ�� اجتماع  الدعوة توجيھ�  
ً
 و�علن الدعوة بالطر�قة املنصوص عل��ا �� نظام التالية لالجتماع السابق خالل الثالث�ن يوما

 االجتماع الثا�ي �حيًحا أًيا �ان عدد األسهم املمثلة فيھ. �� جميع األحوال ي�ون و األساسالشركة 

فإذا لم يتوفر هذا النصاب ال ي�ون اجتماع ا�جمعية العامة غ�� العادية �حيًحا إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس املال،  )٣

 �� االجتماع األول يتع�ن اختيار أحد ا�خيار�ن:

  عقد االجتماع الثا�ي �عد ساعة من ان��اء املدة ا�حددة ال�عقاد االجتماع األول �شرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما�

 عقد هذا االجتماع.  إم�انيةعن  اإلعالنيفيد 

 األساسالشركة  ع ثاٍن، �عقد بنفس األوضاع املنصوص عل��ا �� نظامالدعوة إ�� اجتما توجيھ. 
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  إذا حضره عدد من املساهم�ن يمثل ر�ع رأس املال ع��  األحوالو�� جميع 
ً
. وإذا لم يتوفر النصاب األقلي�ون االجتماع الثا�ي �حيحا

و��ون  األساسالشركة  اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها املنصوص عل��ا �� نظام إ��الالزم �� االجتماع الثا�ي وجهت دعوة 

 أيا �ان عدد األسهم املمثلة فيھ �عد موافقة ا�جهة ا�ختصة
ً
 .االجتماع الثالث �حيحا

معية العامة غ�� العادية تصدر قرارات ا�جمعية العامة العادية باألغلبية املطلقة لألسهم املمثلة �� االجتماع، كما تصدر قرارات ا�ج )٤

 بز�ادة رأس املال أو تخفيضھ أو بإطالة مدة الشركة أو بحلها قبل  إال املمثلة �� االجتماع،  األسهمبأغلبية ثل�ي 
ً
 متعلقا

ً
إذا �ان قرارا

  األساسانقضاء املدة ا�حددة �� نظامها 
ً
املمثلة  األسهم أر�اعثة إذا صدر بأغلبية ثال إال أو باندماجها مع شركة أخرى فال ي�ون �حيحا

 �� االجتماع.

 لنظام الشركة األساس ع�� موقع الوزارة  ع�� مجلس اإلدارة د)
ً
 .اإللك��و�ي�شر قرار ا�جمعية العامة غ�� العادية الذي يتضمن �عديال

 جدول أعمال اجلمعية العامة :عشرة رابعةاملادة ال

 و�جوز  إدراجها �� املساهمون  يرغب ال�ي املوضوعات االعتبار  �� يأخذ أن العامة ا�جمعية أعمال جدول  إعداد عند اإلدارة مجلس ع�� )أ

 .إعداده عند العامة ا�جمعية أعمال جدول  إ�� أك��  أو  موضوع إضافة الشركة أسهم من األقل ع��) %٥( �سبة يمل�ون  الذين للمساهم�ن

 ب�ن ا�جمع وعدم مستقل، بند �� العامة ا�جمعية أعمال جدول  ع�� املدرجة املوضوعات من موضوع �ل إفراد اإلدارة مجلس ع�� )ب

  ا�ختلفة املوضوعات
ً
 ف��ا مباشرة غ��  أو  مباشرة مص�حة ا�جلس ألعضاء ي�ون  ال�ي والعقود األعمال وضع وعدم واحد، بند تحت جوهر�ا

 .ك�ل البند ع�� املساهم�ن تصو�ت ع�� ا�حصول  لغرض واحد بند ضمن

 العامة ا�جمعية ال�عقاد الدعوة �شر  عند – للسوق  اإللك��و�ي واملوقع للشركة اإللك��و�ي املوقع خالل من للمساهم�ن يتاح أن ) يجبج

 املالية والقوائم ا�حسابات ومراجع اإلدارة مجلس تقر�ر  و�خاصة العامة، ا�جمعية أعمال جدول  ببنود املتعلقة املعلومات ع�� ا�حصول  –

 أعمال جدول  �عديل حال �� املعلومات تلك تحديث الشركة �وع�. �شأ��ا مدروس قرار  اتخاذ من لتمكي��م وذلك املراجعة �جنة وتقر�ر 

 .العامة ا�جمعية

  .ما تراه من موضوعات إ�� جدول أعمال ا�جمعية العامة ةولهيئة السوق املالية إضاف د)

 إدارة مجعية املساهمني :عشرة امسةاملادة اخل

 أعضائھ ب�ن من اإلدارة مجلس ينتدبھ من أو  غيابھ عند نائبھ أو  اإلدارة مجلس رئيس للمساهم�ن العامة ا�جمعيات اجتماعات يرأس  )أ

 .ونائبة اإلدارة مجلس رئيس غياب حال �� لذلك

وضع  وتجيب يل��م رئيس جمعية املساهم�ن بإتاحة الفرصة للمساهم�ن للمشاركة الفعالة والتصو�ت �� اجتماعات ا�جمعية العامة، )ب

 بالقواعد ال�ي تحكم عمل تلك  استخدام حق التصو�ت. أي إجراء يؤدي إ�� إعاقة حضور ا�جمعيات أو 
ً
كما يجب إحاط��م علما

 .االجتماعات وإجراءات التصو�ت

للمساهم�ن حق مناقشة املوضوعات املدرجة �� جدول أعمال ا�جمعية العامة وتوجيھ األسئلة �شأ��ا إ�� أعضاء مجلس اإلدارة  )ج

 .ومراجع ا�حسابات. و�جب اإلجابة عن هذه األسئلة بالقدر الذي ال �عرض مص�حة الشركة للضرر 
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خالل (عشرة) بن�خة منھ  الهيئةيجب تمك�ن املساهم�ن من االطالع ع�� محضر اجتماع ا�جمعية العامة، و�تع�ن ع�� الشركة تزو�د  )د

 .من تار�خ عقد االجتماعأيام 

  – والسوق  الهيئة وإشعار  ل�جمهور  اإلعالن الشركة ع��هـ) 
ً
 .ان��ا��ا فور  العامة ا�جمعية بنتائج – الهيئة تحددها ال�ي للضوابط وفقا

  – كتابة – عنھ يو�ل أن للمساهمو) 
ً
 العامة، ا�جمعية اجتماع حضور  �� الشركة عام�� غ��  ومن اإلدارة مجلس أعضاء غ��  من آخر  �خصا

 األصيل. معاملة ذات والتصو�ت املناقشة عند الوكيل �عامل أن ع��

  اإلدارةتكوين جملس  :عشرة سادسةاملادة ال

 :يراعى يف تكوين جملس اإلدارة ما يلي

 بما نص عليھ نظام الشركة األساس. اإلخاللالشركة، دون أ) تناسب عدد أعضائھ مع طبيعة �شاط 

 .أن ت�ون أغلبيتھ من األعضاء غ�� التنفيذي�ن ب)

  .أعضائھ املستقل�ن عن عضو�ن أو عن ثلث أعضاء ا�جلس، أ��ما أك��ج) أال يقل عدد 

 تعيني أعضاء جملس اإلدارة :عشرة السابعةاملادة 

 يقل عن ثالثة وال يز�د ع�� أحد عشر الشركة يحدد نظام )أ
َّ
 .األساس عدد أعضاء مجلس اإلدارة، ع�� أال

 و�جوز . سنوات ثالث تتجاوز  أال  �شرط األساس الشركة نظام �� عل��ا املنصوص للمدة اإلدارة مجلس أعضاء العامة ا�جمعية تنتخب )ب

 األساس ع�� غ�� ذلك. الشركة نظام ينص لم ما انتخا��م إعادة

ال يجوز لل�خص الذي يحق لھ بحسب نظام الشركة األساس �عي�ن ممثل�ن عنھ �� مجلس اإلدارة التصو�ت ع�� اختيار أعضاء  )ج

 .آخر�ن �� ا�جلس

 .ط أال �شغل عضو مجلس اإلدارة عضو�ة مجلس إدارة أك�� من خمس شر�ات مساهمة مدرجة �� آن واحد�ش��  )د

 اإلدارة مجلس دورة بدء تار�خ من عمل أيام خمسة خالل عضو���م وصفات اإلدارة مجلس أعضاء بأسماء الهيئة إشعار  الشركة ع��هـ) 

 .التغي��ات حدوث تار�خ من عمل أيام خمسة خالل عضو���م ع�� تطرأ �غي��ات وأي – أقرب أ��ما – �عين��م تار�خ من أو 

 مادة اسرتشاديه – شروط عضوية جملس اإلدارة :ثامنة عشرةاملادة ال

التعلم �ش��ط أن ي�ون عضو مجلس اإلدارة من ذوي الكفاية املهنية ممن تتوافر ف��م ا�خ��ة واملعرفة واملهارة واالستقالل الالزم، والرغبة �� 

 :ي�� ما ا�خصوص وجھ ع�� فيھ يتوافر  أن و�راعاملستمر، بما يمكنھ من ممارسة مهامھ بكفاءة واقتدار، 

ن يتمتع بمهارات قيادية تؤهلھ ملنح الصالحيات بما يؤدي إ�� تحف�� األداء وتطبيق أفضل املمارسات �� مجال وذلك بأ :أ) القدرة على القيادة

 ..اإلدارة الفعالة والتقيد بالقيم واألخالق املهنية
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وا�خ��ات العملية ذات الصلة وذلك بأن تتوافر فيھ املؤهالت العلمية، واملهارات املهنية وال�خصية املناسبة ومستوى التدر�ب  :) الكفاءةب

 عن الرغبة �� التعلم والتدر�ب
ً
 .بأ�شطة الشركة ا�حالية واملستقبلية و�اإلدارة واالقتصاد وا�حاسبة، فضال

فنية وذلك بأن تتوافر فيھ القدرات الفنية، والقيادية، واإلدار�ة والسرعة ع�� اتخاذ القرار، واستيعاب املتطلبات ال :على التوجيه ةج) القدر

 ع�� التوجيھ االس��اتي�� والتخطيط والرؤ�ة املستقبلية الوا�حة
ً
 .املتعلقة �س�� العمل، وأن ي�ون قادرا

 ع�� قراءة البيانات والتقار�ر املالية وفهمهما :) املعرفة املاليةد
ً
 .وذلك بأن ي�ون قادرا

 .مهامھ واختصاصاتھ وذلك بأن ال ي�ون لديھ ما�ع ص�� �عوقھ عن ممارسة :الصحية هـ) اللياقة

توافر املقومات ال�خصية واملهنية و  ال��شيحاتو  امل�افآت�جنة توصيات  وع�� ا�جمعية العامة أن ترا�� عند انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة

   .الالزمة ألداء مهامهم �ش�ل فعال وفق ما ورد �� هذه املادة

 ملئ الشواغر – انتهاء عضوية جملس اإلدارة :تاسعة عشرةاملادة ال

 ألي نظام أو �عليمات سار�ة �� اململكة، ومع ذلك  تنت�ي عضو�ة ا�جلس بان��اء مدتھ أو بان��اء صالحية العضو لها )أ
ً
يجوز ل�جمعية وفقا

 بحق إخالل ، دون العامة العادية �� �ل وقت عزل جميع أعضاء ا�جلس أو �عضهم، ولو نص نظام الشركة األساس ع�� خالف ذلك

 من توصية ع�� بناءً  - العامة ل�جمعية يجوز  كذلك. مناسب غ��  وقت �� أو  مقبول  غ��  لسبب العزل  وقع إذا التعو�ض �� ُعزل  من

 .مشروع عذر  دون  للمجلس متتالية اجتماعات ثالثة حضور  عن أعضائھ من يتغيب من عضو�ة إ��اء – اإلدارة مجلس

  الهيئةعند ان��اء عضو�ة عضو �� مجلس اإلدارة بإحدى طرق ان��اء العضو�ة، ع�� الشركة أن �شعر  )ب
ً
مع بيان األسباب  والسوق فورا

 لنماذج اإلعالنات املعتمد من الهيئة.  ال�ي دعت إ�� ذلك
ً
 بذلك ع�� موقع السوق وفقا

ً
 وان تنشر أعالنا

الحظات ع�� أداء الشركة، فعليھ تقديم بيان مكتوب ��ا إ�� رئيس مجلس اإلدارة، إذا استقال عضو مجلس اإلدارة، و�انت لديھ م )ج

 .و�جب عرض هذا البيان ع�� أعضاء ا�جلس

 �� املركز الشاغر بحسب ال��تيب �� ا�حصول ع�� األصوات  اإلدارةإذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس  )د
ً
 مؤقتا

ً
�ان للمجلس أن �ع�ن عضوا

-بذلك هيئة السوق املالية تبلغ الشركة ي�ون ممن تتوافر ف��م ا�خ��ة والكفاية و�جب أن  أن�� ا�جمعية ال�ي انتخبت ا�جلس، ع�� 

كمل العضو ا�جديد و� ي�ن ع�� ا�جمعية العامة العادية �� أول اجتماع لهامن تار�خ التعي�ن وأن �عرض التع - خالل خمسة أيام عمل

 من نظام الشر�ات) ٧٠(م  مدة سلفھ.

ص عليھ �� نظام الشر�ات أو املنصو  األد�ى�سبب نقص عدد أعضائھ عن ا�حد  اإلدارةإذا لم تتوافر الشروط الالزمة ال�عقاد مجلس  )ه

  �عقادلإلدعوة ا�جمعية العامة العادية  األعضاءوجب ع�� بقية  الشركة نظام
ً
(م  .األعضاءالعدد الالزم من  النتخاب خالل ست�ن يوما

 من نظام الشر�ات) ٧٠

 عوارض االستقالل :املادة العشرون
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 ع�� ممارسة مهامھ وإبداء آرائھ والتصو�ت ع�� القرارات بموضوعية وحياد، أ)
ً
�ن بما �عُ  يجب أن ي�ون عضو مجلس اإلدارة املستقل قادرا

 .مجلس اإلدارة ع�� اتخاذ القرارات السليمة ال�ي �سهم �� تحقيق مصا�ح الشركة

 يجب  )ب
ً
 ع�� مجلس اإلدارة أن يجري تقييما

ُ
ملدى تحقق استقالل العضو والتأكد من عدم وجود عالقات أو ظروف تؤثر أو يمكن سنو�ا

 .أن تؤثر فيھ

 :ما يلي -يتنافى مع االستقالل الالزم توافره يف عضو جملس اإلدارة املستقل على سبيل املثال ال احلصر ) ج

  ي�ون  أن )١
ً
 من مع قرابة صلة لھ أو  مجموع��ا من أخرى  شركة أسهم من أو  الشركة أسهم من أك��  أو  املائة �� خمسة �سبتھ ملا مال�ا

 .النسبة هذه يملك

  ي�ون  أن )٢
ً
 من أخرى  شركة أسهم من أو  الشركة أسهم من أك��  أو  املائة �� خمسة �سبتھ ما يملك اعتبار�ة صفة ذي ل�خص ممثال

 مجموع��ا.

 .مجموع��ا من أخرى  شركة �� أو  الشركة �� اإلدارة مجلس أعضاء من أي مع قرابة صلة لھ ت�ون  أن )٣

 .مجموع��ا من أخرى  شركة �� أو  الشركة �� التنفيذي�ن كبار  من أي مع قرابة صلة لھ ت�ون  أن )٤

 .إدار��ا مجلس لعضو�ة املر�ح الشركة مجموعة من أخرى  شركة �� إدارة مجلس عضو  ي�ون  أن )٥

  �عمل �ان أو  �عمل أن )٦
ً
 كمراج�� مجموع��ا، من أخرى  شركة أو  معها متعامل طرف أي أو  الشركة لدى املاضي�ن العام�ن خالل موظفا

  أن ي�ون  أو  املوّردين، وكبار  ا�حسابات
ً
 .املاضي�ن العام�ن خالل األطراف تلك من أي لدى سيطرة �حصص مال�ا

 .الشركة �حساب تتم ال�ي والعقود األعمال �� مباشرة غ��  أو  مباشرة مص�حة لھ ت�ون  أن )٧

 .�جانھ من أي أو  اإلدارة مجلس عضو�ة م�افأة ع�� عالوة الشركة من مالية مبالغ يتقاض نأ )٨

 الشركة. تزاولھ الذي النشاط فروع أحد �� يتجر  أن أو  الشركة، منافسة شأنھ من عمل �� �ش��ك أن )٩

 (فقرة اس��شاديھ) .الشركة إدارة مجلس عضو�ة �� منفصلة أو  متصلة سنوات �سع ع�� يز�د ما يأم�� قد ي�ون  أن  )١٠

 اإلدارة جملس مسؤولية :والعشرون اديةاملادة احل

العناية والوالء �� إدارة الشركة و�ل ما من شأنھ صون مصا�حها وتنمي��ا يمثل مجلس اإلدارة جميع املساهم�ن، وعليھ بذل واج�ي  )أ

 .و�عظيم قيم��ا

 �� ممارسة �عض اختصاصاتھ، و�� جميع  )ب
ً
 أو جهات أو أفرادا

ً
تقع ع�� عاتق مجلس إدارة الشركة املسؤولية عن أعمالها وإن فوض �جانا

 .محدد املدةاألحوال ال يجوز �جلس اإلدارة إصدار تفو�ض عام أو غ�� 

ي�ون أعضاء مجلس اإلدارة مسؤول�ن بالتضامن عن �عو�ض الشركة أو املساهم�ن أو الغ�� عن الضرر الذي ينشأ عن إساء��م تدب��  )ج

شؤون الشركة أو مخالف��م أح�ام النظام أو نظام الشركة األساس، و�ل شرط يق��ي �غ�� ذلك �عد كأن لم يكن، وتقع املسؤولية ع�� 
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ال �سأل ع��ا األعضاء فالقرارات ال�ي تصدر بأغلبية اآلراء، ، أما �شأ ا�خطأ من قرار صدر بإجماعهم جلس اإلدارة إذاجميع أعضاء م

 لإلعفاء 
ً
املعارضون م�ى أثبتوا اع��اضهم صراحة �� محضر االجتماع وال �عد الغياب عن حضور االجتماع الذي يصدر فيھ القرار سببا

 من نظام الشر�ات) ٧٨(م  عدم علم العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنھ من االع��اض عليھ �عد علمھ بھ.من املسؤولية إال إذا ثبت 

 الوظائف األساسية لس اإلدارة :والعشرون ثانيةاملادة ال

 أوسع اإلدارة �جلس ي�ون  األساس، الشركة ونظام التنفيذية ولوائحھ الشر�ات نظام �� العامة ل�جمعية املقررة االختصاصات مراعاة مع

 :ي�� ما واختصاصاتھ اإلدارة مجلس مهام ضمن و�دخل أغراضها، يحقق بما أعمالها وتوجيھ الشركة إدارة �� الصالحيات

 من والتأكد دوري، �ش�ل ومراجع��ا تنفيذها ع�� واإلشراف للشركة الرئيسة واألهداف واالس��اتيجيات والسياسات ا�خطط وضع) ١

 :ذلك ومن الالزمة لتحقيقها، واملالية البشر�ة املوارد توافر 

 .وتوج��ها ومراجع��ا ا�خاطر  إدارة وإجراءات وسياسات الرئيسة العمل وخطط للشركة الشاملة االس��اتيجية وضع )أ

 .بأنواعها التقدير�ة املوازنات وإقرار  املالية وأهدافها واس��اتيجيا��ا للشركة األمثل الرأسما�� الهي�ل ب) تحديد

 .) اإلشراف ع�� النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة، وتملك األصول والتصرف ��اج

 .الشركة �� الشامل واألداء التنفيذ ومراقبة األداء أهداف وضع) د

 .) املراجعة الدور�ة للهيا�ل التنظيمية والوظيفية �� الشركة واعتمادهاهـ

 .الالزمة لتحقيق أهداف الشركة وخططها الرئيسة) التحقق من توافر املوارد البشر�ة واملالية و

 :) وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عل��ا، ومن ذلك٢

 واملساهم�ن، التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء من ل�ل وا�حتملة الفعلية املصا�ح �عارض حاالت ملعا�جة مكتو�ة سياسة وضع )أ

  .العالقة ذوي  األطراف مع التعامالت عن الناتج التصرف وإساءة ومرافقها، الشركة أصول  استخدام إساءة ذلك ويشمل

 .التأكد من سالمة األنظمة املالية وا�حاسبية، بما �� ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقار�ر املالية )ب

التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة ا�خاطر، وذلك بوضع تصور عام عن ا�خاطر ال�ي قد تواجھ الشركة وإ�شاء بيئة  )ج

 .ملمة بثقافة إدارة ا�خاطر ع�� مستوى الشركة، وطرحها �شفافية مع أ�حاب املصا�ح واألطراف ذات الصلة بالشركة

 .راءات الرقابة الداخلية �� الشركةاملراجعة السنو�ة لفعالية إج )د

الئحة حوكمة  �� اإللزامية األح�ام مع يتعارض ال  بما – اإلدارة مجلس �� للعضو�ة ومحددة وا�حة وإجراءات ومعاي��  سياسات إعداد) ٣

  .لها العامة ا�جمعية إقرار  �عد التنفيذ موضع ووضعها ،– الشر�ات

 .أ�حاب املصا�ح وفق أح�ام هذه الالئحة) وضع سياسة مكتو�ة تنظم العالقة مع ٤
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السياسات واإلجراءات ال�ي تضمن تقيد الشركة باألنظمة واللوائح وال��امها باإلفصاح عن املعلومات ا�جوهر�ة للمساهم�ن  وضع )٥

 .وأ�حاب املصا�ح، والتحقق من تقيد اإلدارة التنفيذية ��ا

 .النقدية، وعالقا��ا املالية واالئتمانية مع الغ�� إدارة مالية الشركة، وتدفقا��ااإلشراف ع�� ) ٦

 :) االق��اح ل�جمعية العامة غ�� العادية بما يراه حيال ما ي��٧

 يضھ.خفتأو ة ز�ادة رأس مال الشرك )أ

 .الشركة قبل األجل املع�ن �� النظام األساس أو تقر�ر استمرارها لب) ح

 :يراه حيال ما ي��) االق��اح ل�جمعية العامة العادية بما ٨

 .استخدام االحتياطي االتفا�� للشركة �� حال ت�و�نھ من قبل ا�جمعية العامة غ�� العادية وعدم تخصيصھ لغرض مع�ن )أ

 .ت�و�ن احتياطيات أو مخصصات مالية إضافية للشركة )ب

 .) طر�قة توزيع أر�اح الشركة الصافيةج

 .�شرها قبل واعتمادها للشركة والسنو�ة األولية املالية القوائم إعداد) ٩

 .�شره قبل واعتماده اإلدارة مجلس تقر�ر  إعداد) ١٠

 .��ا املعمول  والشفافية اإلفصاح عمل ونظم سياسات وفق وذلك ع��ا اإلفصاح الواجب واملعلومات البيانات وسالمة دقة ضمان) ١١

 .ودوري ع�� أوجھ األ�شطة ا�ختلفة للشركة وأي تطورات جوهر�ة ) إرساء قنوات اتصال فعالة تتيح للمساهم�ن االطالع �ش�ل مستمر ١٢

د بقرارات عنھ منبثقة متخصصة �جان �شكيل) ١٣  أن ع�� عل��ا، ا�جلس رقابة وكيفية ومسؤوليا��ا، وصالحيا��ا ال�جنة مدة ف��ا تحدَّ

 .وأعضا��ا ال�جان هذه وأعمال أداء تقييم مع وواجبا��م، وحقوقهم مهامهم وتحديد األعضاء �سمية التشكيل قرار  يتضمن

 يتعارض ال  بما - ) تحديد أنواع امل�افآت ال�ي تمنح للعامل�ن، مثل امل�افآت الثابتة، وامل�افآت املرتبطة باألداء، وامل�افآت �� ش�ل أسهم١٤

  الصادرة التنظيمية واإلجراءات الضوابط مع
ً
 .املدرجة املساهمة �شر�ات ا�خاصة لنظام الشر�ات تنفيذا

  .) وضع القيم واملعاي�� ال�ي تحكم العمل �� الشركة١٥

 لس املرفقة بهذه الالئحة. عن ملزيد من املعلوماتجملس اإلدارة االطالع على الئحة عمل ا 

 توزيع االختصاصات واملهام :والعشرون ثالثةاملادة ال
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يجب أن يتضمن الهي�ل التنظي�ي للشركة تحديد االختصاصات وتوزيع املهام ب�ن مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بما يتفق مع أفضل 

و�تع�ن ع�� مجلس ن كفاءة اتخاذ قرارات الشركة و�حقق التوازن �� الصالحيات والسلطات بي��ما. حوكمة الشر�ات و�حّس  ممارسات

 :اإلدارة �� سبيل ذلك

لة إ�� املستو�ات و أ) اعتماد اللوائح الداخلية املتعلقة �عمل الشركة وتطو�رها، بما �� ذلك تحديد املهام واالختصاصات واملسؤوليات املو�

 .التنظيمية ا�ختلفة

 اإلدارة و�جلس�ض، ب) اعتماد سياسة مكتو�ة وتفصيلية بتحديد الصالحيات املفوضة إ�� اإلدارة التنفيذية، وطر�قة التنفيذ ومدة التفو 

 .املفوضة للصالحيات ممارسا��ا �شأن دور�ة تقار�ر  رفع التنفيذية اإلدارة من يطلب أن

  .ج) تحديد املوضوعات ال�ي يحتفظ ا�جلس بصالحية البت ف��ا

 الفصل بني املناصب :والعشرون رابعاملادة ال

  أعضائھ ب�ن من اإلدارة مجلس ُ�عّ�ن األساس، الشركة نظام أح�ام مراعاة أ) مع
ً
  رئيسا

ً
  ُ�عّ�ن أن و�جوز  للرئيس، ونائبا

ً
  عضوا

ً
 .منتدبا

 الرئيس أو  املنتدب العضو  منصب ذلك �� بما – الشركة �� تنفيذي منصب وأي اإلدارة مجلس رئيس منصب ب�ن ا�جمع يجوز  ب) ال 

 .ذلك خالف ع�� األساس الشركة نظام نص وإن – العام املدير  أو  التنفيذي

 وا�ح �ش�ل ومسؤوليا��م – وجد إن - املنتدب والعضو  ونائبھ اإلدارة مجلس رئيس من �ل اختصاصات تحديد اإلدارة مجلس ج) ع��

 .ذلك من األساس الشركة نظام خال  إذا ومكتوب

 .الشركة �� القرارات التخاذ املطلقة بالُسلطة �خص ينفرد أن يجوز  ال  األحوال، جميع د) ��

 اإلشراف على اإلدارة التنفيذية :والعشرون امسةملادة اخلا

�لة يتو�� مجلس اإلدارة �شكيل اإلدارة التنفيذية للشركة، وتنظيم كيفية عملها، والرقابة واإلشراف عل��ا، والتحقق من أدا��ا املهام املو 

 :وعليھ �� سبيل ذلكإل��ا، 

 .اإلدار�ة واملالية الالزمة لسياساتا وضع )١

 .التنفيذية �عمل وفق السياسات واللوائح املعتمدة منھ التحقق من أن اإلدارة )٢

 .، واإلشراف ع�� أعمالھو�عيينھ اختيار الرئيس التنفيذي للشركة )٣

 .إن وجد م�افآتھ، وتحديد وعزلھ الداخ�� املراجع أو  الداخلية املراجعة إدارة أو  وحدة مدير  �عي�ن )٤

العمل وما �ع��يھ من معوقات ومشا�ل، واستعراض ومناقشة املعلومات عقد اجتماعات دور�ة مع اإلدارة التنفيذية لبحث مجر�ات  )٥

 .املهمة �شأن �شاط الشركة

 .وضع معاي�� أداء لإلدارة التنفيذية تتسق مع أهداف واس��اتيجية الشركة )٦
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 .مراجعة أداء اإلدارة التنفيذية وتقييمھ )٧

  .وضع خطط التعاقب ع�� إدارة الشركة )٨

 والعشرون: اختصاصات اإلدارة التنفيذية ومهامها سادسةاملادة ال

 الرئيسة واألهداف واالس��اتيجيات والسياسات ا�خطط بتنفيذ التنفيذية اإلدارة تختص اإلدارة �جلس املقررة االختصاصات مراعاة مع

  ما ي��: ومهامها التنفيذية اإلدارة اختصاصات ضمن و�دخل .أغراضها يحقق بما للشركة

 وا�جمعية العامة للشركة. اإلدارة مجلس من املعتمدة للشركة الداخلية واألنظمة السياسات تنفيذ) ١

 وخطط ا�خاطر، وإدارة والتمو�ل، االستثمار، وآليات وسياسات الرئيسة واملرحلية العمل وخطط للشركة الشاملة االس��اتيجية اق��اح )٢

 .وتنفيذها الطارئة اإلدار�ة الظروف إدارة

 .املالية وأهدافها واس��اتيجيا��ا للشركة األمثل الرأسما�� الهي�ل اق��اح) ٣

 .) اق��اح النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة وتملك األصول والتصرف ��ا٤

 .) اق��اح الهيا�ل التنظيمية والوظيفية للشركة ورفعها إ�� مجلس اإلدارة للنظر �� اعتمادها٥

 الرقابة الداخلية واإلشراف العام عل��ا، و�شمل:) تنفيذ أنظمة وضوابط ٦

  .تنفيذ سياسة �عارض املصا�ح )أ

 .تطبيق األنظمة املالية وا�حاسبية �ش�ل سليم، بما �� ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقار�ر املالية )ب

طر ال�ي قد تواجھ الشركة وإ�شاء بيئة ملمة ) تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة ا�خاطر، وذلك بوضع تصور عام عن ا�خاج

 .أ�حاب املصا�حمع مجلس اإلدارة وغ��ه من بثقافة ا�حد من ا�خاطر ع�� مستوى الشركة، وطرحها �شفافية 

 .ةواق��اح �عديلها عند ا�حاج –الئحة حوكمة الشر�ات بما ال يتعارض مع أح�ام  –ا�حوكمة ا�خاصة بالشركة بفعالية  قواعد) تنفيذ ٧

ألنظمة واللوائح وال��امها باإلفصاح عن املعلومات ا�جوهر�ة للمساهم�ن باالشركة  تقيد) تنفيذ السياسات واإلجراءات ال�ي تضمن ـ٨

 .وأ�حاب املصا�ح

 ي��:ما  حيال توصياتھ وتقديم اختصاصاتھ ملمارسة الالزمة باملعلومات اإلدارة مجلس تزو�د) ٩

 .خفضھز�ادة رأس مال الشركة أو  )أ

 .الشركة قبل األجل ا�حدد �� نظامها األساس أو تقر�ر استمرارها ل) حب

 .) استخدام االحتياطي االتفا�� للشركةج

 .) ت�و�ن احتياطيات إضافية للشركةد
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 .) طر�قة توزيع أر�اح الشركة الصافيةهـ

١٠ 
ُ
 .الثابتة، وامل�افآت املرتبطة باألداء، وامل�افآت �� ش�ل أسهممنح للعامل�ن، مثل امل�افآت ) اق��اح سياسة وأنواع امل�افآت ال�ي ت

) إعداد التقار�ر الدور�ة املالية وغ�� املالية �شأن التقدم ا�حرز �� �شاط الشركة �� ضوء خطط وأهداف الشركة االس��اتيجية، وعرض ١١

 .تلك التقار�ر ع�� مجلس اإلدارة

  أ�شط��ا، و�سي��  للشركة اليومي العمل إدارة) ١٢
ً
 .واس��اتيجي��ا الشركة أهداف مع يتفق و�ما األمثل بالش�ل مواردها إدارة عن فضال

 .الشركة داخل وتنمي��ا األخالقية القيم ثقافة بناء �� الفعالة املشاركة) ١٣

 املعتمد ا�خاطر  بمستوى  االل��ام ع�� وا�حرص وكفاي��ا، النظم تلك فعالية من والتحقق ا�خاطر، وإدارة الداخلية الرقابة نظم تنفيذ) ١٤

 اإلدارة.  مجلس من

 إ�� املو�لة واملسؤوليات واالختصاصات املهام تحديد ذلك �� بما وتطو�رها، الشركة �عمل املتعلقة الداخلية السياسات اق��اح) ١٥

 .ا�ختلفة التنظيمية املستو�ات

 .تنفيذها ) اق��اح سياسة وا�حة لتفو�ض األعمال إل��ا وطر�قة١٦

 .) اق��اح الصالحيات ال�ي تفوض إل��ا، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفو�ض، ع�� أن ترفع تقار�ر دور�ة عن ممارسا��ا لتلك الصالحيات١٧

  نظام الشر�ات ونظام السوق املالية ولوائحهما ل��ام التام بأح�ام اإليجب ع�� اإلدارة التنفيذية عند ممارسھ إختصاصا��ا ومهامها

�ش�ل إساءة ، واالمتناع عن القيام أو املشاركة �� أي عمل ونظام الشركة األساس وسياس��ا الداخليةواألنظمة ذات الصلة التنفيذية 

 .الشركة شؤوندب�� لت

 ومهامه اإلدارة جملس رئيس اختصاصات :سابعة والعشروناملادة ال

باختصاصات مجلس اإلدارة، يتو�� رئيس مجلس اإلدارة قيادة ا�جلس واإلشراف ع�� س�� عملھ وأداء اختصاصاتھ دون إخالل 

 :و�دخل �� اختصاصات رئيس مجلس اإلدارة بصفة خاصة ما ي�� بفعالية،

 .ضمان حصول أعضاء ا�جلس ع�� املعلومات ال�املة وال�حيحة �� الوقت املناسب )١

 .اإلدارة بمناقشة جميع املسائل األساسية �ش�ل فعال و�� الوقت املناسبالتحقق من قيام مجلس  )٢

 .الشركة األساس نظام الشر�ات ولوائحھ التنفيذية ونظام تمثيل الشركة أمام الغ�� وفق ما ينص عليھ )٣

 .��جيع أعضاء ا�جلس ع�� ممارسة مهامهم بفعالية و�ما يحقق مص�حة الشركة )٤

 .�� مع املساهم�ن وإيصال آرا��م إ�� مجلس اإلدارةضمان وجود قنوات للتواصل الفع )٥

ن، ��جيع العالقات البناءة واملشاركة الفعالة ب�ن �ل من ا�جلس واإلدارة التنفيذية و��ن األعضاء التنفيذي�ن وغ�� التنفيذين واملستقل� )٦

 .وإيجاد ثقافة ��جع ع�� النقد البناء
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 مراجع يث��ها أو  اإلدارة مجلس أعضاء أحد يطرحها مسألة أي االعتبار  �ع�ن األخذ مع اإلدارة مجلس اجتماعات أعمال جدول  إعداد )٧

 .ا�جلس أعمال جدول  إعداد عند التنفيذي والرئيس ا�جلس أعضاء مع والتشاور  ا�حسابات،

  .عقد اجتماعات بصفة دور�ة مع أعضاء ا�جلس غ�� التنفيذي�ن دون حضور أي تنفيذي �� الشركة )٨

 ف��ا مباشرة غ��  أو  مباشرة مص�حة اإلدارة مجلس أعضاء ألحد ي�ون  ال�ي والعقود باألعمال ا�عقادها دعن العادية العامة ا�جمعية إبالغ )٩

  اإلدارة مجلس إ�� العضو  قدمها ال�ي املعلومات اإلبالغ هذا يتضمن أن ع��
ً
 وأن الالئحة، هذه من الثالث�ن املادة من) س( للفقرة وفقا

 .ا�خار�� الشركة حسابات مراجع من خاص تقر�ر  التبليغ هذا يرافق

  اإلدارة مجلس أعضاء إبالغ )١٠
ً
 من نظام الشر�ات) ١١٥(م  .املدفوع املال رأس نصف الشركة خسائر بلوغ عند فورا

 ضوابط تعيني الرئيس التنفيذي رئيسا لس اإلدارة :الثامنة والعشروناملادة 

  التنفيذي الرئيس �عي�ن يجوز  ال 
ً
 .خدماتھ ان��اء من األو�� السنة خالل الشركة إدارة �جلس رئيسا

 مبادئ الصدق واألمانة والوالء :التاسعة والعشروناملادة 

 يل��م �ل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة، ورئيسھ، بمبادئ الصدق واألمانة والوالء والعناية واالهتمام بمصا�ح الشركة واملساهم�ن، وتقديم

  :و�دخل �� ذلك ع�� وجھ ا�خصوص ما ي�� ،ال�خصيةمصا�حها ع�� مص�حتھ 

وذلك بأن ت�ون عالقة عضو مجلس اإلدارة بالشركة عالقة مهنية صادقة، وأن يف�ح لها عن أية معلومات مؤثرة قبل تنفيذ  :الصدق )١

 .أية صفقة أو عقد مع الشركة أو إحدى شر�ا��ا التا�عة

ومراعاة  التعامل،وذلك بأن يتجنب عضو مجلس اإلدارة التعامالت ال�ي تنطوي ع�� �عارض �� املصا�ح، مع التحقق من عدالة  :الوالء )٢

 والئحة �عارض املصا�ح ا�خاصة بالشركة.حوكمة الشر�ات املصا�ح الواردة �� هذه الالئحة والئحة األح�ام ا�خاصة بتعارض 

 ونظام التنفيذية ولوائحهما املالية السوق  ونظام الشر�ات نظام �� الواردة واملسؤوليات الواجبات بأداء وذلك :واالهتمام العناية )٣

 .العالقة ذات األخرى  واألنظمة األساس الشركة

 مهام أعضاء جملس اإلدارة وواجباتهم :الثالثوناملادة 

 :والوجبات اآلتيةاملهام  -من خالل عضو�تھ بالشركة  – يؤدي �ل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة 

 .تقديم املق��حات لتطو�ر اس��اتيجية الشركة )١

 .مراقبة أداء اإلدارة التنفيذية ومدى تحقيقها ألهداف الشركة وأغراضها )٢

 .مراجعة التقار�ر ا�خاصة بأداء الشركة )٣

 .التحقق من سالمة ونزاهة القوائم واملعلومات املالية للشركة )٤

 .إدارة ا�خاطر �� الشركة قو�ة وم��رةالتحقق من أن الرقابة املالية ونظم  )٥

 .تحديد املستو�ات املالئمة مل�افآت أعضاء اإلدارة التنفيذية )٦
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 .إبداء الرأي �� �عي�ن أعضاء اإلدارة التنفيذية وعزلهم )٧

 .املشاركة �� وضع خطة التعاقب واإلحالل �� وظائف الشركة التنفيذية )٨

وسياس��ا ، األساس الشركة وق املالية ولوائحهما التنفيذية واألنظمة ذات الصلة ونظاماالل��ام التام بأح�ام نظام الشر�ات ونظام الس )٩

 .الداخلية عند ممارستھ ملهام عضو�تھ �� ا�جلس، واالمتناع من القيام أو املشاركة �� أي عمل �ش�ل إساءة لتدب�� شؤون الشركة

، أو ألسباب  لعذر مشروع يخطر وعدم التغيب ع��ا إال اإلدارة وا�جمعية العمومية حضور اجتماعات مجلس  )١٠
ً
بھ رئيس ا�جلس مسبقا

 .طارئة

جتماعات مجلس اإلدارة و�جانھ واملشاركة ف��ا بفعالية، بما �� ذلك توجيھ الضطالع بمسؤولياتھ، والتحض�� إل تخصيص وقت �اف ل )١١

 .األسئلة ذات العالقة ومناقشة كبار التنفيذي�ن بالشركة

 .ل جميع املعلومات ذات الصلة باملوضوعات ال�ي ينظر ف��ا مجلس اإلدارة قبل إبداء الرأي �شأ��ادراسة وتحلي )١٢

آراء ا�ختص�ن من  واستقصاءتمك�ن أعضاء مجلس اإلدارة اآلخر�ن من إبداء آرا��م بحر�ة، وحث ا�جلس ع�� مداولة املوضوعات  )١٣

 .حاجة إ�� ذلك أعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة ومن غ��هم �� حال ظهرت

 الشركة، �حساب تتم ال�ي والعقود األعمال �� - مباشرة غ��  أم �انت مباشرة - لھ مص�حة بأي وفوري �امل �ش�ل اإلدارة مجلس إبالغ )١٤

 مباشر  �ش�ل عل��ا ا�حصول  املتوقع والفائدة ��ا، معني�ن أ�خاص أي وأسماء وحدودها املص�حة تلك طبيعة اإلبالغ ذلك يتضمن وأن

 قرار  أي ع�� التصو�ت �� املشاركة عدم العضو  ذلك وع�� مالية، غ��  أم مالية الفائدة تلك أ�انت سواء املص�حة تلك من مباشر  غ��  أو 

  وذلك ذلك، �شأن يصدر 
ً
 .التنفيذية ولوائحهما املالية السوق  ونظام الشر�ات نظام ألح�ام وفقا

 بمنافستھ أو  الشركة، منافسة شأ��ا من أعمال أي �� – املباشرة غ��  أو  املباشرة – بمشاركتھ وفوري �امل �ش�ل اإلدارة مجلس إبالغ )١٥

  وذلك تزاولھ، الذي النشاط فروع أحد ��– مباشر  غ��  أو  مباشر  �ش�ل – الشركة
ً
 املالية السوق  ونظام الشر�ات نظام ألح�ام وفقا

 .التنفيذية ولوائحهما

 ا�عقاد أثناء �� ذلك يكن لم ما – الشركة مساه�ي من أي إ�� ا�جلس �� عضو�تھ طر�ق عن عل��ا وقف أسرار  أي إفشاء أو  إذاعة عدم )١٦

 .التنفيذية ولوائحهما املالية السوق  ونظام الشر�ات نظام أح�ام تقتضيھ ما حسب وذلك الغ��، إ�� أو  – العامة ا�جمعية اجتماعات

 .واالهتمام الالزم�ن، ملص�حة الشركة واملساهم�ن �افةو�حسن نية، مع بذل العناية �املة، معلومات  بناًء ع��العمل  )١٧

 .العضو�ة ع�� امل��تبة ومسؤولياتھ وأدواره واجباتھ إدراك )١٨

 .الصلة ذات والصناعية والتجار�ة املالية ا�جاالت و�� وأعمالها الشركة أ�شطة مجال �� معارفھ تنمية )١٩

 .األكمل الوجل ع�� ا�جلس �� بمهامھ الوفاء من تمكنھ عدم حال �� اإلدارة مجلس عضو�ة من االستقالة )٢٠

 مهام العضو املستقل :ادية الثالثوناملادة احل

املشاركة  عضو مجلس اإلدارة املستقل ع��املادة (الثالث�ن) من هذه الالئحة، املهام والوجبات الواردة �� نص  إ��باإلضافة 

 :املهام اآلتية بفاعلية �� إداء

 .املسائل االس��اتيجية، وسياسات الشركة، وأدا��ا، و�عي�ن أعضاء اإلدارة التنفيذيةإبداء الرأي املستقل ��  )١
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 .التحقق من مراعاة مصا�ح الشركة ومساهم��ا وتقديمها عند حصول أي �عارض �� املصا�ح )٢

 .اإلدارة التنفيذية لها طبيقالشركة، ومراقبة تباإلشراف ع�� تطو�ر قواعد ا�حوكمة ا�خاصة  )٣

 اإلدارة جملس اجتماعات :والثالثون ثانيةاملادة ال

 مجلس �عقد ونظام الشركة األساس وسياسات وإجراءات العمل بمجلس اإلدارة، التنفيذية ولوائحھ الشر�ات نظام �� ورد ما مراعاة مع )أ

  اجتماعاتھ ويعقد بفعالية، ھمهام ملمارسة منتظمة اجتماعات اإلدارة
ً
 ذلك. إ�� ا�حاجة دعت ما م�ى أيضا

 (فقرة اس��شاديھ) .أشهر ثالثة �ل واحد اجتماع عن يقل ال  بما األقل، ع�� السنة �� اجتماعات أر�عة اإلدارة مجلس �عقد  )ب

 أعضاء من عضو  �ل إ�� لالجتماع الدعوة إرسال و�جب أعضائھ، من عضو�ن طلب أو  رئيسھ دعوة ع�� بناءً  اإلدارة مجلس يجتمع )ج

  االجتماع تار�خ من األقل ع�� أيام خمسة قبل سا�جل
ً
 �ستدع لم ما الالزمة، واملعلومات والوثائق االجتماع أعمال جدول  لها مرافقا

  االجتماع إ�� الدعوة إرسال فيجوز  طارئ، �ش�ل االجتماع عقد األوضاع
ً
 الالزمة واملعلومات والوثائق االجتماع أعمال جدول  لها مرافقا

 .االجتماع تار�خ قبل أيام خمسة عن تقل مدة خالل

  االجتماع ي�ون  ال  )د
ً
 لم ما ثالثة، عن ا�حاضر�ن عدد يقل أن أال  ع�� األقل ع�� اإلدارة مجلس أعضاء عدد نصف بحضور  إال  �حيحا

 .أك�� عدد أو  �سبة ع�� األساس الشركة نظام ينص

 ملحوظات أعضاء جملس اإلدارة :والثالثون ثالثةاملادة ال

 اجتماع �� ف��ا ُيبّت  ولم املعروضة املوضوعات من أي أو  الشركة أداء حيال م�حوظات اإلدارة مجلس أعضاء من أي لدى �ان إذا )أ

 .اإلدارة مجلس اجتماع محضر  �� حيالها إجراءات من اتخاذه يرى  أو  ا�جلس يتخذه ما و�يان تدو���ا فيجب ا�جلس،

  اإلدارة مجلس عضو  أبدى إذا )ب
ً
  رأيا

ً
 ا�جلس. اجتماع محضر  �� بالتفصيل إثباتھ فيجب ا�جلس، لقرار  مغايرا

 تنظيم حضور اجتماعات جملس اإلدارة :والثالثون رابعةاملادة ال

 األعضاء انتظام عدم حاالت مع والتعامل اإلدارة، مجلس اجتماعات حضور  عملية السر تنظيميتو�� رئيس ا�جلس بمساعدة أم�ن  )أ

 .االجتماعات تلك حضور  ��

تخذ ال�ي االجتماعات جميع حضور  ع�� ا�حرص املستقل اإلدارة مجلس عضو  ع��  )ب
ُ
 .الشركة وضع �� تؤثر  وجوهر�ة مهمة قرارات ف��ا ت

 جدول أعمال جملس اإلدارة :والثالثون امسةاملادة اخل

 ا�جلس. اجتماع محضر  �� ذلك إثبات يجب ا�جدول، هذا ع�� عضو  أي اع��اض حال و��. ا�عقاده حال أعمالھ جدول  جلسا� يقر  )أ

 .األعمال جدول  إ�� دبن أي إضافة اق��اح حق اإلدارة مجلس �� عضو  ل�ل )ب

 ممارسة اختصاصات جملس اإلدارة :والثالثون سادسةاملادة ال

وا�حد ع�� مجلس اإلدارة ممارسة اختصاصاتھ ومهامھ �� قيادة الشركة �� إطار ضوابط حكيمة وفعالة �سمح بقياس ا�خاطر وإدار��ا  )أ

 .آثارهامن 
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أن يفوض  -�� حدود اختصاصاتھ  -والعشر�ن) من هذه الالئحة، يجوز �جلس اإلدارة  حادية) من املادة (ا�٢الفقرة (مع مراعاة حكم  )ب

 أو أك�� من أعضائھ أو �جانھ أو من غ��هم �� مباشرة عمل أو أعمال معينة
ً
 .واحدا

حث أعضائھ ع�� العمل بفعالية لالل��ام داخلية تب�ن إجراءات العمل �� مجلس اإلدارة و��دف إ��  سياسةيضع مجلس اإلدارة  )ج

 .تجاه الشركة واجبا��مب

يتو�� مجلس اإلدارة تنظيم أعمالھ وتخصيص الوقت ال�ا�� لالضطالع باملهام واملسؤوليات املنوطة بھ بما �� ذلك التحض�� الجتماعات  )د

 .ا�جلس وال�جان، والتأكيد ع�� تنسيق و��جيل وحفظ محاضر اجتماعاتھ

 أمني سر جملس اإلدارة :والثالثون سابعةاملادة ال

  اإلدارة مجلس ُ�عّ�ن )أ
ً
د غ��هم، من أو  أعضائھ ب�ن من للسر  أمينا  اإلدارة مجلس من بقرار  السر  أم�ن وم�افآت اختصاصات وتحدَّ

  األساس الشركة نظام يتضمن لم ما –
ً
  :ي�� ما االختصاصات هذه تتضمن أن ع��– الشأن هذا �� أح�اما

 بدايتھ ووقت وتار�خھ االجتماع م�ان و�يان ومداوالت، نقاشات من دار  ما تتضمن لها محاضر  وإعداد اإلدارة مجلس اجتماعات توثيق )١

 والتحفظات ا�حاضر�ن األعضاء أسماء وتدو�ن ومنظم، خاص �جل �� وحفظها التصو�ت، ونتائج ا�جلس قرارات وتوثيق وان��ائھ،

 .ا�حاضر�ن األعضاء جميع من ا�حاضر  هذه وتوقيع ،– وجدت إن – أبدوها ال�ي

 .ا�جلس حفظ التقار�ر ال�ي ترفع إ�� مجلس اإلدارة والتقار�ر ال�ي �عده )٢

 إضافية معلومات أو  وثائق وأي بل، املتعلقة واملعلومات والوثائق العمل وأوراق ا�جلس أعمال بجدول  اإلدارة مجلس أعضاء تزو�د )٣

 .االجتماع جدول  �� املشمولة باملوضوعات عالقة ذات اإلدارة مجلس أعضاء من أي يطل��ا

 .التحقق من تقيد أعضاء مجلس اإلدارة باإلجراءات ال�ي أقرها ا�جلس )٤

مجلس  أعضاء ا�حاضر ع�� مسودات ، عرضتبليغ أعضاء مجلس اإلدارة بمواعيد اجتماعات ا�جلس قبل التار�خ ا�حدد بمدة �افية )٥

 توقيعها. قبل حيالها مرئيا��م اإلدارة إلبداء

 .التحقق من حصول أعضاء مجلس اإلدارة �ش�ل �امل وسريع ع�� محاضر اجتماعات ا�جلس واملعلومات والوثائق املتعلقة بالشركة )٦

 .مجلس اإلدارة أعضاء إ�� واملشورة العون  ، تقديمب�ن أعضاء مجلس اإلدارة التنسيق )٧

  التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء إفصاحات �جل تنظيم )٨
ً
 الالئحة. هذه من والتسعون  الثانية املادة عليھ نصت ملا وفقا

  .اإلدارة جلسمال يجوز عزل أم�ن سر مجلس اإلدارة إال بقرار من   )ب

 مادة اسرتشاديه – شروط أمني السر :ثامنة والثالثونملادة الا

  أن ع�� اإلدارة مجلس سر  أم�ن �� توافرها الواجب الشروط تحديد اإلدارة مجلس ع��
ً
 :ي�� مما تتضمن أيا

 ع�� شهادة جامعية �� ا�حقوق أو املالية أو ا�حاسبة أو اإلدارة أو ما �عادلها )١
ً
 صلة ذات عملية خ��ة لديل ت�ون  ، وأنأن ي�ون حاصال

 سنوات. ثالث عن تقلال  ال 

  .سنوات خمس عن تقل ال بوظيفة أم�ن السر  صلة ذات عملية خ��ة لديھ ت�ون  أن )٢
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 مادة اسرتشاديه –التدريب  :تاسعة والثالثوناملادة ال

 :مع مراعاة ما ي��واإلدارة التنفيذية، ووضع ال��امج الالزمة لذلك، ا�جلس ع�� الشركة إيالء االهتمام ال�ا�� بتدر�ب وتأهيل أعضاء 

 للتعر�ف �س�� عمل الشركة وأ�شط��ا، ١
ً
 :وع�� األخص ما ي��) إعداد برامج ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية املعين�ن حديثا

 .اس��اتيجية الشركة وأهدافها )أ

 .ا�جوانب املالية والتشغيلية أل�شطة الشركة )ب

 .ال��امات أعضاء مجلس اإلدارة ومهامهم ومسؤوليا��م وحقوقهم )ج

 .الشركة واختصاصا��امهام �جان  )د

اآلليات الالزمة �حصول �ل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ع�� برامج ودورات تدر�بية �ش�ل مستمر �غرض تنمية  ع) وض٢

  .مهارا��م ومعارفهم �� ا�جاالت ذات العالقة بأ�شطة الشركة

 تزويد األعضاء باملعلومات :األربعوناملادة 

 املعلومات بجميع الشركة و�جان خاص بوجھ التنفيذي�ن غ��  واألعضاء اإلدارة مجلس أعضاء تزو�د بالشركة التنفيذية اإلدارة ع�� يتع�ن

 واجبا��م أداء من �م�لتمكي املناسب الوقت و�� مضللة وغ��  و�حيحة ووا�حة �املة ت�ون  أن ع�� الالزمة، وال�جالت والوثائق والبيانات

 .ومهامهم

 مادة اسرتشاديه – تقييم جملس اإلدارة :واألربعون اديةاملادة احل

  التنفيذية واإلدارة و�جانھ وأعضائھ ا�جلس أداء لتقييم الالزمة اآلليات – ال��شيحات �جنة اق��اح بناًء ع�� – اإلدارة مجلس يضع )أ
ً
 سنو�ا

 الرقابة أنظمة وكفاية ا�خاطر  إدارة وجودة للشركة االس��اتيجية األهداف تحقيق بمدى ترتبط مناسبة أداء قياس مؤشرات خالل من وذلك

د أن ع�� وغ��ها، الداخلية  .الشركة مص�حة مع يتفق بما معا�ج��ا واق��اح والضعف القوة جوانب تحدَّ

 .بالتقييم املعين�ن واأل�خاص اإلدارة مجلس ألعضاء �اع� يفَ�ح وأن ووا�حة مكتو�ة األداء تقييم إجراءات ت�ون  أن يجب ب)

 معا�جة ع�� العمل مع فيھ، والقوة الضعف نقاط وتحديد ا�جلس، يمتلكها ال�ي وا�خ��ات املهارات ع�� األداء تقييم �شتمل أن يجب ج)

  و�جب ا�جلس، أداء تطو�ر  �ستطيع مهينة كفايات ك��شيح املمكنة بالطرق  الضعف نقاط
ً
 آليات تقييم ع�� األداء تقييم �شتمل أن أيضا

 .عام �ش�ل ا�جلس �� العمل

 حضور  ذلك �� بما ومسؤولياتھ بأداء واجباتھ واالل��ام للعضو  الفعالة املشاركة مدى اإلدارة مجلس ألعضاء الفردي التقييم �� د) يراع

 .لها الالزم الوقت وتخصيص و�جانھ ا�جلس جلسات

 .سنوات ثالث �ل ألدائھ مختصة خارجية جهة تقييم ع�� ل�حصول  الالزمة ال��تيبات اإلدارة مجلس يتخذ ه)
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  التنفيذي�ن غ��  اإلدارة مجلس أعضاء يجري  و)
ً
  تقييما

ً
 أن دون  من – التنفيذي�ن األعضاء نظر  وجهات أخذ �عد ا�جلس رئيس ألداء دور�ا

د أن ع�� –الغرض  لهذا ا�خصص النقاش ا�جلس رئيس يحضر   مص�حة مع يتفق بما معا�ج��ا واق��اح والضعف القوة جوانب تحدَّ

 .الشركة

 العالقة ذوي األطراف وصفقات املصاحل تعارض مع التعامل :واألربعون ثانيةاملادة ال

 لألح�ام الشر�ات مع مراعاة أح�ام نظام )١
ً
، يجري التعامل مع حاالت �عارض املصا�ح وصفقات أو �عامالت األطراف ذوي العالقة وفقا

املصا�ح والتعامل مع األطراف  سياسات وإجراءات �عارضما ورد ��  إ��باإلضافة من هذه الالئحة  )٤٩إ��  ٤٣املواد من (الواردة �� 

 ا�خاصة بالشركة. ذوي العالقة

باملمارسات املهنية ال�ي تتطلب التصرف بن�اهة وشفافية �� جميع تصرفا��ا و�عامال��ا مع املساهم�ن ومجلس  أعمالهاتل��م الشركة ��  )٢

  األعمالاإلدارة واملوظف�ن والعمالء املوردين واملنافس�ن وا�جهات الرقابية وا�ح�ومية وا�جمهور ومجتمع 
ً
بما �سمح بمنافسة عادلة ووفقا

 .لشروط تنافسية مت�افئة

ن عملية التوظيف وتو�� املناصب �� الشركة مب�ي ع�� أي�ون ع�� أسس اقتصادية سليمة و  أنلتعامال��ا يجب  إدار��ا أنالشركة تؤمن  )٣

 ع�� قيم الشركة وطر�قة 
ً
أساس الكفاءات ولذلك حرصت الشركة ع�� تجنب أي �عارض للمصا�ح من أي نوع يمكن أن يوثر سلبا

 لألنظمة واللوائح  إدارتھية بحتة، وانھ م�ي حدث وجود �عارض للمصا�ح فانھ تتم ألعمالها ع�� أسس اقتصاد إدارا��ا
ً
�ش�ل نظامي وفقا

 .وسياسة الشركة

 املصاحل سياسة تعارض  :واألربعون ثالثةاملادة ال

 أداء �� تؤثر  أن يمكن ال�ي وقوعها ا�حتمل أو  الواقعة املصا�ح �عارض حاالت مع للتعامل ووا�حة مكتو�ة سياسة اإلدارة مجلس يضع

 ع�� اآلخر�ن املصا�ح أ�حاب مع أو  الشركة مع �عاملهم دعن الشركة �� العامل�ن من غ��هم أو  التنفيذية اإلدارة أو  اإلدارة مجلس أعضاء

 املرفقة بهذه الالئحة.املصاحل سياسة تعارض املعلومات االطالع على ملزيد من    :ي�� ما خاصة بصفة السياسة هذه تتضمن أن

 تؤدي ال�ي ا�حاالت تجنب بضرورة الشركة �� العامل�ن من وغ��هم التنفيذي�ن وكبار  املساهم�ن وكبار  اإلدارة مجلس أعضاء ع�� التأكيد  )١

  معها والتعامل الشركة، مصا�ح مع مصا�حهم �عارض إ��
ً
 ونظام الشركة األساس. التنفيذية ولوائحھ الشر�ات نظام ألح�ام وفقا

 .الشركة �شاط طبيعة مع تتناسب املصا�ح �عارض �حاالت توضيحية أمثلة تقديم )٢

 �عارض �اع� ينشأ قد ال�ي األعمال بدء قبل الالزمة املوافقة أو  ال��خيص ع�� وا�حصول  املصا�ح، �عارض عن لإلفصاح وا�حة إجراءات  )٣

 .املصا�ح ��

 .التعارض هذا وقوع دعن أو  املصا�ح �� �عارض إ�� تؤدي قد ال�ي ا�حاالت عن الدائم باإلفصاح اإللزام )٤

 .املصا�ح �� �عارض وجود دعن القرار  اتخاذ �� املشاركة أو  التصو�ت عن باالمتناع اإللزام )٥



 

۳۲ 

  ومبكــ –شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق 

 بذلك تأخ��  أي دون  من وا�جمهور  الهيئة إبالغ ذلك �شمل أن ع�� عالقة ذي طرف مع �عاملها أو  الشركة �عاقد عند وا�حة إجراءات )٦

  التعامل أو  التعاقد هذا �ان إذا التعامل، أو  التعاقد
ً
  الشركة إيرادات إجما�� من %١ ع�� يز�د أو  مساو�ا

ً
 سنو�ة مالية قوائم آلخر  وفقا

  .مراجعة

 .السياسة ��ذه اإلخالل لھ تب�ن إذا اإلدارة مجلس يتخذها ال�ي اإلجراءات)  ٧

 ذوي العالقة املرفقة بهذه الالئحة. ملزيد من املعلومات اإلطالع على سياسة املعامالت مع األطراف 

 جتنب تعارض املصاحل :واألربعونرابعة املادة ال

 :جيب على عضو جملس اإلدارة) أ 

 .�ستغل منصبھ لتحقيق مصا�ح خاصة وأال ممارسة مهامھ بأمانة ونزاهة، وأن يقدم مصا�ح الشركة ع�� مص�حتھ ال�خصية،  )١

حاالت �عارض املصا�ح، وإبالغ ا�جلس بحاالت التعارض ال�ي قد تؤثر �� حياده عند نظر املوضوعات املعروضة ع�� ا�جلس،  بتجن )٢

وع�� مجلس اإلدارة عدم إشراك هذا العضو �� املداوالت، وعدم احتساب صوتھ �� التصو�ت ع�� هذه املوضوعات �� اجتماعات 

 .مجلس اإلدارة وجمعيات املساهم�ن

  .صوعدم إفشا��ا إ�� أي �خذات الصلة بالشركة وأ�شط��ا حفاظ ع�� سر�ة املعلومات ا� )٣

 :حيظر على عضو جملس اإلدارة )ب

 مباشرة غ�� أو مباشرة مص�حة لھ �انت إذا �حساب الشركة تتم ال�ي والعقود األعمال �� العامة ا�جمعية ا�جلس أو قرارات ع�� التصو�ت )١

 ف��ا

 عليھ املعروضة االستثمار�ة الفرص أو أو معلوما��ا الشركة أصول  من أي من – مباشر غ�� أو مباشر �ش�ل – االستفادة أو االستغالل )٢

  بصفتھ
ً
 ترغب ال�ي أو أ�شطة الشركة، ضمن تدخل ال�ي االستثمار�ة الفرص ذلك ويشمل الشركة، عل أو املعروضة ا�جلس، �� عضوا

 مباشر غ�� أو مباشر بطر�ق – االستثمار�ة الفرص استغالل ألجل �ستقيل الذي ع�� العضو ا�حظر ويسري  م��ا، االستفادة �� الشركة

 .با�جلس عضو�تھ أثناء ��ا َعِلم وال�ي م��ا االستفادة �� الشركة ال�ي ترغب –

ع�� ترخيص مسبق ھ دون ا�حصول شاط الذي تزاولنال افس��ا �� أحد فروعنافسة الشركة أو منم ھالش��اك �� أي عمل من شأنا )٣

 ع�� األعضاء املستقل�ن.
ً
 من ا�جمعية العامة للشركة و�حظر ذلك تماما

وجود مص�حة مباشرة أو غ�� مباشرة �� األعمال والعقود ال�ي تتم �حساب الشركة دون ا�حصول ع�� ترخيص مسبق من ا�جمعية  )٤

 ع�� األعضاء املستقل�ن.
ً
 العامة للشركة. و�حظر ذلك تماما

 .واحد آن �� �� السوق  مدرجة مساهمة شر�ات خمس من أك�� إدارة مجلس عضو�ة اإلدارة مجلس عضو �شغل أن )٥

 .املصا�ح �� �عارض إ�� تؤدي أن الهدايا تلك شأن من �ان إذا الشركة، مع �عامالت تجار�ة لھ �خص أي من الهدايا قبول  )٦

 .هيئةالواإلدراج الصادرة عن مجلس  لقواعد الت�جياملنصوص عل��ا ��  ا�حظر  ف��ات اللخشركة التعامل �� أي ورقة مالية لل )٧
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 إفصاح املرشح عن تعارض املصاحل :واألربعون امسةاملادة اخل

 وفق – املصا�ح �عارض حاالت من أي عن العامة ول�جمعية للمجلس يف�ح أن اإلدارة مجلس لعضو�ة نفسل ترشيح �� يرغب من �ع�

 :و�شمل – الهيئة من املقررة اإلجراءات

 .إدار��ا �جلس ال���ح �� يرغب ال�ي الشركة �حساب تتم ال�ي والعقود األعمال �� مباشرة غ��  أو  مباشرة مص�حة وجود )١

 .تزاولھ الذي النشاط فروع أحد �� منافس��ا أو  الشركة، منافسة شأنھ من عمل �� ش��اكھا )٢

 منافسة الشركة :واألربعون سادسةاملادة ال

 النشاط فروع أحد �� أن ينافس الشركة أو الشركة، منافسة شأنھ من عمل أي �� �ش��ك أن اإلدارة مجلس لعضو يجوز  املبدئ العام ال 

 النشاط فروع أحد �� منافس��ا أو  الشركة، منافسة شأنھ من عمل �� االش��اك اإلدارة مجلس عضو  رغب إذا تزاولھ واستثناًء من ذلك الذي

 :ي�� ما مراعاة فيجب تزاولھ، الذي

 .اإلدارة مجلس اجتماع محضر  �� اإلبالغ هذا وإثبات ممارس��ا، �� يرغب ال�ي املنافسة باألعمال اإلدارة مجلس إبالغ )١

 .املساهم�ن وجمعيات اإلدارة مجلس �� الشأن هذا �� يصدر  الذي القرار  ع�� التصو�ت �� املص�حة صاحب العضو  اش��اك ) عدم٢

 .ا�جلس عضو  يزاولها ال�ي املنافسة باألعمال ا�عقادها عند العادية العامة ا�جمعية بإبالغ اإلدارة مجلس رئيس ) قيام٣

د أن ع�� املنافسة، األعمال بممارسة للعضو  �سمح العادية العامة ا�جمعية من مسبق ترخيص ع�� ) ا�حصول ٤   ال��خيص هذا يجدَّ
ً
 .سنو�ا

 مفهوم أعمال املنافسة :واألربعون سابعةاملادة ال

 :يدخل �� مفهوم االش��اك �� أي عمل من شأنھ منافسة الشركة أو منافس��ا �� أحد فروع النشاط الذي تزاولھ ما ي��

  أو منشأة آخري تزاول تأسيس عضو مجلس اإلدارة لشركة أو مؤسسة فردية أو تملكھ �سبة مؤثرة ألسهم أو حصص �� شركة  )١
ً
�شاطا

 أو مجموع��ا. من نوع �شاط الشركة

  منافسة شركة أو  منافسة فردية مؤسسة إدارة تو�� أو  مجموع��ا، أو  للشركة منافسة منشأة أو  شركة إدارة مجلس عضو�ة قبول  )٢
ً
 أيا

 .ش�لها �ان

  .مجموع��ا أو  للشركة منافسة أخرى  منشأة أو  لشركة مست��ة، أو  �انت ظاهرة حكمها، �� ما أو  تجار�ة و�الة ع�� العضو  حصول  )٣

 رفض جتديد الرتخيص :واألربعونثامنة املادة ال

 واملادة الشر�ات نظام من والسبع�ن والثانية والسبع�ن ا�حادية املادت�ن بموجب املمنوح ال��خيص تجديد العامة ا�جمعية رفضت إذا

 عضو�تھ ُعدت وإال  العامة، ا�جمعية تحددها مهلة خالل استقالتھ تقديم اإلدارة مجلس عضو  �فع� الالئحة، هذه من واألر�ع�ن السادسة

  أوضاعھ توفيق أو  املنافسة أو  التعامل أو  العقد عن العدول  يقرر  لم ما وذلك من��ية، ا�جلس ��
ً
 التنفيذية ولوائحھ الشر�ات لنظام طبقا

 .العامة ا�جمعية قبل من ا�حددة املهلة انقضاء قبل
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 قبول اهلدايا :واألربعونتاسعة املادة ال

قبول الهدايا من أي �خص لھ �عامالت تجار�ة مع الشركة، إذا  والعامل�ن بالشركة ال يجوز ألي من أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي�ن

  .�ان من شأن تلك الهدايا أن تؤدي إ�� �عارض �� املصا�ح

 بهذه الالئحة. ةالسلوك املهني والقيم األخالقية املرفق واثيقمملزيد من املعلومات اإلطالع على 

 جلان جملس اإلدارة اخلمسون: تشكيلاملادة 

  اإلدارة مجلس �ش�ل�� مساعدة مجلس اإلدارة ع�� أداء مهامهم ولذلك  ة�جان ا�جلس مهم��ا األساسي
ً
  متخصصة �جانا

ً
 ملا وفقا

 :ي��

��ا بما وأوضاعها وظروفها الشركة حاجة )١
ّ
 .بفعالية مهامها تأدية من يمك

  ال�جان �شكيل ) ي�ون ٢
ً
 خالل لها ا�خولة والصالحيات عملها ومدة �جنة �ل مهمة تحديد تتضمن سا�جل يضعها عامة إلجراءات وفقا

، �شفافية قرارات من تتخذه أو  نتائج من إليھ تتوصل بما اإلدارة مجلس تبلغ أنال�جان  وع�� ،عل��ا اإلدارة مجلس رقابة وكيفية املدة هذه

 .إل��ا املو�لة األعمال ممارس��ا من للتحقق بانتظام ال�جان هذه عمل يتا�ع أن اإلدارة مجلس وع��

 السلطات أو  الصالحيات وعن األعمال تلك عن ا�جلس بمسؤولية ذلك يخّل  وال  اإلدارة، مجلس أمام أعمالها عن مسؤولة �جنة �ل ) ت�ون ٣

 .إل��ا فوضها ال�ي

 .خمسة ع�� يز�د وال  ثالثة عن ال�جان أعضاء عدد يقل ) أال ٤

 .املساهم�ن أسئلة عن لإلجابة العامة ل�جمعيات أعضا��ا من ينيبو��م من أو  ال�جان رؤساء حضور  ) يجب٥

 ع�� تطرأ �غي��ات وأي �عين��م تار�خ من عمل أيام خمسة خالل عضو���م وصفات ال�جان أعضاء بأسماء الهيئة �شعر  أن الشركة ) ع��٦

 .التغي��ات حدوث تار�خ من عمل أيام خمسة خالل ذلك

�جنة امل�افآت وال��شيحات. و�� هذه ا�حالة، يجب أن �ستو��  ى) يجوز للشركة دمج �جي�ي امل�افآت وال��شيحات �� �جنة واحدة �س�٧

وأن تمارس جميع االختصاصات  ،حوكمة الشر�ات وهذه الالئحةات ا�خاصة بأي م��ما الواردة �� الئحة �جنة امل�افآت وال��شيحات املتطلب

  الواردة �� املادت�ن ا�حادية والست�ن وا�خامسة والست�ن من هذه الالئحة، ع�� أن تجتمع ال�جنة بصفة دور�ة �ل ستة أشهر ع�� األقل.

 ملا ورد يف هذه الالئحة) قرر جملس اإلدارة ضم جلنتي املكافآت والرتشيحات يف جلنة واحدة متارس أعماهلا ٨
ً
 والئحة حوكمة الشركات. وفقا

 عضوية اللجان :واخلمسون اديةاملادة احل

 املصا�ح، �� �عارض حاالت �اع� ينشأ قد ال�ي باملهام ةيناملع ال�جان �� التنفيذي�ن غ��  اإلدارة مجلس أعضاء من �اٍف  عدد �عي�ن أ) يجب

 كبار  و�عي�ن اإلدارة، مجلس لعضو�ة وال��شيح العالقة، ذوي  األطراف صفقات ومراجعة املالية، وغ��  املالية التقار�ر  سالمة من �التأكد
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 الشركة بمصا�ح واالهتمام والعناية والوالء واألمانة الصدق بمبادئ ال�جان هذه وأعضاء رؤساء و�ل��م، امل�افآت وتحديد التنفيذي�ن،

 .ال�خصية مص�ح��م ع�� وتقديمها واملساهم�ن

 االستعانة و�جوز  املستقل�ن، اإلدارة مجلس أعضاء من أعضاؤها ي�ون  أن وال��شيحات امل�افآت �جنة �شكيل دعن الشركة ترا�� ب)

 امل�افآت �جنة رئيس ي�ون  أن ع�� غ��هم، أم املساهم�ن من أ�انوا سواء ا�جلس أعضاء غ��  من بأ�خاص أو  تنفيذي�ن غ��  بأعضاء

 .املستقل�ن األعضاء منوال��شيحات 

  اإلدارة مجلس رئيس ي�ون  أن يجوز  ج) ال 
ً
 منصب �شغل ال  أن ع�� األخرى  ال�جان عضو�ة �� مشاركتھ وتجوز  املراجعة، �جنة �� عضوا

 .الالئحة هذه عل��ا نصت ال�ي ال�جان �� الرئيس

 دراسة املوضوعات :واخلمسون ثانيةاملادة ال

 �شأ��ا، القرار  التخاذ سا�جل إ�� توصيا��ا وترفع اإلدارة، مجلس من إل��ا تحال ال�ي أو  ��ا تختص ال�ي املوضوعات دراسة ال�جان تتو��) أ

تقع ع�� عاتق مجلس إدارة الشركة املسؤولية عن أعمالها وإن فوض ترا�� أنھ  أن ع�� ذلك، ا�جلس إل��ا فوض إذا القرارات تتخذ أن أو 

 أو جهات أو أ
ً
 �� ممارسة �عض �جانا

ً
 اختصاصاتھ،فرادا

ن أن ع�� صالحيا��ا، حدود �� خارجها من أو  الشركة داخل من وا�ختص�ن ا�خ��اء من تراه بمن االستعانة جانيجوز ل� )ب  �� ذلك يضمَّ

 مع مراعاة عدم �عارض املصا�ح. التنفيذية اإلدارة أو  بالشركة وعالقتھ ا�خب��  اسم ذكر  مع ال�جنة، اجتماع محضر 

 اجتماعات اللجان :واخلمسون ثالثةاملادة ال

 ال�جنة طلبت إذا إال  اجتماعا��ا حضور  ال�جان وأعضاء ال�جنة سر  أم�ن عدا التنفيذية اإلدارة أو  اإلدارة مجلس �� عضو  ألي يحقق ال ) أ

 ليھ دعوة �حضور االجتماع.إأرسلت  أو  مشورتھ ع�� ا�حصول  أو  رأيھ إ�� االستماع

ح األصوات �ساوي  وعند ا�حاضر�ن، أصوات بأغلبية قرارا��ا وتصدر  أعضا��ا، أغلبية حضور  ال�جان اجتماعات ل�حة ُ�ش��ط) ب  يرجَّ

 .االجتماع رئيس معھ صوت الذي ا�جانب

 التصو�ت، ونتائج ال�جان توصيات وتوثيق ومداوالت، نقاشات من دار  ما تتضمن لها محاضر  وإعداد ال�جنة اجتماعات توثيق يجب) ج

 جميع من ا�حاضر  هذه وتوقيع ،– وجدت إن – أبدوها ال�ي والتحفظات ا�حاضر�ن األعضاء أسماء و�يان ومنظم، خاص �جل �� وحفظها

 .ا�حاضر�ن األعضاء

  تكوين جلنة املراجعة :واخلمسون رابعةاملادة ال

من بي��م عضو مستقل ع�� �ش�ل بقرار من ا�جمعية العامة العادية للشركة �جنة مراجعة من املساهم�ن أو من غ��هم ع�� أن ي�ون  )أ

 من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذي�ن، و�جب أال يقل عدد أعضاء �جنة املراجعة عن ثالثة وال يز�د ع�� خمسة، 
ً
األقل وأال تضم أيا

 .هذه الالئحةاملرفقة ب االطالع على الئحة اللجنة عن اللجنة ملزيد من املعلومات    .و��ون من بي��م مختص بالشؤون املالية وا�حاسبية

. )ب
ً
 مستقال

ً
 (فقرة اس��شاديھ) يجب أن ي�ون رئيس ال�جنة عضوا
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 ضوابط الالئحة هذه �شمل أن ع�� املراجعة �جنة عمل الئحة – اإلدارة مجلس من اق��اح ع�� بناءً  – للشركة العامة ا�جمعية تصدر  )ج

 �ش�ل أعضا��ا �عي�ن وآلية وم�افآ��م، عضو���م، ومدة ترشيحهم، وكيفية أعضا��ا، اختيار  وقواعد ومهامها، ال�جنة، عمل وإجراءات

 .ال�جنة مقاعد أحد شغور  حال �� مؤقت

 أن الشركة، حسابات مراجع لدى أو  للشركة، املالية أو  التنفيذية اإلدارة �� املاضيت�ن السنت�ن خالل �عمل �ان أو  �عمل ملن يجوز  ال  )د

  ي�ون 
ً
  .املراجعة �جنة �� عضوا

 اختصاصات اللجنة وصالحياتها ومسؤولياتها :واخلمسون امسةاملادة اخل

 تختص �جنة املراجعة باملراقبة ع�� أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقار�ر والقوائم املالية وأنظمة الرقابة الداخلية ف��ا،

 :و�شمل مهام ال�جنة بصفة خاصة ما ي��

 :التقارير املاليةأ) 

 وعدال��ا نزاه��ا لضمان شأ��ا �� والتوصية رأ��ا وإبداء اإلدارة مجلس ع�� عرضها قبل للشركة والسنو�ة األولية املالية القوائم ) دراسة١

 .وشفافي��ا

 ومفهومة ومتوازنة عادلة للشركة املالية والقوائم اإلدارة مجلس تقر�ر  �ان إذا فيما – اإلدارة مجلس طلب ع�� بناءً  – الف�ي الرأي إبداء )٢

 .واس��اتيجي��ا عملها ونموذج وأدا��ا للشركة املا�� املركز  تقييم واملستثمر�ن للمساهم�ن تتيح ال�ي املعلومات وتتضمن

 .املالية التقار�ر  تتضم��ا مألوفة غ��  أو  مهّمة مسائل أي دراسة )٣

 .ا�حسابات مراجع أو  الشركة �� االل��ام مسؤول أو  ھمهام يتو�� من أو  للشركة املا�� املدير  يث��ها مسائل أي �� بدقة البحث )٤

 .املالية التقار�ر  �� الواردة ا�جوهر�ة املسائل �� ا�حاسبية التقديرات من التحقق )٥

 .شأ��ا �� اإلدارة �جلس والتوصية الرأي وإبداء الشركة �� املتبعة ا�حاسبية السياسات دراسة) ٦

 :املراجعة الداخليةب) 

 .الشركة �� ا�خاطر  وإدارة واملالية الداخلية الرقابة نظم ومراجعة ) دراسة١

 .ف��ا الواردة للم�حوظات الت�حيحية اإلجراءات تنفيذ ومتا�عة الداخلية املراجعة تقار�ر  دراسة )٢

 �� وفعالي��ا الالزمة املوارد توافر  من للتحقق الشركة �� الداخلية املراجعة وإدارة الداخ�� املراجع وأ�شطة أداء ع�� واإلشراف ) الرقابة٣

 .�عيينھ إ�� ا�حاجة مدى �شأن سا�جل إ�� توصي��ا تقديم ال�جنة �فع� داخ��، مراجع للشركة يكن لم وإذا. ��ا املنوطة واملهام األعمال أداء

 .م�افآتھ واق��اح الداخ�� املراجع أو  الداخلية املراجعة إدارة أو  وحدة مدير  بتعي�ن اإلدارة �جلس التوصية )٤

 :مراجع احلساباتج) 
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من استقاللهم ومراجعة نطاق  حققلتوصية �جلس اإلدارة بتعي�ن مراج�� ا�حسابات وعزلهم وتحديد أ�عا��م وتقييم أدا��م، �عد التا)  ١

 .عملهم وشروط التعاقد معهم

األخذ �� االعتبار القواعد واملعاي�� ذات ، ومدى فعالية أعمال املراجعة، مع وموضعيتھ وعدالتھمن استقالل مراجع ا�حسابات  ق) التحق٢

 .الصلة

 فنية أو إدار�ة تخرج عن نطاق أعمال املراجعة، ٣
ً
) مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعمالھ، والتحقق من عدم تقديمھ أعماال

 .وإبداء مرئيا��ا حيال ذلك

 .كةن استفسارات مراجع حسابات الشر ع ة) اإلجاب٤

 .جع ا�حسابات ومالحظاتھ ع�� القوائم املالية ومتا�عة ما اتخذ �شأ��اـ) دراسة تقار�ر مرا٥

 :ضمان االلتزامد) 

 .) مراجعة نتائج تقار�ر ا�جهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة �شأ��ا١

 .التحقق من ال��ام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة )٢

 .إ�� مجلس اإلدارة مرئيا��ا حيال ذلك) مراجعة العقود والتعامالت املق��ح أن تجر��ا الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم ٣

  .يلزم اتخاذها يتع�ن ال�ي جراءات، وإبداء توصيا��ا باإل اإلدارةإ�� مجلس  ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء �شأ��ا رفع )٤

 حدوث تعارض بني جلنة املراجعة وجملس اإلدارة :واخلمسون سادسةاملادة ال

إذا رفض ا�جلس األخذ بتوصية ال�جنة �شأن �عي�ن مراجع إذا حدث �عارض ب�ن توصيات �جنة املراجعة وقرارات مجلس اإلدارة، أو  

م�ن تقر�ر مجلس اإلدارة توصية ال�جنة ، فيجب تضحسابات الشركة وعزلھ وتحديد أ�عابھ وتقييم أدائھ أو �عي�ن املراجع الداخ��

  .��اوم��را��ا، وسبب عدم أخذه 

 اجتماعات جلنة املراجعة :واخلمسون سابعةاملادة ال

 .للشركة املالية السنة خالل اجتماعات أر�عة عن اجتماعا��ا تقل أال  ع�� دور�ة بصفة املراجعة �جنة تجتمع أ)

 .للشركة الداخ�� املراجع ومع الشركة، حسابات مراجع مع دور�ة بصفة املراجعة �جنة ب) تجتمع

 .ذلك إ�� ا�حاجة دعت �لما املراجعة �جنة مع االجتماع طلب ا�حسابات ومراجع الداخ�� ج) للمراجع

 ترتيبات تقديم امللحوظات :ثامنة واخلمسوناملادة ال

 ال�جنة وع��، �سر�ة غ��ها أو  املالية التقار�ر  �� تجاوز  أي �شأن م�حوظا��م تقديم الشركة �� للعامل�ن تتيح آلية وضع املراجعة �جنة ع��

 .مناسبة متا�عة إجراءات وتب�ي التجاوز  أو  ا�خطأ حجم مع يتناسب مستقل تحقيق بإجراء اآللية هذه تطبيق من التحقق
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  ومنع االحتيال املرفقة بهذه الالئحة اإلبالغ عن املمارسات املخالفةملزيد من املعلومات االطالع على الئحة سياسة. 

 صالحيات جلنة املراجعة :مسونواخل تاسعةال املادة

 :ل�جنة املراجعة �� سبيل أداء مهامها

 .حق االطالع ع�� �جالت الشركة ووثائقها )١

 .أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية بطل )٢

  .ا�جمعية العامة للشركة لال�عقاد إذا أعاق عملها أو �انت الشركة تتعرض ألضرار أو خسائر جسيمةأن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة  )٣

 جلنة املكافآت الستون: تشكيلاملادة 

من  الالئحة هذه ورد يفتباع ما إفيجب و رائ الس ضرورة ذلك فقط أكافآت منفصلة للمجلنة  إذا مت إلزام الشركة بتشكيل

 أحكام تتعلق باللجنة.

�ش�ل بقرار من مجلس إدارة الشركة �جنة �س�ى (�جنة امل�افآت)، من ثالثة أعضاء من غ�� أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذي�ن، ع�� أن  )أ

  .ي�ون من بي��م عضو مستقل ع�� األقل

 ضوابط الالئحة هذه �شمل أن ع�� امل�افآت، �جنة عمل الئحة – اإلدارة مجلس من اق��اح ع�� بناءً  – للشركة العامة ا�جمعية تصدر   )ب

 .وم�افآ��م عضو���م، ومدة أعضا��ا، اختيار  وقواعد ومهامها، ال�جنة، عمل وإجراءات

 اختصاصات جلنة املكافآت :والستون اديةاملادة احل

 :تختص �جنة امل�افآت بما ي�� 

املنبثقة عن ا�جلس واإلدارة التنفيذية، ورفعها إ�� مجلس اإلدارة للنظر إعداد سياسة وا�حة مل�افآت أعضاء مجلس اإلدارة وال�جان  )١

 العتمادها من ا�جمعية العامة، ع�� أن يرا�� �� تلك السياسة اتباع معاي�� ترتبط باألداء، واإلفصاح ع��ا، والتحقق من 
ً
ف��ا تمهيدا

 .تنفيذها

 .السياسة هذه عن جوهري  انحراف أي و�يان ��ا، املعمول  امل�افآت وسياسة املمنوحة امل�افآت ب�ن العالقة توضيح )٢

 .املراجعة الدور�ة لسياسة امل�افآت، وتقييم مدى فعالي��ا �� تحقيق األهداف املتوخاة م��ا )٣

 للسياسة املعتمدة ةالتوصي )٤
ً
  .�جلس اإلدارة بم�افآت أعضاء مجلس اإلدارة وال�جان املنبثقة عنھ وكبار التنفيذي�ن بالشركة وفقا

 سياسة املكافآت :والستون ثانيةاملادة ال

 :ي�� ما امل�افآت سياسة �� يراع أن يجب ،ونظام الشركة األساس التنفيذية ولوائحهماالهيئة  ونظام الشر�ات نظام بأح�ام إخالل دون  

 .الشركة لدى ا�خاطر  ودرجة وطبيعة حجم مع ا��جامها، و ا��جامها مع اس��اتيجية الشركة وأهدافها )١
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م أن )٢  تر�ط كأن الطو�ل، املدى ع�� وتنمي��ا الشركة إنجاح ع�� التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء حث �غرض امل�افآت تقدَّ

 .الطو�ل املدى ع�� باألداء امل�افآت من املتغ��  ا�جزء

د أن )٣  واملهارات، العملية، وا�خ��ات العلمية، واملؤهالت �شاغلها، املنوطة واملسؤوليات واملهام الوظيفة، مستوى  ع�� بناءً  امل�افآت تحدَّ

 .األداء ومستوى 

 .الشركة لدى ا�خاطر ودرجة وطبيعة حجم مع ا��جامها )٤

 للم�افآت م��ر غ��  ارتفاع من ذلك عن ينشأ قد ما تفادي مع امل�افآت، تحديد �� األخرى  الشر�ات ممارسات االعتبار  �� األخذ )٥

 .والتعو�ضات

 .ف��ا املبالغة عدم مع وتحف��ها، عل��ا وا�حافظة ةيهنامل الكفاءات استقطاب �س��دف أن )٦

  أن )٧
ُ
 .ا�جديدة التعيينات عند ال��شيحات �جنة مع بالتنسيق عد�

 اإلدارة أو  اإلدارة مجلس �� عضو  قدمها دقيقة غ��  معلومات ع�� بناءً  تقررت أ��ا تب�ن إذا اس��دادها أو  امل�افأة صرف إيقاف حاالت )٨

 .مستحقة غ��  م�افآت ع�� ل�حصول  الوظيفي الوضع استغالل ملنع وذلك التنفيذية

  أ�انت سواء التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس ألعضاء الشركة �� أسهم منح تنظيم )٩
ً
  إصدارا

ً
  أم جديدا

ً
 .الشركة اش����ا أسهما

 .ملزيد من املعلومات االطالع على الئحة سياسة املكافآت املرفقة بهذه الالئحة 

 اجتماعات جلنة املكافآت :والستون ثالثةاملادة ال

و�جب إعداد محاضر  .ذلك إ�� ا�حاجة دعت و�لما األقل، ع�� )سنة( �ل دور�ة بصفة(�� حال �شكيلها منفردة)  امل�افآت �جنة تجتمع

  ا.تماعات تتضمن مناقشا��ا وتوصيا��اج

 جلنة الرتشيحات والستون: تشكيل رابعةاملادة ال

إلزام الشركة بتشكيل جلنة منفصلة للرتشيحات فقط أو رائ الس ضرورة ذلك فيجب اتباع ما ورد يف هذه الالئحة من أحكام تتعلق إذا مت 

 باللجنة.

ل )أ
َّ
 بي��م من ي�ون  أن ع�� التنفيذي�ن اإلدارة مجلس أعضاء غ��  من )ال��شيحات �جنة( ى�س� �جنة الشركة إدارة مجلس من بقرار  �ش�

 .األقل ع�� مستقل عضو 

 ضوابط الالئحة هذه �شمل أن ع�� ال��شيحات، �جنة عمل الئحة – اإلدارة مجلس من اق��اح ع�� بناءً  – للشركة العامة ا�جمعية تصدر ) ب

 .وم�افآ��م عضو���م، ومدة أعضا��ا، اختيار  وقواعد ومهامها، ال�جنة، عمل وإجراءات

 اختصاصات جلنة الرتشيحات :والستون امسةاملادة اخل

 :تختص �جنة ال��شيحات بما ي��

 .اق��اح سياسات ومعاي�� وا�حة للعضو�ة �� مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية )١
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 للسياسات واملعاي�� املعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي �خص  ةالتوصي )٢
ً
�جلس اإلدارة ب��شيح أعضاء لھ وإعادة ترشيحهم وفقا

 .�مة مخلة بالشرف واألمانةسبقت إدانتھ بجر 

 .إعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلو�ة لعضو�ة مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية )٣

 .الوقت الذي يجب ع�� العضو تخصيصھ ألعمال مجلس اإلدارة دتحدي )٤

 .اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذيةاملناسبة لعضو�ة مجلس أو ا�خ��ات املراجعة السنو�ة لالحتياجات الالزمة من املهارات  )٥

 .التوصيات �� شأن التغي��ات ال�ي يمكن إجراؤها تقديممراجعة هي�ل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية و  )٦

�ش�ل سنوي من استقالل األعضاء املستقل�ن، وعدم وجود أي �عارض مصا�ح إذا �ان العضو �شغل عضو�ة مجلس إدارة  التحقق )٧

 .شركة أخرى 

 .التنفيذية وكبار وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذي�ن واألعضاء غ�� التنفيذي�ن واألعضاء املستقل�ن  )٨

 .وضع اإلجراءات ا�خاصة �� حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذي�ن )٩

  .حة الشركةتحديد جوانب الضعف والقوة �� مجلس اإلدارة، واق��اح ا�حلول ملعا�ج��ا بما يتفق مع مص� )١٠

 يف عضوية الس رتشيحال إجراءات :والستون سادسةاملادة ال

ونظام الشر�ات ولوائحھ ونظام  ةسياسات وإجراءات العضو�ة �� مجلس اإلدارة بما يتوافق مع أح�ام هذه الالئحالئحة أعدت الشركة  )أ

سياسات ومعاي�� العضو�ة و��  الالئحة هذه �� ورد ما مراعاة اإلدارة مجلس أعضاء ترشيح عند تال��شيحا�جنة  ع��و الشركة األساس 

 .متطلبات من ا�جهات ا�ختصةتقرره  وما وأح�ام، شروط من �� مجلس إدارة الشركة

طرح الذين اإلدارة �جلس املر�ح�ن عدد يفوق  أن يجب )ب
ُ
 ا�جمعية لدى ي�ون  �ىح املتوافرة املقاعد عدد العامة ا�جمعية أمام أسماؤهم ت

 (فقرة اس��شاديھ) .املر�ح�ن ب�ن من االختيار  فرصة العامة

ال��شيحات أن ترا�� عند املفاضلة ب�ن املر�ح�ن التنوع �� التأهيل العلمي وا�خ��ة العملية، ومنح األولو�ة �� يجب ع�� �جنة  )ج

يقل عدد األعضاء املستقل�ن عن ثلث  وأن ال ال��شيح لالحتياجات املطلو�ة من أ�حاب املهارات املناسبة لعضو�ة مجلس اإلدارة 

 .أعضاء ا�جلس

 لس املرفقة بهذه الالئحة.لعضوية يف اسياسات ومعايري الئحة  ملزيد من املعلومات االطالع علىا 

 اجتماعات جلنة الرتشيحات :ابعة والستوناملادة الس

و�جب إعداد محاضر  .ذلك إ�� ا�حاجة دعت و�لما األقل، ع�� )سنة( �ل دور�ة (�� حال �شكيلها منفردة) بصفة ال��شيحات �جنة تجتمع

  ا.اجتماعات تتضمن مناقشا��ا وتوصيا��
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 نشر إعالن الرتشح :الثامنة والستوناملادة 

 الهيئة تحددها أخرى  وسيلة أي و�� للسوق  اإللك��و�ي واملوقع للشركة اإللك��و�ي املوقع �� ال���ح إعالن �شر  الشركة ع��يجب  -١

  ال���ح باب يظل أن ع�� اإلدارة، مجلس لعضو�ة ال���ح �� الراغب�ن األ�خاص لدعوة وذلك
ً
 تار�خ من األقل ع�� شهر  مدة مفتوحا

 .اإلعالن

 من املر�ح�ن لعضو�ة ا�جلس  -٢
ً
  ٣٠خالل إذا لم يتوافر العدد املطلوب نظاما

ً
يتم تمديد فتح باب ال��شيح ح�ى يكتمل العدد  يوما

 .املطلوب للعرض ع�� ا�جمعية العامة للشركة

 للنماذج  -و�تم أعداد اإلعالن و�نشر  -و�جنة املراجعة  -�علن الشركة عن فتح باب ال��شيح لعضو�ة مجلس اإلدارة  -٣
ً
طبقا

و�� أي وسيلة أخرى تحددها ا�جهات ا�ختصة  اإللك��و�ي ع�� موقع السوق املالية وموقع الشركة -واإلجراءات املنظمة لذلك 

 .بمدة �افية ميعاد ان��اء دورة ا�جلس ا�حال قبل

 .لس املرفقة بهذه الالئحةملزيد من املعلومات االطالع على الئحة سياسات ومعايري العضوية يف ا 

 حق املساهم يف الرتشح :تاسعة والستوناملادة ال

املال وم�ي ما  رأس �� ملكيتھ �سبة حدود �� وذلك اإلدارة، مجلس لعضو�ة أك�� أو آخر �خص أو نفسھ ترشيح الشركةمساهم ��  ل�ل يحق

 ألح�ام  توافرت شروط العضو�ة
ً
 التنفيذية. ولوائحھ الشر�ات نظاموفقا

 مادة اسرتشاديه – تشكيل جلنة إدارة املخاطر :املادة السبعون

 .هذه الالئحة خبصوص اللجنةورد يف ما جب اتباع رائ جملس اإلدارة ضرورة تشكيل جلنة إلدارة املخاطر في أوإذا مت إلزام الشركة 

ل
َّ
 غ��  اإلدارة مجلس أعضاء من أعضا��ا وغالبية رئيسها ي�ون ) ا�خاطر إدارة �جنة( �س�ى �جنة الشركة إدارة مجلس من بقرار  �ش�

 .املالية والشؤون ا�خاطر  بإدارة املعرفة من مالئم مستوى  أعضا��ا �� يتوافر  أن وُيش��ط. التنفيذي�ن

 مادة اسرتشاديه – اختصاصات جلنة إدارة املخاطر :السبعونادية املادة احل

 :مبا يلياملخاطر يف حال تشكليها ختتص جلنة إدارة  

والتحقق من تنفيذها ومراجع��ا وتحدي��ا وضع اس��اتيجية وسياسات شاملة إلدارة ا�خاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أ�شطة الشركة  )١

 ملزيد من املعلومات االطالع على سياسة إدارة املخاطر املرفقة بهذه الالئحة.                 .بناًء ع�� املتغ��ات الداخلية وا�خارجية للشركة

 .مستوى مقبول للمخاطر ال�ي قد تتعرض لها الشركة وا�حفاظ عليھ والتحقق من عدم تجاوز الشركة لھ دحديت )٢

 القادمة هاالتحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة �شاط )٣
ً
 .بنجاح، مع تحديد ا�خاطر ال�ي ��دد استمرارها خالل االث�ي عشر شهرا

ع�� نظام إدارة ا�خاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتا�عة ا�خاطر ال�ي قد تتعرض لها الشركة، وذلك  فاإلشرا )٤

 .لتحديد أوجھ القصور ��ا
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 .إعادة تقييم قدرة الشركة ع�� تحمل ا�خاطر و�عرضها لها �ش�ل دوري )٥

 .�حة إلدارة هذه ا�خاطر، ورفعها إ�� مجلس اإلدارةإعداد تقار�ر مفصلة حول التعرض للمخاطر وا�خطوات املق� )٦

 .التوصيات للمجلس حول املسائل املتعلقة بإدارة ا�خاطر تقديم )٧

 .ضمان توافر املوارد والنظم ال�افية إلدارة ا�خاطر )٨

 .مراجعة الهي�ل التنظي�ي إلدارة ا�خاطر ووضع توصيات �شأنھ قبل اعتماده من قبل مجلس اإلدارة )٩

 .استقالل موظفي إدارة ا�خاطر عن األ�شطة ال�ي قد ينشأ ع��ا �عرض الشركة للمخاطر التحقق من )١٠

 .التحقق من استيعاب موظفي إدارة ا�خاطر للمخاطر ا�حيطة بالشركة، والعمل ع�� ز�ادة الو�� بثقافة ا�خاطر )١١

  .مراجعة ما تث��ه �جنة املراجعة من مسائل قد تؤثر ع�� إدارة ا�خاطر �� الشركة )١٢

 مادة اسرتشاديه – اجتماعات جلنة إدارة املخاطر :والسبعون ثانيةاملادة ال

و�جب إعداد محاضر اجتماعات تتضمن تجتمع �جنة إدارة ا�خاطر بصفة دور�ة �ل (ستة أشهر) ع�� األقل، و�لما دعت ا�حاجة إ�� ذلك، 

  مناقشا��ا وتوصيا��ا.

 نظام الرقابة الداخلية :والسبعون ثالثةاملادة ال

يتع�ن ع�� مجلس اإلدارة اعتماد نظام رقابة داخلية للشركة لتقييم السياسات واإلجراءات املتعلقة بإدارة ا�خاطر وتطبيق أح�ام الئحة 

ميع املستو�ات والتقيد باألنظمة واللوائح ذات الصلة، و�جب أن يضمن هذا النظام اتباع معاي�� وا�حة للمسؤولية �� ج الشركة،حوكمة 

 لألح�ام والضوابط ا�خاصة ��ا
ً
 .التنفيذية �� الشركة وأن �عامالت األطراف ذات العالقة تتم وفقا

 مستقلة بالشركةأو إدارات تأسيس وحدات  :والسبعون رابعةاملادة ال

 .الداخلية واملراجعة ا�خاطر، وإدارة لتقييم إدارات أو  وحدات – املعتمد الداخلية الرقابة نظام تنفيذ سبيل �� – الشركة تن��ئ) أ 

 وال  الداخلية، واملراجعة ا�خاطر، وإدارة تقييم إدارات أو  وحدات واختصاصات مهام ملمارسة خارجية بجهات االستعانة للشركة يجوز ) ب

 .واالختصاصات املهام تلك عن الشركة بمسؤولية ذلك يخل

 وحدة للمراجعة الداخلية موالسبعون: مها امسةاملادة اخل

 وعامل��ا الشركة ال��ام مدى من والتحقق ،ھتطبيق ع�� واإلشراف الداخلية الرقابة نظام تقييم الداخلية املراجعة إدارة أو  وحدة تتو��

 .وإجراءا��ا الشركة وسياسات السار�ة والتعليمات واللوائح باألنظمة

 مادة اسرتشاديه – إدارة املراجعة الداخليةتكوين وحدة أو  :والسبعون سادسةاملادة ال

 أمامتو��ي بتت�ون وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية من مراجع داخ�� ع�� األقل 
ً
و�را�� �� ت�و�ن  ها،تعينھ �جنة املراجعة، و��ون مسؤوال

 :إدارة املراجعة الداخلية وعملها ما ي��وحدة 
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املراجعة الداخلية ونظام  أعمالسوى  واالستقالل والتدر�ب املناسب، وأال ي�لفوا بأي أعمال أخرى أن تتوافر �� العامل�ن ��ا الكفاءة  )١

 الرقابة الداخلية.

 .تقار�رها إ�� �جنة املراجعة، وأن ترتبط ��ا وت�ون مسؤولة أمامهاأو اإلدارة ترفع الوحدة  أن )٢

 لسياسات الشركةمدير وحدة أو إدارة املراجعة بناء ع�� اق��اح أن تحدد م�افآت  )٣
ً
 .�جنة املراجعة وفقا

   .تمكن من االطالع ع�� املعلومات واملستندات والوثائق وا�حصول عل��ا دون قيد أن )٤

 مادة اسرتشاديه – الداخلية خطة املراجعة :سابعة والسبعوناملادة ال

 وتحدَّ إدارة املراجعة الداخلية وفق خطة شاملة للمراجعة معتمدة من �جنة املراجعة،  �عمل
ً
و�جب مراجعة األ�شطة  ،ث هذه ا�خطة سنو�ا

 ع�� األقل
ً
  .والعمليات الرئيسة، بما �� ذلك أ�شطة إدارة ا�خاطر وإدارة االل��ام، سنو�ا

 مادة اسرتشاديه – الداخلية تقرير املراجعة :ثامنة والسبعوناملادة ال

 عن أعمالها  �عد )أ
ً
 مكتو�ا

ً
وتقدمھ إ�� مجلس اإلدارة و�جنة املراجعة �ش�ل ر�ع سنوي ع�� األقل. و�جب أن إدارة املراجعة الداخلية تقر�را

 لنظام الرقابة الداخلية �� الشركة وما ان��ت إليھ اإلدارة من نتائج وتوصيات، و�يان اإلجراءات ال�ي اتخذ
ً
��ا يتضمن هذا التقر�ر تقييما

 .ة م�حوظات �شأ��ا السيما عدم املعا�جة �� الوقت املناسب ودوا�� ذلك�ل إدارة �شأن معا�جة نتائج وتوصيات املراجعة السابقة وأي

 وتقدمھ إ�� )ب
ً
 مكتو�ا

ً
 عاما

ً
املراجعة �شأن عمليات املراجعة ال�ي أجر�ت خالل  مجلس اإلدارة و�جنة �عد إدارة املراجعة الداخلية تقر�را

خالل الر�ع التا�� ل��اية  - إن وجد - إخالل أو انحراف عن ا�خطةباب أي السنة املالية ومقارن��ا مع ا�خطة املعتمدة، وتب�ن فيھ أس

 .السنة املالية املعنية

يحدد مجلس اإلدارة نطاق تقر�ر إدارة املراجعة الداخلية بناء ع�� توصية �جنة املراجعة وإدارة املراجعة الداخلية، ع�� أن يتضمن  )ج

 :التقر�ر بصورة خاصة ما ي��

 .ع�� الشؤون املالية واالستثمارات وإدارة ا�خاطر إجراءات الرقابة واإلشراف )١

 .عوامل ا�خاطر �� الشركة واألنظمة املوجودة، ملواجهة التغي��ات ا�جذر�ة، أو غ�� املتوقعة �� السوق املالية تقييم تطور  )٢

املرات ال�ي أخطر ف��ا ا�جلس  تقييم أداء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا �� تطبيق نظام الرقابة الداخلية، بما �� ذلك تحديد عدد )٣

 .بمسائل رقابية (بما �� ذلك إدارة ا�خاطر) والطر�قة ال�ي عا�ج ��ا هذه املسائل

اإلخفاق �� تطبيق الرقابة الداخلية أو مواطن الضعف �� تطبيقها أو حاالت الطوارئ ال�ي أثرت أو قد تؤثر �� األداء املا�� للشركة،  أوجھ )٤

 .)املف�ح ع��ا �� التقار�ر السنو�ة للشركة و�يانا��ا املالية تالشركة �� معا�جة هذا اإلخفاق (السيما املشكال واإلجراء الذي اتبعتھ 

 .مدى تقيد الشركة بأنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد ا�خاطر وإدار��ا )٥

 .ال�ي تصف عمليات إدارة ا�خاطر �� الشركة املعلومات )٦



 

٤٤ 
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 الداخلية حفظ تقارير املراجعة :تاسعة والسبعوناملادة ال

تخذ أيتع�ن ع�� الشركة حفظ تقار�ر املراجعة ومستندات العمل متضمنة بوضوح ما أنجز وما خلصت إليھ من نتائج وتوصيات وما قد 

 �شأ��ا. 

 إسناد مهمة مراجعة احلسابات :املادة الثمانون

باالستقالل والكفاءة وا�خ��ة والتأهيل، إلعداد تقر�ر  أو أك�� يتمتعحسابات  �سند الشركة مهمة مراجعة حسابا��ا السنو�ة إ�� مراجع

 موضو�� ومستقل �جلس اإلدارة واملساهم�ن مبينا فيھ ما إذا �انت القوائم املالية للشركة �ع�� بوضوح وعدالة عن املركز املا�� للشركة

  .وأدا��ا �� النوا�� ا�جوهر�ة

 تعيني مراجع احلسابات وابطض :الثمانونادية املادة احل

 العامة ا�جمعية �عينھ اململكة �� - بالعمل لهم املرخص ا�حسابات مراج�� ب�ن من) أك�� حسابات (أو مراجع للشركة يكون  أن يجب 

 ملن و�جوز  متصلة، سنوات خمس �عيينھ مدة مجموع أال يتجاوز  ع�� �عيينھ، إعادة لها و�جوز  عملھ، ومدة م�افأتھ وتحدد العادية،

  ل�جمعية و�جوز  ان��ا��ا، تار�خ من سنت�ن �عد م��ي �عيينھ �عاد أن املدة هذه استنفد
ً
 بحقھ اإلخالل عدم مع �غي��ه وقت �ل �� أيضا

 .مشروع غ�� لسبب أو مناسب غ�� وقت �� التغي�� وقع إذا �� التعو�ض

 ع�� اق��اح مجلس اإلدارة، مع مراعاة ما ي��: �ع�ن ا�جمعية العامة مراجع حسابات الشركة بناءً 

 .أن ي�ون ترشيحھ بناًء ع�� توصية من �جنة املراجعة )١

 لھ وأن �ستو�� االش��اطات املقررة من ا�جهة ا�ختصة أن )٢
ً
 .ي�ون مرخصا

 .أال تتعارض مصا�حھ مع مصا�ح الشركة )٣

  .ن أثن�نيقل عدد املر�ح�ن عن مراجع� أال  )٤

 إداري  أو ف�ي �عمل القيام أو اإلدارة مجلس عضو�ة أو الشركة تأسيس �� واالش��اك ا�حسابات مراجع عمل ب�ن ا�جمع يجوز  ال �� 

 .االستشارة سبيل ع�� ولو ملص�ح��ا أو الشركة

 املراجع أن يكون  كذلك يجوز  وال  
ً
  أو إدار��ا مجلس أعضاء ألحد أو الشركة مؤس��ي ألحد شر��ا

ً
  أو لديھ عامال

ً
 الدرجة لھ إ�� قر�با

  و�كون  الغاية بدخول  الرا�عة
ً
 .املالية وزارة قبضھ إ�� ما برد إلزامھ مع لذلك، مخالف عمل �ل باطال

  مراجع احلسابات وصالحيات واجبات :والثمانون ثانيةاملادة ال

 :مراجع احلساباتواجبات  )أ

 بذل واج�ي العناية والوالء للشركة، )١

 �� حال عدم اتخاذ مجلس اإلدارة اإلجراء املناسب �شأن املسائل املث��ة للش��ة ال�ي يطرحها. الهيئة إبالغ )٢



 

٤٥ 
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 عن �عو�ض الضرر الذي يصيب  )٣
ً
أن يطلب من مجل اإلدارة دعوة ا�جمعية العامة العادية إذا لم ييسر ا�جل عملھ. و��ون مسؤوال

�� أداء عملھ، وإذا �عدد املراجعون واش���وا �� ا�خطأ، �انوا مسؤول�ن  الشركة أو املساهم�ن أو الغ�� �سبب األخطاء ال�ي تقع منھ

 بالتضامن.

الغ�� ما وقف عليھ من أسرار الشركة  إ��املساهم�ن �� غ�� اجتماع ا�جمعية العامة أو  إ��ال يجوز ملراجع ا�حسابات أن يذ�ع  )٤

 عن مساءلتھ عن التعو�ض
ً
 .�سبب قيامھ �عملھ وإال وجب عزلھ فضال

 ملعاي�� املراجعة املتعارف عل��ا يضمنھ ع� )٥
ً
 �عد وفقا

ً
� مراجع ا�حسابات أن يقدم إ�� ا�جمعية العامة العادية السنو�ة تقر�را

موقف إدارة الشركة من تمكينھ من ا�حصول ع�� البيانات واإليضاحات ال�ي طل��ا، وما يكون قد تب�ن لھ من مخالفات ألح�ام 

حسابات تقر�ره �� ، ورأيھ �� مدى عدالة القوائم املالية للشركة. و�تلو مراجع ا�األساسلشركة نظام الشر�ات أو أح�ام نظام ا

التصديق ع�� تقر�ر مجلس اإلدارة والقوائم املالية دون االستماع إ�� تقر�ر مراجع  العامة وإذا قررت ا�جمعية ،ا�جمعية العامة

 
ً
 .ا�حسابات، �ان قرارها باطال

 :احلساباتصالحيات مراجع  )ب

راجع ا�حسابات �� �ل وقت حق االطالع ع�� دفاتر الشركة و�جال��ا وغ�� ذلك من الوثائق ولھ أن يطلب البيانات واإليضاحات ال�ي مل

يرى ضرورة ا�حصول عل��ا، ليتحقق من موجودات الشركة وال��اما��ا وغ�� ذلك مما يدخل �� نطاق عملھ، وع�� رئيس مجلس اإلدارة 

فإذا لم  �� تقر�ر يقدم إ�� مجلس اإلدارة، ن أداء واجبھ، وإذا صادف مراجع ا�حسابات صعو�ة �� هذا الشأن أثبت ذلكأن يمكنھ م

 .ييسر ا�جلس عمل مراجع ا�حسابات، وجب عليھ أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة ا�جمعية العامة العادية للنظر �� األمر

 مادة اسرتشاديه -املصاحل تنظيم العالقة مع أصحاب  :والثمانونثالثة املادة ال

  س�� الشركة إ�� حل �افة ا�خالفات ال�ي تنشأ مع أ�حاب املصا�ح بالطرق الودية و�ما ال يتعارض مع مص�حة الشركة واألنظمة�

 ملا تصدرها 
ُ
ا�جهات ا�ختصة �عد واللوائح العامة وا�خاصة بالشركة بقدر اإلم�ان ع�� أن يتم �عو�ض أ�حاب املصا�ح وفقا

 استنفاذ �افة اإلجراءات النظامية والشرعية بخصوص تلك األح�ام والقرارات.

  ��تل��م الشركة بالتعامل مع أعضاء مجلس اإلدارة واألطراف ذوي العالقة بذات الشروط ال�ي تطبقها مع أ�حاب املصا�ح دون تمي

 عن اآلخر�ن. ةة تفضيلييحصل أي من أ�حاب املصا�ح ع�� م��  أو شروط تفضليھ وال 

  حقوقهم،  حفظع�� مجلس اإلدارة وضع سياسات وإجراءات وا�حة ومكتو�ة لتنظيم العالقة مع أ�حاب املصا�ح ��دف حماي��م و

   :ما ي�� -بصفة خاصة-ع�� أن تتضمن 

 .كيفية �عو�ض أ�حاب املصا�ح عند اإلخالل بحقوقهم ال�ي تقررها األنظمة أو تحم��ا العقود )١

 .�سو�ة الش�اوى أو ا�خالفات ال�ي قد تنشأ ب�ن الشركة وأ�حاب املصا�ح كيفية )٢

 .كيفية بناء عالقات جيدة مع العمالء واملوردين وا�حافظة ع�� سر�ة املعلومات املتعلقة ��م )٣

نظم العالقة بي��م و��ن السلوك امل�ي للمدير�ن والعامل�ن �� الشركة بحيث تتوافق مع املعاي�� املهنية واألخالقية السليمة وت قواعد )٤

 .أ�حاب املصا�ح، ع�� أن يضع مجلس اإلدارة آليات مراقبة تطبيق هذه القواعد واالل��ام ��ا



 

٤٦ 
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 .املساهمة االجتماعية للشركة )٥

 للشروط واألح�ام املتبعة مع أ�حاب املصا�ح  )٦
ً
تأكيد أن �عامل الشركة مع أعضاء مجلس اإلدارة واألطراف ذوي العالقة يجري وفقا

 .أي تمي�� أو تفضيل دون 

أ�حاب املصا�ح ع�� املعلومات املتعلقة بأ�شط��م ع�� نحو يمك��م من أداء مهامهم، ع�� أن ت�ون تلك املعلومات �حيحة  حصول  )٧

 .و�افية و�� الوقت املناسب و�ش�ل منتظم

 ملبادئ العدالة واملساواة وعدم التمي�� )٨
ً
  .معاملة العامل�ن �� الشركة وفقا

 علومات االطالع على سياسة تنظيم العالقة مع أصحاب املصاحل املرفقة بهذه الالئحةملزيد من امل. 

 اإلبالغ عن املمارسات املخالفة :والثمانون رابعةاملادة ال

 لذلك نتيجة اإليذاء أو لالنتقام �عرضهم عدم وضمان ا�خالفات عن للتبليغ أل�حاب املصا�ح الفرصة إتاحة إ��حرص الشركة ت ،

مخالفة حقيقية،  أية عن بالتبليغ قيامھ نتيجة العقاب أش�ال من ش�ل ألي أو وظيفتھ فقدان �خطر املوظف �عرض عدم تضمنكما 

 ذلك �عد ات�ح إذا ��م وال ومعقولة، صادقة اشتباه معطيات املوظف لدى تتوفر وأن نية بحسن ا�خالفة عن التبليغ يتم أن شر�طة

 .مخطئ بأنھ

  ش�اواهم وضع ما يلزم من سياسات أو إجراءات يتبعها أ�حاب املصا�ح �� تقديم   - بناء ع�� اق��اح �جنة املراجعة -ع�� مجلس اإلدارة

  :مع مراعاة ما ي�� أو اإلبالغ عن املمارسات ا�خالفة،

ية من تصرفات أو تيس�� إبالغ أ�حاب املصا�ح (بمن ف��م العاملون �� الشركة) مجلس اإلدارة بما قد يصدر من اإلدارة التنفيذ )١

نت ممارسات تخالف األنظمة واللوائح والقواعد املرعية أو تث�� الر�بة �� القوائم املالية أو أنظمة الرقابة الداخلية أو غ��ها، سواء �ا

  .تلك التصرفات أو املمارسات �� مواجه��م أو لم تكن، وإجراء التحقيق الالزم �شأ��ا

 .ع�� سر�ة إجراءات اإلبالغ بتيس�� االتصال املباشر �عضو مستقل �� �جنة املراجعة أو غ��ها من ال�جان ا�ختصة ا�حفاظ )٢

 .موظف متخصص لتلقي ش�اوى أو بالغات أ�حاب املصا�ح والتعامل معها �ليفت )٣

 .هاتف أو بر�د إلك��و�ي لتلقي الش�اوى  تخصيص )٤

 .توف�� ا�حماية الالزمة أل�حاب املصا�ح )٥

 زيد من املعلومات االطالع على سياسة اإلبالغ عن املمارسات املخالفة املرفقة بهذه الالئحةمل. 

 مادة اسرتشاديه -العاملني حتفيز  :والثمانون امسةاملادة اخل

 :ما ي�� -بصفة خاصة  -تضع الشركة برامج تطو�ر وتحف�� املشاركة واألداء للعامل�ن �� الشركة، ع�� أن تتضمن 

�جان أو عقد ورش عمل متخصصة لالستماع إ�� آراء العامل�ن �� الشركة ومناقش��م �� املسائل واملوضوعات محل القرارات  �شكيل )١

 .املهمة

 من األر�اح ال�ي تحققها أو برامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل لإلنفاق ع�� تلك  برامج )٢
ً
 �� الشركة أو نصيبا

ً
منح العامل�ن أسهما

 .ال��امج
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 إ�شاء مؤسسات اجتماعية لعام�� الشركة.  )٣

 سياسة السلوك املهني :والثمانون سادسةاملادة ال

 ي��:لسلوك امل�ي والقيم األخالقية �� الشركة، ترا�� بصفة خاصة ما امجلس اإلدارة سياسة يضع 

الشركة، و�ل ما من شأنھ صون  تجاهالتأكيد ع�� �ل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ببذل واج�ي العناية والوالء  )١

 .مصا�ح الشركة وتنمي��ا و�عظيم قيم��ا، وتقديم مصا�حها ع�� مص�حتھ ال�خصية �� جميع األحوال

واالل��ام بما يحقق مص�حة الشركة ومص�حة املساهم�ن ومراعاة حقوق  عضو مجلس اإلدارة �جميع املساهم�ن �� الشركة، تمثيل )٢

 .أ�حاب املصا�ح اآلخر�ن، وليس مص�حة ا�جموعة ال�ي انتخبتھ فحسب

 .ترسيخ مبدأ ال��ام أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي�ن ف��ا، بجميع األنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة )٣

 .جلس اإلدارة أو عضو اإلدارة التنفيذية ملنصبھ الوظيفي ��دف تحقيق مص�حة خاصة بھ أو �غ��هدون استغالل عضو م ا�حيلولة )٤

التأكيد ع�� قصر استعمال أصول الشركة ومواردها ع�� تحقيق أغراض الشركة وأهدافها، وعدم استغالل تلك األصول أو املوارد  )٥

 .لتحقيق مصا�ح خاصة

حية وتوقيت االطالع ع�� املعلومات الداخلية ا�خاصة بالشركة بما يحول دون استفادة وضع قواعد دقيقة ومحكمة ووا�حة تنظم صال  )٦

  جائزةأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وغ��هم م��ا أو اإلفصاح ع��ا ألي �خص، إال �� ا�حدود املقررة أو ا�
ً
  .نظاما

  األخالقية املرفق بهذه الالئحة.ملزيد من املعلومات االطالع على ميثاق السلوك املهني والقيم 

 مادة اسرتشاديه -االجتماعية املسؤولية  :سابعة والثمانوناملادة ال

سياسة تكفل إقامة التوازن ب�ن أهدافها واألهداف ال�ي يصبو ا�جتمع إ��  -بناء ع�� اق��اح مجلس اإلدارة  –تضع ا�جمعية العامة العادية 

  .االجتماعية واالقتصادية للمجتمعتحقيقها، �غرض تطو�ر األوضاع 

 املرفقة بهذه الالئحة. ملزيد من املعلومات االطالع على سياسة املسؤولية االجتماعية 

 مادة اسرتشاديه - مبادرات العمل االجتماعي :ثامنة والثمانوناملادة ال

العمل االجتما��، ويشمل ذلك ع�� سبيل املثال يضع مجلس اإلدارة ال��امج و�حدد الوسائل الالزمة لطرح مبادرات الشركة �� مجال  

 :ال ا�حصر

وضع مؤشرات قياس تر�ط أداء الشركة بما تقدمھ من مبادرات �� العمل االجتما��، ومقارنة ذلك بالشر�ات األخرى ذات النشاط  )١

 .املشابھ

 .عن أهداف املسؤولية االجتماعية ال�ي تتبناها الشركة إ�� العامل�ن ف��ا وتوعي��م وتثقيفهم ��ا اإلفصاح )٢

 .اإلفصاح عن خطط تحقيق املسؤولية االجتماعية �� التقار�ر الدور�ة ذات الصلة بأ�شطة الشركة )٣

 برامج توعية للمجتمع للتعر�ف باملسؤولية االجتماعية للشركة.  وضع )٤
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 سياسات اإلفصاح وإجراءاته :والثمانون تاسعةاملادة ال

  املناسب الوقت و�� وغ�� مضلل، و�حيح وا�ح و�ش�ل تمي��، دون  من واملستثمر�ن للمساهم�ن اإلفصاح تل��م الشركة بأن يكون 

 وجھ. أكمل عل حقوقهم ممارسة من وأ�حاب املصا�ح املساهم�ن لتمك�ن وذلك ودقيق؛ منتظم نحو  وع��

  ��بناءً  قرارا��م االستثمار�ة اتخاذ ع�� املستثمر�ن الشركة وإعانة �� واإلفصاح الشفافية مستوى  �عز�ز��دف سياسة اإلفصاح إ 

 ووافية و�عكس الوضع املا�� والتشغي�� للشركة. �حيحة معلومات ع��

 باإلفصاح والشفافيةولوائح هيئة السوق املالية املتعلقة األنظمة والتعليمات إتباع تل��م الشركة ب. 

  الشر�ات بإعالنات ا�خاصة والتعليمات بالهيئة ا�خاصة اإلفصاح لنماذج طبقا اإلفصاح يكون. 

 يضع مجلس اإلدارة سياسات مكتو�ة لإلفصاح  ونماذج و�عليمات اإلعالنات الصادرة من الهيئة، دون إخالل بقواعد الت�جيل واإلدراج

 - بحسب األحوال - ونظام السوق املالية الشر�ات وإجراءاتھ وأنظمتھ اإلشرافية بما يتفق مع متطلبات اإلفصاح الواردة �� نظام

 :ولوائحهما التنفيذية، مع مراعاة ما ي��

��هم من أ�حاب املصا�ح من االطالع ع�� املعلومات املالية أن تتضمن تلك السياسات أساليب إفصاح مالئمة تمكن املساهم�ن وغ )١

 .وغ�� املالية املتعلقة بالشركة وأدا��ا وملكية األسهم والوقوف ع�� وضع الشركة �ش�ل مت�امل

ي�ون اإلفصاح للمساهم�ن واملستثمر�ن دون تمي��، و�ش�ل وا�ح و�حيح وغ�� مضلل، و�� الوقت املناسب وع�� نحو منتظم  أن )٢

 .يق، وذلك لتمك�ن املساهم�ن وأ�حاب املصا�ح من ممارسة حقوقهم ع�� أكمل وجھودق

أن يتضمن املوقع اإللك��و�ي للشركة جميع املعلومات املطلوب اإلفصاح ع��ا، وأي بيانات أو معلومات أخرى تنشر من خالل وسائل  )٣

 (فقرة اس��شاديھ) .اإلفصاح األخرى 

 .علومات ال�ي يجب اإلفصاح ع��ا، وأسلوب تصنيفها من حيث طبيع��ا أو دور�ة اإلفصاح ع��انظم للتقار�ر تتضمن تحديد امل إعداد )٤

مراجعة سياسات اإلفصاح �ش�ل دوري، والتحقق من توافقها مع أفضل املمارسات، ومع أح�ام نظام السوق املالية ولوائحھ  )٥

  .التنفيذية

  املرفقة بهذه الالئحة. هإجراءاتوملزيد من املعلومات االطالع على سياسة اإلفصاح 

 تقرير جملس اإلدارةيف اإلفصاح  :املادة التسعون

  اإلدارة مجلس تقر�ر  يتضمن أن يجب
ً
 و�جب الشركة، أعمال �� املؤثرة العوامل وجميع األخ��ة، املالية السنة خالل لعملياتھ عرضا

 - :ي�� ما ع�� اإلدارة مجلس تقر�ر  �شتمل أن

بق ما )١
ُ
ق لم وما الالئحة هذه أح�ام من ط  .ذلك وأسباب يطبَّ

 .أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء ال�جان، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم ا�حالية والسابقة ومؤهال��م وخ��ا��م )٢

 �� مجال إدار��ا ا�حالية والسابقة أو  )٣
ً
 .من مدير��اأسماء الشر�ات داخل اململكة أو خارجها ال�ي ي�ون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا
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عضو مجلس  -عضو مجلس إدارة غ�� تنفيذي  -ت�و�ن مجلس اإلدارة وتصييف أعضائھ ع�� النحو اآل�ي: عضو مجلس إدارة تنفيذي  )٤

 .إدارة مستقل

 بمق��حات املساهم�ن وم�حوظا��م حيال  –و�خاصة غ�� التنفيذي�ن  –اإلجراءات ال�ي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائھ  )٥
ً
علما

 .الشركة وأدا��ا

�جنة املراجعة، و�جنة ال��شيحات و�جنة امل�افآت، مع ذكر أسماء ال�جان ورؤسا��ا ، مثل مختصر الختصاصات ال�جان ومهامهاوصف  )٦

 .وأعضا��ا وعدد اجتماعا��ا وتوار�خ ا�عقادها و�يانات ا�حضور لألعضاء ل�ل اجتماع

وأداء �جانھ وأعضائھ، وا�جهة ا�خارجية ال�ي قامت بالتقييم  ھارة �� تقييم أدائل��ا مجلس اإلدالوسائل ال�ي اعتمد ع حيثما ينطبق، )٧

 .وعالق��ا بالشركة، إن وجدت

 ملا هو منصوص عليھ �� املادة الثالثة والتسع�ن من هذه  )٨
ً
 ةلالئحااإلفصاح عن م�افآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقا

 حوكمة الشر�ات.والئحة 

أو جزاء أو تدب�� اح��ازي أو قيد احتياطي مفروض ع�� الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع أي عقو�ة  )٩

 .بيان أسباب ا�خالفة وا�جهة املوقعة لها وسبل عالجها وتفادي وقوعها �� املستقبل

إضافة إ�� رأي �جنة املراجعة �� مدى كفاية نظام الرقابة نتائج املراجعة السنو�ة لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة،  )١٠

 .الداخلية �� الشركة

 .توصية �جنة املراجعة �شأن مدى ا�حاجة إ�� �عي�ن مراجع داخ�� �� الشركة �� حال عدم وجوده )١١

ا �شأن �عي�ن مراجع توصيات �جنة املراجعة ال�ي يوجد �عارض بي��ا و��ن قرارات مجلس اإلدارة، أو ال�ي رفض ا�جلس األخذ �� )١٢

 .حسابات الشركة وعزلھ وتحديد أ�عابھ وتقييم أدائل أو �عي�ن املراجع الداخ��، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم األخذ ��ا

 .تفاصيل املساهمات االجتماعية للشركة، إن وجدت )١٣

وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة ا�حاضر�ن لهذه ة املالية األخ��ة نامة للمساهم�ن املنعقدة خالل السبيان بتوار�خ ا�جمعيات الع )١٤

 .ا�جمعيات

وصف ألنواع النشاط الرئيسة للشركة وشر�ا��ا التا�عة. و�� حال وصف نوع�ن أو أك�� من النشاط، يجب إرفاق بيان ب�ل �شاط  )١٥

 .وتأث��ه �� حجم أعمال الشركة وإسهامها �� النتائج

تغي��ات الهي�لية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عمليا��ا) والتوقعات وصف �خطط وقرارات الشركة املهمة (بما �� ذلك ال )١٦

 .املستقبلية ألعمال الشركة



 

٥۰ 

  ومبكــ –شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق 

املعلومات املتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء أ�انت مخاطر �شغيلية أم مخاطر تمو�لية، أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة  )١٧

 .هذه ا�خاطر ومراقب��ا

األخ��ة أو منذ التأسيس  سةو رسم بيا�ي ألصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها �� السنوات املالية ا�خمخالصة ع�� ش�ل جدول أ )١٨

 .أ��ما أقصر

 .تحليل جغرا�� إلجما�� إيرادات الشركة وشر�ا��ا التا�عة )١٩

  .كة��ا الشر نالسابقة أو أي توقعات أعل نةالنتائج التشغيلية عن نتائج السإيضاح ألي فروقات جوهر�ة ��  )٢٠

 .إيضاح ألي اختالف عن معاي�� ا�حاسبة املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسب�ن القانوني�ن )٢١

 .اسم �ل شركة تا�عة ورأس مالها و�سبة ملكية الشركة ف��ا و�شاطها الرئيس، والدولة ا�حل الرئيس لعمليا��ا، والدولة محل تأسيسها )٢٢

 .تا�عة تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة ل�ل شركة )٢٣

 .وصف لسياسة الشركة �� توزيع أر�اح األسهم )٢٤

وصف ألي مص�حة �� فئة األسهم ذات األحقية �� التصو�ت �عود أل�خاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذي�ن  )٢٥

�غي�� �� تلك ا�حقوق  أيوأقر�اءهم) أبلغوا الشركة بتلك ا�حقوق بموجب املادة ا�خامسة واألر�ع�ن من قواعد الت�جيل واإلدراج، و 

 .ة املالية األخ��ةنخالل الس

وصف ألي مص�حة وأوراق مالية �عاقدية وحقوق اكتتاب �عود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذي�ن وأقر�ا��م �� أسهم أو  )٢٦

 .ة املالية األخ��ةناملص�حة أو تلك ا�حقوق خالل الس أدوات دين الشركة أو أي من شر�ا��ا التا�عة، وأي �غي�� �� تلك

د الطلب أم غ�� ذلك)، وكشف باملديونية اإلجمالية للشركة نشركة (سواء أ�انت واجبة السداد عاملعلومات املتعلقة بأي قروض ع�� ال )٢٧

 لقروض خالل السنة ومبلغ أصل القرض واسم ا�جهة املانحة لها ومدتھ وامل
ً
بلغ والشر�ات التا�عة لها وأي مبالغ دفع��ا الشركة سدادا

 .املتبقي، و�� حال عدم وجود قروض ع�� الشركة، عل��ا تقديم إقرار بذلك

در��ا أو وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحو�ل وأي أوراق مالية �عاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشا��ة أص )٢٨

 .ل ذلكالشركة مقاب ھملالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليا نةمنح��ا الشركة خالل الس

وصف ألي حقوق تحو�ل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحو�ل أو أوراق مالية �عاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق  )٢٩

 .مشا��ة أصدر��ا أو منح��ا الشركة

بقية، مع التمي�� ب�ن وصف ألي اس��داد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالس��داد، وقيمة األوراق املالية املت )٣٠

 .األوراق املالية املدرجة ال�ي اش����ا الشركة وتلك ال�ي اش����ا شر�ا��ا التا�عة
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 فيھ ناإلدارة ال�ي ُعقدت خالل السعدد اجتماعات مجلس  )٣١
ً
ة املالية األخ��ة، وتوار�خ ا�عقادها، و�جل حضور �ل اجتماع مو�حا

 .أسماء ا�حاضر�ن

 .اهم�ن وتوار�خ تلك الطلبات وأسبا��اعدد طلبات الشركة ل�جل املس )٣٢

 .وصف ألي صفقة ب�ن الشركة وطرف ذي عالقة )٣٣

 ف��ا، وف��ا أو �انت ف��ا مص�حة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار  )٣٤
ً
معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود ت�ون الشركة طرفا

املعني�ن باألعمال أو العقود، وطبيعة هذه األعمال أو العقود التنفيذي�ن ف��ا أو ألي �خص ذي عالقة بأي م��م، حيث �شمل أسماء 

 .الشركة تقديم إقرار بذلك �وشروطها ومد��ا ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل، فع�

 .بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبھ أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذي�ن عن أي م�افآت )٣٥

 .بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبھ أحد مساه�ي الشركة عن أي حقوق �� األر�اح )٣٦

��اية  ىبيان بقيمة املدفوعات النظامية املسددة واملستحقة لسداد أي ز�اة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم �سدد ح� )٣٧

 .الف��ة املالية السنو�ة، مع وصف موجز لها و�يان أسبا��ا

 .ان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أ�شئت ملص�حة موظفي الشركةبي )٣٨

 :إقرارات مبا يلي )٣٩

عدت بالشكل الصحيح
ُ
 .أ. أن سجالت احلسابات أ

فذ بفاعلية
ُ
عد على أس سليمة ون

ُ
 .ب. أن نظام الرقابة الداخلية أ

 .ج. أنه ال يوجد أي شك يذكر يف قدرة الشركة على مواصلة نشاطها

تقر�ر مراجع ا�حسابات يتضمن تحفظات ع�� القوائم املالية السنو�ة، يجب أن يو�ح تقر�ر مجلس اإلدارة تلك التحفظات ) إذا �ان ٤٠ 

 .وأسبا��ا وأي معلومات متعلقة ��ا

مع بيان  ) �� حال توصية مجلس اإلدارة بتغي�� مراجع ا�حسابات قبل ان��اء الف��ة املع�ن من أجلها، يجب أن يحتوي التقر�ر ع�� ذلك،٤١

 أسباب التوصية بالتغ��.

 تقرير جلنة املراجعة :التسعونادية واملادة احل 

التنفيذية،  ولوائحھ الشر�ات نظام �� املنصوص عل��ا ومهامها الختصاصا��ا أدا��ا تفاصيلع�� املراجعة  �جنة تقر�ر  �شتمل أن يجب )أ

 .الشركة �� ا�خاطر  وإدارة واملالية الداخلية الرقابة نظم مدى كفاية �� ورأ��ا توصيا��ا يتضمن أنع�� 
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  يودع أن يجب )ب
ً
 للشركة اإللك��و�ي املوقع �� ُينشر  وأن الشركة الرئيس مركز  �� املراجعة �جنة تقر�ر  من �افية مجلس اإلدارة ��خا

 ��خة منھ و�ت��ع�� ا�حصول  �� املساهم�ن من يرغب من لتمك�ن العامة ا�جمعية ال�عقاد �شر الدعوة عند للسوق  اإللك��و�ي واملوقع

 .العامة ا�جمعية ا�عقاد أثناء التقر�ر  م�خص

 إفصاح أعضاء جملس اإلدارة :والتسعون ثانيةاملادة ال

  :يتع�ن ع�� مجلس اإلدارة تنظيم عمليات اإلفصاح ا�خاصة ب�ل عضو من أعضائھ ومن أعضاء اإلدارة التنفيذية، مع مراعاة ما ي��

،وضع �جل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتحديثھ  )١
ً
  دور�ا

ً
 نظام بموجب املطلو�ة لإلفصاحات وذلك وفقا

 .التنفيذية ولوائحهما املالية السوق  ونظام الشر�ات

 .االطالع ع�� ال�جل ملساه�ي الشركة دون مقابل ما�� إتاحة )٢

 اإلفصاح عن املكافآت :والتسعون ثالثةاملادة ال

 :يل��م مجلس اإلدارة بما ي�� )أ

 .اإلفصاح عن سياسة امل�افآت وعن كيفية تحديد م�افآت أعضاء ا�جلس واإلدارة التنفيذية �� الشركة )١

 بصورة التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس ألعضاء املمنوحة امل�افآت عن اإلدارة مجلس تقر�ر  �� وتفصيل وشفافية بدقة اإلفصاح )٢

  مزايا، أم ميافع أم مبالغ أ�انت سواء تضليل، أو  إخفاء دون  مباشرة، غ��  أو  مباشرة
ً
  املزايا �انت وإذا. واسمها طبيع��ا �انت أيا

ً
 أسهما

 .االستحقاق تار�خ عند السوقية القيمة �� لألسهم املدخلة القيمة فت�ون  الشركة، ��

 .العالقة ب�ن امل�افآت املمنوحة وسياسة امل�افآت املعمول ��ا، و�يان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة توضيح )٣

 :التفاصيل الالزمة �شأن امل�افآت والتعو�ضات املدفوعة ل�ل ممن ي�� ع�� حدة بيان )٤

 .أعضاء مجلس اإلدارة  )أ

 .ع�� أن ي�ون من ضم��م الرئيس التنفيذي واملدير املا��خمسة من كبار التنفيذي�ن ممن تلقوا أع�� امل�افآت من الشركة  )ب

 .أعضاء ال�جان )ج

 .بالئحة حوكمة الشر�ات امل�حقةي�ون اإلفصاح الوارد �� هذه املادة وفق ا�جدول  )ب

 تطبيق احلوكمة الفعالة :والتسعون رابعةاملادة ال

، وعليھ مراقبة تطبيقها حوكمة الشر�ات الئحةاإللزامية لاألح�ام يضع مجلس اإلدارة الئحة حوكمة خاصة بالشركة ال تتعارض مع 

 :والتحقق من فعالي��ا، و�عديلها عند ا�حاجة، وعليھ �� سبيل ذلك القيام بما ي��

 .بقواعد حوكمة الشر�اتالتحقق من ال��ام الشركة  )١

 للمتطلبات النظامية وأفضل املمارسات قواعدال مراجعة )٢
ً
 .وتحدي��ا وفقا
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قواعد السلوك امل�ي ال�ي تمثل قيم الشركة، وغ��ها من السياسات واإلجراءات الداخلية بما يل�ي حاجات الشركة مراجعة وتطو�ر  )٣

 .و�تفق مع أفضل املمارسات

 إطالع أعضاء مجلس اإلدارة دوم )٤
ً
التطورات �� مجال حوكمة الشر�ات وأفضل املمارسات، أو تفو�ض �جنة املراجعة أو أية �جنة ع��  ا

  .خرى �� ذلكأو إدارة أ

 مادة اسرتشاديه -تشكيل جلنة حوكمة الشركات :والتسعون امسةاملادة اخل

�عة رااملادة (البموجب االختصاصات املقررة  �ا�لإ أن يفوض فعليھ جنة مختصة بحوكمة الشر�ات،�� حال �شكيل مجلس اإلدارة �

 ع�� األقل، 
ً
والتسع�ن) من هذه الالئحة، وع�� هذه ال�جنة متا�عة أي موضوعات �شأن تطبيقات ا�حوكمة، وتزو�د مجلس اإلدارة، سنو�ا

 بالتقار�ر والتوصيات ال�ي تتوصل إل��ا. 

 االحتفاظ بالوثائق :املادة السادسة والتسعون

الئحة حوكمة الشركة أن تحتفظ بجميع ا�حاضر واملستندات والتقار�ر والوثائق األخرى املطلوب االحتفاظ ��ا بموجب هذه  �يجب ع�

ومع عدم ، س اإلدارة وتقر�ر �جنة املراجعة�� مقر الشركة الرئيس مدة ال تقل عن عشر سنوات، وأن �شمل ذلك تقر�ر مجلالشر�ات 

لشركة �� حال وجود دعوى قضائية (بما �� ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقام��ا) أو مطالبة أو أي إجراءات اإلخالل ��ذه املدة، يجب ع�� ا

و إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك ا�حاضر أو املستندات أو التقار�ر أو الوثائق االحتفاظ ��ا �ح�ن ان��اء تلك الدعوى القضائية أو املطالبة أ

 التحقيق القائمة.

 تقديم املعلومات والبيانات اإلضافية :السابعة والتسعون املادة

 .حوكمة الشر�ات للهيئة أن تطلب من الشركة تزو�دها بأي معلومات أو بيانات إضافية تراها الزمة للتحقق من مدى االل��ام بأح�ام الئحة

 نشر والنفاذعتماد والاال :املادة الثامنة والتسعون

 اعتماده من ا�جمعية العامة للشركة.ع��  ما نصت األنظمة ماعدابقرار من مجلس اإلدارة  واللوائح املرفقة ��ا الالئحة �عديالت �عتمد )١

والتأكد من العمل بموج��ا  مراقبة تطبيق هذه الالئحة بالتنسيق مع �جنة املراجعة راجعة الداخليةا�حوكمة واالل��ام وامل إدارة تتو�� )٢

 جديدة تتعلق بالالئحة من ا�جهات ا�ختصة.  حصدور �عليمات أو لوائومراجع��ا عند ا�حاجة أو عند 

 –الئحة حوكمة الشر�ات بما ال يتعارض مع أح�ام  –ا�حوكمة ا�خاصة بالشركة بفعالية  قواعدتنفيذ ع�� اإلدارة التنفيذية بالشركة  )٣

 .واق��اح �عديلها عند ا�حاجة

 ألنظمة النشر  )٤
ً
 ملا نصت يتم توزيع و�شر الالئحة تبعا

ً
والتوزيع السائدة بالشركة و�ل��م �ل من اطلع ع�� الالئحة واملعن�ن ��ا بالعمل وفقا

، و�تم �شر م�خص لالئحة ع�� موقع الشركة أح�امهاجزاء املناسب عند مخالفة عليھ و�جلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية توقيع ا�

 اإللك��و�ي.

 ،�جلس و�عد توزيعها ع�� اإلدارات ا�ختصة واملعن�نت�ون الالئحة نافذة بمجرد اعتمادها من ا )٥



 

٥٤ 

  ومبكــ –شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق 

  .تل�� هذه الالئحة وتحل محل �ل ما يتعارض معها من إجراءات أو قرارات أو لوائح داخلية للشركة )٦

 يرفق ��ذه الالئحة �� م�حق مخصص السياسات واللوائح واإلجراءات املطلوب العمل ��ا بموجب هذه الالئحة. )٧

 السياسات واإلجراءات التابعة لالئحة احلوكمة والتسعون: تاسعةاملادة ال

 كما يلي:الشركة واعتمادها املطلوبة مبوجب الئحة حوكمة واإلجراءات واألدلة واملواثيق السياسات مت أعداد اللوائح و

 جهة االعتماد جهة  املراجعة األعدادجهة  أسم السياسة/ الالئحة م
 جمعية املساهم�ن �جنة املراجعة واالل��ام ا�حوكمة الئحة �جنة املراجعة  ١

 جمعية املساهم�ن �جنة امل�افآت وال��شيحات ا�حوكمة واالل��ام الئحة �جنة امل�افآت وال��شيحات ٢

 جمعية املساهم�ن �جنة امل�افآت وال��شيحات ا�حوكمة واالل��ام معاي�� العضو�ة �� ا�جلسسياسة و  ٣

 جمعية املساهم�ن �جنة امل�افآت وال��شيحات واالل��اما�حوكمة  سياسة امل�افآت ٤

 جمعية املساهم�ن اإلدارة التنفيذية  –مجلس اإلدارة  ا�حوكمة واالل��ام سياسة املسؤولية االجتما��  ٥

 مجلس اإلدارة  مجلس اإلدارة ا�حوكمة واالل��ام املساهم�نع�� األر�اح سياسة توزيع  ٦

 مجلس اإلدارة  �جنة ال��شيحات –مجلس اإلدارة  ا�حوكمة واالل��ام الئحة عمل مجلس اإلدارة ٧

 مجلس اإلدارة  ال�جنة التنفيذية ا�حوكمة واالل��ام الئحة ال�جنة التنفيذية  ٨

 مجلس اإلدارة  �جنة املراجعة ا�حوكمة واالل��ام اإلبالغ عن املمارسات ا�خالفة ٩

١٠ 
لكبار  األخالقيةميثاق السلوك امل�ي والقيم 

 التنفيذي�ن والعامل�ن
 مجلس اإلدارة  واإلدارة التنفيذية –شؤون املوظف�ن  ا�حوكمة واالل��ام

١١ 
 ميثاق السلوك امل�ي والقيم األخالقية

 �جلس اإلدارة و�جانھ
 مجلس اإلدارة  �جنة امل�افآت وال��شيحات ا�حوكمة واالل��ام

 مجلس اإلدارة  �جنة املراجعة ا�حوكمة واالل��ام املصا�ح أ�حابتنظيم العالقة مع  ١٢

 مجلس اإلدارة  �جنة املراجعة ا�حوكمة واالل��ام �عارض املصا�ح تنظيم  سياسة ١٣

 مجلس اإلدارة  �جنة املراجعة ا�حوكمة واالل��ام ذوي العالقة األطرافاملعامالت مع  ١٤

 مجلس اإلدارة  �جنة املراجعة واالل��اما�حوكمة  اإلفصاحسياسات وإجراءات  ١٥

 مجلس اإلدارة  شئون املساهم�ن ا�حوكمة واالل��ام األعالملوسائل  اإلفصاحإجراءات  ١٦

 مجلس اإلدارة  �جنة املراجعة –املراجعة الداخلية  ا�حوكمة  - ةاملراجعة الداخلي الئحة نظام الرقابة الداخلية  ١٧

 مجلس اإلدارة  �جنة املراجعة – املراجعة الداخلية ا�حوكمة  - ةاملراجعة الداخلي راجعة الداخليةامل إدارةدليل عمل  ١٨

 مجلس اإلدارة  �جنة املراجعة – املراجعة الداخلية ا�حوكمة -أدارة ا�خاطر سياسة إدارة ا�خاطر  ١٩

 مجلس اإلدارة  �جنة املراجعة – املراجعة الداخلية ا�حوكمة واالل��ام سياسة تفو�ض الصالحيات ٢٠

 مجلس اإلدارة  �جنة املراجعة –املراجعة الداخلية  ا�حوكمة واالل��ام سياسة م�افحة غسل األموال ٢١

 مجلس اإلدارة املراجعة الداخلية  –االل��ام  االل��ام  ستشاري ا ميثاق االل��ام  ٢٢
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