
@ïÇbä—Ûa@ŠbàrnýÛ@ÝßaÛa@ò×‹’
Zamil Industrial Investment Co. 

 

  تنفيذيةجنة الللا الئحة

 "الزامل للصناعة" ستثمار الصناعيلالالزامل ئح حوآمة شرآة وال

 



  حوآمةال ائحول

  ٣من  ١  التنفيذيةجنة لالالئحة 
 

  مقدمة 
  

  .والديمومة بحضورهليؤمن االستمرارية )  المجلس(الهيئة التنفيذية هو تنظيم منتدب من مجلس اإلدارة 
  

ية وضوابط أسلوب عملها ومهامها عضاء اللجنة التنفيذية ومدة العضوأتتضمن هذه الالئحة قواعد اختيار 
  .واإلجراءات الالزمة لتعديل هذه الالئحة تها وصالحياتهااومسئولي

  
  

  الهدف 
  

هو ) الشرآة(لشرآة الزامل لالستثمار الصناعي ) اللجنة(الهدف األساسي من تكوين اللجنة التنفيذية 
ألخرى في األمور الخاصة باإلشراف مساعدة مجلس اإلدارة في تحمل مسئولياته أمام المساهمين والجهات ا

على اإلدارة التنفيذية للشرآة ومراجعة ومراقبة أعمال الشرآة بصفة منتظمة وعمل التوصيات الالزمة 
 .للمجلس عند الحاجة إلى ذلك

  
على طلب المجلس عمل الدراسات والتوصيات الالزمة في األمور  آما يمكن أن تقوم اللجنة بناًء

  .اإلستراتيجية
  
  

  ومدة العضويةالتنفيذية  اللجنةتشكيل : ًالأو
  

يكون من بينهم الرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة  بينمن  أعضاء أربعةمن لجنة التنفيذية لاتشكل  .١
 .بمجلس اإلدارة حتى ولو لم يكن عضوًا التنفيذي للشرآة

مرآز الشاغر ن المجلس عضوًا آخر في الأثناء مدة العضوية، يعّي اللجنةإذا شغر مرآز أحد أعضاء  .٢
 .ويكمل العضو الجديد مدة سلفه

مدة  بانتهاء ، وتنتهي عضوية اللجنةث سنوات، وال تقل عن سنة واحدةال تزيد عن ثال اللجنةمدة  .٣
 .مجلس اإلدارةفي  عضويته

آما يحق لعضو اللجنة أن  وقت،أي  فيوتعيين خلف له جنة للا عضويجوز لمجلس اإلدارة عزل  .٤
 .مجلسالوقت الئق يقبل به لك في يعتزل شريطة أن يكون ذ

  
  

  اللجنةقواعد اختيار أعضاء  :ثانيًا
  
  :ما يليلجنة العند اختيار عضو  ىعارُي

  
 .من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت حهيتم ترشي .١
  .أن يكون من أعضاء مجلس اإلدارة .٢
 . بالمجلس يكون من بينهم الرئيس التنفيذي للشرآة حتى ولو لم يكن عضوًا .٣
عضو اللجنة مستقيًال إذا تخلف دون عذر مقبول عن حضور اجتماعات اللجنة ألآثر من ثالث يعتبر  .٤

  .جلسات متتالية
حضور عن آل جلسة من جلسات اللجنة يحدده مجلس اإلدارة، على أال  اللجنة بدليستحق عضو  .٥

  .يتجاوز بدل الحضور المقرر ألعضاء مجلس اإلدارة بهذه الصفة
أن يذيعوا إلى المساهمين  لهمبالمحافظة على أسرار الشرآة، وال يجوز ها وأمينيلتزم عضو اللجنة  .٦

 .أو إلى الغير ما وقفوا عليه بسبب مباشرتهم لعملهم



  حوآمةال ائحول

  ٣من  ٢  التنفيذيةجنة لالالئحة 
 

  
 

  وأسلوب عملها اللجنةعمل ضوابط : ًاالثث
 
 .أول اجتماع حسب الطريقة التي يتفق عليها األعضاءفي  سًايعضاء اللجنة من بينهم رئيختار أ .١
  .لرئاسة الجلسة األعضاءحد أرئيس اللجنة يتم اختيار  حالة غياب في .٢
للجنة اختيار أمينًا من بين أعضائها، أو من غيرهم يعد محاضر اجتماعاتها، ويتولى األعمال  يحق .٣

 .اإلدارية للجنة
 .متى ما تطلب األمر إلى ذلكو أربع مرات سنويًا األقلعلى تجتمع اللجنة  .٤
لهيئة التنفيذية توجيه أمين اللجنة أو غيره لتجهيز مسودة أجندة على رئيس اللجنة بعد التشاور مع ا .٥

 .االجتماع والمعلومات الالزمة ومراجعتها واعتمادها قبل توزيعها على األعضاء
فترة مناسبة إلعطاء األعضاء الفرصة الكافية لالطالع على توزع األجندة والمستندات المصاحبة قبل  .٦

  .جتماعالوثائق المراد مناقشتها خالل اال
 .من غير األعضاء  لحضور االجتماع للجنة الحق في دعوة من تراه مناسبًا .٧
فترة ال تقل عن  قبلعلى توجهات الرئيس  أمينها بناًء أو من قبل رئيس اللجنةلالجتماع تتم الدعوة  .٨

  .لكتروني أو الخطاباتإلأو عن طريق البريد ا آان ذلك هاتفيًاأ اءساعة سو) ٢٤(
وال يجوز لعضو اللجنة أن ينيب غيره في حضور  أعضاء، ثالثةصحيحًا بحضور  نصابال يكون .٩

 .االجتماع
 .تصدر قرارات اللجنة بأغلبية األعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي األصوات يرجح صوت الرئيس .١٠
يوقعها رئيس اللجنة وأمينها، وتدون هذه وتثبت مداوالت اللجنة وقراراتها في محاضر يراجعها  .١١

  .في سجل خاص يوقع منهما المحاضر
عرض تقارير اللجنة على يتم  حسب طلب مجلس اإلدارة أو حسب ما يراه رئيس اللجنة ضروريًا .١٢

يعقب  اعتيادي عليها في أول اجتماع للموافقة - وجدتإن  -معها التوصيات  مصحوبًامجلس اإلدارة 
 .اجتماع اللجنة

، مرألاهذه الالئحة والتوصية بتعديلها إذا لزم يحق للجنة آل خمس سنوات أو عند الضرورة مراجعة  .١٣
  . على أن يتم اعتماد ذلك من مجلس اإلدارة

  
  

  ومسئولياتهااللجنة مهام : رابعًا
  

  :يليومسئولياتها ما اللجنة تشمل مهام 
  
متابعة تنفيذ سياسات ولوائح الشرآة المالية واإلدارية والرقابية واقتراح التعديل عليها لمجلس  .١

 .اإلدارة
متابعة خطط الشرآة اإلستراتيجية الطويلة والمتوسطة والقصيرة األجل وتحديثها ومراجعتها من  .٢

  .حين آلخر
االجتماع مع رؤساء القطاعات ومراقب الحسابات والمدقق الداخلي وآل من له عالقة لمراقبة األداء  .٣

 .العملي والمالي للشرآة وقطاعاتها
رآة وتحليل أسباب االنحرافات ــ إن وجدت ــ وتقديم التوصيات متابعة تنفيذ الموازنات التقديرية للش .٤

 .بشأنها
مراجعة المصاريف الرأسمالية المعتمدة، وآذلك للجنة صالحيات تجاوز الموازنة الرأسمالية المعتمدة  .٥

 %.١٠بحد أقصى 
ة التوصية بالدخول في مشاريع استثمارية وصناعية جديدة وآذلك تنمية وتطوير النشاطات الحالي .٦

 .رأسيًا وأفقيًا



  حوآمةال ائحول

  ٣من  ٣  التنفيذيةجنة لالالئحة 
 

 .مراجعة القوائم المالية الشهرية والربع سنوية والحسابات الختامية الموحدة للشرآة .٧
 .متابعة تنفيذ التوصيات الهامة المقدمة من المدقق الداخلي ومراقب الحسابات .٨
طارئة متابعة ومراجعة جميع المسائل الهامة التي تتعلق بالقضايا المرفوعة أمام القضاء والقضايا ال .٩

 .والمطالبات التي تتطلب أن تظهر في البيانات المحاسبية
 .ترشيح آبار موظفي الشرآة التنفيذيين .١٠
 .اختيار وتكليف جهات استشارية حسب ما تراه لمصلحة العمل .١١
 .تحديد أهداف الحمالت اإلعالمية واإلعالنية الموحدة للشرآة .١٢
 .ي مهام أخرى يوآلها مجلس اإلدارة للجنةأ .١٣

  
  

  الصالحيات: خامسًا
  

  :بمسئولياتها يفوض مجلس اإلدارة لها الصالحيات التاليةلتتمكن اللجنة من القيام 
  

  :الحصول على المعلومات التي تحتاجها من
 .)وعلى جميع موظفي الشرآة التعاون مع اللجنة ومدها بأي معلومات تطلبها(موظفي الشرآة  •
 .جهاخار أومن داخل الشرآة  ومهنيينقانونيين  مستشارين •
 .أي طرف خارجي •
 .دعوة موظفي الشرآة المختصين لحضور اجتماعات اللجنة لمناقشتهم متى ما تطلب األمر ذلك •
بمن تراه من االستشاريين والخبراء المختصين لمساعدتها على تقويم ما يعرض عليها االستعانة  •

  .من الدراسات والخطط
  
  

  تعديل الالئحة : سادسا
  

  .مجلس اإلدارةوموافقة  اللجنةضافة أي مواد لهذه الالئحة إال بناًء على اقتراح من ال يتم تعديل أو حذف أو إ


