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 :  المقدمة  .1

كة عناية السعودية للتأمي   الالئذه )"حة الحوكمة هتم إعداد الئ كة"( لبيان القو حة"( لشر ي )"الشر
اعد  التعاون 

المساهمي     حقوق  تكفل  ي 
التر الحوكمة  ممارسات  بأفضل  ام  االلير  وضمان  كة  الشر إلدارة  المنظمة  والمعايي  

 وحقوق أصحاب المصالح. 

إوقد   لمتطلبات الئحة حوكمة  عداد تم   
ً
الالئحة وفقا كا  هذه  المالية و  الشر السوق  الصادرة عن هيئة  نظام  ت 

كات   التسجيالشر والنظام  وقواعد  واالدراج  كة  ل  للشر لنظاماالساسي   
ً
وفقا الالئحة  هذه  إعداد  تم  مراقبة    كما 

كات التأمي   والئحته التنفيذية والئحة إدارة المخاطر والئحة مكافحة  والالئحة التنظيمية لسلوكيات التأمي    شر
الت  وقواعد   إلحتيالا اإلرهاب والالئحة  األموال وتمويل  التأمي   والال مكافحة غسل  إعادة  ئحة  نظيمية ألعمال 

ي  
ف  القيادية  المناصب  ي 

ف  التعيي    ومتطلبات  التأمي    وإعادة  التأمي    كات  لشر اإلكتوارية  لألعمال  التنظيمية 
ي السعودي المؤسسات المالية الخاضع اف مؤسسة النقد العرن  كات حوكمة اوالئحة ة إلشر واالوائح األخرى  لشر
 . ؤسسةعاميم ذات العالقة الصادرة عن الموالتعليمات والقرارت والت

  : التعريفات .2

قائمة  * ي 
وف  منها،  كل  أمام  لها  الموضحة  ي 

المعان  الالئحة  هذه  ي 
ف  الواردة  والعبارات  بالكلمات  يقصد 

المستخد ي المصطلحات 
ف  كات   مة  الشر الماليو   نظام  السوق  هيئة  وقواعدها لوائح  النقد    ة  مؤسسة  ولوائح 

ي السعودي  . العرن 
 

كة  كة الشر . عناية السعودية للتأمي   التع شر ي
 اون 

 السوق المالية السعودية.  السوق

كة   الداخلية الحوكمة الئحة الالئحة  .  عناية السعوديةلشر ي
 للتأمي   التعاون 

كة الحاليون نالمساهمو  المساهمون بما أو مؤسسات سواء بالشر ي  أفراد 
 أي  ذلك ف 

كة.  محتملي    مساهمي    ي الشر
 ف 

 المالية.  وقالس  هيئة الهيئة 

ي  النقد مؤسسة المؤسسة  السعودي.  العرن 

كة إدارة مجلس اإلدارة  مجلس ي  بها المعمول األنظمة بموجب عليه المتعارف الشر
 المملكة ف 

 العربية السعودية. 

 اإلدارة لرئاسة مجلس من ينتخب ذيلا  تنفيذيي    الغي   المجلس  أعضاء أحد اإلدارة  س مجل رئيس
 النقد سةمؤس ممانعة عدم عىل الحصول بعد لهأعما وتنظيم اجتماعاته

ي  ي  السعودي العرن 
 ذلك.  ف 

 اإلدارة.  مجلس من المنبثقة اللجان اللجان

ي  األعىل المسؤول التنفيذي  الرئيس 
ي  عليالا التنفيذية االدارة ف 

كة ف   إدارة عن والمسؤول الشر
.  المسم عن النظر يومية بغضلا أعمالها ي

 الوظيف 

 غي   أو مباشر  بشكل يسيطرون، لذينا االعتباريون أو الطبيعيون خاصشاأل  المساهمي    كبار
بمفردهم   ، اك أو مباشر مال من أكي   أو % 5 عىل  آخرين، مع باالشير  رأس 

كة  .الشر

  يكون  الذي اإلدارة سمجل عضو التنفيذي العضو
ً
ي  عضوا
كة ذيةالتنفي اإلدارة ف  ي  للشر

 ويشارك ف 
  ويتقاض   لها اليومية اإلدارة

ً
  راتبا

ً
 .ذلك مقابل شهريا

 بأي شكل يشارك وال الفنية والمشورة الرأي يقدم الذي  اإلدارة  مجلس  عضو لتنفيذيا غي   العضو
ي  األشكال من

كة إدارة ف    يستلم ال و اليومية أعمالها ومتابعة الشر
ً
  راتبا

ً
 أو شهريا
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ً
 .سنويا

 مستقللا العضو
 
 
 
 

، وهذا ملةكاال باالستقاللية يتمتع الذي اإلدارة مجلس عضو ي
 ةاستقاللي يعت 

ي  وعن اإلدارة بالكامل عن العضو
كة وتعت   للحكم  القدرة توافر االستقاللية الشر

ي  األخذ بعد األمور عىل
 تأثي   أي دون العالقة ذات جميع المعلومات االعتبار ف 

 بتقييم سنوي اإلدارة مجلس يقوم أن عىل  خارجية.  جهات من أو اإلدارة من
 تؤثر أو ظروف أو عالقات وجود عدم من والتأكد الليةاالستق تحقق  لمدى
اإلستق  تؤثر.  أن يمكن عوارض  تشمل  ان  رقم  عىل  البند  ي 

ف  الموضحة  الق 
   .ادناهخمسة 
 

اإلدارة    / العليا  اإلدارة 
 يةالتنفيذ

ا كة  الشر عمليات  إدارة  بهم  المنوط  القرارات  األشخاص  اح  واقير ليومية، 
وت اتيجية  والرئيس  نفيذها، كالعضو االسير  العام والمدير  التنفيذي المنتدب 

، ومديري والمدير  ونوابهم،   وظائف  عن والمسؤولي    اإلدارات الرئيسية، المالي
ام الداخلية والمراجعة المخاطر إدارة ي  وااللير 

ي  كة،شر ال ف 
ف   حكمهم، ومن 

 .المؤسسة هاددتح أخرى مناصب أي وشاغىلي 

 علوا.  وان والجدات ألجدادا و  واألمهات، اآلباء (1 أو ذوو الصلة   األقارب
 نزلوا.  وان وأوالدهم األوالد (2
 ألم.  أو ألب  أو االشقاء واألخوات األخوة  (3
 والزوجات.  االزواج (4

كة.  (1 األطراف ذوو العالقة  ي الشر
 كبار المساهمي   ف 

كاتها ال (2 كة أو أي من شر  تابعة وأقارب  هم. أعضاء مجلس إدارة الشر
ك (3 كة أو أي من شر ي الشر

 تها التابعة وأقارب  هم.  اكبار التنفيذيي   ف 
كة.  أعضاء مجلس (4 ي الشر

 اإلدارة وكبار التنفيذيي   لدى كبار المساهمي   ف 
كات    -المنشآت   (5 المملوكة لعضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار   -من غي  الشر

 تنفيذيي   أو أقارب  هم.  ال
آي   (6 يكون  ي 

التر كات  االدارة الشر مجلس  أعضاء  أو    من  التنفيذيي    أو كبار 
 فيها.  يأقارب  هم شر 

ً
 كا

م (7 أي  يكون  ي 
التر كات  أو الشر التنفيذيي    أو كبار  اإلدارة  مجلس  أعضاء  ن 

ي مجلس إدارتها أو من كبار التنفيذيي   فيها. 
 ف 
ً
 أقارب  هم عضوا

كات (8 ي  المساهمة الشر
 كبار أو اإلدارة مجلس  أعضاء من أي فيها لك يم  التر

.  أو 5%نسبته  ما اقارب  هم أو فيذيي   تنال  أكي 
كات (9 ي  الشر

 كبار أو اإلدارة مجلس أعضاء من عضو ألي ونكي  التر
ي  تأثي   أقارب  هم أو التنفيذيي   

ولو ف  التوجيه   أو النصح بإسداء قراراتها 
ي  والتوجيهات النصائح )يستثت  

 بشكل مرخص  شخص  من تقدم التر
 .) ي
 مهت 

قرارات ثي  أت وتوجيهاته لنصائحه يكون شخص أي (10 ي 
كة ف   وأعضاء الشر

ي ا  والتوجيهات النصائح يستثت  )  ذيي   وكبار التنفي اإلدارة مجلس 
 تقدم لتر

ي  بشكل مرخص شخص من
 . ) مهت 

كات (11 كة.  التابعة أو القابضة الشر  للشر

 له. وأي تابع  بشخص،فيما يتعلق   المجموعة 

 األخر،خص  أو يسطي  عليه ذلك الش   أخر،عىل شخص    ذي يسطي  الشخص ال التابع 
 عليه من قبل شخص

ً
ي كونه مسيطرا

ك مع ف  ي أي مما سبق    ثالث.   أو يشير
وف 

. رة بشكل مباشر أو غي  تكون السيط  مباشر
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كة مع مصلحة له شخص كل المصالح  أصحاب ، مثل الشر ، المساهمي   ، والعاملي    والدائني  
 .لمجتمعا و  والعمالء، والموردين،

اكمي  التصويت  تصويتية قدرة مساهم  كل يمنح  اإلدارة  مجلس  أعضاء يار إلخت تصويت  أسلوب الير
ي  ددعب

التر  أو واحد  لمرشح بها التصويت  له يحق  بحيث يملكها،  األسهم 
 األصوات.  لهذه تكرار وجود أي دون المرشحي    من يختارهم من بي    تقسيمها

ي  التأثي   عىل  القدرة السيطرة  حصة
، بشكل آخر،  شخص قرارات   أو أافعال  ف   أو ردا منف مباشر

 أو قريب  مع مجتمعا
 امتالك:  خالل  من تابع،

ي 30ة نسب (1
كة. % أو أكي  من حقوق التصويت ف   الشر

 .االداري الجهاز  أعضاء منأكي   % أو 30حق تعيي    (2

 العليا.  واإلدارة مجلس اإلدارة عضوية تشمل القيادية  المناصب

ي  اءات، واإلحص االحتماالت نظرية بتطبيق  يقوم  الذي خصالش  اكتواري  خبي  
 بموجبها التر

اما  الخدمات، تسّعر  المخصصات.  نكوّ وت ت،وتقوم االلير 

 
 

 ئحة: أهداف الل  .3

 : كة، وتهدف بصفة خاصة إىل ما يلي ي فعال لحوكمة الشر
 تهدف هذه اللئحة إىل وضع إطار قانون 

كة وتيسي  ممار  -1 ي الشر
 سة حقوقهم.  تفعيل دور المساهمي   ف 

 دارة التنفيذية ومسؤولياتهما. بيان اختصاصات مجلس اإلدارة واإل  -2
كة.  كفاءتها لتعزيز وتطوير  للجان ارة وا تفعيل دور مجلس اإلد -3 ي الشر

 آليات اتخاذ القرار ف 
ي السوق المالية وتعامالتها وبيثة األعمال وتعزيز اإلفصاح فيها.   -4

اهة والعدالة ف   تحقيق الشفافية والي  
 رض المصالح. وات فعالة ومتوازنة للتعامل مع حاالت تعا أدتوفي   -5
ي تعزيز آليات الرقابة والمساءلة للعامل -6

كةي   ف   . الشر
 لتعامل مع أصحاب المصالح ومراعاة حقوقهم.  وضع اإلطار العام ل -7
كة وتوفي  واألدوات الالزمة لذلك.   -8 اف عىل الشر  زيادة كفاءة اإلشر
كة بمفهوم السلوك ال  -9 ي وحثها عىل تبنيه وتطويره توعية الشر

 تها.  بما يالئم طبيعمهت 
   

ي هذه اللئحة عل 
 
: وقد تم اإلستناد ف  -التاىلي

 
ا .أ  التأمي    كات  شر مراقبة  الصادرةنظام  التنفيذية  والئحته  ي 

ي  النقد مؤسسة عن لتعاون   العرن 
 عن المؤسسة. السعودي واللوائح األخرى والتعليمات والقرارات والتعاميم ذات العالقة الصادرة 

كات حوكمة الئحة .ب ي  النقد مؤسسة عن رةالصاد التأمي    شر  السعودي.  العرن 
الشر  .ت حوكمة  الكات  الئحة  ي 

السعودية    مملكةف  عن العربية  الصادرة  واإلدراج  التسجيل  وقواعد 
 مجلس هيئة السوق المالية. 

كة األساسي  النظام .ث .  عناية السعودية لشر ي
 للتأمي   التعاون 

كات نظام .ج  واإلستثمار.  التجارة وزارة عن در الصا الشر
ي  المراجعة لجان الئحة .ح

كات  ف  ي  النقد مؤسسة نع درةالصا  التأمي    إعادة أو/و التامي    شر  العرن 
 .السعودي
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 :حقوق المساهمي    .4
 

: حقوق المساهمي   العامة: 
ً
 أوال
 

 :
ً
 : المعاملة العادلة للمساهمي   ثانيا

 
م مجلس اإلدارة بالعمل عىل حماية حقوق  .أ  م. المساهمي   بما يضمن العدالة والمساواة بينهيلير 
ا .ب بعدم  كة  للشر التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  م  لذامي لتيلير  المالكي    المساهمي    بي    فئة  ي    ت 

 األسهم، وبعدم حجب أي حق عنهم. 

ي سياساتها الداخلية اإلجراءات الالزمة لضمان ممارسة جميع المساهمي   لحقوقهم.  .ج
كة ف   تبي   الشر

 
 :المرتبطة باألسهم قوقالح .5

 
:  حقوق المرتبطة بالسهثبت للمساهم جميع الت  م، وبخاصة ما يلي

 
ي ا ه يبالحصول عىل نص .1

ي يتقرر تو من صاف 
 أو بإصدار أسهم. ألرباح التر

ً
 زيعها نقد

كة عند التصفية.   .2  الحصول عىل نصيبه من موجودات الشر
ي  .3

اك ف   مداوالتها، والتصويت عىل قراراتها.  حضور جمعيات المساهمي   العامة أو الخاصة، واالشير
ي  .4

كات ونظام السوق المالية و  أسهمه الترصف ف   حهما التنفيذية. ائلو وفق أحكام نظام الشر
الخاصة االستفسار وط .5 البيانات والمعلومات  كة ووثائقها، ويشمل ذلك  الشر دفاتر  لب االطالع عىل 

بما  واالستثمارية  التشغيلية  اتيجيتها  واسير كة  الشر مع   بنشاط  يتعارض  وال  كة  الشر بمصالح  يرص   ال 
كات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذنظام ال   ية.  شر

كة وأعمال مجلس اإلدار أ بةمراق .6  ة.  داء الشر
قرارات  .7 ببطالن  والطعن  مواجهتهم،  ي 

ف  المسؤولية  دعوى  ورفع  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مساءلة 
وط و  كةجمعيات المساهمي   العامة والخاصة وفق الشر كات ونظام الشر ي نظام الشر

  القيود الواردة ف 
 األساس. 

ي تصدر   .8
ية العامة غي  ل حصص نقدية، ما لم توقف الجمعابمقأولوية االكتتاب باألسهم الجديدة التر

كة األساس    -العادية العمل بحق األولوية   ي نظام الشر
 للمادة األربعي   بعد    -إذا نص عىل ذلك ف 

ً
وفقا

ك  ات.  المائة من نظام الشر
كة .9 ي الشر

ي سجل المساهمي   ف 
 .  تقييد أسهمه ف 

ونظامه   .10 كة  الشر تأسيس  عقد  من  نسخة  عىل  االطالع  عىلاأل ا  طلب  كة  الشر هما  تنشر لم  ما   ساس 
 . ي
ون   موقعها اإللكير

 ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة وانتخابهم.  .11
 

 : حصول المساهم عل المعلومات .6
 

م مجلس اإلدارة بتوفي  المعلومات الكام .1 اهم مس ال لة والواضحة والصحيحة وغي  المضللة لتمكي    يلير 
المعلوم هذه  وتقدم  وجه،  أتم  عىل  حقوقه  ممارسة  ي   اتمن 

تحديثها ف  ويجرى  المناسب  الوقت     
 بانتظام. 

 بمعلومات  .2
ً
يجب أن تتسم وسيلة توفي  المعلومات للمساهم بالوضوح والتفصيل، وأن تتضمن بيانا

ي يمكن للمساهم الحصول 
كة التر ها لعموم المساهمي   من ذالشر  ات الفئة. عليها، وأن يتم توفي 

ي التواصل مع ال .3
ي توفاهمس اتباع أكي  الوسائل فعالية ف 

 ي  المعلومات.  مي   وعدم التميي   بينهم ف 
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 : التواصل مع المساهمي    .7

 

ك ي .أ المشير الفهم  عىل   
ً
مبنيا يكون  والمساهمي    كة  الشر بي    تواصل  تحقيق  اإلدارة  مجلس  ضمن 

كة ومصالحها.   لألهداف اتيجية للشر  االسير
م .ب رئيس  اإلدارة يعمل  مج  جلس  أعضاء  بقية  إطالع  عىل  التنفيذي  آراء  ا  لس والرئيس  عىل  إلدارة 

 اقشتها معهم. المساهمي   ومن
كة ما لم   .ج ي أعمال مجلس اإلدارة أو أعمال اإلدارة التنفيذية للشر

ال يجوز ألي من المساهمي   التدخل ف 
ي مجلس إدا

 ف 
ً
ن طريق الجمعية العامة العادية رتها أو من إدارتها التنفيذية أو كان تدخله عيكن عضوا

 الختصا
ً
ي صاتها أو ووفقا

ها مجا ف  ي يجي  
 لس اإلدارة. لحدود واألوضاع التر

 
 :التصويت حقوق .8

 
كة تجنب وضع أي إجراء   .أ  للمساهم ال يمكن إلغاؤه بأية طريقة، وعىل الشر

ً
 أساسيا

ً
يعد التصويت حقا

إ  يؤدي  مماقد  تسهيل  التصويت، ويجب  استخدام حق  إعاقة  التصويت ل  ي 
ف  لحقه  المساهم  رسة 

ه وتحقيق  . ملالمعاملة ا وتيسي   تكافئة للمساهمي  
أع .ب انتخاب  عن عند  معلومات  للسوق  ي 

ون  اإللكير الموقع  ي 
ف  كة  الشر تعلن  اإلدارة  مجلس  ضاء 

النعقاد  الدعوة  توجيه  أو  نشر  عند  اإلدارة  مجلس  لعضوية  أن   المرشحي    عىل  العامة،  الجمعية 
المعلومات تلك  ومهاراتهم    تتضمن  ومؤهالتهم  المرشحي    ات  لخي   

ً
و وصفا وياتهم  ضعووظائفهم 

ا  وعىل  والحالية،  وموقعها  السابقة  الرئيس  مركزها  ي 
ف  المعلومات  هذه  من  نسخة  توفي   كة  لشر

 . ي
ون   اإللكير

ب  .ج اإلدارة،  مجلس  انتخاب  ي 
ف  اكمي  الير التصويت  استخدام  حق  يجب  استخدام  يجوز  ال  حيث 

   ن مرة واحدة. التصويت للسهم أكي  م
ي الجمعية العامة عىل ال  .د

كة عن شحي   لعضوية مجلس اإلدارة الذين  ر ميقترص التصويت ف  أعلنت الشر
 معلوماتهم وفق الفقرة )ب(.  

عنه   .ه يوكل  أن  كة    –كتابة    –للمساهم  الشر ي 
موظف  أو  اإلدارة  مجلس  أعضاء  غي   من  آخر   

ً
مساهما

 لحضور اجتماع الجمعية العامة. 
ي تضعها استخدام وسائل يجوز التصويت ب .و

 الجهة المختصة.  التقنية الحديثة بحسب الضوابط التر
 

ي  .9
 
 : أرباح األسهمحق المساهمي   ف

 
ي توزي    ع األرباح

كة ف  ي توزي    ع األرباح إل ما نص عليه الباب الثامن من :  سياسة الشر
كة ف  تستند سياسة الشر

:  النظام األساس   كة، وذلك عىل الوجه التالي
 للشر

 
: توز 

ً
 :  ي    ع األرباحأوال
 

المرصوفات بعد خصم جميع  كة  الشر أرباح  و   توزع  األخرى وذلك  والتكاليف  الضوابط  العمومية  فق 
 التالية: 

 
يبة الدخل المقررة.  .1 ب الزكاة وض 

ّ
 تجن

2. ( ب 
ّ
الع20تجن للجمعية  ويجوز   ، نظامي احتياطي  لتكوين  الصافية  األرباح  من  العادية %(  امة 

 بلغ اجمالي 
 ال المدفوع. %( من رأس الم100االحتياطي )وقف هذا التجنيب متر
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ي ص  لعادية عند تحديد اللجمعية العامة   .3
ي األرباح أن تقرر تكوين احتياطيات نصيب األسهم ف 

اف 
اإلمكان عىل  ثابتة قدر  أرباح  توزي    ع  أو يكفل  كة  الشر يحقق مصلحة  الذي  بالقدر  أخرى، وذلك 

. المساه  مي  
 

: إستحقاق األرباح:  
ً
 ثانيا
 

المس  ي يستحق 
ف  حصته  الصادر  اهم  العامة  الجمعية  لقرار   

ً
وفقا األرباح  عىل  بش   األرباح  توزي    ع  أن 

أ  ، تاري    خ االستحقاق وتاري    خ  المساهمي   القرار  أرباح مرحلية، ويبي    بتوزي    ع  ي 
القاض  و قرار مجلس اإلدارة 
ي الضوابط واإلجراءات التنظيمية  التوزي    ع، عىل أن ينفذ القرار وفقا لما هو  

  منصوص عليه ف 
ً
الصادرة تنفيذا

كات  الخاصة بشر كات  الشر ا  لنظام  لمالكي  لمالمساهمة  ي  درجة، وتكون أحقية األرباح 
المسجلي   ف  األسهم 

كة هيئة السوق المالية دون تأخي  بأي   بلغ الشر
ُ
ي نهاية اليوم المحدد لالستحقاق، وت

سجالت المساهمي   ف 
لت األرباح  قرارات  وتدفع  بذلك  التوصية  أو  األرباح  المكان وزي    ع  ي 

ف  المساهمي    عىل  توزيعها  المقرر 
ي  والم

 للتعليمايحواعيد التر
ً
ي تصدرها الجهة المختصة مع مراعاة الموافقة ددها مجلس اإلدارة، وفقا

ت التر
ي السعودي.   الكتابية المسبقة لمؤسسة النقد العرن 

 
: الحقوق المرتبطة بإجتما 

ً
 ع الجمعية العامة: ثانيا
 

الع:  تمهيد  الجمعيات  بجمتختص  للمساهمي    الجامة  وتمثل  كة،  بالشر المتعلقة  األمور  العامة معيع  ية 
كة، وتؤدي    المنعقدة وفقا لإلجراءات  ي ممارسة اختصاصاتهم المتعلقة بالشر

النظامية جميع المساهمي   ف 
كات ولوائحه التنفيذية ونظام كة األساس.  دورها وفقا ألحكام نظام الشر  الشر

 
 : ي  العاديةاختصاصات الجمعية العامة غ  .10

 
  :  تختص الجمعية العامة غي  العادية بما يلي

 
كة األساس باستثناء ايل تعد (1 كات باطلة. تلنظام الشر ي تعد بموجب أحكام نظام الشر

 عديالت التر
كات ولوائحه التنفي (2 ي نظام الشر

كة وفق األوضاع المقررة ف   ذية.  زيادة رأس مال الشر
زيادته عىل (3 حال  ي 

ف  كة  الشر مال  رأس  ماليتخفيض  بخسائر  منيت  إذا  أو  كة  الشر وفق   حاجة  ة، 
كات ولوائحه التنفيذ  مقررهاألوضاع ال  ي نظام الشر

 .  ةيف 
، والترصف فيه.  (4 كة ينص عليه نظامها األساس ويخصص لغرض معي   ي للشر

 تقرير احتياطي اتفافر
كة أو حلها قبل ا  (5 ي نظامها األساس.  تقرير استمرار الشر

 ألجل المعي   ف 
اء  الموافقه عىل (6 كة.  عملية شر  أسهم الشر
اقرار شر  (7 أو  ممتازة  أسهم  مم  ائها إصدار  أسهم  إل  عادية  أسهم  تحويل  األسهم  اتأو  تحويل  أو  زة 

ال   واإلجراءات   عادية،الممتازة  للضوابط  ووفقا  األساس  كة  الشر نظام  ي 
ف  نص  بناء عىل  وذلك 

كات المساهم  التنظيمية الصادرة كات الخاصة بشر  ة المدرجة. تنفيذا لنظام الشر
األسهم   إل أسهم، وبيان الحد األقىص لعدد ويل  اصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتح (8

ي يجوز إصدارها مقابل تلك األدوات أو الصكوك.  
 التر

ال (9 ي 
ف  للعاملي    منها  جزء  أو  المال  رأس  زيادة  عند  المصدرة  األسهم  كات  تخصيص  والشر كة  شر

 ك. التابعة أو بعضها، أو أي من ذل
بزياد (10 االكتتاب  ي 

ف  للمساهمي    األولوية  بحق  العمل  رأوقف  أو ة  نقدية  مقابل حصص  المال  س 
عىل    إعطاء نص  إذا  كة،  الشر لمصلحة  مناسبة  تراها  ي 

التر الحاالت  ي 
ف  المساهمي    لغي   األولوية 

كة األساس.   ي نظام الشر
 ذلك ف 
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ي ا لعامة غي  العادويجوز للجمعية ا 
ية، عىل  ختصاصات الجمعية العامة العادية أن تصدر قرارات داخلة ف 

القرار  تلك  الجمعية  ات و أن تصدر  وط إصدار قرارات   لشر
ً
المطلقة  لافقا المحددة باألغلبية  العادية  عامة 
ي االجتماع.  

 لألسهم الممثلة ف 
 

 : اختصاصات الجمعية العامة العادية .11
  

كة،  مة العادية بجميع شؤون الشر العادية، تختص الجمعية العاجمعية العامة غي   عدا ما تختص به ال
  :  وبخاصة ما يلي

 
 وعزلهم.  مجلس اإلدارة عضاء تعيي   أ (1
ي   (2

خيص ف  األعمال والعقود    نأالير ي 
ف  ة  مباشر أو غي   ة  مباشر اإلدارة مصلحة  يكون لعضو مجلس 

كات كة، وذلك وفق أحكام نظام الشر ي تتم لحساب الشر
 ولوائحه التنفيذية.  التر

مج  (3 عضو  اك  باشير خيص  مالير عمل  أي  ي 
ف  اإلدارة  يناف لس  أن  أو  كة،  الشر منافسة  شأنه  س  ن 

ي أحد فروع النشاط الذي تزاو الشر 
كات ولوائحه التنفيذية. هلكة ف   ، وذلك وفق أحكام نظام الشر

التنفيذية (4 ولوائحه  كات  الشر نظام  بأحكام  اإلدارة  مجلس  أعضاء  ام  الير  األخرى   مراقبة  واألنظمة 
كة ا ر ينشأ عن  ذات العالقة ونظام الشر  اءتهممخالفتهم لتلك األحكام أو إسالساس، وفحص أي ض 

كة، وتحديد المسؤ   لو تدبي  أمور الشر
ً
ي هذا الشأن وفقا

 ف 
ً
تبة عىل ذلك، واتخاذ ما تراه مناسبا ية المير

كات ولوائحه التنفيذية.   لنظام الشر
كات و تشكيل لجنة المراجعة وفق (5  لوائحه التنفيذية. ا ألحكام نظام الشر
كة. مو ال (6  افقة عىل القوائم المالية للشر
 اإلدارة.  مجلس الموافقة عىل تقرير  (7
احات مجلس  (8 ي اقير

 دارة بشأن طريقة توزي    ع األرباح الصافية. إل االبت ف 
هم، والموافقة (9 كة، وتحديد مكافآتهم، وإعادة تعيينهم، وتغيي    عىل   تعيي   مراجعي حسابات الشر

 تقاريرهم.  
ي المخالفات واألخطاء (10

ي تقع من مراجعي حسابات    النظر ف 
ي أدائهم لمهامهم، والتر

كة ف  ي أي الشر
 ف 

كة ابُيخطرها بها مراجعي حسا -صعوبات  كة لهم  -ت الشر تتعلق بتمكي   مجلس اإلدارة أو إدارة الشر
واإل  والبيانات  الوثائق  من  ها  وغي  والسجالت  الدفاتر  عىل  االطالع  ألداء  من  الالزمة  يضاحات 

ي هذا الشأن. مهامهم، واتخاذ ما ترا
 ف 
ً
 ه مناسبا

كة النظ (11 ك30تر ما بلغ )امي موقف تجنيب احتياطي الشر المدفوع، وتقرير   ة%( من رأس مال الشر
كة فيها   ي ال تحقق الشر

ي السنوات المالية التر
كة ف  توزي    ع ما جاوز منه هذه النسبة عىل مساهمي الشر

 صافية
ً
 .  أرباحا

حال (12 ي 
ف  كة  للشر ي 

االتفافر االحتياطي  يكون    استخدام  أن  عىل   ، معي   لغرض  تخصيصه  عدم 
االحتيااستخد هذا  بنام  ي طي 

وف  اإلدارة  مجلس  من  اح  اقير عىل  عىل    اء  بالنفع  تعود  ي 
التر األوجه 

  . كة أو المساهمي    الشر
االتفا (13 واالحتياطي  النظامي  االحتياطي  بخالف  كة،  للشر أخرى  احتياطيات  والترصف  تكوين   ، ي

فر
 فيها. 

كة إلنشاء مؤسس اقتطاع مبالغ من األرباح ا (14 كة أو  لصافية للشر ونة لمعاات اجتماعية لعامىلي الشر
ين بعد المائة من نظام   ،تما يكون قائما من هذه المؤسسا ي المادة التاسعة والعشر

 لما ورد ف 
ً
وفقا

كات.   الشر
بيع أكي  من ) (15 كة، سواء٥٠الموافقة عىل  ي صفقة واحدة أم عدة صفقات   %( من أصول الشر

ف 
ي عشر ش 

 من  خالل اثت 
ً
ي حال تضمن بيع تلك األصو هرا

ا يدخل ضمن ل متاري    خ أول صفقة بيع، وف 
العا الجمعية  غي    ةماختصاصات  العامة  الجمعية  موافقة  عىل  الحصول  فيجب  العادية،  غي  

 العادية عىل ذلك.  
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 : معية المساهمي   ج .12
 

ل (أ العادية  العامة  الجمعية  والظروف  تنعقد  لألوضاع  وفقا  عليها لمساهمي    نظام   المنصوص  ي 
ف 

كة األساسالشر   . كات ولوائحه التنفيذية ونظام الشر
العادية     (ب العامة  الجمعية  السنة ر متنعقد  النتهاء  التالية  الستة  األشهر  السنة خالل  ي 

ف  األقل  ة عىل 
كة.   المالية للشر

 لألوضاع المنصوص تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمي   بدعو  (ج
ً
ة من مجلس اإلدارة، وفقا

األ   يها عل كة  الشر ونظام  التنفيذية  ولوائحه  كات  الشر نظام  ي 
يدعو ف  أن  اإلدارة  مجلس  وعىل  ساس. 

معية العامة العادية إل االجتماع إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من  جلا
كة. ويجوز لمراجع ال%( ع٥المساهمي   تمثل ملكيتهم ما نسبته ) حسابات ىل األقل من رأس مال الشر

يدعُ  لم  إذا  االنعقاد  إل  الجمعية  اإل دعوة  مجلس  تاري    خها  من   
ً
يوما ثالثي    خالل  مراجع    دارة  طلب 

 الحسابات. 
ة أيام عىل  (د يجب اإلعالن عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكانه وجدول أعمالها قبل الموعد بعشر

الدع وتنشر  اإللكاألقل،  والموقع  للسوق  ي 
ون  اإللكير الموقع  ي 

ف  يومية  وة  صحيفة  ي 
وف  كة  للشر ي 

ون  ير
المن  ي 

ف  ع 
َّ
يك توز ي 

التر وباإل طقة  الرئيس.  كة  الشر مركز  فيها  توجيه ضون  كة  للشر يجوز  ذلك،  إل  افة 
 الدعوة النعقاد الجمعيات العامة والخاصة لمساهميها عن طريق وسائل التقنية الحديثة. 

كة تع (ه للشر ة م  ديل جدول أعماليجوز  الفير العامة خالل  إليهالجمعية  المشار  بي   نشر اإلعالن  ي    ا 
ف 

انعق االفقرة )د( وموعد  تعلن  أن  العامة، عىل  الجمعية  ي  شر لاد 
ف  المقررة  لألوضاع   

ً
كة عن ذلك وفقا

 الفقرة )د(. 
ال (و الجمعية  اجتماعات  ي 

ف  والتصويت  الفعالة  للمشاركة  الفرصة  للمساهمي    يتاح  أن  عامة. يجب 
ي مداوالتويجوز عقد اجتماعات الجمعيات العامة لل 

اك المساهم ف  ها والتصويت عىل  مساهمي   واشير
   ،ةاتها بواسطة وسائل التقنية الحديثقرار 

ً
 للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادوة تنفيذا

ً
وذلك وفقا
كات المساهمة المدرجة.  كات الخاصة بشر  لنظام الشر

ي اجتمتيسي  مشاركة أكي  عد  يعمل مجلس اإلدارة عىل (ز
  اع الجمعية العامة، ومند من المساهمي   ف 

.  ذلك اختيار المكان والوقت المالئ  مي  
كة التحقق من تسجيل (ح كة الرئيس قبل   عىل الشر ي مركز الشر

ي الحضور ف 
بيانات المساهمي   الراغبي   ف 

كة األساس عىل وس  يلة أخرى. الوقت المحدد النعقاد الجمعية ما لم ينص نظام الشر
 العامة. جدول أعمال الجمعية  (ط
ي    دارة عند إعداد جدول أعمال الجمعية العامة أن يأخذ لس اإل عىل مج (ي

ي االعتبار الموضوعات التر
ف 

)  يرغب نسبة  يملكون  الذين  للمساهمي    إدراجها. ويجوز  ي 
األقل من أسهم  ٥المساهمون ف  %( عىل 

كة إضافة موضوع أو أكي  إل جدول أعمال الجمع  ية العامة عند إعداده. الشر
إف  (ك ية العامة ضوعات المدرجة عىل جدول أعمال الجمعراد كل موضوع من المو عىل مجلس اإلدارة 

الج  وعدم  مستقل،  بند  ي 
بند    عمف  تحت   

ً
جوهريا المختلفة  الموضوعات  وضع   واحد،بي    وعدم 

فيه ة  مباشر غي   أو  ة  مباشر مصلحة  المجلس  ألعضاء  يكون  ي 
التر والعقود  واحد  األعمال  بند  ا ضمن 

 مي   عىل البند.  لغرض الحصول عىل تصويت المساه
كة والموقع اإللكير إلايجب أن يتاح للمساهمي   من خالل الموقع   (ل ي للشر

ون  ي للسوق  ولكير
عند نشر    -ن 

العامة   الجمعية  الجمعية   -الدعوة النعقاد  أعمال  ببنود جدول  المتعلقة  المعلومات  الحصول عىل 
تقرير  وبخاصة  الما  العامة،  والقوائم  الحسابات  ومراجع  اإلدارة  المراجعة، مجلس  لجنة  وتقرير  لية 
كة تحديث  اتخاذ قرار وذلك لتمكينهم من   ي حال تعديل   مدروس بشأنها. وعىل الشر

تلك المعلومات ف 
 جدول أعمال الجمعية العامة. 

 للهيئة إضافة ماتراه من موضوعات إل جدول أعمال الجمعية العامة.  (م
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 : ة المساهمي   إدارة جمعي .13
 
العامة (أ  الجمعيات  اجتماعات  اإلدارة    يرأس  رئيس مجلس  أو منللمساهمي    نائبه عند غيابه   أو 

ي حال غياب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه.   هئينتدبه مجلس اإلدارة من بي   أعضا
 لذلك ف 

ي   (ب
ف  والتصويت  الفعالة  للمشاركة  للمساهمي    الفرصة  بإتاحة  المساهمي    جمعية  رئيس  م  يلير 

إجراء  ا أي  وضع  وتجنب  العامة،  الجمعية  أو جتماعات  الجمعيات  حضور  إعاقة  إل  يؤدي 
وياستخدا التصويت  حق  ت  بج م  ي 

التر بالقواعد   
ً
علما االجتماعات كحإحاطتهم  تلك  عمل  م 

 وإجراءات التصويت. 
وتوجيه  (ت العامة  الجمعية  أعمال  جدول  ي 

ف  المدرجة  الموضوعات  مناقشة  حق  للمساهمي   
بشأنه الحسابات، و األسئلة  اإلدارة ومراجع  إل أعضاء مجلس  األسئلة ا  اإلجابة عن هذه  يجب 

ر. ل ا رض مصلحة عبالقدر الذي ال ي كة للرص   شر
المساهم  (ث كة   ي   يجب تمكي    العامة، ويتعي   عىل الشر الجمعية  من االطالع عىل محرص  اجتماع 

ة أيام من تاري    خ عقد االجتماع.   تزويد الهيئة بنسخة منه خالل عشر
والس   عىل (ج الهيئة  وإشعار  للجمهور  اإلعالن  كة  الهيئة    -وق  الشر تحددها  ي 

التر للضوابط   
ً
 -وفقا

 العامة فور انتهائها.   ةنتائج الجمعيب
 

 : ارةدمجلس اإل  .14
 

: تشكيل مجلس اإلدارة: 
ً
 أوال
 

: : تكوين مجلس اإلدارة  ي تكوين مجلس اإلدارة ما يلي
 
 يراىع ف

 
كة وطبي (1  عة نشاطها. تناسب عدد أعضائه مع حجم الشر
.   أن تكون أغلبيته من األعضاء غي    (2  التنفيذيي  
 . ي  ك أو عن ثلث أعضاء المجلس، أيهما أ  ن ال يقل عدد أعضائه المستقلي   عن عضوينا  (3

 
 :
ً
 : تعيي   أعضاء مجلس اإلدارةثانيا

 
عن   (أ  يقل  أال  اإلدارة، عىل  مجلس  أعضاء  عدد  األساس  كة  الشر نظام  أحد   ثالثةُيحدد  يزيد عىل    وال 

 .  عشر
ي نظام الشر تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس اإلد (ب

ط ارة للمدة المنصوص عليها ف  كة األساس بشر
كة األساس عىل غي  ذلك.   ةال تتجاوز ثالث سنوات. ويجوز إعادن ا  انتخابهم ما لم ينص نظام الشر
ط   (ت مساه  نايشير كات  شر خمس  من  أكي   ادارة  مجلس  عضوية  اإلدارة  مجلس  عضو  يشغل  مة  ال 

ي آن واحد. 
ي السوق ف 

 مدرجة ف 
إش (ث كة  الشر الهيئة  عىل  النقد  عار  وصفاومؤسسة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  عضويتهم خالل  بأسماء  ت 

ات   -أيهما أقرب  -ري    خ بدء دورة مجلس اإلدارة أو من تاري    خ تعيينهم اتن خمسة أيام عمل م وأي تغيي 
ات. تطرأ عىل عضويتهم خالل خمسة أيام عمل من تاري    خ حدوث ال  تغيي 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Page 12 of 46 
 

 :
ً
وط عضوية مجلس اإل ثالثا  : دارةشر
 

الكفاية   ذوي  من  اإلدارة  مجلس  عضو  يكون  أن  ط  شير
ُ
والمعر المهني ة  الخير فيهم  تتوافر  ممن   ةفية 

نه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار، ويراىع أن يتوافر فيه عل  
َ
والمهارة واالستقلل اللزم، بما يمك

 :  وجه الخصوص ما يلي
 

قيا  درةالق (1 بمهارات  يتمتع  بأن  وذلك  القيادة:  إل عىل  يؤدي  بما  الصالحيات  لمنح  تؤهله  دية 
وتطتح األداء  أففي    الف بيق  اإلدارة  مجال  ي 

ف  الممارسات  واألخالق  اعضل  بالقيم  والتقيد  لة 
 المهنية.  

المناس  (2 والشخصية  المهنية،  والمهارات  العلمية،  المؤهالت  فيه  تتوافر  بأن  وذلك  بة، الكفاءة: 
ال  ذات  العملية  ات  والخي  التدريب،  أومستوى  والمستقبلية  الحالية  كة  الشر بأنشطة  و صلة 

ي التعلم والتدريب.   مكد أو المحاسبة أو القانون أو الحو القتصاباإلدارة أو ا
 عن الرغبة ف 

ً
 ة، فضال

واإلدارية،   (3 والقيادية،  الفنية،  القدرات  فيه  تتوافر  بأن  وذلك  التوجيه:  عىل  ي  القدرة 
ف  والشعة 

المتطلبات القرار، واستيعاب  يك  اتخاذ  العمل، وأن  المتعلقة بسي   التوجالفنية   عىل 
ً
قادرا يه  ون 

ي والتخطيط والرؤية المستقاال  اتيج   ية الواضحة.  لبسير
 عىل قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمهما.   (4

ً
 المعرفة المالية: وذلك بأن يكون قادرا

الصحية: وذلك   (5 مانع اللياقة  لديه  م  بأن ال يكون  يعوقه عن ممارسة  هامه واختصاصاته. صجي 
انتخوعىل   تراعي عند  العامة آن  الير اب أعضالجمعية  حات يشاء مجلس اإلدارة توصيات لجنة 

 وتوافر المقومات الشخصية والمهنية الالزمة ألداء مهامهم بشكل فعال. 
 

 :
ً
 : انتهاء عضوية مجلس اإلدارةرابعا

 
ي  ويجوز للجمعية العامة العادية  فية انتهاء عضوية مجلس اإلدارة، كة األساس كييبي   نظام الشر  -

ف 
كة األ المجل  كل وقت عزل جميع أعضاء اس عىل خالف ذلك سس أو بعضهم ولو نص نظام الشر

ي وقت غي  مناسب.  
ي التعويض إذا وقع العزل لسبب غي  مقبول أو ف 

دون إخالل بحق من عزل ف 
 اء عضوية من يتغيب من  إنه -بناًء عىل توصية من مجلس اإلدارة  -امة كذلك يجوز للجمعية الع

وع. تالية اجتماعات مت هأعضائه عن حضور ثالث -  للمجلس دون عذر مشر
كة أن تشعر   عند انتهاء - ي مجلس اإلدارة بإحدى طرق انتهاء العضوية، عىل الشر

عضوية عضو ف 
ي دعت إل 

 مع بيان األسباب التر
ً
 ذلك.  الهيئة والسوق فورا

لد  - وكانت  اإلدارة،  مجلس  عضو  استقال  فعليه  إذا  كة،  الشر أداء  عىل  ملحوظات  بيان تيه  قديم 
 يان عىل أعضاء مجلس اإلدارة.  بلض هذا ائيس مجلس اإلدارة، ويجب عر إل ر  مكتوب بها 

 
 :
ً
 االستقلل: عوارض خامسا

 
 عىل ممارسة مهامه وإ -

ً
بداء آرائه والتصويت يجب أن يكون عضو مجلس اإلدارة المستقل قادرا

ي اإلدارة عىل اتخاذ القرارات السليم  حياد، بما يُعي   مجلس عىل القرارات بموضوعية و 
 تسهم  ة التر

كة.   ي تحقيق مصالح الشر
 ف 

 لمدى تحقق استقالل العضو والتأكد من    ىلع -
ً
 سنويا

ً
دم وجود  عمجلس اإلدارة أن يجري تقييما

 .  عالقات أو ظروف تؤثر أو يمكن أن تؤثر فيه
ي عضو  -

ال الحرص  عىل سبيل المثال    -مجلس اإلدارة المستقل    يتناف  مع االستقالل الالزم توافره ف 
:  ما   -  يىلي



 
 
 
 
 
 
 

Page 13 of 46 
 

ي  (1
 لما نسبته خمسة ف 

ً
كة أخرى   أن يكون مالكا كة أو من أسهم شر المائة أو أكي  من أسهم الشر

 من مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة. 
لشخ (2 ممثال  يكون  اعتباريةأن  ذي صفة  الم  ص  ي 

ف  خمسة  نسبته  ما  من  يملك  أكي   أو  ائة 
كة كة أخرى من مجم أسهم الشر  .  وعتها أو من أسهم شر

قرابة مع أي من (3 له صلة  يكون  كة أخرى من    أن  ي شر
ف  أو  كة  الشر ي 

اإلدارة ف  أعضاء مجلس 
 مجموعتها.  

ي   (4
ف  أو  كة  الشر ي 

ف  التنفيذيي    كبار  من  أي  مع  قرابة  صلة  له  يكون  من  أن  أخرى  كة  شر
 مجموعتها.  

كة أخرى من أن يكون عضو مجلس إد (5 ي شر
كة المرشح لعضوية مجلس    ارة ف  مجموعة الشر

 ا.  دارتهإ
كة أو أي طرف متعامل معها  لأن يعمل أو كان يعمل موظفا خال (6 العامي   الماضيي   لدى الشر

يكون أن  أو  الموردين،  وكبار  الحسابات  كمراجعي  مجموعتها،  من  أخرى  كة  شر     أو 
ً
مالكا

.  لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خال   ل العامي   الماضيي  
ة أو غي  م (7 ةأن يكون له مصلحة مباشر ي تتم لحس  باشر

ي األعمال والعقود التر
كة.   باف   الشر

كة عالوة عىل مكافأة عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانه   (8 أن يتقاض  مبالغ مالية من الشر
ي تحصل عل50ريال أو عن    200,000تزيد عن  

ي العام السابق التر
يها مقابل % من مكافأته ف 

 أيهما أقل.  عضوية مجلس اإلدارة أو أي من لجانه
كأن ي (9 ك  شير ي عمل من شأنه منافسة الشر

ي أحد فروع النشاط الذي تزاوله    ،ةف 
أو أن يتجر ف 

كة.    الشر
ي عضوية مجلس   (10

إدارة  أن يكون قد أمىص  ما يزيد عىل تسع سنوات متصلة أو منفصلة ف 
كة.   الشر

النافي  ي يجب لها الحصول عىل    ة إلستقاللية عضو مجلس اإلدارةال تعد من قبيل المصلحة 
  ترخيصالتر

العادية   العامة  الجمعية  من  اإلدارة  جيمسبق  مجلس  عضو  مع  تتم  ي 
التر والعقود  األعمال  سنة،  دد كل 
كة مع    لتلبية احتاجاته الشخصية إذا تمت هذه األعمال والعقود بنفس األوضاع ي تتبعها الشر

وط التر والشر
لمعتاد، ما لم ترى لجنة  كة امن نشاط الشر دين والمتعاملي   وكانت هذه األعمال والعقود ضعموم المتعاق
شيحات  والمكافآت خالف ذلك.  الير

 
 
ً
 : : مسؤوليات مجلس اإلدارة واختصاصاتهسادسا

 
 : مسؤولية مجلس اإلدارة  -

 
،يمثل مجلس اإلدارة جميع   (أ  ي إدارة ال   المساهمي  

ي العناية والوالء ف  كة وفوعليه بذل واجت  ما  ي شر
   من شأنه صون مصالحها وتنميتها وتعظيم قيمتها. 

كة  (ب ي  ا  تقع عىل عاتق مجلس إدارة الشر
 أو جهات أو أفراد ف 

ً
لمسؤولية عن أعمالها وإن فوض لجانا

ي جميع األحوال، ال يجوز لمجلس اإلدارة إصدار ت
فويض عام أو ممارسة بعض اختصاصاته. وف 

 غي  محدد المدة. 
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 : جلس اإلدارةساسية لملوظائف األ ا -
 

كات ولوائحه الجمعية  مع مراعاة االختصاصات المقررة لل ي نظام الشر
 
كة  تنالعامة ف فيذية ونظام الشر

كة وتوجيه أعمالها بما يحقق أغراضها،  ي إدارة الشر
 
األساس، يكون لمجلس اإلدارة أوسع الصلحيات ف

: ويدخل ضم  ن مهام مجلس اإلدارة واختصاصاته ما يلي
 
للشر ال  وضع (1 الرئيسية  واألهداف  اتيجيات  واالسير والسياسات  واإل خطط  تنفيذها كة  عىل  اف  شر

ية والمالية الالزمة   دوري، ومراجعتها بشكل   ومن ذلك:  لتحقيقها،والتأكد من توافر الموارد البشر

 

او  .أ العمل  وخطط  كة  للشر الشاملة  اتيجية  االسير إدارة  ضع  وإجراءات  وسياسات  لرئيسية 
ومرا الالزمة  المخاطر  التقنية  النظم  توفي   عىل  والعمل  وتوجيهها  وإدارة  لتحديجعتها  د 

مخا مثل  الرئيسية  االكتتاب   طر المخاطر  ومخاطر  المقابل  الطرف  ومخاطر  السوق 
فيذ  والمخاطر التشغيلية ومخاطر مكافحة غسل األموال ووضع أهداف األداء ومراقبة التن

كة.   ي الشر
 واألداء الشامل ف 

الهيكل .ب ا  تحديد  المالالرأسمالي  وأهدافها  اتيجياتها  واسير كة  للشر واألمثل  الموازنات  ية  قرار 
 .  التقديرية بأنواعها 

اف عىل النفقات الرأسمالية الرئيسة  .ج كة،اإلشر  وتملك األصول والترصف بها.  للشر
كة.  وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشا .د ي الشر

 مل ف 
كة و المراجعة الدورية للهياكل الت .ه ي الشر

 اعتمادها.  نظيمية والوظيفية ف 
ية والمالالم التحقق من توافر  .و كة وخططها الرئيسة. قيية الالزمة لتحوارد البشر  ق أهداف الشر

 

اف العام عليها، ومن ذلك:   (2  وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشر
كل من أعضاء  الح الفعلية والمحتملة ل لجة حاالت تعارض المصضع سياسة مكتوبة لمعاو  .أ

كة ، وية واإلدارة التنفيذية والمساهمي   مجلس اإلدار    شمل ذلك إساءة استخدام أصول الشر
 وإساءة الترصف الناتج عن التعامالت مع األطراف ذوي العالقة.   ومرافقها،

ذ .ب ي 
ف  بما  والمحاسبية،  المالية  األنظمة  سالمة  من  بإعداد  التأكد  الصلة  ذات  األنظمة  لك 

 ة.  التقارير المالي
ا .ج لقياس وإدارة  رقابية مناسبة  أنظمة  اطر، وذلك بوضع تصور عام  لمخالتأكد من تطبيق 

كة وإنشاء بيئة ملمة بثقافة إدارة المخاطر عىل مستوى  ر  عن المخاط ي قد تواجه الشر
التر

كة، وطرحها بشفافية مع أصحاب المصالح واألطراف ذات  كة.  الشر  الصلة بالشر
ي ا المراجعة السنوية لفاعلية اج .د

كة. راءات الرقابة الداخلية ف   لشر

 

ي مإجراءات واضحة ومحددة ل ي  و عداد سياسات ومعايإ (3
بما ال يتعارض مع    -س اإلدارة  جللعضوية ف 

ي هذه الالئحة 
 ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.  ،-األحكام اإللزامية ف 

   العالقة. اللوائح ذات ق توبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح وف اسة مكوضع سي (4
ت (5 ي 

التر واإلجراءات  السياسات  واللوائضوضع  باألنظمة  كة  الشر تقيد  عن واح  من  باإلفصاح  امها  لير 
 المعلومات الجوهرية للمساهمي   وأصحاب المصالح، والتحقق من تقيد اإلدارة التنفيذية بها.  

اف عىل إدارة   (6 كة، وتدفاإلشر . المالية واالئتمانية مع القاتها النقدية، وعالقاتها  مالية الشر  غي 
اح للجمعية العامة  (7 : ي  العادية بما يراه حيال غاالقير  ما يىلي

كة أو تخفيضه. زي (أ  ادة رأس مال الشر
كة األساس أو تقرير استمرارها.  (ب ي نظام الشر

كة قبل األجل المعي   ف   حل الشر
اح للجمعية العامة (8 :  العادية بما يراه حيال  االقير  ما يىلي
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ي حال تكوينه من قبل الجمعية الحتياطي االتاستخدام اال  (أ
كة ف  ي للشر

امة غي  العادية وعدم عفافر
. مع تخصيصه لغرض   ي  

كة.   (ب  تكوين احتياطيات أو مخصصات مالية إضافية للشر
كة الصافية.  (ج  طريقة توزي    ع أرباح الشر

ها. إعداد القوائم المالية األولية والسنو   (9 كة واعتمادها قبل نشر  ية للشر
ه.   مجلس اإلدارةإعداد تقرير  (10  واعتماده قبل نشر
البيان (11 اإلاضمان دقة وسالمة  الواجب  لك وفق سياسات ونظم عمل وذ فصاح عنها  ت والمعلومات 

 اإلفصاح والشفافية المعمول بها. 
عىل   (12 ودوري  مستمر  بشكل  االطالع  للمساهمي    تتيح  فعالة  اتصال  قنوات  األنشطة إرساء  أوجه 

كة وأي تطورات جوه  رية.  المختلفة للشر
م (13 فيها  يحدد  بقرارات  عنه  منبثقة  متخصصة  لجان  ومسؤولياتها،  د تشكيل  وصالحياتها  اللجنة  ة 

المجلس  وك رقابة  مهامهم    عليها،يفية  وتحديد  األعضاء  تسمية  التشكيل  قرار  يتضمن  أن  عىل 
 اللجان وأعضائها.  وحقوقهم وواجباتهم، مع تقييم أداء وأعمال هذه 

ي  (14
التر المكافآت  أنواع  ي    تحديد 

ف  للعاملي    منح 
ُ
كة، ت والم  الشر الثابتة،  المكافآت  المرتبطة اكمثل  فآت 

 ت  والمكافآ  باألداء،
ً
ي شكل أسهم، بما ال يتعارض مع الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا

ف 
كات المساهمة المدرجة.  كات الخاصة بشر  لنظام الشر

كة. لقيم وضع ا (15 ي الشر
ي تحكم العمل ف 

 والمعايي  التر
تقرير  ال ا (16 عىل  المعي    سنوي  التسعي   طالع  االكتواري  من  وا مقدم  االراءا والمالحظات  خاذ  وات  بداء 

   بها. الالزمة بموج اإلجراءات
 

 :  توزي    ع االختصاصات والمهام -
 

التن الهيكل  يتضمن  أن  االختص  مي ظييجب  تحديد  كة  وتوز للشر اإلدارة    ي    عاصات  مجلس  بي    المهام 
كات ويحَسن كفاءة اتخاذ قر   واإلدارة التنفيذية بما يتفق كة  مع أفضل ممارسات حوكمة الشر ارات الشر

ي الصلحيات والسلطات بينهما. ويتعي   علويحقق التو 
 
ي سبيل ذلك:  ازن ف

 
  مجلس اإلدارة ف

 
الداخلي (1 السياسات  كة    ةاعتماد  الشر بعمل  المهام  بموتطويرها،  المتعلقة  تحديد  ذلك  ي 

ف  ا 
 ولة إل المستويات التنظيمية المختلفة.  واالختصاصات والمسؤوليات الموك

بتحديد  (2 وتفصيلية  مكتوبة  سياسة  التن  اعتماد  اإلدارة  إل  المفوضة  وجالصالحيات  دول  فيذية 
 مجلس اإلدارة أن يطلب من اإلدارة لو تلك الصالحيات، وطريقة التنفيذ ومدة التفويض،    يوضح

 المفوضة. لتنفيذية رفع تقارير دورية بشأن ممارساتها للصالحيات ا
ي يحتفظ المجلس بصالحية البت فيها.  (3

 تحديد الموضوعات التر
 

 : المناصب الفصل بي    -
  

كة األ  (أ   للساس، يعي   مجلس اإلدارة من بي   أمع مراعاة أحكام نظام الشر
ً
يس،  ئر عضائه رئيسأ ونائبا

 
 
 منتدبا

ً
 .  ويجوز أن يعي   عضوا

كة  ال يجوز الجمع بي   منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب   (ب ي الشر
ي ذلك   -تنفيذي ف 

بما ف 
أ المنتدب  العضو  الممنصب  أو  التنفيذي  الرئيس  العام  و  األساس    -دير  كة  الشر نظام  نص  وإن 

 الف ذلك.  عىل خ
رئيس   (ت من  اختصاصات كل  تحديد  اإلدارة  المنتدجمعىل مجلس  والعضو  ونائبه  اإلدارة  ب لس 

كة األ   ساس من ذلك.  ومسؤولياتهم بشكل واضح ومكتوب إذا خال نظام الشر
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ي جميع األحوال، ال يجوز أن ينفرد شخص بالسلطة المطلقة التخاذ  (ث
كة.  ف  ي الشر

 القرارات ف 
 

اف عل اإلدار  -  : ة التنفيذيةاإلشر
  

كة، وتنظيم كيفية ذييتوىل مجلس اإلدارة تشكيل اإلدارة التنفي اف عليها، لر وا عملها،ة للشر قابة واإلشر
ي سبيل ذلك:   إليها،ة والتحقق من أدائها المهام الموكل

 
 وعليه ف

 
 وضع السياسات اإلدارية والمالية الالزمة.   (1
 ياسات المعتمدة منه. التحقق من أن اإلدارة التنفيذية تعمل وفق الس  (2
كة وتعي (3 اف عىل أعماله. ي اختيار الرئيس التنفيذي للشر  نه، واإلشر
م (4 الداخىلي ديتعيي    المراجع  أو  الداخلية  المراجعة  إدارة  أو  وحدة  إن    ر  مكافآته،  وتحديد  وعزله 

 وجد.  
التنفيذية (5 اإلدارة  مع  دورية  اجتماعات  معوقات   عقد  من  يه  يعير وما  العمل  مجريات    لبحث 

ك اكل،ومش   . ةواستعراض ومناقشة المعلومات المهمة بشأن نشاط الشر
اتيجيتها. ذي وضع معايي  أداء لإلدارة التنفي (6 كة واسير  ة تنسجم مع أهداف الشر
 ذية وتقويمه. إلدارة التنفيمراجعة أداء ا (7
كة.   (8  وضع خطط التعاقب عىل ادارة الشر

 
 : التنفيذية ومهامها  اإلدارة اختصاصات -

 
مراعاة االخ المقررةمع  كات    تصاصات  الشر نظام  أحكام  بموجب  اإلدارة  التنفيذية، و لمجلس    لوائحه 
اتيجيات واألهدافتنتختص اإلدارة ال    فيذية بتنفيذ الخطط والسياسات واالسير

كة بما يحقق أغراضها. ويدخل ضمن اختصاصات اإلدارة التنفيذية :  الرئيسة للشر  ومهامها ما يلي
 

كة المقرة من تنفيذ السياسات واألنظمة ا (1  مجلس اإلدارة.  لداخلية للشر
ا  (2 األسير اح  لل تاقير الشاملة  ال يجية  العمل  وخطط  كة  وآليات رئشر وسياسات  والمرحلية  يسة 

 وخطط إدارة الظروف اإلدارية الطارئة وتنفيذها.  المخاطر،ة دار وإ والتمويل،االستثمار، 
اح الهيك (3 كة وامت واتيجياتها و ل الرأسمالي اقير  أهدافها المالية.  األمثل للشر
اح النفقات الرأسمالية الرئيسة ل (4  كة وتملك األصول والترصف فيها.  شر لاقير
كة ورفعها إل مج ا (5 اح الهياكل التنظيمية والوظيفية للشر ي اعتمادها. قير

 لس اإلدارة للنظر ف 
 وتشمل:  عليها،اف العام تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلشر  (6

 المصالح.  تنفيذ سياسة تعارض  (أ
المالية والمحاسبية بشكل سليم (ب األنظمة  بإبم،  تطبيق  الصلة  األنظمة ذات  ي ذلك 

اد عدا ف 
 التقارير المالية.  

عن المخاطر   إدارة المخاطر؟ وذلك بوضع تصور عامتطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس و  (ج
وإنشا  كة  الشر تواجه  قد  ي 

مستو التر عىل  المخاطر  من  الحد  بثقافة  ملمة  بيئة  كة،  ء  الشر ى 
هم من أوطرحها بشفافية مع مجلس اإلدارة وغ  المصالح.  ابصحي 

كة بفعالية  ة  تنفيذ قواعد الحوكم (7 اح   -ئحة  بما ال يتعارض مع أحكام هذه الال   -الخاصة بالشر  واقير
 تعديلها عند الحاجة.  

ي تضمن (8
كة باألنظمة واللوائح والير    تنفيذ السياسات واإلجراءات التر ن إلفصاح عامها باتقيد الشر

   ح. المعلومات الجوهرية للمساهمي   وأصحاب المصال
: ا تزويد مجلس اإلدارة بالمعلومات (9  لالزمة لممارسة اختصاصاته وتقديم توصياته حيال ما يىلي

كة أو تخفيضه. ادزي .أ  ة رأس مال الشر
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ي نظامها األ  .ب
كة قبل األجل المحدد ف   ساس أو تقرير استمرارها. حل الشر

كة. استخدام االحتياطي ا  .ج ي للشر
 التفافر

كة.   .د  تكوين احتياطيات اضافية للشر
كة الصافية.  قةطري .ه  توزي    ع أرباح الشر

ي تمنح  ير قا (10
التر المكافآت  ، اح سياسة وأنواع  المكا  للعاملي   المرتبطة    الثابتة،فآت  مثل  والمكافآت 

ي شكل أسهم.  باألداء،
 والمكافآت ف 

ي ضوء خالدورية المالية وغي  المالية بشأن ا  لتقارير إعداد ا (11
كة ف  ي نشاط الشر

طط لتقدم المحرز ف 
اتيجية،ال اكة وأهداف الشر   ر عىل مجلس اإلدارة. ريوعرض تلك التقا  سير

كة وتسيي    (12 اليومي للشر العمل  إدارة مواردها بالشكل األمثل وبما يتفق    ها،أنشطتإدارة   عن 
ً
فضال

كة واسير   اتيجيتها. مع أهداف الشر
ي بناء ثقافة  (13

كة. القيم األخالقية وتنميتها داخل االمشاركة الفعالة ف   لشر
التحقق من فعالية تلك النظم وكفايتها، والحرص و   الداخلية وادارة المخاطر،ة  الرقاب  تنفيذ نظم (14

ام بمس   توى المخاطر المعتمد من مجلس اإلدارة.  عىل االلير 
المتعلقة (15 الداخلية  السياسات  اح  كة    اقير الشر الم  وتطويرها،بعمل  تحديد  ذلك  ي 

ف  هام  بما 
 لمختلفة.  نظيمية اويات التؤوليات الموكولة إل المستواالختصاصات والمس 

اح  (16  اسة واضحة لتفويض األعمال إليها وطريقة تنفيذها.  سياقير
الصالح (17 اح  تفوضاقير ي 

التر إل   يات  ترفع  أن  عىل  التفويض،  ومدة  القرار  اتخاذ  واجراءات    إليها، 
 لك الصالحيات.  مجلس اإلدارة تقارير دورية عن ممارساتها لت 

 
 : ارةاختصاصات رئيس وأعضاء مجلس اإلد -

 
 : هامهوم اصات رئيس مجلس اإلدارة تصاخ
  

اإل  يتوىل رئيس مجلس  اإلدارة،  باختصاصات مجلس  إخلل  اف عل دون  المجلس واإلشر قيادة  دارة 
اختصاصا وأداء  عمله  ويدخل  سي   بفعالية،  بصفة  ته  اإلدارة  مجلس  رئيس  واختصاصات  مهام  ي 

 
ف

: خا  صة ما يلي
  

ال (1 ي 
ف  اإلدارة  مجلس  أعضاء  حصول  المضمان  عىل وقت  الكاملة ناسب  المعلومات  الواضحة  و    

 والصحيحة وغي  المضللة.  
اإلدارة   (2 مجلس  قيام  من  األساسيالتحقق  المسائل  جميع  الوقت بمناقشة  ي 

وف  فعال  بشكل  ة 
 المناسب.  

ك (3 الشر الغي  تمثيل  أمام  و ة  كات  الشر نظام  عليه  ينص  ما  وفق  كة   الشر ونظام  التنفيذية  لوائحه 
 ساس. األ 

كة. م اإلدارة عىل ممارسة مهامه س ضاء مجلتشجيع أع (4  بفعالية وبما يحقق مصلحة الشر
 م إل مجلس اإلدارة.  ىلي مع المساهمي   وايصال آرائهضمان وجود قنوات للتواصل الفع (5
البناءة  (6 العالقات  بي     تشجيع  الفعالة  و   والمشاركة  اإلدارة  مجلس  من  وبي   كل  التنفيذية    اإلدارة 

، وإيجاد ثقافين والمالتنفيذاألعضاء التنفيذيي   وغي    تشجع عىل النقد البناء. ة ستقلي  
اإلدا (7 اجتماعات مجلس  أعمال  يإعداد جدول  مسألة  أي  االعتبار  بعي    األخذ  مع  أحد  رة  طرحها 

يثي   أو  اإلدارة  مجلس  المجل أعضاء  أعضاء  مع  والتشاور  الحسابات،  مراجع  والرئيس ها  س 
   جلس. التنفيذي عند إعداد جدول أعمال الم

ل (8 ي  مجبصفة دورية مع أعضاء    قاءاتعقد 
التنفيذيي   دون حضور أي تنفيذي ف  لس اإلدارة غي  

كة.    الشر
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أغ  إبال  (9 ألحد  ي كان 
التر والعقود  باألعمال  انعقادها  عند  العادية  العامة  مجلس  الجمعية  عضاء 

مباشر  أو غي   ة  مباشر اإلبال اإلدارة مصلحة  يتضمن هذا  أن  فيها، عىل  ي ة 
التر المعلومات  قدمها    غ 

إ وأالعضو  اإلدارة،  مجلس  كة ن  ل  الشر حسابات  مراجع  من  خاص  تقرير  التبليغ  هذا  يرافق 
 . ي  الخارج 

 
 مهام أعضاء مجلس اإلدارة وواجباتهم:   -
  

ي مجلس اإل   -رة  يؤدي كل عضو من أعضاء مجلس اإلدا 
 
م والواجبات المها  -دارة  من خلل عضويته ف

 اآلتية: 
حات لتطوير اسير  (1 كة اتيجيةتقديم المقير  .  الشر
كة وأغراضها. ار مراقبة أداء اإلد (2  ة التنفيذية ومدى تحقيقها ألهداف الشر
كة.  ارير الخاصةمراجعة التق (3  بأداء الشر
كة. التحقق من سالمة ونزاهة القوائم والمعلومات ال  (4  مالية للشر
كة التحقق من أن الرقابة المالية  (5 ي الشر

 قوية. ونظم إدارة المخاطر ف 
 التنفيذية. ة لمكافآت أعضاء اإلدار  الئمةيات المتحديد المستو  (6
ي تعيي   أعضاء اإلدارة التنفيذية وعز   (7

 لهم.  إبداء الرأي ف 
كة التنفيذية.  (8 ي وظائف الشر

ي وضع خطة التعاقب واإلحالل ف 
 المشاركة ف 

ال (9 ونظام  كات  الشر نظام  بأحكام  التام  ام  ذاااللير  واألنظمة  التنفيذية  ولوائحهما  المالية  ت  سوق 
والال األ صلة  لم نظام  ممارسته  عند  ي  هاساس 

ف  عضويته  أو    المجلس،م  القيام  من  واالمتناع 
ي أي عم

كة.  المشاركة ف   ل يشكل إساءة لتدبي  شؤون الشر
وع حضور اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعية ا  (10 به  يخطر    لعامة وعدم التغيب عنها إال لعذر مشر

، أو ألسباب طارئة. رئي 
ً
 س المجلس مسبقا

لكاف  وقت    تخصيص (11 وا  بمسؤولياته،  ولجانه لتالضطالع  اإلدارة  مجلس  الجتماعات  حضي  
فيها   ي بم  بفعالية،والمشاركة 

ف  التنفيذيي   ا  ومناقشة كبار  العالقة  ذات  األسئلة  توجيه  ذلك   
كة.    بالشر

ااسدر  (12 بالموضوعات  الصلة  ذات  المعلومات  وتحليل  إبداء  ة  قبل  اإلدارة  مجلس  فيها  ينظر  ي 
لتر

 أنها.  ي بش الرأ
ا كي   تم (13 اإلدارة  مجلس  أعضاء  آرائهم  آل   إبداء  من  مداولة    بحرية،خرين  عىل  المجلس  وحث 

وا اإلداالموضوعات  أعضاء  من  المختصي    آراء  إذا  ستقصاء  هم  غي  ومن  كة  للشر التنفيذية  رة 
 رت حاجة ال ذلك.  ظه

بشكل ك (14 اإلدارة  مجلس  له  إبالغ  مصلحة  بأي  وفوري  غي     -امل  أم  ة كانت  ة  مباشر ي   -مباشر
  ف 

ي  األعمال  
التر لحساب  تتوالعقود  كة،م  المصلحة   الشر تلك  طبيعة  اإلبالغ  ذلك  يتضمن  وأن 

و غي  والفائدة المتوقع الحصول عليها بشكل مباشر أ  بها،وأسماء أي أشخاص معنيي      وحدودها 
ا  تلك  المصلحة سواء أكانت  تلك  العضو  مباشر من  عدم  لفائدة مالية أم غي  مالية، وعىل ذلك 

ي التصويت    المشاركة
كات ونظام   ار عىل أي قر ف  يصدر بشأن ذلك، وذلك وفقا ألحكام نظام الشر

 ولوائحهما التنفيذية.   السوق المالية
ة  ال  –إبالغ مجلس اإلدارة بشكل كامل وفوري بمشاركته   (15 ة أو غي  المباشر ي أي أعمال من    –مباشر

ف 
كة  ها منشأن كة، أو بمنافسته الشر ي   –ي  مباشر  ل مباشر أو غبشك  –افسة الشر

النشاط ع   أحد فرو ف 
كات ونظام السوق ال تزاوله،الذي   ألحكام نظام الشر

ً
 مالية ولوائحهما التنفيذية.  وذلك وفقا

ي المجلس ال أي من مساهمي عدم إذاعة أو إفشاء أي أشار وقف عليها عن طر  (16
يق عضويته ف 

كة ي أثناء انعقاد اجتماعات  -  الشر
، و أو إل ا  -مة  الجمعية العا  ما لم يكن ذلك ف  ك بحسب ذللغي 

كات ونظام السوق المالية ولوائحهما    التنفيذية. ما تقتضيه أحكام نظام الشر
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واال (17 العناية  بذل  مع  نية،  وبحسن  معلومات كاملة،  عىل  بناء  ،هتمام  العمل  لمصلحة   الالزمي  
كة والمساهمي   ك  افة.  الشر

تبة عىل الإدراك واجباته وأدواره ومسؤولياته ا (18  عضوية.  لمير
ي المجاالت المالية والتجارية والصناه  تنمية معارف (19

كة وأعمالها وف  ي مجال أنشطة الشر
عية ذات ف 

 الصلة.  
الو  (20 من  تمكنه  عدم  حال  ي 

ف  اإلدارة  مجلس  عضوية  من  عىل  االستقالة  المجلس  ي 
ف  بمهامه  فاء 

 الوجه األكمل. 
 

 العضو المستقل:  اممه -
  

ي أداءركة بفالمستقل المشا  عل عضو مجلس اإلدارة
 
 لمهام اآلتية:  ا  عالية ف

 
ي المسائل   (1

اتيجية، إبداء الرأي المستقل ف  ك وسياسا  االسير وتعيي   أعضاء اإلدارة   وأدائها، ة،  ت الشر
 التنفيذية. 

كة ومساهميهالتحقق من مراعاة مص (2 ي المصالح.  ا وتقديمها عند حصول أي تالح الشر
 عارض ف 

اف عىل تطوير قو  (3 كة،صة اعد الحوكمة الخااإلشر  ة تطبيق اإلدارة التنفيذية لها.  قبومرا بالشر
 

 مبادئ الصدق واألمانة والوالء:  -
  
م الهتمام بمصالح  ضو من أعضاء مجلس اإلدارة بمبادئ الصدق واألمانة والوالء والعناية واكل ع  يلير 

كة والمساهمي   وتقديمها ع ي ذلك عل و ل مصلحته الشخصيةالشر
 
: ، ويدخل ف  جه الخصوص ما يلي

  
كة عالقة مهنية  أالصدق: وذلك ب (1 وأن يفصح    صادقة، ن تكون عالقة عضو مجلس اإلدارة بالشر

كاتها ان أي معلومات مؤ لها ع كة أو إحدى شر  لتابعة. ثرة قبل تنفيذ أي صفقة أو عقد مع الشر
ي تنطوي عىل تعاالوالء: وذلك بأن يتجنب عضو مجلس اإل  (2

ي المصالح،    رضدارة التعامالت التر
ف 

ي هذه الالئحة.  لتحقق من عدالة امع ال
 تعامل، ومراعاة األحكام الخاصة بتعارض المصالح ف 

وا (3 كات ونظام  الهتمام: و العناية  الشر نظام  ي 
الواردة ف  الواجبات والمسؤوليات  بأداء  السوق ذلك 

 قة. كة األساس واألنظمة األخرى ذات العالالمالية ولوائحهما التنفيذية ونظام الشر 
 

: إجراء
ً
 ارة: دإل ات عمل مجلس ا سابعا

 
 اجتماعات مجلس اإلدارة:  -

  
كات ولوائحه   (أ ي نظام الشر

ظمة التنفيذية، يعقد مجلس اإلدارة اجتماعات منتمع مراعاة ما ورد ف 
 .  قد اجتماعاته أيضا متر ما دعت الحاجة إل ذلكلممارسة مهامه بفعالية، ويع

ي السنة عىل األقل  اجتماعات  يعقد مجلس اإلدارة أرب  ع  (ب
اجتماع واحد كل ثالثة   ن، بما ال يقل عف 

 أشهر. 
عات مغلقة دون حضور أعضاء اإلدارة عىل  يجب أن يعقد أعضاء المجلس غي  التنفيذيي   اجتما (ج

مر  ااألقل  ألعضاء  ويمكن  السنة.  ي 
ف  وظائة  ي  منسون  من  أي  دعوة   

التنفيذيي   غي   ف لمجلس 
 الرقابة لحضور هذه االجتماعات. 

يسه أو طلب عضوين من أعضائه، ويجب إرسال الدعوة  ئناء عىل دعوة ر مع مجلس اإلدارة بجتي  (د
  لالجتماع إل كل عضو من أعضا 

ً
ء المجلس قبل خمسة أيام عىل األقل من تاري    خ االجتماع مرافقا

أعم األوضاع عقد االجتماع   لم   ما   الالزمة، ال االجتماع والوثائق والمعلومات  لها جدول  تستدع 
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إرسال    طارئ،ل  بشك افيجوز  إل  والوثائق  ال الدعوة  االجتماع  أعمال  جدول  لها   
ً
مرافقا جتماع 

 تقل عن خمسة أيام قبل تاري    خ االجتماع.  والمعلومات الالزمة خالل مدة 
 إال بحضور  (ه

ً
يقل   ال أعىل    األقل،نصف عدد أعضاء مجلس اإلدارة عىل    ال يكون االجتماع صحيحا

ين عن  كة ا  ثالثة،عدد الحاض  .    ألساس عىلما لم ينص نظام الشر  نسبة أو عدد أكي 
 

 : ملحوظات أعضاء مجلس اإلدارة -
  

كة أو أي من الموضوعات اإلدارة ملحوظات حيال أداء ا  إذا كان لدى أي من أعضاء مجلس (أ  لشر
 
 
ي اجتماع المجلس، فيجب تدوينها وبيان    المعروضة ولم ُيبت

ما يتخذه المجلس أو يرى  فيها ف 
ي محرص  اتخاذه 

 جلس اإلدارة.  م اجتماع من إجراءات حيالها ف 
إثبا  (ب فيجب  المجلس،  لقرار   

ً
مغايرا  

ً
رأيا اإلدارة  مجلس  عضو  أبدى  محرص   إذا  ي 

ف  بالتفصيل  ته 
 اجتماع المجلس.  

 
 تنظيم حضور اجتماعات مجلس اإلدارة:  -

 
م األعضاء والتعامل مع حاالت عدم انتظا  ،اإلدارةيجب تنظيم عملية حضور اجتماعات مجلس   (أ 

ي حضور تلك اال 
  جتماعات. ف 
فيها   (ب تتخذ  ي 

التر االجتماعات  جميع  حضور  عىل  الحرص  المستقل  اإلدارة  مجلس  عضو  عىل 
كة.  قرا  رات مهمة وجوهرية تؤثر عىل وضع الشر

 
 جدول أعمال مجلس اإلدارة:  -

 
ي حجلس ايقر م (أ 

اض أي عضو عىل هذا الجدإلدارة جدول األعمال حال انعقاده. وف  ول، ال اعير
ي محرص  

 لمجلس.  ااجتماع  يجب إثبات ذلك ف 
اح إضافة أي بند إل جدول األعمال.   (ب ي مجلس اإلدارة حق اقير

 لكل عضو ف 
 

 ختصاصات مجلس اإلدارة: سة اممار  -
 

ي   (أ
ي إطار ضوابط حكيمة وفعالة عىل مجلس اإلدارة ممارسة اختصاصاته ومهامه ف 

كة ف  قيادة الشر
 د من آثارها. بقياس المخاطر وإدارتها والح حتسم

ي يجوز لمجلس ا (ب
أن يفوض إل واحد أو أكي  من أعضائه أو لجانه أو   -حدود اختصاصاته    إلدارة ف 

هم مباشر   ة عمل أو أعمال معينة. من غي 
العمل   (ج إجراءات  تبي    داخلية  سياسة  اإلدارة  مجلس  حث يضع  إل  وتهدف  اإلدارة  مجلس  ي 

ف 
ام بواجباتهممل بفعأعضائه عىل الع كة.  الية لاللير   تجاه الشر

مجلس   (د والمسؤوليات ت اإلدارة  يتول  بالمهام  لالضطالع  ي 
الكاف  الوقت  وتخصيص  أعماله  نظيم 

ي  
ذلك التحضي  الجتماعات المجلس واللجان، والتأكيد عىل تنسيق وتسجيل المنوطة به بما ف 

 اض  اجتماعاته. وحفظ مح
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: أمي   ش مجلس ا
ً
 إلدارة: ثامنا

  
 للش من بي   أعضائهيعي    مجلس اإلدارة أمين (أ 

ً
همأ  ا د اختصاصات ومكافآت أمي      ،و من غي 

ً
وتحد

ي هذا الشأن ما لم يتضمن نظ -الش بقرار من مجلس اإلدارة 
 ف 
ً
كة األساس أحكاما عل أن   -ام الشر

 : تتضمن هذه االختصاصات ما يلي 
 

والت،   لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداتوثيق اجتماعات مجلس اإلدارة واعداد محاض   (1
االج مكان  وتاريخهوبيان  ونتائج    تماع  المجلس  قرارات  وتوثيق  وانتهائه،  بدايته  ووقت 

سجل   ي 
ف  وحفظها  ين  التصويت،  الحاض  األعضاء  أسماء  وتدوين  ومنظم،  خاص 
ي أبدوها  

ي ،-إن وجدت-والتحفظات التر  ن.  وتوقيع هذه المحاض  من جميع األعضاء الحاض 
ي ترفع إل (2

 المجلس اإلدارة والتقارير  حفظ التقارير التر
 
ي يعد

 ا المجلس.  هتر
والوثائق  (3 العمل  وأوراق  المجلس  أعمال  بجدول  اإلدارة  مجلس  أعضاء  والمعلومات    تزويد 

م  به،المتعلقة   أعضاء  من  أي  يطلبها  إضافية  معلومات  أو  وثائق  ذات  وأي  اإلدارة  جلس 
ي 
 االجتماع.    جدول عالقة بالموضوعات المشمولة ف 

ي أقرها المجلس.   إلجراءات جلس اإلدارة باقيد أعضاء مالتحقق من ت (4
 التر

 ري    خ المحدد بمدة كافية. تبليغ أعضاء مجلس اإلدارة بمواعيد اجتماعات المجلس قبل التا (5
 رئياتهم حيالها قبل توقيعها.  عرض مسودات المحاض  عىل أعضاء مجلس اإلدارة إلبداء م (6
حصول (7 من  اإل   التحقق  مجلس  بشكل كاملأعضاء  محاض     دارة  من  نسخة  عىل  وشي    ع 

كة.  اجتماعات  المجلس والمعلومات والوثائق المتعلقة بالشر
 التنسيق بي   أعضاء مجلس اإلدارة.   (8
 تنظيم سجل افصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.  (9

 مجلس اإلدارة.  مشورة إل أعضاءتقديم العون وال  (10
 

 ر من مجلس اإلدارة. لس اإلدارة إال بقراأمي   ش مج  ال يجوز عزل  (ب
 

وط -  :  الش أمي    شر
 

ي أمي   ش مجلس اإلدارة، عل
 
وط الواجب توافرها ف  مما   عل مجلس اإلدارة تحديد الشر

ً
أن تتضمن أيا

  :  يلي
ي القانون أو ال (1

 عىل شهادة جامعية ف 
ً
 .  . مالية أو المحاسبة أو اإلدارة أو ما يعادلها أن يكون حاصال

ة عملية ذات   (2  . تصلة ال تقل عن ثالت سنواأن يكون لديه خي 
 

 لمجلس اإلدارة الرئيستعيي    .15
ً
 : التنفيذي بعد انتهاء خدماته رئيسا

    
كة خالل السنة األول من انتهاء خدماتهئيس التنفيذي رئيس ال يجوز تعيي   الر   لمجلس إداره الشر

ً
 . ا

 
 : التدريب والدعم والتقييم .16

 
ك عىل يتعي    : التدريب ي بتدريب وتأهيل أعة إيالء االهتمام الك الشر

ارة واإلدارة التنفيذية،  لس اإلدمج  ضاءاف 
امج الالزمة لذلك، مع  :  ووضع الي   مراعاة ما يىلي
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 للتعريف بسي  برام إعداد  (1
ً
كة  ج ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية المعيني   حديثا  عمل الشر

:   وأنشطتها،  وبخاصة ما يىلي
اإس  .أ كة وأهدافها.  تيجية الير  شر

 كة. ألنشطة الشر المالية والتشغيلية انب الجو  .ب
امات أعضاء مجلس اإلدارة ومهامهم ومسؤولياتهم وحقوقهم.  .ج  الير 
ك .د  ة واختصاصاتها. مهام لجان الشر

واإلد (2 اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  كل  لحصول  الالزمة  اآلليات  برامج  وضع  عىل  التنفيذية  ارة 
بشكل تدريبية  بغر   ودورات  ومعمستمر:  مهاراتهم  تنمية  ذاض  المجاالت  ي 

ف  اارفهم  قة لعالت 
كة.  بأن  شطة الشر

 
 :  تزويد األعضاء بالمعلومات

 

كةي بالشر التنفيذية  اإلدارة  واألعضاء   تعي   عىل  اإلدارة  مجلس  أعضاء  خاص    تزويد  بوجه  التنفيذيي    غي  
كة   الشر والسجالتولجان  والوثائق  والبيانات  المعلومات  وواضالالزمة، عىل  بجميع  تكون كاملة  أن  حة   

ي و وصحيحة وغي  مضللة
  مناسب، لتمكينهم من أداء واجباتهم ومهامهم. الوقت ال ف 

 
 : التقييم

 
اح لجنة -أ( يضع مجلس اإلدارة    شيحات    بناء عىل اقير ضائه اآلليات الالزمة لتقييم أداء المجلس وأع  -الير

وذلك  ،
ً
سنويا التنفيذية  واإلدارة  مؤشر   ولجانه  خالل  مناسبةمن  أداء  قياس  تحقيق    ات  بمدى  ترتبط 

اداهاأل كة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابةف االسير ها، عىل أ  تيجية للشر ن تحدد  الداخلية وغي 
كة. جوانب القوة والض اح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشر  عف واقير

وو ي  ب(  مكتوبة  األداء  تقييم  اجراءات  تكون  أن  يفصجب  وأن  ااضحة  مجلس  ألعضاء  عنها  إلدارة  ح 
 . بالتقييم ي   نيواألشخاص المع

ي يمتلكها المجلس، و  
ات التر تحديد نقاط الضعف  ج( يجب أن يشتمل تقييم األداء عىل المهارات والخي 

الممل  بالطرق  الضعف  نقاط  معالجة  عىل  العمل  مع  فيه،  تستطيع  والقوة  مهنية  شيح كفايات  كنة كير
 أن يشتمل تقييملمجلس، ويجب  تطوير أداء ا

ً
ي  ت  يااألداء عىل تقييم آل  أيضا

المجلس بشكل عام.  العمل ف 
الفردي ألعضاء مج  التقييم  ي 

يراع ف  المشاركةد(  اإلدارة مدى  امه   لس  للعضو والير  بأداء واجباته    الفعالة 
ي ذلك حضور جلسات ا

 . لمجلس ولجانه وتخصيص الوقت الالزم لها ومسؤولياته بما ف 
اإل   يتخذ ه(    الالمجلس  تيبات  الير تقييمدارة  للحصول عىل  م  هةج  زمة  ثالث  خارجية  ألدائه كل  ختصة 

 سنوات. 
 
ً
تقييما التنفيذيي    اإلدارة غي   يجري أعضاء مجلس  نظر  و(  أخذ وجهات  بعد  المجلس   ألداء رئيس 

ً
 دوريا

تحدد    أن  على  -رض  أن يحرص  رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغ  من دون  -عضاء التنفيذيي    األ 
اح معالجتهجوانب القوة وا كة.    يتفق معما  ا ب لضعف واقير  مصلحة الشر

 
 : تعارض المصالح .17

 
المصالح وصفقات األطراف ذوي   تعارض  كات ولوائحه  :  العالقةالتعامل مع  الشر مع مراعاة أحكام نظام 

  راف ذوي العحاالت تعارض المصالح وصفقات أو تعامالت األط  التنفيذية، يجري التعامل مع
ً
القة وفقا

ي سياسة تعار لألحكام ا
 الح.  لمصض الواردة ف 
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هم من  يراعي أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار المساهمي   أو اإلدارة ال: سياسة تعارض المصالح تنفيذية أو غي 
ا مع  تعامالتهم  ي 

ف  كة  الشر ي 
ف  أصحاالعاملي    مع  أو  كة  تعارض  لشر حاالت  مع  أو  اآلخرين  المصالح  ب 
ي  الواقعة أو  المصالح

ي أدالمحتمل وقوعها والتر
:   عمالهم م إل ائه يمكن أن تؤثر ف   ما يىلي

  
كة، و  (1 ي تؤدي إل تعارض مصالحهم مع مصالح الشر

ورة تجنب الحاالت التر  ض 
ً
التعامل معها وفقا

كات ولوائحه التنفيذية.   ألحكام نظام الشر
إجراءات (2 لإلفصا   إتباع  عىل واضحة  والحصول  المصالح،  تعارض  عن  أو  ح  خيص  الير الموافقة  

ي قد  الالزمة قبل
ي المصالح.  ينشأ عنها تع بدء األعمال التر

 ارض ف 
تعارض (3 إل  تؤدي  قد  ي 

التر الحاالت  الدائم عن  باإلفصاح  ام  أو عند وقوع هذا    اإللير  المصالح  ي 
ف 

 التعارض. 
ام باالمتناع عن التصويت أو ا (4 ي اتخاذ القرارات عند وجود اإللير 

ي   لمشاركة ف 
   المصالح.  تعارض ف 

مع طرف ذي عالقة، عىل أن يشمل   أو تعاملها   ةكل بها عند تعاقد الشر باع اإلجراءات المعمو إت (5
إذا كان هذا التعاقد أو ك التعاقد أو التعامل،  ور من دون أي تأخي  بذلذلك إبالغ الهيئة والجمه

عىل يزيد  أو   
ً
مساويا قوا ١  التعامل  ألخر   

ً
وفقا كة  الشر ايرادات  إجمالي  من  سنوي%  مالية  ة ئم 

 مراجعة. 
(اة واالدارة  مجلس االدار ون ألعضاء  يجب أال تك (6  لتنفيذية أي مصالح )بشكل مباشر أو غي  مباشر

نشا ي 
مواف  بدون  كة  الشر وعقود  وتتم    فقةطات  سنة.  كل  تجديده  يتم  العامة  الجمعية  من 

ة ويكون االستثناء  النشاطات من خالل المناقصات  هو مجلس اإلدارة كان عطاء عضو   إذا المباشر
ي ا نعة مؤسسة اللعدم مما  ويخضع ذلك األفضل،  لسعودي. نقد العرن 

ي يتخذها إذا تب (7
ي   له اإلخالل بهذه كما يجب عىل مجلس اإلدارة توضيح اإلجراءات المتبعة التر
تعارض   لحاالت  توضيحية  أمثلة  تقديم  وكذلك  نشاط المصاالسياسة.  طبيعة  مع  تتناسب  لح 

كة.   الشر
 

 : المصالح تجنب تعارض
 

 دارة:  جب عل عضو مجلس اإل ي (أ 
 

مهامهم (1 الشر   بأمانة ونزاهة،  مارسة  يقدم مصالح  الشخصية،  وأن  يستغل   وأال كة عىل مصلحته 
 صة.  منصبه لتحقيق مصالح خا

ي ق (2
التر التعارض  المجلس بحاالت  المصالح، وإبالغ  ي حياده عند  تجنب حاالت تعارض 

د تؤثر ف 
ي الموضوعات المعروضة ع

اك هذا العضو دارة عد المجلس، وعىل مجلس اإل ىلالنظر ف  ي   م إشر
ف 

وع مجلس  المداوالت،  اجتماعات  ي 
ف  الموضوعات  هذه  التصويت عىل  ي 

ف  احتساب صوته  دم 
.   اإلدارة وجمعيات  المساهمي  

كة وأنشطتا (3  ها وعدم إفشائها إل أي شخص.  لحفاظ عىل شية المعلومات ذات الصلة بالشر
 

   ارة: اإلديحظر عل عضو مجلس  (ب
 

ع (1 قرار  التصويت  الىل  أو  االدارة  األ مجلس  ي 
ف  العامة  لحساب جمعية  تتم  ي 

التر والعقود  عمال 
ة فيها.   ة أو غي  مباشر كة إذا كانت له مصلحة مباشر  الشر

كة أو معلوماتها أو   من أي  -بشكل مباشر أو غي  مباشر    -االستغالل أو االستفادة   (2 من أصول الشر
ي م المعروضة عليه بصف  الفرص االستثمارية

كة،جلس اإلدارة، أو المعروضة عىل  ته عضوا ف   الشر
ي 
ف  كة  الشر ترغب  ي 

التر أو  كة،  الشر أنشطة  ضمن  تدخل  ي 
التر االستثمارية  الفرص  ذلك  ويشمل 

الفرص   منها،االستفادة   استغالل  ألجل  يستقيل  الذي  المجلس  عضو  عىل  الحظر  ويشي 
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اال   -شر  بامبطريق مباشر أو غي     -االستثمارية   ي 
كة ف  ي ترغب الشر

ي علم بها ستالتر
فادة منها والتر

 بمجلس اإلدارة.   أثناء عضويته
 

 :  إفصاح المرشح عن تعارض المصالح
 

ي ترشيح نفسه لعضوية مجلس اإلدار 
 
ة أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي عل من يرغب ف

 وتشمل:   - وفق اإلجراءات المقررة من الهيئة -من حاالت تعارض المصالح 
  

ة (1 ي األعمال والعقود الأ  وجود مصلحة مباشر
ة ف  ي  و غي  مباشر

ي يرغب ف 
كة التر ي تتم لحساب الشر

تر
شح لمجلس إدارتها.    الير

كة، أ (2 ي عمل من شأنه منافسة الشر
اكه ف  ي أحد فروع النشاط الذي تزاوله.  اشير

 و منافستها ف 
 

كة  :  منافسة الشر
 

الثاني المادة  ي 
 
ف ورد  ما  مراعاة  وامع  إذة  كات،  الشر نظام  من  رغلسبعي    ي  ا 

 
ف اإلدارة  مجلس  عضو  ب 

ي 
 
اك ف الذي تزاوله، فيجب  االشير النشاط  ي أحد فروع 

 
أو منافستها ف كة،   عمل من شأنه منافسة الشر

  :  مراعاة ما يلي
  

ي محرص   (1
ي ممارستها، واثبات هذا اإلبالغ ف 

ي يرغب ف 
التر المنافسة  ابالغ مجلس اإلدارة باألعمال 

 إلدارة. مجلس ااجتماع 
العضو  (2 اك  اشير القرار  صاحب    عدم  التصويت عىل  ي 

ف  ي المصلحة 
ف  الشأن  هذا  ي 

ف  يصدر  الذي 
  .  مجلس اإلدارة وجمعيات المساهمي  

الجمعي (3 بإبالغ  اإلدارة  ي  قيام رئيس مجلس 
التر المنافسة  باألعمال  انعقادها  العادية عند  العامة  ة 

اإل  مجلس  تحقق  بعد  وذلك  المجلس،  عضو  ميزاولها  ألعمدارة  المجلس  عضو  منافسة  ال ن 
الالشر  فروع  أحد  ي 

ف  منافستها  أو  يتم كة  أن  يقرها، عىل  ي 
التر للضوابط   

ً
وفقا تزاوله  الذي  نشاط 

 التحقق من هذه األعمال بشكل سنوي. 
ع (4 بممارسة الحصول  للعضو  يسمح  كة  للشر العادية  العامة  الجمعية  من  مسبق  ترخيص  ىل 

. هذا  عىل أن يجدد  المنافسة،األعمال 
ً
خيص سنويا  الير

 
 : لمنافسةمال امفهوم أع

 
االشير  مفهوم  ي 

 
ف النشاط  يدخل  فروع  أحد  ي 

 
ف منافستها  أو  كة  الشر منافسة  شأنه  من  عمل  أي  ي 

 
ف اك 

  :  الذي تزاوله ما يلي
  

ي تأسيس   (1
كة أو مؤسسة فردية أو تملكه نسبة مؤثرة ألسهم أو حصص ف  عضو مجلس اإلدارة لشر

كة أو منشأة أخرى، ت كة زاول نشاهشر  ها.  أو مجموعتا من نوع نشاط الشر
كة أو مجموعتها، أو تولي إدارة مؤسسة قبول عضوية مجلس ادارة   (2

كة أو منشأة منافسة للشر شر
 ك
ً
كة منافسة آيا  ان شكلها.  فردية منافسة أو شر

ي حكمها، ظاهرة كانت أو   (3
ة،حصول العضو عىل وكالة تجارية أو ما ف  كة أو منشأة أخر   مستير ى لشر

كة أو مجموعتها.  منافسة  للشر
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خيصرفض تجدي .18  :  د الير
 

رفضت   والثانية  الج إذا  والسبعي    الحادية  المادتي    بموجب  الممنوح  خيص  الير تجديد  العامة  معية 
نظام   من  الجمعية  والسبعي    تحددها  مهلة  استقالته خالل  تقديم  اإلدارة  مجلس  فعىل عضو  كات،  الشر

عضويته   عدت  وإال  المجلس  العامة،  ي 
ي  منتهية، ف  لم  ما  عنوذلك  العدول  أو   قرر  التعامل  أو  العقد 

كات ولوائحه التنفيذية قبل انقضاء المهلة المحددة من قبل مناال فسة أو توفيق أوضاعه طبقا لنظام الشر
 جمعية العامة. ال
 

 :  قبول الهدايا  .19
 

الهدايا  قبول  التنفيذيي    وكبار  اإلدارة  أعضاء مجلس  من  يجوز ألي  له   ال  أي شخص  م  من  تجارية  ع  تعامالت 
كة، إذا  ي المصالح.  أن كان من شأن تلك الهدايا   الشر

 تؤدي إل تعارض ف 
 

 : المجلسلجان  .20
 

   -عامة:  أوال: أحكام 
 

 : تشكيل اللجان  -
 

كة وظروفها وأوضاعها بما يمكنها من تأدية مهامها  يكون تشكيل   (1  لحاجة الشر
ً
لجان المجلس وفقا

يشك أن  ويجب  اإلدارة  بفعالية،  مجلس  تل  لجنة  أدن   ل بحد  ولجنة  ولجنة  نفيذية،  لمراجعة، 
شي  والمكافآت ولجنة إلدارة المخاطر، ولجنة لإلستثمار.  حاتللير

 إلجراءات عام (2
ً
 وفقا

ً
ة يضعها المجلس تتضمن تحديد مهمة كل لجنة  يكون تشكيل اللجان وفقا

المجومدة عملها   دورة  مدة  فتعتي   المدة  ي حال عدم وجود 
ف)وف  األساس،  ببداية لس هي  تبدأ 

بإنت الد الدورة(  ورة وتنتهي  ا والصالحياهاء  المدة وكيفية رقابة مجلس ت  لها خالل هذه  لمخولة 
بما تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات اإلدارة عليها. وعىل اللجنة أن تبلغ مجلس اإلدارة  

مال ن ممارستها األعانتظام للتحقق مبشفافية. وعىل مجلس اإلدارة أن يتابع عمل هذه اللجان ب
 ها.  الموكلة إلي

عن أعمالها أمام مجلس اإلدارة، وال يخل ذلك بمسؤولية المجلس عن   ولةتكون كل لجنة مسؤ  (3
ي فوضها إليها. تلك األعمال وعن الصالحيات أو ا

 لسلطات التر
 خمسة. أال يقل عدد أعضاء اللجان عن ثالثة وال يزيد عىل  (4
ال  (5 ينيبيجب حضور رؤساء  أو من  العام  ونهم من أعضائها لجان  أسئلة للجمعيات  لإلجابة عن  ة 

.  مساال  همي  
الهيئة (6 تشعر  أن  كة  الشر النقد  عىل  خالل    ومؤسسة  عضويتهم  وصفات  اللجان  أعضاء  بأسماء 

أي من خمسة  أيام عمل  ذلك خالل خمسة  تطرأ عىل  ات  تغيي  وأي  تعيينهم  تاري    خ  من  ام عمل 
ات.   تاري    خ حدوث التغيي 

 
 : ضوية اللجانع -

 
ي أعضاء مجلس اإل   عيي   عدد كاف منت (1

ي قد ينشأ  ا دارة غي  التنفيذيي   ف 
للجان المعنية بالمهام التر

ال التقارير  سالمه  من  المصالح، كالتأكد  ي 
ف  تعارض  حاالت  ومراجعة عنها  المالية،  وغي   مالية 

كبا وتعيي    اإلدارة،  مجلس  لعضويه  شيح  والير العالقة،  ذوي  األطراف  ،  صفقات  التنفيذيي   ر 
المكافآت. و  م رؤساء و   تحديد  اللجان بمباويلير  الصدق واالمانة والوالء والعناية دئ  أعضاء هذه 
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مصلحتهم   عىل  وتقديمها  والمساهمي    كة  الشر بمصالح  يكون    أال يجب    صية،الشخواالهتمام 
 من لجنتي   

ي أكي 
 ف 
ً
 . عضو مجلس الإلدارة عضوا

شي (2 الير لجنة  تشكيل  عند  كة  الشر والمكافآتتراعي  أعضائها    حات  يكون  مجلس أن  أعضاء   من 
اإلستعانة بأعضاء غي  تنفيذيي   أو بأشخاص من غي  أعضاء المجلس  وز  اإلدارة المستقليي   ويج

هم  . ان يكون الرئيس اللجنة من األعضاء المستقليي    ىلع سواء كانوا من المساهمي   ام غي 
ي لجنةأن يكون الحد األدن  لألعضاء الم (3

شيحات وا  ستقلي   ف   . افآت اثنانلمكالير
   ال  (4

ً
عضوا اإلدارة  مجلس  رئيس  يكون  أن  ي يجوز 

ف  و   المراجعة  لجنة  مشاركتة    عضوية تجوز  ي 
ف 

ي  أال ألخرى عىل اللجان ا
ي اللجان التر

 . نصت عليها الئحة الهيئة يشغل منصب الرئيس ف 
ن به اللجنة م عىل لجان المجلس الرفع لمجلس اإلدارة تقارير بشكل دوري توضح فيه ما قامت   (5

 اءات ومالحظات والخطة التصحيحية لها. عدد اجتماعات وإجر 
 

   : اسة الموضوعاتدر  -
 

الموضوعات (أ  اللجان دراسة  إليها من مجلس    تتول  ي تحال 
التر أو  ي تختص بها 

وترفع   رة،اإلداالتر
 ك.  توصياتها إل المجلس التخاذ القرار بشأنها، أو أن تتخذ القرارات إذا فوض إليها المجلس ذل

مللجان   (ب تراه  بمن  أاالستعانة  كة  الشر داخل  من  والمختصي    اء  الخي  من  حدو  ي 
ف  خارجها  ود  ن 

من ذل
 
ي محرص  اجتماع اللجنة، مع ذكر اسم الخبي  وعالقصالحياتها، عىل أن ُيض

كة ك ف  ته بالشر
 أو اإلدارة التنفيذية.  

 
 : اجتماعات اللجان  -

 
اإلدارة   (أ  أو  اإلدارة  مجلس  ي 

ف  عضو  ألي  يحق  عال  و التنفيذية  اللجنة  أمي   ش  اللجان دا  أعضاء 
 رته.  ماع إل رأيه أو الحصول عىل مشو بت اللجنة االستطل حضور اجتماعاتها إال إذا 

أ  (ب أغلبية  حضور  اللجان  اجتماعات  لصحة  ط  أصوات يشير بأغلبية  قراراتها  وتصدر  عضائها، 
ين، وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس  االجتماع.   الحاض 

اجتماعا  (ت توثيق  ديجب  ما  تتضمن  لها  محاض   وإعداد  اللجنة  ومداو ار  ت  نقاشات  الت، من 
األعضاء  ئج التصويت، وحفظها بسجل خاص ومنظم، وبيان أسماء  وتوثيق توصيات اللجان ونتا

أبدوها   ي 
التر والتحفظات  ين  األعضاء  -إن وجدت    -الحاض  جميع  من  المحاض   هذه  وتوقيع   ،

ين  . الحاض 
 

 :  مراجعةلجنة ال .1
 

 جنة المراجعة: تشكيل ل - (أ )
 

الجمعية (1 من  بقرار  العاديةال  تشكل  الج  عامة  ممانعة  عدم  أخذ  بعد  كة  وتوصية للشر الرقابية  هات 
شيحات والمكافآت لمجلس اإلدارة، وتتكون لجنة مجلس اإلدارة للجمعية العامة وت وصية لجنة الير

وخمس  األقل  عىل  أعضاء  ثالثة  من  أعضاء  المراجعة  عة  بينهم  )من  األكي   إدارة  عىل  مجلس  ضو 
يكون األقل(،  عىل  أعضائها أغ  مستقل  )مستقلي     لبية  االدارة  مجلس  خارج  ضمن من  يكون  وال   )

الموظ  ، التنفيذيي   المسؤولي    كة،  عضويتها  بالشر مرتبطة  أطراف  ألي  الممثلي    المستشارين   ، في   
الحرص:)المساه ال  المثال  سبيل  عىل  ذلك،  الرئويشمل  المرا مي     ، المؤسسي    ، جعي   يسيي  

الشر  عمالء  الموردين،   ، الق  كة،الخارجيي   قرا األشخاص  لديهم عالقات  الذين  الدرجة انونيي    من  بة 
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مسئولي  أو  كة 
الشر ادارة  مجلس  مع  أو   األول  مالية  عالقات  أي  لديه  تكون  وال  التنفيذيي    كة  الشر

 عالقات أعمال بها(. 
اح من مجلس  بنا   –كة  تصدر الجمعية العامة للشر  (2   الئحة عمل لجنة المراجعة عىل   –اإلدارة ًء عىل اقير

ي  لالئحة ضوابط وإجراءات عمل اللجن تشمل هذه اأ
نة ومهامها وآلية تعيي   أعضائها بشكل مؤقت ف 

 ور أحد مقاعد اللجنة. حال شغ
 أعبائهم.  كاف لترصيف يجب أن يكون أعضاء المراجعة مؤهلي   بقدر   (3
ال  ني   عىليجب أن يكون ألث (4 ة حداألقل من أعضاء لجنة  ي    يثةمراجعة بما فيهما رئيس اللجنة خي 

ف 
 ة أو االدارة المالية.  المحاسب

 يقوم مج  (5
ً
 للجنة المراجعة بعد الحصول عىل  لس االدارة بتعيي   واحد من أعضاء لجنة المراجعة رئيسا

ممان الحصول عىل عدم  السعودي، ويتم  ي  العرن  النقد  ممانعة مؤسسة  المؤ عدم  ي  عة 
بافر سسة عىل 

. األعضاء تب
ً
 اعا

6)  
ً
ي ال يكون رئيس مجلس االدارة عضوا
 لها.   لجنة المر  ف 

ً
 اجعة أو رئيسا

لجنة (7 بمه  تعي    للقيام  كة  الشر ي 
موظف  من  للجنة   

ً
ا سكرتي  محاض  المراجعة  وإعداد  اإلدارية  امها 

، وجدولة اجتما ة المراجعة عات لجناالجتماعات وضمان توقيع الرئيس واألعضاء عىل هذه المحاض 
 رئيسها. بالتنسيق مع 

ي سجلجتميقوم السكرتي  بحفظ محاض  اال  (8
 خاص.  اعات ف 

األعضاء (9 أحد  مركز  شغر  عضو    إذا  إضافة  تم  أو  العضوية  مدة  بتوص  -أثناء  األخذ  لجنة بعد  ية 
التنظيمية   شيحات والمكافآت ثم عدم الممانعة كتابة من الجهات  ي مد  -الير

ة  يعي   مجلس اإلدارة ف 
ي المركز الشاغر حيث يكما شهر من شغور هذا المنصأقصاه

 آخر ف 
ً
مدة    لعضو الجديد ل اب عضوا

ي ل عىل الجمعية ويتعي   سلفه، 
 . جنة المراجعةالعامة المقبلة الموافقة عىل تعيي   العضو البديل ف 

و  (10 شيحات والمكافات  الير المراجعة من خالل لجنة  لجنة  لعضوية  شيح  الير الميكون  مقابلة  رشح  من 
ة عىل تعيينه  ية للموافقمومدارة برفع توصايات المجلس للجمعية العقييمه والتوصية لمجلس اإل وت

. بعد الحصول عىل عد    م ممانعة المؤسسة من هذا التعيي  
 

 صات اللجنة ومسؤولياتها: مهام واختصا -( ب)

 واالكتوارية:   ( التقارير المالية1)
 

والسنو  (1 األولية  المالية  القوائم  للشر دراسة  اية  مجلس  عىل  عرضها  قبل  رأيها كة  وإبداء  إلدارة 
ي شأنه

 وشفافيتها.  لضمان نزاهتها وعدالتها ا،  والتوصية ف 
ا (2 ي  إبداء 

الفت  اإلدارة    -لرأي  مجلس  طلب  عىل  إذا    -بناًء  والقوائم فيما  اإلدارة  مجلس  تقرير  كان 
ي تتي

كة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التر همي   والمستثمرين ح للمساالمالية للشر
كة وأدائها ونموذج تقييم  اتيجيتها. عملالمركز المالي للشر  ها واسير

 غي  مألوفة تتضمنها التقارير المالية.  سة أي مسائل مهمة أو درا (3
ي  (4

ي    البحث بدقة ف 
ام ف  االلير  يتول مهامه أو مسؤول  أو من  كة  للشر المالي  المدير  ها  يثي  أي مسائل 

كة أو المدقق ا  .  أو مراجعي الحسابات القالداخىلي الشر  نونيي  
ي المسائل الجوهرية الية التحقق من التقديرات المحاسب  (5

ي التقارير ا ف 
 لمالية.  واردة ف 

كة (6 ي الشر
ي شأنها.  دراسة السياسات المحاسبية المتبعة ف 

 وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة ف 
و  (7 االكتاالطالع  الصادر عن  التقارير  المراجعة ومناقشة  الداواري  او  ي  ي  خىلي والمال خارج 

التر حظات 
ي تقاريرهم للتأ 

 ذات العالقة.  اإلجراءاتة وصحة م سال كد من ترد ف 
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 جعة الداخلية:  ( المرا2)
 

كة. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية  (1 ي الشر
 والمالية ومدى إرتباطها بإدارة المخاطر ف 

ام (2 اإللير  ي 
إدارنر الداخىلي   ضمان استقالل  أداء   والتدقيق  ي 

قيود عىل    مهامهم، وضمان عدم وجود   ف 
 عىل عملهم.  تؤ   نطاق عملهم أو أي عوائق قد 

ً
 ثر سلبا

ال (3 إدارة  تقارير  بشأدراسة  التوصيات  وتقديم  الداخىلي  المدقق  أو  الداخىلي  مجلس  تدقيق  إل  نها 
 . اإلدارة ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها 

ام  ارة اإللدراسة تقارير إد (4 ام أو مسؤول اإللير  ة ومتابعة دار وتقديم التوصيات بشأنها إل مجلس اإل ير 
 ظات الواردة فيها. تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحو 

وأنشطة   (5 أداء  عىل  اف  واإلشر واعتماد  الرقابة  كة  الشر ي 
ف  الداخىلي  التدقيق  وإدارة  الداخىلي  المدقق 

وا السنوية،  العمل  الخطط  توافر  من  اللتحقق  أداء موارد  ي 
ف  وفعاليتها  والمهام    الزمة  األعمال 

 المنوطة بها. 
ام وإبة  الرقا (6 اف عىل أداء وأنشطة مسؤول اإللير  كة واعتماد خطط العمل واإلشر ي الشر

ام ف  دارة اإللير 
ي أداء األعمال والمهام المنوطة بهالسنوية، 

 ا. والتحقق من توافر الموارد الالزمة وفعاليتها ف 
اح مكابتقييم أعمال المراجعة ااإلدارة  التوصية لمجلس   (7 ام واقير هم حسب فآت لداخلية وإدارة اإللير 

كة المعتمدة.    سياسة الشر
اح تعيي    (8

ي إدارة المراجعة الاقير
ام.  وعزل وتحديد رواتب ومكافآت موظف   داخلية وإدارة اإللير 

 
 ( مراجع الحسابات:  3)
 

م (1 شيح  بير اإلدارة  لمجلس  وعالتوصيه  الحسابات  وتحراجعي  أدائزلهم  وتقييم  أتعابهم  هم ديد 
ملهم هم، بعد التحقق من استقاللهم ومراجعة نطاق عمالومستوى كفاءة وفاعلية وموضوعية أع

وط التعاقد معهم.   وشر
حسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع التحقق من استقالل مراجع ال (2

ي االعتبار ال
 .  ات الصلةقواعد والمعايي  ذاألخذ ف 

كة وأعماله، والتحقق من عدم  مراجعة خطة مراجع حسا (3 إدارية  تقدبات الشر أو  فنية   
ً
أعماال يمه 

 وإبداء مرئياتها حيال ذلك.   المراجعة،مال تخرج عن نطاق أع
كة.  اإلجابة عن (4  استفسارات مراجعي حسابات الشر
 تخذ بشأنها. عة ما اوائم المالية ومتابدراسة تقريرمراجع الحسابات ومالحظاته عىل الق (5
 
ام:  ( ضمان اال 4)  لير 
 

كة اإلجراءاتت ا مراجعة نتائج تقارير الجها (1  الالزمة بشأنها.   لرقابية والتحقق من اتخاذ الشر
كة باألنظمة و  (2 ام الشر  اللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.  التحقق من الير 
ح   (3 كة ممراجعة العقود والتعامالت المقير رئياتها  وتقديم م  العالقة،اف ذوي  ع األطر أن تجري  ها الشر

 حيال ذلك ال مجلس اإلدارة.  
ام،    ابعة الدعاوي القضائية الهامة المرفوعة منمت (4 كة أو المرفوعة ضدها مع مدير إدارة اإللير  الشر

 التوصيات والتقارير الدورية بشأنها إل مجلس اإلدارة.  ورفع
األمثل   (5 اإلستخدام  وتضمان  المعلومات  ال لتقنية  عىل  وفر  للحصول  الالزمة  معلومات ضوابط 

 وبيانات دقيقة ويعتمد عليها. 
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توصيمر  (6 وتقديم  اإلكتواري  الخبي   تقارير  كة اجعة  الشر إمتثال  اإلدارة وضمان  لمجلس  بشأنها  ات 
مق والتعليمات بتطبيق  اللوائح  بموجب  إلزامية  تكون  عندما  اإلكتواري  الخبي   وتوصيات  حات 
ير

افية والرقابيةت والجهاالصادرة عن المؤسسة   العالقة.    ذات اإلشر
تر  (7 مسائل  من  تراه  ما  ض  رفع  اإلدار ى  مجلس  إل  بشأنها  إجراء  اتخاذ  توصياتها  ورة  وإبداء  ة، 

ي يتعي   اتخاذها.  
 باإلجراءات التر

ي بعد اعتمادها من قبل مج الت (8
لس إدارة  أكد من توافر الئحة مكتوبة خاصة بقواعد السلوك المهت 

كة لضما كة بطريقة عن القالشر  ادلة وأخالقية. يام بأنشطة الشر
المراجعة   (9 لجنة  كمسؤ أعضاء  الشر ومساهمي  الرقابية  الجهات  أمام  عن ولون  اإلدارة  ومجلس  ة 

طات التنفيذية وتطبيق خطة عمل لجنة المراجعة الصادرة  تنفيذ أحكام اللوائح الصادرة من السل
ام. اإلل عمل المراجعة وإدارة  بقرار مجلس اإلدارة وخطط  ير 

اللجنة (10 الشر   يجب عىل أعضاء  تقديم مصلحة  مهامهم  تأدية  قد    كةأثناء  إعتبارات أخرى  أي  عىل 
 هم وقراراتهم. تؤثر عىل أعمال

 

 س اإلدارة: حدوث تعارض بي   لجنة المراجعة ومجل -)د( 

 
خذ  إذا رفض المجلس األ   إذا حصل تعارض بي   توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس اإلدارة، أو  (1

مرابتو  تعيي    بشأن  اللجنة  أتعابصية  وتحديد  وعزله  كة  الشر حسابات  و جع  تعيي   ه  أو  أدائه  تقييم 
، في راتها،جب تضمي   تقرير مجلس اإلدارة توصية اللجنة  المراجع الداخىلي أسباب عدم أخذه و   ومي 

 بها. 
 

 إجتماعات لجنة المراجعة:  -ه( )

1) ( المراجعة  لجنة     (6تجتمع 
ً
سنويا إجتماعات  بما    خالل   ستة  كة  للشر المالية  اإلجتماع  السنة  فيها 

 ة. السنوي مع مجلس اإلدار 
 ضور نصف أعضائها عىل االقل. ال يعقد أي اجتماع للجنة المراجعة بدون ح (2
ي عن (3

ورة. يمكن عقد أي إجتماع إضاف   د الرص 
ورة دعوة من ترى من داخل أو خارج الشر  (4  كة لحضور اجتماعاتها. يحق للجنة المراجعة عند الرص 
 بية االصوات. قرارات لجنة المراجعة بأغل تتخذ  (5
يطة أن يسجن لإذا تعادلت األصوات يكو  (6  شر

ً
 ترجيحيا

ً
ي محاض  رئيس اللجنة صوتا

ل سكرتي  اللجنة ف 
 اف. االجتماع وجهات نظر جميع األطر 

 خر. غي  مسموح بالتصويت عىل قرارات لجنة المراجعة نيابة أو وكالة عن أي عضو آ (7
كة، صفة دورية مع مراجعي حساباتجعة بتجتمع لجنة المرا (8 كة الشر  . ومع المراجع الداخىلي للشر

 

 ترتيبات تقديم الملحوظات:  -( و)

لجنة ملحوظ  عىل  تقديم  كة  الشر ي 
ف  للعاملي    تتيح  آلية  التقارير المراجعة وضع  ي 

ف  تجاوز  أي  بشأن  اتهم 
التحقق   اللجنة  ها بشية. وعىل  أو غي  اآللية  المالية  تطبيق هذه  يتناسب مع  بإجرا من  ء تحقيق مستقل 

ي إجراءات متحج
 ة مناسبة. ابعم الخطأ أو التجاوز وتبت 
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 : صلحيات لجنة المراجعة -( ز)

ي سبيل أداء مهامها: 
 للجنة المراجعة ف 

كة ووثائقها. حق اإلطالع عىل س (1  جالت الشر
 دارة التنفيذية. أن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإل  (2
كة لإلنعقاد إذا أعاق  من مجلس اإلدارة دعوة الجمعتطلب  أن   (3 س اإلدارة عملها أو  مجلية العامة للشر

ار  كة ألض   أو خسائر جسيمة. تعرضت الشر

 

شيحات والمكافآت .2  :لجنة الير
 

شيحات والمكافآت:  يلتشك -)أ(   لجنة الير
 

إ (1 مجلس  من  بقرار  والمكافآت  شيحات  الير لجنة  ثالثتشكل  من  كة  الشر أعضا دارة  غي  ة  من  ء 
، ويجوز اإلستعانة بأشخأعضاء مجلس اإلدا من خارج مجلس اإلدارة سواء من اص  رة التنفيذيي  

هم. المساهمي   أ  و من غي 
 إدارة مستقل عىل األقل.  يجب أن يكون من بي   أعضاء اللجنة عضو مجلس  (2
ي اللجنة عىل  (3

 تول رئاستها. ن ال ياتجوز مشاركة رئيس مجلس اإلدارة ف 
. رئيس اللجنة من أعضاء مجل  ن يكونيجب أ (4  س اإلدارة المستقلي  

 
 ة: لجنمهام ال -)ب( 
 

شيحات والمكافآت بما يلي   : تختص لجنة الير
 

ي مجلس اإلدا (1
اح سياسات ومعايي  واضحة للعضوية ف 

 رة واإلدارة التنفيذية.   اقير
ترشيح  (2 وإعادة  له،  أعضاء  شيح  بير اإلدارة  لمجلس  للسياسات  التوصية   

ً
وفقا ي   والمعايهم 

 ة باألمانة.  مخلدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة المعتمدة، مع مراعاة ع
والمؤهالت   (3 للقدرات  وصف  اإلدارة  إعداد  وظائف  وشغل  اإلدارة  مجلس  لعضوية  المطلوبة 

 فيذية. التن
 تحديد الوقت الذي يتعي   عىل العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة.    (4
ات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة  الزمة من المهارات أو الخاجات ال جعة السنوية لالحتيالمرا (5 ي 

 ئف اإلدارة التنفيذية.   وظاو 
ي شأن المراجعة هيكل مجلس   (6

ي يمكن اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات ف 
ات التر تغيي 

 إجراؤها.  
، و  (7 ذا كان مصالح إعدم وجود أي تعارض  التحقق بشكل سنوي من استقالل األعضاء المستقلي  

كة أخرى.  العضو يشغل عضوية   مجلس إدارة شر
ي  (8

وظيف  لوضع وصف  التنفيذيي     غي   واألعضاء  التنفيذيي    وكبار    ألعضاء  المستقلي    واألعضاء 
  .  التنفيذيي  

.   وضع اإلجراءات (9 ي حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيي  
 الخاصة ف 

ج (10 والقوة  تحديد  الضعف  مجلسوانب  ي 
الحلول  ف  اح  واقير مع   اإلدارة،  يتفق  بما  لمعالجتها 

كة  .   مصلحة الشر
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اإل  (11 مجلس  أعضاء  لمكافآت  واضحة  سياسة  واإلدارة  إعداد  المجلس  عن  المنبثقة  واللجان  دارة 
 العتمادها من الجمعية العامة، عىل  التنفيذية،  

ً
أن  ورفعها إل مجلس اإلدارة للنظر فيها تمهيدا

ي تلك ال
 ا.  ء، واالفصاح عنها، والتحقق من تنفيذهتباع معايي  ترتبط باألدا سياسة إيراع ف 

وسيا (12 الممنوحة  المكافآت  بي    العالقة  انحراف  توضيح  أي  وبيان  بها،  المعمول  المكافآت  سة 
 ه السياسة.  جوهري عن هذ

الدورية (13 الحاجة  المراجعة  دعت  او كلما  سنوات  ثالث  المكاف  وكل  مدى لسياسة  وتقييم  آت، 
ي فعا

 منها.    المرجوة تحقيق األهداف ليتها ف 
ي  المدفوعة لإلدارة التنفيذية سواء كانت من    فاتاجراء مراجعة سنوية عىل المكا (14 مستشار خارج 

ال إدارة المراجعة الداخلية للقيام بها ورفع التقارير  مستقل او التوصية للجنة المراجعة اسنادها 
 لها. 

ة بي    (15
 شهر. أستة من   كي  أ اجتماعات اللجنة  التكون الفير

لجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيي    وال اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  التوصية لمجلس   (16
 للسياسة المعتمدة بالشر 

ً
ي الن كة وفقا

 .  اعاله 13قطة رقم بعد اجراء ما هو موضح ف 
كة ومراقبة تنفي (17    وري. ذها وتحديثها بشكل دإعداد خطة لتنمية وتطوير المواهب داخل الشر
اإل  (18 أداء أعضاء مجلس  م   دارة ولجانة بشكل دوريتقييم  ان تكون  بحد رة  عىل  السنة  ي 

واحدة ف 
 . أدن  

 ليا مع توضيح األسباب. ة العص تعيي   وإعفاء أعضاء اإلدار التوصية فيما يخ (19
ي للرئيس التنفيذي وكبار أعضاء اإلدارة ال (20

عليا ومراقبة وضع سياسات وإجراءات التعاقب الوظيف 
ي لهخطط وإ تطبيق  

 واالحالل. م  جراءات التعاقب الوظيف 
نامج ال (21 اف عىل الي  ي والتدريب الدوري ألعضاء مجلس اإلدارة  تعراإلشر

 ف 
اجراء التقييم الالزم الرسالها ال  عن المرشحي   لدورة المجلس الجديدة وبعد  التوصية للمجلس   (22

  
ً
   ية. العموملرفعها ال الجمعية المؤسسة والحصول عىل عدم الممانعة تمهيدا

 
 

 : اللجنة التنفيذية .3
 

 تشكيل اللجنة التنفيذية:   - (أ )
 

الشر اللتتشكل   إدارة  من مجلس  بقرار  التنفيذية  ان  كة  جنة  ( أعضاء وال 3عن )اليقل عدد أعضائها  عىل 
، 5)تزيد عن  كة  ويجوز إضافة الرئيس ا ( من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيي   والغي  تنفيذيي   لتنفيذي للشر
 ي. فيذكعضو تن

 
 اللجنة التنفيذية:  سلطات ومسؤوليات ومهام -  (ب)

 
بمن (1 اللجنة  بالموضوعاقش تقوم  المتعلقة  القرارات  واتخاذ  قرارات ة  اتخاذ  إل  تحتاج  ي 

التر ات 
الطارئة عىل  األحداث  ي 

ف  للمجلس إلعتماد  عاجلة  إجتماع  أول  ي 
ف  القرارات  هذه  يتم عرض  أن   

 هذه القرارات. 
احا (2 اتيجية   قير وآليات   وسياسات والمرحلية  يسيةالرئ العمل  وخطط  الشاملة  سعوديةلعناية ا اسير

 .وتنفيذها الطارئة اإلدارية الظروف دارة إ وخطط المخاطر، وإدارة  والتمويل، ر،ثمااالست 
اح (3 كة األمثل مالي الرأس الهيكل اقير اتيجياتها للشر  .المالية وأهدافها واسير
اح (4 كة الرئيسية أسماليةالر  النفقات اقير  .فيها والترصف األصول  تملك و  للشر
ي  التنظيمي  الهيكل احاقير  (5

كة والوظيف  ي  للنظر  اإلدارة مجلس  إل عها ورف للشر
 .دهااعتما ف 

 مجلس اإلدارة بإعتماها. مراجعة السياسات واإلجراءات والموافقة عليها والتوصية ل (6
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اف واإل  الداخلية الرقابة وضوابط أنظمة مراقبة تنفيذ (7  :ومنها عليها، العام شر

 .المصالح تعارض سياسة تنفيذ •

ي  بما م،سلي بشكل والمحاسبية المالية األنظمة  يقتطب •
داد  بإع الصلة ذات  األنظمة ذلك ف 

 المالية  التقارير

ي  عن عام تصور بوضع المخاطر، وذلك ة لقياس وإدار  قياسية رقابية أنظمة تطبيق •
 المخاطر التر

كة تواجه قد كة، وطرحه عىل مستوى  لمخاطرا  من الحد  بثقافة ملمة يئةب وإنشاء الشر  ا الشر
هم اإلدارة مجلس مع بشفافية  .المصالح حابأص من وغي 

كة الخاصة وكمة الح قواعد مراقبة تنفيذ (8  –لالئحةهذه ا أحكام مع يتعارض ال  بما – بفعالية بالشر
اح  .الحاجة عند تعديلها واقير

تنفيذ (9 ي  واإلجراءات السياسات مراقبة 
كة تقيد تضمن التر امها واللوائح نظمةباأل  الشر  والير 

 .المصالح حابوأص للمساهمي    الجوهرية المعلومات اح عنباإلفص
 :يىلي  ما حيال  توصيات وتقديم اختصاصاته  لممارسة الالزمة لمعلوماتبا اإلدارة  مجلس تزويد  (10

كة مال  رأس زيادة •  .تخفيضه أو الشر

كة حل • ي  المحدد  األجل قبل الشر
 .رهااستمرا تقرير األساس أو هانظام  ف 

ي  االحتياطي  استخدام •
كة االتفافر  .للشر

 .كةللشر  إضافية احتياطيات تكوين •

كة أرباح توزي    ع  طريقة •  .الصافية الشر
 

 

اح (11 ي  المكافآت وأنواع سياسة اقير
منح التر

ُ
، ت  والمكافآت المرتبطة الثابتة، كافآتالم مثل للعاملي  

ي  والمكافآت باألداء،
 .أسهم شكل ف 

اف عىل إعداداإل  (12 ي  المحرز  التقدم نبشأ المالية  وغي   المالية  لدوريةا التقارير  شر
كة نشاط ف   الشر

ي 
كة وأهداف ء خططضو  ف  اتيجية، الشر  .اإلدارة مجلس  عىل التقارير تلك  رضوع االسير

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

تنفيذ (14 عىل  اف   م النظ تلك  فعالية من والتحقق اطر،المخ وإدارة  الداخلية قابةالر  نظم اإلشر
ام عىل وكفايتها، والحرص  .اإلدارة مجلس من  المعتمد المخاطر وىمستب  االلير 

اح (15 كة بعمل المتعلقة الداخلية السياسات إقير ي  بما وتطويرها، الشر
المهام   تحديد ذلك ف 

 .المختلفة لتنظيميةا المستويات إل  الموكولة والمسؤوليات واالختصاصات
اح (16  . يةإلدارة التنفيذلالمالية واإلدارية  لمصفوفة الصالحيات  واضحة سياسة إقير
اح (17 ي  الصالحيات إقير

 عىل التفويض، ومدة القرار اتخاذ وإجراءات ارة التنفيذية،إل اإلد تفوض التر
 .الصالحيات لتلك ممارساتها عن دورية تقارير  اإلدارة  مجلس رفع إل ت أن

 ة. م أخرى يحددها مجلس اإلدار أي مها (18
 

 : لجنة إدارة المخاطر  .4
 
 اللجنة:  لتشكي - (أ )

المخاط إدارة  لجنة  بتتشكل  ثال ر  اإلدارة من  رئيسها 3ثة )قرار من مجلس  ( أعضاء، ويكون 
ي أعضائها    وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس اإلدارة غي  

ط أن يتوافر ف  ، ويشير التنفيذيي  
 . ون الماليةعرفة بإدارة المخاطر والشؤ مستوى مالئم من الم
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 : إختصاصات ومهام اللجنة -  (ب)
 

 :  تختص لجنة إدارة المخاطر بما يلي 
 

اتيجية وسياسات شام (1 اسير كة،  وضع  الشر أنشطة  مع طبيعة وحجم  يتناسب  بما  المخاطر  لة إلدارة 
ات الداخلية والخا  والتحقق من كة. تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناء عىل المتغي   رجية للشر

كة. ر المتعلقة بالمخاطر التشغيلية االتقاري إدارة وتقديم (2  لمرتبطة بالشر
ي قد تتعرض لها الشر لل   تحديد مستوى مقبول (3

كة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز مخاطر التر
كة له.   الشر

است (4 جدوى  من  تهدد  التحقق  ي 
التر المخاطر  تحديد  مع  بنجاح،  نشاطها  ومواصلة  كة  الشر مرار 

ي عشر 
 ا استمرارها خالل االثت 

ً
 لقادمة. شهرا

إدارة   (5 نظام  عىل  اف  نظم  اإلشر فعالية  وتقييم  كة  بالشر ومتابعة وآلالمخاطر  وقياس  تحديد  يات 
كة وذلك لتحديد أوجه القصور بها. الم ي قد تتعرض لها الشر

 خاطر التر
كة عىل تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري )من خال إعادة تق (6 ل إجراء اختبارات ييم قدرة الشر

 المثال(.  عىل سبيلالتحمل 
تقارير مفصلة حو  (7 حةإعداد  المقير للمخاطر والخطوات  التعرض  المخاطر، ورفعها إل إل   ل    دارة هذه 

 مجلس اإلدارة. 
 لمخاطر. تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة ا  (8
 ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر.  (9

 من قبل مجلس اإلدارة.  ر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتمادهة المخاطجعة الهيكل التنظيمي إلدار مرا (10
ي إدارة المخاطر عن اتقالالتحقق من اس (11

كة للمخاطر. ل موظف  ي قد ينشأ عنها تعرض الشر
 ألنشطة التر

استيعاب موظ (12 من  ال التحقق  زيادة  والعمل عىل  كة،  بالشر المحيطة  للمخاطر  المخاطر  إدارة  ي 
وعي ف 

 بثقافة المخاطر. 
ه لجنة المراجعة من مسائل قد ت عة ما تثمراج (13 كةي  ي الشر

ي إدارة المخاطر ف 
 . ؤثر ف 

 واتخاذ القرارات حيالها. المخاطر  إدارةع ومناقشة اعمال وتقارير  طال اال  (14
 
 : لجنة اإلستثمار  - (ت)

 
 :  المقدمة 
 

د ليتلخص  االستثمارية  اتيجية  االسير السياسة  إعداد  ي 
ف  االستثمار  لجنة  مجلس  ور  من  المقررة  كة  لشر

من   وال تأكد  المؤسسة  قبل  من  والمعتمدة  باإلضافةاإلدارة  تنفيذها،  أداء إل  متابعة  عىل  اف  االشر  
كة وحملة الوثائق. استثمارات ال  شر

 
 تشكيل اللجنة: 

 
( أعضاء عىل أن تضم 5( أعضاء وال يزيد عن خمسة )3عن ثالثة )  تتكون لجنة االستثمار من عدد ال يقل

بالل من  اللجنة  أعضاء  ويختار   . تنفيذيي   وغي   وتنفيذيي    مستقلي    أعضاء  يرأس  جنة   
ً
رئيسا ينهم 

ي حال تغيب الرئيس تختار اللها تاجتماعا
 لها. ، وف 

ً
 مؤقتا

ً
ين رئيسا  جنة من بي   أعضائها الحاض 

ال ي 
ف  العضوية  مدة  بير وتكون  اإلدارة  مجلس  ويقوم  اإلدارة.  مجلس  عضوية  مدة  مع  امنة  مير  شيح  لجنة 

المرشح األعضاء  يتمتع  ان  ويجب  مستقل.  بقرار  االستثمار  لجنة  ة  أعضاء  بالخي  المجلس  من  ون 
ي تمكنهم من فهم  ؤهموال

 مواضيع االستثمار. الت الكافية التر
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 سكرتي  اللجنة: 

 
أعضا أحد  باختيار  االستثمار  لجنة  تعيي    تقوم  للجنة  ويجوز  االستثمار  لجنة  سكرتي   بمهام  للقيام  ئها 

 سكرتي  من غي  االعضاء. ال
 عن توزي    ع د

ً
مال لجميع اعضاء لجنة  ألععوة االجتماعات وجدول اويكون سكرتي  لجنة االستثمار مسئوال

ي يكلف بها من قبل اللجنة. االستثمار 
ها من األعمال التر  وغي 

 
 : اجتماعات لجنة االستثمار 

 
 : مواعيد وإدارة االجتماعات

 
م االستثمار  لجنة  اجتماعات  تعقد  تعقد  أن  عىل  لعقدها،  ورة  اللجنة ض  رئيس  رأى  ألخر كلما  وقت  ن 

ي ا  نتماعااج
ي أي وقت إذا ةلسنعىل األقل ف 

طلب ذلك اثنان من األعضاء عىل األقل،    . ويعقد االجتماع ف 
 . اثنان من أعضاء اللجنة -كتابة  -عليه ويصدر القرار بالموافقة عليه إذا وافق 

 
ي 
 : النصاب القانون 

 

ا  ال  أو  األصالة  بطرق  األقل  اثنان عىل  بحضور  إال  االستثمار  لجنة  اجتماعات  ط  تعقد  بشر ل يق  أال إلنابة 
. لحا ين بأنفسهم عن اثني    اض 

ثالثة    وتصدر  بأغلبية  القرارات  تصدر  االختالف  وعند  باإلجماع  االستثمار  لجنة  ين  قرارات  الحاض  أرباع 
 .  والممثلي  

 

 : محاض  االجتماعات
 

سكرتي   االجتماعا  يقوم  محاض   عىل  التوقيع  ويتم  االجتماعات،  محاض   بإعداد  االستثمار  من لجنة  ت 
يالحجميع األعضاء   ن. اض 

 

 : ستثمار مهام ومسئوليات لجنة اال 

 

م والتأكد  كة  للشر االستثمارية  األنشطة  عل  اف  اإلشر االستثمار  لجنة  افية تتوىل  االحير اإلدارة  ن 
اماتها وتقيدها التام بالنظم السائدة والمساعدة بضبط  والملئمة الحتياجات ومتطلبات الشر  كة والير 

 التالية:  جراءاتاال خاطر. ويشمل ذلك  وترشيد درجة الم
 

كة وتقديم التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة العتمادها.  تحديد السياسات •  االستثمارية للشر

اف عىل • كة.   اإلشر  تنفيذ السياسات االستثمارية للشر

: ياغة وإعداد سياص • ي
 سة االستثمار ومراجعة ادائها وتنفيذها بصفة رب  ع سنوية. وتشمل االنر

 ألصول. ت اء كل فئة من فئامراجعة أدا  •

 سياسة االستثمارية. تابعة المخاطر العامة للم •

 



 
 
 
 
 
 
 

Page 35 of 46 
 

 كل ستة   •
ً
وريا كة كلما يكون ض  اح  6)مراجعة السياسات االستثمارية للشر ( أشهر عىل األقل القير

ات يم  كن إجراؤها. أي تعديالت أو تغيي 

الشر م • استثمارات  أن  من  والتأكد  عام  بشكل  االستثمارية  النشاطات  ا راقبة  باحير تدار  من    فيةكة 
االستثم  خالل المحفظة  أو مراجعة  التعديالت  اح  واقير االستثمار  مستشار  وأداء  كة  للشر ارية 

ي يمكن إجرا 
ات التر  بشكر دوري. التغيي 

ً
 ءاها كلما يكون مطلوبا

ي -مار تخويل بعض الصالحياتيمكن للجنة االستث • قد تشمل مستشار االستثمار أو أي  -بقرار كتان 
 لة. كام تمتع بمسئولية  شخص آخر ي

 وقد يشمل عىل سبيل المثال ال  للجنة االستثمار تعيي      يجوز  •
ً
أي أطراف أخرى كلما يكون مطلوبا

. الحرص، مستشار االستث  مار أو مستشار المخاطر أو اإلكتواريي  

ل • عىل  يجب  حدود  كما  تتضمن  مكتوبة  استثمارية  سياسة  إعداد  العليا  واإلدارة  االستثمار  جنة 
ة مجلس اإلدارة عليها. ويجب  وصية بأي تعديالت وموافقضة، والتمفو والصالحيات ال  المخاطر 

ي أنشطة ا
الستثمار بشكل دوري للتأكد من  مراجعة جميع حدود المخاطر وحاالت التعرض لها ف 

كة عىل تحمل المخاطر بشكل عام. مالءمتها لألوضاع الحال  ية للسوق ومدى مقدرة الشر

 
 : الرقابة الداخليةوظائف  .21

 
امة الداخلية والمراجعطر إدارة المخا  : وااللير 

 
 : نظام الرقابة الداخلية

 
كة لتقيي  سيتعي   عىل مجل  م السياسات واإلجراءات المتعلقة بإدارة  اإلدارة إعتماد نظام رقابة داخىلي للشر

كة والتقيد باللوائح واأل المخاطر وت ي تعتمدها الشر
كة التر نظمة  طبيق أحكام وقواعد الحوكمةالخاصة بالشر

كة    ضمن هذا النظام إتباعة ويجب أن يلصلذات ا ي الشر
ي جميع المستويات ف 

معايي  واضحة للمسئولية ف 

 لألحكام والضوابط الخاصة بها  وأن تعامالت األطراف ذات العالقة
ً
 . تتم وفقا

   : مخاطر إدارة ال
 
المخاطر  (أ وتقييم  وتصنيف  وتحليل  تحديد  تتول  للمخاطر  إدارة  بتأسيس  كة  الشر قد    تقوم  ي 

التر
كة. توا  جها الشر

بإعداد  ت (ب كة  الشر كة قوم  الشر ي 
ف  المخاطر  إلدارة  العام  اإلطار  تحدد  المخاطر  إلدارة  مستقلة  الئحة 

 ارة المخاطر. وكيفية وطرق إد
تقريرها  (ج ي 

ف  باإلفصاح  كة  الشر م  قد    تلير  ات  تغيي  وأي  المتبعة  المخاطر  إدارة  سياسة  عن  السنوي 
ي تواجهها الال ن المخاطر تحدث عليها كما يتم اإلفصاح ع

كة وكيفية الرقابتر  ة عليها. شر
منها  (د والحد  المخاطر  ومراقبة  وضبط  وقياس  وتقييم  تحديد  المخاطر  إدارة  وظيفة  بصفة   تتول 

 ر الكلية. مستمرة عىل مستوى المخاطر الفردية والمخاط

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Page 36 of 46 
 

 
افية أخرى، تشمل واجبات وظيفة إدارة ما    اطر المخ  ودون اإلخلل بأي متطلبات رقابية أو إشر

 :  يلي
است (1 النفيذ  إدارة  اتيجية  التنفيذي   مخاطر ير الرئيس  من  مراجعتها  بعد  المخاطر  لجنة  من  المعتمدة 

كة  .للشر
كة.  مراقبة المخاطر  (2 ي قد تتعرض لها الشر

 التر
وإجراءا (3 سياسات  المخاطر  وضع  ومراقبة  وضبط  وقياس  وتقييم  لتحديد  المخاطر  إلدارة  فعالة  ت 

 والحد منها. 
اح الر المخاطتحديد ا  (4  لحد منها وضبطها.  خطوات التصحيحية للناشئة واقير
كة عىل تحمل المخاطر ومدى تعرضها لها )من خالل إجراء اخ (5 تبارات التحمل عىل تقييم قدرة الشر

 سبيل المثال( بصفة دورية. 
 ع خطة للطوارئ. وض (6
كة. التنسيق مع اإلدارة العليا لضمان فعالية وكفاءة نظام إدارة المخاطر بال (7  شر
إيج (8 وظيفة  تقوم  أن  بأعمب  المخاطر  وأي دارة  المخاطر  إدارة  الئحة  مع  يتوافق  بما  وأنشطتها  الها 

افية أخرى صاد  رة عن المؤسسة. متطلبات رقابية أو إشر
 ر مستقلة عن وظيفة اإلكتتاب. يجب أن تكون وظيفة إدارة المخاط (9

ومست  (10 المخاطر  إدارة  وظيفة  ي 
ف  العاملي    عدد  يتناسب  ان  معيجب  مع حجرفتوى  اتهم  وخي  م  هم 

كة. تعق ومدى وطبيعة  يد أعمال الشر
أو   (11 التنفيذي،  الرئيس  تقاريرها إل  المخاطر  إدارة  ترفع وظيفة  تنفيذي آخر، ويجب أن يمكن أن  أي 

 االتصال المباشر مع لجنة إدارة المخاطر دون عرقلة.  يتاح لمدير إدارة المخاطر 
تقارير    إدارة عىل   (12 ارسال  )المخاطر  سشهر دورية  ورب  ع  سنوية(نويةية  التنفيذي    ،  الرئيس  ولجنة ال 

اعمال   المخاطر  شيان  من  والتحقق  الماضية  ة  الفير خالل  اعمال  من  اجراءئه  تم  ما  عىل  لالطالع 
 حراف ان وجدت.  االن وأسباب،  لجنةاخطة العمل المعتمدة من وفق  اإلدارة

 
 : المراجعة الداخلية

 
إدار  المراجعةتتول  ت   ة  الداخ  مقييالداخلية  الرقابة  مدى  نظام  من  والتحقق  تطبيقه،  عىل  اف  واإلشر لية 

كة وعامليها باألنظمة واللوائح وال ام الشر كة وإجراءاتها. الير   تعليمات السارية وسياسات الشر
 أمامها لجنة المراجعة ويكون مسؤو   تعينهن إدارة المراجعة الداخلية من مراجع داخىلي عىل األقل  تتكو 

ً
  ال

كة ةدار عن اعمال إ ي الشر
 . المراجعة ف 

 
 : ي تكوين إدارة المراجعة الداخلية وعملها ما يلي

 
 ويراىع ف

 
بها  (1 العاملي    لدى  تتوافر  يكل  أن  وأال  المناسب،  والتدريب  واالستقالل  أخرى  الكفاءة  أعمال  بأي  فوا 

 سوى أعمال المراجعة الداخلية ونظام الرقابة الداخلية.  

 بها وتكون مسؤولة أمامها.  لمراجعة، وأن ترتبط ا جنة ريرها ال لدارة تقاأن ترفع اإل  (2

 بات الالئحة بفاعلية. يجب وضع دليل للمراجعة الداخلية لتمكي   اإلدارة من تنفيذ متطل (3

اح لجنة المراجعة  مدي  ومزايا   أن تحدد مكافآت (4 سياسات بما يتماسر مع  ر إدارة المراجعة بناًء عىل اقير
كة.   الشر

 دات والوثاثق والحصول عليها دون قيد. المعلومات والمستن ىلع عة من االطال كن اإلدار أن تم (5

مدتها ثالث   راجعة معتمدة من لجنة المراجعةأن تعمل إدارة المراجعة الداخلية وفق خطة شاملة للم (6

 سنوات
ً
الخطة سنويا بها   ، وتحدث هذه  ام  االلير  توضيح عدم  انحراف مع  او وجود  لزم  . ويجب ان 

األنش مرا والعملياجعة  اطة  ألر ت  ذلك  ي 
ف  بما   عىل  ئيسة، 

ً
ام، سنويا اإللير  وإدارة  المخاطر  إدارة  نشطة 
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واالعمال  األقل المخاطر  لتصنيف   
ً
وفقا موافقة    او  بعد  الداخلية  المراجعة  إدارة  تراه  ي 

لجنة  التر

 . المراجعة

وتق (7 أعمالها  عن   
ً
مكتوبا  

ً
تقريرا بإعداد  الداخلية  المراجعة  إدارة  متقوم  إل  اإلدارة دمه  ة جنول   جلس 

 لنظام الرقابة الداخلية  المراجعة بشكل رب  
ً
ع سنوي عىل األقل. ويجب أن يتضمن هذا التقرير تقييما

كة   ي الشر
إليه اإلدارة من نتائج وتوصيات، وبيانف  ي اتخذتها كل إدارة بشأن    وما انتهت 

اإلجراءات التر

ي  نها السيما  حوظات بشأ معالجة نتائج وتوصيات المراجعة السابقة وأي مل
ي  حاف 

ل عدم المعالجة ف 

 الوقت المناسب ودواعي ذلك.  

8)   
ً
 مكتوبا

ً
 عاما

ً
تقريرا بإعداد  الداخلية  المراجعة  إدارة  المراجعة تقوم  وتقدمه ال مجلس اإلدارة ولجنة 

ي أجريت خالل السنة المالية ومقارنتها مع الخطة المعتمدة، وتبي   فيهبشأن عم
 ليات المراجعة التر

 خالل الرب  ع التالي لنهاية السنة المالية المعنية.  -  إن وجد  -عن الخطة  اف نحر إخالل أو ا أسباب أي

إدار  (9 تقرير  نطاق  اإلدارة  مجلس  المرايحدد  لجنة  توصية  عىل  بناًء  الداخلية  المراجعة  وإدارة  ة  جعة 

:  المراجعة الداخلية، عىل أن يتضمن التقرير   بصورة خاصة ما يىلي

اف عىل ال قابة واإل إجراءات الر  (أ  ات وإدارة المخاطر. المالية واالستثمار ن شؤو شر

كة واألنظمة الموجودة، لمواجهة التغ (ب ي الشر
ات الجذرية أو  تقييم تطور عوامل المخاطر ف  يي 

ي السوق المالية. 
المتوقعة ف     غي 

ي ذ (ج
ي تطبيق نظام الرقابة الداخلية، بما ف 

لك تحديد  تقييم أداء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ف 

ي عدد المرات  
ي ذلك إدارة المخاطر( والطريقة  أخطر فيها المجلس ب  التر

مسائل رقابية )بما ف 

ي عالج بها هذه المسائل. 
 التر

ي أوجه اإلخ (د
ي تطبيق الرقابة الداخلية أو مواطن الضعف ف 

 تطبيقها أو حاالت الطوارئ  فاق ف 

كة، واإلجراء   المالي للشر ي األداء 
تؤثر ف  أو قد  أثرت  ي 

اتبعالتر ي الذي 
كة ف  لجة هذا  عا مته الشر

كة وبياناتها المالية(. اإلخفاق )ال  ي التقارير السنوية للشر
 سيما المشكالت المفصح عنها ف 

كة بأنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد المخاطر مدى تقيد ال  (ه  وإدارتها.  شر

كة.  (و ي الشر
ي تصف عمليات إدارة المخاطر ف 

 المعلومات التر

كة حفظ  (10 الشر ا  يتعي   عىل  بوضو   اتتندلمراجعة ومس تقارير  أنجز وما خلصت  العمل متضمنة  ما  ح 

 إليه من نتائج وتوصيات وما قد اتخذ بشأنها.  

كيجب عىل إدارة المراجعة   (11 ة إلجراء أعمال التدقيق  الداخلية التنسيق مع المحاسبي   القانونيي   للشر

ومراجعة المبذولة  الجهود  ازدواجية  عدم  عىل  والتأكيد  الم  والمراجعة  الهامجميع  و جاالت  ت ذاة 

ات    مالئمة.  الصلة عىل فير

مص (12 تعارض  حاالت  أو  المصالح  تضارب  حاالت  مراقبة  الداخلية  المراجعة  إدارة  عىل  الح  يجب 

وبخاصة كة  بالشر الناشئة  العالقة  ذات  كة    األطراف  الشر إدارة  نزاهة  حول   
ً
خالفا تثي   حاالت  أي 

 ة. وتقديم تقارير بشأنها إل لجنة المراجع

 
اماإلل  : ير 
 
كة  ارة إد  تعمل (1 بالشر ام  مفصلة    اإللير  عمل  لخطة   

ً
المراجعة    –وفقا لجنة  من  إعتمادها    –يتم 
وقياس ومراقبة خطر   تعريف  بمتتضمن  بند خاص  الخطة  هذا  تتضمن  أن  ام، ويجب  راجعة الإللير 

كة.   سياسات وإجراءات الشر
ا (2 ام  إلير  مراقبة  مسئولية  ام  اإللير  مراقبة  بجمي تتول وظيفة  كة  و لشر األنظمة  والتعليمات  و الل ع  ائح 

  العالقة الصادرة عن الجهات الرقابية ذات العالقة واتخاذ االجراءات الالزمة لتحسي   مستوىذات  
كة.   ام النظامي بالشر

 األلير 
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ام  (3 ،  تقوم إدارة اإللير  ي القواني  
ات ف  بتقديم تقارير دورية رب  ع سنوية للجنة المراجعة تغطي أي تغيي 

اللوائحاألحكا التعليماتم،  و ،  التنظيمية  ا ،  خطر إلرشادات  بمراقبة  المتعلقة  نتائجها  ذلك  ويشمل 
يغطي كا سنوي  تقرير  بإعداد  تقوم  ام. كما  مستويات الإللير  جميع  يشتمل  كة  الشر ي 

ف  المطابقة  مل 
ي تم تدريب الموظفي     قة، المخالفات، القصور، الجزاءاتالمطاب

امج التر  عليها  )مالية وغي  مالية(، الي 
 ب. تائج التدريون

الالزما (4 الخطوات  كة تخاذ  الشر نطاق  عىل  عالية  بكفاءة  ام  اإللير  ثقافة  وتشجيع  تعزيز  نحو  ة 
ام متابعة تدريب جميع الموظفي   وبشكل مبأكملها، كما تتول إد ستمر فيما يخص إجراءات  ارة اإللير 

 ة. مالت المريبغ عن المعاوقواعد مكافحة غسل األموال وتمويل مكافحة اإلرهاب وطرق التبلي
ي  (5

ام  ف  باألنظمة واللوائح ذات العالقة وجب إشعار لجنة المراجعة والجهة المعنية  حال عدم اإللير 
 بذلك.  

ي تفرضها الجهات الرقابية ن وجود مستوى عال من االستجابة للمتطلبات النظاميالتأكد م (6
ة التر

الصجي   الضمان  ومجلس  المالية  السوق  وهيئة  المؤسسة  التمثل  واالست ووزارة  ها،   ر ثماجارة  وغي 
ي الوقت المناسب.   والتحقق من

ام الكامل بتلك المتطلبات، ورفع التقارير المتعلقة بها ف   اإللير 
كة وأنها  د من أن اإلدارة التنفيذية لديها فهم كاف لمخاطر  التأك (7 ي قد تتعرض لها الشر

ام التر عدم االلير 
لمعرفة   جراءات ذات العالقةإل وا  م والسياساتليات والنظتعمل عىل تقييم الضوابط الرقابية والعم
ي مواجهة تلك المخاطر.  

 مدى فاعليتها ف 
ام من خالل مر  (8 اإللير  إدارة  المراجعة وي يتحقق استقالل  ي لجنة 

تتمثل ف  ي 
الوظيفية والتر مكن  جعيتها 

ام.  ي مسائل اإللير 
ة ف  ام التواصل مع لجنة المراجعة مباشر  لمدير اإللير 

 

 : عليا اإلدارة ال .22
 
اإلدارة تت  اف  عال  وىل  اإلشر مسئولة  اليوميةليا  كة  الشر نشاطات  موضح،  عل  هو  دور    كما 

العل لكل    يا ومسئوليات وهيكل وتبعية أعضاء اإلدارة  الموضوعة  الوظيفية واالهداف  ي الوصوف 
 
ف

أخرى،   . رةإدا افية  إشر أو  رقابية  متطلبات  بأي  اإلخلل  العليا   ودون  اإلدارة  الواجبات  عل    تشمل 
 -مايلي:  حرص لمثال ال السبيل

 
كة. تنفيذ الخ (1 اتيجية للشر  طط اإلسير
كة.  (2  إدارة األنشطة اليومية للشر
 طر والحد منها ومراقبتها. وضع اإلجراءات لتحديد وقياس المخا (3
 ات الالزمة لضمان كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية. وضع السياسات اإلجراء (4
 ت. حفظ المستندات ومراجعة الحسابا (5
 قارير إليه. اإلدارة ورفع الت جلس ت م وفق توجيها العمل (6
افية بأقىص حد ممكن.  (7  ضمان استيفاء كافة المتطلبات الرقابية واإلشر
ي موثق وم  يجب أن يكون (8

ي اإلدارة العليا وصف وظيف 
فصل يحدد األدوار والمسئوليات                     لكل منصب ف 

اخلية األخرى  اعل مع الجهات الدلتفة اتبعية( وآليارير )الوالمواصفات والمؤهالت وخطوط رفع التق
 والصالحيات وحدود الصالحيات. 

ا (9 بالمهارات  العليا  اإلدارة  أعضاء  يتمتع  أن  إدارة  يجب  لضمان  المطلوبة  ة  والخي  والمعرفة  لالزمة 
حول كفاءة ومؤهالت  بمعلومات  المؤسسة  تزويد  ويجب  فعالة وحصيفة.  بطريقة  كة  الشر أنشطة 

 لب. الط ند رة العليا عاء اإلداأعض
اإلدا (10 عىل  إجتماع  يجب  كل  خالل  اإلدارة  أداء  حول  شامل  بعرض  اإلدارة  مجلس  تزويد  العليا  رة 

 ل. للمجلس عىل األق
ي   (11 العرن  النقد  مؤسسة  بمتطلبات  ام 

االلير  يتعلق  ضمان  فيما  واللوائح  السعودي  األنظمة  بجميع 
 ة األخرى. يميتنظافية او الهات االشر الصادرة، إضافة ال الالوئح الصادرة من الج
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ي ضوابط األعمال االكتوارية المتعلقة بالتأمي   ال عىل سبيل الحرص:  ضمان اال (12
ام بما جاء ف   لير 

مراقبة ك   بأصول - الفنية،  ، األسعار  التأمي   ة، كفاية  وخصوم عقود  الخي  األقساط، دراسات  فاية 
كة. االال ودعم األعم المخاطر،رأس المال، إعادة التأمي   والجوانب الكمية إلدارة    كتوارية للشر

حماية ا - أجل  من  كة  الشر ي 
ف  الداخلية  والرقابة  المخاطر  وإدارة  المالية  اإلدارة  نظم  ي 

ف   لمشاركة 
 مصالح حملة وثائق التأمي   والمستفيدين. 

عليا  لخبي  االكتواري المعي ّ  ورئيس الوظيفة االكتوارية باالتصال بمجلس اإلدارة واإلدارة اليقوم ا -
الحسابومر  والخارجيي   الدات  اجعي  ي    اخليي   

ف  بما  االكتوارية،  الوظيفة  أنشطة  وتوجيه  كة  للشر
ي للوظيفة االكتوارية. ذلك توفي  الرقابة عىل توفي  التدريب وا 

 لتطوير المهت 
األولو  (13 فعىل  تكون  سعودي  غي   تعيي    إل  الحاجة  حال  ي 

وف  للسعوديي    العليا  اإلدارة  وظائف  ي 
ف  ية 

كة ا ، واعداد خطة إحالل كما  لوظيفة المطلوبةودي المؤهل لشغل اسع  افر ثبات عدم تو لتأمي   إشر
ي المملكة العربية الس 

 . عوديةنصت عليه األنظمة واللوائح ف 
. من قبل االبتقرير سنوي للتسعي    اإلدارةالرفع لمجلس  (14  كتواري المعي  
 

كة .23  : مراجعي حسابات الشر
 

مه تسند كة  مراجعة حساباتهاالشر مراجع  السنوية مة  ة  والكفاءة باالستقالل تعيتم  إل  والتأهيل،   والخي 
كة قوائم  كانت إذا ما مساهمي   يبي   فيهوال اإلدارة  لمجلس موضوعي ومستقل يرتقر  عدادإل   المالية الشر

كةالمالي ل المركز عن وعدالة بوضوح  تعي   ي  وأدائها  لشر
 . الجوهرية النواجي  ف 

 
مراجع العامة  عيةالجم تعي     ب كةالشر  حسابات العادية 

ً
مراعاة اإلدارة، مجلس ترشيح عل ناءا   مع 

 : مايلي 
 

  يكون أن -1
ً
 المراجعة. لجنة  توصية عىل ترشيحه بناءا

  يكون أن -2
ً
كة.  مصالح  مع مصالحه تتعارض وال مرخصا  الشر

.  عدد المرشيحن يقل أال عىل -3  عن مراجعي   اثني  
ي  الهيئة وإبالغ الواجبة، ية واألمانةالعنا بذل الحسابات عىل مراجع -4

 مجلس اتخاذ عدم ل حا ف 
المساب المناسب  اإلجراء اإلدارة ة  ئلشأن  ي  ةللشبه المثي 

يطلب  عليه  يطرحها. كما  التر  من  أن 
المجلس لم إذا العادية العامة الجمعية دعوة  اإلدارة  مجلس    ونويك عمله ييش 

ً
 عن مسؤوال

ر تعويض كة يصيب الذي الرص  ي  األخطاء بسبب الغي   أو المساهمي    أو الشر
ي  منه تقع  التر

 أداء  ف 
كواتعدد المراجعون واش  وإذا عمله، ي  ير

 .بالتضامن ولي   مسؤ  كانوا  الخطأ،  ف 
 

 : بلغ عن الممارسات المخالفةاإل  .24

اح لجنة المراجعة وضع سياس ة أو إجراءات يتبعها أصحاب المصالح  عل مجلس اإلدارة بناًء عل إقير
ي تقديم شكو 

 
:  مع ،المخالفةاهم أو اإلبلغ عن الممارسات ف  مراعاة مايلي
 

ي ال   فيهم   )بمنتيسي  إبالغ أصحاب المصالح   -
كة( مجلس اإلدارة  العاملون ف  بما قد يصدر عن شر

والقواعد  واللوائح  األنظمة  تخاف  ممارسات  أو  ترصفات  من  التنفيذية  تثي    اإلدارة  أو  المرعية 
أ أو  المالية  القوائم  ي 

ف  ها  الريبة  غي  أو  الداخلية  الرقابة  أو كان  سواءً نظمة  الترصفات  تلك  ت 
ي مواجهتهم أ

 تكن.م لم الممارسات ف 
ي لجنة المراجعة. ة إجراءات اإلبالغ بتالحفاظ عىل شي -

 يسي  اإلتصال المباشر بعضو مستقل ف 
ي شكاوى أو بال  -

 غات أصحاب المصالح والتعامل معها. تكليف شخص مختص بتلفر
ي الشكاوى. تخصيص هاتف أو ب -

ي لتلفر
ون   ريد إلكير
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 ة الالزمة ألصحاب المصالح. حمايتوفي  ال -
 : الشفافيةاإلفصاح و  .25

 
 :والشفافيةة اإلفصاح سياس

 
 عام: اإلفصاح ال (أ )

 
المالية   السوق  ونظام  كات  الشر نظام  ي 

 
ف الواردة  اإلفصاح  متطلبات  األ   -حسب    -حوال  بحسب 

إف نظام  كة  الشر نهجت  فقد  التنفيذية،  كة  ولوائحهما  الشر حوكمة  سياسة  من  مستمر كجزء  صاح 
مة باال  ية،داخلال كة ملير  ي الوقت المنبحيث تكون الشر

 
ي تؤ اسب وبدفصاح ف

ثر  قة عن جميع األمور التر
 عليها، ويتضمن ذلك: 

 
كة - صويت وتفاصيل أعضاء مجلس وملكية األسهم الرئيسة وحقوق الت  اإلفصاح عن أهداف الشر

التنف المسؤولي    وكبار  ااالدارة  المالية  وغي   المالية  والمعلومات  وأدائها  لمتعيذيي    كة  بالشر لقة 
كة بشكل عاوالوقوف عىل   م. وضع الشر

ي - وأصحابتم  أن  المساهمي    المالية   تمكي    وغي   المالية  المعلومات  عىل  اإلطالع  المصالح 
كة وأدائها و  كة بشكل عام. المتعلقة بالشر  ملكية األسهم والوقوف عىل وضع الشر

ي عن    اإلفصاح -
  5ىل  يد عمساوية أو تز عقد إيراداته    الدخول ف 

ً
% من أجمالي إيرادات المصدر وفقا

 ية مراجعة. لية سنو آلخر قوائم ما
صدر أّي صفاإلفصاح   -

ُ
ي املصدر وطرف ذي عالقة أو أّي ترتيب يستثمر مبوجبه كٌل من امل

 قة بت 
وع أو أصل أو يقدم متوياًل له إذا ك الرتتيب    هذه الصفقة أو   انت وطرف ذي عالقة يف أّي مشر

 آلخر قوائم مالية 1ىل مساوية أو تزيد ع
ً
صدر وفقا

ُ
 .مراجعةسنوية  %من إمجالي إيرادات امل

، ويكون واضح وصحيح وغي   أن يكون اإلفصاح ل -  مظلل، لمساهمي   والمستثمرين من دون تميي  
لتمكي   و منتظم ودقيق، وذلك  المناسب وعىل نحو  الوقت  ي 
المصالح    المساهمي   وأصحاب  ف 

   من ممارسة حقوقهم عىل أكمل وجه. 
لمساهميهو ت - كة  الشر ي فر 

ون  اإللكير والموقع  نت  األنير عي   للشر ا  المطلوب   المعلومات  جميع  كة 
وأي الداخلية،  الحوكمة  والئحة  األساس  كة  الشر نظام  مثل  عنها  معلومات   اإلفصاح  أو  بيانات 

 أخرى تنشر من خالل وسائل اإلفصاح األخرى. 
تعلن   - موافقال  تتطلب  متوقعة  إجراءات  أي  عن  كة  مؤ الشر العربية  ة  النقد  السعودية سسة 

اضها  اعير عدم  أو  قبل  المسبقة  عدم،  أو  الموافقة  عىل  ي   الحصول 
ف  واضعة   ، الفعىلي الممانعة 

 لعالقة. االعتبار جميع القواني   واللوائح ذات ا
أفضل الممارسات، ومع يتم مراجعة سياسات اإلفصاح بشكل دوري، والتحقق من توافقها مع   -

 ة. ة ولوائحه التنفيذيماليأحكام نظام السوق ال

 

ي تقرير مجلس اإلدا   (ب)
 
 رة: اإلفصاح ف

 
اإل  تقرير مجلس  أن يتضمن  العوامل يجب  ة، وجميع  األخي  المالية  السنة  لعملياته خلل   

ً
  دارة عرضا

 : كة، ويجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة عل ما يلي ي أعمال الشر
 
 المؤثرة ف

 
كات و  -  ك. م يطبق وأسباب ذلما لما طبق من أحكام الئحة حوكمة الشر
وأعضا  - اإلدارة،  مجلس  أعضاء  الأسماء  والسابقة ووظ  ،ةالتنفيذي ة  اإلدار لجان،  ء  الحالية  ائفهم 

اتهم.   ومؤهالتهم وخي 
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كات داخ - ي مجالس  أسماء الشر
 ف 
ً
كة عضوا ي يكون عضو مجلس إدارة الشر

ل المملكة أو خارجها التر
 تها الحالية والسابقة أو من مديري  ها. إدار 

متكو  - وتين  اإلدارة  مجلجلس  عضو   : ي
اآلنر النحو  عىل  أعضائه  تنفيذي  س  صنيف  عضو   -إدارة 

 عضو مجلس إدارة مستقل.  -غي  تنفيذي مجلس إدارة 
مج - اتخذها  ي 

التر أعضائه  اإلجراءات  إلحاطة  اإلدارة  التنفيذيي      -لس  غي       -وبخاصة 
ً
علما

حات المسا كة وأدائها. بمقير  همي   وملحوظاتهم حيال الشر
مخوص - الختصاصات  ف  مثل:  ترص  ومهامها،  شيحات و   ،عةالمراج  لجنةاللجان  الير لجنة 

ذك مع  انوالمكافآت،  وتواري    خ  اجتماعاتها  وعدد  وأعضائها  ورؤسائها  اللجان  أسماء  عقادها ر 
 وبيانات الحضور لألعضاء لكل اجتماع.  

اعت  - ي 
التر الوسائل  ينطبق،  وأحيثما  أدائه  تقييم  ي 

ف  اإلدارة  مجلس  عليها  وأعضائهداء  مد  ، لجانه 
ي قامت بالتقييم 

كة، إن وجدت. و والجهة الخارجية التر  عالقتها بالشر
ل اإلف -  

ً
وفقا التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مكافآت  عن  ي  صاح 

ف  عليه  منصوص  هو  ما 
كات.  93المادة    من الئحة حوكمة الشر

أو جزاء   - احتياطي مفروض ع أي عقوبة  قيد  أو  ازي  احير تدبي   ا أو  الهيىل  كة من  أي  لشر أو من  ئة 
أو  تنظيمية  أو  افية  إشر المخالفة    جهة  أسباب  بيان  مع  وسبل قضائية،  لها  الموقعة  والجهة 

ي المستقبل.  
 عالجها وتفادي وقوعها ف 

ا - إضافة  كة،  بالشر الداخلية  الرقابة  اجراءات  لفعالية  السنوية  المراجعة  لجنة  نتائج  رأي  ل 
ي مدى كفاية نظام 

كة. ابة الداخلية الرقالمراجعة ف  ي الشر
 ف 

م - بشأن  المراجعة  لجنة  داخىلي  دتوصية  مراجع   
تعيي   إل  الحاجة  عدم  ى  حال  ي 

ف  كة  الشر ي 
ف 

 وجوده.  
يوجد  - ي 

التر المراجعة  لجنة  اإلدارة  توصيات  مجلس  قرارات  وبي    بينها  رفض  تعارض  ي 
التر أو   ،

بشأن بها  األخذ  كة وعزله وتحديد   المجلس  الشر مراجع حسابات  أأتع  تعيي    وتقييم  أو ابه  دائه 
، ومسوغات  المراجع الداخىلي

 بها. تلك التوصيات، وأسباب عدم األخذ  تعيي  
كة، إن وجدت.  -  تفاصيل المساهمات االجتماعية للشر
ة وأسما بيان بت - ء أعضاء  واري    خ الجمعيات العامة للمساهمي   المنعقدة خالل السنة المالية األخي 

ين لهذه الجم  . عياتمجلس اإلدارة الحاض 
ألنوا  - التابوصف  كاتها  وشر كة  للشر الرئيسة  النشاط  من ع  أكي   أو  نوعي    وصف  حال  ي 

وف   عة. 
ي حجم أعمال الشر 

ه ف  ي النتائج.  النشاط، يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثي 
 كة وإسهامها ف 

التغي - ذلك  ي 
ف  )بما  المهمة  كة  الشر وقرارات  لخطط  توسعة وصف  أو  كة،  للشر الهيكلية  ات  ي 

كة. وقف عملياتهاأو  أعمالها،  ( والتوقعات المستقبلية ألعمال الشر
تو  - مخاطر  بأي  المتعلقة  مخاطر المعلومات  أم  تشغيلية  مخاطر  أكانت  )سواء  كة  الشر اجهها 

 م مخاطر السوق( وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.  تمويلية، أ
أو  - جدول  شكل  عىل  ونتائج    خالصة  كة وخصومها  الشر ألصول  ي 

بيان  السنو أعمارسم  ي 
ف  ات لها 

ة أو منذ التأسي   س أيهما أقرص. المالية الخمس األخي 
ي إلجما -

كاتها التابعة.  تحليل جغراف  كة وشر  لي إيرادات الشر
ي النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها  إيضاح ألي فروقات جوهر  -

ية ف 
ك  ة.  الشر

.  عتمدة من الهالم إيضاح ألي اختالف عن معايي  المحاسبة -  يئة السعودية للمحاسبي   القانونيي  
ونسبةاس - مالها  ورأس  تابعة  كة  شر المحل   م كل  والدولة  الرئيس،  ونشاطها  فيها  كة  الشر ملكية 

 والدولة محل تأسيسها.  ملياتها،لعالرئيس 
ك -  ة تابعة. تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شر
ي توزي    ع أرب -

كة ف   ألسهم.  اح اوصف لسياسة الشر
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ي   وصف -
ف  األحقية  ذات  األسهم  فئة  ي 

ف  مصلحة  أعضاء    ألي  )عدا  ألشخاص  تعود  التصويت 
الشر  أبلغوا  وأقربائهم(  التنفيذيي    وكبار  كة  الشر إدارة  المادة  مجلس  بموجب  الحقوق  بتلك  كة 

ي تلك الحقوق خالل السنة المالالخامسة واألربعي   من قواعد التسجيل واإلدراج، و 
ية  أي تغيي  ف 

ة.  ا  ألخي 
وحقوقوص - تعاقدية  مالية  وأوراق  مصلحة  ألي  ال  ف  إدارة  مجلس  ألعضاء  تعود  كة اكتتاب  شر

ي أسهم أو أدوات دين الشر 
ي  وكبار التنفيذيي   وأقربائهم ف 

كاتها التابعة، وأي تغيي  ف  كة أو أي من شر
ة.  تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل ا   لسنة المالية األخي 

المتعل - بالمعلومات  عىلقة  قروض  ا  أي  عند  السداد  واجبة  أكانت  )سواء  كة  غي   لالشر أم  طلب 
بالمديونية وكشف  ا  ذلك(،  دفعتها  مبالغ  وأي  لها  التابعة  كات  والشر كة  للشر كة  اإلجمالية  لشر

،  سدادأ لقروض خالل السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته   ي
والمبلغ المتبفر

ي حال عدم وجود قروض 
كةعىل وف   يها تقديم إقرار بذلك. ، علالشر

وأعدا - لفئات  أد  وصف  للتحويل وأي  قابلة  دين  أدوات  أو مذكرات حق  أي  تعاقدية  مالية  وراق 
إيضاح أي عوض  اكتتاب أو حقوق مشابهة أص المالية مع  السنة  كة خالل  أو منحتها الشر درتها 

كة    مقابل ذلك. حصلت عليه الشر
 يةدين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدوجب أدوات  ب بموصف ألي حقوق تحويل أو اكتتا -

كة. أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مش   ابهة أصدرتها أو منعتها الشر
اء   - داد أو شر داد، وقيمة  وصف ألي اسير قابلة لالسير كة ألي أدوات دين  إلغاء من جانب الشر أو 

المالي المااألوراق  التميي   بي   األوراق  المتبقية، مع  اللية  ة  ي المدرجة 
التر كة وتلك  تها الشر ي اشير

تر
تها شر   تها التابعة. كااشير

ا - مجلس  اجتماعات  ةعدد  األخي  المالية  السنة  خالل  عقدت  ي 
التر انإلدارة  وتواري    خ  عقادها، ، 

ين.    فيه أسماء الحاض 
ً
 وسجل حضور كل اجتماع موضحا

كة لسج -  ا. ل المساهمي   وتواري    خ تلك الطلبات وأسبابهعدد طلبات الشر
كة وطرف ذي عالقة.  صف ألي صفو  -  قة بي   الشر
كة  تتعمعلومات   -  فيها، أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء لق بأي أعمال أو عقود بي   الشر

ً
طرفا

كة أو كبار التنفيذيي   فيها أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم، بحيث تشمل مجلس إدارة ال شر
وطها ومدتها ومبلغها مال أو الاألعلمعنيي   باألعمال أو العقود، وطبيعة هذه  أسماء ا ،  عقود وشر
كة تقديم إقرار بذلك.  أعمال أو عقود من هذا القبيل، فع توجد وإذا لم   ىل الشر

كة أو أحد كبار التنفيذيي     بيان ألي ترتيبات أو اتفاق - تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشر
 . عن أي مكافآت

ي األرباح.  حد مساهمي به أبيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموج -
كة عن أي حقوق ف    الشر

ائب أو رسوم أو أي ة المدفوعات النظامية المسددة والبقيمبيان   - مستحقة لسداد أي زكاة أو ض 
أخ وبيان مستحقات  لها  موجز  وصف  مع  السنوية،  المالية  ة  الفير نهاية  حتر  تسدد  ولم  رى 

 أسبابها.  
كة. لمصلحة مشئت بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أن - ي الشر

 وظف 
 

 :    إقرارات بما يلي

 

 الحسابات أعدت بالشكل الصحيح. ت ن سجال أ -
 نظام الرقابة الداخلية أعد عىل أسس سليمة ونفذ بفاعلية.  أن -
كة عىل مواصلة نشاطها.  -  أنه ال يوجد أي شك يذكر قدرة الشر
جب أن يوضح  لسنوية، يية االحسابات يتضمن تحفظات عىل القوائم المالإذا كان تقرير مراجع   -

 ا.  ت وأسبابها وأي معلومات متعلقة بهفظاتقرير مجلس اإلدارة تلك التح
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ي حال توصية مجلس اإلدارة بتغيي  مراجع الحسابات قبل -
ة المعي   من أجلها، يجب    ف 

انتهاء الفير
.  أن يحتوي التقرير عىل ذلك، مع بيان أسباب   التوصية بالتغيي 

 
 مر: سياسة االفصاح المست (ج)

 
كة وأعضاء مجلس إدارتها أن ينتهجوا  عىل   - ي هذه  الشر

متعلقة  السياسة إفصاح للقوائم المالية الف 
لل التعرضات  كة،  المالي وأداء الشر كة 

كة والكشف بوضع الشر خطر وادارة األخطار وحوكمة الشر
 والمساهمي   وأصحاب المصلحة.  عن معلومات أخرى حساسة تتعلق بأسعار السوق

كة   - ي موعدها  ، ذات  ن المعلومات المفصح عنها شاملة، ذات معت  ضمن أأن تعىل الشر
عالقة، ف 

. ة، موثوق بها ويمكن للجمهور الوصول إليها بدون تكلفة المطلوب، متناسق  أو تأخي 
 جية عند اللزوم. عىل أعضاء مجلس االدارة مراقبة التطابق مع هذه السياسة واتخاذ إجراءات عال  -
ي تقرير الشر وفرة  ة متيجب أن تكون هذه السياس -

نوي كة الس ألصحاب المصلحة ويتم كشفها ف 
 .  للمساهمي  

 
 قرير لجنة المراجعة: اإلفصاح الخاص بت (د )

 
مراجعة عىل تفاصيل أدائها الختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها  يجب أن يشتمل تقرير لجنة ال   -

كات ولوائحه   ي نظام الشر
ي    التنفيذية، عىل أن يتضمن توصياتها ورأيها ف 

ى كفاية نظم الرقابة مدف 
كة.  وإدارة المالداخلية والمالية   ي الشر

 خاطر ف 
مج   - يودع  أن  ي  يجب 

ف  المراجعة  لجنة  تقرير  من   كافية 
ً
نسخا اإلدارة  وأن لس  الرئيس  كة  الشر مركز 

ي للسوق  
ون  كة والموقع اإللكير ي للشر

ون  ي الموقع اإللكير
عند نشر الدعوة النعقاد الجمعية  ٌينشر ف 
نس من  ي    لتمكالعامة،   الحصول عىل  ي 

المساهمي   ف  منه. وييرغب من  التقرير  خة  تىل ملخص 
 جمعية العامة. أثناء انعقاد ال

 
 : )ه( إفصاح أعضاء مجلس اإلدارة

 
ارة  يتعي   عل مجلس اإلدارة تنظيم عمليات اإلفصاح الخاصة بكل عضو من أعضائه ومن أعضاء اإلد

 -: يلي  التنفيذية، مع مراعاة ما 
 
 التنفيذيبإفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة    خاص  سجل  وضع (1

ً
، وذلك وفقا

ً
ة وتحديثه دوريا

كات ونظام السوق الملإل  الية ولوائحهما التتفيذية. فصاحات المطلوبة بموجب نظام الشر
2)  . كة دون مقابل مالي

 إتاحة اإلطالع عىل السجل لمساهمي الشر

 

 : )و( اإلفصاح عن المكافآت
 

م مجلس ا  :  رة بمإلدايلير   ا يلي
 

المكافآت وعن   - المجلس واإلد  كيفيةاإلفصاح عن سياسة  أعضاء  مكافآت  ي  تحديد 
ف  التنفيذية  ارة 

كة.   الشر
ي تقرير مجلس اإلدارة عن المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس  اإلفصاح بدقة وشفافية وتفصيل    -

ف 
ة، دون إخاإلدارة واإلدارة التنف ة أو غي  مباشر ، سواء أكانت مبالغ  أو تضليلفاء  يذية بصورة مباشر
مزايا،   أم  منافع   أم 

ً
القيمة كانت طبيعتها واسمها. وإذا كانت    أيا فتكون  كة،  الشر ي 

ف   
ً
أسهما المزايا 

 هي القيمة السوقية عند تاري    خ االستحقاق. المدخلة لألسهم 
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و   - الممنوحة  المكافآت  بي    العالقة  انتوضيح  أي  وبيان  بها،  المعمول  المكافآت    حراف سياسة 
 هذه السياسة.  جوهري عن

 ممن يىلي عىل حدة:  المكافآت والتعويضات المدفوعة لكلأن بيان التفاصيل الالزمة بش  -
 أعضاء مجلس اإلدارة.   .أ 

الت .ب كبار  من  من خمسة  يكون  أن  عىل  كة  الشر من  المكافآت  أعىل  تلقوا  ممن  نفيذيي   
. ضمنهم الرئيس التنفي  ذي والمدير المالي

 أعضاء اللجان.  .ت
 

 : األخلقيةالمهنية و يي  المعا .26
 

ي 
   : سياسة السلوك المهت 

 
ي و مجيضع 

: لس اإلدارة سياسة للسلوك المهت  كة، تراىعي بصفة خاصة ما يلي ي الشر
 
 القيم األخلقية ف

   
ببذالتأ  (1 كة  الشر ي 

وموظف  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  عضو  عىل كل  ي  كيد  واجت  ل 
كة، وك كة وتنميتها وتعظيم قيمتها،    من شأنه صون  ل ما العناية والوالء تجاه الشر وتقديم  مصالح الشر

ي جميع األحوال.  مصالحها عىل مصلحته الشخصي
 ة ف 

المساهمي    (2 لجميع  اإلدارة  مجلس  عضو  كة   تمثيل  الشر مصلحة  يحقق  بما  ام  وااللير  كة،  الشر ي 
ف 

حقوق ومراعاة  المساهمي    المج   ومصلحة  مصلحة  وليس  اآلخرين،  المصالح  ي    موعةأصحاب 
التر

 ه فحسب.  انتخبت
ام أعضاء مجلس   (3 ميع األنظمة واللوائح والتعليمات اإلدارة وكبار التنفيذيي   فيها بج ترسيخ مبدأ إلير 

 ذات الصلة.  
ا (4 دون  بهدف  الحيلولة  ي 

الوظيف  لمنصبه  التنفيذية  اإلدارة  عضو  أو  اإلدارة  مجلس  عضو  ستغالل 
ه. تحقي  ق مصلحة خاصة به أو بغي 

ق (5 عىل  االتأكيد  أصول  رص  كةستعمال  الشر أغراض  تحقيق  عىل  ومواردها  كة  وعدم   الشر وأهدافها، 
 ول أو الموارد لتحقيق مصالح خاصة. استغالل تلك األص 

و  (6 ومحكمة  دقيقة  قواعد  الداخلية  وضع  المعلومات  عىل  االطالع  وتوقيت  تنظم صالحية  واضحة 
بم كة  بالشر و الخاصة  اإلدارة  أعضاء مجلس  استفادة  دون  يحول  التنفيذياإلدا  أو ارة  منها  هم  ة وغي 

ي الحدود المقررة أو الجائز  اإلفصاح عنها ألي شخص،
. إال ف 

ً
 ة نظاما

 
 : تطبيق الحوكمة الفعالة  .27

 
ي هذه اللئحة،   يضع مجلس اإلدارة قواعد 

 
كة ال تتعارض مع األحكام اإللزامية ف حوكمة خاصة بالشر

ي سبيل ذلك القيام بما  ا عند الحاجةديله مراقبة تطبيقها والتحقق من فعاليتها، وتعوعليه  
 
، وعليه ف

  :  يلي
 

كة بهذه القا (1 ام الشر  واعد. لتحقق من الير 
 للمتطلبات النظامية وأفض (2

ً
 ل الممارسات. مراجعة القواعد وتحديثها وفقا

كة، وغي   (3 ي تمثل قيم الشر
ي التر

ها من السياسات واإلجراءات  مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهت 
ي   الداخلية بما  ك يلت   ة ويتفق مع أفضل الممارسات.  حاجات الشر

أعض (4 التطور ا إطالع  عىل   
ً
دوما اإلدارة  مجلس  وأفضل  ء  كات  الشر حوكمة  مجال  ي 

ف  ات 
 لجنة المراجعة أو أي لجنة أو إدارة أخرى. الممارسات، أو تفويض ذلك إل  
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 : االحتفاظ بالوثائق .28
 

ا عىل  والمستندات  يجب  المحاض   بجميع  تحتفظ  أن  كة  والوثائقوالتلشر المطلوب    قارير  األخرى 
كة الرئي   ذهاالحتفاظ بها بموجب ه ي مقر الشر

ويمكن ان يكون س مدة ال تقل عن عشر سنوات،  الالئحة ف 
كة وعمالئها،  الحفظ عبارة عن حفظ مس  ي لجميع الملفات والمستندات الخاصة بالشر

ون  وأن  تندي الكير
ي حال وجود دعوى قضائية  عة. ويجب عىل امراجمل ذلك تقرير مجلس اإلدارة وتقرير لجنة اليش 

كة ف  لشر
ي 
ف  بإ  )بما  مهدد  أو  قائمة  دعوى  أي  بتلك  ذلك  تتعلق  قائمة  تحقيق  إجراءات  أي  أو  مطالبة  أو  قامتها( 

وى القضائية أو المطالبة  أو المستندات أو التقارير أو الوثائق االحتفاظ بها لحي   انتهاء تلك الدع  المحاض  
 لقائمة. يق ا أو إجراءات التحق

 
 : المعلومات والبيانات اإلضافية تقديم .29

 
كة تزويدها ب  ئة للهي ام أن تطلب من الشر   أي معلومات أو بيانات إضافية تراها الزمة للتحقق من مدى اإللير 

 بأحكام هذه الالئحة. 
 

 : النشر والنفاذ  .30
  

 لق
ً
، ويتم  مةن الجمعية العاها مرار اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة وإعتمادتكون هذه الالئحة نافذة وفقا
 ألي أنظمة جديده ذحدمراجعتها كل ثالث سنوات او ت 

ً
ات العالقة او طلب تحديثها من الجهات  يثها وفقا

 الرسمية. 
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ك .31  ة الهيكل التنظيمي للشر
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