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 األول: أحكام تمهيدية الباب

 مقدمة 

يكون متوافقا   الشركةحوكمة  لإطار    اعتمادإلى    ("أو "الشركة "جاز"  عبارة بعد بـإليها فيما    ُيشار )جاز العربية للخدمات    مجلس إدارة يسعى  

ضمان استمرار توافقها مع  مع    ،في اململكة العربية السعودية (CMA) الصادرة عن هيئة السوق املالية (CGR) حوكمة الشركات  الئحةمع  

الشركات الرائدة في مجال حوكمة  الصدد،املمارسات  إعدادفقد    . وفي هذا  الدليل كإطار    تم  الشركلهذا  بعبارة    ،ةحوكمة  إليه  ويشار 

 .القواعد()

في اململكة العربية    ةدرجامل  اتكيانالنطبق على  ت  التيCGRالشركات  حوكمة   الئحة إطار عملعلى أساس  القواعد في جوهرها  تلك    تقومو 

 .ولوائحها الداخلية جاز شركةأيًضا وفًقا للنظام األساس لقد أعدت  القواعد  غير أن تلكالسعودية. 

 املرجع 

  -1رقم بموجب القرار  يةاملال  السوق   إدارة هيئة مع أحكام الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس  يتوافقالقواعد بما صيغت هذه ت

وينبغي   ،"( ووفًقا ملعايير حوكمة الشركات املعترف بها دولًياالشركات )"الئحة حوكمة م14/1/2021 ملوافقهـ ا 1/6/1442وتاريخ  2021 -7

: ملكة العربية السعوديةللوائح املعمول بها في امل مكملة  اعتبارها
ُ
  ، وتحديدا

 .هـ والئحته التنفيذية 06/1424/ 02وتاريخ  30نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م/ •

 .هـ  28/01/1437 بتاريخ 3نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي م/ •

 .يةسوق املالالهيئة إدارة  القرارات والتعاميم الصادرة عن وزارة التجارة واالستثمار ومجلس  •

الضرورة و  من وقت آلخر عند  القواعد  تعديل  اإلدارة  أعمال    ، يجوز ملجلس  واحتياجات  املالية  السوق  لتعليمات ومتطلبات هيئة  وفًقا 

 هيئة السوق املالية.   مجلسالصادرة عن الشركات حوكمة بما يتوافق مع أحكام الئحة  ،الشركة ومتطلبات اإلدارة 

 الغرض

 :ما يلي تهدف هذه القواعد على وجه التحديد إلىو إلى إنشاء إطار قانوني فعال لحوكمة الشركة.  جاز في ةتهدف قواعد حوكمة الشرك

 .ممارسة حقوقهم الكاملةحول تزويد املساهمين بمعلومات دقيقة وفي الوقت املناسب  •

 .بتمثيل مصالح املساهمين التزاما واضحالتزم ي ،مجلس إدارة فعال ومستقل  إيجاد •

  تقديم استشارات   املالئمة من أعضاء مجلس اإلدارة م ذوي املهارات واملؤهالت    تمكن تشكيل لجان مجلس اإلدارة للتأكد من   •

 .عالية الجودة لإلدارة 

 .آليات اتخاذ القرار في الشركة تحسينعلى تعزيز دور مجلس اإلدارة واللجان وتطوير قدراتها  •

 .املصالح تعارضتوفير أدوات فعالة ومتوازنة للتعامل مع  •

 .ءلة ملوظفي الشركةوضع آليات الرقابة واملسا •

 .وحماية حقوقهم  أصحاب املصالحوضع اإلطار العام للتعامل مع  •

 .دعم فاعلية نظام الرقابة على الشركة واألدوات الالزمة لذلك •
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 تعريفات : 1املادة 

املصطلحات املستخدمة في لوائح    معانيو   ،للشركة  األساس  النظامفي    الواردةاملعاني   إلى  التعبيرات واملصطلحات الواردة في هذا اإلطار   تشير 

 .على خالف ذلك تنص هذه اللوائحما لم  ،وقواعد هيئة السوق املالية

 :يقتض السياق خالف ذلكما لم   ،يكون للتعبيرات واملصطلحات التالية املعنى الذي تحمله على النحو التالي ،ألغراض تنفيذ هذه اللوائح

 التعريف املصطلح  .الرقم

سعودية    مغلقة  شركة مساهمةوهي  ، أو الشركة،  جاز، أو  جاز العربية للخدماتشركة   الشركة 1

 .الشركات في اململكة العربية السعودية نظم تأسست بموجب  مدرجة

ةقواعد حوكمة الشرك 2  (CG)  آليات تنظيم العالقات املختلفة بين مجلس  وتشمل، وتوجيهها الشركة لقيادة قواعد

من خالل وضع قواعد   وأصحاب املصالحاإلدارة وكبار التنفيذيين واملساهمين  

الشفافية واملصداقية بغرض  إضفاء طابع وإجراءات خاصة لتسهيل اتخاذ القرار و 

  السوق العدالة والتنافسية والشفافية في  تحقيق و  حاب املصالحصوأ حماية املساهمين 

 . املال واألعمالومجال 

 .هيئة السوق املالية السعودية CMAالهيئة  3

4 MOCI وزارة التجارة واالستثمار . 

الشركات   نظاموالتي يتم تشكيلها بموجب أحكام   جاز شركة  الجمعية العامة ملساهمي الجمعية العامة للمساهمين  5

 والنظام األساس للشركة.في اململكة العربية السعودية 

املساهمين األساسيين / كبار  6

 املساهمين

 % أو أكثر من أسهم الشركة أو حقوق التصويت  5 هكل من يملك ما نسبت

 فيها.

والدائنون  أي شخص له مصلحة في الشركة، بما في ذلك املساهمون واملوظفون  أصحاب املصالح  7

 . والعمالء واملوردون واملؤسسات العامة والخاصة واملجتمع

. جاز العربية للخدماتشركة مجلس إدارة  مجلس اإلدارة )املجلس( 8  

عضو تنفيذي في مجلس   9

 اإلدارة

 في اإلدارة التنفيذية للشركة ويشارك في
ً
 عضو مجلس اإلدارة الذي يكون متفرغا

 . األعمال اليومية لها

عضو غير تنفيذي في مجلس  10

 اإلدارة

 إلدارة الشركة وال يشارك في األعمال اليومية  
ً
عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغا

 .لها

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي يتمتع باستقاللية تامة في منصبه وقراراته وال تنطبق  عضو مجلس إدارة مستقل  11

من لوائح حوكمة الشركات  20ي املادة قواعد استقاللية منصوص عليها ف  ةعليه أي

على أداء واجباته   لهذا العضو القدرة  كون تيجب أن و . السوق املاليةالصادرة عن هيئة 

والتعبير عن رأيه والتصويت على القرارات بموضوعية دون تحيز؛ بما يساهم في تحقيق 

 .مصالح الشركة

ويمثل أعلى رتبة تنفيذية في الشركة.  جازشركة أي شخص طبيعي يرأس عمليات  (CEO) التنفيذي الرئيس  12

 . أو رئيس الشركة أو ما يعادله ،الرئيس التنفيذي صطلح امل يشملو 

للشركة وتنفيذها، بما في    االستراتيجيةأي شخص طبيعي مسؤول عن اتخاذ القرارات   كبار املسؤولين التنفيذيين 13

التنفيذي  يتم إخطار هيئة  و  [COO] التشغيلية.رئيس العمليات  و   [CEO]  ذلك الرئيس 

املالال تغييرات قد تطرأ عليهم باإلضافة إلى أفراد    ةبأسماء كبار التنفيذيين وأي  يةسوق 

 .اللوائح  املحددة فيعائالتهم وفًقا للنموذج املعد من قبل الهيئة وخالل الفترة  
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   القدرة على التأثير في أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير  حصة السيطرة 14
ً
مباشر، منفردا

 مع قريب أو تابع، من خالل
ً
 : أو مجتمعا

  .% أو أكثر من حقوق التصويت في شركة 30)أ( امتالك نسبة  

 % أو أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري.  30)ب( حق تعيين 

 يشترك أو اآلخر، الشخص ذلك على يسيطر أو آخر، شخص على يسيطر الذي  الشخص التابع  15

  كون  في مع
ً
 بشكل  السيطرة  تكون  سبق مما أي  وفي .ثالث شخص قبل من على مسيطرا

 .مباشر غير أو مباشر

 .اآلباء، واألمهات، واألجداد، والجدات وإن علوا  • األقارب 16

 .نزلوا األوالد، وأوالدهم وإن  •

 .األماإلخوة واألخوات األشقاء، أو ألب، أو  •

 األزواج والزوجات •

املبالغ والبدالت واألرباح وما في حكمها، واملكافآت الدورية أو السنوية املرتبطة باألداء،   املكافآت واألجور  17

النفقات والخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة األجل، وأي مزايا عينية أخرى، باستثناء  

واملصاريف الفعلية املعقولة التي تتحملها الشركة عن عضو مجلس اإلدارة لغرض تأدية  

 . هعمل

تصويتية مساهم  كل يمنح اإلدارة  مجلس أعضاء الختيار تصويت أسلوب التصويت التراكمي  18  بعدد قدرة 

 من يختارهم  بين  تقسيمها أو واحد ملرشح بها  التصويت ل يحق بحيث  يملكها؛ التي األسهم 

هذه الطريقة كآلية النتخاب   جاز شركة  تتبنى  و   .األصوات لهذه  تكرار دون  املرشحين من

 .مجلس إدارتها

. ديسمبر 31يناير وتنتهي في   1  تبدأ في تقويميةسنة  السنة املالية  19  

 .، ما لم يرد خالف ذلك في هذا الدليلتقويمييوم  اليوم 20

 

 : التعديل2املادة 

في إطار العمل ال يتم دمجه  ف  ،إجراء أي تعديلوفي حال    .جاز شركة  دون موافقة مجلس إدارة   ةيجوز تعديل إطار عمل حوكمة الشركال  

 :إال بعد استيفاء اإلجراءات التالية

هيئة أو لجنة أخرى يعينها مجلس اإلدارة واملوافقة عليها من قبل   ة أو أي مستشاروها تعديالت أوصت بها اإلدارة أو  ةمراجعة أي •

في    إدراجها  تم ي  حيث  ،باستثناء السياسات واللوائح التي تتطلب اعتمادها من قبل الجمعية العامة  ،جاز  شركة  مجلس إدارة 

 .بعد املوافقة عليها حسب األصول من قبل الجمعية العامة  ةوثائق حوكمة الشرك

لوائح أخرى صادرة عن   ةفي لوائح حوكمة الشركات الخاصة بها أو أي  يةاملال  ق سو التعديالت تجريها هيئة    ةأيفور  ُتدرج على ال •

عتبر  ،أو وزارة التجارة والصناعة يةاملال  ق سو الهيئة  
ُ
 .من قبل مجلس اإلدارة ضمنًيا معتمدة تلك التعديالت وت

 : تنفيذ القواعد3املادة 

كما   ،األحكام اإللزامية لالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية  تخالفحوكمة  لليضع املجلس قواعد    أال على املجلس  

بعد أن   إال للتنفيذ  قابلةكون لن تهذه اللوائح غير أن مراقبة تطبيق القواعد والتحقق من فعاليتها وتعديلها عند الضرورة.  املجلس يتولى

 . مدرجة مساهمةركة ش جاز تصبح شركة 
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 :باملهام التالية املجلس قومكما ي

 .التحقق من التزام الشركة بهذه القواعد •

 .مراجعة وتحديث القواعد وفقا للمتطلبات التنظيمية واملمارسات الرائدة  •

األخرى   • الداخلية  واإلجراءات  والسياسات  الشركة  قيم  تمثل  التي  املنهي  السلوك  قواعد  وتطوير  احتياجات ب  لإليفاءمراجعة 

 .توافق مع املمارسات الرائدة بما يالشركة 

 .واملمارسات الرائدة  ةإطالع مجلس اإلدارة على تطورات حوكمة الشرك •

 تها ارس الثاني: حقوق املساهمين وتمكينهم من مم الباب

 الفصل األول: الحقوق العامة 

 : املعاملة العادلة للمساهمين 4املادة 

 يتم وضع سياسات واضحة ومراجعتها بانتظام ضمانو   ،تضمن الشركة احترام حقوق جميع املساهمين
ً
انتهاك الحقوق القانونية  ل  ا عدم 

 .للمساهمين

تلتزم الشركة بعقد الجمعيات العامة )العادية وغير العادية( وفًقا للمتطلبات القانونية واالختصاصات املحددة على النحو املنصوص كما 

 .الشركات واللوائح ذات الصلة لهيئة السوق املالية ونظام النظام األساس للشركةعليه في  

 ضرورة جلس واإلدارة املالثقة بين املساهمين و   عالقة تقوم على لبناء التواصل الفعالتقر الشركة بأهمية كما 
ً
مبادئ  وجود  ، وتدرك أيضا

 .أصحاب املصالحمع تعزيز الشفافية والدقة في جميع االتصاالت وتفعيلها من أجل توجيهية لإلفصاح 

 العامة  الجمعية باجتماع املرتبطة الحقوق الفصل الثاني: 

 الجمعية العامة غير العادية : اختصاصات 5املادة 

 :تختص الجمعية العامة غير العادية بما يلي

عّد بموجب أحكام نظام الشركات ( أ 
ُ
 .باطلة تعديل نظام الشركة األساس باستثناء التعديالت التي ت

 .التنفيذية  هزيادة رأس مال الشركة وفق األوضاع املقررة في نظام الشركات ولوائح (ب

وفق األوضاع املقررة في نظام    على حاجة الشركة أو إذا ُمنيت بخسائر مالية،  هالشركة في حال زيادتتخفيض رأس مال    (ج

 .التنفيذية هالشركات ولوائح

ص لغرض معين، هتقرير تكوين احتياطي اتفاقي للشركة ينص علي (د  .ه والتصرف في نظامها األساس ويخصَّ

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

 .ملوافقة على عملية شراء أسهم الشركةا  (و

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

 للضوابط واإلجراءات  بناًء على
ً
 لنظام نص في نظام الشركة األساس ووفقا

ً
الشركات الخاصة    التنظيمية الصادرة تنفيذا

 .بشركات املساهمة املدرجة

إلى أسهم، وبيان الحد األقص ى لعدد (ح التي يجوز إصدارها    إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتحويل  األسهم 

 .مقابل تلك األدوات أو الصكوك
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لتابعة أو بعضها، أو أي من ا   تخصيص األسهم املصدرة عند زيادة رأس املال أو جزء منها للعاملين في الشركة والشركات (ط

 .ذلك

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

 ذلك في نظام الشركة األساس. املساهمين في الحاالت التي تراها مناسبة ملصلحة الشركة، إذا ُنص على

 الجمعية العامة العادية : اختصاصات 6املادة 

 :الشركة، وبخاصة ما يلي الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع شؤون  هعدا ما تختص ب

 .تعيين أعضاء مجلس اإلدارة وعزلهم  . أ 

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

 .التنفيذية هوذلك وفق أحكام نظام الشركات ولوائح

من شأن .ت أي عمل  في  اإلدارة  باشتراك عضو مجلس  ينافس  هالترخيص  أن  أو  الشركة،  أحد فروع   منافسة  الشركة في 

 .التنفيذية ه ، وذلك وفق أحكام نظام الشركات ولوائحه الذي تزاول النشاط

اإلدار  .ث أعضاء مجلس  التزام  ولوائحمراقبة  الشركات  نظام  بأحكام  واألنظمة  هة  ونظام    التنفيذية  العالقة  ذات  األخرى 

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

 لنظام الشركات ولوائح ه ما ترااملترتبة على ذلك، واتخاذ 
ً
 في هذا الشأن وفقا

ً
 .التنفيذية همناسبا

 ألحكام نظام الشركات ولوائح .ج
ً
 .التنفيذية هتشكيل لجنة املراجعة وفقا

 .املوافقة على القوائم املالية للشركة .ح

 .املوافقة على تقرير مجلس اإلدارة  .خ

 .فيةالبت في اقتراحات مجلس اإلدارة بشأن طريقة توزيع األرباح الصا  .د

 .على تقاريرهم  تعيين مراجعي حسابات الشركة، وتحديد مكافآتهم، وإعادة تعيينهم، وتغييرهم، واملوافقة .ذ

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

إدارة الشركة لهم من االطالع على الدفاتر والسجالت وغيرها    مراجعو حسابات الشركة تتعلق بتمكين مجلس اإلدارة أو 

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

هذه    هوتقرير توزيع ما جاوز من   من رأس مال الشركة املدفوع،  ( %30)وقف تجنيب احتياطي الشركة النظامي متى ما بلغ    .ز

 صافية النسبة على مساهمي الشركة في السنوات املالية التي ال 
ً
 .تحقق الشركة فيها أرباحا

استخدام هذا االحتياطي بناًء   لغرض معين، على أن يكون  هاستخدام االحتياطي االتفاقي للشركة في حال عدم تخصيص  .س

 .كة أو املساهمينالشر  التي تعود بالنفع على هعلى اقتراح من مجلس اإلدارة وفي األوج

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

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

 ملا ورد في املادة التاسع
ً
 .من نظام الشركات ة والعشرين بعد املائةاملؤسسات، وفقا

 من  من أصول الشركة، سواء في صفقة واحدة أم عدة  ( %50)املوافقة على بيع أكثر من   . ض
ً
صفقات خالل اثني عشر شهرا

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

 العامة غير العادية على ذلك.  على موافقة الجمعيةالحصول 
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 الثالث: مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  الباب

 املجلس  ميثاقالفصل األول: 

 امليثاق : الغرض من 7املادة 

يحدد طرق التفاعل مع املساهمين    ، كماواملسؤوليات والوظائف واملبادئ التوجيهية لعمل املجلس  التشكيلمجلس اإلدارة    ميثاقيحدد  

 .جاز شركةواإلدارة التنفيذية لـ

 اإلدارة مجلس شكيل: ت8املادة 

حالًيا مجلس   جاز شركة   ديريو   نشاطها، وطبيعة الشركة حجم  مع هأعضائ عدد تناسبأ.   :يلي ما اإلدارة  مجلس تكوين في يراعى

 .( أعضاء6إدارة يتألف من ستة )

 .التنفيذيين غير األعضاء من هأغلبيت تكون  أنب. 

 .أكثر أيهما املجلس،  أعضاء ثلث عن  أو عضوين عن املستقلين أعضائه عدد يقل أالج. 

 .حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي آخر في الشركة مثل الرئيس التنفيذي أو املدير العاميُ د. 

 : تعيين أعضاء مجلس اإلدارة9املادة 

 .على أال يقل هذا العدد عن ثالثة وال يزيد عن أحد عشر ،للشركة عدد أعضاء مجلس اإلدارة  النظام األساس يحددأ. 

 ثالث  تتجاوز  أال األساس بشرط الشركة نظام في عليها املنصوص للمدة  اإلدارة  مجلس أعضاء العامة الجمعية تنتخبب. 

 الشركة نظام ينص لم  ما انتخابهم  إعادة  ويجوز  فترو املجلس األولى )يمكن أن تصل إلى خمس سنوات(. سنوات، باستثناء

 .ذلك غير األساس على

 .مساهمة مدرجة في السوق في آن واحد يشغل عضو مجلس اإلدارة عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات أال ُيشترط ج. 

 اإلدارة: انتهاء عضوية مجلس 10املادة 

العامةأ.   للجمعية  اإلدارة، ويجوز  انتهاء عضوية مجلس  األساس كيفية  الشركة  نظام  العادية في كل وقت عزل جميع   يبين 

  العزل دون اإلخالل بالظروف التي يكون بموجبها    ،على خالف ذلك  أعضاء املجلس أو بعضهم ولو نص نظام الشركة األساس

 الحصول على تعويض.  املعزولفي هذه الحالة، يحق للعضو وعلى أساس غير مقبول أو في وقت غير مناسب. 

بيان مكتوب بها إلى رئيس مجلس  تقديم  هملحوظات على أداء الشركة، فعلي  هإذا استقال عضو مجلس اإلدارة، وكانت لديب. 

 اإلدارة.  اإلدارة، ويجب عرض هذا البيان على أعضاء مجلس
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 مجلس اإلدارة ات: مسؤولي11املادة 

صون مصالحها ه  وكل ما من شأن  بذل واجبي العناية والوالء في إدارة الشركة  هيمثل مجلس اإلدارة جميع املساهمين، وعلي . أ 

 .  وتنميتها وتعظيم قيمتها

جهات  ت .ب أو   
ً
لجانا فوض  وإن  أعمالها  عن  املسؤولية  الشركة  إدارة  مجلس  عاتق  على  بعض  قع  ممارسة  في  أفراد  أو 

 األحوال، ال يجوز ملجلس اإلدارة إصدار تفويض عام أو غير محدد املدة.   . وفي جميعهاختصاصات

 الوظائف األساسية ملجلس اإلدارة: 12املادة 

 :يمارس مجلس إدارة شركة جاز الوظائف األساسية التالية

تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري،   الرئيسة للشركة واإلشراف علىوضع الخطط والسياسات واالستراتيجيات واألهداف  ( أ 

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

املخاطر ومراجعتها    وضع االستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة وسياسات وإجراءات إدارة  (1

 .وتوجيهها

 .املوازنات التقديرية بأنواعها  ل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها املالية وإقرار تحديد الهيكل الرأسمالي األمث (2

 .اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة، وتملك األصول والتصرف بها (3

 .وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في الشركة (4

 .ي الشركة واعتمادهااملراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية ف (5

 الرئيسة. التحقق من توافر املوارد البشرية واملالية الالزمة لتحقيق أهداف الشركة وخططها (6

 وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها، ومن ذلك: (ب

اإلدارة واإلدارة  مجلس    وضع سياسة مكتوبة ملعالجة حاالت تعارض املصالح الفعلية واملحتملة لكل من أعضاء (1

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

 .التعامالت مع األطراف ذوي العالقة

 .التقارير املالية التأكد من سالمة األنظمة املالية واملحاسبية، بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد (2

 ة لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة. املراجعة السنوي (3

يتعارض مع األحكام اإللزامية   بما ال  –  إعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس اإلدارة  (ج

 .العامة لها في هذه الالئحة، ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية

 .ملصالح وفق أحكام هذه الالئحةوضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب ا  (د

عن املعلومات الجوهرية    وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن تقيد الشركة باألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح (ه

 .بها للمساهمين وأصحاب املصالح، والتحقق من تقيد اإلدارة التنفيذية

 .اتها املالية واالئتمانية مع الغير اإلشراف على إدارة مالية الشركة، وتدفقاتها النقدية، وعالق (و

 االقتراح للجمعية العامة غير العادية بما يراه حيال ما يلي:  (ز

 .تخفيضهزيادة رأس مال الشركة أو  (1

 حل الشركة قبل األجل املعين في نظام الشركة األساس أو تقرير استمرارها. (2

 االقتراح للجمعية العامة العادية بما يراه حيال ما يلي:  (ح
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لغرض    هالعادية وعدم تخصيص  من قبل الجمعية العامة غير   هاستخدام االحتياطي االتفاقي للشركة في حال تكوين (1

 .معين

 .تكوين احتياطيات أو مخصصات مالية إضافية للشركة (2

 طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية.  (3

 .إعداد القوائم املالية األولية والسنوية للشركة واعتمادها قبل نشرها  (ط

 .إعداد تقرير مجلس اإلدارة واعتماده قبل نشره  ( ي 

اإلفصاح والشفافية    ضمان دقة وسالمة البيانات واملعلومات الواجب اإلفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل  (ك

 .املعمول بها

أي  املختلفة للشركة و   األنشطة  هإرساء قنوات اتصال فعالة تتيح للمساهمين االطالع بشكل مستمر ودوري على أوج  (ل

 .تطورات جوهرية

د فيها مدة اللجنة وصالحياتها  هتشكيل لجان متخصصة منبثقة عن (م ومسؤولياتها، وكيفية رقابة املجلس   بقرارات يحدَّ

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

 .اللجان وأعضائها

الثابتة، واملكافآتتحديد   (ن املكافآت  التي ُتمنح للعاملين في الشركة، مثل  املرتبطة باألداء، واملكافآت في    أنواع املكافآت 

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

 .املساهمة املدرجة

 . العمل في الشركة وضع القيم واملعايير التي تحكم  (س

 : مسؤوليات مجلس اإلدارة تجاه املساهمين 13املادة 

 .لجمعيات العادية وغير العاديةا املوافقة على دعوة املساهمين النعقاد  أ. 

.  جاز شركةلـالحقيقي والوضع ب. التأكد من أن التقرير السنوي والتقارير املالية املنشورة واملرسلة للمساهمين تعكس األداء  

تزود املساهمين الحاليين بجميع املعلومات حول نتائج األداء وأهم   جاز يجب على مجلس اإلدارة التأكد من أن إدارة  كما

 . جازالتطورات في 

 .ج. تعزيز مبدأ اإلفصاح والشفافية كسياسة دائمة وواضحة ملجلس اإلدارة 

 .د. التوصية بسياسة توزيع األرباح العتمادها من الجمعية العامة

( والتوصية للجمعية العامة باملوافقة على  ةونصف سنوي  ة. املوافقة على توزيعات األرباح املرحلية للمساهمين )ربع سنويـه

 .األساس الشركة  نظاماألرباح السنوية ومعدالت التوزيع على النحو املحدد في 

 .رأس مال الشركة أو تخفيضه قيمة التوصية بزيادة  و.

أتعابهم وتوصية الجمعية   وتحديد  مراجعي حسابات الشركةبشأن اختيار وترشيح    املراجعةز. املوافقة على توصيات لجنة  

 .همالعامة باملوافقة على تعيين

 .رأس املال والنفقات واالستثمارات الرأسمالية مخصصاتبما في ذلك  ،ح. مراجعة وتقييم واعتماد معامالت الشركات الكبرى 

 .األعمال واالستثمارات األساسية لجميعرأس املال  ملخصصات النموذج األمثل. تحديد ط

   .واالستحواذالدمج أنشطة يتعلق ب ي. التفويض واإلشراف على أي نشاط
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 : مسؤوليات مجلس اإلدارة تجاه األعضاء غير التنفيذيين14املادة 

 األعضاءو   –إطالع أعضاء مجلس اإلدارة  
ً
التنفيذيين    تحديدا الشركة وأدائها من خالل    على-غير  مقترحات املساهمين ومالحظاتهم على 

 :اإلجراءات التالية

  وسيلة اتصال أخرى   ةأ. عرض مقترحات املساهمين ومالحظاتهم )إن وجدت( على أعضاء مجلس اإلدارة في أقرب اجتماع أو أي

 .لتحقيق الغرض بشكل مستمر مناسبة

 .يراه مناسًبا لهذا الغرض وال يتعارض مع اللوائح وفقا ملااملجلس  من قبلتدابير أو ترتيبات أخرى  تخاذ أيةا ب. 

 .ج. نشر هذه اإلجراءات في التقرير السنوي ملجلس اإلدارة 

همون بحضور اجتماعات الجمعية العامة حيث يقدم املسا  ،بما في ذلك األعضاء غير التنفيذيين  ،د. يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة 

 .اتاالجتماع في تلكاقتراحاتهم 

 : مسؤوليات مجلس اإلدارة تجاه الشركة 15املادة 

االستثمارية   االستراتيجيةأ. وضع                التوجيهية واملعايير  االستثمار واملبادئ  الصلة   مع  ،العامة وخطة  ذات  اللجان  بهذا   استشارة 

 .الشأن

التنظيمي والتخطيطب. مراجعة األنشطة               التنظيمي والوظيفي بما    ،املتعلقة باإلعداد  التصميم  بما في ذلك اعتماد إرشادات 

 . جازشركة  يتماش ى مع سياسة

 .الشركةب املحيطة خاطر امل ملفج. تحديد 

 .د. وضع ومراقبة مؤشرات األداء الرئيسية )األهداف املالية/غير املالية(

 :املهام املوكلة إليها مثلب من قيامهاإجراءات تشغيل اإلدارة التنفيذية والتأكد   متابعة. تنظيم ومراقبة و هـ

 .وضع السياسات اإلدارية واملالية الالزمة .1

 .التأكد من أن اإلدارة التنفيذية تعمل وفق السياسات املعتمدة من قبل مجلس اإلدارة .2

 .شراف على عملهواإل  جاز شركة لـاختيار وتعيين الرئيس التنفيذي  .3

 .-وجد إن-وتحديد أجره  وعزله، ،الداخلي املراجعأو    ةالداخلي  املراجعةتعيين مدير  .4

التنفيذية   .5 اإلدارة  مع  دورية  اجتماعات  علىعقد  األ   للوقوف  وأيا عمسير  تتعلق    ةل  ومشكالت  مع    بها،عقبات 

 .جاز شركة مراجعة ومناقشة املعلومات املهمة املتعلقة بأعمال

 .جاز شركة وضع معايير ألداء اإلدارة التنفيذية تتفق مع أهداف واستراتيجية ورؤية. 6

 .مراجعة وتقييم أداء اإلدارة التنفيذية .7

 . جازشركة وضع خطط التعاقب في إدارة  .8
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 اإلدارةجلس اإلدارة تجاه رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي وأعضاء مجلس سؤوليات مم :16املادة 

 .أ. آلية اختيار رئيس مجلس اإلدارة ونائبه 

 .وله الحق في إقالته أو إعادة اختياره في أي وقت   ،ب. يختار مجلس اإلدارة رئيًسا من بين أعضائه غير التنفيذيين

 . (NRC) واملكافآتج. مراجعة واعتماد آليات التقييم الخاصة برئيس وأعضاء مجلس اإلدارة من قبل لجنة الترشيحات 

الترشيحات واملكافآت  د. بناًء على توصية التعاقب للمناصب    يتم تحديد  ،(NRC)  لجنة  الترشيح والتقييم وخطط  إجراءات 

 .بما في ذلك الرئيس التنفيذي  ،جاز شركة التنفيذية في

 (. NRC)لجنة الترشيحات واملكافآت . متابعة أنشطة وأداء الرئيس التنفيذي في ضوء توصيات هـ

 الفصل الثاني: اختصاصات وواجبات رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

 اإلدارة رئيس مجلس ومهام: اختصاصات 17املادة 

بفعالية،   هوأداء اختصاصات  هسير عمل  املجلس واإلشراف علىدون إخالل باختصاصات مجلس اإلدارة، يتولى رئيس مجلس اإلدارة قيادة  

 :خاصة ما يلي ويدخل في مهام واختصاصات رئيس مجلس اإلدارة بصفة

 .والصحيحة وغير املضللة  ضمان حصول أعضاء مجلس اإلدارة في الوقت املناسب على املعلومات الكاملة والواضحة ( أ 

 .املناسب  ملسائل األساسية بشكل فعال وفي الوقتالتحقق من قيام مجلس اإلدارة بمناقشة جميع ا  (ب

 .الشركة األساس التنفيذية ونظام  هنظام الشركات ولوائح هتمثيل الشركة أمام الغير وفق ما ينص علي (ج

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

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

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

 .التنفيذين واملستقلين، وإيجاد ثقافة تشجع على النقد البناء

أعضاء مجلس اإلدارة أو يثيرها    اإلدارة مع األخذ بعين االعتبار أي مسألة يطرحها أحدإعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس   (ز

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

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

اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير    إبالغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها باألعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس (ط

 للفقرة    مباشرة فيها، على أن يتضمن هذا اإلبالغ املعلومات التي قدمها
ً
من املادة الثالثين    (14)العضو إلى مجلس اإلدارة وفقا

 وأن يرافق هذا التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي.حوكمة الشركات،  من الئحة

 أعضاء مجلس اإلدارة ومهام: اختصاصات 18املادة 

 :والواجبات اآلتية املهام – اإلدارة في مجلس   هيؤدي كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة من خالل عضويت

 .تقديم املقترحات لتطوير استراتيجية الشركة . أ 

 .أداء اإلدارة التنفيذية ومدى تحقيقها ألهداف الشركة وأغراضهامراقبة   .ب

 .مراجعة التقارير الخاصة بأداء الشركة .ت

 .التحقق من سالمة ونزاهة القوائم واملعلومات املالية للشركة  .ث
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 .التحقق من أن الرقابة املالية ونظم إدارة املخاطر في الشركة قوية .ج

 .اء اإلدارة التنفيذية تحديد املستويات املالئمة ملكافآت أعض .ح

 .إبداء الرأي في تعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية وعزلهم   .خ

 .املشاركة في وضع خطة التعاقب واإلحالل في وظائف الشركة التنفيذية  .د

التنفيذية واألنظمة ذات  .ذ املالية ولوائحهما  التام بأحكام نظام الشركات ونظام السوق  الصلة والنظام األساس عند   االلتزام 

 .املشاركة في أي عمل يشكل إساءة لتدبير شؤون الشركة  في املجلس، واالمتناع من القيام أو  هملهام عضويت همارستم

إال لعذر مشروع يخطر ب .ر التغيب عنها  العامة وعدم  أو  ه  حضور اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعية   ،
ً
رئيس املجلس مسبقا

 .ألسباب طارئة

واملشاركة فيها بفعالية، بما في ذلك   ه ، والتحضير الجتماعات مجلس اإلدارة ولجانهاتتخصيص وقت كاٍف لالضطالع بمسؤولي  .ز

 .بالشركة األسئلة ذات العالقة ومناقشة كبار التنفيذيين هتوجي

 .الرأي بشأنها دراسة وتحليل املعلومات ذات الصلة باملوضوعات التي ينظر فيها مجلس اإلدارة قبل إبداء .س

املوضوعات واستقصاء آراء املختصين   اإلدارة اآلخرين من إبداء آرائهم بحرية، وحث املجلس على مداولة تمكين أعضاء مجلس  .ش

 .ظهرت حاجة إلى ذلك من أعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة ومن غيرهم إذا 

التي تتم لحساب األعمال والعقود    في-مباشرة    كانت أم غير   مباشرة -ه  إبالغ مجلس اإلدارة بشكل كامل وفوري بأي مصلحة ل . ص

تلك املصلحة وحدودها وأسماء أي أشخاص معنيين بها، والفائدة املتوقع الحصول    الشركة، وأن يتضمن ذلك اإلبالغ طبيعة

وعلى ذلك العضو عدم املشاركة   بشكل مباشر أو غير مباشر من تلك املصلحة سواء أكانت تلك الفائدة مالية أم غير مالية،  عليها

  في التصويت على أي 
ً
 .ألحكام نظام الشركات ونظام السوق املالية ولوائحهما التنفيذية  قرار يصدر بشأن ذلك، وذلك وفقا

بمشاركت . ض وفوري  كامل  بشكل  اإلدارة  املباشرة   املباشرة -ه  إبالغ مجلس  غير  أو   أي   في-  أو  الشركة،  منافسة  شأنها  من  أعمال 

 ألحكام نظام الشركات ونظام هأحد فروع النشاط الذي تزاول  في-  مباشر أو غير مباشر   بشكل-الشركة    هبمنافست
ً
، وذلك وفقا

 .ولوائحهما التنفيذية  السوق املالية

لم يكن ذلك في أثناء   ما-الشركة  في املجلس إلى أي من مساهمي هعدم إذاعة أو إفشاء أي أسرار وقف عليها عن طريق عضويت .ط

أحكام نظام الشركات ونظام السوق املالية ولوائحهما    هبحسب ما تقتضي  إلى الغير، وذلك  أو -انعقاد اجتماعات الجمعية العامة  

 .التنفيذية

 .الشركة واملساهمين كافة العمل بناًء على معلومات كاملة، وبحسن نية، مع بذل العناية واالهتمام الالزمين، ملصلحة .ظ

 .املترتبة على العضوية هوأدواره ومسؤوليات  هدراك واجباتإ  .ع

 .الصلة  في مجال أنشطة الشركة وأعمالها وفي املجاالت املالية والتجارية والصناعية ذات  هتنمية معارف .غ

 في املجلس على الوجه األكمل.  همن الوفاء بمهام  هاالستقالة من عضوية مجلس اإلدارة في حال عدم تمكن .ف

 أنشطة مجلس اإلدارة :الثالثالفصل 

 : اجتماعات مجلس اإلدارة19املادة 

 .على األقل في السنة يعقد املجلس اجتماعين أ.

 من عضو  كل  إلى لالجتماع إرسال الدعوة  ويجب  ،أعضائه من  عضوين  طلب أو رئيس دعوة  على بناءً  اإلدارة  مجلس يجتمعب.  

  االجتماعتاريخ   من األقل على أيام خمسة قبل املجلس أعضاء
ً
 الالزمة، واملعلومات والوثائق االجتماع أعمال جدول  لها مرافقا

  االجتماع إلى الدعوة  إرسال فيجوز  طارئ، بشكل االجتماع األوضاع عقد تستدع لم  ما
ً
االجتماع جدول  لها مرافقا  أعمال 

 .االجتماع تاريخ قبل أيام خمسة عن تقل مدة  خالل الالزمة واملعلومات والوثائق
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  االجتماع يكون  الج.  
ً
على أال يقل عدد الحاضرين عن ثالثة. األقل،   على اإلدارة  مجلس أعضاء عدد نصف بحضور  إال  صحيحا

الهاتف أو  و  الحضور عن طريق  التقنية الحديثةيجوز لعضو مجلس اإلدارة  في    عبر وسائل  على النحو املنصوص عليه 

 .للشركة النظام األساس

يرجح   تساوي األصواتوفي حال    ،مجلس اإلدارة متساوون في التصويت وتصدر قرارات املجلس بأغلبية األصواتد. أعضاء  

 .الرئيس صوت يضم الجانب الذي 

 لغايات املداولة.    ، إصدار قرارات بالتمرير  ، في الحاالت العاجلة  ،. يجوز للمجلسهـ
ً
ما لم يدع أي عضو إلى اجتماع املجلس كتابة

 
ُ
 .هذه القرارات على املجلس في أول اجتماع الحق له ويتم توثيقها في محضر االجتماععرض مثل وت

 : مالحظات أعضاء مجلس اإلدارة20املادة 

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

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

 .اإلدارة 

 لقرار املجلس، فيجب إثبات .ب
ً
 مغايرا

ً
 اجتماع املجلس.  بالتفصيل في محضر  هإذا أبدى عضو مجلس اإلدارة رأيا

 االجتماعات : محاضر 21املادة 

لتسهيل    ،بما في ذلك التصويت الذي تم إجراؤه   ،وحفظها تدوين املناقشات واملداوالت وتوثيقها وتصنيفها  باملجلس    يقومأ.  

( أيام عمل بعد  10يجب تزويد أعضاء مجلس اإلدارة بمسودة محضر االجتماع خالل عشرة )و عند الضرورة.    الرجوع إليها

أيام7تعليقات في غضون سبعة )  ةي أيفي حال عدم تلقوتاريخ االجتماع املنعقد إلبداء املالحظات.   بمثابة   ذلكيعتبر    ،( 

  في موافقة ضمنية على املسودات حتى يتم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة وتوقيعها من قبل جميع األعضاء الحاضرين  

 .ة الضرور   ما دعتإذا   ،التمريرأول اجتماع قادم ملجلس اإلدارة أو عن طريق 

تم  تأو أي من األمور املعروضة والتي لم    جاز شركة  تعلق بأداء  تمالحظات    ةأعضاء مجلس اإلدارة أيب. إذا كان لدى أي من  

. بهذا الشأناملجلس أو سيتخذها تسجيل هذه املالحظات واإلجراءات التي يتخذها  يتم  ،في اجتماع مجلس اإلدارة  تسويتها

تسجيل هذا الرأي بالتفصيل في محضر   يتم عندئذ  ،ملجلسأبدى أحد أعضاء مجلس اإلدارة رأًيا يختلف عن قرار ا ما  إذا و 

 .اجتماع املجلس

 إلعفائه من املسؤولية إال إذا ثبت عدم   ، فال ُيعد ذلكغياب العضو عن حضور أي اجتماع صدر فيه القرار  في حالج. 
ً
سببا

 .به  هاالعتراض عليه بعد علم من  تمكنهعلم العضو الغائب بالقرار أو عدم 

 (DOA Matrix)الصالحيات تفويض  مصفوفة: 22املادة 

التنفيذيةتتحدد بشكل كتابي مباشر   اإلدارة واإلدارة  ونائبه ومجلس  اإلدارة  الرئيس   ،صالحيات ومسؤوليات رئيس مجلس  ذلك  بما في 

لن يكون ألي شخص السلطة الوحيدة واملطلقة التخاذ   ،ع األحوالفي جميو  .جازشركة  لـ  النظام األساسفي هذا الدليل أو في    ،التنفيذي

 القرارات في الشركة. كما يقوم املجلس بما يلي: 

بما في ذلك تحديد املهام واالختصاصات واملسؤوليات املوكلة   ،الشركة  واعتماد السياسات الداخلية املتعلقة بأعمال  وضعأ.  

 .مع تحديد األمور التي يحتفظ مجلس اإلدارة بالحق في البت فيها  ،إلى املستويات التنظيمية املختلفة
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املوافقة على سياسة مكتوبة مفصلة   التنفيذية    حول ب.  لإلدارة  تفويضها  يتم  التي  الصالحيات   وشروحالصالحيات  لهذه 

يجوز ملجلس اإلدارة أن يطلب من اإلدارة التنفيذية تقديم تقارير دورية عن ممارستها  و وطريقة التنفيذ ومدة التفويض.  

 .الصالحيات املفوضة تلكل

  ا تحديثه ، معأصحاب املصالح/الزميلةوالشركات  الشركة نظم العالقة بينتل (DOA)تفويض الصالحيات  د مصفوفةيحدتج. 

 .بشكل منتظم كلما لزم األمر 

 

 الواجبات  بين: الفصل 23املادة 

 يجوز للمجلس أن يعين من بين أعضائه  و  ،بتعيين رئيس ونائب رئيس من بين أعضائه جاز  شركة أ. يقوم مجلس إدارة 
ً
  عضوا

 إذا لزم األمر
ً
 .منتدبا

 .بما في ذلك الرئيس التنفيذي أو املدير العام آخر، ب. ال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي 

 .اختصاصات ومسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة ونائبه يحدد نظام الشركة األساسج. 

السلطة الوحيدة واملطلقة على قرارات الشركةتأن    لشخص واحدال يجوز    ،د. في جميع الحاالت اتخاذ بل    ،كون له  يجب 

 .املستوى التنظيميجميع القرارات على  

 : تقييم األداء 24املادة 

 تقييم األداء 

 .آليات تقييم األداء السنوي  وضعب  ،بناًء على اقتراح من لجنة الترشيحات واملكافآت ،أ. يقوم مجلس اإلدارة

جلس اإلدارة  ب. يجب أن يكون تقييم األداء مكتوًبا وواضًحا ومعلًنا عنه لألطراف الخاضعة للتقييم لضمان األداء الفعال مل

 .جلس واللجان واإلدارة التنفيذيةاملوأعضاء 

  ، ج. يجب أن يختبر تقييم األداء )على سبيل املثال ال الحصر( مؤشرات األداء الرئيسية املرتبطة باألهداف االستراتيجية للشركة

املخاطر الداخلية واألنشطة ذات الصلة.    ،وجودة إدارة  التقييمات تقييًما يجب أن تكما  وكفاءة أنظمة الرقابة  تضمن 

 .نقاط الضعف الالزمة ملعالجة وسائلوال  ،لنقاط القوة والضعف

واملساهمة    ،يراعى في التقييم الفردي ألعضاء مجلس اإلدارة مدى املشاركة الفعالة للعضو والتزامه بأداء واجباته ومسؤولياتهد.  

ما  ب  ،رفع كفاءة املجلس وفعاليته  جدواها في مجلس اإلدارة    يرى بما في ذلك التركيز على املجاالت التي   جاز شركة  في  الفاعلة

 في ذلك حضور جلسات املجلس ولجانه وتخصيص الوقت الالزم لها. 

الرئيسهـ ألداء  دورية  تقييمات  بإجراء  التنفيذيين  غير  األعضاء  قيام  من  املجلس  يتأكد  نظر  ،  .  وجهات  أخذ  األعضاء  بعد 

 .التنفيذيين من دون أن يحضر رئيس املجلس النقاش املخصص لهذا الغرض

 .املجلس وأعضائه ولجانه واإلدارة التنفيذية كل من يجب أن يتضمن التقرير السنوي ملجلس اإلدارة نتائج تقييم أداءو. 
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 : أمين سر املجلس 25املادة 

 للسر من بين    . أ 
ً
د اختصاصات ومكافآت أمين السر بقرار من مجلس    هأعضائُيعّين مجلس اإلدارة أمينا أو من غيرهم، وتحدَّ

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

مكان  توثيق اجتماعات مجلس اإلدارة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت، وبيان  (1

، وتوثيق قرارات املجلس ونتائج التصويت، وحفظها في سجل هوانتهائ  هووقت بدايت  هوتاريخ  االجتماع

، وتوقيع هذه  -وجدت  إن-أسماء األعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها  خاص ومنظم، وتدوين

 .املحاضر من جميع األعضاء الحاضرين

 .والتقارير التي يعّدها املجلسحفظ التقارير التي ُترفع إلى مجلس اإلدارة   (2

تزويد أعضاء مجلس اإلدارة بجدول أعمال املجلس وأوراق العمل والوثائق واملعلومات املتعلقة به،   (3

وأي وثائق أو معلومات إضافية يطلبها أي من أعضاء مجلس اإلدارة ذات عالقة باملوضوعات املشمولة 

 .في جدول االجتماع

 .دارة باإلجراءات التي أقرها املجلسالتحقق من تقيد أعضاء مجلس اإل  (4

 .تبليغ أعضاء مجلس اإلدارة بمواعيد اجتماعات املجلس قبل التاريخ املحدد بمدة كافية (5

 .عرض مسودات املحاضر على أعضاء مجلس اإلدارة إلبداء مرئياتهم حيالها قبل توقيعها (6

من   (7 نسخة  على  وسريع  كامل  بشكل  اإلدارة  أعضاء مجلس  اجتماعات التحقق من حصول  محاضر 

 .املجلس واملعلومات والوثائق املتعلقة بالشركة

 .التنسيق بين أعضاء مجلس اإلدارة  (8

 تقديم العون واملشورة إلى أعضاء مجلس اإلدارة.  (9

 ال يجوز عزل أمين سر مجلس اإلدارة إال بقرار من مجلس اإلدارة.  .ب

 الفصل الرابع: التدريب والدعم والتقييم 

 التدريب: 26املادة 

التنفيذية، ووضع البرامج الالزمة لذلك، مع مراعاة   يتعين على الشركة إيالء االهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 

 ما يلي: 

 للتعريف بسير عملأ.  
ً
ما الشركة وأنشطتها، وبخاصة    إعداد برامج ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية املعينين حديثا

 يلي:

 .استراتيجية الشركة وأهدافها (1

 .الجوانب املالية والتشغيلية ألنشطة الشركة (2

 .ومهامهم ومسؤولياتهم وحقوقهالتزامات أعضاء مجلس اإلدارة  (3

 .لجان الشركة واختصاصاتهامهام  (4

  التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر؛ لحصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة ب. وضع اآلليات الالزمة 

 .بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في املجاالت ذات العالقة بأنشطة الشركة 

 : تزويد األعضاء باملعلومات 27املادة 

ة بجميع املعلومات  يتعين على اإلدارة التنفيذية بالشركة تزويد أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء غير التنفيذيين بوجه خاص ولجان الشرك

  والبيانات والوثائق والسجالت الالزمة، على أن تكون كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة وفي الوقت املناسب؛ لتمكينهم من أداء واجباتهم 

 .ومهامهم 
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 املصالح  تعارضالفصل الخامس: 

 وصفقات األطراف ذوي العالقة املصالح تعارض : التعامل مع 28املادة 

وصفقات أو تعامالت األطراف ذوي العالقة    التنفيذية، يجري التعامل مع حاالت تعارض املصالح  همع مراعاة أحكام نظام الشركات ولوائح

 لألحكام الواردة في هذا الفصل.
ً
 وفقا

 املصالح  تعارض: سياسة 29املادة 

تعامل مع حاالت تعارض املصالح الواقعة أو املحتمل وقوعها التي يمكن أن تؤثر في أداء يضع مجلس اإلدارة سياسة مكتوبة وواضحة لل

أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية أو غيرهم من العاملين في الشركة عند تعاملهم مع الشركة أو مع أصحاب املصالح اآلخرين، 

 على أن تتضمن هذه السياسة بصفة خاصة ما يلي: 

في الشركة بضرورة تجنب الحاالت التي   ى أعضاء مجلس اإلدارة وكبار املساهمين وكبار التنفيذيين وغيرهم من العاملينالتأكيد عل . أ 

 ألحكام نظام الشركات ولوائح تؤدي إلى تعارض مصالحهم مع مصالح الشركة،
ً
 .التنفيذية هوالتعامل معها وفقا

 .تتناسب مع طبيعة نشاط الشركةتقديم أمثلة توضيحية لحاالت تعارض املصالح  .ب

املصالح، والحصول على الترخيص أو    إجراءات واضحة لإلفصاح عن تعارض املصالح في األعمال التي قد ينشأ عنها تعارض في  .ت

 .املوافقة الالزمة

 .التعارض  اإللزام باإلفصاح الدائم عن الحاالت التي قد تؤدي إلى تعارض في املصالح أو عند وقوع هذا  .ث

 .اإللزام باالمتناع عن التصويت أو املشاركة في اتخاذ القرار عند وجود تعارض في املصالح .ج

إبالغ الهيئة والجمهور من دون أي تأخير  إجراءات واضحة عند تعاقد الشركة أو تعاملها مع طرف ذي عالقة، على أن يشمل ذلك  .ح

 أو يزيد على التعامل مس بذلك التعاقد أو التعامل، إذا كان هذا التعاقد أو 
ً
 آلخر قوائم   1اويا

ً
% من إجمالي إيرادات الشركة وفقا

 .مراجعة مالية سنوية

 اإلجراءات التي يتخذها مجلس اإلدارة إذا تبين له اإلخالل بهذه السياسة.  .خ

 املصالح  تعارض: تجنب 30املادة 

 :يجب على عضو مجلس اإلدارة  . أ 

 .خاصة  مصالح  لتحقيق  همنصب يستغل  وأال   الشخصية،  همصلحت  على  الشركة  مصالح يقّدم  وأن ونزاهة،  بأمانة  همهام   ممارسة (1

 على املعروضة املوضوعات في النظر  عند حياده  في تؤثر  قد التي التعارض بحاالت املجلس وإبالغ املصالح، تعارض حاالت تجنب (2

 املوضوعات  هذه   على  التصويت  في  هصوت  احتساب  وعدم   املداوالت،  في  العضو  هذا   إشراك  عدم  اإلدارة   مجلس وعلى  املجلس،

 .املساهمين وجمعيات اإلدارة  مجلس  اجتماعات في

 .شخص  أي   إلى إفشائها  وعدم وأنشطتها بالشركة الصلة ذات املعلومات  سرية على الحفاظ (3

 

 :مجلس اإلدارة  عضو يحظر على   .ب

مصلحة مباشرة   هالشركة إذا كانت ل  األعمال والعقود التي تتم لحسابالتصويت على قرار مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة في   (1

 . أو غير مباشرة فيها

االستغالل أو االستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من أي من أصول الشركة أو معلوماتها أو الفرص االستثمارية املعروضة   (2

 في مجلس اإلدارة، أو املعروضة على الشركة، ويشم  هبصفت  هعلي
ً
ل ذلك الفرص االستثمارية التي تدخل ضمن أنشطة عضوا

الفرص   استغالل  الذي يستقيل ألجل  املجلس  الحظر على عضو  االستفادة منها، ويسري  في  الشركة  ترغب  التي  أو  الشركة، 

 ترغب الشركة في االستفادة منها والتي َعِلم بها أثناء عضويته بمجلس اإلدارة.  التي- مباشر أو غير مباشر  بطريق-االستثمارية 
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 املصالح  تعارض: إفصاح املرشح عن 31املادة 

 لعضوية مجلس اإلدارة أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حاالت تعارض املصالح، وتشمل:  هعلى من يرغب في ترشيح نفس

 .يرغب في الترشح ملجلس إدارتها وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التيأ. 

 .تزاوله منافستها في أحد فروع النشاط الذي اشتراك في عمل من شأن منافسة الشركة، أو ب. 

 

 الرابع: لجان الشركة  الباب

 : نبذة عن اللجان32املادة 

 : اللجان التالية جاز شركة لدى تتشكل 

 املراجعة أ. لجنة 

 ( (NRC واملكافآتب. لجنة الترشيحات 

باإلدارة اليومية    الخاصة  اتلدعم عملية صنع القرار   التنفيذية  اإلدارة   من  لجان   تشكيليمكن أيًضا    ،باإلضافة إلى لجان مجلس اإلدارة 

 وتسيير أعمال الشركة. 

 : عضوية اللجان 33املادة 

تبدأ وتنتهي    ة بمد  (NRC) بناًء على توصية لجنة الترشيحات واملكافآت شركةال  من قبل مجلس إدارة   اللجانأ. يتم تعيين أعضاء  

    ،شركةال  بفترة عمل مجلس إدارة 
ّ
  تكون لدى يجب أن  و ن خمسة. وال يزيد عيقل عدد أعضاء كل لجنة عن ثالثة  على أال

جميع أعضاء   عزل   شركةال يحق ملجلس إدارة و أعضاء اللجنة الخبرة واملؤهالت املتعلقة بوظيفة واختصاصات كل لجنة. 

تحدد ، حيث  املراجعةمناسًبا لتحقيق أهداف اللجنة باستثناء أعضاء لجنة    املجلس  أو أي منهم في أي وقت يراه   اناللج

 .الجمعية العامة تعيينهم وعزلهم 

 في تعارض حاالت عنها ينشأ التي قد باملهام املعنية اللجان في التنفيذيين غير اإلدارة  مجلس أعضاء من كاٍف  عدد تعيين يجبب. 

تفويض الفريق   كما يحق لها  ،لجنة تشكيل فريق من داخلها ألي سبب تراه مناسبا لتحقيق أهدافها  يحق لكل.  املصالح

 . أن يتكون هذا الفريق من عدد ال يقل عن عضوين ةطيشر  ،بعض صالحياته حسب ما تراه ضرورياب

يتم اختياره بأغلبية    ،وجود مثل هذا التعيينفي حال عدم  و  .جاز شركة  د. يتم تعيين رئيس كل لجنة من قبل مجلس إدارة 

 .أصوات اللجنة

 من قبل مجلس اإلدارة هـ
ً

 .. يحق لكل عضو في اللجنة االستقالة شريطة أن يكون توقيت استقالة العضو مناسًبا ومقبوال

بتعيين  (NRC) واملكافآت الترشيحات على توصية لجنة  بناءً -يقوم مجلس اإلدارة  ،لجنة ةفي أيشاغر منصب  وجودفي حالة  و.

فُيعرض قرار التعيين على أقرب    ، عضو في املنصب الشاغر إلكمال فترة سلفه حتى نهاية املدة. أما بالنسبة للجنة املراجعة

 .جمعية عامة العتماده 
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 : اجتماعات اللجان 34املادة 

اللجنأ.   التنفيذية عدا أمين سر  اللجان حضور اجتماعاتها إال إذا  ال يحق ألي عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة  ة وأعضاء 

 .هأو الحصول على مشورت  هطلبت اللجنة االستماع إلى رأي

تساوي  ب.   وعند  الحاضرين،  أصوات  بأغلبية  قراراتها  وتصدر  أعضائها،  أغلبية  اللجان حضور  اجتماعات  لصحة  ُيشترط 

ح الجانب الذي صوت مع رئيس االجتماع  .األصوات يرجَّ

 .ويجوز عقد اجتماعات استثنائية عند االقتضاء ،نة اجتماعين مقررين مسبًقا خالل العامج. تعقد كل لج

 اللجنة  أمين سر : 35املادة 

 للسر تختار كل لجنة  
ً
أمين من بين أعضائها أو موظفي الشركة دون أن يكون له حق التصويت على قرارات اللجنة )في حال لم يكن    أمينا

محاضره  السر  وتوثيق  وتطويرها  وأنشطتها  اللجنة  اجتماعات  تنظيم  عن   
ً
مسؤوال ويكون  اللجنة(  في   

ً
توصياته  اعضوا تنفيذ   ا ومتابعة 

تحدد كل لجنة مكافآت وطريقة الدفع  و .  لها  وتقديم الدعم اإلداري واللوجستي  اين أعضائهوتسهيل عملية التواصل ب  اوقراراته  اوتوجيهاته

 .ذات الصلة جاز شركة سياسات وفق  ألمين السر 

 التقارير : 36املادة 

تقوم كل لجنة بإعداد ونشر و حول األداء واإلنجازات الرئيسية للجنة.    جاز شركة  تقديم تقرير دوري إلى مجلس إدارة  برئيس كل لجنة    يقوم

أنشطتها والقرارات   حول تقدم كل لجنة تقارير منتظمة إلى مجلس اإلدارة و . الساريةالقوانين واللوائح  الذي تتطلبهسنوي بالقدر ال هاتقرير 

من قبل الرئيس أو أي عضو آخر في اللجنة    مكتوبل تقرير شفوي أو قد يتخذ التقرير املقدم إلى مجلس اإلدارة شكو والتوصيات الرئيسية.  

 تعينه اللجنة لتقديم مثل هذا التقرير. 

 ميثاق اللجان : 37املادة 

العامة   ،يتضمن واجباتها ومسؤولياتها وآليات متابعتها وطرق املكافأة بها  لكل لجنة ميثاق خاص     وال يجوز تعديله إال بموافقة الجمعية 

 .ولجنة الترشيحات واملكافآت املراجعةللجنة  بالنسبة

 في املصالح  هاملحتمل التعارضاملصالح ومعالجة حاالت  تعارضالخامس:  الباب

 : الغرض38املادة 

التي تنظم تعارض   املصالح لكٍل من مساهمي الشركة ومجلس اإلدارة ولجان الغرض من هذه السياسة هو بيان السياسات واإلجراءات 

الشركة وكبار التنفيذيين، واملوظفين ومراجعي الحسابات، واملستشارين وأصحاب املصلحة اآلخرين حسب ما تقتضيه الحاجة )ويشار إليهم  

 في هذه السياسة "باألشخاص املعنيين"(. كما تهدف هذه السياسة إلى مساعدة "األشخاص
ً
املعنيين" للتعامل مع حاالت التعارض   جميعا

ساءلة والشفافية التي تطبقها الشركة في عملياتها
ُ
 ألهداف امل

ً
 للمتطلبات القانونية ووفقا

ً
 . وفقا
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 : نظرة عامة 39املادة 

الشركات في  املصالح  تعارض  ا    ينشأ  املصالح  األشكال مع  بأي شكل من  الخاصة لألشخاص  الشخصية  املصالح  تتداخل  لعامة  عندما 

 .للشركة

وتحترم الواقع املتمثل في أن "األشخاص املعنيين" لديهم مصالح شخصية وأن لهم الحق في املشاركة في مختلف األنشطة   شركة جاز وتقر 

 .يؤدي ذلك بأي شكل من األشكال إلى تعارض مع املصالح العامة للشركة أال على 

 :ن أن ينشأ عنها تعارض املصالحوفيما يلي أمثلة لحاالت تعارض املصالح أو حاالت يمك

، أو املعلومات، أو فرص األعمال التي يحصل عليها أثناء عمله في  شركة جازأن يستخدم أحد األشخاص املعنيين منصبه في   ( أ 

 . الشركة للحصول على منافع شخصية أو لتحقيق فوائد لطرف ثالث

ذ قرار أو الدخول في تعامل أو عملية شراء لصالح شركة  عندما يقوم أحد "األشخاص املعنيين" مثل عضو مجلس اإلدارة باتخا (ب

 .له مصلحة فيها

 .أن يقوم املوظف و/أو أحد أقاربه بأي أعمال للموردين أو املوردين بالباطن أو املنافسين (ج

بموضوعية  عندما يقوم أحد "األشخاص املعنيين" بأعمال أو تكون له مصالح قد تجعل من الصعب عليه أداء عمله في الشركة   (د

 .وفعالية

عندما يقوم أحد "األشخاص املعنيين" )مثل عضو املجلس( بأخذ مقابل مادي نظير تقديمه استشارات إلى شركة أخرى منافسة   (ه

 .الرئيسة الشركة للشركة أي أن طبيعة عملها ونشاطها مماثل ألحد أنشطة 

ي حال تقدم أحد األقارب لوظيفة على األشخاص  أو التوصية بخصوصهم وف بشركة جاز التوسط لتوظيف األقارب واألصدقاء  (و

 لإلجراءات والسياسات التي تحددها الشركة دون تأثير أو تدخل بطريقة مباشرة  
ً
املعنيين عدم التوسط له وترك األمور تسير وفقا

 .أو غير مباشرة

 : التطبيق 40املادة 

 :املذكورين أدناه  أصحاب املصالحتنطبق هذه السياسة على  

 .أو أكثر من رأس مال الشركة %5يمتلكون  ممنساهمين  أ. كبار امل

 .ولجان املجلس األخرى  املراجعةب. أعضاء لجنة 

 . الشركة يوظفمن و يج. كبار التنفيذي

 . الشركة ي ومستشار حسابات ال و مراجعد. 

 ملا يقتضيه الحالن ياآلخر  أصحاب املصالح. هـ
ً
 .وفقا

 املصالح املرتبط بكبار املساهمين  عارض: ت41املادة 

% فما فوق من أسهم الشركة بطريقة  5تخضع كافة املعامالت والعقود التي تتم مع كبار املساهمين وأقربائهم الذين يملكون  أ.  

   .مباشرة أو غير مباشرة لذات الشروط التي تخضع لها املعامالت التي تتم مع الغير 

% فما فوق من أسهم الشركة 5املعامالت التي تتم مع كبار املساهمين وأقربائهم الذين يملكون  يتم اإلفصاح عن كافة  ب.  

 . بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حسب األنظمة والقوانين
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 املصالح املرتبط بمجلس اإلدارة تعارض: 42املادة 

 للضو  –ال يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة  ( أ 
ً
ابط التي تضعها الجهة املختصة أن  بغير ترخيص من الجمعية العامة وفقا

 تكون له أي مصلحة )مباشرة أو غير مباشرة( في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.

على عضو مجلس اإلدارة أن يبلغ املجلس بما له من مصلحة شخصية في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة،  (ب

االجتماع، وال يجوز للعضو ذي املصلحة االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في  ويثبت هذا التبليغ في محضر  

 هذا الشأن.

يبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة عند انعقادها باألعمال والعقود التي يكون ألي أحد من أعضاء مجلس اإلدارة   (ج

و املجلس ألعمال الشركة أو منافستها في أحد  مصلحة شخصية فيها، وذلك بعد تحقق مجلس اإلدارة من منافسة عض 

 للضوابط التي يقرها، على أن يتم التحقق من هذه األعمال بشكل سنوي، ويرفق بهذا    هفروع النشاط الذي تزاول
ً
وفقا

 لحسابات(. ا راجع مالتبليغ تقرير خاص من املحاسب القانوني )

 للضوابط التي تضعها الجهة املختصة أن يشترك  ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة بغير ترخيص من الجمعية العام (د
ً
ة وفقا

 في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله. 

 ملا ورد باللوائح الصادرة من هيئة السوق  لينبغي   (ه
ً
لمجلس مراعاة متطلبات االستقاللية وحاالت تعارض املصالح وفقا

 املستشارين املاليين والقانونيين ومراجعي الحسابات.املالية، وذلك عند تعيين 

 يدخل في مفهوم االشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله ما يلي:  (و

1.  
ً
تأسيس عضو مجلس اإلدارة لشركة أو تملكه نسبة مؤثرة ألسهم أو حصص في شركة أو منشأة أخرى، تزاول نشاطا

 نوع نشاط الشركة. من

 قبول عضوية مجلس إدارة شركة منافسة للشركة.  .2

 حصول العضو على وكالة تجارية أو ما في حكمها، ظاهرة كانت أو مستترة، لشركة أو منشأة أخرى منافسة للشركة.  .3

 املصالح املرتبط باإلدارة التنفيذية واملوظفين  تعارض: 43املادة 

يجب أن يتم إبالغ مجلس اإلدارة عن أي أنشطة عمل خارجية يقوم بها أي مسئول تنفيذي باإلدارة، ويجب أخذ موافقة من قبل املجلس 

 .عليها، وأن يتم اإلفصاح عنها حسب األنظمة والقوانين في هذا الخصوص

التنفي املسؤول  أراد  األمر وتقييمه  وفي حال  التنفيذي للشركة ملراجعة  األمر، عليه عرض األمر على الرئيس  القيام بهذا  ذي أو املوظف 

 إلصدار القرار املناسب بشأنه.
ً
 والتوصية بخصوصه ملجلس إدارة الشركة تمهيدا

 اآلخرين بأصحاب املصالحاملصالح املرتبط  تعارض: 44املادة 

والعقود التي تتم مع املوردين والعمالء اآلخرين للشركة لذات الشروط التي تخضع لها املعامالت التي تتم مع الغير  تخضع كافة املعامالت 

   من حيث التقييم وعدالة التنفيذ واإلفصاح أو التبليغ.

 : السرية 45املادة 

 .الغير الحفاظ على سرية املعلومات ذات الصلة بالشركة وأنشطتها وعدم إفشائها إلى أي شخص أو  . أ 

ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أن يفشوا في غير اجتماعات الجمعية العامة ما وقفوا عليه من أسرار الشركة. وال يجوز   .ب

لهم استغالل ما يعلمون به بحكم عضويتهم في تحقيق مصلحة لهم أو ألحد أقاربهم أو للغير؛ وإال وجب عزلهم ومطالبتهم  

 .بالتعويض
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 املصالح  تعارض حاالت : اإلفصاح عن46املادة 

 عن مصالحهم الشخصية التالية 
ً
 :يلتزم جميع أعضاء مجلس اإلدارة ومنسوبي الشركة باإلفصاح والتبليغ فورا

 .أي مصلحة في استثمار أو ملكية في نشاط تجاري أو منشأة لها فائدة أو تتحصل على أي فائدة من الشركة ( أ 

 تستقبل خدمة أو أي منفعة من الشركة. أي مصلحة مع زبون، عميل أو أي منشأة أخرى  (ب

  .عميل أو أي منشأة أخرى في وضع يجعلها تستفيد من أي إجراءات يقوم بها عضو مجلس اإلدارة أو املوظفأو نشاط تجاري،  (ج

الشركة و/أو  املصالح املباشرة وغير املباشرة لعضو مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأمين سر مجلس اإلدارة وأي من أقاربهم مع   (د

 .شركاتها الفرعية أو تقديم إقرار ينفي ذلك

ملخص لعقود العمل الحالية أو املقترحة ألعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين مع الشركة و/أو شركاتها  (ه

 .الفرعية 

حد أعضاء مجلس اإلدارة أو ألي قريب  التفاصيل الكاملة ألي عقد أو ترتيب يكون فيه للرئيس التنفيذي او للمدير املالي أو أل  (و

 ألعمال الشركة أو تقديم إقرار ينفي ذلك
ً
 .لهؤالء مصلحة جوهرية ويكون مهما

وفق   –  املصالحعلى من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حاالت تعارض  

وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي يرغب في  ، وتشمل: –اإلجراءات املقررة من الهيئة 

 .الترشح ملجلس إدارتها. واشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله
 

 السادس: الرقابة الداخلية  الباب

 : نظام الرقابة الداخلية47املادة 

املتعلقة بإدارة املخاطر وتطبيق أحكام قواعد   يتعين على مجلس اإلدارة اعتماد نظام رقابة داخلية للشركة لتقييم السياسات واإلجراءات

تعتمدها  التي  بالشركة  الخاصة  اتباع معايير   الحوكمة  النظام  أن يضمن هذا  الصلة، ويجب  ذات  واللوائح  باألنظمة   الشركة، والتقيد 

 لألحكام والضوابط الخاصة واضحة  
ً
للمسؤولية في جميع املستويات التنفيذية في الشركة وأن تعامالت األطراف ذات العالقة تتم وفقا

 .بها

 تأسيس إدارة مستقلة بالشركة : 48املادة 

 .الداخليةإدارة لتقييم وإدارة املخاطر، واملراجعة   - في سبيل تنفيذ نظام الرقابة الداخلية املعتمد - تنش ئ الشركة . أ 

يجوز للشركة االستعانة بجهات خارجية ملمارسة مهام واختصاصات إدارة تقييم وإدارة املخاطر، واملراجعة الداخلية، وال  .ب

 يخل ذلك بمسؤولية الشركة عن تلك املهام واالختصاصات.

 ة الداخلي املراجعة إدارة  مهام: 49املادة 

ها باألنظمة يوالتحقق من مدى التزام الشركة وعامل  ،هالرقابة الداخلية واإلشراف على تطبيقتتولى إدارة املراجعة الداخلية تقييم نظام  

الشركة وإجراءاتها، تتكون إدارة املراجعة الداخلية من مراجع داخلي على األقل توص ي بتعيينه    واللوائح والتعليمات السارية وسياسات

 أمامها. ويراعى في تك
ً
 : وين إدارة املراجعة الداخلية وعملها ما يليلجنة املراجعة ويكون مسؤوال
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أن تتوافر في العاملين بها الكفاءة واالستقالل والتدريب املناسب، وأال يكلفوا بأي أعمال أخرى سوى أعمال املراجعة الداخلية   ( أ 

 ونظام الرقابة الداخلية. 

 أمامها. أن ترفع اإلدارة تقاريرها إلى لجنة املراجعة، وأن ترتبط بها وتكون مسؤولة   (ب

د مكافآت مدير  (ج  لسياسات الشركة. أن تحدَّ
ً
 إدارة املراجعة بناًء على اقتراح لجنة املراجعة وفقا

ن من االطالع على املعلومات واملستندات والوثائق والحصول عليها دون قيد. (د
َّ
 أن ُتمك

 ةالداخلياملراجعة : خطة 50املادة 

. ويجب مراجعة األنشطة   شاملة للمراجعة معتمدة من لجنة املراجعة،تعمل إدارة املراجعة الداخلية وفق خطة  
ً
ث هذه الخطة سنويا وتحدَّ

 على األقل
ً
 . والعمليات الرئيسة، بما في ذلك أنشطة إدارة املخاطر وإدارة االلتزام، سنويا

 ةاملراجعة الداخلي: تقرير 51املادة 

 عن أعم . أ 
ً
 مكتوبا

ً
الها وتقدم إلى مجلس اإلدارة ولجنة املراجعة بشكل ربع سنوي على  تعد إدارة املراجعة الداخلية تقريرا

إل  األقل. انتهت  وما  الشركة  في  الداخلية  الرقابة  لنظام   
ً
تقييما التقرير  هذا  يتضمن  أن  نتائج   يهويجب  من  اإلدارة 

السابقة املراجعة  نتائج وتوصيات  إدارة بشأن معالجة  اتخذتها كل  التي  اإلجراءات  وأي ملحوظات   وتوصيات، وبيان 

 .بشأنها السيما في حال عدم املعالجة في الوقت املناسب ودواعي ذلك

 وتقدم إلى مجلس اإلدارة ولجنة املراجعة بشأن عمليات املراجعة التي  .ب
ً
 مكتوبا

ً
 عاما

ً
تعد إدارة املراجعة الداخلية تقريرا

  - إن وجد  -  باب أي إخالل أو انحراف عن الخطةأس  هأجريت خالل السنة املالية ومقارنتها مع الخطة املعتمدة، وتبين في

 . خالل الربع التالي لنهاية السنة املالية املعنية

يحدد مجلس اإلدارة نطاق تقرير إدارة املراجعة الداخلية بناًء على توصية لجنة املراجعة وإدارة املراجعة الداخلية، على  ج. 

 :أن يتضمن التقرير بصورة خاصة ما يلي

 .إجراءات الرقابة واإلشراف على الشؤون املالية واالستثمارات وإدارة املخاطر (1

تقييم تطور عوامل املخاطر في الشركة واألنظمة املوجودة؛ ملواجهة التغييرات الجذرية أو غير املتوقعة في   (2

 . السوق املالية

تقييم أداء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا في تطبيق نظام الرقابة الداخلية، بما في ذلك تحديد عدد املرات   (3

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

في تطبيقها أو حاالت الطوارئ التي أثرت أو  أوجه اإلخفاق في تطبيق الرقابة الداخلية أو مواطن الضعف  (4

السيما املشكالت )الشركة في معالجة هذا اإلخفاق    هقد تؤثر في األداء املالي للشركة، واإلجراء الذي اتبعت

 (.املفصح عنها في التقارير السنوية للشركة وبياناتها املالية

 .تحديد املخاطر وإدارتهامدى تقيد الشركة بأنظمة الرقابة الداخلية عند  (5

 .املعلومات التي تصف عمليات إدارة املخاطر في الشركة (6

 ة الداخلي املراجعةتقارير  حفظ: 52املادة 

يتعين على الشركة حفظ تقارير املراجعة ومستندات العمل متضمنة بوضوح ما أنجز وما خلصت إليه من نتائج وتوصيات وما قد اتخذ  

 .بشأنها
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 لشركة مراجع حسابات االسابع:  الباب

 مراجعة الحسابات إسناد مهمة : 53املادة 

تسند الشركة مهمة مراجعة حساباتها السنوية إلى مراجع يتمتع باالستقالل والكفاءة والخبرة والتأهيل؛ إلعداد تقرير موضوعي ومستقل  

النواحي    ه ملجلس اإلدارة واملساهمين يبّين في املالية للشركة تّعبر بوضوح وعدالة عن املركز املالي للشركة وأدائها في  ما إذا كانت القوائم 

 .الجوهرية

 مراجع الحسابات : تعيين 54املادة 

 :مراجع حسابات الشركة بناًء على ترشيح مجلس اإلدارة، مع مراعاة ما يليتعين الجمعية العامة العادية 

 . ناًء على توصية من لجنة املراجعةب هأن يكون ترشيحأ.  

 له وأن يستوفي الشروط املقررة من الجهة املختصةب. 
ً
 . أن يكون مرخصا

 مع مصالح الشركة.  هأال تتعارض مصالحج. 

 .اثنينمراجعين د. أال يقل عدد املرشحين عن 

 مراجع الحسابات : واجبات 55املادة 

 :مراجع الحساباتيجب على 

 . العناية واألمانة للشركةبذل واجبي  أ.  

 . إبالغ الهيئة في حال عدم اتخاذ مجلس اإلدارة اإلجراء املناسب بشأن املسائل املثيرة للشبهة التي يطرحهاب. 

 عن تعويض الضرر هأن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية إذا لم ييسر املجلس عملج.  
ً
. ويكون مسؤوال

، وإذا تعدد املراجعون واشتركوا في  هاملساهمين أو الغير بسبب األخطاء التي تقع من في أداء عمل الذي يصيب الشركة أو 

 .الخطأ، كانوا مسؤولين بالتضامن

 الثامن: املعايير املهنية واألخالقية  الباب

 : سياسة السلوك املنهي 56املادة 

والقيم   املنهي  السلوك  اإلدارة سياسة  الشركةيضع مجلس  في  )  ، األخالقية  املادة  الشركات 86مع مراعاة متطلبات  ( من الئحة حوكمة 

 ية.  لسوق املالا الصادرة عن هيئة 

 

 : املسؤولية االجتماعية57املادة 

فيه جاز  شركة  في ضوء حرص تعمل  الذي  املجتمع  تنمية  في  املساهمة  مبادرات    ،على  الالزمة إلطالق  والوسائل  البرامج  املجلس  يضع 

اإلشراف على الخطط و تشكيل لجنة اجتماعية مؤسسية واعتماد ميثاقها وواجباتها    النظر في  بما في ذلك  ،ملسؤولية االجتماعية للشركةا 
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املادتين   أحكام  يتفق مع  بما  لذلك  الالزمة  امليزانيات  االجتماعية وتحديد  للمسؤولية  املؤسسية  من الئحة    88و    87والبرامج واملبادرات 

 : املسؤوليات العامة لهذه اللجنة وفيما يلي. يةسوق املالالحوكمة الشركات الصادرة عن هيئة 

 االجتماعي،  العمل في مبادرات من  تقدم بما الشركة أداء تربط قياس مؤشرات وضعأ. 

 وتوعيتهم  فيها للعاملين الشركة تتبناها التي االجتماعية املسؤولية أهداف عن اإلفصاحب. 

 .بها وتثقيفهم 

 بأنشطة الصلة ذات الدورية التقارير في االجتماعية املسؤولية  تحقيق خطط عن اإلفصاحج. 

 .الشركة

للشركةد.   االجتماعية  املسؤولية  أنشطة وقضايا  البيئية    ، اإلشراف على جميع  والقضايا  الصحة والسالمة  ذلك  بما في 

 .وحقوق املوظفين

وتطوير برامج التوعية  جاز شركة  . اإلشراف على البرامج واألنشطة الحيوية التي تهدف إلى تعزيز العالقات املجتمعية فيهـ

 . املسؤولية االجتماعية للشركاتاملجتمعية لتعزيز 

 . مراجعة واعتماد املساهمات الخيرية املتعلقة بأعمال املسؤولية االجتماعية و.

أنشطة رئيسية أخرى تتعلق   ةز. تزويد مجلس اإلدارة بالتوصيات املناسبة بشأن املهام التي تشرف عليها اللجنة ومتابعة أي

 . باملسؤولية االجتماعية

 . إعداد تقارير أداء املسؤولية االجتماعية  ومراجعة متابعةح. 

 .مسؤوليات وواجبات أخرى يكلفها بها مجلس اإلدارة ضمن أغراض ونطاق عمل اللجنة  ة. تحمل أيط

 التاسع: اإلفصاح والشفافية  الباب

 : الغرض58املادة 

 ،األمور الجوهرية  كافةدقيق وفي الوقت املناسب عن  بشكل   جاز شركة  إفصاحالتأكد من    فيالغرض من سياسة اإلفصاح والشفافية  يتمثل  

 اإلفصاح  ودوريةبما في ذلك الوضع املالي واألداء والحوكمة واإلبالغ عن القواعد املتعلقة باإلفصاح عن املعلومات وطرق تصنيف املعلومات  

 .عنها

 املعلومات املالية  عن فصاحاإل : 59املادة 

ها من قبل عضو مفوض من قبل  علي  توقيعالمن قبل أعضاء مجلس اإلدارة و  جاز شركةاملرحلية والسنوية ليجب اعتماد البيانات املالية 

 .وأصحاب املصالحجلس والرئيس التنفيذي واملدير املالي قبل إصدارها وتعميمها على املساهمين امل

 املراجعة : تقرير لجنة 60املادة 

على  أ.   املراجعة  لجنة  تقرير  يشتمل  أن  الشركات يجب  نظام  املنصوص عليها في  أدائها الختصاصاتها ومهامها  تفاصيل 

الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر في    هولوائح التنفيذية، على أن يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية نظم 

 .الشركة
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الشر ب.   مركز  في  املراجعة  لجنة  تقرير  من  كافية   
ً
نسخا اإلدارة  يودع مجلس  أن  املوقع يجب  في  ُينشر  وأن  الرئيس  كة 

من  يرغب  من  لتمكين  العامة؛  الجمعية  النعقاد  الدعوة  نشر  عند  للسوق  اإللكتروني  واملوقع  للشركة  اإللكتروني 

 .املساهمين في الحصول على نسخة منه. ويتلى ملخص التقرير أثناء انعقاد الجمعية العامة

 إفصاح أعضاء مجلس اإلدارة: 61املادة 

 :ى مجلس اإلدارة تنظيم عمليات اإلفصاح الخاصة بكل عضو من أعضائه ومن أعضاء اإلدارة التنفيذية، مع مراعاة ما يلييتعين عل

 لإلفصاحات املطلوبة    هوضع سجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتحديثأ.   
ً
، وذلك وفقا

ً
دوريا

 بموجب نظام الشركات ونظام السوق املالية ولوائحهما التنفيذية. 

 .إتاحة االطالع على السجل ملساهمي الشركة دون مقابل ماليب. 

 ة فصاح بخصوص حوكمة الشركاإل : 62املادة 

األخرى    تواصلفي موقعها اإللكتروني أو وسائل اليلي    مامن خالل الكشف ع  ةعن سياسات وإجراءات حوكمة الشرك جازشركة   تفصح

 :وفًقا لسياسة الشركة

 . لشركةالنظام األساس لأ. 

 .األخرى ذات الصلة وثائقوال ةب. دليل حوكمة الشرك

 . ج. تقرير مجلس اإلدارة السنوي 

 .والبيانات املالية السنوية األوليةد. البيانات املالية 

 راجعة. للجنة امل. التقرير السنوي هـ

 ة. محاضر ومداوالت الجمعية العام  و.

 .مع القوانين واللوائح  وتتوافقأخرى ترى الشركة أنها تعزز عملية اإلفصاح والشفافية  وثائقتقارير أو  ةز. أي

 فصاح : قيود اإل 63املادة 

اإل  اإلدارة  يجوز ألعضاء مجلس  العامة  ،فصاحال  الجمعية  اجتماعات  آخر غير  أي مكان  للشركة  ،في  السرية  املعلومات  يجوز    ،عن  وال 

  تهمومطالب اإلقالةذلك إلى فسوف يؤدي  الشرط،التقيد بهذا عدم وفي حال أقاربهم أو أطراف ثالثة. بواسطة أو بواسطتهم االستفادة منها 

 بالتعويض.

 وثائق العاشر: االحتفاظ بال الباب

 : االحتفاظ بالوثائق 64املادة 

األخرى   شركة جاز   تحتفظ والتقارير والوثائق  املحاضر واملستندات  الشركة   بجميع  في مقر  الالئحة  بها بموجب هذه  االحتفاظ    املطلوب 

تلتزم  دة ال تقل عن عشر سنوات، وأن يشمل ذلك تقرير مجلس اإلدارة وتقرير لجنة املراجعة. ومع عدم اإلخالل بهذه املدة،  وذلك ملالرئيس  

في حال وجود دعوى قضائية )بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها( أو مطالبة أو أي إجراءات تحقيق قائمة تتعلق  جاز  شركة  

 . ت أو التقارير أو الوثائق االحتفاظ بها لحين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو املطالبة أو إجراءات التحقيق القائمةبتلك املحاضر أو املستندا 
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 ة م ختامياحكأ: الحادي عشر  الباب

 الدخول إلى حيز التنفيذ: املوافقة و 65املادة 

 .موافقة مجلس اإلدارة بعد   جاز شركة هذا واالمتثال له من قبل الشركةيتم تنفيذ دليل حوكمة  

 . 03/12/2020هذا من قبل مجلس اإلدارة خالل اجتماع مجلس اإلدارة املنعقد بتاريخ  ةتمت املوافقة على دليل حوكمة الشرك

 

 

    ------------------------------------------------                         ------------------------------------------------- 

 خالد جمال الدبل             الدبل خالدعبدالرحمن          

    أمين سر املجلس                                  رئيس مجلس اإلدارة             
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