
حلقة عمل توعوية عن الجمعيات 
الــعـامـة لـلــشـــركــات الــمــدرجــة

وكالة الهيئة للشركات المدرجة والمنتجات االستثمارية

أو  التنفيذية  أو لوائحهما  أو نظام الشركات  المالية  العرض بأحكام نظام السوق  ال يخّل ما ورد في هذا  
أو نظام  المالية  السوق  بديًال �حكام نظام  العرض  العالقة. وال يعد ما ورد في هذا   ا�خرى ذات  ا�نظمة 
نظام  أحكام  وبين  العرض  هذا  في  ورد  ما  بين  تعارض  أّي  وجود  وعند  التنفيذية،  لوائحهما  أو  الشركات 
واللوائح.  ا�نظمة  لتلك  تكون  المرجعية  فإن  التنفيذية،  لوائحهما  أو  الشركات  نظام  أو  المالية  السوق 
وحيث أن اللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة تخضع للتحديث المستمر ، فإنه يجب االعتماد دائمًا على 

اللوائح المنشورة على موقع الهيئة االلكتروني.
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الجمعيات العامة 
وأهـــمــــيــتــــهـــــا

أوًال



حلقة عمل توعوية عن الجمعيات 
الــعـامـة لـلــشـــركــات الــمــدرجــة

الجمعيات العامة وأهميتها:
تٌعد الجمعيات العامة أعلى سلطة في الهيكل التنظيمي للشركات المدرجة، لذلك فإن القرارات التي تتخذها الشركة خالل 

الجمعية تعتبر في غاية ا	همية. 

لخدمة  وتعديلها  السياسات  أفضل  �تباع  واقتراحاتهم  المساهمين  خبرات  من  لالستفادة  ا�دارة  لمجلس  الفرصة  تتيح 
مصلحة الشركة.

تساهم في تقوية الروابط بين الشركات ومساهميها وتعزيز ثقة المساهمين با�دارة وبمستقبل الشركة.
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الجمعيات العامة
وأهـــمـــيـــتـــهـــــا

تطور ا�نظمة و التشريعات ذات العالقة في المملكة

إصدار نظام السوق المالية إصدار نظام الشركات 
(وزارة التجارة واالستثمار)

إصدار الئحة حوكمة الشركات 
والتعليمات الخاصة بإعالنات الشركات 

وإصدار  صدور الئحة حوكمة الشركات          المحدث  الشركات  نظام  بتطبيق  البدء 
تنفيذاً  الصادرة  التنظيمية  وا�جراءات  الضوابط 
المساهمة  بشركات  الخاصة  الشركات  لنظام 

المدرجة

صدور تعديالت على نظام الشركات والئحة حوكمة 
الشركات والتعليمات الخاصة بإعالنات الشركات

196520032006

صدور نظام الشركات المحدث 
(وزارة التجارة واالستثمار)

2015

201620172018



مراحل تطبيق نظام الجمعيات ا�لكتروني

مراحل تقديم طلب عقد جمعية عامة

حلقة عمل توعوية عن الجمعيات 
الــعـامـة لـلــشـــركــات الــمــدرجــة 4

الجمعيات العامة
وأهـــمـــيـــتـــهـــــا

تتقدم الشركة بطلب عقد جمعية  عن 
طريق نظام الجمعيات إلكتروني 

انتقال مهمة ا�شراف على الجمعيات  
وزارة  من  المدرجة  للشركات  العامة 
إلى هيئة السوق  التجارة و االستثمار  
الهيئة باستالم  المالية.  حيث بدأت 
طلبات الشركات المدرجة للموافقة 
على طلب عقد الجمعيات العامة عن 

طريق البريد ا�لكتروني للهيئة.

ا�لكتروني،  الجمعيات  نظام  إطالق 
المدرجة  للشركات  يتيح  والذي 
جمعية  اجتماع  عقد  طلب  تقديم 
المساهمين وجدول أعماله، وتحديد 
بنود  وإدخال  ووقته،  االجتماع  تاريخ 
االجتماع، ورفع المستندات المتعلقة 

بالبنود إلكترونيًا.

بإتاحة  المدرجة  الشركات  الزام 
التصويت اÂلي للمساهمين على بنود 
وذلك  العامة،  الجمعيات  اجتماعات 
عبر  اÂلي  التصويت  خدمة  خالل  من 
منظومة تداوالتي والمقدمة من قبل 
المالية  ا	وراق  إيداع   مركز  شركة 

(إيداع)تقدم حاليًا دون مقابل مالي. 

010203

040506

الشركة
يتم  مراجعة الطلب من ِقبل الهيئة

الهيئة
يتواصل مركز إيداع مع الشركة مقدمة 

الطلب الستكمال ا�جراءات

إيداع

الشركة،  قبل  من  الطلب  اكتمال  عند 
يتم إشعار الهيئة بذلك

بما يتوافق مع التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات و المهلة النظامية حسب ما نص عليه نظام الشركة ا	ساس، علمًا بأن الحد ا	دنى لÅعالن 21 
يومًا ما لم ينص النظام ا	ساس للشركة على مدة أطول

إيداع
الشركة  منح  يتم  الطلب  اكتمال  عند 

عدم ممانعة على عقد الجمعية 

الهيئة
إعالن الشركة على موقع تداول@

تداول

@

2017 2016 2016

أبريل ديسمبر مايو



بعض المستندات الواجب االطالع عليها:
الئحمة حوكمة الشركات

الضوابط وا�جراءات التنظيمية

التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات

قواعد طرح ا	وراق المالية وااللتزامات المستمرة

نظام الشركة ا	ساس

نظام الشركات

حلقة عمل توعوية عن الجمعيات 
الــعـامـة لـلــشـــركــات الــمــدرجــة 5

الجمعيات العامة
وأهـــمـــيـــتـــهـــــا



طــلـــب عــقـــد
جـمعيـة عـامة

ثانيًا



أ . مالحظات رئيسية :
مراعاة المدة النظامية بين إعالن الدعوة وانعقاد الجمعية (21 يومُا على ا	قل) مالم ينص النظام ا	ساسي للشركة على 

مدة أطول وذلك وفقًا للمادة 91 من نظام الشركات والفقرة (د) من المادة 13 من الئحة حوكمة الشركات.

التقيد بالتعليمات الخاصة بإعالنات الشركات.

المالية،  السوق  (هيئة  الطلب  تقديم  قبل  ذلك  تطلب  حال  في  التنظيمية  الجهات  موافقات  على  الحصول  من   التأكد 
مؤسسة النقد العربي السعودي، وزارة التجارة واالستثمار).

ب. صحة ودقة البيانات:
نظام  من   88 للمادة  وفقًا  وذلك  عادية  الغير  العامة  والجمعية  العادية  العامة  الجمعية  اختصاصات  بين  الفرق  معرفة 

الشركات والمادة 11 والمادة 12 من الئحة حوكمة الشركات.

تطابق بيانات الجمعية العامة في نظام الجمعيات ا�لكتروني مع إعالن الدعوة (بما فيه عدد البنود، الوقت، التاريخ ...الخ).

التأكد من نصاب انعقاد الجمعية الذي يتوافق مع النظام ا	ساس للشركة بما ال يخالف نظام الشركات.

اختيار البند الصحيح في نظام الجمعيات ا�لكتروني بحيث يكون مطابقًا �عالن الدعوة.

ج . المرفقات / المستندات المؤيدة:
االلتزام بالمرفقات المطلوبة في نظام الجمعيات ا�لكتروني. (ملحق 1-1 و 1-4).

توقيع واعتماد التوصيات/المستندات المؤيدة/القرارات المرفقة من قبل الرئيس/أعضاء المجلس/ أعضاء اللجان وذلك 
وفقًا لما نص عليه النظام ا	ساس للشركة وا	نظمة ذات العالقة.

إرفاق المستندات المؤيدة لبنود اجتماع جمعية المساهمين العامة وذلك وفقًا للتعليمات الخاصة بإعالنات الشركات. 
(ملحق 1-5).

التأكد من إرفاق المستندات المؤيدة باللغة العربية.

إرفاق توصية لجنة الترشيحات في حال وجود بند انتخاب أعضاء مجلس إدارة و ا�شارة إلى إجمالي عدد المرشحين وسبب 
استبعاد بعض المستبعدين في توصية لجنة الترشيحات (حال انطباقه).

شراء  بند  وجود  حال  في  المالية  المالءة  شروط  مستوفيًا  للشركة  الخارجي  الحسابات  مراجع  عن  الصادر  التقرير  إرفاق 
لنظام الشركات  الشركة 	سهمها، وفقًا للفقرة (3) من المادة 12 من الضوابط و ا�جراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً 

الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

إرفاق تقرير الفحص المحدود من مراجع حسابات الشركة الخارجي وتبليغ رئيس مجلس ا�دارة فيما يخص بند ا	عمال 
والعقود وذلك وفقًا للفقرة (1) من المادة 71 من نظام الشركات.

على  للتصويت  العامة  الجمعية  على  لعرضهم  ا	قل  على  اثنين  مراجعين  على  المراجعة  لجنة  توصية  تضمن  من  التأكد 
أحدهم في حال وجود بند تعيين مراجع حسابات خارجي وذلك وفقا للفقرة (4) من المادة 81 من الئحة حوكمة الشركات. 

التأكد من صحة أسماء مراجعي الحسابات الخارجيين المذكورين في توصية لجنة المراجعة. 

حلقة عمل توعوية عن الجمعيات 
الــعـامـة لـلــشـــركــات الــمــدرجــة 7

طــلــب عــقـــد
جـمعيـة عـامة



السياسات/ اللوائح التي يجب إقرارها من الجمعية العامة أو أي تعديل عليها

د. بنود الجمعية :
عدم دمج عدة أعمال وعقود في بند واحد وفقًا للفقرة (ب) من المادة 14 من الئحة حوكمة الشركات. 

عدم اشتراك عدة أعضاء مجلس إدارة في بند واحد، مثال: (بند أعمال منافسة، بند تعيين أعضاء بالمجلس).

عدم دمج عدة بنود في بند واحد مثل تعديل بنود النظام ا	ساس للشركة. 

الخاصة  التعليمات  حسب  وذلك  الدعوة  إعالن  في  مؤيدة  مستندات  إرفاق  يتطلب  بند  كل  بنهاية  (مرفق)  كلمة  إضافة 
بإعالنات الشركات والتأكد من إرفاقه مع ا�عالن.

التأكد من السياسات و اللوائح التي يجب إقرارها من الجمعية العامة، حسب الئحة حوكمة الشركات.

حلقة عمل توعوية عن الجمعيات 
الــعـامـة لـلــشـــركــات الــمــدرجــة 8

طــلــب عــقـــد
جـمعيـة عـامة

إعداد سياسات ومعايير 
وإجراءات واضحة ومحددة 

للعضوية في مجلس ا�دارة 
ووضعها موضع التنفيذ بعد 

إقرار الجمعية لها.

إعداد سياسة واضحة 
لمكافآت أعضاء مجلس 

ا�دارة واللجان المنبثقة عن 
المجلس وا�دارة التنفيذية، 

ورفعها إلى مجلس ا�دارة 
للنظر فيها تمهيداً العتمادها 

من الجمعية العامة، على أن 
يراعى في تلك السياسة اتباع 

معايير ترتبط با	داء، وا�فصاح 
عنها، والتحقق من تنفيذها.

تصدر الجمعية العامة للشركة 
-بناًء على اقتراح من مجلس 

ا�دارة- الئحة عمل لجنة 
المكافئات، على أن تشمل 

ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، 
ومهامها، وقواعد اختيار 

أعضائها، ومدة عضويتهم، 
ومكافآتهم.

الئحة حوكمة 
الشركات

سياسات و معايير وإجراءات العضوية 
في مجلس ا�دارة

فقرة( 3) مادة 22

فقرة (ب) مادة  64فقرة (1) مادة  61

استشارات قانونية
سياسات مكافآت أعضاء مجلس 

ا�دارة واللجان المنبثقة عن 
المجلس و ا�دارة التنفيذية 

تصدر الجمعية العامة للشركة 
-بناًء على اقتراح من مجلس 

ا�دارة- الئحة عمل لجنة 
المراجعة، على أن تشمل ضوابط 

وإجراءات عمل اللجنة، 
ومهامها، وقواعد اختيار 

أعضائها، وكيفية ترشحهم، 
ومدة عضويتهم، ومكافآتهم، 

وآلية تعيين ا	عضاء بشكل 
مؤقت في حال شغور أحد مقاعد 

اللجنة. 
تصدر الجمعية العامة للشركة 

-بناء على اقتراح من مجلس 
ا�دارة- الئحة عمل لجنة 

الترشيحات، على أن تشمل 
ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، 

ومهامها، وقواعد اختيار 
أعضائها، ومدة عضويتهم، 

ومكافآتهم.

الئحة عمل لجنة المراجعة

فقرة (ج) مادة  54

الئحة عمل لجنة الترشيحات

الئحة عمل لجنة
 المكافآت 

فقرة (ب)
مادة   60



أبرز المالحظات على صياغة بنود جدول أعمال الجمعية العامة 

هـ. الجمعية العامة السنوية:
التأكد من التزام الشركات بعقد الجمعية خالل ا	شهر الستة التالية النتهاء السنة المالية وذلك وفقًا للمادة 87 من 

نظام الشركات والفقرة (ب) من المادة 13 من الئحة حوكمة الشركات.

تمكين المساهمين من االطالع على تقرير مجلس ا�دارة وتقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية وتقرير لجنة المراجعة 
عند نشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة التزامًا بالفقرة( 4) من المادة 126 من نظام الشركات و الفقرة (ج) من المادة 14 

من الئحة حوكمة الشركات.

إرفاق تقرير لجنة المراجعة مع إعالن الدعوة  وذلك التزامًا بالمادة 104 من نظام الشركات والفقرة (ب) من المادة 91 من 
الئحة حوكمة الشركات.

حلقة عمل توعوية عن الجمعيات 
الــعـامـة لـلــشـــركــات الــمــدرجــة 9

طــلــب عــقـــد
جـمعيـة عـامة

التصويت على تعيين مراجع/ 
للشركة  الحسابات  مراجعي 
من بين المرشحين بناء على 
توصية لجنة المراجعة وذلك 
وتدقيق  ومراجعة  لفحص 
الربعية  المالية  القوائم 
المالي  العام  من  والسنوية 

2019م وتحديد أتعابه.

المادة  تعديل  على  التصويت 
ا	ساسي  النظام  من   (35)

للشركة....

الموافقة على.....التصويت بالموافقة على ....

التصويت على تعيين مراجع/ 
للشركة  الحسابات  مراجعي 
من بين المرشحين بناء على 
توصية لجنة المراجعة، وذلك 
وتدقيق  ومراجعة  لفحص 
ا	ول  للربع  المالية  القوائم 
والرابع  والثالث  والثاني 
المالي  العام  من  والسنوي 

2019م وتحديد أتعابه.

المادة  تعديل  على  التصويت 
ا	ساسي  النظام  من   (35)
للشركة والخاصة بـ.................. 

(مرفق)

التصويت على.....التصويت على ...... 



إعــــــــــالن 
الـــدعـــوة

ثالثًا



إعالن الدعوة:
االلتزام بالتعليمات الخاصة بإعالنات الشركات.

إرفاق نموذج التوكيل. 

تطابق التوكيل المرفق مع نموذج التوكيل الوارد في الضوابط وا�جراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

تطابق محتوى ا�عالن المنشور مع ما تم إرفاقه للهيئة بطلب الدعوة للجمعية. 

إرفاق المستندات المؤيدة لبنود اجتماع جمعية المساهمين حسب ما ورد في التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات. 

التأكد من عدم إرفاق مستندات سرية أو حساسة أو أي مراسالت مع جهات حكومية.

إرفاق تقرير لجنة المراجعة مع ا�عالن في حال كانت الجمعية سنوية و ذلك التزامًا بالفقرة (ب) من المادة 91 من الئحة 
حوكمة الشركات.

حلقة عمل توعوية عن الجمعيات 
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إعــــــــــالن 
الـــدعـــوة



أثـنـــاء انــعــقـــاد
الجمعية العامة

رابعًا



أثناء انعقاد الجمعية العامة:
إغالق تسجيل المساهمين في الوقت المحدد (وقت انعقاد اجتماع الجمعية).

عدم السماح لغير المساهمين بحضور اجتماع الجمعية.

بدء الجمعية في وقتها المحدد.

رئاسة الجمعية من قبل  الرئيس أو النائب أو عضو مجلس ا�دارة بتفويض من مجلس ا�دارة.

قيام رئيس الجمعية بإعالن النصاب الحاضر، و تعيين أمين سر (سكرتير) للجمعية وجامع/ي أصوات في بداية الجمعية.

إتاحة الفرصة للمساهمين للمشاركة في عملية جمع ا	صوات.

إتاحة الفرصة للمساهمين لمناقشة بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية قبل التصويت عليها.

تالوة مراجع الحسابات الخارجي لتقريره في الجمعية العامة السنوية وذلك قبل التصويت على بند القوائم المالية وبند 
تقرير مجلس ا�دارة السنوي، وفقًا للمادة 135 من نظام الشركات.

تالوة تقرير لجنة المراجعة (في الجمعية العامة السنوية للشركة)، وفقًا للمادة 104 من نظام الشركات.

تالوة تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن ا	سباب الموجبة لتخفيض رأس المال وعن االلتزامات التي على الشركة وعن أثر 
التخفيض في هذه االلتزامات في حال وجود بند لتخفيض رأس المال، ويكون ذلك قبل شروع المساهمين في التصويت 

على البند ،وفقًا للمادة 144 من نظام الشركات.

التأكد من مطابقة البنود الواردة في بطاقات التصويت لما هو وارد في جدول أعمال اجتماع الجمعية المنشور في إعالن  
الدعوة الجتماع الجمعية على موقع السوق المالية السعودية (تداول).

في حال التصويت على بند تعيين مراجع حسابات خارجي، يجب التأكد من تضمن بطاقات التصويت على مراجعين اثنين 
حسابات خارجي على ا	قل.

امتناع أعضاء مجلس ا�دارة من التصويت على بنود الجمعية التي تتعلق بإبراء ذممهم من المسؤولية عن إدارة الشركة 
أو التي تتعلق بمصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم.

االلتزام بما ورد في المادة 48 من الئحة حوكمة الشركات في حال عدم الموافقة على بنود خاصة بمصلحة مباشرة أو غير 
مباشرة 	عضاء مجلس إدارة.

التأكد من عدم  إعالن الشركة عن أي خبر جوهري أثناء االجتماع، وفي حال ا�فصاح يجب ا�فصاح عنه على موقع تداول 

قبل بدء التداول لليوم التالي. 

البنود   وتشمل  أدناه  البنود  على  التصويت  إلغاء  يتم  السنوية،  للجمعية  الخارجي  الحسابات  مراجع  حضور  عدم  حال  في 
التصويت على اÂتي: تقرير مراجع الحسابات الخارجي - القوائم المالية - تقرير مجلس ا�دارة.

توقيع جامع/ي ا	صوات (لجنة الفرز) على محضر الفرز.

إعالن رئيس الجمعية لنتائج التصويت على الحاضرين الجتماع الجمعية بشكل واضح.

حلقة عمل توعوية عن الجمعيات 
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أثـنـــاء انــعــقـــاد
الجمعية العامة



تسـلـيـم نـتــائـج
الجمعية العامة

خامسًا



تسليم نتائج الجمعية

حلقة عمل توعوية عن الجمعيات 
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تسـلـيـم نـتــائـج
الجمعية العامة

010203

يتم تزويد الهيئة بنسخة 
منه خالل 10 أيام تقويمية 
من تاريخ عقد االجتماع عن 

طريق نظام الجمعيات 
ا�لكتروني.

نتائج الجمعيةإدخال البياناتمحضر االجتماع

التأكد من إدخال بيانات 
صحيحة في الحقول 

المطلوبة بنظام الجمعيات 
ا�لكتروني وعدم إدخال بيانات 

غير مطلوبة كعدد ا	سهم 
في خانة إجمالي عدد 

المصوتين.

التأكد من تطابق النتائج 
المدخلة في نظام الجمعيات 
ا�لكتروني مع النتائج الواردة 

في محضر لجنة الفرز.



أبرز ا�خطاء المتعلقة
بــنـظـــام الــجـمـعـيـات 
ا�لــــــــــــكـــــتـــــــــرونـــي

سادسًا



أبرز ا�خطاء المتعلقة بنظام الجمعيات ا�لكتروني

حلقة عمل توعوية عن الجمعيات 
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أبرز ا	خطاء المتعلقة
بــنـظـــام الــجـمـعـيـات 
ا�لــــــــــــكـــــتــــــــرونـــي

رفع ملـــف إعالن الدعوة في نظـــام الجمعيات 
ا�لكتروني باسم يتضمن رموز

استخدام  اسم مستخدم  مختلف عن مقدم 
الطلب فـــي نظام الجمعيـــات ا�لكتروني عند 

إدخال نتائج الجمعية

تأخر الوفـــاء بمتطلبـــات التصويـــت  اÂلي مع 
مركز إيداع

عدم تدريـــب موظف آخر في حـــال عدم توفر 
الموظف المسؤول ا	ساسي

عدم إدخال نتائج الجمعية بشكل صحيح
 (إجمالي عـــدد المصوتين/آلًيا وإجمالي نســـبة 

النصاب الحاضر/آلًيا)

اســـتخدام بريـــد إلكتروني يختلف عـــن البريد 
ا�لكترونـــي المســـجل فـــي نظـــام الجمعيات 

ا�لكتروني



الملحقات



المستندات المطلوبة  المؤيدة للبنود في نظام الجمعيات ا�لكتروني

حلقة عمل توعوية عن الجمعيات 
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التصويت على تقرير مجلس ا�دارة

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة

التصويت على القوائم المالية

التصويت على تعيين مراجع الحسابات

التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية

التصويت على قرار مجلس ا�دارة بما تم توزيعه من أرباح  المساهمين

التصويت على ا	عمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو/ أعضاء مجلس 
ا�دارة لهم مصلحة فيها سواء بشكل مباشر  أو غير مباشر

التصويت على اشتراك عضو مجلس ا�دارة في عمل منافس

التصويت على قرار مجلس ا�دارة بتعيين أحد ا	شخاص عضوا بمجلس ا�دارة 
بدًال عن العضو المنتهية عضويته

التصويت على تعديل سياسات / قواعد/ لوائح الشركة

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس ا�دارة  من بين المرشحين للدورة القادمة

التصويت على تعديل المادة/ المواد من النظام ا	ساسي للشركة

التصويت على زيادة رأس/ تخفيض رأس مال الشركة

التصويت على استمرار الشركة أو حلها

التصويت على شراء أو بيع أصل

نسخة من تقرير مجلس ا�دارة

نسخة من تقرير مراجع الحسابات

نسخة من القوائم المالية

نسخة من العروض المقدمة من مراجعي الحسابات وتوصية لجنة المراجعة

نسخة من قرار مجلس ا�دارة بتوزيع ا	رباح

نسخة من قرار مجلس ا�دارة بالتوصية بتوزيع أرباح

تقرير خاص من المحاسب القانوني حسب المتطلبات 71 من نظام الشركات.
تبليغ رئيس مجلس ا�دارة للجمعية بما للعضو من مصلحة مباشرة وغير 

مباشرة في ا	عمال والعقود مع بيان ووصف لهذه ا	عمال.

بيان ووصف عن الشركة التي يمارس العضو فيها نشاط منافس

قرار مجلس ا�دارة بتعيين العضو
السيرة الذاتية للعضو المعين  وفًقا للنموذج (1) حسب التعليمات الخاصة 

بإعالنات الشركات

بيان بالمواد قبل وبعد التعديل

إرفاق توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بترشيح أعضاء مجلس ا�دارة 
للدورة القادمة

تلتزم الشركة بإرسال نموذج 3 لßعضاء المرشحين عن طريق نظام الربط 
ا�لكتروني قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية ب(3) أيام

هل القطاع بنوك أو شركات تأمين ؟
- نعم: يتم إرفاق كتاب موافقة الجهات ذات العالقة على المرشحين في حال 

تطلب ذلك (البنوك والتأمين يتم إرفاق موافقة مؤسسة النقد)

نموذج السيرة الذاتية وفًقا للنموذج (1) حسب التعليمات الخاصة بإعالنات 
الشركات

نسخة من المواد قبل وبعد التعديل

 موافقة وزارة التجارة واالستثمار على التعديل لجميع الشركات

هل القطاع بنوك أو شركات تأمين؟
- نعم: يتم إرفاق كتاب موافقة مؤسسة النقد

قرار مجلس ا�دارة بالتوصية باالستمرار أو بحل الشركة

دارسة 	سباب التوصية باالستمرار أو بحل الشركة

قرار مجلس ا�دارة بالتوصية على الشراء أو البيع
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المستندات المؤيدةالبند

الملحقات



المستندات المطلوبة  المؤيدة للبنود في نظام الجمعيات ا�لكتروني

حلقة عمل توعوية عن الجمعيات 
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التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة

التصويت على اندماج شركة

التصويت على تقليص تاريخ انتهاء دورة مجلس ا�دارة

التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس ا�دارة

التصويت على تفويض مجلس ا�دارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي 
أو ربع سنوي عن العام المالي 20xxم، وتحديد تاريخ االستحقاق والصرف وفقًا 

للضوابط وا�جراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما 
يتناسب مع وضع الشركة المالي و تدفقاتها النقدية وخططها التوسعية 

واالستثمارية

التصويت على توصية مجلس ا�دارة بتعيين أحد ا	شخاص عضوا بلجنة 
المراجعة

التصويت على اعتماد سياسة/قواعد/لوائح الشركة

التصويت على شراء الشركة 	سهمها

التصويت على إيقاف نسبة التجنيب والبالغة عشرة بالمائة  (%10) من صافي 
ا	رباح لتكوين احتياطي نظامي للشركة،  لبلوغ االحتياطي النظامي (30%) 

وأكثر من رأس المال

قرار مجلس ا�دارة بالتوصية للجمعية العامة بتشكيل لجنة المراجعة

نموذج السيرة الذاتية حسب تعليمات ا�عالنات

قرار مجلس ا�دارة بالتوصية على االندماج
تقرير مختصر عن االندماج

قرار مجلس ا�دارة بتقليص تاريخ انتهاء دورة المجلس على أن يتضمن 
المبررات

إرفاق موافقة مؤسسة النقد للبنوك والتأمين

ال يوجد

نسخة من المادة المذكورة في نظام الشركة ا	ساس ، والتي تنظم توزيع أرباح 
مرحلية

قرار مجلس ا�دارة بتعيين العضو

السيرة الذاتية للعضو المعين

بيان بالمواد
قرارا مجلس ا�دارة باالعتماد

نسخة من المادة المذكورة في نظام الشركة ا	ساس ، والتي تنظم شراء 
الشركة 	سهمها  

يتم إرفاق كتاب موافقة الجهات ذات العالقة في حال تطلب ذلك نظام الشركة 
ا	ساس (شركات التأمين و البنوك)

قرار  مجلس ا�دارة بالتوصية على إيقاف نسبة التجنب
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الملحقات

حلقة عمل توعوية عن الجمعيات 
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المستندات المطلوبة  المؤيدة للبنود في إعالن الدعوة للجمعية العامة على موقع تداول

حلقة عمل توعوية عن الجمعيات 
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التصويت على تشكيل لجنة مراجعة

التصويت على قرار مجلس ا�دارة بما وزع من أرباح على المساهمين

التصويت على ا�عمال والعقود التي لعضو مجلس ا�دارة أي مصلحة مباشرة أو 
غير مباشرة فيها

التصويت على اشتراك عضو مجلس ا�دارة في عمل منافس

التصويت على قرار مجلس ا�دارة بتعيين عضواً بمجلس ا�دارة

التصويت على تعديل سياسات ولوائح الشركة (مثل نظام الحوكمة الخاص 
بالشركة)

التصويت على اعتماد لوائح مثل الئحة الحوكمة، قواعد اختيار أعضاء لجنة 
المراجعة

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس ا�دارة من بين المرشحين

التصويت على تعديل المادة/ المواد من النظام ا�ساسي للشركة

التصويت على التغيير في رأس مال الشركة

السيرة الذاتية للمرشحين، حسب نموذج السيرة الذاتية رقم (1) المرفق في 
الصفحة رقم (40) من التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات

بيان بجميع التفاصيل المتعلقة بهذه ا�رباح

تقرير الفحص المحدود، تبليغ رئيس مجلس ا�دارة مشتمل على بيان ووصف 
لهذه التعامالت، اسم عضو مجلس ا�دارة ذي العالقة، طبيعة التعامل، مبلغ 

التعامل، مدة التعامل، شروط التعامل

بيان ووصف عن الشركة التي يمارس العضو فيها نشاط منافس بما في ذلك 
دور العضو في هذه الشركة

السيرة الذاتية للعضو المعّين، حسب نموذج السيرة الذاتية رقم (1) في 
الصفحة رقم (40) من التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات

بيان بالمواد قبل التعديل وبعده

نسخة من اللوائح

السير الذاتية للمرشحين، حسب نموذج السيرة الذاتية رقم (1) المرفق في 
الصفحة (40) من التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات

نسخة من المادة/ المواد قبل وبعد التعديل

نشرة االصدار/ تعميم المساهمين (حسبما ينطبق)
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تنوية: البنود الواردة في البيان أعاله وردت على سبيل المثال ال الحصر، وفي حال تضمن أعمال الجمعية بنداً 
يحتوي على مستندات ولم يرد هذا البند في البيان أعاله، فيجب إرفاق المستندات ذات العالقة في ا�عالن.




