
 
 

 جدول أعمال الجمعية 

 

 . م 2020ديسمبر 31التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في .1

 .م2020ديسمبر31التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في .2

 .م2020ديسمبر31التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في .3

 .م2020ديسمبر31التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في .4

التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة  .5

م وتحديد 2022م والربع األول من العام المالي  2021من العام المالي  وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي  

 .أتعابه

 .( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بتأسيس الشركة )مرفق(1التصويت على تعديل المادة رقم )6.

 .( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بأغراض الشركة )مرفق(3التصويت على تعديل المادة رقم )7.

 .( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات )مرفق(4التصويت على تعديل المادة رقم ).8

 .( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة )مرفق(5التصويت على تعديل المادة رقم ).9

 .س، المتعلقة بمدة الشركة )مرفق(( من نظام الشركة األسا 6التصويت على تعديل المادة رقم ).10

 .( من نظام الشركة األساس، المتعلقة برأس مال الشركة )مرفق(7التصويت على تعديل المادة رقم ).11

 .( من نظام الشركة األساس، المتعلقة باالكتتاب في االسهم )مرفق(8التصويت على حذف المادة رقم ).12

 .ن نظام الشركة األساس، المتعلقة بتداول األسهم )مرفق(( م12التصويت على تعديل المادة رقم ).13

 .( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بسجل المساهمين )مرفق(13التصويت على حذف المادة رقم ).14

15.( بالرقم  األساس  الشركة  نظام  إلى  مادة  إضافة  على  وارتهانها  13التصويت  وبيعها  ألسهمها  الشركة  بشراء  المتعلقة   )

 .()مرفق

 .( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بزيادة رأس المال )مرفق(14التصويت على تعديل المادة رقم ).16

 .( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بإدارة الشركة )مرفق(16التصويت على تعديل المادة رقم ).17

 .بإنتهاء عضوية المجلس )مرفق( ( من نظام الشركة األساس، المتعلقة17التصويت على تعديل المادة رقم ).18

 .( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس )مرفق(18التصويت على تعديل المادة رقم ).19

 .( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بإختصاص مجلس اإلدارة )مرفق(19التصويت على تعديل المادة رقم ).20

 .( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة )مرفق(20المادة رقم )التصويت على تعديل .21

( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بصالحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب  21التصويت على تعديل المادة رقم ).22

 .وأمين السر )مرفق(

 .نظام الشركة األساس، المتعلقة باجتماعات المجلس )مرفق(( من 22التصويت على تعديل المادة رقم ).23



 
 .( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بنصاب اجتماعات المجلس )مرفق(23التصويت على تعديل المادة رقم ).24

 .( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بمداوالت المجلس)مرفق(24التصويت على تعديل المادة رقم ).25

 .( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بحضور الجمعيات )مرفق(25على تعديل المادة رقم )التصويت .26

 .( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بالجمعية التأسيسية )مرفق(26التصويت على حذف المادة رقم ).27

 .عية التأسيسية)مرفق(( من نظام الشركة األساس، المتعلقة باختصاصات الجم27التصويت على حذف المادة رقم ).28

 .( من نظام الشركة األساس، المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية )مرفق(28التصويت على تعديل المادة رقم ).29

 .( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بدعوة الجمعيات)مرفق(30التصويت على تعديل المادة رقم ).30

 .( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية)مرفق(32التصويت على تعديل المادة رقم ).31

32.( رقم  المادة  تعديل  على  غير 33التصويت  العامة  الجمعية  اجتماع  بنصاب  المتعلقة  األساس،  الشركة  نظام  من   )

 .العادية)مرفق(

 .متعلقة بالتصويت في الجمعيات)مرفق(( من نظام الشركة األساس، ال34التصويت على تعديل المادة رقم ).33

 .( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بقرار الجمعيات)مرفق(35التصويت على تعديل المادة رقم ).34

 .( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بالمناقشة في الجمعيات)مرفق(36التصويت على تعديل المادة رقم ).35

 .( من نظام الشركة األساس، المتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر)مرفق(37المادة رقم )التصويت على تعديل .36

 .( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بلجان المجلس)مرفق(38التصويت على تعديل المادة رقم ).37

 .المراجعة)مرفق(( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بتشكيل لجنة 39التصويت على تعديل المادة رقم ).38

 .( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بنصاب اجتماع اللجنة )مرفق(40التصويت على تعديل المادة رقم ).39

 .( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بتعيين مراجع الحسابات)مرفق(43التصويت على تعديل المادة رقم ).40

 .الشركة األساس، المتعلقة بالسنة المالية)مرفق(( من نظام  46التصويت على تعديل المادة رقم ).41

 .( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بالوثائق المالية)مرفق(47التصويت على تعديل المادة رقم ).42

 .( من نظام الشركة األساس المتعلقة بتوزيع األرباح)مرفق(48التصويت على تعديل المادة رقم ).43

 .( من نظام الشركة األساس، المتعلقة باستحقاق توزيع األرباح)مرفق(49رقم )  التصويت على تعديل المادة.44

 .( من نظام الشركة األساس، المتعلقة باألحكام الختامية)مرفق(54التصويت على تعديل المادة رقم ).45

في البنود أعاله في حال    التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة األساس وترقيمها، لتتوافق مع التعديالت المقترحة.46

 . الموافقة عليها )مرفق(

 .التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات)مرفق(.47

 .التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة المراجعة)مرفق(.48

 .سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية )مرفق(التصويت على تعديل  .49

 .)مرفق( التصويت على معايير األعمال المنافسة.50



 
51( مبلغ  صرف  على  التصويت  في 950,000.  المنتهي  المالي  العام  عن  اإلدارة  مجلس  ألعضاء  مكافأة  لاير   )

 (. 49( والبند رقم )21ي حال الموافقة على البند رقم )م، ف2020ديسمبر31

 .التصويت على اشتراك عضو مجلس االدارة االستاذ/ هيثم بن محمد القصيبي في عمل منافس ألعمال الشركة. )مرفق(.52

مادة الحادية  ( من ال1.التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة )53

والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس اإلدارة المفوض  

أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة  

 المدرجة. 
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 : وقد شملت المواد التالية  قترحات الخاصة بتعديل النظام االساسي للشركةالم
 

 المادة  م المادة  م
 (: حضور الجمعيات25)  21 تأسيس الشركة (:1)  1

 (: الجمعية التأسيسية26)  22 (: أغراض الشركة 3)  2

 يسية(: اختصاصات الجمعية التأس27)  23 في الشركات  تملكوال ةالمشارك (:4)  3

 (: اختصاصات الجمعية العامة العادية 28)  24 المركز الرئيسي للشركة  (:5)  4

 ت(: دعوة الجمعيا30)  25 الشركة  ة(: مد6)  5

 (: نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية 32)  26 (: رأس مال الشركة 7)  6

 غير العادية (: نصاب اجتماع الجمعية العامة 33)  27 (: االكتتاب في االسهم8)  7

 (: التصويت بالجمعيات 34)  28 تداول االسهم (:12)  8

 (: قرارات الجمعيات 35)  29 المساهمين سجل (:13)  9

 : المناقشة في الجمعيات (36)  30 الشركة ألسهمها وبيعها وارتهانها  (: شراء13)  10

 ر ضا(: رئاسة الجمعيات واعداد المح37)  31 المال  رأس زيادة(: 14)  11

 (: لجان مجلس االدارة38)  32 إدارة الشركة  :(16)  12

 (: تشكيل لجنة المراجعة 39)  33 لس  ضوية المجع انتهاء :(17)  13

 (: نصاب اجتماع اللجنة40)  34 المركز الشاغر في المجلس :(18)  14

 (: تعيين مراجع الحسابات43)  35 اإلدارة  ص مجلساختصا :(19)  15

 (: السنة المالية 46)  36 فأة اعضاء مجلس اإلدارةاكم :(20)  16

 : الوثائق المالية(47)  37  السر وامين المنتدب لعضواو ائبوالن الرئيس صالحيات :(21)  17

 ( توزيع االرباح 48)  38 المجلس اجتماعات :(22)  18

 (: استحقاق االرباح 49)  39 المجلس تماعاتجا نصاب :(23)  19

 احكام ختامية :(54)  40 ت المجلساوالمد (:24)  20
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 النص المقترح   النص الحالي 

 كةرتأسيس الش -الباب األول 
 سالتأسي  (:1مادة )ال

النظررام هرر ا  و ولوائحرر   طبقاً ألحكام نظام الشررركات  تأسست  
 :لما يليوفقاً شركة مساهمة سعودية  ل

 تأسيس الشركة -الباب األول 
 التأسيس  (:1مادة )ال

وأحكررام  ولوائحرر   طبقاً ألحكررام نظررام الشررركاتتأسست  
 .همة سعودية، كشركة مساساسالنظام األ ه ا

 ة(: أغراض الشرك3مادة )ال
 :ليةتاال ضارغاأل وتنفي  ولةا زبم  الشركة تقوم

 مياه  في  الحية  ةمائي لا  وةثرال  ارتثمسوا  االسماك  صيد
  االقليمية   المياه  من  وغيرها  السعودية  عربيةلا  مملكةلا

 والقوانين  االنظمة حدود في يةدولوال

 الداخل   في  سويقهاوت   تصنيعها  وك لك  الشأن  به ا  المتبعة
  تالالمأكو   وتقديم   المملكة   انظمة   ب   تسمح   لما  وفقا  والخارج

 طهية لم ا او  ةري البح 

  االسماك  وتعليب   ظوحف   ةوتعبئ   الروبيان  عارواستز
 الجملة   وتجارة  الزينة  اسماك  وتسويق  وصيد  نوالروبيا

 والروبيان  االسماك في زئةتج وال

  ومواد  الروبيان  واعالف  االخرى  البحرية   والمنتجات
 .القوارب رادواستي  والتعبئة التنظيف

  عدبو  ةعتب الم  مةنظاأل  وفق  أنشطتها  الشركة  وتمارس

 (: أغراض الشركة3مادة )ال
روة المائية  ي استثمار وتربية الث ة فتتمثل أنشطة الشرك

بك البحرية  أنواعها كاألسماك الحية، وصيد األحياء  افة 
العربية   المملكة  مياه  في  سواء  وغيرها  والروبيان 
والدولية،   االقليمية  المياه  من  غيرها  أو  السعودية 

المائية    واستزراع في   واألسماكاألحياء  والروبيان 
ا أو  المالحة  المياه  أو  وتشغيل  لمي البحار  الع بة،  اه 

والروب األسماك  وإنتاج  األحواض  وتربية  في  يان 
  ، المائية لترابية واألقفاص العائمة وغيرها من األحياء  ا

المائية،   وتفريخ واألحياء  والروبيان  األسماك    يرقات 
والتجزئة   بالجملة  و والبيع  المائية  اليرقات لألحياء 

ومنتجاته والروبيان  المواألسماك  واألنشطة    تعلقة ا 
 بأسماك الزينة وغيرها، 

والمطه الطازجة  البحرية  المأكوالت  ية  وتقديم 
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  المختصة  الجهات  من  ةالالزم  خيصرات لا  على  الحصول
 .) وجدت ن)إ

كالبيع   ب لك  المتعلقة  األعمال  بكافة  والقيام  والمشوية، 
والتعبئة   واإلنتاج  والتصنيع  والتسويق  والشراء 

والتخزين والحف ع  جميو   دالتجمي   أو بالتبريد    ظوالتعليب 
الم  باتعلقاألعمال  و ة  والتصدير  فيها المتاج الستيراد  رة 

ا والنقل  والتجزئة  والمهمات بالجملة  للبضائع  لبري 
وتسويق  اللوجست  وبيع  وتصنيع  وتصدير  واستيراد  ية، 

وصيانة   وتصنيع  واستيراد  ومشتقاتها،  األعالف 
وغير  والزوارق  والقوارب  السفن  وتأجير  ها وتشغيل 

 البحري. من وسائل الصيد
وتموإنشاء   و وبناء  وبيع  وتلك  وتأجير  طوير  شراء 

 .أنواعها استثمار وإدارة العقارات واألراضي بكافةو 
  

والقوانين    وتمارس األنظمة  وفق  أنشطتها  الشركة 
من   الالزمة  التراخيص  على  الحصول  وبعد  المتبعة 

 ( الجهات المختصة )إن وجدت

 ت الشركا  يلتملك فالمشاركة وا (:4)مادة ال
  مسؤولية    ات )  بمفردها  شركات  ءشاإن   شركةلل  يجوز

 عن   المال  رأس   يقل  أال  بشرط  مقفلة  مساهمة  أو   دودةح م
  والحصص  األسهم   تمتلك  أن  لها  وزيج  كما  لاير  مليون  (5)

 ك ارتاالش  حق  ولها  امعه  تندمج  أو   قائمة   أخرى  شركات  في
  ةمسئولي لا   ات   أو   همةمسالا  كاتالشر  تأسيس  في  الغير  مع

 كات  في الشر  تملكوال  ةشاركلما  (:4مادة )ال
  ية مسؤول   ات)  ادهفربم  شركات  إنشاء  للشركة   يجوز 

ال  (ةمقفل  ةماهمس  أو   دةمحدو  ة  العربي مملكة  داخل 
أو خار   سهم ألا  تمتلك   أن   لها  وزيج   امك   ،جهاالسعودية 

  معها   تندمج   أو   قائمة  أخرى   شركات   في   والحصص
 الشركات   تأسيس  في  الغير  مع   كاراالشت   حق  ولها
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 والتعليمات   ظمةاألن   ب طلتت  ما  فاءاستي   بعد  كو ل  ةدالمحدو 
 .  الشأن ه ا في عةالمتب 
  الحصص   أو   األسهم   ه ه  في  تتصرف  أن  للشركة  يجوز  كما
 .تداولها في الوساطة  لك يشمل أال على

  بعد   و لك  محدودةلا  وليةؤ مسال   ات  أو   المساهمة
 ه ا   في  المتبعة  والتعليمات  مةاألنظ   تتطلب   ما  استيفاء

   .نأشلا
أو  همسرر األ ه هرر  يفرر  صرررفت ت  أن كةشرررلل وزيجرر  كمررا

   .تداولها في الوساطة ك ل  يشمل  أال على صالحص

 شركة(: المركز الرئيسي لل5مادة )ال
  بالمملكة   الرياض  مدينة  في  يكون  للشركة   الرئيسي  المركز
  غير  العامة  الجمعية  من   رار بق  ويجوز  السعودية   العربية 
  في   اخرى  نة ي مد   اي  الى  يس ي رئ ال  المركز   نقل   العادية

  ويجوز .  االختصاص  ةهج  فقةبموا  ودية سعال  العربية  لكةمالم
  خل اد  توكيالت  أو  مكاتب  او   فروعا  اله  تنشئ   نأ  للشركة
  موافقة  وبعد  االدارة  مجلس  من  راربق  خارجها  أو   المملكة
 .االختصاص جهات

 (: المركز الرئيسي للشركة5مادة )ال
 وال، ضاالريرر مدينررة  فرري ي للشررركةيسرر يقع المركز الرئ 

عية العامة ن الجمار مبقر  إالاض  لخارج الري    نقل  جوزي 
 .مجلررس اإلدارة مررن احعلررى اقتررر بنرراءالعاديررة غيررر 

أن ينشررئ لهررا   ر صادر منرر بقرا  لس اإلدارةويجوز لمج 
فروعرراً أو مكاتررب أو ترروكيالت داخررل المملكررة العربيررة 

 السعودية أو خارجها.
 

 (: مدة الشركة6) دةما
ً   وتسعون  تسعة  (99)  ةركالش  مدة  من  تبدأ  اً ريهج   عاما

  ويجوز  تأسيسها  بإعالن   التجارة  وزير  قرار  صدور  ريخات 
 العامة  عيةالجم  تصدره  رارقب   مرة  من  ألكثر  ةالمد  تمديد
 على  تينبسن   دةالمحد  دةملا  انتهاء  قبل  للشركة  عاديةلا  غير
 .األقل

 
 

 الشركة ة(: مد6) المادة
ً   نسعو ت و   تسعة  (99)  الشركة  مدة  مررن  تبرردأ  اً هجري   عاما

 تأسيسررها بررإعالن التجررارة ريرر زو  رقرررا صرردور خترراري 
 تصرردره راربقرر  مرررة مررن ألكثررر ةالمررد تمديررد ويجرروز
 المرردة  تهرراءن ا  قبررل  للشررركة  ةاديرر الع  غيررر  العامة  الجمعية
  .األقل ىلع  واحدة  ةبسن  المحددة
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 سهم رأس المال واأل -الباب الثاني 

 ركةالش  (: رأس مال7) المادة
  ن يو مل  اربعمائة  (400,000,000)  هو   كةشرال  مال  سأر

  سهم مليون   ين بعأر (40,000,000)   الى مقسم سعودي  لاير
 رياالت  عشرة  (10)  منها  كل  قيمة  تبلغ  ةالقيم  متساوية

 . ية سعود

 واألسهم  لأس المار  -الباب الثاني 

 الشركة(: رأس مال  7) المادة
 مائرررةربعأ (400,000,000) هرررو  الشرررركة مرررال سأر
 بعررينرأ (40,000,000)  الى  مقسم  سعودي  لاير  يونلم

 (10)منهررا    كررل  مررةي ق  تبلررغ  القيمررة  ةمتسرراوي   سهم  مليون
وقررد تررم االكتترراب والوفرراء بهررا ة،  سعودي   رياالت  عشرة

   بالكامل.

 االسهم االكتتاب في  (:8) المادة
ة قيمرر لا  عفدشركة وتم  ال الرأس ممل  ابكهمون  ساالم  اكتتب 

   .ةكامل

    لغيتأ

 همساأل لتداو :(12) ةمادلا
  بعد   اال  المؤسسون  هاب   يكتتب  التي  االسهم  ل تداو   وزيج  ال

 نع  منها  كل  تقل  ال  ماليتين  سنتين  عن  يةالمال  القوائم  نشر
  ويؤشر  الشركة  تأسيس   تاريخ  من   هرا ش  عشر   اثني  (12)

  ستأسي  يخر اوت   اعهنو   على  يدل  بما   الصكوك  ه ه  على
 .هااولدت  فيها يمنع  يالت  والمدة شركةلا

  وفقا  االسهم  ملكية  نقل  حظرلا  رةفت   خالل  يجوز   لك  عوم
  او  اخر   سسؤ م  ىال  المؤسسين   أحد  من  الحقوق  بيع   ألحكام

  في  أو   الغير  ىال  وفات   حالة  يف  المؤسسين  أحد  ورثة  من
  ى لع  المفلس،  أو  المعسر   سالمؤس  أموال   على  التنفي    حالة
 .ن ري خ ال  للمؤسسين ماألسه تلك امتالك يةأولو ونكت  أن

  متداول االسه  (:11) المادة 
 

وفقاً  ال  أسهمتتداول    الماليةنظام    ألحكامشركة   السوق 
 قة. أخرى  ات العال ولوائحولوائح  وأي أنظمة  
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 في  ونالمؤسس  ب   يكتتب  ما  ىعل  ةالماد   ه ه  امأحك  ريوتس
 .رحظلا مدة انقضاء قبل المال رأس زيادة حالة

 ينالمساهم سجل  (:13) المادة
ً  شررركةلا همأسرر  تتررداول  ليررةماال قو السرر  مانظرر  امحكرر أل وفقررا

   .تنفي يةلا  ئح واول

  
 الغيت 

  مها وبيعهاهشراء الشركة ألس (:12) المادة يوجد  ال
 وارتهانها 

التي تضعها الجهررة المختصررة،   والضوابططبقاً لألسس  
 يلي:للشركة ما يجوز  

بموافقررة الجمعيررة   والممتررازةديررة  شراء أسررهمها العا -1
ها تري تشرر   م الترريهسيكون لأل  والية  ادلعاير  ة غماالع

 ن.وات في جمعيات المساهمي الشركة أص
زينررة وفقرراً خ شررراء أسررهمها السررتخدامها كأسررهم  -2

 ختصة.هة الملألغراض المحددة من الج 
من برنررامج شراء أسررهمها لغرررض تخصيصررها ضرر  -3

 أسهم الموظفين.
ى مرحلررة واحرردة أو عرردة ة علرر الخزينرر بيررع أسررهم  -4

   حل.ارم
ً ها ضمان أسهمهان  رت ا -5  لدين. ا
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 ال الم رأس زيادة(: 14) دةماال
زيادة   العادية  غير   ةالعام  ةي ع الجم   من  قرارب   يجوز   (1

 ان   بشرط  (المالية  سوق  هيئة  موافقة  )بعد  المال  رأس
  غير  ءجزال  كان  ا إ.  بأكمل   دفع  قد  المال  سأر  يكون

 رت دص  أسهم  إلى  يعود  المال  سأر  من  فوعمدال
 هم أس  إلى  ويليةمت  صكوك  أو   ن دي   تواأد   تحويل  لاب مق
 .أسهم إلى لتحويلها مقررةلا دةالم بعد  تنت  ولم

 أن   وال األح  جميع  في  العادية  غير   العامة  عيةللجم (2
  أو   المال  سرأ  زيادة  عند  المصدرة  األسهم  تخصص 

 أو   بعةالتا  كاتوالشر  كةشرال  في  ينلللعام  منها  جزءاً 
  ينللمساهم  يجوز  وال.   لك  من  أي  أو   بعضها،

  لألسهم   الشركة  إصدار  عند  لويةاألو   حق  رسةمما
 .للعاملين ةخصصالم

  الجمعية   رارق  صدور   وقت  للسهم  كلاالم  للمساهم (3
 المال رأس    زيادة  على  بالموافقة  عاديةلا  غير  العامة

 تصدر   يت لا  جديدة لا  باألسهم  االكتتاب   في   األولوية
 إن   –  تهمبأولوي   ءالهؤ  ويبلغ  ة،دي نق  حصص  ابلقم
  بإبالغهم  أو   يةيوم  جريدة  ي ف  شرلن با  –  دتج و 

 ل الما   سرأ  زيادة  رارق  عن  سجل الم  البريد  بوساطة
 .وانتهائ وتاريخ بدايت   ،ومدت  ،االكتتاب وشروط

  بحق  العمل  وقف  ديةالعا  غير  ةالعام  للجمعية  يحق  (4

 : المال رأس ةادزي(: 13) المادة
 عاديةلا  غير  مةالعا  ة الجمعي   من   قرار ب   يجوز (1

 المختصة(هات  ة الج قموافبعد  )   المال  زيادة رأس
 إ ا .  ل بأكم  دفع  قد  لالما  سأر  ونيك   ان  بشرط
 دو يع   المال  سرأ  من  فوعمدال  غير  الجزء  كان
  أو  دين  أدوات  تحويل  مقابل  صدرت  همأس  إلى
 المدة   دبع  تنت   ولم  أسهم  إلى  تمويلية  وك صك

 .أسهم إلى لتحويلها المقررة

 أن  األحوال  جميع  في  العادية  غير  امةعلا  جمعيةلل (2
  المال  س أر  ادةي ز  عند   رةمصد لا  همساأل  صص خ ت 

 كاتروالش  الشركة  في  عاملين لل  منها  جزءاً   أو 
 يجوز   وال.   لك  من  أي  و أ   بعضها،  أو   التابعة

 إصدار  عند  ولويةألا  حق  ممارسة  للمساهمين
 .للعاملين المخصصة لألسهم الشركة

 الجمعية   رارق  ور صد  توق   مسهل ل  المالك  للمساهم (3
رأس   دةزيا  على  قةلموافاب   يةالعاد  غير  العامة

 التي   الجديدة  سهمباأل  االكتتاب  في  ولويةألا  ماللا
 الءؤه   ويبلغ  نقدية،   حصص   ابل قم  تصدر

 جريدة   في  بالنشر  –  وجدت  إن  –  تهملوي بأو 
 عن   المسجل  البريد  بوساطة  بإبالغهم  أو   يومية

 ومدت    ابتت االك   طووشر  المال  سرأ  زيادة  رارق
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 ل ما ال  سرأ  ةبزياد  ابتت كالا  في   نللمساهمي   األولوية
  لغير  ة ي ولو األ   اءإعط  أو   ة دي نق  حصص   مقابل

 لمصلحة   مناسبة  اهرات   التي  ت الحاال  في   ينمساهملا
 .كةالشر

  خالل  عن    التنازل   أو  يةولو األ  حق   بيع  للمساهم  يحق (5
 بالموافقة   العامة  ةالجمعي   رارق   صدور  وقت  من  المدة

 ي ف  تابت لالك   يوم  آخر  إلى  المال  سرأ  زيادة  ىلع
ً وف  ،الحقوق  به ه  تبطة المر  يدةالجد  سهمألا   ابطضو لل  قا

 .المالية ق سو ال ئةيه تضعها التي

  توزع   اله،عأ  (  4  )  الفقرة  في  ورد  ما  عاةارم  مع (6
  طلبوا  ال ين  األولوية  حقوق  لةمح   على  ةدي الجد  األسهم
  من   لوية و أ  حقوق   من  يملكون   ما  بنسبة  ،تاباالكت

  ال،الم  سرأ  دةزيا  من  ةج النات   األولوية  حقوق  إجمالي
  من   ه بو طل   ما  علي   نصلو ح ي  ما  يتجاوز  أال  بشرط
 الجديدة  همساأل  من  الباقي  ويوزع   يدة،الجد  ماألسه
  من   أكثر   اطلبو   ال ين  األولوية  وقحق  ةحمل  على

  من  لوية و أ  حقوق  من  يملكون   ما  بنسبة  نصيبهم،
  المال،  سرأ  زيادة  من  ناتجةلا   األولوية  حقوق  إجمالي
 من   طلبوه  ما  علي   يحصلون  ما  وزيتجا  أال  بشرطة
 ى لع  هم ساأل  من  قىتب   ام  طرحي و  يدة،الجد  األسهم
 أو   ةاديالع  غير  العامة  عيةجمال  تقرر  لم  ام  الغير،

 .وانتهائ   ت ايبد اريخت و 

  العمل  وقف   ية العاد  ري غ  ةمالعا  ة للجمعي   يحق   (4
 ة دبزيا  االكتتاب  في  ناهميللمس  األولوية  بحق
 إعطاء  أو   ديةقن   حصص  مقابل  المال  سرأ

 هارات   التي   الت حاال  في  المساهمين   لغير  األولوية
 .الشركة لمصلحة مناسبة

 عن    زل ناالت   أو  األولوية  حق  بيع  للمساهم  يحق (5
 عامة لا ة معي الج  رارق صدور وقت  من المدة ل خال
 يوم  آخر  إلى  المال  سرأ  ةزياد  ىعل  ةوافقبالم

 به ه   المرتبطة  يدةدالج   األسهم  في   لالكتتاب
ً   ،ق و الحق  السوق   هيئة  تضعها  التي  للضوابط  وفقا
 .ليةالما

 توزع   أعاله،  (  4  )  الفقرة  في  ورد  ما  عاةارم  مع (6
 ال ين   يةاألولو  قوقح   حملة  ىلع  الجديدة  األسهم
  حقوق  من   يملكون   ما  بة بنس   ،االكتتاب   طلبوا

 من   ناتجةلا  األولوية   وقحق  إجمالي  نم  يةلو أو 
 ما  يتجاوز  أال  بشرط  ال،مال  سرأ  زيادة

  الجديدة،   األسهم  من   طلبوه  ما  ي لع  يحصلون 
 حملة  على  الجديدة  األسهم  من  الباقي  زعويو 

  ،هم يبنص  من  رأكث   طلبوا  ال ين  األولوية  حقوق
 يإجمال  من  ةلوي أو   حقوق  من  ن يملكو   ما  بنسبة
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  تضعها  التي  وابطوالض  ةي لاالم  السوق  نظام  ينص
   . لك غير  على المالية السوق هيئة

 

  المال،  س رأ  زيادة  من   تجة ناال  يةولواأل   حقوق
 طلبوه   ما  علي    يحصلون  ما  يتجاوز  أال   ةبشرط

 األسهم  من  تبقى  ما  ويطرح  ،الجديدة  ماألسه  من
 غير  العامة  الجمعية  تقرر  لم  ما  ،الغير  على

 لية االم  السوق  يئةه  نظام  ينص  أو   العادية
 على  المالية  قسو ال  هيئة  تضعها  تيال  وابطلضوا

 .كل  غير

 مجلس اإلدارة   -لث الثا الباب
 ة الشركةارإد  :(16) دةماال

  تسعة(  9)  من   مؤلف  إدارة  مجلس  كةشرال  ادارة  يتولى
 ديةعاال  امةالع  ةمعي الج   تنتخبهم  الرئيس  فيهم  بما  اعضاء

  ال  لمدة  كميارالت   التصويت  أسلوب  امخدست با  ناهمي للمس
  ويجب .  مرة  من  ألكثر  تجديدلل  قابلة  سنوات  ثالث  عن  يدزت 

 األعضاء   نم   امناسب   الثي تم  اإلدارة  مجلس   تركيبة  كستع  ان
  أعضاء   عدد  يقل  ان  يجوز  ال  األحوال  يعجم  وفي.  المستقلين
  لس ج ملا  اءأعض  ثلث  او   عضوين   عن  المستقلين   المجلس

    .أكثر اهماي 
 
 
 

 اإلدارة مجلس   -لث ثاب ال البا
 دارةمجلس اإل  :(15) المادة
تسررعة ن ة الشررركة مجلررس إدارة مؤلررف مرر إدار يتررولى

 ة للمسرراهمينعاديرر ة المرر عيررة العا، تنتخرربهم الجمأعضرراء
لمرردة ال تزيررد عررن ثررالث  قررة التصررويت التراكمرريبطري 

ويجوز إعادة انتخرراب أعضرراء مجلررس اإلدارة ،  سنوات
           ألكثر من مرة.
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 س مجلالة  ويعضهاء  انت  :(17) ادةمال 
 أو   االسررتقالة  أو   التعيررين  مرردة  بانتهاء  المجلس  عضوية  تنتهي

 أخرررل قرررد ضرررو علا أن اإلدارة لمجلرررس ثبرررت إ ا أو  الوفررراة
 يقترررن أن بشرررط الشررركة بمصررلحة تضررر  بطريقة   بات ج بوا
 عضررويت   ءتهررابان   أو   العاديررة،  عامررةلا  الجمعيررة  بموافقررة  كل 
ً فو   يررةالعرب  لكررةالمم يفرر  ريةاسرر  اتمرر لي عت  أو  نظررام ألي قررا

ً   قرردم  أو   إعسرراره  أو   إفالس   بشهر  حكم  إ ا  أو   السعودية  طلبررا
 دفاقرر  أصرربح  أو    ونرر دي   دفررع  عن  قفو ت   أو   دائني ،  مع  للتسوية

 الً عمرر   ارتكابرر   ثبت  ا إ  أو   عقلي  بمرض  يبصأ  أو   ور،عشال
 يجرروز  ك لرر   ومع.  يرتزو بال  أدين  أو   واألخالق  باألمانة  مخالً 

 ضرراءعأ يررعجم لعررز توقرر   كررل  فرري  ديررةعاال  مةاالع  للجمعية
 العضررو   بحررق  إخررالل  دون  و لررك  بعضررهم  أو   اإلدارة  مجلس

 العررزل  وقررع  اإ   بررالتعويض  لبةبالمطا  الشركة  تجاه  المعزول
 مجلررس  ولعضررو   سبمنا  غير  وقت  في  أو   مقبول  ري غ  ببسل
 وأال  اسبن م  وقت  في   لك  يكون  أن  بشرط  يعتزل  أن  ةدارإلا

 قبل  مسؤوالً  كان

 .رارأض من  لازت االع ى عل برت يت  اعم ةالشرك

 

 
 
 

 انتهاء عضوية المجلس   :(16) المادة
 نتهاء صالحيةمجلس بانتهاء مدت  أو باضوية التنتهي ع

سررارية فرري  تعليمررات و ظررام أألي ن وفقرراً  العضررو لهررا
كررل   العادية فيية العامة  لجمعيجوز ل  لكمملكة، ومع  ال

 مهجميررع أعضرراء مجلررس االدارة أو بعضرر وقررت عررزل 
اه الشررركة زول تجرر المعرر  و عضرر ق الالل بح دون إخ ك   لو 

ل لسرربب غيررر مقبررول وقع العز  إ ابالمطالبة بالتعويض  
ارة أن مجلررس االد مناسررب ولعضررو  أو فرري وقررت غيررر

ن ناسررب واال كررا لك في وقررت مأن يكون    بشرط  يعتزل
ن ى االعتررزال مرر ا يترتررب علرر الشررركة عمرر   مسؤواًل قبررل

 أضرار.
 مجلررسمررن ال  توصررية  علررى  اءن ب ويجوز للجمعية العامة  

مررن تغيررب مررن األعضرراء عررن حضررور  ضررويةاء عهرر ن إ
 متتالية للمجلس دون ع ر مشروع.ثالثة اجتماعات  



 ي م األساسالت النظاتعدي 

 

 

11 

 

 المركز الشاغر في المجلس  :(18) المادة
 ان  االدارة  لمجلررس  كرران  المجلس  اعضاء  أحد  مركز  شغر  إ ا

 فرريهم  تترروفر  ممن  الشاغر  المركز  في  عضوا  –  مؤقتا  –  يعين
 األصرروات  ىلع  الحصول  في  رتيبت لا  سبح ب   فايةلكوا  ةخبرلا

 ،خاللها  من  اإلدارة  مجلس  انتخاب  مت   التي  العامة  الجمعية  في
 خررالل ةالماليرر  السرروق وهيئررةوزارة لرر ا برر لك تبلررغ أن ويجررب
 هرر ا يعرررض ان علررى التعيررين ترراريخ مررن عمررل أيررام خمسررة

 اله  اجتماع  اول في العادية العامة  الجمعية على  يينعت ال

  تتوافر  لم   اوإ  سلف   ةدم  الجديد  ولعضا  ويكمل   هاررقإل
  عدد  صنق  بسبب   اإلدارة  مجلس  دالنعقا   الالزمة  الشروط
 الشركات   نظام  في   علي    صنصومال  األدنى   الحد  عن  أعضائ 

  العامة  الجمعية  دعوة  االعضاء  بقية  على   وجب   النظام  ه ا  أو 
 مزاللا  ددالع  النتخاب  يوما  ستين   (60)   خالل   لالنعقاد  عاديةلا

 .اءعضالا من

 الشاغر في المجلس زكالمر  (:17) المادة
ان دارة كررر د أعضرراء مجلررس االإ ا شررغر مركررز أحرر 

 ركررز الشرراغرفرري الم اً ن عضررواً مؤقترر للمجلررس أن يعرري 
ً بحسب ما    شرررط الترتيرربدون    -  يراه المجلررس مناسرربا

علررى ان يكررون ممررن ،  -  في الحصول علررى األصرروات
الجهررات أن تبلررغ  لكفايررة ويجررب  تتوافر فرريهم الخبرررة وا

ين تعيرر لا يخارمن ترر  ميةنظاال  مدةلال  خال  ب لك  المختصة
فرري   اديررةالجمعيررة العامررة الع  أن يعرض التعيين علررىو 

 وإ امل العضو الجديررد مرردة سررلف .  ها ويكاجتماع لأول  
وط الالزمررة النعقرراد مجلررس االدارة لررم تترروافر الشررر

منصرروص بسبب نقص عدد أعضائ  عن الحد االدنى ال
 قيررةعلى ب ب  ظام وج الن ات أو ه ا  ي نظام الشركعلي  ف

يررة لالنعقرراد خررالل امة العادعال  عيةمج لا  وةدع  ءاعضاال
 عضاء.من االالالزم  اب العددنتخ ستين يوماً ال

 
 

 اختصاص مجلس اإلدارة   (:19) دةالما
  يكون  ةماالع  للجمعية  ةقررالم  االختصاصات  عاةرام   عم

  ى عل  ومنها  الشركة  ادارة  في  السلطات  اوسع  االدارة  لمجلس
  واالدارية   المالية  ائحلو ل ا  اردصا  رحصال  ال  مثاللا  ل سبي 

  كبار  عيينتو   صالحيات   دوتحدي   معاال  المدير  وتعيين  للشركة

 ارةاإلد  ص مجلساختصا  :(18) المادة
امررة، للجمعيررة الع ةرقرررختصاصررات الممررع مراعرراة اال
الشركة دارة  إلسلطات في  اإلدارة أوسع ا  يكون لمجلس

راف علررى سررتثماراتها واالشرر ها وتحديررد اسياسات   ورسم
 ألعمررالفررة اام بكاوالقيرر  أمورهررا يفوتصررراعمالهررا 
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  ان    اختصاصات   ودحد  في  االدارة  مجلسلو   للشركة  ينوظف الم
  الغير  من  او   هءاعضا  من  اكثر  او   واحدا   يفوض  او   يوكل

 وإلغاء  كةالشر  نظام  بها  يسمح  ةين مع   اعمال  او   عمل  بمباشرة
  لمجلس   ويجوز  جزئيا  أو   كليا  ضيو تفال  او   لالتوكي   ه ا

  او   كوميةلح وا   المصرفية  المؤسسات  من  ضاراالقت   االدارة
 اصولها   بعض  رهنو   سنوات  ثالث  عن  تزيد  لجال  وكالبن 

  يةتسو   تمادعا  االدارة  لمجلس  ويجوز  القروض  لتلك  ضمانا
  بيع  ةاراالد  لمجلس  يجوز   ال   ان   اال  الشركة   عمالء   حسابات

               .العادية العامة يةالجمع ةقفوا بم اال الشركة تاراعق

شررأنها الترري مررن    ملكررة وخارجهرراداخل الم  اتتصرفالو 
سررلطات مجلررس حيات و تشمل صررالو ها  اغراض  تحقيق

 :يلي ما المثال ال الحصر  سبيلى علدارة اإل

 ها وعقاراتهاوممتلكات   ول الشركةالتصرف في أص  -1 
لبيررع الرررهن وا  الرررهن وفررك  قبول الهبة وحررق  ول  حق
علررى   والمثمن،ثمن  بض وتسليم الوق  واإلفراغ  اءوالشر

فرري ه وحيثيررات قرررار محضررر المجلررس يتضررمن أن
مراعرراة لمبررات ل لك مع  اب وااألسب   البيعالتصرف و 

 التالية:الشروط 
ً قارب كون البيع من ي أ -أ طبقاً لألصررول   لثمن المثل  ا

 ا.رف عليهالمتعا  المحاسبية
ة الضروراالت  اال في ح   أن يكون البيع حاضراً  -ب

 بضمانات كافية.و 

تضرررر الشررركة   رفصرر ت ك الل   علىتب   يترالأ -ت
 التزامرراتأو تحميلهررا  أنشررطتهاتوقررف بعررض و 

 .ب شروط  لك التصرفب سب   أخرى
 
مارية سررتث أنررواع الحسررابات بمررا فيهررا اال كافررةفررتح  -2

ادات عتمرررر وإدارتهررررا وإقفالهررررا والتوقيررررع علررررى اال
ى لد  إليداعواحب  لية والساوالتحويالت والمستندات الم

ريررررة جالت ق اارو األو  توإصرررردار الشرررريكا ،البنرررروك
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الت كافررة المعرراملرر  الحررق فرري تنفيرر   وتجييرها للغير و 
تحديرررد وتعيرررين المفوضرررين برررالتوقيع و  ةي المصررررف

وإلغرراء بطاقررات  صرردارالحياتهم وإلغائهررا وطلررب إصرر 
 الرقم السري.الصرف اللي و 

 متقرردي ألمر و ات  دسن فاالت والر الضمانات والكإصدا-3
ق ي دناصرررر وال بنرررروكللبكافررررة أنواعهررررا  ناتالضررررما

 ليررة ومؤسسررات التمويررل الحكرروميؤسسررات الماوالم
كافررررة األوراق  يررررع علررررىوالتوقة، ودائنرررري الشرررررك

 ب لك.المتعلقة    والمستندات
صررناديق  انررت مثررلة كجهرر  أي ععقررد القررروض مرر  -4

مررع ية  جار، والقروض الت يومؤسسات التمويل الحكوم
 وأليمرردتها    بلغررت  اهمرر م  ليررة،الما  ؤسسرراتالمو البنوك  

 لمجلس.ا  هارريقد  حدو 
ي يقدرها حق إبراء لمجلس االدارة وفي الحاالت الت -5

ا يحقررق ن التزامرراتهم طبقرراً لمرر الشررركة مرر   مررة مررديني
اسرربية المتعررارف المح وبحسررب االجررراءات  مصررلحتها

كوك فرري المشرر  خصصررات الررديونم فرري تكرروين عليهررا
 أىورمرردة  لرردينضررى علررى ام، وأن يكررون هاتحصرريل
علررى   برر ،ة  مطالبرر لا  في  رارستمالاعدم جدوى    المجلس

ء راإبرر ه فرري  جلس وحيثيات قرارتضمن محضر المأن ي 
لرر لك، كمررا أن األسباب والمبررات  يني الشركة  دم مة  
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 .ي يجوز التفويض فال   حق للمجلس،االبراء  
راك مرررع الغيرررر فررري تأسررريس الشرررركات أو االشرررت  -6
ت ركاشرر  ص فرريالحصرر و األسررهم  كا أو تملرر أسيسررهت 

، االنرردماج معهرر أو ا اهرر ي عل وا سررتح الاأخرررى قائمررة أو 

ت نداصكوك والسوالودائع والواالستثمار بكافة أنواع   
فرري هرر ه األسررهم أو  واالسررهم والصررناديق والتصرررف

لكات بعض أصول وممت   تقديمفي    حقالل   و   ،الحصص
 ال أيلشررركة كحصررة عينيررة فرري رأس مرر اقررارات وع

تأسيسررها وتعديل عقررود   ،هاسستؤ   أو   ايهرك فاششركة ت 
علررى عقررود التأسرريس الخاصررة  ةركلشرر ا قيررع عررنوالتو 

تها حق تعررديالفيها ومال  بالشركات التي تشارك الشركة
 ه الشررركات وأيرراً كرران مضررمون هرر   أياً كرران نرروع هرر ه

خاصة بزيادة أو إنقاص يالت العدلت ا اعديالت بما فيهت ال
وبيعهررا   ألسررهمص واصرر ح العن  ل  لتنازرأس المال أو ا

 صحصررر الب  القبرررولت العالقرررة أو فرررق األنظمرررة  او 
واألسهم المتنازل عنها للشركة أو تحويل الشررركات أو 

ت حصررص واألسررهم فرري الشررركاوشراء ال  مجها وبيعد
وللمجلس طلب  ابعضه  سواء كل الحصص واألسهم أو 

على طرح األسررهم والحصررص الترري لتفاوض  وال  قبو و 
خل المملكة الخاص دا  ام أو الع  باتت الكل  لشركةتملكها ا

مراعرراة المتطلبررات   عمرر ا  جهرر راة أو خ عربية السررعودي ال
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ارة  أي ركة فرري إدالنظامية وللمجلس تعيين ممثلي الشرر 
ها أو مساهمة فيها وحضور ركة أخرى تكون تابعة لش
ومجررالس   مسرراهمينالو  ء أجمعيررات الشررركا  تتماعااج 

 نعررر ة يابررر ن  تصرررويتاإلدارة ومجرررالس المرررديرين وال
اضررر اجتماعررات لررى قرررارات ومح توقيررع علاركة و الش

والمسرراهمين ومررديرين ومجررالس  ءاركلشرر ا جمعيررات
اقيررات والصرركوك أمررام على االتفوالتوقيع   اإلدارة فيها.
 .والجهات الرسميةكتاب العدل 

ونررواب  للشررركة يس التنفيرر يالرررئ عررزل و تعيررين  -7
 ين.ئيس التنفي ي الر
واب الرررئيس ونرر الرررئيس التنفيرر ي  تحديد صالحيات  -8
 نفي يين وواجباتهم وحقوقهم المالية.الت 
اعتمرراد المركررز المررالي والقرروائم الماليررة والميزانيررة -9

 ة.وية للشركالسن 
 لحق فرري تفررويض أو دود اختصاصات  افي ح   مجلسللو 

 أو لجنررة مررن لجرران  أكثر مررن أعضررائ   توكيل واحداً أو 
الغيررر فرري   مررن  أو   شررركةلاموظفي  أو من أحد    المجلس

غرراء إلي  فرر   حررقلاة ولرر   مررل مررن أعمررال معينرر مباشرة ع
 اً أو كلياً.التفويض أو التوكيل جزئي 
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 ارةاإلد مجلس  اعضاء مكافأة(:  20) المادة
 ال  بةنسرر   توزيررع  يررتم  أن  يجرروز  أرباح  كةشرال  حققت  حال  في 

 خصررم بعررد الررربح صررافي برراقي مررن (% 10) عررن تزيررد
ً ب طت   مةعاال  ةمعي الج   رتهارق  التي  طياتاالحتيا  نظررام  ألحكام  يقا

 ىلرر ع ربررح عزيرر تو  وبعررد األساسرري النظررام وهرر ا اتشررركلا
 المرردفوع،  ةالشرك  لسماأر  من  (%  5)  عن  يقل  ال  مينالمساه
ً  المكافررأة هرر ه اقاسررتحق يكررون أن علررى  عرردد مررع متناسرربا

  لررك يخررالف تقرردير وكررل العضررو، هاضررريح  الترري الجلسررات
 .باطال  يكون

  علي    يحصل  ما  عمومج  جاوزت ي  ال  ل،حواأل ا  يعجم   وفي
  غمبل  نيةيع  او   مالية  ياازوم  مكافئات  من   ارةاإلد  لسج م   و ضع
  تي ال  الضوابط  قفو   لاير  ألف  خمسمائة) لاير  500,000)

  حضور  لبدل  االعلى  الحد  ويكون  .تصاصخ اال   جهة  تضعها
  عن  لاير   االف  خمسة   (لاير  5,000)  ولجان   سالمجل  جلسات

 .قامةإلوا السفر مصاريف لةشام ريغ سة،لج   كل
  رئيس  فيهم  بما   المجلس  أعضاء  ن م  و ض ع  لكل  يدفع

  لجأ  من  لونهاحميت  التي  الفعلية  ت النفقا  ةمقي  مجلس،لا
  مجلس  من  نبثقةملا  اللجان  أو   لسالمج   اجتماعات  حضور
 .واإلعاشة واإلقامة رالسف مصروفات  لك في بما اإلدارة

  مةعاال  الجمعية   إلى  ةاإلدار  مجلس  تقرير   يشتمل  أن  يجب 
  مجلس  أعضاء  علي   حصل  ما  لكل  ل مشا  بيان  على  ةادي علا

 ارةداإل مجلس  عضاءأ مكافأة  (:19) المادة
غ معين أو  ارة من مبلجلس اإلدأعضاء م أةافكم تتكون  

حض  الج   رو بدل  مزاياعن  أو  نسبة    لسات  أو  عينية 
نة  انت نسبة معي ، و في حال كاحرب صافي األمن  عينة م

( من  5رة )الفق  أحكامفيجب مراعاة  من صافي األرباح  
ين اثنين  ب جمع  لاز  يجو   ، و   م( من ه ا النظا45المادة )

نظام    علي   ما نصود  حدي  ف  المزايا و أكثر من ه ه  أو  
، باإلضافة إلى  مكملة ل  ىأو أي أنظمة أخر  الشركات

مة إلقات السفر وا من مصروفا  دارةاإل ما يقرره مجلس
غي و  لألعضاء  جلسة  لكل  وفق اإليواء  المقيمين     رر 

المرعية   التعليمات  القرارات و  الاألنظمة و  مملكة  في 
اصادر لا الجهات  من  يشتمل  ويجب    .لمختصةة  أن 

العادية على   العامة  الجمعية  إلى  اإلدارة  تقرير مجلس 
دارة بيان شامل لكل ما حصل علي  أعضاء مجلس اإل

مكافآت وبدل مصروفات وغير  نة المالية من  خالل الس
ان ما قبض  المزايا. وأن يشتمل ك لك على بي    لك من

عاملين  بوصفهم  المجلس  ما    أعضاء  أو  إداريين  أو 
ر أعمال فنية أو إدارية أو استشارات. وأن قبضوه نظي 

وعدد   المجلس  جلسات  بعدد  بيان  على  أيضاً  يشتمل 
حضرها التي  تار   الجلسات  من  عضو  آخر كل  يخ 

 للجمعية العامة. اجتماع 
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  مصروفات  وبدل   مكافآت  من  يةالمال  ةن سال  خالل  ةاإلدار
 قبض    ما  بيان  ىلع  ك لك  يشتمل  وأن  يا،ازالم  نم   لك  روغي 

  قبضوه  ما  أو  يين ارإد  أو   عاملين   فهمبوص  المجلس  أعضاء
ً ي أ   يشتمل  نأو   تراااستش  وأ  ريةإدا  أو   فنية  أعمال  نظير  ضا

 ها حضر  التي  جلساتلا  وعدد  سمجللا  جلسات  بعدد  بيان  ىلع
 .مة العا للجمعية اعتماج  آخر خ ي تار  من و ض ع كل

 دارة،الا  لسمج  توصية   ى عل  بناءً   مة، عاال  ةمعي للج  يجوز
  ثالث   حضور  عن  االعضاء  من  تغيب  من  عضوية  انهاء

 .وع مشر  ع ر دون للمجلس متتالية اجتماعات
 

 

  منتدب لا  والعضو  والنائب  الرئيس  صالحيات :  (21)  المادة
   السر وامين

ً يسئر  أعضائ   بين  من   اإلدارة  مجلس  يعين ً   ا   ،رئيسلل  ونائبا
  بمنص  ني ب   ع جمال  زيجو   وال  منتدباً،  واً ضع  نيعي   أن  ويجوز
  ويحق  كة،بالشر  تنفي ي  صبن م  وأي  ةاإلدار  لس ج م  رئيس
.  جلسالمارات  رق  وتنفي   الشركة  عن  التوقيع   جلس الم  لرئيس 

  وهيئات  القضاء  أمام  ركةالش  بتمثيل  المجلس   رئيس  ويختص
  إلى   ت صالحيا  بعض  ضيبتفو   الحق  ول   ،روالغي  التحكيم
 ةمباشر  في  غيرلا  من  أو   دارةإلا  سمجل  أعضاء  من  غيره
 رةاإلدا  مجلس  رئيس  بنائ  حلوي  محددة،   أعمال  أو   عمل
  مجلس  يحدد  كما.  غياب   عند  دارةإل ا  لسمج   رئيس  محل

 والعضو  بائ لناو  الرئيس  صالحيات:  (20)  المادة 
   السر مينأ و بنتدمال
ً يسرراً ون ئ رين أعضائ   ن ب ة مداريعين مجلس اإل  -1  ائبررا

وز وال يجرر منترردب،  عضواً    ل  أن يعينويجوز  س  ئي للر
وأي منصررب   ارةئيس مجلررس االدمع بين منصب رالج 

 تنفي ي بالشركة.
لس اإلدارة مع مراعاة اختصاصات وصالحيات مج -2

اع مرر مجلس لالجت ال عوةارة بديختص رئيس مجلس االد
مرررة لعاة امعيررر واجتماعرررات الج  تررر ورئاسرررة اجتماعا

نيابررة عنهررا أمررام   ة والتوقيررعركالشيل  تمث و   ،ني للمساهم
يرررر وغ ميرررةيرررة وشرررب  الحكو الجهرررات الحكوم يرررعجم
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  ضو لعوا  المجلس  رئيس  واختصاصات  صالحيات  اإلدارة
 امنهم  كل  عليها  لصيح   التي  المكافآت  وتكون  المنتدب،
  والضوابط  دو حدال  في  المقررة  فأة المكا  ىإل  باإلضافة

 حكام الاو 

  ويعين   الشركات  امظن   من  (76)  رقم  المادة  ا عليه  ت نص  تيال
  من  أو   أعضائ   بين  من  يختاره  سر  ينأم  اإلدارة  مجلس

 اإلدارة   لس مج   قبل   من   ومكافآت   اختصاصات   حدديو  غيرهم، 
  وأمين   بنتدمال  والعضو   ئب ونا  المجلس  رئيس  مدة  تزيد  وال

  في   منهم   كل  عضوية  مدة  عن  اإلدارة  مجلس  عضو   رسلا
  أن  وقت  أي  في  جلسوللم  همخاب انت   ادةعإ  جوزي و  لس،المج 

ً   أو   يعزلهم   التعويض  في  عزل  من  بحق  إخالل  ن دو   منهم  أيا
 .اسبن م  غير  وقت  في أو  مشروع غير لسبب زلالع وقع إ ا

ي والررروزارات والهيئرررات الحكوميرررة والرررديوان الملكررر 
امررة والخاصررة واالمررارات واإلدارات علوالمؤسسررات ا

)إدارة ر يل المثررال ال الحصرر ب سرر كوميررة كافررة علررى الح 
 ةوإدارلعمررل  ومكتررب ا  مواالسررتقدا  زاتجواوالالمرور  

العالمررات  ني وإدارة تسررجيلالمرردفاع ن والررددي الوافرر 
يررة( والشررركات والبنرروك جارالت ة والوكرراالت يرر رالتجا
قيررع نيابررة حق تمثيل الشررركة والتو ، و راد وغيرهاواالف

ة ي ائ القضرر  ائية وشررب ميررع الجهررات القضرر عنهررا أمررام ج 
حررق لرر  ، و هررا أنواعهررا ودرجات مسررمياتها و  بمختلررف

 فعررة وإقامررةمداوال ةعرر لمرافبررة واوالمطال ةالمخاصررم
  -رار  اإلقرر    -  رد عليهرراعاوى والرر سماع الرردالدعوى و  

طلب اليمين    -اإلبراء     -التنازل     -الصلح     -إلنكار  ا
إحضررار الشررهود والبينررات   -نرراع عنرر  ورده واالمت 

الطعررن   -ح والتعررديل بررة والجررراج اإل  -طعن فيهررا  وال
ب طل   -  واقيعوالت   واألختام  إنكار الخطوط    -  ويربالتز

الحجررز ة دوائررر مراجعرر   -سررفر ورفعرر  لمنررع مررن الا
  -طلررب التحكرريم   -فيرر  جررز والتن طلررب الح  -لتنفيرر  وا

بتقررارير الخبررراء الطعررن     -تعيين الخبراء والمحكمين  
 ة بتنفيررر بررر الالمط  -بدالهم اسرررت والمحكمرررين وردهرررم و 

ى لرر عاالعتررراض      -  يهرراونفقبررول األحكررام      -األحكام  
  -  عررادة النظرررالتمرراس إ   -ف  تئناسرر لررب االام وطاألحك
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  -العتبررار طلررب رد ا  -حكام صكوك االميش على  الته
قض الحكم لدى المحكمة العليررا وطلب ن   -طلب الشفعة  

اوى لرردعاء ما يلزم حضور الجلسات فرري جميررع اإنه  -
 –ت والمسررتندات  ديم المرر كراتقرر   –اكم  ح لمميع الدى ج 

 لغ المبررا سررتالما  - مسررتنداتلاالمرر كرات و م سررتالوا
طلب    -حكام  صكوك األاستالم    -م الشركة  بشيك  باس

حالررة طلب إ  -دخال والتداخل  طلب اإل  -القاضي    تنحي
يررة )ديرروان المظررالم( و ولدى المحاكم اإلدار  -الدعوى  

و اللجرران لمنافسررة  ات نظام  في مخالفاظر  لدى لجنة الن 
ان فررض جرر للعماليررة و ن الجرراال طبيررة الشرررعية و ال
 المصرررفيةالمنازعات جان تسوية ول اليةملعات المنازا

ليررة  و عررات األوراق الماان الفصررل فرري منازولدى لج 
منازعات األوراق التجاريررة ولجرران مكاتب الفصل في  

يررة ولجرران مركم المنازعات التجارية و اللجرران الج حس
فررري المنازعرررات لجررران الفصرررل جررراري  و ت الغرررش ال

مررة محكو ال  ةالعامرر يابررة  ولرردى الن   التأمينيررة  فاتخالالمو 
المنازعرررات و  خالفررراتولجنرررة الفصرررل فررري المالعليرررا 
ازعررات ية واللجنة االسررتئنافية للمخالفررات والمن الضريب 

افررة يم واسررتالم ك، ولرر  حررق تسررلوغيرهررا الضررريبية
يلررزم فرري  نهرراء مرراالحكررام وإاالورق والمعررامالت وا

 قحرر قارات ل   العخص  ا ي فيم، و واللجان  ماكجميع المح 
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 باسررتالم  ا يتعلررقعنها فيمرر ة  اب ني   قيعلتو وا  لشركةتمثيل ا
ا وإدخالهرر ها  وتحررديث لفرز  والتجزئة وا  دمجلوالصكوك  ا

كوك برردل واسررتخراج مجموعررة صرر   في النظام الشررامل
ك العقاريررة ومراجعررة تصررديق صررور الصرركو مفقررود و 

اريررة وتعررديل عقالم عن األمالك العبات العدل لالست اكت 
طررررع م القة وأرقرررراح اطرررروال والمسرررر األد و حرررردو ال
حيرراء هررا وأسررماء األاريخ وتو  الصرركوكو ات خططرر ملوا
واسرررتالم األجررررة والعوائرررد  رسرررتئجاواال ترررأجيروال

ة يل الشركق تمث ول  ح االستثمارية بشيك باسم الشركة  
  يع نيابة عنها في  لك.والتوق

ارة صررالحية منفررردة االد  الحية رئيس مجلررسص  تعدو 
 الهاع   كرما  كل  في  التوقيع عنها    أو مثيل الشركة  في ت 

مررن كررل  ويض أو توكيررل الغيررر بررأي او تفرر حررق   لرر و 
 ات .صالحيات  او اختصاص

يتولى نائررب رئرريس المجلررس مهررام رئرريس المجلررس   -3
 عند غياب .

ي حال تعيين  بالصالحيات المنتدب ف  يختص العضو -4
يرر  كافررة التعليمررات ة وتنفدارإلي يحررددها مجلررس االترر 

 هلتقررديروفقرراً  لررس  لمج ، ويحرردد المجلررسالصادرة عررن ا
ل عليها يحص  التيقرار صادر من  المكافأة  ى  علء  ناوب 

ن جميع األعمال اإلضافية التي يقوم منتدب عالعضو ال
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 .ضو في المجلسوليس بصفت  عبها بصفت  تنفي ياً  
ين برر ن سررر يخترراره مررن يعررين مجلررس االدارة أمرري -5
 .عضائ  أو من غيرهمأ

ب نترردالمضو  الع  و س المجلس ونائب ال تزيد مدة رئي -6
ة عضرروي مجلررس االدارة علررى مرردة   عضررو   رسال  ني مأو 

إعادة انتخابهم وللمجلس   ويجوز  منهم في المجلس،  كل
بحررق   هم دون إخرراللفي أي وقت أن يعزلهم أو أيرراً مررن 

غيررر لسرربب فرري التعررويض إ ا وقررع العررزل مررن عررزل 
 وقت غير مناسب. و فيأمشروع  

 لسالمج  اجتماعات:  (22) المادة 
  شهرين   كل  في   مرة  رئيس   من  خطية  بدعوة  مجلسلا  يجتمع
  ترسل  أو   خطية  دعوةلا  وتكون  رئيس   من  وةبدع  االقل  على

  قبل  األعمال  بجدول   مصحوبة  اإللكتروني  د البري   أو  بالفاكس
  تدعست   لم  ما  تماع،ج ال ا  يختار  من  األقل  ىعل  أيام  خمسة(  5)
 عوةدلا  إرسال  فيجوز   طارئ  كلبش  االجتماع   عقد  ضاعو ألا

ً رام  االجتماع  إلى   والوثائق   االجتماع  أعمال  جدول  اله  فقا
  قبل  أيام  خمسة  (5)  عن  تقل  مدة  خالل  الالزمة  لوماتوالمع
 الى  يدعوه  ان  المجلس  يسئ ر  على  ويجب  االجتماع  تاريخ

  جوزي و   .ضاءع اال  من  نااثن    لك  الي   طلب  ىمت   االجتماع
 جلسات   في  عن    للحضور  هغير  ينيب  ان  المجلس  ضو عل
 .كورم ال مجلسلا

 المجلس  تاجتماعا : (21) ادةالم 
نة سرر ل فرري ال( مرات على االق4رة )يجتمع مجلس االدا
أن ويجرروز    كتابيررةوتكررون الرردعوة    ،بدعوة مررن رئيسرر 

عبررر  أو اإللكترونرري  و أ العررادي البريررد عبرررل ترسرر 
لررى رئرريس ب عويجرر ، رىخرر ة األحديثرر القنيررة ت ل الائ وسرر 

أن يرردعو   -فرري حررال غيابرر -أو من ينوب عن     المجلس
مررن  طلررب إليرر   لررك اثنررانإلى االجتماع متررى   سلالمج 
 .عضاءاأل
ً  ارةلمجلررس اإلدو   عقررد اجتماعاترر  مررن  للظررروف وفقررا

 .حديثةنية الخالل وسائل التق
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 المجلس  تماعاتجا نصاب :(23) المادة
 خمسة  (5)  رهحض   إ ا  اال  صحيحا  سالمجل  اعاجتم  يكون   ال

  يكون   ان  بشرط  االنابة  بطريق  او   بأنفسهم  لاالق  ىعل  اعضاء
  االقل  على  ءاعضا ( 4) سهم نفبأ  الحاضرين  االعضاء  عدد
  أن   اإلدارة  مجلس   لعضو   ويجوز  ل،مستق  عضو   همبين  من

 مجلس لا  اجتماعات  حضور  في  األعضاء  من  غيره  عن   ينيب
 ً  :ةالتي  للضوابط طبقا

  من   أكثر  عن   ينوب   أن  رةاإلدا  مجلس  لعضو  يجوز  ال (1
 .جتماعاال  ات  حضور في واحد  عضو 

 . بةبالكتا بتةثا اإلنابة ونتك أن (2

  نيبالم  بصوت   يتعلق   يماف  للنائب،   وز يج   ال  (3
 على   ام النظ  يحظر  التيقرارات  ال  على  التصويت

 .بشأنها  التصويت المنيب
المجلس  تصدر  ء االعضا  لراء  المطلقة  باألغلبية  قرارات 

  فيرجح   واتاالص  وتتسا  وإ ا  في   ثلين المم   او   الحاضرين
  رئاسة ل  فوض ي   من  او   لرئيسا  ع م  صوت  ل يا   رايال

  طريق   عنات  رقرا  المجلس   يصدر  ن ا  يجوز  ان   اال.  الجلسة
  كتابة   أحدهم  يطلب  لم  ما  تفرقينم  االعضاء  على  عرضها
 على ات  رراالق  ه ه  وتعرض  هافي   للمداولة  المجلس  اجتماع 
  يس الرئ   ابغي   حالة  في  ل   تال  ماعاجت  اول  في  درةاال  مجلس

 عضاء اال  من  الرئيس   ب يني  نلم  الرئاسة  نفتكو   ةسالجل  عن

 جلس الم اجتماعات نصاب :(22) دةماال
 حضره خمسة  إ ا  الإ  اصحيح   المجلس  اجتماع  يكون  ال
 الحاضرررين  ددأال يقررل عرر   بشرررطو   ،األقل  على  عضاءأ

 ةردااإل مجلررس لعضررو و  .عضرراءأ أربعررة عررن أصررالة

دارة س اإلمجل  عر اجتماحضو   ماعقة رئيس االجت بمواف
أن ينيب عنرر    ل كما    .ثةالحدي   وسائل التقنية  ريقعن ط
المجلررس   اجتماعررات  عضرراء فرري حضررورمررن األغيره  

الترري تختخرر  خررالل   القرارات  ىة عن  علوالتصويت نياب 
 ضوابط التية:طبقاً لل،  االجتماع

ن أكثر ب عن ينوألعضو مجلس االدارة  ال يجوز -1
 ت االجتماع. حضور  اعضو واحد في   من

ً بتة ثاة ب ون االنا أن تك -2 تكون عن   يمكن أن  - كتابيا
جتماع  ا وبشأن -ة الحديثة ني وسائل التق طريق
 . محدد

رات التي التصويت على القراللنائب ال يجوز  -3
 . على المنيب التصويت بشأنهالنظام يحظر ا

سات  من يراه من لدعوة لحضور جلللمجلس حق او 
 م على أال يرهو غموظفي الشركة أو مستشاريها أ

  . تصويتاليكون لهم حق 
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 .الحاضرين

 المجلس  تمداوال :(24) المادة 

  يوقعها محاضر في  ات راروق االدارة مجلس مداوالت  تدون
  وامين نالحاضرو االدارة مجلس واعضاء  المجلس يسرئ 

  رئيس يوقع  اصخ   سجل في حاضرالم ه ه نوتدو  السر
 .السر وأمين مجلسال

 ومداوالته  قرارات المجلس :(23) دةاالم 

ء عضررراآراء األ يرررةلب غلمجلرررس بأرات اتصررردر قررررا
ء يرررجح ن في  وعند تساوي الراضرين أو الممثلي الحا

 رئيس الجلسة.  صوت مع الجانب ال ي 
فرري محاضررر   رة وقراراترر س اإلداثبت مداوالت مجلرر ت 

 أعضررراء مجلرررس اإلدارةو  س الجلسرررةرئررري هرررا يوقع
 سررر. وترردون هرر ه المحاضررر فرريالحاضرون وأمررين ال

 سر.ة وأمين الارلس اإلديوقع  رئيس مج سجل خاص  
اجلررة ور العي األمات فقرارأن يصدر    للمجلس  جوزي و 
م يطلررب أحررد مررا لرر  ،رقينفرر ت م ءعضرراعلررى األعرضها  ب 

ا. اجتمرراع المجلررس للمداولررة فيهرر  -ة كتابرر  -األعضرراء 
ل اجتمرراع ات على المجلس فرري أو روتعرض ه ه القرا

 تاٍل ل .

 ين  جمعيات المساهم -الرابع  الباب
 

 معيات الج حضور: (25) ادةالم

ً تكوين   ونةالمك العامة عيةالجم ً  ا  يعجم  تمثل صحيحا
  الرئيسي  كزمر ال فيها يقع  التي المدينة في وتنعقد  اهمين،المس

  عيةالجم  حضور  حق  أسهم  عدد كان  أيَّا مكتتب لكل .للشركة
  العامة معياتالج  حضور  حق  هممسا ولكل ية،يستأسال

 ن  ت المساهميجمعيا - الرابع الباب
 

 الجمعيات  حضور: (24) المادة

همين، الجمعيات العامررة للمسررا  لكل مساهم حق حضور
ولرر  فرري  لررك أن يوكررل عنرر  شخصرراً آخررر مررن غيررر 

ور حضرر   يملي الشررركة فرر جلس اإلدارة أو عاأعضاء م
 ة.لجمعية العاما
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  غير من آخر صاً شخ  عن  يوكل أن  لك يف ول   للمساهمين،
  لجمعيةا حضور  في الشركة عاملي أو  اإلدارة مجلس اءأعض
 .العامة

  راكواشت   للمساهمين  ةالعام  اتالجمعي   اتاجتماع  عقد  ويجوز
  طةبواس  تهاراراق  على  والتصويت  تهامداوال   في  المساهم

  هيئة   تضعها  التي  ضوابطال  بحسب  ،حديثة ال  التقنية  لائ وس
 .لماليةا السوق

مين ت الجمعيررات العامررة للمسرراهجتماعرراجوز عقررد اي و 
ويت علررى فرري مررداوالتها والتصرر مسرراهم راك الواشررت 

ب وسررائل التقنيررة الحديثررة، بحسرر ا بواسررطة قراراتهرر 
 لجهة المختصة.التي تضعها االضوابط 

 ة التأسيسي الجمعية :(26) المادة

  سيةتأسي   جمعية  دعق  الى  المكتتبين  يع م ج   المؤسسون  يدعو 
  قفل   تاريخ  من   يوما  واربعون  ةخمس  (45)  خالل   لكو 

  حق   اسهم   د عد  كان  أيا  مكتتب  ولكل  االسهم  في  بتتااالك
  نع   نيابة  او   فس ن   عن  ةاصال  التأسيسية  الجمعية  حضور 

 ع االجتما لصحة ويشترط  المكتتبين من هغير

  على المال سأ ر نصف  (½)  يمثل بينالمكتت من  عدد حضور 
  وجهت   الولا   جتماعاال  في  صابالن   رتتوف  لم  ا اف  االقل

  يوما  عشر  خمسة   (15)  بعد  ديعق  ثان   اجتماع  الى  الدعوة
  يعقد  نأ  جوزي   لك،   معو  الي   الدعوة  توجي    من  لاالق  على

 النعقاد   المحددة  المدة  اءانته  من  ساعة  دبع  نيالثا  اعاالجتم
  جتماع اال  لعقد  عوةدال  تتضمن  أن  ويجب   األول،  االجتماع

 .االجتماع ه ا دعق كانيةإم عن الناإلع يفيد ما  ولألا

  المكتتبين   عدد  كان  أيا  صحيحا  ني لثاا  االجتماع  ويكون

 ألغيت 
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  .في   ممثلينال

 لتأسيسية ا ةالجمعي  اصاتاختص: (27) لمادةا

  من (63) بالمادة الواردة باألمور التأسيسية جمعيةال وتختص
 :لتاليكا  وهي كاتلشرا نظام

 الوفاء ومن ةالشرك مأسه بكل  بكتتااال من  التحقق (1
 من المستحق القدروب  المال رأس  من األدنى بالحد
 .النظام  ألحكام قاوف  االسهم قيمة

 .العينية صالحص  متقوي   تقرير في المداولة (2

 على االساس ةالشرك لنظام  ةالنهائي  النصوص ارراق (3
 وضالمعر  نظامال على جوهرية تتعديال تُدخل اال

 . في  ثلينالمم  ينالمكتتب عجمي ةفقبموا اال اعليه

  تتجاوز ال ةلمد إدارة مجلس أول أعضاء تعيين  (4
  قد يكونوا لم إ ا حسابات عج رام  وأول سنوات خمس

 ظامهان   يف أو  الشركة تأسيس عقد في نواي عُ 
 .سياألسا

 قاتوالنف  االعمال  عن المؤسسين تقرير في داولةلما  (5
 . رارهواق التأسيس اضاهاقت  التي

 
 
 

 ت ألغي
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 العادية العامة الجمعية اختصاصات: (28) ةالماد

  العادية،   غير  مةالعا  الجمعية  بها  تختص  التي  موراأل  عدا  فيما
  ة علقالمت   األمور  يعبجم   العادية  عامةلا  الجمعية  ختصت 

  األشهر   خالل   السنة  في   ألقلا  على  مرة  تنعقد و   بالشركة،
  دعوة   زجو وي   ركة،لشل   المالية  السنة  ءالنتها  لتاليةا   لستةا

  إلى   الحاجة  دعت  كلما  لالجتماع  أخرى  عادية  عامة  جمعيات
  جنة ل  تشكيل  العادية   ةالعام  الجمعية  اختصاصات  ومن  لك، 

 .اتعابها تحديدو جعةارالم

 العادية العامة الجمعية صاصاتاخت: (25) دةلماا

 غيررر  العامررة  جمعيةال  بها  تختص  التي  األمور  عدا  فيما
 األمررور  بجميررع  لعاديةا  مةالعا  لجمعيةا  تختص  ادية،الع

 السررنة  فرري  قررلألا  علررى  مرررة  وتنعقد  بالشركة،  المتعلقة
 ةيرر المال السررنة ءالنتهررا التاليررة تةالسرر  األشررهر خررالل

 أخرررى  اديررةع  عامررة  جمعيررات  ةدعررو   وزويج   للشركة،
 . لك إلى الحاجة دعت كلما  جتماعلال

 الجمعيات  عوةد: (30) مادةال

  من   بدعوة  ساهمينللم  الخاصة  او   ة العام  ياتالجمع   تنعقد
 العادية  امةالع  الجمعية  يدعو   ان  سالمجل  ىعلو   االدارة  مجلس
  او  جعةراالم  ة لجن   او   تاباالحس  جعرام   لك  طلب  إ ا  لالنعقاد

.  االقل  على  ال الم  سرأ  من%  5  يمثل  المساهمين  نم  عدد
  يقم   لم  إ ا  لالنعقاد  عية الجم   دعوة   الحسابات  جعا رلم  ويجوز
ً ي  ثالثين   (30)  لخال   لجمعية ا  عوةبد   المجلس   تاريخ   من  وما

 .اباتالحس جعارم لبط

  في   األعمال  وجدول   العامة  الجمعية   النعقاد  الدعوة   تنشر
  يسي الرئ  الشركة  مركز  فيها  التي  المنطقة  في  توزع   يفةصح 
ً   وعشرين  احدبو   قادلالنع   المحدد  دالميعا  قبل  لاألق  على  يوما

  سوق ال  هيئة  لى إ  مالاألع   جدولو  الدعوة  من  صورة  وترسل
  الميعاد   في  لدعوة ا  ي بتوج  اءتفاالك   يجوز    لك  عوم  مالية،ال

 الجمعيات  دعوة: (27) مادةال

 بدعوة  نمساهمي لل  الخاصة  و أ  مةالعا  عيات الجم   تنعقد
عليها الم  لألوضاعوفقاً    االدارة  س مجل  نم نصوص 

التي  والضوابط  الشركات  ونظام  النظام  ه ا  في 
  لسالمج   الشأن وعلىبه ا    وق الماليةتضعها هيئة الس

  لك   طلب  إ ا   لالنعقاد  العادية  عامة ال  الجمعية  يدعو   نأ
 من   عدد   و أ  جعةراالم  لجنة  و أ  اتساب الح   جعرام

  .قلاأل  على  مالال  س رأ  نم%  5  يمثل  اهمينالمس
  إ ا   لالنعقاد  معية الج   دعوة  الحسابات  جع ارلم  ويجوز

  ن ثالثي   (30)  لخال   الجمعية  دعوةب   المجلس  يقم  لم
 ً  .ساباتالح  جعا رم بطل  تاريخ  من يوما

  األعمال  وجدول  العامة  الجمعية  النعقاد  ةالدعو   تنشر
  لشركةا  مركز  فيها  لتيا  المنطقة  في   توزع  ةحيفص  في
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  ل ترسو  مسجلة،  بخطابات  المساهمين  جميع  إلى  الم كور
 ، المالية وقالس هيئة إلى مال األع وجدول الدعوة نم صورة

   .للنشر ةحدد الم المدة خالل لكو 

  وعشرين  واحد ب   عقادلالن  المحدد  ادالميع  بلق  الرئيسي
 ً   بتوجي    االكتفاء  يجوز   لك  مع و   ،قلاأل  على  يوما

  المساهمين  جميع  ىإل  كور الم   ادالميع  في  ةالدعو 
  وجدول  الدعوة  من  صورة  وترسل  ،سجلةم  طاباتبخ

المختصة   إلى  األعمال   المدة   الل خ   كو ل  ،الجهات 
   .لنشرل حددةالم

 العادية العامة الجمعية اجتماع نصاب: (32) المادة

  حضره  إ ا  اال  صحيحا  العادية  جمعيةال  نعقادا  كوني   ال
  فا ا   االقل  على  شركةال  لما  سأر  (¼)   بعر  لونيمث   مساهمون

االجتماع  بالنصا  يتوفر  لم  الى   الدعوة  وجهت   االول  في 
  االول   لالجتماع  اليةت ال  ماوي   (21)  خالل   يعقد  نثا  اجتماع

 في  كرها ردة الوا بالطريقة الدعوة ه ه نشروت

  االجتماع   قديُع   أن  يمكن  كما.  لنظاما  ه ا  من  (30)  دةالما
  االجتماع  دنعقاال  المحددة  ةمدال  ءهاانت   من  ساعة  بعد  الثاني
  يُفيد   ما  ألولا   االجتماع  لعقد  دعوةال  تتضمن   أن  بشرط  األول
  عقد   ويجوز  االجتماع،   ا ه  عقد  ية إمكان   عن  ناإلعال

 ك ارواشت   للمساهمين  العادية  العامة  الجمعية  اجتماعات
  بواسطة   تهاراراق  على   ويتوالتص  داوالتها م  في  اهمالمس

 الجهة  ضعهات   لتيا الضوابط بحسب ة،الحديث  نيةالتق وسائل

 .المختصة
 

 ديةالعا  العامة ةالجمعي  اجتماع نصاب: (29) المادة

دية صحيحاً الجمعية العامة العااجتماع    ديكون انعقاال  
ى عل  مال إال إ ا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس ال

و األقل يتو ،  لم  النصاب  إ ا  ه ا  فر  لعقد  الالزم 
االجتم  االجتماع، بعد ساعالث اع  يعقد  انتهاء اني  من  ة 

ال المحددة  االالمدة  أن نعقاد  بشرط  األول  جتماع 
لت  الدعوة  اال تضمن  األوعقد  يفيد  لجتماع  االعالن   ما 

امكانية   ه ا  عن  االحوال    االجتماع،عقد  جميع  وفي 
االجتما ايكون  صحيحاً  لثاع  عني  كان  االسهم  أياً  دد 
 الممثلة في . 
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 دية لعاا غير  العامة لجمعيةا عاجتما نصاب: (33) المادة

 ا إ  إال  صحيحا  دية العا  غير  لعامةا  معيةالج   اجتماع   ونيك  ال
 على  ةالشرك  مال  سأ ر  (½)  صفن   ونمثلي   نمساهمو   رهحض
  وجهت   ولاال  االجتماع   في  النصاب  يتوفر  لم  فا ا  قل،األ

  لمنصوص ا  نفسها   باألوضاع  ينعقد  ثان   اجتماع  الى  الدعوة
  يُعقد   ان  ويجوز  .النظام  ه ا  من  ( 30)  المادة  في  عليها

  عقادنال  المحددة  لمدةا  انتهاء  من  عةسا   دبع  الثاني  جتماعاال
  اع االجتم  لعقد  الدعوة  تتضمن  نأ  ط بشر   ولاأل   االجتماع

  وفي .  االجتماع  ه ا  دعق  إمكانية  عن  اإلعالن  يُفيد  ما  األول
ً   الثاني  االجتماع  يكون  األحوال  جميع   عدد  حضره  إ ا  صحيحا
 لم  وإ ا.  لاألق  على  مال ال  سرأ  ربع  يمثلون   نهمي المسا  من
 لىإ  دعوة  جهتو  ي،ن ثاال  االجتماع  يف   الالزم  لنصابا  فريتوا
  في   عليها  منصوصال نفسها  اعباألوض  ينعقد  لثثا  تماعاج 

ً   الثالث  االجتماع  ويكون  ظام،الن   ه ا  من  (30)  المادة  صحيحا
 هيئة  موافقة بعد في ، الممثلة األسهم عدد كان أياً 

 يرغ  العامة  الجمعية   اعاتاجتم  عقد  وزويج .  المالية  سوقال
  ويت التصو   اته مداوال   في  ساهممال  كار واشت   همينللمسا  العادية
  بحسب   الحديثة،  التقنية  وسائل  بواسطة  تهاارارق  على

 .المالية السوق هيئة هاتضع التي طالضواب 
 
 

  غير  العامة   معية الج   اجتماع  نصاب:  (30)  المادة
 العادية 

العامة  ال يكون الجمعية  العاديةغي   اجتماع  صحيحاً   ر 
إ ا يمثلح   إال  مساهمون  رأس  ضره  نصف  المال ون 

يتو   فإ ا االجتما   صابالن   ه ار  فلم  يعقد    األول، ع  في 
ال انتهاء  من  ساعة  بعد  الثاني  المحددة االجتماع  مدة 

وة لعقد  النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدع
ا ه   العالن عن امكانية عقدااالجتماع األول ما يفيد  

 ا حضره الثاني صحيحاً إ  عيكون االجتما، و ع االجتما
 ل على االقل. لماأس اع ررب  همين يمثل المسا نعدد م
الثاني    وإ ا االجتماع  في  الالزم  النصاب  يتوفر  لم 
ت دعوة الى اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها وجه

ع المادة  المنصوص  في  النظ  (27)ليها  ه ا  م  امن 
الثا االجتماع  أي لث  ويكون  االسهمصحيحاً   ا كان عدد 

 . مختصةلاموافقة الجهة الممثلة في  بعد 
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 يات بالجمع  ويتالتص: (34) لمادةا

 عامةال والجمعيات التأسيسية الجمعية في األصوات تحسب
  يجوز وال سهم، لكل صوت أساس ىعل  عاديةال غيرو  العادية

قرارات  على  التصويت يف كاراالشت  اإلدارة مجلس  ألعضاء
  ارةإد عن  مسؤوليةال من  م ممه ءاربإب تتعلق تيال الجمعية

 لهم رةباشم  غير و أ ةمباشر مصلحةب   تتعلق يالت  أو  ةركالش

 بالجمعيات   التصويت: (31) المادة

كلم  لكل عن  صوت  جمعياتسهم    ساهم   في 
في،  مساهمينال التراكمي  التصويت  استخدام    ويجب 

اال مجلس  و ارةدانتخاب  مجلس،  ألعضاء  يجوز    ال 
  ةقرارات الجمعي على    رة االشتراك في التصويتاإلدا

المسؤو  ممهم    اءبإبرتتعلق  التي   إدا  ليةمن    رة عن 
غير  أو  مباشرة  بمصلحة  تتعلق  التي  أو  الشركة 

  ة لهم. مباشر

 الجمعيات  تراراق: (35) المادة

  قة لالمط  باألغلبية  التأسيسية  الجمعية  في  تارارالق  تصدر
  دية العا  لعامةا  لجمعيةا  راتراق  وتصدر  فيها  الممثلة  هملألس

  إن ف   لك  ومع  ،االجتماع  في  لةالممث   مسهلأل  المطلقة  يةباألغلب
  موافقة   لزمت  خاصة  يازام  بتقييم  تارارالق  ه ه  تعلقت   اإ

  الم كورة   األسهم  (ي ثلث (  تمثل  لتيا  باألسهم   المكتتبين  أغلبية
 اكم  الخاصة،  يازاالم  من  ستفيدونمال  ب    اكتتب  ما  استبعاد  بعد
  ثي ثل  بأغلبية  ديةالعا  يرغ  مةالعا  جمعيةال  راراتق  صدرت 

  بزيادة   متعلقا  راراً ق  كان   اإ  إال  ، جتماعاال   في  الممثلة  األسهم
  قبل   بحلها  أو   الشركة  مدة  بإطالة  أو   تخفيض   أو  المال  رأس

  مع   باندماجها  أو   األساسي  نظامها  في  المحددة  المدة  انقضاء
ً   يكون   فال  أخرى  ةكشر   ثة ثال   غلبيةبأ  درص  اإ   إال  صحيحا

 .عاالجتما في  ثلةالمم  هماألس أرباع

 ت عياالجم تراراق: (32) المادة

قرررارات الجمعيررة العامررة العاديررة باألغلبيررة در تصرر 
الممثلررة فرري االجتمرراع كمررا تصرردر  لألسررهمالمطلقررة 
الجمعيررة العامررة غيررر العاديررة بأغلبيررة ثلثرري قرررارات 

قرراً راً متعلن قررراكا إ ااال   االجتماع،ة في  الممثل  ماالسه
 ةالرررة مررردإطأو ب  ،تخفيضررر أو  ،المرررال أسبزيرررادة ر

مدة المحددة في نظامها ال  انقضاء  ا قبلهالشركة أو بحل
االسرراس أو بانرردماجها مررع شررركة أخرررى فررال يكررون 

ثالثررة اربرراع االسررهم صرردر بأغلبيررة  إ اصررحيحاً اال 
 .الممثلة في االجتماع

وفقرراً ألحكررام نظررام -شررهر جلررس اإلدارة أن ي موعلررى 
 إ االعامررة غيررر العاديررة الجمعيررة قرررارات  -الشررركات

 لشركة األساس.نت تعديل نظام اتضم
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 معيات الج في  المناقشة: (36) المادة 

  ول جد   في  المدرجة  اتالموضوع  مناقشة  حق   اهممس  لكل
  اعضاء  الى  بشأنها  االسئلة  توجي   العامة  الجمعية  لاعما

 الشركة  نظام  في  نص  وكل  الحسابات  جعا رمو   االدارة  سلج م
  ويجب   .باطال  يكون   ق الح   ه ا  من  اهمالمس  حرمي   ساالسا
 اسئلة  على  ردال  اتالحساب   جعارم  أو  االدارة  مجلس  على

  للضرر   الشركة  مصلحة  ضيعر   ال  ال ي  درالقب   نمساهمي ال
 الى  احتكم مقنع غير سؤال  على الرد  ان المساهم رأى  اوإ

 .ناف اً  الشأن به ا هارارق  كونوي  العامة ةيعالجم

 ت الجمعيا في مناقشةال: (33) المادة

 في  المدرجة  موضوعاتال  مناقشة  حق  مساهم  لكل
 الى  نها بشأ  لةاالسئ  توجي  العامة يةالجمع  اعمال جدول

  ويجب،  ساباتلح ا  جعاروم  دارةاال  مجلس  اعضاء
 على  الرد  اتالحساب   جعارم  أو   االدارة  مجلس  على

 مصلحة   يعرض  ال  ال ي  بالقدر  ينالمساهم  ئلةسا
 سؤال   لىع ردال ان المساهم رأى وإ ا للضرر لشركةا

 ها رارق  ويكون   العامة  الجمعية   الى  تكماح   مقنع   غير
   . اً ناف الشأن به ا

 اضرالمح ادعدوا لجمعياتا سة رئا: (37) المادة 

  وا  االدارة  لسمج   رئيس  مساهمينلل  العامة  الجمعيات  يرأس
 ل لك  اعضائ   من   ارةاالد  مجلس  ينتدب   من  او   غياب   عند  نائب  
 .ونائب  اإلدارة مجلس  رئيس غياب لحا في

  ين المساهم  عدد   يتضمن  حضرم   معيةالج  باجتماع  حرر وي
 صالةا  حيازتهم   في   لتي ا  السهما  وعدد  لممثلين ا  او   ينالحاضر

  المتخ ة   قراراتوال  لها  المقررة  االصوات  وعدد  وكالة  او 
  وافية   صةوخال  خالفتها  او   عليها  وافقت  التي  صواتالا  وعدد

  صفة ب   المحاضر  وتدون   االجتماع  في  دارت  التي  للمناقشات
  س رئي  يوقع   خاص  سجل  في  اجتماع  كل  عقب   منتظمة
 .صواتاأل جمعب والمكلف سرها امينو  الجمعية

 المحاضر واعداد الجمعيات ئاسة ر: (34) المادة 

  لسمج   رئيس  ينماهللمس  العامة  الجمعياترأس  ي 
 ة االدار  مجلس  ينتدب   من  و ا   غياب  عند  نائب   او   االدارة

 اإلدارة  مجلس   رئيس غياب حال في  ل لك اعضائ  من
سر،  نائب و  أمين  الجلسة  رئيس  ماع  لالجت   ويعين 

 عية على تعيين . تصادق الجم  وجامعاً لألصوات

 عررردد منضررر يت  محضرررر ةالجمعيررر  باجتمررراع ويحررررر
 الترري  االسررهم  دوعد  لممثلينا  و ا  اضرينالح   المساهمين

 المقررررة  االصوات  وعدد  لةوكا  او   اصالة  حيازتهم  في
 قررتواف  الترري  االصرروات  وعرردد  ةالمتخ   قراراتوال  اله

 الترري مناقشرراتلل ةوافيرر  وخالصررة خالفتهررا او  عليهررا
 منتظمررة صررفةب  حاضرررالم وترردون جتماعاال  في  دارت
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 رئرريس وقعرر ي  خرراص لسررج  فرري مرراعاجت  كررل عقررب
 .صواتاأل  وجامع سرها  ينوام  عيةالجم

  لجنة   –  رةاالدا  سمجل  من   المنبثقة   اللجان   –  الخامس   الباب 
 جعةارالم

 االدارة  مجلس  لجان: (38) ةالماد

  ات  واللوائح  لألنظمة  وفقا  ةاإلدار  مجلس  نلجا  تشكل
 .عالقةال

 

  االدارة   مجلس  من  المنبثقة  اللجان  –  الخامس  الباب
 جعة ارالم لجنة –

 رة االدا سجل م  انجل: (35) المادة

ات ة واللرروائح  دون اإلخالل بما نصررت عليرر  األنظمرر 
وفقرراً متخصصررة    لجان  يللمجلس اإلدارة تشكة،  العالق

مررن هررا وبمررا يمكن  ضاعها  وفها وأو ركة وظرلحاجة الش
مهمررات   تحديدل  الصالحية في  و ،  فعاليةمهامها ب تأدية  

وفررق  هاومكافررآت أعضررائ  وضرروابط عملهررا، اللجرران
 صة.عها الجهات المخت تض ات التيمي لتعلاوابط و الض

 ة عجارالم لجنة تشكيل: (39) المادة

  مكونة   ةجعارم   لجنة  العادية  العامة  عيةالجم   منرار  بق  تشكل 
 رةاإلدا  مجلس  أعضاء  غير  من  أعضاء  ثةثال   (3)  من

  رار الق  في  ددويح  همغير  أو   نلمساهمي ا  من  سواء  نالتنفي يي 
 .أعضائها افآتكوم اعمله  بطوضوا جنةالل ماتمه 

 جعة ارالم لجنة تشكيل :(36) المادة

مراجعررة   لجنررةعامة العادية  ال  رار من الجمعيةتشكل بق
مررن   واءمن غير أعضاء مجلررس اإلدارة التنفيرر يين سرر 

 يقل عدد أعضررائها لى أالالمساهمين أو من غيرهم، ع
ار القررر يحررددوأن  ،ى خمسررةيزيررد علرر  ثررة والعررن ثال

 مكافآت أعضائها.ا، و هعمل  وضوابط ت اللجنةمهما
كرران للمجلررس أن   اللجنررةإ ا شغر مركز أحد أعضاء  و 

مركز الشاغر علررى ان يكررون ضواً مؤقتاً في الن عيعي 
ويجب أن تبلررغ برر لك لكفاية  وا  ممن تتوافر فيهم الخبرة

اريخ يررة مررن ترر خررالل المرردة النظامة مختصرر هررة الالج 
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عامررة جمعيررة العلررى ال ن يعرررض التعيررينأعيررين و الت 
ديررد مرردة أول اجتماع لها ويكمل العضو الج في    ةادي عال

 سلف .

 اللجنة  اعاجتم نصاب: (40) المادة

  أغلبية   ضورح  جعةارالم  لجنة  اجتماع  لصحة  رطيشت 
 رين،الحاض  أصوات   بأغلبية  تهاارارق  وتصدر  أعضائها،

  مع    صوت  يال   الجانب  رجحي   صواتاأل  تساوي  وعند
 .جنةالل ئيسر

 اللجنة  ماعجت ا بنصا : (37) المادة

 أغلبيررة  حضررور  جعةارالم  لجنة  اجتماع  لصحة  يشترط
 أصرررروات بيررررةلبأغ هررررات ارارق وتصرررردر أعضررررائها،
 الجانررب  يرررجح  واتألصرر ا  تسرراوي  وعنررد  الحاضرين،

 .االجتماع  رئيس  مع  صوت يل ا

 الحسابات  جع رام – السادس لبابا

 حسابات ال جعا رم تعيين: (43) لمادةا

بين    من  أكثر  او   اباتسح   جعارم  للشركة   نيكو   نا  يجب
  تعين    المملكة  في  بالعمل   لهم  المصرح  الحسابات  مراجعي
 عمل    ومدة  مكافأت   وتحدد  سنويا  العادية   ةالعام  ةالجمعي
ً أيض  للجمعية   ويجوز   اإلخالل   عدم  مع  هتغيير  قتو   كل  في  ا
 أو  اسبمن   غير  وقت  في  لتغييرا  وقع  اإ   التعويض  في  بحق 
 .شروعم  غير لسبب

 بات ساالح جع رام – سداالس ابالب

 الحسابات  جعا رم تعيين: (40) ادةالم

  من   أكثر  او  حسابات  جعارم  للشركة  يكون  ان  يجب 
مراجعي   في   بالعمل  لهم  المصرح  الحسابات  بين 

  مكافأت    وتحدد   لعاديةا  العامة  الجمعية  تعين   ةملكالم
  تجاوز أال ي ، على  تعيين   ويجوز لها إعادة،  مل ع   مدةو 

ز لمن ة، ويجوصلخمس سنوات مت    ن ة تعيي مجموع مد
عد مضي سنتين من استنفد ه ه المدة أن يعاد تعيين  ب 

انتتا ً   للجمعية  ويجوز   ،هائهاريخ   وقت  كل   في  أيضا
 وقع   إ ا  التعويض  في  بحق   اإلخالل   عدم  مع  تغييره
 .مشروع  غير لسبب أو  سبمنا   غير وقت في التغيير

 
 



 ي م األساسالت النظاتعدي 

 

 

33 

 

 باح االر يعوتوز ةالشرك ت با حسا – ابعالس بالبا

 الية الم السنة: (46) المادة

  شهر   من  ولاال   اليوم  من  اراعتبا  للشركة  يةلالما  السنة  تبدأ
   لك  من  ديسمبر هرش بنهاية  يوتنته  ميالدي  عام كل من  يناير 
 ارقر  صدور  تاريخ  من  االولى  المالية  السنة  تبدأ  ان  على  العام
  شهر  يةنها تىوح  ركةشال تأسيس نبإعال التجارة وزير ليمعا

 .التالية السنة من رديسمب

 

 االرباح  يعوتوز ةلشركا حسابات  – السابع ابالب

 المالية  السنة: (43) المادة

المالية السنة  يناير وتنتهي    للشركة من  تبدأ  أول شهر 
 . ميالدية  بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة

 لية لماا  وثائقال: (47) ادةالم

  ان  كةللشر  ة ي مال  سنة  كل  بنهاية  دارةاال  جلس م  على  يجب  (1
 السنة  عن  المالي  ومركزها  الشركة  نشاط   عن  ارتقري   يعد
  التي   الطريقة  التقرير  ه ا  ويضمن  المنقضية  ماليةال

  تحت   ثائق الو  ه ه  المجلس  ويضع  االرباح  لتوزيع  يقترحها 
 قاد النع  المحدد  عدالمو   قبل  لحساباتا  جعا رم  تصرف

 .قلاال لىع يوما  واربعين  ة( خمس45) ب العامة ةمعيالج 
  ورئيسها   الشركة  رةإدا  مجلس  رئيس   يوقع  نأ  يجب (2

 الفقرة  في  إليها  مشارال  وثائقال  اليالم  يرهاومد   التنفي ي
 الشركة   مركز  في   منها  نسخ   وتودع   المادة،  ه ه  من  (1)

  محدد ال  دالموع   قبل  ينالمساهم  تصرف   تحت   ئيسيالر
ً ميو   رينعشو   بواحد امةالع لجمعيةا النعقاد  .األقل على ا

 بالقوائم   همينالمسا  يزود  أن   إلدارةا  مجلس  ئيسر  على (3

 الية الم ئقالوثا: (44) المادة

اإلدارة في نهاية كل سنة مالية يجب على مجلس   (1
كة وتقريراً عن للشركة أن يعد القوائم المالية للشر

الم  نشاطها المالالي  ومركزها  السنة  ية عن 
ن هالمن  ترحة ر الطريقة المقي التقر   اقضية، ويضم 
ه الوثائق تحت رباح. ويضع المجلس ه يع األز لتو 

قبل   الحسابات  مراجع  دد ح الم  الموعدتصرف 
جمعية العامة بخمسة وأربعين يوماً على  النعقاد ال

  األقل.

 الشركة  إدارة  لسمج   رئيس   يوقع  أن  يجب  (2
 مشارال  ثائقالو   المالي  رهاومدي   التنفي ي  هاورئيس
 نسخ  ودعوت   ة،الماد  ه ه  من   (1)  فقرةال  في  إليها
 تصرف  تحت   رئيسيال  الشركة   مركز  في  هامن
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مراجع   دارة،اإل  جلسم  وتقرير   للشركة،  المالية   وتقرير 
  مركز   في  توزع  يومية  جريدة  في  تنشر   لم  ما  الحسابات،

ً   وعلي  .  سيالرئي   ركةالش   هه  من  صورة   سلير  أن  أيضا
  قبل   كو ل  ،ةلي الما  السوق  يئة وه  زارةالو   إلى  لوثائقا

ً   عشر  بخمسة  (15)  امةالع  يةع لجما  قادانع  تاريخ  على   يوما
 .األقل

  الجمعية  دقانعال  محددال  الموعد   قبل  المساهمين
ً  وعشرين  بواحد امةالع  .األقل  على يوما

 المساهمين  يزود  أن  اإلدارة  مجلس  رئيس  على (3
  ارة،اإلد  مجلس  قريروت   ،للشركة  ماليةال  بالقوائم

 ريدةج   في  تنشر  لم  ام  ،اباتحسال  وتقرير مراجع
  وعلي .  يسيالرئ   ركةالش  مركز   في  توزع  ةي يوم

 ً   ىإل  لوثائق ا  ه ه  من  صورة  يرسل  أن  أيضا
 الجمعية  انعقاد  تاريخ  قبل  و لك   ،ة الجهات المختص

ً  عشر بخمسة العامة  .لاألق على يوما

 احرب اال توزيع (48) المادة

 :تاليال ج الو على ةالسنوي  ةالصافي  الشركة ارباح توزع

  ي احتياط  لتكوين   الصافية  حاالربا  نم%    10  يجنب (1
 ه ا  وقف   عاديةال  العامة  للجمعية  ويجوز   نظامي
من    (% 30)الم كور    طياالحتيا  بلغ  ىمت   التجنيب

 .المدفوع المال رأس

 احتياطيات  نتكوي   تقرر  أن  العادية   العامة  للجمعية (2
  أو  كةالشر   ةلح مص  حققي   ال ي  بالقدر  و لك  ى،أخر
.  المساهمين  على   ناإلمكا  درق  بتة ثا  أرباح  يعتوز   ليكف 

 األرباح  فيصا  من  تقتطع  أن  ك لك   الم كورة  يةوللجمع
  أو  الشركة  لعاملي  ةاجتماعي   ؤسساتم  إلنشاء  مبالغ

ً  يكون ما لمعاونة   .المؤسسات ه ه من قائما

 االرباح توزيع (45) ةالماد

الصاأربا  توزع الشركة  السنوية  ح  الوج   فية  على 
 التي: 

)ي  -1 لتكوين 10جنب  األرباح  صافي  من   )%
تقر  أن  ويجوز  للشركة  النظامي  ر االحتياطي 

تى بلغ جنيب م ه ا الت ة العادية وقف  عامالجمعية ال
ا30) الم كور  حتياطي  الا رأس  من  ل لما%( 

 وع. فالمد

مجلس   -2 اقتراح  على  بناء  العادية  العامة  للجمعية 
ألرباح لتكوين من صافي ا  سبةيجنب ن رة أن  اإلدا
اتفاقياحت  الهامة   ياطي  الحاالت  لمواجهة 

 . المستعجلة
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  بعد   يالباق  من  توزيع  ررتق  أن  لعاديةا  العامة  للجمعية (3
من    (٪   5)  عن  تقل  ال  نسبة  ينلمساهما  على  لك 

 .المدفوع  كةرالش رأسمال

 في  المقررة  األحكام  عاةارم  بعد  العادية  عامةال  للجمعية (4
  من   والسبعين  السادسة  (76)  والمادة  ياألساس  مالنظا
 (٪  10)   نسبة  تقدم  ما  بعد  تخصيص  الشركات  نظام
  يكون   أن  على  اإلدارة،   جلسم  لمكافأة  قيالبا  من

ً و   كافأة لم ا  ه ه  اقاستحق   والضوابط   لألنظمة   فقا
 .المختصة الجهة نم صادرةال

تياطيات اح  ن تقرر تكوينللجمعية العامة العادية أ   -3
باأخرى،   او لك  يحققلقدر  الم  ل ي  شركة صلحة 

أر  توزيع  يكفل  على    ثابتة   باحأو  اإلمكان  قدر 
ك لك الم كورة  وللجمعية  تقتطع أن    المساهمين. 

صاف مبامن  األرباح  مؤسسات ي  إلنشاء  لغ 
اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائما 

 من ه ه المؤسسات.

ال    ن بنسبةك على المساهمي  ل  ن الباقي بعديوزع م -4
)تق عن  المال    لمائةبا  خمسة(  %5ل  رأس  من 
 وع. مدفال

األحكام ج لل -5 مراعاة  بعد  العادية  العامة  معية 
السادسة ( 76والمادة )ظام األساسي ن المقررة في ال

ما والسبعين   بعد  تخصيص  الشركات  نظام  من 
( نسبة  مجلس  10تقدم  لمكافأة  الباقي  من   )٪

اً أة وفقالمكاف  ون استحقاق ه هيك   دارة، على أناإل
 تصة. لمخصادرة من الجهة ابط الوالضوا  مةلألنظ

مجلس  لل -6 اقتراح  على  بناًء  العادية  العامة  جمعية 
ات  ااإلدارة  القرار  الخا   حول  من لمناسب  باقي 
ب  القرارات  األرباح  يتعارض مع   والتعليمات ما ال 

 لشأن.الصادرة من الجهات المختصة في ه ا ا
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بعلم  يجوزو  اإلدارة  استيفجلس  الضد  وابط  اء 
 اح نصفأرب توزيع    ت المختصةالجهامن    وعةوضالم

 سنوية خالل العام المالي.  وربعسنوية 

 باحاالر استحقاق: (49) المادة

ً   األرباح  في  حصت   لمساهما  يستحق  العامة  جمعية الرار  لق  وفقا
  وتاريخ   اقاالستحق  تاريخ  اررالق  نويبي   الشأن  ه ا  يف  الصادر

  في   المسجلين  األسهم  لكيلما  احاألرب   أحقية  ونوتك  زيعالتو 
 .لالستحقاق المحدد اليوم هايةن  في ساهمينمال سجالت

  على   يجب  التي  ةللمد  االقصى  الحد  المختصة  الجهة  وتحدد
  في   ةي العاد  العامة  عيةالجم  رارق  اثناءها   ينف  ان  دارةاال  مجلس 
 .ساهمينالم لى ع حاالربا توزيع  شان

 االرباح اقاستحق: (46) المادة

لقراساهالم  حقيست وفقاً  االرباح  في  حصت   ر م 
ال القرار الجمعية  ويبين  الشأن  ه ا  في  الصادر  عامة 

ال وتاريخ  االستحقاق  أتاريخ  وتكون  حقية  توزيع 
االسه   حاالربا سجاللمالكي  في  المسجلين  ت م 

 قاق. ستح هاية اليوم المحدد لالنالمساهمين في 

 ختامية  ماحكا - شرالعا الباب

 ( 54) :المادة

  في   نص  ب    يرد   لم  ما  كل  في   ولوائح    اتالشرك  ظامن  يطبق 
 النظام ه ا

 ختامية  محكاا - العاشر الباب

 ( 51) :ادةالم

السوق المالية  هيئة ونظام الشركات نظام  يطبق
 امالنظ ه ا في نص ب  يرد لم ما كل في حهماولوائ
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 األساسي  لنظام ا
 )شركة مساهمة سعودية(  -  الشركة السعودية لألسماك

 
 

 -------الموافق -----تم إعتماد التعديالت على النظام األساسي للشركة من قبل الجمعية العامة غير العادية للشركة السعودية لألسماك المنعقدة في  12  من 2  صفحة
 
 

 التأسيس  –الباب األول  
 (: التأسيس1مادة )

 سعودية.تأسست طبقًا ألحكام نظام الشركات ولوائحه وأحكام هذا النظام األساس، كشركة مساهمة 
 (: اسم الشركة 2المادة )

 الشركة السعودية لألسماك )شركة مساهمة سعودية مدرجه(.
 (: أغراض الشركة 3المادة )

في تتمثل أنشطة الشركة في استثمار وتربية الثروة المائية الحية، وصيد األحياء البحرية بكافة أنواعها كاألسماك والروبيان وغيرها سواء  
اه  المملكة العربية السعودية أو غيرها من المياه االقليمية والدولية، واستزراع األحياء المائية واألسماك والروبيان في البحار أو المي مياه  

 ية،المالحة أو المياه العذبة، وتشغيل وتربية وإنتاج األسماك والروبيان في األحواض الترابية واألقفاص العائمة وغيرها من األحياء المائ 
والبيع بالجملة والتجزئة لألحياء المائية واليرقات واألسماك والروبيان ومنتجاتها واألنشطة  وتفريخ يرقات األسماك والروبيان واألحياء المائية،

كالبيع والشراء المتعلقة بأسماك الزينة وغيرها، وتقديم المأكوالت البحرية الطازجة والمطهية والمشوية، والقيام بكافة األعمال المتعلقة بذلك  
التجميد وجميع األعمال المتعلقة باالستيراد والتصدير والمتاجرة   والتسويق والتصنيع واإلنتاج والتعبئة والتعليب والتخزين والحفظ بالتبريد أو

مشتقاتها، واستيراد  فيها بالجملة والتجزئة والنقل البري للبضائع والمهمات اللوجستية، واستيراد وتصدير وتصنيع وبيع وتسويق األعالف و 
 .وتصنيع وصيانة وتشغيل وتأجير السفن والقوارب والزوارق وغيرها من وسائل الصيد البحري 

 .وإنشاء وبناء وتملك وبيع وشراء وتأجير وتطوير واستثمار وإدارة العقارات واألراضي بكافة أنواعها
 . ل على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة )إن وجدت(وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة والقوانين المتبعة وبعد الحصو 

 (: المشاركة والتملك في الشركات 4المادة )
يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها )ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة( داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، كما يجوز لها 

أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق االشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات أن تمتلك األسهم والحصص في شركات  
  .المسؤولية المحدودة وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه األنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن

 تداولها.الحصص على أال يشمل ذلك الوساطة في  كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه األسهم أو
 المركز الرئيسي للشركة (: 5المادة )

 يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض، وال يجوز نقله لخارج الرياض إال بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح
كيالت داخل المملكة العربية السعودية أو من مجلس اإلدارة. ويجوز لمجلس اإلدارة بقرار صادر منه أن ينشئ لها فروعًا أو مكاتب أو تو 

 خارجها. 
 (: مدة الشركة  6المادة ) 

( تسعة وتسعون عامًا هجريًا تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة بإعالن تأسيسها ويجوز تمديد المدة ألكثر من مرة  99مدة الشركة )
 انتهاء المدة المحددة بسنة واحدة على األقل.بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية للشركة قبل 

 رأس المال واألسهم –الباب الثاني  
 الشركة  (: راس المال7المادة )

( أربعين مليون سهم متساوية القيمة  40,000,000( أربعمائة مليون ريال سعودي مقسم الى )400,000,000رأس مال الشركة هو ) 
 رياالت سعودية، وقد تم االكتتاب والوفاء بها بالكامل. ( عشرة 10تبلغ قيمة كل منها )

 
 



 األساسي  لنظام ا
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 (: االسهم الممتازة8المادة )
يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية وطبقًا لألسس التي تضعها الجهة المختصة أن تصدر أسهمًا  

الصادرة عن هيئة السوق المالية أو أن تقرر شراءها أو تحويل أسهم عادية إلى أسهم ممتازة أو  % وفقًا للضوابط 10ممتازة بما ال يتجاوز 
للمساهمين وترتب هذه األسهم   العامة  الجمعيات  التصويت في  الحق في  الممتازة  تعطي األسهم  إلى عادية وال  الممتازة  تحويل األسهم 

 سهم العادية من األرباح الصافية للشركة بعد تجنيب االحتياطي النظامي.ألصحابها الحق في الحصول على نسبة أكثر من أصحاب األ
 (: بيع االسهم الغير مستوفاة القيمة9المادة )

 يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المحددة لذلك وإذا تخلف عن الوفاء في ميعاد االستحقاق جاز لمجلس االدارة بعد اعالمه عن 
المسجل على عنوانه او ابالغه بخطاب مسجل بيع السهم في المزاد العلني او سوق االوراق المالية بحسب االحوال وفقا  طريق البريد  

 .للضوابط التي تحددها الجهة المختصة
مبالغ جاز وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي لصاحب السهم فاذا لم تكفي حصيلة البيع للوفاء بهذه ال

 .للشركة ان تستوفى الباقي من جميع اموال المساهم
ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف عن الدفع الى يوم البيع ان يدفع القيمة المستحقة عليه مضافا اليها المصروفات الي انفقتها الشركة في 

  هذا الشأن.
ري سهمًا جديدا يحمل رقم السهم الملغي وتؤشر في سجل االسهم بوقوع  وتلغي الشركة السهم الذي بيع وفقا ألحكام هذه المادة وتعطي المشت 

 البيع مع بيان اسم المالك الجديد. 
 (: اصدار االسهم 10المادة )

تكون االسهم اسمية وال يجوز ان تصدر بأقل من قيمتها االسمية وانما يجوز ان تصدر بأعلى من هذه القيمة وفي هذه الحالة يضاف فرق  
القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين وال يجوز توزيعها كأرباح، والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة فاذا تملكه اشخاص  
متعددون وجب عليهم ان يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتعلقة بالسهم، ويكون هؤالء االشخاص مسئولين بالتضامن  

 ناشئة عن ملكية السهم.عن االلتزامات ال
 (: تداول االسهم 11المادة )

 أخرى ذات العالقة.  ولوائحنظام السوق المالية ولوائحه وأي أنظمة  ألحكامتتداول اسهم الشركة وفقًا 
 (: شراء الشركة ألسهمها وبيعها وارتهانها 12المادة )

 : للشركة ما يليطبقًا لألسس و الضوابط التي تضعها الجهة المختصة، يجوز 
شراء أسهمها العادية و الممتازة بموافقة الجمعية العامة غير العادية و ال يكون لألسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات   (1

 .المساهمين
 .شراء أسهمها الستخدامها كأسهم خزينة وفقًا لألغراض المحددة من الجهة المختصة (2
 .برنامج أسهم الموظفينشراء أسهمها لغرض تخصيصها ضمن  (3
  .بيع أسهم الخزينة على مرحلة واحدة أو عدة مراحل (4
 ارتهان أسهمها ضمانًا لدين.  (5

 س المالأ(: زيادة ر 13المادة )
رأس المال )بعد موافقة الجهات المختصة( بشرط ان يكون رأس المال قد دفع    يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة (1

بأكمله. إذا كان الجزء غير المدفوع من رأس المال يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم  
 .تنته بعد المدة المقررة لتحويلها إلى أسهم
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جزءًا منها للعاملين في الشركة للجمعية العامة غير العادية في جميع األحوال أن تخصص األسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو  (2
والشركات التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك. وال يجوز للمساهمين ممارسة حق األولوية عند إصدار الشركة لألسهم المخصصة  

 .للعاملين
الكتتاب باألسهم  للمساهم المالك للسهم وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال األولوية في ا (3

بالنشر في جريدة يومية أو بإبالغهم بوساطة البريد    –إن وجدت    –الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ويبلغ هؤالء بأولويتهم  
 .المسجل عن قرار زيادة رأس المال وشروط االكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه

ألولوية للمساهمين في االكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء يحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق ا   (4
 .األولوية لغير المساهمين في الحاالت التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة

إلى  يحق للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه خالل المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال   (5
 .آخر يوم لالكتتاب في األسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق، وفقًا للضوابط التي تضعها هيئة السوق المالية

( أعاله، توزع األسهم الجديدة على حملة حقوق األولوية الذين طلبوا االكتتاب، بنسبة ما يملكونه من  4مع مراعاة ما ورد في الفقرة ) (6
األولوية الناتجة من زيادة رأس المال، بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم  حقوق أولوية من إجمالي حقوق  

الجديدة، ويوزع الباقي من األسهم الجديدة على حملة حقوق األولوية الذين طلبوا أكثر من نصيبهم، بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية  
لمال، بشرطة أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة، ويطرح من إجمالي حقوق األولوية الناتجة من زيادة رأس ا

ما تبقى من األسهم على الغير، ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص نظام هيئة السوق المالية والضوابط التي تضعها  
 .هيئة السوق المالية على غير ذلك

 س المالأ(: تخفيض ر 14المادة )
بعد موافقة جهة   –يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية تخفيض راس مال الشركة إذا زاد عن حاجتها او إذا منيت الشركة بخسائر 

  ني الرابعة والخمس (54ويجوز في الحالة االخيرة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة ) -االختصاص 
. وال يصدر القرار إال بعد تالوة تقرير خاص يعده مراجع الحسابات عن االسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على  من نظام الشركات

 الشركة وعن أثر التخفيض في هذه االلتزامات. 
( ستون يوما من  60وإذا كان تخفيض راس المال نتيجة زيادته عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين الى ابداء اعتراضاتهم عليه خالل )

تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المنطقة التي يقع فيها المركز الرئيسي للشركة، فاذا اعترض أحد الدائنين وقدم إلى  
 ذا كان آجال.الشركة مستنداته في الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي اليه دينه إذا كان حااًل أو أن تقدم ضمانًا كافيا للوفاء به إ

 مجلس االدارة – الباب الثالث 
 مجلس اإلدارة(: 15المادة )

أعضاء، تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريقة التصويت التراكمي لمدة ال    يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة
 اإلدارة ألكثر من مرة.تزيد عن ثالث سنوات، ويجوز إعادة انتخاب أعضاء مجلس 

 (: انتهاء عضوية المجلس16المادة )
تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صالحية العضو لها وفقًا ألي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، ومع ذلك يجوز للجمعية 

إخالل بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة  العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس االدارة أو بعضهم وذلك دون  
بالتعويض اذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب ولعضو مجلس االدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب  

 .واال كان مسؤواًل قبل الشركة عما يترتب على االعتزال من أضرار
ية من المجلس إنهاء عضوية من تغيب من األعضاء عن حضور ثالثة اجتماعات متتالية للمجلس  ويجوز للجمعية العامة بناء على توص

 دون عذر مشروع. 
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 (: المركز الشاغر في المجلس17المادة )
دون   -إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس االدارة كان للمجلس أن يعين عضوًا مؤقتًا في المركز الشاغر بحسب ما يراه المجلس مناسبًا  

على ان يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية ويجب أن تبلغ الجهات المختصة بذلك خالل   -شرط الترتيب في الحصول على األصوات 
ذا المدة النظامية من تاريخ التعيين وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. وا

افر الشروط الالزمة النعقاد مجلس االدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد االدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو هذا  لم تتو 
 النظام وجب على بقية االعضاء دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد خالل ستين يومًا النتخاب العدد الالزم من االعضاء.

 اإلدارة اختصاص مجلس (: 18المادة )
ورسم سياساتها وتحديد استثماراتها    مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة

اغراضها وتشمل  تحقيق    واالشراف على اعمالها وتصريف أمورها والقيام بكافة األعمال والتصرفات داخل المملكة وخارجها التي من شأنها
 :ما يلي صالحيات وسلطات مجلس اإلدارة على سبيل المثال ال الحصر

التصرف في أصول الشركة وممتلكاتها وعقاراتها وله حق قبول الهبة وحق الرهن وفك الرهن والبيع والشراء واإلفراغ وقبض وتسليم  (1
والبيع األسباب والمبررات لذلك مع مراعاة الشروط الثمن والمثمن، على أن يتضمن محضر المجلس وحيثيات قراره في التصرف  

 :التالية
 .أن يكون البيع مقاربًا لثمن المثل طبقًا لألصول المحاسبية المتعارف عليها -أ

 .أن يكون البيع حاضرًا اال في حاالت الضرورة وبضمانات كافية -ب
 .أخرى بسبب شروط ذلك التصرف التزاماتأال يترتب على ذلك التصرف تضرر الشركة وتوقف بعض أنشطتها أو تحميلها  -ـج

المالية والسحب   (2 فيها االستثمارية وإدارتها وإقفالها والتوقيع على االعتمادات والتحويالت والمستندات  بما  فتح كافة أنواع الحسابات 
وإصدار البنوك،  لدى  وتعيين  ال   واإليداع  المصرفية  المعامالت  كافة  تنفيذ  في  الحق  وله  للغير  وتجييرها  التجارية  واألوراق  شيكات 

 .المفوضين بالتوقيع وتحديد صالحياتهم وإلغائها وطلب إصدار وإلغاء بطاقات الصرف اآللي والرقم السري 
وك والصناديق والمؤسسات المالية ومؤسسات التمويل وتقديم الضمانات بكافة أنواعها للبن   إصدار الضمانات والكفاالت والسندات ألمر (3

 .الحكومي ودائني الشركة، والتوقيع على كافة األوراق والمستندات المتعلقة بذلك
عقد القروض مع أي جهة كانت مثل صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي، والقروض التجارية مع البنوك والمؤسسات المالية، مهما   (4

 .يقررها المجلسبلغت مدتها وألي حدود 
لمجلس االدارة وفي الحاالت التي يقدرها حق إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم طبقًا لما يحقق مصلحتها وبحسب االجراءات   (5

المحاسبية المتعارف عليها في تكوين مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها، وأن يكون مضى على الدين مدة ورأى المجلس 
ر في المطالبة به، على أن يتضمن محضر المجلس وحيثيات قراره في إبراء ذمة مديني الشركة األسباب والمبررات  عدم جدوى االستمرا 

 .لذلك، كما أن االبراء حق للمجلس، ال يجوز التفويض فيه
قائمة أو االستحواذ ع (6 تأسيسها أو تملك األسهم والحصص في شركات أخرى  الغير في  ليها أو تأسيس الشركات أو االشتراك مع 

االندماج معها، واالستثمار بكافة أنواعه والودائع والصكوك والسندات واالسهم والصناديق والتصرف في هذه األسهم أو الحصص، وله  
الحق في تقديم بعض أصول وممتلكات وعقارات الشركة كحصة عينية في رأس مال أي شركة تشارك فيها أو تؤسسها، وتعديل عقود 

ن الشركة على عقود التأسيس الخاصة بالشركات التي تشارك الشركة فيها ومالحق تعديالتها أيًا كان نوع هذه تأسيسها والتوقيع ع 
الشركات وأيًا كان مضمون هذه التعديالت بما فيها التعديالت الخاصة بزيادة أو إنقاص رأس المال أو التنازل عن الحصص واألسهم  

القبو  المتنازل عنها للشركة أو تحويل الشركات أو دمجها وبيع وشراء وبيعها وفق األنظمة ذات العالقة أو  بالحصص واألسهم  ل 
الحصص واألسهم في الشركات سواء كل الحصص واألسهم أو بعضها وللمجلس طلب وقبول والتفاوض على طرح األسهم والحصص  

خارجها مع مراعاة المتطلبات النظامية وللمجلس التي تملكها الشركة لالكتتاب العام أو الخاص داخل المملكة العربية السعودية أو  
أي شركة أخرى تكون تابعة لها أو مساهمة فيها وحضور اجتماعات جمعيات الشركاء أو المساهمين    تعيين ممثلي الشركة في إدارة
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ت الشركاء والمساهمين  ومجالس اإلدارة ومجالس المديرين والتصويت نيابة عن الشركة والتوقيع على قرارات ومحاضر اجتماعات جمعيا
 .ومديرين ومجالس اإلدارة فيها. والتوقيع على االتفاقيات والصكوك أمام كتاب العدل والجهات الرسمية

 .تعيين وعزل الرئيس التنفيذي للشركة ونواب الرئيس التنفيذيين (7
 .تحديد صالحيات الرئيس التنفيذي ونواب الرئيس التنفيذيين وواجباتهم وحقوقهم المالية (8
 .عتماد المركز المالي والقوائم المالية والميزانية السنوية للشركةا  (9

وللمجلس في حدود اختصاصاته الحق في تفويض أو توكيل واحدًا أو أكثر من أعضائه أو لجنة من لجان المجلس أو من أحد موظفي  
 التفويض أو التوكيل جزئيًا أو كليًا. الشركة أو من الغير في مباشرة عمل من أعمال معينة وله الحق في إلغاء 

 عضاء مجلس االدارةأ(: مكافأة 19المادة )
    تتكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي األرباح، 

ويجوز الجمع بين اثنين    ( من هذا النظام،45( من المادة )5الفقرة )وفي حال كانت نسبة معينة من صافي األرباح فيجب مراعاة أحكام  
أو أكثر من هذه المزايا و في حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أي أنظمة أخرى مكملة له، باإلضافة إلى ما يقرره مجلس اإلدارة  

نظمة و القرارات و التعليمات المرعية في المملكة  وفق األ   من مصروفات السفر واإلقامة واإليواء لكل جلسة لألعضاء غيـر المقيمين
الصادرة من الجهات المختصة. ويجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه 

كذلك على بيان ما قبضه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا. وأن يشتمل  
أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات. وأن يشتمل أيضًا على بيان بعدد  

 جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة. 
 ب والعضو المنتدب وأمين السر(: صالحيات الرئيس والنائ20المادة )

يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا للرئيس ويجوز له أن يعين عضوًا منتدب، وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس  (1
 .االدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة

لالجتماع ورئاسة اجتماعاته واجتماعات    مع مراعاة اختصاصات وصالحيات مجلس اإلدارة يختص رئيس مجلس االدارة بدعوة المجلس (2
الجمعية العامة للمساهمين، وتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية وغير الحكومية والديوان  

مثال ال الحصر )إدارة المرور الملكي والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة واالمارات واإلدارات الحكومية كافة على سبيل ال
التجارية( والشركات   التجارية والوكاالت  المدني وإدارة تسجيل العالمات  الوافدين والدفاع  والجوازات واالستقدام ومكتب العمل وإدارة 

ختلف مسمياتها وأنواعها  والبنوك واالفراد وغيرها، وحق تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام جميع الجهات القضائية وشبه القضائية بم 
الصلح  و   اإلنكارو   إلقرارو   وله حق المخاصمة والمطالبة والمرافعة والمدافعة وإقامة الدعوى و سماع الدعاوى والرد عليها   ودرجاتها،

  الطعن بالتزوير و اإلجابة والجرح والتعديل  و    إحضار الشهود والبينات والطعن فيها  و طلب اليمين ورده واالمتناع عنه  و   اإلبراءو التنازل  و 
طلب التحكيم  و طلب الحجز والتنفيذ  و مراجعة دوائر الحجز والتنفيذ  و طلب المنع من السفر ورفعه  و إنكار الخطوط واألختام والتواقيع  و 
والمحكمين  و  الخبراء  والمحكمين  و تعيين  الخبراء  بتقارير  واستبدالهم  الطعن  األحكام  و وردهم  بتنفيذ  ونفيها  و المطالبة  األحكام  قبول 
طلب الشفعة  و طلب رد االعتبار  و التهميش على صكوك االحكام  و التماس إعادة النظر  و االعتراض على األحكام وطلب االستئناف  و 

العليا   الدعاوى لدىو وطلب نقض الحكم لدى المحكمة  يلزم حضور الجلسات في جميع  تقديم المذكرات و جميع المحاكم    إنهاء ما 
طلب  و طلب تنحي القاضي  و استالم صكوك األحكام  و باسم الشركة     بشيك  استالم المبالغ و والمستندات واستالم المذكرات والمستندات  

الدعوى و اإلدخال والتداخل   الم  ،طلب إحالة  النظر في مخالفات نظام  نافسة و ولدى المحاكم اإلدارية )ديوان المظالم( ولدى لجنة 
اللجان الطبية الشرعية و اللجان العمالية و لجان فض المنازعات المالية ولجان تسوية المنازعات المصرفية ولدى لجان الفصل في  

ومكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية ولجان حسم المنازعات التجارية و اللجان الجمركية ولجان    منازعات األوراق المالية 
ولجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية ولدى النيابة العامة والمحكمة العليا ولجنة الفصل في المخالفات    التجاري الغش  

والمنازعات الضريبية واللجنة االستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية وغيرها، وله حق تسليم واستالم كافة االورق والمعامالت  
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يلزم في جميع المحاكم واللجان، وفيما يخص العقارات له حق تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها فيما يتعلق بإستالم واالحكام وإنهاء ما  
الصكوك والدمج والتجزئة والفرز وتحديثها وإدخالها في النظام الشامل واستخراج مجموعة صكوك بدل مفقود وتصديق صور الصكوك 

عالم عن األمالك العقارية وتعديل الحدود واألطوال والمساحة وأرقام القطع والمخططات والصكوك العقارية ومراجعة كتابات العدل لالست 
ع  وتواريخها وأسماء األحياء والتأجير واالستئجار واستالم األجرة والعوائد االستثمارية بشيك باسم الشركة وله حق تمثيل الشركة والتوقي 

  .نيابة عنها في ذلك
مجلس االدارة صالحية منفردة في تمثيل الشركة أو التوقيع عنها في كل ما ذكر اعاله وله حق تفويض أو توكيل وتعد صالحية رئيس  

 .الغير بأي او كل من صالحياته او اختصاصاته
 .يتولى نائب رئيس المجلس مهام رئيس المجلس عند غيابه (3
دارة وتنفيذ كافة التعليمات الصادرة عن المجلس، ويحدد يختص العضو المنتدب في حال تعيينه بالصالحيات التي يحددها مجلس اإل (4

  المجلس وفقًا لتقديره وبناء على قرار صادر منه المكافأة التي يحصل عليها العضو المنتدب عن جميع األعمال اإلضافية التي يقوم

 .بها بصفته تنفيذيًا وليس بصفته عضو في المجلس
 .أعضائه أو من غيرهم يعين مجلس االدارة أمين سر يختاره من بين  (5
عضو مجلس االدارة على مدة عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز و ال تزيد مدة رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر   (6

إعادة انتخابهم وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أيًا منهم دون إخالل بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع 
  في وقت غير مناسب.أو 
 (: اجتماعات المجلس21المادة )

( مرات على االقل في السنة بدعوة من رئيسه، وتكون الدعوة كتابية ويجوز أن ترسل عبر البريد العادي أواإللكتروني  4يجتمع مجلس االدارة )
أن يدعو المجلس إلى االجتماع متى   -حال غيابهفي  -أوعبر وسائل التقنية الحديثة األخرى، ويجب على رئيس المجلس أو من ينوب عنه  

 .طلب إليه ذلك اثنان من األعضاء
 ولمجلس اإلدارة وفقًا للظروف عقد اجتماعاته من خالل وسائل التقنية الحديثة.

 (: نصاب اجتماعات المجلس22المادة )
وبشرط أال يقل عدد الحاضرين أصالة عن أربعة أعضاء.  خمسة أعضاء على األقل،     ال يكون اجتماع المجلس صحيحا إال إذا حضره 

ولعضو مجلس اإلدارة بموافقة رئيس االجتماع حضور اجتماع مجلس اإلدارة عن طريق وسائل التقنية الحديثة. كما له أن ينيب عنه غيره  
 :جتماع، طبقًا للضوابط اآلتيةمن األعضاء في حضور اجتماعات المجلس والتصويت نيابة عنه على القرارات التي ٌتتخذ خالل اال

 .ال يجوز لعضو مجلس االدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات االجتماع (1
 .وبشان اجتماع محدد -يمكن أن تكون عن طريق وسائل التقنية الحديثةو  -أن تكون االنابة ثابتة كتابيًا   (2
 .النظام على المنيب التصويت بشأنهاال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر  (3

 وللمجلس حق الدعوة لحضور جلساته من يراه من موظفي الشركة أو مستشاريها أو غيرهم على أال يكون لهم حق التصويت. 
 قرارات المجلس ومداوالته(: 23المادة )

 .تساوي اآلراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسةتصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء األعضاء الحاضرين أو الممثلين فيه وعند  
تثبت مداوالت مجلس اإلدارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الجلسة وأعضاء مجلس اإلدارة الحاضرون وأمين السر. وتدون هذه المحاضر 

 .في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس اإلدارة وأمين السر
اجتماع   -كتابة    -ر العاجلة بعرضها على األعضاء متفرقين، ما لم يطلب أحد األعضاء  ويجوز للمجلس أن يصدر قرارات في األمو 

 المجلس للمداولة فيها. وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع تاٍل له.
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 جمعيات المساهمين  –الباب الرابع 
 (: حضور الجمعيات 24المادة )

للمساهمين، وله في ذلك أن يوكل عنه شخصًا آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو عاملي  لكل مساهم حق حضور الجمعيات العامة 
 .الشركة في حضور الجمعية العامة

  ويجوز عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين واشتراك المساهم في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة، 
 عها الجهة المختصة. بحسب الضوابط التي تض

 (: اختصاصات الجمعية العامة العادية25المادة )
مرة  فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور المتعلقة بالشركة ، وتنعقد  

مالية للشركة، ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى لالجتماع كلما  على األقل في السنة خالل األشهر الستة التالية النتهاء السنة ال
 دعت الحاجة إلى ذلك. 

 (: اختصاصات الجمعية العامة غير العادية26المادة )
قرارات  تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة األساس باستثناء األمور المحظور عليها تعديلها نظامًا. ولها أن تصدر  
 في األمور الداخلة أصاًل في اختصاصات الجمعية العامة العادية وذلك بالشروط واألوضاع نفسها المقررة للجمعية العامة العادية. 

 (: دعوة الجمعيات 27المادة )
النظام ونظام الشركات تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس االدارة وفقًا لالوضاع المنصوص عليها في هذا  

وعلى المجلس أن يدعو الجمعية العامة العادية لالنعقاد إذا طلب ذلك مراجع     والضوابط التي تضعها هيئة السوق المالية بهذا الشأن
النعقاد  % من رأس المال على األقل. ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية ل5الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل  

 .( ثالثين يومًا من تاريخ طلب مراجع الحسابات30إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خالل )
تنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة وجدول األعمال في صحيفة توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيسي قبل الميعاد المحدد  

األقل، وم يومًا على  بواحد وعشرين  بخطابات لالنعقاد  المساهمين  إلى جميع  المذكور  الميعاد  الدعوة في  بتوجيه  االكتفاء  يجوز  ع ذلك 
  مسجلة، وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى الجهات المختصة، وذلك خالل المدة المحددة للنشر.

 (: سجل حضور الجمعيات28المادة )
يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أو الخاصة أسمائهم في مركز الشركة الرئيسي او في المقر الذي تنعقد فيه 

 الجمعية قبل الوقت المحدد النعقاد الجمعية. 
 (: نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية29المادة )

العادية صحيحًا إال إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على األقل، وإذا لم يتوفر النصاب ال يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة 
لعقد  الالزم لعقد هذا االجتماع ، يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة  

انية عقد هذا االجتماع ، وفي جميع االحوال يكون االجتماع الثاني صحيحًا أيًا كان عدد االسهم  االجتماع األول ما يفيد االعالن عن امك
 الممثلة فيه.

 العامة غير العادية(: نصاب اجتماع الجمعية 30المادة )
يتوفر هذا النصاب في فإذا لم     ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال

اع  االجتماع األول، يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتم
ثل ربع رأس المال  األول ما يفيد االعالن عن امكانية عقد هذا االجتماع، ويكون االجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره عدد من المساهمين يم

 .على االقل
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 ( 27واذا لم يتوفر النصاب الالزم في االجتماع الثاني وجهت دعوة الى اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة )
 من هذا النظام ويكون االجتماع الثالث صحيحًا أيا كان عدد االسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.  ني السابعة والعشر 

 (: التصويت بالجمعيات31المادة )
جمعيات المساهمين، ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس االدارة، وال يجوز    لكل مساهم صوت عن كل سهم في

مجلس اإلدارة االشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذممهم من المسؤولية عن إدارة الشركة أو التي  ألعضاء  
 تتعلق بمصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم.

 (: قرارات الجمعيات32المادة )
الممثلة في االجتماع كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية تصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة لالسهم  

اء المدة  ثلثي االسهم الممثلة في االجتماع، اال اذا كان قرارًا متعلقًا بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو بإطالة مدة الشركة أو بحلها قبل انقض
 .فال يكون صحيحًا اال اذا صدر بأغلبية ثالثة ارباع االسهم الممثلة في االجتماعالمحددة في نظامها االساس أو باندماجها مع شركة أخرى  

 قرارات الجمعية العامة غير العادية اذا تضمنت تعديل نظام الشركة األساس.  -وفقًا ألحكام نظام الشركات-وعلى مجلس اإلدارة أن يشهر  
 (: المناقشة في الجمعيات 33المادة )

مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول اعمال الجمعية العامة توجيه االسئلة بشأنها الى اعضاء مجلس االدارة ومراجع لكل مساهم حق  
الحسابات، ويجب على مجلس االدارة أو مراجع الحسابات الرد على اسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر وإذا  

 ر مقنع احتكم الى الجمعية العامة ويكون قرارها بهذا الشأن نافذًا.رأى المساهم ان الرد على سؤاله غي 
 (: رئاسة الجمعيات واعداد المحاضر 34المادة )

يرأس الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس االدارة او نائبه عند غيابه او من ينتدبه مجلس االدارة من اعضائه لذلك في حال غياب  
 .ويعين رئيس الجلسة أمين سر لالجتماع وجامعًا لألصوات تصادق الجمعية على تعيينهرئيس مجلس اإلدارة ونائبه، 

ويحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين او الممثلين وعدد االسهم التي في حيازتهم اصالة او وكالة وعدد 
ليها او خالفتها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في االجتماع االصوات المقررة لها والقرارات المتخذة وعدد االصوات التي وافقت ع

 وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وامين سرها وجامع األصوات.
 لجنة المراجعة   –اللجان المنبثقة من مجلس االدارة  – الباب الخامس 

 االدارة(: لجان مجلس 35المادة )
دون اإلخالل بما نصت عليه األنظمة واللوائح ذات العالقة، لمجلس اإلدارة تشكيل لجان متخصصة وفقًا لحاجة الشركة وظروفها وأوضاعها 

ت  وبما يمكّنها من تأدية مهامها بفعالية، وله الصالحية في تحديد مهمات اللجان وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها وفق الضوابط والتعليما
 .التي تضعها الجهات المختصة

 (: تشكيل لجنة المراجعة36المادة )
تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو من غيرهم، على  

 .مهمات اللجنة وضوابط عملها، ومكافآت أعضائهاأال يقل عدد أعضائها عن ثالثة وال يزيد على خمسة، وأن يحدد القرار 
وإذا شغر مركز أحد أعضاء اللجنة كان للمجلس أن يعين عضوًا مؤقتًا في المركز الشاغر على ان يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية  

ى الجمعية العامة العادية في أول  ويجب أن تبلغ بذلك الجهة المختصة خالل المدة النظامية من تاريخ التعيين وأن يعرض التعيين عل
 اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. 

 (: نصاب اجتماع اللجنة37المادة )
يشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قرارا تها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي األصوات يرجح  

 . الجانب الذي صوت معه رئيس االجتماع
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 (: اختصاصات اللجنة38المادة )
تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق االطالع على سجالتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان 

للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة  
 اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة. 

 (: تقارير اللجنة 39المادة )
وجدت،  على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مرئياتها حيالها إن  

كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق وعليها  
اختصاصها. وعلى مجلس اإلدارة أن يودع نسخًا كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيسي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بواحد  

 ألقل لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.وعشرين يومًا على ا
 مراجع الحسابات  –الباب السادس 

 (: تعيين مراجع الحسابات 40المادة )
الجمعية العامة العادية  مراجعي الحسابات المصرح لهم بالعمل في المملكة تعينه   يجب ان يكون للشركة مراجع حسابات او أكثر من بين

وتحدد مكافأته ومدة عمله، ويجوز لها إعادة تعيينه، على أال يتجاوز مجموع مدة تعيينه خمس سنوات متصلة، ويجوز لمن استنفد هذه  
التعويض المدة أن يعاد تعيينه بعد مضي سنتين من تاريخ انتهائها، ويجوز للجمعية أيضًا في كل وقت تغييره مع عدم اإلخالل بحقه في  

 إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع. 
 (: صالحيات مراجع الحسابات 41المادة )

لمراجع الحسابات في اي وقت حق االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق وله ايضًا ان يطلب البيانات وااليضاحات 
ليتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله. وعلى رئيس مجلس اإلدارة  التي يرى ضرورة الحصول عليها  

أن يمكنه من أداء واجبه، وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارة. فإذا لم ييسر 
 ب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في األمر.المجلس عمل مراجع الحسابات، وجب عليه أن يطل

 تقرير مراجع الحسابات (: 42المادة )
 على مراجع الحسابات ان يقدم الى الجمعية العامة السنوية تقريرا يعد وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها يضمنه موقف ادارة الشركة

البيانات وااليضاحات التي طلبها وما يكون قد كشفه من مخالفات لألنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة من تمكينه من الحصول على 
  ورأيه في مدى عدالة القوائم المالية للشركة. ويتلو مراجع الحسابات تقريره في الجمعية العامة. وإذا قررت الجمعية التصديق على تقرير

 ون االستماع إلى تقرير مراجع الحسابات، كان قرارها باطاًل.مجلس اإلدارة والقوائم المالية د
 حسابات الشركة وتوزيع االرباح  – الباب السابع 

 (: السنة المالية43المادة )
 تبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة ميالدية.

 (: الوثائق المالية44المادة )
على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريرًا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة يجب  (1

المالية المنقضية، ويضّمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع األرباح. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات  
  .نعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين يومًا على األقلقبل الموعد المحدد ال
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( من هذه المادة، وتودع 1يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة ) (2
جمعية العامة بواحد وعشرين يومًا على  نسخ منها في مركز الشركة الرئيسي تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد النعقاد ال

 .األقل
مراجع الحسابات، ما لم تنشر     على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس اإلدارة، وتقرير (3

ات المختصة، وذلك قبل  في جريدة يومية توزع في مركز الشركة الرئيسي. وعليه أيضًا أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الجه
 تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يومًا على األقل.

 ( توزيع االرباح45المادة )
 :توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي

العادية وقف هذا التجنيب متى %( من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة  10يجنب ) (1
 .%( من رأس المال المدفوع30بلغ االحتياطي المذكور)

للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن يجنب نسبة من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي لمواجهة الحاالت   (2
 .الهامة المستعجلة

احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين   (3
اإلمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو  

 .لمعاونة ما يكون قائما من هذه المؤسسات
 .%( خمسة بالمائة من رأس المال المدفوع5ذلك على المساهمين بنسبة ال تقل عن )يوزع من الباقي بعد  (4
( السادسة والسبعين من نظام الشركات تخصيص  76للجمعية العامة العادية بعد مراعاة األحكام المقررة في النظام األساسي والمادة ) (5

يكون استحقاق هذه المكافأة وفقًا لألنظمة والضوابط الصادرة من  ٪( من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة، على أن  10بعد ما تقدم نسبة )
 .الجهة المختصة

للجمعية العامة العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة اتخاذ القرار المناسب حول الباقي من األرباح بما ال يتعارض مع القرارات و   (6
 .التعليمات الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن

 مجلس اإلدارة بعد استيفاء الضوابط الموضوعة من الجهات المختصة توزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية خالل العام المالي.ويجوز ل
 (: استحقاق االرباح46المادة )

االستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون  يستحق المساهم حصته في االرباح وفقًا لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ  
 أحقية االرباح لمالكي االسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق.

 (: توزيع االرباح لألسهم الممتازة47المادة )
(  114دفع النسبة المحددة وفقًا لحكم المادة )إذا لم توزع أرباح عن أي سنة مالية، فإنه ال يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إال بعد  

 الرابعة عشر بعد المائة من نظام الشركات ألصحاب األسهم الممتازة عن هذه السنة.
( ثالث  3الرابعة عشر بعد المائة من نظام الشركات من األرباح مدة )(  114إذا فشلت الشركة في دفع النسبة المحددة وفقًا لحكم المادة )

( التاسعة والثمانين من نظام الشركات،  89ة، فإنه يجوز للجمعية الخاصة ألصحاب هذه األسهم، المنعقدة طبقًا ألحكام المادة )سنوات متتالي 
أن تقرر إما حضورهم اجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت، أو تعيين ممثلين عنهم في مجلس اإلدارة بما يتناسب 

سم المال، وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كل أرباح األولوية المخصصة ألصحاب هذه األسهم عن السنوات مع قيمة أسهمهم في را
 السابقة.
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 (: خسائر الشركة48المادة )
إذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع، في أي وقت خالل السنة المالية، وجب على أي مسؤول في الشركة أو   (1

مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة، وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء المجلس فورًا بذلك، وعلى 
( خمسة وأربعين يومًا  45مجلس اإلدارة خالل خمسة عشر يومًا من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل )

رر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقًا ألحكام نظام الشركات وذلك إلى الحد الذي تنخفض من تاريخ علمه بالخسائر، لتق
معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل األجل المحدد في هذا النظام، وينشر قرار الجمعية في  

 ارة واالستثمار.جميع االحوال في على الموقع االلكتروني لوزارة التج
( من هذه المادة، أو إذا  1وتعد الشركة منقضية بقوة نظام الشركات إذا لم تجتمع الجمعية العامة خالل المدة المحددة في الفقرة ) (2

ب اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال يوفق األوضاع المقررة في هذه المادة ولم يتم االكتتا
 ( تسعين يومًا من صدور قرار الجمعية بالزيادة. 90في كل زيادة رأس المال خالل )

 المنازعات   -الباب الثامن 
 (: دعوى المسؤولية 49المادة )

لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسئولية المقررة للشركة على اعضاء مجلس االدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم الحاق  
وال يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة اال اذا كان حق الشركة في رفعها مازال قائما ويجب على المساهم ان يخطر     خاص به.ضرر  

 الشركة بعزمه على رفع الدعوى. مع قصر حقة على المطالبة بالتعويض عن الضرر الخاص الذي لحق به.
 لى الشركة أيًا كانت نتيجتها بالشروط اآلتية:يجوز تحميل النفقات التي تكلفها المساهم إلقامة دعوى ع

 إذا أقام الدعوى بحسن نية. (1
 ( ثالثين يومًا. 30إذا تقدم إلى الشركة بالسبب الذي من أجلة أقام الدعوى ولم يحصل على رد خالل ) (2
 إذا كان من مصلحة الشركة إقامة هذه الدعوى بناًء على حكم المادة التاسعة والسبعين من النظام.  (3
 كون الدعوى قائمة على أساس صحيح.أن ت  (4

 حل الشركة وتصفيتها  -الباب التاسع
 (: انقضاء الشركة50المادة )

بالقدر الالزم للتصفية ويصدر قرار التصفية االختيارية من  بالشخصية االعتبارية  تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ 
سلطاته وأتعابه     موافقة هيئة السوق المالية ويجب أن يشتمل قرار التصفية على تعيين المصفي وتحديدالجمعية العامة غير العادية وبعد  

( خمس سنوات وال يجوز  5والقيود المفروضة على سلطاته والمدة الزمنية الالزمة للتصفية ويجب أال تتجاوز مدة التصفية االختيارية )
سلطة مجلس إدارة الشركة بحلها ومع ذلك يظل هؤالء قائمين على إدارة الشركة ويعدون    تمديدها ألكثر من ذلك إال بأمر قضائي وتنتهي

بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يعين المصفي وتبقى ألجهزة الشركة خالل مدة التصفية اختصاصاتها التي ال تتعارض مع  
 اختصاصات المصفي.

 احكام ختامية   -الباب العاشر 
 (:51المادة )

 يطبق نظام الشركات ونظام هيئة السوق المالية ولوائحهما في كل ما لم يرد به نص في هذا النظام. 
 (:52المادة )

 يودع هذا النظام وينشر طبقًا ألحكام نظام الشركات ولوائحه. 
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 الالئحة معلومات 
 التعديل ومراقبة اإلصدار .1

 بواسطة  طبيعة التعديل  اإلصدار  التاريخ 
 / االستشاري  اإلدارة التنفيذية الالئحة من  المعدلةإنشاء النسخة  2.0 م2019 أبريل 14
 اإلدارة التنفيذية  الالئحة من  المعدلةإنشاء النسخة  3.0 م2021 مارس 10

 
 

 المراجعة واالعتماد .2
 التاريخ  بواسطة   اعتماد التاريخ  بواسطة مراجعة

 م2021 أبريل 00 للمساهمينالجمعية العامة  م2021 مارس 10 مجلس اإلدارة
 

 الالئحة توزيع  .3
 الجهة م
 اإلدارة مجلس أعضاء 1
 الترشيحاتالمكافآت و   لجنة أعضاء 2
 نشر إلكتروني على موقع الشركة  –وأصحاب المصالح اآلخرين  المساهمين 4

 

 ---------------------------------  --------------------------------- 
 اإلدارة مجلس  رئيس اإلدارة  مجلس  سر أمين

 
بيانات سرية خاصة   الالئحةتتضمن المعلومات الواردة في هذه  قد  و   في الشركة  مجلس اإلدارةمن قبل    الالئحةتم تطوير هذه  

وبالتالي، فإنه ال يجوز الكشف عن هذه المعلومات والبيانات، بشكل جزئي أو كلي،    (.األسماكبالشركة السعودية لألسماك )
كما أنه في حالة حصول أي طرف على هذه    األسماكأو استخدامها أو نسخها ألي غرض كان، بدون موافقة خطية من  

شكل فوري إلدارة الشركة أو  على محتوياتها فيجب عليه إعادتها ب  باالطالععن طريق الخطأ وكان غير مصرح له    الالئحة
   إتالفها.
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 المصطلحات العامة 
 المعاني الموضحة أدناه ما لم يستوجب السياق غير ذلك:  الالئحةيقصد بالكلمات والمصطلحات الواردة بهذه 

 .(األسماك) لألسماكالسعودية   شركةال الشركة 
 المملكة العربية السعودية.  المملكة 

 التنفيذية. نظام الشركات الساري في المملكة وتعديالته والئحته  الشركات  نظام
 . لجنة المكافآت والترشيحات في الشركة عملالئحة  الالئحة
 . شركةللالنظام األساسي  األساسي النظام

 أي شركة أخرى تسيطر عليها الشركة. التابعة الشركات
 الئحة قواعد وسياسات الحوكمة في الشركة.  الحوكمة

 المملكة وتعديالته والئحته التنفيذية.نظام السوق المالية الساري في  المالية  السوق  نظام
 . هيئة السوق المالية في المملكة الهيئة
 .في المملكةوزارة التجارة  الوزارة
 .السوق المالية في المملكة السوق 

 مجلس اإلدارة في الشركة.  المجلس
 للشركة. رئيس مجلس اإلدارة الرئيس
 أو من قبل الجمعية هالمنبثقة من المجلس أو المشكلة من قبلالمؤقتة  و أو/   ةاللجان الدائم اللجان 

أي شخص طبيعي يدير ويكون مسؤواًل عن وضع وتنفيذ القرارات االستراتيجية للشركة، بما  التنفيذية اإلدارة
 في ذلك الرئيس التنفيذي للشركة ونوابه والمدير المالي. 

 .المنبثقة منهعضو مجلس اإلدارة أو اللجان  العضو

أي  هتنطبق عليوال، همركزه وقرارات باالستقالل التام فييتمتع  غير تنفيذي مجلس إدارةعضو  العضو المستقل
 الئحة الحوكمة.  فيعليها  المنصوص االستقاللمن عوارض 

 .لهااليومية   األعمالفي يشارك  والالشركة  إلدارةيكون متفرغًا  الالذي  مجلس اإلدارةعضو  العضو غير التنفيذي 
 . الشركةيوم عمل في المملكة طبقًا أليام العمل الرسمية في  يوم
 أي يوم، سواًء كان يوم عمل أو ال. تقويمي يوم

سيكون لها نفس المعنى الوارد في قائمة المصطلحات    الالئحةهذه  صدر  كافة المصطلحات التي لم يرد بشأنها تعريف في  
 . ، ما لم يقض سياق النص خالف ذلكوقواعدها هيئة السوق المالية لوائحالمستخدمة في 
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 المكافآت والترشيحاتالئحة عمل لجنة أواًل: 
 الغرض  1.1
( من الئحة حوكمة  50( من المادة ) 7، ووفقًا للفقرة )مع القواعد والنظم المتعلقة بحوكمة الشركات المساهمة العامة  تماشياً 

الشركات والتي تنص على:)يجوز للشركة دمج لجنتي المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة تسمى لجنة المكافآت والترشيحات 
  الئحة عمل لجنةأصدر مجلس إدارة الشركة    ت المتعلقة باللجنتين( فقدعلى أن تستوفي جميع المتطلبات واالختصاصا

التنفيذية، وذلك   المكافآت والترشيحات المالية ولوائحه  السوق  األساس ونظام  الشركة  الشركات ونظام  إلى نظام  استنادًا 
والقواعد الخاصة بتشكيلها    بغرض توضيح الضوابط والمسؤوليات واإلطار المنهجي الذي تعمل من خالله اللجنة في الشركة

 سلوب عمل اللجنة وحوكمة أعمالها.أواختيار أعضائها ومدة عضويتهم و 
 

 األهداف 1.2
 إلى تحقيق ما يلي الالئحةتهدف 
 . تعزيز األداء والفاعلية في إنجاز المهام المختلفة المتعلقة باللجنة والوحدات التنظيمية ذات العالقة -1
 والواجبات والصالحيات الخاصة باللجنة ونطاق أعمالها.تحديد المسؤوليات  -2
 الهيكل اإلداري والوظيفي ألعمال اللجنة.  انيب  -3
 قواعد تشكيل واختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم وهيكل المكافآت والتعويضات الخاصة بهم. انيب  -4
 توضيح أسلوب عمل اللجنة.  -5
 االعتماد 1.3

 من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين بناء على توصية من مجلس اإلدارة.  الالئحةيتم اعتماد 
 

 الالئحة التعديل على  1.4
، وبناء على  التنظيمية الطالبة للتعديل  (اإلدارات)  اإلدارةمن خالل طلب تعديل ناشئ من    الالئحة يتم التعديل على   -1

   . لالعتماد رفع التوصية للتعديل إلى الجمعية العامة العادية  يقوم مجلس اإلدارة بو اقتراح من لجنة المكافآت والترشيحات،  
 .تلك التعديالت اعتمادوذلك فور  الالئحةكافة التعديالت يتم نشرها على األطراف ذوي العالقة المشار إليهم في هذه   -2

 بدء التطبيق وضمان الفاعلية  1.5
وينبغي مراجعتها من قبل مجلس اإلدارة وأعضاء اللجنة بشكل    اعتمادهامن تاريخ    تطبق مقتضيات هذه الالئحة اعتباراً 

وخاصة عند حدوث تغييرات في سياسة الشركة أو األنظمة السارية والتي قد تتطلب مراجعة الالئحة وتعديلها، وعلى    سنوي 
قد تستجد في سياسة الشركة أو أية تغييرات نظامية أخرى   راتيي تغ   بأيالمراجع الداخلي ولجنة المراجعة إبالغ المجلس  

 .مراجعةالتستلزم 
 نطاق الالئحة وإدارة التعارض  1.6

بالشركة. وتطبق بنود الالئحة   المكافآت والترشيحاتوالقواعد الخاصة بتشكيل وتنظيم اعمال لجنة  ر  تحدد هذه الالئحة المعايي
 . ي للشركة واألنظمة ذات العالقة الحاكمة ألعمال الشركةبما ال يتعارض مع عقد التأسيس والنظام األساس

 التوزيع والسرية  1.7
تزويد    لكون الشركة مساهمة عامة، ولتحقيق مبدأ الشفافية واإلفصاح، يتم نشر الالئحة على الموقع االلكتروني للشركة، ويتم

 بمقتضياتها.أعضاء المجلس واللجان واإلدارة التنفيذية العليا بنسخة من الالئحة لاللتزام 
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 التشكيل، التعيين، المسؤوليات والمكافآت والتعويضات:  نياً ثا
 نة وشروط العضوية جتشكيل الل 2.1

ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة وال يزيد عن خمسة،   " المكافآت والترشيحات"لجنة  يشكل بقرار من المجلس لجنة تسمى   -1
من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين، مع مراعاة أن يكون أعضاؤها من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين، ويجوز  

 االستعانة بأعضاء غير تنفيذيين أو بأشخاص من غير أعضاء المجلس سواء كانوا من المساهمين أو من غيرهم.
ون أعضاء اللجنة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة بما يمكنهم من ممارسة يجب أن يك -2

 مهام اللجنة بكفاءة واقتدار. 
على الشركة أن تشعر الهيئة بأسماء أعضاء اللجنة وصفات عضويتهم عند تعيينهم أو أي تغييرات تطرأ على ذلك   -3

 تها الئحة حوكمة الشركات الصادرة من الهيئة.خالل المدة النظامية التي حدد
 تعيين أو إعفاء أعضاء اللجنة ومدة تعيينهم  2.2

تكون مدة عضوية اللجنة متزامنة مع مدة دورة المجلس وتنتهي بنهاية دورة المجلس، أو بانتهاء صالحية العضو لها   -1
ة في كل وقت عزل جميع أعضاء اللجنة  وفقا ألي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، ومع ذلك يجوز لمجلس اإلدار 

 أو بعضهم.
يحق لكل عضو من أعضاء اللجنة االستقالة )وفقا لظروفه( وذلك بتسليم إشعار خطي لرئيس المجلس ورئيس اللجنة،  -2

 الحقًا لتنفيذ االستقالة. وقتار وتصبح االستقالة سارية المفعول من تاريخ تسليم االشعار  إال إذا حدد اإلشعا
وفق معايير التعيين المشار إليها  ن يعين عضو في المركز الشاغر  أ عضاء اللجنة كان للمجلس  أ حد  أمركز    اذا شغر -3

التي حددتها الئحة حوكمة الشركات  خالل المدة النظاميةبذلك الهيئة ن تبلغ أويجب   (2.1( من المادة )2في الفقرة )
 . الصادرة عنها

 نصف اجتماعاتإنهاء عضوية من تغيب من األعضاء عن حضور    -  اللجنةبناًء على توصية من    -  للمجلسيجوز   -4
 .دون عذر مشروع اللجنة السنوية

 رئيس اللجنة  2.3
 يعين المجلس رئيسًا للجنة، ويجب أن يكون رئيس اللجنة عضوًا مستقاًل.  -1
 رئيس اللجنة.  يجوز للمجلس أن يعين رئيس المجلس عضوًا في اللجنة على أال يشغل منصب -2
اللجنة عن حضور االجتماع، يقوم األعضاء  -3 اللجنة، وفي حال تغيب رئيس  اللجنة رئاسة اجتماعات  يتولى رئيس 

 الحاضرين لالجتماع بانتخاب أحدهم لرئاسة االجتماع وإثبات ذلك في محضر االجتماع. 
 ستفساراتهم. إعلى أسئلة المساهمين و يجب حضور رئيس اللجنة أو من ينيبه من أعضائها للجمعيات العامة لإلجابة  -4
اللجنة دعوة اللجنة   -5 المناطة بها، كما يتولى رئيس  المهام  يتولى رئيس اللجنة االشراف على أعمالها ومتابعة إنجاز 

 لالنعقاد وتحديد وقت وتاريخ ومكان كل اجتماع من اجتماعات اللجنة وجدول األعمال بالتنسيق مع أعضاء اللجنة. 
 جنة واجبات عضو الل 2.4

يلتزم كل عضو بمبادئ الصدق واألمانة والوالء والعناية واالهتمام بمصالح الشركة والمساهمين، وتقديمها على مصالحه   -1
 الشخصية. 

حضور اجتماعات اللجنة والتحضير المسبق لها والمشاركة الفاعلة في دراسة بنود جدول األعمال، وتحليل المعلومات  -2
 تنظرها اللجنة قبل إبداء الرأي بشأنها.ذات الصلة بالموضوعات التي 
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يجب أن يكون عضو اللجنة المستقل قادرًا على ممارسة مهامه وإبداء آرائه والتصويت على القرارات بموضوعية وحياد،   -3
 بما يعين اللجنة على اتخاذ القرارات السليمة التي تسهم في تحقيق مصالح الشركة. 

 أمين اللجنة  2.5
 من بين أعضائها أو من غيرهم.لها  تعين اللجنة أمين سر -1
رئيس   تكون مهام ومسؤوليات أمين سر اللجنة متعلقة بالتوثيق واالحتفاظ بكامل وقائع اجتماعات اللجنة والتنسيق مع -2

اللجنة لرفع التقارير حول أنشطة وأعمال اللجنة إلى مجلس اإلدارة، واصدار نتائج االجتماعات وقرارات اللجنة إلى  
 المعنية ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى تأدية كافة المهام التي توكل إليه من اللجنة. األطراف 

 المكافآت والتعويضات  2.6
)مبلغ مقطوع( أو بدل حضور عن الجلسات أو االثنين معًا، وفقًا  ثابتة تتكون مكافأة أعضاء اللجنة من مكافأة سنوية  -1

امة للمساهمين ، باإلضافة إلى ما يقرره مجلس اإلدارة من  لسياسة المكافآت والتعويضات المعتمدة من الجمعية الع
بدل عن مصروفات السفر واإلقامة لكل جلسة لألعضاء الغير مقيمين في مقر االجتماع وفق األنظمة والقرارات و  

 التعليمات المرعية في المملكة الصادرة من الجهات المختصة. 
 مكافآت و بدالت.يحدد مجلس االدارة ما يتلقاه أمين سر اللجنة من  -2
يجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء اللجنة   -3

خالل السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا. وأن يشتمل أيضًا على بيان بعدد جلسات  
 ن تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.اللجنة وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو م

 المرجعية  2.7
 .تكون مرجعية اللجنة إلى مجلس اإلدارة
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 الهدف، نطاق العمل والمهام : لثاً ثا
 األهداف 3.1

إن تأكيد توافر الكوادر البشرية التي تتسم بالكفاءة والتأهيل والخبرة الالزمة من أهم مقومات نجاح الشركة ويتمثل الهدف  
الترشيحات بتطوير اداء الشركة وتعزيز فرص النجاح من خالل المشاركة بفاعليه في ترشيح اعضاء  المكافآت و   للجنةالرئيس  

مؤهلين لتحقيق رؤية الشركة وبما يتماشى مع السياسات والمعايير ذات العالقة والتأكد من  مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ال
عادل ومرتبط    ت ألعضاء المجلس واللجان وكبار التنفيذيين في الشركة قد تم إعدادها بشكلآ أن سياسات التعويضات والمكاف

 ة وتكلفة معقولة. باألداء بما يحقق أهداف الشركة ويحمي مصالح المساهمين بكفاءة عالي
 نطاق العمل  3.2

يتضمن نطاق عمل اللجنة مراجعة وتقديم التوصيات المتعلقة بهيكل مجلس اإلدارة واللجان والمهارات والمعايير المطلوبة  
بالتعويضات  العالقة  ذات  واإلجراءات  بالسياسات  االلتزام  حيث  من  التنفيذية  اإلدارة  اللجنة  وتراقب  المجلس.  العضوية 

 .واإلدارة التنفيذيةاألعضاء مجلس اإلدارة واللجان   تآوالمكاف
 الصالحيات  3.3

 يحق للجنة الحصول على كافة الموارد والمعلومات الالزمة ألداء واجباتها ومسؤولياتها.  -1
دراسة الموضوعات التي تختص بها أو التي تحال إليها من مجلس اإلدارة، وترفع توصياتها إلى المجلس التخاذ القرار   -2

أن تتخذ القرارات إذا فوض إليها المجلس ذلك، على أال يكون التفويض الصادر من المجلس عام أو غير  بشأنها، أو
 محدد المدة. 

للجنة االستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين من داخل الشركة أو خارجها في حدود صالحياتها، مع إثبات ذلك  -3
 بالشركة أو اإلدارة التنفيذية. في محضر اجتماع اللجنة، مع ذكر اسم الخبير وعالقته

 المهام والمسؤوليات  3.4
  اللجنة  باإلضافة إلى المهام الموكلة للجنة في الئحة حوكمة الشركة أو ما يحال لها من مجلس اإلدارة، فتشتمل مهام عمل

 بكل األعمال التي تمكنها من تحقيق أهدافها، ومنها:  القيام -حيثما ينطبق-
 بالترشيحات:فيما يتعلق  -أ

 اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. -1
المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح    التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقًا للسياسات والمعايير -2

 أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة باألمانة.
 التنفيذية.  ؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارةإعداد وصف للقدرات والم -3
 تحديدالوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة. -4
اإلدارة  -5 اإلدارة، ووظائف  لعضوية مجلس  المناسبة  الخبرات  أو  المهارات  الالزمة من  لالحتياجات  السنوية  المراجعة 

 التنفيذية.
 اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. مجلسمراجعة هيكل  -6
التحقق بشكل سنوي من استقالل األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية   -7

 مجلس إدارة شركة أخرى. 
 التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير  -8



 والترشيحات  الئحة عمل لجنة المكافآت
 

 

 م 2021 ..... 00 المنعقدة فيمعتمد من الجمعية العامة للمساهمين رقم )....(     –( 3.0اإلصدار ) 13 من  10 صفحة  
 

 وضع اإلجراءات الخاصة في  حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين.  -9
 يتفق مع مصلحة الشركة. بماتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها  -10

 

 فيما يتعلق بالمكافآت: -ب
سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة، واإلدارة التنفيذية، ورفعها إلى  إعداد   -1

، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير العادية مجلس اإلدارة للنظر فيها تمهيدًا العتمادها من الجمعية العامة
 نفيذها. ترتبط باألداء، واإلفصاح عنها، والتحقق من ت

 توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة والسياسة المعمول بها وبيان اية انحرافات جوهريه عن السياسة واسبابها. -2
 المراجعة الدورية لسياسات المكافات وتقييم مدى فاعليتها في تحقيق األهداف المرجوة منها.  -3
 وفقًا للسياسات المعتمدة.  دارة التنفيذيةواإلالتوصية لمجلس االدارة بخصوص مكافآت أعضاء المجلس واللجان  -4
التأكد من اإلفصاح عن المكافآت والتعويضات في تقرير مجلس اإلدارة وفقا للمتطلبات النظامية الصادرة من الجهات   -5

 المختصة. 
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 رابعًا: خطة العمل، االجتماعات والتقارير 
 خطة عمل اللجنة  4.1

اللجنة بداية كل سنة مالية خطة   المهام والمسئوليات تعد  أداء أعمالها وتنفيذ  السنة وبما يمكنها من  الجتماعاتها خالل 
 المناطة بها.

 اجتماعات اللجنة  4.2
على األقل في السنة للقيام بمهامها، ويعقد االجتماع بدعوة من رئيسه، وترسل الدعوة قبل اسبوع    اجتماعينتعقد اللجنة   -1

إلى اجتماع واحد من موعد االجتماع مع جدول   اللجنة الدعوة  األعمال وأية وثائق اخرى، ويجوز ألغلبية اعضاء 
 خاص للجنة. 

يشترط لصحة اجتماعات اللجنة حضور أغلبية اعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين   -2
 لالجتماع، وإذا تساوت األصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس أو من يقوم مقامه.

جوز للجنة عقد اجتماعات لها خارج المقر الرئيسي للشركة، كما يجوز لها عقد اجتماعاتها من خالل وسائل التقنية  ي -3
 الحديثة و بما يخدم مصلحة العمل للشركة. 

في حال تعذر حضور أحد اعضاء اللجنة لالجتماع أصالة، جاز له الحضور من خالل وسائل التقنية الحديثة بموافقة   -4
 جنة و يكون حضوره بمثابة الحضور أصالة. من رئيس الل

على أعضاء اللجنة االلتزام بحضور جميع اجتماعات اللجنة والمشاركة بفعالية في نقاشاتها، وفي حالة عدم تمكن أحد   -5
 أعضاء اللجنة من الحضور عليه إبالغ رئيس اللجنة أو أمين السر كتابيا أو عبر وسائل التقنية الحديثة.

 جنة توكيل عضو آخر لحضور اجتماع اللجنة بالنيابة عنه أو التصويت عنه في االجتماعات.ال يجوز لعضو الل -6
ال يحق ألي عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية عدا أعضاء اللجنة و أمين سرها حضور اجتماعاتها، إال اذا  -7

 طلبت اللجنة االستماع إلى رأيه أو الحصول على مشورته.
 محاضر االجتماعات  4.3

اللجنة   -1 اللجنة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت، وتوثيق توصيات  يجب توثيق اجتماعات 
إن    –ونتائج التصويت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، وبيان أسماء األعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها  

 . ، وتوقيع هذه المحاضر من جميع األعضاء الحاضرين وأمين السر–وجدت 
 توثق محاضر اجتماعات اللجنة كما يلي: -2
يجب أن تتضمن محاضر االجتماعات تاريخ ومكان انعقاد االجتماع وأسماء الحاضرين والمتغيبين وموجز عن النقاشات  - أ

 إن وجدت والقرارات والتوصيات ذات العالقة. -الدائرة في االجتماع و التحفظات 
االجتماع عن طريق البريد االلكتروني إلى اعضاء اللجنة خالل يومي يقوم أمين سر اللجنة بتقديم مسودة محضر   -ب

عمل من انتهاء االجتماع، كما يقوم أعضاء اللجنة بتقديم مالحظاتهم على المسودة خالل خمسة أيام عمل من تاريخ  
 إرسال المحضر. على انه إذا لم ترد أية مالحظات فيعتبر المحضر موافقا عليه. 

ي مالحظات او تعديل أي قرار او توصية على أن تتم الموافقة على ذلك بأغلبية األعضاء  يحق لكل عضو اضافة أ -ت
 الحاضرين لالجتماع. 

 يحق لكل عضو من أعضاء اللجنة اضافة التحفظ الصادر منه بشأن أي بند من بنود المحضر.  -ث
 اعضاء اللجنة للتوقيع. يقوم أمين السر بتعديل المحضر بحسب المالحظات والتعديالت ويتم إرساله إلى رئيس و  -ج
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يقوم أمين السر بعد اعتماد المحضر و الموافقة عليه من قبل األعضاء الحاضرين لالجتماع بإرسال المحضر إلى   -ح
 األعضاء المتغيبين عن االجتماع وإشعارهم بأي مناقشات و قرارات تم اتخاذها في االجتماع.

 ا من قبل رئيس اللجنة وإرسالها للجهات المعنية. يقوم أمين السر بإصدار القرارات او التوصيات وتوقيعه -خ
 التقارير الصادرة عن اللجنة 4.4

التي  -1 والقرارات  التوصيات  مع  المجلس  إليها من  الموكلة  المهام  حيال  اإلدارة  إلى مجلس  دورية  تقارير  اللجنة   تقدم 
 اتخذتها. 

  .قامت به من أعمال وأهم نتائجها تعد اللجنة تقريرا سنويا للمجلس يتضمن ملخصا الجتماعاتها خالل السنة وما -2
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 أحكام عامة وختامية: اً خامس
 الجهات اإلشرافية  5.1

وبالتالي   ، لكونها شركة مساهمة مدرجة بالسوق السعودي،إشراف هيئة السوق الماليةو   ،شراف وزارة التجارةإل  تخضع الشركة
 فإنه يجب على اللجنة: 

 الجهات اإلشرافية فيما يتعلق باعمال اللجنة. األخذ بالمتطلبات والتعليمات التي تفرضها  -1
 تزويد الجهات اإلشرافية باية معلومات أو بيانات تطلبها وتقع ضمن اختصاصاتها.    -2
باألنظمة والقوانين والتعليمات الصادرة من الجهات اإلشرافية ذات    األعضاء  قبل  وجود اإللمام الكافي منالتأكد من   -3

 أعمالها. بمسؤوليات اللجنة ونطاق العالقة
 سرية المعلومات  5.1

المحافظة على خصوصية وسرية البيانات والمعلومات والوثائق التي يطلعون عليها  وأمين السر    يجب على أعضاء اللجنة
يتم اإلفصاح عن أي بيانات أو معلومات سرية ألطراف   وأن الذات العالقة باعمال الشركة بحكم عضويتهم في اللجنة  

خارجية إال بعد الحصول على موافقة مجلس اإلدارة ويستثنى من ذلك المعلومات والبيانات السرية التي تطلبها الجهات 
 الشركة او بناء على أمر قضائي ملزم باإلفصاح عن تلك البيانات والمعلومات.  المشرفة على أعمال 

 االعتماد   5.2
من قبل مجلس اإلدارة في الشركة السعودية لألسماك    المكافآت والترشيحاتعمل لجنة  مت التوصية بإعتماد الئحة  ت -1

 م 2021مارس   10الموافق   ه1442رجب  26 بتاريخ( 287)  في المحضر رقم
المنعقد   .......قم  من قبل الجمعية العامة للمساهمين في اجتماعها ر   المكافآت والترشيحاتتم إعتماد الئحة عمل لجنة   -2

 بتاريخ ............ الموافق........... 
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 الالئحة معلومات 
 التعديل ومراقبة اإلصدار .1

 بواسطة  طبيعة التعديل  اإلصدار  التاريخ 
 / االستشاري  اإلدارة التنفيذية الالئحة من  المعدلةإنشاء النسخة  2.0 م2019 أبريل 14
 اإلدارة التنفيذية  الالئحة من  المعدلةإنشاء النسخة  3.0 م2021 مارس 10
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بيانات سرية خاصة   الالئحةتتضمن المعلومات الواردة في هذه  قد  و   في الشركة  مجلس اإلدارةمن قبل    الالئحةتم تطوير هذه  

وبالتالي، فإنه ال يجوز الكشف عن هذه المعلومات والبيانات، بشكل جزئي أو كلي،    (.األسماكبالشركة السعودية لألسماك )
كما أنه في حالة حصول أي طرف على هذه    األسماكأو استخدامها أو نسخها ألي غرض كان، بدون موافقة خطية من  

شكل فوري إلدارة الشركة أو  على محتوياتها فيجب عليه إعادتها ب  باالطالععن طريق الخطأ وكان غير مصرح له    الالئحة
   إتالفها.
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 المصطلحات العامة 
 المعاني الموضحة أدناه ما لم يستوجب السياق غير ذلك:  الالئحةيقصد بالكلمات والمصطلحات الواردة بهذه 

 .(األسماك) لألسماكالسعودية   شركةال الشركة 
 المملكة العربية السعودية.  المملكة 

 الشركات الساري في المملكة وتعديالته والئحته التنفيذية. نظام  الشركات  نظام
 في الشركة. لجنة المراجعة عملالئحة  الالئحة
 . شركةللالنظام األساسي  األساسي النظام

 أي شركة أخرى تسيطر عليها الشركة. التابعة الشركات
 الئحة قواعد وسياسات الحوكمة في الشركة.  الحوكمة

 وتعديالته والئحته التنفيذية. ةنظام السوق المالية الساري في المملكة العربية السعودي المالية  السوق  نظام
 . لية في المملكةهيئة السوق الما الهيئة
 .في المملكةوزارة التجارة  الوزارة
 . لية في المملكة العربية السعوديةالسوق الما السوق 

 مجلس اإلدارة في الشركة.  المجلس
 للشركة. رئيس مجلس اإلدارة الرئيس
 أو من قبل الجمعية هالمؤقتة المنبثقة من المجلس أو المشكلة من قبلو أو/   ةاللجان الدائم اللجان 

أي شخص طبيعي يدير ويكون مسؤواًل عن وضع وتنفيذ القرارات االستراتيجية للشركة، بما  التنفيذية اإلدارة
 للشركة ونوابه والمدير المالي. في ذلك الرئيس التنفيذي 

 .اإلدارة أو اللجان المنبثقة منه عضو مجلس العضو
 عن الملكية واإلدارة. الذي يتمتع باالستقاللية التامة أو اللجان عضو مجلس اإلدارة العضو المستقل

 . راتبًا شهريًا أو سنويًا منهاضى ال يتقاو إلدارة الشركة،  غير المتفرغعضو مجلس اإلدارة  العضو غير التنفيذي 
 . الشركةيوم عمل في المملكة طبقًا أليام العمل الرسمية في  يوم
 أي يوم، سواًء كان يوم عمل أو ال. تقويمي يوم

سيكون لها نفس المعنى الوارد في قائمة المصطلحات    الالئحةهذه  صدر  كافة المصطلحات التي لم يرد بشأنها تعريف في  
 . ، ما لم يقض سياق النص خالف ذلكوقواعدها هيئة السوق المالية لوائحالمستخدمة في 
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 المراجعة الئحة عمل لجنة أواًل: 
 الغرض  1.1
 الئحة عمل لجنة يقة  أصدر مجلس إدارة الشركة وث،  مع القواعد والنظم المتعلقة بحوكمة الشركات المساهمة العامة  تماشياً 

بغرض توضيح  استنادًا إلى نظام الشركات ونظام الشركة األساس ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وذلك    المراجعة 
الضوابط والمسؤوليات واإلطار المنهجي الذي تعمل من خالله اللجنة في الشركة والقواعد الخاصة بتشكيلها واختيار أعضائها 

 سلوب عمل اللجنة وحوكمة أعمالها.أعضويتهم و ومدة 
 

 األهداف 1.2
 :إلى تحقيق ما يلي الالئحةتهدف 
 . تعزيز األداء والفاعلية في إنجاز المهام المختلفة المتعلقة باللجنة والوحدات التنظيمية ذات العالقة -1
 تحديد المسؤوليات والواجبات والصالحيات الخاصة باللجنة ونطاق أعمالها. -2
 الهيكل اإلداري والوظيفي ألعمال اللجنة.  انيب  -3
 قواعد تشكيل واختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم وهيكل المكافآت والتعويضات الخاصة بهم. انيب  -4
 توضيح أسلوب عمل اللجنة.  -5
 االعتماد 1.3

 من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين بناء على توصية من مجلس اإلدارة.  الالئحةيتم اعتماد 
 

 الالئحة التعديل على  1.4
، وبناء على  التنظيمية الطالبة للتعديل  )اإلدارات(  اإلدارةمن خالل طلب تعديل ناشئ من    الالئحة يتم التعديل على   -1

  التوصية للتعديل إلى الجمعية العامة العادية لالعتماد.، ويقوم مجلس اإلدارة برفع المراجعةاقتراح من لجنة 
 .تلك التعديالت اعتمادوذلك فور  الالئحةكافة التعديالت يتم نشرها على األطراف ذوي العالقة المشار إليهم في هذه   -2

 بدء التطبيق وضمان الفاعلية  1.5
وينبغي مراجعتها من قبل مجلس اإلدارة وأعضاء اللجنة بشكل    إعتمادهامن تاريخ    تطبق مقتضيات هذه الالئحة اعتباراً 

وخاصة عند حدوث تغييرات في سياسة الشركة أو األنظمة السارية والتي قد تتطلب مراجعة الالئحة وتعديلها، وعلى    سنوي 
رات نظامية أخرى قد تستجد في سياسة الشركة أو أية تغيي  راتيي تغ   بأيالمراجع الداخلي ولجنة المراجعة إبالغ المجلس  

 .مراجعةالتستلزم 
 نطاق الالئحة وإدارة التعارض  1.6

بالشركة. وتطبق بنود الالئحة بما ال    المراجعةوالقواعد الخاصة بتشكيل وتنظيم اعمال لجنة  ر  تحدد هذه الالئحة المعايي
 . ركةيتعارض مع عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة واألنظمة ذات العالقة الحاكمة ألعمال الش

 التوزيع والسرية  1.7
تزويد    لكون الشركة مساهمة عامة، ولتحقيق مبدأ الشفافية واإلفصاح، يتم نشر الالئحة على الموقع االلكتروني للشركة، ويتم

 أعضاء المجلس واللجان واإلدارة التنفيذية العليا بنسخة من الالئحة لاللتزام بمقتضياتها.
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 المسؤوليات والمكافآت والتعويضاتالتشكيل، التعيين، :  نياً ثا
 نة وشروط العضوية جتشكيل الل 2.1

ال يقل عدد    "المراجعة"لجنة  لجنة تسمى    بناء على اقتراح من مجلس اإلدارة  العادية  الجمعية العامةيشكل بقرار من   -1
 أو من غيرهم سواء من المساهمين    من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين،  أعضائها عن ثالثة وال يزيد عن خمسة،

 .والمحاسبية  الماليةبالشؤون  مختصيكون من بينهم  وأن، وأن يكون من بينهم عضو مستقل على األقل
 ال يجوز أن يكون رئيس المجلس عضوًا في لجنة المراجعة.  -2
للشركة، أو لدى مراجع    السنتين الماضيتين في اإلدارة التنفيذية أو المالية   خالل يعمل أو كان يعمل    لمن   ال يجوز -3

 . المراجعة لجنة  فيحسابات الشركة، أن يكون عضوًا 
يجب أن يكون أعضاء اللجنة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة بما يمكنهم من ممارسة  -4

 مهام اللجنة بكفاءة واقتدار. 
ات عضويتهم عند تعيينهم أو أي تغييرات تطرأ على ذلك  على الشركة أن تشعر الهيئة بأسماء أعضاء اللجنة وصف -5

 خالل المدة النظامية التي حددتها الئحة حوكمة الشركات الصادرة من الهيئة.
 تعيين أو إعفاء أعضاء اللجنة ومدة تعيينهم  2.2

رة إعادة  يتم تعيين أعضاء اللجنة لمدة ال تزيد عن ثالث سنوات، ويجوز للجمعية بناء على اقتراح من مجلس اإلدا -1
 تعيين كل أو بعض أعضاء اللجنة لفترة أو فترات مماثلة أخرى.

أو بانتهاء صالحية العضو لها وفقا ألي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، بإنتهاء مدتها    عضوية اللجنة  تنتهي -2
 في كل وقت عزل جميع أعضاء اللجنة أو بعضهم.  للجمعية العامةومع ذلك يجوز 

عضاء اللجنة االستقالة )وفقا لظروفه( وذلك بتسليم إشعار خطي لرئيس المجلس ورئيس اللجنة، يحق لكل عضو من أ  -3
 وقتا الحقًا لتنفيذ االستقالة.ر إال إذا حدد اإلشعا روتصبح االستقالة سارية المفعول من تاريخ تسليم االشعا

ركز الشاغر وفق معايير التعيين المشار  إذا شغر مركز أحد أعضاء اللجنة كان للمجلس أن يعين عضوًا مؤقتًا في الم -4
(  ويجب أن تبلغ بذلك الجهة المختصة خالل المدة النظامية من تاريخ التعيين 2.1( من المادة ) 4إليها في الفقرة )

 وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. 
إنهاء عضوية من تغيب من األعضاء عن حضور ثالثة اجتماعات   -   المجلسبناًء على توصية من    -  للجمعيةيجوز   -5

 . دون عذر مشروع للجنةمتتالية 
 رئيس اللجنة  2.3

اذا لم ينص قرار الجمعية بتشكيل اللجنة على تسمية الرئيس، كان لألعضاء تعيين رئيس من بينهم في أول اجتماع  -1
 لجنة عضوًا مستقاًل.للجنة، ويفضل أن يكون رئيس ال

اللجنة عن حضور االجتماع، يقوم األعضاء  -2 اللجنة، وفي حال تغيب رئيس  اللجنة رئاسة اجتماعات  يتولى رئيس 
 الحاضرين لالجتماع بانتخاب أحدهم لرئاسة االجتماع وإثبات ذلك في محضر االجتماع. 

 ستفساراتهم. إجابة على أسئلة المساهمين و يجب حضور رئيس اللجنة أو من ينيبه من أعضائها للجمعيات العامة لإل -3
اللجنة دعوة اللجنة   -4 المناطة بها، كما يتولى رئيس  المهام  يتولى رئيس اللجنة االشراف على أعمالها ومتابعة إنجاز 

 لالنعقاد وتحديد وقت وتاريخ ومكان كل اجتماع من اجتماعات اللجنة وجدول األعمال بالتنسيق مع أعضاء اللجنة. 
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 ضو اللجنة واجبات ع 2.4
يلتزم كل عضو بمبادئ الصدق واألمانة والوالء والعناية واالهتمام بمصالح الشركة والمساهمين، وتقديمها على مصالحه   -1

الشخصية، واإللتزام بالئحة تعارض المصالح المعتمدة في الشركة لإلفصاح عن أي عمليات أو عالقات قد تؤثر على  
 أداء عمله. 

حضير المسبق لها والمشاركة الفاعلة في دراسة بنود جدول األعمال، وتحليل المعلومات حضور اجتماعات اللجنة والت -2
 ذات الصلة بالموضوعات التي تنظرها اللجنة قبل إبداء الرأي بشأنها.

يجب أن يكون عضو اللجنة المستقل قادرًا على ممارسة مهامه وإبداء آرائه والتصويت على القرارات بموضوعية وحياد،   -3
 ن اللجنة على اتخاذ القرارات السليمة التي تسهم في تحقيق مصالح الشركة. بما يعي

 أمين اللجنة  2.5
 لها من بين أعضائها أو من غيرهم. تعين اللجنة أمين سر -1
رئيس   تكون مهام ومسؤوليات أمين سر اللجنة متعلقة بالتوثيق واالحتفاظ بكامل وقائع اجتماعات اللجنة والتنسيق مع -2

التقارير حول أنشطة وأعمال اللجنة إلى مجلس اإلدارة، واصدار نتائج االجتماعات وقرارات اللجنة إلى  اللجنة لرفع  
 األطراف المعنية ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى تأدية كافة المهام التي توكل إليه من اللجنة. 

 المكافآت والتعويضات  2.6
)مبلغ مقطوع( أو بدل حضور عن الجلسات أو االثنين معًا، وفقًا  تتكون مكافأة أعضاء اللجنة من مكافأة سنوية ثابتة  -1

لسياسة المكافآت والتعويضات المعتمدة من الجمعية العامة للمساهمين ، باإلضافة إلى ما يقرره مجلس اإلدارة من  
ارات و  بدل عن مصروفات السفر واإلقامة لكل جلسة لألعضاء الغير مقيمين في مقر االجتماع وفق األنظمة والقر 

 . التعليمات المرعية في المملكة الصادرة من الجهات المختصة
 يحدد مجلس االدارة ما يتلقاه أمين سر اللجنة من مكافآت و بدالت. -2
يجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء اللجنة   -3

وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا. وأن يشتمل أيضًا على بيان بعدد جلسات  خالل السنة المالية من مكافآت  
 اللجنة وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

 المرجعية  2.7
 . الجمعية العامة للمساهمينتكون مرجعية اللجنة إلى 
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 الهدف، نطاق العمل والمهام : لثاً ثا
 األهداف 3.1

تعزيز نظم المراقبة على أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم المالية  إن الهدف من تشكيل اللجنة هو 
وأنظمة الرقابة الداخلية، والتأكد من سريان العمل بشكل منضبط وعادل مما يحقق أهداف ورؤية الشركة وبما يتماشى مع 

 والمعايير ذات العالقة.   األنظمة
 والصالحيات  طاق العملن 3.2

المراقبة على أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة  يتضمن نطاق عمل اللجنة  
 ، وله في سبيل تحقيق ذلك ما يلي:بشكل مستقل، وتقديم التوصيات الالزمة لمجلس اإلدارة الداخلية

على   -1 االطالع  و ووثائقها  الشركةسجالت  حق  واجباتها ،  ألداء  الالزمة  والمعلومات  الموارد  كافة  على  الحصول 
 ومسؤولياتها.

 ة.طلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذي -2
رضت يجوز لها أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تع -3

 الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة. 
دراسة الموضوعات التي تختص بها أو التي تحال إليها من مجلس اإلدارة، وترفع توصياتها إلى المجلس التخاذ القرار   -4

بشأنها، أو أن تتخذ القرارات إذا فوض إليها المجلس ذلك، على أال يكون التفويض الصادر من المجلس عام أو غير 
 محدد المدة. 

لجنة االستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين من داخل الشركة أو خارجها في حدود صالحياتها، مع إثبات ذلك ل -5
 في محضر اجتماع اللجنة، مع ذكر اسم الخبير وعالقته بالشركة أو اإلدارة التنفيذية.

 المهام والمسؤوليات  3.3
، فتشتمل الشركات والنظام األساسي للشركة والئحة حوكمة الشركاتوالمسؤوليات الواردة في نظام  المهام  ب  دون اإلخالل 
 األعمال التي تمكنها من تحقيق أهدافها، ومنها:  بكافةالقيام  ومسؤولياتها مهام اللجنة

 :التقارير المالية -أ
المالية األولية والسنوية   -1 القوائم  المتعلقة بها  للشركة دراسة  رأيها    وإبداء  قبل عرضها على مجلس اإلدارة  واإلعالنات 

، والتأكد من إعدادها وفق المعاييير المحاسبية المعتمدة في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتهاي  والتوصية ف
وأحكام نظام الشركات ونظام الشركة األساس وبما يتوائم مع التعليمات الصادرة عن الجهات    المملكة العربية السعودية

  اإلشرافية.
فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية للشركة عادلة    –بناء على طلب مجلس اإلدارة    -لفني  إبداء الرأي ا  -2

ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج  
 عملها واستراتيجيتها. 

 .وفة تتضمنها التقارير الماليةدراسة أي مسائل مهمة أو غير مأل -3
المراجع   االلتزام في الشركة أو البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول -4

 مراجع الحسابات. الداخلي أو 
 التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية. -5
 شأنها.  ات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة فيدراسة السياس -6
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 :المراجعة الداخلية -ب
، ورفع التوصيات بشأن التعديالت المقترحة دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة -1

 لتطويرها ورفع كفائتها. 
تقدير الشركة للمخاطر الجوهرية التي قد تتعرض لها والخطوات التي اتخذتها الشركة لمراقبة النظر في مدى كفاءة   -2

 ومواجهة هذه المخاطر. 
الداخلية واعتمادها، وتحديثها سنوياً  -3 ، ويجب أن تتضمن مراجعة األنشطة والعمليات دراسة الخطة الشاملة للمراجعة 

 لتزام، سنويًا على األقل. الرئيسية، بما في ذلك أنشطة إدارة المخاطر واإل
 فيها.  الواردة للملحوظاتدراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية  -4
للتحقق من توافر الموارد   -5 الشركة  الداخلية في  المراجعة  الداخلي وإدارة  المراجع  أداء وأنشطة  الرقابة واإلشراف على 

 .بها والمهام المنوطةالالزمة وفعاليتها في أداء األعمال 
  مكافآته. واقتراح  الداخلي المراجعالداخلية أو  المراجعةمدير وحدة أو إدارة  بتعيين اإلدارة لمجلسالتوصية  -6

 : مراجع الحسابات -ج
بعد التحقق من استقاللهم   التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، -1

 . نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم ومراجعة
المراجعة، مع األخذ في االعتبار  -2 الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال  التحقق من استقالل مراجع 

 . القواعد والمعايير ذات الصلة
اق أعمال  مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعماال فنية أو إدارية تخرج عن نط -3

 المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك. 
 اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة. -4
 دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.  -5

 :ضمان االلتزام -د
 بشأنها. اإلجراءات الالزمةمراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة  -1
 . التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة -2
مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس    مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم -3

 اإلدارة.
توصياتها باإلجراءات التي يتعين    اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة، وإبداءرفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة   -4

 .اتخاذها
 : ترتيبات تقديم الملحوظات -هـ

  غيرها أو    المالية  في التقارير  تجاوزالشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي    في  للعاملين  تتيحوضع آلية    المراجعة  لجنةعلى   -1
 وتبنيأو التجاوز    الخطأ يتناسب مع حجم    مستقل  تحقيق بإجراء    اآلليةق هذه  بسرية. وعلى اللجنة التحقق من تطبي

 إجراءات متابعة مناسبة 
 اإلبالغ تقديم شكاواهم أو    في  المصالحيتبعها أصحاب    وضع ما يلزم من سياسات أو إجراءاتب  االقتراح لمجلس اإلدارة  -2

 الممارسات المخالفة. عن 
  



 الئحة عمل لجنة المراجعة 
 

 

   م2021 أبريل 00)....(  المنعقدة  في معتمد من الجمعية العامة للمساهمين رقم   –( 3.0اإلصدار ) 13 من  11 صفحة  
 

 االجتماعات والتقارير رابعًا: خطة العمل،  
 خطة عمل اللجنة  4.1

المهام والمسئوليات  أداء أعمالها وتنفيذ  السنة وبما يمكنها من  اللجنة بداية كل سنة مالية خطة الجتماعاتها خالل  تعد 
 المناطة بها.

 اجتماعات اللجنة  4.2
، ويعقد االجتماع  بصفة دورية على أال تقل اجتماعاتها عن أربعة اجتماعات خالل السنة المالية للشركة اللجنة تجتمع -1

بدعوة من رئيسه، وترسل الدعوة قبل اسبوع واحد من موعد االجتماع مع جدول األعمال وأية وثائق اخرى، ويجوز  
 ألغلبية اعضاء اللجنة الدعوة إلى اجتماع خاص للجنة. 

 الداخلي للشركة.  المراجعالشركة، ومع  بصفة دورية مع مراجع حسابات ةتجتمع اللجن -2
 ذلك. الحاجة إلى كلما دعت  المراجعة لجنةمع  االجتماعطلب  الحساباتللمراجع الداخلي ومراجع  -3
الحاضرين  يشترط لصحة اجتماعات اللجنة حضور أغلبية اعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات األعضاء   -4

 لالجتماع، وإذا تساوت األصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس أو من يقوم مقامه.
يجوز للجنة عقد اجتماعات لها خارج المقر الرئيسي للشركة، كما يجوز لها عقد اجتماعاتها من خالل وسائل التقنية   -5

 الحديثة و بما يخدم مصلحة العمل للشركة. 
للجنة لالجتماع أصالة، جاز له الحضور من خالل وسائل التقنية الحديثة بموافقة  في حال تعذر حضور أحد اعضاء ا -6

 من رئيس اللجنة و يكون حضوره بمثابة الحضور أصالة. 
على أعضاء اللجنة االلتزام بحضور جميع اجتماعات اللجنة والمشاركة بفعالية في نقاشاتها، وفي حالة عدم تمكن أحد   -7

 إبالغ رئيس اللجنة أو أمين السر كتابيا أو عبر وسائل التقنية الحديثة. أعضاء اللجنة من الحضور عليه 
 ال يجوز لعضو اللجنة توكيل عضو آخر لحضور اجتماع اللجنة بالنيابة عنه أو التصويت عنه في االجتماعات. -8
اعاتها، إال اذا ال يحق ألي عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية عدا أعضاء اللجنة و أمين سرها حضور اجتم -9

 طلبت اللجنة االستماع إلى رأيه أو الحصول على مشورته.
 محاضر االجتماعات  4.3

اللجنة   -1 اللجنة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت، وتوثيق توصيات  يجب توثيق اجتماعات 
إن    –حفظات التي أبدوها  ونتائج التصويت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، وبيان أسماء األعضاء الحاضرين والت

 ، وتوقيع هذه المحاضر من جميع األعضاء الحاضرين وأمين السر. –وجدت 
 توثق محاضر اجتماعات اللجنة كما يلي: -2
يجب أن تتضمن محاضر االجتماعات تاريخ ومكان انعقاد االجتماع وأسماء الحاضرين والمتغيبين وموجز عن النقاشات  - أ

 إن وجدت والقرارات والتوصيات ذات العالقة. -التحفظات الدائرة في االجتماع و 
يقوم أمين سر اللجنة بتقديم مسودة محضر االجتماع عن طريق البريد االلكتروني إلى اعضاء اللجنة خالل يومي  -ب

عمل من انتهاء االجتماع، كما يقوم أعضاء اللجنة بتقديم مالحظاتهم على المسودة خالل خمسة أيام عمل من تاريخ  
 سال المحضر. على انه إذا لم ترد أية مالحظات فيعتبر المحضر موافقا عليه. إر 

يحق لكل عضو اضافة أي مالحظات او تعديل أي قرار او توصية على أن تتم الموافقة على ذلك بأغلبية األعضاء   -ت
 الحاضرين لالجتماع. 

 نود المحضر. يحق لكل عضو من أعضاء اللجنة اضافة التحفظ الصادر منه بشأن أي بند من ب -ث
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 يقوم أمين السر بتعديل المحضر بحسب المالحظات والتعديالت ويتم إرساله إلى رئيس واعضاء اللجنة للتوقيع.  -ج
يقوم أمين السر بعد اعتماد المحضر و الموافقة عليه من قبل األعضاء الحاضرين لالجتماع بإرسال المحضر إلى   -ح

 اقشات و قرارات تم اتخاذها في االجتماع.األعضاء المتغيبين عن االجتماع وإشعارهم بأي من
 يقوم أمين السر بإصدار القرارات او التوصيات وتوقيعها من قبل رئيس اللجنة وإرسالها للجهات المعنية.  -خ

 التقارير الصادرة عن اللجنة 4.4
أعمال أخرى تدخل في  إعداد تقرير عن  رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من   -1

نطاق اختصاصها. وعلى مجلس اإلدارة أن يودع نسخًا كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيسي قبل موعد 
انعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين يومًا على األقل لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه ويتلى التقرير 

 أثناء انعقاد الجمعية. 
اللجن -2 التي تقدم  والقرارات  التوصيات  مع  المجلس  إليها من  الموكلة  المهام  حيال  اإلدارة  إلى مجلس  دورية  تقارير   ة 

 اتخذتها. 
  .تعد اللجنة تقريرا سنويا للمجلس يتضمن ملخصا الجتماعاتها خالل السنة وما قامت به من أعمال وأهم نتائجها -3



 الئحة عمل لجنة المراجعة 
 

 

   م2021 أبريل 00)....(  المنعقدة  في معتمد من الجمعية العامة للمساهمين رقم   –( 3.0اإلصدار ) 13 من  13 صفحة  
 

 أحكام عامة وختامية: اً خامس
 اإلشرافية الجهات  5.1

وبالتالي   ، لكونها شركة مساهمة مدرجة بالسوق السعودي،إشراف هيئة السوق الماليةو   ،شراف وزارة التجارةإل  تخضع الشركة
 فإنه يجب على اللجنة: 

 األخذ بالمتطلبات والتعليمات التي تفرضها الجهات اإلشرافية فيما يتعلق باعمال اللجنة.  -1
 لومات أو بيانات تطلبها وتقع ضمن اختصاصاتها.  تزويد الجهات اإلشرافية باية مع  -2
باألنظمة والقوانين والتعليمات الصادرة من الجهات اإلشرافية ذات    األعضاء  قبل  وجود اإللمام الكافي منالتأكد من   -3

 بمسؤوليات اللجنة ونطاق أعمالها. العالقة
 سرية المعلومات  5.2

المحافظة على خصوصية وسرية البيانات والمعلومات والوثائق التي يطلعون عليها  وأمين السر    يجب على أعضاء اللجنة
يتم اإلفصاح عن أي بيانات أو معلومات سرية ألطراف   وأن الذات العالقة باعمال الشركة بحكم عضويتهم في اللجنة  

ت السرية التي تطلبها الجهات خارجية إال بعد الحصول على موافقة مجلس اإلدارة ويستثنى من ذلك المعلومات والبيانا
 الشركة او بناء على أمر قضائي ملزم باإلفصاح عن تلك البيانات والمعلومات.  المشرفة على أعمال 

 إدارة التعارض  5.3
بتوصية اللجنة بشأن  األخذ    المجلس، أو إذا رفض  اإلدارة  مجلسوقرارات    المراجعة  لجنةتوصيات    بينإذا حصل تعارض  

 مجلستقرير    تضمينالداخلي، فيجب    المراجع  ينأو تعي  هوتقييم أدائ  هأتعاب  وتحديد  هشركة وعزلمراجع حسابات ال  تعيين
 األخذ بها.  توصية اللجنة ومربراتها، وأسباب عدم اإلدارة
 االعتماد واإلقرار 5.4

المحضر  من قبل مجلس اإلدارة في الشركة السعودية لألسماك في  المراجعة  عمل لجنة  تمت التوصية بإعتماد الئحة   -1
 م2021مارس  10ه الموافق 1442رجب  26خيبتار ( 287) رقم

المنعقد بتاريخ   .......من قبل الجمعية العامة للمساهمين في اجتماعها رقم  المراجعة  عمل لجنة  تم إعتماد الئحة   -2
 ............ الموافق........... 
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 السياسة معلومات 
 التعديل ومراقبة اإلصدار .1

 بواسطة  طبيعة التعديل  اإلصدار التاريخ 
 اإلستشاري / اإلدارة التنفيذية  األولية من الوثيقةإنشاء النسخة  1.0   م2019 أبريل 14
 اإلدارة التنفيذية  السياسةمن  الُمعدلةإنشاء النسخة  2.0 م2021 مارس 10

 
 

 المراجعة واالعتماد .2

 التاريخ  بواسطة  إعتماد التاريخ  بواسطة  مراجعة
 م2021أبريل  00 الجمعية العامة العادية   م2021 مارس 10 مجلس اإلدارة

 
 السياسة توزيع  .3

 الجهة م
 اإلدارة مجلس أعضاء 1
 والترشيحات تالمكافأ  لجنة أعضاء 2
 نشر إلكتروني على موقع الشركة  –وأصحاب المصالح اآلخرين  المساهمين 3
 

 -------------------------------  ------------------------------- 
 مجلس اإلدارة رئيس  مجلس اإلدارةسر  أمين

 
بيانات سرية   السياسةتتضمن المعلومات الواردة في هذه    قد و   الشركة  في  التنفيذية  اإلدارةمن قبل    السياسةتم تطوير هذه  

(. وبالتالي، فإنه ال يجوز الكشف عن هذه المعلومات والبيانات، بشكل جزئي  األسماك)  لألسماك  السعودية  بالشركةخاصة  
كما أنه في حالة حصول أي طرف    األسماكو نسخها ألي غرض كان، بدون موافقة خطية من  أو كلي، أو استخدامها أ

على محتوياتها فيجب عليه إعادتها بشكل فوري إلدارة    باالطالععن طريق الخطأ وكان غير مصرح له    السياسةعلى هذه  
    الشركة أو إتالفها.



 سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  
 واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية

 
 

 م 2021أبريل  00( المنعقدة 000معتمد من الجمعية العامة للمساهمين رقم )  –( 2.0اإلصدار ) 9 من   4 صفحة  
 

 المحتويات   جدول
 6 ........................................................................................................... أوالً: المكافآت والتعويضات 

 6 ......................................................................................................................... عامة مقدمة 1.1

 6 ............................................................................................................................ الهدف  1.2

 6 ....................................................................العضوية في المجلس واللجان التابعةثانياً: ضوابط مكافآت 

 ً  7 ................................................................... : مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان التابعةثالثا

 7 .................................................................................................... اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت 3.1

 7 ............................................................................................................. اللجان  أعضاء مكافآت 3.2

 8 .................................................................................................................. السر  أمين مكافآت 3.3

 8 .................................................................................................................... السفر تعويضات 3.4

 8 ................................................................................... استردادها  أو المكافآت صرف  إيقاف حاالت 3.5

 8 ......................................................................................................... رابعاً: مكافأة العضو المنتدب 

 ً  9 ..................................................................................................... مكافآت اإلدارة التنفيذية: خامسا

 ً  9 ....................................................................................... اإلفصاح عن المكافآت والتعويضات : سادسا

  ً  9 .............................................................................................................. : المراجعة والنفاذ سابعا

 

 
 
 
 



 سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  
 واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية

 
 

 م 2021أبريل  00( المنعقدة 000معتمد من الجمعية العامة للمساهمين رقم )  –( 2.0اإلصدار ) 9 من   5 صفحة  
 

 المصطلحات العامة 
 المعاني الموضحة أدناه ما لم يستوجب السياق غير ذلك:  السياسةيقصد بالكلمات والمصطلحات الواردة بهذه 

 (األسماك) لألسماكالسعودية   شركةال الشركة 
 السعودية. المملكة العربية  المملكة 

 نظام الشركات الساري في المملكة وتعديالته والئحته التنفيذية.  نظام الشركات 
 . شركةللالنظام األساسي  النظام األساسي

 الئحة الحوكمة في الشركة.  الحوكمة
 أي شركة أخرى تسيطر عليها الشركة. الشركات التابعة

 الساري في المملكة وتعديالته والئحته التنفيذية.نظام السوق المالية   نظام السوق المالية 
 . لية في المملكةهيئة السوق الما الهيئة
 .في المملكةوزارة التجارة  الوزارة
 .لية في المملكةالسوق الما السوق 

السوق المالية السعودية )تداول( الجهة الوحيدة المصرح لها بالعمل كسوق لألوراق المالية   تداول
 ، حيث تقوم بإدراج األوراق المالية وتداولها. سوق"( في المملكة)"ال

 للشركة.  أو غير العادية   جمعية المساهمين العامة العادية الجمعية
 مجلس اإلدارة في الشركة.  المجلس
 للشركة. رئيس مجلس اإلدارة الرئيس
 المشكلة من قبلة أو من قبل الجمعيةالمؤقتة المنبثقة من المجلس أو أو/ و  ةاللجان الدائم اللجان 

أي شخص طبيعي يدير ويكون مسؤواًل عن وضع وتنفيذ القرارات االستراتيجية للشركة، بما  التنفيذية اإلدارة
 في ذلك الرئيس التنفيذي للشركة ونوابه والمدير المالي. 

 .اإلدارة أو اللجان المنبثقة منه عضو مجلس العضو

أي  هتنطبق عليوال، همركزه وقرارات باالستقالل التام فييتمتع  غير تنفيذي مجلس إدارةعضو  العضو المستقل
 الئحة الحوكمة.  فيعليها  المنصوص االستقاللمن عوارض 

 .لهااليومية   في األعماليشارك  والالشركة  إلدارةيكون متفرغًا  الالذي  مجلس اإلدارةعضو  العضو غير التنفيذي 
 اإلطار العام للعمل  سياسة
 خطوات تنفيذ العمل التفصيلية إجراء 
 يوم عمل في المملكة طبقًا أليام العمل الرسمية في الشركة.  يوم

 أي يوم، سواًء كان يوم عمل أو ال. يوم تقويمي

سيكون لها نفس المعنى الوارد في قائمة المصطلحات    السياسةهذه  صدر  كافة المصطلحات التي لم يرد بشأنها تعريف في  
 . ، ما لم يقض سياق النص خالف ذلكوقواعدها هيئة السوق المالية لوائحالمستخدمة في 
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 والتعويضات المكافآتأواًل:  
 مقدمة عامة  1.1

)المشار إليها    لألسماكتم إعداد سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية للشركة السعودية  
وبما يتفق مع أهداف   ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذيةالحقًا بـ " الشركة"( وفقًا لنظام الشركات ونظام الشركة األساسي  

 واإلدارة التنفيذية.حة ضوابط وإجراءات منح المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان الشركة. وتحدد هذه الالئ
 

 الهدف 1.2
واإلدارة تهدف هذه السياسة إلى وضع معايير وضوابط وإجراءات واضحة لتحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه  

 طلبات الئحة حوكمة الشركات.لاللتزام بما تضمنه نظام الشركات والنظام األساسي ومت التنفيذية
 

 ثانيًا: ضوابط مكافآت العضوية في المجلس واللجان التابعة 
بالتوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة و اللجان المنبثقة و اإلدارة    المكافآت والترشيحاتتختص لجنة  

 : التنفيذية مع مراعاة الضوابط التالية
واإلدارة     لجانهو   دارة إلا  سمجل  ءعضاأ   زلتحفي  عاماًل و   ،تيجيةراالستا  كةر لشا  دافهأ   معأن تكون المكافآت متوافقة   2.1

على المدى الطويل، وربط الجزء    متهاداستوا  عمالهاأ   تنميةفي    كةر لشا  رةدق  زيز تعو   داف،أله ا  قتحقي  علىالتنفيذية  
 المتغير من المكافآت باألداء على المدى الطويل. 

أن تحدد المكافآت بناء على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهالت العلمية، والخبرات   2.2
 األداء.العملية، والمهارات، ومستوى 

 . مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركةمكافآت اإلدارة التنفيذية  انسجام 2.3
األخذ في االعتبار ممارسات الشركات األخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير  2.4

 مبرر للمكافآت والتعويضات.
 ا وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليه 2.5
 عند التعيينات الجديدة. المكافآت والترشيحاتبالتنسيق مع لجنة  السياسة أن تعد 2.6
يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام   2.7

 يرها من االعتبارات. المنوطة به واستقالله وعدد الجلسات التي يحضرها وغ
تنظيم منح أسهم في الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة  واإلدارة  التنفيذية سواء أكانت إصدارًا جديدًا أم أسهمًا اشترتها  2.8

 الشركة من خالل برنامج مخصص لذلك و بما يتوافق مع االنظمة و اللوائح الصادرة بهذا الشأن. 
أو عينية في  - عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية    في جميع األحوال؛ ال يتجاوز مجموع ما يحصل 2.9

أو أي أنظمة أخرى مكملة له، وذلك باإلضافة إلى ما   ونظام الشركة األساس  حدود ما نص عليه نظام الشركات
من بدالت ومكافآت عن عضويته في لجنة المراجعة، أو مقابل أي أعمال أو مناصب   عضو المجلس   يحصل عليه 

إضافية يكلف بها في الشركة، أو ما يقرر له من    -بموجب ترخيص مهني  –أو فنية أو إدارية أو استشارية    تنفيذية
بدل مصروفات السفر واإلقامة واإليواء وما من شأنه تأدية االختصاصات المقررة له وفق األنظمة و القرارات و  

 . التعليمات المرعية في المملكة الصادرة من الجهات المختصة
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 التابعة  مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان مكافآت أعضاء ثالثًا: 
 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  3.1
تتكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة  3.1.1

عليه نظام الشركات معينة من صافي األرباح، أوالجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا وفي حدود ما نص  
 أو أي أنظمة أخرى مكملة له، وفقًا لما يلي:

معين( - أ )مبلغ  الثابتة  السنوية  المكافأة  وقدر   تكون  ريال  150,000  همبلغ  ألف  وخمسون  )مائة  سعودي  ريال 
 ريال )مائة ألف ريال سعودي( لعضو المجلس. 100,000سعودي( لرئيس المجلس، ومبلغ وقدرهـ 

% 10ة ألعضاء مجلس اإلدارة بنسبة معينة من صافي األرباح، فيكون استحقاقها بنسبة  عند إقرار مكافأة سنوي -ب
من صافي أرباح الشركة وبعد خصم االحتياطيات النظامية واالتفاقية المقررة نظامًا وتوزيع ربح على المساهمين 

 % من رأس المال المدفوع.5ال يقل عن 
ريال سعودي )ثالثة آالف ريال سعودي(  3,000 وقدرهمبلغ بدل حضور عن الجلسة الواحدة لمجلس اإلدارة ب -ت

، ويجوز لمجلس اإلدارة بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات تعديل البدل بحد أقصى  للعضو الواحد
 ريال سعودي )خمسة آالف ريال( للجلسة الواحدة.  5,000

األرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون   يجب أال تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين نسبة من 3.1.2
 مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة. مبنية بشكل 

 يجب أن يكون استحقاق مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة متناسبًا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو. 3.1.3
 عضويته.   يجب أن يكون استحقاق العضو للمكافأة عن الفترة من تاريخ تعيينه بالمجلس ووفقًا لمدة 3.1.4
الجمعية   3.1.5 في  بند مستقل  في  المنتهية  المالية  السنة  المجلس عن  أعضاء  مكافآت  التوصية بصرف  تعرض 

 العامة، وال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة التصويت عليه. 
القوائم  المتعلقة بالموافقة على    العادية  بعد موافقة الجمعية العامةمباشره  تصرف مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة    3.1.6

   المالية السنوية للشركة.
 بدالت حضور جلسات مجلس اإلدارة بنهاية كل ربع سنة ميالدية. يجوز صرف 3.1.7

 

 مكافآت أعضاء اللجان  3.2
)مبلغ معين( عن عضوية كل لجنة أو بدل حضور عن  ثابته  تتكون مكافأة أعضاء اللجان من مكافأة سنوية   3.2.1

 الجلسات أو األثنين معًا، وفقًا لما يلي:
ريال سعودي )مائة ألف ريال    100,000رئيس أي من اللجان مبلغ معين وقدرهـ  ل  الثابتة  المكافأة السنويةتكون   - أ

 سعودي(. 
ريال سعودي )خمسة وسبعون   75,000عضو أي من اللجان مبلغ معين وقدرهـ  لالثابتة    السنوية  مكافأةالتكون   -ب

 ألف ريال سعودي(. 
الواحدة الجتماعا -ت الجلسة  بمبلغ وقدرهـ  بدل حضور عن  اللجنة  )ثالثة آالف ريال   3,000ت  ريال سعودي 

، ويجوز لمجلس اإلدارة بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات تعديل البدل  سعودي( للعضو الواحد
 ريال سعودي )خمسة آالف ريال( للجلسة الواحدة. 5,000بحد أقصى  

 بنهاية كل ربع سنة ميالدية.  وبدالت الحضور الثابتة مكافأة اللجان السنوية يجوز صرف 3.2.2
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 يجب أن يكون استحقاق العضو للمكافأة عن الفترة من تاريخ تعيينه باللجنة ووفقًا لمدة عضويته. 3.2.3
 

 مكافأة أمين السر 3.3
 يحدد مجلس اإلدارة ما يتلقاه أمين سر المجلس/ اللجنة من بدالت ومكافآت.     

 

 تعويضات اإلقامة والسفر 3.4
 :و الغير مقيم في مقر االجتماع أو المهمة الرسمية بدل عن مصروفات السفر واإلقامة بحسب االتييستحق العض

تذكرة سفر لمقر االجتماع أو المهمة على درجة رجال األعمال أو تعويضًا مساويًا لقيمتها حسب األسعار  3.4.1
 السائدة لدى وكيل السفر المعتمد في الشركة بتاريخ االجتماع أو المهمة الرسمية. 

)  2,500بدل يومي وقدره   3.4.2 اإلقامة لحض  ألفان وخمسمائةريال سعودي  ور  ريال سعودي( مقابل مصاريف 
يضاف لها  و   عن كل يوم خالل مدة المهمة داخل المملكة العربية السعودية،االجتماعات أو المهام الرسمية  

 يومان إذا كانت خارجها. 
 يجوز صرف مستحقات العضو عن مصاريف السفر واالقامة مقدمًا قبل بدء المهمة أو االجتماع.  3.4.3

  
 أو استردادها  حاالت إيقاف صرف المكافآت 3.5

 :  لحا في  كلوذ ،كةر لشا تحملتها رى خأ فتكالي وأي  تيضاو تعو  تمكافآ نم  رفص  ما ردادستا كةر للشيحق 
إذا قررت الجمعية العامة، بناًء على توصية من مجلس اإلدارة، إنهاء عضوية أي من أعضاء مجلس اإلدارة،  3.5.1

إعادة جميع المكافآت فال يستحق هذا العضو اية مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، ويجب عليه  
 التي صرفت له عن تلك الفترة إن وجدت.

ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مبنية على معلومات غير صحيحة أو    صرفتإذا تبين أن المكافآت التي   3.5.2
مضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو تم تضمينها في تقرير مجلس اإلدارة السنوي، فيجب عليه إعادتها  

 ركة مطالبته بردها.للشركة، ويحق للش
  بية ر لعا  لمملكةا  في  ئحوالل وا  مةظألنا  بمخالفةأو    ريزو بالتأو    ألمانةوا  رفبالش عماًل مخاًل    ولعضا  بتكاار  3.5.3

 .  ر خآ دبلأي  في أو  يةودلسعا
 . كةر لشا  بمصلحة ررض عليه بتر يت مما جباتهووا مهامهو  لياتهؤو بمس ملقياا  في  خاللهإ دعن 3.5.4

 1 
 2 

 3 المنتدب مكافأة العضو  : رابعاً 
 4 من مكافأة سنوية )مبلغ مقطوع(   -إن وجدت   –تتكون مكافأة العضو المنتدب  4.1
المقررة لهعن  بدل   4.2 وفقًا لما يقرره مجلس   مصروفات السفر واإلقامة واإليواء وما من شأنه تأدية االختصاصات  5 

 6 . األنظمة و القرارات و التعليمات المرعية في المملكة الصادرة من الجهات المختصة اإلدارة، وتماشيًا مع
 7 .شهر ميالديبنهاية كل  -إن وجدت   –تصرف مكافأة العضو المنتدب  4.3

  8 



 سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  
 واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية

 
 

 م 2021أبريل  00( المنعقدة 000معتمد من الجمعية العامة للمساهمين رقم )  –( 2.0اإلصدار ) 9 من   9 صفحة  
 

 9 اإلدارة التنفيذية مكافآت : اً خامس
وبرنامج وخطط الحوافز بشكل مستمر  لإلدارة التنفيذيةتقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة سلم الرواتب المحدد  5.1 10 

واعتمادها  من مجلس اإلدارة، وذلك بناء على توصية من اإلدارة التنفيذية وتشتمل مكافآت اإلدارة التنفيذية على ما   11 
 12 يلي:

راتب أساس )يتم دفعه في نهاية كل شهر ميالدي وبصفة شهرية(؛ وبدالت تشتمل على سبيل المثال ال الحصر:   - أ 13 
 14 مواصالت، وغيرها.بدل سكن، وبدل 

مزايا أخرى تشمل على سبيل المثال ال الحصر: التأمين الطبي، إجازة سنوية، اشتراكات التأمينات االجتماعية  -ب 15 
 16 المدفوعة وفق األنظمة، وغيرها

 17 مكافأة نهاية خدمة وفق نظام العمل وأنظمة وسياسات الشركة.  -ت
 18 قييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص. مرتبطة بمؤشرات األداء وفقًا للت -إن وجدت-مكافأة سنوية  -ث
 19 المرتبطة باألداء االستثنائي  -إن وجدت  – الخطط التحفيزية قصيرة األجل  -ج
 20 مثل برامج خيارات األسهم.  -إن وجدت  – الخطط التحفيزية طويلة األجل  -ح
لخطط والبرامج  يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة المكافآت لمختلف مستويات العاملين في الشركة وذلك في ضوء ا 5.2 21 

 22 ويقرها مجلس اإلدارة. المكافآت و الترشيحاتالتي توصي بها لجنة 
 23 

 24 االفصاح عن المكافآت والتعويضات: سادساً 
في تقرير مجلس اإلدارة السنوي  وكبار التنفيذيينتقوم الشركة باإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان   6.1 25 

 26 والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة. وفقًا لألنظمة 
يجب أن يشمل تقرير مجلس اإلدارة على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء المجلس خالل السنة المالية من    6.2 27 

مكافآت وبدالت وغير ذلك من المزايا وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس نظير أعمال إدارية أو   28 
جلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ اخر  استشارات وان يشتمل أيضًا على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد ال 29 

 30 اجتماع للجمعية العامة.
 31 

 32 : المراجعة والنفاذ سابعاً 
السياسة للمراجعة السنوية وذلك كجزء من مراجعة حوكمة الشركة أو عند صدور تعليمات أو لوائح جديدة   تخضع  7.1 33 

 34 . األساسي لشركة ا ونظام الشركة حوكمة لالئحة  مكملة السياسة هذه وتعتبر المختصة، الجهات من
 35 هذه   وتعرض  والترشيحات  المكافآت  لجنة  اقتراح  على  بناءً   اإلدارة  مجلس  من  توصية  بموجب   السياسة  تعديل  يتم 7.2

 36 . إلعتمادها قبل النفاذ العادية  العامة الجمعية على التعديالت
 37 . للمساهمين العادية  العامة الجمعية قبل من اعتمادها بمجرد نافذة السياسة هذه تكون  7.3
 38 

 39 ----  السياسة نهاية ----
 40 
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 معايير األعمال المنافسة 
 

 

  م 2021أبريل  00 المنعقدة فيمعتمد من الجمعية العامة للمساهمين رقم )....(     –( 1.0اإلصدار ) 8 من  2 صفحة 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 معايير األعمال المنافسة 
 

 

  م 2021أبريل  00 المنعقدة فيمعتمد من الجمعية العامة للمساهمين رقم )....(     –( 1.0اإلصدار ) 8 من  3 صفحة 
 
 
 

 المعاييرمعلومات 
 التعديل ومراقبة اإلصدار .1

 بواسطة  طبيعة التعديل  اإلصدار التاريخ 
 التنفيذية اإلدارة    

 

 المراجعة واالعتماد .2

 التاريخ  بواسطة  اعتماد التاريخ  بواسطة  مراجعة
    

 

 المعاييرتوزيع  .3

 الجهة م
 اإلدارة مجلس أعضاء 1
 نشر إلكتروني على موقع الشركة – المصالح أصحاب و  المساهمين 4
 

 
 

 
 

 مجلس االدارة رئيس  مجلس اإلدارة  أمين
 

بيانات سرية   المعاييرتتضمن المعلومات الواردة في هذه  قد  و   اإلدارة التنفيذية في الشركةمن قبل    المعاييرتم تطوير هذه  
وبالتالي، فإنه ال يجوز الكشف عن هذه المعلومات والبيانات، بشكل   (.األسماكبالشركة السعودية لألسماك )خاصة  

كما أنه في حالة حصول    األسماكرض كان، بدون موافقة خطية من  جزئي أو كلي، أو استخدامها أو نسخها ألي غ
على محتوياتها فيجب عليه إعادتها   باالطالععن طريق الخطأ وكان غير مصرح له    المعاييرأي طرف على هذه  

    بشكل فوري إلدارة الشركة أو إتالفها.
 

  



 معايير األعمال المنافسة 
 

 

  م 2021أبريل  00 المنعقدة فيمعتمد من الجمعية العامة للمساهمين رقم )....(     –( 1.0اإلصدار ) 8 من  4 صفحة 
 
 
 

 المصطلحات العامة 
 المعاني الموضحة أدناه ما لم يستوجب السياق غير ذلك:  المعاييريقصد بالكلمات والمصطلحات الواردة بهذه 

 (األسماك) لألسماكالسعودية   شركةال الشركة 
 المملكة العربية السعودية.  المملكة 

 التنفيذية. نظام الشركات الساري في المملكة وتعديالته والئحته  نظام الشركات 
 . شركةللالنظام األساسي  النظام األساسي

 الئحة الحوكمة في الشركة.  الحوكمة
 أي شركة أخرى تسيطر عليها الشركة. الشركات التابعة

 نظام السوق المالية الساري في المملكة وتعديالته والئحته التنفيذية. نظام السوق المالية 
 . ةلية في المملكهيئة السوق الما الهيئة
 .في المملكةوزارة التجارة  الوزارة
 .لية في المملكةالسوق الما السوق 

السوق المالية السعودية )تداول( الجهة الوحيدة المصرح لها بالعمل كسوق لألوراق المالية   تداول
 ، حيث تقوم بإدراج األوراق المالية وتداولها. سوق"( في المملكة)"ال

 المساهمين العامة العادية أو غير العادية للشركة. جمعية  الجمعية
 مجلس اإلدارة في الشركة.  المجلس
 للشركة. رئيس مجلس اإلدارة الرئيس
 أو/ والمؤقتة المنبثقة من المجلس أو المشكلة من قبلة أو من قبل الجمعية ةاللجان الدائم اللجان 

أي شخص طبيعي يدير ويكون مسؤواًل عن وضع وتنفيذ القرارات االستراتيجية للشركة، بما  اإلدارة التنفيذية
 في ذلك الرئيس التنفيذي للشركة ونوابه والمدير المالي. 

 .المنبثقة منهاإلدارة أو اللجان  عضو مجلس العضو

أي  هتنطبق عليوال، همركزه وقرارات باالستقالل التام فييتمتع  غير تنفيذي مجلس إدارةعضو  العضو المستقل
 الئحة الحوكمة.  فيعليها  المنصوص االستقاللمن عوارض 

 .لهااليومية   األعمالفي يشارك  والالشركة  إلدارةيكون متفرغًا  الالذي  مجلس اإلدارةعضو  العضو غير التنفيذي 
 اإلطار العام للعمل  سياسة
 خطوات تنفيذ العمل التفصيلية إجراء 
 يوم عمل في المملكة طبقًا أليام العمل الرسمية في الشركة.  يوم

 أي يوم، سواًء كان يوم عمل أو ال. يوم تقويمي

سيكون لها نفس المعنى الوارد في قائمة المصطلحات    المعاييركافة المصطلحات التي لم يرد بشأنها تعريف في صدر هذه  
 . المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ما لم يقض سياق النص خالف ذلك
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 األحكام العامةأواًل:  
 الغرض  1.1

المادة   ( من3الفقرة )  لما نصيييييه عليه، ووفقًا  مع القواعد والنظم المتعلقة بحوكمة الشيييييركات المسييييياهمة العامة  تماشيييييياً 
(  2017-16-8( من الئحة حوكمة الشيييييييييركات الصيييييييييادرة عن مجلس هيئة السيييييييييوق المالية بموجب القرار رقم )46)

ناًء على اقتراح مجلس اإلدارة معايير تصدر الجمعية العامة بم: )13/02/2017هيييييييييي الموافق  16/05/1438وتاريخ 
 .لألعمال المنافسة(

 

 

 األهداف 1.2
 ال يتعارضبما  ألعضييياء مجلس اإلدارة  التي تنظم األعمال المنافسييية  إلى وضيييع األسيييس والقواعد  المعاييرتهدف هذه 

 .وأهدافها مصالح الشركةمع 
 االعتماد 1.3

 .مجلس اإلدارةبناء على اقتراح من  للمساهمين الجمعية العامةمن قبل   المعاييريتم اعتماد 
 

 بدء التطبيق وضمان الفاعلية  1.4
 سييييييييييينوي وينبغي مراجعتها من قبل مجلس اإلدارة بشيييييييييييكل  اعتمادهامن تاريخ  اعتباراً   المعاييرتطبق مقتضييييييييييييات هذه  

 .حة وتعديلهاوخاصة عند حدوث تغييرات في سياسة الشركة أو األنظمة السارية والتي قد تتطلب مراجعة الالئ
 التطبيق نطاق  1.5

 يتم تطبيق معايير األعمال المنافسة على أعضاء مجلس إدارة الشركة.
 التوزيع والسرية  1.6

الشفافية واإلفصاح الشركة مساهمة عامة، ولتحقيق مبدأ  المصالح  لكون  السياسة بأصحاب  ، يتم نشر  ولعالقة هذه 
التنفيذية بنسخة من    السياسة   السياسة على الموقع االلكتروني للشركة، ويتم تزويد أعضاء المجلس واللجان واإلدارة 

 لاللتزام بمقتضياتها. 
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  م 2021أبريل  00 المنعقدة فيمعتمد من الجمعية العامة للمساهمين رقم )....(     –( 1.0اإلصدار ) 8 من  6 صفحة 
 
 
 

    المنافسة ضوابط مفهوم و : ثانياً 
 مفهوم أعمال المنافسة  2.2

المحددة  و   فروع النشاط الذي تزاولهيدخل في مفهوم االشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد  
 : ومن ذلك ما يلي ( من نظام الشركة األساس.3في المادة ) 

منشأة   تأسيس عضو المجلس لشركة أو مؤسسة فردية، أو تملكه نسبة مؤثرة ألسهم أو حصص في شركة أو 2.2.1
 . مجموعتهامن نوع نشاط الشركة أو  تزاول نشاطاً  أخرى 

سة للشركة أو مجموعتها، أو تولي إدارة مؤسسة فردية منافسة أو شركة قبول عضوية مجلس إدارة شركة مناف 2.2.2
 ، فيما عدا تابعي الشركة.منافسة أيا كان شكلها

حصول العضو على وكالة تجارية أو ما في حكمها، ظاهرة كانه او مستترة، لشركة أو منشأة أخرى منافسة   2.2.3
 .للشركة أومجموعتها

منافسة   ألية شركة أو شخص يعمل لمصلحة شركة تمارس أعماالً   شاداً قيام عضو المجلس بتقديم مشورة أو إر  2.2.4
 . ألعمال الشركة أو مجموعتها

قيام عضو المجلس باستخدام معرفته أو تأثيره على أي من عمالء الشركة أو مجموعتها أو مورديها أو مستشاريها  2.2.5
 . لمصلحة أية شركة أو شخص يعمل لمصلحة شركة منافسة للشركة

 
   ضوابط منافسة الشركة 2.3
ال يجوز لعضييييو المجلس المشيييياركة في أي عمل قد ينافس الشييييركة، أو أي من أنشييييطتها، كما ال يجوز لعضييييو  2.3.1

المجلس أن يكون عضييو في مجلس إدارة شييركة تنافس الشييركة، أو أيا من أنشييطتها، ما لم يحصييل ذلك العضييو  
 .يسمح له القيام بذلك للمساهمين العادية من الجمعية العامة ترخيصعلى 

االشتراك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط التي  في   المجلسعضو    بإذا رغ 2.3.2
 تزاوله، فيجب مراعاة ما يلي:

 في أي عمل من شييييأنه منافسيييية  -بشييييكل كامل وفوري بمشيييياركته المباشييييرة أو غير المباشييييرة اإلدارةمجلس  إبالغ ▪
ألحكام ، وذلك وفًقا الشيركة  تزاولها  التير في أحد فروع النشياط ، أو بمنافسيته بشيكل مباشير أو غير مباشيالشيركة

نظام الشييييييييركات ونظام السييييييييوق المالية ولوائحه التنفيذية، على أن يثبه هذا البالغ في محضيييييييير اجتماع مجلس 
 اإلدارة.

الذي يصييدر في هذا الشييأن في مجلس اإلدارة  عدم اشييتراك العضييو صيياحب المصييلحة في التصييويه على القرار ▪
 جمعية المساهمين.و 

 المجلس. عضو يزاولهاقيام رئيس المجلس بإبالغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها، باألعمال المنافسة التي  ▪
 الحصول على ترخيص من الجمعية العامة للشركة يسمح للعضو بممارسة األعمال المنافسة. ▪
 تفصييلية وله في ذلك طلب أي بيانات أو ايضياحاتيتولى مجلس اإلدارة التحقق من هذه األعمال بشيكل سينوي،  ▪

 بما يمكنه من إجراءات التحقق الالزمة. من عضو المجلس
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 واإللتزامات المترتبة على عضو المجلس األعمال المنافسة  تقييم: ثالثاً 
 ييم منافسة عضو المجلس ألعمال الشركة  تق 3.1

 :مايليتقييم منافسة عضو المجلس ألعمال الشركة عند  على المجلس أن يأخذ في االعتبار
 حجم األعمال المنافسة وتأثيرها على أعمال الشركة ومدى القدرة على إدارة تعارض المصالح الناشئة عنها. 3.1.1
  ألعمال الشركة. لألعمال المنافسةالجغرافي  النطاق 3.1.2
قراراته و في المجلس قد تؤثر على  سيييييحصييييل عليها بصييييفته عضييييتقييم ما اذا كانه المعلومات أو البيانات التي   3.1.3

 المتعلقة باألعمال المنافسة للشركة.
لمجلس اإلدارة أن يضييع معايير إضييافية أخرى تسيياعده في تقييم منافسيية عضييو المجلس ألعمال الشييركة وبما ال  3.1.4

 يتعارض مع األنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات التنظيمية.
 

 أعمال منافسةمجلس المشترك في ال واجبات عضو  3.2
على عضو المجلس أن يفصح عن أي بيانات أو معلومات تطلب منه من قبل مجلس اإلدارة بهدف التحقق من  3.2.1

 األعمال المنافسة وتقييمها. 
على عضو المجلس ممارسة مهامه بأمانة ونزاهة، وأن يقدم مصالح الشركة على مصلحته الشخصية، وأن ال   3.2.2

 . يستغل منصبه لتحقيق مصالح خاصة
،  البيانات والمعلومات التي أطلع عليها بصفته عضو في مجلس اإلدارةسرية    الحفاظ على على عضو المجلس   3.2.3

 وعدم إفشائها ألي شخص.
المجلس عد  3.2.4 للشركة، أو  على عضو  م االستغالل أو االستفادة، بشكل مباشر أو غير مباشر، من أي أصول 

الفرص   ذلك  ويشمل  اإلدارة،  مجلس  في  عضوًا  بصفته  عليه  المعروضة  االستثمارية  الفرص  أو  معلوماتها، 
الشركة في االستفادة منها، ويسري على عضو  أو التي ترغب  الشركة،  التي تدخل ضمن أنشطة    االستثمارية 
المجلس الذي يستقيل ألجل استغالل الفرص االستثمارية بطريق مباشر أو غير مباشر التي ترغب الشركة في  

 . االستفادة منها والتي علم بها أثناء عضويته للمجلس
 

 الترخيص لمزاولة األعمال المنافسة  3.3
 

نافس الشركة في أحد  ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن ي 3.1
مالم   وإال كان للشركة أن تطالبه أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض المناسب  ، فروع النشاط الذي تزاوله

 يكن حاصاًل على ترخيص من الجمعية العامة العادية يسمح له القيام بذلك.
 بأحد الخيارين التاليين: يترتب على رفض منح الترخيص باألعمال المنافسة لعضو مجلس اإلدارة القيام 3.2

 .خالل مهلة تحددها الجمعية العامة، وإال ُعدت عضويه في المجلس منتهية العضو استقالتهتقديم  - أ
التنفيذية قبل انقضاء   ه طبقًا لنظام الشركات ولوائح  هأو توفيق أوضاع عدول العضو عن منافسة الشركة   -ب

 المهلة المحددة من قبل الجمعية العامة.
 



 معايير األعمال المنافسة 
 

 

  م 2021أبريل  00 المنعقدة فيمعتمد من الجمعية العامة للمساهمين رقم )....(     –( 1.0اإلصدار ) 8 من  8 صفحة 
 
 
 

 أحكام عامة وختامية:  رابعاً 
 الجهات اإلشرافية  4.1

تخضع الشركة إلشراف وزارة التجارة، وإشراف هيئة السوق المالية، لكونها شركة مساهمة مدرجة بالسوق السعودي، 
 وبالتالي فإنه يجب على الشركة: 

 بالمتطلبات والتعليمات التي تفرضها الجهات اإلشرافية.األخذ  -1
 تزويد الجهات اإلشرافية باية معلومات أو بيانات تطلبها وتقع ضمن اختصاصاتها.  -2
 
 االعتماد   4.2 
بإعتماد   .1 التوصية  المنافسة تمه  األعمال  اإلدارةمن    معايير  مجلس  في    قبل  لألسماك  السعودية  الشركة  في 

 م 2021مارس  17الموافق   ه1442شعبان   4 خي( بتار 288المحضر رقم )
 بتاريخ ............ الموافق...........  الجمعية العامة .......من قبل   معايير األعمال المنافسةتم إعتماد  .2
 



 

لعضو املجلس  املجلس بشأن األعمال املنافسةتبليغ رئيس   

 األستاذ هيثم بن محمد القصيبي 

 1 من 1 صفحة

 املحترمين    السادة مساهمي الشركة السعودية لألسماك                                                                                        

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،، 

لعضو مجلس اإلدارة أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة  ال يجوز  "  ن من نظام الشركات:يإشارة إلى املادة الثانية والسبع 

الشركة، أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله, وإال كان للشركة أن تطالبه أمام الجهة القضائية املختصة  

 على ترخيص من الجمعية العامة العادية يسمح له القيام بذلك،
ً
 للضوابط التي   بالتعويض املناسب، ما لم يكن حاصال

ً
ووفقا

ن من الئحة حوكمة الشركات واملتعلقة بضوابط  منافسة  ي، و الفقرة الثالثة من املادة السادسة واألربع"تضعها الجهة املختصة

  التي يزاولها   املنافسة  باألعمالالعامة العادية عند انعقادها    الجمعية  بإبالغ  اإلدارة  مجلسقيام رئيس  "  الشركة والتي تنص على:

أحد فروع النشاط    فيالشركة أو منافستها  ألعمال    املجلسمن منافسة عضو    اإلدارة  مجلس  تحقق ، وذلك بعد  املجلسعضو  

على    – للشركة    العامة  الجمعيةتصدرها    معاييروفق    تزاوله الذي   اإلدارة  اقتراحبناًء   اإللكتروني  املوقع  فيوتنشر    –   مجلس 

 . "بشكل سنوي  األعماليتم التحقق من هذه   للشركة، على أن

  –   عضو مجلس اإلدارة من إبالغ     م2021مارس    17مجلس إدارة الشركة املنعقد بتاريخ   اجتماع  وبناء على ما ورد في محضر  

إدارة شركة خليفة عبدالرحمن القصيبي    للمجلس  –  القصيبيهيثم    /   األستاذ  عضوية مجلس 
ً
  لالستثمار بأنه يشغل حاليا

الدمام الرئيس ي  ومركزها  مقفلة  مساهمة  بإسم  ،  ()شركة  الدمام  بمدينة  لها  فرع  الشركة  خليفة  "وتضم  أسماك  مشروع 

 لها  هيثم القصيبي   / األستاذ    ويتمثل نشاطها في صناعة منتجات االسماك لالستخدام البشري ويعمل  "القصيبي
ً
وبحسب  ،  مديرا

نشاط الفرع أعاله موسمي بصيد روبيان فقط في حوض منيفة بكميات محدودة وليس له   االبالغ الوارد من عضو املجلس فإن

م وحتى االن فقد توقفت عمليات  2019أي فرع أو منافذ بيع محلية وليس له أي نشاط استزراع سمكي وبنهاية موسم صيد عام  

 دون ممارسة فعلية للنشاط في الو   الصيد، في حين ال يزال 
ً
  بالسجل التجاري وقد تم االحتفاظ    قت الحالي،السجل التجاري قائما

 ،  بسبب وجود معلقات مترتبة على السجل مع الجهات املختصة

 ملا ذكر أعاله
ً
    ووفقا

ً
)باستثناء عضو املجلس األستاذ / هيثم  قرر املجلس باإلجماع    فقدولكون السجل التجاري ال زال قائما

على اشتراك عضو مجلس  الرفع للجمعية العامة للموافقة  "في اجتماعه املشار إليه أعاله  القصيبي حيث لم يصوت على القرار(  

 . "االدارة االستاذ/ هيثم بن محمد القصيبي في عمل منافس ألعمال الشركة

 ،،،وهللا املوفق                                                                      

 رئيس املجلس                                                                                                          

 عمر بن حمد املاض ي                                                                                                       

 م 2021مارس  17حرر في يوم                                                                                                                     
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 تقرير لجنة المراجعة

 
 

 

المحترم                                الشركة السعودية لألسماك                       السادة / مساهمي   

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  

 

 المراجعة: تكوين لجنة 

 الجمعية العامة العادية  في اجتماع  م2020/ 10/  24المنتهية في    السابقة  ةللدور  تم تعيين لجنة المراجعة

من ثالثة أعضاء  اللجنةوقد تمت الموافقة بأغلبية األصوات الحاضرة على تشكيل   م2018/ 28/02بتاريخ 

   بحسب االتي:

 اللجنة(  رئيس -عضو مجلس اإلدارة المهذل )عبدهللا بن حمد  .1

   (اللجنةعضو -عضو مجلس اإلدارة) هيثم بن محمد القصيبي  .2

 (اللجنة من خارج المجلس)عضومشعل بن إبراهيم العتيبي  .3

 م 10/2020/ 24حيث انتهت مهام وأعمال اللجنة بتاريخ  

 

بتاريخ    الحالية  في الدورة  تم تعيين لجنة المراجعة كما   الجمعية    في اجتماع  م 2020/ 10/ 25والتي بدأت 

من  الجنة وقد تمت الموافقة بأغلبية األصوات الحاضرة على تشكيل   م2021/ 01/ 26بتاريخ  العامة العادية

 ثالث مستقل من خارج الشركة وهم:    االدارة وعضوأعضاء مجلس منهم ثالثة أعضاء أثنين 

 رئيس اللجنة(   -)عضو مجلس اإلدارة  منصور بن عبدالعزيز الصغير .1

 عضواللجنة(  -و مجلس اإلدارة)عضهيثم بن محمد القصيبي  .2

 )عضواللجنة من خارج المجلس(  تركي بن عبدالمحسن اللحيد  .3

 

  المراجعة:مهام ومسؤوليات لجنة 

والمسؤوليات الواردة المهام  ب  ودون اإلخاللالئحة عمل لجنة المراجعة    تؤدي لجنة المراجعة مهامها وفق

بشكل عام    لجنة المراجعة  وتختص والنظام األساسي للشركة    والئحة حوكمة الشركات   في نظام الشركات 

 على أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية.   المراقبة  في

 

 



 تقرير لجنة المراجعة

 
 

 

 رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية  

م، والتأكد من سالمة التقارير  2020قامت لجنة المراجعة بمراجعة الحسابات الربع سنوية والختامية لعام  

دارة المالية واستيفائها للمتطلبات وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها ومن ثم رفع توصياتها لمجلس اإل

 في هذا الخصوص.

للجنة كما قامت اللجنة بفحص أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة وفاعليتها من خالل التقارير التي يتم رفعها  

ضوء ما تم دراسته أظهرت نتائج الفحص التي تمت ألنظمة الرقابة الداخلية في القطاعات الرئيسة أنه    وفي

 .خلية وسالمتها يقتضي اإلفصاح عنهال يوجد قصور جوهري في أنظمة الرقابة الدا

 توصية لجنة المراجعة بشأن تعيين مراجع داخلي 

المراجعة   لجنة  الداخلية  2019العام    خاللرفعت  المراجعة  إدارة  تأسيس  للمجلس بخصوص    توصياتها 

  وقد تقدم م  2020تعيين مدير المراجعة الداخلية في بداية العام  ب  الشركةمراجع داخلي، وقد قامت    تعيينو

بديل في أقرب وقت ممكن مع العمل على   تعمل اللجنة حالياً على تعيينوم  2020استقالته في شهر نوفمبر  ب

 خياراالستعانة بالجهات االستشارية المتخصصة لتقديم خدمات المراجعة الداخلية للشركة.

 

أو    اإلدارة توصيات للجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس    وجود   عدمرة إلى  وفي الختام نود اإلشا

بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع    األخذ رفض المجلس  

 .الداخلي، كما لم تقدم اللجنة أي توصيات بشأن عزل مراجع حسابات الشركة

 

                                                                                  

 لجنة المراجعة رئيس                                                                                  

 


