مشروع تعديل الئحة حوكمة الشركات
أ) متهيد:
انطالقاً من أهداف اهليئة االسرتاتيجية يف تنظيم السوق املالية وتطويرها ،وبناءً على نظام السوق املالية الصادر باملرسوم
امللكي رقم (م )30/وتاريخ 1424/6/2هـ ،ونظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )3/وتاريخ 1437/01/28هـ،
أصدر جملس اهليئة قراره املتضمن نشر مشروع تعديل الئحة حوكمة الشركات ("املشروع") ،الستطالع مرئيات العموم حياله
ملدة ثالثني يوماً تقوميياً ،تنتهي بتاريخ 1442/7/26هـ املوافق 2021/3/10م.

ب) أهداف املشروع وعناصره الرئيسية:
تهدف التعديالت املقرتحة يف املشروع إىل تعزيز الرقابة الداخلية لدى الشركات املساهمة املدرجة يف السوق املالية ،وتطوير
األحكام املنظمة لعوارض استقالل أعضاء جملس اإلدارة مبا يتوافق مع أفضل املمارسات واملعايري الدولية يف هذا الشأن.
وتتمثل أبز العناصر الرئيسية للمشروع يف اآلتي:
أ) حتويل املواد اآلتية من الئحة حوكمة الشركات املتعلقة بأعمال املراجعة الداخلية من كونها مواد اسرتشادية إىل
مواد إلزامية بهدف تعزيز الرقابة الداخلية لدى الشركات املساهمة املدرجة يف السوق املالية:
-

املادة السادسة والسبعني املتعلقة بتكوين وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية.

-

املادة السابعة والسبعني املتعلقة خبطة املراجعة الداخلية.

-

املادة الثامنة والسبعني املتعلقة بتقرير املراجعة الداخلية.

ب) تعديل املادة التاسعة والثالثني من الئحة حوكمة الشركات املتعلقة بتدريب أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
لتشمل تدريب وتأهيل أعضاء اللجان املشكلة مبوجب الئحة حوكمة الشركات.
ج) تعديل الفقرة (ج) من املادة العشرين من الئحة حوكمة الشركات من خالل بيان احلاالت املتعلقة باألعمال والعقود
اليت تتم حلساب الشركة واليت تعد من منافيات االستقاللية لعضو جملس اإلدارة املستقل ،باإلضافة إىل تعديل نطاق
تعريف مصطلح " األقارب أو صلة القرابة" وذلك لغرض تنفيذ املادة العشرين من الئحة حوكمة الشركات املتعلقة
بعوارض االستقالل ،مبا يتوافق مع أفضل املمارسات واملعايري الدولية يف هذا الشأن.
ج) تلقّي مرئيات العموم:
يسر اهليئة أن تتلقى ببالغ الشكر والتقدير آراء املهتمني واملعنيني ومالحظاتهم من خالل النموذج املخصص لذلك عرب الربيد
الكرتوني.(Laws.Regulations@cma.org.sa) :
وستكون مجيع اآلراء واملالحظات حمل العناية والدراسة؛ لغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع.

الصفحة  1من 7

مشروع تعديل الئحة حوكمة الشركات
د) التعديالت املقرتحة على الئحة حوكمة الشركات باملقارنة مع النصوص احلالية:
الئحة حوكمة الشركات
م

النص بعد التعديل املقرتح

النص احلالي

املادة العشرون :عوارض االستقالل

املادة العشرون :عوارض االستقالل

ج) يتنافى مع االستقالل الالزم توافره يف عضو جملس اإلدارة ج) يتنافى مع االستقالل الالزم توافره يف عضو جملس اإلدارة
املستقل – على سبيل املثال ال احلصر – ما يلي:

املستقل – على سبيل املثال ال احلصر – ما يلي:

...

...
 )6أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خالل العامني املاضيني
لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو شركة أخرى
من جمموعتها ،كمراجعي احلسابات وكبار املورّدين ،أو
أن يكون مالكاً حلصص سيطرة لدى أي من تلك
األطراف خالل العامني املاضيني.

 )6أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خالل العامني املاضيني
لدى الشركة أو شركة أخرى من جمموعتها ،أو أن
يكون مالكاً حلصص سيطرة لدى الشركة أو أي طرف
متعامل معها أو شركة أخرى من جمموعتها ،كمراجعي

 )7أن تكون له مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف األعمال

احلسابات وكبار املورّدين خالل العامني املاضيني.

والعقود اليت تتم حلساب الشركة.

 )7أن تكون له أو ألي من أقاربه مصلحة مباشرة يف
األعمال والعقود اليت تتم حلساب الشركة.
 )8أن يكون أو أي من أقاربه متفرقني أو جمتمعني

1

مالكني ملا نسبته  %5أو أكثر يف منشأة أو شركة لديها
أعمال وعقود مع الشركة أو شركة أخرى من جمموعتها.
 )9أن يكون أو أي من أقاربه عضو جملس إدارة أو من
كبار التنفيذيني أو عضو جملس مديرين يف منشأة أو
شركة –فيما عدا تابعي الشركة -لديها أعمال وعقود
مع الشركة ،يف أيّ من احلاالت اآلتية:
أ .يف حال تضمن العمل أو العقد شروط تفضيلية.
ب .يف حال كان إمجالي مبلغ العمل أو العقد –أو
جمموع األعمال والعقود -يتجاوز  %1من إيرادات
الشركة وفقاً آلخر قوائم مالية مراجعة أو يتجاوز
 3مليون ريال سعودي ،أيهما أقل ،وكان ذلك
العمل أو العقد مع شركة مساهمة مدرجة.
ج .يف حال كان إمجالي مبلغ العمل أو العقد –أو
جمموع األعمال والعقود -يتجاوز  %1من إيرادات
الشركة وفقاً آلخر قوائم مالية مراجعة أو يتجاوز

الصفحة  2من 7

مشروع تعديل الئحة حوكمة الشركات
الئحة حوكمة الشركات
م

النص بعد التعديل املقرتح

النص احلالي

مليون ريال سعودي ،أيهما أقل ،وكان العمل أو
العقد مع شركة أو منشأة من غري الشركات
املساهمة املدرجة.
...
هـ) لغرض تنفيذ هذه املادة يستثنى من تعريف األقارب أو صلة
القرابة األجداد واجلدات وإن علوا ،وأوالد األوالد وإن نزلوا.
املادة اخلامسة والعشرون :اإلشراف على اإلدارة التنفيذية:

املادة اخلامسة والعشرون :اإلشراف على اإلدارة التنفيذية:

يتوىل جملس اإلدارة تشكيل اإلدارة التنفيذية للشركة ،يتوىل جملس اإلدارة تشكيل اإلدارة التنفيذية للشركة،
وتنظيم كيفية عملها ،والرقابة واإلشراف عليها ،والتحقق من وتنظيم كيفية عملها ،والرقابة واإلشراف عليها ،والتحقق
من أدائها املهام املوكولة إليها ،وعليه يف سبيل ذلك:

 2أدائها املهام املوكولة إليها ،وعليه يف سبيل ذلك:

...

...
 )4تعيني مدير وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية أو املراجع

 )4تعيني مدير وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية أو املراجع

الداخلي وعزله وحتديد مكافآته ،إن وجد.

الداخلي وعزله وحتديد مكافآته.

املادة التاسعة والثالثون :التدريب

املادة التاسعة والثالثون :التدريب

6

6

يتعني على الشركة إيالء االهتمام الكايف بتدريب وتأهيل يتعني على الشركة إيالء االهتمام الكايف بتدريب وتأهيل
أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،ووضع الربامج أعضاء جملس اإلدارة وأعضاء اللجان املشكلة مبوجب هذه
الالئحة واإلدارة التنفيذية ،ووضع الربامج الالزمة لذلك ،مع

الالزمة لذلك ،مع مراعاة ما يلي :

 )1إعداد برامج ألعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية مراعاة ما يلي :

3

املعينني حديثاً للتعريف بسري عمل الشركة وأنشطتها،

 )1إعداد برامج ألعضاء جملس اإلدارة وأعضاء اللجان

وخباصة ما يلي:

املشكلة مبوجب هذه الالئحة واإلدارة التنفيذية املعينني
حديثاً للتعريف بسري عمل الشركة وأنشطتها ،وخباصة

أ .اسرتاتيجية الشركة وأهدافها.
ب .اجلوانب املالية والتشغيلية ألنشطة الشركة.

ما يلي:

ج .التزامات أعضاء جملس اإلدارة ومهامهم ومسؤولياتهم
وحقوقهم.

أ .اسرتاتيجية الشركة وأهدافها.
ب .اجلوانب املالية والتشغيلية ألنشطة الشركة.
ج .التزامات أعضاء جملس اإلدارة ومهامهم

د .مهام جلان الشركة واختصاصاتها .

ومسؤولياتهم وحقوقهم.

الصفحة  3من 7

مشروع تعديل الئحة حوكمة الشركات
الئحة حوكمة الشركات
م

النص بعد التعديل املقرتح

النص احلالي

د .مهام جلان الشركة واختصاصاتها .

 )2وضع اآلليات الالزمة حلصول كل من أعضاء جملس
اإلدارة واإلدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل

 )2وضع اآلليات الالزمة حلصول كل من أعضاء جملس

مستمر؛ بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم يف اجملاالت ذات

اإلدارة وأعضاء اللجان املشكلة مبوجب هذه الالئحة

العالقة بأنشطة الشركة.

واإلدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل
مستمر؛ بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم يف اجملاالت ذات
العالقة بأنشطة الشركة.

________

________

 6مادة إسرتشادية

 6مادة إسرتشادية

املادة اخلامسة واخلمسون :اختصاصات اللجنة وصالحياتها املادة اخلامسة واخلمسون :اختصاصات اللجنة وصالحياتها
ومسؤولياتها

ومسؤولياتها

ختتص جلنة املراجعة مبراقبة أعمال الشركة والتحقق من ختتص جلنة املراجعة مبراقبة أعمال الشركة والتحقق من
سالمة ونزاهة التقارير والقوائم املالية وأنظمة الرقابة الداخلية سالمة ونزاهة التقارير والقوائم املالية وأنظمة الرقابة

4

فيها ،وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

الداخلية فيها ،وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

...

...
ب) املراجعة الداخلية:

ب) املراجعة الداخلية:
...

...
 )3الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة املراجع الداخلي

 )3الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة املراجع الداخلي

وإدارة املراجعة الداخلية يف الشركة  -إن وجدت -؛

وإدارة املراجعة الداخلية يف الشركة؛ للتحقق من توافر

للتحقق من توافر املوارد الالزمة وفعاليتها يف أداء األعمال

املوارد الالزمة وفعاليتها يف أداء األعمال واملهام املنوطة

واملهام املنوطة بها .وإذا مل يكن للشركة مراجع داخلي،

بها.

فعلى اللجنة تقديم توصيتها إىل اجمللس بشأن مدى احلاجة
إىل تعيينه.

5

املادة السابعة واخلمسون :اجتماعات جلنة املراجعة

املادة السابعة واخلمسون :اجتماعات جلنة املراجعة

...

...

ب) جتتمع جلنة املراجعة بصفة دورية مع مراجع حسابات ب) جتتمع جلنة املراجعة بصفة دورية مع مراجع حسابات
الشركة ،ومع املراجع الداخلي للشركة ،إن وجد.

الشركة ،ومع املراجع الداخلي للشركة.

الصفحة  4من 7

مشروع تعديل الئحة حوكمة الشركات
الئحة حوكمة الشركات
م

النص بعد التعديل املقرتح

النص احلالي
املادة السادسة والسبعون :تكوين وحدة أو إدارة املراجعة
الداخلية

13

تتكون وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية من مراجع داخلي على
األقل توصي بتعيينه جلنة املراجعة ويكون مسؤوالً أمامها.
ويراعى يف تكوين وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية وعملها ما
يلي:
 )1أن تتوافر يف العاملني بها الكفاءة واالستقالل والتدريب

حتويل املادة السادسة والسبعني من الئحة حوكمة الشركات

املناسب ،وأال يكلفوا بأي أعمال أخرى سوى أعمال من كونها مادة اسرتشادية إىل مادة إلزامية.
6

املراجعة الداخلية ونظام الرقابة الداخلية.
 )2أن ترفع الوحدة أو اإلدارة تقاريرها إىل جلنة املراجعة،
وأن ترتبط بها وتكون مسؤولة أمامها.
 )3أن حتدَّد مكافآت مدير وحدة أو إدارة املراجعة بناءً على
اقرتاح جلنة املراجعة وفقاً لسياسات الشركة.
 )4أن تُمكَّن من االطالع على املعلومات واملستندات
والوثائق واحلصول عليها دون قيد.
_______
 13مادة اسرتشادية

املادة السابعة والسبعون :خطة املراجعة الداخلية

14

تعمل وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية وفق خطة شاملة
للمراجعة معتمدة من جلنة املراجعة ،وحتدَّث هذه اخلطة حتويل املادة السابعة والسبعني من الئحة حوكمة الشركات
 7سنوياً .وجيب مراجعة األنشطة والعمليات الرئيسة ،مبا يف ذلك
من كونها مادة اسرتشادية إىل مادة إلزامية.
أنشطة إدارة املخاطر وإدارة االلتزام ،سنوياً على األقل.
_____
 14مادة اسرتشادية

املادة الثامنة والسبعون :تقرير املراجعة الداخلية

15

أ) تعد وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية تقريراً مكتوباً عن
8

أعماهلا وتقدمه إىل جملس اإلدارة وجلنة املراجعة بشكل حتويل املادة الثامنة والسبعني من الئحة حوكمة الشركات
ربع سنوي على األقل .وجيب أن يتضمن هذا التقرير تقييماً من كونها مادة اسرتشادية إىل مادة إلزامية.
لنظام الرقابة الداخلية يف الشركة وما انتهت إليه الوحدة
أو اإلدارة من نتائج وتوصيات ،وبيان اإلجراءات اليت

الصفحة  5من 7

مشروع تعديل الئحة حوكمة الشركات
الئحة حوكمة الشركات
م

النص بعد التعديل املقرتح

النص احلالي
اختذتها كل إدارة بشأن معاجلة نتائج وتوصيات املراجعة
السابقة وأي ملحوظات بشأنها السيما يف حال عدم
املعاجلة يف الوقت املناسب ودواعي ذلك.
ب) تعد وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية تقريراً عاماً مكتوباً
وتقدمه إىل جملس اإلدارة وجلنة املراجعة بشأن عمليات
املراجعة اليت أجريت خالل السنة املالية ومقارنتها مع
اخلطة املعتمدة ،وتبني فيه أسباب أي إخالل أو احنراف
عن اخلطة – إن وجد – خالل الربع التالي لنهاية السنة
املالية املعنية.
ج) حيدد جملس اإلدارة نطاق تقرير وحدة أو إدارة املراجعة
الداخلية بناءً على توصية جلنة املراجعة ووحدة أو إدارة
املراجعة الداخلية ،على أن يتضمن التقرير بصورة خاصة
ما يلي:
 )1إجراءات الرقابة واإلشراف على الشؤون املالية
واالستثمارات وإدارة املخاطر.
 )2تقييم تطور عوامل املخاطر يف الشركة واألنظمة
املوجودة؛ ملواجهة التغيريات اجلذرية أو غري املتوقعة
يف السوق املالية.
 )3تقييم أداء جملس اإلدارة واإلدارة العليا يف تطبيق
نظام الرقابة الداخلية ،مبا يف ذلك حتديد عدد املرات
اليت أخطر فيها اجمللس مبسائل رقابية (مبا يف ذلك
إدارة املخاطر) والطريقة اليت عاجل بها هذه املسائل.
 )4أوجه اإلخفاق يف تطبيق الرقابة الداخلية أو مواطن
الضعف يف تطبيقها أو حاالت الطوارئ اليت أثرت أو
قد تؤثر يف األداء املالي للشركة ،واإلجراء الذي
اتبعته الشركة يف معاجلة هذا اإلخفاق (السيما
املشكالت املفصح عنها يف التقارير السنوية
للشركة وبياناتها املالية).
 )5مدى تقيد الشركة بأنظمة الرقابة الداخلية عند
حتديد املخاطر وإدارتها.

الصفحة  6من 7

مشروع تعديل الئحة حوكمة الشركات
الئحة حوكمة الشركات
م

النص بعد التعديل املقرتح

النص احلالي
 )6املعلومات اليت تصف عمليات إدارة املخاطر يف
الشركة.
_____
 15مادة اسرتشادية

املادة التسعون :تقرير جملس اإلدارة:

املادة التسعون :تقرير جملس اإلدارة:

جيب أن يتضمن تقرير جملس اإلدارة عرضاً لعملياته خالل جيب أن يتضمن تقرير جملس اإلدارة عرضاً لعملياته خالل
السنة املالية األخرية ،ومجيع العوامل املؤثرة يف أعمال السنة املالية األخرية ،ومجيع العوامل املؤثرة يف أعمال
 9الشركة ،وجيب أن يشتمل تقرير جملس اإلدارة على ما يلي:
...

الشركة ،وجيب أن يشتمل تقرير جملس اإلدارة على ما يلي:
...

 )11توصية جلنة املراجعة بشأن مدى احلاجة إىل تعيني مراجع  )11توصية جلنة املراجعة بتعيني مراجع داخلي يف الشركة
داخلي يف الشركة يف حال عدم وجوده.

يف حال أوصت بتعيينه خالل السنة املالية األخرية.

الصفحة  7من 7

