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 ( التعريفات1المادة )
 .الشركة السعودية للكهرباء والشركات التابعة لها، ومركزها الرئيس في مدينة الرياض الشركة:

رمضان  6تاريخ  16بالمرسوم الملكي رقم م/الصادر األساسي للشركة السعودية للكهرباء النظام  النظام األساسي للشركة:
 ، وتعديالته.م 1999ديسمبر  13هـ الموافق 1420

 مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء. المجلس:
 رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء. رئيس المجلس:
 الشخص الذي يرأس لجنة تابعة لمجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء. رئيس اللجنة:

ي يقوم بتنفيذ قرارات من غير أعضائه، والذ مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباءالشخص الذي عينه  الرئيس التنفيذي للشركة:
 المجلس.يير أعمال الشركة اليومية ورئاسة العاملين فيها تحت إشراف ومراقبة المجلس وتس

تشمل الرئيس التنفيذي للشركة، وباقي أعضاء اإلدارة التنفيذية في الشركة )نواب الرئيس التنفيذي، ونواب رئيس  اإلدارة التنفيذية:
 أول(، ورؤساء الشركات التابعة.

 .السوق المالية السعوديةشركة  تداول:
 هيئة السوق المالية. الهيئة:
 .واالستثماروزارة التجارة  الوزارة:
 والمديرين اإلدارة مجلس بين العالقات المختلفة لتنظيم آليات على تشتمل وتوجيهها الشركة لقيادة قواعدالشركات:  حوكمة

جراءات بوضع قواعد وذلك المصالح، وأصحاب والمساهمين التنفيذيين ضفاء القرارات اتخاذ عملية لتسهيل خاصة وا   طابع وا 
المالية  في والشفافية والتنافسية العدالة وتحقيق المصالح وأصحاب المساهمين حقوق  حماية عليها بغرض والمصداقية الشفافية
 .األعمال وبيئة

 األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة من هيئة السوق المالية.قواعد طرح : قواعد الطرح

 .السوق الماليةمجلس هيئة  عن الصادرة الشركات حوكمة الئحةالحوكمة:  الئحة
ل جمعية :المساهمينجمعية   .األساسي ونظام الشركة الشركات نظام أحكام بموجب الشركة مساهمي من تشكَّ

 عوارض من أي عليه وال تنطبق وقراراته، مركزه في التام باالستقالل يتمتع تنفيذي غير إدارة مجلس عضو العضو المستقل:
 الهيئة.االستقالل المنصوص عليها في لوائح 

 .لها اليومية األعمال ويشارك في للشركة التنفيذية اإلدارة في متفرغا   يكون  الذي اإلدارة مجلس عضو :التنفيذي العضو
 .لها اليومية في األعمال يشارك وال الشركة إلدارة متفرغا   يكون  ال الذي اإلدارة مجلس عضو العضو غير التنفيذي:
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أي فرد أو مجموعة أو شركة تملك سهما  واحدا  أو أكثر في الشركة، ويكون اسم المساهم ذاته واردا  على شهادة األسهم  المساهم:
 (.تداول) السعوديةوسجالت المساهمين لدى السوق المالية 

 .والمجتمع والعمالء، والموّردين، والدائنين، كالعاملين، الشركة، مع مصلحة له من كل أصحاب المصالح:
أعضاء مجلس اإلدارة، يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد األسهم التي يملكها،  الختيارأسلوب تصويت  التصويت التراكمي:

 بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون تكرار لهذه األصوات.
السعودية للكهرباء والشركات التابعة لها، وتشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما  القوائم المالية الموحدة للشركة القوائم المالية:

ديسمبر من كل سنة ميالدية وقوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين الموحدة للسنة المنتهية في  31في 
 ذلك التاريخ.

طرف خارجي مستقل وموضوعي يقوم بمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية  المحاسب القانوني )المراجع الخارجي(:
 للشركة إلبداء الرأي حول:

  ديسمبر من كل سنة ميالدية ونتائج  31إظهارها بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للشركة كما في
 تهية في ذلك التاريخ وفقا  لمعايير المحاسبة.أعمالها وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المن

 للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية. اتفاقها مع نظام الشركات والنظام األساسي 
 :القرابة صلة أو األقارب

 ،ن والجدات واألجداد، واألمهات، اآلباء  .علوا وا 
 ،ن وأوالدهم األوالد  .نزلوا وا 
 ألم أو ألب، وأ األشقاء، واألخوات اإلخوة. 
 والزوجات األزواج. 

 تشمل جمعيات المساهمين، مجلس اإلدارة، لجان مجلس اإلدارة، والجهات التنظيمية والحكومية خارج الشركة. الجهات المختصة:
ومعلومات وثيقة خطية تتضمن بيانات )مالية، فنية، تنظيمية، إحصاءات، مؤشرات أداء، خطط، إنجازات( أو أي بيانات  التقرير:

 ذات صلة بنظام حوكمة الشركة من هذه السياسة، وقد يكون التقرير دوريا  أو خاصا .
ة قائمة تقويم سنوية تعدها لجنة تقارير حوكمة الشركة تتضمن مجموعة وطبيع (:Report Calendarملحق قائمة التقارير )

السنة المالية الواحدة وذات عالقة مباشرة بمتطلبات نظام  دارات واألنشطة التابعة للشركة فيوعدد التقارير التي ستصدرها اإل
 (.1تعد جزء  ال يتجزأ منها، ملحق رقم )والتي  الالئحة حوكمة الشركة، ويتم تحديثها بشكل سنوي والمرفقة بهذه

لمرة واحدة نموذج موحد للتقارير يعده النشاط المسؤول عن التقرير  (:Terms of Referenceالشروط المرجعية للتقارير )
ويسلم للجنة تقارير حوكمة الشركة لالعتماد يتضمن شرح تفصيلي عن التقرير وأهدافه ومحتوى التقرير والمتطلبات النظامية 

 والفنية والمالية الخاصة به، وآلية عمل األنشطة واإلدارات المسؤولة عن إصدار ومخطط اإلجراءات المطلوبة بشأنه ومددها.
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داري والتنظيمي المعتمد في الشركة ف، التابعة للشركة وفق الهيكل اإلطة والقطاعات واإلدارات أو الموظاألنش: إدارات الشركة
 والمناط بها تطبيق وتنفيذ هذه السياسة.

سياسة إجراءات وآليات ( من هذه الالئحة الفصل الخاص بـ )44اللجنة المشكلة بموجب المادة ) الشركة: حوكمة تقارير لجنة
 .ر في الشركة السعودية للكهرباء(رفع التقاري

 
  تسري معاني التعريفات والمصطلحات الواردة في أنظمة الشركة ولوائحها الداخلية على أي كلمات أو عبارات غير معرفة

 في هذه السياسة.
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 ( تشكيل المجلس ومدة العضوية2المادة )
ثالث ال تزيد على لمدة للمساهمين الجمعية العامة  تنتخبهم مكون من تسعة أعضاء إدارة يتولى إدارة الشركة مجلس -1

 سنوات.
ألي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، ومع  وفقا   يةتنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صالحية العضو  -2

ضو أو بعضهم وذلك دون إخالل بحق الع مجلسالذلك يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء 
مجلس الالمعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب، ولعضو 
ال كان مسؤوال  ِقبل الشركة عما يترتب على االعتزال من أضرار ويجوز  ،أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وا 

ء عضوية من يتغيب من أعضائه عن حضور ثالث اجتماعات متتالية مجلس إنهاالللجمعية العامة بناء على توصية من 
 للمجلس دون عذر مشروع.

 منصب نائب الرئيس.لمنصب رئيس المجلس وآخر ل أحد أعضائه المجلس ينتخب -3
، ويجوز تعيينه أيضا  من بين أعضائه أو من غيرهم، ويحدد اختصاصاته ومكافأته وشروط عملهيعين المجلس أمين سر  -4

 مجلس.ال، وال يجوز عزل أمين سر المجلس إال بقرار من مين سر في أي من اللجان المنبثقة من المجلسللعمل كأ
 

  مجلس اإلدارة صالحيات( 3المادة )
لمجلس أوسع السلطات والصالحيات في إدارة الشركة بما ليكون  العادية،للجمعية العامة  المقررةمع مراعاة االختصاصات  -1

برام العقود واالتفاقيات والقيام بجميع التصرفات األخرى الالزمة لتحقيق أغراض الشركة وللمجلس  في ذلك اتخاذ القرارات وا 
في سبيل القيام بواجباته أن يمارس جميع االختصاصات ويجري جميع التصرفات واألعمال مما يجوز للشركة أن تمارسه 

لنظام الشركة  ه الجمعيات العامة للمساهمين وفقا  بشرط أال تكون هذه التصرفات مما تختص ب يبمقتضى نظامها األساس
 ونظام الشركات وله على سبيل المثال ال الحصر:

 واالستثماريةالموافقة على اتفاقيات التمويل والمشتقات المالية والقروض وغيرها من االتفاقيات المصرفية والتجارية  -أ
المؤسسات المالية التجارية وغيرها، على أال تتجاوز مهما بلغت مدتها، وذلك مع الصناديق والمؤسسات التمويلية، و 

لقروض التي تتجاوز مدتها ثالث سنوات أوجه استخدام امجلس في قراره الآجالها نهاية مدة الشركة، على أن يحدد 
وأن يراعي في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم اإلضرار بالشركة أو مساهميها  سدادها،القروض وكيفية 

 مانات العامة للدائنين.أو الض
لمجلس أن يشتري ويبيع ويرهن أصول وعقارات ومنقوالت الشركة ومنشآتها على أن يحدد المجلس في قراره ل -ب

ال تتضرر  األسباب والمبررات لذلك، وأن يكون الثمن غير آجل إال في حاالت الضرورة، وبضمانات كافية وأن
 التزامات أخرى بسبب شروط البيع أو الرهن.الشركة أو تتوقف بعض أنشطتها أو تتحمل 

تقديم القروض والتسهيالت المالية المناسبة للشركات التي تملك الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر حصصا  أو  -ج
كانت مدتها، وللمجلس تقديم الضمانات والرهون لدائني تلك الشركات، والتنازل عن األولوية في  أسهما  فيها أيا  
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دارة الخزينة سداد ديون الش ركة لتلك الشركات، وله تقديم الدعم المالي واالئتماني والفني واإلداري واالستثماري وا 
 لألهداف التجارية للشركة. لتلك الشركات، كل ذلك وفق ما يراه المجلس محققا  

الت لمجلس وفي الحالويكون  التحكيم،لمجلس أن يطالب ويقاضي ويحصل مستحقات الشركة ويتصالح ويقبل ل  -د
 قراره،مجلس مبررات وحيثيات العلى أن يتضمن محضر  التزاماتهم،التي يقدرها حق إبراء ذمة مديني الشركة من 

 التالية:مع مراعاة الشروط 
  .أن يكون إبراء الذمة بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين كحد أدنى 
  .أن يكون اإلبراء بمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد 
  إلبراء حق للمجلس ال يجوز التفويض فيه. ا 

لمجلس أن يفوض رئيسه أو واحدا  أو أكثر من أعضائه أو من غيرهم في مباشرة عمل أو أعمال معينة مما يدخل في ل -2
 .حدود اختصاصاته، كما يكون للمجلس إصدار الوكاالت الشرعية

أن يتضمن قرار  الشركة علىفي  األنظمة تشكيلهاب لمجلس تشكيل أي لجنة أو لجان تساعده في تنفيذ أعماله أو تتطلل -3
مدة عملها، والصالحيات الممنوحة لها، وكيفية عة له، تحديدا  لمهمة اللجنة، و المجلس الصادر بتشكيل أي من اللجان التاب

 رقابة المجلس عليها.
 

 مسؤوليات ومهام ومحظورات مجلس اإلدارة( 4المادة )
 المسؤوليات العامة -1

 ختصاصاته ما يلي:باإلضافة إلى امجلس التكون مسؤوليات 

 مصالحها صون  شأنه من ما وكل الشركة إدارة في والوالء العناية واجبي بذل وعليه المساهمين، جميع مجلسال يمثل -أ
 . قيمتها وتعظيم وتنميتها

ن فوض لجانا   -ب أفراد في ممارسة بعض و أو جهات أ تقع على عاتق المجلس المسؤولية عن أعمال الشركة وا 
 وفي جميع األحوال، ال يجوز للمجلس إصدار تفويض عام أو غير محدد المدة. اختصاصاته،

وضع الخطط والسياسات واالستراتيجيات واألهداف الرئيسة للشركة واإلشراف على تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري،  -ج
 :ها، ومن ذلكوالتأكد من توافر الموارد البشرية والمالية الالزمة لتحقيق

 جراءات إدارة المخاطر ومراجعتها يوضع االستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيس ة وسياسات وا 
 وتوجيهها.

 .قرار الموازنات التقديرية بأنواعها  تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية وا 

 ئيسة للشركة، وتملك األصول والتصرف بها.الصفقات الرأسمالية الر  ىاإلشراف عل 

 .وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في الشركة 
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  المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها، والتحقق من توافر الموارد البشرية والمالية
 الالزمة لتحقيق أهداف الشركة وخططها الرئيسة.

 :ذلك ومن عليها، العام واإلشراف الداخلية للرقابة وضوابط ظمةأن وضع -د

  وضع سياسة مكتوبة لمعالجة حاالت تعارض المصالح الفعلية والمحتملة لكل من أعضاء المجلس، واإلدارة
ساءة التصرف الناتج عن التعامالت  التنفيذية، والمساهمين، ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، وا 

 مع األطراف ذوي العالقة.

 .التأكد من سالمة األنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية 

 دارة المخاط قد التي  ر وذلك بوضع تصور عام عن المخاطرالتأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وا 
نشاء بيئة ملم ارة المخاطر على مستوى الشركة، وطرحها بشفافية مع أصحاب المصالح بثقافة إد ةتواجه الشركة وا 

 واألطراف ذات الصلة بالشركة.

 .المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة 

جراءات ومعايير سياسات إعداد -ه  في اإللزامية األحكام مع ال يتعارض بما – المجلس في للعضوية ومحددة واضحة وا 

 .لها الجمعية العامة إقرار بعد التنفيذ موضع ووضعها – ة الحوكمةالئح

 حوكمة.ال الئحة أحكام وفق المصالح أصحاب مع العالقة تنظم مكتوبة سياسة وضع -و

إن لزم –المراجعة الدورية سنويا  لكافة السياسات واللوائح الخاصة بالمجلس ولجان المجلس المنبثقة عنه وتحديثها  -ز
 لألنظمة والتعليمات وأفضل الممارسات.وفقا  -األمر

 .الغير مع المالية، واالئتمانية وعالقاتها النقدية، وتدفقاتها الشركة، مالية إدارة على اإلشراف -ح

 :يلي ما حيال يراه بما العادية غير العامة للجمعية االقتراح -ط

 .زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه 

  أو تقرير استمرارها. يالشركة األساسحل الشركة قبل األجل المعين في نظام 

 :يلي ما حيال يراه بما العادية العامة للجمعية االقتراح -ي
  استخدام االحتياطي االتفاقي للشركة في حال تكوينه من قبل الجمعية العامة غير العادية وعدم تخصيصه لغرض

 معين.

 .تكوين احتياطيات أو مخصصات مالية إضافية للشركة 

 اح الشركة الصافية.طريقة توزيع أرب 

 إعداد القوائم المالية األولية والسنوية للشركة واعتمادها قبل نشرها. -ك
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 مجلس قبل نشره. الإعداد واعتماد تقرير  -ل

ضمان دقة وسالمة البيانات والمعلومات الواجب اإلفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل اإلفصاح والشفافية  -م
 المعمول بها.

الة تتيح للمساهمين االطالع بشكل مستمر ودوري على أوجه األنشطة المختلفة للشركة وأي إرساء قنوات اتصال فع -ن
 تطورات جوهرية.

تشكيل لجان متخصصة منبثقة عنه بقرارات يحدد فيها مدة اللجنة، وصالحياتها، ومسؤولياتها، وكيفية رقابة المجلس  -س
مهامهم، وحقوقهم، وواجباتهم، مع تقييم أداء وأعمال عليها، على أن يتضمن قرار التشكيل تسمية األعضاء، وتحديد 

 هذه اللجان وأعضائها.

باألداء، والمكافآت  تحديد أنواع المكافآت التي تمنح للعاملين في الشركة، مثل المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة -ع
لنظام الشركات الخاصة بشركات  بما ال يتعارض مع الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا   ،في شكل أسهم

 المساهمة المدرجة.

 وضع القيم والمعايير التي تحكم العمل في الشركة. -ف

اعتماد ، ويقوم بالشركة في مجال العمل االجتماعي زمة لطرح مبادراتالالبرامج ويحدد الوسائل الالمجلس يضع  -ص
 سياسة المسؤولية االجتماعية.

 المصالحوضع ما يلزم من سياسات أو إجراءات يتبعها أصحاب  – المراجعةقتراح لجنة بناء على ا – المجلس ىعل -ق
 : ، مع مراعاة ما يليالمخالفة الممارساتعن  بالغاإلأو  شكواهمتقديم  في

 التنفيذية اإلدارةقد يصدر عن  المجلس بما (الشركة فيفيهم العاملون  )بمن المصالحأصحاب  إبالغ تيسير  -
أو أنظمة  الماليةالقوائم  فيالريبة  تثيرأو  المرعيةواللوائح والقواعد  األنظمة الفتخمن تصرفات أو ممارسات 

جراء التحقيق  لممواجهتهم أم  في الممارسات، سواء كانت تلك التصرفات أو غيرهاالرقابة الداخلية أو  تكن، وا 
 .بشأنها الالزم

من  غيرهاأو  المراجعة لجنة فيبعضو مستقل  المباشر االتصال بتيسير اإلبالغسرية إجراءات  ىعل الحفاظ -
 المختصة.اللجان 

 .والتعامل معها المصالحأصحاب  بالغاتبتلقي شكاوى أو  مختصتكليف شخص   -
 .لتلقي الشكاوى  الكترونيهاتف أو بريد  تخصيص  -
 .ألصحاب المصالح الالزمة الحماية توفير  -
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 العالقة ذات واألنظمة الشركة بحوكمة الخاصة والمهام المسؤوليات -2
 مراقبة وعليه الئحة الحوكمة واألنظمة ذات العالقة، ألحكام ومتطلبات وفقا   بالشركة خاصة حوكمة قواعد مجلسال يضع

 :يلي بما القيام ذلك سبيل في وعليه الحاجة، عند وتعديلها فعاليتها، من والتحقق تطبيقها

  الشركةبقواعد الحوكمة في  الشركة التزام من التحقق. 

  الممارسات وأفضل النظامية للمتطلبات وفقا   وتحديثها قواعد الحوكمة مراجعة. 

  يلبي بما الداخلية السياسات واإلجراءات من وغيرها الشركة، قيم تمثل التي المهني السلوك قواعد وتطوير مراجعة 

 .الممارسات أفضل مع ويتفق الشركة حاجات

  تفويض أو الممارســات،وأفضــل  الشــركات حوكمة مجال في التطورات على باســتمرار مجلسال أعضــاء إطالع 

 .أخرى  إدارة أو لجنة أي إلى ذلك

 التابعة الشركات تجاه الخاصة والمهام المسؤوليات -3
 األهداف المالية.، واعتماد االستثمار وخطط العامة تيجياتترااالساعتماد  -أ

 متابعة األداء المالي.  -ب

 .التابعةالشركات  مديري  تقييم أداء مجالس  -ج

الجوهرية التي لها أثر قانوني  قراراتال فيما يتعلق بكافة التابعةولياته تجاه الشركات ؤ مجلس محتفظا  بمساليظل  -د
يحدد  (تراراسجل ق)بتطوير سياسة ومعايير محددة داخلية  مجلسالعلى الشركة، ولضمان ذلك يقوم  أو مالي

 .وآلية متابعتها وعرضها على اإلدارة الشركات التابعة مديري  السمجلس ومجالالصالحيات بين  بموجبها حدود
 

 المحظورات على عضو مجلس اإلدارة -4
 على معلومات داخلية. التداول بناء   -أ

له مصلحة  ساب الشركة إذا كانتحود التي تتم لعمال والعقاألي ة فة العامأو الجمعيس مجلالى قرار ت علالتصوي -ب
 .مباشرة أو غير مباشرة فيها

رص من أي من أصول الشركة أو معلوماتها أو الف - و غير مباشرر أاشبشكل مب -تفادة ساالأو  االستغالل -ج
رص ك الفى الشركة، ويشمل ذلة عل، أو المعروضمجلسالي ف وا  ستثمارية المعروضة عليه بصفته عضاال
الحظر على  منها، ويسري ستفادة االي فن أنشطة الشركة، أو التي ترغب الشركة تثمارية التي تدخل ضمساال

ترغب  التي - بطريق مباشر أو غير مباشر -تثمارية ساالالفرص  اللجل استغألعضو المجلس الذي يستقيل 
 .ستفادة منها والتي علم بها أثناء عضويته في المجلساالالشركة في 
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أن تؤدي إلى تعارض  ت تجارية مع الشركة، إذا كان من شأن تلك الهداياالقبول الهدايا من أي شخص له تعام -د
 .في المصالح

 .ركات مساهمة مدرجة في السوق في آن واحدجلس إدارة أكثر من خمس شمجلس عضوية مالغل عضو أن يش -ه

د فـروع النشاط الذي تزاوله ما لم يكن ة الشركة أو أن ينافس الشركة في أحن شأنه منافسل مي أي عمتراك فشاال -و
 .على ترخيص من الجمعية العامة العادية يسمح له بالقيام بذلك الحاص

 
 ( اجتماعات المجلس5المادة )

مجلس بدعوة من رئيسه كلما اقتضت مصلحة الشركة ذلك على أال يقل عدد االجتماعات التي تعقد عن أربعة اليجتمع  -1
إليه ذلك اثنان من أعضائه، وتسلم الدعوة اجتماعات في السنة، ويجب على الرئيس دعوة المجلس لالجتماع متى طلب 

لالجتماعات مرفقا معها جدول أعمال االجتماع والوثائق والمعلومات الالزمة باليد أو ترسل إلى كل عضو بالبريد اإللكتروني أو 
على موعد  البريد المسجل أو وسائل االتصاالت األخرى قبل موعد االجتماع بأسبوعين على األقل ما لم يتفق جميع األعضاء

أقصر، ويجوز عند الضرورة ألي عضو المشاركة في أي اجتماع للمجلس عن طريق الهاتف أو فيديو المؤتمرات أو بأية طريقة 
إلكترونية أخرى يمكن من خاللها لجميع األعضاء االتصال ببعضهم البعض بصورة آنية، وتشكل المشاركة على هذا النحو 

تقل ال خالل مدة  معها جدول أعمال االجتماع والوثائق والمعلومات الالزمة لالجتماعات مرفقا  الدعوة  جوزتو  ،لالجتماع حضورا  
طارئ، ويعقد المجلس اجتماعاته في المركز عي األوضاع عقد اجتماع بشكل عن اسبوعين قبل تاريخ االجتماع في حال تستد

 .المملكةخارج  الرئيس للشركة، ويجوز له عقد بعض اجتماعاته داخل أو
 جميع حضور على الحرص المستقل مجلسال عضو علىو ، المجلساجتماعات رص على حضور الحمجلس الى عضو عل -2

 .الشركة وضع في تؤثر وجوهرية مهمة قرارات فيها تتخذ التي االجتماعات

، ويجب مجلسالرئيس  ىوب بها إلان مكتم بيه تقديركة، فعليمجلس وكانت لديه ملحوظات على أداء الشالاستقال عضو  إذا – 3
 مجلس.العرض هذا البيان على أعضاء 

 
  االجتماعاتمجلس، وآلية اعتماد محاضر ال محاضر( 6) المادة

 مجلسال اتمحاضر اجتماع -1
مجلس وقراراته في محاضر، يوقعها رئيس المجلس واألعضاء الحاضرون والممثلون في االجتماع وتدون التثبت مداوالت 

 يوقعه رئيس المجلس وأمين السر. هذه المحاضر في سجل خاص
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 والتمثيل اتنصاب صحة االجتماع -2
مجلس صحيحا  إال إذا حضره ستة أعضاء أصالة أو باإلنابة بشرط أال يقل عدد الحاضرين عن خمسة الال يكون اجتماع 

 للضوابط التالية: مجلس أن ينيب عضوا  آخر للحضور والتصويت نيابة عنه في االجتماع وفقا  الأعضاء باألصالة، ولعضو 
 ماع.ر من عضو واحد في حضور ذات االجتمجلس أن ينوب عن أكثالال يجوز لعضو  -أ
 أن تكون اإلنابة موثقة بالكتابة. -ب
 ب التصويت بشأنها.يال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المن -ج

 آلية اعتماد جداول أعمال اجتماعات المجلس -3
( أسابيع 7مجلس قبل موعد االجتماع بـ )المجلس بالتنسيق مع رئيس اليقوم أمين المجلس بإعداد جدول أعمال اجتماع  -أ

 على األقل.
وفي حال اعتراض أي عضو على هذا الجدول، فيجب إثبات ذلك في محضر  جدول األعمال حال انعقاده،مجلس اليقر  -ب

 اجتماع المجلس.
 أي موضوع على جدول أعمال المجلس. مجلس حق اقتراح إضافةاللعضو  -ج
مجلس قبل موعد اليرسل أمين المجلس إلى اإلدارة التنفيذية بالشركة قائمة بالمواضيع المطلوب تقديم عرض عنها أمام  -د

واألشخاص  تحديد اإلجراءات المطلوبة من حيث المحتوى والوقت والمعلومات( أسابيع على األقل، مع 3االجتماع بـ )
 المطلوبين لحضور االجتماع وتقديم المواد لكل بند من بنود االجتماع.

مجلس بالمواضيع والمذكرات المطلوب تضمينها في جدول أعمال المجلس، وترسل إلى األعضاء اليزود أمين المجلس  -ه
 قبل اسبوع على األقل من تاريخ الجلسة.

 القرارات -4
األعضاء الحاضرين والممثلين في االجتماع وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس يصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات 

مجلس أن يصدر قراراته عند الحاجة بطريق عرضها على األعضاء متفرقين ما لم يطلب أحد األعضاء كتابة ل، ولمرجحا  
 .الحقمجلس في أول اجتماع العقد اجتماع المجلس للمداولة فيها، وتعرض القرارات الصادرة في مثل هذه الحالة على 

 ومتطلباتها آلية اعتماد محاضر االجتماعات -5
 يعتمد. ُيعد المحضر من قبل أمين المجلس ويعرض بعد ذلك على رئيس المجلس، ثم على األعضاء، حتى -أ
خمسة أيام عمل، من تاريخ اليوم التالي لالجتماع، بحيث تستكمل من كل مدة ال تتجاوز ُتعد مسودة المحضر خالل  -ب

 من أمين المجلس ورئيس المجلس، ويرسل بعدها إلى أعضاء المجلس. 
 ووقت وتاريخه االجتماع مكان وبيان ومداوالت، نقاشات من دار ما مجلسال جتماعاتا محاضر تتضمن أن يجب -ج

 األعضاء أسماء وتدوين ومنظم، خاص سجل في وحفظها التصويت، ونتائج المجلس قرارات وتوثيق وانتهائه، بدايته
 .الحاضرين األعضاء جميع من المحاضر وتوقع ،(وجدت إن) أبدوها التي والتحفظات الحاضرين

 .تة عليه أو إبداء مالحظاتهم إن وجدمحضر خالل خمسة أيام عمل، والموافقعلى أعضاء المجلس مراجعة مسودة ال -د
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 المجلسأعضاء  من ما يرد من مالحظاتعلى  المسودة األولى بناء  على  المجلسأمين التعديالت من قبل  ُتعكس  -ه
يومي عمل من تاريخ استالم المالحظات بعد عرضها على خالل ويتم إرسال المسودة المعدلة لألعضاء  على المحضر

  رئيس المجلس. 
بر المحضر رسمي ا بمجرد توقيعه من قبل جميع األعضاء الحاضرين، المحضر بصورته النهائية ويعت المجلسيعد أمين  -و

 المجلس فور توقيعه.المحضر المعتمد والمصادق عليه إلى أعضاء  المجلس صورة من ويرسل أمين المجلس، وأمين
 

 ( صالحيات رئيس مجلس اإلدارة ونائبه 7المادة )
ويكون مجلس وأي منصب تنفيذي بالشركة، الوال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس من بين أعضائه رئيسا ونائبا  له اليعين 

للرئيس أو نائبه في حالة غياب الرئيس صالحية دعوة المجلس لالجتماع ورئاسة اجتماعات المجلس، واجتماعات الجمعية العامة 
حكومية والشركات واألفراد والمحاكم وكتاب الدوائر الويكون لرئيس المجلس صالحية تمثيل الشركة لدى الغير وجميع للمساهمين، 

العمالية  والهيئاتالعدل وديوان المظالم ومكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية وهيئات التحكيم والغرف التجارية والصناعية 
، وله في سبيل ذلك أخرى  أو قضائيةوالمحاكم الشرعية بجميع درجاتها وفئاتها والحقوق المدنية ودوائر الشرطة وأية دائرة رسمية 

برام الصلح والتنازل وحق اإلبراء واإلنكار واإلقرار وطلب والمطالبة بحقوق الشركة المرافعة والمدافعة  وتقديم األدلة والمستندات وا 
ات ركحلف اليمين وتسلم األحكام والتمييز واالستئناف وتقديم المذكرات وتنفيذ األحكام وله حق التوقيع على عقود تأسيس الش

برام وتوقيع وتقديم جميع الوثائق بما في ذلك العقود واتفاقيات القروض واالتفاقات المالية  ومالحقها لدى الجهات الحكومية وا 
، مجلس الوذلك في حدود القرارات الصادرة من  صكوك بيع وشراء األراضي والمبانيوثائق و األخرى والرهون واإليجارات و 
صدار الوكاالت الشرعية ني مجلس حق تفويض أو توكيل أي شخص أو أشخاص في عمل أو أعمال الابة عن الشركة ولرئيس وا 

مجلس في إطار الوكالة شرعية أو تفويض كتابي موثق، كما يقوم رئيس  ىن صالحياته المذكورة، وذلك بمقتضمعينة م
، نظام الشركة األساسي ا عليها فيمجلس أو يكون منصوصالإليه  هاواختصاصات عمل الشركة بمباشرة أي واجبات أخرى يعهد
 وله حق مباشرة هذه الصالحيات داخل المملكة وخارجها.

 
 وأمين السر وأعضاء المجلس رئيس مجلس اإلدارة ونائبه  مهام( 8المادة )

 مهام رئيس المجلس  -1
مجلس قيادة المجلس واإلشراف على سير عمله وأداء اختصاصاته بفعالية، اليتولى رئيس  مجلس،ال باختصاصاتدون إخالل 

 مجلس بصفة خاصة ما يلي:الويدخل في مهام واختصاصات رئيس 
 .المضللة وغير والواضحة والصحيحة الكاملة المعلومات على المناسب الوقت في مجلسال أعضاء حصول ضمان -أ
 .الوقت المناسب وفي فعال بشكل األساسية المسائل جميع بمناقشة مجلسال قيام من التحقق -ب
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من أعضاء  في مباشرة عمل أو أعمال محددة كتابة إلى غيره صالحياتهأو تفويض بعض  الغير أمام الشركة تمثيل -ج
 .ياألساس ونظام الشركة التنفيذية ولوائحه الشركات نظام عليه ينص ما وفق المجلس أو غيرهم

 .الشركة مصلحة يحقق وبما بفعالية مهامهم ممارسة على مجلسال أعضاء تشجيع -د
يصال المساهمين مع الفعلي للتواصل قنوات وجود ضمان -ه  .مجلسال إلى آرائهم وا 
 التنفيذين وغير التنفيذيين وبين األعضاء التنفيذية واإلدارة مجلسال من كل بين الفعالة والمشاركة البناءة العالقات تشجيع -و

يجاد والمستقلين،  .البناء النقد على تشجع ثقافة وا 
 يثيرها أو مجلسال أحد أعضاء يطرحها مسألة أي االعتبار بعين األخذ مع مجلسال اجتماعات أعمال جدول إعداد -ز

 .المجلس أعمال جدول إعداد عند والرئيس التنفيذي المجلس أعضاء مع والتشاور الحسابات، مراجع
 .في الشركة تنفيذي أي حضور دون  التنفيذيين غير مجلسال أعضاء مع دورية بصفة لقاءات عقد -ح
 مجلس عند غيابهم.الترؤس اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين أو تفويض نائبه أو من ينتدبه  -ط
مجلس وتقرير مراجع الحسابات ما لم تنشر في صحيفة يومية توزع التزويد المساهمين بالقوائم المالية للشركة وتقرير  -ي

والوزارة قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر  إلى الهيئةنسخة من هذه الوثائق في مركز الشركة الرئيس، مع إرسال 
 يوم على األقل. 

 غير أو مباشرة مجلس مصلحةال أعضاء ألحد يكون  التي والعقود باألعمال انعقادها عند العادية العامة الجمعية إبالغ -ك
 تقرير هذا التبليغ يرافق وأن ،مجلسال إلى قدمها العضو التي المعلومات اإلبالغ هذا يتضمن أن على فيها، مباشرة
 .الخارجي الشركة حسابات مراجع من خاص

 عند بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال المدفوع. مجلس فورا  الغ أعضاء الإب -ل
 مهام أعضاء مجلس اإلدارة  -2

 اآلتية:المهام والواجبات  مجلسالمن خالل عضويته في  مجلساليؤدي كل عضو من أعضاء 
 تقديم المقترحات لتطوير استراتيجية الشركة. -أ
 مراقبة أداء اإلدارة التنفيذية ومدى تحقيقها ألهداف الشركة وأغراضها. -ب
 مراجعة التقارير الخاصة بأداء الشركة. -ج
 التحقق من سالمة ونزاهة القوائم والمعلومات المالية للشركة. -د
 المخاطر في الشركة قوية.التحقق من أن الرقابة المالية ونظم إدارة  -ه
 تحديد المستويات المالئمة لمكافآت أعضاء اإلدارة التنفيذية. -و
 إبداء الرأي في تعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية وعزلهم. -ز
 المشاركة في وضع خطة التعاقب واإلحالل في وظائف الشركة التنفيذية. -ح
 يوائحهما التنفيذية واألنظمة ذات الصلة والنظام األساسااللتزام التام بأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ول -ط

واالمتناع من القيام أو المشاركة في أي عمل يشكل إساءة لتدبير شؤون  المجلس،عند ممارسته لمهام عضويته في 
 الشركة.
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، إال لعذر مشروع يخطر به رئيس المجلس مسبقا   عنهامجلس والجمعية العامة وعدم التغيب الحضور اجتماعات  -ي
 أو ألسباب طارئة.

مجلس ولجانه والمشاركة فيها بفعالية، بما في اللالطالع بمسؤولياته، والتحضير الجتماعات  تخصيص وقت كاف -ك
 ذلك توجيه األسئلة ذات العالقة ومناقشة كبار التنفيذيين بالشركة.

 الرأي بشأنها. مجلس قبل إبداءالدراسة وتحليل المعلومات ذات الصلة بالموضوعات التي ينظر فيها  -ل
مجلس اآلخرين من إبداء آرائهم بحرية، وحث المجلس على مداولة الموضوعات واستقصاء آراء التمكين أعضاء  -م

 المختصين من أعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة ومن غيرهم إذا ظهرت حاجة إلى ذلك.
في األعمال والعقود التي تتم  - مباشرة كانت أم غير مباشرة -مجلس بشكل كامل وفوري بأي مصلحة له الإبالغ  -ن

لحساب الشركة، وأن يتضمن ذلك اإلبالغ طبيعة تلك المصلحة وحدودها وأسماء أي أشخاص معنيين بها، والفائدة 
أو غير مباشر من تلك المصلحة سواء أكانت تلك الفائدة مالية أم غير مالية،  لمتوقع الحصول عليها بشكل مباشرا

اركة في التصويت على أي قرار يصدر بشأن ذلك، وذلك وفقا  ألحكام نظام الشركات وعلى ذلك العضو عدم المش
 ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.

 افسة الشركةفي أي أعمال من شأنها من –المباشرة أو غير المباشرة  –مجلس بشكل كامل وفوري بمشاركته الإبالغ  -س
 قا  ألحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.وذلك وفأحد فروع النشاط الذي تزاوله، أو 

ما لم  –عدم إذاعة أو إفشاء أي أسرار وقف عليها عن طريق عضويته في المجلس إلى أي من مساهمي الشركة  -ع
لشركات أحكام نظام ا تقتضيهأو إلى الغير، وذلك بحسب ما  –يكن ذلك في أثناء انعقاد اجتماعات الجمعية العامة 

 ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
العمل بناء  على معلومات كاملة، وبحسن نية، مع بذل العناية واالهتمام الالزمين، لمصلحة الشركة والمساهمين  -ف

 كافة.
 إدراك واجباته وأدواره ومسؤولياته المترتبة على العضوية. -ص
 ي المجاالت المالية والتجارية والصناعية ذات الصلة.مجال أنشطة الشركة وأعمالها وف تنمية معارفه في -ق
 األكمل. هلوفاء بمهامه في المجلس على الوجمجلس في حال عدم تمكنه من االاالستقالة من عضوية  -ر

 أداء المهام التالية: المستقلمجلس العلى عضو إضافة إلى ما ورد أعاله في هذا البند، 
 اإلستراتيجية، وسياسات الشركة، وأدائها، وتعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية.إبداء الرأي المستقل في المسائل  -أ
 التحقق من مراعاة مصالح الشركة ومساهميها وتقديمها عند حصول أي تعارض في المصالح. -ب
 اإلشراف على تطوير قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة، ومراقبة تطبيق اإلدارة التنفيذية لها. -ج

 دارة مهام أمين سر مجلس اإل -3
وتاريخه مجلس وا عداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت، وبيان مكان االجتماع ال اجتماعاتتوثيق  -أ

بدايته وانتهائه، وتوثيق قرارات المجلس ونتائج التصويت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، وتدوين أسماء  ووقت
 قيع هذه المحاضر من جميع األعضاء الحاضرين.، وتو (إن وجدت)األعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها 
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 المجلس.مجلس والتقارير التي يعّدها الحفظ التقارير التي ُترفع إلى  -ب
مجلس بجدول أعمال المجلس وأوراق العمل والوثائق والمعلومات المتعلقة به، وأي وثائق أو معلومات التزويد أعضاء  -ج

 الموضوعات المشمولة في جدول االجتماع.مجلس ذات عالقة بالإضافية يطلبها أي من أعضاء 
 المجلس.مجلس باإلجراءات التي أقرها الالتحقق من تقيد أعضاء  -د
 المجلس قبل التاريخ المحدد بمدة كافية. اجتماعاتمجلس بمواعيد التبليغ أعضاء  -ه
 مجلس إلبداء مرئياتهم حيالها قبل توقيعها.العرض مسودات المحاضر على أعضاء  -و
مجلس بشكل كامل وسريع على نسخة من محاضر اجتماعات المجلس والمعلومات الالتحقق من حصول أعضاء  -ز

 والوثائق المتعلقة بالشركة.
 .مجلسالالتنسيق بين أعضاء  -ح
 حوكمة.المجلس واإلدارة التنفيذية وفقا  لما نصت عليه المادة الثانية والتسعون من الئحة التنظيم سجل إفصاحات أعضاء  -ط
التنفيذية وذلك عبر التواصل مع الرئيس التنفيذي، للحصول على متطلبات  واإلدارةمجلس اليكون حلقة وصل بين أن  -ي

المسؤول األول أو النائب المعني  التنفيذية عبردارة مع اإل يكون التواصل، على أن االجتماعاتالمجلس ومواد وعروض 
 التابعة.بالنشاط / الشركة 

 بقرارات وتوجيهات المجلس وتنسيق ومتابعة الحصول على المواد المطلوب عرضها على المجلس. دارة التنفيذيةاإل تبليغ -ك
 .مجلسالتقديم العون والمشورة إلى أعضاء  -ل

 
 ( مكافأة أعضاء المجلس 9المادة )

تقرها الجمعية العامة  وفقا  لسياسة المكافآت التي -إن وجدت  - مجلس وجميع المزايا التي يحصل عليهاالتكون مكافأة عضو 
األنظمة ذات عليه  توذلك بما يتوافق مع القرارات والتعليمات الرسمية الصادرة في هذا الشأن وفي حدود ما نص للشركة العادية
مجلس خالل المجلس إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء ال، ويجب أن يشتمل تقرير العالقة
أو  ةلى بيان ما قبضوه نظير أعمال فنيلمالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك عالسنة ا

الجمعية  اجتماعإدارية أو استشارات، وأن يشتمل أيضا على بيان بعدد جلسات المجلس التي حضرها كل عضو من تاريخ 
 العامة.

 
 اإلقرارات والتعهدات السنوية( 10المادة )

 .سنوي بشكل  بسياسة تعارض المصالح بااللتزامالتعهد  ذجو استكمال نممجلس اليتوجب على كل عضو في 
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 ( لجان المجلس 11المادة )
 : على النحو التالي يةفلمساعدته في أداء مسؤولياته اإلشرا لجانمجلس ليكون ل -1

 اللجنة التنفيذية. -أ
 لجنة المراجعة. -ب
 .وااللتزام لجنة المخاطر -ج
 الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية.لجنة  -د

باستثناء لجنة المراجعة حيث يتم تعيينهم من قبل الجمعية العامة للشركة، يتم تعيين أعضاء اللجان من قبل المجلس،  -2
ستقاللية والخبرة ويجوز للمجلس إحداث التغيير في عضوية اللجان حسب تقدير المجلس، ويراعى المجلس متطلبات اإل

، وذلك باستثناء لجنة المراجعة فإنه يتم تشكيلها لألعضاء فيما ينطبق على الشركة من نظم ولوائح الهيئة المطلوبة
 .بقرار من الجمعية العامة للشركة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها

 ءألداا  ضروري راهوحسب ما يباإلضافة إلى اللجان الدائمة، يجوز للمجلس تشكيل لجان أخرى مؤقتة حسب الحاجة  -3
 مسؤولياته. 

 فإن على المجلس أن يقرر ما يلي: ،عند تشكيل لجنة مؤقتة -4
 اسم اللجنة. -أ
 عدد أعضاء اللجنة وكيفية تكوينها بما في ذلك تسمية رئيسها. -ب
 طبيعة عمل اللجنة ومهامها وصالحياتها. -ج
 للمجلس.المدة الزمنية الممنوحة للجنة الستكمال إنجاز أعمالها وتقديم تقريرها  -د

 يجوز للمجلس حل اللجان المؤقتة أو إعادة تحديد مهامها أو عضويتها. -5
مجلس أعمال اليتابع دون اإلخالل بمسؤوليات لجنة المراجعة تجاه الجمعية العامة للشركة وفقا  للمتطلبات النظامية،   -6

 مجلس.ال عبر رؤسائها إلى ريرها بصفة دورية لهارفع تقعلى اللجان و  المنبثقة عنه.اللجان 
دون اإلخالل بمسؤوليات لجنة المراجعة تجاه الجمعية العامة للشركة وسلطاتها ذات العالقة وفقا  للمتطلبات النظامية،   -7

ورسم توجيهاتها وضمان سالمة  لضمان فاعليتهاالمنبثقة عنه لمجلس دائما  عضوية وتمثيل مباشر في اللجان ليكون 
 تحقيق األهداف المرسومة. ائها حتى تتمكن منبة أدمراقتها ومتابعة خططها و راراق

دون اإلخالل بمسؤوليات لجنة المراجعة تجاه الجمعية العامة للشركة وسلطاتها ذات العالقة وفقا  للمتطلبات النظامية،  -8
ت راراتحدد وتنظم آليات اتخاذ القاللجنة، و  لصالحيات نطاقتحديد و جنة، داخلية لل لوائحضمان وجود على المجلس 

 ت المتخذة منها.راراالق مجلس وأخذ الموافقة أو مصادقته علىلالممنوح لتلك اللجان، وآليات الرجوع ل والسقف
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 واكتمالهاوصحتها  اإلفصاحوضوح معلومات ( 12المادة )
 وغيروواضحا  وصحيحا  كامال   -دون تمييزمن -تقوم به الشركة للمساهمين والمستثمرين  أن يكون أي إفصاح يجب  -1

 .االدراج قواعد في المحددة الوسيلة خالل من ُينشرمضلل وأن 
ضرر  الحاق لىإيمكن أن يؤدي  القواعد هذه بموجب عنها فصاحاإل يجب مسألة عن فصاحاإل أنالشركة  أتإذا ر   -2

 بالحقائق يتعلق فيما المستثمرينلى تضليل إ ذلكعن  فصاحاإلأن يؤدي عدم  المرجح غيرمسوغ به وأنه من  غير
 إلغائه بطلب تتقدم أن للشركة يجوز فإنه العالقة، ذات المالية األوراق لتقويم ضروريا   بها العلم يكون  التي والظروف

 العالقة ذاتبالمعلومات  بيانا   تامة بسرية الهيئة لىإ يقدم أن الحالة هذه في ويجب ،توقيته تأخير أو فصاحاإل من
أو  اإللغاء طلب على الموافقة وللهيئة ،الوقت ذلك في المعلومات تلك عن فصاحاإل عدم لىإ دعت التي واألسباب

ذا ،رفضه أو يرالتأخ  تتعلق معلومات أيّ  بإعالن الشركة تلزم أن وقت أي في لها فيجوز الطلب، على الهيئة وافقت وا 
 .العالقة ذي التأخير أو باإلعفاء

 على وُيحظر ،تعَلن أنلى إ سرية معلومات الباب هذا في عليها المنصوص الجوهرية والتطورات المعلومات جميع تعد  -3
 المعلومات سرية على بالمحافظة التزام عاتقها على يقعال  جهات لىإ إفشاؤها - المعلومات هذه إعالن قبل - الشركة

 والتطورات المعلومات من أي تسرب عدم لضمان الالزمة الخطوات جميع اتخاذعلى المصدر  يجب كذلك ،وحمايتها
 .االدراج لقواعد وفقا   إعالنها قبل الجوهرية

 جوهرية، تطورات بأي تتعلق شائعات أي على للرد إعالن للجمهور نشر لىإ الحاجة مدى تحديد الشركة على يجب -4
 .مناسبا   تراه ما بحسب بذلك الشركة إلزام وللهيئة

 

 باإلفصاح عن التطورات والمعلومات الجوهريةااللتزام  (13المادة )
 وال نشاطها إطار في تندرج جوهرية تطورات أي عن تأخير دون  من والجمهور للهيئة تفصح أن الشركة على يجب -1

ألعمالها  العام المسار في أو المالي وضعهافي  أو وخصومها أصولها في تؤثر وقد الناس، لعامة متاحة معرفتها تكون 
 تأثيرا   تؤثر أن أو المدرجة المالية األوراق سعر في تغير لىإ تؤدى أن معقولة بدرجة ويمكن لها، التابعة الشركات أو

 .الدين بأدوات المتعلقة بالتزاماتها الوفاء على الشركة قدرة في ملحوظا  
مستثمر  ألي المحتملمن  ما إذا كان تقدرأن  الشركةعلى  يجب، المادةلتحديد التطور الذي يقع ضمن نطاق هذه  -2

 .االستثماري  قراره اتخاذذلك التطور عند  االعتبار فيحريص أن يأخذ 
 فيما يتعلق بكافة اتصاالت الشركة، فتقوم الشركة بما يلي:  -3

  هيئة.ال واألخبار الصحفية وفقا  لمتطلباتإعداد وصياغة مسودة اإلعالنات النظامية 
  ره من كبار التنفيذيين والموظفين المخول لهم التنفيذي وغياألخبار على الرئيس عرض مسودة اإلعالنات و

مجلس ألخذ مرئياتهم عليها في بعض األحيان إذا رأى البذلك، وقد يتم أيضا تعميم المسودة على أعضاء 
 الرئيس التنفيذي ضرورة ذلك.

  والمواقع اإللكترونية نشر هذه اإلعالنات على موقع السوق المالية )تداول( أوال  ومن ثم الصحف اليومية
 االخرى لضمان انتشارا  واسعا  لها. )حسب ما يقتضيه الحال( ومن خالل وسائل النشر
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 عن أحداث معينة اإلفصاح (14المادة )
)سواء  أكانت جوهرية وفقا  للمادة اآلتية التطورات  من أيعن  تأخيرفورا  ومن دون  والجمهورللهيئة  تفصحأن  الشركة على يجب

 (: تكن لم أم عالهأ ( 13)
وفقا   الشركةأصول  من صافي % 10 على يزيد أو يساوى  بسعر تأجيره أو رهنه أو بيعه أو أصل لشراء صفقة أي -1

 قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث. آلخر
 آلخر وفقا   الشركة أصول صافي من% 10 على يزيد أو اوى يس بمبلغ للشركة اديالع النشاط ارإط ارجخ ديونيةم أي -2

 .أحدث أيهما مراجعة، سنوية مالية قوائم أو مفحوصة أولية مالية قوائم
مفحوصة أو قوائم مالية أولية  مالية قوائم آلخر وفقا   الشركة أصول صافي من% 10 على تزيد أو تساوي  خسائر أي -3

 سنوية مراجعة، أيهما أحدث.
مكانية  المواردوفرة  - الحصر ال المثال سبيل على - يشمل نشاطه أو الشركة إنتاج بيئةفي  كبير تغيير أي -4  الحصولوا 

 عليها.
 .المراجعة لجنة في أو مجلسال أعضاء تشكيل في تغيير أيّ  أو للشركة التنفيذي الرئيس تغيير -5
 %5يساوي أو يزيد على  ةالمطالبأو أو وساطة إذا كان مبلغ النزاع  تحكيمدعوى قضائية أو  ذلك أي في بمانزاع،  أي  -6

 مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث. قوائم مالية أولية آلخروفقا   الشركةأصول  صافيمن 
 أو أحد أعضائه. مجلسالمتعلقا  بأعمال الحكم  موضوع كان إذا أعضائه، أحد أو مجلسال ضد صادر قضائي حكم أيّ  -7
قوائم مالية أولية مفحوصة أو آلخر  وفقا   % 10 على يزيد أو يساوي  بما الشركة أصول صافي في النقصان أو الزيادة -8

 قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.
 قوائم مالية سنوية مراجعة.آلخر  وفقا   % 10 على يزيد أو يساوي  بما الشركة أرباح إجمالي في النقصان أو الزيادة -9

قوائم مالية سنوية مراجعة، آلخر  وفقا   الشركة إيرادات إجمالي من % 5 على تزيد أو مساوية إيراداته عقد في الدخول -10
 لذلك العقد. متوقع الغير اإلنهاءأو 

 أي في عالقةوطرف ذي الشركة  من كل   بموجبه يستثمر ترتيب أي أو عالقة ذي وطرف الشركة بين صفقة أي -11
إيرادات  إجماليمن  %1مساوية أو تزيد على  الترتيب له إذا كانت هذه الصفقة أو تمويال  مشروع أو أصل أو يقدم 

 سنوية مراجعة. قوائم مالية آلخروفقا   الشركة
 إجماليمن  %5أو يزيد على يساوي ( وجدت إن) التابعة اشركاته أو للشركة الرئيسة النشاطات من أي في انقطاع أي -12

 لية سنوية مراجعة.قوائم ما آلخروفقا   الشركةإيرادات 
 .للشركة الرئيس المقر أو األساسي النظام في تغير أي -13
 .القانوني للمحاسب تغير أي -14
نظام الشركات، أو  تابعيه بموجب من أي أو للشركة مصفي تعيين أو تصفية أمر صدور أو تصفية عريضة تقديم -15

 .اإلفالسأنظمة  بموجبالبدء بأي إجراءات 
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زمنية توجب وضع  فترة ءأو انتها حدث وقوع أو تصفيتها، أو الشركة بحل اتابعيه من أي أو الشركة من قرار صدور -16
 .الحلالتصفية أو  تحت الشركة

 يمكن، االستئنافية أم االبتدائية المرحلة في سواء قضائية جهة أو محكمة من أمر أو إعالن أو قرار أو حكم صدور -17
وفقا   الشركةأصول  صافيمن  %5على  اإلجماليةتزيد قيمته  جزء من أصوله ألي الشركة استغالل فيأن يؤثر سلبا  

 مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث. قوائم مالية أولية آلخر
 .عمالهاأ  وجدول الخاصة أو العامة الجمعية النعقاد الدعوة -18
 .الخاصة أو العامة الجمعية اجتماع نتائج -19
 .الشركة مال رأس في مقترح تغيير أي -20
 المالية األوراقعلى حاملي أخرى  توزيعات إجراء أو منها حصص دفع أو بإعالنها التوصية أو أرباح إعالن قرار أي -21

 .المدرجة
 فيها أرباحا . توزع الشركة أن المتوقع من يكون  التي الحاالت في أرباح توزيع بعدم تقضي توصية أو قرار أي -22
 األوراق وعدد اإلجمالي والمبلغ ،المالية أوراقهأو عرض شراء  استردادأو إعادة شراء أو سحب أو  الستدعاءقرار  أي -23

 وقيمتها. المالية
 .للتحويل القابلة الدين أدوات أو الدين بأدوات يتعلق فيما الدفع بعدم قرار أي -24
 .للتحويل قابلة دين أدوات أو المدرجة األسهم فئات من فئة بأي المرتبطة الحقوق  في تغير أي -25

 
 اإلفصاح عن المعلومات المالية (15المادة )

 والثالث والثاني األول للربع األولية المالية وقوائمها السنوية المالية قوائمها عنللهيئة وللجمهور  اإلفصاح الشركة على -1
 القوائم على الموافقة تكون  المادة، هذه وألغراضالغير.  أو للمساهمين نشرها وقبل عليها الموافقة فور المالية السنة من

 :اآلتي المالية حسب
وتوقيعها من عضو مفوض من  مجلسال من اعتمادها بعد عليها الموافقة تتم األولية، المالية بالقوائم يتعلق فيما -أ

 .المالي والمديرومن الرئيس التنفيذي  مجلسال
 .الشركات نظام ألحكام وفقا   عليها الموافقة تتم السنوية، المالية بالقوائم يتعلق فيما -ب

 والسنوية. األولية المالية اقوائمهعن  – السوق  الغرض مناألنظمة اإللكترونية المخصصة لهذا  رعب -الشركة  تفصح -2
 السعودية الهيئة من والمراجعة المعتمدة المحاسبة لمعايير وفقا   وفحصها األولية المالية قوائمها إعداد الشركة على يجب  -3

تشملها  التي المالية الفترة( يوما  من نهاية 30تتجاوز ) ال فترة خاللعنها للجمهور  تفصح، وأن القانونيين للمحاسبين
 تلك القوائم.

المعتمدة من الهيئة السعودية والمراجعة  المحاسبة لمعايير وفقا   وفحصها األولية المالية قوائمها إعداد الشركة على يجب -4
 التي السنويةالمالية  الفترةأشهر من نهاية  ثالثةفترة ال تتجاوز عنها للجمهور خالل  تفصحللمحاسبين القانونيين، وأن 
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قبل  تقويميا  ( يوما  15خالل مدة ال تقل عن ) الماليةعن هذه القوائم  تفصحأن  الشركة على ويجب ،تشملها تلك القوائم
 .للشركةالعامة السنوية  الجمعيةانعقاد  تاريخ

السعودية  الهيئةشريك له بقواعد  وأي المالية القوائم يراجع الذي القانوني المحاسب التزام من التأكد الشركة على يجب -5
يضمن  بماتابعيه،  من أيأسهم أو أوراق مالية للُمصدر أو  أي بملكيةولوائحها فيما يتعلق  القانونيين للمحاسبين
 مكتبه. فيشريك أو موظف  وأي القانوني المحاسب استقاللية

 
 اإلدارةمجلس تقرير  (16المادة )

السنوية بتقرير  المالية الفترة أشهر من نهاية ثالثةتتجاوز  ال فترة خالل للمساهمين وتفصح الهيئة تزود أن الشركة على يجب
 المالية السنة خاللحوكمة ويتضمن عرضا  لعملياته ال بموجب الئحة المطلوبة المعلوماتيشتمل على  مجلسالصادر عن 

وخصومه ووضعه الشركة ليتمكن من تقويم أصول  المستثمر ليهاإ يحتاج التي الشركةأعمال  في المؤثرةالعوامل وجميع ، األخيرة
 .المالي

 
 ( اإلفصاحات المتعلقة بالحوكمة17المادة )

باإلفصاح عن سياسات الحوكمة واجراءاتها والوثائق المتعلقة بها من خالل نشرها على موقع الشركة اإللكتروني أو تقوم الشركة 
 ، بما في ذلك ما يلي:أي وسيلة أخرى حسب سياسة الشركة

 للشركة. يالنظام األساس 
 .دليل الحوكمة والوثائق األخرى ذات العالقة 
  لمجلس.لالتقرير السنوي 
 .القوائم المالية األولية )ربع السنوية( والحسابات السنوية الختامية 
 .تقرير لجنة المراجعة السنوي 
  تنشر على تداول.كافة اإلعالنات التي 
 .أي تقارير أو وثائق أخرى تراها الشركة تعزز من عملية اإلفصاح والشفافية وبما ال يتعارض مع األنظمة والقوانين 

 
 ( إفصاحات مجلس اإلدارة18المادة )

 ة ما يلي:مجلس تنظيم عمليات اإلفصاح الخاصة بكل عضو من أعضائه ومن أعضاء اإلدارة التنفيذية، مع مراعااليتعين على 
  مجلس واإلدارة التنفيذية وتحديثه دوريا ، وذلك وفقا  لإلفصاحات المطلوبة الوضع سجل خاص بإفصاحات أعضاء

 بموجب نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
 لمساهمي الشركة دون مقابل مالي السجل إتاحة االطالع على. 
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 اإلدارة وكبار التنفيذيينمجلس واجبات أعضاء  (19المادة )

وعلى عضو المجلس  الشركة، مصلحة يحقق بماواجباتهم  وتنفيذ صالحياتهممجلس وكبار التنفيذيين ممارسة العلى أعضاء  يجب
مالم يكن ذلك في أثناء  –أو إفشاء أي اسرار وقف عليها عن طريق عضويته بالمجلس الى أي من مساهمي الشركة  إذاعةعدم 
وال يجوز لهم استغالل ما يعلمون به بحكم عضويتهم في تحقيق مصلحة لهم  لى الغير،أو إ –الجمعية العامة  اجتماعات انعقاد

ال وجب عزلهم ومطالبتهم بالتعويض. ،أو ألحد أقاربهم أو للغير  وا 

 
  الهيئة بالمستندات والوثائقتزويد  (20المادة )

يفصح  لمأو ترَسل إليهم ما  للمساهمين أو مستندات أو معلومات تتاح مخاطبات بنسخ من أي الهيئة تزود أن الشركة على يجب
 السوق. خاللعنها من 
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  الئحة حقوق المساهمين والجمعية العامة
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 للمساهمين العامة الحقوق ( 21) ةالماد
 حقوق المساهمين  -1

العدالة والمساواة بينهم وعدم التمييز بين المساهمين المالكين لذات  تلتزم الشركة بالعمل على حماية حقوق المساهمين بما يضمن
 اإلجراءات الالزمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم. بإتباع الشركة وتقوم، ئة األسهم، وعدم حجب أي حق عنهمف
 الحقوق المرتبطة باألسهم -2

 الخصوص:تكفل الشركة للمساهمين كل الحقوق المتصلة بأسهمهم، وعلى وجه 

 الحصول على نصيب من صافي األرباح التي يتقرر توزيعها نقدا  أو بإصدار أسهم. -أ
 الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية. -ب
، واالشتراك في مداوالتها، والتصويت على (شخصيا  أو بالوكالة) حضور جمعيات المساهمين العامة أو الخاصة -ج

 قراراتها.
 أحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية. وفق في أسهمهمالتصرف  -د
االستفسار وطلب االطالع على دفاتر الشركة ووثائقها، ويشمل ذلك البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الشركة  -ه

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

 مجلس. ال الشركة وأعمالمراقبة أداء  -و
والطعن ببطالن قرارات جمعيات المساهمين العامة  مواجهتهم،مجلس ورفع دعوى المسؤولية في اللة أعضاء ئمسا -ز

 .يوالخاصة وفق الشروط والقيود الواردة في نظام الشركات ونظام الشركة األساس
والضوابط التي تضعها  يالشركة األساس وفقا  لنظامأولوية االكتتاب باألسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية  -ح

 الجهات المختصة.
 سهم في سجل المساهمين بالشركة.تقييد األ -ط
 ني.ما لم تنشرهما الشركة في موقعها اإللكترو  يطلب االطالع على نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها األساس -ي
 مجلس وانتخابهم.الترشيح أعضاء  -ك

 حصول المساهمين على المعلومات -3
وغير المضللة لتمكين المساهمين  والصحيحة مجلس واإلدارة التنفيذية للشركة بتوفير المعلومات الكاملة والواضحةاليقوم  -أ

 من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، وتقدم هذه المعلومات في الوقت المناسب ويجري تحديثها بانتظام.
المعلومات للمساهمين بالوضوح والتفصيل، وأن تتضمن بيانا  بمعلومات الشركة التي يمكنهم  أن تتسم وسيلة توفير يجب -ب

 .توفيرها لعموم المساهمين من ذات الفئةن يتم أحصول عليها، و ال
 يجب اتباع أكثر الوسائل فعالية في التواصل مع المساهمين وعدم التمييز بينهم في توفير المعلومات. -ج
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 التواصل مع المساهمين -4
 مجلس تحقيق تواصل بين الشركة والمساهمين يكون مبنيا  على الفهم المشترك لألهداف االستراتيجية للشركةاليضمن  -أ

 ومصالحها.
 راء المساهمين ومناقشتها معهم.آمجلس على المجلس والرئيس التنفيذي على إطالع بقية أعضاء اليعمل رئيس  -ب
مجلس أو أعمال اإلدارة التنفيذية للشركة ما لم يكن عضوا  في مجلس الال يجوز ألي من المساهمين التدخل في أعمال  -ج

معية العامة العادية ووفقا  الختصاصاتها أو في الحدود واألوضاع التي يجيزها إدارتها التنفيذية أو كان تدخله عن طريق الج
 مجلس.ال

 مجلس الانتخاب أعضاء   -5
مجلس عند نشــر أو توجيه الدعوة النعقاد التعلن الشــركة في الموقع اإللكتروني للســوق معلومات عن المرشــحين لعضــوية  -أ

الجمعية العامة، على أن تتضــــمن تلك المعلومات وصــــفا  لخبرات المرشــــحين ومؤهالتهم ومهاراتهم ووظائفهم وعضــــوياتهم 
 .والموقع اإللكترونيمركز الرئيس الالسابقة والحالية، وعلى الشركة توفير نسخة من هذه المعلومات في 

مجلس، بحيث ال يجوز اســـــتخدام حق التصـــــويت للســـــهم أكثر من مرة اليجب اســـــتخدام التصـــــويت التراكمي في انتخاب  -ب
 واحدة.

الفقرة )أ(  مجلس الذين أعلنت الشركة عن معلوماتهم وفقالعلى المرشحين لعضوية العامة يقتصر التصويت في الجمعية  -ج
 من هذه المادة.

 الحصول على األرباح  -6
النسبة األدنى التي توزع على المساهمين من األرباح الصافية بعد تجنيب االحتياطي للشركة  يم األساسيتضمن النظا -أ

النظامي و/ أو أي احتياطيات أخرى تقرها الجمعية العامة العادية أو مبالغ يتم اقتطاعها من صافي األرباح إلنشاء 
امة العادية، من هذه المؤسسات بموجب قرار الجمعية العمؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائما  

 من الجهات المختصة.  خرى واردةأحكام تنظيمية أوذلك مع مراعاة أي 
 :اآلتي الوجه على السنوية الصافية األرباح الشركة توزع -ب

 وقف العادية العامة الجمعية تقرر أن ويجوز للشركة النظامي االحتياطي لتكوين األرباح صافي من( %10) يجنب 
 .المدفوع المال رأس من( %30) المذكور االحتياطي بلغ متى التجنيب هذا

 توزيع يكفل أو الشركة مصلحة يحقق الذي بالقدر وذلك أخرى، احتياطيات تكوين تقرر أن العادية العامة للجمعية 
 إلنشاء مبالغ األرباح صافي من تقتطع أن كذلك المذكورة وللجمعية ،المساهمين على اإلمكان قدر ثابته أرباح

 .المؤسسات هذه من قائما   يكون  ما لمعاونة أو الشركة لعاملي اجتماعية مؤسسات
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 هـ،24/9/1430 وتاريخ (169) رقم الوزراء مجلس قرار من( ثانيا  ) البند من( 2) الفقرة في الواردة األحكام مراعاة مع 
 تقل ال نسبة المساهمين على ذلك بعد الباقي من يوزع هـ،24/9/1430 وتاريخ( 327) رقم الوزراء مجلس وقرار
 .المدفوع الشركة مال رأس من( %5) عن

  والمادة السادسة والسبعين من نظام نظام الشركة األساسيمع مراعاة األحكام المقررة في المادة )العشرون( من ،
مبلغا  معينا  ون مكافأة عضو المجلس ويجوز ان تكمجلس وفق ما تقرره الجمعية العامة، الالشركات، تصرف مكافأة 

رباح ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من عينية أو نسبة معينة من صافي األ و بدل حضور عن الجلسات أو مزاياأ
 هذه المزايا.

 العامة الجمعية تفويض بعد سنوي  ربع أو سنوي  نصف بشكل مساهميها على مرحلية أرباح توزيع للشركة يجوز 
 .سنويا   يجدد قرار بموجب مرحلية أرباح بتوزيع مجلسلل للشركة

 :األرباح استحقاق -ج
 االستحقاق تاريخ القرار ويبين الشأن، هذا في الصادر العامة الجمعية لقرار وفقا   األرباح في حصته المساهم يستحق
 .لالستحقاق المحدد اليوم نهاية في المساهمين سجالت في المسجلين األسهم لمالكي األرباح أحقية وتكون  التوزيع وتاريخ

 

 الحقوق المرتبطة باجتماع الجمعية العامة( 22المادة )
 تمهيد  -1

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

 .يالشركة األساس
 اختصاصات الجمعية العامة غير العادية -2

 يلي:تختص الجمعية العامة غير العادية بما 
 باستثناء التعديالت التي تعد بموجب أحكام نظام الشركات باطلة. يتعديل نظام الشركة األساس  -أ
 زيادة رأس مال الشركة وفق األوضاع المقررة في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.  -ب
أو إذا منيت بخسائر مالية، وفق األوضاع المقررة في  حاجة الشركة علىتخفيض رأس مال الشركة في حال زيادته   -ج

 نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.
 ويخصص لغرض معين، والتصرف فيه. يتقرير تكوين احتياطي اتفاقي للشركة ينص عليه نظامها األساس  -د
 .يتقرير استمرار الشركة أو حلها قبل األجل المعين في نظامها األساس -ه
 شراء أسهم الشركة.الموافقة على عملية  -و
أسهم عادية إلى أسهم ممتازة أو تحويل األسهم الممتازة إلى عادية،  متازة أو إقرار شرائها أو تحويلإصدار أسهم م -ز

ووفقا  للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا  لنظام الشركات  يوذلك بناء  على نص في نظام الشركة األساس
 مدرجة.المساهمة ال الخاصة بشركات
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إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم، وبيان الحد األقصى لعدد األسهم التي يجوز إصدارها  -ح
 مقابل تلك األدوات أو الصكوك.

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

العمل بحق األولوية للمساهمين في االكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء األولوية لغير  وقف -ي
 .يالمساهمين في الحاالت التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة، ووفقا  لنظام الشركة األساس

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

 اختصاصات الجمعية العامة العادية -3
 الشركة، وبخاصة ما يلي:عدا ما تختص به الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع شؤون 

 مجلس وعزلهم.التعيين أعضاء  -أ
مجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، الالترخيص في أن يكون لعضو  -ب

 وأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية. يوذلك وفق نظام الشركة األساس
أنه منافسة الشركة، أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط الذي مجلس في عمل من شالالترخيص باشتراك عضو  -ج

 وأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية. يتزاوله، وذلك وفق نظام الشركة األساس
مجلس بأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية واألنظمة األخرى ذات العالقة ونظام الشركة المراقبة التزام أعضاء  -د

تهم تدبير أمور الشركة، وتحديد المسؤولية المترتبة ئص أي ضرر ينشأ عن مخالفتهم لتلك األحكام أو إسا، وفحياألساس
 على ذلك، واتخاذ ما تراه مناسبا  في هذا الشأن وفقا  لنظام الشركات ولوائحه التنفيذية.

 تشكيل لجنة المراجعة وفقا  ألحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية. -ه
 القوائم المالية للشركة. الموافقة على -و
 مجلس.الالموافقة على تقرير  -ز
 مجلس بشأن طريقة توزيع األرباح الصافية.الالبت في اقتراحات  -ح
 تعيين مراجعي حسابات الشركة، وتحديد مكافآتهم، وا عادة تعيينهم، وتغييرهم، والموافقة على تقاريرهم. -ط
 –حسابات الشركة في أدائهم لمهامهم، وفي أي صعوبات النظر في المخالفات واألخطاء التي تقع من مراجعي  -ي

مجلس أو إدارة الشركة لهم من االطالع على الدفاتر والسجالت التتعلق بتمكين  –يخطرها بها مراجعو حسابات الشركة 
 وغيرها من الوثائق والبيانات واإليضاحات الالزمة ألداء مهامهم، واتخاذ ما تراه مناسبا  في هذا الشأن.

( من رأس مال الشركة المدفوع، وتقرير توزيع ما جاوز منه %30تجنيب احتياطي الشركة النظامي متى ما بلغ ) وقف -ك
 هذه النسبة على مساهمي الشركة في السنوات المالية التي ال تحقق الشركة فيها أرباحا  صافية.

يكون استخدام هذا االحتياطي  استخدام االحتياطي االتفاقي للشركة في حال عدم تخصيصه لغرض معين، على أن -ل
 مجلس وفي األوجه التي تعود بالنفع على الشركة أو المساهمين.البناء  على اقتراح من 
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 تكوين احتياطيات أخرى للشركة، بخالف االحتياطي النظامي واالحتياطي االتفاقي، والتصرف فيها. -م
اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائما  من اقتطاع مبالغ من األرباح الصافية للشركة إلنشاء مؤسسات  -ن

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

وفي حال تضمن بيع تلك األصول ما يدخل ضمن اختصاصات الجمعية العامة غير  من تاريخ أول صفقة بيع،
 العادية، فيجب الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على ذلك.

 جمعية المساهمين -4
فيذية تنعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين وفقا  لألوضاع والظروف المنصوص عليها في نظام الشركات ولوائحه التن -أ

 .يونظام الشركة األساس
 التالية النتهاء السنة المالية للشركة. الستةتنعقد الجمعية العامة العادية مرة على األقل في السنة خالل األشهر  -ب
مجلس، وفقا  لألوضاع المنصوص عليها في نظام الشركات التنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من  -ج

 مجلس أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى االجتماع إذا طلب ذلكالوعلى  ي،ونظام الشركة األساس ولوائحه التنفيذية
( على األقل من رأس مال %5مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين تمثل ملكيتهم ما نسبته )

مجلس خالل ثالثين يوما  من تاريخ طلب العها االنعقاد إذا لم يد وة الجمعية إلىويجوز لمراجع الحسابات دع ،الشركة
 مراجع الحسابات.

على األقل، وتنشر  يوم (21) ـيجب اإلعالن عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكانه وجدول أعمالها قبل الموعد ب -د
زع في المنطقة اإللكتروني للشركة وفي صحيفة يومية تو  اإللكتروني للسوق المالية السعودية والموقعالدعوة في الموقع 

يجوز  ذلك،وباإلضافة إلى  ،على األقل ( يوم21ـ )التي يكون فيها مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد لالنعقاد ب
 توجيه الدعوة النعقاد الجمعيات العامة والخاصة لمساهميها عن طريق وسائل التقنية الحديثة. 

( من هذه المادة درة ما بين نشر اإلعالن المشار إليه في الفقرة )يجوز تعديل جدول أعمال الجمعية العامة خالل الفت -ه
 ( من هذه المادة.دوموعد انعقاد الجمعية العامة، على أن تعلن الشركة عن ذلك وفقا  لألوضاع المقررة في الفقرة )

ويجوز عقد اجتماعات  ،يجب أن يتاح للمساهمين الفرصة للمشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة -و
الجمعيات العامة للمساهمين واشتراك المساهم في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة، 

 وذلك وفقا  للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا  لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
ة أكبر عدد من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة، ومن ذلك اختيار المكان مجلس على تيسير مشاركاليعمل  -ز

 والوقت المالئمين.
التحقق من تسجيل بيانات المساهمين الراغبين في حضور الجمعية العامة أو الخاصة أسمائهم في مقر االنعقاد قبل  -ح

 الوقت المحدد النعقاد الجمعية.
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 جدول أعمال الجمعية العامة -5
مجلس عند إعداد جدول أعمال الجمعية العامة أن يأخذ في االعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في العلى  -أ

( على األقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول %5ويجوز للمساهمين الذين يملكون نسبة ) ،إدراجها
 أعمال الجمعية العامة عند إعداده.

من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة في بند مستقل، وعدم  مجلس إفراد كل موضوعالعلى  -ب
وعدم وضع األعمال والعقود التي يكون ألعضاء المجلس  ،الجمع بين الموضوعات المختلفة جوهريا  تحت بند واحد

 ند ككل.مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ضمن بند واحد؛ لغرض الحصول على تصويت المساهمين على الب
عند نشر الدعوة النعقاد  –يجب أن يتاح للمساهمين من خالل الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني للسوق  -ج

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

 تلك المعلومات في حال تعديل جدول أعمال الجمعية العامة.
 هيئة من موضوعات.التضيف الشركة إلى جدول أعمال الجمعية العامة ما تطلبه  -د

 إدارة جمعية المساهمين -6
مجلس من بين أعضائه المجلس أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه الرئيس  يرأس اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين -أ

 مجلس ونائبه.اللذلك في حال غياب رئيس 
يلتزم رئيس جمعية المساهمين بإتاحة الفرصة للمساهمين للمشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة،  -ب

إحاطتهم علما  بالقواعد  ويجب ،أو استخدام حق التصويتوتجنب وضع أي إجراء يؤدي إلى إعاقة حضور الجمعيات 
جراءات التصويت.  التي تحكم عمل تلك االجتماعات وا 

مجلس الللمساهمين حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه األسئلة بشأنها إلى أعضاء  -ج
 الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر.ويجب اإلجابة عن هذه األسئلة بالقدر  ،ومراجع الحسابات

 متطلبات ما بعد اجتماع الجمعية العامة  -7
شعار الهيئة والسوق   -أ بنتائج الجمعية العامة  –وفقا  للضوابط التي تحددها الهيئة  –على الشركة اإلعالن للجمهور وا 

 فور انتهائها. 
مثلين وعدد األسهم التي في حيازتهم يحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين أو الم  -ب

باألصالة أو الوكالة وعدد األصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها 
وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في االجتماع وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص 

 وأمين سرها وجامع األصوات.يوقعه رئيس الجمعية 
في موقع الشركة اإللكتروني  هاجتماع الجمعية العامة سواء بنشر يجب تمكين المساهمين من االطالع على محضر   -ج

هيئة بنسخة منه خالل عشرة أيام من تاريخ الأو توفره لالطالع في مقر الشركة الرئيس، ويتعين على الشركة تزويد 
 عقد االجتماع.
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 ، ولجانه ،أداء المجلستقييم 

 وتقييم أداء الرئيس التنفيذي
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  التقييمومعايير  أهداف( 23) ةالماد 
 .مساعدة المجلس في تحقيق أهدافه بصورة فعالة -1
ه وكذلك تقييم أداء لجان المجلس وأعضاء تلك اللجان مرة سنويا  على ئيجب قيام المجلس بتقييم أداء المجلس وأداء أعضا  -2

 . لمجلسل اإلفصاح عن إجراءات هذه التقييمات ونتائجهااألقل، مع وجوب 
وباإلضافة المستقلين، يجب أن تتم عملية التقييم تحت إشراف رئيس المجلس، ويجب أن يتم ذلك بمشاركة فعالة من األعضاء  -3

 في عملية التقييم. أو جهة محايدة إلى إمكانية طلب المساعدة االستشارية من لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية 
 معايير تقييم المجلس ولجانه:  -4

 أن يكون التقييم موضوعيا  ومستقال . -أ
 أن يشجع التقييم المناقشة المفتوحة والبناءة حول األداء. -ب
 أن يكون المجلس قد حدد األهداف الرئيسية المقصود تحقيقها من خالل عملية تقييم األداء. -ج
 يظل تقييم األداء الفردي سريا .يطلع عضو المجلس على نتائج تقييمه الفردي وأن أن  -د

على المجلس الموافقة على خطة عمل واضحة بما في ذلك نواحي التطوير المطلوبة، كما على المجلس مراقبة أداء هذه  -5
 الخطة على األقل سنويا .

 اللجان بمناقشة أي إجراءات تصحيحية مطلوبة.يقوم المجلس بمناقشة أي إجراءات تصحيحية مطلوبة، وتقوم  -6
 تستخدم لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية نتائج التقييم كأحد عناصر مدخالت عملية الترشيح. -7
عضائه أ المجلس و لتقييم أداء  اآلليات الالزمة – قتراح لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشريةا ىعل بناء   مجلساليضع  -8

للشركة  تحقيق األهداف اإلستراتيجيةب ترتبط مناسبةمؤشرات قياس أداء  خاللوذلك من  ،التنفيذية سنويا   دارةواإل ولجانه
يتفق  بما معالجتها واقتراحجوانب القوة والضعف  تحددأن  ى، علوغيرهاوكفاية أنظمة الرقابة الداخلية  المخاطروجودة إدارة 

 .مع مصلحة الشركة
 مجلس واألشخاص المعنيين بالتقييم.الألعضاء  عنهاح مكتوبة وواضحة وأن يفص األداءأن تكون إجراءات تقييم  يجب -9

 معالجة ى، مع العمل علفيهالضعف والقوة  وتحديد نقاط، التي يمتلكها والخبرات المهارات ىعل األداءأن يشتمل تقييم  يجب -10
 األداءأيضا  أن يشتمل تقييم  ويجب، المجلستستطيع تطوير أداء  ةمهنيكفايات  كترشيح الممكنةنقاط الضعف بالطرق 

 .بشكل عام المجلس فيالعمل  لياتآتقييم  ىعل
ذلك  في بما ولياتهومسؤ  واجباتهبأداء  والتزامهالفعالة للعضو  المشاركةمدى  مجلسال ألعضاءالتقييم الفردي  في ىيراع -11

 لها. الالزمالوقت  وتخصيص ولجانه المجلسحضور جلسات 
 سنوات. ثالثكل  ألدائه مختصةتقييم جهة خارجية  ىللحصول عل الالزمة الترتيبات مجلسال يتخذ -12
من   –نظر األعضاء التنفيذيين بعد أخذ وجهات المجلس رئيس ألداءتقييما  دوريا   التنفيذيين غير المجلسأعضاء  يجري  -13

 معالجتها واقتراحجوانب القوة والضعف  تحددأن  ىعل – الغرض لهذا المخصص النقاش المجلس رئيس يحضردون أن 
 .يتفق مع مصلحة الشركة بما
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 ( فترة التقييم24المادة )
 مجلس. اللدى  المعتمدةيتم تطبيق تقييم أداء المجلس ولجانه واألعضاء، وأمانة المجلس سنويا  وفق النماذج 

 
 ( بنود نماذج تقييم أداء المجلس25المادة )

 الرئيسية للمجلس: تقييمال عناصر -1
 هل قام المجلس بوضع أهداف واضحة لألداء وتحديد مدى حسن أدائها؟  -أ
 هل ساهم المجلس في تطوير استراتيجية الشركة؟  -ب
 في عضوية المجلس ولجانه من حيث الخبرة والمهارات؟ مناسب هل هنالك مزيج  -ج
 درجة وفعالية العالقات بين أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي للشركة.  -د
 مجلس ولجانه واإلدارة التنفيذية للشركة.الكفاءة وفعالية التواصل مع  -ه
 تفاعل المجلس في الحاالت الصعبة واألزمات.  -و
 التوقيت المناسب؟ يهل يتم تزويد المجلس بالمعلومات المالئمة وف -ز
ليتمكن المجلس  االجتماعاتلهذه لتي يعقدها المجلس ولجانه الفرعية، وكفاية الوقت المتاح كفاية عدد االجتماعات ا -ح

 .المهمةولجانه من األخذ في االعتبار كافة األمور 
 فعالية قيادة رئيس المجلس.  -ط
 هل تقوم لجان المجلس بإخطار المجلس عن األعمال التي تقوم بها؟ -ي
 بأعمالها؟  هل تعتبر لجان المجلس فعالة في القيام  -ك

 تقييم أعضاء المجلس: عناصر -2
 تقييم المشاركة الفعالة بشكل عام مع المجلس أو الشركة.  -أ
 م االلتزامات بما في ذلك حضور اجتماعات المجلس والتحضير لها.يتقي -ب
 قوة العالقة مع األعضاء اآلخرين واإلدارة التنفيذية للشركة.  -ج
 الرغبة في تطوير مستوى المهارات والمعرفة.  -د
 مع المساهمين. فعالية العالقات داخل المجلس وخارجه وخصوصا   -ه
 فعالية أعضاء المجلس في االلتزام بواجباتهم وتحقيق األهداف التي تم تحديدها لهم. -و
 االستقاللية والحيادية وحرية طرح اآلراء واألفكار. -ز
 ت العمل.المصالح، والمحافظة على السرية وااللتزام بوثيقة أخالقيا عارضاالبتعاد عن ت -ح
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 ســري 

 مجلس اإلدارة أداءتقييم كفاءة نموذج 
 

    :التقييم ُمعدسم ا (  اختياري ) هذا البند  *
  السنة :

 

 

 التقييم:  مستويات
 = فوق الممتاز 5        = ممتاز 4            = جيد جدا   3            = جيد 2            = مرضي 1

 لالختيار المناسب من مستويات التقييم أعاله(  √يرجى وضع عالمة )  * 

 5 4 3 2 1 عناصر التقييم

مدى فاعلية مناقشات المجلس ولجانه لتحقيق أهداف الشركة االستراتيجية  -1
 .والبشرية الالزمةوتجاه تنمية مواردها المالية 

     

مقدار الحس بالمسؤولية الجماعية لدى أعضاء المجلس، ومستوى النقاش  -2
      .البناء للمواضيع المطروحة على المجلس ولجانه

مدى فهم أعضاء المجلس لألدوار المناطة بهم، ومناسبة مهاراتهم وجداراتهم  -3
 .لتأدية تلك األدوار

     

النمط القيادي لرئيس المجلس، للعمل كفريق واحد وبشفافية، يساعد مستوى  -4
 .على اتخاذ القرارات بشكل فعَّال

     

مدى وجود قنوات اتصال واضحة ومفتوحة بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  -5
      .في كال االتجاهين، للمساعدة في درجة إطالع المجلس على أعمال الشركة

قيام المجلس باستعراض المخاطر المرتبطة بأعمال الشركة بأسلوب مدى  -6
 .واضح ومفتوح، والعمل على فهم وحل المعوقات بدال  من توجيه اللوم

     

مدى كفاية عدد أعضاء المجلس وتوفر جميع المهارات والقدرات الالزمة  -7
 لضمان الفعالية المثلى ألعمال المجلس.

     

المجلس للمهام المناطة بها بفعالية، وتقديم التقارير بشكل واضح أداء لجان  -8
 وكامل في المواعيد المحددة لها.

     

الحصول على جدول أعمال المجلس والمعلومات المفصلة والتقارير المطلوبة  -9
لجميع المواضيع المطروحة قبل االجتماعات بوقت كاٍف، مما يسمح 

 لحاجة االستعداد الجيد للمناقشة.لألعضاء باالطالع والدراسة 
     

 

 :أهم المقترحات الموصي بها لالرتقاء بكفاءة أداء المجلس  (: اختياري ) هذا البند   *
1- ............................................................................................................................................... 
2- ............................................................................................................................................... 
3- ............................................................................................................................................... 
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 ســري 

 تقييم الكفاءة لعضو مجلس اإلدارةنموذج 
  االسم :
 مجلس اإلدارة الجهة :
  السنة :

  التقييم: مستويات
 الممتاز فوق =  5        = ممتاز 4جدا              = جيد 3            = جيد 2            = مرضي 1

 

 5 4 3 2 1 عناصر التقييم

      جتماعات المجلس واللجان.مستوى جاهزية العضو وتحضيره المسبق ال -1

      ظهور الدراية والخبرة التخصصية عند مناقشة المواضيع أثناء الجلسات. -2

      .وتفهمه للنشاطات اف الشركةدأهبالعضو  سعة إلمام  -3

ثراءات العضو  -4 أو المرسلة  المطروحةللمواضيع  الفعالةتعدد مشاركات وا 
 .هالمجلس ولجان إلى

     

، أو للشركة القابلة هأهمية وحجم مساهمات وأفكار العضو للمجلس ولجان -5
      للتطبيق.

مدى مواكبة العضو للتطبيقات التقنية واستخدامها أثناء الجلسات وفي  -6
      مختلف أعمال المجلس ولجانه. 

 

  :من أعد التقييم سما اختياري( البند  )هذا *
............................................................ 

  :اختياري(البند  هذا) *
 :ةأهم نقاط القو 

1- .......................................................................................................................................................................
.. 

2- .......................................................................................................................................................................
.. 

 :القابلة للتحسيننقاط الأهم 
1- ........................................................................................................................................................................

.. 
2- ........................................................................................................................................................................

. 
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 ســري 

 اللجنة التنفيذية أداءتقييم كفاءة نموذج   
   التقييم: ُمعدسم اختياري ( ا) هذا البند  *

  نة :ـالس
 

 التقييم:  مستويات
 = فوق الممتاز 5        = ممتاز 4            = جيد جدا   3            = جيد 2            = مرضي 1

 لالختيار المناسب من مستويات التقييم أعاله(  √يرجى وضع عالمة )  * 

 5 4 3 2 1 عناصر التقييم
مدى فاعلية مناقشات اللجنة لتحقيق أهداف المجلس والشركة  -1

 .االستراتيجية وتجاه المهام المناطة بها
     

مقدار الحس بالمسؤولية الجماعية لدى أعضاء اللجنة، ومستوى النقاش البناء  -2
 .المطروحة على اللجنةللمواضيع 

     

مدى فهم أعضاء اللجنة لألدوار المناطة بهم، ومناسبة مهاراتهم وجداراتهم  -3
 .لتأدية تلك المهام

     

مستوى النمط القيادي لرئيس اللجنة، للعمل كفريق واحد وبشفافية، يساعد  -4
 .على اتخاذ القرارات بشكل فعَّال

     

دارة الشركة في كال مدى وجود قنوات  -5 اتصال واضحة ومفتوحة بين اللجنة وا 
 .االتجاهين، للمساعدة في درجة إطالع اللجنة على أعمال الشركة

     

مدى قيام اللجنة بمراجعة خطط ودراسات إعادة الهيكلة، والموازنة العامة  -6
 .للشركة، والمشاريع الُمقترحة، ودراسة خطط وأساليب التمويل

     

مدى كفاية عدد أعضاء اللجنة وتوّفر المهارات والقدرات الالزمة لضمان  -7
 الفعالية الُمثلى ألعمال اللجنة.

     

أداء اللجنة للمهام المناطة بها بفعالية، وتقديم التقارير بشكل واضح وكامل  -8
 مجلس في المواعيد المحددة لها.لل

     

والمعلومات المفّصلة والتقارير المطلوبة الحصول على جدول أعمال اللجنة  -9
لجميع المواضيع المطروحة قبل االجتماعات بوقت كاٍف، مما يسمح 

 لألعضاء باالطالع والدراسة واالستعداد الجيد للمناقشة.
     

 

 :أهم المقترحات الموصي بها لالرتقاء بكفاءة أداء اللجنة  ختياري (:ا) هذا البند  *
1- ....................................................................................................................................................................... 
2- ....................................................................................................................................................................... 
3- .......................................................................................................................................................................             
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 سـري 
 نموذج تقييم كفاءة أداء لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية

 
سم ُمعد ا) هذا البند اختياري (  *

  التقييم:

  السـنة :
 

 مستويات التقييم:
 = فوق الممتاز 5= ممتاز         4= جيد جدا              3= جيد             2= مرضي             1

 لالختيار المناسب من مستويات التقييم أعاله(  √يرجى وضع عالمة )  * 

 5 4 3 2 1 عناصر التقييم

مدى فاعلية مناقشات اللجنة لتحقيق أهداف المجلس والشركة  -1
 االستراتيجية وتجاه المهام المناطة بها.

     

مقدار الحس بالمسؤولية الجماعية لدى أعضاء اللجنة، ومستوى النقاش  -2
 البناء للمواضيع المطروحة على اللجنة.

     

مدى فهم أعضاء اللجنة لألدوار المناطة بهم، ومناسبة مهاراتهم  -3
 وجداراتهم لتأدية تلك المهام.

     

مستوى النمط القيادي لرئيس اللجنة، للعمل كفريق واحد وبشفافية،  -4
 يساعد على اتخاذ القرارات بشكل فعَّال.

 

    

دارة الشركة  -5 مدى وجود قنوات اتصال واضحة ومفتوحة بين اللجنة وا 
 في كال االتجاهين، للمساعدة في درجة إطالع اللجنة على أعمال الشركة.

     

مدى كفاية عدد أعضاء اللجنة وتوّفر المهارات والقدرات الالزمة  -6
 لضمان الفعالية الُمثلى ألعمال اللجنة.

    
 

اللجنة للمهام المناطة بها بفعالية، وتقديم التقارير بشكل واضح أداء  -7
 مجلس في المواعيد المحددة لها.لوكامل ل

     

الحصول على جدول أعمال اللجنة والمعلومات المفّصلة والتقارير  -8
المطلوبة لجميع المواضيع المطروحة قبل االجتماعات بوقت كاٍف، مما يسمح 

 والدراسة واالستعداد الجيد للمناقشة.لألعضاء باالطالع 
     

 

 أهم المقترحات الموصي بها لالرتقاء بكفاءة أداء اللجنة: ) هذا البند اختياري (:  *
1- ....................................................................................................................................................... 
2- ........................................................................................................................................................ 
3- ........................................................................................................................................................ 
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 ســري 
 

 نموذج تقييم كفاءة أداء لجنة المراجعة 
 

   :التقييم ُمعدسم ا ) هذا البند إختياري (  *

  السنة :
 

 

 التقييم:  مستويات
 = فوق الممتاز 5        = ممتاز 4            = جيد جدا   3            = جيد 2            = مرضي 1

 لإلختيار المناسب من مستويات التقييم أعاله(  √يرجى وضع عالمة )  * 

 5 4 3 2 1 عناصر التقييم

 إدراك أهداف العمل األساسية

 في والمتأصلة المختلفة المخاطر جيد بشكل اللجنة أعضاء كافة يدرك -1
 .الشركة أنشطة

     

 التركيز على الموضوعات 

 .األمور جوهر على ومناقشاتها مراجعاتها في اللجنة ُتركز -2
     

 التواصل مع المدققين الخارجيين

 المراجعة بنطاق يتعلق فيما الخارجيين المدققين مع بفاعلية اللجنة تتواصل -3
 .بذلك يتعلق وما التدقيق ونتائج

     

 التواصل مع المدققين الداخليين

 تحقيق من لتمكينه الداخلية المراجعة نشاط إلى جيدا   دعما   اللجنة تقدم -4
 . أهدافه

     

 إدراك القضايا المالية الرئيسة

 ذلك في بما الرئيسة المالية للقضايا جيد بإدراك المراجعة لجنة تتمتع -5
 .المعقدة والمعامالت الهامة المحاسبية السياسات

     

 المناقشة الفّعالة

 .والموضوعي الهادف الحوار على المراجعة لجنة اجتماعات تشجع -6
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 رد الفعل تجاه األخبار السيئة
 على للحث بّناءة إيجابية بصورة السيئة لألخبار المراجعة لجنة تستجيب -7

 . المستقبل في الشفافية
     

 كفاءة رئاسة اللجنة

 الفّعالة االجتماعات بتعزيز يتعلق فيما ُمرضي بشكل اللجنة رئاسة تعمل-8
 .التعامل من مناسب مستوى  على والمنتجة

     

 قنوات االتصال المفتوحة

 ظهور يذلل بما بالشركة االتصال جهات مع لالتصال مفتوحة قنوات للجنة ُيتاح -9
 .المشكالت

     

 إدراك أهمية وجود تأثير إيجابي

 ي.توازن ا مناسب ا بين دورها الرقابي وتأثيرها اإليجابالمراجعة ُتحقق لجنة  -10
     

 األعضاء ذوي المهارات والخبرات المناسبة

 المهارات من مناسب بمزيج يتمتعون  ممن أعضاء المراجعة لجنة تشمل -11
 .الصلة ذات المالية الخبرة ذلك في بما والخبرات

     

 المسؤوليات الواضحة إلدارة المخاطر
 فيما يتعلق بإدارة المخاطر بالوضوحالمراجعة يتسم دور لجنة   -12

     

 جدول األعمال السنوي المنظم والمناسب
األولويات المرتبطة يوجد جدول أعمال سنوي باألمور المطلوب تناولها مع  -13

 .بالمهام األساسية للجنة

     

 لموارد المتاحةالعدد الكافي لالجتماعات وا

المراجعة ُتعقد االجتماعات بعدد مرات كاِف وتستغرق فترة كافية كما تتمتع لجنة  -14
 االضطالع بواجباتها بالكاملبالقدرة على الوصول للموارد لتتمكن من 

     

 دعوة األشخاص المناسبين للحضور والوجود في االجتماعات

 .ما هو مطلوبُيطلب من اإلدارة التنفيذية ومن سواها عرض موضوعات حسب -15
     

 حضور االجتماعات والمساهمة فيها

 االجتماعات ويساهمون بفاعلية. ة المراجعةيحضر كافة أعضاء لجن  -16
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 الوقت الكافي وااللتزام بتحمل المسؤولية

الوقت الكافي ويلتزمون باالضطالع  المراجعة يمتلك كافة أعضاء لجنة  -17
 بمسؤولياتهم.

     

 التنمية الشخصية المستمرة لمواكبة العصر

بأنشطة لتنمية شخصياتهم بصورة المراجعة أعضاء لجنة يقوم   -18
 مهاراتهم و معرفتهم.مستمرة في سبيل تطوير 

     

مدى قدرة أمين اللجنة على مساعدة رئيس وأعضاء اللجنة في تأدية   -19
أدوارهم ومسؤولياتهم من خالل دوره كحلقة وصل بين اللجنة و نشاط 

 المراجعة الداخلية والشركة.
     

الحصول على جدول أعمال اللجنة والمعلومات المفصلة والتقارير  -20

المطلوبة لجميع المواضيع المطروحة قبل اإلجتماعات بوقت كاٍف، مما 

 .يسمح لألعضاء باإلطالع والدراسة لحاجة اإلستعداد الجيد للمناقشة

     
 

 :أهم المقترحات الموصي بها لالرتقاء بكفاءة أداء اللجنة  ختياري (:ا) هذا البند  *
1- ............................................................................................................................................................. 
2- ............................................................................................................................................................. 
3- ............................................................................................................................................................. 
4- ............................................................................................................................................................. 
5- ............................................................................................................................................................ 
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 ســري 

 وااللتزام لجنة المخاطر أداءتقييم كفاءة نموذج              

   التقييم: ُمعدسم اختياري ( ا) هذا البند  *
  نة :ـالس

 التقييم:  مستويات
 = فوق الممتاز 5        = ممتاز 4            = جيد جدا   3            = جيد 2            = مرضي 1

 لالختيار المناسب من مستويات التقييم أعاله(  √يرجى وضع عالمة )  * 

 5 4 3 2 1 عناصر التقييم

والشركة االستراتيجية مدى فاعلية مناقشات اللجنة لتحقيق أهداف المجلس  -1
 .وتجاه المهام المناطة بها

     

مقدار الحس بالمسؤولية الجماعية لدى أعضاء اللجنة، ومستوى النقاش البناء  -2
 .للمواضيع المطروحة على اللجنة

     

مدى فهم أعضاء اللجنة لألدوار المناطة بهم، ومناسبة مهاراتهم وجداراتهم  -3
 .لتأدية تلك المهام

     

مستوى النمط القيادي لرئيس اللجنة، للعمل كفريق واحد وبشفافية، يساعد على  -4
 .اتخاذ القرارات بشكل فعَّال

     

دارة الشركة في كال مدى وجود قنوات اتصال واضحة ومفتوحة بين اللج -5 نة وا 
 .ن، للمساعدة في درجة إطالع اللجنة على أعمال الشركةاألتجاهي

     

مدى قيام اللجنة بمراجعة خطط ودراسات إعادة الهيكلة، والموازنة العامة  -6
 .للشركة، والمشاريع الُمقترحة، ودراسة خطط وأساليب التمويل

     

مدى كفاية عدد أعضاء اللجنة وتوّفر المهارات والقدرات الالزمة لضمان  -7
 الفعالية الُمثلى ألعمال اللجنة.

     

اللجنة للمهام المناطة بها بفعالية، وتقديم التقارير بشكل واضح وكامل أداء  -8
 مجلس في المواعيد المحددة لها.لل

     

الحصول على جدول أعمال اللجنة والمعلومات المفصلة والتقارير المطلوبة  -9
، مما يسمح لمطروحة قبل االجتماعات بوقت كافلجميع المواضيع ا
 والدراسة واالستعداد الجيد للمناقشة.لألعضاء باالطالع 

     

 
 

 :أهم المقترحات الموصي بها لالرتقاء بكفاءة أداء اللجنة  ختياري (:ا) هذا البند  *
1- .................................................................................................................................................................... 
2- .................................................................................................................................................................... 
3- .................................................................................................................................................................... 
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 ســري 
 

 ألداء الرئيس التنفيذي اإلداري تقييمنموذج ال              
 

      : التقييم ُمعدسم ا ختياري( ا)هذا البند *

     : السنة
 

 

 مستويات
 التقييم: 

نادراً يُحقق الحد األدنى =   1

      من التوقعات

أحياناً يُحقق =   2

     التوقعات كاملة 

معظم األوقات يتجاوز =   3

      التوقعات

دائماً يفوق =   4

 التوقعات كثيراً 
          

 4 3 2 1  عناصر التقييم
 القيادة: -1

  المطلوب منه من أهداف ومهام ومسؤوليات. مدى التزام الرئيس التنفيذي بتنفيذأ/ 
 مالحظة:

               ..............................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                             

    

 لمنسوبي الشركة.مبدأ التحفيز ورفع الروح المعنوية ب يأخذ /ب
 مالحظة:

               ..............................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                  
    

 يعمل على تشجيع العمل بروح الفريق الواحد. /ج
 مالحظة:

               ..............................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                  
    

 التخطيط االستراتيجي: -2
 أ/ يمتلك القدرة على التخطيط والتفكير االستراتيجي. 

مالحظة: 
        .............................................................................................................. 

    

 ب/ لدية القدرة على تحقيق األهداف االستراتيجية للشركة.
مالحظة: 

        .............................................................................................................. 
    

 يلتزم بإدارة األداء المالي للشركة وفقا  لمواردها المتاحة بما ُيحقق الربحية. تخطيط األداء المالي: -3
مالحظة: 

           ..................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                 
    

 مجلس:العالقة الرئيس التنفيذي مع  -4
 مجلس. الأ/ يحرص على إقامة عالقة إيجابية مع 

مالحظة: 
        .............................................................................................................. 

    

 لمجلس.لب/ يلتزم بتقديم خططه االستراتيجية 
مالحظة: 

        .............................................................................................................. 
    

  العالقات الخارجية: -5
 أ/ يقيم عالقات متوازنة مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية ذات العالقة بما يخدم مصالح الشركة. 

مالحظة: 
        .............................................................................................................. 
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 ب/ يقيم عالقات متوازنة مع كبار المستثمرين.
مالحظة: 

        .............................................................................................................. 
    

 ج/ يقيم عالقات متوازنة مع الممولين.
مالحظة: 

        .............................................................................................................. 
    

 د/ يقيم عالقات متوازنة مع عمالء الشركة.
مالحظة: 

        .............................................................................................................. 
    

 ه/ يقيم عالقات متوازنة مع المساهمين.
مالحظة: 

        .............................................................................................................. 
    

 البيئة الوظيفية والمعنوية والسالمة: -6
 أ/ يتأكد من توفر بيئة عمل صحية بمختلف مستويات ومواقع الشركة.

مالحظة: 
        .............................................................................................................. 

    

 ب/ يتأكد من وجود نظام فّعال للسالمة في جميع مرافق الشركة.
مالحظة: 

        .............................................................................................................. 
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 عناصر التقييمتابع 
 

1 2 3 4 
 الموارد البشرية: -7

 أ/ يحرص على استقطاب الكوادر البشرية المؤهلة.
مالحظة: 

        .............................................................................................................. 

    

 ب/ يتأكد من توفر خطط تطوير وتنمية فّعالة للموارد البشرية.
مالحظة: 

        .............................................................................................................. 
    

 ج/ يتحقق من إيجاد تطبيق خطط إحالل وفق ضوابط عالية المستوى الختيار القادة والمدراء.
مالحظة: 

        .............................................................................................................. 
    

 متابعة تنفيذ القرارات واألهداف:   -8
 أ/ يلتزم بمتابعته تنفيذ قرارات المجلس.

مالحظة: 
        .............................................................................................................. 

    

 ب/ يتابع تنفيذ األهداف ذات األولوية للمجلس.
مالحظة: 

        .............................................................................................................. 
    

 شخصية الرئيس التنفيذي للشركة:  -9
 أ/ يتمتع بمهارات قيادية عالية.

مالحظة: 
        .............................................................................................................. 

    

 ب/ يتمتع بشخصية مرنة تسمح بتقبل األطروحات وآراء الغير.
مالحظة: 

        .............................................................................................................. 
    

 ج/ يتمتع بقوة الشخصية اإليجابية.
مالحظة: 

        .............................................................................................................. 
    

 د/ يتمتع بمهارة إدارة الوقت.
مالحظة: 

        .............................................................................................................. 
    

 ه/ يحرص على اختيار القرار المناسب للشركة.
مالحظة: 

        .............................................................................................................. 
    

 و/ يتمتع بذكاء وفطنة واسعة.
مالحظة: 

        .............................................................................................................. 
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   تعارض المصالح سياسة
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  سياسة تعارض المصالح( 26المادة )
 تعارض حاالت مع للتعامل وواضحة مكتوبة سياسة مجلسال يضع" :يلي ما علىحوكمة ال( من الئحة 43نصت المادة )

 في العاملين من غيرهم أو التنفيذية اإلدارة أو مجلسال أعضاء أداء في تؤثر أن يمكن التي وقوعها المحتمل أو الواقعة المصالح
 :يلي ما خاصة بصفة السياسة هذه تتضمن أن على اآلخرين، المصالح أصحاب مع أو الشركة مع تعاملهم عند الشركة

 الحاالت تجنب بضرورة الشركة في العاملين من وغيرهم التنفيذيين وكبار المساهمين وكبار مجلسال أعضاء ىعل التأكيد -1

 .ولوائحه التنفيذية الشركات نظام ألحكام وفقا   معها والتعامل الشركة، مصالح مع مصالحهم تعارض إلى تؤدي التي

 .الشركة نشاط طبيعة مع تتناسب المصالح تعارض لحاالت توضيحية أمثلة تقديم  -2

 التي األعمال بدء قبل الالزمة الموافقة أو الترخيص ىعل والحصول المصالح، تعارض عن لإلفصاح واضحة إجراءات  -3

 .المصالح في تعارض عنها ينشأ قد

 .التعارض هذا وقوع عند أو المصالح في تعارض إلى تؤدي قد التي الحاالت عن الدائم باإلفصاح اإللزام  -4

 .المصالح في تعارض وجود عند القرار اتخاذ في المشاركة أو التصويت عن باالمتناع اإللزام  -5

 دون  من والجمهور الهيئة إبالغ ذلك يشمل أن على عالقة، ذي طرف مع تعاملها أو الشركة تعاقد عند واضحة إجراءات  -6

 الشركة إيرادات إجمالي من %1 ىعل يزيد أو مساويا   لالتعامأو  التعاقد هذا كان إذا التعامل، أو التعاقد بذلك تأخير أي

 .مراجعة نويةس مالية قوائم آلخر وفقا  

 .السياسة بهذه اإلخالل له تبين إذا مجلسال يتخذها التي اإلجراءات -7

 
 الغــرض( 27المادة )

مجلس وأعضاء التهدف هذه السياسة إلى تحديد القواعد الالزمة للتأكد من تجنب وقوع أي تعارض في المصالح لدى أعضاء 
كما تضع هذه السياسة حلوال  لحاالت التعارض في المصالح . بالشركة اللجان المنبثقة منه وكبار المساهمين وكبار التنفيذيين

ضرورة أن يقوم على أعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية والمساهمين وتؤكد هذه السياسة مجلس و الالتي قد تنشأ لكل من أعضاء 
أعضاء المجلس واللجان )حتى الخارجيون منهم( وكذلك كبار التنفيذيين بالشركة باستكمال نموذج تعارض المصالح )مرفق(  جميع
 .سنوي لغرض التأكد من تطبيق هذه السياسةبشكل 

 
 المهني واألخالقي النزيهالسلوك ( 28المادة )

مجلس أداء مهامه بأمانة ومهنية وعلى نحو أخالقي نزيه، وينبغي عضو الحوكمة بأن على الأ( من الئحة /44تقضي المادة رقم )
عليهم عدم استغالل أي ظرف بصورة غير عادلة من خالل التالعب أو اإلخفاء أو التكتم، أو استغالل المعلومات بحكم االطالع، 

إضافة إلى ما سبق، على أعضاء المجلس  ،تشويه أو تحريف لحقائق ملموسة، أو الحصول على منفعة بصورة غير عادلةأو 
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 المستمرة وااللتزاماتاألوراق المالية قواعد طرح التصرف وفقا  لمصلحة الشركة وفي جميع األوقات حسب ما نصت عليه 

"يجب على أعضاء مجلس إدارة المصدر وكبار التنفيذيين لديه ممارسة  والتي تنص على أنه (66هيئة )المادة الالصادرة عن 
مجلس الحفاظ على سرية المعلومات ذات الكما يجب على أعضاء  ،صالحياتهم وتنفيذ واجباتهم بما يحقق مصلحة المصدر"
 الصلة بالشركة وأنشطتها وعدم إفشائها إلى أي شخص.

 
  تعارض المصالح( نظرة عامة عن 29المادة )

قد يكون لدى أعضاء مجلس إدارة الشركة ومنسوبيها مصالح فردية وقد يرتبطون بأنشطة مختلفة ولكن ال يجوز أن تؤدي تلك 
إذ إن تعارض المصالح  ،تتعارض مع المصالح العامة للشركةالمصالح أو االرتباطات بأي شكل من األشكال إلى حاالت قد 

 .أو الجهة التي يمثلها( بأي طريقة كانت مع مصالح الشركة ككليحدث عندما تتداخل مصالح الشخص الفردية )

 :قد يحدث تعارض المصالح في الحاالت التالية )على سبيل المثال ال الحصر(

استخدام الشخص/الفرد لمركزه أو المعلومات أو فرص األعمال التي يطلع عليها من خالل عمله في الشركة ليحصل  -1
 .مباشرة، غير مستحقة له أو لطرف آخرعلى منفعة مباشرة أو غير 

أداء أي نوع من األعمال لمقاولين رئيسيين أو من الباطن أو لموردين رئيسيين أو من الباطن أو منافسين من قبل اإلدارة  -2
 أو أقربائهم./مجلس أو اللجان المنبثقة عنه والالتنفيذية أو الموظفين أو أعضاء 
 في الحاالت التالية:ويمكن أيضا  أن ينشأ تعارض المصالح 

 ومهنية.عندما يتصرف الفرد بطريقة ما أو تكون له مصالح ربما تجعل من الصعب عليه أداء عمله للشركة بموضوعية  -1
 عندما يتلقى الفرد أو عضو من عائلته عوائد بأي صورة من الصور بسبب منصبه في الشركة. -2
عميل أو مورد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة )مؤسسات مالية عندما يعمل الفرد في الوقت نفسه مع منافس أو مقاول أو  -3

 أو غيرها(.
كما يعتبر تقديم القروض وضمانات القروض وااللتزامات لألفراد و/أو أعضاء عائالتهم أو الشركات/المؤسسات التي لهم  -4

 مصالح.فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة من المتعاملين مع الشركة حالة من حاالت التعارض في ال
 

 
 ( سياسة الشركة بشأن تعارض المصالح 30المادة )

مجلس وتوثيق ذلك في محاضر تلك االجتماعات، كما يجب اليتم اإلفصاح عن جميع حاالت تعارض المصالح في اجتماعات 
 اإلفصاح عنها وعرضها على المجلس عبر تعبئة نموذج "تعهد التعارض في المصالح". 

مجلس أو عضو اللجنة المجلس أو اللجنة للتصرف في عقد أو عملية يتخللها تعارض في المصالح، فإن عضو القبل أن يتحرك 
بأن يعرض كل الحقائق الجوهرية المتصلة بهذا  ،الحاضر في االجتماع يجب عليه أن يفصح عن تعارض المصالح المتصل به

ذا كان ،يق ما أفصح عنه في محضر االجتماعويتم توث عارضالت مجلس معلومة عن أن عضو اللدى أعضاء آخرين في  وا 
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 المصالح مجلس لديه تعارض في المصالح فيجب اإلفصاح عنها عبر العضو الذي يعرف عنها أو الشخص نفسه صاحبال
  مجلس بغرض اإلفصاح.الالمتعارضة إذا تمت دعوته كضيف إلى اجتماع 

مجلس أو اللجنة ستتطرق إلى مسألة لديه تعارض الديه قناعة بأن مجلس أو اللجنة الذي ينوي عدم حضور االجتماع ولالعضو 
اإلفصاح عن تعارض المصالح المتعلق به إلى رئيس االجتماع الذي بدوره سيفصح عنها في  ذاته مصالح فيها، فعلى الشخص

 يق ذلك في محضر االجتماع. ثاالجتماع ويتم تو 

مجلس أو اللجنة باستثناء الركة في المناقشات وال االستماع إليها مع الذي لديه تعارض في المصالح بالمشاال يسمح للشخص 
وال يجوز لهذا الشخص أن  ،والرد على األسئلة المطروحة عليهالسماح له بالحضور لإلفصاح عن تعارض المصالح الذي لديه 

 .أو خارجه يحاول ممارسة نفوذه الشخصي فيما يتعلق بموضوع النقاش سواء داخل االجتماع

أصول الشركة أو معلوماتها أو من من أي  -بشكل مباشر أو غير مباشر -مجلس االستغالل أو االستفادة الظر على عضو يح
الفرص االستثمارية المعروضة على الشركة، ويشمل ذلك الفرص االستثمارية التي تدخل ضمن أنشطة الشركة، أو التي ترغب 

بطريق مباشر  -مجلس الذي يستقيل ألجل استغالل الفرص االستثمارية الضو الشركة في االستفادة منها، ويسري الحظر على ع
 مجلس.الالتي ترغب الشركة في االستفادة منها والتي َعِلم بها أثناء عضويته ب -أو غير مباشر

عدد عملية سيتم التصويت عليها في اجتماع معين لن يحتسب ضمن الو الشخص الذي لديه تعارض مصالح فيما يتعلق بعقد أ
 الالزم لتحديد اكتمال النصاب القانوني لغرض التصويت.

عن  اإلفصاحبه حالة تعارض المصالح  المتصلةالمصالح، فيجب على الشخص  في حال االلتباس بشأن وجود تعارض في
في المصالح مجلس أو أن هناك فعال  تعارض الالمالبسات التي بدورها ستحدد مدى الحاجة إلى مناقشتها بالكامل على مستوى 

 ويخضع لما سبق.

يجب إبالغ الهيئة والجمهور من دون أي تأخير في حال تعاقد الشركة أو تعاملها مع طرف ذي عالقة، إذا كان هذا التعامل 
 % من إجمالي إيرادات الشركة وفقا  آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة.1مساويا  أو يزيد على 

 
  المصالحالتعارض في  ( اإلبالغ عن31المادة )
جانب  من المصالح تعارض كان إذا كبار التنفيذيين في الشركة إبالغ الرئيس التنفيذي )أو رئيس المجلس في حالة ما يجب على

 . كتابيا  وبصورة فورية في حال وجود أو الشك في وجود حالة تعارض في المصالحالرئيس التنفيذي( 
وبصورة فورية في  المعنية كتابةمجلس وأعضاء اللجان المنبثقة عنه إبالغ المجلس أو اللجنة اليجب على جميع أعضاء  كما

حال وجود أو الشك في وجود حالة تعارض في المصالح كما يجب على أمين المجلس أو اللجنة المعنية تسجيل جميع هذه 
 الحاالت في محضر الجلسة.
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ينبغي على عضو المجلس/اللجنة المعني  ،قد ينطوي على تعارض في المصالحقبل أن يتخذ المجلس قرارا  أو أن يبت في أمر 
بهذا التعارض أن يفصح فورا  وبشكل شفاف وكامل عن جميع الحقائق الجوهرية المتعلقة بذلك التعارض على أن تسجل جميع 

 جتماع ذي الصلة. وقائع ذلك اإلفصاح في محضر اال
مجلس عدم إشراك هذا العضو في العلى  المصالح، في تعارض حالة حدوث حتماليةبا مجلسال بإخطار العضو يقوم أن بمجرد

 مجلس وجمعيات المساهمين.الالمداوالت، وعدم احتساب صوته في التصويت على هذه الموضوعات في اجتماعات 
 :يلي بما القيام المجلس ونائبه رئيسبما فيهم مجلس الفان على أعضاء  المصالح فيعدم حدوث حاالت تعارض  ولضمان

ت منافسة كان ية في مجلس إدارة شركة أخرى سواءمجلس فورا في حال تم عرض منصب عضو المجلس / أمين الخطار إ -1
و ية أو فنية أو في حال تم الطلب منه تقديم خدمات استشار أو غير منافسة، أو سواء كانت داخل او خارج المملكة، أ

 و تقديم الخدمة المطلوبة.لمجلس للموافقة قبل قبول المنصب أضه على اغيرها مع تعبئة النموذج المعد لذلك وعر 

 مجلس في حال رغبة عضو المجلس القيام بأعمال منافسة وأخذ الموافقة الالزمة.المجلس / أمين الخطار إ -2

شركاتها إخطار المجلس/ أمين المجلس في حال رغبة العضو بالدخول في أي عمل أو عقد ذو صلة بالشركة أو أي من  -3
 التابعة واخذ الموافقة الالزمة.

( 30مجلس قبل نهاية السنة المالية للشركة ب )الفصاح المعد من قبل الشركة بشكل سنوي وتسليمه ألمين تعبئة نموذج اإل -4
 يوم. 

 
  اإلذن( 32) المادة

تتم لحساب الشركة  التيمباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود  مصلحةال يجوز أن يكون ألعضاء المجلس أو اللجان أي 
 في هذا الصدد. بالشركةقواعد الشراء والمناقصات المعتمدة  جميع، مع ضرورة االلتزام بالعادية بترخيص من الجمعية العامة الإ

 
 ( منافسة الشركة 33المادة )

مجلس أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو الوز لعضو ( من نظام الشركات فإنه ال يج72عمال  بنص المادة )
ال كان للشركة أن تطالبه أمام الجهات القضائية المختصة بالتعويض  أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، وا 

ذاو  بذلك،المناسب، مالم يكن حاصال  على ترخيص من الجمعية العامة العادية يسمح له القيام  مجلس في االشتراك الرغب عضو  ا 
 في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، فيجب مراعاة ما يلي:

ثبات هذا اإلبالغ في محضر اجتماع الإبالغ  -1  مجلس.المجلس باألعمال المنافسة التي يرغب في ممارستها، وا 
مجلس وجمعيات العدم اشتراك العضو صاحب المصلحة في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في  -2

 المساهمين.
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مجلس بإبالغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها باألعمال المنافسة التي يزاولها عضو المجلس وذلك بعد القيام رئيس  -3
الذي تزاوله وفقا  للضوابط التي  النشاطلشركة أو منافستها في أحد فروع مجلس من منافسة عضو المجلس ألعمال االتحقق 

 عمال بشكل سنوي.ها، على أن يتم التحقق من هذه األيقر 
 الحصول على ترخيص من الجمعية العامة العادية للشركة يسمح للعضو بممارسة األعمال المنافسة. -4

 الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله ما يلي:يدخل في مفهوم االشتراك في عمل من شأنه منافسة 
ة مجلس لشركة أو مؤسسة فردية أو تملكه نسبة مؤثرة ألسهم أو حصص في شركة أو منشأالتأسيس عضو  -أ

 الشركة أو مجموعتها. طأخرى، تزاول نشاطا  من نوع نشا

ها، أو تولي إدارة مؤسسة فردية منافسة قبول عضوية مجلس إدارة شركة أو منشأة منافسة للشركة أو مجموعت -ب
 أو شركة منافسة أيا  كان شكلها.

حصول العضو على وكالة تجارية أو ما في حكمها، ظاهرة كانت أو مستترة، لشركة أو منشأة منافسة للشركة  -ج
 أو مجموعتها.

 
 رفض تجديد الترخيص( 34المادة )

( 46) المادة( من نظام الشركات وبموجب 72( و )71المادتين ) جببمو إذا رفضت الجمعية العامة تجديد الترخيص الممنوح 
تتم لحساب الشركة أو  في األعمال والعقود التي للعضوبخصوص أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة  حوكمةال الئحة من

مجلس تقديم البخصوص مشاركة العضو في أي عمل من شأنه منافسة الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، فعلى عضو 
ال اعتبرت عضويته في المجلس منتهية، وذلك ما لم يقرر العدول عن العقد أو التعامل أو المنافسة أو توفيق  استقالته فورا ، وا 

 .نقضاء المهلة المحددة من قبل الجمعية العامةقبل إ أوضاعه طبقا  للنظام

 
  اإلقراض( 35المادة )

 .ألعضاء المجلس واللجان أو أن تضمن الشركة أي قرض يعقده أي منهم مع الغيريمنع منعا  باتا  منح القروض النقدية 

 
  مجلس وكبار التنفيذيينالحظر تعامالت أعضاء ( 36المادة )

الشركة وأي شخص ذي صلة بهم التعامل  التنفيذيين فيكبار أو ألعضاء لجنة المراجعة أو مجلس الألعضاء  ال يجوز -1
 :في األوراق المالية للشركة خالل الفترات التالية

 للشركة المالية األوليةعن القوائم اإلفصاح حتى تاريخ  الماليةتسبق نهاية ربع السنة  التي تقويميا  يوما  ( 15خالل الـ ) -أ
( من قواعد طرح األوراق المالية واإللتزامات 64)المادة من  )أ(الفقرة بموجب عنها المطلوب اإلفصاح بعد فحصها 

 .المستمرة
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 .المراجعةالسنوية  الماليةالقوائم  عن اإلفصاححتى تاريخ  الماليةتسبق نهاية السنة  التي تقويميا  يوما  ( 30خالل الـ ) -ب

 وبيعها.األولوية  حقوق  في اإلكتتابممارسة حق  عاله من هذه المادةأ ( 1الحظر المشار اليه في الفقرة )ُيستثنى من   -2

فترات من  أثناء أي في الشركةمن  التنفيذيين من كبار أو أي لجنة المراجعةمن أعضاء  أو أيمجلس العند استقالة عضو  -3
الفترة تسري )حيثما ينطبق( على ذلك العضو أو كبير التنفيذيين فإن هذه  ( من هذه المادة،1الحظر المشار اليها في الفقرة )

 ي شخص ذي عالقة بأي منهم.المستقيل وأ

 
 ( قبول الهدايا وما في حكمها 37المادة )

تحت تأثير أي نوع من أو أعضاء اللجان المنبثقة عنه أو المسؤولين التنفيذيين في الشركة، لضمان عدم وقوع أعضاء المجلس 
أو أعضاء  ألي من أعضاء المجلسالشركة، ال يجوز أثناء مباشرتهم لمهامهم ومسؤولياتهم لصالح السلطة  وأأنواع الضغط 

، طلب أو قبول أي شكل أو اللجان المنبثقة عنه أو اإلدارة التنفيذية مجلسالفي  أعضاء هم، بصفتاللجان أو المسؤولين التنفيذيين
سات إال وفقا  لما تقرره سياسة السلوك المهني والسيا ،ن أي من أصحاب المصالح مع الشركةمن أشكال الهدايا أو المزايا م

 المعتمدة بالشركة.
 

  مراجعة السياسة( 38المادة )
رير بهذا تقالسياسة ويعرض  هذهتطبيق وااللتزام ب ىسنويا  بإعداد تقرير تفصيلي عن مدبالشركة نشاط المراجعة الداخلية يقوم 
عرضها على الرئيس تي تم خاص عن حاالت التعارض في المصالح الخاصة بكبار التنفيذيين وال مشتمال  على بند -الشأن 

سنويا  على األقل بمراجعة  تقوميجب على لجنة المراجعة أن و على لجنة المراجعة قبل نهاية السنة المالية المعنية،  -التنفيذي 
 .مجلس لمراجعتها واعتمادهاالن وجدت( إلى هذه السياسة وتقديم مالحظاتها وتوصياتها بالتغييرات )إ
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 سياسة رفع التقارير 

 إلى مجلس اإلدارة ولجانه
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 ( التسمية39المادة )
 رير في الشركة السعودية للكهرباء".تسمى هذه السياسة "سياسة إجراءات وآليات رفع التقا

 
 ( نطاق التطبيق40المادة )

الشركة كل حسب نطاق  بما في ذلك إداراتدارة التنفيذية للشركة والشركات التابعة لها تسري أحكام هذه السياسة على اإل
 اختصاصه.

 
 ( األهداف41المادة )

 لى تحقيق األمور التالية: تهدف هذه السياسة إ
توضيح اإلجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ متطلبات نظام حوكمة الشركة من خالل التقارير الدورية والخاصة التي تقدم  -1

 للجهات المختصة.
 في الرقابة على التزام إدارات الشركة بتطبيق معايير الحوكمة. مجلسالتعزيز دور  -2
 لة في الشركة.ئتعزيز متطلبات ومقتضيات الرقابة والمسا -3
 فصاح عن المعلومات والبيانات بما فيها حاالت تعارض المصالح.اإل -4
 الشركة. في الشامل مراقبة تنفيذ االداء -5
 أو خاص إلى الجهات المختصة.تزويد التقارير ورفعها بشكل دوري  -6
 ويحقق ومصالحها حقوقها يحفظ بما الشركة أعمال سير تطور على المستمر االطالع من المختصة الجهات نتمكي -7

 .أجلها من أنشئت التي األغراض
 في المملكة. وحوكمتها الشركاتضمان االلتزام باألنظمة واللوائح المنظمة لعمل  -8

 
جراءات رفع التقارير( آليات 42المادة )  وا 

تحقيقا  لألهداف المقصودة من هذه السياسة، على إدارات الشركة كل حسب نطاق اختصاصه ووفقا  لملحق قائمة التقارير  -1
( 2( وللشروط المرجعية الخاصة بكل تقرير الملحق رقم )1الملحق رقم ) -والمعّد من قبل اللجنة  الالئحةالمرفق مع هذه 

وفقا  للشروط المرجعية لكل تقرير والموافق عليها من قبل اللجنة المشار دوري محدد بتزويد ورفع التقارير  أن تقوم بشكل -
 رفق بالتقرير ملخص يتضمن التالي:( من هذه السياسة، على أن ي43لها في المادة رقم )

 عنوان التقرير. -أ
 التزام ... الخ(. –حصاء إ-مؤشرات أداء-فني-التقرير )مالي طبيعة -ب
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 ضمون ومكونات التقرير.م -ج
 صدار الدوري للتقرير )أسبوعي، شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي(.اإل -د
دارية التي يعرض عليها التقرير قبل رفعه للجهة المختصة وفقا  لمخطط اإلجراءات الخاصة بالتقرير الجهة اإل -ه

 المعني.
 نتائج أو توصيات أو الطلبات التي يتضمنها التقرير.  -و

ت الشركة ذات الصلة إعداد التقارير المناطة بها حسب الشروط المرجعية لكل تقرير والتقويم السنوي للتقارير اعلى إدار  -2
 المرفقين بهذه السياسة خالل المدد الزمنية المحددة لها.

 
 ( لجنة تقارير حوكمة الشركة43المادة )

 من قرار بتعيينهم يصدر أعضاء وثمانية رئيس من الشركة حوكمة تقارير لجنة تسمى لجنة السياسة هذه بموجب تشكل -1
 ما المختصة للجهات الدورية التقارير رفع بها المناط اإلدارات تمثيل اللجنة تشكيل في ويراعى للشركة، التنفيذي الرئيس
 .ذلك أمكن

 :التالية والمسؤوليات المهام الشركة حوكمة تقارير لجنة تتولى -2
ذات العالقة بحوكمة الشركة الصادرة من الشركة وأنشطتها المختلفة  حصر وا عداد التقويم السنوي للتقارير -أ

 وشركاتها التابعة إلى جهات االختصاص.
 إعداد نماذج التقارير ومخطط اإلجراءات الخاصة بها واعتبارها جزء  من السياسة. -ب
هذه السياسة، على  من ( واعتبارها جزء  2ق الملحق رقم )الموافقة على الشروط المرجعية الخاصة بكل تقرير وف -ج

عي اللجنة حال موافقتها على الشروط المرجعية احتواءها على وصف طبيعة التقرير والمتطلبات النظامية ا أن تر 
الخاصة به وطبيعة المعلومات المطلوبة من حيث درجة اإلفصاح أو السرية، إضافة إلى توقيت رفع التقرير 

البيانات والمعلومات التي تتضمنها التقارير قبل رفعها إلى الجهات  واآلليات التي يلزم اتباعها وتحديد مدى كفاية
 المختصة.

مراجعة التقويم السنوي للتقارير للسنة المالية السابقة والتأكد من أن كافة التقارير قد تم إصدارها وفق المعايير  -د
داية السنة المالية الجديدة تقارير قبل بوالنماذج المعتمدة والمرفقة بهذه السياسة، كما تعتمد اللجنة التقويم السنوي لل

 واقتراح وا عداد التعديالت المقترحة على ملحق التقويم السنوي للتقارير. بوقت كاف
 وضع قواعد لتنظيم عملها وتحديد اجتماعاتها وتقسيم األعمال المناطة بها. -ه

 مرفقا   المختصة للجهات قبلها من تصدر التي بالتقارير بقائمةإدارة االلتزام  بتزويد التابعة والشركات األنشطة كافة تلتزم -3
 تلك تتضمنه ما على بناء   تحديدها يتم التي والقواعد والمؤشرات للمعايير ووفقا   تقرير بكل الخاصة المرجعية الشروط بها

 .عنها المترتبة واآلثار وقانونية، مالية مخاطر من يرفقها ما أو مالية، طبيعة ذات جوانب من التقارير
 تقوم إدارة االلتزام بجمع التقارير وتدقيقها ورفعها للجنة وفقا  للمدد التي يتم تحديدها من قبل اللجنة. -4
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 ( أحكام ختامية44المادة )
دارات الشركة مكلفون بتطبيق وتنفيذ هذه السياسة كل حسب اختصاصه.  -1  اإلدارة التنفيذية للشركة والشركات التابعة وا 
دارات الشركة بأي تعديالت تطرأ على هذه السياسة أو ملحق قائمة و  إدارة االلتزام الشركة إخطار حوكمة تقارير تتولى لجنة -2 ا 

التقارير المرفق معها أو الشروط المرجعية الخاصة بكل تقرير وتقوم اإلدارة المعنية بما قد يتطلبه ذلك من تعديالت على 
 بها. محتويات التقارير أو مخطط اإلجراءات الخاصة

 ، تسود أحكام نظام الحوكمة بالقدر الذي يزيل التعارض.ذه السياسة مع نظام حوكمة الشركةفي حالة تعارض أحكام ه -3
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 (1ملحق رقم )

 التقويم الدوري للتقارير ذات العالقة بحوكمة الشركة لسنة )      (م

Report Calander 

النشاط  وصف مختصر اسم التقرير الرقم

 المسؤول

األنشطة 

 المشاركة

الجهة  وقت التسليم

 المختصة

 مالحظات

# Report name Description Ownership Partner Deadline Send to Remarks 
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 (2ملحق رقم )

 الشروط المرجعية للتقرير

Terms of Referance 

  اسم التقرير
  النشاط المسؤول

  اعتماد لجنة تقارير الحوكمةتاريخ 
 (Report Manager- Partnersاألنشطة المشاركة في التقرير ) -1

بيان مختصر عن األنشطة المشاركة في إعداد أو إرسال التقرير وبيان النشاط األصيل المختص بالتقرير واألنشطة 

 لطبيعة عمل كل نشاط. المشاركة في إعداد جزء من التقرير أو إرسال التقرير للجهة والوصف المختصر

 الوصف صفته اسم النشاط

  المسؤول عن التقرير 

  مشارك 

  مشارك 
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 (Scopeنطاق التقرير )  -2

 فني ...إلخ( –إحصائي  –رقابي  –يبين نطاق التقرير والجهة المختصة بالتقرير، ونوع التقرير )مالي 

 (Category)تصنيف التقرير  -3

 السرية أو إحتواءه على معلومات جوهرية.يبين تصنيف التقرير من ناحية 

 المستند النظامي المرتبط بنظام الحوكمة -4

يوضح هذا المستند الُملزم بإصدار هذا التقرير سواء كان ذلك بقرار من مجلس اإلدارة أو أحد لجانه أو بناء على األنظمة 

 دة ورقمها ونصها.واللوائح ذات العالقة أو بناء على طلب كتابي من جهة حكومية، ويشار للما

 نص المادة أو القرار التاريخ  المادة نوعه المستند النظامي

نظام / قرار مجلس  اسم النظام / القرار

إدارة/ لجنة/ خطاب 

 جهة حكومية

في حال كان المستند 

 نظام أو الئحة

يبين هنا قائمة الطلبات  

النظامية أو المعايير التي 

 تضمنها المستند النظامي

 (Milestones)الخطوات  -5

توضح خطوات إعداد التقرير والجهات المشاركة )إن وجدت( في كل إجراء منذ البدء بالتخطيط إلعداد التقرير وجمع المعلومات 

 وكتابة التقرير والموافقات الالزمة إلصداره وتاريخ البدء واالنتهاء لكل خطوة لضمان اكتمال التقرير في المدة المحددة.
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 مالحظات االنتهاء البداية النشاط جراءاإل الرقم

      

      

 (Risk and Mitigationالمخاطر ) -6

يتم إيضاح المخاطر التي قد تطرأ وتعيق النشاط أو الجهة المسؤولة عن تسليم التقرير في الوقت المحدد ووفقًا للمتطلبات 

التقرير سيتم تسليمه للجهة المختصة وفق المدة والمعايير، ويتم إيضاح خطوات إدارة هذه المخاطر حال حدوثها لضمان أن 

 المحددة متضمنًا كافة المتطلبات والمعايير.

 إدارة الخطر جراءاتتأثيره على اإل وصفه الخطر المحتمل
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 (TOR approvalاعتماد الشروط المرجعية ) -7

 التوقيع التاريخ موافقة الجهة

   النشاط المسؤول عن التقرير

   النشاط المشارك

   النشاط المشارك

   لجنة تقارير الحوكمة
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 (3ملحق رقم )

 Report Summaryملخص التقرير 

  اسم التقرير 1

 مالي / رقابي / إحصائي /فني طبيعة التقرير 2

 النشاط المسؤول عن إصدار التقرير النشاط المسؤول 3

 سنوي / شهري / ربعي صدار الدوري اإل 4
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 مجلسواللجان التابعة لل المجلس برنامج تعريفي "مقترح" ألعضاء

 

 ( حضور هذه البرامج خالل النصف األول للسنة األولى من تعينه  إذايجب على العضو الجديد )لم يسبق له
 بالمجلس.عضوا  

 المهمة آلية التنفيذ نوع التعريف م

 شرح عن الشركة ومرافقها نبذة مختصرة عن الشركة  1
بالتنسيق مع  يقدمها أمين المجلس

 اإلدارة التنفيذية

 مختصرة عن األنشطة الرئيسيةنبذة  2
عرض توضيحي عن النشاط من النائب 

 المعني

يتولى رئيس كل نشاط بالشركة 
بإعداد نبذة مختصرة عن العمل 

 الموكل لنشاطهم

 زيارة ميدانية لمرافق الشركة 3
 جولة ميدانية على 

) المركز الرئيسي، مبنى إعداد القادة، نادي 
 الشركة، الخدمات المشتركة(

إعداد برنامج زيارة حسب رغبة يتم 
 العضو

 )الوسطى، الشرقية، الغربية، الجنوبية( زيارة مركز التحكم  4
يتم إعداد برنامج زيارة حسب رغبة 
العضو للتعريف عن دور مركز 

 التحكم بالشركة.

 )الوسطى، الشرقية، الغربية، الجنوبية( زيارة محطة توليد  5
 يتم إعداد برنامج زيارة حسب رغبة
العضو للتعريف بمرافق المحطة 

 الرئيسية.
 مرة واحدة كل عام حضور ورشة عمل في مجال حوكمة الشركات برنامج تعريفي في مجال الحوكمة * 6

7 
مجلس وعضو المجلس الدور ومهام 

 )المهام والمسؤوليات( *
 ورشة تثقيفية 

 )المهام والمسؤوليات(
 مجلسلحسب ما يقرر 

 الحقيبة التعريفية 8
، الجديد  وزيع حقائب لعضو المجلس / اللجانت

وتحتوي على ) النظام األساسي، نظام 
 الحوكمة، ... (

دارة التنفيذية إليتم إعدادها من قبل ا
 للشركة

 لمجلسلالنظام اآللي  9
يتم شرح البرنامج اآللي في أحد اجتماعات 
المجلس أو الذهاب لمقر تواجد العضو، أو 

 حسب ما يرغب به العضو

يتم إعداد برنامج زيارة حسب رغبة 
 العضو


