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 والشفافية اإلفصاحالئحة 
 

 مقدمة  :
 

اهم�ن من ن املستمكال�ي والدقة والتوقيت املناسب لإلفصاح عن املعلومات �� جميع �عامال��ا الشفافية باالل��ام الشركة ع��  حرصت

 ع��  حرصتو  ، ا�حصول ع�� املعلومات املطلو�ة �شفافية وعدالة
ً
الكشف عن جميع املعلومات املالية وغ�� املالية ال�ي ��م االل��ام بدائما

واملصداقية و�� الوقت املناسب، و�ش�ل يتفق مع املتطلبات القانونية تقديم معلومات تتسم باال��جام والدقة من خالل املستثمر�ن 

ملعلومات مهما �انت بالكشف واإلفصاح عن هذه ا شركةواللوائح املعمول ��ا وذلك لدعم سوق األوراق املالية �� هذا ا�جانب، وتقوم ال

)،  شركةظروف ال
ً
 أو سلبا

ً
تع �افة األطراف �� السوق بفرص مت�افئة �� الوصول وا�حصول تتم ل�يونتائج أدا��ا وأوضاعها املالية (إيجابا

 .وموقعها اإللك��و�ياملحلية تداول وال�حف موقع  ع�� هذه املعلومات من خالل اإلفصاح ع��ا ع�� 

 حوكمة الئحة ع�� اإلطالع و�عد .ولوائحة و�عليماتھ املالية السوق  نظامو�عديالتھ ،و  الشر�ات نظام ع�� اإلطالع �عدو و�ناء ع�� ما تقدم 

  -قرر مجلس إدارة الشركة إصدار هذه الالئحة وذلك ع�� النحو التا�� :  لشركة اآلسا��ي النظام ع��و و�عديال��ا  الشر�ات

 

 وإجراءاتھ والشفافية  اإلفصاح سياسات  : أالو��ملادة ا
 

   -وقد رو�� ف��ا ما ي�� : شركة الاإلفصاح والشفافية من أهم مبادئ ا�حوكمة �� سياسات عت�� �

 املتعلقة املالية وغ�� املالية املعلومات ع�� االطالع من املصا�ح أ�حاب من وغ��هم املساهم�ن تمكن مالئمة إفصاح أساليب تتضمن أن .١

 .مت�امل �ش�ل الشركة وضع ع�� والوقوف األسهم وملكية وأدا��ا بالشركة

 ودقيق، منتظم نحو وع�� املناسب الوقت و�� مضلل، وغ�� و�حيح وا�ح و�ش�ل تمي��، دون  واملستثمر�ن للمساهم�ن اإلفصاح يكون  أن .٢

 .وجھ أكمل ع�� حقوقهم ممارسة من املصا�ح وأ�حاب املساهم�ن لتمك�ن وذلك

 وسائل خالل من تنشر أخرى  معلومات أو بيانات وأي ع��ا، اإلفصاح املطلوب املعلومات جميع للشركة اإللك��و�ي املوقع يتضمن أن .٣

 .األخرى  اإلفصاح

 .ع��ا اإلفصاح دور�ة أو طبيع��ا حيث من تصنيفها وأسلوب ع��ا، اإلفصاح يجب ال�ي املعلومات تحديد تتضمن للتقار�ر نظم إعداد .٤

 .التنفيذية ولوائحھ املالية السوق  نظام أح�ام ومع املمارسات، أفضل مع توافقها من والتحقق دوري، �ش�ل اإلفصاح سياسات مراجعة .٥

 سياق النص أمام �ل م��ا ما لم يقض و�حةملعا�ي املأدناه ا والعبارات الواردة ئحة، يقصد بال�لماتال و لغرض تطبيق أح�ام هذه ال

  :ذلك �غ�� 

   ا�خليج للتدر�ب والتعليم . شركة� االفصاح والشفافيةئحة ال    : ئحةال ال •

  .)مساهمة سعودية شركةا�خليج للتدر�ب والتعليم ( شركة   : الشركة •

 ،ا�خليج للتدر�ب والتعليم مجلس إدارة شركة :  جلسملا •

  . ستقل�نملأعضاء مجلس إدارة الشركة التنفيذي�ن وغ�� التنفيذي�ن و ا  : عضاءال ا •

  .و�تقا�ىى راتبا م��ا لها اليومية األعمال ويشارك ��عضو مجلس اإلدارة الذي ي�ون متفرغا إلدارة الشركة، :العضو التنفيذي •
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 .و ال يتقا�ىى راتبا م��ا لها اليومية �� األعمال �شارك والعضو مجلس اإلدارة الذي ال ي�ون متفرغا إلدارة الشركة، العضو غ�� التنفيذي :  •

 .االستقالل عوارض يھعل طبقنوالت ،ھوقرارات مركزه �� التام باالستقالل يتمتع فيذينت غ�� إدارة سمجل عضو :تقلـــسملالعضو ا •

 .أعمالها ع�� العام واإلشراف التنفيذية اإلدارة شؤون متا�عة املجلس قبل من إليھ املسند الشركة إدارة مجلس عضو :املنتدب العضو •

  للشركة اإلس��اتيجية القرارات ذيوتنف وضع عن �نسئولامل .ومن �� حكمهم العامون  واملدراء ونوابھ  التنفيذي الرئيس وهم  :التنفيذي�ن كبار •

  السعودية اليةهيئة سوق امل  : الهيئة •

  وا�حوكمة واملسؤولية االجتماعية بالشركة �افآتمل�جنة ال��شيحات وا   :�جنة ا�حوكمة •

  املالية السوق  هيئة مجلس عن الصادرة القواعد : واإلدراج الت�جيل قواعد •

 السعودية املالية السوق : / السوق تداول  •

 الصادرة الشر�ات حوكمة الئحة أو السعودي الشر�ات نظام �� الواردة الشركة �سهم املتصلة ا�حقوق  جميع : للمساهم�ن العامة ا�حقوق  •

 .واللوائح النظم من وغ��ها املالية السوق  هيئة مجلس من

 وأ�حاب املساهم�ن، مع والعالقات املعامالت، تنظم ال�ي واملعلنة املحددة، واملعاي�� والقواعد، واإلجراءات، والسياسات، اآلح�ام، :ا�حوكمة •

 .ومعلنة محددة، وضوابط وقواعد، معاي��، وفق تطبيقها و�تم الشركة املصا�ح

 .واملجتمع واملوردين، والعمالء، والدائن�ن، والعامل�ن، املساهم�ن، مثل الشركة مع مص�حة لھ �خص �ل :املصا�ح أ�حاب •

 .خارجها أو داخلها، �ان سواءً  الشركة عالقة لھ من �ل :الصلة ذات األطراف •

  مهالك، أو خسائر، إ�� حدو��ا و�ؤدي اآلصول، أو مع�ن، �شاط ع�� املؤثرة العادية غ�� ثاراالالعوامل أو  من مجموعة :األخطار •

 .تداول  لدى وافصاحها شركةال اعالنات �افة ع�� باالشراف االدارة مجلس من املخولة االدارة او ال�خص: الصالحية صاحب •

 .الصفة ��ذه السعودية العر�ية اململكة أنظمة لھ تقر اعتباري  أو طبي��، �خص أي :�خص •

 ة الشرك تبعية أو تصرف تحت  خدماتھ وضع يتم خدمات عقد أو عمل، عقد بموجب لصا�ح الشركة �عمل فرد أي :املوظف •

 

 �عر�ف االفصاح والشفافية   :الثانية املادة
 

 ح : �عر�ف اإلفصا

 حاإلفصاح هو عملية الكشف عن املعلومات ا�جوهر�ة (املالية وغ�� املالية) ال�ي ��م املستثمر�ن وأ�حاب العالقة واملصا�ح ، و�تم اإلفصا -

حدوث أمر ما ، وذلك ح�ى تكون املعلومات متوافرة �� نفس الوقت ل�افة  ع�� أساس دوري (ف��ات مالية محددة) أو �ش�ل فوري عند

 .ية ، وح�ى ال يقوم طرف باستغالل املعلومات قبل األطراف األخرى األطراف املعن
 

 هماالسع�� اتخاذ قرارات بيع او شراء  �نشر�ات املساهمة ال�ى �ساعد املستثمر ال�ل املعلومات الهامة عن عن عالن ال هو افاإلفصاح  -

�� توتقدير السعر املناسب وتمكن املستثمر �� شركة معينة من ا�حكم ع�� مدى ا�جدارة والن�اهة ال�ى تدار ��ا الشركة ال�ى �ستثمر ف��ا ويع

 
ً
  االفصاح روح سوق االوراق املالية وركنا

ً
  اساسيا

ً
نجاحها وتطورها ، ورك��ة لتدعيم الثقة ��ا بما  الستمرار  من ار�ان قيامها واساسا

 . يؤدى ا�� جذب فئات املستثمر�ن نحو ادوا��ا
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 :  �عر�ف الشفافية

�جوهر�ة ا �عرف الشفافية بأ��ا الكشف ال�امل عن الصورة املالية ا�حقيقية للشركة. وتتطلب الشفافية أن تكون البيانات املالية أو األحداث

 .  املشارك�ن �� السوق ومفهوم ل�ل  املعلنة عاكسة للواقع ا�حقيقي للشركة �ش�ل وا�ح وصر�ح

 .  �� الوقت املناسب �ش�ل وا�ح وصر�ح و األخر�ن علومات إ�� املال��ام ذا�ي أخال�� ��دف إ�� إيصال  ��فالشفافية 

و�� ال��اية، يمكن ت�خيص ما سبق بأن الشفافية �عكس مدى ال��ام الشركة بمشاركة املعلومات مع اآلخر�ن �� الوقت املناسب بينما 

 .  واللوائح ذات العالقة واالنظمة  �عكس مدى ال��ام الشركة باالمتثال للمتطلبات والقوان�ن اإلفصاح

 

 الهدف من االفصاح والشفافية    :ثالثةاملادة ال
 

 �عض إ�� املعلومات �سرب عدم ضمانو  واملساواة �جميع املساهم�ن العدالة مبدأ تحقيق تكفل ال�ي اإلجراءات و السياسات وضع .١

  خر،اال  البعض دون  املستثمر�ن

 االستثمار�ة القرارات اتخاذ ع�� املستثمر�ن مساعدة �غرض حدو��ا �شر املعلومات ا�جوهر�ة للمساهم�ن �� أوقا��ا املحددة واملعلنة فور  .٢

 بناء
ً
 ، ووافية �حيحة معلومات ع�� ا

 الشفافية مستوى  �عز�ز ��دف االختصاص ذات وا�جهات املالية السوق  هيئة من �عليمات من يرد ماوإتباع  املستمر  باإلفصاح االل��ام  .٣

 . املالية السوق  �� واإلفصاح

 

 التطورات ا�جوهر�ة و اإلفصاح عن املعلومات    :را�عةاملادة ال
 

 أالفصاح عن املعلومات ب تقوم الشركة  .أٔ 
ً
 أفصاحا

ً
  �امال

ً
  ووا�حا

ً
 إلنظمة هيئة السوق املالية  و�حيحا

ً
 .وغ�� مضلل و�� وقتھ وطبقا

 وقد الناس لعامة متاحة معرف��ا تكون  وال �شاطها �� إطار تندرج جوهر�ة تطورات بأي تأخ�� دون  من وا�جمهور  الهيئةتقوم الشركة بإبالغ  .ب

 سعر �� كب�� �غ�� إ�� تؤدي أنوال�ي يمكن لها  التا�عة الشر�ات أو ألعمالها العام املسار �� أو املا�� �� وضعها أو وخصومها أصولها �� تؤثر

 أت تؤثر أو أن املدرجة املالية اآلوراق
ً
  ث��ا

ً
  . الدين دواتأب املتعلقة بال��اماتھ الوفاء ع�� لشركة ا قدرة �� م�حوظا

 -:ر ما ي�� ع�� سبيل املثال ال ا�حص م��ا ال�ي يجب ع�� الشركة اإلفصاح ع��ا نذكر جوهر�ة من التطورات ا�و       
 

 شركة ال أصول  صا�� من)  %١٠(  ع�� يز�د أو �ساوى  �سعر إيجاره أو رهنھ أو بيعھ أو أصل لشراء صفقة أي .١
ً
 مالية قوائم آلخر وفقا

 . ث أحد أ��ما مراجعة، سنو�ة مالية قوائم أو مفحوصة أولية

  شركة ال أصول  صا�� من)  %١٠( ع�� يز�د أو �ساوى  بمبلغ شركة لل العادي النشاط إطار خارج مديونية أي .٢
ً
 أولية مالية قوائم آلخر وفقا

 . ث أحد أ��ما مراجعة، سنو�ة مالية قوائم أو مفحوصة

  شركة ال أصول  صا�� من)  %١٠( ع�� تز�د أو �ساوى  خسائر أي .٣
ً
 مراجعة، سنو�ة مالية قوائم أو مفحوصة أولية مالية قوائم آلخر  وفقا

 ث أحد أ��ما

 عل��ا .  ا�حصول  وإم�انية املوارد وفرة ا�حصر، ال  املثال سبيل ع�� �شاطها �شمل الشركة أوأنتاج  بيئة �� كب�� �غي�� أي .٤

 .أي �غي��ات �� �شكيل أعضاء مجلس إدارة الشركة وإدار��ا العليا .٥
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 �� النظام االسا��ي للشركة أو املقر الرئي��ي للشركة .  �غي��  أي .٦

 للمحاسب القانو�ي . �غي��  أي .٧

 الدعوة ال�عقاد ا�جمعية العامة وجدول أعمالها .  .٨

 صا�� من )%٥( ع�� يز�د أو �ساوى أو املبلغ موضوع الدعوى  الن�اع مبلغ �ان اذإ وساطة أو تحكيم أو قضائية دعوى  أيويشمل   نزاع أي .٩

  شركةال أصول 
ً
 ث أحد مراجعة،أ��ما سنو�ة مالية قوائم أو مفحوصة أولية مالية قوائم آلخر وفقا

  ا�حكم موضوع �ان اذإ أعضائھ، أحد أو اإلدارة مجلس ضدصادر   قضائي حكم أي .١٠
ً
 �� أعضائھ أحد أو اإلدارة مجلس عمالأب متعلقا

 شركة .ال

 )  %١٠(  ع�� يز�د أو �ساوي  بماشركة ال ول أِص  صا�� �� النقصان أو الز�ادة .١١
ً
 سنو�ة مالية قوائم أو مفحوصة أولية مالية قوائم آلخر وفقا

 . ث أحد أ��ما مراجعة،

 )  %١٠(  ع�� يز�د أو �ساوى  بما شركة ال أر�اح إجما�� �� النقصان أو الز�ادة .١٢
ً
 .مراجعة سنو�ة مالية قوائم آلخر وفقا

 لشركة ا إيرادات إجما�� من ) %٥(  ع�� تز�د أو مساو�ة إيراداتھ عقد �� الدخول  .١٣
ً
 غ�� اإل��اء أو مراجعة، سنو�ة مالية قوائم آلخر وفقا

 .العقد لكذل املتوقع

 يقدم أو أصل أو مشروع أي �� عالقة يذ وطرف الشركة  من �ل بموجبھ �ستثمر ترتيب أي أو عالقة يذ وطرف شركة ال ب�ن صفقة أي .١٤

 
ً
 شركة ال إيرادات إجما�� من )  %١(  ع�� تز�د أو مساو�ة ال��تيب أو الصفقة هذه �انت اذإ لھ تمو�ال

ً
 سنو�ة مالية قوائم آلخر وفقا

 .مراجعة

  شركة ال إيرادات إجما�� من) %٥(   ع�� يز�د أو �ساوي  التا�عة اشر�ا�� أو شركة لل الرئيسة النشاطات من أي �� انقطاع أي .١٥
ً
 آلخر وفقا

 .مراجعة سنو�ة مالية قوائم

االستئنافية، يمكن  و سواء �� املرحلة االبتدائية أ،صدور حكم أو قرار أو إعالن أو أمر من محكمة أو جهة قضائية صاحبة اختصاص .١٦

 �� استغالل الشركة ألي جزء من أصولها 
ً
 ) أو أك�� من صا�� أصول الشركة  % ٥فيما �سبتھ ( أن يؤثر سلبا

ً
 مالية قوائم آلخر وفقا

 . ث أحد أ��ما مراجعة، سنو�ة مالية قوائم أو مفحوصة أولية

بحلها أو تصفي��ا أو وقوع حدث أو ان��اء ف��ة زمنية �ستوجب وضع الشركة تحت لها صدور قرار من الشركة أو أي شركة تا�عة  .١٧

 .التصفية أو ا�حل

تقديم عرض تصفية، أو صدور أمر تصفية، أو �عي�ن مصٍف للشركة أو أي من الشر�ات التا�عة لها بموجب نظام الشر�ات، أو البدء  .١٨

 .بموجب أنظمة اإلفالس بأي إجراءات

 ) أي صفقة ب�ن الشركة و�خص ذي صلة (خارج إطار النشاط العادي للشركة .١٩

 

 :  اإلفصاح عن املعلومات املالية   خامسةا� املادة
 

عضو ال ومن  اإلدارة مجلس من مفوض عضو عل��ا يوقع وأنشركة لل والسنو�ة األولية املالية القوائم اإلدارة مجلس �عتمد أن يجب  .١

 .وغ��هم املساهم�ن ع�� وتوزيعها �شرها قبل لكوذ املا��، واملدير املنتدب 

  .اإلدارة مجلس من اعتمادها فور  الهيئة إ��  اإلدارة مجلس وتقر�ر والسنو�ة األولية املالية القوائم تقدم أن يجب .٢
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 يجوز  وال  اإلدارة مجلس من اعتمادها فور  والسنو�ة األولية املالية اقوائمه الهيئة، تحددها ال�ي اإللك��ونية التطبيقات ع�� شركةال علن� .٣

 .السوق  �� إعال��ا قبل غ��هم أو  املساهم�ن ع�� القوائم هذه �شر

  وفحصها األولية املالية اقوائمه إعداد شركةال ع�� يجب .٤
ً
 للمحاسب�ن السعودية الهيئة من املعتمدةواملراجعة  املحاسبة ملعاي�� وفقا

 )  ٣٠(  تتجاوز  ال ف��ة خاللوأن يف�ح ع��ا ل�جمهور  القانوني�ن
ً
 .القوائم تلك �شملها ال�ي املالية الف��ة ��اية من يوما

  ومراجع��ا السنو�ة املالية اقوائمه شركة إعدادال ع�� يجب .٥
ً
 للمحاسب�ن السعودية الهيئة من املعتمدة واملراجعة املحاسبة ملعاي�� وفقا

 و�جب .القوائم تلك �شملها ال�ي السنو�ة املالية الف��ة ��اية من أشهر ثالثة تتجاوز  ال  ف��ة خاللوأن يف�ح ع��ا ل�جمهور  القانوني�ن،

 ) ٢١ ( عن تقل ال مدة خالل السنو�ة املالية القوائم هذه تف�ح عن أنلشركة ا ع��
ً
  يوما

ً
 العامة ا�جمعية ا�عقاد تار�خ قبل تقو�ميا

          لشركة .ل السنو�ة

 السعودية الهيئة ولوائح لقواعد لھ شر�ك وأي املالية، القوائم يراجع يذال القانو�ي املحاسب ال��ام من كدأالت شركة ال ع�� يجب .٦

 القانو�ي املحاسب استقاللية يضمن بما ،اتا�ع�� من أي أو شركة لل مالية أوراق أو أسهم أي بملكية يتعلق ما �� القانوني�ن للمحاسب�ن

 .مكتبھ �� موظف أو شر�ك وأي

 .  أو خفضھ رأس املال�شأن ز�ادة مق��ح  أي �غ�� عن يجب ع�� الشركة اإلفصاح  .٧

أي قرار بإعالن أر�اح أو التوصية بإعال��ا أو دفع حصص م��ا أو إجراء توزيعات أخرى ع�� حام�� عن يجب ع�� الشركة اإلفصاح  .٨

 . الوراق املالية املدرجة

أي قرار �عدم إعالن أر�اح أو التوصية �عدم إعال��ا أو �عدم دفع حصص م��ا، يكون من املتوقع إعال��ا عن يجب ع�� الشركة اإلفصاح  .٩

 .أو التوصية بإعال��ا أو دفعها �� السياق املعتاد ملجر�ات األحداث

أي قرار الستدعاء أو إعادة شراء أو �حب أو اس��داد أو عرض شراء أوراقها املالية، واملبلغ اإلجما�� عن يجب ع�� الشركة اإلفصاح  .١٠

 .وقيمتھ  ذلكوعدد 

 .�اقابلة للتحو�ل إل�أو أدوات الدين  املدرجة االسهم �� ا�حقوق املرتبطة بأي فئة من فئات ا أي �غ�� عن يجب ع�� الشركة اإلفصاح  .١١

 

 اإلدارة مجلس تقر�ر �� اإلفصاح  :السادسة  املادة
 

 ـــــيوم)  ٧٥ ( اوز ـــــــتتج ال  ��ةــــــف اللـــــــخ اهم�نــــللمس علن�و  ةـــــــالهيئ زودـــــت أن شركةال ع�� يجب
ً
  ا

ً
  السنو�ة اليةــــــامل ��ةـــــــالف ةــــــ��اي من تقو�ميا

ً
 تقر�را

 
ً
  يتضمن اإلدارة مجلس عن صادرا

ً
 إل��ا يحتاج ال�ي ،شركة ال أعمال �� املؤثرة العوامل وجميع ��ة،ــــــــــاألخ املالية السنة خالل العمليا�� عرضا

 :ي�� ما ع��  اإلدارة مجلس تقر�ر شتمل � أن بـــ�جو  . ا��ـــــــامل اووضعه  اوخصومه ركة ــــشال ول ـــــــأص تقو�م من ليتمكن تثمر ــــــــاملس
 

بق ماو  املعلومات الواجب االفصاح ع��ا بموجب الئحة حوكمة الشر�ات  .١
ُ
ق لم وما هذه الالئحة  أح�ام من ط  .ذلك وأسباب يطبَّ

 .وخ��ا��م ومؤهال��م والسابقة ا�حالية ووظائفهم فيذية،نالت واإلدارة ال�جان، وأعضاء اإلدارة، سمجل أعضاء أسماء .٢

  الشركة إدارة سمجل عضو يكون  ال�ي خارجها أو اململكة داخل الشر�ات أسماء .٣
ً
 .مدير��ا من أو والسابقة ا�حالية إدار��ا سمجال �� عضوا

 إدارة سمجل عضو -فيذينت غ�� إدارة سمجل عضو  - فيذينت إدارة سمجل عضو  :اآل�ي حونال� ع� ھأعضائ يفنوتص اإلدارة سمجل تكو�ن .٤

 .مستقل
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  – فيذي�ننالت غ�� و�خاصة – ھ أعضائ إلحاطة اإلدارة سمجل اتخذها ال�ي اإلجراءات .٥
ً
 الشركة حيال وم�حوظا��م املساهم�ن بمق��حات علما

 .وأدا��ا

 ورؤسا��ا ال�جان أسماء ذكر مع امل�افآت، ةنو�ج ال��شيحات ةنو�ج املراجعة، ةن�ج :مثل ومهامها، ال�جان الختصاصات مختصر وصف .٦

 .اجتماع ل�ل لألعضاء ا�حضور  و�يانات ا�عقادها وتوار�خ اجتماعا��ا وعدد وأعضا��ا

 وعالق��ا بالتقييم قامت ال�ي ا�خارجية وا�جهة ،ھوأعضائ ھ�جان وأداء ھأدائ تقييم �� اإلدارة سمجل عل��ا اعتمد ال�ي الوسائل طبق،ني حيثما .٧

 .وجدت إن بالشركة،

  فيذيةنالت واإلدارة اإلدارة سمجل أعضاء م�افآت عن اإلفصاح .٨
ً
 بالئحة حوكمة الشر�ات  .   ھعلي صوصنم هو ملا وفقا

 مع قضائية، أو ظيميةنت أو إشرافية جهة أي من أو الهيئة من الشركة �ع� مفروض احتياطي قيد أو اح��ازي  تدب�� أو جزاء أو عقو�ة أي .٩

 .املستقبل �� وقوعها وتفادي عالجها وسبل لها املوقعة وا�جهة املخالفة أسباب بيان

 �� الداخلية الرقابة نظام كفاية مدى �� املراجعة ةن�ج رأي إ�� إضافة بالشركة، الداخلية الرقابة إجراءات لفعالية و�ةنالس املراجعة نتائج .١٠

 .الشركة

 .وجوده عدم حال �� الشركة �� داخ�� مراجع �عي�ن إ�� ا�حاجة مدى �شأن املراجعة ةن�ج توصية .١١

 حسابات مراجع �عي�ن �شأن ��ا األخذ ساملجل رفض ال�ي أو اإلدارة، سمجل قرارات و��ن �ا�بي �عارض يوجد ال�ي املراجعة ةن�ج توصيات .١٢

 .��ا األخذ عدم وأسباب التوصيات، تلك ومسوغات الداخ��، املراجع �عي�ن أو  ھأدائ وتقييم ھأ�عاب وتحديد ھوعزل الشركة

 .وجدت إن للشركة، االجتماعية املساهمات تفاصيل .١٣

 .ا�جمعيات لهذه ا�حاضر�ن اإلدارة سمجل أعضاء وأسماء األخ��ة املالية ةنالس خالل عقدةنامل للمساهم�ن العامة ا�جمعيات بتوار�خ بيان .١٤

 �� وتأث��ه �شاط ب�ل بيان إرفاق يجب شاط،نال من أك��  أو نوع�ن وصف حال و�� .التا�عة وشر�ا��ا للشركة الرئيسة شاطنال ألنواع وصف .١٥

 .تائجنال �� وإسهامها الشركة أعمال حجم

 املستقبلية والتوقعات )عمليا��ا وقف أو أعمالها، توسعة أو للشركة، الهي�لية التغي��ات ذلك �� بما( املهمة الشركة وقرارات �خطط وصف .١٦

 .الشركة ألعمال

 هذه إدارة وسياسة )السوق  مخاطر أم تمو�لية، مخاطر  أم �شغيلية مخاطر أ�انت سواء( الشركة تواجهها مخاطر بأي املتعلقة املعلومات .١٧

 .ومراقب��ا املخاطر

 أ��ما سالتأسي ذنم أو األخ��ة سا�خم املالية واتنالس �� أعمالها ونتائج وخصومها الشركة ألصول  بيا�ي رسم أو جدول  ش�ل �ع� خالصة .١٨

 .أقصر

 .التا�عة وشر�ا��ا الشركة إيرادات إلجما�� جغرا�� تحليل .١٩

 .الشركة ��انأعل توقعات أي أو السابقة ةنالس نتائج عن التشغيلية تائجنال �� جوهر�ة فروقات ألي إيضاح .٢٠

 .القانوني�ن للمحاسب�ن السعودية الهيئة من املعتمدة املحاسبة معاي�� عن اختالف ألي إيضاح .٢١

 .تأسيسها محل والدولة لعمليا��ا، سالرئي املحل والدولة ،سالرئي و�شاطها ف��ا الشركة ملكية و�سبة مالها ورأس تا�عة شركة �ل اسم .٢٢

 .تا�عة شركة ل�ل الصادرة الدين وأدوات األسهم تفاصيل .٢٣

 .األسهم أر�اح توزيع �� الشركة لسياسة وصف .٢٤
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 )وأقر�اءهم فيذي�ننالت وكبار الشركة إدارة سمجل أعضاء عدا( أل�خاص �عود التصو�ت �� األحقية ذات األسهم فئة �� مص�حة ألي وصف .٢٥

 املالية ةنالس خالل ا�حقوق  تلك �� �غي�� وأي واإلدراج، الت�جيل قواعد من واألر�ع�ن ا�خامسة املادة بموجب ا�حقوق  بتلك الشركة أبلغوا

 .األخ��ة

 أدوات أو أسهم �� وأقر�ا��م فيذي�ننالت وكبار الشركة إدارة سمجل ألعضاء �عود اكتتاب وحقوق  �عاقدية مالية وأوراق مص�حة ألي وصف .٢٦

 .األخ��ة املالية ةنالس خالل ا�حقوق  تلك أو املص�حة تلك �� �غي�� وأي التا�عة، شر�ا��ا من أي أو الشركة دين

 للشركة اإلجمالية باملديونية وكشف ،)ذلك غ��  أم الطلب دنع السداد واجبة أ�انت سواء(  الشركة �ع� قروض بأي املتعلقة املعلومات .٢٧

  الشركة دفع��ا مبالغ وأي لها التا�عة والشر�ات
ً
 واملبلغ ھومدت لها املانحة ا�جهة واسم القرض أصل ومبلغ ةنالس خالل لقروض سدادا

 .بذلك إقرار تقديم عل��ا الشركة، �ع� قروض وجود عدم حال و�� املتبقي،

 ح��انم أو أصدر��ا مشا��ة حقوق  أو اكتتاب حق مذكرات أو �عاقدية مالية أوراق وأي للتحو�ل قابلة دين أدوات أي وأعداد لفئات وصف .٢٨

 .ذلك مقابل الشركة ھعلي حصلت عوض أي إيضاح مع املالية ةنالس خالل الشركة

 مشا��ة حقوق  أو اكتتاب، حق مذكرات أو �عاقدية مالية أوراق أو للتحو�ل قابلة دين أدوات بموجب اكتتاب أو تحو�ل حقوق  ألي وصف .٢٩

 .الشركة ح��انم أو أصدر��ا

 األوراق ب�ن التمي�� مع املتبقية، املالية األوراق وقيمة لالس��داد، قابلة دين أدوات ألي الشركة جانب من إلغاء أو شراء أو اس��داد ألي وصف .٣٠

 .التا�عة شر�ا��ا اش����ا ال�ي وتلك الشركة اش����ا ال�ي املدرجة املالية

  اجتماع �ل حضور  و�جل ا�عقادها، وتوار�خ األخ��ة، املالية ةنالس خالل ُعقدت ال�ي اإلدارة سمجل اجتماعات عدد .٣١
ً
 أسماء ھفي مو�حا

 .ا�حاضر�ن

 .وأسبا��ا الطلبات تلك وتوار�خ املساهم�ن ل�جل الشركة طلبات عدد .٣٢

 .عالقة ذي وطرف الشركة ب�ن صفقة ألي وصف .٣٣

  الشركة تكون  عقود أو أعمال بأي تتعلق معلومات .٣٤
ً
 فيذي�ننالت لكبار أو الشركة إدارةس مجل أعضاء ألحد مص�حة ف��ا �انت أو ف��ا، طرفا

 ومد��ا وشروطها العقود أو األعمال هذه وطبيعة العقود، أو باألعمال ي�نناملع أسماء �شمل بحيث �م،�م بأي عالقة ذي �خص ألي أو ف��ا

 .بذلك إقرار  تقديم الشركة �فع� القبيل، هذا من عقود أو أعمال توجد لم وإذا ومبلغها،

 .م�افآت أي عن فيذي�ننالت كبار  أحد أو الشركة إدارة سمجل أعضاء أحد ھبموجب ازل نت اتفاق أو ترتيبات ألي بيان .٣٥

 .األر�اح �� حقوق  أي عن الشركة مساهمي أحد ھبموجب ازل نت اتفاق أو ترتيبات ألي بيان .٣٦

 الف��ة ��اية ىح� �سدد ولم أخرى  مستحقات أي أو رسوم أو ضرائب أو ز�اة أي لسداد واملستحقة املسددة ظاميةنال املدفوعات بقيمة بيان .٣٧

 .أسبا��ا و�يان لها موجز وصف مع و�ة،نالس املالية

 .الشركة موظفي ملص�حة أ�شئت احتياطات أو استثمارات أي بقيمة بيان .٣٨

 :ي�� بما إقرارات .٣٩

عدت ا�حسابات �جالت  أن     .أ
ُ
 .ال�حيح بالش�ل أ

عد الداخلية الرقابة نظام أن .ب
ُ
فذ سليمة سأس �ع� أ

ُ
 .بفاعلية ون

 .�شاطها مواصلة �ع� الشركة قدرة �� يذكر شك أي يوجد ال ھأن .ت
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 التحفظات تلك اإلدارة سمجل تقر�ر يو�ح أن يجب و�ة،نالس املالية القوائم �ع� تحفظات يتضمن ا�حسابات مراجع تقر�ر �ان إذا .٤٠

 .��ا متعلقة معلومات وأي وأسبا��ا

 أسباب بيان مع ذلك، �ع� التقر�ر يحتوي  أن يجب أجلها، من املع�ن الف��ة ان��اء قبل ا�حسابات مراجع بتغي�� اإلدارة سمجل توصية حال �� .٤١

 .بالتغي�� التوصية

 

 وكبار التنفيذي�ن  اإلدارة مجلس أعضاء إفصاح  : السا�عة املادة
 

 :ي�� ما مراعاة مع التنفيذية، اإلدارة أعضاء ومن أعضائھ من عضو ب�ل ا�خاصة اإلفصاح عمليات تنظيم اإلدارة مجلس ع�� يتع�ن .١

 .دوري �ش�ل وتحديثھ التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء بإفصاحات خاص �جل وضع -

 .ما�� مقابل دون  الشركة ملساهمي ال�جل ع�� االطالع إتاحة -

 -:� ما ي�ع�� سبيل املثال  م��ا اإلفصاح ع��ا نذكر بالشركة وكبار التنفيذي�ن ارة دأعضاء مجلس اال ال�ي يجب ع�� املعلومات من  .٢

  شركة لل ي�نذالتنفي كبار أحد أو اإلدارة مجلس عضو يصبح عندما -
ً
 للتحو�ل القابلة الدين أدوات أو أسهم وق حق أي �� مص�حة ھل أو مال�ا

 .شركة بال ا�خاصة

 )  %٥٠( بةـسـبن اهـيلد ي�نذالتنفي كبار دــأح أو شركة ال �� اإلدارة مجلس أعضاء من أي مص�حة أو ملكية �� نقص أو ز�ادة ث دو ــح عند -

 القابلة الدين أدوات أو أسهم من أك�� أو)  %١(   بنسبة أو ،الشركة   �� يمتلكها ال�ي و�لــــــللتح القابلة دينال أدوات أو همـــــــــــاألس من أك�� أو

 ع�� ذلالستحوا شركة ال رأسمال ز�ادة أو رسملة، إلصدار نتيجة النقص أو الز�ادة تكن مالم لكذ و .أقل أ��ما شركة بال ا�خاصة للتحو�ل

 أ ،شركة ال مال رأس تخفيض أو أصل، شراء أو شركة

 

  امل�افآت عن اإلفصاح :  الثامنة املادة
 

 مل اإلدارة سمجل يل��م
ً
 :ي�� اباالفصاح عن امل�افأت وفقا

 .الشركة �� فيذيةنالت واإلدارة ساملجل أعضاء م�افآت تحديد كيفية وعن امل�افآت سياسة عن اإلفصاح .١

 مباشرة بصورة فيذيةنالت واإلدارة اإلدارة سمجل ألعضاء وحةناملم امل�افآت عن اإلدارة سمجل تقر�ر �� وتفصيل وشفافية بدقة اإلفصاح .٢

  مزايا، أم افعنم أم مبالغ أ�انت سواء تضليل، أو إخفاء دون  مباشرة، غ�� أو
ً
  املزايا �انت وإذا .واسمها طبيع��ا �انت أيا

ً
 الشركة، �� أسهما

 .االستحقاق تار�خ دنع السوقية القيمة �� لألسهم املدخلة القيمة فتكون 

 .السياسة هذه عن جوهري  انحراف أي و�يان ��ا، املعمول  امل�افآت وسياسة وحةناملم امل�افآت ب�ن العالقة توضيح .٣

 :حدة �ع� ي�� ممن ل�ل املدفوعة والتعو�ضات امل�افآت �شأن الالزمة التفاصيل بيان .٤

 .اإلدارة سمجل أعضاء .أ

 .املا�� واملدير فيذينالت سالرئي �م�ضم من يكون  أن �ع� الشركةب فيذي�ننالت كبار من خمسة .ب

 .ال�جان أعضاء .ج
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   املحظورات   : التاسعة  املادة
 

 الف��ات خالل شركة لل مالية أوراق أي �� التعامل م��م يأب عالقة يذ �خص أي أو ي�نذالتنفي كبار أو اإلدارة مجلس ألعضاء يجوز  ال .۱

 :اآلتية

  )  ١٥الــ (   خالل   •
ً
  يوما

ً
 .شركة لل فحصها �عد األولية املالية القوائم إعالن تار�خ ح�ى املالية السنة ر�ع ل��اية السابقة تقو�ميا

  )  ٣٠الــ (   خالل •
ً
  يوما

ً
 املالية القوائم  أو  فحصها �عد األولية املالية القوائم إعالن تار�خ ح�ى املالية السنة ل��اية السابقة تقو�ميا

 .لشركة ل املراجعة السنو�ة

 أو اإلدارة مجلس عضو استقالة عند، و   و�يعها األولو�ة حقوق  �� االكتتاب حق ممارسةالسابقة  الفقرة �� إليھ املشار ا�حظر من �ستث�ى 

 كب�� أو العضو لكذ ع�� �سري  )ينطبق حيثما(  الف��ة هذه فإن،  إل��ا املشار ا�حظر من ف��ات أي أثناء الشركة  من التنفيذي�ن كبار من أي

 .م��م يأب عالقة يذ �خص وأي املستقيل ي�نذالتنفي
 

 اإلدارات مدراء ، املراجعة �جنة ، اإلدارة مجلس عن املنبثقة ال�جان ، اإلدارة مجلس وأعضاء رئيس مسميا��ماالتية  اآل�خاص ع�� يحظر .۲

 اال�ي:   االستشار�ون  ، ا�خارجيون  املراجعون  ، ذلك دون  ما العامل�ن جميع اآلقسام، ورؤساء

 أو �علم وهو آخر �خص ألي مع�ن وقت �� السوق  �� السهم سعر ع�� مؤثرة داخلية معلومات عن باإلفصاح م��م أي يقوم أن  •

 . الداخلية باملعلومات العالقة ذات املالية الورقة �� بالتداول  يقوم أن املمكن من االخر ال�خص هذا أن �علم أن بھ يجدر

 مطلع �خص من الشركة داخل من عل��ا حصل معلومات أي عن آخر �خص ألي يف�ح أن مطلع غ�� �خص أي ع�� يحظر  •

 املمكن من لھ اإلفصاح تم الذي ال�خص هذا أن �علم أن بھ يجدر أو ال�خص ذلك أن �علم و�ان مباشرة غ�� أو مباشرة بطر�قة

 .الداخلية باملعلومات العالقة ذات املالية الورقة �� بالتداول  يقوم أن

 . خارجية أو داخلية معلومات ع�� بناءا الشركة أسهم �� بالتداول  يقوم أن املطلع ال�خص ع�� يحظر  •

 يتداول  أن الشركة داخل مطلع من عل��ا حصل داخلية معلومات ع�� بناءا داخلية معلومات ع�� املطلع غ�� ال�خص ع�� يحظر •

  داخلية املعلومات هذه أن �علم أن بھ يجدر أو �علم وهو الشركة أسهم ��
 

 جوهر�ة بواقعة يتعلق �حيح غ�� ببيان كتابة أو شفاهة التصر�ح املصا�ح أ�حاب أو العامل�ن من الشركة داخل �خص أي ع�� يحظر .۳

 التصر�ح �ان إذا ، اإليداع مركز  أو السوق  قواعد أو التنفيذية اللوائح أو النظام ى��بمقت عنھ بالتصر�ح يلزم ببيان التصر�ح إغفال أو

 . بالسوق  السهم وقيمة سعر ع�� التأث�� ��دف املطلوب بالبيان التصر�ح ال�خص إغفال أو بالبيان
 

 التأث�� ��دف جوهر�ة، بواقعة تعلقة ت�حيح غ�� أو معلومة لبيان مباشر غ�� أو مباشر �ش�ل ال��و�ج بالشركة �خص أي ع�� يحظر .٤

 . تالعب ع�� ينطوي  آخر هدف أي أو ، االسهم قيمة أو سعر ع��
 

 ع�� التأث�� شأ��ا من مهمة قرارات أو أحداث أي عن معلومات علمهم إ�� يصل عندما الشركة أسهم �� التداول  املجلس أعضاء ع�� يحظر .٥

 التعامل م��م بأيٍ  عالقة ذي �خص أي أو التنفيذي�ن كبار أو الشركة إدارة مجلس ألعضاء يجوز  ال اآلحوال جميع و�� الشركة أسهم أسعار

 . املال سوق  هيئھ �عل��ا ال�ي الف��ات خالل للشركة مالية أوراق أي ��
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 املنصوص ا�حاالت من أي فيھ تتحقق الذي التداول  يوم ��اية �� املال سوق  وهيئة الشركة بإشعار يقوم أن اإلدارة مجلس عضو ع�� يجب .٦

  )االسهم من كب��ة حصص بملكية املتعلق االشعارج(واالدرا الت�جيل قواعد من 11 املادة �� عل��ا
 

 واخذ عرضها �عد تتم واملسموعة واملقروءة املرئية اإلعالم لوسائل التصر�حات أو إعالن وسائل أي أو تداول  موقع �� الشركة إعالنات �ل .۷

 . الشركة داخل االختصاص جهة موافقة

 

 املعلومات إجراءات اإلفصاح عن   : العاشرة  املادة
 

 ف��ا ليس ووا�حة و�افية دقيقة بصورةال�حف املحلية  وااللك��و�ي   الشركة وموقعاملالية ( تداول )  السوق  موقعع��  اإلفصاح يتم .۱

 . املعتمدة الضوابط وفق تضليل أو غموض
 

 ) تداول  ( املالية السوق  موقع ع�� اإلعالن �شر من الشركة تمكن ف��ة خالل املالية واملعلومات املهمة التطوراتعن يتم اإلبالغ واإلعالن  .۲

أو اي من �جانھ الذي  الشركة إدارة مجلس جتماعا عقد وقوع التطورات أو ت�� ت�� ال�ي التداول  ف��ة بداية من ساعت�ن عن يقل ال ما قبل

 .  عنھ اإلعالناملراد   وضوعامل سيناقش
 

 ف��ة ��اية ح�ى االنتظار فيتم ، التداول  ف��ة أثناء أو التداول  ف��ة بداية من ساعت�ن من أقل خالل املهمة التطورات من أي حدوث حال �� .۳

 عن ا�خ�� �سرب عدم لضمان الالزمة االحتياطات �افة اتخاذ وجوب مع ) تداول (  املالية السوق  موقع ع�� عنھ إعالن �شر ثم ومن التداول 

 .   اإلعالن �شر قبل التطورات تلك

 

 ا�ختامية  ح�امال أ:  عشر حادية املادة ا�
 

 واإليضاحات وماتاملعل عبجمي خ��أت دون  نم ةالهيئ دوتزو� وقواعد ا�حوكمة  واإلدراج جيلالت� دعاقو ب  �ام�اللا شركة ال ع�� يجب .١

 .مضللة وغ�� و�حيحة ووا�حة �املة تكون  أن بيج يل�وا ةالهيئ تطل��ا �يال جذوالنما جالتوال� دفاترلوا

  .االدارة  مجلس  أو أضافة أو الغاء ع�� بنود هذه الالئحة اال من خالل�عديل أجراء أي يتم ال  .٢

 ئحة ال �عمل ��ذه ال .٣
ً
 . مجلس إالدارة  أقراراها ��من تار�خ أعتبارا
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