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  سياسة اإلفصاح والشفافية 
 

 

     املقدمة

 بما نصت عليه  تم (1
ً
من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق التاسعة والثمانون  املادةاعداد  هذه السياسة إلتزاما

 23/4/2018 املوافق هـ 7/8/1439 وتاريخ( 2018-45-3)  رقم الهيئة مجلس قراربموجب  املعدلة م 13/2/2017 بتاريخاملالية 
 م .

وتهدف هذه  ،الصلة املنصوص عليها في نظام الشركات ونظام السوق املالية ولوائحهما التنفيذية  ذات باألحكاماخالل  ودون  ،

بهدف تحقيق مستوى عال من الشفافية ، على النحو  ، الشركة به تلتزم الذي اإلفصاح وإجراءات أساليبالسياسة إلى تنظيم 

 .ودقيق منتظم نحو على كةالشر  وضعالوقوف على  من املصلحة وأصحاب املساهمينالذي يمكن 

 . باعتمادها اإلدارة مجلس قرار  صدور  تاريخ من بدءا نافذة السياسة هذه وتعتبر   

  اإلفصاح وإجراءاته : أساليب :األولى املادة

اإلفصاح الواردة في نظام  ملتطلبات وفقاتطورات جوهرية   أوبيانات مالية  أوأي معلومات  عن باإلفصاح  كةرلشا زمتلت (أ

 املتعلقة  املعلوماتمن االطالع على  املساهمينالذي يمكن  وبالشكل ،الشركات ونظام السوق املالية ولوائحهما التنفيذية 

 . أدائها وتقييم الشركة وضع على الوقوفو ،  الشركةب

 .أن تكون املعلومات املفصح عنها واضحة وكاملة وصحيحة وغير مضلله  يجب (ب

 التعليماتالشروط الواردة في  بكافةصياغة إعالناتها ، كما تتقيد  عند الشركة بقواعد اللغة العربية السليمة  تتقيد (ت

  .من هيئة السوق املالية  الصادرةبإعالنات الشركات  الخاصة

 لضمان الضرورية الخطوات و السبل كافة باتخاذالشركة  وتلتزم ،سرية  معلومات ،املعلومات املطلوب اإلفصاح عنها  تعد (ث

حق االطالع عليها  حصروذلك من خالل  ،نشرها لعموم املساهمين  قبلتسربها    عدمو  املعلومات تلك سرية على الحفاظ

 .املسؤولين عن عملية اإلفصاح  األشخاص في

عدم التمييز بين املساهمين واملستثمرين من حيث وصول  ضمانب  معلومات،أي  عن اإلفصاحقيامها ب الشركة عند تلتزم (ج

 .عنها املفصح املعلومات تلك

 نصف قبلاإلفصاح  يتمنحو منتظم ودقيق ، مع مراعاة أن  علىودون تأخير ، و  ، املناسب الوقت في اإلفصاح يتم أن يجب (ح

 . التداول  فترة بداية من األقل على ساعة

الشركة بتقييم مدى الحاجة إلى نشر إعالن للمساهمين للرد على الشائعات املتعلقة بالتطورات الجوهرية املتعلقة  تلتزم (خ

 بها.  

 غير ضرر  إلحاق إلى يؤدي أن يمكن املنظمة القواعد حسب اإلفصاح واجبة مسألة عن اإلفصاح أن الشركة ارتأت إذا (د

 لتقويم الضرورية واملعلومات بالحقائق يتعلق فيما املستثمرين تضلل أال املرجح من عنها اإلفصاح عدم وأن به مسوغ

 واألسباب املتعلقة املعلومات توضيح مع اإلفصاح، عن اإلعفاء الهيئة من تامة بسرية تطلب أن للشركة جاز املالية االوراق

  .اإلفصاح ملعد
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 : املعلومات املطلوب اإلفصاح عنها  تصنيفالثانية :  املادة

 على النحو التالي :  عنهاإلى طبيعتها أو دورية اإلفصاح  ،استناداتلتزم الشركة باإلفصاح عنها  التي ملعلوماتا تصنيف يمكن

املهلة  ضمنذلك  ويكون التقرير السنوي  ونشر ،دورية سنوية ، كاالفصاح عن النتائج املالية السنوية  افصاحات  -1

 .املالية السوق  هيئةمن قبل  املحددة النظامية

الخاصة  ةويكون ذلك ضمن املهل النظامي السنوية ربع املالية النتائج عن كاالفصاح  ، سنوية ربع دورية افصاحات -2

 .من قبل هيئة السوق املالية   املحددة

حدث  فيفور حدوثها  ، أو فور حدوث أي تطور  ويكون ذلك  الجوهرية التطورات عن كاالفصاح ،  دورية غير افصاحات -3

, وغير ذلك من االفصاحات   فور حدوث هذا التغير سبق اإلعالن عنه ، باإلضافة إلى االفصاح عن التغيرات اإلدارية

 . التنفيذية ولوائحه  املالية السوق  ونظام الشركات نظام في الواردة االفصاح ملتطلبات وفقااملطلوبة 

 وفقاالتي تطرأ عليها  والتغيراتحصص كبيرة من األسهم  كيةلبم املتعلقة ،كاإلشعاراتاألخرى  تواإلبالغا اإلشعارات -4

واإلبالغات الخاصة بأي تغيير مقترح في   ، والستون من قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة  الثامنة للمادة 

أي قرار إعالن أرباح  أوتغيير للمحاسب القانوني ،  أوراس املال أو تغيير في النظام األساس للشركة أو املقر الرئيس لها ، 

األوراق  طرح قواعدذلك من االفصاحات املطلوبة بناء على  وغير ،أعمالها  أو الدعوة النعقاد الجمعية العامة وجدول  ،

حوكمة الشركات، وغيرها من الالوائح التنظيمة لنظام الشركات ونظام السوق  والئحة املالية وااللتزامات املستمرة 

 .املالية . 

  : املالية املعلومات عن االفصاح:  الثالثة املادة

ألحكام  وفقاالشركة باإلفصاح عن قوائمها املالية األولية والسنوية املعتمدة  ، ونشرها  خالل املهل النظامية املطلوبة ، ويكون ذلك  تلتزم

 اإلعالنات تعليمات في الواردة الصلة ذات الشروط مراعاة مع،  الرابعة والستون من قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة  املادة 

 . املالية السوق  هيئة من الصادرة

 . الجوهرية التطورات عن اإلفصاح:  الرابعة املادة

متاحة لعامة الناس  معرفتها ون تك ال لتيوا نشاطها إطار ضمن تندرج یةوھرج طوراتت یةبأ رتأخی دون  واملساهمين الهيئة غبإبال كةرلشا زمتلت

 كما، السهم سعر تغير إلى تؤدي قد التيو  ،أو الشركات التابعة لها  أعمالها مسار أو املالي وضعها أو الشركة وخصوم أصول  في تؤثر وقد، 

في االعتبار عند ا تخاذ قراراه  التطور  يأخذ املستثمر هذا  أناحتمالية التطور املطلوب االفصاح عنه ، أن تقيم  دلتحدييتعين على الشركة 

الثانية والستون واملادة الثالثة والستون من قواعد  ألحكام املادة  وفقاإلفصاح عن التطورات الجوهرية االستثماري ، وتراعي الشركة أن يتم ا

 ، مع مراعاة الشروط ذات الصلة الواردة في تعليمات اإلعالنات الصادرة من هيئة السوق املالية . طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة 

  اإلدارةاإلفصاح في تقرير مجلس  :  الخامسة املادة

 اإلدارة مجلس قريرت يتضمن أن يجبو  ، املنقضية املالية السنة عن املالي ومركزها الشركة نشاط عن تقريرا اإلدارة مجلس يعد

 
ً
خالل السنة املالية األخيرة، وجميع العوامل املؤثرة في أعمال الشركة، ويجب أن يشتمل تقرير مجلس  الشركة لعمليات عرضا

 اإلدارة على ما يلي : 

بق من أحكام  ما (1
ُ
ق لم وماالئحة حوكمة الشركات  ط  .ذلك وأسباب يطبَّ

 .وخبراتهم ومؤهالتهم والسابقة الحالية ووظائفهم التنفيذية واإلدارة اللجان، وأعضاء اإلدارة، مجلس أعضاء أسماء (2

  الشركة إدارة مجلس عضو يكون  التي خارجها أو اململكة داخل الشركات أسماء (3
ً
 والسابقة الحالية إدارتها  مجال في  عضوا

 .مديريها من أو

 تنفيذي، غير إدارة مجلس عضو تنفيذي، إدارة مجلس عضو: اآلتي النحو على أعضائه وتصنيف اإلدارة مجلس تكوين (4

 .مستقل إدارة مجلس عضو
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  التنفيذيين غير وبخاصة أعضائه إلحاطة اإلدارة مجلس إتخذها التي اإلجراءات (5
ً
 وملحوظاتهم املساهمين بمقترحات علما

 .وأدائها الشركة حيال

مع ذكر أسماء اللجان  ،لترشيحاتوا املكافآتمختصر إلختصاصات اللجان ومهامها مثل: لجنة املراجعة، لجنة  وصف (6

 ورؤسائها وأعضائها وعدد إجتماعاتها وتواريخ إنعقادها وبيانات الحضور لألعضاء لكل إجتماع. 

 التي الخارجية والجهة وأعضائه، لجانه وأداء أدائه تقييم في اإلدارة مجلس عليها إعتمد التي الوسائل ينطبق، حيثما (7

 .وجدت إن بالشركة، وعالقتها بالتقييم قامت

 ملا هو منصوص عليه في املادة  اإلفصاح (8
ً
 والتسعون  الثالثةعن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقا

 . الشركات حوكمة الئحة من

 تنظيمية أو إشرافية جهة أي من أو الهيئة من الشركة على مفروض إحتياطي قيد أو إحترازي  تدبير أو جزاء أو عقوبة أي (9

 .املستقبل في وقوعها وتفادي عالجها وسبل لها املوقعة والجهة املخالفة أسباب بيان مع قضائية، أو

 نظام كفاية مدى في املراجعة لجنة رأي إلى إضافة بالشركة، الداخلية الرقابة إجراءات لفعالية السنوية املراجعة نتائج (10

 .الشركة في الرقابةالداخلية

 .وجوده  عدم حال في الشركة في داخلي مراجع تعيين إلى الحاجة مدى بشأن املراجعة لجنة توصية (11

لجنة املراجعة التي يوجد تعارض بييها وبين قرارات مجلس اإلدارة، أو التي رفض املجلس األخذ بها بشأن تعيين  توصيات (12

لداخلي ومسوغات تلك التوصيات، مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين املراجع ا

 وأسباب عدم األخذ بها. 

 .وجدت إن للشركة، االجتماعية املساهمات تفاصيل (13

 الحاضرين اإلدارة مجلس أعضاء وأسماء األخيرة املالية السنة خالل املنعقدة للمساهمين العامة الجمعيات بتواريخ بيان (14

 .الجمعيات لهذه

 نشاط بكل بيان إرفاق يجب أكثر أو نوعين وصف حال وفي. التابعة وشركاتها للشركة الرئيسة النشاط ألنواع وصف (15

 .النتائج في وإسهامها الشركة أعمال حجم في وتأثيره

لخطط وقرارات الشركة املهمة )بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة أو توسعة أعمالها أو وقف عملياتها(  وصف (16

 والتوقعات املستقبلية ألعمال الشركة. 

املتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة )سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق(  املعلومات (17

 ه املخاطر ومراقبتها. وسياسة إدارة هذ

)ملخص( على شكل جدول أو رسم بياني ألصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات املالية الخمس   خالصة (18

 األخيرة أو منذ التأسيس أيهما أقصر. 

 .التابعة وشركاتها الشركة إيرادات إلجمالي جغرافي تحليل (19

 .الشركة أعلنتها توقعات أي أو السابقة السنة نتائج عن ةالتشغيلي النتائج في جوهرية فروقات ألي إيضاح (20

 .القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة من املعتمدة املحاسبة معايير عن إختالف ألي إيضاح (21

كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة املحل الرئيس  لعملياتها، والدولة  إسم (22

 محل تأسيسها.  

 .تابعة شركة لكل الصادرة الدين وأدوات األسهم تفاصيل (23

 .األسهم أرباح توزيع في الشركة لسياسة وصف (24

 لكل املدفوعة والعينية املالية واملزايا واملبالغ تحديدها وآليات ملكافآتبا  املتعلقةعن عن تفاصيل السياسات  اإلفصاح (25

 .إستشارية أو إدارية أو فنية أو تنفيذية مناصب أو أعمال أي مقابل اإلدارة مجلس أعضاء من عضو



 
 

 
 11 من 7 صفحة

 

 

  سياسة اإلفصاح والشفافية 
 

 إلى إضافة املالية السنة من املختلفة الفترات خالل املساهمين على توزيعها تم التي األرباح بنسب الخاصة التفاصيل (26

 .األرباح هذه وإجمالي املالية السنة نهاية في توزيعها املقترح األرباح نسب

ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار  وصف (27

الثامنة والستون من قواعد طرح األوراق املالية  املادة  بموجبالتنفيذيين وأقرباءهم (أبلغوا الشركة بتلك الحقوق 

 وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة املالية األخيرة. ،وااللتزامات املستمرة 

ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم  وصف (28

أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك املصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة املالية  في أسهم أو أدوات دين الشركة أو

 األخيرة.  

 باملديونية وكشف  ذلك غير أم الطلب عند السداد واجبة أكانت سواء الشركة على قروض بأي املتعلقة املعلومات (29

  الشركة دفعتها مبالغ وأي لها التابعة والشركات للشركة اإلجمالية
ً
 واسم القرض أصل ومبلغ السنة خالل لقروض سدادا

 .بذلك إقرار تقديم عليها الشركة  على قروض وجود عدم حال وفي املتبقي، واملبلغ ومدته لها املانحة الجهة

 مشابهة حقوق  أو إكتتاب حق مذكرات أو تعاقدية مالية أوراق وأي للتحويل قابلة دين أدوات أي وأعداد لفئات وصف (30

 .ذلك مقابل الشركة عليه حصلت عوض أي إيضاح مع املالية السنة خالل الشركة منحتها أو أصدرتها

 إكتتاب، حق مذكرات أو  تعاقدية مالية أوراق أو للتحويل قابلة دين أدوات بموجب إكتتاب أو تحويل حقوق  ألي وصف (31

 .الشركة منحتها أو أصدرتها مشابهة حقوق  أو

 املتبقية، املالية األوراق وقيمة لإلسترداد، قابلة دين أدوات ألي الشركة جانب من إلغاء أو شراء أو إسترداد ألي وصف (32

 .التابعة شركاتها إشترتها التي وتلك الشركة إشترتها التي املدرجة املالية األوراق بين التمييز مع

 إجتماع كل حضور  وسجل  إنعقادها وتواريخ األخيرة، املالية السنة خالل ُعقدت التي اإلدارة مجلس إجتماعات عدد (33

 
ً
 .الحاضرين أسماء فيه موضحا

 .وأسبابها الطلبات تلك وتواريخ املساهمين لسجل الشركة طلبات عدد (34

 .عالقة ذي وطرف الشركة بين صفقة ألي وصف (35

  الشركة تكون  عقود أو أعمال بأي تتعلق معلومات (36
ً
 إدارة مجلس أعضاء ألحد مصلحة فيها كانت أو وفيها فيها، طرفا

 العقود، أو باألعمال املعنيين أسماء تشمل بحيث منهم، بأي عالقة ذي شخص ألي أو فيها التنفيذيين لكبار أو الشركة

 الشركة فعلى القبيل هذا من عقود أو أعمال توجد لم وإذا ومبلغها، ومدتها وشروطها  العقود أو األعمال هذه وطبيعة

 .بذلك إقرار تقديم

 .مكافآت أي عن التنفيذيين كبار أحد أو الشركة إدارة مجلس أعضاء أحد بموجبه تنازل  إتفاق أو ترتيبات ألي بيان (37

 .األرباح في حقوق  أي عن الشركة مساهمي أحد بموجبه تنازل  إتفاق أو ترتيبات ألي بيان (38

 ولم أخرى  مستحقات أي أو رسوم أو ضرائب أو زكاة أي لسداد واملستحقة املسددة النظامية املدفوعات بقيمة بيان (39

 .أسبابها وبيان لها موجز وصف مع السنوية املالية الفترة نهاية حتى تسدد

 .الشركة موظفي ملصلحة أنشئت إحتياطات أو إستثمارات أي بقيمة بيان (40

 :يلي بما إقرارات (41

عدت الحسابات سجالت أن. أ
ُ
 .الصحيح بالشكل أ

عد الداخلية الرقابة نظام أن. ب
ُ
 .بفاعلية ُونفذ سليمة أسس على أ

 .نشاطها مواصلة على الشركة قدرة في يذكر شك أي يوجد ال أنه. ج

 اإلدارة مجلس تقرير يوضح أن يجب السنوية، املالية القوائم على تحفظات يتضمن الحسابات مراجع تقرير كان إذا (42

 .بها متعلقة معلومات وأي وأسبابها التحفظات تلك

  على التقرير يحتوي  أن يجب أجلها، من املعين الفترة إنتهاء قبل الحسابات مراجع بتغيير اإلدارة مجلس توصية حال في (43

 .بالتغيير التوصية أسباب بيان مع ذلك،
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  املراجعة لجنة تقرير  : السادسة  املادة

 ولوائحه الشركات نظام في عليها املنصوص ومهامها إلختصاصاتها أدائها تفاصيل على املراجعة لجنة تقرير يشتمل أن يجب( أ

 .الشركة في املخاطر وإدارة واملالية الداخلية الرقابة نظم كفاية مدى في ورأيها توصياتها يتضمن أن على التنفيذية،

  اإلدارة مجلس يودع أن يجب( ب
ً
 اإللكتروني املوقع في ُينشر وأن  الرئيس الشركة مركز في املراجعة لجنة تقرير من كافية نسخا

 على الحصول  في املساهمين من يرغب من لتمكين  العامة الجمعية إلنعقاد الدعوة نشر عند للسوق  اإللكتروني واملوقع للشركة

 .العامة الجمعية إنعقاد أثناء التقرير ملخص ويتلى منه، نسخة

 

 اإلدارة مجلس أعضاء إفصاح : السابعة املادة

 على مجلس اإلدارة تنظيم عمليات اإلفصاح الخاصة بكل عضو من أعضائه ومن أعضاء اإلدارة التنفيذية، مع مراعاة ما يلي:    يتعين

 لإلفصاحات املطلوبة  وضع (1
ً
سجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتحديثه دورًيا، وذلك وفقا

 السوق املالية ولوائحهما التنفيذية.  بموجب نظام الشركات ونظام

 .مالي مقابل دون  الشركة ملساهمي السجل على اإلطالع إتاحة (2

 املكافآت عن اإلفصاح : الثامنة املادة

  :يلي بما اإلدارة مجلس يلتزم( أ

 .الشركة في التنفيذية واإلدارة املجلس أعضاء مكافآت تحديد كيفية وعن املكافآت سياسة عن اإلفصاح (1

بدقة وشفافية وتفصيل في تقرير مجلس اإلدارة عن املكافآت املمنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة  اإلفصاح (2

 كانت طبيعتها 
ً
التنفيذية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، دون إخفاء أو تضليل، سواء أكانت مبالغ أم منافع أم مزايا أيا

 الشركة، فتكون القيمة املدخلة لألسهم هي القيمة السوقية عند تاريخ اإلستحقاق. وإسمها. وإذا كانت املزايا، أسهًما في 

 .السياسة هذه عن جوهري  إنحراف أي وبيان بها، املعمول  املكافآت وسياسة املمنوحة املكافآت بين العالقة توضيح (3

 :حدة على يلي ممن لكل املدفوعة والتعويضات املكافآت بشأن الالزمة التفاصيل بيان (4

 .اإلدارة مجلس أعضاء. أ

 واملدير التنفيذي الرئيس ضمنهم من يكون  أن على الشركة من املكافآت أعلى تلقوا ممن التنفيذيين كبار من خمسة. ب

 .املالي

 . أعضاء اللجان. ج

 .املرافقة للجداول  ووفًقا اإلدارة مجلس تقرير في املادة هذه في الوارد اإلفصاح يكون ( ب

 السياسة  مراجعة: التاسعة  املادة

 نظام أحكام جميع ومع ، املمارسات أفضل مع توافقها من والتحقق دوري بشكل وتحديثها السياسة هذه بمراجعة مجلس اإلدارة  يقوم

 . التنفيذية ولوائحه املالية السوق 

 : إجراءات التعديل  على السياسة   العاشرة املادة

  يراه وقت أي في السياسة هذه على تعديالت أي على املوافقة اإلدارة ملجلس يجوز 
ً
 أي أو  ، املراجعة لجنة توصية على بناءً  مناسبا

 . السياسة مراجعة مهمة لها توكل اإلدارة مجلس عن منبثقة أخرى  لجنة
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