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 "الزامل للصناعة" ستثمار الصناعيلالالزامل ئح حوكمة شركة وال

 



  حوكمةال ائحول

  ٧من  ١  مهام ومسئوليات مجلس اإلدارةالئحة 

 

  مجلس اإلدارة تشكيلأوالً: 
 

نهم ثمانية يشكل مجلس اإلدارة من  ة أعضاء تعي ة العام ة  للمساهمينالجمعي د مراجع الث سنوات، بع دة ث لم
ية  آت إلوتوص يحات والمكاف ة الترش س اإلدارةلجن ل ا ى مجل ن قب يح م ات الترش وية لطلب دمين لعض لمتق
س يح المجل ات الترش ون طلب ب أن تك ارة . ويج ل وزارة التج ن قب ددة م راءات المح وابط واإلج اً للض وفق

ة ونظام الشركة األساسي ة السوق المالي ا  .والصناعة وهيئ اً يجوز كم أن دائم اً ب نهم. علم ادة تعيي الئحة إع
 .غير التنفيذيينالمستقلين ومن أن تكون أغلبية أعضاء المجلس من على جب والشركة تحوكمة 

  
  وليات مجلس اإلدارةئمهام ومساً: ثاني

 
ة الصالحيات والسلطات يممومع مراعاة اختصاصات الجمعية الع .١ ة، يتولى مجلس إدارة الشركة كاف

ى المجلئلالزمة إلدارة الشركة وتظل المسا اً أو ولية النهائية عن الشركة عل ى وإن شكل لجان س، حت
ة أو  ،ض جهات أو أفراد آخرين للقيام ببعض أعمالهوّ ف ب إصدار تفويضات عام وعلى المجلس تجن

 .غير محددة المدة
  :ستراتيجية واألهداف الرئيسية للشركة واإلشراف على تنفيذها ومن ذلكاعتماد التوجيهات اال .٢

وسياسة إدارة المخاطرة ومراجعتها ستراتيجية الشاملة وخطط العمل الرئيسية وضع اال  )أ
  .وتوجيهها

ستراتيجياتها وأهدافها المالية وإقرار الميزانيات اتحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة و  )ب
  .السنوية

  اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية وتملك األصول والتصرف بها.  )ج
  لشركة.وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في ا  )د
  المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية، والوظيفية، بالشركة واعتمادها.  )ه

  :وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها، ومن ذلك  .٣
وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح، ومعالجة حاالت التعارض المحتملة لكل من   )أ

لمساهمين، ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول أعضاء مجلس اإلدارة، واإلدارة التنفيذية، وا
  .الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األطراف ذوي العالقة

التأكد من سالمة األنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير   )ب
  .المالية

لمخاطر، وذلك من خالل تحديد التصور العام عن التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة إلدارة ا  )ج
  .المخاطر التي قد تواجه الشركة، وطرحها بشفافية

  المراجعة السنوية لفـاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة.  )د
د   .٤ ه عن ه، وتعديل دى فعاليت ة م ه، ومراقب ام علي راف الع ركة، واإلش اص بالش ة خ ام حوكم ع نظ وض

  الحاجة.
س اإلدارة، ووضعها موضع وضع سياسات ومعا  .٥ يير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجل

  التنفيذ بعد إقرار الجمعية لها.
ى   .٦ وقهم، وعل ظ حق ايتهم وحف ن أجل حم ع أصحاب المصالح م ة م نظم العالق وضع سياسة مكتوبة ت

  :وجه الخصوص يجب أن تغطي هذه السياسة اآلتي
  .ك حقوقهم التي تقرها األنظمة وتحميها العقودآليات تعويض أصحاب المصالح في حالة انتها  )أ

  آليات تسوية الشكاوي أو الخالفات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح.  )ب
آليات مناسبة إلقامة عالقات جيدة مع العمالء الذين يريدون المحافظة على سرية المعلومات   )ج

  .المتعلقة بهم
الشركة، بحيث تتوافق مع المعايير المهنية،  قواعد السلوك المهني للمديرين، والعاملين في  )د

واألخالقية السليمة، وتنظم العالقة بينهم، وبين أصحاب المصالح، كما يجب على مجلس 
  .اإلدارة، وضع آليات مراقبة تطبيق هذه القواعد وااللتزام بها

  .مساهمة الشركة االجتماعية  )ه



  حوكمةال ائحول

  ٧من  ٢  مهام ومسئوليات مجلس اإلدارةالئحة 

 

رام الشركة لأل .٧ ا باإلفصاح وضع السياسات، واإلجراءات التي تضمن احت وائح، والتزامه ة، والل نظم
 عن المعلومات الجوهرية للمساهمين، والدائنين، وأصحاب المصالح اآلخرين.

  العمل على تحسين الصورة العامة للشركة. .٨
ه بمس .٩ س اإلدارة مهمات ؤدي مجل ه ئيجب أن ي ون قرارات ام، وأن تك ة، واهتم ة، وجدي ولية، وحسن ني

  .دارة التنفيذية، أو أي مصدر موثوق آخرمبنية على معلومات وافية من اإل
دة  .١٠ رار، وم اذ الق راءات اتخ ة، وإج إلدارة التنفيذي ها ل ي يفوض الحيات الت س اإلدارة الص دد مجل يح

ا،  ت فيه س اإلدارة بصالحية الب تفظ مجل ي يح س اإلدارة الموضوعات الت دد مجل ا يح ويض، كم التف
 تها للصالحيات المفوضة. وترفع اإلدارة التنفيذية تقارير دورية عن ممارسا

ل  .١١ دد بعم س اإلدارة الج ف أعضاء مجل ن وضع إجراءات لتعري د م س اإلدارة التأك ى مجل يجب عل
  .الجوانب المالية، والقانونية، فضال عن تدريبهم إن لزم األمر الشركة، وبخاصة

عئيجب على مجلس اإلدارة التأكد من توفير الشركة معلومات وافية عن ش .١٢ أعضاء  ون الشركة لجمي
ل  ن أج ك م اص، وذل ه خ ذيين بوج ر التنفي س اإلدارة غي اء مجل ام، وألعض ه ع س اإلدارة بوج مجل

  تمكينهم من القيام بواجباتهم، ومهماتهم بكفاية.
ارات الشركة، أو  .١٣ ال يجوز لمجلس اإلدارة عقد القروض التي تجاوز آجالها ثالث سنوات، أو بيع عق

ن ال ركة م ديني الش راء م ا، أو إب ً رهنه رحا ان مص اتهم، إال إذا ك ركة،  تزام ام الش ي نظ ذلك ف ب
 ً ام  وبالشروط الواردة فيه، وإذا لم يتضمن نظام الشركة أحكاما س القي ال يجوز للمجل في هذا الشأن، ف

ة العم ن الجمعي إذن م ذكورة، إال ب رفات الم ي وميبالتص ا ف ة بطبيعته رفات داخل ن التص م تك ا ل ة، م
 أغراض الشركة.

ر يجب على المج .١٤ ة، وغي ا العادي لس دعوة الجمعية العمومية لمساهمي الشركة لالنعقاد في اجتماعاته
 العادية، وإقرار جدول أعمالها.

رها،  .١٥ تم نش ي ي ة الت ارير المالي نوي، والتق ر الس ن أن التقري ق م س اإلدارة التحق ى مجل ب عل يج
 وإرسالها للمساهمين، تعكس األوضاع الحقيقية للشركة.

 رة باقتراح توزيع األرباح، ونسب توزيعها، والتوصية للجمعية العمومية العتمادها.يقدم مجلس اإلدا .١٦
  تفويض واحد أو أكثر من أعضاءه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة. .١٧
ق أحد  .١٨ ى تحقي ؤدي إل ي تخدم مصلحة الشركة وت الموافقة على القروض والتسهيالت المصرفية الت

  أهدافها.
ى توص .١٩ ة عل ه الموافق ارف علي ب المتع ابات حس ع الحس يح مراج ار وترش ة باختي ة المراجع ية لجن

 وتحديد أتعابه والتوصية للجمعية العمومية بقبول ترشيح مراجع الحسابات.
 التحقق من وجود سياسة وخطة للتعاقب اإلداري وضمان تنفيذها ومراقبة سير تقدمها. .٢٠

  
  اً: القواعد العامة لعضوية مجلس اإلدارةلثثا
  
ادة يت  )أ س إف اء المج ن أعض و م ن أي عض ع م تقاللية، ويتوق اد واالس س اإلدارة بالحي اء مجل ع أعض مت

تقالليته  ى اس ؤثر عل د ت ات ق ارض مصالح أو أي عالق ه أو تع المجلس بأية تغييرات جوهرية في ظروف
ع سياسة الشرك ا يتطابق م س اإلدارة بم ل أعضاء مجل ن قب ي خالل العام ويتم تقييم هذه التغيرات م ة ف

الح ارض المص دم تع رت  .ع ذين تغي اء ال ادر األعض روري أن يب ن الض ه م س أن دير المجل ي تق وف
ولياتهم أو أوضاعهم الوظيفية تغيراً كبيراً يؤثر في قدرتهم على مواصلة المساهمة في خدمة الشركة ئمس

ائفهم بنفس الفعالية باالستقالة من المجلس من تلقاء أنفسهم، وال يلزم المجلس األعضاء  روا وظ ذين غي ال
ع  ارض م رات تتع ذه التغي ون ه ى أال تك س، عل رك المجل س بت ى المجل التي كانوا يشغلونها عندما أتو إل

 .سياسة الشركة في عدم تعارض المصالح
 

س   )ب ار المرشحين لعضوية المجل تم اختي الث سنوات وي دة ث س اإلدارة لم تستمر عضوية العضو في مجل
ا ن إنج تهم على أساس ما حققوه م رتهم وحكم ى أساس اتساع خب الهم الخاصة وعل ي أعم زة ف زات متمي

 .ونزاهتهم وقدراتهم الفنية واإلدارية واستعدادهم لتخصيص الوقت الكافي لمهام المجلس
  



  حوكمةال ائحول

  ٧من  ٣  مهام ومسئوليات مجلس اإلدارةالئحة 

 

  أن يكون لديه فهم أساسي لألمور التالية:مجلس اإلدارة يتعين على عضو   )ج
 سية للشركة.األهداف والخطط والسياسات التشغيلية والمالية األسا .١
ات  .٢ رى وقطاع ا الكب ذلك فروعه الي وك عها الم ركة، ووض ا الش وم به ي تق ات الت ائج العملي نت

 األعمال التابعة لها.
ركة  .٣ ة للش ة العمومي وم الجمعي يها وتق ة بمنافس ا مقارن ات أعماله ركة وقطاع بي للش ع النس الوض

ار رئ وم باختي دوره يق ذي ب س اإلدارة وال اء مجل ين أعض ار وتعي و باختي س والعض يس المجل
 المنتدب.

س  .٤ ى مجل م لالنضمام إل ة له دعوة المقدم ول ال بقاً بقب س مس يس المجل يجب أن يبلغ األعضاء رئ
 إدارة شركة عامة أخرى.

ي  .٥ ة أو اللجان الت ي اللجن ين العضو ف تم تعي س وي ة عن المجل ينضم األعضاء إلى اللجان المنبثق
 ذلك. ن أمكنإيجد في نفسه ميالً لها 

ر ا .٦ ان يحض ة واللج الس الفرعي ات المج س اإلدارة واجتماع ة لمجل ات الدوري اء االجتماع ألعض
ات  ور االجتماع ه لحض غ نفس ه وتفري و حرص ل عض ن ك ع م ا يتوق ويتها، كم مين لعض المنض

ام بالمس ك للقي ر وذل زم األم ا ل ة كلم ات الطارئ ذلك االجتماع ا وك ط له ة المخط وليات ئالدوري
 المنوطة به على أكمل وجه

ابع رئيس حالة عدم تمكن العضو من الحضور يتوقع منه إحاطة رئيس المجلس أو  في .٧ اللجنة الت
 باعتذاره عن الحضور.كتابة لها 

  
  وليات رئيس مجلس اإلدارةئاً: مهام ومسرابع

  
  ولياته ما يلي:ئقيادة مجلس اإلدارة، وتشمل مهامه ومسلس اإلدارة هو الشخص المسئول عن رئيس مج

يتم مناقشها وضع جدول أعما .١ ي س ال والموضوعات الت ل االجتماعات في بداية العام ويتضمن األعم
وعات) ذا الموض ق به ا يتعل تقبل فيم ه للمس ع وقراءات ى التوق ه عل ب قدرت ام (حس ذا الع الل ه  ،خ

 وألعضاء المجلس الحق في طلب إدراج موضوعات معينة في جدول أعمال االجتماع.
 مجلس بذلك.الأو تفويض أحد أعضاء  هورئاسة جلساتالدعوة الجتماعات مجلس اإلدارة  .٢
ويض أحد أعضاء وميس اجتماعات الجمعية العمؤتر .٣ ة لمساهمي الشركة أو تف ة العادية وغير العادي

 مجلس اإلدارة بذلك.
 الصالحيات. مجلس والمستخرجات المأخوذة منها أو تفويض غيره بهذهالالتصديق على قرارات  .٤
ل  .٥ ي حص أة الت ون المكاف ا تك اً لم س اإلدارة وفق اء مجل ررة ألعض أة المق ى المكاف افة إل ا باإلض عليه

 يقرره المجلس.
س وضمان أن  .٦ ال وأنشطة المجل ي أعم ة ف ن المشاركة الكامل س اإلدارة م ع أعضاء مجل تمكين جمي

 يعمل المجلس كفريق واحد.
ا وا .٧ دم تأجيله ة وع ية والهام ايا األساس ة القض س بمناقش ام المجل ن قي ق م اذالتحق ب  تخ رار المناس الق

 حولها وفي وقته.
اذ  .٨ ي اتخ اعد ف ي تس رورية الت ات الض ة المعلوم ده بكاف افي وتزوي دعم الك س بال ع المجل مان تمت ض

 قراراته بشكل فعال وسليم.
ن  .٩ ق م اميم االتحق وائح والتع وانين والل ع الق اع جمي ةتب ي  ذات العالق ام األساس ب النظ ل بموج والعم

 قيات وذلك لضمان صحة وفعالية اجتماعات المجلس وقراراته.للشركة وغيره من االتفا
ى  .١٠ اه الوصول إل ي اتج ا ف ئلة داخل االجتماعات ودفعه ي تشجيع المناقشات وطرح األس ة ف الموازن

 اتخاذ القرارات الهامة والسليمة في فترة معقولة ووقت قصير نسبياً.
ى اإلشراف على تكوين جميع اللجان المنبثقة من المجلس والتق .١١ ة عل س بالموافق ى المجل دم بتوصية إل

 األسماء التي قام بترشيحها لعضوية تلك اللجان.
العمل بشكل متواصل على تطوير المجلس وتعزيز مهارات األعضاء ورفع درجة وعيهم ومعرفتهم  .١٢

 ورفع روح المشاركة وروح الفريق والعمل الجماعي لديهم.
  



  حوكمةال ائحول

  ٧من  ٤  مهام ومسئوليات مجلس اإلدارةالئحة 

 

  وليات عضو مجلس اإلدارةئمهام ومساً: خامس
 

 التأكيد واإلقرار على أن خدمة مصالح الشركة ومساهميها هي أقصى أولوياته. .١
ة  .٢ ن االجتماعات ذات العالق حضور جميع اجتماعات مجلس اإلدارة وجمعيات المساهمين وغيرها م

  واالستعداد قبل وقت كاٍف لهذه االجتماعات بشكل جيد.
ب إيضاح أي نقطة  طالع على وقائع ومحاضر اجتماعات مجلس اإلدارة وفهمهااال .٣ د وطل بشكل جي

  غير واضحة في تلك المحاضر.
ق  .٤ رارات والتحق ي صنع الق س وف ام المجل المشاركة بشكل فعال في مناقشة المواضيع المطروحة أم

  من أن سياسات الشركة تم وضعها وتحديدها بشكل واضح وأن المجلس يعمل على تنفيذها.  
ى مصلحته الشخصية  المحافظة على سرية المعلومات والحرص على .٥ عدم توجيه سياسة الشركة إل

  واإلفصاح عن أي نشاط يتعارض مع مصالح الشركة.
رامج  .٦ ة بب ى دراي ون عل د وأن يك ا بشكل جي ا وفهمه دافها وتطبيقه الة الشركة وأه ى رس االطالع عل

  الشركة وخططها التنفيذية.
وانين واألنظم .٧ ا األساسي والق زم بنظامه ل التحقق من أن الشركة تلت ا والعم ول به ة المعم ة الحكومي

  على تعزيز ودعم صورة الشركة. 
وفر  .٨ س اإلدارة وأن تت اءات مجل اع ولق التواصل والمشاركة بشكل فعال في مناقشات ومداوالت اجتم

  لدى العضو الرغبة والعمل بروح الفريق والمجموعة في اتخاذ القرارات.
  لوصول إلى إجماع في قضية أو قرار معين. اإلقرار بأن التوافق قد يكون من األهمية بمكان ل .٩
  وليات مجلس اإلدارة.ئفهم وإدراك التشريعات والمواضيع والقضايا التي تؤثر على أعمال ومس .١٠
اء     .١١ ت ألعض دة وليس ة واح ل وكمجموع س اإلدارة كك ي لمجل الحية ه لطة والص م وإدراك أن الس فه

  منفردين.
تسليم ما د في قبول أي تكليف يطلب منه من المجلس وتنفيذه والقيام به بشكل جيد وااللتزام باالستعدا .١٢

 قام به من عمل في وقته.
  

  وليات سكرتير مجلس اإلدارةئم ومساً: مهاسادس
 

اإلعداد والترتيب الجتماعات مجلس اإلدارة وجمعيات المساهمين وضمان استيفاء جميع المتطلبات  .١
تزام باللوائح الحكومية والنظام األساسي للشركة النعقادها والعمل على ضمان القانونية واالل

 نجاحها.
القيام بالتنسيق واإلعداد لجميع التقارير والعروض والمقترحات وغير ذلك من المواد المقدمة  .٢

لمجلس اإلدارة أو جمعيات المساهمين وتزويد أعضاء المجلس والمساهمين بهذه المعلومات 
  يها.لإلطالع عل

تزويد األعضاء بالمعلومات والوثائق والبيانات التي سيتم مناقشتها في اجتماع المجلس وترسل  .٣
مما يمكنهم  ،ألقلابخطاب رسمي لهم وذلك لدراستها وفهم محتواها قبل موعد الجلسة بأسبوع على 

االجتماع حيث ينبغي على األعضاء مراجعة هذه المواد قبل موعد  ،من المشاركة وإثراء االجتماع
  .ء بمحضر االجتماع خالل عشرة أيامكما يجب كذلك على السكرتير تزويد األعضا ،بشكل دقيق

صياغة جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة وجمعيات المساهمين وقرارات المجلس وقرارات  .٤
  المساهمين والشركاء والحصول على موافقة رئيس مجلس اإلدارة عليها قبل عرضها على المجلس.

ياغة وتسجيل محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة وتدوين قراراته في سجالت الشركة وتوقيعها ص .٥
  إلى جانب رئيس مجلس اإلدارة.

التأكيد على أن جميع القرارات وما تم االتفاق عليه من إجراءات داخل االجتماع قد تم تدوينه بشكل  .٦
  سابقة.دقيق ومتابعة اإلجراءات واألنشطة المعلقة من االجتماعات ال

مل على إيجاد روابط إنشاء وتأسيس آلية فعالة وقوية لتعزيز التواصل مع أعضاء المجلس والع .٧
  وثيقة معهم.

  تطوير ومراجعة ومتابعة تنفيذ خطة وجدول اجتماعات مجلس اإلدارة وجمعيات المساهمين. .٨



  حوكمةال ائحول

  ٧من  ٥  مهام ومسئوليات مجلس اإلدارةالئحة 

 

والمساهمين حفظ السجالت والوثائق القانونية (محاضر وقرارات...الخ) الخاصة بمجلس اإلدارة  .٩
  وتوفير مكان آمن لحفظها وتسهيل الرجوع إليها.

  القيام بالمراسالت والمكاتبات نيابة عن مجلس اإلدارة وحسب توجيهات المجلس أو رئيسه. .١٠
من  المحافظة على سرية المعلومات وجميع وثائق مجلس اإلدارة وجمعيات المساهمين وغيرها .١١

  الوثائق ذات العالقة.
 حكومية ذات العالقة والتنسيق معها النعقاد جمعيات المساهمين.االتصال بالجهات ال .١٢

   
  اً: لجان مجلس اإلدارة واستقالليتهابعسا

 
ينبغي على مجلس اإلدارة تشكيل عدد مناسب من اللجان حسب حاجة الشركة وظروفها لكي يتمكن  .١

  .مجلس اإلدارة من تأدية مهماته بشكل فعال
ً  يجب أن يكون تشكيل اللجان التابعة .٢ مجلس تتضمن الإلجراءات عامة يضعها  لمجلس اإلدارة وفقا

تحديد مهمة اللجنة ومدة عملها والصالحيات الممنوحة خالل هذه المدة وكيفية رقابة مجلس اإلدارة 
 ً بما تقوم به أو تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من  عليها، وعلى اللجنة أن تخطر مجلس اإلدارة علما

 .ةقرارات بشفافية مطلق
ه غير التنفيذيين في اللجان المعنية بالمهمات ئمن أعضا يجب على مجلس اإلدارة تعيين عدد كافٍ  .٣

التي قد ينتج عنها حاالت تعارض مصالح، مثل التأكد من سالمة التقارير المالية وغير المالية 
ين وتحديد ومراجعة صفقات األطراف ذوي العالقة وتعيين أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذي

 المكافآت.
  

 اً: إجراءات اجتماعات المجلسثامن
 

ولياتهم بما في ذلك التحضير الجتماعات ئلالضطالع بمس يجب على األعضاء تخصيص وقت كافٍ  .١
  .المجلس واللجان الدائمة والمؤقتة والحرص على حضورها

الرئيس أن يدعو وعلى  ،يجب أن يجتمع مجلس اإلدارة اجتماعات عادية منتظمة بدعوة من الرئيس .٢
  .مجلس اإلدارة لحضور اجتماع طارئ متى طلب ذلك كتابة اثنان من األعضاء

على رئيس مجلس اإلدارة التشاور مع األعضاء اآلخرين والرئيس التنفيذي عند إعداد جدول محدد  .٣
ويرسل جدول األعمال مصحوباً بالمستندات لألعضاء  ،بالموضوعات التي ستعرض على المجلس

تماع بوقت كاٍف حتى يتاح لهم دراسة الموضوعات واالستعداد الجيد لالجتماع، ويقر قبل االج
مجلس اإلدارة جدول األعمال حال انعقاده وفي حال اعتراض أي عضو على هذا الجدول تثبت 

  تفاصيل هذا االعتراض في محضر االجتماع.
المداوالت بما فيها عمليات يجب على مجلس اإلدارة توثيق اجتماعاته وإعداد محاضر بالمناقشات و .٤

 التصويت التي تمت وتبويبها وحفظها بحيث يسهل الرجوع إليها.
 

  اً: النصابتاسع
  

على األقل. وفي حالة إنابة عضو مجلس أعضاء ستة يتحقق النصاب القانوني الجتماعات المجلس بحضور 
إلدارة أن ينوب عن أكثر اإلدارة عضواً آخر في حضور اجتماعات المجلس فإنه ال يجوز لعضو مجلس ا

  جتماع.االذات يتعين أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة وبشأن ومن عضو واحد في حضور ذات االجتماع، 
  

  التصويتاً: عاشر
  

مجلس باألغلبية المطلقة ألصوات أعضاء المجلس الحاضرين أو الممثلين في االجتماع التصدر قرارات 
  .ي منه رئيس المجلس أو من يرأس المجلس في حال غيابهوعند تساوي األصوات يرجح الرأي الذ

  



  حوكمةال ائحول

  ٧من  ٦  مهام ومسئوليات مجلس اإلدارةالئحة 

 

  حضور االجتماعاتعشر: إحدى 
  

عند  ،والموظفين التنفيذيين األساسين بالشركةعلى أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة 
  حضور االجتماعات وإبداء رأيهم والمشاركة في النقاش وتقديم المالحظات. ،استدعائهم

 
  اإلدارةعشر: تقرير مجلس  اثنا
  

ً لعمليات الشركة خالل السنة المالية األخيرة  يقوم مجلس إدارة الشركة بإصدار تقريراً يتضمن عرضا
وجميع العوامل المؤثرة والتي يحتاجها المستثمر ليتمكن من تقييم أصول الشركة وخصومها ووضعها 

المالية السنوية للشركة وشركاتها التابعة وذلك حسب األنظمة وعادة ما يوافق هذا التقرير مع القوائم  المالي،
 يجب أن يحتوي تقرير مجلس اإلدارة على التالي:والقوانين الصادرة من هيئة السوق المالية، و

  مدى التزام الشركة بالئحة حوكمة الشركات وأسباب عدم االلتزام. .١
  في مجالس إدارتها. ة عضواً إدارة الشرك أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس .٢
 تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو التالي: .٣

 مجلس إدارة تنفيذي. عضو 
 .عضو مجلس إدارة غير تنفيذي 
 عضو مجلس إدارة مستقل.  

وصف مختصر الختصاصات ومهمات لجان مجلس اإلدارة الرئيسية، مثل لجنة المراجعة  .٤
 أسماء هذه اللجان ورؤسائها وأعضائها وعددالترشيحات والمكافآت، مع ذكر  ولجنة

  .اجتماعاتها
 تفصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من: .٥

  .أعضاء مجلس اإلدارة 
  خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من الشركة، يضاف

  إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي، إن لم يكونا من ضمنهم.
المفروضة على الشركة من قبل الهيئة أو أي جهة  عقوبات والجزاءات والقيود االحتياطيةال .٦

  .إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى
 .المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة نتائج .٧
وفي حالة وصف نوعين أو أكثر من  ،وصف ألنواع النشاط الرئيسية للشركة ومجموعاتها .٨

يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره على حجم أعمال الشركة التجارية وإسهامه في ف النشاط
 النتائج.

وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة بما في ذلك إعادة هيكلة الشركة أو توسعة أعمالها أو  .٩
 وقف عملياتها والتوقعات المستقبلية ألعمال الشركة وأي مخاطر تواجهها.

أو رسم بياني ألصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات  خالصة على شكل جدول .١٠
 المالية الخمس األخيرة أو منذ التأسيس أيهما أقصر.

 تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وإجمالي إيرادات شركاتها التابعة خارج المملكة. .١١
و أي توقعات إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أ .١٢

 معلنة من الشركة.
 إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. .١٣
 سم كل شركة تابعة ونشاطها الرئيس والدولة المحل الرئيس لعملياتها والدولة محل تأسيسها.ا .١٤
 تفاصيل عن األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة. .١٥
 لسياسة الشركة في توزيع األرباح. وصف .١٦
وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص (عدا أعضاء  .١٧

مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر) قاموا بإبالغ الشركة بتلك 
 الحقوق وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة.



  حوكمةال ائحول

  ٧من  ٧  مهام ومسئوليات مجلس اإلدارةالئحة 

 

ي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار وصف أل .١٨
التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة 

 وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة.
الشركة (سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أو غير المعلومات المتعلقة بأي قروض على  .١٩

ذلك) وكشف بالمديونية اإلجمالية للشركة ومجموعتها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً للقروض 
 وفي حال عدم وجود قروض على الشركة فعليها تقديم إقرار بذلك. ،خالل السنة

وأي حقوق خيار أو مذكرات حق  وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم .٢٠
اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية، مع إيضاح أي عوض 

 حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.
وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق  .٢١

 أصدرتها أو منحتها الشركة.خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة، 
وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد  .٢٢

مع التمييز بين األوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة  ،وقيمة األوراق المالية المتبقية
 وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.

التي عقدت خالل السنة المالية األخيرة وسجل حضور كل عدد اجتماعات مجلس اإلدارة  .٢٣
 اجتماع.

معلومات تتعلق بأي عقد تكون الشركة طرفاً فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية  .٢٤
ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو ألي شخص ذي 

 ا القبيل فعلى الشركة تقديم إقرار ذلك.وإذا لم يوجد عقود من هذ ،عالقة بأي منهم
تفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار ابيان ألي ترتيبات أو  .٢٥

 التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
 تفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.ابيان ألي ترتيبات أو  .٢٦
أو ضرائب أو رسوم أو أي  ةية المستحقة لسداد أي زكابيان بقيمة المدفوعات النظام .٢٧

 مستحقات أخرى مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.
 بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة. .٢٨
 إقرارات بما يلي: .٢٩

 .أنه تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح 
  على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.أن نظام الرقابة الداخلية أعد 
 .أنه ال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها 
 .وفي حالة تعذر إصدار ما سبق، يجب أن يحتوي التقرير على إقرار يوضح سبب ذلك 

إذا كان تقرير المحاسب القانوني يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية وطلبت هيئة  .٣٠
معلومات إضافية يجب أن يوضح تقرير مجلس اإلدارة تلك المعلومات كما يجب لمالية السوق ا

 تقديمها للهيئة.
في حالة توصية مجلس اإلدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء ثالث سنوات مالية  .٣١

  بيان أسباب التوصية باالستبدال. متتالية يجب أن يحتوي التقرير على ذلك مع
  

  عويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارةعشر: ت ثالثة
  

تلتزم الشركة بأنظمة وقوانين وزارة التجارة والصناعة وأنظمة وقوانين هيئة السوق المالية فيما يتعلق 
  بتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين.

  
  :وجه الخصوص تقوم الشركة بما يلي وعلى
فآت المقترحة ألعضاء مجلس اإلدارة وتضمينها في التقرير نشر تفاصيل كاملة للتعويضات والمكا .١

 الذي يتم نشره على جميع المساهمين قبل انعقاد الجمعية العمومية.
ً  اعتماد هذه .٢  من قبل مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العمومية. التعويضات والمكافآت مسبقا


