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ال تعر يفات:
]
تدل ال\ات والعبارات ا"تية ع_ ا`عا  a6 Gا`وbGة أماdا ما  eيقتض السياق خjف ذلك:
نظام الpJKت :نظام الpJKت الصادر `5Iرسوم ا`ل sر) tFم (3/و5Fر G 6
1437/1/28 uهـ.
6
F
G
F
6
نظام السوق ا`الية :نظام السوق ا`الية الصادر `5Iرسوم ا`ل s6ر) tم (3/و5ر 1424/6/2 uهـ
قواعد التسجيل وا"#دراج :قواعد التسجيل وا"#دراج الصادرة عن }Iلس هيئة السوق ا`الية.
ايئة :هيئة السوق ا`الية.
السوق :السوق ا`الية السعودية.
}Iلس ا"#دارة}I :لس إدارة Kكة إم آي إس.
حو.ة الpJKت :قواعد لقيادة الJKكة وتوج6ها تشتمل ع_ آليات لتنظ 6العjقات ا3Gتلفة ب }I G 6لس ا"#دارة وا`دG 6 6
F
التنفيذي  G 6وا`سا  G 6وأbاب ا`صا ،وذلك بوضع قواعد وإجراءات خاصة لتيل لية ا HGاذ القرارات وإضفاء
F
طابع الشفافية وا`صداقية عل6ا بغرض اية حقوق ا`سا  G 6وأbاب ا`صا وHقيق العدا Fوالتنافسية والشفافية
2
 U6 Gا`الية وبيئة ا"ال.
2
ﱠ
Iعية ا`سا I :G 6عية تش من مسا6ى الJKكة 1Iوجب أح¢م نظام الpJKت ونظام الJKكة ا"ساس.
2
ً
العضو التنفيذي :عضو }Iلس ا"#دارة الذي يكون متفرغا "#دارة الJKكة و" يشارك  U6 Gا"ال اليومية ا.
2
ً
العضو الغ E6التنفيذي :عضو }Iلس ا"#دارة الذى " يكون متفرغا "#دارة الJKكة و" يشارك  U6 Gا"ال اليومية ا.
العضو ا`ستقل :عضو }Iلس إدارة غ E6تنفيذي يتمتع "5Iستقjل التام  U6 Gمركزه وقراراته ،و" تنطبق عليه أي من
ً
عوارض ا"ستقjل ا`نصوص عل6ا نظاما.
ا"#دارة التنفيذية أو كبار التنفيذي  :G 6اG K "2
°اص ا`نوط ²Iم إدارة ليات الJKكة اليومية ،واقEFاح القرارات
ا"سEFاتيجية وتنفيذهاp ،لرئيس التنفيذي ونوابه وا`د 6ا`ا.µ6
2
ا"قارب أو ص ¶Fالقرابة :تشمل أي من التاµ6
2
2
]
 ا"5Iء ،وا"dات ،وا"جداد ،واPIدات وإن علوا.2
 ا"و"د ،وأو"د· وإن G Gلوا.2
2
2
2
 ا"#خوة وا"خوات ا"شقاء ،أو "ب ،أو "م ،وأو"د·.2
 -ا"زواج والزوجات.

الpJKت القابضةK :كة مساة أو ذات مسؤولية }دودة ²Fدف إ µالسيطرة ع_ pKت أخرى مساة أو ذات
مسؤولية }دودة تد» الpJKت التابعة ،وذلك 5Iمتjك أ ك EKمن نصف رأس مال تلك الpJKت أو 5Iلسيطرة ع_
تشكيل }Iلس إدار²Fا.
°ص :أي G K
GK
°ص طبي ،¾6أو اعتباري تقر  أنظمة ا`ملكة ²Iذه الصفة.
2
ا"طراف ذوو العjقة :تشمل أي من التاµ6
 كبار ا`سا  U6 G G 6الJKكة.-

أعضاء }Iلس إدارة الJKكة أو أي من ²FpKا التابعة وأقار²Iم.
كبار التنفيذي  U6 G G 6الJKكة أو أي من ²FpKا التابعة وأقار²Iم.
أعضاء }Iلس ا"#دارة وكبار التنفيذي  G 6لدى كبار ا`سا  U6 G G 6الJKكة.
ا`نشآت ـــ من غ E6الpJKت ـــ ا`ملوكة لعضو }Iلس ا"#دارة أو أحد كبار التنفيذي  G 6أو أقار²Iم.
ً
الpJKت ال  Á6 Fيكون أي من أعضاء }Iلس ا"#دارة أو كبار التنفيذي  G 6أو أقار²Iم  Kي ¢ف6ا.
ً
الpJKت ال  Á6 Fيكون أي من أعضاء }Iلس ا"#دارة أو كبار التنفيذي  G 6أو أقار²Iم عضوا }I U6 Gلس
إدار²Fا أو من كبار التنفيذي  G 6ف6ا.
pKت ا`ساة ال 16 Á6 Fلك ف6ا أي من أعضاء }Iلس ا"#دارة أو كبار التنفيذي  G 6أو أقار²Iم نسبته
) (%5أو أ ك ،EKمع مراعاة ما ورد  U6 Gالفقرة )د( من هذا التعر يف.
2
2
الpJKت ال  Á6 Fيكون "ى من أعضاء }Iلس ا"#دارة أو كبار التنفيذي  G 6أو أقار²Iم 5Fث U6 G E6قرارا²Fا
ولو 5I#سداء النصح أو التوجيه.
2
2
أي G K
°ص يكون لنصاHه وتوج6اته 5Fث U6 G E6قرارات الJKكة وأعضاء }Iلس إدار²Fا وكبار
التنفيذي .G 6

 الpJKت القابضة أو التابعة للJKكة.ويستث ÁGمن هذه التعر يفات تلك النصا u2والتوج6ات ال ÁFتقÆدم بش  ÁGdمن G K
°ص مرخص 
6
6
 U6 Gذلك.
ا3Iموعة :ف È6يتعلق بشخص ،تع ÁGذلك الشخص و5F Êبع .
ً
]
5Fبع :الشخص الذي يسيطر ع_ G K
°ص آخر ،أو يسيطر عليه ذلك الشخص ا"خر ،أو يشEFك معه  U6 Gكونه مسيطرا
عليه من قبل G K
°ص 5Kلث ،و  U6 Gأي  Ìسبق تكون السيطرة بش مبا Kأو غ E6مبا.K
أbاب ا`صا Ê :من  مصلحة مع الJKكة؛ pلعامل  G 6؛ والدائن  ،G 6والعمjء ،وا`وّرد  ،G 6وا3Iتمع.
كبار ا`سا  Ê :G 6من 16تلك ما نسبته ) (%5أو أ ك EKمن أÏم الJKكة أو حقوق التصويت ف6ا.

2
 :Ñأسلوب تصويت "ختيار أعضاء }Iلس ا"#دارة 16نح  Êمسا· قدرة تصويتية بعدد ا"Ïم ال Á6 F
التصويت الEFا
6
2
K
K
16لÒا؛ HIيث H6ق  التصويت ²Iا `ر Óواحد أو تقسيمها ب  G 6من HG 6تار· من ا`ر G 6 °دون تكرار ذه ا"صوات.
ً
ً
حصة السيطرة :القدرة ع_ التأث UG E6أفعال أو قرارات G K
°ص آخر ،بش مبا Kأو غ E6مبا ،Kمنفردا أو }Iتمعا مع
6
G
K
K
قر يب أو 5Fبع ،من خjل أي  Ìي - :_6امتjك نسبة  %30أو أ ك Eمن حقوق التصويت  U6كة.
 حق تعي  %30G 6أو أ ك EKمن أعضاء اPIهاز ا"#داري.2
اPIهاز ا"#داري}I :موعة ا"فراد الذ  G 6يتخذون القرارات ا"سEFاتيجية للJKكة ،وُيعّد }Iلس إدارة الJKكة هو اPIهاز
ا"#داري ا.
2
2
G
ا`¢فآت :ا`بالغ والبد"ت وا"ر5Iح وما  U6ح×ها ،وا`¢فآت الدور ية أو السنوية ا`رتبطة "5Iداء ،واPGطط التحف  EG 6ية
2
قصE6ة أو طوي ¶Fا"جل  ،وأي مزا 56عينية أخرى5I ،ستثناء النفقات وا`صار يف الفعلية ا`عقو Fال  Á6 Fتتحملها الJKكة
2
من عضو }Iلس ا"#دارة لغرض 5Fدية ¶.
يوم :يوم تقو  ،Ø66سواء أ pن يوم ل أم ".
الغرض من وضع هذا ا"#طار
 ÙF -1وضع ا"#طار العام للحو.ة ليكون دليل إرشادي pمل ل¢فة سياسات اPو.ة لJKكة إم آي إس )ا`شار إل6ا
F
ف È6بعد " Ú5IالJKكة" أو "إم آي إس"( لوضع ا`بادئ وا`مارسات ال ²F Á6 Fدف إH µس  G 6جودة وفعالية اPو.ة
2
وأداء الJKكة والتنافسية وا`وثوقية ,ومن هذا ا`نطلق ,يد Ûإطار العمل هذا تكو  G 6قيمة طوي ¶Fا"مد وتطبيق
اسEFاتيجيات النمو ا`ستدام  U6 GالJKكة.
 ÙF -2إعداد ا"#طار العام للحو.ة  U6 GالJKكة ²Iدف تعز  G 6القيمة ا`ضافة لÜسا  G 6وÝGن ا"متثال مع السياسات
الداخلية للJKكة والنظام
2
2
ً
ً
2
 ,Þوا"نظمة واللوا uال  Á6 Fتنطبق ع_ الJKكة حاليا أو مستقب jومGا ع_ سبيل ا`ثال " ا:ßP
ا
س
"
ا
6
2
أ( هيئة السوق ا`الية – "Hة حو.ة الpJKت وقواعد التسجيل وا"#دراج.
2
ب( وزارة التجارة وا"ستÈKر واللوا uا`نبثقة عGا.
ً
ج( Ìرسات اPو.ة الرائدة ،وأفضل ا`مارسات ا`تبعة عا`يا.
 -3يع EIمàGوم اPو.ة عن ذلك النظام الذي ي Fمن خ jالتوجيه والسيطرة ع_ الpJKت1I ,ا  U6 Gذلك dام
]
ومسؤوليات }Iلس ا"#دارة وإدارة الJKكة وا`سا  G 6وأbاب ا`صا ا"خر  ,G 6وتوفر اPو.ة اي الذي
F
F
ي Fمن خH jديد أهداف الJKكة وآليات HقيàFا ومراقبة أدا²2ا.

 -4إن استخدام مصطلح "حو.ة الJKكة" حرفيا يع  Á6 Gتطبيق ا`àGوم الشامل للحو.ة لتوجيه وإدارة الJKكة وخلق
2
قيمة لÜسا 16 á ,G 6كن اعتبار حو.ة الJKكة ع_ أ²Gا تطبيق "نظمة الرقابة لتفادي تضارب ا`صا
والسلوكيات غ E6ا`رغوبة.
F
1F -5ثل حو.ة الpJKت تطو 6وHديث ورصد ومراقبة ايا  Êوا"#جراءات ا`ؤسسية لâGن ا`ساء Fوالشفافية
F
وال EG Gاهة وا`سؤولية ال  Á6 Fتعد جزء " يتجزأ  U6 Gلية ا HGاذ القرارات  U6 GالpJKت ,وتتضافر هذه العنا ãلتوفE6
2
2
مستوى من الراحة "bاب ا`صا ,ا"مر الذي يتيح للJKكة م EG 6ة تنافسية عند البحث عن مستثمر G 6
F
ومورد  G 6وpKء HIار ي  G 6أو jء.
 -6ينب  ¾6 Gأن ت Fمراجعة دور ية ذا الدليل من قبل PIنة اPو.ة 5IلJKكة إن وجدت )أو من يقوم مقاdا( ويF
رفع أي توصيات بشأنه "عÈFدها من قبل }Iلس ا"#دارة.
ا"ل EG Fام HIو.ة ال JKكة
تل EG Fم الJKكة بتأسيس إطار حو.ة رشيدة يوفر قاعدة قوية لعjقة فعا Fب  G 6الJKكة و}Iلس إدار²Fا ,ومسا6ا واPIهات
2
ا"خرى ذات الص ,¶Fويعمل ا"#طار العام ع_ ÝGن ا`عام ¶Fالعاد Fل¢فة ا`سا  á ,G 6أنه يقر P5Iقوق النظامية الثابتة
ل¢فة ا`سا  G 6بغض النظر عن نسبة مساFم ,أضف إ µذلك أن ا"#طار العام Pو.ة الJKكة يضمن توفر ا`علومات
2
الدقيقة  U6 Gالوقت ا`ناسب عن pفة ا"مور اPIوهر ية ا`تعلقة 5IلJKكة ,فض jعن مساء}I Fلس ا"#دارة أمام الJKكة
2
وا`سا  G 6حسب ا"نظمة ذات العjقة.
مبادئ اPو.ة
تتضمن ا`بادئ الرئيسية للحو.ة  U6 Gال JKكة ما ي:_6
2
 -1اية حقوق  ¶Fا"Ïم وÝGن ا`عام ¶Fالعاد Fم.
2
2
 -2مسا  G 6ع_ ع äودراية pفية 5Iال الJKكة ونتا HIها من خjل التواصل مåم بصورة bيحة "#يصال معلومة
F
دقيقة و  U6 Gوقت مناسب 1FكGم من Ìرسة pمل حقوæم.

}I -3لس إدارة فعال مل EG Fم بتمثيل مصا Iيع ا`سا .G 6
 -4إنشاء PIان منبثقة عن ا3Iلس لâGن أعضاء مؤهل  G 6وذات dارة عالية لتقد Ù6مشورة ذات جودة عالية "#دارة
الJKكة ,وهذه اللجان  áي:_6
أ( PIنة ا`راجعة وPI ç6نة مسؤو Fعن هي الرقابة الداخلية  U6 GالJKكة ,وللتفاصيل 16كن الرجوع إµ
2
"Hة ل PIنة ا`راجعة.

F
ب( اللجنة التنفيذية وPI ç6نة تساعد }Iلس ا"#دارة ع_ Hمل بعض أعبائه ع EIتفويéGا ببعض الصjحيات,
2
وللتفاصيل 16كن الرجوع إH" µة ل اللجنة التنفيذية) .غ E6إلزامية(
ج( PIنة الEFشيحات وا`¢فآت وPI ç6نة  F²Fبتعويضات }Iلس ا"#دارة وا"#دارة التنفيذية وكذلك
2
2
5IلEFشيحات لjما كن الشاغرة ,للتفاصيل 16كن مراجعة "Hة ل PIنة الEFشيحات وا`¢فآت.
2
د( PIنة ا"ستÈKر والتمويل وPI ç6نة }Gتصة بدراسة ا`بادرات ا"ستÈKر ية اPGاصة 5IلJKكة وا"ستÈKر ا"مثل
2
F
"صوا وHقيق ا"سEFاتيجية ا"ستÈKر ية واPGروج بتوصيات متعلقة 5Iلتمويل ،وللتفاصيل 16كن الرجوع
2
إH" µة ل PIنة ا"ستÈKر والتمويل) .غ E6إلزامية(
2
ه( PIنة اPو.ة وPI ç6نة تؤكد ع_ فعالية حو.ة الJKكة وسبل تطو6ها ,وللتفاصيل 16كن الرجوع إH" µة
ل PIنة اPو.ة) .غ E6إلزامية(
F
و( قد Hتاج الJKكة إ µتشكيل PIان أخرى "#دارة ا3Gاطر أو ا"ستÈKر أو غE6ها ولكن Iيåا غ E6إلزامية U6 G
الوقت الراهن.
 -5توجيه ا3Iلس "#دارة الJKكة ومراقبة كفاءة سياسا²Fا وقرارا²Fا ا"#دار ية1I ,ا  U6 Gذلك تنفيذ اسEFاتيجيFا.
 -6دور قيادي فعال من خjل الرئيس التنفيذي للJKكة )أو من يقوم مقامه( للتأ كيد ع_ أن الJKكة تعمل كوحدة
متجانسة.
 -7اية حقوق أbاب ا`صا.
 -8فرض سياسات وإجراءات واbGة ومعلنة.
G
 -9تفويض وا êللصjحيات وا`سؤوليات.
 -10ا`ساء Fوا3اسبة والرقابة للحد من }Gاطر ا"حتيال وسوء ا"#دارة.
 -11الشفافية وتوصيل ا`علومات وا"فصاح ال5I U6 G ¢لتوافق مع ا`تطلبات النظامية وا`مارسات العا`ية.
2
 -12إدارة مراجعة داخلية مستق ¶Fوذات موارد جيدة تقوم 5Iال ا`راجعة الداخلية وتقد Ù6تقار6ها إما لÜجلس بش
مبا Kأو عPI EIنة ا`راجعة.
 -13مراجعة دور ية مستق ¶Fللقوا Ù2ا`الية يقوم ²Iا مراجع اPسا5Iت.
2
2
 -14مستوى عال من الشفافية وا`ساء Fوال EG Gاهة لتوف E6بيئة تعزز ا"داء ا"فضل للJKكة وتعزز قيمFا ع_ ا`دى
الطويل.

فوائد اPو.ة
من الناحية اHI 6 "#ابية:

2
• توف E6اPوافز ا`12jة 3Iلس ا"#دارة لتحقيق ا"هداف ال  Á6 Fتصب  U6 Gمصلحة الJKكة وا`سا  G 6وتيل الرقابة
الفعا.F
• ÝGن العدا Fوا`ساء Fوا`سؤولية والشفافية.
• اية مصا ا`سا  G 6و ا`ساواة بيGم.
F
• Hف  EG 6وز56دة الثقة لدى ا`ستثمر  Ì ,G 6يؤدي إ µاPصول ع_ مصادر 1Fويل بتëفة منخفضة.
F
• تلبية ا`تطلبات النظامية وا`سؤولية HIاه ا`ستثمر .G 6
2
• جذب وا"حتفاظ 5Iعضاء }Iلس إدارة íن يتمتعون EIHG Iة واسعة وجيدة.
• اPصول ع_ د Ûا3Iتمع.

• ا كتساب م EG 6ة تنافسية.
من الناحية السلبية )  U6 Gغياب اPو.ة(:
• رأس مال 5Iهظ التëفة.
• }Gاطر تدهور السمعة.
• ا"حتيال/ا"#فjس.
2
• إعادة احتساب ا"ر5Iح.
2
• Fاجع قيمة ا"Ïم.
• فقدان ا`صداقية.
• خسارة مورد  G 6وpKء العمل ا"سEFاتيجي .G 6
• فقدان العمjء وا`وظف .G 6

2 K
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6
• غياب ا"ستÈر ا 6 I
إطار اPو.ة  U6 Gال JKكة
 -1دليل ا`سا .G 6
 -2سياسة العمل }I U6 Gلس ا"#دارة.
 -3سياسة ومعاي E6وإجراءات العضوية }I U6 Gلس ا"#دارة.
 -4سياسة م¢فآت أعضاء }Iلس ا"#دارة وPIان ا3Iلس وكبار التنفيذي .G 6
 -5سياسة تعارض ا`صا.
2
 -6سياسة معاPIة حا"ت تعارض ا`صا الفعلية وا3تم ¶Fل¢فة ا"طراف ذات العjقة.
2
 -7سياسة توز يع ا"ر5Iح.
2
H" -8ة ل PIنة ا`راجعة.
2
H" -9ة ل PIنة الEFشيحات وا`¢فآت.
2
H" -10ة ل إدارة ا3Gاطر.
2
H" -11ة ل PIنة ا"ستÈKر والتمويل.
2
H" -12ة ل PIنة اPو.ة.
 -13نظام الرقابة الداخلية.
 -14سياسة ا"#بjغ عن ا3Gالفات والتجاوزات.
2
 -15سياسة السلوك ا`ه  Á6 Gوالق 6ا"خjقية.
 -16سياسة ا`سؤولية ا"جÈFعية.
 -17سياسة الشفافية وا"#فصاح.
2
G
 -18سياسة مò¢ة غسيل ا"موال و1Fويل ا"#رهاب.
ضبط الوثيقة:
اعÈFد السياسة

ا"#دارة ا`عنية:
صاحب الصjحية:
التوصيات:
التوقيع :
5Fر G 6
 uا"عÈFد:

