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وزارة ال�شناعة والتجارة

 قرار رقم )91( ل�سنة 2022 

 بتعديل بع�ض اأحكام ميثاق اإدارة وحوكمة ال�شركات 

ال�شادر بالقرار رقم )19( ل�سنة 2018 

 

وزير ال�شناعة والتجارة: 

ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  على  الطالع  بعد 

2001، وتعديالته، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )6( ل�شنة 2002، وتعديالتها، 

وعلى ميثاق اإدارة وحوكمة ال�شركات ال�شادر بالقرار رقم )19( ل�شنة 2018، 

وعلى القرار رقم )63( ل�شنة  2021  ب�شاأن تدابري الجتماعات بالو�شائل الإلكرتونية و�شروط 

و�شوابط نظام الت�شويت الإلكرتوين يف اجلمعية العامة لل�شركة امل�شاهمة، 

وبناًء على عر�ض وكيل الوزارة، 

قرر االآتي: 

املادة االأوىل 

الفرعي )1( من  وبالبند  الأول،  الف�شل  الثاين من  الفرع  )تا�شعًا( من  بالفقرة  ُتـ�شتبَدل 

البند)اأ( من الفقرة )اأوًل( من املبداأ الأول من الفرع الأول من الف�شل الثاين، وبالبند )اأ( من 

الفقرة  )رابعًا( من املبداأ الثاين من الفرع الثاين من الف�شل الثاين، ومبقدمة الفقرة )اأوًل( 

من املبداأ الثالث من الفرع الثالث من الف�شل الثاين، وبالبند )اأ( من الفقرة )ثانيًا( من املبداأ 

الرابع من الفرع الرابع من الف�شل الثاين، ومبقدمة الفقرة )ثانيًا( من املبداأ ال�شابع من الفرع 

ال�شابع من الف�شل الثاين، وبالبند )ج( من الفقرة )ثانيًا( من املبداأ ال�شابع من الفرع ال�شابع 

من الف�شل الثاين، وبالبندين )هـ( و)و( من الفقرة اأوًل من املبداأ العا�شر من الفرع العا�شر 

من الف�شل الثاين، وبالبند الفرعي )2( من البند )اأ( من الفقرة )ثانيًا( من املبداأ العا�شر من 

الفرع العا�شر من الف�شل الثاين، الن�شو�ض الآتية:   

الفقرة )تا�شعاً( من الفرع الثاني من الف�شل االأول: 

تا�شعاً: ِحـْفـظ الم�شتندات:  

يجب على ال�شركة اأن حتتفظ بجميع ال�شجالت واملحا�شر وامل�شتندات الورقية والإلكرتونية 

والتقارير والوثائق الأخرى املطلوب الحتفاظ بها مبوجب امليثاق يف مقر ال�شركة الرئي�شي ملدة 

ل تقل عن ع�شر �شنوات، مبا فيها حما�شر الجتماعات وتقارير جمل�ض الإدارة وتقارير اللجان 

وتقارير احلوكمة. 
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اإليها يف الفقرة الأوىل، يجب على ال�شركة الحتفاظ بتلك  مع عدم الإخالل باملدة امل�شار 

اأو  اأو الوثائق التي تتعلق بالدعاوى الق�شائية  اأو التقارير  اأو امل�شتندات  اأو املحا�شر،  ال�شجالت 

املطالبات اأو اأي اإجراءات حتقيق قائمة، وذلك حلني النتهاء من هذه الإجراءات. 

البنــد الفرعــي )1( مــن البنــد )اأ( مــن الفقــرة )اأواًل( مــن المبــداأ االأول مــن الفــرع االأول مــن 

الف�شل الثاني: 

1- يجب اأن يكون لل�شــركة مجل�ــض اإدارة مكــون مــن عــدد ل يقــل عــن خم�شــة اأع�شــاء بالن�شــبة 

لل�شــركات الم�شــاهمة العامة، ول يقل عن ثالثة اأع�شاء بالن�شــبة لل�شــركات الم�شــاهمة المقفلة. 

ويجب اأن يكون من بين اأع�شاء المجل�ض اأ�شخا�ض من ذوي الخبرة، بحيث يمكن لبقية الأع�شاء 

ال�شــتفادة مــن خبراتهــم وتجاربهــم. وفــي جميع الأحــوال، يجب األ يزيــد عدد اأع�شاء مجل�ــض 

الإدارة على خم�شة ع�شر ع�شوًا.  

ويراعى متثيل املراأة �شمن ت�شكيل جمل�ض اإدارة ال�شركة امل�شاهمة العامة، وتلتزم ال�شركة 

بالإف�شاح عن اإح�شائيات الع�شوية يف جمل�ض اإدارتها �شمن تقرير حوكمة ال�شركة ال�شنوي على 

ـف هذه الإح�شائية بح�شب اجلن�ض.  اأن ت�شنَّ

البند )اأ( من الفقرة )رابعاً( من المبداأ الثاني من الفرع الثاني من الف�شل الثاني: 

ـــلها  اأ- يجب على كل م�شئول في ال�شركة وكل ع�شو في مجل�ض اإدارتها تكون له اأو للجهة التي يمثِّ

في مجل�ــض الإدارة م�شلحة م�شــتركة اأو متعار�شة في الم�شــائل التي ُتـــعَر�ض على المجل�ــض 

لتخــاذ قــرار ب�شــاأنها، اأْن يف�شح بذلك للمجل�ــض، واأْن يثَبـــت ذلك في مح�شر الجل�شــة، ول 

يجوز له ال�شــتراك في المداولة اأو ح�شور الجتماع والمناق�شــة والت�شويت الخا�ض بالقرار 

ال�شادر ب�شــاأن هذه المعامالت، وي�شــمل الإف�شاح جوهر التعامل ومدى تاأثيره على �شــالمة 

قرارات ومعامالت ال�شركة، دون الكتفاء بال�شكل القانوني فقط. 

كما ل يجوز اأن يكون لأيِّ م�شئول يف ال�شركة واأيِّ ع�شو يف جمل�ض اإدارتها اأيَّ م�شلحة �شخ�شية 

اأو غري مبا�شرة يف العقود والت�شرفات التي تكون ال�شركة طرفًا فيها اإل مبوافقة من  مبا�شرة 

جمل�ض الإدارة، واإذا تخّلـف ع�شو جمل�ض الإدارة عن الإف�شاح للمجل�ض وكانت �شروط العقد اأو 

الت�شرُّف غري عادلة اأو كان �شارًا مب�شالح امل�شاهمني جاز لل�شركة اأو لأيٍّ من م�شاهميها التقدم 

للمحكمة املخت�شة لإبطال العقد اأو الت�شرف، اأو اإلزام الع�شو املخالف باأداء اأيِّ ربح اأو منفعة 

ه اإىل ال�شركة.   ـقت له من التعاقد وردِّ حتقَّ

مقدمة الفقرة )اأواًل( من المبداأ الثالث من الفرع الثالث من الف�شل الثاني: 

ـل بكاملها من بني اأع�شائه بالن�شبة لل�شركات  على جمل�ض الإدارة ت�شكيل )جلنة تدقيق( ت�شكَّ

امل�شتقلني  الأع�شاء  من  غالبيتهم  يكون  الأقل  على  اأع�شاء  ثالثة  من  تتكون  العامة،  امل�شاهمة 

باملجل�ض، ويكون رئي�ض اللجنة ع�شَو جمل�ض اإدارة م�شتقاًل، ويف ال�شركات امل�شاهمة املقفلة يجوز 

تعيني ع�شو اأو اأكرث يف اللجنة من اأع�شاء املجل�ض امل�شتقلني اأو من خارج ال�شركة يف حال عدم 

halnaif
Highlight
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توافر العدد الكايف من اأع�شاء املجل�ض امل�شتقلني.  

البند )اأ( من الفقرة )ثانياً( من المبداأ الرابع من الفرع الرابع من الف�شل الثاني: 

اأ- يجــب اأن تكــون التر�شــيحات التــي يتقــدم بها مجل�ــض الإدارة للم�شــاهمين لنتخــاب اأو اإعادة 

انتخاب اأع�شاء المجل�ض م�شفوعة بتو�شية من المجل�ض، وملخ�ض من تقرير لجنة التر�شيح 

ب�شاأن هذه التر�شيحات. 

الإدارة على  ب�شاأن كل مر�شح لع�شوية جمل�ض  التالية  املعلومات  اإتاحة  ال�شركة  ويجب على 

من  ابتداًء  معتَمـدة  و�شيلة  باأي  �شخ�شي  ب�شكل  امل�شاهمني  اإىل  اإر�شالها  اأو  الإلكرتوين  موقعها 

تاريخ الدعوة لعقد اجتماع اجلمعية العامة، كما تلتزم بت�شمينها تقريرها ال�شنوي، بالإ�شافة 

اإىل املعلومات التالية: 

1- فترة الع�شوية، والتي ل يجوز اأن تزيد على ثالث �شنوات، ول حاجة لأْن يكون هناك قْيـد على 

اإعادة النتخاب لفترة اأخرى. 

2- ال�شيرة الذاتية، بما في ذلك الموؤهالت الأكاديمية والمهنية. 

3- تقديــم بيــان باأن المجل�ــض قد قرر بــاأن المعايير المن�شو�ض عليها فــي الملحق رقم )1( من 

مالحق الميثاق قد تم ا�شتيفاوؤها بالن�شبة لع�شو مجل�ض الإدارة الم�شتقل. 

4- اإف�شــاح باأ�شــماء ال�شــركات والموؤ�ش�شــات التــي يــزاول العمل فيها اأو ي�شــغل ع�شوية مجال�ــض 

اإداراتها. 

ـل مناف�شة لل�شركة.  5- اأيُّ عمل يقوم به ب�شورة مبا�شرة اأو غير مبا�شرة ي�شكِّ

6- تفا�شيــل المنا�شــب الأخرى التي ي�شــغلها المر�شــح والتي يتطلَّـــب القيام بمهامهــا قْدرًا غير 

ي�شير من الوقت. 

7- تفا�شيــل العالقــة بين المر�شــح وال�شــركة، وبين المر�شــح والأع�شاء الآخرين بمجل�ــض اإدارة 

ال�شركة. 

دها الالئحة التنفيذية.   8- اأي معلومات اأخرى تحدِّ

مقدمة الفقرة )ثانياً( من المبداأ ال�شابع من الفرع ال�شابع من الف�شل الثاني: 

يجب على جمل�ض الإدارة مراعاة متطلبات قانون ال�شركات التجارية ولئحته التنفيذية فيما 

ـن على ال�شركة عند تنظيم هذه الجتماعات  يخ�ض عْقـد اجلمعيات العامة للم�شاهمني، ويتعيَّ

مراعاة ما يلي:   

البند )ج( من الفقرة )ثانياً( من المبداأ ال�شابع من الفرع ال�شابع من الف�شل الثاني: 

ج- علــى ال�شــركة اإتاحــة فر�شــة الت�شويــت لجميع الم�شــاهمين دون تمييــز، واإحاطتهــم بجميع 

ـع  القواعد التي تحكم اإجراءاته، وبالمعلومات الخا�شة بحق الت�شويت بانتظام، وتجنُّـب و�شْ
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اأيِّ اإجــراء يــوؤدي اإلى اإعاقة ا�شــتخدام هذا الحق. ويجوز عْقـــد اجتماعات الجمعيات العامة 

للم�شــاهمين وا�شــتراك الم�شــاهم فــي مداولتهــا والت�شويــت علــى قراراتها بوا�شــطة نظام 

الت�شويت الإلكتروني وو�شائل التقنية الحديثة، وذلك ِوْفـقًا لل�شوابط التنظيمية المن�شو�ض 

ـــمة لهذا ال�شــاأن،  عليهــا فــي قانون ال�شــركات التجاريــة ولئحته التنفيذية والقرارات المنظِّ

ـــل عنه كتابًة  ويجــب اأن تت�شمــن الدعــوة لجتمــاع الجمعيــة العامة حق الم�شــاهم في اأن يوكِّ

�شــخ�شًا اآخــر من الم�شــاهمين اأو من غيرهم في ح�شور اجتمــاع الجمعية العامة، مع اإرفاق 

نمــوذج الــالزم لذلــك مــع الدعوة، ويعاَمــل الوكيل عنــد المناق�شــة والت�شويــت ذات معاملة 

د في التوكيل  الأ�شيل. كما يجب اأن يت�شمن التوكيل جميع بنود جدول اأعمال الجتماع، ويحدَّ

ت�شويت الم�شاهم بـ )نعم( اأو )ل( اأو  )ممتنع(.  

البندان )هـ( و) و( من الفقرة اأواًل من المبداأ العا�شر من الفرع العا�شر من الف�شل الثاني: 

د لمدد مماثلة، علــى األ تتجاوز  ـــق الح�شــابات الخارجي ل�شــنة مالية واحدة تجــدَّ هـــ( يعيَّن مدقِّ

ـي �شنتين ماليتين.  خم�ض �شنوات مالية متتالية، ول يجوز اإعادة تعيينه بعد ذلك اإل بعد ُمـ�شِ

و( يجــب تغييــر ال�شــريك الم�شــئول عــن عمليــة تدقيق ح�شــابات ال�شــركة بحد اأق�شــى كل ثالث 

�شنوات. 

البند الفرعي )2( من البند )اأ( من الفقرة )ثانياً( من المبداأ العا�شر من الفرع العا�شر من 

الف�شل الثاني: 

2( التاأكــد مــن التزام ال�شــركة بالمتطلبــات الرقابية الخا�شة بالحوكمة، مــع الأخذ في العتبار 

مبداأ اللتزام اأو التو�شيح. 

املهني يف جميع  راأيه  �شبق يف فقرة خا�شة �شمن  ما  اإثبات  ـق احل�شابات  ويجب على مدقِّ

لل�شركة،  املايل  ـع  الو�شْ ب�شاأن  عنه  ال�شادرة  واملختومة  ـعة  املَوقَّ اخلطابات  اأو  املالية  التقارير 

بح�شب الأحوال. 

 

املادة الثانية 

ُتـ�شتبَدل مبقدمة الفقرة )ثانيًا( من امللحق رقم )2(، وبالبندين )ل( و)�ض( من الفقرة 

)ثانيًا( من امللحق رقم )5( من مالحق ميثاق اإدارة وحوكمة ال�شركات ال�شادر بالقرار رقم 

)19( ل�شنة 2018، الن�شو�ض الآتية:  

مقدمة الفقرة )ثانياً( من الملحق رقم )2( من ملحق الميثاق: 

ثانياً: ع�شوية اللجنة وموؤهالت اأع�شائها: 

ـل بكاملها من بني اأع�شاء املجل�ض بالن�شبة  تتكون اللجنة من ثالثة اأع�شاء على الأقل، وت�شكَّ

اأع�شاء  الرئي�ض  فيهم  اللجنة مبن  اأع�شاء  غالبية  يكون  اأن  ويجب  العامة.  امل�شاهمة  لل�شركات 
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م�شتقلني مبوجب املعايري الواردة يف امللحق رقم )1( من مالحق امليثاق، ويجب األ يكون لدى 

هوؤلء الأع�شاء َتـعاُر�ض يف امل�شالح مع اأي واجبات اأخرى لديهم جتاه ال�شركة، واأن يكون اأع�شاء 

اللجنة بالن�شبة لل�شركات امل�شاهمة املقفلة غري تنفيذيني يف حالة رغبة جمل�ض الإدارة يف تعيني 

اأع�شائها من غري املجل�ض كخرباء يف اللجنة. 

املالية  اللجنة ميلكون من املقدرة واخلربة  اأع�شاء  اأنَّ غالبية  يتاأكد املجل�ض من  اأن  ويجب 

ـنهم من:  املنا�شبة ما مَيـكِّ

البندان )ل( و)�ض( من الفقرة )ثانياً( من الملحق رقم )5( من ملحق الميثاق: 

ل - في تقرير حوكمة ال�شركة ال�شنوي يتم الإف�شاح عن اإجمالي المكافاآت والأتعاب والمتيازات 

المدفوعة لرئي�ض واأع�شاء مجل�ض الإدارة عن ال�شنة المعنية. 

 ويف تقرير جمل�ض الإدارة ال�شنوي اإىل اجلمعية العامة يتم الإف�شاح عن بيان �شامل لكل ما 

ح�شل عليه رئي�ض واأع�شاء جمل�ض الإدارة ُكـلٌّ على حدة خالل ال�شنة املالية من مكافاآت، مبا يف 

ذلك اأي منافع ومزايا ون�شيب يف الأرباح وبدل ح�شور وبدل متثيل وم�شروفات وغريها، وبيان 

ما قب�شوه بو�شفهم موظفني اأو اإداريني اأو نظري اأعمال فنية اأو اإدارية اأو ا�شت�شارية اأو اأي اأعمال 

ها الوزارة.  اأخرى، وذلك ِوْفـقًا للنماذج التي تعدُّ

ـل عليه اأع�شاء الإدارة  �ض- في تقرير حوكمة ال�شركة ال�شنوي يتم الإف�شاح عن اإجمالي ما يح�شُ

التنفيذية لل�شركة. 

 ويف تقرير جمل�ض الإدارة ال�شنوي اإىل اجلمعية العامة يتم الإف�شاح عن بيان باإجمايل ما 

ـوا خالل  ـَل عليه اأع�شاء الإدارة التنفيذية لل�شركة املتمثلة يف جميع الأع�شاء ممن تقا�شَ حَتـ�شّ

ـنًة اأي رواتب ومنافع ومزايا واأ�شهم ون�شيب يف الأرباح،  ال�شنة املالية اأعلى �شت مكافاآت مت�شمِّ

على اأن يكون من بينهم ُكـلٌّ من الرئي�ض التنفيذي وامل�شئول املايل الأعلى يف ال�شركة يف جميع 

ها الوزارة.  الأحوال، وذلك ِوْفـقًا للنماذج التي تعدُّ

املادة الثالثة 

وفقرة جديدة  الأول،  الف�شل  الثاين من  الفرع  اإىل  برقم )عا�شرًا(  ُتـ�شاف فقرة جديدة 

برقم )خام�شًا( اإىل املبداأ ال�شابع من الفرع ال�شابع من الف�شل الثاين، من ميثاق اإدارة وحوكمة 

ال�شركات ال�شادر بالقرار رقم )19( ل�شنة 2018، ن�شو�شها الآتية: 

الفقرة )عا�شراً( من الفرع الثاني من الف�شل االأول: 

عا�شراً: الإخالل باأحكام الميثاق: 

 362( املادة  يف  عليها  املن�شو�ض  بالعقوبات  امليثاق  هذا  اأحكام  يخالف  َمـن  كل  ُيـعاَقـب 

مكررًا( من قانون ال�شركات التجارية. 
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 الفقرة )خام�شاً( من المبداأ ال�شابع من الفرع ال�شابع من الف�شل الثاني:  

خام�شاً: حقوق الم�شاهمين: 

اأ- تكون جميع الأ�شــهم ال�شادرة من ال�شــركة ذات الفئة الواحدة مت�شــاوية في الحقوق والمزايا 

واللتزامات. 

ب- ُتـثَبـــت للم�شــاهم جميع الحقوق المرتبطة بال�شــهم ِوْفـــقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية، 

وعلى الأخ�ض ما ياأتي: 

ر توزيعها نقدًا اأو باإ�شدار اأ�شهم.  1- الح�شول على ن�شيبه من �شافي الأرباح التي يتقرَّ

2- الح�شول على ن�شيبه من جميع اأموال وموجودات ال�شركة عند الت�شفية. 

3- الم�شــاهمة فــي اإدارة اأعمــال ال�شــركة، ومنها ح�شور جمعيات ال�شــركة العامــة العادية وغير 

العادية، وال�شتراك في مداولتها، والت�شويت على قراراتها طبقًا لنظام ال�شركة. 

4- الت�شــرف فــي الأ�شــهم المملوكة لــه، والأولوية فــي الكتتاب بالأ�شــهم الجديدة وذلك ِوْفـــقًا 

ـــمة لقواعد و�شروط  لأحكام قانون ال�شركات التجارية، وبمراعاة الأحكام والقرارات المنظِّ

واإجراءات عمليات ال�شتحواذ والندماج ال�شادرة عن الوزير المعِنـي ب�شئون التجارة. 

5- الطالع على �شــجالت ال�شــركة ودفاترها ووثائقها بما ل ي�شر بم�شالح ال�شــركة اأو بمركزها 

المالي اأو الغير، ول يتعار�ض مع قانون ال�شركات التجارية ولئحته التنفيذية. 

ا�ض مطـبوع ي�شـتمل علــى ميزانية ال�شنة المالية المنق�شية وح�شـاب الأرباح   6- الح�شـول على ُكرَّ

ـقي الح�شابات.  والخ�شـائر وتقريــري مجلــ�ض الإدارة ومدقِّ

ـــعن ببطالن كل  7- م�شــاءلة اأع�شاء مجل�ــض الإدارة ورْفـــع دعوى الم�شئولية في مواجهتهم، والطَّ

قــرار �شــادر عن الجمعية العامة لل�شــركة اأو مجل�ــض الإدارة يكون مخالفًا لقانون ال�شــركات 

التجاريــة اأو عْقـــد التاأ�شي�ــض اأو نظــام ال�شــركة الأ�شا�شــي وذلك كله ِوْفـــق ال�شــروط والقيود 

الواردة في قانون ال�شركات التجارية. 

8- يكون للم�شاهم الذي رفع دعوى ق�شائية �شد ال�شركة اأو رئي�شها اأو اأحد اأع�شاء مجل�ض اإدارتها 

اأو اإدارتها التنفيذية اأمام المحكمة المخت�شة طلب اإلزام المدعى عليه بما يلي:  

اأ( تقديم المعلومات التي اأ�شار المدعي عليه ال�شتناد اإليها في دفاعه اأمام المحكمة، وتقديم 

دة في المطالبة التي اأودعها الم�شاهم لدى  المعلومات التي ُتـثِبـت مبا�شرة حقائق محدَّ

المحكمة، واأي معلومات ذات �شلة بمو�شوع الدعوى. 

الحاجة  دون  بالدعوى  �شلة  ذات  وتكون  فئاتها،  اأو  رات  يده من محرَّ تحت  ما  تقديم  ب( 

ر على حدة، وله اأن يطلب اإلزام الغير بتقديمها.  لتحديد كل محرَّ

9- تر�شيح اأع�شاء مجل�ض الإدارة. 
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املادة الرابعة 

ُيـ�شاف بند جديد برقم )ف( اإىل الفقرة )ثانيًا( من امللحق رقم )5( من مالحق ميثاق 

ـه الآتي:  اإدارة وحوكمة ال�شركات ال�شادر بالقرار رقم )19( ل�شنة 2018، ن�شُّ

ـنًا ن�شبة تمثيل الجن�شين  ف - بيان باإح�شائية الع�شوية بح�شب الجن�ض في مجل�ض الإدارة، مت�شمِّ

فــي مجل�ــض الإدارة عــن كل �شــنة ماليــة )في حال عــدم وجود تمثيــل لأيٍّ من الجن�شــين في 

المجل�ض �شواًء للمراأة اأو للرجل ُيـرجى ِذْكر اأنه ل يوجد تمثيل(. 

 

 املادة اخلام�شة 

على وكيل الوزارة واملعنيني - ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية. 

 

وزير ال�شناعة والتجارة  

زايد بن را�شد الزياين 
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