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 حوكمة نظام
 للكهرباءالشركة السعودية 

 أحكام تمهيدية األول:لباب ا
 التعريفات :لىالمادة األو 

سياق خالف ذلك:على المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتضي ال اآلتية تدل الكلمات والعبارات  

 الشركة:
 الشركة السعودية للكهرباء.

 نظام الشركات:
 م.10/11/2015، الموافق هـ28/01/1437( وتاريخ 3/)منظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

 نظام السوق المالية:
 م.31/07/2003، الموافق هـ02/06/1424( وتاريخ 30/)منظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

 : حوكمة الشركات الئحة
 م.23/02/2017هـ، الموافق 16/05/1438 ( وتاريخ2017-16-8رقم ) مجلس هيئة السوق المالية عن الصادرة الشركات حوكمة الئحة

 :النظام
 حوكمة الشركة السعودية للكهرباء. نظام

 النظام األساس:
 النظام األساس للشركة السعودية للكهرباء.

 الهيئة:
 ئة السوق المالية.هي

 السوق:
 السوق المالية السعودية.

 :الطرحقواعد 
هـ، 09/04/1439خ ( وتاري2017-123-3رقم ) ادرة عن مجلس هيئة السوق الماليةالصلتزامات المستمرة واإل األوراق المالية طرحقواعد 

 م.27/12/2017الموافق 
 جمعية المساهمين:

ل من مساهمي الشركة بموجب   .ظام الشركات ونظام الشركة األساسأحكام نجمعية تشكَّ
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 المجلس:
 مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء.

 العضو التنفيذي:
 لشركة ويشارك في األعمال اليومية لها.باإلدارة التنفيذية لعضو مجلس اإلدارة الذي يكون متفرغًا 

 العضو غير التنفيذي:
 ة الشركة وال يشارك في األعمال اليومية لها. عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغًا إلدار 

 العضو المستقل:
ي منصوص عليها فال من عوارض االستقالل أي وال تنطبق عليه ،وقراراته هفي مركز  باالستقالل التامعضو مجلس اإلدارة الذي يتمتع 

 .النظام امن هذ الثامنة عشرالمادة 
 أو صلة القرابة: األقارب

 جداد، والجدات وإن علوا.اآلباء، واألمهات، واأل .أ
 األوالد، وأوالدهم وإن نزلوا. .ب
 .واألخوات األشقاء، أو ألب، أو ألماإلخوة  .ت
 األزواج والزوجات. .ث

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

 التصويت التراكمي:
بحيث يحق له التصويت بها ؛ األسهم التي يملكها بعدد يمنح كل مساهم قدرة تصويتية اإلدارةأسلوب تصويت الختيار أعضاء مجلس 

 لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون تكرار لهذه األصوات.
  :الرئيس التنفيذي للشركة

اسة العاملين رات المجلس وتسيير أعمال الشركة اليومية ورئالشخص الذي عينه مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، والذي يقوم بتنفيذ قرا
 فيها تحت إشراف ومراقبة المجلس.

 

 :أو كبار التنفيذيين اإلدارة التنفيذية
ساء والرؤ  كالرئيس التنفيذي ونوابه والمدير الماليستراتيجية وتنفيذها واقتراح القرارات اال ،بهم إدارة عمليات الشركة اليومية األشخاص المنوط

 .التنفيذيين للشركات التابعة
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 األطراف ذوو العالقة:
 .كبار المساهمين بالشركة .أ

 أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم. .ب
 كبار التنفيذيين في الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم. .ت
 الشركة.أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى كبار المساهمين في  .ث
 لمملوكة لعضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين أو أقاربهم.ا -ن غير الشركات م -المنشآت  .ج
 الشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم شريكًا فيها. .ح
 يين فيها.عضوًا في مجلس إدارتها أو من كبار التنفيذالشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم  .خ
عاة ما ، مع مرا %( أو أكثر5و أقاربهم ما نسبته )س اإلدارة أو كبار التنفيذيين ألشركات المساهمة التي يملك فيها أي من أعضاء مج .د

 ( من هذا التعريف.ثورد في الفقرة )
 لتوجيه.التنفيذيين أو أقاربهم تأثير في قراراتها ولو بإسداء النصح أو ا الشركات التي يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار .ذ
 أي شخص يكون لنصائحه وتوجيهاته تأثير في قرارات الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وكبار تنفيذيها. .ر
 الشركات القابضة أو التابعة للشركة.  .ز

 شكل مهني من شخص مرخص له في ذلك.ات التي تقدم بمن هذا التعريف النصائح والتوجيه (ر)و  (ذ)ويستثنى من الفقرتين 
 تابع: 

نه مسيطرًا عليه من قبل شخص أو يشترك معه في كو  ،الشخص الذي يسيطر على شخص آخر، أو يسيطر عليه ذلك الشخص اآلخر
 مما سبق تكون السيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر. يوفي أ ،ثالث

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

 حصة السيطرة:
 القدرة على التأثير في أفعال أو قرارات الشركة، بشكل مباشر أو غير مباشر، منفردًا أو مجتمعًا مع قريب أو تابع، من خالل:

 % أو أكثر من حقوق التصويت في الشركة.30امتالك نسبة  .أ
 .مجلس اإلدارةء أو أكثر من أعضا% 30حق تعيين  .ب

 المكافآت:
لة األجل، وأي المبالغ والبدالت واألرباح وما في حكمها، والمكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة باألداء، والخطط التحفيزية قصيرة أو طوي

 .لغرض تأدية عمله مزايا عينية أخرى باستثناء النفقات والمصاريف الفعلية المعقولة التي تتحملها الشركة عن عضو مجلس اإلدارة
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 يوم:
 يوم تقويمي، سواء أكان يوم عمل أم ال.

 
 

 نظامال: أهداف الثانية المادة

 إلى وضع إطار قانوني فعال لحوكمة الشركة، وبصفة خاصة إلى ما يلي: النظام اهدف هذي
 تفعيل دور المساهمين في الشركة وتيسير ممارسة حقوقهم. .1
 ة التنفيذية ومسؤولياتهما.بيان اختصاصات مجلس اإلدارة واإلدار  .2
 تفعيل دور مجلس اإلدارة واللجان وتطوير كفاءتها لتعزيز آليات اتخاذ القرار في الشركة. .3
 بيئة عمل الشركة وتعزيز اإلفصاح فيها. تحقيق الشفافية والنزاهة والعدالة في .4
 توفير أدوات فعالة ومتوازنة للتعامل مع حاالت تعارض المصالح. .5
 قابة والمساءلة للعاملين في الشركة.تعزيز آليات الر  .6
 وضع اإلطار العام للتعامل مع أصحاب المصالح ومراعاة حقوقهم. .7
 وتوفير األدوات الالزمة لذلك. الشركة زيادة كفاءة اإلشراف على .8
 على تبنيه وتطويره.داخل الشركة والحث بمفهوم السلوك المهني  الوعيتعزيز  .9
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 الثاني: المساهمين الباب
 لفصل األول: الحقوق العامة للمساهمينا

 

    المعاملة العادلة للمساهمين: الثالثةالمادة 

ذات فئة وعدم التمييز بين المساهمين المالكين ل ،تلتزم الشركة بالعمل على حماية حقوق المساهمين بما يضمن العدالة والمساواة بينهم
 .اتها الداخلية اإلجراءات الالزمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهموتبين الشركة في سياس ،األسهم، وعدم حجب أي حق عنهم

 

 ة: الحقوق المرتبطة باألسهمالرابعالمادة 

 تكفل الشركة للمساهمين كل الحقوق المتصلة بأسهمهم، وعلى وجه الخصوص:
 الحصول على نصيب من صافي األرباح التي يتقرر توزيعها نقدًا أو بإصدار أسهم. .1
 على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية.الحصول  .2
 ي مداوالتها، والتصويت على قراراتها.واالشتراك ف ،-خصيًا أو بالوكالة ش -حضور جمعيات المساهمين العامة أو الخاصة  .3
 وفق أحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية. أسهمه التصرف في .4
ا واستراتيجيته ،دفاتر الشركة ووثائقها، ويشمل ذلك البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الشركة االستفسار وطلب االطالع على .5

 ذية.وال يتعارض مع نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفي ،بما ال يضر بمصالح الشركة ،التشغيلية واالستثمارية
 وأعمال مجلس اإلدارة. مراقبة أداء الشركة  .6
فق ، والطعن ببطالن قرارات جمعيات المساهمين العامة والخاصة و ورفع دعوى المسؤولية في مواجهتهمعضاء مجلس اإلدارة مساءلة أ  .7

 الشروط والقيود الواردة في نظام الشركات ونظام الشركة األساس.
 مختصة.وابط التي تضعها الجهات اللنظام الشركة األساس والضوفقاً  أولوية االكتتاب باألسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية .8
 في سجل المساهمين بالشركة. تقييد األسهم .9

 طلب االطالع على نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها األساس ما لم تنشرهما الشركة في موقعها اإللكتروني.  .10
 ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة وانتخابهم.  .11
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 : حصول المساهمين على المعلوماتالخامسةالمادة 

ن ممارسة لشركة المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة لتمكين المساهمين مباواإلدارة التنفيذية  ،مجلس اإلدارةيوفر  .أ
 حقوقهم على أكمل وجه، وتقدم هذه المعلومات في الوقت المناسب ويجري تحديثها بانتظام.

 للمساهمين التفصيل، وأن تتضمن بيانًا بمعلومات الشركة التي يمكنيجب أن تتسم وسيلة توفير المعلومات للمساهمين بالوضوح و  .ب
 ن يتم توفيرها لعموم المساهمين من ذات الفئة.أالحصول عليها، و 

 المعلومات.مين وعدم التمييز بينهم في توفير يجب اتباع أكثر الوسائل فعالية في التواصل مع المساه .ت
 

 : التواصل مع المساهمينالسادسةالمادة 

 لحها.ومصا ستراتيجية للشركةعلى الفهم المشترك لألهداف االوالمساهمين يكون مبنيًا  ن مجلس اإلدارة تحقيق تواصل بين الشركةيضم .أ

 راء المساهمين ومناقشتها معهم.آبقية أعضاء مجلس اإلدارة على  اطالععلى  والرئيس التنفيذي يعمل رئيس مجلس اإلدارة .ب

إدارتها  ما لم يكن عضوًا في مجلس ،أو أعمال اإلدارة التنفيذية للشركة ،ل في أعمال مجلس اإلدارةال يجوز ألي من المساهمين التدخ .ت
 اإلدارة. أو في الحدود واألوضاع التي يجيزها مجلس ،ووفقًا الختصاصاتها ،التنفيذية أو كان تدخله عن طريق الجمعية العامة العادية

 

 ة : انتخاب أعضاء مجلس اإلدار السابعةالمادة 

لجمعية عند نشر أو توجيه الدعوة النعقاد ا ،تعلن الشركة في الموقع اإللكتروني للسوق معلومات عن المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة .أ
على و على أن تتضمن تلك المعلومات وصفًا لخبرات المرشحين ومؤهالتهم ومهاراتهم ووظائفهم وعضوياتهم السابقة والحالية،  العامة

 خة من هذه المعلومات في المركز الرئيس والموقع اإللكتروني.الشركة توفير نس
 يجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس اإلدارة، بحيث ال يجوز استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة. .ب

 ( منأوفق الفقرة ) لوماتهمعلى المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة الذين أعلنت الشركة عن مع يقتصر التصويت في الجمعية العامة .ت
 هذه المادة.

 : الحصول على األرباحالثامنةالمادة 

رة القاضي أو قرار مجلس اإلدا ،يستحق المساهم حصته في األرباح وفقًا لقرار الجمعية العامة الصادر بشأن توزيع األرباح على المساهمين
لشركة انظام  على أن ينفذ القرار وفقًا لما هو منصوص عليه في ،التوزيعبتوزيع أرباح مرحلية، ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ 

 لضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.ل األساس ووفقا
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 الحقوق المرتبطة باجتماع الجمعية العامة الثاني:الفصل 
 

 ة العامة غير العادية: اختصاصات الجمعيالتاسعة المادة

معية تختص الجات الصلة، ذحكامها النظامية أي من أودون اإلخالل ب، مع مراعاة األوضاع المقررة في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية
 :ية بما يليالعامة غير العاد

 .تعديل نظام الشركة األساس .1

 .زيادة رأس مال الشركة .2

 .نيت بخسائر ماليةى حاجة الشركة أو إذا م  تخفيض رأس مال الشركة في حال زيادته عل .3

 االحتياطي االتفاقي المنصوص عليه في النظام األساس. تقرير تكوين  .4

 تقرير استمرار الشركة أو حلها قبل األجل المعين في نظامها األساس. .5

 الموافقة على عملية شراء أسهم الشركة. .6

ما اًء على ية إلى أسهم ممتازة أو تحويل األسهم الممتازة إلى عادية، وذلك بنأسهم عادتازة أو إقرار شرائها أو تحويل إصدار أسهم مم .7
همة التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بشركات المسا ووفقًا للضوابط واإلجراءات ،نظام الشركة األساسعليه نص 

 .المدرجة

 بيان الحد األقصى لعدد األسهم التي يجوز إصدارها مقابل تلكإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم، و  .8
 األدوات أو الصكوك.

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

 حصص نقدية أو إعطاء األولوية لغير المساهمين فيوقف العمل بحق األولوية للمساهمين في االكتتاب بزيادة رأس المال مقابل  .10
 نظام الشركة األساس.ل اوذلك وفقالحاالت التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة، 

عية إصدار قرارات الجم بذات شروط ويجوز للجمعية العامة غير العادية أن تصدر قرارات داخلة في اختصاصات الجمعية العامة العادية
 حددة باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماع.العامة العادية الم
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 : اختصاصات الجمعية العامة العاديةالعاشرةالمادة 

 عدا ما تختص به الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع شؤون الشركة، وبخاصة ما يلي:
 تعيين أعضاء مجلس اإلدارة وعزلهم. .1
 ائم المالية للشركة.الموافقة على القو  .2
 الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة. .3
 البت في اقتراحات مجلس اإلدارة بشأن طريقة توزيع األرباح الصافية. .4
 تعيين مراجعي حسابات الشركة، وتحديد مكافآتهم، وإعادة تعيينهم، وتغييرهم، والموافقة على تقاريرهم. .5
خطرها بها مراجعو ي   –عي حسابات الشركة في أدائهم لمهامهم، وفي أي صعوبات النظر في المخالفات واألخطاء التي تقع من مراج .6

و إدارة الشركة لهم من االطالع على الدفاتر والسجالت وغيرها من الوثائق والبيانات أ تتعلق بتمكين مجلس اإلدارة –حسابات الشركة 
 الشأن.واإليضاحات الالزمة ألداء مهامهم، واتخاذ ما تراه مناسبًا في هذا 

%( من رأس مال الشركة المدفوع، وتقرير توزيع ما جاوز منه هذه النسبة 30وقف تجنيب احتياطي الشركة النظامي متى ما بلغ ) .7
 على مساهمي الشركة في السنوات المالية التي ال تحقق الشركة فيها أرباحًا صافية.

 ين، على أن يكون استخدام هذا االحتياطي بناًء على اقتراحاستخدام االحتياطي االتفاقي للشركة في حال عدم تخصيصه لغرض مع .8
 وفي األوجه التي تعود بالنفع على الشركة أو المساهمين. من مجلس اإلدارة

 تكوين احتياطيات أخرى للشركة، بخالف االحتياطي النظامي واالحتياطي االتفاقي، والتصرف فيها. .9
سسات، ء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائمًا من هذه المؤ اقتطاع مبالغ من األرباح الصافية للشركة إلنشا .10

  وفقًا لما ورد في المادة التاسعة والعشرين بعد المائة من نظام الشركات.
ساس، األ مراقبة التزام أعضاء مجلس اإلدارة بأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية واألنظمة األخرى ذات العالقة ونظام الشركة .11

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

 تشكيل لجنة المراجعة وفقًا ألحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية. .12
ق الترخيص في أن يكون لعضو مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، وذلك وف .13

 نظام الشركة األساس وأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.
له، ة في أحد فروع النشاط الذي تزاو عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن ينافس الشركأي الترخيص باشتراك عضو مجلس اإلدارة في  .14

 وذلك وفق نظام الشركة األساس وأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.
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%( من أصول الشركة، سواء في صفقة واحدة أم عدة صفقات خالل اثني عشر شهرًا من تاريخ أول 50الموافقة على بيع أكثر من ) .15
خل ضمن اختصاصات الجمعية العامة غير العادية، فيجب الحصول على موافقة صفقة بيع، وفي حال تضمن بيع تلك األصول ما يد

 الجمعية العامة غير العادية على ذلك.
 

 : جمعية المساهمينالحادية عشرالمادة 

ارير جمعية المساهمين هي االجتماع الذي يحضره أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين في الشركة والمساهمين، لمناقشة أداء الشركة والتق
 السنوية والقوائم المالية وبنود جدول األعمال التي تحتاج إلى موافقة الجمعية العامة عليها، ويجب مراعاة التالي: 

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

 التالية النتهاء السنة المالية للشركة. الستةمرة على األقل في السنة خالل األشهر  ة العامة العاديةتنعقد الجمعي .2

ه ئحبدعوة من مجلس اإلدارة، وفقًا لألوضاع المنصوص عليها في نظام الشركات ولوا أو الخاصة للمساهمين تنعقد الجمعيات العامة .3
 حساباتجتماع إذا طلب ذلك مراجع الدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى االوعلى مجلس اإل التنفيذية ونظام الشركة األساس،

ت ويجوز لمراجع الحسابا %( على األقل من رأس مال الشركة،5تمثل ملكيتهم ما نسبته ) عدد من المساهمين المراجعة أوأو لجنة 
 يومًا من تاريخ طلب مراجع الحسابات.دعوة الجمعية إلى االنعقاد إذا لم يدعها مجلس اإلدارة خالل ثالثين 

عوة في دعلى األقل، وتنشر ال بواحد وعشرين يوماً ومكانه وجدول أعمالها قبل الموعد  ،يجب اإلعالن عن موعد انعقاد الجمعية العامة .4
، سالرئي ز الشركةوفي صحيفة يومية توزع في المنطقة التي يكون فيها مرك والموقع اإللكتروني للشركة الموقع اإللكتروني للسوق 

 .عن طريق وسائل التقنية الحديثة للمساهمينوالخاصة يجوز توجيه الدعوة النعقاد الجمعيات العامة و 

انعقاد  ( من هذه المادة وموعد4يجوز تعديل جدول أعمال الجمعية العامة خالل الفترة ما بين نشر اإلعالن المشار إليه في الفقرة ) .5
 ( من هذه المادة.4عن ذلك وفقًا لألوضاع المقررة في الفقرة ) ن الشركةعلى أن تعل ،الجمعية العامة

عامة عقد اجتماعات الجمعيات ال ويجوز صويت في اجتماعات الجمعية العامة،الفرصة للمشاركة الفعالة والت للمساهمينتتيح الشركة  .6
إلجراءات ائل التقنية الحديثة، وذلك وفقًا للضوابط واواشتراك المساهم في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وس ،للمساهمين

 الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. التنظيمية

على تيسير مشاركة أكبر عدد من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة، ومن ذلك اختيار المكان والوقت  يعمل مجلس اإلدارة .7
 المالئمين.
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أو الخاصة في مقر االنعقاد قبل الوقت المحدد  من تسجيل بيانات المساهمين الراغبين في حضور الجمعية العامةكة تتحقق الشر  .8
 النعقاد الجمعية.

 

 عشرة: جدول أعمال الجمعية العامة الثانية المادة

%( على األقل 5كون نسبة )لمساهمين الذين يملحق ا أن يراعى علىعمال الجمعية العامة، يختص مجلس اإلدارة بإعداد جدول أ  .أ
 ، وكذلك ما تطلب هيئة السوق الماليةإضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعدادهفي  من أسهم الشركة

 دارجه من موضوعات.إ

ت المختلفة عابين الموضو  بحيث ال يجمعموضوع من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة بند مستقل،  يفرد لكل .ب
 ؛احدأو غير مباشرة فيها ضمن بند و مصلحة مباشرة  األعمال والعقود التي يكون ألعضاء المجلسوال تجمع  ،جوهريًا تحت بند واحد

 لغرض الحصول على تصويت المساهمين على البند ككل.

 -لدعوة النعقاد الجمعية العامةا عند نشر –ق والموقع اإللكتروني للسو  ،من خالل الموقع اإللكتروني للشركة يجب أن يتاح للمساهمين .ت
المالية  ئمالحصول على المعلومات المتعلقة ببنود جدول أعمال الجمعية العامة، وبخاصة تقرير مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات والقوا

 وعلى الشركة تحديث تلك ينهم من اتخاذ قرار مدروس بشأنها،وذلك لتمك ؛عند الدعوة لالجتماع السنوي  وتقرير لجنة المراجعة
 المعلومات في حال تعديل جدول أعمال الجمعية العامة.

 

 عشرة: إدارة جمعية المساهمين الثالثةالمادة 

 ئهمن بين أعضا أو من ينتدبه مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه يرأس اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس اإلدارة .أ
 جلس اإلدارة ونائبه.لذلك في حال غياب رئيس م

ع بإتاحة الفرصة للمساهمين للمشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة، وتجنب وض يلتزم رئيس جمعية المساهمين .ب
اعات ويجب إحاطتهم علماً بالقواعد التي تحكم عمل تلك االجتم يت،أو استخدام حق التصو  أي إجراء يؤدي إلى إعاقة حضور الجمعيات

 راءات التصويت.وإج
 وتوجيه األسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة للمساهمين حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة .ت

 ض مصلحة الشركة للضرر.ويجب اإلجابة عن هذه األسئلة بالقدر الذي ال يعرّ  ومراجع الحسابات،
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 الجمعية العامة عشرة: متطلبات ما بعد اجتماع ةالرابع المادة

 نتائج الجمعية العامة فور انتهائها. ب –وفقًا للضوابط التي تحددها الهيئة  –إشعار الهيئة والسوق تقوم بو  الشركة للجمهورتعلن  .أ
لة محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد األسهم التي في حيازتهم باألصالة أو الوكا ،يحرر باجتماع الجمعية .ب

ي دارت د األصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشات التوعد
 في االجتماع وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع األصوات.

لهيئة اكما تزود أو توفره لالطالع في مقر الشركة الرئيس،  ،في موقع الشركة اإللكتروني العامة محضر اجتماع الجمعية تنشر الشركة .ت
 بنسخة منه خالل عشرة أيام من تاريخ عقد االجتماع.
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 مجلس اإلدارة الثالث:الباب  
 تشكيل مجلس اإلدارة األول:الفصل 

 

 عشرة: تعيين أعضاء مجلس اإلدارةة خامسالالمادة 

دة لمدة ال تزيد عن ثالث سنوات، ويجوز إعا يتولى إدارة الشركة مجلس مؤلف من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة للمساهمين .أ
   وأال يقل عدد األعضاء المستقلين عن ثالثة أعضاء. ،غير التنفيذيينمن أن تكون أغلبيتهم  علىانتخابهم، 

وصفات عضويتهم خالل خمسة أيام عمل من تاريخ بدء دورة مجلس  ،لس اإلدارةبأسماء أعضاء مج بإشعار الهيئةتقوم الشركة  .ب
 وأي تغييرات تطرأ على عضويتهم خالل خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التغييرات. ،–أيهما أقرب  –أو من تاريخ تعيينهم  ،اإلدارة

الشاغر على أن يكون ممن تتوفر فيهم شروط  ا في المركزإذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة كان للمجلس أن يعين عضوً  .ت
 عضوية مجلس اإلدارة المطلوبة، ويجب أن يعرض التعيين على الجمعية العامة في أول اجتماع لها، ويكمل العضو مدة سلفة. 

وجب  ،كاتفي نظام الشر  هإذا لم تتوفر الشروط الالزمة النعقاد مجلس اإلدارة لنقص عدد أعضائه عن الحد األدنى المنصوص علي .ث
 على بقية األعضاء دعوة الجمعية العامة لالنعقاد خالل ستين يومًا لتعيين العدد الالزم من األعضاء.

 

 : شروط عضوية مجلس اإلدارةعشرة السادسةالمادة 

لالزم، بما الستقالل اوالمعرفة والمهارة والنزاهة وا ي شترط أن يكون عضو مجلس اإلدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة
 الخصوص ما يلي: أن يتوافر فيه على وجه ىيمّكنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار، ويراع

 يكون المرشح ممن سبق أن أدين بجريمة مخلة بالشرف واألمانة. أال حسن السمعة: .1
ممارسات إلى تحفيز األداء وتطبيق أفضل ال وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصالحيات بما يؤديالقدرة على القيادة:  .2

 الفعالة والتقيد بالقيم واألخالق المهنية. في مجال اإلدارة
عملية ذات وذلك بأن تتوافر فيه المؤهالت العلمية، والمهارات المهنية، والشخصية المناسبة، ومستوى التدريب، والخبرات الالكفاءة:  .3

ة في التعلم ية أو باإلدارة أو االقتصاد أو المحاسبة أو القانون أو الحوكمة، فضاًل عن الرغبالصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبل
 والتدريب.

المتطلبات الفنية  وذلك بأن تتوافر فيه القدرات الفنية، والقيادية، واإلدارية، والسرعة في اتخاذ القرار، واستيعابالقدرة على التوجيه:  .4
 قادرًا على التوجيه االستراتيجي والتخطيط والرؤية المستقبلية الواضحة. المتعلقة بسير العمل، وأن يكون 

 وذلك بأن يكون قادرًا على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمهما.المعرفة المالية:  .5
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تراعي عند  أن وعلى الجمعية العامة ،بأن ال يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته وذلكاللياقة الصحية:  .6
وتوافر المقومات الشخصية والمهنية الالزمة  البشرية،والموارد  انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت

 ل.ألداء مهامهم بشكل فعا
 .اوإجراءاتهوسياسات الشركة  المستمر بأخالقيات العمل وبأحكام األنظمة واللوائح والتعليمات السارية االلتزام السلوك:حسن  .7
 موظفًا حكوميًا.يكون المرشح الذي يمثل مساهمي القطاع الخاص  أال الصفة الحكومية: .8
 دارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق في آن واحد.إأال يشغل عضوية مجلس  .9

 
 : انتهاء عضوية مجلس اإلدارةعشرة سابعةالالمادة 

 ألي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، وفقا ،ه أو بانتهاء صالحية العضو لهابانتهاء مدت ،المجلس العضو في عضويةتنتهي  .أ
في كل وقت عزل جميع أعضاء المجلس أو بعضهم، دون إخالل بحق من ع زل في التعويض إذا وقع  ويجوز للجمعية العامة العادية

 إنهاء عضوية -اًء على توصية من مجلس اإلدارة نب -كذلك يجوز للجمعية العامة  أو في وقت غير مناسب،مقبول ب غير العزل لسب
 .مشروع دون عذر متتالية للمجلس ثالثة اجتماعاتمن يتغيب من أعضائه عن حضور 

زال قبل الشركة عما يترتب على االعتمن إال كان مسؤواًل و  ،بأن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناس يجوز لعضو مجلس اإلدارة .ب
 من أضرار.

سباب على الشركة أن تشعر الهيئة والسوق فوراً مع بيان األ ضوية عضو في مجلس اإلدارة بإحدى طرق انتهاء العضوية،عند انتهاء ع .ت
 التي دعت إلى ذلك.

، إذا استقال عضو مجلس اإلدارة، وكانت لديه ملحوظات على أداء الشركة، فعليه تقديم بيان مكتوب بها إلى رئيس مجلس اإلدارة .ث
 ان على أعضاء مجلس اإلدارة.ويجب عرض هذا البي

 

 : عوارض االستقالل عشرة الثامنة المادة

ما يجب أن يكون عضو مجلس اإلدارة المستقل قادرًا على ممارسة مهامه وإبداء آرائه والتصويت على القرارات بموضوعية وحياد، ب .أ
 كة.ي عين مجلس اإلدارة على اتخاذ القرارات السليمة التي تسهم في تحقيق مصالح الشر 

ن أوالتأكد من عدم وجود عالقات أو ظروف تؤثر أو يمكن  ،أن يجري تقييمًا سنويًا لمدى تحقق استقالل العضو على مجلس اإلدارة .ب
 تؤثر فيه.

 ما يلي: –لى سبيل المثال ال الحصر ع –يتنافى مع االستقالل الالزم توافره في عضو مجلس اإلدارة المستقل  .ت



 

19 

 

 حوكمة نظام
 للكهرباءالشركة السعودية 

أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة  ،سة في المائة أو أكثر من أسهم الشركةأن يكون مالكًا لما نسبته خم .1
 مع من يملك هذه النسبة.

أو من أسهم شركة أخرى  أن يكون ممثاًل لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة .2
 من مجموعتها.

 ي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.أن تكون له صلة قرابة مع أ .3
 أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها. .4
 من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها. أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى  .5
أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى من مجموعتها،  ،خالل العامين الماضيين لدى الشركةأن يعمل أو كان يعمل موظفًا  .6

 كمراجعي الحسابات وكبار الموّردين، أو أن يكون مالكًا لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العامين الماضيين.
 لحساب الشركة.في األعمال والعقود التي تتم  أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة .7
( ريال أو 200,000تزيد عن ) ،أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكافأة عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانه  .8

 % من مكافآته في العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانه أيهما أقل. 50عن 
 ة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.أن يشترك في عمل من شأنه منافس .9

  أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة. .10
ة، ال تعد من قبيل المصلحة النافية الستقاللية عضو مجلس اإلدارة التي يجب لها الحصول على ترخيص من الجمعية العامة العادي .د

لشروط األعمال والعقود التي تتم مع عضو مجلس اإلدارة لتلبية احتياجاته الشخصية إذا تمت هذه األعمال والعقود بنفس األوضاع وا
والموارد  فآتلجنة الترشيحات والمكا بعها الشركة مع عموم المتعاقدين والمتعاملين وكانت ضمن نشاط الشركة المعتاد، ما لم تر  التي تتّ 
 .خالف ذلك البشرية
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 مسؤوليات مجلس اإلدارة واختصاصاته الثاني:الفصل 
 

 مجلس اإلدارة مسؤوليات: تاسعة عشرةال المادة

يتها وكل ما من شأنه صون مصالحها وتنم يمثل مجلس اإلدارة جميع المساهمين، وعليه بذل واجبي العناية والوالء في إدارة الشركة .أ
 وتعظيم قيمتها.

وفي  و أفراد في ممارسة بعض اختصاصاته،أو جهات أ المسؤولية عن أعمالها وإن فوض لجاناً  ارة الشركةتقع على عاتق مجلس إد .ب
 ال يجوز لمجلس اإلدارة إصدار تفويض عام أو غير محدد المدة. جميع األحوال

 

 المادة العشرون: الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة 

ة أوسع في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة األساس، يكون لمجلس اإلدار مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة 
 الصالحيات في إدارة الشركة وتوجيه أعمالها بما يحقق أغراضها، ويدخل ضمن مهام مجلس اإلدارة واختصاصاته ما يلي:

وافر تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، والتأكد من ت واألهداف الرئيسة للشركة واإلشراف على ستراتيجياتوضع الخطط والسياسات واإل .1
 الموارد البشرية والمالية الالزمة لتحقيقها، ومن ذلك:

 ومراجعتها وتوجيهها. ستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة وسياسات وإجراءات إدارة المخاطراالوضع  .أ
 مالية والتشغيلية(.دافها المالية وإقرار الموازنات التقديرية بأنواعها )الرأستحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجياتها وأه .ب
 اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة، وتملك األصول والتصرف بها. .ت
 وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في الشركة. .ث
 لشركة واعتمادها.المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في ا .ج
 التحقق من توافر الموارد البشرية والمالية الالزمة لتحقيق أهداف الشركة وخططها الرئيسة. .ح
 التأكد من برامج وإجراءات وتطبيقات األمن والسالمة، في مشاريع ومرافق الشركة. .خ

 وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها، ومن ذلك: .2
مساهمين، بة لمعالجة حاالت تعارض المصالح الفعلية والمحتملة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والوضع سياسة مكتو  .أ

 ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األطراف ذوي العالقة.
 ا في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.التأكد من سالمة األنظمة المالية والمحاسبية، بم .ب
وذلك بوضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وإنشاء  ؛بية مناسبة لقياس وإدارة المخاطرالتأكد من تطبيق أنظمة رقا .ت

 لح واألطراف ذات الصلة بالشركة.بيئة ملمة بثقافة إدارة المخاطر على مستوى الشركة، وطرحها بشفافية مع أصحاب المصا
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 المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة. .ث
ة بما ال يتعارض مع األحكام اإللزامية في الئح -ومحددة للعضوية في مجلس اإلدارة إعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة  .3

 عية العامة لها.ع التنفيذ بعد إقرار الجم، ووضعها موض-حوكمة الشركات 
 وفق أحكام الئحة حوكمة الشركات.  تنظم العالقة مع أصحاب المصالح وضع سياسة مكتوبة .4
ن باألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمي التي تضمن تقيد الشركة وضع السياسات واإلجراءات .5

 ذية بها. وأصحاب المصالح، والتحقق من تقيد اإلدارة التنفي
 اإلشراف على إدارة مالية الشركة، وتدفقاتها النقدية، وعالقاتها المالية واالئتمانية مع الغير. .6
 االقتراح للجمعية العامة غير العادية بما يراه حيال ما يلي: .7

 زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه. .أ
 ها.حل الشركة قبل األجل المعين في نظام الشركة األساس أو تقرير استمرار  .ب

 االقتراح للجمعية العامة العادية بما يراه حيال ما يلي: .8
 استخدام االحتياطي االتفاقي للشركة في حال تكوينه من قبل الجمعية العامة غير العادية وعدم تخصيصه لغرض معين. .أ

 تكوين احتياطيات أو مخصصات مالية إضافية للشركة. .ب
 طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية. .ت

 واعتمادها قبل نشرها. ،م المالية األولية والسنوية للشركةالقوائإعداد  .9
 واعتماده قبل نشره. ،تقرير مجلس اإلدارةإعداد  .10
 ضمان دقة وسالمة البيانات والمعلومات الواجب اإلفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل اإلفصاح والشفافية المعمول بها. .11
 ة.الع بشكل مستمر ودوري على أوجه األنشطة المختلفة للشركة وأي تطورات جوهرياالط إرساء قنوات اتصال فعالة تتيح للمساهمين .12
د فيها مدة اللجنة وصالحياتها ومسؤولياتها، وكيفية رقابة المجلس عليها تشكيل لجان متخصصة منبثقة .13 أن  على، عنه بقرارات يحدَّ

 مع تقييم أداء وأعمال هذه اللجان وأعضائها. ،يتضمن قرار التشكيل تسمية األعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم
بما  ،شكل أسهم مثل المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة باألداء، والمكافآت في تحديد أنواع المكافآت التي ت منح للعاملين في الشركة .14

 المساهمة المدرجة. الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بشركات ال يتعارض مع الضوابط واإلجراءات التنظيمية
 وضع القيم والمعايير التي تحكم العمل في الشركة. .15
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 والعشرون: توزيع االختصاصات والمهام  الحاديةالمادة 

ل ممارسات بما يتفق مع أفضيتضمن الهيكل التنظيمي في الشركة تحديد االختصاصات وتوزيع المهام بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية،  
سبيل  اإلدارة فيويتعين على مجلس  ،لصالحيات والسلطات بينهمات ويحّسن كفاءة اتخاذ قرارات الشركة ويحقق التوازن في احوكمة الشركا

 ذلك:
ات إلى المستوي الموكولة االختصاصات والمسؤولياتو الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها، وتحديد المهام  اعتماد السياسات .1

 يضمن عدم انفراد أي شخص بالسلطة المطلقة في اتخاذ القرارت في الشركة.بما التنظيمية المختلفة 
فيذ سياسة مكتوبة وتفصيلية بتحديد الصالحيات المفوضة إلى اإلدارة التنفيذية وجدول يوضح تلك الصالحيات، وطريقة التناعتماد   .2

  رية بشأن ممارستها للصالحيات المفوضة.ومدة التفويض، ولمجلس اإلدارة أن يطلب من اإلدارة التنفيذية رفع تقارير دو 
 فيها.تحديد الموضوعات التي يحتفظ المجلس بصالحية البت   .3

 

 والعشرون: الفصل بين المناصب الثانية المادة 
 .نتدباً ن يعين عضوًا مأئه رئيسًا ونائبًا للرئيس ويجوز مع مراعاة أحكام نظام الشركة األساس، ي عّين مجلس اإلدارة من بين أعضا .أ

بما في ذلك منصب العضو المنتدب أو الرئيس  ،ال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي في الشركة .ب
 التنفيذي أو المدير العام.

مسؤولياتهم بشكل واضح و  -إن وجد–على مجلس اإلدارة تحديد اختصاصات كل من رئيس مجلس اإلدارة ونائبه والعضو المنتدب  .ت
 خال نظام الشركة األساس من ذلك.ومكتوب إذا 

 لطة المطلقة التخاذ القرارات في الشركة.في جميع األحوال، ال يجوز أن ينفرد شخص بالس   .ث
 

 والعشرون: اإلشراف على اإلدارة التنفيذية  الثالثة المادة

مهام الموكلة إليها، اف عليها، والتحقق من أدائها اليقوم مجلس اإلدارة بتشكيل اإلدارة التنفيذية للشركة، وتنظيم كيفية عملها، والرقابة واإلشر 
 وعليه في سبيل ذلك: 

 وضع السياسات اإلدارية والمالية الالزمة.  .1
 تعمل وفق السياسات المعتمدة منه. التحقق من أن اإلدارة التنفيذية .2
 اختيار الرئيس التنفيذي للشركة وتعيينه، واإلشراف على أعماله. .3
 إن وجد. وعزله وتحديد مكافآته ،أو المراجع الداخلي جعة الداخليةالمرانشاط ل تعيين مدير .4
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عقد اجتماعات دورية مع اإلدارة التنفيذية لبحث مجريات العمل وما يعتريه من معوقات ومشاكل، واستعراض ومناقشة المعلومات  .5
 المهمة بشأن نشاط الشركة.

 واستراتيجيتها. وضع معايير أداء لإلدارة التنفيذية تنسجم مع أهداف الشركة .6
 وتقويمه. مراجعة أداء اإلدارة التنفيذية .7
 وضع خطط التعاقب )اإلحالل الوظيفي( على إدارة الشركة. .8

 

 والعشرون: اختصاصات اإلدارة التنفيذية ومهامها  الرابعةالمادة 

ارة نظام الشركة األساس، تختص اإلدمع مراعاة االختصاصات المقررة لمجلس اإلدارة بموجب أحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية و 
 التنفيذية ويدخل ضمن اختصاصات اإلدارة بما يحقق أغراضها، واألهداف الرئيسة للشركة بتنفيذ الخطط والسياسات واالستراتيجيات التنفيذية

 ومهامها ما يلي:
 ة من مجلس اإلدارة.ر تنفيذ السياسات واألنظمة الداخلية للشركة المقر  .1
خطط إدارة و يجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة والمرحلية وسياسات وآليات االستثمار والتمويل وإدارة المخاطر اقتراح االسترات .2

 وتنفيذها. الظروف اإلدارية الطارئة
 اقتراح الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجيتها وأهدافها المالية. .3
 ملك األصول والتصرف فيها.اقتراح النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة وت .4
 اقتراح الهياكل التنظيمية والوظيفية للشركة ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظر في اعتمادها. .5
 تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها، وتشمل: .6

 تنفيذ سياسة تعارض المصالح. .أ
 .األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير الماليةبما في ذلك  تطبيق األنظمة المالية والمحاسبية بشكل سليم .ب
 وإنشاء بيئة ،التي قد تواجه الشركة وذلك بوضع تصور عام عن المخاطر ؛بية مناسبة لقياس وإدارة المخاطرتطبيق أنظمة رقا .ت

 على مستوى الشركة، وطرحها بشفافية مع مجلس اإلدارة وغيرهم من أصحاب المصالح. ملمة بثقافة الحد من المخاطر
واقتراح تعديله  ،- بما ال يتعارض مع أحكام الئحة حوكمة الشركات - بفعالية النظام االمنصوص عليها في هذتنفيذ قواعد الحوكمة  .7

 عند الحاجة.
مين عن المعلومات الجوهرية للمساهوالتزامها باإلفصاح  تضمن تقيد الشركة باألنظمة واللوائح التي تنفيذ السياسات واإلجراءات .8

 المصالح.وأصحاب 
 تزويد مجلس اإلدارة بالمعلومات الالزمة لممارسة اختصاصاته وتقديم توصياته حيال ما يلي: .9
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 أو تخفيضه. زيادة رأس مال الشركة .أ
 حل الشركة قبل األجل المحدد في نظامها األساس أو تقرير استمرارها. .ب
 استخدام االحتياطي االتفاقي للشركة. .ت
 تكوين احتياطيات إضافية للشركة. .ث
 ريقة توزيع أرباح الشركة الصافية.ط .ج

 شكل أسهم. اقتراح سياسة وأنواع المكافآت التي ت منح للعاملين، مثل المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة باألداء، والمكافآت في  .10
جية، شركة االستراتيفي ضوء خطط وأهداف ال إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية بشأن التقدم المحرز في نشاط الشركة  .11

 وعرض تلك التقارير على مجلس اإلدارة.
 يتها.إدارة العمل اليومي للشركة وتسيير أنشطتها فضاًل عن إدارة مواردها بالشكل األمثل وبما يتفق مع أهداف الشركة واستراتيج .12
 المشاركة الفعالة في بناء ثقافة القيم األخالقية وتنميتها داخل الشركة. .13
اطر المعتمد االلتزام بمستوى المخ ىرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، والتحقق من فعالية تلك النظم وكفايتها، والحرص علتنفيذ نظم ال  .14

 من مجلس اإلدارة.
لى اقتراح السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها، بما في ذلك تحديد المهام واالختصاصات والمسؤوليات الموكلة إ .15

 لتنظيمية المختلفة.المستويات ا
 اقتراح سياسة واضحة لتفويض األعمال إليها وطريقة تنفيذها. .16
اقتراح الصالحيات التي تفوض إليها، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، على أن ترفع إلى مجلس اإلدارة تقارير دورية عن  .17

 ممارساتها لتلك الصالحيات.
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 لس اإلدارةاختصاصات رئيس وأعضاء مج الثالث:الفصل 
 

 والعشرون: اختصاصات رئيس مجلس اإلدارة ومهامه الخامسةالمادة 

 ،دارة التنفيذيةوي عنى مجلس اإلدارة بالتوجيه االستراتيجي لإل قوم بتمثيل مصالح جميع المساهمين،الذي يو تعين الجمعية العامة مجلس اإلدارة 
اهمين عبر وهو بدوره مسؤول تجاه المس ،فيذية للشركة مسؤولة أمام مجلس اإلدارةوبذلك تكون اإلدارة التن ،ألداء بالشركةواإلشراف على ا

اف يتولى رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه في حالة غيابه قيادة المجلس واإلشر  ون إخالل باختصاصات مجلس اإلدارة، ودةالجمعية العام
 ئيس مجلس اإلدارة بصفة خاصة ما يلي:على سير عمله وأداء اختصاصاته بفعالية، ويدخل في مهام واختصاصات ر 

 دعوة المجلس لالجتماع ورئاسة اجتماعات المجلس، واجتماعات الجمعية العامة للمساهمين. .1
 ضمان حصول أعضاء مجلس اإلدارة في الوقت المناسب على المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة. .2
 المسائل األساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب. التحقق من قيام مجلس اإلدارة بمناقشة جميع .3
 ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة األساس. ،تمثيل الشركة أمام الغير وفق ما ينص عليه نظام الشركات .4
 على ممارسة مهامهم بفعالية وبما يحقق مصلحة الشركة. تشجيع أعضاء مجلس اإلدارة .5
 ين وإيصال آرائهم إلى مجلس اإلدارة.ضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع المساهم .6
 ،التنفيذيين وغير ،وبين األعضاء التنفيذيين ،واإلدارة التنفيذية ،تشجيع العالقات البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من مجلس اإلدارة .7

 والمستقلين، وإيجاد ثقافة تشجع على النقد البناء.
اجع أو يثيرها مر  ذ بعين االعتبار أي مسألة يطرحها أحد أعضاء مجلس اإلدارةإعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة مع األخ .8

 .المجلس عند إعداد جدول أعمال الحسابات، والتشاور مع أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي
 غير التنفيذيين دون حضور أي تنفيذي في الشركة. عقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء مجلس اإلدارة .9

باشرة ممصلحة مباشرة أو غير  عند انعقادها باألعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة لعامة العاديةإبالغ الجمعية ا .10
من  شرون امنة والع( من المادة الث14وفقًا للفقرة ) على أن يتضمن هذا اإلبالغ المعلومات التي قدمها العضو إلى مجلس اإلدارة فيها
 بليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي.، وأن يرافق هذا التالنظام اهذ

 

 والعشرون: تعيين الرئيس التنفيذي بعد انتهاء خدماته رئيسا  لمجلس اإلدارة السادسة المادة

 السنة األولى من انتهاء خدماته. يحظر تعيين الرئيس التنفيذي رئيسًا لمجلس إدارة الشركة خالل
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 لصدق واألمانة والوالء: مبادئ اوالعشرون  السابعةالمادة 

يلتزم كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة بمبادئ الصدق واألمانة والوالء والعناية واالهتمام بمصالح الشركة والمساهمين وتقديمها على 
 مصلحته الشخصية، ويدخل في ذلك على وجه الخصوص ما يلي:

ذ نية صادقة، وأن يفصح لها عن أي معلومات مؤثرة قبل تنفيوذلك بأن تكون عالقة عضو مجلس اإلدارة بالشركة عالقة مه الصدق: .1
 أي صفقة أو عقد مع الشركة أو إحدى شركاتها التابعة. 

مع التحقق من عدالة التعامل،  التعامالت التي تنطوي على تعارض في المصالح وذلك بأن يتجنب عضو مجلس اإلدارة :الوالء .2
  .النظام اهذومراعاة األحكام الخاصة بتعارض المصالح في 

ذية ونظام الشركة وذلك بأداء الواجبات والمسؤوليات الواردة في نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيالعناية واالهتمام:  .3
 األساس واألنظمة األخرى ذات العالقة.

 

 : مهام أعضاء مجلس اإلدارة وواجباتهموالعشرون  الثامنةالمادة 

الشركات  وفقا ألحكام نظام ،المهام والواجبات اآلتية– الل عضويته في مجلس اإلدارةخمن  –ء مجلس اإلدارة يؤدي كل عضو من أعضا
 :ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية واألنظمة ذات الصلة والنظام األساس

 تقديم المقترحات لتطوير استراتيجية الشركة. .1
 قها ألهداف الشركة وأغراضها.ومدى تحقي ،مراقبة أداء اإلدارة التنفيذية .2
 مراجعة التقارير الخاصة بأداء الشركة. .3
 التحقق من سالمة ونزاهة القوائم والمعلومات المالية للشركة. .4
 التحقق من أن الرقابة المالية ونظم إدارة المخاطر في الشركة قوية. .5
 تحديد المستويات المالئمة لمكافآت أعضاء اإلدارة التنفيذية. .6
 في تعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية وعزلهم. إبداء الرأي .7
 المشاركة في وضع خطة التعاقب واإلحالل في وظائف الشركة التنفيذية. .8
 الشركة.يضر بمصالح القيام أو المشاركة في أي عمل  عناالمتناع  .9

أو ألسباب  المجلس مسبقاً ها إال لعذر مشروع يخطر به رئيس نوعدم التغيب ع ،حضور اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعية العامة  .10
 طارئة.
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بما في ذلك توجيه  تخصيص وقت كاٍف لالضطالع بمسؤولياته، والتحضير الجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه والمشاركة فيها بفعالية  .11
 األسئلة ذات العالقة ومناقشة كبار التنفيذيين بالشركة.

 قبل إبداء الرأي بشأنها. يها مجلس اإلدارةدراسة وتحليل المعلومات ذات الصلة بالموضوعات التي ينظر ف  .12
تمكين أعضاء مجلس اإلدارة اآلخرين من إبداء آرائهم بحرية، وحث المجلس على مداولة الموضوعات واستقصاء آراء المختصين   .13

 ومن غيرهم إذا ظهرت حاجة إلى ذلك. ،من أعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة
العقود التي تتم لحساب و في األعمال  -أم غير مباشرة  مباشرة كانت -بأي مصلحة له  بشكل كامل وفوري  إبالغ مجلس اإلدارة  .14

 الشركة، وأن يتضمن ذلك اإلبالغ طبيعة تلك المصلحة وحدودها وأسماء أي أشخاص معنيين بها، والفائدة المتوقع الحصول عليها
 الية أم غير مالية، وعلى ذلك العضو عدم المشاركة فيمن تلك المصلحة سواء أكانت تلك الفائدة م بشكل مباشرة أو غير مباشر

 التصويت على أي قرار يصدر بشأن ذلك، وذلك وفقًا ألحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
منافسته بأو سة الشركة أي أعمال من شأنها مناففي  –لمباشرة أو غير المباشرة ا –بشكل كامل وفوري بمشاركته  إبالغ مجلس اإلدارة  .15

ي أحد فروع النشاط الذي تزاوله، وذلك وفقًا ألحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ف –بشكل مباشر أو غير مباشر –لشركة ا
 ولوائحهما التنفيذية.

 يكن ذلك في أثناءا لم م –عدم إذاعة أو إفشاء أي أسرار وقف عليها عن طريق عضويته في المجلس إلى أي من مساهمي الشركة   .16
ما أحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحه تقتضيهأو إلى الغير، وذلك بحسب ما  –انعقاد اجتماعات الجمعية العامة 

 التنفيذية.
 مع بذل العناية واالهتمام الالزمين لمصلحة الشركة والمساهمين كافة. العمل بناًء على معلومات كاملة، وبحسن نية  .17
 ك واجباته وأدواره ومسؤولياته المترتبة على العضوية.إدرا  .18
 تنمية معارفه في مجال أنشطة الشركة وأعمالها وفي المجاالت المالية والتجارية والصناعية ذات الصلة.  .19
 األكمل. لوفاء بمهامه في المجلس على الوجهفي حال عدم تمكنه من ا االستقالة من عضوية مجلس اإلدارة  .20

 
 : مهام العضو المستقل ة والعشرون التاسع المادة

 باإلضافة لمهام أعضاء مجلس اإلدارة وواجباتهم يجب على عضو مجلس اإلدارة المستقل المشاركة بفعالية في أداء المهام اآلتية:
 إبداء الرأي المستقل في المسائل االستراتيجية، وسياسات الشركة، وأدائها، وتعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية. .1
 ق من مراعاة مصالح الشركة ومساهميها وتقديمها عند حصول أي تعارض في المصالح.التحق .2
 اإلشراف على تطوير قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة، ومراقبة تطبيق اإلدارة التنفيذية لها. .3
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 جراءات عمل مجلس اإلدارةإ الرابع:الفصل 
 الثالثون: اجتماعات مجلس اإلدارة  المادة

د اجتماعاته اجتماعات منتظمة لممارسة مهامه بفعالية، ويعق يعقد مجلس اإلدارة ،في نظام الشركات ولوائحه التنفيذيةمع مراعاة ما ورد  .أ
 أيضًا متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.

 ائهعضاألقل، ويتم جدولة اجتماعات المجلس بداية كل عام ميالدي باالتفاق مع أ  ىفي السنة عل أربعة اجتماعاتيعقد مجلس اإلدارة  .ب
 وللمجلس عقد بعض اجتماعاته داخل أو خارج المملكة. لالرتباط والتقيد بهذه المواعيد،

على أال يقل عدد االجتماعات التي  ،يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو طلب اثنين من أعضائه كلما اقتضت مصلحة الشركة ذلك .ج
زمة باليد معها جدول أعمال االجتماع والوثائق والمعلومات الال قاً في السنة، وتسلم الدعوة لالجتماعات مرف أربعة اجتماعاتتعقد عن 

ألقل أو ترسل إلى كل عضو بالبريد اإللكتروني أو البريد المسجل أو وسائل االتصاالت األخرى قبل موعد االجتماع بأسبوعين على ا
ويجوز عند الضرورة ألي  ،-مجدول رغي-ورة عقد اجتماع طارئ ما لم يتفق جميع األعضاء على موعد أقصر أو تستدعي الضر 

ميع عضو المشاركة في أي اجتماع للمجلس عن طريق الهاتف أو فيديو المؤتمرات أو بأية طريقة إلكترونية أخرى يمكن من خاللها لج
ته في األعضاء االتصال ببعضهم البعض بصورة آنية، وتشكل المشاركة على هذا النحو حضورًا لالجتماع، ويعقد المجلس اجتماعا

 . المركز الرئيس للشركة، ويجوز له عقد بعض اجتماعاته داخل أو خارج المملكة
يقل عدد الحاضرين عن خمسة أعضاء باألصالة  أالبشرط  ،ال يكون االجتماع صحيحًا إال بحضور ستة أعضاء أصالة أو باإلنابة .ت

 االجتماع وفقا للضوابط التالية: أن ينيب عضوًا آخر للحضور والتصويت نيابة عنه في  ولعضو مجلس اإلدارة
 ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات االجتماع. .1
 أن تكون اإلنابة موثقة بالكتابة. .2
 التصويت بشأنها. المنيبال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على  .3

 

 عضاء مجلس اإلدارة والثالثون: ملحوظات أ الحاديةالمادة 

اع ولم ي بّت فيها في اجتم ،أو أي من الموضوعات المعروضة ملحوظات حيال أداء الشركة إذا كان لدى أي من أعضاء مجلس اإلدارة .أ
 أو يرى اتخاذه من إجراءات حيالها في محضر اجتماع مجلس اإلدارة. ، فيجب تدوينها وبيان ما يتخذه المجلسالمجلس

 بالتفصيل في محضر اجتماع المجلس.، فيجب إثباته رأيًا مغايرًا لقرار المجلس اإلدارة إذا أبدى عضو مجلس .ب
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 والثالثون: تنظيم حضور اجتماعات مجلس اإلدارة  الثانية المادة

وقت ال ي توقع من أعضاء مجلس اإلدارة حضور اجتماعات مجلس اإلدارة واجتماعات اللجان المعنيين بها والمشاركة في النقاشات، وقضاء
  :القيام بما يلييجب أداء مسؤولياتهم والوفاء بالتزاماتهم، ولتحقيق ذلك  يستوجبهدد من االجتماعات بقدر ما الالزم وعقد ع

 تنظيم عملية حضور اجتماعات مجلس اإلدارة، والتعامل مع حاالت عدم انتظام األعضاء في حضور تلك االجتماعات. .1
وجوهرية تؤثر في وضع  رص على حضور جميع االجتماعات التي ت تخذ فيها قرارات مهمةالح على عضو مجلس اإلدارة المستقل .2

 الشركة.
 كل فيما واالعتماد أمامه ،للمجلس أن يدعو أعضاء اإلدارة التنفيذية لحضور اجتماعات المجلس في المواضيع المطروحة للدراسة .3

 . لياتهمؤو يخصه بحكم مس
 

 مال مجلس اإلدارةوالثالثون: جدول أع الثالثة المادة

يجب إثبات ذلك في محضر اجتماع  وفي حال اعتراض أي عضو على هذا الجدول جدول األعمال حال انعقاده، يقر مجلس اإلدارة .أ
 المجلس.

 حق اقتراح إضافة أي بند إلى جدول األعمال. لكل عضو في مجلس اإلدارة .ب
 

 والثالثون: ممارسة اختصاصات مجلس اإلدارة  الرابعة المادة

ن موفعالة تسمح بقياس المخاطر وإدارتها والحد  في إطار ضوابط حكيمة اختصاصاته ومهامه في قيادة الشركة يمارس مجلس اإلدارة .أ
 آثارها.

ن يفوض إلى واحد أ –في حدود اختصاصاته  –يجوز لمجلس اإلدارة ، النظام امع مراعاة الفقرة )ب( من المادة التاسعة عشر من هذ .ب
 أو من غيرهم مباشرة عمل أو أعمال معنية. ه أو لجانهأو أكثر من أعضائ

على العمل بفعالية لاللتزام  وتهدف إلى حث أعضائه ،سياسة داخلية تبين إجراءات العمل في مجلس اإلدارة يضع مجلس اإلدارة .ج
 بواجباتهم تجاه الشركة.

المسؤوليات المنوطة به بما في ذلك التحضير تنظيم أعماله وتخصيص الوقت الكافي لالضطالع بالمهام و  يتولى مجلس اإلدارة .د
 الجتماعات المجلس واللجان والتأكيد على تنسيق وتسجيل وحفظ محاضر اجتماعاته.
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 والثالثون: قرارات المجلس  الخامسة المادة

 .لرئيس مرجحاً والممثلين في االجتماع وفي حالة التساوي يكون صوت ا ،تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين .أ
ما لم يطلب أحد األعضاء كتابة عقد  أن يصدر قراراته عند الحاجة بطريق عرضها على األعضاء متفرقين يجوز لمجلس اإلدارة .ب

 في أول اجتماع للمجلس. اجتماع المجلس للمداولة فيها، وتعرض القرارات الصادرة في مثل هذه الحالة على مجلس اإلدارة
 

 ثون: مداوالت المجلس والثال  السادسة المادة

تثبت مداوالت مجلس اإلدارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس واألعضاء الحاضرون والممثلون في االجتماع وتدون هذه 
 المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس وأمين السر.

 

 

 : أمين سر مجلس اإلدارة والثالثون  السابعةالمادة 

د اختصاصات ومكافآت أمين السر بقرار من مجلس اإلداي عّين مجلس اإلدارة أمي .أ رة على نًا للسر من بين أعضائه أو من غيرهم، وتحدَّ
 أن تتضمن هذه االختصاصات ما يلي:

ايته توثيق اجتماعات مجلس اإلدارة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت، وبيان مكان االجتماع وتاريخه ووقت بد .1
وتوثيق قرارات المجلس ونتائج التصويت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، وتدوين أسماء األعضاء الحاضرين والتحفظات  وانتهائه،

 ع هذه المحاضر من جميع األعضاء الحاضرين.، وتوقي–ن وجدت إ –التي أبدوها 

 .رة، والتقارير التي يعّدها المجلسحفظ التقارير التي ت رفع إلى مجلس اإلدا .2

افية مجلس اإلدارة بجدول أعمال المجلس وأوراق العمل والوثائق والمعلومات المتعلقة به، وأي وثائق أو معلومات إض تزويد أعضاء .3
 يطلبها أي من أعضاء مجلس اإلدارة ذات عالقة بالموضوعات المشمولة في جدول االجتماع.

 .رة باإلجراءات التي أقرها المجلسالتحقق من تقيد أعضاء مجلس اإلدا .4

 أعضاء مجلس اإلدارة بمواعيد اجتماعات المجلس قبل التاريخ المحدد بمدة كافية. تبليغ .5

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

 التحقق من حصول أعضاء مجلس اإلدارة بشكل كامل وسريع على نسخة من محاضر اجتماعات المجلس والمعلومات والوثائق .7
 المتعلقة بالشركة.

 التنسيق بين أعضاء مجلس اإلدارة. .8

 الشركات. وفقًا لما نصت عليه المادة الثانية والتسعون من الئحة حوكمة واإلدارة التنفيذية تنظيم سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة .9
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 تقديم العون والمشورة إلى أعضاء مجلس اإلدارة.  .10

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

 شروط أمين السر :والثالثون  الثامنة المادة

 سر مجلس اإلدارة على أن تتضمن أيًا مما يلي:  نيحدد مجلس اإلدارة الشروط الواجب توافرها في أمي
لية ذات ون لديه خبرة عمكت، وأن محاسبة أو اإلدارة أو ما يعادلهاأن يكون حاصاًل على شهادة جامعية في القانون أو المالية أو ال .1

 .صلة ال تقل عن ثالث سنوات

 ال تقل عن خمس سنوات. كون لديه خبرة عملية ذات صلةتأن  .2

 

 : تزويد األعضاء بالمعلوماتالتاسعة والثالثون المادة 

لومات بجميع المع شركةتزويد أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء غير التنفيذيين بوجه خاص ولجان ال يتعين على اإلدارة التنفيذية بالشركة
جباتهم لتمكينهم من أداء وا على أن تكون كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة وفي الوقت المناسب والبيانات والوثائق والسجالت الالزمة

 ومهامهم.
 

 التقييمأهداف ومعايير عون: األربالمادة 

 مساعدة المجلس في تحقيق أهدافه بصورة فعالة. .1
قل، مع ييم أداء المجلس وأداء أعضائه وكذلك تقييم أداء لجان المجلس وأعضاء تلك اللجان مرة سنويًا على األيجب قيام المجلس بتق  .2

 وجوب اإلفصاح عن إجراءات هذه التقييمات ونتائجها للمجلس. 
 وباإلضافة إلى يجب أن تتم عملية التقييم تحت إشراف رئيس المجلس، ويجب أن يتم ذلك بمشاركة فعالة من األعضاء المستقلين، .3

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

 أن يكون التقييم موضوعيًا ومستقاًل. .أ
 أن يشجع التقييم المناقشة المفتوحة والبناءة حول األداء. .ب
 لس قد حدد األهداف الرئيسية المقصود تحقيقها من خالل عملية تقييم األداء.أن يكون المج .ت
 .أن يطلع عضو المجلس على نتائج تقييمه الفردي وأن يظل تقييم األداء الفردي سرياً  .ث
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طة على على المجلس الموافقة على خطة عمل واضحة بما في ذلك نواحي التطوير المطلوبة، كما على المجلس مراقبة أداء هذه الخ .5
 األقل سنويًا.

 .بمناقشة أي إجراءات تصحيحية مطلوبة هولجان يقوم المجلس .6
 تستخدم لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية نتائج التقييم كأحد عناصر مدخالت عملية الترشيح. .7
مة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه آلليات الالز ا –يضع المجلس بناًء على اقتراح لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية  .8

ارة المخاطر واإلدارة التنفيذية سنويًا، وذلك من خالل مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بتحقيق األهداف اإلستراتيجية للشركة وجودة إد
 .مع مصلحة الشركة وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق

 يجب أن تكون إجراءات تقييم األداء مكتوبة وواضحة وأن يفصح عنها ألعضاء المجلس واألشخاص المعنيين بالتقييم. .9
عالجة م، وتحديد نقاط الضعف والقوة فيه، مع العمل على المجلس يجب أن يشتمل تقييم األداء على المهارات والخبرات التي يمتلكها  .10

م رق الممكنة كترشيح كفايات مهنية تستطيع تطوير أداء المجلس، ويجب أيضًا أن يشتمل تقييم األداء على تقيينقاط الضعف بالط
 آليات العمل في المجلس بشكل عام.

ور يراعى في التقييم الفردي ألعضاء المجلس مدى المشاركة الفعالة للعضو والتزامه بأداء واجباته ومسؤولياته بما في ذلك حض  .11
 مجلس ولجانه وتخصيص الوقت الالزم لها.جلسات ال

 يتخذ المجلس الترتيبات الالزمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة ألدائه كل ثالث سنوات.  .12
أن  من دون   –يجري أعضاء المجلس غير التنفيذيين تقييمًا دوريًا ألداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر األعضاء التنفيذيين  .13

حة على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصل – النقاش المخصص لهذا الغرض يحضر رئيس المجلس
 الشركة.
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 تعارض المصالحالباب الرابع: 
 

   ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين : سياسة تعارض المصالحواألربعون  الحادية المادة

أداء  علىالتي يمكن أن تؤثر و  ،عامل مع حاالت تعارض المصالح الواقعة أو المحتمل وقوعهايضع المجلس سياسة مكتوبة وواضحة للت
عند تعاملهم مع الشركة أو مع أصحاب المصالح اآلخرين، بما يتفق  كبار التنفيذيينأو  أو أعضاء اللجان المنبثقة عنه أعضاء المجلس

ولوائحهما التنفيذية، على أن ترفق السياسة المعتمدة بالمرفق رقم  -ألحوالبحسب ا –مع متطلبات نظام الشركات ونظام السوق المالية 
 .النظام ا( لهذ5)
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 مجلس إدارة الشركة المنبثقة عن لجانال: الخامسالباب 
 حكام عامةأ األول:الفصل 

 

  لجان المجلس :واألربعون  الثانية المادة

 : ، وفقا لما يليداء مسؤولياتهلمساعدته في أ متخصصة يكون للمجلس لجان
 اللجنة التنفيذية. .1
 لجنة المراجعة. .2
 لجنة المخاطر وااللتزام. .3
 لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية. .4

 

 عضوية اللجان : واألربعون الثالثة المادة 
جلس لجمعية العامة للشركة، ويجوز للميتم تعيين أعضاء اللجان من قبل المجلس، باستثناء لجنة المراجعة حيث يتم تعيينهم من قبل ا

ق والخبرة المطلوبة لألعضاء فيما ينطب االستقالليةالمجلس متطلبات  اللجان حسب تقدير المجلس، ويراعي إحداث التغيير في عضوية
 . وفقًا للمتطلبات النظاميةعلى الشركة 

 
 

 : اللجان المؤقتةواألربعون الرابعة المادة 
ب الحاجة ، للمجلس تشكيل لجان أخرى مؤقتة حسالنظام امن هذ الثانية واألربعون المادة دائمة المنصوص عليها في باإلضافة إلى اللجان ال .أ

 ن يقرر المجلس عند تشكيل هذه اللجان ما يلي:أ علىوحسب ما يراه ضروريًا ألداء مسؤولياته، 
 اسم اللجنة. .1
 .عدد أعضاء اللجنة وكيفية تكوينها بما في ذلك تسمية رئيسها .2
 طبيعة عمل اللجنة ومهامها وصالحياتها. .3
 المدة الزمنية الممنوحة للجنة الستكمال إنجاز أعمالها وتقديم تقريرها للمجلس. .4

 .يجوز للمجلس حل اللجان المؤقتة أو إعادة تحديد مهامها أو عضويتها .ب
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 : مسؤولية لجان المجلسواألربعون خامسة المادة ال
مجلس بما ، يقوم الالنظامية للمتطلبات وفقاً  العالقة ذات وسلطاتها للشركة العامة الجمعية تجاه راجعةالم لجنة بمسؤوليات اإلخالل دون 
 يلي:

 عبر رؤسائها. لمجلسللجان رفع تقاريرها بصفة دورية لوعلى ا المجلس، أعمال اللجان المنبثقة عنمتابعة  .أ
ها لضمان فاعليتها ورسم توجيهاتها وضمان سالمة قرارات ،هيكون للمجلس دائمًا عضوية وتمثيل مباشر في اللجان المنبثقة عن .ب

 ومتابعة خططها ومراقبة أدائها حتى تتمكن من تحقيق األهداف المرسومة.
ك ، وتحدد وتنظم آليات اتخاذ القرارات والسقف الممنوح لتلاللجانلصالحيات ، وتحديد نطاق للجانضمان وجود لوائح داخلية   .ت

 لمجلس وأخذ الموافقة أو مصادقته على القرارات المتخذة منها.اللجان، وآليات الرجوع ل
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 الرقابة الداخلية :السادسالباب 
 

 : نظام الرقابة الداخليةادسة واألربعون الس المادة 

 :داخلية يقوم مجلس اإلدارة باآلتيفيما يخص الرقابة ال
باألنظمة  التقيدو النظام  اهذلقة بإدارة المخاطر وتطبيق أحكام اعتماد نظام رقابة داخلية للشركة لتقييم السياسات واإلجراءات المتع .1

 .واللوائح ذات الصلة
ذات  تعامالت األطرافتتم يجب أن يضمن هذا النظام اتباع معايير واضحة للمسؤولية في جميع المستويات التنفيذية في الشركة وأن  .2

 العالقة وفقًا لألحكام والضوابط الخاصة بها.
 

 : تأسيس وحدات أو إدارات مستقلة بالشركةواألربعون  السابعة المادة

وز للشركة يجارة المخاطر، والمراجعة الداخلية، و إنشاء وحدات أو إدارات لتقييم وإدذ نظام الرقابة الداخلية من خالل تقوم الشركة بتنفي
مسؤولية مع التأكيد ب، طر، والمراجعة الداخليةاالستعانة بجهات خارجية لممارسة مهام واختصاصات وحدات أو إدارات تقييم وإدارة المخا

 الشركة عن تلك المهام واالختصاصات.

 
 مهام نشاط المراجعة الداخلية  :الثامنة واألربعون  المادة

مة واللوائح األنظبيتولى نشاط المراجعة الداخلية تقييم نظام الرقابة الداخلية واإلشراف على تطبيقه، والتحقق من مدى التزام الشركة وعامليها 
 والتعليمات السارية وسياسات الشركة وإجراءاتها.

 

 تكوين نشاط المراجعة الداخلية  :التاسعة واألربعون المادة 

ين نشاط ويراعى في تكو  ،المراجعة ويكون مسؤواًل أمامهايتكون نشاط المراجعة الداخلية من مراجع داخلي على األقل توصي بتعيينه لجنة 
 وعملها ما يلي: المراجعة الداخلية

لية ونظام أن تتوافر في العاملين به الكفاءة واالستقالل والتدريب المناسب، وأال يكلفوا بأي أعمال أخرى سوى أعمال المراجعة الداخ .1
 الرقابة الداخلية.

 أن يرفع النشاط تقاريره إلى لجنة المراجعة، وأن ترتبط بها وتكون مسؤولة أمامها. .2
ن من االطالع  .3  على المعلومات والمستندات والوثائق والحصول عليها دون قيد.أن ي مكَّ



 

37 

 

 حوكمة نظام
 للكهرباءالشركة السعودية 

د مكافآت رئيس نشاط المراجعة بناًء على اقتراح لجنة المراجعة وفقًا لسياسات الشركة. .4  أن تحدَّ
 

 : خطة المراجعة الداخلية الخمسون  المادة

نشطة ويجب مراجعة األ ،اجعة، وتحدَّث هذه الخطة سنوياً ر يعمل نشاط المراجعة الداخلية وفق خطة شاملة للمراجعة معتمدة من لجنة الم
 سنويًا على األقل.، ارة االلتزامبما في ذلك أنشطة إدارة المخاطر وإد ،والعمليات الرئيسة

 

 : تقرير المراجعة الداخلية الحادية والخمسون المادة 

ويجب ، قلاإلدارة ولجنة المراجعة بشكل ربع سنوي على األ يعد نشاط المراجعة الداخلية تقريرًا مكتوبًا عن أعماله ويقدمه إلى مجلس .أ
اءات التي أن يتضمن هذا التقرير تقييمًا لنظام الرقابة الداخلية في الشركة وما انتهى إليه النشاط من نتائج وتوصيات، وبيان اإلجر 

ت السيما في حال عدم المعالجة في الوقاتخذتها كل إدارة بشأن معالجة نتائج وتوصيات المراجعة السابقة وأي ملحوظات بشأنها 
 المناسب ودواعي ذلك.

أجريت خالل  يعد نشاط المراجعة الداخلية تقريرًا عامًا مكتوبًا ويقدمه إلى مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة بشأن عمليات المراجعة التي .ب
الل الربع التالي لنهاية خ –إن وجد  –اف عن الخطة السنة المالية ومقارنتها مع الخطة المعتمدة، ويبين فيه أسباب أي إخالل أو انحر 

 السنة المالية المعنية.
يتضمن  حدد مجلس اإلدارة نطاق تقرير نشاط المراجعة الداخلية بناًء على توصية لجنة المراجعة ونشاط المراجعة الداخلية، على أني .ت

 التقرير بصورة خاصة ما يلي:
 مالية واالستثمارات وإدارة المخاطر.إجراءات الرقابة واإلشراف على الشؤون ال .1
 عوامل المخاطر في الشركة واألنظمة الموجودة؛ لمواجهة التغييرات الجذرية أو غير المتوقعة في السوق المالية. تقييم تطور .2
المجلس  طر فيهابما في ذلك تحديد عدد المرات التي أخ ،تقييم أداء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا في تطبيق نظام الرقابة الداخلية .3

 بمسائل رقابية )بما في ذلك إدارة المخاطر( والطريقة التي عالج بها هذه المسائل.
لمالي اأوجه اإلخفاق في تطبيق الرقابة الداخلية أو مواطن الضعف في تطبيقها أو حاالت الطوارئ التي أثرت أو قد تؤثر في األداء  .4

وبياناتها  ة هذا اإلخفاق )السيما المشكالت المفصح عنها في التقارير السنوية للشركةللشركة، واإلجراء الذي اتبعته الشركة في معالج
 .المالية(

 مدى تقيد الشركة بأنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد المخاطر وإدارتها. .5
 المعلومات التي تصف عمليات إدارة المخاطر في الشركة. .6
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 لداخلية: حفظ تقارير المراجعة االثانية والخمسون  المادة

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

 إسناد مهمة مراجعة الحسابات :الثالثة والخمسون  المادة

مستقل لمجلس لسنوية إلى مراجع يتمتع باالستقالل والكفاءة والخبرة والتأهيل؛ إلعداد تقرير موضوعي و تسند الشركة مهمة مراجعة حساباتها ا
 ي النواحي الجوهرية.كة وأدائها فتّعبر بوضوح وعدالة عن المركز المالي للشر  والمساهمين يبّين فيه ما إذا كانت القوائم المالية للشركة اإلدارة

 

 تعيين مراجع الحسابات: الرابعة والخمسون  المادة

 مع مراعاة ما يلي: تعين الجمعية العامة العادية مراجع حسابات الشركة بناًء على ترشيح مجلس اإلدارة
 أن يكون ترشيحه بناًء على توصية من لجنة المراجعة. .1
 .مختصةوط المقررة من الجهة الوأن يستوفي الشر  له من وزارة التجارة ومن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مرخصاً  يكون  أن .2
 أال تتعارض مصالحه مع مصالح الشركة. .3
 أال يقل عدد المرشحين عن مراجعين اثنين. .4

 

 واجبات مراجع الحسابات  :الخامسة والخمسون  المادة

 يجب على مراجع الحسابات:
 بذل واجبي العناية واألمانة للشركة. .1
 جراء المناسب بشأن المسائل المثيرة للشبهة التي يطرحها.اإل إبالغ الهيئة في حال عدم اتخاذ مجلس اإلدارة .2
يب ويكون مسؤواًل عن تعويض الضرر الذي يص ،إذا لم ييسر المجلس عمله أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية .3

سؤولين كانوا م عون واشتركوا في الخطأالشركة أو المساهمين أو الغير بسبب األخطاء التي تقع منه في أداء عمله، وإذا تعدد المراج
 بالتضامن.
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 : أصحاب المصالحالثامنالباب 
 

 : اإلبالغ عن الممارسات المخالفةالسادسة والخمسون  المادة

البالغ ابناء على اقتراح لجنة المراجعة يعتمد المجلس ما يلزم من سياسات أو إجراءات يتبعها أصحاب المصالح في تقديم شكاواهم أو 
 الممارسات المخالفة، مع مراعاة ما يلي: عن 

و اإلدارة التنفيذية من تصرفات أ عنتيسير إبالغ أصحاب المصالح )بمن فيهم العاملون في الشركة( مجلس اإلدارة بما قد يصدر  .1
رها، سواء كانت داخلية أو غيممارسات تخالف األنظمة واللوائح والقواعد المرعية أو تثير الريبة في القوائم المالية أو أنظمة الرقابة ال

 تلك التصرفات أو الممارسات في مواجهتهم أو لم تكن، وإجراء التحقيق الالزم بشأنها.  
 الحفاظ على سرية إجراءات اإلبالغ بتيسير االتصال المباشر بعضو مستقل في لجنة المراجعة أو غيرها من اللجان المختصة. .2
 غات أصحاب المصالح والتعامل معها.تعيين موظف متخصص لتلقي شكاوى أو بال .3
 تخصيص هاتف أو بريد إلكتروني لتلقي الشكاوى. .4
 توفير الحماية الالزمة ألصحاب المصالح. .5
 

 : تحفيز العاملين والخمسون السابعة  المادة
 تسعى الشركة إلى وضع برامج تطوير وتحفيز المشاركة واألداء للعاملين في الشركة، وتتضمن ما يلي:

ت جان أو عقد ورش عمل متخصصة لالستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارالتشكيل  .1
 المهمة.

على تلك  برامج منح العاملين أسهمًا في الشركة أو نصيبًا من األرباح التي تحققها أو برامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل لإلنفاق .2
 البرامج.

 .للعاملين في الشركةسسات اجتماعية إنشاء مؤ  .3
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 المعايير المهنية واألخالقية :التاسعالباب 
 

 : سياسة السلوك المهنيالثامنة والخمسون  المادة

 األخص ما يلي: ى ضمن علتتو  الشركة،سياسة للسلوك المهني والقيم األخالقية في  تطبق الشركة 
كل ما و ، تجاه الشركةببذل واجبي العناية والوالء وموظفي الشركة اإلدارة التنفيذية و  التأكيد على كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة .1

 من شأنه صون مصالح الشركة وتنميتها وتعظيم قيمتها، وتقديم مصالحها على مصلحته الشخصية في جميع األحوال.
اعاة حقوق لشركة ومصلحة المساهمين ومر تمثيل عضو مجلس اإلدارة لجميع المساهمين في الشركة، وااللتزام بما يحقق مصلحة ا .2

 وليس مصلحة المجموعة التي انتخبته فحسب. أصحاب المصالح اآلخرين
 بجميع األنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة. وكبار التنفيذيين فيها ترسيخ مبدأ التزام أعضاء مجلس اإلدارة .3
 التنفيذية لمنصبه الوظيفي بهدف تحقيق مصلحة خاصة به أو بغيره.الحيلولة دون استغالل عضو مجلس اإلدارة أو عضو اإلدارة  .4
التأكيد على قصر استعمال أصول الشركة ومواردها على تحقيق أغراض الشركة وأهدافها، وعدم استغالل تلك األصول أو الموارد  .5

 لتحقيق مصالح خاصة.
ى المعلومات الداخلية الخاصة بالشركة بما يحول دون استفادة وضع قواعد دقيقة ومحكمة وواضحة تنظم صالحية وتوقيت االطالع عل. 6

 نظامًا. الجائزةإال في الحدود المقررة أو  واإلدارة التنفيذية وغيرهم منها أو اإلفصاح عنها ألي شخص أعضاء مجلس اإلدارة
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 : اإلفصاح والشفافيةالعاشرالباب 
 

  إجراءاته سياسة اإلفصاح و : التاسعة والخمسون  المادة

الشركات  يضع مجلس اإلدارة سياسة مكتوبة وواضحة لإلفصاح وإجراءاته وأنظمته اإلشرافية بما يتفق مع متطلبات اإلفصاح الواردة في نظام
  .النظام ا( لهذ6، على أن ترفق السياسة المعتمدة بالمرفق رقم )طرحلاولوائحهما التنفيذية وقواعد  –حسب األحوال ب –ونظام السوق المالية 
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 االحتفاظ بالوثائق :الحادي عشرالباب 
 

 االحتفاظ بالوثائق: الستون  المادة

 لشركةافي مقر  ،حوكمة الشركة نظامتحتفظ الشركة بجميع المحاضر والمستندات والتقارير والوثائق األخرى المطلوب االحتفاظ بها بموجب 
 عة. وتقرير لجنة المراج ،يشمل ذلك تقرير مجلس اإلدارة مدة ال تقل عن عشر سنوات، وأن الرئيس

لبة أو مطا ،، يجب على الشركة في حال وجود دعوى قضائية )بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها(المدةمع عدم اإلخالل بهذه 
 وى القضائيةاالحتفاظ بها لحين انتهاء تلك الدعو  ،أو الوثائق أو المستندات أو التقارير أو أي إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك المحاضر

 أو إجراءات التحقيق القائمة. أو المطالبة
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 المراجعة لجنة عمل الئحة( 1) مرفق

 البشرية والموارد والمكافآت الترشيحات لجنة عمل الئحة( 2) مرفق

 لتزامواال  المخاطر لجنة عمل الئحة( 3) مرفق

 التنفيذية اللجنة عمل الئحة( 4) مرفق

 التنفيذيين وكبار اإلدارة مجلس ألعضاء الحالمص تعارض سياسة( 5) مرفق

 والشفافية اإلفصاح سياسة( 6) مرفق

https://www.se.com.sa/ar-sa/Lists/ReportBD1/Attachments/6/AuditCommitteeCharter.pdf
https://www.se.com.sa/ar-sa/Lists/ReportBD1/Attachments/5/NRHRCommitteeCharter.pdf
https://www.se.com.sa/ar-sa/Lists/ReportBD1/Attachments/9/RCCommitteeCharter.pdf
https://www.se.com.sa/ar-sa/Lists/ReportBD1/Attachments/10/ECCommitteeCharter.pdf
https://www.se.com.sa/ar-sa/Lists/ReportBD1/Attachments/13/coibode1608.pdf
https://www.se.com.sa/ar-sa/Lists/ReportBD1/Attachments/14/DisclosureAndTransparencyPolicy.pdf

