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 المادة األولى: التعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه الالئحة المعاني الموضحة لها في نظام السوق المالية وفي قائمة المصطلحات  -1

 المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

الواردة أدناه المعاني الموضددحة أمام كل منها ما لم يقضددي لغرض تطبيق أحكام هذه الالئحة، يقصددد بالكلمات والعبارات  -2

 سياق النص خالف ذلك:

 .قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية قواعد التسجيل واإلدراج:

 .هيئة السوق المالية الهيئة:

 .هي السوق المالية السعودية السوق:

 هـ.2/6/1424وتاريخ  )30م/(نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم  نظام السوق المالية:

 .هـ28/01/1437( وتاريخ 3نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ نظام الشركات:

 الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(. الشركة:

 للشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(. النظام األساس   أو نظام الشركة: النظام األساس  

 .هو سهم الشركة ويشمل تعريف "السهم" كل أداة لها خصائص رأس المال السهم:

 الوطنية الزراعية. ةالشرك إدارةمجلس  :اإلدارةمجلس 

والمديرين  اإلدارة: قواعد لقيادة الشددركة وتوجيهها تشددتمل على تليات لتنظيم العالقات المختلفة بين مجلس حوكمة الشررركات

التنفيذيين والمسدداهمين وأصددحاب المصددالح، وذلك بوضددع قواعد وإجراءات خاصددة لتسددهيل عملية اتخاذ القرارات وإضددفاء 

ين وأصحاب المصالح وتحقيق العدالة والتنافسية والشفافية في طابع الشفافية والمصداقية عليها بغرض حماية حقوق المساهم

 .السوق وبيئة األعمال

 .الشركة إدارةرئيس مجلس  الرئيس:

 .الشركة إدارةأعضاء مجلس  األعضاء:

 .أعمال الشركة دارةإل اإلدارةالعضو التنفيذي المعين من قبل مجلس  العضو المنتدب:

غير تنفيذي يتمتع باالسددتقالل التام في مركزه وقراراته، وال تنطبق عليه أي من  اإلدارةهو عضددو مجلس  العضررو المسررتقل:

  .عوارض االستقالل المنصوص عليها في المادة العشرين من هذه الالئحة

 .التنفيذية للشركة ويشارك في األعمال اليومية لها اإلدارةفي  الذي يكون متفرغا   اإلدارةهو عضو مجلس  العضو التنفيذي:

 .الشركة وال يشارك في األعمال اليومية لها إدارة في الذي ال يكون متفرغا   اإلدارةهو عضو مجلس  العضو غير التنفيذي:
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 :األقرباء أو صلة القرابة

 باء، واألمهات، واألجداد، والجدات وإن علوا.اآل -

 نزلوا.األوالد، وأوالدهم وإن  -

 ، وأوالدهم.األخوات األشقاء، أو ألب، أو ألماإلخوة و -

 األزواج والزوجات. -

 فيما يتعلق بشخص، تعني ذلك الشخص وكل تابع له.المجموعة: 

شددخص تخر، أو يسدديطر عليه ذلك الشددخص اآلخر، أو يشددترك معه في كونه مسدديطرا  عليه  الشددخص الذي يسدديطر علىتابع: 

 مما سبق تكون السيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر. من قبل شخص ثالث. وفي أي  

 .كل شخص له مصلحة مع الشركة مثل المساهمين، والعاملين، والدائنين، والعمالء، والموردين، والمجتمعأصحاب المصالح: 

رات االسدددتراتيجية عمليات الشدددركة اليومية، واقتراح القرا إدارةاألشدددخاص المنوط بهم التنفيذية أو كبار التنفيذيين:  اإلدارة

 .وتنفيذها، كالرئيس التنفيذي ونوابه والمدير المالي

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

 .د أي تكرار لهذه األصواتبحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون وجو

كانوا شدددخصددديات طبيعية أو اعتبارية بغض النظر عن عدد األسدددهم التي  هم مالك الشدددركة سدددوتء  المسررراهم ل المسررراهمون: 

 .يمتلكونها

 .جمعية تشكَّل من مساهمي الشركة بموجب أحكام نظام الشركات ونظام الشركة األساسجمعية المساهمين: 

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

 .المساهمون الذين يمثلون فئة غير مسيطرة على الشركة بحيث ال يستطيعون التأثير عليهامساهمو األقلية: 

مباشددر، منفردا  أو مجتمعا  مع القدرة على التأثير في أفعال أو قرارات شددخص تخر، بشددكل مباشددر أو غير  حصررة السرريطرة:

% أو أكثر من  30% أو أكثر من حقوق التصويت في شركة. )ب( حق تعيين  30قريب أو تابع، من خالل: )أ( امتالك نسبة 

 .أعضاء الجهاز اإلداري

لجهاز اإلداري الشددركة ا إدارةمجموعة األفراد الذين يتخذون القرارات االسددتراتيجية للشددخص. وي عدل مجلس  الجهاز اإلداري:

 .لها
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: المبالغ والبدالت واألرباح وما في حكمها، والمكافآت الدورية أو السددددددنوية المرتبطة باألداء، والخطف التحفيزية المكافآت

قصددديرة أو طويلة األجل، وأي مزايا عينية أخرب، باسدددتثناء النفقات والمصددداريف الفعلية المعقولة التي تتحملها الشدددركة عن 

 .لغرض تأدية عمله دارةاإلعضو مجلس 

 :أيا  ممن يأتي بيانه -وجه التحديد-يعني الشخص المطللع على الشخص المّطلع: 

 .عالقة بالمعلومات الداخليةالمالية ذات الورقة الر صد  ، أو مسؤول تنفيذي، أو موظف لدب م  إدارةعضو مجلس  -أ

خالل أي شدددخص تخر له عالقة بالشدددخص الذي شدددخص يحصدددل على معلومات داخلية من خالل عالقة قرابة، أو من  -ب

 .يطلع على المعلومات

شددددخص يحصددددل على معلومات داخلية من خالل عالقة عمل، بما في ذلك الحصددددول على المعلومات من خالل عالقة  -ج

 .شراكة أو تعاقد

 :العالقة واألطراف ذو

 .كبار المساهمين في الشركة -أ

 .الشركة أو أيا  من شركاتها التابعة وأقاربهم إدارةأعضاء مجلس  -ب

 .التابعة وأقاربهم من شركاتهم أيا  كبار التنفيذيين في الشركة أو  -ج

 .وكبار التنفيذيين لدب كبار المساهمين في الشركة اإلدارةأعضاء مجلس  -د

 .أو أحد كبار التنفيذيين أو أقاربهم اإلدارةالمملوكة لعضو مجلس  –من غير الشركات  –المنشآت  -ه

 .أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم شريكا  فيها اإلدارةمن أعضاء مجلس أيا  الشركات التي يكون  -و

 في مجلس إدارتها أو من كبار أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم عضوا   اإلدارةمن أعضاء مجلس أيا  الشركات التي يكون  -ز

 .التنفيذيين فيها

مع  % أو أكثر،5أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم ما نسبته  اإلدارةمن أعضاء مجلس أيا  شركات المساهمة التي يملك فيها  -ح

 .( من هذا التعريفمراعاة ماورد في الفقرة )د

فيذيين أو أقاربهم تأثير في قراراتها ولو بإسداء النصح أو أو كبار التن اإلدارةالشركات التي يكون ألي من أعضاء مجلس  -ط

 .التوجيه

 .أي شخص يكون لنصائحه وتوجيهاته تأثير في قرارات الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وكبار تنفيذييها -ي

 .الشركات القابضة أو التابعة للشركة -ك

 .والتوجيهات التي تقدَّم بشكل مهني من شخص مرخص له في ذلكويستثني من الفقرتين )ط( و)ي( من هذا التعريف النصائح 
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 :التعريف بالشركة

هـدددددددد والمصددادق عليه بالمرسددوم 1/2/1401وتاريخ  13: تم تأسدديس الشددركة بناءا  على قرار مجلس الوزراء رقم التأسدديس -أ

اعي والحيواني ذات المسؤولية هـ المتضمن تحويل شركة حرض لإلنتاج الزر17/10/1401وتاريخ  41الملكي الكريم رقم م/

ياض للتنمية الزراعية، ومقرها الرئيس  المحدودة إلى شركة مساهمة سعودية باسم الشركة الوطنية   .مدينة الرل

 لاير( ثمانمائة وسبعة وأربعون مليون لاير سعودي مقسم إلى أربعة   847.000.000: يبلغ رأس مال الشركة )رأس المال -ب

  .( عشرة رياالت سعودي10متساوية القيمة، وتبلغ قيمة السهم الواحد ) وسبعمائة ألف سهم   ا  مليون ن  يوثمان

 :أغراض الشركة -ج

اإلنتاج الزراعي والغذائي بنوعيه النباتي والحيواني تجاريا  بالطرق العلمية كزراعة الحبوب والخضدددددددار والفواكه  -1

واألعالف وإنتاج الحليب الخام ومشددتقاته والعصددائر ومياه الشددرب وتربية المواشددي والدواجن وغير ذلك، وتسددويقها 

 لألغراض التجارية. 

  للغرض الوارد أعاله.استصالح األراضي الزراعية تحقيقا   -2

تصددددددنيع المنتجات الزراعية وتخزينها وتعليبها وتسددددددويقها لألغراض التجارية. ويجوز للشددددددركة من أجل تحقيق  -3

أغراضددها امتالك العقارات واألراضددي الزراعية ووسددائل النقل وإقامة المنشددآت وورة الصدديانة بالقدر الذي يتطلبه 

 عملها.

لمخبوزات والمعجنات والحلويات وغير ذلك من منتجات المخابز وتسدددددويقها إنشددددداء الصدددددوامع وتصدددددنيع الدقيق وا -4

 وتوزيعها لألغراض التجارية.

 استيراد وتصدير المنتجات والمواد الزراعية والحيوانية والغذائية. -5

 استئجار وتملك واستعمال وصيانة المستودعات وثالجات حفظ األغذية. -6

دن وخارجها. نقل منتجات الشركة الزراعية والحيوانية و -7  الغذائية داخل الم 

 انشاء وإصالح قنوات الري والسقي وأبراج تخزين الماء الرئيسية وحفر تبار المياه وصيانتها. -8

 تمديدات أنابيب الري وصيانتها وإصالحها. -9

 تشغيل نظم الري للمشروعات الزراعية. -10

 .ص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدتوتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخي
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 :مشاريع الشركة -د

. يزرع فيه الخضددار والحبوب واألعالف ا  هكتار 37.500 هو أول مشدداريع الشددركة تبلغ مسدداحته مشررروع حرض:  -1

 ويضم المشروع مزرعة النخيل العضوي ومزارع األبقار وبه مجمع لتصنيع منتجات األلبان الطازجة والعصائر.

 . يزرع فيه الخضار والحبوب واألعالف.ا  هكتار 40.000تبلغ مساحته اإلجمالية  مشروع وادي الدواسر: -2

. يزرع فيه الخضار والحبوب واألعالف، كما أن بالمشروع أكبر محطة ا  هكتار26.000تبلغ مساحته  مشروع حائل: -3

 لتنقية ومعالجة البذور بالمملكة ومشروع تسمين العجول.

ية مشررررررروع الجوف: -4 . يزرع فيه الفواكه والخضدددددددار والحبوب واألعالف، ا  هكتار 7.200 تبلغ مسددددددداحته اإلجمال

 وبالمشروع معصرة حديثة إلنتاج وتعبئة زيت الزيتون وإنتاج عسل النحل.

 . يزرع فيه الخضار والحبوب واألعالف.ا  هكتار 25.000 تبلغ مساحته اإلجمالية مشروع السودان: -5

 تمهيد: الثانيةالمادة 

الشدددركة لضدددمان االلتزام بأفضدددل ممارسدددات حوكمة الشدددركات التي تكفل  دارةتبين هذه الالئحة القواعد والمعايير المنظمة إل

 :حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، وقد تم إعداد هذه الالئحة وفقا  لما يلي

 .هـ ولوائحه التنفيذية2/6/1424وتاريخ  30نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ -1

 .هـ 28/1/1437وتاريخ  3نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ -2

 .للشركة النظام األساس   -3

 المادة الثالثة: أهداف الالئحة

 :يلي تهدف هذه الالئحة إلى وضع إطار قانوني فعلال لحوكمة الشركة، وتهدف بصفة خاصة إلى ما

 المساهمين في الشركة وتيسير ممارسة حقوقهم.تفعيل دور  -1

 التنفيذية ومسؤولياتهما. اإلدارةو اإلدارةبيان اختصاصات مجلس  -2

 واللجان وتطوير كفاءتها لتعزيز تليات اتخاذ القرار في الشركة. اإلدارةتفعيل دور مجلس  -3

 مال وتعزيز اإلفصاح فيها.تحقيق الشفافية والنزاهة والعدالة في السوق المالية وتعامالتها وبيئة األع -4

 توفير أدوات فعالة ومتوازنة للتعامل مع حاالت تعارض المصالح. -5

 تعزيز تليات الرقابة والمساءلة للعاملين في الشركة. -6

 وضع اإلطار العام للتعامل مع أصحاب المصالح ومراعاة حقوقهم. -7

 زيادة كفاءة اإلشراف على الشركة وتوفير األدوات الالزمة لذلك. -8

 ة الشركة بمفهوم السلوك المهني وحثها على تبنيه وتطويره بما يالئم طبيعتها.توعي -9
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 الباب الثانى

حقوق المساهمين والحقوق 

 المرتبطة باجتماع الجمعية العامة
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 : المعاملة العادلة للمساهمينالرابعةالمادة 

 

 بالعمل على حماية حقوق المساهمين بما يضمن العدالة والمساواة بينهم.  اإلدارةيلتزم مجلس  -1

التنفيذية للشركة بعدم التمييز بين المساهمين المالكين لذات فئة األسهم، وبعدم حجب أي  اإلدارةو اإلدارةيلتزم مجلس  -2

 حق عنهم. 

 المساهمين لحقوقهم. داخلية اإلجراءات الالزمة لضمان ممارسة جميعال هاسياست في الشركة تبين -3

 : الحقوق المرتبطة باألسهمالخامسةالمادة 

 :تثبت للمساهم جميع الحقوق المرتبطة بالسهم، وبخاصة ما يلي

 الحصول على نصيبه من صافي األرباح التي يتقرر توزيعها نقدا  أو بإصدار أسهم. -1

 الحصول على نصيبه من موجودات الشركة عند التصفية. -2

 المساهمين العامة أو الخاصة، واالشتراك في مداوالتها، والتصويت على قراراتها.حضور جمعيات  -3

 التصرف في أسهمه وفق أحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية. -4

الشدددركة االسدددتفسدددار وطلب االطالع على دفاتر الشدددركة ووثائقها، ويشدددمل ذلك البيانات والمعلومات الخاصدددة بنشددداط  -5

واستراتيجيتها التشغيلية واالستثمارية بما ال يضر بمصالح الشركة وال يتعارض مع نظام الشركات ونظام السوق المالية 

 ولوائحهما التنفيذية.

 .اإلدارةمراقبة أداء الشركة وأعمال مجلس  -6

جمعيات المسدددداهمين  ورفع دعوب المسددددؤولية في مواجهتهم، والطعن ببطالن قرارات اإلدارةمسدددداءلة أعضدددداء مجلس  -7

 .العامة والخاصة وفق الشروط والقيود الواردة في نظام الشركات ونظام الشركة األساس

ما لم توقف الجمعية العامة غير العادية العمل بحق جديدة التي تصددددر مقابل حصدددص نقدية، أولوية االكتتاب باألسدددهم ال -8

 بلغوي   .-وفقا  للمادة األربعين بعد المائة من نظام الشددددددركات- على ذلك في نظام الشددددددركة األسددددددداس   إذا نص األولوية،

ومدته  المسدددداهمين بأولويتهم في االكتتاب وذلك بالنشددددر في جريدة يومية عن قرار زيادة رأس المال وشددددروط االكتتاب

ل ة حقوق األولوية الذين طلبوا االكتتاب، ب وتاريخ بدايته وانتهائه. م  نسددددددبة ما يملكونه من وتوزع األسددددددهم الجديدة على ح 

حقوق أولوية من إجمالي حقوق األولوية الناتجة من زيادة رأس المال، بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من 

األسددددهم الجديدة، ويوزع الباقي من األسددددهم الجديدة على حملة حقوق األولوية الذين طلبوا أكثر من نصدددديبهم، بنسددددبة ما 

عليه  من إجمالي حقوق األولوية الناتجة من زيادة رأس المال، بشددرط أال يتجاوز ما يحصددلونيملكونه من حقوق أولوية 

ما طلبوه من األسدددددهم الجديدة، ويطرح ما تبقى من األسدددددهم على الغير، ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص 

 ظام السوق المالية على غير ذلك.ن
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 لشركة.تقييد أسهمه في سجل المساهمين في ا -9

 ما لم تنشرهما الشركة في موقعها اإللكتروني. طلب االطالع على نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها األساس   -10

  .وانتخابهم اإلدارة مجلس أعضاء ترشيح -11

األمر  ( خمسددة بالمئة على األقل من رأس المال أن يطلبوا إلى الجهة القضددائية المختصددة%5للمسدداهمين الذين يمثلون ) -12

  بالتفتيش على الشركة إذا تبين لهم من تصرفات األعضاء أو مراقبي الحسابات في شؤون الشركة ما يدعو إلى الريبة.

ال يجوز للشدددركة أن تطالب المسددداهم بدفع مبالغ تزيد على مقدار ما التزم به عند إصددددار السدددهم ولو نص نظام الشدددركة  -13

  على غير ذلك.

رأس المال وأهمل  بحل الشركة في حال بلغت خسائرها دون نصف المصلحة أن يطالب يحق للمساهم بصفته من ذوي -14

دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في اسددددددتمرار الشددددددركة أو حلها قبل األجل المعين في  اإلدارةأعضدددددداء مجلس 

 نظامها أو تعذر على هذه الجمعية إصدار قرار بالموضوع.

 على المعلوماتحصول المساهم : السادسةالمادة 

 ممارسدددة من المسددداهم لتمكين المضدددللة وغير والصدددحيحة والواضدددحة الكاملة المعلومات بتوفير اإلدارة سمجل يلتزم -1

 .بانتظام تحديثها ويجري اسبالمن الوقت في المعلومات هذه وتقدَّم ،وجه أكملعلى  حقوقه

 يمكن التي الشددركة بمعلومات بيانا   وأن تتضددمن ،والتفصدديل بالوضددوح للمسدداهم المعلومات توفير وسدديلةتتسددم يجب أن  -2

 .الفئة ذات من المساهمين لعموم توفيرهاوأن يتم  عليها، الحصول للمساهم

 .المعلومات توفير في همبين التمييز وعدم المساهمين مع التواصل في فعالية الوسائل أكثر اتباع جبي -3

سخة من هذا النظام على موقعها اإللكتروني وكذلك لدب  -4 شركة بتوفير ن شركة الطالع  إدارةتقوم ال شؤون المساهمين بال

 المساهمين عليه عند الطلب.

تلتزم الشدددركة باإليضددداح للمسددداهمين عند الطلب عن حقوقهم النظامية وضدددمان ممارسدددتها وفق ما تنص عليه األنظمة  -5

 والتعليمات الخاصة بذلك.

تقوم الشددددركة باإلجابة على اسددددتفسددددارات المسدددداهمين في كل األوقات دون تمييز بينهم وذلك في الحدود التي ال تضددددر  -6

بمصلحة الشركة، وتتيح الشركة إمكانية استقبال استفسارات المساهمين والرد عليها حضوريا  أو عبر الهاتف أو البريد 

 اإللكتروني للشركة.

ن بالمعلومات التي من شددددأنها التأثير على حقوقهم أوال  بأول وذلك عن طريق نشددددر هذه تقوم الشددددركة بإعالم المسدددداهمي -7

 المعلومات في موقع السوق وموقع الشركة اإللكتروني.
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 التواصل مع المساهمين: السابعةالمادة 

 االسددتراتيجية لألهداف الفهم المشددترك على مبنيا   يكون والمسدداهمين الشددركة بين تواصددل تحقيق اإلدارةيضددمن مجلس  -1

 .ومصالحها للشركة

 ومناقشددتها تراء المسدداهمين على اإلدارة مجلس أعضدداء بقية إطالع على التنفيذي والرئيس اإلدارة مجلس يعمل رئيس -2

 .معهم

 في عضددوا   لم يكن ما التنفيذية للشددركة اإلدارة أعمال أو اإلدارة مجلس أعمال في التدخل المسدداهمين من ألي يجوز ال -3

 الحدود في أو الختصاصاتها ووفقا   العادية العامة الجمعية تدخله عن طريق كان أو التنفيذية إدارتها من أو إدارتها مجلس

 .اإلدارةمجلس  يجيزها التي واألوضاع

 اإلدارةالمادة الثامنة: انتخاب أعضاء مجلس 

عند نشددر أو توجيه الدعوة  اإلدارةتعلن الشددركة في الموقع اإللكتروني للسددوق معلومات عن المرشددحين لعضددوية مجلس  -1

النعقاد الجمعية العامة،على أن تتضددددددمن تلك المعلومات وصددددددفا  لخبرات المرشددددددحين ومؤهالتهم ومهاراتهم ووظائفهم 

 .وموقعها اإللكتروني وعضوياتهم السابقة والحالية، وتقوم الشركة بتوفير نسخة من هذه المعلومات في مركزها الرئيس  

حيث ال يجوز استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة ب، اإلدارةتراكمي في انتخاب مجلس استخدام التصويت ال يجب -2

 .واحدة

 ا  الشدددركة عن معلوماتهم وفق الذين أعلنت اإلدارةيقتصدددر التصدددويت في الجمعية العامة على المرشدددحين لعضدددوية مجلس  -3

 .من هذه المادة(1) الفقرة

 أرباح األسهم وسياسة توزيع األرباحالمادة التاسعة: حقوق المساهمين في 

 :تيآلل ا  فقتهدف الشركة من خالل أنشطتها المختلفة إلى تحقيق أرباح وعوائد متنامية لمساهميها تصرف و -1

 .توزيع أرباح نقدية على المساهمين مع المحافظة على مركز الشركة المالي -أ

النقدية أو كالهما معا  في حال توفر الظروف والمتطلبات المالية منح أسهم مجانية للمساهمين بدال  من التوزيعات  -ب

 .والنظامية الالزمة لذلك
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 :على االعتبارات التالية يتم اتخاذ قرار توزيع األرباح بناء   -2

 .المبدأ العام لتوزيع األرباح هو ما يتحقق من النشاط التشغيلي للشركة -أ

االسددتثمارية قيد اإلنشدداء أو محل الدراسددة للتوسددع في نشدداطات الشددركة بدال  من الحاجة إلى تمويل المشددروعات  -ب

 .ترتيب التزامات مالية مرهقة

 .أال يؤدي توزيع األرباح إلى إعاقة الشركة عن أداء التزاماتها المالية للغير -ج

 .النظاميةتغطية ما قد لحق بالشركة من خسائر في سنوات ماضية، وبعد تجنيب المخصصات واالحتياطيات  -د

يتم إيداع األرباح النقدية المقرر توزيعها على المسدداهمين في حسدداباتهم المرتبطة بمحافظهم االسددتثمارية، واألسددهم  -3

الممنوحة يتم إيداعها في محافظ المسددددداهمين االسدددددتثمارية بعد اإلعالن عن ذلك في موقع السدددددوق وموقع الشدددددركة 

 .من يحملون شهادات أسهم الشركة على فتح محافظ استثماريةاإللكتروني. وتعمل الشركة على حث مساهميها م

وضع سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح األسهم بما يحقق مصالح المساهمين والشركة  اإلدارةيجب على مجلس   -4

ع على المساهمين من األرباح الصافية بع ويبين نظام الشركة األساس   وفقا  لنظام الشركة األساس   د النسبة التي توزَّ

للشددركة  ووفقا  ألحكام توزيع األرباح الواردة في النظام األسدداس   .تجنيب االحتياطي النظامي واالحتياطيات األخرب

 :فإن سياسة توزيع األرباح هي كالتالي

نْب  -أ % )عشدددرة بالمائة( من األرباح الصدددافية لتكوين االحتياطي النظامي للشدددركة، ويجوز للجمعية العامة 10ت ج 

 .من رأس المال المدفوع %30العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور 

نْب نسبة معينة من صا اإلدارةللجمعية العامة العادية بناء  على اقتراح مجلس  -ب في األرباح لتكوين احتياطي أن ت ج 

 .اتفاقي يخصص لألغراض التي تقررها الجمعية

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرب، وذلك بالقدر الذي ي حقق مصددددددلحة الشددددددركة أو يكفل  -ج

مبالغ  توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المسدددداهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صددددافي األرباح

ا من هذه المؤسسات  .إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائم 

س اهمين نسبة تمثل  -د  .من رأسمال الشركة المدفوع %5ي وزع من الباقي بعد ذلك على الم 

سبعين( من نظام مع مراعاة األحكام المقررة في المادة )الحادية والعشرون( من هذا النظام، والمادة )السادسة وال -ه

، على أن يكون اسدددددتحقاق هذه اإلدارةمن الباقي لمكافأة مجلس  %10الشدددددركات يخصدددددص بعد ما تقدم نسدددددبة 

 .المكافأة متناسبا  مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو

 يجوز للشركة القيام بتوزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية وفقا  للتنظيمات الصادرة من الجهات المختصة -و



 

 15 )نادك( -الحوكمة  الئحة

 

 

 

المسدداهمين  ق المسدداهم حصددته في األرباح وفقا  لقرار الجمعية العامة الصددادر بشددأن توزيع األرباح علىيسددتح -5

القدداضددددددي بتوزيع أربدداح مرحليددة، ويبين القرار تدداريخ  اإلدارةوالمقترح من قبددل المجلس، أو قرار مجلس 

االسددددددتحقاق وتاريخ التوزيع، وينف ذ القرار وفقا  لما هو منصددددددوص عليه في الضددددددوابف واإلجراءات التنظيمية 

الصادرة تنفيذا  لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. وتكون أحقية األرباح سواء  األرباح النقدية 

المنحة لمالكي األسدددددهم المسدددددجلين بسدددددجالت مركز إيداع األوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد أو أسدددددهم 

 .الجمعية العامة

يتم إطالع المسدددداهمين على سددددياسددددة توزيع األرباح في اجتماعات الجمعية العامة، كذلك يتم اإلشددددارة إليها في  -6

  .اإلدارةتقرير مجلس 

 اصات الجمعية العامة غير العاديةالمادة العاشرة: اختص

المنعقدة وفقا  لإلجراءات النظامية  تختص الجمعيات العامة للمسدداهمين بجميع األمور المتعلقة بالشددركة، وتمثل الجمعية العامة

وتؤدي دورها وفقا  ألحكام نظام الشددركات ولوائحه التنفيذية  جميع المسدداهمين في ممارسددة اختصدداصدداتهم المتعلقة بالشددركة،

 - وتختص الجمعية العامة غير العادية بما يلي: .ونظام الشركة األساس  

 . تعديل نظام الشركة األساس   -1

 ألوضاع المقررة في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية. ا كة وفقزيادة رأس مال الشر -2

نيت بخسدددائر مالية، وفق -3 ألوضددداع المقررة في ا تخفيض رأس مال الشدددركة في حال زيادته على حاجة الشدددركة أو إذا م 

 نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.

 ويخصَّص لغرض معين، والتصرف فيه.  تقرير تكوين احتياطي اتفاقي للشركة ينص عليها نظامها األساس   -4

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

 الموافقة على عملية شراء أسهم الشركة.  -6

إصدددار أسددهم ممتازة أو إقرار شددرائها أو تحويل أسددهم عادية إلى أسددهم ممتازة أو تحويل األسددهم الممتازة إلى عادية،  -7

ووفقا  للضددوابف واإلجراءات التنظيمية الصددادرة تنفيذا  لنظام الشددركات  لى نص في نظام الشددركة األسدداس  وذلك بناء  ع

 الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

إصددار أدوات دين أو صدكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسدهم، وبيان الحد األقصدى لعدد األسدهم التي يجوز إصددارها   -8

 كوك. مقابل تلك األدوات أو الص



 

 16 )نادك( -الحوكمة  الئحة

 

 

 

تخصديص األسدهم المصددرة عند زيادة رأس المال أو جزء منها للعاملين في الشدركة والشدركات التابعة أو بعضدها، أو   -9

 من ذلك.  ا  أي

وقف العمل بحق األولوية للمسددددداهمين في االكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصدددددص نقدية أو إعطاء األولوية لغير  -10

 .مناسبة لمصلحة الشركة، إذا ن ص على ذلك في نظام الشركة األساس  المساهمين في الحاالت التي تراها 

ويجوز للجمعية العامة غير العادية أن تصددددر قرارات داخلة في اختصددداصدددات الجمعية العامة العادية، على أن تصددددر تلك 

 .م الممثلة في االجتماعالقرارات وفقا  لشروط إصدار قرارات الجمعية العامة العادية المحددة باألغلبية المطلقة لألسه

 المادة الحادية عشرة: اختصاصات الجمعية العامة العادية

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

 وعزلهم.  اإلدارةتعيين أعضاء مجلس  -1

مصدددلحة مباشدددرة أو غير مباشدددرة في األعمال والعقود التي تتم لحسددداب  اإلدارةالترخيص في أن يكون لعضدددو مجلس  -2

 أحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.  الشركة، وذلك وفق

في أي عمل من شدددأنه منافسدددة الشدددركة، أو أن ينافس الشدددركة في أحد فروع  اإلدارةالترخيص باشدددتراك عضدددو مجلس  -3

 ط الذي تزاوله، وذلك وفق أحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.النشا

بأحكام نظام الشددددددركات ولوائحه التنفيذية واألنظمة األخرب ذات العالقة ونظام  اإلدارةمراقبة التزام أعضددددددداء مجلس  -4

ساءتهم تدبير أمور الشركة األساس   الشركة، وتحديد المسؤولية ، وفحص أي ضرر ينشأ عن مخالفتهم لتلك األحكام أو إ

 المترتبة على ذلك، واتخاذ ما تراه مناسبا  في هذا الشأن وفقا  لنظام الشركات ولوائحه التنفيذية.

 تشكيل لجنة المراجعة وفقا  ألحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.  -5

 الموافقة على القوائم المالية للشركة.  -6

 . اإلدارةالموافقة على تقرير مجلس  -7

 بشأن طريقة توزيع األرباح الصافية. اإلدارةالبت في اقتراحات مجلس  -8

 تعيين مراجعي حسابات الشركة، وتحديد مكافآتهم، وإعادة تعيينهم، وتغييرهم، والموافقة على تقاريرهم. -9

ر ي خط   –النظر في المخالفات واألخطاء التي تقع من مراجعي حسددابات الشددركة في أدائهم لمهامهم، وفي أي صددعوبات   -10

الشددركة لهم من االطالع على الدفاتر والسددجالت  إدارةأو  اإلدارةتتعلق بتمكين مجلس  –بها مراجعو حسددابات الشددركة 

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



 

 17 )نادك( -الحوكمة  الئحة

 

 

 

% من رأس مال الشدددركة المدفوع، وتقرير توزيع ما جاوز منه  30وقف تجنيب احتياطي الشدددركة النظامي متى ما بلغ  -11

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

اسددتخدام االحتياطي االتفاقي للشددركة في حال عدم تخصدديصدده لغرض معين، على أن يكون اسددتخدام هذا االحتياطي بناء   -12

 وفي األوجه التي تعود بالنفع على الشركة أو المساهمين. اإلدارةمن مجلس  على اقتراح

 تكوين احتياطيات أخرب للشركة، بخالف االحتياطي النظامي واالحتياطي االتفاقي، والتصرف فيها.   -13

ائما  من هذه اقتطاع مبالغ من األرباح الصدافية للشدركة إلنشداء مؤسدسدات اجتماعية لعاملي الشدركة أو لمعاونة ما يكون ق -14

 المؤسسات، وفقا  لما ورد في المادة التاسعة والعشرين بعد المائة من نظام الشركات. 

في صفقة واحدة أم عدة صفقات خالل اثني عشر شهرا  من  % من أصول الشركة، سواء   50الموافقة على بيع أكثر من   -15

تاريخ أول صدددفقة بيع، وفي حال تضدددمن بيع تلك األصدددول ما يدخل ضدددمن اختصددداصدددات الجمعية العامة غير العادية، 

 الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على ذلك. فيجب

 : جمعية المساهمينةالمادة الثانية عشر

الجمعية العامة العادية للمسدداهمين وفقا  لألوضدداع والظروف المنصددوص عليها في نظام الشددركات ولوائحه التنفيذية تنعقد  -1

 .ونظام الشركة األساس  

 .لشركةل المالية السنة النتهاء التالية الستة األشهر خالل السنة في األقل ىعل مرة العادية العامة الجمعية تنعقد -2

 نظام في عليها المنصدددوص لألوضددداع وفقا   ،اإلدارة مجلس من بدعوة للمسددداهمين الخاصدددة أو العامة الجمعيات تنعقد  -3

 االجتماع إلى العادية العامة الجمعية يدعو أن اإلدارة مجلس وعلى .ألسدداس  ا الشددركة ونظام التنفيذية ولوائحه الشددركات

 سرأ من األقل ىعل %5 نسبته ما ملكيتهم تمثل المساهمين من عدد أو المراجعة لجنة أو الحسابات مراجع ذلك طلب إذا

 من يوما   ثالثين خالل اإلدارة سمجل يدع ها لم إذا االنعقاد إلى الجمعية دعوة الحسددددابات لمراجع ويجوز .الشددددركة مال

 .الحسابات مراجع طلب تاريخ

 الدعوة شددروت ن األقل، ىعل أيام بعشددرة الموعد قبل أعمالها وجدول ومكانه العامة الجمعية انعقاد موعد عن اإلعالن تمي  -4

ع يومية صددحيفة وفي للشددركة اإللكتروني والموقع للسددوق اإللكتروني الموقع في  مركز فيها يكون التي طقةالمن في توزَّ

 عن لمسدداهميها والخاصددة العامة الجمعيات النعقاد الدعوة توجيه للشددركة يجوز ذلك، إلى وباإلضددافة. الرئيس   الشددركة

 .الحديثة يةالتقن وسائل طريق

من هذه  (4عالن المشدددار إليها في الفقرة )يجوز للشدددركة تعديل جدول أعمال الجمعية العامة خالل الفترة ما بين نشدددر اإل  -5

 من هذه المادة. ( 4المادة وموعد انعقاد الجمعية العامة، على أن تعلن الشركة عن ذلك وفقا  لألوضاع المقررة في الفقرة )



 

 18 )نادك( -الحوكمة  الئحة

 

 

 

 الفرصة للمساهمين في المشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة.  يجب أن يتاح  -6

ويجوز عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمسدداهمين واشددتراك المسدداهم في مداوالتها والتصددويت على قراراتها بواسددطة 

ءات التنظيمية الصدددادرة تنفيذا  لنظام الشدددركات الخاصدددة بشدددركات وسدددائل التقنية الحديثة، وذلك وفقا  للضدددوابف واإلجرا

 المساهمة المدرجة.

على تيسددددير مشدددداركة أكبر عدد من المسدددداهمين في اجتماع الجمعية العامة، ومن ذلك اختيار المكان  اإلدارةمجلس  يعمل -7

 والوقت المالئمين.

 المحدد الوقت قبل س  الرئي الشددركة مركز في الحضددور في الراغبين المسدداهمين بيانات تسددجيل منق لتحقا الشددركة على -8

 .أخرب وسيلة على س  األسا الشركة نظام صين لم ما الجمعية النعقاد

على الكشددددف المحرر عند انعقاد الجمعية العامة والمتضددددمن أسددددماء  االطالعمن أصددددحاب المصددددالح أيا  لكل مسدددداهم أو  -9

 .بالوكالةالمساهمين الحاضرين والممثلين وعدد األسهم التي في حيازتهم باألصالة أو 

محضددر بأسددماء المسدداهمين الحاضددرين أو الممثلين وعدد األسددهم التي في حيازتهم باألصددالة أو بالوكالة  باالجتماعيحرر  -10

وعدد األصدددوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد األصدددوات التي بعد )التصدددويت االلكتروني(  والتصدددويت عن

، وتدون المحاضدددر بصدددفة منتظمة عقب كل االجتماعوافقت عليها أو خالفتها وخالصدددة وافية للمناقشدددات التي دارت في 

على محضر  االطالعن المساهمين من مكل  اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع األصوات، وي  

  الشبكة اإللكترونية )االنترنت(. اجتماع الجمعية العامة لدب حضورهم وفي موقع الشركة على

 العامة الجمعية أعمال جدول: عشرة الثالثة المادة

 في المساهمون يرغب التي الموضوعات االعتبار في باألخذ العامة الجمعية أعمال جدول إعداد دعن اإلدارة سمجل على -1

 جدول إلى أكثر أو موضددوع إضددافة الشددركة أسددهم من األقل ىعل %5 نسددبة يملكون الذين للمسدداهمين ويجوز .إدراجها

 .إعداده دعن العامة الجمعية أعمال

 مسددتقل، دبن في العامة الجمعية أعمال جدول على المدرجة الموضددوعات من موضددوع كل إفرادب اإلدارة سمجل على  -2

 ألعضدددداء يكون التي والعقود األعمال وضددددع وعدم واحد، دبن تحت جوهريا   المختلفة الموضددددوعات بين الجمع وعدم

  .ككل دالبن ىعل المساهمين تصويت ىعل الحصول لغرض واحد دبن ضمن فيها مباشرة غير أو مباشرة مصلحة سالمجل

 النعقاد الدعوة نشدددر دعن– للسدددوق اإللكتروني والموقع للشدددركة اإللكتروني الموقع خالل من للمسددداهمينيجب أن يتاح  -3

 اإلدارة سمجل تقرير وبخاصددة العامة، الجمعية أعمال جدول ودببن المتعلقة المعلومات ىعل الحصددول – العامة الجمعية



 

 19 )نادك( -الحوكمة  الئحة

 

 

 

شأنها سمدرو قرار اتخاذ من هملتمكين وذلك المراجعة ةلجن وتقرير المالية والقوائم الحسابات ومراجع شركة وعلى. ب  ال

  .العامة الجمعية أعمال جدول تعديل حال في المعلومات تلك تحديث

  .العامة الجمعية أعمال جدول إلى موضوعات من تراه ما إضافة للهيئة -4

 يبين إعالن الدعوة للجمعية العامة )العادية أو غير العادية( العناصر اآلتية على األقل: -5

 الجمعية.جدول أعمال  -أ

 الجمعية وتاريخ ووقت انعقادها. مكان انعقاد -ب

إيضدددداح كافة التفاصدددديل المتعلقة بهذه األرباح  يتمفي حال شددددمول جدول األعمال على أحقية أرباح )نقدية أو أسددددهم(  -ج

 الشركة. إدارةوتاريخ األحقية كما أوصى به مجلس 

  ة واللوائح.إيضاح من له حق الحضور حسب األنظم -د

 زم لحضور الجمعية.النصاب الال -ه

  التعليمات المتعلقة بعمل توكيل لحضور الجمعية. -و

 أو غير العادية العناصر اآلتية:إعالن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية ويبين  -ز

 سبب عدم االنعقاد. -1

  رباح والتغيير في رأس المال.حول األ اإلدارةأثر عدم انعقاد الجمعية وخاصة فيما يتعلق بتوصيات مجلس  -2

 المساهمين جمعية إدارة: عشرة الرابعة المادة

 من اإلدارة سمجل ينتدبه من أوه غياب دعن نائبه أو اإلدارة مجلس سرئي للمسددداهمين العامة الجمعيات اجتماعات سيرأ -1

رية االجتماع وكذلك من يقوم بأعمال سكرتاوتعين الجمعية  .ونائبه اإلدارة سمجل سرئي غياب حال في لذلك أعضائه بين

 جمع األصوات.

 العامة، الجمعية اجتماعات في والتصددويت الفعالة للمشدداركة للمسدداهمين الفرصددة بإتاحة المسدداهمين جمعية سرئي يلتزم -2

 بالقواعد علما   إحاطتهم ويجب .التصددويت حق اسددتخدام أو الجمعيات حضددور إعاقة إلى يؤدي إجراء أي وضددع بوتجن

وتقوم الشدددركة بتسدددهيل ممارسدددة المسددداهم لحقه في التصدددويت  .التصدددويت وإجراءات االجتماعات تلك عمل تحكم التي

 وتيسيره ومن ذلك:

 االنعقاد.إعداد بطاقات للتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية في بداية  -أ

 فرز األصوات بالشكل الذي يمكن المساهمين من االطالع عليها. -ب

 استخدام تقنية التصويت والفرز اإللكتروني في حال توفرها. -ج



 

 20 )نادك( -الحوكمة  الئحة

 

 

 

 سمجل أعضاء إلى بشأنها األسئلة وتوجيه العامة الجمعية أعمال جدول في المدرجة الموضوعات قشةمنا حق للمساهمين -3

  .للضرر الشركة مصلحة يعرلض ال الذي بالقدر األسئلة هذه عن اإلجابة تموي. الحسابات ومراجع اإلدارة

منه  سددخةبن الهيئة تزويد الشددركة ىعل ويتعين العامة، الجمعية اجتماع محضددر ىعل االطالع من المسدداهمين تمكينتم ي  -4

 .االجتماع عقد تاريخ من أيام عشرة خالل

 فور العامة الجمعية تائجبن –الهيئة تحددها التي للضوابف وفقا   – والسوق الهيئة وإشعار للجمهور اإلعالنب الشركة تقوم -5

  .انتهائها

شركة على األقل، % 25ال يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا  إال إذا حضره مساهمون يمثلون  -6 ربع رأس مال ال

 يتعين اختيار أحد الخيارين: األول،فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع 

حددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع  -أ دة الم  ي عقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء الم 

 .ا االجتماعاألول ما ي فيد االعالن عن امكانية عقد هذ

هت الدعوة إلى اجتماع ثان  يعقد خالل الثالثين يوما  التالية لالجتماع السدددددابق، وفي جميع األحوال ي كون االجتماع  -ب وجل

مثلة فيه. وتصدددددر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة لألسددددهم  الثاني صددددحيحا  أيا  كان عدد االسددددهم الم 

 االجتماع.الممثلة في 

نصددددف رأس المال على  %50ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صددددحيحا  إال إذا حضددددره مسدددداهمون يمثلون  -7

  ل يتعين اختيار أحد الخيارين:األقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األو

دة المحددة النعقاد االجتم -أ اع األول بشددددددرط أن تتضددددددمن الدعوة لعقد يعقد االجتماع الثاني بعد سددددددداعة من انتهاء الم 

 .االجتماع األول ما يفيد االعالن عن امكانية عقد هذا االجتماع

ي عقد بنفس األوضددددددداع المنصددددددوص عليها في المادة )الحادية والثالثون من النظام  جتماع ثان  وجهت الدعوة إلى ا -ب

اهمين يمثل ربع رأس المال ه عدد من المسدداالسدداسددي( وفي جميع االحوال يكون االجتماع الثاني صددحيحا  إذا حضددر

 .قلعلى األ

وإذا لم يتوفر النصاب الالزم في االجتماع الثاني وجهت دعوة الى اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها المنصوص عليها  -8

مثلة فيه بعد االجتماع الثالث صدددحيحا  أيا  كان عدد االسدددهم ال )الحادية والثالثون من النظام االسددداسدددي( ويكونفي المادة  م 

 .موافقة الجهة المختصة
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إال إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس ، تماعتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االج

 المحددةأو حلها قبل انقضاء مدتها  مال الشركة أو خفضه أو اندماجها في شركة أو مؤسسة أخرب أو بإطالة مدة الشركة

 فال يكون القرار صحيحا  إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع.  في نظامها األساس  

للمسدددداهم صددددوت واحد عن كل سددددهم يمثله في الجمعية العامة العادية وغير العادية وال يجوز لألعضدددداء االشددددتراك في  -9

الشركة أو التي تتعلق بمصلحة مباشرة  إدارةالتصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذممهم من المسؤولية عن 

 أو غير مباشرة لهم.

ية التصددددددويت في اجتماع -10 قة االقتراع من خالل بطاقة التصددددددويت التي توزع على تجري عمل عامة بطري ات الجمعية ال

  المساهمين الحاضرين أو ممثليهم في االجتماع ويدرج فيها بنود جدول األعمال.

لدورة  اإلدارةتقوم الشدددركة بإتباع أسدددلوب التصدددويت التراكمي في الجمعية العامة عند التصدددويت الختيار أعضددداء مجلس  -11

 جديدة.

مسددداهما  تخر من غير أعضددداء المجلس ومن غير موظفي الشدددركة في حضدددور اجتماع  يحق للمسددداهم أن يوكل عنه كتابة   -12

 الشأن من وزارة التجارة والهيئة. تعليمات الصادرة في هذا الجمعية العامة والتصويت على قراراتها وفقا  لل

 -مثل صددناديق االسددتثمار-المسددتثمرين من األشددخاص ذوي الصددفة االعتبارية الذين يتصددرفون بالنيابة عن غيرهم  ويقوم -13

امل مع أي إلفصاح عن سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية، وكذلك اإلفصاح عن كيفية التعبا

 تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق األساسية الخاصة باستثماراتهم. 
 

 الشركة يتعارض المصالح لمساهم: عشرة الخامسة المادة

تلتزم الشركة بإتاحة الفرص لجميع المساهمين بشكل متكافئ في الحصول على المعلومات التي تتعلق بسير أعمال الشركة   -1

 ونتائجها المالية وخططها المستقبلية وما يقع لها من أحداث جوهرية أو مؤثرة.

ما ورد في ل ا  وفق هإعالناتها عن المواضدديع الموضددحة عالي نشددرالوارد بالفقرة السددابقة فإن الشددركة تقوم ب لتحقيق االلتزام  -2

 أدناه: الموضحة -حسب األولوية -نظام هيئة السوق المالية وعن طريق قنوات اإلعالن 

 إلزامي-      موقع تداول

 إلزامي-    موقع الشركة االلكتروني

 متى كان إلزاميا  -     الصحف المحلية

 وفق بنود جدول أعمالها وحسب الحاجة-     الجمعيات العامة

 في إطار ما سبق اإلعالن عنه-   لمقر الشركةالحضور الشخصي 
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 متى توفرت اإلمكانية لذلك-    كترونيالتواصل االل

في عدم اإلفصاح عن أية معلومات تخص أعمالها تصنف على أنها سرية ويحتمل  -ما هو مقرر نظاما  ل ا  وفق-للشركة الحق  -3

 إن اإلعالن عنها قد يؤثر سلبيا  على مصالحها.

جميع الحقوق المتصلة بالسهم وعلى وجه الخصوص الحق في الحصول بموعد موحد على  الشركة وبشكل متساو  لمساهمي  -4

وكذلك في الحصددددول على نصدددديب من موجودات الشددددركة عند  توزيعها،نصدددديب من األرباح أو منح األسددددهم التي يتقرر 

 التصفية.

ما يملكونه من أسدددهم، وال يحق لها تقديم أية خدمات أو تلتزم الشدددركة بمعاملة كافة المسددداهمين بشدددكل عادل بغض النظر ع -5

ومن ذلك اسددتخدام أصددول الشددركة أو مرافقها أو  -عدا ما يسددمح به نظام هيئة السددوق المالية-منهم  مواد أو تسددهيالت ألي  

 جاري أو عالمتها التجارية الخ...اسمها الت
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  اإلدارة: تكوين مجلس ةعشر دسةساالمادة ال

 بالضوابف التالية: اإلدارةتلتزم الشركة في تكوين مجلس 

يقل عدد أعضاء المجلس عن ثالثة وال يزيد على أحد  الوبأي حال  من سبعة أعضاء، ا  مؤلف ا  الشركة مجلس إدارةيتولى  -1

 عشر.

المستقلين عن عضوين،  اإلدارةيقل عدد أعضاء مجلس  المن األعضاء غير التنفيذيين و اإلدارةأغلبية أعضاء مجلس  -2

 أو ثلث أعضاء المجلس، أيهما أكثر.

لمدة ال تتجاوز ثالث سددددنوات عن طريق اسددددتخدام التصددددويت التراكمي،  اإلدارةتعين الجمعية العامة أعضدددداء مجلس  -3

  على غير ذلك. ويجوز إعادة انتخابهم وتعيينهم لفترة أخرب ما لم ينص نظام الشركة األساس  

عمل من تاريخ بدء دورة  وصفات عضويتهم خالل خمسة أيام اإلدارة سإشعار الهيئة بأسماء أعضاء مجلبالشركة  تقوم -4

مسددددددة أيام عمل من خعضددددددويتهم خالل  ىعل وأي تغييرات تطرأ –أيهما أقرب  –هم أو من تاريخ تعيين اإلدارةس مجل

 تاريخ حدوث التغييرات.

 

 اإلدارة: شروط ومعايير العضوية في مجلس ةعشر السابعةالمادة 

والمهارة واالستقالل الالزم، بما  من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة اإلدارةأن يكون عضو مجلس  -1

نه من ممارسدددددددة مهامه بكفاءة واقتدار، ويراع فيه على وجه الخصددددددوص ما يلي: القدرة على القيادة،  أن يتوافر ىيمكل

 .اللياقة الصحيةوالمعرفة المالية، والقدرة على التوجيه، والكفاءة، و

مسدداهمة مدرجة في السددوق في تن  أكثر من خمس شددركات إدارةعضددوية مجلس  اإلدارةيشددغل عضددو مجلس  أالي شددترط  -2

 واحد.

 .ن يكون كامل األهلية المعتبرة شرعا  أ -3

 أن ال يكون سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف أو األمانة. -4

 اإلدارةالترشيح لعضوية مجلس  إجراءات: ةعشرالثامنة المادة 

الشددركة قبل  دارةالشددركة عن رغبته في ذلك بموجب إخطار يقدم إل إدارةيعلن من يرغب ترشدديح نفسدده لعضددوية مجلس  -1

موعد انعقاد الجمعية العامة بثالثين يوما  على األقل ويشددددددمل هذا اإلخطار تعريفا  بالمرشددددددح من حيث سدددددديرته الذاتية، 

 ومؤهالته، وخبرته في مجال أعمال الشركة.
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ات إحدب الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ مجالس إدار إدارةيتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس  -2

شغل عضوية مجلس  سبق له  شركات التي تولى عضويتها فإذا كان قد  شركة في إدارةال إخطار الترشيح من بإرفاق  قومال

 الشركة عن تخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمنا  المعلومات التالية: إدارة

التي حضددرها العضددو  االجتماعاتالتي تمت خالل كل سددنة من سددنوات الدورة، وعدد  اإلدارةعدد اجتماعات مجلس  -أ

 .االجتماعات، ونسبة حضوره لمجموع شخصيا  

التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خالل كل سددددنة من  االجتماعاتاللجان الدائمة التي شددددارك فيها العضددددو، وعدد  -ب

 .االجتماعاتنسبة حضوره إلى مجموع التي حضرها، و االجتماعاتسنوات الدورة، وعدد 

 ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خالل كل سنة من سنوات الدورة. -ج

تقوم لجنة الترشددديحات والمكافآت بمراجعة الترشددديحات المقدمة وفقا  للضدددوابف السدددابقة وتحديد قائمة بأسدددماء المرشدددحين  -3

 للتصويت على تعيينهم في الجمعية العامة بعد اطالع وزارة التجارة والصناعة عليها. 

 اإلدارة: انتهاء العضوية في مجلس ةالتاسعة عشرالمادة 

 بتحقق أحد الحاالت التالية: اإلدارةجلس تنتهي العضوية في م -1

 انتهاء مدة العضوية. -أ

بشددرط أن يكون ذلك في وقت مناسددب وإال كان مسددؤوال  قبل الشددركة عما يترتب على االعتزال من  اسددتقالة العضددو -ب

 .أضرار

 وفاة العضو. -ج

 فقدان العضو لشرط أو أكثر من شروط العضوية. -د

 متتالية في الدورة الواحدة بدون عذر مقبول.غياب العضو عن حضور ثالثة جلسات  -ه

، و ذلك دون إخالل بحق العضددو المعزول تجاه الشددركة بالمطالبة بالتعويض إذا عزل العضددو من قبل الجمعية العامة -و

 وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب.

على بحسددب الترتيب في الحصددول  الشدداغر إذا شددغر مركز أحد األعضدداء كان للمجلس أن يعين مؤقتا  عضددوا  في المركز -2

، على األصدددوات في الجمعية التي انتخبت المجلس و تبلغ بذلك الوزارة و الهيئة خالل خمسدددة أيام عمل من تاريخ التعيين

أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها إلقراره ويكمل العضدددو الجديد مدة سدددلفه، وإذ هبف 
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لالنعقاد خالل  عن الحد األدنى النعقاد اجتماعات المجلس وجبت دعوة الجمعية العامة العادية اإلدارةأعضدداء مجلس  عدد

 لتعيين العدد الالزم من األعضاء. ستين يوما  

الهيئة والسددوق فورا   بإخطارالشددركة  تقوممن طرق انتهاء العضددوية  بأي   اإلدارةعند انتهاء عضددوية أحد أعضدداء مجلس  -3

 مع بيان األسباب التي دعت إلى ذلك.

 مجلس رئيس إلى بها مكتوب فعليه تقديم بيان الشركة، أداءعلى  ملحوظات لديه وكانت ،اإلدارة مجلس عضو استقال إذا -4

 .اإلدارةمجلس  أعضاءعلى  البيان هذا عرض يتمو ،اإلدارة

 : عوارض االستقاللالعشرون المادة 

القرارات بموضوعية  ىعل والتصويت ممارسة مهامه وإبداء ترائهعلى ل قادرا  المستق اإلدارة سعضو مجليكون  -1

 تسهم في تحقيق مصالح الشركة. اتخاذ القرارات السليمة التي ىعل اإلدارة سوحياد، بما ي عين مجل

تؤثر أو وجود عالقات أو ظروف  والتأكد من عدمويا  لمدب تحقق استقالل العضو تقييما  سن بإجراء اإلدارةس مجل يقوم -2

 .يمكن أن تؤثر فيه

 ما يلي: -الحصر سبيل المثال ال ىعل-المستقل  اإلدارة سمع االستقالل الالزم توافره في عضو مجل ىافيتن -3

 شركة أخرب من مجموعتها أو له خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم أن يكون مالكا  لما نسبته -أ

 سبة.لنصلة قرابة مع من يملك هذه ا

أسهم الشركة أو من أسهم  خمسة في المائة أو أكثر من صفة اعتبارية يملك ما نسبتهي خص ذأن يكون ممثال  لش -ب

 شركة أخرب من مجموعتها.

 من مجموعتها. في الشركة أو في شركة أخرب اإلدارة سمن أعضاء مجلأيا  ع صلة قرابة م أن تكون له  -ج

 مجموعتها. فيذيين في الشركة أو في شركة أخرب منمن كبار التنأيا  أن تكون له صلة قرابة مع  -د

  إدارتها. سمجل في شركة أخرب من مجموعة الشركة المرشح لعضوية إدارة سأن يكون عضو مجل -ه

معها أو شركة أخرب من  أن يعمل أو كان يعمل موظفا  خالل العامين الماضيين لدب الشركة أو أي طرف متعامل -و

دين، أو أن من تلك األطراف أيا  يكون مالكا  لحصص سيطرة لدب  مجموعتها، كمراجعي الحسابات وكبار المورل

 الل العامين الماضيين.خ

  الشركة. مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب أن تكون له -ز

  .لجانه منأيا  أو  اإلدارة سمكافأة عضوية مجل ىمبالغ مالية من الشركة عالوة عل ىأن يتقاض -ح

 الشركة. تزاوله شاط الذيالنشركة، أو أن يتجر في أحد فروع افسة الأن يشترك في عمل من شأنه من -ط
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 واختصاصاته اإلدارةوالعشرون: مسؤوليات مجلس  الحاديةالمادة 

، يكون مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة األساس   -1

يمثل  اإلدارةس مجلالشركة وتوجيه أعمالها بما يحقق أغراضها، وحيث أن  إدارةأوسع الصالحيات في  اإلدارةلمجلس 

ميتها وكل ما من شأنه صون مصالحها وتن الشركة إدارةاية والوالء في عليه بذل واجبي العنلذا فجميع المساهمين، 

 .وتعظيم قيمتها

في ممارسة بعض  الشركة المسؤولية عن أعمالها وإن فوض لجانا  أو جهات أو أفراد إدارة سعاتق مجل ىتقع عل -2

 مع مراعاة ما يلي: أو غير محدد المدة إصدار تفويض عام اإلدارة سال يجوز لمجل وفي جميع األحوال ،اختصاصاته

 يكون منح تفويض معين من صالحيات الجمعية العامة أو تحظر األنظمة أو نظام الشركة قيام المجلس بذلك. أال -أ

 أن يصدر قرار من المجلس بتفويض شخص ما ألداء عمل أو أعمال معينة وأن ينتهي التفويض بعد انتهائها. -ب

 حصول الشخص المفوض على وكالة شرعية إذا استدعى األمر ذلك. -ج

مبنية على معلومات وافية من  وتكون قراراتهحسن نية وجدية واهتمام، ومهماته بمسؤولية  بأداء اإلدارة يقوم مجلس -3

 التنفيذية، أو أي مصدر موثوق تخر. اإلدارة

 لمشاركة بفاعلية وموضوعية في االجتماعات وفي عمليات اتخاذ القرارات االستراتيجية للشركةباأعضاء المجلس  يقوم -4

 مراعاة ما يلي:على عضو المجلس  -5

 تمثيل مصالح جميع المساهمين. -أ

االلتزام بما يحقق مصلحة الشركة عموما  وليس ما يحقق مصالح المجموعة التي يمثلها أو التي صوتت على  -ب

 .اإلدارةتعيينه في مجلس 

 إظهار أعلى درجات النزاهة واالستقاللية في اتخاذ القرار. -ج

 واجباته ومهامه في المجلس.تخصيص الوقت واالهتمام الالزم ألداء  -د

لتأكد من تطبيق إجراءات تعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الشركة وبخاصة الجوانب المالية با اإلدارةمجلس  يقوم -6

 والقانونية.

بوجه عام  اإلدارةالتأكد من توفير الشركة معلومات وافية عن شؤونها لجميع أعضاء مجلس ب اإلدارةمجلس  يقوم -7

غير التنفيذيين بوجه خاص، وذلك من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم ومهماتهم بكفاية ويتم  دارةاإلوألعضاء مجلس 

 ذلك من خالل جداول األعمال الجتماعات المجلس أو بتقارير مكتوبة ترسل لهم أو التواصل المباشر.

 



 

 28 )نادك( -الحوكمة  الئحة

 

 

 

 ما يلي: واختصاصاته اإلدارةس ويدخل ضمن مهام مجل

فيذها ومراجعتها بشكل تن ىوالسياسات واالستراتيجيات واألهداف الرئيسة للشركة واإلشراف علوضع الخطف  -1

 لتحقيقها، ومن ذلك: دوري، والتأكد من توافر الموارد البشرية والمالية الالزمة

ومراجعتها المخاطر  إدارةوضع االستراتيجية الشاملة للشركة وخطف العمل الرئيسة وسياسات وإجراءات  -أ

 وتوجيهها.

 الموازنات التقديرية بأنواعها. تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية وإقرار -ب

 فقات الرأسمالية الرئيسة للشركة، وتملك األصول والتصرف بها.الن ىاإلشراف عل -ج

 .فيذ واألداء الشامل في الشركةوضع أهداف األداء ومراقبة التن -د

 ظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها.ية للهياكل التنالمراجعة الدور -ه

 الرئيسة. التحقق من توافر الموارد البشرية والمالية الالزمة لتحقيق أهداف الشركة وخططها -و

 وضع أنظمة وضوابف للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها، ومن ذلك: -2

 اإلدارةس مجل لمصالح الفعلية والمحتملة لكل من أعضاءوضع سياسة مكتوبة لمعالجة حاالت تعارض ا -أ

اتج ومرافقها، وإساءة التصرف الن فيذية والمساهمين، ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركةالتن اإلدارةو

 عن التعامالت مع األطراف ذوي العالقة.

 المالية. التقارير لة بإعدادالتأكد من سالمة األنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك األنظمة ذات الص -ب

عن المخاطر التي قد  المخاطر وذلك بوضع تصور عام إدارةو ساسبة لقياالتأكد من تطبيق أنظمة رقابية من -ج

الشركة، وطرحها بشفافية مع أصحاب  مستوب ىالمخاطر عل إدارةالشركة وإنشاء بيئة ملمة بثقافة  واجهت

 بالشركة.المصالح واألطراف ذات الصلة 

 وية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.المراجعة السن -د

يتعارض مع األحكام  بما ال – اإلدارة سإعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجل -3

 العامة لها. فيذ بعد إقرار الجمعية، ووضعها موضع التن–هذه الالئحة  اإللزامية في

 حكام هذه الالئحة.أل ا  ظم العالقة مع أصحاب المصالح وفقمكتوبة تنوضع سياسة  -4

عن المعلومات  وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن تقيد الشركة باألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح -5

 بها. فيذيةالتن اإلدارةلح، والتحقق من تقيد الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصا

 قدية، وعالقاتها المالية واالئتمانية مع الغير.مالية الشركة، وتدفقاتها الن إدارة ىاإلشراف عل -6



 

 29 )نادك( -الحوكمة  الئحة

 

 

 

 االقتراح للجمعية العامة غير العادية بما يراه حيال ما يلي: -7

 .س مال الشركة أو تخفيضهزيادة رأ -أ

 أو تقرير استمرارها. س  حل الشركة قبل األجل المعين في نظام الشركة األسا -ب

 ة العادية بما يراه حيال ما يلي:االقتراح للجمعية العام -8

لغرض  العادية وعدم تخصيصه من قبل الجمعية العامة غير للشركة في حال تكوينه استخدام االحتياطي االتفاقي -أ

 معين.

 تكوين احتياطيات أو مخصصات مالية إضافية للشركة. -ب

 طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية. -ج

 وية للشركة واعتمادها قبل نشرها.والسناد القوائم المالية األولية إعد -9

 واعتماده قبل نشره. اإلدارة سإعداد تقرير مجل -10

اإلفصاح والشفافية  سياسات ونظم عملل ا  ها وذلك وفقنات والمعلومات الواجب اإلفصاح عنضمان دقة وسالمة البيا -11

 المعمول بها.

المختلفة للشركة وأي  األنشطة أوجه ىوري علاالطالع بشكل مستمر ودوات اتصال فعالة تتيح للمساهمين إرساء قن -12

 تطورات جوهرية.

 سومسؤولياتها، وكيفية رقابة المجل ة وصالحياتهايحدَّد فيها مدة اللجنبقرارات  تشكيل لجان متخصصة منبثقة عنه -13

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

 اللجان وأعضائها.

المرتبطة باألداء، والمكافآت  ح للعاملين في الشركة، مثل المكافآت الثابتة، والمكافآتلمكافآت التي ت منتحديد أنواع ا -14

ظام الشركات الخاصة بشركات التنظيمية الصادرة تنفيذا  لن في شكل أسهم، بما ال يتعارض مع الضوابف واإلجراءات

 المدرجة. المساهمة

 وضع القيم والمعايير التي تحكم العمل في الشركة. -15

الشركة وذلك لتقديم المشورة في  إدارةاالستعانة بخبرات األشخاص والجهات المختصة من ذوي الخبرة من خارج  -16

 .المواضيع التي يرغب المجلس أو لجانه أخذ الرأي المتخصص فيها. وذلك إذا دعت الضرورة وعلى نفقة الشركة

 

 



 

 30 )نادك( -الحوكمة  الئحة

 

 

 

 والعشرون: توزيع االختصاصات والمهام الثانيةالمادة 

ع أفضل فيذية بما يتفق مالتن اإلدارةو اإلدارة سظيمي للشركة تحديد االختصاصات وتوزيع المهام بين مجليتضمن الهيكل التن

 قد قامهما. وفي الصالحيات والسلطات بين التوازن قرارات الشركة ويحقق سلن كفاءة اتخاذممارسات حوكمة الشركات ويح

 سبيل ذلك: في اإلدارة سمجل

الموكلة إلى واالختصاصات والمسؤوليات  وتحديد المهاماعتماد سياسات داخلية متعلقة بعمل الشركة وتطويرها، ب -1

 ظيمية المختلفة.المستويات التن

يوضح تلك الصالحيات،  فيذية وجدولالتن دارةاإلصالحيات المفوضة إلى تحديد الواعتماد سياسة مكتوبة وتفصيلية  -2

فيذية رفع تقارير دورية بشأن التن اإلدارةطلب من بال اإلدارة سمجلأيضا   وقد قامفيذ ومدة التفويض، وطريقة التن

 ممارساتها للصالحيات المفوضة.

 بصالحية البت فيها. ستفظ المجليحتحديد الموضوعات التي  -3

 اصبوالعشرون: الفصل بين المن الثالثةالمادة 

ويجوز أن يعين ، سللرئي رئيسا  ونائبا   من بين أعضائه اإلدارةس مجل يعين ،األساس  مع مراعاة أحكام نظام الشركة  -1

 أمينا  للسر. بتعيين المجلس يقومكما  ،المجلس عضوا  منتدبا  

تدب ذلك منصب العضو المن بما في -فيذي في الشركة وأي منصب تن اإلدارةس مجل سصب رئيال يجوز الجمع بين من -2

 خالف ذلك. ىعل س  األسا وإن نص نظام الشركة -فيذي أو المدير العام الرئيس التنأو 

 .خدماته انتهاء من األولى السنة خالل الشركة إدارة لمجلس رئيسا   التنفيذي الرئيس تعيين يجوز ال -3

ومسؤولياتهم بشكل واضح  تدبونائبه والعضو المن اإلدارةس مجل ستحديد اختصاصات كل من رئيب اإلدارة سمجل قام -4

 ومكتوب.

 التخاذ القرارات في الشركة.فرد شخص بالس لطة المطلقة في جميع األحوال، ال يجوز أن ين -5

 فيذيةالتن اإلدارة ىالعشرون: اإلشراف علو الرابعةالمادة 

اإلشراف عليها، والتحقق من أدائها المهام  ظيم كيفية عملها، والرقابةوتنفيذية للشركة، التن اإلدارةتشكيل  اإلدارةس تولى مجل

 :قام المجلس ذلك وفي سبيلالموكلة إليها، 

 السياسات اإلدارية والمالية الالزمة.وضع ب -1

 .لسياسات المعتمدة منهل ا  ة تعمل وفقفيذيالتن اإلدارةالتحقق من أن  -2



 

 31 )نادك( -الحوكمة  الئحة

 

 

 

 .أعماله ىس التنفيذي للشركة وتعيينه، واإلشراف علاختيار الرئي -3

 .لداخلية أو المراجع الداخلي وعزله وتحديد مكافآتهالمراجعة ا إدارةتعيين مدير تفويض لجنة المراجعة ب -4

اقشة ومشاكل، واستعراض ومن من معوقات ذية لبحث مجريات العمل وما يعتريهفيالتن اإلدارةد اجتماعات دورية مع عق -5

 المعلومات المهمة بشأن نشاط الشركة.

 سجم مع أهداف الشركة واستراتيجيتها.التنفيذية تن دارةوضع معايير أداء لإل -6

 .التنفيذية وتقويمه اإلدارةمراجعة أداء  -7

 الشركة. إدارة ىوضع خطف التعاقب عل -8

 فيذية ومهامهاالتن اإلدارةوالعشرون: اختصاصات  الخامسةالمادة 

التنفيذية  اإلدارةالتنفيذية، تختص  بموجب أحكام نظام الشركات ولوائحه اإلدارة سمع مراعاة االختصاصات المقررة لمجل

 اإلدارةويدخل ضمن اختصاصات  ق أغراضها.يحقالرئيسة للشركة بما  واالستراتيجيات واألهداففيذ الخطف والسياسات بتن

 يلي: فيذية ومهامها ماالتن

 .اإلدارة سفيذ السياسات واألنظمة الداخلية للشركة المقرة من مجلتن -1

 إدارةاالستثمار، والتمويل، و وتلياتة والمرحلية وسياسات سستراتيجية الشاملة للشركة وخطف العمل الرئيالاقتراح ا -2

 فيذها.الظروف اإلدارية الطارئة وتن إدارةالمخاطر، وخطف 

 اقتراح الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية. -3

 فقات الرأسمالية الرئيسة للشركة وتملك األصول والتصرف فيها.اقتراح الن -4

 ظر في اعتمادها.للن اإلدارةس وظيفية للشركة ورفعها إلى مجلظيمية والاقتراح الهياكل التن -5

 فيذ أنظمة وضوابف الرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها، وتشمل:تن -6

 فيذ سياسة تعارض المصالح.تن -أ

 التقارير المالية. تطبيق األنظمة المالية والمحاسبية بشكل سليم، بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد -ب

الشركة  التي قد تواجه المخاطر وذلك بوضع تصور عام عن المخاطر إدارةو ساسبة لقياتطبيق أنظمة رقابية من -ج

وغيرهم من  اإلدارة سوطرحها بشفافية مع مجل مستوب الشركة، ىوإنشاء بيئة ملمة بثقافة الحد من المخاطر عل

 أصحاب المصالح.

 د الحاجة.واقتراح تعديلها عن –الالئحة بما ال يتعارض مع أحكام هذه –بفعالية فيذ قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة تن -7
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عن المعلومات الجوهرية  فيذ السياسات واإلجراءات التي تضمن تقيد الشركة باألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاحتن -8

 للمساهمين وأصحاب المصالح.

 حيال ما يلي: صاصاته وتقديم توصياتهعلومات الالزمة لممارسة اختبالم اإلدارة ستزويد مجل -9

 .س مال الشركة أو تخفيضهزيادة رأ -أ

 أو تقرير استمرارها. س  حل الشركة قبل األجل المحدد في نظامها األسا -ب

 استخدام االحتياطي االتفاقي للشركة. -ج

 تكوين احتياطيات إضافية للشركة. -د

 طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية. -ه

المرتبطة باألداء، والمكافآت في  ح للعاملين، مثل المكافآت الثابتة، والمكافآتسياسة وأنواع المكافآت التي ت من اقتراح -10

 شكل أسهم.

خطف وأهداف الشركة  إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية بشأن التقدم المحرز في نشاط الشركة في ضوء -11

 .اإلدارة سمجل ىاالستراتيجية، وعرض تلك التقارير عل

يتفق مع أهداف الشركة  مواردها بالشكل األمثل وبما إدارةالعمل اليومي للشركة وتسيير أنشطتها، فضال  عن  إدارة -12

 واستراتيجيتها.

 ميتها داخل الشركة.الفعالة في بناء ثقافة القيم األخالقية وتن المشاركة -13

االلتزام بمستوب  ىوالحرص عل ظم وكفايتها،فعالية تلك الن مخاطر، والتحقق منال إدارةفيذ نظم الرقابة الداخلية وتن -14

 .اإلدارة سالمخاطر المعتمد من مجل

واالختصاصات والمسؤوليات  اقتراح السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها، بما في ذلك تحديد المهام -15

 ظيمية المختلفة.الموكلة إلى المستويات التن

 فيذها.ويض األعمال إليها وطريقة تنة لتفاقتراح سياسة واضح -16

تقارير  اإلدارة سإلى مجل أن ترفع ىاقتراح الصالحيات التي تفوض إليها، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، عل -17

  دورية عن ممارساتها لتلك الصالحيات.
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 ومهامه اإلدارة مجلس رئيس اختصاصات: والعشرون السادسة المادة

 وأداء عمل سددددير على واإلشددددراف المجلس قيادة اإلدارة مجلس رئيس يتولى ،اإلدارة مجلس باختصدددداصددددات إخالل دون

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

 .المضللة وغير والصحيحة والواضحة الكاملة المعلومات على المناسب الوقت في اإلدارةس مجل أعضاء حصول ضمان -1

 .المناسب الوقت وفي فعال بشكل األساسية المسائل جميع بمناقشة اإلدارة مجلس قيام من التحقق -2

 .س  األسا الشركة ونظام فيذيةالتن ولوائحه الشركات نظام عليه صين ما وفق الغير أمام الشركة تمثيل -3

 .الشركة مصلحة يحقق وبما بفعالية مهامهم ممارسة ىعل اإلدارة سمجل أعضاء تشجيع -4

 .اإلدارة سمجل إلى ترائهم وإيصال المساهمين مع الفعلي للتواصل واتنق وجود ضمان -5

 وغير فيذيينالتن األعضدداء وبين فيذيةالتن اإلدارةو اإلدارة سمجل من كل بين الفعالة والمشدداركة ءةناالب العالقات تشددجيع -6

 .اءالبن قدالن ىعل تشجع ثقافة وإيجاد والمستقلين، فيذينالتن

 أو اإلدارة سمجل أعضدداء أحد يطرحها مسددألة أي االعتبار بعين األخذ مع اإلدارة سمجل اجتماعات أعمال جدول إعداد -7

 .المجلس أعمال جدول إعداد دعن فيذيالتن سوالرئي سالمجل أعضاء مع والتشاور الحسابات، مراجع يثيرها

 .الشركة في فيذيتن أي حضور دون فيذيينالتن غير اإلدارة سمجل أعضاء مع دورية بصفة لقاءات عقد -8

 أو مباشددرة مصددلحة اإلدارة سمجل أعضدداء ألحد يكون التي والعقود باألعمال انعقادها دعن العادية العامة الجمعية إبالغ -9

 من( 14) للفقرة وفقا   اإلدارة سمجل إلى العضددو قدمها التي المعلومات اإلبالغ هذا يتضددمن أن ىعل فيها، مباشددرة غير

 .الخارجي الشركة حسابات مراجع من خاص تقرير التبليغ هذا هذا يرافق وأن الالئحة، هذه من السابعة والعشرين المادة

 وواجباتهم اإلدارة مجلس أعضاء مهام والعشرون: السابعة المادة

 :اآلتية والواجبات المهام - اإلدارة مجلس في عضويته خالل من - اإلدارة مجلس أعضاء من عضو كل يؤدي

 .الشركة استراتيجية لتطوير المقترحات تقديم -1

 .وأغراضها الشركة ألهداف تحقيقها ومدب التنفيذية اإلدارة أداء مراقبة -2

 .الشركة بأداء الخاصة التقارير مراجعة -3

 .للشركة المالية والمعلومات القوائم ونزاهة سالمة من التحقق -4

 .قوية الشركة في المخاطر إدارة ونظم المالية الرقابة أن من لتحققا -5

 .التنفيذية اإلدارة أعضاء لمكافآت المالئمة المستويات تحديد -6

 .وعزلهم التنفيذية اإلدارة أعضاء تعيين في الرأي إبداء -7



 

 34 )نادك( -الحوكمة  الئحة

 

 

 

 .التنفيذية الشركة وظائف في واإلحالل التعاقب خطة وضع في المشاركة -8

 عند األسداس   والنظام الصدلة ذات واألنظمة التنفيذية ولوائحهما المالية السدوق ونظام الشدركات نظام بأحكام التام االلتزام -9

 .الشركة شؤون لتدبير إساءة يشكل عمل أي في المشاركة أو القيام نع واالمتناع المجلس، في عضويته لمهام ممارسته

 مسبقا ، سالمجل سرئي به يخطر مشروع لعذر إال هاعن التغيب وعدم العامة والجمعية اإلدارة سمجل اجتماعات حضور  -10

 .طارئة ألسباب أو

 بما بفعالية، فيها والمشاركة ولجانه اإلدارة سمجل الجتماعات والتحضير ،بمسؤولياته لالضطالع كاف   وقت تخصيص -11

 .بالشركة فيذيينالتن كبار اقشةومن العالقة ذات األسئلة توجيه ذلك في

 .بشأنها الرأي إبداء قبل اإلدارة سمجل فيها ظرين التي بالموضوعات الصلة ذات المعلومات وتحليل دراسة -12

 تراء واستقصاء الموضوعات مداولة ىعل سالمجل وحث ،بحرية ترائهم إبداء من اآلخرين اإلدارة سمجل أعضاء تمكين -13

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

 تتم التي والعقود األعمال في - مباشرة غير أم كانت مباشرة - له مصلحة بأي وفوري كامل بشكل اإلدارة سمجل إبالغ -14

 والفائدة بها، يينمعن أشددخاص أي وأسددماء وحدودها المصددلحة تلك طبيعة اإلبالغ ذلك يتضددمن وأن الشددركة، لحسدداب

 ىوعل مالية، غير أم مالية الفائدة تلك أكانت سواء المصلحة تلك من مباشر غير أو مباشر بشكل عليها الحصول المتوقع

 ونظام الشددركات نظام ألحكام وفقا   وذلك ذلك، بشددأن يصدددر قرار أي ىعل التصددويت في المشدداركة عدم العضددو ذلك

 .فيذيةالتن ولوائحهما المالية السوق

 افسدددةمن شدددأنها من أعمال أي في - المباشدددرة غير أو المباشدددرة - بمشددداركته وفوري كامل بشدددكل اإلدارة سمجل إبالغ -15

 نظام ألحكام وفقا   وذلك ،تزاوله الذي شاطالن فروع أحد في-  مباشر غير أو مباشر بشكل - الشركة بمنافسته أو الشركة،

 .فيذيةالتن ولوائحهما المالية السوق ونظام الشركات

 ذلك يكن لم ما - الشركة مساهمي من أي إلى سالمجل في عضويته طريق عن عليها وقف أسرار أي إفشاء أو إذاعة عدم -16

 السددوق ونظام الشددركات نظام أحكام تقتضدديه ما سددببح وذلك الغير، إلى أو - العامة الجمعية اجتماعات انعقاد اءأثن في

 .فيذيةالتن ولوائحهما المالية

 .كافة والمساهمين الشركة لمصلحة الالزمين، واالهتمام ايةالعن بذل مع نية، سنوبح كاملة، معلومات ىعل ء  بنا العمل -17

 .العضوية على المترتبة ومسؤولياته وأدواره واجباته إدراك -18

 .الصلة ذات اعيةوالصن والتجارية المالية المجاالت وفي وأعمالها الشركة أنشطة مجال في معارفه ميةتن -19

 .األكمل الوجه ىعل سالمجل في بمهامه الوفاء من تمكنه عدم حال في اإلدارة سمجل عضوية من االستقالة -20



 

 35 )نادك( -الحوكمة  الئحة

 

 

 

 المستقل العضو مهام: والعشرون الثامنة المادة

 المهام أداء في بفعالية المشددداركة المسدددتقل اإلدارة سمجل عضدددو مع مراعة المادة السدددابعة والعشدددرون من هذه الالئحة على

 :اآلتية

 .فيذيةالتن اإلدارة أعضاء وتعيين وأدائها، الشركة، وسياسات االستراتيجية، المسائل في المستقل الرأي إبداء -1

 .المصالح في تعارض أي حصول دعن وتقديمها ومساهميها الشركة مصالح مراعاة من التحقق -2

 .لها فيذيةالتن اإلدارة تطبيق ومراقبة بالشركة، الخاصة الحوكمة قواعد تطوير ىعل اإلشراف -3

 اإلدارة مجلس اجتماعات: التاسعة والعشرون المادة

 مهامه لممارسدددة منتظمة اجتماعات بعقد اإلدارة مجلس يقوم التنفيذية، ولوائحه الشدددركات نظام في ورد ما مراعاة مع -1

 .ذلك إلى الحاجة دعت ما متى أيضا   اجتماعاته ويعقد بفعالية،

 عضو كل إلى لالجتماع الدعوة إرسال تموي أعضائه، من عضوين طلب أو هرئيس دعوة على بناء   اإلدارة مجلس يجتمع -2

 والوثائق االجتماع أعمال جدول لها مرافقا   االجتماع تاريخ من األقل على أيام خمسدددددددة المجلس قبل أعضددددددداء من

 لها مرافقا   االجتماع إلى الدعوة إرسال فيجوز طارئ، بشكل االجتماع عقد األوضاع تستدع لم ما الالزمة، والمعلومات

 .االجتماع تاريخ قبل أيام خمسة عن تقل مدة خالل الالزمة والمعلومات والوثائق االجتماع أعمال جدول

 ثالثة. عنأصالة  الحاضرين عدد يقل ال أن ىعل األقل،ى عل أعضاء أربعة بحضور إال صحيحا   االجتماع يكون ال -3

 اإلدارةس مجل أعضاء ملحوظات :الثالثون المادة

 في فيها ي بتل  ولم المعروضددة الموضددوعات من أي   أو الشددركة أداء حيال اإلدارة سمجل أعضدداء عند وجود ملحوظات من -1

 سمجل اجتماع محضدددددر في حيالها إجراءات من اتخاذه يرب أو سالمجل يتخذه ما وبيان هانيتدو تمفي المجلس، اجتماع

 .اإلدارة

 .المجلس اجتماع محضر في بالتفصيل إثباته تمفي المجلس، لقرار مغايرا   رأيا   اإلدارة سمجل عضو أبدب إذا -2

 اإلدارة سمجل اجتماعات حضور ظيمتن: والثالثون الواحدة المادة

 .االجتماعات تلك حضور في األعضاء انتظام عدم حاالت مع والتعامل ،اإلدارةس مجل اجتماعات حضور عملية ظيمتن تمي -1

 وجوهرية مهمة قرارات فيها ت تخذ التي االجتماعات جميع حضدددور ىعل بالحرص المسدددتقل اإلدارة سمجل عضدددو ويقوم -2

 .الشركة وضع في تؤثر

 



 

 36 )نادك( -الحوكمة  الئحة

 

 

 

 اإلدارة سمجل أعمال جدول: والثالثون الثانية المادة

 في ذلك إثبات يجب الجدول، هذا ىعل عضددددو أي اعتراض حال وفي .انعقاده حال األعمال جدول اإلدارةس مجل يقر -1

 .المجلس اجتماع محضر

 .األعمال جدول إلى دبن أي إضافة اقتراح حق اإلدارة سمجل في عضو لكل -2

 اإلدارة سمجل اختصاصات ممارسة: والثالثون الثالثة المادة

 سبقيا تسدددمح وفعالة حكيمة ضدددوابف إطار في الشدددركة قيادة في اختصددداصددداته ومهامه ممارسدددةب اإلدارةس مجل يقوم -1

 .تثارها من والحد وإدارتها المخاطر

 أن - اختصدداصدداته حدود في - اإلدارة سلمجل يجوز( من المادة الحادية والعشددرين من هذه الالئحة 2مع مراعاة الفقرة ) -2

 .ةمعين أعمال أو عمل مباشرة غيرهم من أو لجانه أو أعضائه من أكثر أو واحد إلى يفوض

سة اإلدارة سمجل يضع -3  بفعالية العمل ىعل أعضائه حث إلى وتهدف اإلدارة سمجل في العمل إجراءات تبين داخلية سيا

 .الشركة تجاه بواجباتهم لاللتزام

 ذلك في بما هب وطةالمن والمسددؤوليات بالمهام لالضددطالع الكافي الوقت وتخصدديص أعماله ظيمتنب اإلدارة سمجل يقوم -4

 .اجتماعاته محاضر وحفظ وتسجيل سيقتن ىعل والتأكيد واللجان،س المجل الجتماعات التحضير

 اإلدارة سمجل سر أمين: والثالثون الرابعة المادة

 هذهعلى أن تتضمن  اإلدارة مجلس من بقرار السر أمين ومكافآت تحديد اختصاصاتتم و للسر، أمينا   اإلدارة سمجل يعين -1

 :يلي ما االختصاصات

 االجتماع مكان وبيان ومداوالت، نقاشدددات من دار ما تتضدددمن لها محاضدددر وإعداد اإلدارة سمجل اجتماعات توثيق -أ

 وتدوين ظم،ومن خاص سددجل في وحفظها التصددويت، ونتائجالمجلس  قرارات وتوثيق ،وانتهائه بدايته ووقت وتاريخه

 األعضدددداء جميع من المحاضددددر هذه وتوقيع ،- وجدت إن - أبدوها التي والتحفظات الحاضددددرين األعضدددداء أسددددماء

 .الحاضرين

 .المجلس يعدلها التي والتقارير اإلدارة مجلس إلى ت رفع التي التقارير حفظ -ب

 أو وثائق وأي ،به المتعلقة والمعلومات والوثائق العمل وأوراق المجلس أعمال بجدول اإلدارة مجلس أعضددداء تزويد -ج

 .االجتماع جدول في المشمولة بالموضوعات عالقة ذات اإلدارة مجلس أعضاء منأيا   يطلبها إضافية معلومات

 .المجلس أقرها التي باإلجراءات اإلدارة مجلس أعضاء تقيد من التحقق  -د



 

 37 )نادك( -الحوكمة  الئحة

 

 

 

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

 .توقيعها قبل حيالها مرئياتهم إلبداء اإلدارة مجلس أعضاء ىعل المحاضر مسودات عرض -و

 والمعلومات المجلس اجتماعات محاضر من نسخة ىعل وسريع كامل بشكل اإلدارة مجلس أعضاء حصول من التحقق -ز

 .بالشركة المتعلقة والوثائق

 .اإلدارة مجلس أعضاء بين سيقالتن -ح

 .فيذيةالتن اإلدارةمن أعضاء و اإلدارة مجلس أعضاء كل عضو منبفصاح اإل عمليات ظيمتن -ط

 .اإلدارة مجلس أعضاء إلى والمشورة العون تقديم -ي

 .اإلدارة مجلس من بقرار إال اإلدارة مجلس سر أمين عزل يجوز ال -2

  السر أمين شروط: والثالثون الخامسة المادة

 :يلي ما ومن ضمنها ،اإلدارة مجلس سر أمين في توافرها الواجب الشروط تحديدب اإلدارة مجلس وقد قام

 خبرة هلدي تكون وأن يعادلها، ما أو اإلدارة أو المحاسددبة أو المالية أو القانون في جامعية شددهادة على حاصددال   يكون أن -1

 .واتسن ثالث عن تقل ال صلة ذات عملية

 .واتسن سخم عن تقل ال صلة ذات عملية خبرة لديه تكون أن -2

  التدريب: والثالثون السادسة المادة

 لذلك، الالزمة البرامج ووضع فيذية،التن اإلدارةو اإلدارةمجلس  أعضاء وتأهيل تدريبو الكافي االهتمام إيالءب الشركة تقوم

 :يلي ما راعاةممع 

سير للتعريف حديثا   ينالمعين فيذيةالتن اإلدارةو اإلدارة مجلس ألعضاء برامج إعداد -1 شركة عمل ب شطتها، ال  وبخاصة وأن

 :يلي ما

 .وأهدافها الشركة استراتيجية -أ

 .الشركة ألنشطة والتشغيلية المالية الجوانب -ب

 .وحقوقهم ومسؤولياتهم ومهامهم اإلدارة مجلس أعضاء التزامات -ج

 .واختصاصاتها الشركة لجان مهام -د

 بشدددكل تدريبية ودورات برامج على فيذيةالتن اإلدارةو اإلدارة مجلس أعضددداء من كل لحصدددول الالزمة اآلليات وضدددع -2

 .الشركة بأنشطة العالقة ذات المجاالت في ومعارفهم مهاراتهم ميةتن بغرض مستمر



 

 38 )نادك( -الحوكمة  الئحة

 

 

 

 بالمعلومات األعضاء تزويد: والثالثونالسابعة  المادة

 بجميع الشددركة ولجان خاص بوجه فيذيينالتن غير واألعضدداء اإلدارةمجلس  أعضدداء تزويدب بالشددركة فيذيةالتن اإلدارة تقوم

 اسددبالمن الوقت وفي مضددللة وغير وصددحيحة وواضددحة كاملة وتكون الالزمة، والسددجالت والوثائق والبيانات المعلومات

 .ومهامهم واجباتهم أداء من هملتمكين
 

  والثالثون: التقييم الثامنة المادة

 وأعضددددائه المجلس أداء لتقييم الالزمة اآلليات - والمكافآت الترشدددديحات ةلجن اقتراح على اء  بن - اإلدارة مجلس يضددددع -1

 االسددتراتيجية األهداف تحقيق بمدب ترتبف اسددبةمن أداء سقيا مؤشددرات خالل من وذلك ويا  سددن فيذيةالتن اإلدارةو ولجانه

شركة  واقتراح والضعف القوة جوانب فيها على أن تحدد وغيرها، الداخلية الرقابة أنظمة وكفاية المخاطر إدارة وجودة لل

 .الشركة مصلحة مع يتفق بما معالجتها

 واألشددخاص اإلدارة مجلس ألعضدداء هاعن مفصددحو وواضددحة مكتوبة األداء تقييم إجراءاتأيضددا   اإلدارةمجلس يضددع  -2

 .بالتقييم يينالمعن

 العمل مع ،فيه والقوة الضددعف نقاط وتحديد المجلس، يمتلكها التي والخبرات المهارات ىعل األداء تقييميجب أن يشددتمل  -3

 أيضدا  ويجب أن يشدتمل  المجلس، أداء تطوير تسدتطيع يةمهن كفايات كترشديح ةالممكن بالطرق الضدعف نقاط معالجة ىعل

 .عام بشكل المجلس في العمل تليات تقييم على األداء تقييم

 في بما ومسؤولياته واجباته بأداء والتزامه للعضو الفعالة المشاركة مدب اإلدارة مجلس ألعضاء الفردي التقييم فييراعى  -4

 .لها الالزم الوقت وتخصيص ولجانه سالمجل جلسات حضور ذلك

 .واتسن ثالث كل ألدائه مختصة خارجية جهة تقييم ىعل للحصول الالزمة الترتيبات اإلدارة مجلس يتخذ -5

   فيذيينالتن األعضدداء نظر وجهات أخذ بعد المجلس رئيس ألداء دوريا   تقييما   فيذيينالتن غير اإلدارة مجلس أعضدداء يجري -6

 معالجتها واقتراح والضعف القوة جوانب ديتحد ويتم -الغرض لهذا المخصص قاةالن المجلس سرئي ضريح أن دون من-

 .الشركة مصلحة مع يتفق بما

 

 

 

 

 



 

 39 )نادك( -الحوكمة  الئحة

 

 

 

 المصالح تعارض سياسة: التاسعة والثالثون المادة

 أن يمكن التي وقوعها المحتمل أو الواقعة المصالح تعارض حاالت مع للتعامل وواضحة مكتوبة سياسة اإلدارة سمجليضع 

 مع أو الشددركة مع تعاملهم دعن الشددركة في العاملين من غيرهم أو فيذيةالتن اإلدارة أو اإلدارة مجلس أعضدداء أداء في تؤثر

 :يلي ما خاصة بصفة السياسة هذهعلى أن تتضمن اآلخرين، المصالح أصحاب

 بنتج بضددرورة الشددركة في العاملين من وغيرهم فيذيينالتن وكبار المسدداهمين وكبار اإلدارة مجلس أعضدداء على التأكيد -1

 ولوائحه الشددددركات نظام ألحكام وفقا   معها والتعامل الشددددركة، مصددددالح مع مصددددالحهم تعارض إلى تؤدي التي الحاالت

 .فيذيةالتن

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

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

 .المصالح في تعارض هاعن شأين قد

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

 .المصالح في تعارض وجود دعن القرار اتخاذ في المشاركة أو التصويت عن اعباالمتن اإللزام -5

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

 الشددركة إيرادات إجمالي من %1 ىعل يزيد أو مسدداويا   التعامل أو التعاقد هذا كان إذا التعامل، أو التعاقد بذلك تأخير أي

 .مراجعة ويةسن مالية قوائم آلخر وفقا  

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

 المصالح تعارض بتجن: األربعون المادة

 :باآلتي اإلدارةمجلس  عضو لتزمي -1

 لتحقيق منصددبه يسددتغل ال وأن الشددخصددية، مصددلحته على الشددركة مصددالح يقدلم وأن ونزاهة، بأمانة مهامه ممارسددة -أ

 .خاصة مصالح

 في ظرالن دعند حيداده في تؤثر قد التي التعدارض االتبحد المجلس وإبالغ المصدددددددالح، تعدارض حاالت بتجند -ب

 احتسداب وعدم المداوالت، في العضدو هذا إشدراكعدم  اإلدارة مجلس وعلى على المجلس، المعروضدة الموضدوعات

 .المساهمين وجمعيات اإلدارة سمجل اجتماعات في الموضوعات هذه على التصويت في صوته

 .شخص أي إلى إفشائها وعدم وأنشطتها بالشركة الصلة ذات المعلومات سرية ىعل الحفاظ -ج
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 :اآلتي اإلدارة مجلس عضو ىعل ي حظر -2

 له كانت إذا الشدددركة لحسددداب تتم التي والعقود األعمال في العامة الجمعية أو اإلدارة مجلس قرار على التصدددويت -أ

 .فيها مباشرة غير أو مباشرة مصلحة

 الفرص أو معلوماتها أو الشدددركة أصدددول من أي من - مباشدددر غير أو مباشدددر بشدددكل - االسدددتفادة أو االسدددتغالل -ب

 الفرص ذلك ويشددمل الشددركة، ىعل المعروضددة أو ،اإلدارة مجلس في عضددوا   بصددفته عليه المعروضددة االسددتثمارية

 عضو على الحظر ويسري ها،من االستفادة في الشركة ترغب التي أو الشركة، أنشطة ضمن تدخل التي االستثمارية

 في الشدركة ترغب التي - مباشدر غير أو مباشدر بطريق - االسدتثمارية الفرص اسدتغالل ألجل يسدتقيل الذي المجلس

 .اإلدارة سبمجل عضويته اءأثن بها ع ل م والتي هامن االستفادة

 مع الغير. قرض يعقده إلى ه الشركةالحصول على قرضا  نقديا  من أي نوع أو أن تضمن -ج

كجداول "وثائق تقوم الشدددركة بتزويد األعضددداء بها مسدددتندات وي أل أو نسدددخ من جانب العضدددوتداول إطالع الغير أو  -د

 " والتيوالدراسدددات ونحوها من المسدددتندات والوثائقأعمال المجلس ولجانه والعقود والخطابات والمذكرات والتقارير 

 تعتبر ملكا  للشركة، إال بموافقة المجلس الكتابية وتقتصر استفادته منها في حدود ممارسته لمهامه في المجلس.

 لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية للمساهمين. عن المساهمينقبول أية توكيالت  -ه

 التعامل في أي أوراق مالية للشركة خالل الفترات اآلتية:  -و

يوما  تقويميا  السددابقة لنهاية ربع السددنة المالية حتى تاريخ إعالن ونشددر القوائم المالية األولية بعد  (15)خالل الـدددددددد -1

 فحصها للشركة.

 ائم المالية السنوية للشركة.( يوما  تقويميا  السابقة لنهاية السنة المالية حتى تاريخ إعالن القو30خالل الـ) -2

 .يذية أو العليا خالل فترة عضويتهالوظائف التنف ن الدرجة األولى فيم أقارب العضوتجنب توظيف  -ز

بحكم  -به  وال يجوز له اسدددتغالل ما يعلمعليه من أسدددرار الشدددركة.  اجتماعات الجمعية العامة ما وقففي غير  إفشددداء -ح

 بالتعويض. أقاربه أو للغير؛ وإال وجب عزله ومطالبتهد أو ألح في تحقيق مصلحة له - عضويته

شركة على أن   -ط شركة لمنفعة خاصة، ما لم يكن ذلك ضمن أعمال ال ستخدام أيا  من موجودات وأصول ال االستفادة أو ا

 .لشروط التي تتعامل بموجبها الشركة مع اآلخرينل ا  يكون التعامل معه وفق
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 المصالح تعارض عن المرشح إفصاح: واألربعون الواحدة المادة

 تعارض حاالت من أي   عن العامة وللجمعية للمجلس باإلفصدداح اإلدارة مجلس لعضددوية نفسدده ترشدديح في يرغب يقوم من

 :وتشمل ،-الهيئة من المقررة اإلجراءات وفق - المصالح

 سلمجل الترشدددح في يرغب التي الشدددركة لحسددداب تتم التي والعقود األعمال في مباشدددرة غير أو مباشدددرة مصدددلحة وجود -1

 .إدارتها

 تزاوله. الذي شاطالن فروع أحد في افستهامن أو الشركة، افسةمن شأنه من عمل فياشتراكه  -2

 الشركة افسةمن: واألربعون الثانية المادة

 من عمل في االشتراك في اإلدارة مجلس عضو رغب إذا الشركات، نظام من والسبعين الثانية المادة في ورد ما مراعاة مع

 :يلي ما مراعاة فيجب ،تزاوله الذي شاطالن فروع أحد في افستهامن أو الشركة، افسةمن شأنه

 .اإلدارة سمجل اجتماع محضر في اإلبالغ هذا وإثبات ممارستها، في يرغب التي افسةالمن باألعمال اإلدارة مجلس إبالغ -1

 وجمعيات اإلدارة مجلس في الشأن هذا في يصدر الذي القرار على التصويت في المصلحة صاحب العضو اشتراك عدم -2

 .المساهمين

 .المجلس عضو يزاولها التي افسةالمن باألعمال انعقادها دعن العادية العامة الجمعية بإبالغ اإلدارة سمجل سرئي قيام -3

 يجدَّد أن على افسة،المن األعمال بممارسة للعضو يسمح للشركة العادية العامة الجمعية من مسبق ترخيص على الحصول -4

 .ويا  سن الترخيص هذا

 إدارة مجلس رئيس بتبليغ يرفق والعقود األعمددال بهددذه خداص تقرير الخددارجي تقددديم الشددددددركدة حسدددددددابدات مراجع على -5

 .العامة للجمعية الشركة

 افسةالمن أعمال مفهوم: واألربعون الثالثة المادة

 :يلي ماتزاوله  الذي شاطالن فروع أحد في افستهامن أو الشركة فسةمنا شأنه من عمل أي في االشتراك مفهوم في يدخل

 شددأةمن أو شددركة في حصددص أو ألسددهم مؤثرة نسددبة تملكه أو فردية مؤسددسددة أو لشددركة اإلدارة سمجل عضددو ستأسددي -1

 .مجموعتها أو الشركة نشاط نوع من نشاطا   تزاول أخرب،

 شركة أو افسةمن فردية مؤسسة إدارة تولي أو مجموعتها، أو للشركة افسةمن شأةمن أو شركة إدارة مجلس عضوية قبول -2

 .شكلها كان أيا   افسةمن
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 أو للشركة افسةمن أخرب شأةمن أو لشركة مستترة، أو كانت ظاهرة حكمها، في ما أو تجارية وكالة على العضو حصول -3

 .مجموعتها

 الترخيص تجديد رفض :واألربعون الرابعة المادة

الشركات  نظام من والسبعين والثانية والسبعين الحادية المادتين بموجب وحالممن الترخيص تجديد العامة الجمعية رفضت إذا

 وذلك تهية،من سالمجل فيعضدويته  ع دت وإال العامة، الجمعية تحددها مهلة خالل اسدتقالته تقديم اإلدارة سمجل عضدو ىعلف

 انقضدداء قبل فيذيةولوائحه التن الشددركات ظاملن طبقا  أوضدداعه  توفيق أو افسددةالمن أو التعامل أو العقد عن العدول يقرر لم ما

 .العامة الجمعية قبل من المحددة المهلة
 

 الهدايا قبول: واألربعون خامسةال المادة

 كان إذا الشركة، مع تجارية تعامالتله  شخص أي من الهدايا قبول فيذيينالتن وكبار اإلدارة سمجل أعضاء من ألي   يجوز ال

 المصالح. في تعارض إلى تؤدي أن الهدايا تلك شأن من
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 الباب الرابع

 لجان الشركة
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 تقالليتهاالشركة واس: لجان واألربعونالسادسة المادة 

يشكل مجلس  ،والمادة الرابعة والخمسون من الئحة حوكمة الشركات الشركاتمع مراعاة المادة األولى بعد المائة من نظام 

 لجانا  متخصصة وفقا  لما يلي: اإلدارة

 حاجة الشركة وظروفها وأوضاعها بما يمكلنها من تأدية مهامها بفعالية. -1

ومدة عملها والصالحيات  تتضمن تحديد مهمة كل لجنة سيضعها المجليكون تشكيل اللجان وفقا  إلجراءات عامة  -2

من  بما تتوصل إليه اإلدارةس ة أن تبلغ مجلاللجن ىوعل عليها اإلدارة المخولة لها خالل هذه المدة وكيفية رقابة مجلس

أن يتابع عمل هذه اللجان بانتظام للتحقق من ممارستها األعمال  اإلدارة سمجل ىنتائج أو تتخذه من قرارات بشفافية. وعل

 الموكلة إليها.

عن تلك األعمال وعن  س، وال يخلل ذلك بمسؤولية المجلاإلدارة سة مسؤولة عن أعمالها أمام مجلنتكون كل لج -3

 الصالحيات أو السلطات التي فوضها إليها.

 خمسة. ىلأال يقل عدد أعضاء اللجان عن ثالثة وال يزيد ع -4

 المساهمين. من أعضائها للجمعيات العامة لإلجابة عن أسئلة حضور رؤساء اللجان أو من ينيبونهم يجب -5

هم وأي من تاريخ تعيين بأسماء أعضاء اللجان وصفات عضويتهم خالل خمسة أيام عمل بإشعار الهيئةالشركة  تقوم -6

 التغييرات. ذلك خالل خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث علىتغييرات تطرأ 

قد ينشأ عنها حاالت تعارض  غير التنفيذيين في اللجان المعنية بالمهام التي اإلدارة ستعيين عدد كاف  من أعضاء مجل تمي -7

ومراجعة صفقات األطراف ذوي العالقة، والترشيح  في المصالح، كالتأكد من سالمة التقارير المالية وغير المالية،

 التنفيذيين، وتحديد المكافآت. ، وتعيين كباراإلدارة مجلسلعضوية 

والوالء والعناية واالهتمام بمصالح الشركة والمساهمين  ويلتزم رؤساء وأعضاء هذه اللجان بمبادئ الصدق واألمانة

أن يكون أعضاؤها من المكافآت والترشيحات  ةتشكيل لجن دتراعي الشركة عنو مصلحتهم الشخصية ىوتقديمها عل

سواء  سالمجل االستعانة بأعضاء غير تنفيذيين أو بأشخاص من غير أعضاء تمالمستقلين، وي اإلدارة سمجل أعضاء

 مستقلين. أعضاءفي هذه الفقرة  االمشار إليه ةللجن ويكون رئيسا  أكانوا من المساهمين أم غيرهم، 

 علىاللجان األخرب،  عضوا  في لجنة المراجعة، وتجوز مشاركته في عضوية اإلدارةال يجوز أن يكون رئيس مجلس  -8

 .للجانا هذه يشغل منصب الرئيس في أال

توصياتها إلى المجلس  ، وترفعاإلدارةتتولى اللجان دراسة الموضوعات التي تختص بها أو التي تحال إليها من مجلس  -9

 ذلك. التخاذ القرار بشأنها، أو أن تتخذ القرارات إذا فوض إليها المجلس
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صالحياتها،  ي حدوداالستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين من داخل الشركة أو من خارجها فبجان للل ا تقوم -10

 .التنفيذية اإلدارةبالشركة أو  الخبير وعالقته وذكر اسمذلك في محضر اجتماع اللجنة،  ويتم تضمين

حضور اجتماعاتها  التنفيذية عدا أمين سر اللجنة وأعضاء اللجان اإلدارةأو  اإلدارةألي عضو في مجلس  يحقال  -أ

 مشورته. ىالحصول علإال إذا طلبت اللجنة االستماع إلى رأيه أو 

الحاضرين، وعند  ي شترط لصحة اجتماعات اللجان حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات -ب

ح الج  انب الذي صوت معه رئيس االجتماع.تساوي األصوات يرجَّ

توثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضددر لها تتضددمن ما دار من نقاشددات ومداوالت،وتوثيق توصدديات اللجان  يجب -ج

إن -والتحفظات التي أبدوها األعضاء الحاضرين  ونتائج التصويت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، وبيان أسماء

 األعضاء الحاضرين. ، وتوقيع هذه المحاضر من جميع-وجدت

 : لجنة المراجعةواألربعونالسابعة المادة 

أن يكون من بينهم عضو  على تشكَّل بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة لجنة مراجعة من المساهمين أو من غيرهم -1

يقل عدد أعضاء لجنة المراجعة عن ثالثة وال  وأالالتنفيذيين،  اإلدارةتضم أيا  من أعضاء مجلس  وأالاألقل  علىمستقل 

 يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية. خمسة، وأن علىيزيد 

 ة المراجعة عضوا  مستقال . س لجنيكون رئي -2

أن تشمل هذه  ىالمراجعة عل ةالئحة عمل لجن - اإلدارةس اقتراح من مجل ىاء  علبن -تصدر الجمعية العامة للشركة  -3

 ، وكيفية ترشيحهم، ومدة عضويتهم،أعضائها ة، ومهامها، وقواعد اختيارالالئحة ضوابف وإجراءات عمل اللجن

 ة.مؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللجن ومكافآتهم، وتلية تعيين أعضائها بشكل

بات للشركة، أو لدب مراجع حسا فيذية أو الماليةالتن اإلدارةز لمن يعمل أو كان يعمل خالل السنتين الماضيتين في  يجوال -4

 ة المراجعة.الشركة، أن يكون عضوا  في لجن

لية الداخ وأنظمة الرقابة ة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم الماليةتختص لجن -5

 ة بصفة خاصة ما يلي:فيها، وتشمل مهام اللجن

 التقارير المالية: -أ

رأيها والتوصية في شأنها  وإبداء اإلدارة سمجل ىوية للشركة قبل عرضها علسة القوائم المالية األولية والسندرا -1

 نزاهتها وعدالتها وشفافيتها. لضمان
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والقوائم المالية للشركة عادلة  اإلدارة سفيما إذا كان تقرير مجل - اإلدارة سطلب مجل ىء  علبنا -إبداء الرأي الفني  -2

والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها  ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين

 ونموذج عملها واستراتيجيتها.

ة أو غير مألوفة تتضمن دراسة أي -3  ها التقارير المالية.مسائل مهمل

االلتزام في الشركة أو  أو مسؤول مهالبحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مها -4

 مراجع الحسابات.

 التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية. -5

 شأنها. في اإلدارة سدراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجل -6

 المراجعة الداخلية: -ب

 المخاطر في الشركة. إدارةدراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية و -1

 فيها. للملحوظات الواردةفيذ اإلجراءات التصحيحية ندراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة ت -2

للتحقق  -إن وجدت- المراجعة الداخلية في الشركة إدارةأداء وأنشطة المراجع الداخلي و ىالرقابة واإلشراف عل -3

 ، واذا لم يكن للشركة مراجع داخلي،بها وطةتها في أداء األعمال والمهام المنمن توافر الموارد الالزمة وفعالي

 .توصيتها الى المجلس بشأن مدب الحاجة الى تعيينهفعلى اللجنة تقديم 

 المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي وعزله وتحديد مكافآته. إدارةتفويض لجنة المراجعة بتعيين مدير  -4

 مراجع الحسابات: -ج

بعد التحقق من استقاللهم  بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، اإلدارة سالتوصية لمجل -1

 ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

المراجعة، مع األخذ في االعتبار  ، ومدب فعالية أعمالاستقالل مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالتهالتحقق من  -2

 القواعد والمعايير ذات الصلة.

إدارية تخرج عن نطاق  ية أوخطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعماال  فن اجعةمر -3

 أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.

 اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة. -4

ذ بش ىعلتقرير مراجع الحسابات ومالحظاته  دراسة -5  أنها.القوائم المالية ومتابعة ما اتخ 
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 ضمان االلتزام: -د

 بشأنها. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة -1

 التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة. -2

مرئياتها حيال ذلك إلى  العالقة، وتقديممراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي  -3

 .اإلدارة سمجل

باإلجراءات التي  توصياتها ، وإبداءاإلدارة سرفع ما تراه من مسائل ترب ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجل -4

 يتعين اتخاذها.

بتوصدددددية  األخذ س، أو إذا رفض المجلاإلدارة سة المراجعة وقرارات مجلتعارض بين توصددددديات لجن عند حدوث -أ

 فيجبالمراجع الداخلي،  أو تعيين ه وتحديد أتعابه وتقييم أدائهلزة بشددددأن تعيين مراجع حسددددابات الشددددركة وعاللجن

 أخذه بها. ة ومبرراتها، وأسباب عدمتوصية اللجن اإلدارةس تضمين تقرير مجل

 المالية للشركة. ل السنةاجتماعاتها عن أربعة اجتماعات خال وال تقلتجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية  -ب

 للشركة، إن وجد. تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية مع مراجع حسابات الشركة، ومع المراجع الداخلي -ج

 ذلك. للمراجع الداخلي ومراجع الحسابات طلب االجتماع مع لجنة المراجعة كلما دعت الحاجة إلى -د

التقارير المالية أو  الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز فيوضع تلية تتيح للعاملين في بلجنة المراجعة  قامت -ه

يتناسددددددب مع حجم الخطأ أو  التحقق من تطبيق هذه اآللية بإجراء تحقيق مسددددددتقلباللجنة  قامتغيرها بسددددددرية. و

 التجاوز وتبني إجراءات متابعة مناسبة.

 للجنة المراجعة في سبيل أداء مهامها الصالحيات اآلتية: -و

 سجالت الشركة ووثائقها. ىعل حق االطالع -1

 التنفيذية. اإلدارةأو  اإلدارةأن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس  -2

عملها أو تعرضت  اإلدارةدعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس  اإلدارةأن تطلب من مجلس  -3

 الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة.
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 المكافآت و الترشيحات لجنة: واألربعونالثامنة لمادة ا

التنفيذيين،  اإلدارة غير أعضاء مجلس والمكافآت منالشركة لجنة تسمى لجنة الترشيحات  إدارةتشكَّل بقرار من مجلس  -1

 األقل. ىأن يكون من بينهم عضو مستقل علعلى 

الترشدددديحات المكافآت، على أن  الئحة عمل لجنة - اإلدارةاقتراح من مجلس  ىبناء  عل -تصدددددر الجمعية العامة للشددددركة  -2

 اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم. تشمل هذه الالئحة ضوابف وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد

 على األقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ستة أشهرتجتمع لجنة الترشيحات والمكافآت بصفة دورية كل  -3

 المكافآت بما يلي:تختص لجنة الترشيحات و

التنفيذية، ورفعها إلى  اإلدارةواللجان المنبثقة عن المجلس و اإلدارةإعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس  -أ

أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبف  للنظر فيها تمهيدا  العتمادها من الجمعية العامة، على اإلدارةمجلس 

 عنها، والتحقق من تنفيذها.واإلفصاح األداء، ب

 جوهري عن هذه السياسة. توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف -ب

 .المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدب فعاليتها في تحقيق األهداف المتوخاة منها -ج

التنفيذيين بالشركة وفقا  للسياسة  واللجان المنبثقة عنه وكبار اإلدارةبمكافآت أعضاء مجلس  اإلدارةالتوصية لمجلس  -د

 المعتمدة.

 .التنفيذية اإلدارةو اإلدارةاقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس  -ه

المعتمدة، مع مراعاة عدم  بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقا  للسياسات والمعايير اإلدارةالتوصية لمجلس   -و

  ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة باألمانة.

 التنفيذية. اإلدارةوشغل وظائف  اإلدارةإعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس  -ز

 .اإلدارةتحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس  -ح

 اإلدارةووظائف  اإلدارة سالخبرات المناسبة لعضوية مجلالمراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات أو  -ط

  التنفيذية.

 يمكن إجراؤها. التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي اإلدارةو اإلدارةمراجعة هيكل مجلس  -ي

عضوية كان العضو يشغل  التحقق بشكل سنوي من استقالل األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا -ك

 شركة أخرب. إدارة سمجل

 فيذيين.التنضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبارو -ل
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 فيذيين.التن أو كبار اإلدارة سوضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجل -م

 مصلحة الشركة. واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع، اإلدارة ستحديد جوانب الضعف والقوة في مجل -ن

الترشيحات  في سياسة تم األخذ في االعتباردون إخالل بأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية، 

 يلي: والمكافآت ما

شروط  مراعاة ما ورد في هذه الالئحة منب اإلدارة سترشيح أعضاء مجلقيامها بد عن والمكافآت لجنة الترشيحات تقوم -1

 وأحكام، وما تقرره الهيئة من متطلبات.

أي وسيلة أخرب  نشر إعالن الترشح في الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني للسوق وفيبالشركة  تقوم -2

الترشح مفتوحا  مدة شهر  بابويظل ، اإلدارة ستحددها الهيئة وذلك لدعوة األشخاص الراغبين في الترشح لعضوية مجل

 األقل من تاريخ اإلعالن. ىعل

فقا  و اإلدارة سلعضوية مجل أو غيره كل مساهم في الشركة في ترشيح نفسهق ما ورد في هذا الفصل من أحكام ح ال يخلل  -3

 فيذية.ألحكام نظام الشركات ولوائحه التن

 مع استراتيجية الشركة وأهدافها. انسجام المكافآت -4

المدب الطويل، كأن  ىميتها علوتن إنجاح الشركة ىفيذية علالتن اإلدارةو اإلدارة لمكافآت بغرض حث أعضاء مجلستقدَّم ا -5

 الطويل. المدب ىتربف الجزء المتغير من المكافآت باألداء عل

العلمية، والخبرات والمؤهالت  وطة بشاغلها،لوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنمستوب ا ىاء  علتحدَّد المكافآت بن -6

 العملية، والمهارات، ومستوب األداء.

 مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدب الشركة. نسجام المكافآتا -7

عن ذلك من ارتفاع غير  شأحديد المكافآت، مع تفادي ما قد يناألخذ في االعتبار ممارسات الشركات األخرب في تتم  -8

 مبرر للمكافآت والتعويضات.

 .وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها ية والمحافظة عليهالكفاءات المهنتقطاب ااس استهدفت -9

س قدمها عضو في مجل معلومات غير دقيقة ىاء  علاستردادها إذا تبين أنها تقررت بنحاالت إيقاف صرف المكافأة أو  -10

 مكافآت غير مستحقة. ىللحصول عل ع استغالل الوضع الوظيفيالتنفيذية وذلك لمن اإلدارةأو  اإلدارة

جديدا  أم أسهما  اشترتها  أكانت إصدارا   فيذية سواء  التن اإلدارةو اإلدارةس ح أسهم في الشركة ألعضاء مجلتنظيم من -11

 الشركة.



 

 50 )نادك( -الحوكمة  الئحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الخامس

 الرقابة الداخلية
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 الداخلية الرقابة نظام: التاسعة واألربعونمادة ال

 وتطبيق المخاطر إدارةب المتعلقة واإلجراءات السددياسددات لتقييم للشددركة داخلية رقابة نظام اعتماد اإلدارة مجلس يتعين على

شركة الخاصة الحوكمة قواعد أحكام شركة، تعتمدها التي بال  ذاويجب أن يتضمن ه الصلة، ذات واللوائح باألنظمة والتقيد ال

 وفقا   تتم العالقة ذات األطراف تعامالت وأن الشركة في التنفيذية المستويات جميع في للمسؤولية واضحة معايير اتباع النظام

 .بها الخاصة والضوابف لألحكام
 

 بالشركة مستقلة إدارات أو وحدات تأسيس: الخمسون المادة

 والمراجعة المخاطر، إدارةو لتقييم إدارات أو وحدات -المعتمد الداخلية الرقابة نظام تنفيذ سددددبيل في- الشددددركة تنشددددئ -1

 .الداخلية

 المخاطر، إدارةو تقييم إدارات أو وحدات واختصدددداصددددات مهام لممارسددددة خارجية بجهات االسددددتعانة للشددددركة يجوز -2

 .واالختصاصات المهام تلك عن الشركة بمسؤولية ذلك يخل وال الداخلية، والمراجعة

 الداخلية المراجعة إدارة مهام والخمسون:الواحدة  المادة

 وعامليها الشدركة التزام مدب من والتحقق تطبيق، على واإلشدراف الداخلية الرقابة نظام تقييم الداخلية المراجعة إدارة تتولى

 .وإجراءاتها الشركة وسياسات السارية والتعليمات واللوائح باألنظمة

 الداخلية المراجعة إدارة ينتكو والخمسون: الثانية المادة

 لجنة بتعيينه تقوم تنفيذي للمراجعة الداخلية يترأسددددده رئيسفريق عمل للمراجعة الداخلية  من الداخلية المراجعة إدارة تتكون

 الداخلية المراجعة إدارة تكوين في ويراعي أمامها، مسددددددؤوال   ويكون بناء على تفويض مجلس اإلدارة لها بذلك، المراجعة

 :يلي ما وعملها

 المراجعة أعمال سددوب أخرب أعمال بأي يكلفوا وأال اسددب،المن والتدريب واالسددتقالل الكفاءة بها العاملين في تتوافر أن -1

 .الداخلية الرقابة ونظام الداخلية

 .أمامها مسؤولة وتكون بها ترتبف وأن المراجعة، ةلجن إلى تقاريرها اإلدارة ترفع أن -2

 .الشركة لسياسات وفقا   المراجعة ةلجن اعتمادعلى  اء  بن المراجعة دارةإل الرئيس التنفيذي مكافآت تحدَّد أن -3

 .قيد دون عليها والحصول والوثائق داتوالمستن المعلومات ىعل االطالع من ت مكَّن أن -4

  الداخلية المراجعة خطة: والخمسونالثالثة  المادة

 تتمو. ويا  سدددددن الخطة هذه وتحدَّث المراجعة، ةلجن من معتمدة للمراجعة شددددداملة خطة وفق الداخلية المراجعة إدارة تعمل

 .األقل ىعل ويا  سن االلتزام، إدارةذلك  في بما الرئيسة، والعمليات األنشطة مراجعة



 

 52 )نادك( -الحوكمة  الئحة

 

 

 

  الداخلية المراجعة تقرير: والخمسونالرابعة  المادة

 ىعل ويسن ربع بشكل المراجعة ةولجن اإلدارة سمجل إلى وتقدمه أعمالها عن مكتوبا   تقريرا   الداخلية المراجعة إدارة تعد -1

 وبيان وتوصدديات، نتائج من اإلدارة إليه انتهت وما الشددركة في الداخلية الرقابة ظاملن تقييما   التقرير هذا ويتضددمن. األقل

 حال في السيما بشأنها ملحوظات وأي السابقة المراجعة وتوصيات نتائج معالجة بشأن إدارة كل اتخذتها التي اإلجراءات

 .ذلك ودواعي اسبالمن الوقت في المعالجة عدم

 التي المراجعة عمليات بشأن المراجعة ةولجن اإلدارة سمجل إلى وتقدمه مكتوبا   عاما   تقريرا   الداخلية المراجعة إدارة تعد -2

 - وجد إن - الخطة عن انحراف أو إخالل أي أسباب فيه وتبين المعتمدة، الخطة مع ومقارنتها المالية ةالسن خالل أجريت

 .يةالمعن المالية ةالسن هايةلن التالي الربع خالل

 الداخلية، المراجعة إدارةأو  المراجعة ةلجن توصدددية ىعل اء  بن الداخلية المراجعة إدارة تقرير نطاق اإلدارة سمجل دديح -3

 :يلي ما خاصة بصورة التقرير ويتضمن

 .المخاطر إدارةو المالية الشؤون ىعل واإلشراف الرقابة إجراءات -أ

 في المتوقعة غير أو الجذرية التغييرات لمواجهة الموجودة واألنظمة الشددددددركة في المخاطر عوامل تطور تقييم  -ب

  .المالية السوق

 أخطر التي المرات عدد تحديد ذلك في بما الداخلية، الرقابة نظام تطبيق في العليا اإلدارةو اإلدارة سمجل أداء تقييم -ج

 .المسائل هذه بها عالج التي والطريقة) المخاطر إدارة ذلك في بما (رقابية بمسائل لسالمج فيها

 تؤثر قد أو أثرت التي الطوارئ حاالت أو تطبيقها في الضددعف مواطن أو الداخلية الرقابة تطبيق في اإلخفاقجه أو -د

 في هاعن المفصح المشكالت السيما (اإلخفاق هذا معالجة في الشركة اتبعته الذي واإلجراء للشركة، المالي األداء في

 .المالية وبياناتها للشركة ويةالسن التقارير

  .وإدارتها المخاطر تحديد دعن الداخلية الرقابة بأنظمة الشركة تقيد مدب  -ه

 .الشركة في المخاطر إدارة عمليات تصف التي المعلومات -و

 الداخلية المراجعة تقارير حفظ: والخمسونالخامسة  المادة

 قد وما وتوصيات نتائج من إليه خلصت وما أنجز ما بوضوح ةمتضمن العمل داتومستن المراجعة تقارير حفظب تقوم الشركة

 .بشأنها اتخذ
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 الباب السادس

 مراجع حسابات الشركة
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 الحسابات  واختصاصات مراجعوتعيين إسناد مهمة  والخمسون:السادسة المادة 

والتأهيل إلعداد تقرير  تسند الشركة مهمة مراجعة حساباتها السنوية إلى مراجع يتمتع باالستقالل والكفاءة والخبرة -1

القوائم المالية للشركة تعلبر بوضوح وعدالة عن  والمساهمين يبيلن فيه ما إذا كانت اإلدارةموضوعي ومستقل لمجلس 

 الجوهرية. وأدائها في النواحيالمركز المالي للشركة 

 ما يلي: ، مع مراعاةاإلدارةترشيح مجلس  ىتعين الجمعية العامة العادية مراجع حسابات الشركة بناء  عل -2

 توصية من لجنة المراجعة. ىترشيح بناء  علالأن يكون  -أ

 .أن يكون مرخصا  له وأن يستوفي الشروط المقررة من الجهة المختصة -ب

 .مصالحه مع مصالح الشركةأال تتعارض  -ج

 .أال يقل عدد المرشحين عن مراجعين اثنين -د

 :باآلتي مراجع الحسابات يقوم -3

 اية واألمانة للشركة.بذل واجبي العن -أ

 يطرحها. اسب بشأن المسائل المثيرة للشبهة التياإلجراء المن اإلدارةس إبالغ الهيئة في حال عدم اتخاذ مجل -ب

مسؤوال  عن تعويض  . ويكونملهع سدعوة الجمعية العامة العادية إذا لم ييسر المجل اإلدارة سأن يطلب من مجل -ج

، وإذا تعدد المراجعون تقع منه في أداء عمله الضرر الذي يصيب الشركة أو المساهمين أو الغير بسبب األخطاء التي

 بالتضامن. واشتركوا في الخطأ، كانوا مسؤولين
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 السابعالباب 

   أصحاب المصالح
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 المصالح : اإلطار العام لتنظيم العالقة مع أصحابوالخمسون المادة السابعة

 إن وضع قواعد لتنظيم العالقة مع أصحاب المصالح تهدف إلى: -1

 توفير اإلطار التنظيمي المناسب من أجل تحقيق أهداف الشركة وتطلعاتها. -أ

وتمكينهم من الحصول عليها بالقدر الذي يتناسب مع ما يقدمونه من خدمات المحافظة على حقوق أصحاب المصالح  -ب

 للشركة.

حماية الشددركة وتمكينها من الحصددول على حقوقها المختلفة من أصددحاب المصددالح مقابل المنافع والمزايا التي تقدمها  -ج

 لهم.

 حماية.الفرص وال ؤاب المصالح من حيث التعامل وتكافالتوازن والمساواة بين فئات أصح -د

 تشمل فئات أصحاب المصالح المعنيين بهذا التنظيم كل من: -2

 المساهمين. -أ

 المتعاملين مع الشركة من مستهلكين وعمالء وموردين ومتعاقدين. -ب

 موظفي الشركة. -ج

بوضدع سدياسدات وإجراءات واضدحة ومكتوبة لتنظيم العالقة مع أصدحاب المصدالح بهدف حمايتهم  اإلدارةمجلس  وقد قام -3

 ما يلي: –بوجه خاص –قواعد تنظيم العالقة مع أصحاب المصالح  وحفظ حقوقهم وقد غطت

 تليات تعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها وتحميها األنظمة والعقود واالتفاقات. -أ

 ات تسوية الشكاوب أو الخالفات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح.تلي -ب

 تليات مناسبة إلقامة عالقات جيدة مع العمالء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم. -ج

السدددليمة وتنظم  قواعد السدددلوك المهني للمديرين والعاملين في الشدددركة بحيث تتوافق مع المعايير المهنية واألخالقية -د

 تليات مراقبة تطبيق هذه القواعد وااللتزام بها. اإلدارةمجلس  أيضا   وقد وضعالعالقة بينهم وبين أصحاب المصالح، 

 مساهمة الشركة االجتماعية. -ه

 مع المتبعة واألحكام للشروط وفقا   يجري العالقة ذوي واألطراف اإلدارةمجلس  أعضاء مع الشركة تعامل أن تأكيد -و

 .تفضيل أو تمييز أي دون من المصالح أصحاب

 تلك تكون على أن مهامهم، أداء من يمكلنهم نحو ىعل بأنشطتهم المتعلقة المعلومات ىعل المصالح أصحاب حصول -ز

 .منتظم وبشكل المناسب الوقت وفي وكافية صحيحة المعلومات

 .التمييز وعدم والمساواة العدالة لمبادئ وفقا   الشركة في العاملين معاملة -ح
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 يتم استقبال اعتراضات وشكاوب أصحاب المصالح عن طريق أحد الوسائل التالية: -4

 الشركة. إدارةتسجيل الشكوب أو االعتراض بالحضور لمقر  -أ

 الرسائل البريدية والبرقية. -ب

 البريد اإللكتروني والفاكس. -ج

 صندوق الشكاوب والمقترحات بالشركة. -د

 المخالفة الممارسات عن اإلبالغ والخمسون:الثامنة  :المادة

 في المصالح أصحاب يتبعها إجراءات أو سياسات من يلزم ما وضع - المراجعة لجنة اقتراح ىعل بناء   - اإلدارة مجلس قام

 يلي: ما مراعاة وقد تم المخالفة، الممارسات عن اإلبالغ أو هميشكاو تقديم

 من التنفيذية اإلدارة عن يصدر قد بما اإلدارة مجلس) الشركة في العاملون فيهم بمن (المصالح أصحاب إبالغ تيسير -1

 الرقابة أنظمة أو المالية القوائم في الريبة تثير أو المرعية والقواعد واللوائح األنظمة تخالف ممارسات أو تصرفات

 .بشأنها الالزم التحقيق وإجراء تكن، لم أم مواجهتهم في الممارسات أو التصرفات تلك أكانت سواء غيرها، أو الداخلية

 اللجان من غيرها أو المراجعة لجنة في مستقل بعضو المباشر االتصال بتيسير اإلبالغ إجراءات سرية على الحفاظ -2

 .المختصة

 .معها والتعامل المصالح أصحاب بالغات أو شكاوب بتلقي مختص شخص تكليف  -3

 .الشكاوب لتلقي إلكتروني بريد أو هاتف تخصيص -4

 .المصالح ألصحاب الالزمة الحماية توفير  -5

 العاملين تحفيز التاسعة والخمسون: المادة

 يلي:وضعت الشركة برامج تطوير و تحفيز المشاركة و األداء للعاملين بالشركة و قد تضمنت بصفة خاصة ما 

 والموضوعات المسائل في ومناقشتهم الشركة في العاملين تراء إلى لالستماع متخصصة عمل ورة وعقد لجان تشكيل -1

 .المهمة القرارات محل

 لإلنفاق مستقل صندوق التقاعد، وتأسيس وبرامج تحققها التي األرباح من نصيبا   أو الشركة في أسهما   العاملين منح برامج  -2

 .البرامج تلك ىعل

 .الشركة في للعاملين اجتماعية مؤسسات إنشاء -3

 تنظيم العالقة مع المساهمين ن:والستالمادة 

 المجلس من خالل عمله يقوم بما يلي:المجلس هو القائم على رعاية حقوق مساهمي الشركة، ولتحقيق هذا الهدف فإن  -1

البحث عن الفرص االسددتثمارية المناسددبة في األسددواق المحلية والخارجية لزيادة عوائد االسددتثمار وتحقيق أعلى قيمة  -أ

 مضافة للمساهمين.



 

 58 )نادك( -الحوكمة  الئحة

 

 

 

بأفضدل  الشدركة التنفيذية على التطوير المسدتمر في أسداليب اإلنتاج والمبيعات والتسدويق إلنجاز األعمال إدارةتحفيز  -ب

 مستوب من األداء.

 التطبيق الفعال لنظم الجودة على جميع قطاعات الشركة وإداراتها. -ج

الشددددددركة من ذوي الكفاءات والقدرات اإلدارية والفنية المتميزة في جميع  إدارةالعناية والدقة في اختيار القائمين على  -د

 مجاالت العمل بالشركة.

تشغيل وتوجيه المصروفات بما يخدم نشاط الشركة ويزيد في ربحيتها وال ترشيد اإلنفاق وتخفيض تكاليف اإلنتاج وال -ه

 يضر بجودة المنتجات.

 العمل على تعزيز مركز الشركة التنافسي وتنمية مبيعاتها. -و

الشدددددركة التنفيذية لرصددددددها وتحليل  إدارةالعناية بتحليل المخاطر ومصدددددادرها في كافة تعامالت الشدددددركة، وتوجيه  -ز

 أسبابها واتخاذ الوسائل واإلجراءات الكفيلة بمنعها أو تفاديها.

لشركة الحرص على التواصل مع المساهمين والتعرف على مطالبهم واقتراحاتهم واالستجابة لها في تنمية نشاطات ا -ح

 وتطويرها.

رعاية حقوق صغار المساهمين وتوفير الضمانات الكفيلة بحصولهم على المعلومات والحرص على تفعيل مشاركتهم  -ط

 في الجمعيات العمومية للشركة.

اإلفصدددداح عن كل ما يهم المسدددداهمون ويمكنهم من ممارسددددة حقوقهم من تطورات واحداث جوهرية تقع في الشددددركة  -ي

 مع تعليمات هيئة السوق المالية وال يضر بمصالح الشركة.بالشكل الذي يتوافق 

على مصددلحته أو انتهاك  ببين الشددركة واحد مسدداهميها أو تعديحكم عالقة الشددركة مع مسدداهميها في حال نشددوء خالف  -2

 مائحهلحق من حقوقه القواعد واألحكام التي تحددها األنظمة السددددارية وأهمها نظام الشددددركات ونظام السددددوق المالية ولوا

 التنفيذية وأنظمة الشركة وقواعدها الداخلية.

 يتم إتباع اإلجراءات التالية للنظر في معالجة شكاوب المساهمين:  -3

القانونية باإلضددافة  اإلدارةشددؤون المسدداهمين بتسددجيل الشددكوب فور اسددتالمها والنظر فيها باالشددتراك مع  إدارةتقوم  -أ

 لإلدارات األخرب المعنية إذا كان موضوع الشكوب يستدعي ذلك.

 يتم إبداء الرأي بالشكوب وتحديد تلية معالجتها. -ب

 يتم إعداد رد بالشكوب يعتمد من صاحب الصالحية. -ج
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 العالقة مع المتعاملين مع الشركةتنظيم  والستون:الواحدة المادة 

المتعاملين معها تنظمها مجموعة من السددياسددات التي تصدددرها الشددركة في مجاالت التسددويق والمبيعات عالقة الشددركة مع  -1

والمشددددتريات والتعامالت المصددددرفية والجودة والشددددؤون المالية، وتحدد تلك السددددياسددددات حقوق المتعاملين مع الشددددركة 

 والتزامات الشركة نحوهم.

ة أو معنوية لدب المتعاملين معها وتتخذ في هذا الشددددأن كافة السددددبل النظامية تقوم الشددددركة بالمطالبة بما لها من حقوق مادي -2

المتاحة في تحصدددددديل حقوقها، وفي المقابل تلتزم الشددددددركة في عقودها المختلفة التي تبرمها مع العمالء والموردين وكافة 

 المتعاملين معها بالوفاء بجميع الشروط التعاقدية ومن ذلك على سبيل المثال:

 جودة منتجاتها حسب الشروط المتفق عليها.ضمان  -أ

 سداد مستحقات الغير في مواعيدها. -ب

 االلتزام بأحكام االئتمان الممنوحة للمتعاقدين مع الشركة. -ج

 تنفيذ االلتزامات العقدية بحسن نية وأمانة وشرف. -د

 يتم إتباع اإلجراءات التالية في نظر ومعالجة شكاوب مستهلكي منتجات الشركة: -3

 الجودة في سجل خاص يعد لهذا الغرض. إدارةخ استالم الشكوب وموضوعها من قبل تسجيل تاري -أ

 المختصة. اإلدارةالجودة في موضوع الشكوب وتبدي الرأي فيها إذا أمكن لها ذلك أو تحيلها إلى  إدارةتنظر  -ب

رد بذلك يعتمد من صاحب المختصة بالنظر في الشكوب وإبداء الرأي فيها وتحديد تلية لمعالجتها وإعداد  اإلدارةتقوم  -ج

 الصالحية.

 يتم إتباع اإلجراءات التالية في نظر ومعالجة شكاوب عمالء الشركة ومورديها والمتعاملين معها: -4

تقدم الشددددكوب إلى المفوضددددين من قبل الشددددركة بذلك ويوضددددح فيها موضددددوعها والطلبات المتعلقة بها ويرفق معها  -أ

 المستندات المؤيدة لها.

القانونية متى ما دعت الحاجة  اإلدارةالمختصة لنظرها وإبداء الرأي فيها باالشتراك مع  اإلدارةيتم إحالة الشكوب إلى  -ب

 إلى ذلك ويتم إعداد تقرير بهذا الشأن يرفع إلى العضو المنتدب إن لزم األمر.

 المناسبة لمعالجتها.بإعداد رد بالشكوب يتضمن اآللية  –أو من يفوضه  –يقوم العضو المنتدب  -ج

تحرص الشددددددركة دائما  في خالفاتها مع المتعاملين معها إلى تسددددددوية تلك الخالفات وديا  ما أمكن ذلك لتفادي اللجوء إلى  -5

 المطالبة القضائية.
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ى تقوم الشركة بشكل مستمر باإلفصاح لكافة المتعاملين معها عن سياساتها وإجراءاتها المختلفة فيما يخصهم واطالعهم عل -6

 أي تطورات فيها، واستقبال مقترحاتهم واستفساراتهم في هذا الخصوص والرد عليها.

يكون االطالع على تلك  أالتلتزم الشددددددركة بسددددددرية معلومات المتعاملين معها وتضددددددمن ذلك في عقودها معهم، وتحرص  -7

 المعلومات إال في الحدود الضرورية أو في الحاالت التي يفرضها النظام.
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 الباب الثامن

   المعايير المهنية و األخالقية
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 سياسة السلوك المهني والستون:الثانية المادة 

 يلي: بصفة خاصة ما راعتسياسة للسلوك المهني والقيم األخالقية في الشركة، بوضع  اإلدارةمجلس  قام

واجبي العناية والوالء تجاه  التنفيذية وموظفي الشركة ببذل اإلدارةو اإلدارةالتأكيد على كل عضو من أعضاء مجلس  -1

مصلحته الشخصية  ىوتعظيم قيمتها، وتقديم مصالحها عل الشركة، وكل ما من شأنه صون مصالح الشركة وتنميتها

 في جميع األحوال.

الشركة ومصلحة المساهمين  لجميع المساهمين في الشركة، وااللتزام بما يحقق مصلحة اإلدارةتمثيل عضو مجلس  -2

 المجموعة التي انتخبته فحسب. ومراعاة حقوق أصحاب المصالح اآلخرين، وليس مصلحة

 والتعليمات ذات الصلة. وكبار التنفيذيين فيها بجميع األنظمة واللوائح اإلدارةترسيخ مبدأ التزام أعضاء مجلس  -3

تحقيق مصلحة خاصة  التنفيذية لمنصبه الوظيفي بهدف اإلدارةأو عضو  اإلدارةالحيلولة دون استغالل عضو مجلس  -4

 به أو بغيره.

وأهدافها، وعدم استغالل تلك  التأكيد على قصر استعمال أصول الشركة ومواردها على تحقيق أغراض الشركة -5

 األصول أو الموارد لتحقيق مصالح خاصة.

الخاصة بالشركة بما  قيقة ومحكمة وواضحة تنظم صالحية وتوقيت االطالع على المعلومات الداخليةوضع قواعد د -6

منها أو اإلفصاح عنها ألي شخص، إال في  التنفيذية وغيرهم اإلدارةو اإلدارةيحول دون استفادة أعضاء مجلس 

 الحدود المقررة أو الجائزة نظاما .

 السلوك المهني لموظفي الشركةاعد قو والستون:الثالثة المادة 

التنفيذية وأنظمة الشركة  مايحكم قواعد السلوك المهني لموظفي الشركة نظام العمل ونظام السوق المالية ولوائحه -1

وقواعدها واألنظمة الرسمية ذات العالقة، ويلتزم موظفي الشركة عند أدائهم لواجباتهم الوظيفية بالقواعد واألحكام التي 

لتها لموظفيها آيها تلك األنظمة والقواعد عند مستفرضها عليهم تلك األنظمة والقواعد، كما تتقيد الشركة بما تفرضه عل

 في حال إخاللهم بواجباتهم الوظيفية. ومحاسبتهم

البشرية والقواعد المنظمة  وإجراءات المواردبشكل مستمر بمراجعة سياسات  -أو من يفوضه  -يقوم العضو المنتدب  -2

للعمل داخل الشركة وتطويرها بما يتوافق مع القواعد والمعايير المهنية واألخالقية السليمة وبما ال يتعارض مع األنظمة 

 الرسمية في هذا المجال.

وقهم التعاون مع أصحاب المصالح في كل ما من شأنه تحقيق الحماية لهم والمحافظة على حقبموظفي الشركة  يقوم -3

 المرتبطة بالشركة دون تمييز بينهم مع مراعاة األنظمة والقواعد المنظمة للعالقة مع أصحاب المصالح.

على موظفي الشركة السعي لتحقيق أهداف الشركة وتطلعاتها ببذل الجهود وفق أعلى مستويات الكفاءة والعناية في أدائهم  -4

تكاب أي عمل يمكن أن يؤدي إلى اإلساءة لسمعة الشركة أو لواجباتهم الوظيفية، كما على موظفي الشركة تجنب ار

 تعريض مصالحها للخطر.

على الشركة توفير مناخ عمل مناسب لجميع العاملين بها وتحقيق العدالة بين جميع الموظفين وتمكينهم من ممارسة  -5

 واألنظمة الداخلية في الشركة. حقوقهم على اختالف مهامهم ومستوياتهم الوظيفية وفقا  لما تقره لهم األنظمة الرسمية

 التي تحمي مصالحها وممتلكاتها وتمنع استغاللها بوجه غير مشروع. واإلجراءاتتسعى الشركة لوضع القواعد  -6
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 تعارض المصالح لموظفي الشركة والستون:الرابعة  المادة

تحقيق فائدة أو منفعة شخصية يحظر على موظفي الشركة بشكل عام القيام بأي عمل يتعارض مع مصالح الشركة بقصد  -1

 مباشرة أو غير مباشرة، ومن األعمال المحظور على موظفي الشركة القيام بها على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:

 استغالل الموظف لمركزه الوظيفي أو استعمال نفوذه في الشركة لتحقيق منفعة شخصية له أو للغير. -أ

التي يطلع عليها أو التي يمكنه الحصول عليها بحكم وظيفته ولو بعد  إفشاء معلومات الشركة ذات الطابع السري -ب

 تركه العمل في الشركة حتى وإن لم يسعى لتحقيق منفعة شخصية له أو لغيره من وراء ذلك.

 من هذا النظام. السبعينقيام الموظف بأي من األعمال المحظورة في المادة  -ج

نحوها له أو ألي من أفراد عائلته من أي جهة تتعامل أو تسعى للتعامل طلب أو قبول الهدايا أو الهبات أو الخدمات و -د

 مع الشركة.

 استخدام أصول وممتلكات الشركة أو االستفادة من الخدمات التي تقدمها في األغراض الخاصة.  -ه

 عالقة بأي منهم التعامل في أي أوراق مالية للشركة خالل الفترات اآلتية:  ووز لكبار التنفيذيين أو أي شخص ذال يج -2

( يوما  تقويميا  السابقة لنهاية ربع السنة المالية حتى تاريخ إعالن ونشر القوائم المالية األولية بعد فحصها 15خالل الـ) -أ

 للشركة.

 تاريخ إعالن القوائم المالية السنوية للشركة.( يوما  تقويميا  السابقة لنهاية السنة المالية حتى 30خالل الـ) -ب

يحظر على موظفي الشركة العمل لدب أي جهة أخرب بدون تصريح رسمي بذلك من الشركة، وعليهم اإلفصاح للشركة  -3

كتابة عن أي منصب يشغلونه خارج الشركة أو أي مصلحة تربطهم أو أي من أفراد عائالتهم مع شركات أو مؤسسات أو 

 مع الشركة أو تسعى للتعامل معها.تتعامل  أي جهات أخرب

على الشركة تجنب الجمع بين موظفين تربطهم عالقة قرابة ألداء وظائف أو مهام ذات عالقة أو مكملة لبعضها قد تؤدي  -4

 إلى إضعاف الرقابة والضبف الداخلي.

معالجة حالة التعارض ولها في سبيل في حال اكتشاف حالة تعارض يكون أحد موظفي الشركة طرفا  فيها، فعلى الشركة  -5

 ذلك إن استدعى األمر:

 تحقيق في حالة التعارض. إلجراءتشكيل لجنة مكونة من ثالثة أعضاء من قبل العضو المنتدب أو من يفوضه  -أ

التي من شأنها التحقق من الحالة كسماع أقوال األطراف ذوي  اإلجراءاتيكون للجنة الصالحيات الالزمة في اتخاذ  -ب

 على المستندات المتصلة بالحالة ونحوه. واالطالعقة العال

التي تم إتباعها في التحقيق ونتائجه وتوصيات  واإلجراءاتتقوم اللجنة بإعداد تقرير بالحالة يتضمن وصف لها  -ج

اللجنة، وترفع التقرير مع كافة المستندات والوثائق الداعمة له للعضو المنتدب أو من يفوضه إلصدار قرار فيها، 

 وذلك وفق ما يجيزه نظام العمل.

به عمل يتعارض مع مصالح الشركة، إلى جانب العقوبات التأديبية التي يحق للشركة إيقاعها على الموظف الذي يثبت ارتكا -6

 فإنه يحق للشركة مسألة الموظف قضائيا  عن الضرر الذي لحق بها.

 المسؤولية االجتماعية والستون:الخامسة  المادة

بين أهدافها واألهداف التي  سياسة تكفل إقامة التوازن - اإلدارة ساقتراح من مجل ىاء  علبن -الجمعية العامة العادية  وضعت

 واالقتصادية للمجتمع. يصبو المجتمع إلى تحقيقها بغرض تطوير األوضاع االجتماعية
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 السادسة والستون: مبادرات العمل االجتماعيالمادة 

شمل ذلك قد االجتماعي، و الشركة في مجال العملد الوسائل الالزمة لطرح مبادرات يدحقام بتالبرامج و اإلدارةس مجل وضع

 ما يلي:

لشركات األخرب ومقارنة ذلك با من مبادرات في العمل االجتماعي، س تربف أداء الشركة بما تقدمهمؤشرات قياوضع  -1

 .ذات النشاط المشابه

 وتثقيفهم بها. اها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهمف المسؤولية االجتماعية التي تتبناإلفصاح عن أهدا -2

 الشركة. ي التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطةاإلفصاح عن خطف تحقيق المسؤولية االجتماعية ف -3

 وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية االجتماعية للشركة. -4

 الشركة االجتماعية أهداف :السابعة والستونالمادة 

خالل ممارستها ويتمثل هدف الشركة االجتماعي باإلسهام في تطوير المجتمع الذي تعمل فيه، وتلبية بعض من احتياجاته من 

ألنشطتها المختلفة وذلك بالقدر الذي يتناسب مع إمكانياتها وال يتعارض مع مصلحة مساهميها، وتتركز مساهمات الشركة 

 االجتماعية في نواحي متعددة من أهمها ما يلي:

ن أنشطة الشركة االلتزام باألنظمة المتعلقة بالحفاظ على البيئة وتجنب مصادر التلوث وإزالة أي مصدر لها ناتج ع -1

 التصنيعية وغيرها.

السعي في تنفيذ التوجهات الحكومية في تنمية الموارد البشرية السعودية وإتاحة الفرص التدريبية للشباب السعوديين في  -2

 مشاريع الشركة ومصانعها وإداراتها.

لمختلفة وفقا  ألنظمة وقواعد األمن توفير وسائل األمن والسالمة لجميع العاملين لديها في المشاريع والمصانع والمرافق ا -3

 والسالمة.

المحافظة على جودة منتجاتها والخدمات المرتبطة بها ومراعاة التطبيق األمثل لقواعد ومعايير الجودة والمقاييس المعمول  -4

 بها محليا  ودوليا .

لمواطنين والمنشآت المجاورة توفير خدمات اإلسعاف الطبي في جميع مرافق الشركة لجميع العاملين وإتاحة استخدامها ل -5

 في حال الطوارئ.

في حدود إمكانيات الشركة وبما ال  واالجتماعيةتقديم المساعدات النقدية والعينية والخدمية للمؤسسات والمنظمات الخيرية  -6

 يضر بمصالح المساهمين.
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 وإجراءاته اإلفصاح سياسات :والستونالثامنة  المادة

سجيل بقواعد إخالل دون ساتبوضع  اإلدارة مجلس يقوم واإلدراج، الت  يةفاإلشرا وأنظمته وإجراءاته لإلفصاح مكتوبة سيا

 مع التنفيذية، ولوائحهما – األحوال حسب – المالية السوق ونظام الشركات نظام في الواردة اإلفصاح متطلبات مع يتفق بما

  :يلي ما مراعاة

 المالية المعلومات على االطالع من المصالح وأصحاب المساهمين تمكلن مالئمة إفصاح أساليب السياسات تلك أن تتضمن -1

 .متكامل بشكل الشركة وضع على والوقوف األسهم وملكية وأدائها بالشركة المتعلقة المالية وغير

 المناسب الوقت وفي مضلل، وغير وصحيح واضح وبشكل تمييز، دون من والمستثمرين للمساهمين اإلفصاح أن يكون -2

 .وجل أكمل على حقوقهم ممارسة من المصالح وأصحاب المساهمين لتمكين وذلك ودقيق منتظم نحو وعلى

 دورية أو طبيعتها حيث من تصدددنيفها وأسدددلوب عنها، اإلفصددداح الواجب المعلومات تحديد تتضدددمن للتقارير نظم إعداد -3

 .عنها اإلفصاح

 المالية السوق نظام أحكام ومع الممارسات، أفضل مع توافقها من والتحقق دوري، بشكل اإلفصاح سياسات مراجعةيتم  -4

 .التنفيذية ولوائحه

 اإلطار العام لإلفصاح والستون:التاسعة المادة 

والتطورات الجوهرية التي تهم أصحاب المصالح بشفافية كاملة، كما تلتزم الشركة بشكل مستمر باإلفصاح عن األحداث  -1

 تقوم الشركة بدعم هذا التوجه وتفعيله على كافة تعامالتها وأنشطتها واعتباره التزام دائم عليها.

مدة من تلتزم الشددددددركة بعدم اإلعالن عن أي معلومات إال بعد التأكد من دقتها، وأنها معدة وفق الضددددددوابف والمعايير المعت -2

 جهات االختصاص إذا كانت تستدعي طبيعة تلك المعلومات ذلك.

يتولى العضددو المنتدب مسددؤولية تطبيق القواعد المتعلقة باإلفصدداح ويكون مسددؤوال  عن ذلك أمام المجلس، ويقوم العضددو  -3

 المنتدب بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس في هذا الخصوص.

لطابع السري والمؤثرة على سعر السهم عن جميع العاملين في الشركة وغيرهم تقوم الشركة بحجب كافة المعلومات ذات ا -4

ومن المعلومات السددرية ما يتعلق بالنتائج المالية  مباشددرة،إلى حين إعالنها بشددكل رسددمي باسددتثناء األشددخاص المعنيين بها 

 على النتائج المالية ونحوه. )األولية والنهائية(، األحداث المؤثرة على النتائج المالية، القرارات ذات األثر

في جميع األحوال فإن الشدددركة تقوم باإلفصددداح بما لديها من معلومات بشدددكل ال يضدددر بمصدددالحها أو يشدددكل خطرا  على  -5

في حالة عدم  -ينطوي عدم اإلفصدداح في مسددألة معينة على تضددليل للمسدداهمين، وتقدم الشددركة  أالمركزها التنافسددي على 

يانا  للهيئة يشتمل على المعلومات المطلوبة واألسباب المؤيدة إلى عدم اإلفصاح عن تلك المعلومات بسرية تامة ب -اإلفصاح 

 في ذلك الوقت. 
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 : التصرفات والممارسات المحظورةالسبعونالمادة 

يحظر على الشددددخص المطللع أن يفصددددح عن أي معلومات داخلية ألي شددددخص تخر، وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذا  -1

 الشخص اآلخر من الممكن أن يقوم بالتداول في السهم بناء على المعلومات الداخلية. 

 يحظر على الشخص المطللع التداول في أسهم الشركة بناء على معلومات داخلية. -2

أو كتابة ببيان غير صدددحيح يتعلق بواقعة  شدددفاهيةى الشدددخص المطللع أو أصدددحاب المصدددالح بالشدددركة التصدددريح يحظر عل -3

جوهرية أو إغفال التصدددددريح ببيان ملزم بالتصدددددريح عنه بمقتضدددددى النظام أو اللوائح التنفيذية، أو قواعد السدددددوق أو مركز 

بالبيان المطلوب، بهدف التأثير على سعر أو قيمة السهم، أو  اإليداع، إذا كان التصريح بالبيان، أو إغفال الشخص التصريح

 السهم، أو اإلحجام عن ممارستها. حث شخص تخر على شراء أو بيع السهم، أو حثه على ممارسة حقوق يمنحها إياه

علق يحظر على الشخص المطللع أو أصحاب المصالح بالشركة الترويج بشكل مباشر أو غير مباشر، لبيان غير صحيح يت  -4

بواقعة جوهرية، أو لرأي بهدف التأثير على سعر أو قيمة السهم، أو أي هدف تخر ينطوي على تالعب. وينطبق هذا الحظر 

 الترويج لبيان صرح به شخص أخر.  على الترويج لبيان صرح به الشخص نفسه، أو على

 عن األخبار والتطورات الجوهرية : اإلعالنوالسبعونالواحدة المادة 

الهيئة والجمهور دون تأخير بأي أحداث أو تطورات مهمة تندرج في إطار نشداطها وال تكون معرفتها  تقوم الشدركة بإبالغ -1

 متاحة لعامة الناس وتؤثر على أصولها وخصومها أو على وضعها المالي أو على المسار العام ألعمالها، والتي يمكن:

 أن تؤدي إلى تغير كبير في سعر األسهم المدرجة.  -أ

 أو تؤثر تأثيرا  كبيرا  على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها. -ب

 عنها اآلتي:  باإلعالن الشركة التي تقومتشتمل األخبار والتطورات المهمة  -2

 الشركة العليا. إدارةأية تغييرات في تشكيل أعضاء المجلس أو   -أ

 أولوية.طرح أسهم حقوق  -ب

 توصية أسهم منحة. -ج

 اتفاقيات تملك أسهم. -د

 اإلعالنات المتعلقة بالجمعيات العامة. -ه

 توزيع أرباح على مساهمي الشركة. -و

 توقيع مذكرات التفاهم. -ز

 اإلعالن عن مشاريع الشركة. -ح
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 إعالن الحصول على تمويل. -ط

 اإلعالنات المتعلقة بأدوات الدين. -ي

 خمسة بالمئة من صافي األصول. %5الدعاوب القضائية التي تساوب أو تزيد قيمتها عن  -ك

 اإلعالن عن التطورات المعلنة سابقا . -ل

 .اإلعالنات االلحاقية والتصحيحية -م

 مراعاتها عند نشر اإلعالنات: تمتعليمات عامة ي -3

 من المتوقع حدوثه:فيما يلي البيانات التي يشملها أي إعالن لخبر أو تطور جوهري وقع أو  -أ

 الجوهري المراد إعالنه. ويعكس التطوريكون اإلعالن واضحا   -1

 تقديم وصف مفصل للتطور الجوهري مع توضيح جميع المعلومات المرتبطة به والتواريخ المتعلقة به. -2

 إيضاح العوامل والمبررات التي أدت إلى حدوث التطور الجوهري. -3

 ذلدك،وإذا تعدذر  الجوهري،القوائم المداليدة وجدب ذكر األثر المدالي للتطور إذا كدان للتطور الجوهري أثر مدالي في  -4

 وجب ذكر السبب.

على الشددركة بذل العناية الالزمة للتأكد من أن أي وقائع أو معلومات مرتبطة بذلك التطور الجوهري صددحيحة وغير  -5

 مضلله.

 في مضمون أو نتائج التطور الجوهري. على الشركة عدم استبعاد أو حذف أو إخفاء أي معلومات يمكنها التأثير -6

وجب أن يتضددمن اإلعالن شددروط ومدة  أصددول،إذا نشددأ عن التطور الجوهري أي التزام مالي على الشددركة أو رهن  -7

 أو الرهن والجهات التي تكون طرفا  فيه وأثره في القوائم المالية. االلتزاموقيمة هذا 

 عليها إعالن أي تطورات جديدة تطرأ على ذلك الحدث. إذا أعلنت الشركة حدثا  جوهريا  مستقبليا ، ف -8

 في جميع األحوال ينبغي التقيد بمتطلبات نماذج اإلعالنات الصادرة من هيئة السوق المالية لكل حالة متى ما وجدت. -9

جديدة فعليها إعالن أية تطورات  مستقبلية،إذا أعلنت الشركة تطورا  جوهريا  من الممكن أن يكون له تطورات جوهرية  -ب

 تطرأ على ذلك الحدث.

 التقيد بنماذج اإلعالنات الواردة ضمن تعليمات هيئة السوق المالية.بالشركة  تقوم -ج

 اإلفصاح عن كل منهما بشكل منفصل عن اآلخر.ب تقوم الشركة،في حال وجود تطورين جوهريين لدب  -د

قل من أإذا حدث أي من التطورات الجوهرية المنصدددددوص عليها في الباب الثامن من قواعد التسدددددجيل واإلدراج خالل  -ه

سدددددداعتين من بداية فترة التداول أو أثناء فترة التداول، فعلى الشددددددركة االنتظار حتى انتهاء فترة التداول ومن ثم إعالنه 
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ذ كافة االحتياطات الالزمة كافة لضددمان عدم تسددرب الخبر عن تلك ، مع وجوب اتخا) تداول( على موقع السددوق المالية

التطورات قبل نشر اإلعالن أما إذا كان الخبر عن التطور الجوهري من النوع الذي ال يمكن للشركة ضمان عدم تسربه 

ر محل الخبر ، أو أن يكون التطوالسرية )كأن يكون مرتبطا  بأطراف أخرب ال تضمن الشركة التزامها بالمحافظة على

 إبالغ الهيئة فور وقوعه. تم( فية الطبيعية أو الحريق أو نحو ذلكمادة إعالمية، كالكارث

اإلعالن عنه  تمالشركة أو لجان المراجعة أو أي لجان أخرب سيناقش خاللها موضوع ي إدارةعقد اجتماعات مجلس  تمي -و

 )ركة من نشددر اإلعالن على موقع السددوق المالية )تداولخالل فترة تمكن الشدد واإلدراجبناء  على أحكام قواعد التسددجيل 

 .االجتماعمن بداية فترة التداول التي تلي عقد 

سات  -ز سيا شركة أن تضع  شركة بالتزاماتها في  وإجراءاتعلى ال شأن اإلفصاح عن التطورات المهمة بما يكفل وفاء ال ب

لإلعالن عن المعلومات المالية بما يضددددددمن اتسددددددداق اإلعالن مع هذه التعليمات مع  إجراءاتهذا المجال وأن تضددددددع 

ن يتم قبول صدديغة اسددتمرار متابعة موظفي الشددركة مع الموظفين المختصددين في السددوق المالية السددعودية )تداول( إلى أ

  اإلعالن ونشره.

المشددار إليها أسددماء األشددخاص المسددؤولين عن النشددر في حالة األحداث الطارئة وتحديد  واإلجراءات وتتضددمن السددياسددات

 وأسماء أشخاص تخرين في حالة عدم تواجد الشخص المعني أثناء وقوع الحدث. النشر،درجة صالحياتهم في مجال 

عن ذلك فورا  وال تنتظر حتى  يتم اإلعالنفإنه  الدورية،الجوهرية أثناء إعداد القوائم المالية في حالة حدوث التطورات  -ح

 صدور قوائمها المالية حتى لو حدث ذلك قبل نشر النتائج المالية بوقت قصير.

تتعلق بأي تحديد مدب الحاجة إلى بث إعالن على موقع )تداول( للرد على إشدداعات بالشددركة  تقومالرد على الشددائعات:  -ط

 تطورات جوهرية، أو متى ما ورد لها تعليمات من الهيئة بضرورة بث مثل هذا اإلعالن.

ذات العالقة األخرب المنصدددوص عليها في نظام السدددوق  بااللتزاماتتلتزم الشدددركة فيما يتعلق بإعالناتها بعدم اإلخالل  -ي

 المالية ولوائحه التنفيذية.

 .على الشركة التقيد بقواعد اللغة العربية السليمة عند صياغة إعالناتها -ك

  لمالية: اإلفصاح عن المعلومات اوالسبعونانية الثالمادة 

م القوائم يتقدتم عضددو مفوض من المجلس ومن المدير المالي، وييعتمد المجلس القوائم المالية السددنوية للشددركة وتوقع من  -1

 المجلس إلى الهيئة فور اعتمادها.المالية السنوية وتقرير 

يجب أن تعتمد الشدددركة قوائمها المالية األولية بالتوقيع عليها من عضدددو مفوض من المجلس ومن المدير المالي وتقدم إلى  -2

 الهيئة فور اعتمادها.
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ر التطبيقات اإللكترونية التي تحددها الهيئة عن قوائمها المالية األولية والسدددنوية فور اعتمادها وال يجوز تعلن الشدددركة عب -3

 نشر هذه القوائم وتوزيعها على المساهمين أو الغير قبل إعالنها في السوق. 

وفقا  لمعايير المحاسبة الصادرة فحصها  المعدة و التي تمد الهيئة وتعلن للمساهمين عن قوائمها األولية يتزوبالشركة  تقوم -4

عن الهيئة السدددددعودية للمحاسدددددبين القانونيين، وذلك فور اعتمادها وخالل فترة ال تتجاوز ثالثين يوم عمل من نهاية الفترة 

 المالية التي تشملها تلك القوائم.

يرا  عن نشددداطها ومركزها المالي في نهاية كل سدددنة مالية للشدددركة أن يعد القوائم المالية للشدددركة وتقر اإلدارةمجلس  يقوم -5

قترحة لتوزيع األرباح. ويضدددع المجلس هذه الوثائق تحت  ن هذا التقرير الطريقة الم  مل نقضدددية، وي ضددد  عن السدددنة المالية الم 

  .تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين يوما  على األقل

الي إدارةرئيس مجلس  يقوم -6 ديرها الم  شدددار إليها في الفقرة ) بالتوقيع على الشدددركة ورئيسدددها التنفيذي وم  ( من 1الوثائق الم 

حدد النعقاد الجمعية  هذه المادة، وت ودع ن سددددخ منها في مركز الشددددركة الرئيس   وعد الم  تحت تصددددرف المسدددداهمين قبل الم 

 .العامة بعشرة أيام على األقل

اهمين بالقوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس  اإلدارةعلى رئيس مجلس  -7 س  ، وتقرير مراقب الحسابات، اإلدارةأن ي زود الم 

شركة الرئيس   شر في جريدة يومية توزع في مركز ال ا أن ي رسل صورة من هذه الوثائق إلى الوزارة ما لم ت ن . وعليه أيض 

 خمسة عشر يوما  على األقل.وكذلك إلى الهيئة، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة ب

 .بتعليمات اإلعالنات الصادرة من هيئة السوق على كافة األحداث والعمليات التي يتطلب اإلفصاح عنها نظاما   االلتزام -8

 بات اإلفصاح المستمربمتطل االلتزام: والسبعونالثالثة المادة 

عضددوين مفوضددين أحدهما عضددوا  في المجلس واآلخر يقوم المجلس بتعبئة النماذج الصددادرة من الهيئة بخصددوص تعيين  -1

 أحد كبار التنفيذيين وذلك لتمثيل الشركة لدب الهيئة في جميع األغراض المتعلقة بقواعد التسجيل واإلدراج.

الشركة بشكل دوري بتعبئة النماذج الصادرة من الهيئة والخاصة بالقوائم المالية األولية والسنوية وترفق معها  إدارةتقوم  -2

 القوائم المالية كاملة.

وكبار  اإلدارةالشددددددركة بتعبئة النموذج الصددددددادر من الهيئة والمتضددددددمن بيانات عن رئيس وأعضدددددداء مجلس  إدارةتقوم  -3

ديث بياناته بشكل دوري في حال تغير رئيس أو أحد أعضاء المجلس أو أحد كبار التنفيذيين التنفيذيين في الشركة، ويتم تح

 في الشركة.

الشركة بالرد بشكل واضح على استفسارات الهيئة المختلفة وذلك باستخدام النموذج الصادر من الهيئة وتوقيعه  إدارةتقوم  -4

 من الشخص المفوض من قبل المجلس.
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قة بتعبئة النماذج الصدددادرة من الهيئة والخاصدددة باإلشدددعار المتعلق بملكية حصدددص كبيرة من يقوم األشدددخاص ذوي العال -5

 األسهم طبقا  لقواعد التسجيل واإلدراج.

كمة الشددددركات  إدارةتقوم  -6 الشددددركة بتعبئة النموذج الصددددادر من الهيئة والخاص باإلفصدددداح عن مدب اإللتزام بالئحة حول

 .اإلدارة، ويتم إرساله خالل المهلة الزمنية المحددة إلرسال تقرير مجلس وتوقيعه من قبل عضو المجلس المفوض

 اإلدارةاإلفصاح في تقرير مجلس  :والسبعونالرابعة المادة 

 عرضددا  لعملياتها خالل السددنة األخيرة وجميع العوامل المؤثرة على أعمال الشددركة اإلدارةيجب أن يتضددمن تقرير مجلس  -1

 .ووضعها الماليوالتي يحتاجها المستثمر ليتمكن من تقييم أصول الشركة وخصومها 

 أعمال في المؤثرة العوامل وجميع األخيرة، المالية السددددددنة خالل لعملياته عرضددددددا   اإلدارة مجلس تقرير يتضددددددمن  -2

 :يلي ما على اإلدارة مجلس تقريرويجب أن يشتمل الشركة،

 .ذلك وأسباب يطبَّق لم وما الالئحة هذه أحكام من ط بق ما -أ

 .وخبراتهم ومؤهالتهم والسابقة الحالية ووظائفهم التنفيذية، اإلدارةو اللجان، وأعضاء ،اإلدارة مجلس أعضاء أسماء -ب

 الحالية إدارتها مجال في عضددوا   الشددركة إدارة مجلس عضددو يكون التي خارجها أو المملكة داخل الشددركات أسددماء -ج

 .مديريها من أو والسابقة

 غير إدارة مجلس عضددو - تنفيذي إدارة مجلس عضددو :اآلتي النحو ىعل أعضددائه وتصددنيف اإلدارة مجلس تكوين -د

 .مستقل إدارة مجلس عضو -تنفيذي

 المسددداهمين بمقترحات علما   – التنفيذيين غير وبخاصدددة – أعضدددائه إلحاطة اإلدارة مجلس اتخذها التي اإلجراءات -ه

 .وأدائها الشركة حيال وملحوظاتهم

 أسماء ذكر مع المكافآت،و الترشيحات ولجنة المراجعة، لجنة :مثل ومهامها، اللجان الختصاصات مختصر وصف -و

 .اجتماع لكل لألعضاء الحضور وبيانات انعقادها وتواريخ اجتماعاتها وعدد وأعضائها ورؤسائها اللجان

 التي الخارجية والجهة وأعضدائه، لجانه وأداء أدائه تقييم في اإلدارة مجلس عليها اعتمد التي الوسدائل ينطبق، حيثما -ز

 .وجدت إن بالشركة، وعالقتها بالتقييم قامت

 في الشركة. التنفيذية اإلدارةو جلسالم أعضاءوعن كيفية تحديد مكافآت  كافآتالم سياسة عن اإلفصاح -ح

 أو إشددرافيه جهة أي من أو الهيئة من الشددركة ىعل مفروض احتياطي قيد أو احترازي تدبير أو جزاء أو عقوبة أي -ط

 .المستقبل في وقوعها وتفادي عالجها وسبل لها الموقعة والجهة المخالفة أسباب بيان مع قضائية، أو تنظيمية
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 كفاية مدب في المراجعة لجنة رأي إلى إضددافة بالشددركة، الداخلية الرقابة إجراءات لفعالية السددنوية المراجعة نتائج -ي

 .الشركة في الداخلية الرقابة نظام

 .وجوده عدم حال في الشركة في داخلي مراجع تعيين إلى الحاجة مدب بشأن المراجعة لجنة توصية -ك

 بها األخذ المجلس رفض التي أو ،اإلدارة مجلس قرارات وبين بينها تعارض يوجد التي المراجعة لجنة توصددديات -ل

 تلك ومسددوغات الداخلي، المراجع تعيين أو أدائه وتقييم أتعابه وتحديد وعزله الشددركة حسددابات مراجع تعيين بشددأن

 .بها األخذ عدم وأسباب التوصيات،

 .وجدت إن للشركة، االجتماعية المساهمات تفاصيل -م

 اإلدارة مجلس أعضدددداء وأسددددماء األخيرة المالية السددددنة خالل المنعقدة للمسدددداهمين العامة الجمعيات بتواريخ بيان -ن

 .الجمعيات لهذه الحاضرين

شاط ألنواع وصف -س شركة ةالرئيس الن شاط، من أكثر أو نوعين وصف حال وفي .التابعة وشركاتها لل  إرفاق ويتم الن

 .النتائج في وإسهامها الشركة أعمال حجم في وتأثيره نشاط بكل بيان

 وقف أو أعمالها، توسددددعة أو للشددددركة، الهيكلية التغييرات ذلك في بما (المهمة الشددددركة وقرارات لخطف وصددددف -ع

 .الشركة ألعمال المستقبلية والتوقعات )عملياتها

 )السوق مخاطر أم تمويلية، مخاطر أم تشغيلية مخاطر أكانت سواء) الشركة تواجهها مخاطر بأي المتعلقة المعلومات -ف

 .ومراقبتها المخاطر هذه إدارة وسياسة

 الخمس المالية السددنوات في أعمالها ونتائج وخصددومها الشددركة ألصددول بياني رسددم أو جدول شددكل على خالصددة -ص

 .أقصر أيهما التأسيس منذ أو األخيرة

 .التابعة وشركاتها الشركة إيرادات إلجمالي جغرافي تحليل -ق

 .الشركة أعلنتها توقعات أي أو السابقة السنة نتائج عن التشغيلية النتائج في جوهرية فروقات ألي إيضاح -ر

 .القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة من المعتمدة المحاسبة معايير عن اختالف ألي إيضاح -ة

 لعملياتها، الرئيس   المحل والدولة ،الرئيس   ونشددداطها فيها الشدددركة ملكية ونسدددبة مالها ورأس تابعة شدددركة كل اسدددم -ت

 .تأسيسها محل والدولة

 .تابعة شركة لكل الصادرة الدين وأدوات األسهم تفاصيل -ث

 .األسهم أرباح توزيع في الشركة لسياسة وصف -خ
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 الشددركة إدارة مجلس أعضدداء عدا)ألشددخاص  تعود التصددويت في األحقية ذات األسددهم فئة في مصددلحة ألي وصددف -ذ

 التسددددجيل قواعد من واألربعين الخامسددددة المادة بموجب الحقوق بتلك الشددددركة أبلغوا) وأقرباءهم التنفيذيين وكبار

 .األخيرة المالية السنة خالل الحقوق تلك في تغيير وأي واإلدراج،

 التنفيذيين وكبار الشدددركة إدارة مجلس ألعضددداء تعود اكتتاب وحقوق تعاقدية مالية وأوراق مصدددلحة ألي وصدددف -ض

 الحقوق تلك أو المصددلحة تلك في تغيير وأي التابعة، شددركاتها منأيا   أو الشددركة دين أدوات أو أسددهم في وأقربائهم

 .األخيرة المالية السنة خالل

 بالمديونية وكشف ،)ذلك غير أم الطلب عند السداد واجبة أكانت سواء (الشركة على قروض بأي المتعلقة المعلومات -ظ

 القرض أصدل ومبلغ السدنة خالل لقروض سددادا   الشدركة دفعتها مبالغ وأي لها التابعة والشدركات للشدركة اإلجمالية

 .بذلك إقرار تقديم عليها الشركة، على قروض وجود عدم حال وفي المتبقي، والمبلغ ومدته لها المانحة الجهة واسم

 حقوق أو اكتتاب حق مذكرات أو تعاقدية مالية أوراق وأي للتحويل قابلة دين أدوات أي وأعداد لفئات وصدددددف  -غ

 .ذلك مقابل الشركة عليه حصلت عوض أي إيضاح مع المالية السنة خالل الشركة منحتها أو أصدرتها مشابهة

 حق مذكرات أو تعاقدية مالية أوراق أو للتحويل قابلة دين أدوات بموجب اكتتاب أو تحويل حقوق ألي وصدددددف -أأ

 .الشركة منحتها أو أصدرتها مشابهة حقوق أو اكتتاب،

 المالية األوراق وقيمة لالسددترداد، قابلة دين أدوات ألي الشددركة جانب من إلغاء أو شددراء أو اسددترداد ألي وصددف -بب

 .التابعة شركاتها اشترتها التي وتلك الشركة اشترتها التي المدرجة المالية األوراق بين التمييز مع المتبقية،

 اجتماع كل حضور وسجل انعقادها، وتواريخ األخيرة، المالية السنة خالل ع قدت التي اإلدارة مجلس اجتماعات عدد -جج

 .الحاضرين أسماء فيه موضحا  

 .وأسبابها الطلبات تلك وتواريخ المساهمين لسجل الشركة طلبات عدد -دد

 .عالقة ذي وطرف الشركة بين صفقة ألي وصف -هه

 إدارة مجلس أعضاء ألحد مصلحة فيها كانت أو وفيها فيها، طرفا   الشركة تكون عقود أو أعمال بأي تتعلق معلومات -وو

 العقود، أو باألعمال المعنيين أسماء تشمل بحيث منهم، بأي   عالقة ذي شخص ألي أو فيها التنفيذيين لكبار أو الشركة

 الشركة ىفعل القبيل، هذا من عقود أو أعمال توجد لم وإذا ومبلغها، ومدتها وشروطها العقود أو األعمال هذه وطبيعة

 .بذلك إقرار تقديم

 .مكافآت أي عن التنفيذيين كبار أحد أو الشركة إدارة مجلس أعضاء أحد بموجبه تنازل اتفاق أو ترتيبات ألي بيان -زز

 .األرباح في حقوق أي عن الشركة مساهمي أحد بموجبه تنازل اتفاق أو ترتيبات ألي بيان -حح
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 ولم أخرب مستحقات أي أو رسوم أو ضرائب أو زكاة أي لسداد والمستحقة المسددة النظامية المدفوعات بقيمة بيان -طط

 .أسبابها وبيان لها موجز وصف مع السنوية، المالية الفترة نهاية ىحت تسدد

 .الشركة موظفي لمصلحة أنشئت احتياطات أو استثمارات أي بقيمة بيان -يي

 :يلي بما إقرارات -كك

 .الصحيح بالشكل أ عدت الحسابات سجالت أن -1

 .بفاعلية ون فذ سليمة أسس على أ عد الداخلية الرقابة نظام أن -2

 .نشاطها مواصلة ىعل الشركة قدرة في يذكر شك أي يوجد ال أنه -3

 اإلدارة مجلس تقرير يوضح أن فيجبالسنوية  المالية على القوائم تحفظات يتضمن الحسابات مراجع تقرير كان إذا -لل

 .بها متعلقة معلومات وأي وأسبابها التحفظات تلك

 ىعل التقرير إحتواء فيتم أجلها، من المعين الفترة انتهاء قبل الحسددابات مراجع بتغيير اإلدارة مجلس توصددية حال في -مم

 .بالتغيير التوصية أسباب بيان مع ذلك،

 المراجعة لجنة تقرير :والسبعونالخامسة  المادة

 الشركات نظام في عليها المنصوص ومهامها الختصاصاتها أدائها تفاصيل على المراجعة لجنة تقرير يشتمليجب أن  -1

 في المخاطر إدارةو والمالية الداخلية الرقابة نظم كفاية مدب في ورأيها توصياتها يتضمن أن على التنفيذية، ولوائحه

 .الشركة

 الموقع في ي نشر وأن الرئيس   الشركة مركز في المراجعة لجنة تقرير من كافية نسخا   اإلدارةمجلس  يودع يجب -2

 المساهمين من يرغب من لتمكين العامة الجمعية النعقاد الدعوة نشر عند للسوق اإللكتروني والموقع للشركة اإللكتروني

 .العامة الجمعية انعقاد أثناء التقرير ملخص تلىوي   .منه نسخة ىعل الحصول في

 اإلدارة سمجل أعضاء إفصاح :السادسة والسبعون المادة

 مراعاة مع التنفيذية، اإلدارة أعضاء ومن أعضائه من عضو بكل الخاصة اإلفصاح عمليات تنظيم اإلدارة مجلس يتعين على

 :يلي ما

 المطلوبة لإلفصاحات وفقا   وذلك دوريا ، وتحديثه التنفيذية اإلدارةو اإلدارة مجلس أعضاء بإفصاحات خاص سجل وضع -1

 .التنفيذية ولوائحهما المالية السوق ونظام الشركات نظام بموجب

 .مالي مقابل دون الشركة لمساهمي السجل على االطالع إتاحة -2
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 المكافآت عن اإلفصاح: السبعونو السابعة المادة

 :يلي بما اإلدارة مجلس يلتزم -1

 .الشركة في التنفيذية اإلدارةو المجلس أعضاء مكافآت تحديد كيفية وعن المكافآت سياسة عن اإلفصاح -أ

 اإلدارةو اإلدارة مجلس ألعضاء الممنوحة المكافآت عن اإلدارة مجلس تقرير في وتفصيل وشفافية بدقة اإلفصاح -ب

 طبيعتها كانت أيا   مزايا، أم منافع أم مبالغ أكانت سواء تضليل، أو إخفاء دون مباشرة، غير أو مباشرة بصورة التنفيذية

 .االستحقاق تاريخ عند السوقية القيمة هي لألسهم المدخلة القيمة فتكون الشركة، في أسهما   المزايا كانت وإذا .واسمها

 .السياسة هذه عن جوهري انحراف أي وبيان بها، المعمول المكافآت وسياسة الممنوحة المكافآت بين العالقة توضيح  -ج

 :حدة على يلي ممن لكل المدفوعة والتعويضات المكافآت بشأن الالزمة التفاصيل بيان -د

 .اإلدارة مجلس أعضاء -1

 والمدير التنفيذي الرئيس ضمنهم من يكون أن ىعل الشركة من المكافآت أعلى تلقوا ممن التنفيذيين كبار من خمسة -2

 .المالي

 .اللجان أعضاء -3

 .اإلدارة مجلس تقرير في المادة هذه في الوارد اإلفصاح يكون -2
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 الباب العاشر

   تطبيق حوكمة الشركات
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 الحوكمة الفعالة: تطبيق والسبعونالثامنة المادة 

قواعد حوكمة خاصة بالشركة ال تتعارض مع األحكام اإللزامية الصادرة من هيئة سوق المال، وعليه  اإلدارةيضع مجلس 

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

 .التحقق من التزام الشركة بهذه القواعد -1

 .مراجعة القواعد وتحديثها وفقا  للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات -2

واإلجراءات الداخلية بما يلبي  مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة، وغيرها من السياسات -3

 حاجات الشركة ويتفق مع أفضل الممارسات.

الممارسات، أو تفويض ذلك  جال حوكمة الشركات وأفضلدوما  على التطورات في م اإلدارةإطالع أعضاء مجلس  -4

 أخرب. إدارةإلى لجنة المراجعة أو أي لجنة أو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 78 )نادك( -الحوكمة  الئحة

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الحادي عشر

   االحتفاظ بالوثائق
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 بالوثائق االحتفاظ :والسبعونالتاسعة  المادة

 الالئحة هذه بموجب بها االحتفاظ المطلوب األخرب والوثائق والتقارير والمستندات المحاضر بجميعباالحتفاظ  الشركة تقوم

 عدم ومع .المراجعة لجنة وتقرير اإلدارة مجلس تقرير ذلك ويشمل سنوات، عشر عن تقل ال مدة الرئيس   الشركة مقر في

 مطالبة أو) بإقامتها مهدد أو قائمة دعوب أي ذلك في بما) قضائية دعوب وجود حال في الشركة تقوم المدة، بهذه اإلخالل

 الدعوب تلك انتهاء لحين بها االحتفاظ الوثائق أو التقارير أو المستندات أو المحاضر بتلك تتعلق قائمة تحقيق إجراءات أي أو

 .القائمة التحقيق إجراءات أو المطالبة أو القضائية
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 الباب الثانى عشر

   أحكام ختامية
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 : أحكام ختاميةالمادة الثمانون

 داخلية بالشركة. وإجراءاتمن لوائح وقواعد  اما يتعارض معه هذه الالئحة تلغي  -1

اللوائح والقرارات و أنه فيتم الرجوع فيه إلى األنظمةنظام الشددركة األسدداسددي، وكل ما لم يرد نص بشدد تكمل هذه الالئحة -2

 مستقبال  من جهات االختصاص في المملكة العربية السعودية.السارية أو التي تصدر 

 .اإلدارةاعتماد مجلس  نافذة بعدتكون هذه الالئحة   -3

 

 


