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ام  2 ز  والحوكمة  إدارة اإللت 

 

 تمهيد 

 

 
 
ية )"أ كة مهارة للموارد البشر كةعدت الئحة حوكمة شر  لفو "( الشر

ً
كات الصادرة  قا هيئة السوق  مجلس ن عالئحة حوكمة الشر

كات المدرجة.  مراعاةمع المالية    أفضل الممارسات المتبعة من قبل الشر

 من تاري    خ الموافقة عليها من قبل  ب تط
ً
كة اعتبارا مجلس اإلدارة وإعتمادها من قبل الجمعية العامة  ق الئحة حوكمة الشر

ي مراجعتها من ق 
ن وينبغن حات لتالمساهمي  ن بأي مقتر  عديلها. بل مجلس اإلدارة عند الحاجة والتوصية للجمعية العامة للمساهمي 

 

 

 :
ً
 التعاريفأوال

 

حة أمام كٍل منها ما لم يقض سياق  لغرض تطبيق أحكام هذه الالئحة، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه 
ّ
  الموض

المعانز

 النص بغت  ذلك: 

 لسوق المالية. ارة وهيئة ا وزارة التج الجهة المختصة:  .1

كات  .2  ـه. 1437/ 01/ 27( وتاري    خ 3النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم)م/  : نظام الشر

 ـه(. 1424/ 6/ 2( وتاري    خ )30نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم)م/   : نظام السوق المالية  .3

 يئة سوق المالية. قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن مجلس ه  قواعد التسجيل واإلدارج:  .4

 هيئة السوق المالية .  الهيئة:  .5

 السوق المالية السعودية.  : السوق  .6

كة .7 ية وهي شر  : الشر كة مهارة للموارد البشر كة مساهمة مقفلة مقيدة بالسجل التجاري بمدينة الرياض تحت رقم  شر

 ـه. 1434/ 04/ 07( وتاري    خ 1010364538)

كة مهارة للموارد ا  مجلس اإلدارة :  .8 ية. مجلس إدارة شر  لبشر

كات  .9 ن أعضاء مجلس اإلدارة   : حوكمة الشر كة وتوجيهها تشتمل عىل آليات لتنظيم العالقات المختلقة بي  قواعد لقيادة الشر

ن وأصحاب المصالح، وذلك بوضع قواعد وإجراءات خاصة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات  و  ن والمساهمي  المديرين التنفيذيي 

ن وأصحاب المصالح وتحقيق العدالة والتنافسية  وإضفاء طابع الشفافية والمصداقية ع  ليها بغرض حماية حقوق المساهمي 

ي السوق وبيئة األعمال. 
 والشفافية فن

: جميعة المساه .10 ز كة األساس.   مي  كات ونظام الشر كة بموجب أحكام نظام الشر  جميعة تشكل من مساهمي الشر

ي اإلدا   العضو التنفيذي:  .11
 فن
ً
ي األعمال اليومي عضو مجلس اإلدارة الذي يكون متفرغا

كة ويشارك فن  ة لها. رة التنفيذية للشر

 إلدارة ال العضو غت  التنفيذي:  .12
ً
ي األعمال اليومية لها. عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغا

كة وال يشارك فن  شر

ي مركزه وقراراته، وال تنطبق عليه أ  العضو المستقل:  .13
ي عوراض من  عضو مجلس إدارة غت  تنفيذي يتمتع باالستقالل التام فن

ي هذه الالئحة. 
 العوارض المنصوص عليها فن

14.  : ز ااتيجية  األشخاص المنوط بهم إدارة  اإلدارة التنفيذية أو كبار التنفيذيي  ح القرارات االستر كة اليومية، واقتر عمليات الشر

 .  وتنفيذها، كالرئيس التنفيذي ونوابه والمدير المالي

 األقارب أو صلة القرابة:  .15

 وإن علوا، و  واألجداد، والجداتاآلباء، واألمهات،



 
 
 
 
 

 

ام  3 ز  والحوكمة  إدارة اإللت 

 األوالد، وأوالدهم وإن نزلوا، و 

 وأوالدهم، و اإلخوة واألخوات األشقاء، أو ألب، أو ألم، 

 األزواج والزوجات. 

، أو اعتباري تقر له أنظمة المملكة بهذه الصفة شخص :  .16  . أي شخص طبيغي

 األطراف ذوو عالقة:  .17

كة.  ▪ ي الشر
ن
ن ف  كبار المساهمي 

كة أو أ أعضاء مجلس إدا  ▪ كاتها التابعة وأقارب  هم. رة الشر  ي من شر

كاتها التابعة   ▪ كة أو أي شر ي الشر
ن
ن ف  وأقارب  هم. كبار التنفيذيي 

كة.  ▪ ي الشر
ن
ن ف ن لدى كبار المساهمي   أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيي 

كات-المنشآت ▪ ن أو أقارب  هم. -من غت  الشر  المملوكة لعضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيي 

 فيها. شر ال ▪
ً
يكا ن أو أقارب  هم شر ي يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيي 

 كات التر

كات ا  ▪ ن  الشر ي مجلس إدارتها أو من كبار التنفيذيي 
 فن
ً
ن أو أقارب  هم عضوا ي يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيي 

لتر

 فيها. 

ي يملك فيها أي من أعضاء مجلس اإل  ▪
كات المساهمة التر ن أإو أقارب  هم ما نسبته )شر ، مع مراعاة  %5دارة أو كبار التنفيذيي  ( أو أكتر

ي الفقرة) 
 هذا التعريف.  ( من14ما ورد فن

ي قراراتها ولو بإسداء ىالنصح أو التوجية.  ▪
ن أو أقارب  هم تأثت  فن ي يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيي 

كات التر  الشر

كة و أي شخص يكون لنصائحه وتوجيها  ▪ ي قرارات الشر
 أعضاء مجلس إدارتها وكبار تنفيذييها. ته تأثت  فن

كات القابضة أو التابعة للشر  ▪  كة. الشر

ن )  ي من شخص مرخص له بذلك. 10( و)9ويستثتن من الفقرتي 
ي تقدم بشكل مهتن

 ( من هذا التعريف النصائح والتوجيهات التر

،  : أصحاب المصالح .18 ن كة ، كالعاملي  ، والعمالء، والموردين، والمجت  كل شخص له مصلحة مع الشر ن  مع. والدائني 

19.  : ز كة أو حقوق التصويت فيها. 5كل من يملك ما نسبته)%   كبار المساهمي   ( أو أكتر من أسهم الشر

: ا  .20 اكم  ي يمتلكها،   أسلوب تصويت الختيار أعضاء مجلس اإلدارة، يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد  لتصويت الت 
األسهم التر

ن من يختبحيث يحق له التصو  ، دون وجود أي تكرار لهذه األصوات،  يت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بي  ن  ارهم من المرشحي 

كة الجهاز اإلداري لها.   الجهاز اإلداري:  .21 اتيجية للشخص، ويعد مجلس إدارة الشر  مجموعة األفراد الذين يتخذون القرارت االستر

ي حكمها، و ال : المكافآت .22
ة  المكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة با مبالغ والبدالت واألرباح وما فن ية قصت  ن ألداء، والخطط التحفت 

كة عن عضو مجلس   ي تتحملها الشر
أو طويلة األجل ، وأي مزايا عينية أخرى، باستثناء النفقات والمصاريف الفعلية المعقولة التر

 اإلدارة لغرض تأديه عمله. 

، سواًء أكان عمل أم ال.   يوم:  .23  يوم تقويمي

 

 :
ً
 أهداف الالئحة  ثانيا

 

 : كة، وتهدف بصفة خاصة إل ما يىلي ي فعال لحوكمة الشر
 تهدف هذه الالئحة إل وضع إطار قانونن

كة من ممارسة حقوقهم وتيست  ممارستها.  .1 ي الشر
ن فن ن المساهمي   تمكي 

 التنفيذية ومسؤولياتهما. توضيح اختصاصات مجلس اإلدارة واإلدارة  .2

كة. س وتطوير كفاءتها لتعزيز آليات اتخا تفعيل دور مجلس اإلدارة ولجان المجل .3 ي الشر
 ذ القرار فن



 
 
 
 
 

 

ام  4 ز  والحوكمة  إدارة اإللت 

اهة والعدالة. تحقيق مستويات متقدمة من  .4 ن  الشفافية و التن

 توفت  أدوات فعالة ومتوازنة للتعامل مع حاالت تعارض المصالح.  .5

كة. تعزيز آليات الرقابة والمساءلة ل .6 ي الشر
ن
ن ف  لعاملي 

 لح ومراعاة حقوقهم. وضع اإلطار العام للتعامل مع أصحاب المصا  .7

 

 :
ً
ز ثالثا  حقوق المساهمي 

 

م بتطبيق   .1 ن ن بما يضمن العدالة والمساواة بينهم، وكما يلتر م مجلس اإلدارة بالعمل عىل حماية حقوق المساهمي  ن يلتر

ن المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. وإجراءات  سياسة    حقوق المساهمي 

م اإلدارة التنفيذية للشر  .2 ن م مجلس اإلدارة وتلتر ن ن لذات يلتر ن المالكي  ن المساهمي  ن بي  فئة األسهم، وبعدم  كة بعدم التميت 

 حجب أي حق عن أي منهم.  

 

 :
ً
 الجمعية العامة  رابعا

 : اجتماعات الجمعية اءاتإجر  .1

كات ولوائحة   ▪ ي نظام الشر
 لألوضاع و الظروف المنصوص عليها فن

ً
ن وفقا تنعقد الجمعية العامة العادية للمساهمي 

كا الئحة حوكالتنفيذية و  كة األساس. المالية و ت الصادرة عن هيئة السوق مة الشر  نظام الشر
كة.  ▪ ي السنة خالل األشهر الستة التالية النتهاء السنة المالية للشر

 تنعقد الجمعية العامة العادية مرة عىل األقل فن
 لألوضاع المنصوص ▪

ً
ن بدعوة من مجلس اإلدارة، وفقا ي نظام   تنعقد الجميعات العامة أو الخاصة للمساهمي 

عليها فن
كات  كات الصادرة عن هيئة السوق المالية و  ولوائحهالشر كة األساس، وعىل  التنفيذية والئحة حوكمة الشر نظام الشر

مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إل االجتماع إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو  
ن تمثل ملكيتهم ما ن كة، ويجوز لمراجع الحسابات دعوة  ( عىل األقل من  5سبته )% عدد من المساهمي  رأ س مال الشر

 من تاري    خ طلب مراجع الحسابات،كما أنه يجوز  
ً
ن يوما الجمعية إل االنعقاد إذا لم يدعها مجلس اإلدارة خالل ثالثي 

ي الحاالت التالية: 
 بقرار من الجهة المختصة دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد فن

كات دون  قضت المدة المحددة لال ان  إذا  ✓ ( من نظام الشر ن ي المادة )السابعة والثماني 
نعقاد المنصوص عليها فن

 انعقادها. 

ي المادة ) التاسعة   ✓
إذا نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن الحد األدنن لصحة انعقاده، مع مراعاة ما ورد فن

كات.  ( من نظام الشر ن  والستي 

ن وجود مخالفات ألحكام  ✓ كات أو نظام الإذا تبي  كة. نظام الشر ي إدارة الشر
كة األساس، أو وقوع خلل فن  شر

 من تاري    خ طلب مراجع   ✓
ً
إذا لم يوجه المجلس الدعوة النعقاد الجمعية العامة خالل خمسة عشر يوما

ن يمثل )%   ( من رأس المال عىل األقل. 5الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمي 

 

ز  ❖ ل عىل األقل تقديم طلب إىل الجهة المختصة لدعوة  ا( من رأس الم2 يمثل )%ويجوز لعدد من المساهمي 
الجمعية العامة العادية لإلنعقاد، إذا توافرت الحاالت سالفة الذكر، وعىل الجهة المختصة توجيه الدعوة  

 بأعمال 
ً
، عىل أن تتضمن الدعوة جدوال ز  من تاري    خ تقديم طلب المساهمي 

ً
ز يوما   لالنعقاد خالل ثالثي 
. الجمعية والبنود المطلو  ز  ب أن يوافق عليها المساهمي 

 

   المحدد  يجب اإلعالن عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكانه وجدول أعمالها قبل الموعد  ▪
ً
ين يوما بواحد وعشر
ي  
ي صحيفة يومية توزع فن

كة وفن ي للشر
ونن ي للسوق والموقع اإللكتر

ونن ي الموقع اإللكتر
عىل األقل، وتنشر الدعوة فن



 
 
 
 
 

 

ام  5 ز  والحوكمة  إدارة اإللت 

كة توجية الدعوة النعقاد الجمعيات  منال كة الرئيس، وباإلضافة إل ذلك، يجوز للشر ي يكون فيها مركز الشر
طقة التر

 يق وسائل التنقنية الحديثة. العامة والخاصة لمساهيمها عن طر 
ي الفقرة   ▪

ن
ن نشر اإلعالن المشار إليه ف ة ما بي 

كة تعديل جدول أعمال الجمعية العامة خالل الفتر )د( من هذا  يجوز للشر
ي 
ن
 لألوضاع المقررة ف

ً
كة عن ذلك وفقا الفقرة )د( من هذا  القسم وموعد انعقاد الجمعية العامة، عىل أن تعلن الشر

 القسم. 
ي اجتماعات الجمعية العامة، ويجوز عقد  يجب أن يتا  ▪

ن
ن الفرصة للمشاركة الفعالة والتصويت ف ح للمساهمي 

ا  ن واشتر ي مداوالتها والتصويت عىل قراراتها بواسطة وسائل  اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمي 
ن
ك المساهم ف

 للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة ت
ً
 لالتقنية الحديثة، وذلك وفقا

ً
كات  نفيذا كات الخاصة بشر نظام الشر

 المساهمة المدرجة. 
ي اجتماع الجمعية العا  ▪

ن
ن ف مة، ومن ذلك اختيار المكان  يعمل مجلس اإلدارة عىل تيست  مشاركة أكتر عدد من المساهمي 

 . ن  والوقت المالئمي 
كة الرئيس قبل ▪ ي مركز الشر

ن
ي الحضور ف

ن
ن ف ن الراغبي  كة التحقق من تسجيل بيانات المساهمي  الوقت المحدد   عىل الشر

كة األساس عىل وسيلة أخرى.   النعقاد الجمعية ما لم ينص نظام الشر

 جدول أعمال الجمعية العامة:  .2

ي يرغب المساهمون  عداد جدول أعمال الجمعيعىل مجلس اإلدارة عند إ  ▪
ي االعتبار الموضوعات التر

ة العامة أن يأخذ فن
ن الذين يملكون نسبة  ي إدراجها، ويجوز للمساهمي 

كة إضافة موضوع أو أكتر إل  5)%فن ( عىل األقل من أسهم الشر
 جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده. 

ي بند مستقل،  موضوعات المدرجة عىل جدول أعمال الجمعيعىل مجلس اإلدارة إفراد كل موضوع من ال ▪
ة العامة فن

 تحت بند واحد، وعدم وضع األ 
ً
ن الموضوعات المختلفة جوهريا ي يكون ألعضاء  وعدم الجمع بي 

عمال والعقود التر
ن عىل البند   ة فيها ضمن بند واحد، لغرض الحصول عىل تصويت المساهمي  ة أو غت  مباشر المجلس مصلحة مباشر

 . ككل
ي للسوق ▪

ونن كة والموقع اإللكتر ي للشر
ونن ن من خالل الموقع اإللكتر عند نشر الدعوة النعقاد   - يجب أن يتاح للمساهمي 

ل عىل المعلومات المتعلقة ببنود جدول أعمال الجمعية العامة، وبخاصة تقرير مجلس  الحصو  -الجمعية العامة
المراجعة، وذلك لتمكينهم من اتخاذ قرار مدروس بشأنها،  اإلدارة ومراجع الحسابات والقوائم المالية وتقرير لجنة 

ي حال تعديل جدول أعمال الجمعية العامة. 
كة تحديث تلك المعلومات فن  وعىل الشر

 للهيئة إضافة ما تراه من موضوعات إل جدول أعمال الجمعية العامة.  ▪
 

ز  .3  : إدارة جمعية المساهمي 

ن رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيا رأس اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمي .1 به أو من ينتدبه مجلس اإلدارة  ي 

ي حال غياب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه. 
ن أعضائه لذلك فن  من بي 

ي اجتماعات الجمعية   .2
ن للمشاركة الفعالة والتصويت فن ن بإتاحة الفرصة للمساهمي  م رئيس جمعية المساهمي  ن يلتر

  العامة، وتجنب وضع أي إجراء يؤدي إل  
ً
إعاقة حضور الجمعيات أو استخدام حق التصويت، ويجب إحاطتهم علما

ي تحكم عمل تلك االجتماعات وإجراءات التصويت. 
 بالقواعد التر

ي جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه األسئلة بشانها إل أعضاء  للمسا  .3
ن حق مناقشة الموضوعات المدرجة فن همي 

ر. مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات، ويجب اإلج كة للضن  ابة عن هذه األسئلة بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشر

ن من االطالع عىل محضن اجتماع الجمعية العامة، و  .4 ن المساهمي  كة تزويد الهيئة بنسخة  يحب تمكي  ن عىل الشر يتعي 

ة أيام من تاري    خ عقد االجتماع.   منه خالل عشر

كة اإلعالن للجمهور وإشعار الهيئة والسوق  .5   – عىل الشر
ً
ي تحددها الهيئة وفقا

بنتائج الجمعية العامة   -للضوابط التر

 انتهائها. فور 



 
 
 
 
 

 

ام  6 ز  والحوكمة  إدارة اإللت 

 : سلطات الجمعية العامة .4

كة، وتمثل الجمعية العامة المنعقت .1 ن بجميع األمور المتعلقة بالشر  لإلجراءات  ختص الجمعيات العامة للمساهمي 
ً
دة وفقا

كة، وتؤدي د ي ممارسة اختصاصاتهم المتعلقة بالشر
ن
ن ف  ألحكام نظام النظامية جميع المساهمي 

ً
كات  ورها وفقا الشر

كة األساس.   ولوائحة التنفيذية ونظام الشر

2.  :  تختص الجمعية العامة غت  العادية بما يىلي

ي تعد باط ▪
كة األساس باستثناء التعديالت التر كات. تعديل نظام الشر  لة بموجب أحكام نظام الشر

كات و ولوائحه التنفيذية.  ▪ ي نظام الشر
ن
كة وفق األوضاع المقررة ف  زيادة رأس مال الشر

كة أو إذا منيت بخسائر مالية، وفق األوضاع المقررة   تخفيض ▪ ي حال زيادته عىل حاجة الشر
ن
كة ف رأس مال الشر

كات ولوائحه التنفيذية.  ي نظام الشر
ن
 ف

ي احتياطي ا تقرير تكوين أو ال ▪
ن
. تضف ف ن كة ينص عليه نظامها األساس ويخصص لغرض معي  ي للشر

ر
 تفاف

كة أو حلها قبل األجل الم  ▪ ي نظامها األساس. تقرير استمرار الشر
ن
ن ف  عي 

كة.  ▪ اء أسهم الشر  الموافقة عىل عملية شر

ائها أو تحويل أسهم عادية إل أسهم ممتازة أو تحويل األسهم  ▪ الممتازة إل عادية،    إصدار أسهم ممتازة أو إقرار شر

 للضوابط واإلجراءات 
ً
كة األساس ووفقا ي نظام الشر

 لنظام التنظيمية الصادرة  وذلك بناء عىل نص فن
ً
تنفيذا

كات المساهمة المدرجة.  كات الخاصة بشر  الشر

ي يجوز   ▪
إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتحويل إل أسهم، وبيان الحد األقىص لعدد األسهم التر

 دارها مقابل تلك األدوات أو الصكوك. إص

ك ▪ ي الشر
ن فن كات التابعة أو بعضها، أو تخصيص األسهم المصدرة عن زيادة رأس المال أو جزء منها للعاملي  ة والشر

 أي من ذلك. 

ي االكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو اعطاء األولوية   ▪
ن فن وقف العمل بحق األولوية للمساهمي 

ن  كة األساس. لغت  المساهمي  ي نظام الشر
كة، إذا نص عىل ذلك فن ي تراها مناسبة لمصلحة الشر

ي الحاالت التر
  فن

ي اختصاصات الجمعية العامة العادية، عىل أن   ويجوز للجمعية العامة ▪
غت  العادية أن تصدر قرارات داخلة فن

وط إصدار قرارات الجمعية العامة العادية المحددة ب  لشر
ً
األغلبية المطلقة لألسهم  تصدر تلك القرارات وفقا

ي اإلجتماع. 
 الممثلة فن

: عدا ما تختص به الجمعية العامة غت  العادية، تختص الجمعية الع .3 كة، وبخاصة ما يىلي
 امة العادية بجميع شؤون الشر

ن أعضاء مجلس اإلدارة وعزلهم.  ▪  تعيي 

ي األعم ▪
ن
ة ف ة أو غت  مباشر ي أن يكون لعضو مجلس اإلدارة مصلحة مباشر

خيص فن ي تتم لحساب  التر
ال والعقود التر

كات ولوائحه ال كة، وذلك وفق أحكام نظام الشر  تنفيذية. الشر

اك عضو   ▪ خيص باشتر ي أحد فروع  التر
كة فن كة، أو أن ينافس الشر ي أي عمل من شأنه منافسة الشر

مجلس اإلدارة فن

كات ولوائحه التنفيذية.   النشاط الذي تزاوله، وذلك وفق أحكام نظام الشر

ن  ▪ كات ولوائحه التنفيذية واألنظمة األخرى ذات العالقة  ام أعضاء مج مراقبة التر لس اإلدارة بأحكام نظام الشر

كة   كة وتحديد  ونظام الشر ر ينشأ عن مخالفتهم لتلك األحكام أو إساءتهم تدبت  أمور الشر األساس، وفحص أي ضن

 
ً
ي هذا الشأن وفقا

 فن
ً
تبة عىل ذلك، واتخاذ ما تراه مناسبا كات ولوائحة التنفيذية.  المسؤولية المتر  لنظام الشر

كات ولوائحة التنفيذية.  ▪  ألحكام نظام الشر
ً
 تشكيل لجنة المراجعة وفقا

كة. ال ▪  موافقة عىل القوائم المالية للشر

 الموافقة عىل تقرير مجلس اإلدارة.  ▪

احات مجلس اإلدارة بشأن طريقة توزي    ع األرباح الصافية.  ▪ ي اقتر
 البت فن

 مراجغي حسابات الشر  ▪
ن هم، والموافقة عىل تقاريرهم. كة، وتحديد مكافآتهم، و تعيي   إعادة تعيينهم، وتغيت 



 
 
 
 
 

 

ام  7 ز  والحوكمة  إدارة اإللت 

ي المخالفات واألخطاء ا  ▪
ن
ي أي صعوباتالنظر ف

ن
ي أدائهم لمهامهم، وف

ن
كة ف ي تقع من مراجغي حسابات الشر

  -لتر

كة  كة لهم من االطال  – يخطرها بها مراجعوا حسابات الشر ن مجلس اإلدارة أو إدارة الشر ع عىل  تتعلق بتمكي 

ها من الوثائق والبيانات واإليضاحات االزمة ألداء مهامهم، واتخاذ ما تراه من ي هذا الدفاتر والسجالت وغت 
ن
 ف
ً
اسبا

 الشأن. 

كة النظامي متر بلغ )% ▪
كة المدفوع، وتقرير توزي    ع ما جاوز  30وقف تجنيب احتياطي الشر ( من رأس مال الشر

ي السن
ن
كة ف  صافية. منه هذه النسبة عىل مساهمي الشر

ً
كة فيها أرباحا ي ال تحقق الشر

 وات المالية التر

ي حال عدم تخصي ▪
ن
كة ف ي للشر

ر
، عىل أن يكون استخدام هذا  استخدام االحتياطي االتفاف ن صه لغرض معي 

 . ن كة أو المساهمي  ي تعود بالنفع عىل الشر
ي األوجه التر

ن
اح من مجلس اإلدارة وف  االحتياطي بناء عىل اقتر

كة، بخالف االحتياطي تكوين احتياطات اخرى لل  ▪ ، والتضف فيه. شر ي
ر
 النظامي واالحتياطي االتفاف

 اقتطاع مبالغ من األرباح  ▪
ً
كة أو لمعاونة ما يكون قائما كة إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعامىلي الشر

الصافية للشر

كات.  ين بعد المائة من نظام الشر ي المادة التاسعة والعشر
ن
 لما ورد ف

ً
 من هذه المؤسسات، وفقا

ي عشر 50عىل بيع أكتر من )%  افقةالمو  ▪
ي صفقة واحدة أم عدة صفقات خالل أثتن

كة، سواء فن   ( من أصول الشر

ي حال تضمن بيع تلك األصول ما يدخل ضمن اختصاصات الجمعية العامة  
 من تاري    خ أول صفقة بيع، وفن

ً
شهرا

 غت  العادية، فيجب الحصول عىل موافقة الجمعية العامة غت  العادية غىل ذلك. 

 جلس اإلدارة سياسة توزي    ع األرباح. اعتمد م   : عات األرباحزي تو  ▪

▪  

 
ً
 انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة : خامسا

 

ي  .1
كة فن ن لعضوية مجلس اإلدارة عند نشر أو توجية الدعوة  تعلن الشر ي للسوق المعلومات عن المرشحي 

ونن الموقع اإللكتر

ن ومؤهالتهم ومهاراتهم ووظائفهم   النعقاد الجميعة العامة، عىل أن تتضمن تلك المعلومات ات المرشحي   لختر
ً
وصفا

كة توفت  نسخة من هذه المعلو  . وعضوياتهم السابقة والحالية، وعىل الشر ي
ونن ي مركزها الرئيس وموقعها اإللكتر

 مات فن

ي انتخاب مجلس اإلدارة، بحيث ال يجوز استخدام حق التصويت للسهم أكتر من   .2
اكمي فن يجب استخدام التصويت التر

 مرة واحدة. 

 للفقر  .3
ً
كة معلوماتهم وفقا ن لعضوية مجلس اإلدارة الذين أعلنت الشر ي الجمعية العامة عىل المرشحي 

ة  يقتض التصويت فن

 )أ( من هذا القسم. 

 

 سادس
ً
 مجلس اإلدارة  : ا

 تكوين مجلس اإلدارة:  .1

 : ي تكوين مجلس اإلدارة ما يىلي
 يراىع فن

ي الفقرة )أ( من القسم رقم  ▪
كة وطبيعة نشاطها، دون اإلخالل بما ورد فن من   2-5تناسب عدد أعضائه مع حجم الشر

 هذه الالئحة. 
. ن أغلبأن تكو  ▪ ن  يته من األعضاء غت  التنفيذيي 
ن عن أربعة  ▪ .   أعضاءأال يقل عدد أعضائها المستقلي   أو عن ثلث أعضاء المجلس أيهما أكتر

ز اعضاء مجلس اإلدارة:  .2  تعيي 

▪  . كة األساس عدد أعضاء مجلس اإلدارة، عىل أن اليقل عن ثالثة واليزيد عن أحد عشر  يحدد نظام الشر



 
 
 
 
 

 

ام  8 ز  والحوكمة  إدارة اإللت 

ط أال  ضاء مجلس اإلدارة للمدة  تنتخب الجمعية العامة اع  ▪ كة األساس بشر ي نظام الشر
ن
تتجاوز ثالث  المنصوص علها ف

كة األساس عىل غت  ذلك.   سنوات ويجوز إعادة انتخابهم مالم ينص نظام الشر
ي آن   ▪

ن
ي السوق ف

ن
كات مساهمة مدرجة ف ط أال يشغل عضو مجلس اإلدارة عضوية مجلس إدارة أكتر من خمس شر يشتر

 واحد. 
يام عمل من تاري    خ بدء  الهيئة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وصفات عضويتهم خالل خمسة أ كة إشعار عىل الشر  ▪

ات تطرأ عىل عضويتهم خالل خمسة أيام عمل من   -أيهما أقرب-دورة مجلس اإلدارة أو من تاري    خ تعيينهم وأي تغيت 
ات.   تاري    خ حدوث التغيت 

ز المناصب:  .3  الفصل بي 

ك ▪ ن مجلس اإلدار مع مراعاة أحكام نظام الشر  للرئيس، وية األساس، يعي 
ً
 ونائبا

ً
ن أعضائه رئيسا ن  ة من بي  جوز أن يعي 

 .
ً
 منتدبا

ً
 عضوا

كة ▪ ي الشر
ن
ن منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي ف ي ذلك منصب العضو المنتدب    -ال يجوز الجمع بي 

ن
بما ف

كة األساس عىل خالف ذلك.   –أو الرئيس التنفيذي  وإن نص نظام الشر
ومسؤولياتهم    -إن وجد–لمنتدب  اإلدارة تحديد اختصاصات كل من رئيس مجلس اإلدارة ونائبه والعضو ا   مجلس عىل   ▪

كة األساس من ذلك.   بشكل واضح ومكتوب إذا خال نظام الشر
كة.  ▪ ي الشر

ي جيمع األحوال، ال يجوز أن ينفرد شخص بالسلطة المطلقة التخاذ القرارات فن
 فن

 مسؤولية مجلس اإلدارة:  .4

ي جلس اإل يمثل م ▪
ي العناية والوالء فن ، وعليه بذل واجتر

ن كة وكل ما من شأنه صون  دارة جميع المساهمي  إدارة الشر
 مصالحها وتنميتها وتعظيم قيمتها. 

ي ممارسة بعض   ▪
 أو جهات أو أفراد فن

ً
كة المسؤولية عن أعمالها وإن فوض لجانا تقع عىل عاتق مجلس إدارة الشر

ي جميع األحوال، ال 
 يجوز لمجلس اإلدارة إصدار تفويض عام أو غت  محدد المدة.  اختصاصاته، وفن

 : إجراءات عضوية مجلس اإلدارةمعايت  و  .5

وط والمعايت  الدنيا التالية:  شيح لعضوية المجلس، يجب تطبيق الشر  عند التر

ن ) .1  ( سنة. 30أال يقل عمر عضو المجلس عن ثالثي 

اإلدارية والمالية، وأن يكون عىل علم بالقواعد   يجب أن يكون لدى عضو مجلس اإلدارة معرفة كافية بالقضايا  .2

يعات ذات الصلة، وكذلك حقوق وواجبات المجلس. ة واألنظم  والتشر

ي المجلس، فيجب أن تكون نسبة حضوره الجتماعات المجلس خالل   .3
إذا كان المرشح قد عمل سابقا كعضو فن

شيح ال تقل عن   ي تعقد عىل مدى ثالث سنوات. ٪ من إجمالي عدد االجتماعات  50المدة السابقة للتر
 التر

كة مساهمة. يفضل أن يكون المرشح قد عم .4 ي مجلس إدارة شر
 ل سابقا كعضو فن

ال يجوز أن يكون المرشح خاضعا لقرار صادر ضده من قبل الهيئة أو من قبل أي سلطة قضائية أو رقابية فيما   .5

ن األ  كات أو نظام السوق المالية أو القواني   خرى المعمول بها. يتعلق بانتهاك نظام الشر

ي شر  .6
كة أخرى أن يرشح نفسه  ال يجوز ألي شخص يشغل نفس المنصب فن كة تم تصفيتها أو فصل من شر

 لعضوية المجلس. 

ن شخصا لتمثيله طوال مدة عضوية   .7 ي مجلس اإلدارة أن يعي 
ن عىل الكيان المؤسسي الذي هو عضو فن يتعي 

 المجلس. 

شيحات والمكافآت، إذا يجب عىل المرشح الموافقة عىل إجراء مقابلة ش .8 طلب منه  خصية من قبل لجنة التر

 ذلك. 

9.  : شيح ما يىلي
 تتضمن وثائق التر

كةوتاري    خ الميال والعنوان االسم الكامل للمرشح  ▪ ي الشر
 . د وعدد األسهم المملوكة فن



 
 
 
 
 

 

ام  9 ز  والحوكمة  إدارة اإللت 

ة الذ ▪ ي  الست 
 حصل عليها المرشح، تاري    خ كل شهادة والجهة المانحة المعنية. اتية، المؤهالت األكاديمية التر

ي  ▪
ي ذلك المناصب التر

ن
ة المهنية للمرشح، بما ف ي مجال  الختر

ن
شغلت عىل مدى السنوات الخمس الماضية ف

كات المساهمة، إن وجدت.   األعمال التجارية للشر

ي  ▪
ي ذلك عدد األسهم التر

ن
ي يملك فيها أي حصة، بما ف

ي ينتمي إليها المرشح أو التر
كات والكيانات التر قائمة الشر

ي رأس ماله. 
ن
 يملكها ف

كات ▪ ي كان عضوا فيها، إن وجد.  بيان يوضح عدد وتاري    خ )تواري    خ( مجلس إدارة الشر
 التر

ي  ▪
ي إدارة أو تملك من قبل المرشح، والتر

ن
ي تشارك بشكل مباشر أو غت  مباشر ف

كات والمؤسسات التر الشر

كة.  ي للشر
 تمارس أنشطة مماثلة لتلك التر

ي مجلس اإلدار  ▪
ن
: إذا كان المرشح قد سبق له أن عمل كعضو ف  ة، عليه أن يشت  إل ما يىلي

ي  عدد اجتماعات المجلس   ▪
ي كان عضوا فيها وعدد الجلسات التر

ي كل سنة من سنوات الدورة التر
ن
ي تعقد ف

التر

ي عقدت. 
ها شخصيا ونسبة حضوره إل العدد اإلجمالي لالجتماعات التر

 حضن

ي تعقدها كل من  ▪
ي شارك فيها العضو وعدد االجتماعات التر

هذه اللجان خالل كل سنة  اللجان الدائمة التر

ها شخصيا وكذلك نسبة حضوره إل العدد اإلجمالي من سنوات انعقاد الدورة وع
ي حضن

دد الجلسات التر

 لالجتماعات المعقودة. 

اهة.  ▪ ن ف والتن  ال يجوز ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة تتعلق بالشر

 

ط أن يكون عضو مجلس اإلدارة من ذوي الكفاية المهنية م ❖ ة والمعرفة والمهارة كما يشت  من تتوافر فيهم الختر
واالستقالل الالزم، بما يمكنه من ممارسة مهامة بكفاءة واقتدار، ويراىع أن يتوافر فيه عىل وجه الخصوص ما  

 :  يىل 
ن األداء وتطبيق   .1 القدرة عىل القيادة: وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصالحيات يما يؤدي إل تحفت 

ي مجال اإلدارة الفعالة والتقيد أفضل ال
 بالقيم واألخالق المهنية. ممارسات فن

الكفاءة: وذلك بأن تتوافر فيه المؤهالت العلمية، والمهارات المهنية، والشخصية المناسبة، ومستوى التدريب،   .2

كة الحالية و المستقبلية أو باإلدارة أو االقتصاد أو ا  ات العملية ذات الصلة بأنشطة الشر لمحاسبة أو  والختر

 عن 
ً
ي التعلم والتدريب. القانون أو الحوكمة، فضال

 الرغبة فن

ي اتخاذ القرار،   .3
القدرة عىل التوجيه: وذلك بأن تتوافر فيه القدرات الفنية، والقيادية، واإلدارية، والشعة فن

ي  اتيجر  عىل التوجية االستر
ً
 والتخطيط والرؤية  واستيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة بست  العمل، وأن يكون قادرا

 الواضحة. المستقبلية 

كة المالية وهيكل تمويلها واألدوات المالية   .4 ي تمكنه من فهم تقارير الشر
المعرفة المالية: وذلك بتوفر المعرفة التر

ي السوق المالية. 
 المختلفة ومخاطر إصدار كل منها ومخاطر اإلدراج فن

 ته. يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصا اللياقة الصحية: وذلك بأن ال يكون لديه مانع صجي   .5

شيحات وتوافر المقومات  وعىل الجمعية العامة أن تراىعي عند انتخاب اعضاء مجلس اإلدارة توصيات لجنة التر

ي هذه المادة. 
 الشخصية والمهنية الالزمة ألداء مهامهم بشكل فعال وفق ما ورد فن

 اجتماعات مجلس اإلدارة:  .6

ي نظام الشر  ▪
كات الصادرة عن هيئة السوق المالية   والئحة كات و لوائحه التنفيذيةمع مراعاة ما ورد فن حوكمة الشر

كة األساس ، يعقد مجلس اإلدارة اجتماعات منتظمة لممارسة مهامه بفعالية، كما يعقد اجتماعات أخرى  ونظام الشر
ن  ات المجلس المجدولة عن غت  مجدولة متر ما دعت الحاجة إل ذلك، عىل أن ال تقل اجتماع ي السنة. أجتماعي 

 فن
مجلس اإلدارة بناء عىل دعوة رئيسه أو طلب عضوين من أعضائه، ويجب إرسال الدعوة لالجتماع إل كل  يجتمع  ▪

 بها جدول أعمال االجتماع  
ً
  عىل األقل من تاري    خ االجتماع مرفقا

ً
ة يوما عضو من أعضاء المجلس قبل خمسة عشر



 
 
 
 
 

 

ام  10 ز  والحوكمة  إدارة اإللت 

ل طارئ، فيجوز إرسال الدعوة إل االجتماع  األوضاع عقد االجتماع بشك والوثائق والمعلومات الالزمة، ما لم تستدع
 بها جدول أعمال االجتماع والوثائق والمعلومات الالزمة خالل مدة تقل عن خمسة أيام قبل تاري    خ اإلجتماع. 

ً
 مرفقا

 إال بحضور نصف عدد أعضاء مجلس اإلدارة عىل األقل، ما لم ينص نظام ▪
ً
كة األساس    ال يكون االجتماع صحيحا الشر

. عىل نسبة أ  و عدد أكتر
 أو من خالل مؤتمر الفيديو أو ويمكن أن تجرى اجتماعات المجلس بحضور ا  ▪

ً
 الصوت. ألعضاء شخصيا

 ملحوظات أعضاء مجلس اإلدارة:  .7

كة أو أي من الموضوعات المعروضة ولم يبت   ▪ إذا كان لدى أي من أعضاء مجلس اإلدارة ملحوظات حيال أداء الشر
ي 
ن
ي محضن  اجتماع المجلس، فيجب تدوي فيها ف

ن
نها وبيان ما يتخذه المجلس أو يرى اتخاذه من إجراءات حيالها ف

 اجتماع مجلس اإلدارة. 
 عىل قرار ما، فيجب إثبات ذلك بالتفصيل   ▪

ً
 لقرار المجلس أو كان لديه تحفظا

ً
 مغايرا

ً
إذا أبدى عضو مجلس اإلدارة رأيا

ي محضن اجتماع المجلس. 
ن
 ف

 اإلدارة:  جتماعات مجلستنظيم حضور ا  .8

ي حضور تلك   ▪
يجب تنظيم عملية حضور اجتماعات مجلس اإلدارة، والتعامل مع حاالت عدم انتظام األعضاء فن

 االجتماعات. 
ي تتخذ فيها قرارات مهمة وجوهرية   ▪

عىل عضو مجلس اإلدارة المستقل الحرص عىل حضور جميع االجتماعات التر
كة.  ي وضع الشر

 تؤثر فن

 س اإلدارة: جدول أعمال مجل .9

ي   ▪
اض أي عضو عىل هذا الجدول، يجب إثبات ذلك فن ي حال اعتر

يقر مجلس اإلدارة جدول األعمال حال انعقاده، وفن
 محضن اجتماع مجلس اإلدارة. 

اح إضافة أي بند إل جدول األعمال.  ▪ ي مجلس اإلدارة حق اقتر
 لكل عضو فن

 الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة:  .10

كة األساس، يكون لمجلس  مقررة للجمعمع مراعاة االختصاصات ال كات ولوائحة التنفيذية ونظام الشر ي نظام الشر
ية العامة فن

كة وتوجيه أعمالها بما يحقق أغراضها، ويدخل ضمن مهام مجلس اإلدارة واختصاصاته   ي إدارة الشر
اإلدارة أوسع الصالحيات فن

 :  ما يىلي

اتيجيات، واألهداف الرئي .أ كة  وضع الخطط والسياسات واالستر اف عىل تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري،  سية للشر واإلشر

ية والمالية الالزمة لتحقيقها، ومن ذلك:   والتأكد من توفر الموارد البشر

كة وخطط العمل الرئيسة وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر ومراجعتها   ▪ اجية الشاملة للشر وضع اإلستر

 وتوجيهها. 

ك ▪ اتيجيتها وأهدافها المالية، وإقرار الموازنات التقديرية بأنواعها. ة تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشر  واستر

كة، وتملك األصول والتضف بها.  ▪ اف عىل النفقات الرأسمالية الرئيسة للشر  اإلشر

كة.  ▪ ي الشر
 وضع أهداف األداء، ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل فن

ي الشر  ▪
 واعتمادها.  كةالمراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية فن

كة وخططها الرئيسة.      ▪ ية والمالية الالزمة لتحقيق أهداف الشر  التحقق من توافر الموارد البشر

اف العام عليها، ومن ذلك:  .ب  وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشر

  وضع سياسة مكتوبة لمعالجة حاالت تعارض المصالح الفعلية والمحتملة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة ▪

كة ومرافقها، وإساءة التضف الناتج  و  ، ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشر ن اإلدارة التنفيذية والمساهمي 

 عن التعامالت مع األطراف ذوي العالقة. 

ي ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.  ▪
 التأكد من سالمة األنظمة المالية والمحاسبية، بما فن



 
 
 
 
 

 

ام  11 ز  والحوكمة  إدارة اإللت 

ي قد   رقابية أنظمة التأكد من تطبيق  ▪
مناسبة لقياس وإدارة المخاطر، وذلك بوضع تصور عام عن المخاطر التر

كة، وطرحها بشفافية مع أصحاب  كة وإنشاء بيئة ملمة بثقافة إدارة المخاطر عىل مستوى الشر تواجه الشر

كة.   المصالح واألطراف ذات الصلة بالشر

ي المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخل  ▪
ن
كةية ف  . الشر

ي مجلس اإلدارة  .ج
ن
ي    -إعداد سياسات ومعايت  وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية ف

ن
بما ال يتعارض مع األحكام اإللزامية ف

 ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.   -هذه الالئحة

 وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح وفق أحكام هذه الالئحة.  .د

امها باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية  اسات و ع السيوض .ـه ن كة باألنظمة واللوائح والتر ي تضمن تقيد الشر
اإلجراءات التر

ن وأصحاب المصالح ، والتحقق من تقيد اإلدارة التنفيذية بها.   للمساهمي 

اف عىل .و كة، وتدفقاتها النقدية، وعالقاتها المالية واالئتمانية مع الغ اإلشر . إدارة مالية الشر  ت 

: قاال .ز اح للجمعية العامة غت  العادية بما يراه حيال ما يىلي
 تر

كة أو تخفيضه.  ▪  زيادة رأس مال الشر

ي النظام األساس أو تقرير استمرارها.  ▪
ن فن كة قبل األجل المعي   حل الشر

:  .ح اح للجمعية العامة العادية بما يراه حيال ما يىلي
 االقتر

ي حال   ▪
كة فن ي للشر

عية العامة غت  العادية وعدم تخصيصه لغرض قبل الجم   تكوينه مناستخدام االحتياطي االتفافر

 . ن  معي 

كة.  ▪  تكوين احتياطات أو مخصصات مالية إضافية للشر

كة الصافية.  ▪  طريقة توزي    ع أرباح الشر

ها.  .ط كة واعتمادها قبل نشر  إعداد القوائم المالية األولية والسنوية للشر

ه.  .ي  إعداد تقرير مجلس اإلدارة واعتماده قبل نشر

بيانات والمعلومات الواجب اإلفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل اإلفصاح والشفافية  وسالمة الضمان دقة   .ك

 المعمول بها. 

كة وأي   .ل ن االطالع بشكل مستمر ودوري عىل أوجه األنشطة المختلفة للشر إرساء قنوات اتصال فعالة تتيح للمساهمي 

 تطورات جوهرية. 

ا مدة اللجنة وصالحياتها ومسؤولياتها، وكيفية رقابة المجلس  ُيحدد فيهبقرارات  تشكيل لجان متخصصة منبثقة عنه .م

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

 اللجان وأعضائها، ويستثتن من ذلك ما يتعلق بلجنة المراجعة. 

منح للعامتحديد أنواع المكافآ  .ن
ُ
ي ت
ي  ت التر

كة، مثل المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة باألداء، والمكافآت فن ي الشر
ن فن لي 

كات   كات الخاصة بشر  لنظام الشر
ً
شكل أسهم، بما ال يتعارض مع الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا

 المساهمة المدرجة. 

ي  .س
ي تحكم العمل فن

 كة. الشر وضع القيم والمعايت  التر

 تطبيق الحوكمة الفعالة:  .11

ي سبيل ذلك القيام  
عىل مجلس اإلدارة مراقبة تطبيق هذه الالئحة والتحقق من فعاليتها، وتعديلها عند الحاجة، وعليه فن

 :  بما يىلي

كة بهذه القواعد.  .1 ام الشر ن  التحقق من التر

 للمتطلبات النظامية وأفضل  .2
ً
 الممارسات. مراجعة القواعد وتحديثها وفقا



 
 
 
 
 

 

ام  12 ز  والحوكمة  إدارة اإللت 

ها من السياسات واإلجراءات الداخلية بما   مراجعة .3 كة، وغت  ي تمثل قيم الشر
ي التر

وتطوير قواعد السلوك المهتن

كة ويتفق مع أفضل الممارسات.  ي حاجات الشر  ييلتر

كات وأفضل الممارسات، أو تفويض ذلك   .4 ي مجال حوكمة الشر
ن
 عىل التطورات ف

ً
إطالع أعضاء مجلس اإلدارة دوما

 لجنة أو إدارة أخرى.  نة المراجعة أو أيإل لج

اف عىل اإلدارة التنفيذية:  .12  اإلشر

اف عليها، والتحقق من أدائها المهام  كة، وتنظيم كيفية عملها، والرقابة واإلشر يتول مجلس اإلدارة تشكيل اإلدارة التنفيذية للشر

 الموكولة إليها، وعىل سبيل ذلك: 

 والمالية الالزمة. الموافقة وإعتماد السياسات اإلدارية  .1

 التحقق من أن اإلدارة التنفيذية تعمل وفق السياسات المعتمدة منه.  .2

اف عىل أعماله.  .3 كة وتعيينه، واإلشر  اختيار الرئيس التنفيذي للشر

 مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخىلي وعزله وتحديد مكافآته دون االخالل بصالحيات لجنة   .4
ن تعيي 

ي هذا الشأن. المراج
 عة فن

يه من معوقات ومشاكل، واستعراض ومناقشة   .5 عقد اجتماعات دورية مع اإلدارة التنفيذية لبحث مجريات العمل وما يعتر

كة.   المعلومات المهمة بشأن نشاط الشر

اتيجيتها.  .6 كة واستر  وضع معايت  أداء لإلدارة التنفيذية تنسجم مع أهداف الشر

 وتقويمه.  مراجعة أداء اإلدارة التنفيذية .7

كة.  وضع خطط  .8  التعاقب عىل إدارة الشر

 مبادئ الصدق واألمانة والوالء:  .13

ن   كة والمساهمي  م كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة بمبادئ الصدق واألمانة والوالء والعناية واالهتمام بمصالح الشر ن يلتر

 : ي ذلك عىل وجه الخصوص ما يىلي
 وتقديمها عىل مصلحته الشخصية، ويدخل فن

كة عالقة مهنية صادقة، وأن يفصح لها عن أي معلومات  وذلك بأن تكون عال الصدق:  ▪ قة عضو مجلس اإلدارة بالشر

كاتها التابعة.  كة أو إحدى شر  مؤثرة قبل تنفيذ أي صفقة أو عقد مع الشر

ي المصالح، مع التحقق الوالء  ▪
ي تنطوي عىل تعارض فن

من عدالة  :وذلك بأن يتجنب عضو مجلس اإلدارة التعامالت التر

كات لهيئة السوق المالية. التعامل، ومراعا  ي الئحة حوكمة الشر
 ة األحكام الخاصة بتعارض المصالح المنصوص عليها فن

كات العناية واالهتمام:  ▪ ي نظام الشر
التنفيذية والئحة حوكمة  والئحته  وذلك بأداء الواجبات والمسؤوليات الواردة فن

كات الصادرة عن هيئة  كة األساس وا السوق الماليالشر  ألنظمة األخرى ذات العالقة. ة ونظام الشر

 ممارسة اختصاصات مجلس اإلدارة:  .14

ي إطار ضوابط حكيمة وفعالة تسمح بقياس المخاطر  .1
كة فن ي قيادة الشر

عىل مجلس اإلدارة ممارسة اختصاصاته ومهامه فن

 وإدارتها والحد من آثارها. 

ي حدود اختص  -يجوز لمجلس اإلدارة  4-5( من القسم رقم  مع مراعاة الفقرة )ب  .2
أن يفوض إل واحد أو أكتر من    -اصاتهفن

ة عمل أو أعمال معينة.  هم مباشر  أعضائه أو لجانه أو من غت 

ي مجلس اإلدارة وتهدف إل حث أعضائه عىل العمل بفعالية   .3
ن إجراءات العمل فن يضع مجلس اإلدارة سياسة داخلية تبي 

ام بوا  ن كة. لاللتر  جباتهم تجاه الشر

ي ذلك   يتول مجلس اإلدارة تنظيم أعماله .4
ي لالضطالع بالمهام والمسؤوليات المنوطة به بما فن

وتخصيص الوقت الكافن

 التحضت  الجتماعات المجلس واللجان، والتأكيد عىل تنسيق وتسجيل وحفظ محاضن اجتماعاته. 



 
 
 
 
 

 

ام  13 ز  والحوكمة  إدارة اإللت 

 توزي    ع االختصاصات والمهام:  .15

ن مجلس يجب أن يتضمن الهيكل التنظ كة تحديد االختصاصات وتوزي    ع المهام بي  اإلدارة واإلدارة التنفيذية بما يتفق  يمي للشر

ي الصالحيات والسلطات بينهما،  
ن
كة ويحقق التوازن ف كات ويحسن كفاءة اتخاذ قرارات الشر مع أفضل ممارسات حوكمة الشر

ي سبيل ذلك: 
ن
ن عىل مجلس اإلدارة ف  ويتعي 

ي ذلك تحديد المهاعتماد السياسات الداخلية ا  .1
ن
كة وتطويرها، بما ف ام واالختصاصات والمسؤوليات  لمتعلقة بعمل الشر

 الموكولة إل المستويات التنظيمية المختلفة. 

اعتماد سياسة مكتوبة وتفصيلية بتحديد الصالحيات المفوضة إل اإلدارة التنفيذية وجدول يوضح تلك الصالحيات،   .2

دورية بشأن ممارستها  لس اإلدارة أن يطلب من اإلدارة التنفيذية رفع تقارير وطريقة التنفيذ ومدة التفويض، ولمج

 للصالحيات المفوضة. 

ي يحتفظ المجلس بصالحية البت فيها.  .3
 تحديد الموضوعات التر

 مهام أعضاء مجلس اإلدارة وواجباتهم:  .16

ي مجلس اإلدارة -يؤدي كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة
 المهام والواجبات اآلتية:  -من خالل عضويتهم فن

اتيجية ال .1 حات لتطوير استر كة. تقديم المقتر  شر

كة أغراضها.  .2  مراقبة أداء اإلدارة التنفيذية ومدى تحقيقها ألهداف الشر

كة.  .3  مراجعة التقارير الخاصة بأداء الشر

كة.  .4  التحقق من سالمة ونزاهة القوائم والمعلومات المالية للشر

كة قوية. التحقق من أن الرقابة  .5 ي الشر
 المالية ونظم إدارة المخاطر فن

 لمكافآت أعضاء اإلدارة التنفيذية.   تحديد المستويات المالئمة .6

ن أعضاء اإلدارة التنفيذية وعزلهم.  .7 ي تعيي 
 إبداء الرأي فن

كة التنفيذية.  .8 ي وظائف الشر
ي وضع خطة التعاقب واإلحالل فن

 المشاركة فن

كات ول .9 ام التام بأحكام نظام الشر ن ي المجلس،  االلتر
وائحه التنفيذية والنظام األساس عند ممارسته لمهام عضويته فن

كة. و  ي أي عمل يشكل إساءة لتدبت  شؤون الشر
 االمتناع من القيام أو المشاركة فن

ام التام بأحكام نظام  .10 ن كات الصادرة عن هيئة االلتر كات والئحة حوكمة الشر  السوق المالية واألنظمة ذات الصلة.  الشر

وع يخحضور اجتم .11 ،  اعات مجلس اإلدارة والجمعية العامة وعدم التغيب عنها إال لعذر مشر
ً
طر به رئيس المجلس مسبقا

 أو ألسباب طارئة. 

تخصيص وقت كاف لالضطالع بمسؤولياته، والتحضت  الجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه والمشاركة فيها بفعالية، بما   .12

ي ذلك توجيه األسئلة ذات العالقة ومناقشة كب
كة. فن ن بالشر  ار التنفيذيي 

ي ينظر فيها مجلس اإلدارة قبل إبداء الرأي بشأنها. دراسة وتحليل المعلومات ذات الصلة بالموضوعات   .13
 التر

ن أعضاء مجلس اإلدارة اآلخرين من إبداء آرائهم بحرية، وحث المجلس عىل مداولة الموضوعات واستقصاء آراء    .14 تمكي 

ن من أعضاء اإلدارة التنفيذ هم إذا ظهرت حاجة إل ذلك. المختصي  كة ومن غت   ية للشر

ة -كامل وفوري بأي مصلحه لهإبالغ مجلس اإلدارة بشكل    .15 ة كانت أم غت  مباشر ي تتم   -مباشر
ي األعمال والعقود التر

فن

ن بها، والفائدة   كة، وأن يتضمن ذلك اإلبالغ طبيعة تلك المصلحة وحدودها وأسماء أي أشخاص معنيي  لحساب الشر

فائدة مالية أم غت  مالية، وعىل  لحصول عليها بشكل مباشر أو غت  مباشر من تلك المصلحة سواء أكانت تلك الالمتوقع ا 

كات ونظام السوق    ألحكام نظام الشر
ً
ي التصويت عىل أي قرار يصدر بشأن ذلك، وذلك وفقا

ذلك العضو عدم المشاركة فن

 المالية ولوائحهما التنفيذية. 



 
 
 
 
 

 

ام  14 ز  والحوكمة  إدارة اإللت 

ة -وفوري بمشاركتهإبالغ مجلس اإلدارة بشكل  .16 ة أو غت  مباشر ي أي اعمال من شأنها منافسة  -المباشر
ن
كة، أو  ف الشر

كة  ألحكام نظام   -بشكل مباشر أو غت  مباشر  -بمنافسته الشر
ً
كة، وذلك وفقا ي أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشر

ن
ف

كات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.   الشر

كةعدم إذاعة أو إفشاء أي أ   .17 ي المجلس إل أي من مساهمي الشر
ن
لم يكن ذلك  ما   -شار وقف عليها عن طريق عضويته ف

كات ونظام السوق  -اثناء انعقاد اجتماعات الجمعية العامة  ، وذلك بحسب ما تقتضيه أحكام نظام الشر أو إل الغت 

 المالية ولوائحهما التنفيذية. 

 عىل معلومات كاملة، وبحسن نية، م  .18
ً
ن كافة. العمل بناءا كة والمساهمي  ، لمصلحة الشر ن  ع بذل العناية واالهتمام الالزمي 

تبة عىل العضوية. إد  .19  راك واجباته وأدواره ومسؤولياته المتر

ي المجاالت المالية والتجارية والصناعية ذات الصلة.  .20
ن
كة وأعمالها وف ي مجال أنشطة الشر

ن
 تنمية معارفه ف

ي المجلس عىل الوجه األكمل.   .21
ن
ي حال عدم تمكنه من الوفاء بمهامه ف

ن
 االستقالة من عضوية مجلس اإلدارة ف

 مجلس اإلدارة ومهامه:  اختصاصات رئيس .17

اف عىل ست  عمله وأداء اختصاصاته   دون إخالل باختصاصات مجلس اإلدارة، يتول رئيس مجلس اإلدارة قيادة المجلس واإلشر

: بفعالية،   ي مهام واختصاصات رئيس مجلس اإلدارة بصفة خاصة ما يىلي
 ويدخل فن

ي الوقت المناسب عىل المعلو  .1
 مات الكاملة والواضحة والصحيحة وغت  المضللة. ضمان حصول أعضاء مجلس اإلدارة فن

ي الوقت المناسب.  .2
 التحقق من قيام مجلس اإلدارة بمناقشة جميع المسائل األساسية بشكل فعال وفن

كة األساس. تمثيل الشر  .3 كات ولوائحه التنفيذية ونظام الشر  كة أمام الغت  وفق ما ينص عليه نظام الشر

كة. تشجيع أعضاء مجلس اإلدارة عىل ممار  .4  سة مهامهم بفعالية وبما يحقق مصلحة الشر

ن وإيصال آرائهم إل مجلس اإلدارة.  .5  ضمان وجود قنوات التواصل الفعىلي مع المساهمي 

ن وغت   تشجيع العالقات البناء .6 ن األعضاء التنفيذيي  ن كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وبي  ة والمشاركة الفعالة بي 

، وإ  ن ن والمستقلي   يجاد ثقافة تشجع عىل النقد البناء. التنفيذيي 

ن االعتبار أي مسألة يطرحها أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو   .7 إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة مع األخذ بعي 

ها مراجع الحسابات، والتشاور مع أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي عند إعداد جدول أعمال المجلس. يث  ت 

كة.  عقد لقاءات بصفة دورية مع .8 ي الشر
ن دون حضور أي تنفيذي فن  أعضاء مجلس اإلدارة غت  التنفيذيي 

ي يكون  .9
ة أو  إبالغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها باألعمال والعقود التر ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشر

ي قدمها العضو إل مجلس اإلد
ة فيها، عىل أن يتضمن هذا اإلبالغ المعلومات التر  للفقرة )ن( من القسم  غت  مباشر

ً
ارة وفقا

كة  مهام أعضاء مجلس اإلدارة وواجباتهم)  16- 5رقم  ( ، وأن يرافق هذا التبيلغ تقرير خاص من مرجع حسابات الشر

. الخ ي  ارجر

 لمجلس اإلدارة:  .18
ً
ز الرئيس التنفيذي بعد انتهاء خدماته رئيسا  تعيي 

كة  لمجلس إدارة الشر
ً
ن الرئيس التنفيذي رئيسا كة.  اليجوز تعيي   للشر

ً
 تنفيذيا

ً
 عىل انتهاء خدماته رئيسا

ً
ي عشر شهرا

ي إثتن
 قبل مىصن

 مهام العضو المستقل:  .19

ي أداء مهام مع مراعاة ما ورد من مهام أعضاء مجلس اإلدراة وواج 
باتهم، عىل عضو مجلس اإلدارة المستقل المشاركة بفعالية فن

 اآلتيه: 

اتيجية، وسي .1 ي المسائل االستر
ن أعضاء اإلدارة التنفيذية. إبداء الرأي المستقل فن كة، وآدائها، وتعيي   اسات الشر

ي المصالح.  .2
كة ومساهميها وتقديمها عند الحصول أي تعارض فن  التحقق من مراعاة مصالح الشر

كة، ومراقبة تطبيق اإلدارة التنفيذية لها.  .3 اف عىل تطوير قواعد الحوكمة الخاصة بالشر  اإلشر



 
 
 
 
 

 

ام  15 ز  والحوكمة  إدارة اإللت 

 عوارض اإلستقالل:  .20

 عىل ممارسة مهمامه وإبداء آرائه والتصويت عىل القرارات  يجب أن يكون عضو مجل .1
ً
س اإلدارة المستقل قادرا

ن مجلس اإلدارة عىل اتخاذ  كة. بموضوعية وحياد، بما يعي  ي تحقيق مصالح الشر
ن
ي تسهم ف

 القرارات السليمة التر

 لمدى تحقق استقالل العضو والتأكد من عدم و  .2
ً
 سنويا

ً
جود عالقات أو ظروف تؤثر  عىل مجلس اإلدارة أن يجري تقييما

 أو يمكن أن تؤثر فيه. 

ي عضو مجلس اإلدارة المستقل  .3
ن
 مع االستقالل الالزم توافره ف

ن
:   -الحض عىل سبيل المثال ال - يتناف  مايىلي

كة أخرى من مجموعتها أو   ▪ كة أو من أسهم شر ي المائة أو أكتر من أسهم الشر
ن
 لما نسبته خمسة ف

ً
أن يكون مالكا

 من يملك هذه النسبة. له صلة قرابة مع  

كة أو من   ▪ ي المائة أو أكتر من أسهم الشر
ن
 لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة ف

ً
أن يكون ممثال

كة أخ  رى من مجموعتها. أسهم شر

كة أخرى من مجموعتها.  ▪ ي شر
ن
كة أو ف ي الشر

ن
 أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة ف

كة أخرى من مجموعتها.  أن تكون له صلة قرابة مع أي  ▪ ي شر
كة أو فن ي الشر

ن فن  من كبار التنفيذيي 

ي عضوية مجلس  ▪
كة.  أن يكون قد أمىصن ما يزيد عىل تسع سنوات متصلة أو منفصلة فن  إدارة الشر

كة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.  ▪ كة أخرى من مجموعة الشر ي شر
 أن يكون عضو مجلس إدارة فن

 خالل ال ▪
ً
كة أخرى من  أن يعمل أو كان يعمل موظفا كة أو أي طرف متعامل معها أو شر ن لدى الشر ن الماضيي  عامي 

 ل 
ً
حصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف  مجموعتها، كمراجغي الحسابات وكبار الموردين، أو أن يكون مالكا

 . ن ن الماضيي   خالل العاميي 

ي تتم لحساب ال ▪
ي األعمال والعقود التر

ة فن ة أو غت  مباشر كة. أن تكون له مصلحة مباشر  شر

كة عالوة عىل مكافأة عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانه.  ▪  أن يتقاضن مبالغ مالية من الشر

ي عمل من شأنه منافسة الشر  ▪
ك فن كة. أن يشتر ي أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشر

 كة، أو أن يتجر فن

 انتهاء عضوية مجلس اإلدارة:  .21

ي م .1
كة األساس كيفية انتهاء العضوية فن ن نظام الشر ي كل وقت عزل  يبي 

جلس اإلدارة، ويجوز للجمعية العامة العادية فن

كة األساس عىل خالف ذلك دون   ي التعويض  جميع أعضاء المجلس أو بعضهم ولو نص نظام الشر
إخالل بحق من عزل فن

ي وقت غت  مناسب، كذلك يجوز للجمعية العامة
بناء عىل توصية من مجلس   -إذا وقع العزل لسبب غت  مقبول أو فن

وع.  -دارةاإل   إنهاء عضوية من تغّيب من أعضائه عن حضور ثالثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشر

ي مجلس  .2
 مع  عند انتهاء عضوية عضو فن

ً
كة أن تشعر الهيئة والسوق فورا اإلدارة بإحدى طرق انتهاء العضوية، عىل الشر

ي دعت إل ذلك. 
 بيان األسباب التر

كة، فعلية تقديم بيان مكتوب بها إل رئيس  إذا استقال عضو مجلس اإلدارة، و  .3 كانت لدية ملحوظات عىل أداء الشر

 اإلدارة.  مجلس اإلدارة، ويجب عرض هذا البيان عىل أعضاء مجلس

 : تقارير مجلس اإلدارة .22

ه وفقا لألنظمة ذات الصلة.  كة السنوي الذي سيتم نشر  يجب إصدار تقرير مجلس اإلدارة سنويا كجزء من تقرير الشر

ز  .23  ش مجلس اإلدارة:  أمي 

ن الش بقرار من   .1 هم، وتحدد اختصاصات ومكافآت أمي  ن أعضائه أو من غت   للش من بي 
ً
ن مجلس اإلدارة أمينا مجلس  يعي 

ي هذا الشأن -اإلدارة
 فن
ً
كة األساس أحكاما :  -ما لم يتضمن نظام الشر  عىل أن يتضمن هذه االختصاصات ما يىلي

حاضن لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت، وبيان مكان االجتماع توثيق اجتماعات مجلس اإلدارة وإعداد م ▪

ي سجل خاص ومنظم،  وتاريخه ووقت بدايته وانتهائه، وتوثيق قرارات المجلس ونتا 
ئج التصويت، وحفظها فن



 
 
 
 
 

 

ام  16 ز  والحوكمة  إدارة اإللت 

ي أبدوها 
ين والتحفظات التر ، وتوقيع هذه المحاضن من جميع  -إن وجدت -وتدوين أسماء األعضاء الحاضن

ين. األعضاء الحا   ضن

ي يعدها المجلس.  ▪
ي ترفع إل مجلس اإلدارة والتقارير التر

 حفظ التقارير التر

لس وأوراق العمل والوثائق والمعلومات المتعلقه به، وأي  تزويد أعضاء مجلس اإلدارة بجدول أعمال المج ▪

ي جدول وثائق أو معلومات إضافية يطلبها أي من أعضاء مجلس اإلدارة ذات عالقة بالموضوعات المشمولة 
ن
ف

 االجتماع. 

ي أقرها المجلس.  ▪
 التحقق من تقيد أعضاء مجلس اإلدارة باإلجراءات التر

 تماعات المجلس قبل التاري    خ المحدد بمدة كافية. تبليغ أعضاء مجلس اإلدارة بمواعيد اج ▪

 عرض مسودات المحاضن عىل أعضاء مجلس اإلدارة إلبداء مرئياتهم حيالها قبل توقيعها.  ▪

عضاء مجلس اإلدارة بشكل كامل وشي    ع عىل نسخة من محاضن اجتماعات المجلس  التحقق من حصول أ ▪

كة.   والمعلومات والوثائق المتعلقة بالشر

ن أعضاء مجلس اإلدارة.  ▪  التنسيق بي 

 . تنظيم سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية .2

ن ش مجلس اإلدارة إال بقرار من مجلس اإلدارة.   .3  ال يجوز عزل أمي 

ز الش:   .24 وط أمي   شر

ن ش  ي أمي 
وط والواجبات توافرها فن  عىل  عىل مجلس اإلدارة تحديد الشر

ً
ط أن يكون حاصال مجلس اإلدارة، عىل أن تتضمن شر

ن ال  ها من مجاالت عمل أمي  ي التنسيق لالجتماعات وإعداد المحاضن وغت 
ة عملية فن  ش. شهادة جامعية ، وأن تكون لدية ختر

 

 
ً
 لجان مجلس اإلدارة : سابعا

 تشكيل اللجان:  .1

كاتمع مراعاة المادة األول بعد المائة من نظام  ن من الئحة حوكمة الشر كات والمادة الرابعة والخمسي  الصادرة عن هيئة   الشر

: السوق المالية  لما يىلي
ً
 متخصصة وفقا

ً
 ، يشكل مجلس اإلدارة لجانا

كة وظروفها وأوضاعها بما  .1  يمكنها من تأدية مهامها بفعالية. حاجة الشر

 إلجراءات عامة يضعها المجلس تتضمن  .2
ً
تحديد مهمة كل لجنة ومدة عملها والصالحيات  يكون تشكيل اللجان وفقا

المخولة لها خالل هذه المدة وكيفية رقابة مجلس اإلدارة عليها، وعىل اللجنة أن تبلغ مجلس اإلدارة بما تتوصل إليه  

من قرارات بشفافية، وعىل مجلس اإلدارة أن يتابع عمل هذه اللجان بانتظام للتحقق من ممارستها  من نتائج أو تتخذه 

 ألعمال الموكلة إليها. ا 

تكون كل لجنة مسؤولة عن أعمالها أمام مجلس اإلدارة، وال يخل ذلك بمسؤولية المجلس عن تلك األعمال وعن   .3

ي فوضها إليها. 
 الصالحيات أو السلطات التر

 دد أعضاء اللجان عن ثالثة وال يزيد عىل خمسة. أال يقل ع .4

. يجب حضور رؤساء اللجان أو من ينيبونهم من  .5 ن  أعضائها للجمعيات العامة لإلجابة عن أسئلة المساهمي 

كة أن تشعر الهيئة بأسماء أعضاء اللجان وصفات عضويتهم خالل خمسة أيام عمل من تاري    خ تعيينهم وأي   .6 عىل الشر

ات تطرأ عىل ذلك ات.   تغيت   خالل خمسة أيام عمل من تاري    خ حدوث التتغت 

ي المكافآت  .7
كة دمج لجنتر ي هذه الحالة،  يجوز للشر

شيحات، وفن ي لجنة واحدة تسم لجنة المكافآت والتر
شيحات فن والتر

كات، عىل أن   ي الئحة حوكمة الشر
شيحات المتطلبات الخاصة بأي منهما الواردة فن ي لجنة المكافآت والتر

يجب أن تستوفن

 متع اللجنة بصفة دورية كل ستة أشهر عىل األقل. تجت



 
 
 
 
 

 

ام  17 ز  والحوكمة  إدارة اإللت 

 عضوية اللجان:  .2

ن عدد كاف  .1 ي قد ينشأ عنها حاالت   يجب تعيي 
ي اللجان المعنية بالمهام التر

ن
ن ف من أعضاء مجلس اإلدارة غت  التنفيذيي 

ي المصالح، كالتأكد من سالمة التقارير المالية وغت  المالية، ومراجعة صفقات األطراف ذوي  
ن
شيح  تعارض ف  العالقة، والتر

، وتحديد المكا  ن ن كبار التنفيذيي  م رؤساء وأعضاء هذه اللجان بمبادئ الصدق واألمانة  لعضوية مجلس اإلدارة، وتعيي  ن فآت، ويلتر

ن وتقديمها عىل مصلحتهم الشخصية.  كة والمساهمي   والوالء والعناية واالهتمام بمصالح الشر

ي المكافآت وا  .2
كة عند تشكيل لجنتر ، ويجوز  تراىعي الشر ن شيحات أن يكون أعضاؤها من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلي  لتر

هم، عىل أن  االستعانة بأ ن أم غت  ن أو بأشخاص من غت  أعضاء المجلس سواء أكانوا من المساهمي  عضاء غت  تنفيذيي 

 . ن ي هذه الفقرة من األعضاء المستقلي 
ن
ن المشار إليهما ف  يكون رئيسا اللجنتي 

ي عضوية اللجان األخرى،  ال يجوز أن يكون رئيس .3
ن
ي لجنة المراجعة، وتجوز مشاركته ف

ن
 ف
ً
عىل أال  مجلس اإلدارة عضوا

ي نصت عليها هذه الالئحة. 
ي اللجان التر

ن
 يشغل منصب الرئيس ف

 دراسة الموضوعات:  .3

ي تحال إليها من مجلس اإلدارة، وترفع توصياتها إل ال .1
ي تختص بها أو التر

مجلس  تتول اللجان دراسة الموضوعات التر

  4-5أن تراىع الفقرة )ب( من القسم رقم   التخاذ القرار بشأنها، أو أن تتخذ القرارات إذا فوض إليها المجلس ذلك، عىل

 من هذه الالئحة. 

ي حدود صالحياتها، عىل أن يتم   .2
كة أو من خارجها فن ن من داخل الشر اء والمختصي  للجان االستعانة بمن تراها من الختر

ي محضن اجت
ن ذلك فن كة أو اإلدارة تضمي   التنفيذية. ماع اللجنة، مع ذكر اسم الخبت  وعالقته بالشر

 اجتماعات اللجان:  .4

ن ش اللجنة وأعضاء اللجان حضور اجتماعاتها إال إذا   .1 ي مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية عدا أمي 
ال يحق ألي عضو فن

 ع إل رأيه أو الحصول عىل مشورته. طلبت اللجنة االستما 

ط لصح .2 ين، وعند تساوي  ة اجتماعات اللجان حضور أغلبية أعضائها، وتصدر يشتر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضن

 األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اإلجتماع. 

يجب توثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضن لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت، وتوثيق توصيات اللجان   .3

ي سجل خاص ومنظم، وبيان أسماء األعضاء الحاضن  ونتائج التصويت، وحفظها 
ي أبدوها فن

إن   -ين والتحفظات التر

ين.   -وجدت  وتوقيع هذه المحاضن من جميع األعضاء الحاضن

 : الئحة عمل لجنة المراجعة .5

كة  . أعدت الشر ن  الئحة عمل لجنة المراجعة، وافق عليها مجلس اإلدارة وأعتمدتها الجمعية العامة للمساهمي 

شيحات والمكافآت الئحة عمل  .6  : لجنة الت 

كة  شيحات والمكافآت أعدت الشر . الئحة عمل لجنة التر ن  ، وافق عليها مجلس اإلدارة وأعتمدتها الجمعية العامة للمساهمي 

 
ً
 اإلدارة التنفيذية : ثامنا

كات ولوائحه التنفيذية،  كات  والئحة مع مراعاة االختصاصات المقررة لمجلس اإلدارة بموجب أحكام نظام الشر حوكمة الشر

كة األساسن،  اتيجيات  الصادرة عن هيئة السوق المالية ونظام الشر تختص اإلدارة التنفيذية بتنفيذ الخطط والسياسات واالستر

كة بما يحقق أغ  : واألهداف الرئيسة للشر  راضها، ويدخل ضمن اختصاصات اإلدارة التنفيذية ومهامها ما يىلي

كة المقرة من مجلس اإلدارة. تنفيذ السياسات واألنظمة الداخلية ل .1  لشر



 
 
 
 
 

 

ام  18 ز  والحوكمة  إدارة اإللت 

كة وخطط العمل الرئيسية والمرحلية وسياسات وآليات االستثمار، والتمويل، وإدارة   .2 اتيجية الشاملة للشر اح االستر اقتر

 وف اإلدارية الطارئة وتنفيذها. المخاطر، وخطط إدارة الظر 

اتيجيتها وأهدافها الم .3 كة واستر اح الهيكل الرأسمالي األمثل للشر
 الية. اقتر

كة وتملك األصول والتضف فيها.  .4 اح النفقات الرأسمالية الرئيسة للشر  اقتر

ي  .5
ن
كة ورفعها إل مجلس اإلدارة للنظر ف اح الهياكل التنظيمية والوظيفية للشر  اعتمادها. اقتر

اف العام عليها، وتشمل عىل سبيل المثال ال الحض:  .6  تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلشر

 سياسة تعارض المصالح. تنفيذ   ▪

ي ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.  ▪
ن
 تطبيق األنظمة المالية والمحاسبية بشكل سليم، بما ف

كة  تطبيق أنظمة رقابية   ▪ ي قد تواجه الشر
مناسبة لقياس وإدارة المخاطر، وذلك بوضع تصور عام عن المخاطر التر

هم  وإنشاء بيئة ملمة بثقافة الحد من المخاط كة، وطرحها بشفافية مع مجلس اإلدارة وغت  ر عىل مستوى الشر

 من أصحاب المصالح. 

كة .7 اح تعديلها عند الحاجة.  -أحكام هذه الالئحةيما ال يتعارض مع    -بفعالية -تنفيذ قواعد الحوكمة الخاصة بالشر  واقتر

ن  .8 كة باألنظمة واللوائح والتر ي تضمن تقيد الشر
امها باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية  تنفيذ السياسات واإلجراءات التر

ن وأصحاب المصالح.   للمساهمي 

: تزويد مجلس اإلدارة بالمعلومات الالزمة لممارسة اختصاصاته وتقديم توصياته حيال  .9  ما يىلي

كة أو تخفيضه.  ▪  زيادة رأس مال الشر

ي نظامها األساس أو تقرير استمرارها.  ▪
كة قبل األجل المحدد فن  حل الشر

كة. استخدام االحتي ▪ ي للشر
 اطي االتفافر

كة.  ▪  تكوين احتياطات إضافية للشر

كة الصافية.  ▪  طريقة توزي    ع أرباح الشر

، مثل .10 ن ي تمنح للعاملي 
اح سياسة وأنواع المكافأت التر المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة باألداء، وخطط تملك   اقتر

 األسهم. 

كة  إعداد التقارير الدورية المالية وغت  المالية بشأن التق .11 ي ضوء خطط وأهداف الشر
كة فن ي نشاط الشر

دم المحرز فن

اتيجية، وعرض تلك التقارير عىل مجلس اإلدارة.   االستر

كة وتسيت  أنشطت .12 كة  إدارة العمل اليومي للشر  عن إدارة مواردها بالشكل األمثل وبما يتفق مع أهداف الشر
ً
ها، فضال

اتيجيتها.   واستر

ي بناء ثقافة القيم .13
ن
كة.  المشاركة الفعالة ف  األخالقية وتنميتها داخل الشر

ام بمستوى  تنفيذ نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، والتحقق من فعالية تلك النظم وكفايتها، والحرص عىل  .14 ن االلتر

 المخاطر المعتمد من مجلس اإلدارة. 

ي ذلك تحديد المهام وا  .15
كة وتطويرها، يما فن اح السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الشر الختصاصات والمسؤوليات  اقتر

 الموكولة إل المستويات التنظيمية المختلفة. 

اح سياسة واضحة لتفويض األعمال إليها وطريقة تنفيذها.  .16  اقتر

ي تفوض إليها، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، عىل ان ترفع إل مجلس اإلدارة تقارير دورية  اقتر  .17
اح الصالحيات التر

 . ياتعن ممارستها لتلك الصالح
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 تاس
ً
  التدريب والدعم والتقييم: عا

 : التدريب .1

امج الالزمة لذلك،   ي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، ووضع التر
ن
كة إيالء االهتمام الكاف ن عىل الشر يتعي 

  :  مع مراعاة ما يىلي

 ل  . أ
ً
ن حديثا كة وأنشطتها، وبخاصة  إعداد برامج ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية المعيني  لتعريف بست  عمل الشر

 :  ما يىلي

كة وأهدافها. اس ▪ اتيجية الشر  تر

كة.  ▪  الجوانب المالية والتشغيلية ألنشطة الشر

امات أعضاء مجلس اإلدارة ومهامهم ومسؤولياتهم وحقوقهم.  ▪ ن  التر

كة واختصاصاتها.  ▪  مهام لجان الشر

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

كة.  ي المجاالت ذات العالقة بأنشطة الشر
 بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم فن

 تزويد األعضاء بالمعلومات:  .2

كة ن بوجه خاص ولجان الشر كة تزويد اعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء غت  التنفيذيي  ن عىل اإلدارة التنفيذية بالشر بجميع   يتعي 

ي الوقت المناسب،   المعلومات والبيانات والوثائق والسجالت
الالزمة، عىل ان تكون كاملة وواضحة وصحيحة وغت  مضللة وفن

 لتمكينهم من أداء واجباتهم ومهامهم. 

 : التقييم .3

شيحات والمكافآت  -يضع مجلس اإلدارة .1 اح لجنة التر وأعضائه ولجانه    اآلليات الالزمة لتقييم أداء المجلس  -  بناء عىل اقتر

، و 
ً
اتيجية  واإلدارة التنفيذية سنويا ات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق األهداف االستر ذلك من خالل مؤشر

اح   ها، عىل أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتر كة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغت  للشر

كة.   معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشر

ن  يجب أن تكون إجراءات تقييم األداء مكتوبة ووا  .2 ضحة وأن يفصح عنها ألعضاء مجلس اإلدارة واألشخاص المعنيي 

 بالتقييم. 

ي يمتلكها المجلس، وتحديد نقاط الضعف والقوة فيه، مع   .3
ات التر يحب أن يشتمل تقييم األداء عىل المهارات والختر

شيح كفاءات مهنية تستطيع تطوير أداء العمل عىل معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة ك   تر
ً
المجلس، ويجب أيضا

ي المجلس بشكل عام. 
 أن يشتمل تقييم األداء عىل تقييم آليات العمل فن

ي   .4
امه بأداء واجباته ومسؤولياته بما فن ن ي التقييم الفردي ألعضاء مجلس اإلدارة مدى المشاركة الفعالة للعضو والتر

يراىع فن

 جانه وتخصيص الوقت الالزم لها. ذلك حضور جلسات المجلس ول 

تيبات الالزمة للحصول عىل تقييم جهة خارجية مختصة ألدائه كل ثالث سنوات. يتخذ مج .5  لس اإلدارة التر

ن   .6  ألداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر األعضاء التنفيذيي 
ً
 دوريا

ً
ن تقييما يجري أعضاء مجلس اإلدارة غت  التنفيذيي 

اح  عىل أن  -جلس النقاش المخصص لهذا الغرض من دون أن يحضن رئيس الم – تحدد جوانب القوة والضعف واقتر

كة.   معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشر
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ً
ا كة الخارجر  : عاشر  مراجع حسابات الشر

 إسناد مهمة مراجعة الحسابات:  .1

ة والتأ كة مهمة مراجعة حساباتها السنوية إل مراجع يتمتع باالستقالل والكفاءة والختر هيل إلعداد تقرير موضوىعي  تسند الشر

كة تظهر بعدالة ومن كافة النواجي الجوهرية  ومستقل   ن فيه ما إذا كانت القوائم المالية للشر ن يبي ّ لمجلس اإلدارة والمساهمي 

كة ونتائج أعمالها.   المركز المالي للشر

ز مراجع الحسابات:  .2  تعيي 

كة بناًء عل ت ن الجمعية العامة العادية مراجع حسابات الشر  :يىلي   رشيح مجلس اإلدارة، مع مراعاة ما تعي 

 .أن يكون ترشيحه بناًء عىل توصية من لجنة المراجعة ▪

وط المقررة من الجهة المختصة.  ▪ ي الشر
ن
 له وأن يستوف

ً
 أن يكون مرخصا

كة.  ▪  أال تتعارض مصالحه مع مصالح الشر

▪  . ن ن اثني  كة عن مراجعي  ن لمراجعة حسابات الشر  أال يقل عدد المرشحي 

 الحسابات:  واجبات مراجع .3

 :اتيجب عىل مراجع الحساب

كة.  .1 ي العناية واألمانة للشر  بذل واجتر

ي يطرحها.  .2
ة للشبهة التر ي حال عدم اتخاذ مجلس اإلدارة اإلجراء المناسب بشأن المسائل المثت 

 إبالغ الهيئة فن

 عن تعويض  أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية إذا لم ييش المجلس عمله. ويكون مسؤ  .3
ً
وال

ر الذي يصيب ا  ي أداء عمله، وإذا تعدد المراجعون  الضن
ي تقع منه فن

ن أو الغت  بسبب األخطاء التر كة أو المساهمي  لشر

ن بالتضامن ي الخطأ، كانوا مسؤولي 
كوا فن  .واشتر

 

 الضوابط الداخلية:  الحادي عشر 

 سياسة الرقابة الداخلية. بإعداد وإعتماد المجلس  يقوم

 

  عشر 
 المصالح نظيم العالقات مع أصحاب ت : الثانز

 

 . اعتمد مجلس اإلدارة سياسة العالقة مع أصحاب المصالح

 

 المعايت  المهنية واألخالقية   : عشر  لث الثا

1.  :  
 سياسة السلوك المهنز

▪  : كة، تراىعي بصفة خاصة ما يىلي ي الشر
ي والقيم األخالقية فن

 يضع مجلس اإلدارة سياسة للسلوك المهتن

كة ببذل واجب العناية واألمانة والوالء  من أعضاء مجلس    التأكيد عىل كل عضو  ▪ ي الشر
اإلدارة واإلدارة التنفيذية وموظفن

كة وتنميتها وتعظيم قيمتها، وتقديم مصالحها عل مصلحته   كة، وكل ما من شأنه صون مصالح الشر تجاه الشر
ي جميع األحوال. 

 الشخصية فن
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ي الشر  ▪
ن
ن ف ام بتمثيل عضو مجلس اإلدارة لجميع المساهمي  ن ن  كة، وااللتر كة ومصلحة المساهمي  ما يحقق مصلحة الشر

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

ن فيها بجميع األنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة ▪ ام أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيي  ن  .ترسيخ مبدأ التر
ي بهدف تحقيق مصلحة خاصة  مجلس اإلدارة أ  الحيلولة دون استغالل عضو  ▪

و عضو اإلدارة التنفيذية لمنصبه الوظيفن
ه  .به أو بغت 

كة وأهدافها، وعدم استغالل تلك األصول   ▪ كة ومواردها عىل تحقيق أغراض الشر التأكيد عل قض استعمال أصول الشر
 .أو الموارد لتحقيق مصالحه الخاصة

كة بما    م صالحية وتوقيتوضع قواعد دقيقة ومحكمة وواضحة تنظ ▪ االطالع عىل المعلومات الداخلية الخاصة بالشر
ي الحدود 

ن
هم منها أو اإلفصاح عنها ألي شخص، إال ف يحول دون استفادة أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وغت 

 
ً
 .المقررة أو الجائزة نظاما

 
2.  : ز ز العاملي   تحفت 

ن المشاركة وا  كة برامج تطوير وتحفت  ن تضع الشر كة، عىل أن تتضمنألداء للعاملي  ي الشر
 :ما يىلي  -بصفة خاصة  - فن

ي المسائل   ▪
كة ومناقشتهم فن ي الشر

ن فن تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة لالستماع إل آراء العاملي 
 والموضوعات محل القرارات المهمة. 

ي تحققها  ▪
 من األرباح التر

ً
كة أو نصيبا ي الشر

 فن
ً
ن أسهما  . وضع برامج منح العاملي 

كة. إنشاء   ▪ ي الشر
ن فن  لجان اجتماعية للعاملي 

 
 المسؤولية االجتماعية:  .3

اح من مجلس اإلدارة  –تضع الجمعية العامة العادية  ي   –بناًء عىل اقتر
ن أهدافها واألهداف التر سياسة تكفل إقامة التوازن بي 

 .تمعللمجيصبو المجتمع إل تحقيقها بغرض تطوير األوضاع االجتماعية واالقتصادية 

4.  :  مبادرات العمل االجتماىع 

ي مجال العمل االجتماىعي ويشمل ذلك: 
كة فن امج ويحدد الوسائل الالزمة لطرح مبادرات الشر  يضع مجلس اإلدارة التر

كة.  ▪ ي التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشر
 اإلفصاح عن أهداف المسؤولية االجتماعية فن

كة بها. للتعريف بالمسؤول وضع برامج توعوية للمجتمع   ▪ ن بالشر كة وتوعية وتثقيف العاملي   ية االجتماعية للشر

 

 سياسة اإلفصاح  : عشر  رابعال

 . اعتمد المجلس سياسة اإلفصاح عن المعلومات والشفافية المبينة

 

 االحتفاظ بالوثائقعشر :  خامسال

كة أن تحتفظ بجيمع المحاضن والمستندات والتقارير والوثائق األخرى ال مطلوب االحتفاظ بها بموجب هذه  يجب عىل الشر

كة الرئيس مدة ال تقل عن عشر سنوات، وأن يشمل ذلك تقارير مجلس اإلدارة وتقارير لجنة المراجعة، ومع   ي مقر الشر
الالئحة فن

ي ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها( أو  دة، يجب عىل ال ا اإلخالل بهذه المعدم 
ي حال وجود دعوى قضائية ) بما فن

كة فن شر

ن انتهاء تلك   مطالبة أو أي إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك المحاضن أو المستندات أو التقارير أو الوثائق االحتفاظ بها  لحي 

 الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. 


