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قواعد الحوكمة وتحدیث قام مجلس إدارة شركة إتحاد مصانع االسالك (أسالك) بوضع 
ناءً على محضر اإلجتماع السادس بوالموافقة علیھا إتحاد مصانع االسالك الخاصة بشركة 

  .م ٢٦/١٢/٢٠١٧في تاریخ 

   

  الحوكمة قواعد

  لشركة إتحاد مصانع االسالك

  ( أســالك )



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ٢صفحة 

 

  الفھرس

 ٦ ................................................................................................................................. األول الباب

 ٦ ........................................................................................................................................... تمھیدیة أحكام

 ٦ ............................................................................................................................ التعریفات –) ١( المادة

 ١١ ............................................................................................................................... تمھید –) ٢( المادة

 ١١ .................................................................................................................... الالئحة أھداف –) ٣( المادة

 ١١ .............................................................................................................................. الثاني الباب

 ١١ .................................................................................................................................. المساھمین حقــــوق

 ١١ ..................................................................................................................................... العــامة الحقـــوق

 ١١ ...................................................................................................... للمساھمین العادلة المعاملة –) ٤( المادة

 ١٢ ....................................................................................................... باألسھم المرتبطة الحقوق –) ٥( المادة

 ١٢ .......................................................... المعلومات على وحصولھم لحقوقھم المساھمین ممارسة تسھیل –) ٦( المادة

 ١٣ ......................................................................................................... اھمینالمس مع التواصل –) ٧( المادة

 ١٣ ................................................................................................. اإلدارة مجلس أعضاء إنتخاب –) ٨( المادة

 ١٣ ........................................................................................................... األرباح على الحصول –) ٩( المادة

 ١٤ .................................................................................................... العــامة الجمعیة باجتماع المرتبطة الحقـــوق

 ١٤ ............................................................................................................................. تمھید –) ١٠( المادة

 ١٤ .................................................................................. العادیة رغی العامة الجمعیة إختصاصات –)  ١١( المادة

 ١٥ ........................................................................................ العادیة العامة الجمعیة إختصاصات –)  ١٢( المادة

 ١٦ ............................................................................................................. المساھمین جمعیة –)  ١٣( المادة

 ١٧ ................................................................................................. العامة الجمعیة أعمال جدول  –) ١٤( المادة

 ١٧ ...................................................................................................... المساھمین جمعیة إدارة  –) ١٥( المادة

 ١٨ .............................................................................................................................. الثالث الباب

 ١٨ ......................................................................................................................................... اإلدارة مجلس

 ١٨ ................................................................................................................................ اإلدارة مجلس تشكیل

 ١٨ .......................................................................................................... ارةاالد مجلس تكوین –) ١٦( المادة

 ١٨ ................................................................................................. االدارة مجلس أعضاء تعیین –) ١٧( المادة

 ١٨ .............................................................................................. :اإلدارة مجلس عضویة شروط –) ١٨( المادة

 ١٩ ................................................................................................ اإلدارة مجلس عضویة انتھاء –) ١٩( المادة

 ١٩ ............................................................................................................ اإلستقالل عوارض –) ٢٠( المادة

 ٢٠ .......................................................................................................... تھواختصاصا اإلدارة مجلس مسؤولیات

 ٢٠ ................................................................................................... : االدارة مجلس مسؤولیات –) ٢١( المادة

 ٢٠ ........................................................................................... اإلدارة لمجلس األساسیة الوظائف –) ٢٢( المادة

 ٢٢ ................................................................................................ والمھام االختصاصات توزیع –) ٢٣( المادة

 ٢٣ .......................................................................................................... المناصب بین الفصل –) ٢٤( المادة

 ٢٣ ............................................................................................... التنفیذیة اإلدارة على األشراف –) ٢٥( المادة

 ٢٣ ...................................................................................... ومھامھا التنفیذیة اإلدارة إختصاصات –) ٢٦( المادة

 ٢٦ ..................................................................................................... اإلدارة مجلس وأعضاء رئیس اختصاصات



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ٣صفحة 

 
 ٢٦ ................................................................................ ومھامھ اإلدارة مجلس رئیس إختصاصات –) ٢٧( المادة

 ٢٧ ........................................................ اإلدارة لمجلس رئیسا خدماتھ انتھاء بعد التنفیذي الرئیس تعیین –) ٢٨( المادة

 ٢٧ .............................................................................................. والوالء واألمانة الصدق مبادئ –) ٢٩( المادة

 ٢٧ ..................................................................................... وواجباتھم اإلدارة مجلس أعضاء مھام –) ٣٠( المادة

 ٢٩ ........................................................................................................... المستقل العضو مھام –) ٣١( المادة

 ٢٩ ...................................................................................................................... اإلدارة مجلس عمل إجراءات

 ٢٩ ..................................................................................................... اإلدارة مجلس اجتماعات –) ٣٢( المادة

 ٣٠ ............................................................................................ اإلدارة مجلس أعضاء ملحوظات –) ٣٣( المادة

 ٣٠ .................................................................................... اإلدارة مجلس اجتماعات حضور تنظیم –) ٣٤( المادة

 ٣١ .................................................................................................. اإلدارة مجلس أعمال جدول –) ٣٥( المادة

 ٣١ ........................................................................................ اإلدارة مجلس اختصاصات ممارسة –) ٣٦( المادة

 ٣١ ....................................................................................................... اإلدارة مجلس سر أمین –) ٣٧( المادة

 ٣٢ .............................................................................................. اإلدارة مجلس سر أمین شروط –) ٣٨( المادة

 ٣٢ .............................................................................................................................. والتقییم والدعم التدریب

 ٣٢ .................................................................................................. بالمعلومات األعضاء تزوید –) ٣٩( المادة

 ٣٣ ..................................................................................................................................... المصالح تعارض

 ٣٣ .........................................................ةالعالق ذوي األطراف وصفقات المصالح تعارض مع التعامل –) ٤٠( المادة

 ٣٣ ...................................................................................................... المصالح تعارض سیاسة –) ٤١( المادة

 ٣٣ ....................................................................................................... المصالح تعارض تجنب –) ٤٢( المادة

 ٣٤ ....................................................................................... المصالح تعارض عن المرشح إفصاح –)٤٣( المادة

 ٣٤ .................................................................................................................. الشركة منافسة –) ٤٤( المادة

 ٣٤ ......................................................................................................... المنافسة أعمال مفھوم –) ٤٥( المادة

 ٣٥ ........................................................................................................ الترخیص تجدید رفض –) ٤٦( المادة

 ٣٥ ...................................................................................................................... الھدایا قبول –) ٤٧( المادة

 ٣٥ .............................................................................................................................. الرابع الباب

 ٣٥ .......................................................................................................................................... الشركة لجان

 ٣٥ ............................................................................................................................................ عامة أحكام

 ٣٥ ................................................................................................................... اللجان تشكیل –) ٤٨( المادة

 ٣٦ ................................................................................................................. اللجان عضویة –) ٤٩( المادة

 ٣٧ ........................................................................................................... الموضوعات دراسة –) ٥٠( المادة

 ٣٧ ............................................................................................................... اللجان اجتماعات –) ٥١( مادةال

 ٣٧ ......................................................................................................................................... المراجعة لجنة

 ٣٨ ....................................................................................... العضویة ومدة المراجعة لجنة تكوین –) ٥٢( المادة

 ٤٠ .................................................................. ومسؤولیاتھا وصالحیاتھا المراجعة لجنة إختصاصات –) ٥٣( المادة

 ٤٤ .................................................................... :اإلدارة ومجلس المراجعة لجنة بین تعارض حدوث –) ٥٤( المادة

 ٤٤ ..................................................................................................... المراجعة لجنة اجتماعات –) ٥٥( المادة

 ٤٥ .................................................................................................. : الملحوظات تقدیم ترتیبات –) ٥٦( المادة

 ٤٥ ..................................................................................................... المراجعة لجنة صالحیات –) ٥٧( المادة

 ٤٦ ......................................................................................................................... والترشیحات المكافآت لجنة



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ٤صفحة 

 
 ٤٦ ......................................................................................... :والمكافآت الترشیحات لجنة تشكیل –) ٥٨( المادة

 ٤٨ .................................................................................. والترشیحات المكافآت لجنة اختصاصات –) ٥٩( المادة

 ٤٩ ....................................................................................... :الترشیح وإجراءات المكافآت سیاسة –) ٦٠( المادة

 ٥٠ ..................................................................................... والترشیحات المكافآت لجنة اجتماعات –) ٦١( مادةال

 ٥٠ ............................................................................................................الترشیح إعالن نشر –) ٦٢( المادة

 ٥١ ...................................................................................................... الترشیح في المساھم حق –) ٦٣( المادة

 ٥١ .................................................................................................................... : عامة احكام –) ٦٤( المادة

 ٥١ ......................................................................................................................................... التنفیذیة اللجنة

 ٥١ ............................................................................... : العضویة ومدة التنفیذیة اللجنة لجنة شكیلت –) ٦٥( المادة

 ٥٣ ......................................................................................... :  ومسئولیاتھا التنفیذیة اللجنة مھام –) ٦٦( المادة

 ٥٤ ........................................................................................... : جتماعاتإلاومحاضر جراءاتإ –)  ٦٧( المادة

 ٥٥ ............................................................................................................................ الخامس الباب

 ٥٥ ........................................................................................................................................ الداخلیة الرقابة

 ٥٥ ........................................................................................................... الداخلیة الرقابة نظام –) ٦٨( المادة

 ٥٥ ................................................................................. بالشركة مستقلة إدارات أو وحدات تأسیس –) ٦٩( المادة

 ٥٥ ...................................................................................... الداخلیة المراجعة إدارة أو وحدة مھام –) ٧٠( المادة

 ٥٥ ..................................................................................... الداخلیة المراجعة أوإدارة وحدة تكوین –) ٧١( المادة

 ٥٦ ....................................................................................................... الداخلیة المراجعة خطة –) ٧٢( المادة

 ٥٦ ...................................................................................................... الداخلیة المراجعة تقریر –) ٧٣( المادة

 ٥٦ ................................................................................................ الداخلیة تقاریرالمراجعة حفظ –) ٧٤( المادة

 ٥٦ ............................................................................................................................ السادس الباب

 ٥٦ ............................................................................................................................. الشركة حسابات مراجع

 ٥٦ ............................................................................................... الحسابات مراجعة مھمة إسناد –) ٧٥( المادة

 ٥٧ ....................................................................................................... الحسابات مراجع تعیین – )٧٦( المادة

 ٥٧ ..................................................................................................... الحسابات مراجع واجبات –) ٧٧( المادة

 ٥٧ ............................................................................................................................. السابع الباب

 ٥٧ ..................................................................................................................................... المصالح أصحاب

 ٥٧ ..................................................................................... : المصالح أصحاب مع العالقات تنظیم –) ٧٨( المادة

 ٥٨ ............................................................................ : صالحالم أصحاب مع العالقات تنظیم سیاسة –) ٧٩( المادة

 ٦١ ............................................................................................ :المخالفة الممارسات عن اإلبالغ –) ٨٠( المادة

 ٦١ ................................................................................................................. :العاملین تحفیز –) ٨١( المادة

 ٦١ .............................................................................................................................. الثامن الباب

 ٦١ .......................................................................................................................... واألخالقیة المھنیة المعاییر

 ٦١ ........................................................................................................ :المھني السلوك سیاسة –) ٨٢( المادة

 ٦٢ .......................................................... :األسالك مصانع إتحاد لشركة المھنیة واألخالق السلوك قواعد) ٨٣( المادة

 ٦٤ ............................................................................................................................. التاسع الباب

 ٦٤ .................................................................................................................................... والشفافیة اإلفصاح

 ٦٥ .................................................................................................. : والشفافیة اإلفصاح أھداف – )٨٤( المادة

 ٦٥ ............................................................................................................ : االفصاح متطلبات – )٨٥( المادة



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ٥صفحة 

 
 ٦٥ ................................................................. :والمھمة الجوھریة واألحداث المعلومات عن اإلفصاح –) ٨٦( المادة

 ٦٧ ............................................................................................ : المالیة المعلومات عن االفصاح – )٨٧( المادة

 ٦٨ ........................................................................................ : اإلدارة مجلس تقریر عن االفصاح – )٨٨( المادة

 ٧٠ ......................................................................................................... :المراجعة لجنة تقریر – )٨٩( المادة

 ٧١ .............................................................................................. :اإلدارة لسمج أعضاء إفصاح – )٩٠( المادة

 ٧١ ....................................................................................................... :المكافاّت عن اإلفصاح – )٩١( المادة

 ٧١ ............................................................................................................................. العاشر الباب

 ٧١ ............................................................................................................................. الشركات حوكمة تطبیق

 ٧١ ....................................................................................................... :الفعالة الحوكمة تطبیق – )٩٢( المادة

 ٧٢ ...................................................................................................................... عشر الحادي الباب

 ٧٢ ..................................................................................................................................... بالوثائق اإلحتفاظ

 ٧٢ .............................................................................................................. :بالوثائق االحتفاظ – )٩٣( المادة

 ٧٢ ........................................................................................................................ عشر الثاني الباب

 ٧٢ ........................................................................................................................................... والنفاذ النشر
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 ٧٢ من صفحة ٦صفحة 

 

  اب األولالب
  أحكام تمھیدیة

 

  التعریفات – )١(المادة 

 ١٦/٥/١٤٣٨) وتاریخ ٢٠١٧-١٦-٨ئحة التي تم إعدادھا بناء على القرار رقم (تھدف ھذه الال

من ھیئة السوق  ةالصادر ئحة حوكمة الشركاتمن ال )٩٤م وعلى المادة ( ١٣/٢/٢٠١٧الموافق 

للشركة ونظام  سووفقاً لمجموعة من المباديء األساسیة التي وردت في النظام األسا المالیة

الشركات، ووفقاً لألنظمة واللوائح والتعلیمات المالیة الصادرة من ھیئة السوق المالیة التي تھدف 

رساتھا لمفاھیم اإلدارة تي تتبعھا الشركة في مماالى إبراز السیاسات والقواعد والمعاییر ال

الرشیدة، ومباديء الحوكمة، والتي تشمل على اّلیات لتنظیم العالقات المختلفة بین مجلس اإلدارة 

وذلك بوضع قواعد وإجراءات خاصة لتسھیل عملیة  والمدیریین التنفیذیین وأصحاب المصالح،

حمایة حقوق مساھمیھا وحقوق  مصداقیة علیھا بغرضاتخاذ القرارات وإضفاء طابع الشفافیة وال

یل مبدأ وتفعوالشفافیة في السوق وبیئة العمل، وتحقیق العدالة التنافسیة  أصحاب المصالح،

اإلفصاح والشفافیة بطریقة عادلة لجمیع المستثمرین، وتوضیح مسؤولیات مجلس اإلدارة، 

أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنھ، والتعریف بالسیاسات واإلجراءات المتبعة في إختیار 

  ومھامھا وصرف المكافآت والتعویضات لھم، وتحقیق مبدأ العدالة عند القیام بمھامھم اإلداریة.

لغرض تطبیق أحكام ھذه الالئحة، یقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة أمام 

  كل منھا ما لم یقض سیاق النص بغیر ذلك.

  لشركة (أسالك) :ا

  شركة إتحاد مصانع األسالك (أسالك).

  النظام األساس :

  .ھـ١٢/٠٢/١٤٢٩في /ق٤٥النظام الصادر بموجب القرار الوزاري رقم 

  نظام الشركات :

  ـه٢٨/١/١٤٣٧وتاریخ ) ٣/م(رقم   النظام الصادر بالمرسوم الملكي

  نظام السوق المالیة :

واللوائح والتعلیمات الصادرة  ھـ٢/٦/١٤٢٤وتاریخ  ٣٠م/النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

  التابعة لھ.

  ھیئة السوق المالیة :

المؤرخ في  ٣٠الھیئة المنشأة بموجب (نظام السوق المالیة) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/

  .ھـ٢/٦/١٤٢٤
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 ٧٢ من صفحة ٧صفحة 

 

  :األدارة مجلس 

  .(أسالك)مجلس إدارة شركة اتحاد مصانع األسالك 

  األعضاء :

ویكونون في في الجمعیة العمومیة الذین یختارھم المساھمون  مجلس إدارة الشركة أعضاء

  مجموعھم مجلس اإلدارة.

  الرئیس :

  رئیس مجلس إدارة شركة إتحاد مصانع األسالك (أسالك).

  اللجان :

  اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة.

  اإلدارة :

  ر العام ومدراء اإلدارات ومن في حكمھم.المدیالرئیس التنفیذي أو اإلدارة التنفیذیة ممثلة ب

  : أو اإلدارة التنفیذیة كبار التنفیذیین

بما في  للشركةشخص طبیعي یدیر ویكون مسئوالً عن وضع وتنفیذ القرارات اإلستراتیجیة  أي

  ونوابھ ومساعدیھ والمدیر المالي. المدیر العام الرئیس التنفیذي أو ذلك

  الشفاقیة :

لن للجھات ذات العالقة عن المعلومات المالیة واإلستثماریة والتنظیمیة اإلفصاح التام المع

واإلحصائیة وأي أحداث جوھریة، بحیث تتمكن تلك الجھات من اإلطالع على سیر أعمال 

 الشركة وإستثماراتھا وفق الضوابط النظامیة.

  العضو التنفیذي :

ة للشركة ویشارك في األعمال الیومیة في اإلدارة التنفیذیعضو مجلس اإلدارة الذي یكون متفرغاً 

  ویتقاضى راتباً شھریاً. لھا

  العضو غیر التنفیذي :

 ووال یشارك في األعمال الیومیة لھا عضو مجلس اإلدارة الذي ال یكون متفرغاً إلدارة الشركة، 

  ال یتقاضى راتباً شھریاً أو سنویاً منھا.

    العضو المستقل :

تمتع بألستقالل التام في مركزه وقراراتة ، والتنطبق علیة أي عضو مجلس إدارة غیر تنفیذي ی

  ) من ھذة الألئحة.٢٠( عوارض اإلستقالل المنصوص علیھا قي المادة

  



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ٨صفحة 

 

  القواعد :

  الضوابط واألحكام التي تحكم التصرفات أو الممارسات واألنشطة.

  :األقارب أو صلة القرابة

 اآلباء و األمھات و األجداد والجدات وإن علوا 

 األوالد وأوالدھم وإن نزلوا 

 ألم خوة و األخوات األشقاء أو ألب أواإل 

 األزواج والزوجات  

  شخص:

  بھذه الصفة.أي شخص طبیعي أو إعتباري تقر لھ أنظمة المملكة 

  أصحاب المصالح:

  العاملین ، والدائنین ، والعمالء ، والموردین ، والمجتمع.ك ،كل شخص لھ مصلحة مع الشركة

  راكمي :التصویت الت

لتي م اھاسلوب تصویت الختیار اعضاء مجلس االدارة یمنح كل مساھم قدرة تصویتیة بعدد االس

لمرشح واحد أو تقسیمھا بین من یختارھم من المرشحین  اھبیملكھا، بحیث یحق لھ التصویت 

دون وجود أي تكرار لھذه االصوات، ویزید ھذا االسلوب من فرص حصول مساھمي االقلیة 

  یل لھم في مجلس اإلدارة عن طریق األصوات التراكمیة لمرشح واحد.على تمث

  : العالقةاألطراف ذات 

 كبار المساھمین في الشركة . -١

 أعضاء مجلس إدارة  الشركة أو أي من شركاتھا التابعة أو أقاربھم. -٢

 كبار التنفیذیین في الشركة أو أي من شركاتھا التابعة أو أقاربھم. -٣

 بار التنفیذیین لدى كبار المساھمین في الشركة.أعضاء مجلس اإلدارة وك -٤

لعضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفیذیین أو  المملوكة -من غیر الشركات –المنشآت  -٥

 أقاربھم.

الشركات التي یكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفیذیین أو أقاربھم شریكا  -٦

 فیھا.

دارة أو كبار التنفیذیین أو أقاربھم عضوا الشركات التي یكون أي من أعضاء مجلس اإل -٧

 في مجلس إدارتھا أو من كبار التنفیذیین فیھا.

شركات المساھمة التي یملك فیھا أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفیذیین أو  -٨

 ) من ھذا التعریف٤) أو أكثر مع مراعاة ما ورد في الفقرة (%٥أقاربھم نسبة (

ن أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفیذیین أو أقاربھم تأثیر الشركات التي یكون ألي م -٩

 في قراراتھا ولو بإسداء النصح أو التوجیھ.
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أي شخص یكون لنصائحھ وتوجیھاتھ تأثیر في قرارات الشركة وأعضاء مجلس إدارتھا  -١٠

 وكبار تنفیذییھا

 الشركات القابضة والتابعة للشركة. -١١

ذا التعریف النصائح والتوجیھات التي تقدم ) من ھ١٠)  و (٩ویستثنى من الفقرتین (

  بشكل مھني من شخص مرخص لھ في ذلك.

  المجموعة: 

  فیما یتعلق بشخص تعنى ذلك الشخص وكل تابع لھ.

  تابع: 

 ىطر على شخص آخر أو یسیطر علیھ ذلك الشخص اآلخر أو یشترك معھ فالشخص الذي یسی

ق تكون السیطرة بشكل مباشر أو غیر كونھ مسیطرا علیھ من قبل شخص ثالث وفي أي مما سب

  مباشر.

   مساھمو األقلیة :

  المساھمون الذین یمثلون فئة غیر مسیطرة على الشركة بحیث ال یستطیعون التأثیر علیھا.

  الشركة القابضة:

شركة مساھمة أو ذات مسئولیة محدودة تھدف إلى السیطرة على شركات أخرى مساھمة أو ذات 

لشركات التابعة وذلك بامتالك أكثر من نصف رأس مال  تلك الشركات مسئولیة محدودة تدعى ا

  أو بالسیطرة على تشكیل مجلس إدارتھا.

  كبار المساھمین:

  أو أكثر من أسھم الشركة أو حقوق التصویت فیھا. %٥كل من یملك ما نسبتھ 

  حصة السیطرة:

ر مباشر منفردا أو رة على التأثیر في أفعال أو قرارات شخص آخر بشكل مباشر أو غیدالق

أو أكثر من حقوق التصویت في  %٣٠مجتمعا مع قریب أو تابع من خالل (أ) إمتالك نسبة 

  أو أكثر من  أعضاء الجھاز اإلدارى. %٣٠شركة . (ب) حق تعیین 

  المكافآت:

السنویة المرتبطة باألداء  والبدالت واألرباح وما في حكمھا والمكافآت الدوریة أالمبالغ و 

التحفیزیة قصیرة أو طویلة األجل وأي مزایا عینیة أخرى باستثناء النفقات والمصاریف  والخطط

  الفعلیة المعقولة التي تتحملھا الشركة عن عضو مجلس اإلدارة لغرض تأدیة عملھ.
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  تعریف بالشركة

  التأسیس والكیان القانوني :

بموجب القرار الوزاري شركة إتحاد مصانع األسالك (أسالك) شركة مساھمة سعودیة تأسست 

  لغرض خدمة القطاع الصناعي باقامة صناعات.ھـ ١٢/٠٢/١٤٢٩/ق في ٤٥رقم 

تتمثل اعمال الشركة في صناعة مجموعة من االسالك الحدیدیة تستھدف من خاللھا مجموعة و

من الشرائح االستھالكیة المختلفة منھا على سبیل المثال ال الحصر شركات المقاوالت ، حیث 

لشركة حدید التسلیح وشبك التسلیح واسالك التربیط المعدنیة للخرسانة والمسامیر الصلبة تنتج ا

  والمسامیر الخشبیة.

  مركزھا وقیدھا:

في سجل الشركات في االدارة العامة للشركات،وفي السجل التجاري بوزارة  تم قید الشركة

مركز الرئیسي ھـ، ویقع ال٢٠/٠٣/١٤١١بتاریخ  ١٠١٠٠٧٩١٩٥التجارة والصناعة رقم 

ً للشركة بمدینة الریاض بالمملكة العربیة السعودیة، ویجوز  و ألمجلس االدارة أن ینشيء فروعا

  مكاتب في المملكة أو في الخارج.

  عدد االسھم :

وثمانمائة وخمسة وسبعون  ) ثالثة وأربعون ملیون٤٣٬٨٧٥٬٠٠٠(یبلغ عدد االسھم المصدرة 

  كلھا اسھم عادیة نقدیة.ألف سھم، 

  غراض الشركة :أ

یة في الصناعات التحویلوخاصة القطاع الصناعي في المملكة العربیة السعودیة  فيتعمل الشركة 

  وھي : مقاسات مختلفةذات أسالك الحدید 

انتاج وتسویق قضبان حدید التسلیح ولفات األسالك وألواح وشبك حدید التسلیح وسلم البلك وثني  -١

لیح وصھر ودرفلة الحدید، وجمیع المواد ذات الصلة وتشكیل واستعدال وتقطیع حدید التس

 . بصناعات مواد البناء ومستلزماتھ

انتاج وتسویق أسالك التربیط، وأسالك تربیط لبانھ وأسالك تربیط معدنیة للخرسانة وانتاج  -٢

وسحب أسالك صلب وجلفنة األسالك، وشبك أسوار وشبك األسرة وأسالك شائكة وعالقات 

 .ونجارة وبرشام وبراغي وصلب وزوایا ومبسطات ومفصالت حدیدیةمالبس ومسامیر خشب 

 .تغلیف حدید التسلیح باالبوكسي واستعدال وتقطیع لفات صاج متنوعة -٣

االستیراد والتصدیر والمتاجرة والتسویق في المنتجات المشابھة والمنتجات المكملة لطبیعة العمل  -٤

 .وجمیع مواد البناء

دامھا ألغراض الشركة او إلقامة المباني علیھا واستثمارھا شراء العقارات واالراضي واستخ -٥

 . بالبیع او االیجار لصالح الشركة

 . االستیراد والتصدیر والمتاجرة في االخشاب والحدید التجاري بأنواعھ -٦

الخدمات التجاریة، الوكاالت التجاریة، وكاالت التوزیع، خدمات التسویق للغیر، خدمات الشحن  -٧

  . والنقل
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الشركة أنشطتھا وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخیص الالزمة من الجھات وتمارس 

  .المختصة إن وجدت

وغیرھا من الصناعات التي تثبت الدراسة االقتصادیة جدواھا، ویقع المركز الرئیسي للشركة 

  بمدینة الریاض بالمدینة الصناعیة الثانیة.

  تمھید  –) ٢(لمادة ا

القواعد والمعاییر المنظمة إلدارة الشركة لضمان االلتزام بأفضل ممارسات الئحة لتبین ھذة ا

  حاب المصالح.حوكمة الشركات التى تكفل حمایة حقوق المساھمین وأص

  أھداف الالئحة – )٣(لمادة ا

  تھدف ھذه الالئحة إلى وضع إطارقانوني فعال لحوكمة الشركة وتھدف بصفة خاصة إلى ما یلي:

 مین في الشركة وتیسیر ممارسة حقوقھم.تفعیل دور المساھ -١

 صات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة ومسؤولیاتھما.ابیان إختص -٢

 تفعیل دور مجلس اإلدارة واللجان وتطویر كفاءتھا لتعزیز آلیات اتخاذ القرار في الشركة. -٣

صاح عزیز اإلفتحقیق الشفافیة والنزاھة والعدالة في السوق المالیة وتعامالتھا وبیئة األعمال وت -٤

 .فیھا

 توفیر أدوات فعالة ومتوازنة للتعامل مع حاالت تعارض المصالح. -٥

 تعزیز آلیات الرقابة والمساءلة للعاملین في الشركة. -٦

 وضع اإلطار العام للتعامل مع أصحاب المصالح ومراعاة حقوقھم. -٧

 زیادة كفاءة اإلشراف على الشركات و توفیر األدوات الالزمة لذلك. -٨

 شركات بمفھوم السلوك المھني وحثھا على تبنیھ وتطویره بما یالئم طبیعتھا.توعیة ال -٩

  الباب الثاني
  وق المساھمینــــحق

  الفصل األول
  امةــوق العـــالحق

 

  للمساھمین المعاملة العادلة – )٤المادة (

یلتزم مجلس اإلدارة بالعمل على حمایة حقوق المساھمین بما یضمن العدالة والمساواة  -١

 م.بینھ

یلتزم مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة للشركة بعدم التمییز بین المساھمین المالكین لذات  -٢

 فئة األسھم ، وبعدم حجب أي حق عنھم.

تبین الشركة في سیاساتھا الداخلیة اإلجراءات الالزمة لضمان ممارسة جمیع المساھمین  -٣

 لحقوقھم
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  الحقوق المرتبطة باألسھم – )٥المادة (

  بالسھم وھي :رتبطة م في الشركة جمیع الحقوق المللمساھ

 عدم التمییز بین المساھمین فیما یتعلق بتوفیر المعلومات واالجابة على أي استفساراتھم. -١

نصیبھ من صافي االرباح التي یتقرر توزیعھا نقدا أو بإصدار الحق في الحصول على  -٢

 أسھم.

 .التصفیة من موجودات الشركة عند ھالحق في الحصول على نصیب -٣

للمساھمین واالشتراك في مداوالتھا أو الخاصة الحق في حضور الجمعیات العامة  -٤

 ھا.توالتصویت على قرار

 التصرف في أسھمھ وفق أحكام نظام الشركات ونظام السوق المالیة ولوائحھما التنفیذیة. -٥

مات علواالستفسار وطلب االطالع على دفاتر الشركة ووثائقھا ویشمل ذلك البیانات والم -٦

 الخاصة بنشاط الشركة واستراتیجیتھا التشغیلیة واالستثمارة بما ال یضر بمصالح الشركة

 .وال یتعارض مع نظام الشركات ونظام السوق المالیة ولوائحھما التنفیذیة

 الحق في مراقبة أداء الشركة وأعمال مجلس اإلدارة. -٧

جھتھم والطعن ببطالن مساءلة أعضاء مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسئولیة في موا -٨

قرارات جمعیات المساھمین العامة والخاصة وفق الشروط والقیود الواردة في نظام 

 الشركات ونظام الشركة األساس.

أولویة االكتتاب باألسھم الجدیدة التي تصدر مقابل حصص نقدیة ما لم توقف الجمعیة  -٩

 نظام الشركة األساس.العامة غیر العادیة العمل بحق األولویة إذا نص على ذلك في 

 تقیید أسھمھ في سجل المساھمین. -١٠

 االطالع على نسخة من عقد تأسیس الشركة ونظامھا األساس ما لم تنشرھما  الحق في -١١

 ني.روالشركة في موقعھا االلكت -١٢

 ترشیح أعضاء مجلس اإلدارة وانتخابھم. -١٣

  تسھیل ممارسة المساھمین لحقوقھم وحصولھم على المعلومات – )٦(المادة 

  ممارسة المساھمین لحقوقھم وحصولھم على المعلومات

زمة واإلحتیاطیات الالوالمعلومات الكاملة بتھیئة كافة السبل والوسائل  یلتزم مجلس اإلدارة -١

امیة على قدم المساواة دون تمییز وأن تقدم لضمان ممارسة جمیع المساھمین لحقوقھم النظ

 ھذه المعلومات في الوقت المناسب.

حقوقھم النظامیة على أكمل المعلومات التي تمكن المساھمین من ممارسة  توفیر جمیع -٢

ودقیقة وبشفافیة ووضوح وبالتفصیل أن یتم توفیرھا لعموم المساھمین  وافیةوجھ، بصورة 

 من ذات الفئة.

تحدیث المعلومات بصورة منتظمة وفي المواعید المحددة من خالل القنوات االعالمیة  -٣

المالیة السعودیة (تداول)، وكذلك موقع الشركة على االنترنت، وعبر والنظام اآللي للسوق 

 وبالقدر الذي ال یعرض مصلحة الشركة ومصلحة شركائھا للضرر.، وسائل االعالم 
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   أسالیب وحقوق المساھمین المتعلقة بالتصویت
  

ع ضیعد التصویت حقاً أساسیاً للمساھم ال یمكن الغاؤه بأي طریقة، وعلى الشركة تجنب و -١

أي إجراء قد یؤدي الى إعاقة إستخدام حق التصویت، ویجب تسھیل ممارسة المساھم لحقھ 

 في التصویت وتیسیره وتحقیق المعاملة المتكافئة للمساھمین.

یجب إتباع اسلوب التصویت التراكمي عند التصویت الختیار اعضاء مجلس االدارة في  -٢

 النظام االساس للشركة.)من ٣٥الجمعیة العامة ، وفقاً الحكام المادة (

یحق للمساھم توكیل مساھم آخر من غیر أعضاء مجلس االدارة ومن غیر موظفي الشركة  -٣

 وحسب في حضور اجتماع الجمعیة العامة نیابة عنھ، ویشترط أن تكون الوكالة كتابیة

  .األنظمة واإلجراءات بھذا الخصوص

 التواصل مع المساھمین – )٧(المادة 

تحقیق تواصل بین الشركة والمساھمین یكون مبنیا على الفھم  یضمن مجلس اإلدارة -١

 المشترك لألھداف االستراتیجیة للشركة ومصالحھا.

یعمل رئیس مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي على إطالع بقیة أعضاء مجلس اإلدارة على  -٢

 آراء المساھمین ومناقشتھا معھم.

اإلدارة أو أعمال اإلدارة التنفیذیة  ال یجوز ألي من المساھمین التدخل في أعمال مجلس -٣

للشركة ما لم یكن عضوا في مجلس إدارتھا أو من إدارتھا التنفیذیة أو كان تدخلھ عن 

ووفقا الخصاصاتھا أو في الحدود واألوضاع التي یجیزھا العادیة، طریق الجمعیة العامة 

 مجلس اإلدارة.

  مجلس اإلدارةإنتخاب أعضاء  – )٨(المادة 

كة في الموقع االلكتروني للسوق معلومات عن المرشحین لعضویة مجلس تعلن الشر -١

اإلدارة عند نشر أو توجیھ الدعوة النعقاد الجمعیة العامة على أن تتضمن تلك المعلومات 

وصفا لخبرات المرشحین ومؤھالتھم ومھاراتھم ووظائفھم وعضویاتھم السابقة والحالیة 

 ومات في مركزھا الرئیس وموقعھا االلكتروني.وعلى الشركة توفیر نسخة من ھذه المعل

یجب استخدام التصویت التراكمي في انتخاب مجلس اإلدارة بحیث ال یجوز استخدام حق  -٢

 التصویت للسھم أكثر من مرة واحدة.

یقتصر التصویت في الجمعیة العامة على المرشحین لعضویة مجلس اإلدارة الذین أعلنت  -٣

 ) من ھذه المادة.١رة (الشركة عن معلوماتھم وفق الفق

  الحصول على األرباح  – )٩(المادة 

النسبة التي توزع على المساھمین من  )٤٧(  للشركة المادة ركة األساسشیبن نظام ال -١

 واالحتیاطیات األخرى. األرباح الصافیة بعد تجنیب األحتیاطي النظامي

م بما یحقق یجب على مجلس اإلدارة وضع سیاسة واضحة بشأن توزیع أرباح األسھ -٢

 مصالح المساھمین والشركة وفقا نظام الشركة األساس.



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ١٤صفحة 

 

یستحق المساھم حصتة في األرباح وفقا لقرار الجمعیة العامة الصادر بشأن توزیع األرباح  -٣

على المساھمین، أو قرار مجلس اإلدارة القاضي بتوزیع أرباح مرحلیة، ویبین القرار 

ن ینفذ القراروفقا للضوابط واإلجراءات التنظیمیة تاریخ االستحقاق وتاریخ التوزیع، على أ

 الصادرة تنفیذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساھمة المدرجة.

ة احقیوتكون توزیعھا، وتاریخ التوزیع،  المقترحاوتوزیع االرباح  تقرالجمعیة العامة -٤

ن المسجلیالجمعیة ویوم انعقاد االرباح سواًء األرباح النقدیة اواسھم المنحة لمالكي االسھم 

  .اققیلي تاریخ االستحتداول  ثاني یوم في نھایة تداول بسجالت مركزایداع االوراق المالیة

  الفصل الثاني
  الحقـــوق المرتبطة باجتماع الجمعیة العــامة

 

  تمھید  – )١٠(المادة 

 العامةتختص الجمعیات العامة للمساھمین بجمیع األمورالمتعلقة بالشركة، وتمثل الجمعیة 

المنعقدة وفقا لإلجراءات النظامیة جمیع المساھمین في ممارسة اختصاصاتھم المتعلقة بالشركة، 

  ولوائحة التنفیذیة ونظام الشركات األساس.وتؤدي دورھا وفقا ألحكام نظام الشركات 

  إختصاصات الجمعیة العامة غیر العادیة –  )١١(المادة 

  مایلي:تختص الجمعیة العامة غیر العادیة ب

 تعدیل نظام الشركة األساس باستثناء التعدیالت التي تعد بموجب أحكام نظام الشركات -١

 باطلة. -٢

 زیادة رأس المال وفق األوضاع المقررة في نظام الشركات ولوائحھ التنفیذیة. -٣

تخفیض رأس المال في حالة زیادتھ عن حاجة الشركة أو إذا منیت بخسائر مالیة وفق  -٤

 نظام الشركات ولوائحھ التنفیذیة. األوضاع المقررة في

تقریر تكوین احتیاطي اتفاقى للشركة ینص علیھ نظامھا األساس ویخصص لغرض معین  -٥

 والتصرف فیھ.

 تقریر استمرار الشركة أو حلھا قبل األجل المعین في نظامھا األساس. -٦

 الموافقة على عملیة شراء أسھم الشركة -٧

تحویل أسھم عادیة إلى أسھم ممتازة أو تحویل إصدار أسھم ممتازة أو إقرار شرائھا أو  -٨

األسھم الممتازة إلى أسھم عادیة وذلك بناء على نص في نظام الشركة األساس وفقا 

للضوابط واإلجراءات التنظیمیة الصادرة تنفیذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساھمة 

 المدرجة.

 أصدار صكوك تمویلیة -٩

رأس المال أو جزء منھا للعاملین في الشركة و  تخصیص األسھم المصدرة عند زیادة -١٠

 الشركات التابعة أو بعضھا أو أي من ذلك.



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ١٥صفحة 

 

       وقف العمل بحق األولویة للمساھمین في االكتتاب بزیادة رأس المال مقابل حصص نقدیة  -١١

أوإعطاء األولویة لغیر المساھمین  في الحاالت التي تراھا مناسبة لمصلحة الشركة إذا نص 

 لك في نظام الشركة األساس.على ذ

ویجوز للجمعیة العامة غیر العادیة أن تصدر قرارات داخلة في اختصصات الجمعیة  -١٢

العامة العادیة على أن تصدر تلك القرارات وفقا لشروط إصدار قرارات الجمعیة العامة 

  العادیة المحددة باألغلبیة المطلقة لألسھم الممثلة في االجتماع.

  ختصاصات الجمعیة العامة العادیةإ –  )١٢(المادة 

عدا ماتختص بھ الجمعیة العامة غیر العادیة، تختص الجمعیة العامة العادیة بجمیع شؤون الشركة 

  وبخاصة بمایلي:

 تعیین أعضاء مجلس اإلدارة وعزلھم. -١

الترخیص في أن یكون لعضو مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة في األعمال  -٢

 تم لحساب الشركة وذلك وفق أحكام نظام الشركات ولوائحھ التنفیذیة.والعقود التي ت

الترخیص باشتراك عضو مجلس اإلدارة في أي عمل من شأنھ منافسة الشركة أو أن ینافس  -٣

الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاولھ وذلك وفق أحكام نظام الشركات ولوائحھ 

 التنفیذیة.

ة بأحكام نظام الشركات ولوائحھ التنفیذیة واألنظمة مراقبة التزام أعضاء مجلس اإلدار -٤

األخرى ذات العالقة ونظام الشركة األساس وفحص أي ضرر ینشأ عن مخالفتھم لتلك 

األحكام أو إساءتھم تدبیر أمور الشركة وتحدید المسئولیة المترتبة على ذلك واتخاذ ما تراه 

 تفیذیة مناسبا في ھذا الشأن وفقا لنظام الشركاتولوائحھ ال

 تشكیل لجنة المراجعة وفقا لنظام الشركاتولوائحھ التفیذیة  -٥

 الموافقة على القوائم المالیة للشركة -٦

 الموافقة على تقریر مجلس اإلدارة -٧

 البت في اقتراحات مجلس اإلدارة بشأن طریقة توزیع األرباح الصافیة -٨

لى ییرھم والموافقة عتعیین مراجعي حسابات الشركة وتحدید مكافآتھم وإعادة تعیینھم وتغ -٩

 تقریریھم.

النظر في المخالفات واألخطاء التي تقع من مراجعى الحسابات في آدائھم لمھامھم وفي  -١٠

أي صعوبات یخطر بھا مراجعو حسابات الشركة تتعلق بتمكین مجلس اإلدارة أو إدارة 

الشركة لھم من االطالع على الدفاتر والسجالت وغیرھا من الوثائق والبیانات 

 إلیضاحات الالزمة ألداء مھامھم واتخاذ ما تراه مناسبا في ھذا الشأن.وا

) من رأس مال الشركة %٣٠وقف تجنیب احتیاطي الشركة النظامي متى ما بلغ ( -١١

المدفوع وتقریر توزیع ما جاوز منھ ھذه النسبة على مساھمي الشركة في السنوات المالیة 

 التي ال تحقق الشركة فیھا أرباحا صافیة

خدام االحتیاطي االتفاقي للشركة في حال عدم تخصیصھ لغرض معین على أن یكون است -١٢

استخدام ھذا االحتیاطي بناء على اقتراح من مجلس اإلدارة وفي األوجھ التي تعود بالنفع 

 على الشركة والمساھمین.



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ١٦صفحة 

 

تكوین احتیاطیات أخرى للشركة بخالف االحتیاطي النظامي واالحتیاطي االتفاقي  -١٣

 فیھا.والتصرف 

إقتطاع مبالغ من األرباح الصافیة للشركة إلنشاء مؤسسات إجتماعیة لعاملي الشركة أو  -١٤

 من نظام الشركات.١٢٩مادة ھذه المؤسسات وفقا لما ورد في لل لمعاونة ما یكون قائما من

) من أصول الشركة سواء في صفقة واحدة أم عدة % ٥٠الموافقة على بیع أكثر من ( -١٥

شر شھرا من تاریخ أول صفقة  بیع وفي حال تضمن بیع تلك صفقات خالل إثني ع

األصول ما یدخل ضمن اختصاصات الجمعیة العامة غیر العادیة فیجب الحصول على 

  موافقة الجمعیة العامة غیر العادیة على ذلك.

  جمعیة المساھمین –  )١٣(المادة 

المنصوص علیھا في  تنعقد الجمعیة العامة العادیة للمساھمین وفقا لألوضاع والظروف -١

 نظام الشركات ولوائحة التنقیذیة ونظام الشركات األساس. 

تعقد الجمعیة العامة العادیة مرة على االقل في السنة خالل الستة أشھر التالیة إلنتھاء السنة  -٢

 المالیة للشركة، كما یجوز لمجلس اإلدارة أن یدعوھا إلى اإلنعقاد كلما دعت الحاجة لذلك.

یة العامة أو الخاصة للمساھمین بدعوة من قبل مجلس اإلدارة ، وفقا لألوضاع تنعقد الجمع -٣

 المنصوص علیھا في نظام الشركات ولوائحة التنفیذیة ونظام الشركات األساس.

مراجع حسابات یجب على مجلس اإلدارة أن یدعو الجمعیة العامة لالجتماع اذا طلب ذلك  -٤

من رأس  % ٥ مانسبتھ لمساھمین تمثل ملكیتھمالشركة أو لجنة المراجعة ، أو عدد من ا

 المال على األقل.

ھا مجلس اإلدارة خالل ثالثین الجمعیة إلى االنعقاد إذا لم یدعیجوز لمراجع الحسابات دعوة  -٥

 یوما من تاریخ طلب مراجع الحسابات.

یجب على الشركة االعالن عن موعد إنعقاد الجمعیة العامة ومكانھ وجدول أعمالھا قبل  -٦

لموعد المحدد بعشرة أیام على االقل، ونشر الدعوة في الموقع اإللكتروني للسوق (تداول)، ا

وموقع الشركة االلكتروني، وفي صحیفة یومیة توزع في المنطقة التي یكون فیھا المركز 

)من النظام األساس للشركة، مع إمكانیة إستخدام ٣١الرئیسي للشركة ، وفقاً ألحكام المادة (

 قنیة الحدیثة لالتصال بالمساھمین.وسائل الت

یجوز للشركة تعدیل جدول أعمال الجمعیة العامة خالل الفترة مابین نشر اإلعالن المشار  -٧

) من ھذة المادة وموعد انعقاد الجمعیة العامة، على أن تعلن الشركة ذلك ٦إلیة في الفقرة (

 ) من ھذة المادة.٦وفقا لألوضاع المقررة في الفقرة (

الشركة أن تتیح للمساھمین الفرصة للمشاركة الفعالة، والتصویت في اجتماعات  یجب على -٨

الجمعیة العامة، كما یجب احاطتھم علماً بالقواعد التي تحكم تلك االجتماعات واجراءات 

التصویت من خالل اعالنات الدعوة وارشادات التصویت المدونة على بطاقات التصویت، 

العامة للمساھمین واشتراك المساھم في مداوالتھا كما یجوز اجتماعات الجمعیات 

والتصویت على قراراتھا بواسطة وسائل التقنیة الحدیثة، وذلك وفقا للضوابط واإلجراءات 

 التنظیمیة الصادرة تنفیذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساھمة المدرجة.



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ١٧صفحة 

 

في اجتماع الجمعیة یعمل مجلس اإلدارة على تیسییر مشاركة اكبر عدد من المساھمین  -٩

 المالئمین.العامة، ومن ذلك اختیار المكان والوقت 

راغبین في الحضور في مركز على الشركة التحقق من تسجیل بیانات المساھمین ال -١٠

  الرئیسي قبل الوقت المحدد النعقاد الجمعیة. الشركة

 الجمعیة العامة جدول أعمال   – )١٤(المادة 

االعتبار لعامة یجب على المجلس األخذ باالجمعیة عند إعداد جدول أعمال إجتماع  -١

الموضوعات التي یرغب المساھمون في إدراجھا على جدول أعمال االجتماع، ویجوز 

) على األقل من أسھم الشركة اضافة موضوع أو اكثر %٥نسبة ( ونیملك نالذی ینللمساھم

 الى جدول اعمال الجمعیة العامة عند اعداده.

فراد كل موضوع من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال على مجلس اإلدارة إ -٢

الجمع بین الموضوعات المختلفة جوھریا تحت بند  دموع ،الجمعیة العامة في بند مستقل

التي یكون ألعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غیر  وعدم وضع األعمال والعقود  ،واحد

 ھمین على البند ككل.مباشرة فیھا ضمن بند واحد لغرض الحصول على تصویت المسا

ن من خالل الموقع االلكتروني للشركة والموقع االلكتروني للسوق ییجب أن یتاح للمساھم -٣

 ببنود جدولعند نشر الدعوة النعقاد الجمعیة العامة الحصول على المعلومات المتعلقة 

یة ریر مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات والقوائم المالأعمال الجمعیة العامة وبخاصة تق

ینھم من اتخاذ قرار مدروس بشأنھا، وعلى الشركة وتقریر لجنة المراجعة وذلك لتمك

 تحدیث تلك المعلومات في حال تعدیل جدول أعمال الجمعیة العامة.

 للھیئة إضافة ماتراه من موضوعات إلى جدول أعمال الجمعیة العامة. -٤

 إدارة جمعیة المساھمین  – )١٥(المادة 

یات العامة للمساھمین رئیس مجلس اإلدارة أو نائبھ عند غیابھ أو یرأس اجتماعات الجمع -١

 من ینتدبھ مجلس اإلدارة من بین أعضائھ لذلك في حال غیاب رئیس مجلس اإلدارة ونائبھ.

للمساھمین الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول اعمال الجمعیة العامة،  -٢

لس االدارة والمحاسب القانوني، وعلى أعضاء مجرئیس و وتوجیھ االسئلة في شأنھا الى

بالقدر الذي ال یعرض  مجلس االدارة أو المحاسب القانوني االجابة على اسئلة المساھمین

احتكم الى  ، واذا رأى المساھم أن الرد على سؤالھ غیر مقنعمصلحة الشركة للضرر

 كان قرارھا في ھذا الشأن نافذا.ً الجمعیة و

 ن للمشاركة الفعالة والتصویت قيرصة للمساھمین بإتاحة الفرئیس جمعیة المساھمییلتزم  -٣

راء إلى إعاقة حضور الجمعیات أو جإجتملعات الجمعیة العامة، وتجنیب وضع أي إ

إستخدام حق التصویت ویجب إحاطتھم علما بالقواعد التى تحكم عمل تلك االجتماعات 

 وإجراءات التصویت.

طالع على محضر اجتماع الجمعیة العامة، كما یجب على الشركة تمكین المساھمین من اال -٤

ایام من تاریخ  ئة بنسخة من محضر االجتماع خالل عشرةیجب ان تقوم الشركة بتزوید الھی

 انعقاده.



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ١٨صفحة 

 

 والضوابط انتھائھا من خالل تطبیق التعلیماتبنتائج الجمعیة فوریجب اعالم السوق  -٥

لعامة الصادرة من ھیئة السوق الخاصة باعالنات الشركات المدرجة لنتائج الجمعیات ا

  المالیة.

  الباب الثالث
  مجلس اإلدارة

 الفصل األول
  تشكیل مجلس اإلدارة

 

  تكوین مجلس االدارة  – )١٦(المادة 

 یراعى في تكوین مجلس اإلدارة مایلي:

تناسب عدد أعضائھ مع حجم الشركة وطبیعة نشاطھا ، دون اإلخالل بماورد في المادة  -١

 ألساس للشركة.) من النظام ا١٧(

 أن یكون أغلبیة اعضاء مجلس االدارة من االعضاء غیر التنفیذیین. -٢

  أال یقل اعضاء مجلس االدارة المستقلین عن عضوین أو ثلث اعضاء المجلس، أیھما أكثر. -٣

  تعیین أعضاء مجلس االدارة  – )١٧(المادة 

مجلس ادارة مؤلف من ) من النظام االساس للشركة، یتولى ادارة الشركة ١٧طبقاً للمادة ( -١

 ) ثالث سنوات،٣) أعضاء تعینھم الجمعیة العامة العادیة للمساھمین لمدة ال تتجاوز (٧(

) خمس سنوات ٥واستثناًء من ذلك تكون مدة أول مجلس ادارة ( ویجوز إعادة إنتخابھم،

 تبدأ من تاریخ القرار الوزاري الصادر باعالن تحول الشركة.

وفقاً لنظام الشركات وتعامیم وزارة یوما  ٦٠جلس االدارة قبل انتھاء فترة عضویة م -٢

یتم االعالن عن فتح التجارو واإلستثمار، وانظمة ھیئة السوق المالیة ( الئحة الحوكمة)، و

الموقع االلكتروني للشركة  االعالن في، وباب الترشیح لعضویة مجلس ادارة جدید 

وتنتخب الجمعیة العامة أعضاء مجلس  ل)،(تداولھیئة السوق المالیة والموقع االلكتروني 

 اإلدارة .

یحق العضاء مجلس االدارة السابقین والحالیین التقدم بترشیح انفسھم لعضویة مجلس  -٣

  االدارة

ال یجوز ان یشغل عضو مجلس اإلدارة عضویة مجلس ادارة اكثر من خمس شركات  -٤

  مساھمة مدرجة في السوق في آن واحد.

السوق المالیة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وصفات عضویتھم على الشركة إشعار ھیئة  -٥

أیھما  –خالل خمسة أیام عمل من تاریخ بدء دورة مجلس اإلدارة أو من تاریخ تعیینھم 

وأي تغییرات تطرأ على عضویتھم خالل خمسة أیام عمل من تاریخ حدوث  –أقرب 

 التغییرات.

  :عضویة مجلس اإلدارة شروط – )١٨(المادة 



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ١٩صفحة 

 

أن یكون عضو مجلس اإلدارة من ذوي الكفایة المھنیة ممن تتوافر فیھم الخبرة والمعرفة  یشترط

على أن تراعى  والمھارة واألستقالل الألزم، بما یمكنة من ممارسة مھامھ بكفاءة واقتدار،

الجمعیة العامة عند انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة توصیات لجنة الترشیحات والمكافآت بالشركة 

زمة ألداء مھامھم بشكل فعال، یرجى الرجوع إلى المقومات الشخصیة والمھنیة الالوتوافر 

  .سیاسة ومعاییر وإجراءات عضویة المجلس المرفق مع ھذة الالئحة

  

  انتھاء عضویة مجلس اإلدارة – )١٩(المادة 

  یرجى الرجوع إلى سیاسة ومعاییر وإجراءات عضویة المجلس المرفق مع ھذة الالئحة.

  عوارض اإلستقالل – )٢٠( المادة

یجب أن یكون عضو مجلس اإلدارة المستقل قادراً على ممارسة مھامة وإبداء أرائھ  -١

والتصویت على القرارات بموضوعیة وحیاد، بما یتعین مجلس اإلدارة على إتخاذ 

 القرارات السلیمة التى تسھم في تحقیق مصالح الشركة.

لمدى إستقالل العضو والتاكد من عدم وجود  على مجلس اإلدارة أن یجري تقییما سنویا -٢

 ثر فیھ.القات أو ظروف تؤثر أو یمكن أن تؤع

ثال أل على سبیل الم –یتنافى مع اإلستقالل الالزم توافره في عضو مجلس اإلدارة المستقل  -٣

 مایلي:  –الحصر 

لھ أو أكثر من أسھم الشركة أو أي شركة من شركاتھا أو  %٥أن یكون مالكاً لما نسبتھ  )١

 صلة قرابة مع من یملك ھذه النسبة.

أو أكثر من أسھم  %٥أن یكون ممثال لشخص ذي صفة إعتباریة یملك ما نسبتھ  )٢

 .الشركة أو من أسھم شركة أخرى في مجموعتھا

أن تكون لھ صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو أي شركة من  )٣

 شركاتھا.

كبار التنفیذیین في الشركة أو أي شركة من  أن تكون لھ صلة قرابة مع أي من )٤

 شركاتھا.

أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضویة إدارة في شركة  أن یكون عضو مجلس )٥

 مجلس إدارتھا.

متعامل أي طرف الشركة أو موظفاً خالل العامین الماضیین لدىیعمل أو كان یعمل  أن )٦

وكبار الموردین،  الحسابات، أو مجموعتھا كمراجعي من شركاتھاأخرى شركة معھا أو

 أو أن یكون مالكاً لحصص سیطرة لدى أي من تلك االطراف خالل العامین الماضیین.

أن تكون لھ مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب  )٧

 الشركة.

ویة مجلس اإلدارة أو أي من أن یتقاضى مبالغ مالیة من الشركة عالوة على مكافأة عض )٨

من مكافأتة في العام السابق التى  %٥٠) لایر اوعن ٢٠٠٬٠٠٠لجانھ تزید عن (

 تحصل علیھا مقابل عضویة اإلدارة أو أي من لجانة أیھما أقل.



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ٢٠صفحة 

 

أن یشترك في عمل من شأنھ منافسة الشركة أو أن یتجر في أحد فروع النشاط الذي  )٩

 تزاولھ الشركة.

أن یتجر في أحد فروع النشاط الذي  أن یشترك في عمل من شأنة منافسة الشركة، أو )١٠

 تزاولھ الشركة. 

التعد من قبیل المصلحة النافیة ألستقاللیة عضو مجلس اإلدارة التى یجب لھا الحصول  -٤

على ترخیص مسبق من الجمعیة العامة العادیة یجدد كل سنة، األعمال والعقود التى تتم مع 

مت ھذة االعمال والعقود بنفس عضو مجلس اإلدارة لتلبیة احتیاجاتة الشخصیة إذا ت

األوضاع والشروط التى تتبعھا مع عموم المتعافدین والمتعاملین وكانت ضمن نشاط 

 الشركة المعتاد، مالم ترد لجنة الترشیحات خالف ذلك.

  الفصل الثاني
  مسؤولیات مجلس اإلدارة واختصاصاتھ

 

  مسؤولیات مجلس االدارة : – )٢١(المادة 

میع المساھمین، وعلیة یذل واجبي العنایة والوالء في إدارة الشركة یمثل مجلس اإلدارة ج -١

 وكل مامن شأنة صون مصالحھا وتنمیتھا وتعظیم قیمتھا.

تقع على عاتق مجلس إدارة الشركة المسؤولیة النھائیة عن الشركة ، حتى وإن شكل  -٢

س وفوض لجان او فوض جھات أو افراد آخرین، للقیام ببعض أعمالھ، والیجوزلمجل

 اإلدارة إصدار تفویضات عامة أو غیر محددة المدة.

یمثل مجلس االدارة جمیع المساھمین، وعلیھ أن یلتزم بالقیام بما یحقق مصلحة الشركة  -٣

عموماً ولیس ما یحقق مصالح المجموعة التي یمثلھا أو التي صوتت على تعیینھ في مجلس 

  االدارة.

  دارة الوظائف األساسیة لمجلس اإل – )٢٢(المادة 

مع مراعاة اإلختصاصات المقررة للجمعیة العامة في نظام الشركات ولوائحة التنفیذیة ونظام 

 إدارة الشركة، في والسلطات الالزمة الصالحیات یكون لمجلس اإلدارة أوسع ،الشركة األساس

 وتوجیھ أعمالھا بما یحقق أغراضھا، ویدخل ضمن مھام مجلس اإلدارة واختصاصاتة مایلي :

، واإلشراف على الخطط والسیاسات واألستراتیجیات واألھداف الرئیسیة للشركة  وضع -١

ومراجعتھا بشكل دوري، والتاكد من توافر الموارد البشریة والمالیة الالزمة تنفیذھا،

 ومن ذلك :لتحقیقھا 

ات وإجراءات وضع االستراتیجیات الشاملة للشركة، وخطط العمل الرئیسیة، وسیاس )١

 ومراجعتھا وتوجیھھا.إدارة المخاطر 

تحدید الھیكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتیجیاتھا وأھدافھا المالیة ، واقرار  )٢

 الموازنات التقدیریة بأنواعھا.

 ، وتملك االصول والتصرف بھا.االشراف على النفقات الرأسمالیة الرئیسیة للشركة )٣

 ركة.ومراقبة التنفیذ واالداء الشامل في الش األداءوضع اھداف  )٤



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ٢١صفحة 

 

 المراجعة الدوریة للھیاكل التنظیمیة والوظیفیة في الشركة واعتمادھا. )٥

التحقق من توافر الموارد البشریة والمالیة الألزمة لتحقیق أھداف الشركة وخططھا  )٦

 الرئیسة.

  

 وضع انظمة وضوابط للرقابة الداخلیة واالشراف العام علیھا ومن ذلك : -٢

الفعلیة ح ومعالجة حاالت التعارض تنظم تعارض المصالوضع سیاسة مكتوبة  )١

المحتملة لكل من اعضاء مجلس االدارة واالدارة التنفیذیة والمساھمین ، ویشمل ذلك و

إساءة استخدام اصول الشركة ومرافقھا، واساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع 

 االشخاص ذوي العالقة.

ك االنظمة ذات الصلة باعداد التأكد من سالمة االنظمة المالیة والمحاسبیة بما في ذل )٢

 التقاریر المالیة.

ادارة المخاطر، وذلك من خالل تحدید لقیاس و التأكد من تطبیق انظمة رقابیة مناسبة )٣

وإنشاء بیئة ملمة بثقافة إدارة المخاطر التصور العام عن المخاطر التي قد تواجھ الشركة 

واألطراف ذات الصلة مع أصحاب المصالح  وطرحھا بشفافیةعلى مستوى الشركة،  

 بالشركة.

  المراجعة السنویة لفاعلیة اجراءات الرقابة الداخلیة بالشركة. )٤

بما  –وضع سیاسات ومعاییر وإجراءات واضحة ومحددة للعضویة في مجلس االدارة  -٣

، ووضعھا موضع التنفیذ بعد اقرار -یتعارض مع األحكام اإللزامیة في ھذه الألئحة ال

 الجمعیة العامة لھا.

وضع سیاسة مكتوبة تنظم العالقة مع اصحاب المصالح وفق أحكام ھذة الالئحة، من اجل  -٤

 حمایتھم وحفظ حقوقھم.

السیاسات واإلجراءات التى تضمن تقید الشركة باألنظمة واللوائح والتزامھا وضع  -٥

باإلفصاح عن المعلومات الجوھریة للمساھمین وأصحاب المصالح، والتحقق من تقید 

 نفیذیة بھا. اإلدارة الت

 اإلشراف على إدارة مالیة الشركة وتدفقاتھا النقدیة وعالقتھا المالیة واالئتمانیة مع الغیر. -٦

 االقتراح للجمعیة العامة غیر العادیة بما یراه حیال ما یلي: -٧

 زیادة رأس مال الشركة أو تخفیضھ. )١

 ھا.حل الشركة قبل األجل المعین في نظام الشركة األساس أو تقریر استمرار )٢

 االقتراح للجمعیة العامة العادیة بما یراه حیال ما یلي: -٨

قبل الجمعیة العامة غیر العادیة  استخدام االحتیاطي االتفاقي للشركة حال تكوینھ من )١

 وعدم تخصیصھ لغرض معین.

 تكوین احتیاطیات أو مخصصات مالیة إضافیة للشركة. )٢

 طریقة توزیع األرباح الصافیة للشركة. )٣

 المالیة األولیة و السنویة للشركة واعتمادھا قبل نشرھا. إعداد القوائم -٩

 إعداد تقریر مجلس اإلدارة واعتماده قبل نشره. -١٠



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ٢٢صفحة 

 

ضمان دقة وسالمة البیانات والمعلومات الواجب االفصاح عنھا وذلك وفق سیاسات ونظم  -١١

 عمل اإلفصاح والشفافیة المعمول بھا.

ع بشكل مستمر ودوري على أوجھ إرساء قنوات اتصال فعالة تتیح للمساھمین االطال -١٢

 األنشطة المختلفة للشركة وأي تطورات جوھریة.

تشكیل لجان متخصصة منبثقة عنھ بقرارات یحدد فیھا مدة اللجنة وصالحیتھا  -١٣

ومسؤولیاتھا، وكیفیة رقابة المجلس علیھا، على أن یتضمن قرار التشكیل تسمیة األعضاء 

 قییم أداء وأعمال ھذه اللجان وأعضائھا.وتحدید مھامھم وحقوقھم وواجباتھم، مع ت

تحدید أنواع المكافآت التي تمنح للعاملین في الشركة، مثل المكافآت الثابتة، والمكافآت  -١٤

المرتبطة باآلداء، والمكافآت في شكل أسھم، بما ال یتعارض مع الضوابط واإلجراءات 

 ھمة المدرجة.التنظیمیة الصادرة تنفیذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المسا

 وضع القیم والمعاییر التي تحكم العمل بالشركة. -١٥

نظام حوكمة خاصة بالشركة، واالشراف علیھ، ومراقبة مدى فعالیتھ، وتعدیلھ عند وضع  -١٦

الحاجة وبما ال یتعارض مع احكام الئحة حوكمة الشركات الصادرة من مجلس ھیئة السوق 

 المالیة.

اجراءات لتعریف اعضاء المجلس الجدد بعمل  یجب على مجلس االدارة التأكد من وضع -١٧

 الشركة وخاصة الجوانب المالیة والقانونیة، فضالً عن تدریبھم إن لزم االمر.

جب على مجلس االدارة التأكید على توفیر الشركة معلومات وافیة عن شؤونھا لجمیع ی -١٨

خاص،  اعضاء مجلس االدارة بوجھ عام والعضاء مجلس االدارة غیر التنفیذیین بوجھ

 وذلك من اجل تمكینھم من القیام بواجباتھم ومھماتھم بكفایة.

ال یجوز لمجلس االدارة عقد القروض التي تجاوز آجالھا ثالث سنوات، أو بیع عقارات  -١٩

الشركة أو رھنھا، او ابراء ذمة مدیني الشركة من التزاماتھم، اال اذا كان مصرحاً لھ بذلك 

فیھ، واذا لم یتضمن نظام الشركة احكاماً في ھذا  في نظام الشركة وبالشروط الواردة

الشأن، فال یجوز للمجلس القیام بالتصرفات المذكورة اال باذن الجمعیة العامة، ما لم تكن 

 تلك التصرفات داخلھ بطبیعتھا في اغراض الشركة.

 یجب على المجلس دعوة الجمعیة العامة لمساھمي الشركة لإلنعقاد في اجتماعاتھا العادیة -٢٠

 وغیر العادیة، واقرار جدول أعمالھا.

یجب على مجلس االدارة التحقق من أن التقریر السنوي والتقاریر المالیة التي یتم نشرھا  -٢١

 تعكس االوضاع الحقیقیة للشركة.

یوصي مجلس اإلدارة بتوزیع األرباح ، ونسب توزیعھا ، والتوصیة للجمعیة العمومیة  -٢٢

 للموافقة وإعتمادھا.

القروض والتسھیالت المصرفیة التي تحقق مصلحة الشركة وتؤدي الى  الموافقة على -٢٣

 تحقیق احد اھدافھا.

  توزیع االختصاصات والمھام –) ٢٣(المادة 

دارة اإلختصاصات وتوزیع المھام بین مجلس یجب أن یضمن الھیكل التنظیمي للشركة تحدید اال

كات ویحسن كفاءة اتخاذ قرارات أفضل ممارسات حوكمة الشرواإلدارة التنفیذیة بما یتفق مع 

 والسلطات بینھما. ویتعین على مجلس اإلدارة في سبیل ذلك:  الشركة ویحقق التوازن في الصالحیات



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ٢٣صفحة 

 

عتماد السیاسات الداخلیة المتعلقة بعمل الشركة وتطویرھا، بمافي ذلك تحدید المھام ا -١

 لمختلفة.إلى المستوایات التنظیمیة اواالختصاصات والمسؤولیات الموكولة 

جدول و اعتماد سیاسة مكتوبة وتفصیلیة بتحدید الصالحیات التي یفوضھا لالدارة التنفیذیة، -٢

ولمجلس اإلدارة أن یطلب من ، ومدة التفویض، التنفیذواجراءات  یوضح تلك الصالحیات، 

 رفع تقاریر دوریة عن ممارساتھا للصالحیات المفوضة.االدارة التنفیذیة 

  بصالحیات البت فیھا. ارة الموضوعات التي یحتفظ المجلسكما یحدد مجلس االد -٣

  الفصل بین المناصب – )٢٤(المادة 

، یعین المجلس من بین أعضائھ رئیسا ونائبا للرئیس مرعاة أحكام نظام الشركة األساس مع -١

 ویجوز أن یعین عضوا منتدبا.

ب مثل منص الیجوزالجمع بین منصب رئیس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفیذي بالشركة ، -٢

الشركة   رئیس التنفیذي ، أو المدیر العام، حتى وإن نص نظامالعضو المنتدب ، أو  ال

 الساسي على خالف ذلك.

على مجلس اإلدارة تحدید إختصصات كل من رئیس مجلس اإلدارة ونائبھ والعضو  -٣

 ومسؤولیاتھم بشكل واضح ومكتوب. –إن وجد  –المنتدب 

 رد شخص بالسلطة المطلقة التخاذ القرارات في الشركة.في كل األحوال ال یجوز أن ینف -٤

  األشراف على اإلدارة التنفیذیة – )٢٥(المادة 

لیھا، ابة واإلشراف عقیتولى مجلس اإلدارة تشكیل اإلدارة التنفیذیة للشركة، وتنظیم عملھا، والر

  المھام الموكلة إلیھا، وعلیة في سبیل ذلك:والتحقق من أدائھا 

 زمة.الاإلداریة والمالیة الوضع السیاسات  -١

 التحقق من أن اإلدارة التنفیذیة تعمل وفق السیاسات المعتمدة. -٢

 اختیار الرئیس التنفیذي للشركة وتعیینھ، واإلشراف على أعمالة. -٣

المراجع الداخلي وعزلھ وتحدید مكافأتھ، إن تعیین مدیر وحدة أوإدارة المراجعة الداخلیة أو -٤

 وجد.

ع اإلدارة التنفیذیة لبحث مجریات العمل ومایعتریة من معوقات عقد اجتماعات دوریة م -٥

 لمھمة بشأن نشاط الشركة. واستعراض ومناقشة المعلوماتومشاكل، 

 وضع معاییر أداء لإلدارة التنفیذیة تنسجم مع أھداف الشركة واستراتیجیتھا. -٦

 مراجعة أداء اإلدارة التنفیذیة وتقویمة. -٧

 ركة.وضع خطط التعاقب على إدارة الش -٨

  ومھامھا اإلدارة التنفیذیةإختصاصات  – )٢٦(المادة 

مع مراعاة اإلختصاصات المقررة لمجلس اإلدارة بموجب أحكام نظام الشركات ولوائحة 

رة التنفیذیة بتنفذ الخطط والسیاسات واالستراتیجیات واألھداف الرئیسیة ، تختص اإلداالتنفیذیة

  صاصات اإلدارة التنفیذیة ومھامھا مایلي: للشركة بمایحقق أغراضھا. ویدخل ضمن اخت

 تنفیذ السیاسات واألنظمة الداخلیة للشركة المقرة من مجلس اإلدارة. -١



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ٢٤صفحة 

 

اقتراح استراتیجیة الشاملة للشركة وخطط العمل الرئیسة والمرحلیة وسیاسات واّلیات  -٢

 نفیذھا.االستثمار، والتمویل، وإدارة المخاطر، وخطط إدارة الظروف اإلداریة الطارئة وت

 إقتراح الھیكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتیجیاتھا وأھدافھا المالیة. -٣

 اقتراح النفقات الرأسمالیة الرئیسة للشركة وتمللك األصول والتصرف فیھا. -٤

 الھیاكل التنظیمیة والوظیفیة للشركة ورفعھا إلى مجلس اإلدارة للنظر في اعتمادھا.اقتراح  -٥

 ابة الداخلیة واإلشراف العام علیھا، وتشمل:تنفیذ أنظمة وضوابط الرق -٦

 تنفیذ سیاسة تعارض المصالح. )١

تطبیق األنظمة المالیة والمحاسبیة بشكل سلیم، بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد  )٢

 التقاریر المالیة.

رقابیة مناسبة لقیاس وإدارة المخاطر، وذلك بوضع تصور عام عن  أنظمة تطبیق )٣

الشركة وإنشاء بیئة ملمة بثقافة الحد من المخاطر على مستولى المخاطر التى تواجھ 

 الشركة، وطرحھا بشفافیة مع مجلس اإلدارة وغیرھم من أصحاب المصالح.

 –بما الیتعارض مع أحكام ھذة الال ئحة  – تنفیذ قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة بفعالیة -٧

 واقتراح تعدیلھا عند الحاجة.

ت التى تضمن تقید الشركة الشركة بألنظمة واللوائح والتزامھا اتنفیذ السیاسات واإلجراء -٨

 بإلفصاح عن المعلومات الجوھریة للمساھمین وأصحاب المصالح.

 تزوید مجلس اإلدارة بالمعلومات الألزمة لممارسة اختصاصاتة وتقدیم توصیاتة حیال مایلي: -٩

 .زیادة رأس مال الشركة أو تخفیضة )١

 في نظامھا األساس أو تقریر استمرارھا.حل الشركة قبل األجل المحدد  )٢

 استخدام االحتیاطي االتفاقي للشركة. )٣

 تكوین احتیاطیات إضافیة للشركة. )٤

 طریقة توزیع أرباح الشركة الصافیة. )٥

، مثل المكافات الثابتة، والمكافاّت للعاملین سیاسة وأنواع المكافاّت التى تمنح اقتراح -١٠

 أسھم. المرتبطة باألداء ، والمكافاّت في شكل

إعداد التقاریر الدوریة المالیة وغیر المالیة بشأن التقدم المحرز في نشاط الشركة في  -١١

 وعرض تلك التقاریر على مجلس اإلدارة.ضوء خطط وأھداف الشركة االستراتیجیة، 

إدارة العمل الیومي للشركة وتسییر أنشطتھا، فضال عن إدارة مواردھا بالشكل األمثل  -١٢

 الشركة واستراتیجیتھا.وبمایتفق مع أھداف 

 المشاركة الفعالة في بناء ثقافة القیم األخالقیة وتنمیتھا داخل الشركة. -١٣

تلك النظم وكفایتھا، تنفیذ نظم الرقابة الداخلیة وإدارة المخاطر، والتحقق من فعالیة  -١٤

 والحرص على االلتزام بمستوى المخاطر المعتمد من مجلس اإلدارة.

 ذلك تحدید المھامالمتعلقة بعمل الشركة وتطویرھا، بما في  اقتراح السیاسات الداخلیة -١٥

 واألختصاصات والمسؤولیات الموكلة إلى المستویات التنظیمیة المختلفة.

 اقتراح سیاسة واضحة لتفویض األعمال إلیھا وطریقة تنفیذھا. -١٦

اتخاذ القرار ومدة التفویض، على أن اقتراح الصالحیات التى تفویض إلیھا، وإجراءات  -١٧

 ترفع إلى مجلس اإلدارة تقاریر دوریة عن ممارساتھا لتلك الصالحیات.



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ٢٥صفحة 

 

    



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ٢٦صفحة 

 

  لثالفصل الثا
  مجلس اإلدارةوأعضاء  اختصاصات رئیس

 

  ومھامھرئیس مجلس اإلدارة إختصاصات  –) ٢٧(المادة 

ة قیادة المجلس واإلشراف یتولى رئیس مجلس اإلداردون إخالل باختصاصات مجلس اإلدارة 

اء اختصاصاتھ بفعالیة، ویدخل في مھام اختصاصات رئیس مجلس اإلدارة عملھ وأدعلى سیر

  بصفة خاصة مایلي: 

ضمان حصول أعضاء مجلس اإلدارة بالدعم الكافي، والوقت المناسب، وتزویده بكافة  -١

المعلومات الكاملة والواضحة والصحیحة وغیر المضللة والضروریة والتي تساعد في 

 یم.اتخاذ قراراتھ بشكل فعال وسل

التحقق من قیام مجلس اإلدارة بمناقشة القضایا والمسائل االساسیة الھامة بشكل فعال، وعدم  -٢

  تأجیلھا، واتخاذ القرارات المناسبة حولھا في الوقت المناسب.

) من النظام االساس للشركة ولوائحة التنفیذیة، یختص رئیس المجلس ٢٢طبقاً للمادة ( -٣

غیر وأمام القضاء وتوكیل الغیر في المرافعة والمدافعة بتمثیل الشركة في عالقاتھا مع ال

 عن الشركة.

تشجیع أعضاء مجلس اإلدارة على ممارسة مھامھم بفعالیة وبما یحقق مصلحة الشركة،  -٤

وتمكین جمیع اعضاء المجلس من المشاركة الكاملة في أعمال وانشطة المجلس، وضمان 

 أن یعمل المجلس كفریق واحد.

 للتواصل الفعلي مع المساھمین وإیصال آرائھم الي مجلس اإلدارة.ضمان وجود قنوات  -٥

تشجیع العالقات البناءة والمشاركة الفعالة بین كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة وبین  -٦

 األعضاء التنفیذیین وغیر التنفیذیین والمستقلین وإیجاد ثقافة تشجع على النقد البناء.

إلدارة مع األخذ في االعتبار أي مسألة یطرحھا أحد إعداد جدول اجتماعات مجلس ا -٧

أعضاء مجلس اإلدارة أو یثیرھا مراجع الحسابات، والتشاور مع أعضاء المجلس والرئیس 

 التنفیذي عند إعداد جدول أعمال المجلس.

عقد لقاءات بصفة دوریة مع أعضاء مجلس اإلدارة غیر التنفیذیین دون حضور أي تنفیذي  -٨

 في الشركة.

غ الجمعیة العامة العادیة عند إنعقادھا باألعمال والعقود التي یكون ألحد أعضاء مجلس إبال -٩

اإلدارة مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة فیھا، على أن یتضمن ھذا اإلبالغ المعلومات التي 

وأن یرافق ھذا التبلیغ تقریر ،  ٣٠) المادة ١٤وفقا للفقرة ( قدمھا العضو إلى مجلس اإلدارة

 مراجع حسابات الشركة الخارجي.خاص من 

الدعوة الجتماعات مجلس االدارة ورئاسة جلسات المجلس، أو تفویض نائب رئیس  -١٠

 مجلس اإلدارة أو أحد أعضاء المجلس اآلخرین بذلك.

ترؤوس اجتماعات الجمعیة العامة العادیة وغیر العادیة لمساھمي الشركة، أو تفویض  -١١

 ء المجلس اآلخرین بذلك.نائب رئیس مجلس اإلدارة أو أحد أعضا

التصدیق على قرارات مجلس االدارة والمستخرجات المأخوذة منھا، أو تفویض غیره  -١٢

 بھذه الصالحیات.



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ٢٧صفحة 

 

تكون المكافأة التي حصل علیھا باالضافة الى المكافأة المقررة العضاء مجلس االدارة  -١٣

 .ویقرره المجلسیحددة وفقا لما 

وائح والتعامیم التي تصدرھا السلطات الحكومیة، التحقق من اتباع جمیع القوانین، والل -١٤

والعمل بموجب النظام االساس للشركة وغیره من االتفاقیات، وذلك لضمان صحة وفعالیة 

 اجتماعات المجلس وقراراتھ.

الموزانة في تشجیع المناقشات وطرح االسئلة داخل االجتماعات ودفعھا في اتجاه  -١٥

 السلیمة في فترة معقولة ووقت قصیر نسبیاً.الوصول الى اتخاذ القرارات الھامة و

اإلشراف على تكوین جمیع اللجان المنبثقة من المجلس، والتقدم بتوصیة الى المجلس  -١٦

 بالموافقة على االسماء التي قام بترشیحھا لعضویة تلك اللجان.

العمل بشكل متواصل على تطویر المجلس، وتعزیز مھارات االعضاء ورفع درجة  -١٧

 ھم، ورفع روح المشاركة وروح الفریق الواحد والعمل الجماعي لدیھم.وعیھم ومعرفت

  تعیین الرئیس التنفیذي بعد انتھاء خدماتھ رئیسا لمجلس اإلدارة  –) ٢٨(المادة 

ال یجوز تعیین الرئیس التنفیذي رئیسا لمجلس إدارة الشركة خالل السنة األولى من انتھاء 

  خدماتھ.

  األمانة والوالءئ الصدق ومباد – )٢٩(المادة 

یلتزم كا عضو من أعضاء مجلس اإلدارة بمبادئ الصدق واألمانة والوالء والعنایة واإلھتمام 

بمصالح الشركة والمساھمین وتقدیمھا على مصلحتة الشخصیة، ویدخل في ذلك على وجھ 

  الخصوص مایلي:

دقة وأن بالشركة عالقة مھنیة صا تكون عالقة عضو مجلس اإلدارة  وذلك بأنالصدق:  -١

یفصح لھا عن أي معلومات مؤثرة قبل تنفیذ أي صفقة أو عقد مع الشركة أو إحدى 

 شركاتھا التابعة.

 فيالتعامالت التي تنطوي على تعارض عضو مجلس اإلدارة  وذلك بأن یتجنبالوالء:  -٢

، مع التحقق من عدالة التعامل، ومرعاة األحكام الخاصة بتعارض المصالح في لمصالح

 حة.ھذة الالئ

وذلك بأداء الواجبات والمسؤلیات الواردة في نظام الشركات ونظام  العنایة واالھتمام: -٣

  السوق المالیة ولوائحھما التنفیذیة ونظام الشركة األساس واألنظمة األخرى ذات العالقة.

 مھام أعضاء مجلس اإلدارة وواجباتھم – )٣٠(المادة 

المھام  –ل عضویتھ في مجلس اإلدارة من خال –یؤدي كل عضومن أعضاء مجلس اإلدارة 

  والواجبات األتیة:

 تقدیم المقترحات لتطویر إستراتیجیة الشركة. -١

 مراقبة أداء اإلدارة التنفیذیة ومدى تحقیقھا ألھداف االشركة وأغراضھا. -٢

 مراجعة التقاریر الخاصة بأداء الشركة -٣

 التحقق من سالمة ونزاھة القوائم والمعلومات المالیة للشركة. -٤



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ٢٨صفحة 

 

 التحقق من أن الرقابة المالیة ونظم إدارة المخاطر في الشركة قویة. -٥

 تحدید المستویات المالئمة لمكافآت أعضاء اإلدارة التنفیذیة. -٦

 إبداء الرأي في تعیین أعضاء اإلدارة التنفیذیة وعزلھم. -٧

 المشاركة في وضع خطة التعاقب واإلحالل في وظائف الشركة التنفیذیة. -٨

حكام نظام الشركات ونظام السوق المالیة ولوائحھما التنفیذیة واألنظمة ذات االلتزام التام بأ -٩

الصلة والنظام األساس عند ممارستھ لمھام عضویتھ في المجلس واالمتناع من القیام أو 

 المشاركة في أي عمل یشكل إساءة لتدبیر شؤون الشركة.

جتماعات ذات العالقة، حضور إجتماعات مجلس اإلدارة والجمعیة العامة، وغیرھا من اال -١٠

 وعدم التغیب عنھا إال لعذر مشروع یخطر بھ رئیس المجلس مسبقا أو ألسباب طارئة.

 ،تخصیص وقت كاف لالضطالع بمسؤلیاتھ والتحضیر الجتماعات مجلس اإلدارة ولجانھ -١١

والمشاركة فیھا بشكل فعال بما في  ومناقشة المواضیع المطروحة ، وفي صنع القرارات،

  بار التنفیذیین بالشركة.ھ األسئلة ذات العالقة ومناقشة كذلك توجی

دراسة وتحلیل المعلومات ذات الصلة بالموضوعات التي ینظر فیھا مجلس اإلدارة قبل  -١٢

 إبداء الرأي بأنھا.

تمكین أعضاء مجلس اإلدارة اآلخرین من إبداء أرائھم بحریة وحث المجلس على مداولة  -١٣

تصین من أعضاء اإلدارة التنفیذیة للشركة ومن غیرھم الموضوعات واستقصاء آراء المخ

 إذا ظھرت حاجة إلى ذلك.

مباشرة غیر  كانت أم  ةمباشر – بأي مصلحة لھوفورى كامل إبالغ مجلس اإلدارة بشكل  -١٤

األعمال والعقود التى تتم لحساب الشركة، ,وأن یتضمن ذلك اإلبالغ طبیعة تلك في  -

ص معیین بھا، والفائدة المتوقع الحصول علیھا بشكل المصلحة وحدودھا وأسماء أي أشخا

مباشرة أوغیر مباشر من تلك المصلحة سواء أكانت تلك الفائدة مالیة أم غیر مالیة، وعلى 

وذلك وفقا ذلك العضو عدم المشاركة قي التصویت على أي قرار یصدر بشأن ذلك ، 

 فیذیة. ألحكام نظام الشركات ونظام السوق المالیة ولوائحھما التن

أي  في -المباشرة وغیر المباشرة  -إبالغ مجلس اإلدارة بشكل مباشر وفورى بمشاركتھ  -١٥

ي ف –بشكل مباشر أو غیر مباشر  –أعمال من شأنھا منافسة الشركة أو بمنافستھ الشركة 

أحد فروع النشاط الذي تزاولھ وذلك وفقا ألحكام نظام الشركات ونظام السوق المالیة 

 نفیذیة. ولوائحھما الت

عدم إذاعة أو إفشاء أسرار وقف علیھا عن طریق عضویتھ في المجلس إلى أي من  -١٦

أو إلى الغیر  –ما لم یكن ذلك أثناء إنعقاد إجتماعات الجمعیة العامة  –مساھمي الشركة 

 وذلك بحسب ما تقتضیھ أحكام نظام الشركات ونظام السوق المالیة والئحھما التنفیذیة.

علومات كاملة وبحسن نیة مع بذل العنایة واالھتمام الالزمین لمصلحة العمل بناء على م -١٧

 الشركة و المساھمین كافة.

 إدراك واجباتھ و أدواره ومسئولیاتھ المترتبة على العضویة. -١٨

تنمیة معارفھ في مجال أنشطة الشركة وأعمالھا في المجاالت المالیة والتجاریة  -١٩

 والصناعیة ذات الصلة.



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ٢٩صفحة 

 

ة مجلس اإلدارة في حال عدم تمكنھ من الوفاء بمھامھ في المجلس الستقالة من عضویا -٢٠

 على الوجھ األكمل.

 التأكد واإلقرار على أن خدمة مصالح الشركة ومساھمیھا ھي أقصى أولویاتھ. -٢١

االطالع على وقائع ومحاضر اجتماعات مجلس االدارة وفھمھا بشكل جید، وطلب  -٢٢

 ایضاح أي نقطة غیر واضحة في تلك المحاضر.

الطالع على رسالة الشركة واھدافھا وتطبیقھا وفھمھا بشكل جید ، وأن یكون على درایة ا -٢٣

 ببرنامج الشركة وخططھا التنفیذیة.

االستعداد في قبول أي تكلیف یطلب منھ من المجلس، وتنفیذه والقیام بھ بشكل جید،  -٢٤

 وااللتزام بتسلیم ما قام بھ من عمل في وقتھ.

ون من األھمیة بمكان للوصول إلى إجماع في قضیة ، أو قرار اإلقرار بأن التوافق قد یك -٢٥

 معین.

  مھام العضو المستقل – )٣١(المادة 

من ھذة الالئحة، على عضو مجلس اإلدارة المستقل المشاركة بفعالیة في  ٣٠مع مراعاة المادة 

  أداء المھام التالیة:

 كة وأدائھا وتعیین أعضاءإبداء الرأي المستقل في المسائل االستراتیجیة وسیاسات الشر -١

 اإلدارة التنفیذیة.

التحقق من مراعاة مصالح الشركة ومساھمیھا وتقدیمھا عند حصول أي تعارض في  -٢

 المصالح.

 اإلشراف على تطویر قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة ومراقبة تطبیق اإلدارة التنفیذیة لھا. -٣

  الفصل الرابع
  إجراءات عمل مجلس اإلدارة

 

  اجتماعات مجلس اإلدارة – )٣٢(المادة 

دارة اجتماعات یعقد مجلس اإلولوائحة التنفیذیة، ، عاة ماورد في نظام الشركة األساسمع مرا

  .كما یتم عقد أي اجتماعات اضافیة كلما دعت الحاجة لذلكمنتظمة لممارسة مھامة بفعالیة، 

من نظام  )٢٣(دة لماالحكام اوفقا  ن في السنة على األقلاإلدارة إجتماعا یعقد مجلس -١

 .الشركة األساس

یعقد مجلس االدارة اجتماعات عادیة منتظمة بدعوة من الرئیس، وعلى الرئیس أن یدعو  -٢

، ویجب إرسال ريء متى طلب ذلك عضوین من أعضائةمجلس االدارة لعقد اجتماع طا

خمسة أیام على األقل قبل  الدعوة لإلجتماع إلى كل عضوا من أعضاء المجلس بوقت كاف

من تاریخ األجتماع مرفقا جدول أعمال األجتماع والوثائق والمعلومات الالزمة، وفي حالة 

مرفقا جدول أعمال األجتماع عقد إجتماع طارئ ، فیجوز إرسال الدعوة إلى اإلجتماع 

 خالل مدة تقل عن خمسة أیام قبل اإلجتماع.والوثائق والمعلومات الالزمة 



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ٣٠صفحة 

 

أعضاء المجلس على األقل ، على ان ضور نصف عدد ال یكون االجتماع صحیحاً اال بح -٣

 النظام االساس ) من٢٤وفقاً الحكام المادة (أربعة على األقل عن یقل عدد الحاضرین ال

 للشركة.

على أعضاء مجلس االدارة تخصیص وقت كافي لالضطالع بمسؤولیاتھم بما في ذلك  -٤

 رص على حضورھا.التحضیر الجتماعات المجلس واللجان الدائمة والمؤقتة والح

 یجب على اعضاء المجلس توثیق اجتماعاتھ وإعداد محاضر بالمناقشات والمداوالت. -٥

یجب على أعضاء المجلس مراعاة أن االجتماعات ھي للنقاش والمداوالت وتبادل اآلراء،  -٦

واتخاذ القرارات، ولیس لالستفسارات التي علیھم طرحھا وتقصي كامل االجابات علیھا من 

 كة قبل یوم من االجتماع.ادارة الشر

یكون ألي عضو في المجلس صوت متساو، وتصدر قرارات المجلس بأغلبیة االصوات،  -٧

 وفي حالة تساوي االصوات یرجح الجانب الذي فیھ الرئیس.

تسجل اجتماعات مجلس االدارة في محاضر اجتماعات مرقمة تسلسلیاً وفقاً لترتیب انعقاد  -٨

ثناء االجتماع، كما یجب أن تتضمن أسماء االعضاء الجلسات والمواضیع التي طرحت أ

 الحاضرین في االجتماع، وعلیھم بتوقیع محضر االجتماع.

تكون اجتماعات المجلس سریة، وللمجلس دعوة أي من موظفي الشركة أو خارجھا من  -٩

ذوي الخبرة لحضور أحد إجتماعاتھ لالدالء بما یطلبھ المجلس من بیانات أو ایضاحات 

ھم والمشاركة في النقاش، وتقدیم االقتراحات، على أن ال یشترك في باقي وابداء رأی

 الموضوعات، وال یكون لھ صوتاً معدوداً.

یجوز للمجلس في حالة الضرورة أن یصدر قراراً بالتمریر ینطبق علیھ ما ینطبق على  -١٠

 مجلس.اجتماع القرارات المجلس، ویجب اثبات القرار في 

 فة دوریة ما یلي :یعرض على مجلس االدارة بص -١١

 محضر االجتماع السابق للمصادقة علیھ اذا لم یصادق علیھ بنفس االجتماع. -١

 نتائج اعمال اللجان المنبثقة عن المجلس. -٢

  التقاریر والمعلومات الدوریة عن نشاطات الشركة. -٣

معلومات كاملة عن التعامالت االستثنائیة غیر المعتادة أو التي یتم  تبادلھا مع جھات  -٤

  ب احاطة المجلس بھا.یتوج

 ملحوظات أعضاء مجلس اإلدارة – )٣٣(المادة 

إذا كان لدى أي من أعضاء مجلس اإلدارة ملحوظات حیال أداء الشركة أو أي من  -١

الموضوعات المعروضة ولم یبت فیھا في إجتماع المجلس فیجب تدوینھا وبیان ما یتخذه 

 اجتماع مجلس اإلدارة.المجلس أو یرى اتخاذه من إجراءات حیالھا في محضر 

إذا أبدى عضو مجلس اإلدارة رأیا مغایرا لقرار المجلس فیجب إثباتھ بالتفصیل في محضر  -٢

 المجلس.

 مجلس اإلدارة تنظیم حضور اجتماعات – )٣٤(المادة 

یجب تنظیم عملیة حضور اجتماعات مجلس اإلدارة، والتعامل مع حاالت عدم انتظام  -١

 عات.األعضاء في حضور تلك االجتما



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ٣١صفحة 

 

على عضو مجلس اإلدارة المستقل الحرص على حضور جمیع االجتماعات التي تتخذ فیھا  -٢

 الشركة.وضع قرارات ھامة وجوھریة تؤثر في 

 جدول أعمال مجلس اإلدارة – )٣٥(المادة 

یقر مجلس اإلدارة جدول األعمال حال إنعقاده وفي حال اعتراض أي عضو على ھذا  -١

 في محضر إجتماع المجلس.االعتراض  تثبت تفاصیل ھذاالجدول یجب 

 .إضافة أي بند إلى جدول األعمالإقتراح لكل عضو في مجلس اإلدارة حق  -٢

على رئیس مجلس االدارة التشاور مع االعضاء اآلخرین والرئیس التنفیذي عند إعداد  -٣

 لموضوعات التي ستعرض على المجلس.جدول محدد با

 دارةممارسة اختصاصات مجلس اإل – )٣٦(المادة 

ممارسة اختصاصاتھ ومھامھ في قیادة الشركة في إطار ضوابط حكیمة مجلس اإلدارة  على -١

 وفعالة تسمح بقیاس المخاطر وإدارتھا والحد من اّثارھا.

في حدود  –من ھذة الالئحة، یجوز لمجلس اإلدارة  ٢١) من المادة ٢مع مراعاة الفقرة ( -٢

ائة أو لجانة أو من غیرھم مباشرة أن یفوض إلى أحد أو أكثر من أعض –اختصاصاتة 

 عمل أو أعمال معینة. 

دف إلى حث یضع مجلس اإلدارة سیاسة داخلیة تبین إجراءات العمل في مجلس اإلدارة وتھ -٣

 أعضائة على العمل بفعالیة لاللتزام بواجباتھم تجاة الشركة.

 یتولى مجلس اإلدارة تنظیم أعمالة وتخصیص الوقت الكافي لالضطالع بالمھام -٤

ى جان، والتاكید علوالمسؤولیات المنوطة بھ بما في ذلك التحضیر الجتماعات المجلس والل

  حفظ محاضر أجتماعاتة. تنسیق وتسجیل و

  أمین سر مجلس اإلدارة – )٣٧(المادة 

من بین أمینا للسر) من النظام االساس للشركة، یعین مجلس االدارة ٢٢وفقاً ألحكام المادة ( -١

، وتحدد اختصاصات ومكافاّت أمین السر بقرار من مجلس اإلدارة، أعضائھ أو من غیرھم

، وال تزید مدتھ عن  ویختص بتسجیل وقائع وقرارات المجلس، واالعداد لتلك االجتماعات

 جلس، ویجوز دائماً إعادة تعیینھم، وتتضمن إختصاصات أمین السر مایلي:مدة عضویة الم

ر لھا تتضمن مادار من نقاشات توثیق اجتماعات مجلس اإلدارة وإعداد محاض )١

مكان األجتماع وتاریخة ووقت بدایتة وانتھائة، وتوثیق قرارات  نومداوالت وبیا

المجلس ونتائج التصویت، وحفضھا في سجل خاص ومنظم، وتدوین أسماء األعضاء 

وتوقبع ھذه المحاضر من جمیع  –إن وجدت  –الحاضرین والتحفضات التي ابدوھا 

 ، ومتابعة االجراءات، واالنشطة المعلقة من االجتماعات السابقة.األعضاء الحاضرین

حفظ التقاریر التى ترفع إلى مجلس اإلدارة والتقاریر التي یعدھا المجلس، والمحافظة  )٢

على سریة المعلومات وجمیع وثائق مجلس االدارة، وجمعیات المساھمین، وغیرھا من 

القانونیة (محاضر وقرارات .... الخ)  الوثائق ذات العالقة، وحفظ السجالت والوثائق

 الخاصة بمجلس االدارة والمساھمین وتوفیر مكان آمن لحفظھا وتسھیل الرجوع الیھا.



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ٣٢صفحة 

 

تزوید أعضاء مجلس اإلدارة بجدول أعمال المجلس ,وأوراق العمل والوثائق  )٣

طلبھا أي من أعضاء مجلس ھ، وأي وثائق أو معلومات إضافیة یوالمعلومات المتعلقة ب

 إلدارة ذات عالقة بالموضوعات المشمولة في جدول األعمال.ا

 التحقق من تقید أعضاء مجلس اإلدارة باإلجراءات التي أقرھا المجلس. )٤

قبل التاریخ المحدد تبلیغ وتزوید أعضاء مجلس اإلدارة بمواعید اجتماعات المجلس  )٥

 بمدة كافیة.

راتھ في ھذه المحاضر صیاغة وتسجیل محاضر اجتماعات مجلس االدارة وتدوین قرا )٦

وتوقیعھا من أعضاء مجلس االدارة، وعرض مسودات المحاضر على مجلس اإلدارة 

 إلبداء مرئیاتھم حیالھا قبل التوقیع.

التحقق من حصول أعضاء مجلس اإلدارة بشكل كامل وسریع على نسخة من محاضر  )٧

 اجتماعات المجلس والمعلومات والوثائق المتعلقة بالشركة.

 ین أعضاء مجلس اإلدارة.التنسیق ب )٨

 تنظیم سجل إفصاحات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة. )٩

 تقدیم العون والمشورة إلى أعضاء مجلس اإلدارة. )١٠

تطویر ومراجعة ومتابعة تنفیذ خطة وجدول اجتماعات مجلس االدارة وجمعیات  )١١

 المساھمین. 

عھا النعقاد االتصال بالجھات والھیئات الحكومیة ذات العالقة، والتنسیق م )١٢

 جمعیات المساھمین

  ألیجوز عزل أمین سر مجلس األدارة إال بقرارمن مجلس األدارة. -٢

  شروط أمین سر مجلس اإلدارة – )٣٨(المادة 

على مجلس اإلدارة تحدید الشروط الواجب توافرھا في أمین سر مجلس اإلدارة، على أن تتضمن 

  أیاً مما یلي:

كون حاصال على شھادة جامعیة في القانون أو مجلس اإلدارة أن یأمین سرفي  فضلی -١

أن تكون لدیھ خبرة عملیة ذات صلة ال یفضل المالیة أو المحاسبة أو اإلدارة أو ما یعادلھا و

 تقل عن ثالث سنوات

 أن تكون لدیھ خبرة عملیة ذات صلة ال تقل عن خمس سنوات.یفضل   -٢

  لخامسالفصل ا
 التدریب والدعم والتقییم

 

  تزوید األعضاء بالمعلومات – )٣٩(المادة 

یتعین على اإلدارة التنفیذیة بالشركة تزوید أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء غیر التنفیذیین بوجھ 

خاص ولجان الشركة بجمیع المعلومات والبیانات والوثائق والسجالت الالزمة على أن تكون 

اداء واجباتھم  كاملة وواضحة وصحیحة وغیر مضللة وفي الوقت المناسب لتمكینھم من

  ومھامھم.



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ٣٣صفحة 

 

  الفصل السادس
  تعارض المصالح

 

  التعامل مع تعارض المصالح وصفقات األطراف ذوي العالقة – )٤٠(المادة 

 مع مراعاة أحكام نظام الشركات ولوائحھ التنفیذیة، یجري التعامل مع حاالت تعارض المصالح

 .اردة في ھذا الفصلتعامالت األطراف ذوي العالقة وفقاً لألحكام الوووصفقات أ

  سیاسة تعارض المصالح – )٤١(المادة 

یضع اإلدارة سیاسة مكتوبة وواضحة للتعامل مع حاالت تعارض المصالح الواقعة أو المحتمل 

وقوعھا التى یمكن أن تؤثر في أداء أعضاء مجلس أو اإلدارة التنفیذیة أو غیرھم من العاملین في 

السیاسة  المصالح األخرین على أن تتضمن ھذهمع أصحاب الشركة عند تعاملھم مع الشركة أو 

  بصفة خاصة مایلي:

وكبار التنفیذیین وغیرھم من  وكبار المساھمین یجب التأكید على أعضاء مجلس اإلدارة -١

العاملین في الشركة بضرورة تجنب الحاالت التي تؤدي إلى تعارض مصالحھم مع مصالح 

 ام الشركات ولوائحھ التنفیذیة.الشركة والتعامل معھا وفقا ألحكام نظ

 تقدیم أمثلة توضیحیة لحاالت تعارض المصالح تتناسب مع طبیعة نشاط الشركة. -٢

أو الموافقة  الحصول على الترخیصإجراءات واضحة لإلفصاح عن تعارض المصالح، و -٣

 الالزمة قبل بدء األعمال التي ینشأ عنھا تعارض في المصالح.

قوع عند وض في المصالح أوالحاالت التي قد تؤدي إلى تعار االلتزام باإلفصاح الدائم عن -٤

 التعارض.

اإللزام باالمتناع عن التصویت أوالمشاركة في اتخاذ القرار عند وجود تعارض في  -٥

 المصالح.

إجراءات واضحة عند تعاقد الشركة أو تعاملھا مع طرف ذي عالقة، على أن یشمل ذلك  -٦

أو ، یر بذلك التعاقد أو التعامل إذا كان التعاقدإبالغ الجمھور والھیئة من دون أي تأخ

من إجمالي إیرادات الشركة وفقا آلخر قوائم مالیة سنویة  %١التعامل مساویا أو یزید عن 

 مراجعة.

 اإلجراءات التي یتخذھا مجلس اإلدارة إذا تبین لھ اإلخالل بھذه السیاسة. -٧

  تجنب تعارض المصالح – )٤٢(المادة 

 إلدارة:یجب على عضومجلس ا -١

 مھامھ بأمانة ونزاھة، وأن یقدم مصالح الشركة على مصلحتھ الشخصیة، وأن ممارسة  )١

 الیستغل منصبھ لتحقیق مصالح خاصة. )٢

تجنب حاالت تعارض المصالح، وإبالغ المجلس بحاالت التعارض التى قد تؤثر في  )٣

دم حیاده عند النظر في الموضوعات المعروضة على المجلس، وعلى مجلس اإلدارة ع

إشراك ھذا العضوفي المداوالت، وعدم احتساب صوتھ في التصویت على ھذه 

 الموضوعات في اجتماعات مجلس اإلدارة وجمعیات المساھمین.



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ٣٤صفحة 

 

الحفاظ على سریة المعلومات ذات الصلة بالشركة وأنشطتھا وعدم إفشائھا إلى أي  )٤

 شخص.

  یحظر على عضو مجلس اإلدارة: -٢

والجمعیة العامة في األعمال والعقود التى تتم أالتصویت على قرار مجلس اإلدرة  )١

 لحساب الشركة إذا كانت لھ مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة فیھا.

من اي من أصول الشركة أو  –بشكل مباشر أو غیر مباشر  –االستغالل أو اإلستفادة  )٢

 في مجلس اإلدارة، أومعلوماتھا أو الفرص اإلستثماریة المعروضة علیھ بصفتھ عضواَ 

لمعروضة على الشركة، ویشمل ذلك الفرص االستثماریة التى تدخل ضمن أنشطة ا

الشركة، أو التي ترغب الشركة في اإلستفادة منھا، ویسري الحظر على عضو المجلس 

التى  –بطریق مباشر أو غیر مباشر  -الذي یستقیل ألجل استغالل الفرص اإلستثماریة 

  بھا أثناء عضویتھ بجلس اإلدارة.ترغب الشركة األستفادة منھا والتي علم 

  إفصاح المرشح عن تعارض المصالح –)٤٣(المادة 

للمجلس وللجمعیة العامة عن على من یرغب في ترشیح نفسھ لعضویة مجلس اإلدارة أن بفصح 

  وتشمل: -وفق اإلجراءات المقررة من الھیئة   –أي من حاالت تعارض المصالح 

في األعمال والعقود التى تتم لحساب الشركة التى وجود مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة  -١

 برغب في الترشیح لمجلس إدارتھا.

  اشتراكة في عمل من شأنة منافسة الشركة، أو منافستھا في أحد فروع النشاط الذي تزاولھ. -٢

  منافسة الشركة – )٤٤(المادة 

أو منافستھا  إذا رغب عضو مجلس اإلدارة في االشتراك في عمل ما من شأنة منافسة الشركة،

  في أحد فروع النشاط الذي تزاولھ، فیجب مراعاة ما یلي:

إبالغ مجلس اإلدارة باإلعمال المنافسة التي یرغب في ممارستھا، وإثبات ھذا اإلبالغ في  -١

 محضر اجتماع مجلس اإلدارة.

عدم اشراك العضو صاحب المصلحة في التصویت على القرار الذي یصدر في ھذا الشأن  -٢

 إلدارة وجمعیات المساھمین.في مجلس ا

عند انعقادھا بألعمال المنافسة التي  قیام رئیس مجلس اإلدارة بإبالغ الجمعبة العامة العادیة -٣

 یزاولھا عضو المجلس.

الحصول على ترخیص مسبق من الجمعبة العامة العادیة للشركة یسمح للعضو بممارسة  -٤

 ً  .األعمال المنافسة، على أن یجدد ھذا الترخیص سنویا

  مفھوم أعمال المنافسة  – )٤٥(المادة 

یدخل في مفھوم االشتراك في أي عمل من شأنة منافسة الشركة أو منافستھا في أحد فروع النشاط 

 الذي تزاولھ مایلي:

تأسیس عضو مجلس اإلدارة لشركة أو مؤسسة فردیة أوتملكھ نسبة مؤثرة ألسھم أو  -١

 ن نوع نشاط الشركة أو مجموعتھا. حصص في شركة أو منشأة أخرى، تزاول نشاطاَ م



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ٣٥صفحة 

 

قبول عضویة مجلس إدارة شركة أو منشأة منافسة للشركة أو مجموعتھا، أو تولي إدارة  -٢

 فردیة منافسة أو شركة منافسة أیا كان شكلھا.مؤسسة 

حصول العضو غلى وكالة تجاریة أو مافي حكمھا، ظاھرة كانت أو مستترة، لشركة أو  -٣

 أو مجموعتھا. منشأة أخرى منافسة للشركة

  رفض تجدید الترخیص – )٤٦(المادة 

من نظام  ٧٢و  ٧١إذا رفضت الجمعیة العامة تجدید الترخیص الممنوح بموجب المادتین 

من ھذه الالئحة، فعلى عضو مجلس اإلدارة تقدیم استقالتھ خالل مھلة  ٤٤الشركات والمادة 

تھیة، وذلك مالم یث=قرر العدول عن تحددھا الجمعبة العامة، وإال عدت عضویتھ في المجلس من

العقد أو التعامل أو المنافسة أو توفیق أوضاعھ طبقا لنظام الشركات ولوائحة التنفیذیة قبل أنقضاء 

  . المھلة المحددة من قبل الجمعیة العامة

 قبول الھدایا – )٤٧(المادة 

ا من أي شخص لھ الیجوز ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفیذین قبول الھدای

  تعامالت تجاریة مع الشركة، إذا كان من شأن تلك الھدایا أن تؤدي إلى تعارض في المصالح.

  الباب الرابع
  لجان الشركة
  الفصل األول
 أحكام عامة

 

 تشكیل اللجان – )٤٨(المادة 

 تحوكمة الشركا الئحة من ٥٤والمادة  مع مراعاة المادة األولى بعد المائة من نظام الشركة

وتاریخ ) ٢٠١٧-١٦-٨( الصادرة عن مجلس ھیئة السوق المالیة بموجب القرار رقم 

بناُء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي  م١٣/٠٢/٢٠١٧الموافق  ھـ١٦/٠٥/١٤٣٨

 ٢٠١٨-٣٥-١ھـ المعدلة بقرار مجلس ھیئة السوق المالیة رقم ٢٨/٢/١٤٣٧وتاریخ  ٣رقم م/

  م .٢٦/٣/٢٠١٨ق ھـ المواف٩/٧/١٤٣٩وتاریخ 

انا یشكل مجلس اإلدارة لجبإستثناء لجنة المراجعة التى تشكل بقرار من الجمعیة العامة للشركة، 

  :وفقا لما یلية متخصص

یتعین على مجلس االدارة تشكیل عدد مناسب من اللجان حسب حاجة الشركة وظروفھا  -١

  .لكى یتمكن مجلس اإلدارة من تأدیة مھامھ بشكل فعّال

كون تشكیل اللجان وفقاً الجراءات عامة یضعھا مجلس االدارة، تتضمن تحدید یجب أن ی -٢

مھمة اللجنة، ومدة عملھا، والصالحیات الممنوحة لھا خالل ھذه المدة، وكیفیة رقابة مجلس 

االدارة علیھا، وعلى اللجنة ان تخطر مجلس االدارة علماً بما تقوم بھ ، أو تتوصل الیھ من 

قرارات بشفافیة مطلقة، وعلى مجلس األدارة أن یتابع عمل ھذه اللجان  نتائج ، او تتخذه من

 .بانتظام للتحقیق من ممارستھا األعمال الموكلة إلیھا



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ٣٦صفحة 

 

تكون كل لجنة مسؤولة عن أعمالھا أمام مجلس اإلدارة، وال یخَل ذلك بمسؤولیة المجلس  -٣

 .عن تلك األعمال وعن الصالحیات أو السلطات التي فوضھا إلیھا

 یقل عدد أعضاء اللجان عن ثالثة وال یزید على خمسة. أال -٤

یجب حضوررؤساء اللجان او من ینیبونھم من أعضائھا للجمعیات العامة لإلجابة عن أسئلة  -٥

 المساھمین.

یجب على الشركة أن تشعر الھیئة بأسماء أعضاء اللجان وصفات عضویتھم  خالل خمسة  -٦

رأ على ذلك خالل خمسة أیام عمل من تاریخ أیام عمل من تاریخ تعیینھم وأي تغییرات تط

 حدوث التغییرات. 

شیحات الترفي لجنة واحدة لتصبح لجنة  المكافاَتو الترشیحاتیجوز للشركة دمج لجنتي  -٧

والمكافاَت وفي ھذة الحالة، یجب أن تستوفي ھذه اللجنة المتطلبات الخاصة بأي منھما، وأن 

ى أن تجتمع اللجنة بصفة دوریة كل ستة علتمارس جمیع األختصاصات المقررة لھما، 

 .أشھر على األقل

یسمح للمجلس تشكیل لجان اخرى من وقت آلخر من خالل تصویت أغلبیة أعضاء مجلس  -٨

 على ذلك. االدارة

الدائمة تقر الجمعیة العامة للشركة بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة لوائح عمل اللجان  -٩

 المنبثقة عنھ ومنھا :

 لجنة المراجعة. 

 .لجنة الترشیحات والمكافآت 

 لوائحھا منھا: مجلس اإلدارة وماعدا ذلك من اللجان ( اللجان األخرى) یقر 

 .اللجنة التنفیذیة 

  عضویة اللجان – )٤٩(المادة 

یجب على مجلس االدارة تعیین عدد كاف من اعضائھ غیر التنفیذیین في اللجان المعینة  -١

ارض مصالح، مثل التأكد من سالمة التقاریر المالیة بالمھمات التي قد ینتج عنھا حاالت تع

وغیر المالیة ، ومراجعة صفقات االطراف ذات العالقة، والترشیح لعضویة مجلس اإلدارة 

وتعیین كبارالتنفیذیین وتحدید المكافآت. ویلتزم رؤساء وأعضاء ھذه اللجان بمبادئ الصدق 

ركة والمساھمینوتقدیمھا على مصلحتھم واالمانة والوالء والعنایة واالھتمام بمصالح الش

 الشخصیة.

من أعضاء مجلس األدارة لجنة الترشیحات والمكافآت یجب مراعاة أن یكون أعضاء  -٢

المستقلین عند تشكیلھا، كما یجوز االستعانة بأعضاء غیر تنفیذیین، أو بأشخاص من 

ن األعضاء م غیرأعضاء المجلس من المساھمین أم غیرھم، على أن یكون رئیس اللجنة

 المستقلین.

ال یجوز أن یكون رئیس مجلس اإلدارة عضواً في لجنة المراجعة، وتجوز مشاركتھ في  -٣

عضویة اللجان األخرى، على أن الیشغل منصب الرئیس في اللجان التي نصت علیھا ھذه 

 الالئحة.



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ٣٧صفحة 

 

یجوز للمجلس عزل أي من أعضاء ھذه اللجان في الوقت الذي یرونھ مناسباً، ویتعین على  -٤

  أعضاء اللجان الوفاء بأنظمة ھیئة السوق المالیة.

  دراسة الموضوعات   – )٥٠(المادة 

تتولى اللجان دراسة الموضوعات التي تختص بھا أو التي تحال إلیھا من مجلس اإلدارة،  -١

المجلس التخاذ القرار بشأنھا، أو أن تتخذ القرارات إذا فوض إلیھا وترفع توصیاتھا إلى 

 إدارة مجلس عاتق على )، وتقع٢١) من المادة(٢رة (قالمجلس ذلك، على أن تراعى الف

ً  فوض وإن أعمالھا عن المسؤولیة الشركة  بعض ممارسة أفراد في أو جھات أو لجانا

 .. اختصاصاتھ

لخبراء والمختصین من داخل الشركة أو من خارجھا في للَجان االستعانة بمن تراه من ا -٢

صالحیاتھا،على أن یضَمن ذلك في محضر اجتماع اللجنة، مع ذكر اسم الخبیر  حدود

  وعالقتھ بالشركة أو اإلدارة التنفیذیة.

   اجتماعات اللجان  – )٥١(المادة 

 وأعضاء لجیةال سر أمین عدا التیفیذیة اإلدارة أو اإلدارة مجلس في عضو ألي الیحق -١

 عل الحصول أو رأیھ إلى االستماع اللجیة طلبت إذا إال اجتماعاتھا اللجان حضور

 مشورتھ.

بأغلبیة  قراراتھا وتصدر أعضائھا، أغلبیة حضور اللجان اجتماعات لصحة یُشترط  -٢

ح األصوات تساوي دوعن أصوات الحاضرین،  رئیس معھ صوت الذي الجانب یرجَّ

 .االجتماع

 ومداوالت، نقاشات من دار ما تتضمن لھا محاضر وإعداد ةاللجن جتماعاتا توثیق یجب  -٣

 أسماء وبیان ومنظم، خاص سجل في وحفظھا التصویت، ونتائج اللجان توصیات وتوثیق -٤

 المحاضر ھذه وتوقیع ،– وجدت إن – أبدوھا التي والتحفظات الحاضرین األعضاء -٥

  .الحاضرین جمیع األعضاء من

  ثانيالفصل ال
  مراجعةة اللجن

 

 یة فيالمال عن مجلس ھیئة السوقر) من الئحة حوكمة الشركات الصاد٥٤تتطلب المادة رقم (

الموافق  ھ١٦/٥/١٤٣٨بتاریخ٢٠١٧-١٦-٨وفقا للقرار رقم العربیة السعودیةالمملكة

وتاریخ  ٣، بناُء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/م١٣/٢/٢٠١٧

وتاریخ  ٢٠١٨-٣٥-١رار مجلس ھیئة السوق المالیة رقم المعدلة بق ھـ٢٨/٢/١٤٣٧

  مراجعة بقرار من الجمعیة العامة.لجنة ال تشكیلم .٢٦/٣/٢٠١٨ھـ الموافق ٩/٧/١٤٣٩

الى تطبیق إطار حوكمة الشركة وفقا لنظام شركة اتحاد مصانع االسالك یسعى مجلس إدارة 

الشركة تتماشى ل التأكد بأن أعمال أجھیئة السوق المالیة ومن ل حوكمة الشركات الصادر من قب

لجنة الئحة  واقتراح حوكمة الشركات فقد قام المجلس بإعدادل الممارسات في مجال مع أفض

  .المراجعة



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ٣٨صفحة 

 

وتعتبروثیقة  المراجعةلجنة ل تستخدم السیاسات واالجراءات الواردة في ھذه الالئحة من قبو

  .من الجمعیة العامة للشركةموافقة علیة والعند إقرارھا  لزمة ضمن سیاسات وإجراءات الشركةم

في السیاسات واالجراءات المذكورة في ھذه الالئحة یجب أن تتم الموافقة علیھ من یر إن أي تغی

  بقرار من الجمعیة العامة للشركة.ة ومن ثم الموافقة على التعدیالت  مجلس اإلدارل قب

   المراجعة ومدة العضویةلجنة  تكوین – )٥٢(المادة 

  :كیل اللجنة تش -١
  .لجنة مراجعة من المساھمین اومن غیرھم للشركةالعادیة الجمعیة العامة تشكل بقرارمن  )١

الئحة عمل لجنة  -مجلس اإلدارة من على اقتراح  ءً بنا -تصدر الجمعیة العامة للشركة  )٢

قواعد عمل اللجنة، ومھامھا، و وأسلوبالمراجعة تشمل ھذة الالئحة ضوابط وإجراءات 

، ومكافآتھم، وآلیة تعیین ومدة عضویتھم المراجعة، وكیفیة ترشیحھم،عضاء لجنة اختیار أ

 أعضائھا بشكل مؤقت في حالة شغور أحد مقاعد اللجنة.

تشكل لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء على األقل  والیزید عن خمسة، بناُء على إقتراح   )٣

 .مجلس اإلدارة

 والمحاسبیة. أن یكون أحد األعضاء مختص بالشؤون المالیة )٤

یجب أن یكون من بین أعضاء اللجنة عضو مستقل على األقل، وأن التضم أیا من   )٥

أعضاء مجلس اإلدارة التنفیذیین ، ویتم اإللتزام باللوائح واألنظمة المعمول بھا لتقییم مدى 

 .إستقاللیة األعضاء

 الیجوز أن یكون رئیس مجلس اإلدارة عضوا في لجنة المراجعة. )٦

یعمل أو كان یعمل خالل السنتین الماضیتین في اإلدارة التنفیذیة أو المالیة  الیجوز لمن )٧

  للشركة، أو لدى مراجع حسابات الشركة، أن یكون عضواً في لجنة المراجعة.

 رئیس اللجنة : -٢

١(  ً  .تختار اللجنة من بین أعضائھا رئیسا

 أن یكون رئیس لجنة المراجعة عضوا مستقال. فضلی )٢

اجتماعاتھا ل أعمال وتحدید جدو، بتنظیم اجتماعات اللجنةمراجعة الیقوم رئیس لجنة  )٣

 واالطالع على كافة المعلومات والوثائق الالزمة لتنفیذ مسئولیاتھا.

ل اعمایاً لتسییر و ضرورباً أمناسإذا كان یحق للرئیس وضع قواعد اخرى من وقت آلخر  )٤

الموافقة علیة بقرار من  من قبل مجلس اإلدارة ویتم ، على أن یتم الموافقة علیھااللجنة

 الجمعیة العامة للشركة.

 



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ٣٩صفحة 

 

  اللجنة :أمین  -٣

وتكون مھامھ ومسئولیاتھ متعلقة رھم من غیمن بین أعضائھا أو لھا أمیناً یمكن للجنة تعیین 

وقائع االجتماعات بھدف رفع التقاریر ل لتوثیق واالحتفاظ بكامبإعداد محاضر اإلجتماعات وا

الیھ ل وتأدیة كافة المھام األخرى التي یمكن أن توك، س اإلدارةانشطة اللجنة الى مجلل حو

  اللجنة.ل من حین آلخر من قب

  : مدة عضویة اللجنة -٤

اإلدارة للشركة بحیث ال یجب أن تكون عضویة اللجنة متوافقة مع مدة عضویة مجلس   )١

 .ثالث سنوات وال تقل عن سنةتزید عن 

اء مدة العضویة حسب الفقرة رقم إذا شغر مركز أحد أعضاء لجنة المراجعة أثن )٢

یعین مجلس اإلدارة عضواً آخر في المركز الشاغر ویكمل ، ) إنتھاء عضویة اللجنة"(٥"

خالل خمسة أیام عمل من  یجب على الشركة أن تشعر الھیئةوالعضو الجدید مدة سلفھ 

لشركة مة لبقرار من الجمعیة العا على ھذا التعیین ویتم الموافقةتاریخ حدوث التغییرات، 

. 

  : عضویة اللجنةإنتھاء -٥

 .تنتھي عضویة اللجنة بانتھاء مدة عضویة مجلس اإلدارة )١

یوصي مجلس اإلدارة للجمعیة العامة عزل أعضاء لجنة المراجعة بالكامل أو أحد  )٢

 .أعضائھا  في حالة مخالفة أي منھم لألحكام الواردة في ھذه الالئحة

تخلف عن حضور اجتماعات اللجنة إلكثر من ثالث یعتبر عضو اللجنة مستقیالً حكماً إذا  )٣

  .جلسات متتالیة، دون إذن مسبق من رئیس اللجنة أو عذر مقبول

یحق لعضو اللجنة أن یستقیل من عضویة اللجنة وذلك بتسلیمھ إشعار خطي لرئیس  )٤

المجلس ورئیس اللجنة، وتصبح اإلستقالة ساریة المفعول في وقت تسلیم اإلشعار، إال إذا 

اإلشعار تاریخاً للتنفیذ، على أن یكون ذلك في وقت الئق یقبل بھ مجلس اإلدارة وإال حدد 

 .كان مسئوالً من قبل الشركة
  

  :قواعد إختیار أعضاء لجنة المراجعة -٦

 .أن یكون من مساھمي الشركة او من غیرھم  )١

 ري فياو ادا ان ال یكون من اعضاء مجلس االدارة التنفیذیین او ممن یقومون بعمل فني )٢

  . الشركة ولو على سبیل االستشارة

 أن یكون من بینھم عضوا مستقالُ  )٣

أن یكون العضو على المام معقول بالقواعد المالیة، والمحاسبیة، ویفضل من لھ تأھیل  )٤

  .علمي مناسب في ھذا المجال

 ىأن ال یكون عمل خالل السنتین الماضیتین في اإلدارة التنفیذیة، أو المالیة للشركة، أو لد )٥

 مراجع حسابات الشركة.

ان ال تكون لھ مصلحة مباشرة او غیر مباشرة في االعمال والعقود التي تتم لحساب  )٦

 . الشركة



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ٤٠صفحة 

 

یلتزم عضو اللجنة بما یلتزم بھ عضو مجلس االدارة مع المحافظة التامة على سریة  )٧

 .المعلومات وعدم اذاعة اسرار الشركة الي جھة كانت

  : اجعةالمرمكافآت أعضاء لجنة  - ٧

من لجنة بناًء على أقتراح مجلس اإلدارة مكافآت أعضاء لجنة المراجعة  یقترح ویحدد )١

  .اعتمادھا من قبل الجمعیة العامة للمساھمین، ویتم الترشیحات والمكافآت

عن كل جلسة من جلسات ل على بدل حضور عضو من أعضاء اللجنة الحصول یحق لك )٢

  .لعامھ للشركھوتقره الجمعیة ا المجلساللجنة یقترحة 

عن تكالیف یحق العضاء اللجنة المقیمین خارج الریاض الحصول على تعویض  )٣

 .واإلقامة بناًء على سیاسة مكافآت مجلس اإلدارة ولجانھ واإلدارة التنفیذیةالسفر

 وصالحیاتھا ومسؤولیاتھا المراجعةلجنة إختصاصات  – )٥٣(المادة 

والتحقق من سالمة ونزاھة التقاریر والقوائم المالیة  تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة

 وأنظمة الرقابة الداخلیة فیھا، وتشمل مھام اللجنة بصفة خاصة مایلي:

  التقاریر المالیة مجال فيمھام اللجنة  -١

األولیة والسنویة للشركة قبل عرضھا على مجلس اإلدارة وإبداء داراسة القوائم المالیة  )١
 أنھا لضمان نزاھتھا وعدالتھا وشفافیتھا.رأیھا والتوصة في ش

تقوم اللجنة بدراسة القوائم المالیة االولیة والسنویة قبل عرضھا على مجلس اإلدارة  )٢

واعتمادھا ونشرھا، وإبداء الرأى والتوصیة بشأنھا وبغرض التوصل الى قناعة بانھا ال 

بیة، وانھ لم تتضمن أي عبارات او بیانات او معلومات غیر صحیحة ذات اھمیة نس

یحذف من ھذه القوائم أي بیانات او معلومات او مبالغ ذات اھمیة نسبیة ینتج عن حذفھا 

 .ان تكون القوائم المالیة مضللة

 
فیما إذا كان تقریر مجلس األدارة  –بناٌء على طلب مجلس اإلدارة  –إبداء الرأي الفني  )٣

ضمن المعلومات التي تتیح عادلة ومتوازنة ومفھومة وتت والقوائم المالیة للشركة
للمساھمین والمستثمرین تقییم المركز المالي للشركة وأدائھا ونموذج عملھا 

 واستراتیجیتھا.
 ة أو غیر مألوفة تتضمنھا التقاریر المالیة.داراسة أي مسائل مھمّ  )٤
البحث بدقة في أي مسائل یثیرھا المدیر المالي للشركة أو من یتولى مھامة أو مسؤول  )٥

 م في الشركة أو مراجع الحسابات.االلتزا
التحقیق من التقدیرات المحاسبیة في المسائل الجوھریة الواردة في التقاریر  )٦

 المالیة.
دراسة السیاسات المحاسبیة المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصیة لمجلس  )٧

 .اإلدارة في شأنھا

   المراجعة الداخلیةفي مجال  مھام اللجنة -٢

  :مل التالي فیما یخص المراجعة الداخلیة تقوم اللجنة بع
 دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلیة والمالیة وإدارة المخاطر في الشركة. )١



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ٤١صفحة 

 

دراسة تقاریرالمراجعة الداخلیة، ومتابعة تنفیذ األجراءات التصحیحیة للملحوظات  )٢

 الواردة فیھا.

مراجعة الداخلیة الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة ال )٣

بغرض التحقق من توافر الموارد االزمة ومدى فاعلیتھا في  -إن وجدت  – بالشركة

تنفیذ االعمال والمھمات المنوطة لھا من قبل مجلس االدارة، وإذا لم یكن للشركة 

 مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقدیم توصیتھا إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعیینھ.

  .المراجعة الداخلیة للشركة إعتماد إجراءات )٤

 .مراجعة الخطة السنویة الدارة المراجعة الداخلیة واعتمادھا )٥

  .تقییم اداء ادارة المراجعة الداخلیة )٦

 .التحقق من استقاللیة المراجعین الداخلیین )٧

 .وضع االجراءات التصحیحیة للملحوظات الواردة في تقاریر المراجعة الداخلیة )٨

 عیین مدیر وحدة أو إدارة المراجعة الداخلیة أو المراجع الداخلي  لمجلس اإلدارة بت التوصیة )٩

المكافآت والبدالت والمزایا االخرى المخصصة لھ، اقتراح ودارسة طلبات الترشیح ، و

وترشیح الشخص االكثر مالءمة، مع بیان االسباب، والنظر في إنھاء عمل مدیر المراجعة 

جز،أو االعفاء، ورفع ما یتم التوصل الیھ من الداخلیة سواًء بسبب االستقالة، أو الع

  .توصیات في ھذا الشأن الى مجلس االدارة

االجتماع دوریاً بمدیر المراجعة الداخلیة، ومناقشة المواضیع التي ترى اللجنة ضرورة  )١٠

 .مناقشتھا معھ على انفراد

 .ة الداخلیةالمراجعإدارة تكون اللجنة حلقة الوصل ما بین مجلس االدارة، و )١١

  ع الحسابات في مجال مراج مھام اللجنة -٣

 بمراجعة التوصیة لمجلس اإلدارة بترشیح مراجعي الحسابات المرخص لھم )١
حسابات الشركة وعزلھم وتحدید أتعابھم وتقییم أدائھم، بعد التحقق من استقاللھم 

 . ومراجعة نطاق عملھم وشروط التعاقد معھم
یتة وعدالتھ، ومدى فعالیة أعمال التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوع )٢

 المراجعة، مع األخذ في االعتبار القواعد والمعاییر ذات الصلة.
مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعمالھ، والتحقق من عدم تقدیمھ أعماالَ فنیة أو  )٣

 إداریة تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئیاتھا حیال ذلك.
 .ت الشركة على القوائم المالیة ومتابعة مااتخذ بشأنھادراسة مالحظات مراجع حسابا )٤
 اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة. )٥
التحقق ممن لدیھم القدرة على القیام بھذا العمل بكفاءة وفعالیة، وذلك لكى توجھ لھم  )٦

  .الدعوة لمراجعة حسابات الشركة
 :ل ذلك عدة أمور منھا على أن یشم نطاق المراجعة الخارجیة وتحدیده، من التحقق )٧

  .إجراء االختبارات على عینات مختارة من العملیات المالیة للشركة .١
االتصال بمدیني ودائني الشركة أو غیرھم بغرض تأكید األرصدة أو غیر ذلك من  .٢

  .األغراض
 .مراقبة عملیات الجرد بما في ذلك ما یتم منھا في فروع الشركة .٣
 أن القوائم المالیة ككل: حقق منبغرض الت الدولیة،االلتزام بمعاییر .٤



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ٤٢صفحة 

 

 تظھر بعدل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالھا للسنة المالیة المنتھیة في ذلك  -أ
وائم قالتاریخ، وذلك في ضوء العرض واإلفصاح للمعلومات التي تحتوي علیھا ال

 .المالیة وفقاً لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا، والمالئمة لظروف الشركة
 یةوااللتزام بمعاییرالدول للشركة متطلبات نظام الشركات والنظام األساس تتفق مع  -ب

 .القوائم المالیة فیما یتعلق بإعداد وعرض
  .إبالغ المسئولین بالشركة كتابة بما یتبین للمراجع من مالحظات عند قیامھ بالمراجعة  .٥

جنة قبل لتوجھ إدارة الشركة الدعوة للمحاسبین القانونیین الذین تم ترشحیھم من  )٨
المراجعة، ویجب أن تتضمن ھذه الدعوة نطاق المھمة المشار الیھا في البند رقم 

أعاله، إضافة الى الشروط واإللتزامات التي تراھا الشركة ضروریة النجاز ) ٣(
االطالع على  عملیة المراجعة، وعلى مجلس اإلدارة أن یمكن ھؤالء المحاسبین من

بونھا بغرض التعرف على حجم وطبیعة عملیات البیانات، واإلیضاحات التي یطل
الشركة، وعلى كل محاسب تقدیم عرض لمراجعة حسابات الشركة ونبذة عن مكتبھ 

  :متضمنة على األخص ما یلي
التأھیل العلمي والمھني العضاء فریق العمل الذي سیقوم بالمراجعة واسمائھم  .١

  .وجنسیاتھم
  .إیضاحاً عن رقابة جودة العمل في مكتبھ .٢
) ان وجدت(جھات التي ینوي اإلستعانة بھا ألغراض مراجعة حسابات الشركة ال .٣

التي سیشاركون فیھا، وطبیعة مشاركتھم، ومؤھالتھم، وخبرات االفراد  والجوانب
  .الذین سیستعان بھم في ھذا الشأن

 .خبرة المكتب السابقة في مراجعة الشركات المماثلة .٤
 .الموظفین الفنیین الذین یعملون بالمكتب حجم وبیان الفروع التابعة للمكتب، وعدد .٥
عالقة القرابة التي تربط بین المحاسب القانوني، أو فریق العمل الذي سیقوم  .٦

وعالقة العمل بین المحاسب ) ان وجد(بالمراجعة، وبین أعضاء مجلس االدارة 
  ).ان وجدت(القانوني والشركة، او أي عضو من اعضاء مجلس ادارتھا 

  .العداد تقریره حول القوائم المالیة للشركة التاریخ المتوقع .٧
 .أتعاب المراجعة .٨

د ادارة الشركة جدوال مقارناً بالعروض المقدمة من المحاسبین القانونیین وفقاً للبیانات تع )٩

، وترفعھ الى لجنة المراجعة مرفقاً بھ العروض والبیانات )٧(المشار الیھا في البند 

  .المقدمة من المحاسبین القانونیین

تقوم لجنة المراجعة بدراسة الجدول المقارن، والعروض، والبیانات المرفقة بھ، ولھا أن  )١٠

فریق المراجعة لكل مكتب على حده إلجتماع یتم خاللھ مناقشة العرض أن رغبت تدعو 

  ).٨(المقدم منھم، في ضوء البیانات المشار الیھا في البند 

رة تبین فیھا خالصة تحلیلھا للعروض تعد لجنة المراجعة مذكرة تعرض على مجلس االدا )١١

محاسباً قانونیاً أو أكثر من المرشحین لمراجعة حسابات  ترشیحاللجنة ب المقدمة، وتوصي

  .الشركة، وتبین االساس الذي تم بموجبھ الترشیح

المرفوعة الیھ من  بناءا على الترشیح یعرض مجلس إدارة الشركة على الجمعیة العمومیة )١٢

ناً اسماء المحاسبین القانونیین الذین تقدموا بعروضھم، ومن تم ترشیحھ لجنة المراجعة مبی

من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة، وبیان أتعاب المراجعة واالساس الذي 



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ٤٣صفحة 

 

تم بموجبھ الترشیح، ویجوزأن تعین الجمعیة العمومیة العامة محاسباً قانونیاً أو اكثر 

  .أتعابھم ومدة عملھم لمراجعة حسابات الشركة مع تحدید

یجب أن ال تزید مدة المراجعة عن ثالث سنوات متصلة، وللجمعیة العامة العادیة عند  )١٣

الضرورة االحتفاظ بالمحاسب القانوني مدة أطول، على أن تختار معھ محاسباً قانونیاً 

آخر، وفي كل االحوال ال بد من تغییر احد المحاسبین بعد مضى مدة الخمس سنوات 

  .ةالمتصل

تقوم اللجنة بدراسة التقاریر والمالحظات التي یقدمھا المحاسب القانوني، وتكون اللجنة  )١٤

حلقة الوصل بین المراجع الخارجي ومجلس االدارة، بما یمكن المراجع الخارجي من 

  .القیام بعملھ بمنأى عن أي قیود أو تأثیرات من قبل مجلس االدارة وادارة الشركة

  :الحسابات الخارجي تزام بالمھام التالیة فیما یتعلق بمراجعیتعین على اللجنة االل )١٥

الشركة ومدى إلتزامھ بالحیاد والعدالة  من إستقاللیة مراجع حسابات التحقق والتأكد .١
والموضوعیة عند تقدیم ادلة وقرائن المراجعة وعند الوصول الى رأي على القوائم 

ألخذ في االعتبار القواعد والمعاییر المالیة، وكذلك ومدى فعالیة أعمال المراجعة، مع ا
 ذات الصلة.

، وإعتماد أي عمل خارج نطاق المراجعة التي حسابات الشركة متابعة أعمال مراجع  .٢
  .یكلفون بھا أثناء قیامھم بأعمال المراجعة

دراسة  ومراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعمالة، والتحقق من عدم تقدیمھ  .٣
 رج عن نطاق أعمال المراجعة، وأبداء مرئیاتھا حیال ذلك.أعماالُ فنیة أو إداریة تخ

 الشركة. اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات .٤
نطاق واسلوب عمل مراجع حساباتالشركة وإبداء المالحظات علیھا ان وجدت  فحص .٥

وكذلك عن مدى تنسیقھ لنشاطھ مع نشاط ادارة المراجعة الداخلیة للشركة وعدم 
  .ومھام المراجعة الداخلیة االزدواجیة بین مھامھ

مراجعة االفصاح المالیة المقدم من ادارة الشركة للمراجع الخارجي، وإبداء مرئیاتھا  .٦
  .حولھ لمجلس االدارة

  .النظر في تباین وجھات النظر التي قد تنشأ بین المراجع الخارجي وادارة الشركة .٧
ر من مراجع خارجي التأكد من تنسیق اعمال المراجعة الخارجیة في حالة وجود اكث .٨

 .للشركة
اإلجتماع مع المراجع الخارجي لمناقشة القوائم المالیة للشركة والتأكد من بیانھا  .٩

  .للموقف المالي العادل للشركة وما یراه من مالحظات بشأنھا
دراسة ومناقشة تقریر مراجع حساباتالشركة ،وتقدیم التوصیة بشأن ما ورد بھ لمجلس  .١٠

  .اإلدارة
المراجع الخارجي والتوصیة للمجلس باعادة تكلیفھ أو إنھاء التعاقد  النظر في أداء .١١

  .معھ

 :االلتزامفي مجال  مھام اللجنة- ٤ 

مراجعة نتائج تقاریر الجھات الرقابیة والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات االزمة  )١

 بشأنھا.

 لعالقة.التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسیاسات والتعلیمات ذات ا )٢

مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجریھا الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقدیم  )٣

 مرئیاتھا واإلجراءات التى یتعین اتخاذھا حیال ذالك لمجلس اإلدارة.



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ٤٤صفحة 

 

رفع ماتراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنھا إلى مجلس اإلدارة، وإبداء  )٤

  ن اتخاذھا.توصیاتھا باإلجراءات التى یتعی

  حدوث تعارض بین لجنة المراجعة ومجلس اإلدارة: – )٥٤(المادة 

إذا حصل تعارض بین توصیات لجنة المراجعة وقرارات مجلس اإلدارة، أو إذا رفض المجلس 

األخذ بتوصیة اللجنة بشأن تعیین مراجع حسابات الشركة وعزلة وتحدید أتعابة وتقییم أدائھ أو 

، فیجب تضمین تقریر مجلس اإلدارة توصیة اللجنة ومبرراتھا، وأسباب تعیین المراجع الداخلي

  عدم أخذه بھا.

 اجتماعات لجنة المراجعة  – )٥٥(لمادة ا

  إجراءات االجتماعات : -١

في السنة أو اكثر حسب الحاجة ل على األقاربعة إجتماعات بصفة دوریة  اللجنة تجتمع )١

االجتماع بوقت ل دعوات االجتماع قبل ارسا ویتم، وذلك بدعوة من رئیسھا للقیام بمھامھا

  االجتماع وأیة وثائق أخرى.ل أعمال كاف مع جدو

 مع مراجع حسابات الشركة، ومع المراجع الداخلي للشركة. تجتمع اللجنة بصفة دوریة )٢

للمراجع الداخلي ومراجع الحسابات طلب االجتماع مع لجنة المراجعة كلما دعت الحاجة  )٣

 إلى ذلك.

  .اع اللجنة صحیحاً اال اذا حضره نصف عدد االعضاء على االقلال یكون اجتم )٤

عضو آخر لحضور االجتماع بالنیابة عنھ أو التصویت عنھ ل الیمكن لعضو اللجنة توكی )٥

  في االجتماعات.

  خذ بالقرار الذي صوت لھ رئیس اللجنة في حالة تساوي األصوات.ؤی )٦

المراجعة عات لجنة یجب على أعضاء اللجنة وغیرھم من االشخاص الحاضرین الجتما )٧

المحافظة على سریة االجتماعات والمستندات التي حصلوا علیھا وفحوى نقاشاتھم في 

االجتماعات وعدم افشاء أسرار الشركة وخاصة أسرار العملیات التشغیلیة واألسرار 

 المھنیة التي تم االلمام بھا أثناء عملھم باللجنة.

  محاضر االجتماعات : -٢

 .راراتھا في محاضر یوقعھا االعضاء وامینھا تثبت مداوالت اللجنة وق )١

ل یتم توثیق القرارات والتوصیات الصادرة عن النقاشات التي جرت في االجتماع من قب )٢
 .اللجنةامین 

یتم االحتفاظ بنسخة موقعة من المحاضر مرفقة مع الوثائق ذات الصلة والمراسالت في  )٣
 اللجنة.امین عھدة 

  



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ٤٥صفحة 

 

  : ریالمسئولیات المتعلقة بالتقار -٣

رفع تقریر رسمي بشأن إذا رأى ذلك  على رئیس اللجنة ، اللجنةه اجتماع تعقدل عقب ك )١
ویتضمن التقریر االجتماع الى مجلس اإلدارة ل وقائع ومناقشات وقرارات اللجنة خال

 .كافة االجراءات التي اتخذتھا اللجنة في االجتماع
ي تقع ضمن اختصاصاتھا تقدم اللجنة التوصیات المناسبة الى المجلس في األمور الت )٢

  .والتي ترى ضرورة اتخاذ اإلجراء الالزم تجاھھا

  : ترتیبات تقدیم الملحوظات – )٥٦(المادة 

على لجنة المراجعة وضع اُلیة تتیح للعاملین في الشركة تقدیم ملحوظاتھم بشأن أي تجاوزفي 

لیة بإجراء تحقیق وعلى اللجنة التحقق من تطبیق ھذه االُ غیرھا بسریة، أو التقاریر المالیة

  مستقل یتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوزوتبني إجراءات متابعة مناسبة.

  صالحیات لجنة المراجعة – )٥٧(المادة 

 صالحیات لجنة -١

  في سبیل أداء مھامھا : یحق للجنة
على كافة الموارد والمعلومات ل الحصوحق االطالع على سجالت الشركة ووثائقھا، و )١

 تھا.واجباتھا مسئولیاالالزمة لھا ألداء 
 أن تطلب أي إیضاح أو بیان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفیذیة. )٢
یحق للجنة تشكیل لجان فرعیة بموافقة مجلس االدارة الي غرض تراه مناسبا ، كما یحق  )٣

لھا منح ھذه اللجان الفرعیة بعض صالحیاتھا وسلطاتھا متى ما رأت ذلك مناسباً ، على 
  .عدد اعضاء أي لجنة فرعیة من ھذه اللجان على عضوین ان ال یقل

یحق للجنة طلب حضور أي مدیرین او مسئولین او موظفین من الشركة، او أي اشخاص  )٤
تحتاج اللجنة للتشاور والتداول معھم، وذلك في أي اجتماع للجنة لیقوموا بتقدیم المعلومات 

  .الالزمة التي تطلبھا اللجنة
مجلس اإلدارة دعوة الجمعیة العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق  یحق للجنة أن تطلب من )٥

 مجلس اإلدارة عملھا أو تعرضت الشركة ألضرار أو خسائرجسیمة.

  احكام عامة : -٢

اللجنة ونطاق مسئولیاتھا بما في ذلك كیفیة تنفیذ تلك ل أعماالمراجعة توضح الئحة لجنة  )١
 .المسئولیات لھا وإجراءات عملھا وشروط عضویتھا

ال یجوز ألعضاء لجنة المراجعة أن یذیعوا إلى المساھمین أو إلى الغیر ما وقفوا علیھ من  )٢
 .أسرار الشركة بسبب مباشرتھم لعملھم وإال وجب عزلھم ومساءلتھم عن التعویض

ال یجوز للشركة ان تقدم قرضا نقدیا من أي نوع العضاء لجنة المراجعة، وان تضمن  )٣
اكثر مع الغیر، ویعتبر باطال كل عقد یتم بالمخالفة الحكام  أي قرض یعقده واحد منھم او

 .ھذه الالئحة
ال یتم تعدیل، أو حذف، أو اضافة أي مواد لھذه الالئحة اال بناًء على اقتراح من مجلس  )٤

یقوم المجلس بمراجعة ھذه الالئحة واجراء التعدیالت والتحدیثات الالزمة علیھا واالدارة 
نظمة أالتعدیالت والتحدیثات بالحد المطلوب لتتماشى مع  ذلك ضروریا وتكونى كلما رأ

  وتعرض ھذة التعدیالت والتحدیثات للجمعیة العامة إلقرارھا. ولوائح ھیئة السوق المالیة
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 ٧٢ من صفحة ٤٦صفحة 

 

  لثالفصل الثا
  لجنة المكافآت والترشیحات

 

عن مجلس ھیئة السوق  ةمن الئحة حوكمة الشركات الصادر) ٦٤و( )٦٠(تتطلب المادة رقم 

الموافق  ھ١٦/٥/١٤٣٨بتاریخ٢٠١٧-١٦-٨للقراررقم وفقا ة العربیة السعودیةلیة في المملكالما

وتاریخ  ٣، بناُء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/م١٣/٢/٢٠١٧

وتاریخ  ٢٠١٨-٣٥-١ھـ المعدلة بقرار مجلس ھیئة السوق المالیة رقم ٢٨/٢/١٤٣٧

 لجنة الترشیحات والمكافآت. شكیلت م ٢٦/٣/٢٠١٨ھـ الموافق ٩/٧/١٤٣٩

الى تطبیق إطار حوكمة الشركة وفقا لنظام شركة اتحاد مصانع االسالك یسعى مجلس إدارة 

الشركة تتماشى ل التأكد بأن أعمال ھیئة السوق المالیة ومن أجل حوكمة الشركات الصادر من قب

لجنة الترشیحات الئحة اد حوكمة الشركات فقد قام المجلس بإعدل الممارسات في مجال مع أفض

 والمكافآت.

بناًء على للجمعیة العامة للشركة مجلس إدارة الشركة ل على ھذه القائمة من قبتحدیث تمت 

وتعتبر وثیقة ملزمة ضمن سیاسات وإجراءات الشركة تستخدم السیاسات ، التعدیالت الجدیدة

  مكافآت.  لجنة الترشیحات والل واالجراءات الواردة في ھذه الالئحة من قب

في السیاسات واالجراءات المذكورة في ھذه الالئحة یجب أن تتم الموافقة علیھ من یر إن أي تغی

  العامة للشركة.الجمعیة و ةمجلس اإلدارل قب

  :الترشیحات والمكافآتلجنة تشكیل  – )٥٨(المادة 

 :تشكیل اللجنة  –١

أن یكون أعضاؤھا  تالترشیحات والمكافآلجنة عند تشكیل جلس إدارة الشركة میراعي  )١

أشخاص أو ب تنفیذیینغیرأعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلیین ویجوزاإلستعانة ب

كون بینھم عضو على أن یمن غیرأعضاء المجلس سواء أكانوا من المساھمین أم غیرھم 

 مستقل على األقل.

حة عمل لجنة الئ-على اقتراح مجلس اإلدارة ءً بنا -للشركة الجمعیة العامة العادیة صدر ت )٢

على أن تشمل ھذه الالئحة ضوابط و إجراءات عمل اللجنة  الترشیحات والمكافآت

 ومكافاَتھم. اللجنةل ومدة عضویتھم وأسلوب عمئھا، قواعد اختیار أعضاومھامھا و

ل یختارھم مجلس اإلدارة لجنة الترشیحات والمكافآت من ثالثة أعضاء على األقل یشك )٣

 .مجلس اإلدارة

ویتم ، أن تتعارض مع استقاللیتھم یمكن ن ألعضاء اللجنة أي عالقة یجب أن ال یكو )٤

 بھا لتقییم مدى استقاللیة األعضاء.ل االلتزام باللوائح واألنظمة المعمو

ل یحق فقط ألعضاء اللجنة حضور اجتماعاتھا ویجوز دعوة أشخاص أخرین لحضور ك )٥

 أو جزء من االجتماع وذلك حسب الحاجة.
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 ٧٢ من صفحة ٤٧صفحة 

 

 رئیس اللجنة : -٢

ً تختار اللج )١  .نة من بین أعضائھا رئیسا

ل أعمال وتحدید جدو، بتنظیم اجتماعات اللجنة الترشیحات والمكافآترئیس لجنة  یقوم )٢

 اجتماعاتھا واالطالع على كافة المعلومات والوثائق الالزمة لتنفیذ مسئولیاتھا.

ل اعمایاً لتسییر و ضرورباً أمناسإذا كان یحق للرئیس وضع قواعد اخرى من وقت آلخر  )٣

 .والجمعیة العامة مجلس اإلدارة ، على أن یتم الموافقة علیھا من قبلنةاللج

 اللجنة :أمین  -٣

وتكون مھامھ ومسئولیاتھ متعلقة رھم من غیمن بین أعضائھا أو لھا أمیناً یمكن للجنة تعیین 

وقائع االجتماعات بھدف رفع التقاریر ل لتوثیق واالحتفاظ بكامبإعداد محاضر اإلجتماعات وا

الیھ ل وتأدیة كافة المھام األخرى التي یمكن أن توك، نشطة اللجنة الى مجلس اإلدارةال حو

 اللجنة.ل من حین آلخر من قب

 : مدة عضویة عمل اللجنة -٤

یجب أن تكون عضویة اللجنة متوافقة مع مدة عضویة مجلس اإلدارة للشركة بحیث ال  )١

 .تزید  عن ثالث سنوات وال تقل عن سنة

حسب الفقرة أعضاء لجنة الترشیحات والمكافآت أثناء مدة العضویة إذا شغر مركز أحد  )٢

یعین عضواً آخر في المركز الشاغر ویكمل العضو ، ) (إنتھاء عضویة اللجنة ٥رقم 

 .الجدید مدة سلفھ

 : إنتھاء عضویة اللجنة-٥
 .تنتھي عضویة اللجنة بانتھاء مدة عضویة مجلس اإلدارة )١

جنة الترشیحات والمكافآت بالكامل أو أحد أعضائھا  یجوز لمجلس اإلدارة عزل أعضاء ل )٢

 .في حالة مخالفة أي منھم لألحكام الواردة في ھذه الالئحة

یحق لعضو اللجنة أن یستقیل من عضویة اللجنة وذلك بتسلیمھ إشعار خطي لرئیس  )٣

المجلس ورئیس اللجنة، وتصبح اإلستقالة ساریة المفعول في وقت تسلیم اإلشعار، إال إذا 

دد اإلشعار تاریخاً للتنفیذ، على أن یكون ذلك في وقت الئق یقبل بھ مجلس اإلدارة وإال ح

 .كان مسئوالً من قبل الشركة

 :قواعد إختیار أعضاء لجنة الترشیحات والمكافآت -٦

ویجوزاإلستعانة بأعضاء غیرتنفیذیین أعضاء اللجنة من األعضاء المستقلیین أن یكون  )١

 مستقل على األقل.على أن یكون بینھم عضو 

 یجوزاإلستعانة بأشخاص من غیرأعضاء المجلس سواء أكانوا من المساھمین أم غیرھم )٢

 .رئیسا للجنة ، یجوز أن یكون رئیس مجلس اإلدارة ال )٣

 . ان ال یكون ممن یقومون بعمل فني او اداري في الشركة ولو على سبیل االستشارة )٤

 . الكافیة واالمانة والموھبة ان یتوافر في العضو المؤھل المناسب والخبرة )٥

یلتزم عضو اللجنة بما یلتزم بھ عضو مجلس االدارة مع المحافظة التامة على سریة  )٦

 .المعلومات وعدم اذاعة اسرار الشركة الي جھة كانت



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ٤٨صفحة 

 

 صالحیات اللجنة : -٧

على كافة الموارد والمعلومات الالزمة لھا ألداء واجباتھا ل یحق للجنة الحصو )١

 مسئولیاتھا.

للجنة تشكیل لجان فرعیة بموافقة مجلس االدارة الي غرض تراه مناسبا ، كما یحق  یحق )٢

لھا منح ھذه اللجان الفرعیة بعض صالحیاتھا وسلطاتھا متى ما رأت ذلك مناسباً ، على 

 .ان ال یقل عدد اعضاء أي لجنة فرعیة من ھذه اللجان على عضوین

موظفین من الشركة، او أي اشخاص یحق للجنة طلب حضور أي مدیرین او مسئولین او  )٣

تحتاج اللجنة للتشاور والتداول معھم، وذلك في أي اجتماع للجنة لیقوموا بتقدیم المعلومات 

 .الالزمة التي تطلبھا اللجنة

 المكافآت والترشیحاتمكافآت أعضاء لجنة  - ٨

آت مكاف بناًء على سیاسة الترشیحات والمكافآتیحدد مجلس اإلدارة مكافآت أعضاء لجنة  )١

 .مجلس اإلدارة ولجانھ واإلدارة التنفیذیة المرفقة مع ألئحة الحوكمة للشركة

یحق العضاء اللجنة المقیمین خارج الریاض الحصول على تعویض عن تكالیف  )٢

 .السفرواإلقامة بناًء على سیاسة مكافآت مجلس اإلدارة ولجانھ واإلدارة التنفیذیة

مقدمة الى الجمعیة العامة عن التعویضات یجب أن تفصح تقاریر مجلس اإلدارة ال )٣

حال انعقاد وغیرھا من المبالغ المدفوعة إلى أعضاء اللجنة بما في ذلك مصاریف السفر 

 .االجتماع خارج الریاض

  المكافآت والترشیحاتاختصاصات لجنة  –) ٥٩(المادة 

  بما یلي: الترشیحات والمكافآت تختص لجنة 

  : المكافاّت -١

اللجان المنبثقة عن المجلس واضحة لمكافاَت أعضاء مجلس اإلدارة إعداد سیاسة  و )١

العامة،  واإلدارة التنفیذیة، ورفعھا إلى مجلس اإلدارة للنظر فیھا العتمادھا من الجمعیة

على أن یراعى في تلك السیاسة اتباع معاییر ترتبط باألداء، واإلفصاح عنھا، والتحقق 

 من تنفیذھا.

كافآت الممنوحة وسیاسة المكافآت المعمول بھا وبیان أي إنحراف توضیح العالقة بین الم )٢

 جوھري عن ھذه السیاسة.

 المراجعة الدوریة لسیاسة المكافآت وتقییم مدى فعالیتھا في تحقیق األھداف المتوخاة منھا. )٣

التوصیة لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنھ وكبار  )٤

 شركة وفقا للسیاسة المعتمدة.التنفیذیین بال

 : الترشیحات -٢

 إقتراح سیاسات واضحة للعضویة في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة.  )١

فیة وإعادة ترشیحھم وفقا للسیاسات والمعاییر أعضاء بترشیح لمجلس اإلدارة التوصیة  )٢

 مع مراعاة عدم ترشیح أي شخص سبقت إدانتة بجریمة مخلة باألمانة. المعتمدة،



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ٤٩صفحة 

 

إعداد وصف للقدرات والمؤھالت المطلوبة لعضویة مجلس اإلدارة وشغل وظائف  )٣

 اإلدارة التنفیذیة

 تحدید الوقت الذي یتعین على العضو تخصیصھ ألعمال مجلس اإلدارة. )٤

 مجلس یةمن المھارات المناسبة لعضو والالزمة المراجعة السنویة لإلحتیاجات المطلوبة )٥

 فیذیة.ووظائف اإلدارة التناإلدارة ، 

تقوم اللجنة بمراجعة ھیكل مجلس اإلدارة ،واإلدارة التنفیذیة ورفع التوصیات في شأن  )٦

 التغییرات التي یمكن إجراؤھا.

یجب على اللجنة التأكد بشكل سنوي من إستقالل األعضاء المستقلین ، وعدم وجود أي  )٧

 تعارض مصالح إذا كان العضو یشغل عضویة مجلس إدارة شركة اخرى.

للجنة بتحدید جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة ، وإقتراح معالجتھا بما یتفق تقوم ا )٨

 مع مصلحة الشركة.

وضع وصف وظیفي لألعضاء التنفیذیین واألعضاء غیر التنفیذیین واألعضاء المستقلین  )٩

 .وكبار التنفیذیین

وضع اإلجراءات الخاصة في حالة شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو  )١٠

 .التنفیذیین كبار

  وإجراءات الترشیح: سیاسة المكافآت – )٦٠(المادة 

 : المكافاّت سیاسة -١

دون إخالل بأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالیة ولوائحھما التنفیذیة یجب أن یراعي في 

  سیاسة المكافآت ما یلي:
 إنسجامھا مع استراتیجیة الشركة وأھدافھا )١

ضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة على إنجاح أن تقدم المكافآت بغرض حث أع )٢

الشركة وتنمیتھا على المدى الطویل كأن تربط الجزء المتغیر من المكافآت باآلداء على 

 المدى الطویل

المكافآت بناء على مستوى الوظیفة والمھام والمسئولیات المنوطة بشاغلھا أن تحدد  )٣

 .والمؤھالت العلمیة والمھارات ومستوى اآلداء

 إنسجامھا مع حجم وطبیعة ودرجة المخاطر لدى الشركة. )٤

األخذ في االعتبار ممارسات الشركات األخرى في تحدید المكافآة مع تفادي ما قد ینشأ  )٥

 عن ذلك من ارتفاع غیر مبرر للمكافآت والتعویضات.

 .اأن تستھدف استقطاب الكفاءات المھنیة والمحافظة علیھا وتحفیزھا مع عدم المبالغة فیھ )٦

 أن تعد المكافات عند التعینات الجیدة بناءا على ماتحدده اللجنة. )٧

حاالت إیقاف صرف المكافأة أو استردادھا إذا تبین أنھا تقررت بناء على معلومات غیر  )٨

دقیقة قدمھا عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفیذیة وذلك لمنع استغالل الوضع 

 .ةالوظیفي للحصول على مكافآت غیر مستحق

اإلدارة التنفیذیة سواء أكانت و تنظیم منح أسھم في الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة )٩

 جدیدا أم أسھما اشترتھا الشركة. اَ إصدار



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ٥٠صفحة 

 

 :إجراءات الترشیح  -٢
على لجنة الترشیحات والمكافاّت عند ترشیح أعضاء مجلس اإلدارة مراعاة ماتقررة الھیئة  )١

فقا لسیاسة ومعاییر ن شروط وأحكام، وو،وماورد في ألئحة الحوكمة ممن متطلبات 

 .لشركةالخاصة باالمرفقة مع ألئحة الحوكمة  وإجراءات عضویة مجلس اإلدارة

یفضل أن یكون عدد المرشحین لمجلس اإلدارة الذین تطرح أسماؤھم أمام الجمعیة العامة  )٢

ة عامة فرصعدد المقاعد المتوافرة في مجلس اإلدارة أو یفوقھم بحیث یكون لدى الجمعیة ال

  االختیار من بین المرشحین.

 المكافآت والترشیحاتجتماعات لجنة ا – )٦١(المادة 

  إجراءات اإلجتماعات : -١

، وذلك في السنة أو اكثر حسب الحاجة للقیام بمھامھال على األق إجتماع واحدتعقد اللجنة  )١

ل دواالجتماع بوقت كاف مع جل دعوات االجتماع قبل ویتم ارسابدعوة من رئیسھا 

  االجتماع وأیة وثائق أخرى.ل أعما

 .ال یكون اجتماع اللجنة صحیحاً اال اذا حضره نصف عدد االعضاء على االقل )٢

عضو آخر لحضور االجتماع بالنیابة عنھ أو التصویت عنھ ل الیمكن لعضو اللجنة توكی )٣

 في االجتماعات.

 خذ بالقرار الذي صوت لھ رئیس اللجنة في حالة تساوي األصوات.ؤی )٤

لى أعضاء اللجنة وغیرھم من االشخاص الحاضرین الجتماعات لجنة الترشیحات یجب ع )٥

والمكافآت المحافظة على سریة االجتماعات والمستندات التي حصلوا علیھا وفحوى 

نقاشاتھم في االجتماعات وعدم افشاء أسرار الشركة وخاصة أسرار العملیات التشغیلیة 

 عملھم باللجنة.واألسرار المھنیة التي تم االلمام بھا أثناء 

 محاضر االجتماعات : -٢

 .تثبت مداوالت اللجنة وقراراتھا في محاضر یوقعھا االعضاء وامینھا  )١

 اللجنة.ل امین یتم توثیق القرارات والتوصیات الصادرة في االجتماع من قب )٢

یتم االحتفاظ بنسخة موقعة من المحاضر مرفقة مع الوثائق ذات الصلة والمراسالت في  )٣

  جنة.اللامین عھدة 

 : رالمسئولیات المتعلقة بالتقاری -٣

تقدم اللجنة التوصیات المناسبة الى المجلس في األمور التي تقع ضمن اختصاصاتھا والتي 
 ترى ضرورة اتخاذ اإلجراء الالزم تجاھھا.

  نشر إعالن الترشیح  –) ٦٢المادة (

وفي  لكتروني للسوقعلى الشركة نشر إعالن الترشح في الموقع االلكتروني للشركة والموقع اال

أي وسیلة أخرى تحددھا الھیئة وذلك لدعوة األشخاص الراغبین في  الترشح لعضویة مجلس 

  اإلدارة على أن یظل باب الترشح مفتوحا مدة شھر على األقل من تاریخ اإلعالن.

  



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ٥١صفحة 

 

  حق المساھم في الترشیح  –) ٦٣المادة (

یة مجلس اإلدارة وفقا أحكام نظام یحق لكل مساھم في الشركة ترشیح نفسھ أو غیره لعضو

 الشركات ولوائحھ التنفیذیة.

 احكام عامة :  –) ٦٤(المادة 

ى یقوم المجلس بمراجعة ھذه الالئحة واجراء التعدیالت والتحدیثات الالزمة علیھا كلما رأ -١
نظمة ولوائح ھیئة أذلك ضروریا وتكون التعدیالت والتحدیثات بالحد المطلوب لتتماشى مع 

 الیة.السوق الم
ال یتم تعدیل، أو حذف، أو اضافة أي مواد لھذه الالئحة اال بناًء على اقتراح من مجلس  -٢

یقوم المجلس بمراجعة ھذه الالئحة واجراء التعدیالت والتحدیثات الالزمة علیھا االدارة و
نظمة أذلك ضروریا وتكون التعدیالت والتحدیثات بالحد المطلوب لتتماشى مع ى كلما رأ

  وتعرض ھذة التعدیالت والتحدیثات للجمعیة العامة إلقرارھا. السوق المالیةولوائح ھیئة 

  رابعالفصل ال
  اللجنة التنفیذیة

 

فقد تم تشكیل اللجنة التنفیذیة بناًء على قرار  الئحة حوكمة الشركات من  ٥٠بناءا على المادة 

ھـ الموافق ١٤٣٧ /٢١/٠٦والمنعقد في لثة مجلس اإلدارة في إجتماعة األول من الدورة الثا

  م البند الثالث من محضر اإلجتماع.٢٠١٦/ ٣٠/٠٣

  :اللجنة التنفیذیة ومدة العضویة لجنة شكیل ت –) ٦٥(المادة  

 :تشكیل اللجنة  - ١
 لمجلس اإلدارة تشكیل اللجنة التنفیذیة من بین أعضائة او من غیرھم. )١
ائھا والنصاب یحدد مجلس اإلدارة طریقة عمل اللجنة واختصاصاتھا وعدد أعض )٢

 الضروري إلجتماعاتھا.
 تمارس اللجنة الصالحیات التى یولیھا لھا المجلس وفقاً لتعلیمات وتوجیھات المجلس. )٣
الیجوز للجنة التنفیذیة إلغاء أو تعدیل أي من القرارات والقواعد التى أقرھا مجلس  )٤

 اإلدارة.
جلس اإلدارة، من أعضاء تشكل اللجنة التنفیذیة  من أربعة أعضاء على األقل یختارھم م )٥

 .لشركةالتنفیذي لئیس الرمن بینھم  ویكوناو من غیرھم، مجلس اإلدارة 

 رئیس اللجنة : - ٢

تختار اللجنة من بین أعضائھا رئیساً كما یجوز أن تختار أمینا من أعضائھا أو من  )١
 .غیرھم

 ا واالطالع اجتماعاتھل أعمال وتحدید جدو، بتنظیم اجتماعات اللجنة لجنةلایقوم رئیس  )٢
 على كافة المعلومات والوثائق الالزمة لتنفیذ مسئولیاتھا.

یاً لتسییر و ضرورباً أمناسإذا كان یحق للرئیس وضع قواعد اخرى من وقت آلخر  )٣
 .من قبل مجلس اإلدارة ، على أن یتم الموافقة علیھااللجنةل اعما

  
  



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ٥٢صفحة 

 

  اللجنة :أمین  - ٣
  :وتكون مھامھ ومسئولیاتھ رھم من غیأعضائھا أو من بین لھا أمیناً یمكن للجنة تعیین      

 . لتوثیقإعداد محاضر اإلجتماعات وا )١
  .انشطة اللجنة الى مجلس اإلدارةل وقائع االجتماعات بھدف رفع التقاریر حول االحتفاظ بكام )٢
  اللجنة.ل الیھ من حین آلخر من قبل تأدیة كافة المھام األخرى التي یمكن أن توك )٣

  : ةمدة عضویة عمل اللجن -٤

یجب أن تكون عضویة اللجنة متوافقة مع مدة عضویة مجلس اإلدارة للشركة بحیث ال  )١

 .تزید عن ثالث سنوات وال تقل عن سنة

یعین عضواً آخر في المركز إذا شغر مركز أحد أعضاء اللجنة أثناء مدة العضویة  )٢

 .ویتم الموافقة علیھ من مجلس اإلدارةالشاغر ویكمل العضو الجدید مدة سلفھ

  : إنتھاء عضویة اللجنة –٥

 .تنتھي عضویة اللجنة بانتھاء مدة عضویة مجلس اإلدارة )١
تنتھي عضویة رئیس الشركة بإنتھاء عالقتھ مع الشركة أو أي قرار یصدر من مجلس  )٢

  االدارة بشأن إنتھاء عضویة لرئیس الشركة في اللجنة .
أحد أعضائھا  في حالة   یجوز لمجلس اإلدارة عزل أعضاء اللجنة التنفیذیة بالكامل أو )٣

  .مخالفة أي منھم لألحكام الواردة في ھذه الالئحة أو ألي سبب أخر یراھا مجلس األدارة
 یعتبر عضو اللجنة مستقیالً حكماً إذا تخلف عن حضور اجتماعات اللجنة إلكثر من ثالث )٤

 .جلسات متتالیة، دون إذن مسبق من رئیس اللجنة أو عذر مقبول
أن یستقیل من عضویة اللجنة وذلك بتسلیمھ إشعار خطي لرئیس یحق لعضو اللجنة  )٥

  المجلس ورئیس اللجنة، وتصبح اإلستقالة ساریة المفعول في وقت تسلیم اإلشعار، إال 
ة الئق یقبل بھ مجلس اإلدارإذا حدد اإلشعار تاریخاً للتنفیذ، وعلى أن یكون ذلك في وقت 

  .كان مسئوالً من قبل الشركةوإال 

  :د إختیار أعضاء اللجنة التنفیذیة قواع -٦
 ویتم ترشیحھم من قبل المجلس .او من غیرھم، أن یكون من أعضاء مجلس اإلدارة  )١
 یكون من بینھم رئیس الشركة حتى ولو لم یكن عضوا بالمجلس. )٢
ان ال تكون لھ مصلحة مباشرة او غیر مباشرة في االعمال والعقود التي تتم لحساب  )٣

  .الشركة
 لجنة بما یلتزم بھ عضو مجلس االدارة مع المحافظة التامة على سریةیلتزم عضو ال )٤

 .المعلومات وعدم اذاعة اسرار الشركة الي جھة كانت
  صالحیات اللجنة : -٧

 تھا.على كافة الموارد والمعلومات الالزمة لھا ألداء واجباتھا مسئولیال الحصویحق للجنة  )١
ارة الي غرض تراه مناسبا ، كما یحق یحق للجنة تشكیل لجان فرعیة بموافقة مجلس االد )٢

لھا منح ھذه اللجان الفرعیة بعض صالحیاتھا وسلطاتھا متى ما رأت ذلك مناسباً ، على 

  .ال یقل عدد اعضاء أي لجنة فرعیة من ھذه اللجان على عضوین ان
 یحق للجنة طلب حضور أي مدیرین او مسئولین او موظفین من الشركة، او أي اشخاص )٣

ة للتشاور والتداول معھم، وذلك في أي اجتماع للجنة لیقوموا بتقدیم المعلومات تحتاج اللجن
  .الالزمة التي تطلبھا اللجنة



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ٥٣صفحة 

 

 یجوز للجنة اإلستعانة كلما دعت الحاجة بمستشارین مستقلین للقیام بدراسات متخصصة )٤
 تساعد اللجنة على تنفیذ مھامھا ، وتحدید اتعابھم.

 صالحیات اللجنة : -٨

اإلدارة مكافآت أعضاء لجنة بناًء على سیاسة مكافآت مجلس اإلدارة ولجانھ یحدد مجلس  )١
 .واإلدارة التنفیذیة المرفقة مع ألئحة الحوكمة للشركة

یحق العضاء اللجنة المقیمین خارج الریاض الحصول على تعویض عن تكالیف  )٢
 .نفیذیةالسفرواإلقامة بناًء على سیاسة مكافآت مجلس اإلدارة ولجانھ واإلدارة الت

یجب أن تفصح تقاریر مجلس اإلدارة المقدمة الى الجمعیة العامة عن التعویضات وغیرھا  )٣
حال انعقاد االجتماع من المبالغ المدفوعة إلى أعضاء اللجنة بما في ذلك مصاریف السفر 

  .خارج الریاض

  : ئولیاتھا اللجنة التنفیذیة ومسمھام  – )٦٦(المادة 

  اتھا مایلي:تشمل مھام اللجنة ومسئولی

تقوم اللجنة التنفیذیة بعمل نفس مھام مجلس اإلدارة في حالة تفویض المجلس لبعض من  -١

صالحیاتة للجنة التنفیذیة ویكون ذلك بناء على إجتماع المجلس ویدون ذلك في محضر 

  إجتماع المجلس.

ي شراء ف للجنة التنفیذیة الحق في إتخاذ القرارات المناسبة سواء في شراء أالت ومعدات أو -٢

ملیون لایر  ١٠أراضي أو مستودعات لفروع الشركة على أال تتجاوز كل قرار مبلغ وقدرة 

  وتقدیم تقریرإلطالع المجلس في اول أجتماع لھ.

متابعة تنفیذ سیاسات ولوائح الشركة المالیة واإلداریة والرقابیة وتطویرھا وإقتراح  -٣

  التعدیالت المناسبة علیھا لمجلس اإلدارة.

ة خطط الشركة اإلستراتیجیة الطویلة والمتوسطة والقصیرة األجل وتعدیلھا متابع -٤

 ومراجعتھا من حین ألخر.

  رفع التوصیات لمجلس اإلدارة بخصوص توزیع األرباح. -٥

متابعة تنفیذ الخطط والموازنات التقدیریة للشركة ومتابعة اإلداء الفعلي ومتابعة اإلنحرافات  -٦

  ختصین اإلجابة علیھا وتقدیم التوصیات بشأنھا.إن وجدت والطلب من المدراء الم

مراجعة الموازنات الراسمالیة المعتمدة من مجلس اإلدارة وللجنة الصالحیات بتجاوز  -٧

  .%١٠الموازنة بحد أقصى 

  مراجعة القوائم المالیة الربع سنویة والحسابات الختامیة والتقاریر الشھریة للشركة. -٨

  ن المراجع الداخلي والمراجع الخارجي .متابعة التوصیات الھامة المقدمة م -٩

إجراء الدرسات الآلزمة إلستثمارات الشركة الجدیدة وإتخاذ القرارت الالزمة بشأنھا بناء  -١٠

  على تفویض مجلس اإلدارة .

  المجلس للجنة. ویحددھا أي مھام أخرى یوكلھا تنفیذ  -١١

  

  

  

  

  



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ٥٤صفحة 

 

 : جتماعاتإلاومحاضرجراءات إ –  )٦٧(المادة 

  تماعات :إجراءات االج -١

 ،في السنة أو اكثر حسب الحاجة للقیام بمھامھال على األقإجتماعات  ثالثةاللجنة تعقد  )١

 لاالجتماع بوقت كاف مع جدول دعوات االجتماع قبل ویتم ارساوذلك بدعوة من رئیسھا 

 االجتماع وأیة وثائق أخرى.ل أعما

  .ى االقلال یكون اجتماع اللجنة صحیحاً اال اذا حضره نصف عدد االعضاء عل )٢

 أن ینیب غیرة في حضور إجتماعات اللجنة.الیمكن لعضو اللجنة  )٣

ت اللجنة بأغلبیة األعضاء الحاضرین وفي حالة تساوي یرجح الذي فیة صوت ارتصدرقر )٤

 الرئیس .

  محاضر االجتماعات : -٢

 .تثبت مداوالت اللجنة وقراراتھا في محاضر یوقعھا االعضاء وامینھا  )١

و حسب مایراة رئیس اللجنة ضروریا یتم عرض تقاریر حسب طلب مجلس اإلدارة أ )٢

للموافقة علیھا في  –إن وجدت  –اللجنة على مجلس اإلدارة مصحوبا معھا بالتوصیات 

 أول إجتماع إعتیادي یعقب إجتماع اللجنة.

ل یتم توثیق القرارات والتوصیات الصادرة عن النقاشات التي جرت في االجتماع من قب )٣

 اللجنة.امین 

الحتفاظ بنسخة موقعة من المحاضر مرفقة مع الوثائق ذات الصلة والمراسالت في یتم ا )٤

 اللجنة.امین عھدة 

 

  : رالمسئولیات المتعلقة بالتقاری -٣

رفع تقریر رسمي بشأن وقائع إذا رأى ذلك  على رئیس اللجنة ، اللجنةه اجتماع تعقدل عقب ك )١

ویتضمن التقریر كافة االجراءات رة االجتماع الى مجلس اإلدال ومناقشات وقرارات اللجنة خال

 .التي اتخذتھا اللجنة في االجتماع

تقدم اللجنة التوصیات المناسبة الى المجلس في األمور التي تقع ضمن اختصاصاتھا والتي ترى  )٢

 ضرورة اتخاذ اإلجراء الالزم تجاھھا.

   احكام عامة : -المادة المائة و ستة 

 ىالتعدیالت والتحدیثات الالزمة علیھا كلما رأ یقوم المجلس بمراجعة ھذه الالئحة واجراء )١

  ذلك ضروریا وتكون التعدیالت والتحدیثات بالحد المطلوب.

 ال یتم تعدیل، أو حذف، أو اضافة أي مواد لھذه الالئحة اال بناًء على موافقة من مجلس )٢

 االدارة

 .مكافأة أعضاء اللجنة التنفیذیة وبدل الحضورارة داإل مجلسیحدد  )٣

مباشرة في االعمال والعقود التي  كون لعضو اللجنة مصلحة مباشرة او غیرالیجوز ان ی )٤

تتم لحساب الشركة، كما ال یجوز لعضو اللجنة ان یشترك في أي عمل من شأنھ منافسة 

اولھ، واال كان للشركة ان تطالبھ الشركة ، او ان یتجر في احد فروع النشاط الذي تز

 .شرھا لحسابھ الخاص قد اجریت لحساب الشركةبالتعویض، او تعتبر العملیات التي با



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ٥٥صفحة 

 

إلى الغیر ما وقفوا علیھ من أن یذیعوا إلى المساھمین أو اللجنة  الیجوز ألعضاء )٥

 .الشركة بسبب مباشرتھم لعملھم وإال وجب عزلھم ومساءلتھم عن التعویضأسرار

 ي قرضالیجوز للشركة ان تقدم قرضا نقدیا من أي نوع العضاء اللجنة ، أوان تضمن أ )٦

 یعقده واحد منھم او اكثر مع الغیر، ویعتبر باطال كل عقد یتم بالمخالفة الحكام ھذة )٧

  .الالئحة

  لخامسالباب ا
 الرقابة الداخلیة

 

  نظام الرقابة الداخلیة – )٦٨(المادة 

یتعین على مجلس اإلدارة اعتماد نظام رقابة داخلیة للشركة لتقییم السیاسات واإلجراءات 
رة المخاطر وتطبیق أحكام قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة التي تعتمدھا المتعلقة بإدا

الشركة والتقید باألنظمة واللوائح ذات الصلة ویجب أن یضمن ھذا النظام اتباع معاییر 
واضحة للمسئولیة في جمیع المستویات التنفیذیة في الشركة وأن تعامالت األطراف ذات 

  ط الخاصة بھا.العالقة تتم وفقا لألحكام والضواب

  تأسیس وحدات أو إدارات مستقلة بالشركة – )٦٩(المادة 

ات أو وحد  –في سبیل تنفیذ نظام الرقابة الداخلیة المعتمد  –تنشيء یجوز للشركة أن  .١
 .واإلدارات األخرى  لمراجعة الداخلیةإدارات لتقییم ا

دات أو إدارات لممارسة مھام واختصاصات وحبجھات خارجیة ویجوز للشركة االستعانة  .٢
وال یخل ذلك بمسئولیة الشركة عن المھام تقییم ,غدارة المخاطر، والمراجعة الداخلیة، 
 والمسئولیات التي یقوم بھا مكتب المراجعة.

  مھام وحدة أو إدارة المراجعة الداخلیة  – )٧٠(المادة 

ف ابة الداخلیة واإلشراالمراجع الداخلي تقییم نظام الرقمكتب تتولى إدارة المراجعة الداخلیة أو 
على تطبیقھ والتحقق من مدى إلتزام الشركة وعاملیھا باألنظمة واللوائح والتعلیمات الساریة 

  وسیاسات الشركة وإجراءاتھا.

  ن وحدة أوإدارة المراجعة الداخلیةتكوی – )٧١(المادة 

 نة المراجعةتتكون إدارة المراجعة الداخلیة من مراجع داخلي على األقل توصي بتعیینھ لج

ئوال كون مسویللقیام بمھام المراجعة الداخلیة  أوالتوصیة باإلستعانة بمكتب مراجع حسابات 

 وعملھا ما یلي:إدارة المراجعة ویراعى في تكوین  أمام اللجنة

أن تتوافر في العاملین الكفاءة واالستقالل والتدریب المناسب وأال یكلفوا بأي أعمال أخرى  .١

 عة الداخلیة ونظام الرقابة الداخلیة.سوى أعمال المراج

 أن ترفع اإلدارة تقاریرھا إلى لجنة المراجعة وأن ترتبط بھا وتكون مسئولة أمامھا. .٢

إدارة المراجعة بناء وحدة أو أن تحدد مكافآت مدیر في حالة تكوین وحدة المراجعة الداخلیة  .٣

 على إقتراح لجنة المراجعة وفقا لسیاسات الشركة.

 االطالع على المعلومات والمستندات والوثائق والحصول علیھا دون قید.أن تمكن من  .٤



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ٥٦صفحة 

 

  خطة المراجعة الداخلیة – )٧٢(المادة 

المراجعة وتحدث  تعمل إدارة المراجعة الداخلیة وفق خطة شاملة للمراجعة معتمدة من لجنة

 ھذه الخطة سنویا.

  تقریر المراجعة الداخلیة – )٧٣(المادة 

لجنة المراجعة بشكل إلى الداخلیة تقریرا مكتوبا عن أعمالھا وتقدمھ  تعد إدارة المراجعة -١

سنوي على األقل. ویجب أن یتضمن ھذا التقریر تقییما لنظام الرقابة الداخلیة في ربع 

الشركة وما انتھت إلیھ اإلدارة من نتائج وتوصیات المراجعة السابقة وأي ملحوظات بشأنھا 

 في الوقت المناسب ودواعي ذلك.ال سیما في  حال عدم المعالجة 

لجنة المراجعة بشأن عملیات ة تقریرا عاما مكتوبا وتقدمھ إلى تعد إدارة المراجعة الداخلی -٢

 ة التي أجریت خالل السنة المالیة.المراجع

نطاق تقریر إدارة المراجعة الداخلیة بناء على توصیة لجنة المراجعة على أن یتضمن یحدد  -٣

 یلي: التقریر بصورة خاصة ما

ن إ الشئون المالیة واالستثمارات وإدارة المخاطرإجراءات الرقابة واإلشراف على  )١

 .وجدت

تقییم تطور عوامل المخاطر في الشركة واألنظمة الموجودة لمواجھة التغیرات الجذریة  )٢

 أو غیر المتوقعة في السوق المالیة

ابة الداخلیة بما في ذلك تقییم أداء مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا في تطبیق نظام الرق )٣

تحدید عدد المرات التي أخطر فیھا المجلس  بمسائل رقابیة والطریقة التي عالج بھا 

 ھذه المسائل.

أوجھ اإلخفاق في تطبیق الرقابة الداخلیة أو مواطن الضعف في تطبیقھا أو حاالت  )٤

اتبعتھ الطواريء التي أثرت أو قد تؤثر في األداء المالي للشركة واإلجراء الذي 

الشركة في  معالجة ھذا اإلخفاق  ( ال سیما المشكالت المفصح عنھا في التقاریر 

 السنویة للشركة وبیاناتھا المالیة)

 .مدى تقید الشركة بأنظمة الرقابة الداخلیة  )٥

  حفظ تقاریرالمراجعة الداخلیة – )٧٤(المادة 

اأنجز وماخلصت إلیة من یتعین على الشركة حفظ تقاریر ومستندات العمل متضمنة بوضوح م

 نتائج وتوصیات وماقد اتخذ بشأنھا.

  سادسب الاالب
  مراجع حسابات الشركة

 

  إسناد مھمة مراجعة الحسابات  – )٧٥(المادة 

تسند الشركة مھمة مراجعة حساباتھا السنویة إلى مراجع یتمتع باالستقالل والكفاءة والخبرة 

س اإلدارة والمساھمین یبین فیھ ما إذا كانت والتأھیل إلعداد تقریر موضوعي ومستقل لمجل



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ٥٧صفحة 

 

القوائم المالیة للشركة تعبر بوضوح وعدالة عن المركز المالي للشركة و أدائھا في النواحي 

  الجوھریة.

  تعیین مراجع الحسابات  –) ٧٦(المادة 

 :يتعین الجمعیة العامة مراجع حسابات الشركة بناء على ترشیح مجلس اإلدارة مع مراعاة ما یل

  أن یكون ترشیحھ بناء على توصیة من لجنة المراجعة. -١

 أن یكوم مرخصا لھ وأن یستوفي الشروط المقررة من الجھة المختصة. -٢

 أال تتعارض مصالحھ مع مصالح الشركة. -٣

  أال یقل عدد المرشحین عن مراجعین إثنین -٤

  واجبات مراجع الحسابات  – )٧٧(المادة 

 لعنایة واألمانة للشركةیجب على مراجع الحسابات بذل واجبي ا -١

إبالغ الھیئة في حال عدم اتخاذ مجلس اإلدارة اإلجراء المناسب بشأن المسائل المثیرة  -٢

 للشبھة التي یطرحھا. 

كما یجوز لمراجع الحسابات أن یطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعیة العامة العادیة إذا  -٣

ي یصیب الشركة أو لم ییسر المجلس عملھ ویكون مسؤوال عن تعویض الضرر الذ

المساھمین أم الغیر بسبب األخطاء التي تقع منھ في أداء عملھ وإذا تعدد المراجعون 

  واشتركوا في الخطأ كانوا مسئولین بالتضامن.

  الباب السابع
  أصحاب المصالح

 

 تنظیم العالقات مع أصحاب المصالح : –) ٧٨(المادة 

ومكتوبة لتنظیم العالقة مع أصحاب على مجلس اإلدارة وضع سیاسات وإجراءات واضحة 

  مایلي: –بصفة خاصة  –على ان تتضمن المصالح بھدف حمایتھم وحفظ حقوقھم، 

كیفیة تعویض أصحاب المصالح عند اإلخالل بحقوقھم التي تقررھا األنظمة أو تحمیھا  -١

 العقود.

 كیفیة تسویھ الشكاوي أو الخالفات التي قد تنشأ بین الشركة وأصحاب المصالح. -٢

كیفیة بناء عالقات جیدة مع العمالء والموّردین والمحافظة على سریة المعلومات المتعلقة  -٣

 بھم.

قواعد السلوك المھني للمدیرین والعاملین في الشركة بحیث تتوافق مع المعاییر المھنیة  -٤

واألخالقیة السلیمة وتنظبم العالقة بینھم وبین أصحاب المصالح، على أن یضع مجلس 

 ات مراقبة تطبیق ھذه القواعد وااللتزام بھا.اإلدارة ألی

 للشركة. المساھمة االجتماعیة -٥

تأكید أن تتعامل الشركة مع أعضاء مجلس اإلدارة واألطراف ذوي العالقة یجري وفقاً  -٦

 للشروط واألحكام المتبعة مع أصحاب المصالح من دون أي تمییز اوتفضیل.



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ٥٨صفحة 

 

بأنشطتھم على نحو یمّكنھم من أداء حصول أصحاب المصالح على المعلومات المتعلقة  -٧

 مھامھم، على أن تكون تلك المعلومات صحیحة وكافیة وفي الوقت المناسب وبشكل منتظم.

 معاملة العاملین في الشركة وفقاً لمبادئ العدالة والمساواة وعدم التمییز. -٨

 

قام مالیة، من ألئحة الحوكمة الصادرة عن ھیئة السوق ال ٨٣وفي ضوء ذلك وبناء على المادة 

السیاسة ووضع المبادئ واألسس االسترشادیة التي تحكم شركة اتحاد مصانع المجلس بتطویر

األسالك بخصوص عالقاتھا مع أصحاب المصالح الذین تربطھم عالقة بالشركة وتمكینھم من 

ن مجلس إدارة فإ رفع الشكاوى والتظلمات والتبلیغ عن الممارسات المخالفة. وبصفة عامة

تحاد مصانع األسالك ملتزم بتطبیق أفضل المعاییر األخالقیة، حیث إن الشركة تسعى شركة ا

 ویمكن تعریف    بأن یكون لدى أصحاب المصالح التزام وقناعة قویة وثقة تجاه التعامل معھا.

أصحاب المصالح بأنھم أفراد أو مجموعة من األفراد الذین لدیھم مصلحة مباشرة أو غیر 

یمكن أن یتأثروا بإجراءات وأھداف وسیاسات الشركة. ویشمل أصحاب مباشرة مع الشركة 

المصلحة الرئیسیین في الشركة، المساھمین والموظفین والعمالء والدائنین والبنوك والموردین 

  والجھات الحكومیة والمجتمع ككل.

  المبادئ التالیة: الشركةومن أجل تطویر عالقات ناجحة مع أصحاب المصلحة، تتبع 
االطالع على أنشطة  الشركةصحاب المصالح الذین یتأثرون بأعمال وأنشطة یحق أل -١

الشركة في ضوء األنظمة والقوانین، ومشاركتھم بشفافیة فیما یخص مصالحھم وفیما 
  علیھم.یتعلق بالقضایا والفرص التي تؤثر

تزوید أصحاب المصالح بالمعلومات الالزمة وفي الوقت المناسب فیما یخص أعمال  -٢
  ة وبما ال یتعارض مع األنظمة والقوانین.الشرك

أصحاب المصلحة حول قراراتھا اراء جاھدة إلى الحصول على  الشركةسوف تسعى  -٣
  التي تتخذھا فیما یتعلق بأعمالھا وأنشطتھا وبما ال یتعارض مع النظام.

لتشجیع أصحاب المصالح على تحدید الطریقة والوسیلة التي یرغبون  الشركةتسعى  -٤
جاھدة للحفاظ  الشركةبرھا للحصول على آرائھم، وفي ضوء ذلك، ستسعى التواصل ع

  على المرونة واالستجابة لخیارات أصحاب المصالح.
  قیم وثقافة كل صاحب مصلحة. الشركةتحترم  -٥
التأكد من أن تعاملھا مع أعضاء مجلس إدارتھا واألطراف ذات  الشركةینبغي على  -٦

المتبعة مع أصحاب المصالح من دون أي تمییز أو العالقة یجري وفقاً للشروط واألحكام 
  تفضیل.

 سیاسة تنظیم العالقات مع أصحاب المصالح : –) ٧٩المادة (

تسعى الشركة الى حل كافة الخالفات والمشاكل التي قد تنشأ مع األطراف ذات التعامل معھا 

، في حین یتم بالطرق الودیة بما ال یتعارض مع أنظمتھا ولوائحھا ومصلحتھا قدر ما أمكن

تعویض أصحاب المصالح معھا فیما اذا آلت تلك الخالفات الى المسار القضائي وفقا لما یصدر 

من الجھات واللجان القضائیة من قرارات واحكام ، وذلك بعد إستنفاذ االجراءات النظامیة 

  : يوالشرعیة بخصوصھا ، أما فیما یتعلق بجانب المعالجة الودیة فانھ یتم وفقاً لما یل

  



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ٥٩صفحة 

 

  العاملون : -١

تلتزم الشركة بمعاملة أفرادھا (أعضاء مجلس اإلدارة والرؤساء والموظفین والعاملین ) بنزاھة 

وتوفیر فرص متساویة لجمیع العاملین ضمن السیاسات المعمول بھا للتوظیف، بما في ذلك 

ة بتوفیر ظروف ویؤمن مجلس اإلدار .التعیین والتعویض والتطویر المھني والترقیات دون تمییز

من  اإلدارةعمل آمنة وصحیة، واحترام حقوق اإلنسان واحترام حقوق الموظفین. ویتوقع مجلس 

ھذة  بالغ عنبااألموظفیھ اإلفصاح دون تردد عندما یرون انحرافات ومخالفات أخالقیة 

  .الممارسات المخالفة 

  توجھ شكاوى منسوبي الشركة الى :و

 الرئیس المباشر. -١

 .د البشریةإدارة الموار -٢

 صاحب الصالحیة مباشرة أو عن طریق صندوق الشكاوى والمقترحات. -٣

  تصنف شكاوى العاملین لآلتي :و

یتم النظر في شكاوى العاملین الخاصة بشئون العاملین في المسائل الخاصة بشروط  -١

بعد أخذ مشورة المستشار القانوني والمراجعة  الموارد البشریةالخدمة من قبل مدیر 

 ة، ویتم رفع الحل المقترح لصاحب الصالحیة العتماده.الداخلی

 النظر في المسائل الخاصة بإجارة وتنفیذ االعمال. -٢

تنظر ادارة الشركة في الشكاوى الخاصة باداء االعمال وتنفیذھا ویتم الرد على العاملین خالل 

  مدة اقصاھا اسبوعین من تاریخ تقدیم الشكوى.

الحكومة الخاصة بالشركة یتم النظر فیھا من قبل لجنة الشكاوى الخاصة بمخالفات الئحة 

  المراجعة.

  المساھمون : -٢

تلتزم الشركة بخلق قیمة مضافة مستدامة للمساھمین بھدف تعظیم استثماراتھم وتحقیق عوائد 

مالیة معقولة والعمل دوما لصالحھم وحمایة حقوقھم الواردة في النظام األساس للشركة والتي 

  .ح واألنظمة ذات العالقةتحددھا اللوائ

  یتم تلقي شكاوى المساھمین عن طریق :و

 الخطابات البریدیة أو الھاتفیة أو البرقیة. )١

 رسائل من خالل البرید االلكتروني للشركة. )٢

 صندوق الشكاوى والمقترحات بالشركة. )٣

 .إلدارت المساھمینشكاوى المساھمین الذین یحضرون للشركة  )٤

 ت التي تقدم للمساھمین.الشكاوى من خالل االستبیانا )٥
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 ٧٢ من صفحة ٦٠صفحة 

 

  طریقة معالجة شكاوى المساھمین :و

 .إدارة المساھمینیتم تسجیل رقم الشكوى من قبل  )١

 یتم النظر في الشكوى بابداء الرأي من قبل كل من : )٢

  إدارة المساھمین.رئیس 

 .المراجع الداخلي 

 .المستشار القانوني 

 .مدیر الشئون المالیة 

 لرد من صاحب الصالحیة.یتم إعتماد معالجة الشكوى وا )٣

ومتابعتھا من خالل اجتماعات بإدارة المساھمین یتم تسجیل المعالجة في سجل المعالجات  )٤

 المتابعة مع مدیر الشئون االداریة.

یتم تلخیص الشكوى ووضعھا في نظام الخبرات المكتسبة عن طریق برنامج نماذج  )٥

 .ادة منھا وتالفي تكرارھا مستقبالً الشركة، ویتم نشر نتائجھا على جمیع العاملین واإلستف

  الموردون : -٣

والمؤسسات المالیة التي تتعامل دائنیھا یجب على الشركة أن تولي اھتمام خاص بالتزاماتھا تجاه 

معھا، حیث سیكون لدى العدید من الدائنین والممولین تعھدات وشروط والتزامات مالیة مسبقة 

ینبغي أن یكون لدى ، ومن ھذه الجھات الخدمةلى الوفاء بھا للحصول ع الشركةتتطلب من 

أعضاء مجلس اإلدارة تفھم واضح لھذه المتطلبات وضمان أن تقوم اإلدارة بمراقبة موقف 

بشكل مناسب لضمان عدم اإلخالل بھذه التعھدات والشروط حتى ال یترتب على عدم  الشركة

  ح أو عالقات الشركة.الوفاء بھا أي جزاءات أو عقوبات أو عواقب أخرى تضر بمصال

  یتم تلقي شكاوى الموردین عن طریق :و

 الخطابات البریدیة أو الھاتفیة أو البرقیة. )١

 رسائل من خالل البرید االلكتروني للشركة. )٢

 مندوب المورد الذي یحضر شخصیاً للشركة )٣

  النظر في شكاوى الموردین :و

 وردین، ویقوم بعرضیقوم قسم التدقیق بتسجیل شكاوى الموردین في سجل شكاوى الم )١

المالیة وعرضھا على اصحاب العالقة في الشكوى ومقترح حلھا الى مدیر الشئون 

 .الشركة

 في حالة الشكاوى التي تتطلب حل مشكلة داخلیة مع المورد من خالل مخالفات : )٢

 .االستالم والتسلیم 

 .مخالفات التأخیر عن التورید أو مخالفة بنود العقود 

 .أي مخالفات اخرى 

  وم رئیس االدارة المالیة بتطبیق اجراء سداد مستحقات الغیر.یق

  



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ٦١صفحة 

 

  اإلبالغ عن الممارسات المخالفة: –) ٨٠المادة (

وضع ما یلزم من سیاسات أو إجراءات  –بناًء على اقتراح لجنة المراجعة  –على مجلس اإلدارة 
الفة، ن الممارسات المخیتبعھا أصحاب المصالح بما فیھم العاملین في تقدیم شكاویھم أو اإلبالغ ع

  ) من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن ھیئة السوق المالیة:٨٤مع مراعاة ما ورد في المادة (
تیسیر إبالغ أصحاب المصالح ( بمن فیھم العاملون في الشركة) مجلس اإلدارة بما قد یصدر  .١

القواعد المرعیة أو عن اإلدارة التنفیذیة من تصرفات أو ممارسات تخالف األنظمة واللوائح و
أو أنظمة الرقابة الداخلیة أو غیرھا، سواء أكانت تلك التصرفات تثیر الریبة في القوائم المالیة 

 أو الممارسات في مواجھتھم ام لم تكن، وإجراء التحقیق الالزم بشأنھا.
ة عالحفاظ على سریة إجراءات اإلبالغ بتیسیر األتصال المباشر بعضو مستقل قي لجنة المراج .٢

 أو غیرھا من اللجان المختصة.
 تكلیف شخص مختص بتلقي شكاوي أوبالغات أصحاب المصالح والتعامل معھا. .٣
 تخصیص ھاتف أو برید إلكتروني لتلقى الشكاوي. .٤
 توفیر الحمایة الالزمة ألصحاب المصالح. .٥

  تحفیز العاملین: –) ٨١المادة (  

ة للعاملین في الشركة، على أن تتضمن بصفتضع الشركة برامج تطویر وتحفیز المشاركة واألداء 

  مایلي : –خاصة 

تشكیل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة لالستماع إلى أراء العاملین في الشركة   .١

 ومناقشتھم في المسائل والموضوعات محل القرارات المھمة.

٢.  ً اعد، قفي الشركة أو نصیباً من األرباح التى تحققھا وبرامج الت برامج منح العاملین أسھما

 وتأسیس صندوق مستقل لإلنفاق على تلك البرامج.

  إشاء مؤسسات اجتماعیة للعاملین في الشركة. .٣

  الباب الثامن
  المعاییر المھنیة واألخالقیة

 

  سیاسة السلوك المھني: –) ٨٢المادة (

یضع مجلس اإلدارة سیاسة للسلوك المھني والقیم األخالقیة في الشركة ، تراعى بصفة خاصة 

  مایلي:

التأكید على كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة وموظفي الشركة ببذل  -١

صون مصالح الشركة وتنمیتھا واجبي العنایة والوالء تجاه الشركة، وكل مامن شأنھ 

 وتعظیم قیمتھا ، وتقدیم مصالحھا على مصلحتھ الشخصیة في جمیع األحوال.

ھمین في الشركة، واإللتزام بما یحقق مصلحة تمثیل عضو مجلس اإلدارة لجمیع المسا -٢

الشركة ومصلحة المساھمین ومراعاة حقوق أصحاي المصالح األخرى، ولیس مصلحة 

 المجموعة التى انتخبتھ فحسب.

ترسیخ مبدأ أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفیذین فیھا بجمیع األنظمة واللوائح والتعلیمات  -٣

 ذات الصلة.



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ٦٢صفحة 

 

عضو مجلس اإلدارة أو عضو اإلدارة التنفیذیة لمنصبھ الوظیفي الحیلولة دون استغالل  -٤

 بھدف تحقیق مصلحة خاصة بھ أو بغیره.

التأكید عل قصر استعمال أصول الشركة ومواردھا على تحقیق أغراض الشركة وأھدافھا،  -٥

 وعدم استغالل تلك األصول أة الموارد لتحقیق مصالح خاصة.

م صالحیة وتوقیت االطالع على المعلومات وضع قواعد دقیقة ومحكمة وواضحة تنظ -٦

الداخلیة الخاصة بالشركة بما یحول دون استفادة أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة 

  وغیرھم منھا أو اإلفصاح عنھا ألي شخص، إال في الحدود المقررة او الجائزة نظاما. 

  :نع األسالكلشركة إتحاد مصاقواعد السلوك واألخالق المھنیة  )٨٣المادة (

من الئحة حوكمة الشركات بشأن وضع قواعد السلوك المھني للمدیرین والعاملین  ٨٦وفقاً للمادة 

في الشركة ، ویجب على مجلس اإلدارة تطبیق الئحة قواعد السلوك واألخالق المھنیة على كافة 

 ئول ، وتتضمنالعاملین ، واإلداریین ، وأعضاء مجلس اإلدارة ، لتعزیز صنع قرار أخالقي ومس

ھذه القواعد قیم األمانة والنزاھة والفضیلة والمسئولیة والعدل واإلستقاللیة والمساواة في فرص 

المساھمین ، ویجب إبالغ ھذه القواعد لكافة العاملین ، وأعضاء مجلس اإلدارة ، وأي فرد آخر 

  متعاقد مع الشركة.

  ضاء :قواعد السلوك واألخالق المھنیة المتوقعة من األع -١

نظراً للمسئولیات المضافة على عاتق أعضاء مجلس اإلدارة ، فإنھ یجب علیھم اإللتزام 

  بالقوانین التالیة :

 بالعمل بأمانة وإخالص فیما یصب في مصلحة الشركة. )١

 التصرف بعنایة مھنیة لتحقیق المھام المطلوبة منھم ، وممارسة السلطات المخولة لھم. )٢

 تعزیز رؤیة وأھداف الشركة. )٣

 قبول وتحمل مسئولیة قرارات مجلس اإلدارة. )٤

التأكید على أن القضایا ولیست األشخاص ھي محل التنافس وبذل الجھود حتى ال  )٥

 تتحول اإلختالفات إلى إختالفات شخصیة.

اإلحترام المتبادل للمواعید وذلك باإللتزام بجدول األعمال والحضور في الموعد  )٦

 المخصص للمنافشة.

 قواعد السلوك واألخالق المھنیة.اإللتزام بالئحة  )٧

 التمتع بالمعرفة والخبرة الكافیة للوصول إلى قرارات سلیمة. )٨

عدم الموافقة على القیام بأعمال تجاریة قد تعرض الشركة لخط خسارة المقرضین  )٩

 والمستثمرین.

عدم ممارسة السلطات ، وتنفیذ المھام والواجبات الموكلة إلیھم ، ویجب على  )١٠

دارة العمل لمصلحة الشركة على قدر المستطاع تماشیاً مع أعضاء مجلس اإل

 مسئولیاتھم.

على أعضاء مجلس اإلدارة إستبعاد أي مصلحة شخصیة لھم خالل تنفیذ  )١١

 مسئولیاتھم.



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ٦٣صفحة 

 

عدم قیام أعضاء مجلس اإلدارة بأي أعمال (بما في ذلك األعمال المتعلقة  )١٢

ھم ي سواًء في تأدیة واجباتبمصلحتھم الشخصیة) والتي بدورھا سیكون لھا تأثیر سلب

 كأعضاء مجلس إدارة أو على مصالح الشركة.

یجب أن یحافظ أعضاء مجلس اإلدارة على سریة المعلومات غیر المعلنة عن  )١٣

 الشركة، أو أنشطتھا التي حصلوا علیھا بمقتضى وظائفھم كأعضاء مجلس إدارة.

سریة تخص إذا  إقتضى األمر أن یفصح أعضاء مجلس اإلدارة عن معلومات  )١٤

الشركة بموجب النظام ، فإنھ یجب إعالم رئیس مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي عن 

  أي من تلك المتطلبات.

  قواعد السلوك واألخالق المھنیة للعاملین : - ٢

إن قواعد سلوك العمل واألخالقیات الخاصة بالشركة ، إضافة إلى السیاسات االخرى التي 

ا إلتزاماً بأسمى المعاییر األخالقیة واألدبیة ، فقد تم إصدار الئحة تتبناھا الشركة، تمثل جمیعھ

للسلوك واألخالق المھنیة كى تتیح إستیعاباً واسعاً وجلیاً للسلوك الذي نتوقعھ من كل العاملین 

  في أي موقع من مواقع العمل نقوم فیھ بممارسة أعمالھا.

عدة في توجیھ سلوكنا ، إال أنھا ال وبالرغم من أن الھدف من الئحة السلوك ھذه ھو المسا

تستطیع وال تھدف إلى التطرق الى كل ظرف من الظروف التي قد تتعرض لھا، كما أنھا ال 

تمثل كتیباً لإلرشادات حول القواعد التي یجب أن تنبع من موقع العمل ، ویمكن إیضاح القواعد 

  األخالقیة األساسیة التي تحكم أنشطة الشركة كما یلي :

 كون والء العاملین للشركة وحدھا بما ال یتعارض مع أحكام وأنظمة المملكة.أن ی )١

یجب أن یكرس العامل جھده لتأدیة وظیفتھ بما یحقق صالح الشركة ، وعلیھ بصفة خاصة  )٢

 مراعاة التالي :

مراعاة أحكام ھذه الالئحة واللوائح والتطبیقات والتعلیمات االخرى الصادرة من  .١

 الشركة.

مر والتعلیمات الصادرة من الرئیس التنفیذي ومن الرؤساء ومن الرؤساء تنفیذ األوا .٢

 ومراعاة التسلسل الوظیفي.

 التعاون مع الزمالء في العمل على الوجھ الذي یؤدي إلى حسن سیر العمل بالشركة. .٣

 إحترام مواعد العمل بالشركة. .٤

 أال یباشر أي عمل خارج الشركة بأجر أو بدون أجر. .٥

 وظیفتھ ، وال یستقل نفوذه في سبیل تحقیق مكاسب شخصیة. أال یسيء إستعمال .٦

 النزاھة واإللتزام بالقانون : )٣

یجب على العامل أو الموظف التعھد كتابة بالمحافظة على أسرار العمل وعلى المعلومات 

  التي تصل إلیھ بحكم وظیفتھ ، وعلیھ یتوجب :

أن ینقل إلى أي طرف توخي الحرص عند اإلدالء بمعلومات عن الشركة ، وال یجوز  .١

آخر خارج الشركة معلومات غیر منشورة ، إال إذا كان ذلك جزًء من اإلدالء العادي 

 لواجباتھ الوظیفیة ، وكان مصرحاً لھ من الشركة.



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ٦٤صفحة 

 

اإلمتناع عن المساھمة بمقابل أو بدون مقابل في أي نشاط إعالمي مثل اإلدالء  .٢

أو محاضرات ، أو اإلشتراك في  بتصریحات إلحدى وسائل اإلعالم أو القاء كلمات

حلقات أو بحث أو نقاش أو نشر مقاالت أو كتب أو ما یعادلھا إال إذا كان حصل الموظف 

على إذن كتابي مسبق بذلك من الرئیس التنفیذي متى كان متصالً بنشاط الشركة أو 

 العاملین.

ستثمرون أو أي فرد عدم اإلجابة على أي أسئلة توجھھا وسائل األعالم أو المحللون أو الم .٣

ف قد یؤدي إلى الكشالنتائج المالیة للشركة ، أو بأي شكل آخر من الجمھور فیما یتعلق ب

 ومات مالیة غیر مخصصة للنشر.علعن م

یجب أن ینجز كل جوانب العمل بطریقة أخالقیة تعكس التزامنا بمباديء النزاھة واألمانة  .٤

 واإلنصاف.

 ول بھا في كل مكان تنجز فیھ أعمال الشركة.یجب دوماً اإلذعان للقوانین المعم .٥

 اإللتزام بالسلوك واألخالق المھنیة عند تداول البیانات أو إستخدامھا. .٦

 الحفاظ على أموال وممتلكات الشركة. .٧

 حمایة المعلومات السریة. .٨

 تجنب تضارب المصالح. .٩

 معاملة الزمالء باحترام وتوقیر. .١٠

بشرف الوظیفة وكرامتھا سواء في مقر  یجب على العامل أو الموظف الترفع عما یخل .١١

العمل أو خارجھ ، وأن یراعي آداب اللیاقة في تصرفاتھ مع من تربطھم بھ عالقة العمل 

، وأن یخصص كامل وقت العمل ألداء واجبات الوظیفة ، وأن یراعي بصفة عامة تطبیق 

 أحكام النظم والتقالید الساریة في المملكة

  الباب التاسع
  افیةاإلفصاح والشف

 

إن شركة اتحاد مصانع االسالك والمشار الیھا فیما بعد بالشركة ملتزمة بتعزیز لغة المستثمرین 

والمساھمین، وذلك في وضع السیاسات واإلجراءات التي تكفل مبدأ العدالة في توفیر المعلومات 

خاذ إتالمناسبة واإلفصاح في الوقت المناسب، وبالتالي تساعد المستثمرین المساھمین على 

القرارات االستثماریة بناًء على معلومات صحیحة ووافیة، وضمان عدم تسرب المعلومات الى 

بعض المستثمرین دون البعض اآلخر، وبالتالي ضمان أن یتم تداول أسھم الشركة في سوق فعال 

  وفي أجواء تنافسیة.

االتصاالت مع  وتشكل وثیقة االفصاح والشفافیة جزًء من إطار حوكمة الشركات وتحدد دور

األطراف ذات العالقة، وأھمیة الشفافیة داخل الشركة، وقد تم األخذ بعین االعتبار عند إعداد ھذه 

  الوثیقة :

 .األنظمة والقوانین الصادرة عن ھیئة السوق المالیة 

 .(تداول) أنظمة السوق المالیة 

 .نظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة 

 .النظام األساس للشركة 



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ٦٥صفحة 

 

وسیقوم مجلس إدارة الشركة بمراجعة انشطة االتصاالت واالفصاحات داخل الشركة مع التركیز 

بشكل خاص على نزاھة وشفافیة المعلومات المقدمة من قبل الشركة، وذلك في إطار سعي 

الشركة إلظھار مدى إلتزامھا بالشفافیة واالتصاالت مع األطراف ذات العالقة، ستتم ھذه 

 لضمان تماشي السیاسات واألنشطة مع المتطلبات القانونیة واألنظمة المطبقة. المراجعة دوریا

  والشفافیة : أھداف اإلفصاح – )٨٤(المادة 

  إن أھداف وثیقة االفصاح والشفافیة ھي :

ضمان وإیجاد وتعزیز ممارسات إتصال مستمرة وذات مصداقیة داخل الشركة من أجل  -١

ات التنظیمیة والتشریعیة في المملكة العربیة السعودیة، االلتزام بكافة قواعد ومتطلبات الجھ

ومن ضمنھا تلك الصادرة عن ھیئة السوق المالیة وتداول، وكذلك نظام الشركات 

 السعودي.

 لتعزیز ثقافة الشفافیة في المجتمع االستثماري. -٢

 ف.التوثیق عالقة الشركة مع المحللین والمساھمین وذلك لتعزیز االتصاالت بین ھذه االطر -٣

للتأكد من توفیر وكفایة المعلومات المالیة وغیر المالیة المقدمة الى المساھمین لممارسة  -٤

 حقوقھم كاملة .

لتحدید العملیات الھادفة إلى ضمان تزوید جمیع المساھمین والمستثمرین في السوق  -٥

 بالمعلومات الصحیحة المتعلقة بانشطة ونتائج الشركة وفي توقیت مناسب.

ل الواضح للخطوات االیجابیة المتخذة من قبل الشركة والمتعلقة بتأسیس لضمان االیصا -٦

إطار حوكمة الشركات الى جمیع االطراف ذات العالقة وذلك من أجل تعزیز موقف 

 الشركة في نظرھم.

  متطلبات االفصاح : – )٨٥المادة (

المطبقة، بغرض على مجلس ادارة الشركة السعي دائماً إلى االلتزام بجمیع متطلبات االنظمة 

االفصاح عن المعلومات المالیة وغیر المالیة. ویتناول ھذا الجزء بالتفصیل متطلبات االفصاح 

  یسیة الواجب على الشركة تطبیقھا.الرئ

  والمھمة: الجوھریة واألحداث اإلفصاح عن المعلومات –) ٨٦المادة (

غ السوق بأي معلومات یجب على الشركة عن طریق إشعار ھیئة السوق المالیة وتداول إبال -١

مھمة أو تطورات جوھریة بدون تأخیر تندرج في إطار نشاطات الشركة والتي یمكن 

لشخص عاقل أن یتوقع أن یكون لھا تأثیر جوھري على أو تؤدي إلى تغییر كبیر في قیمة 

 وسعر اسھم الشركة أو تؤثر على اصول وخصوم الشركة أو على وضعھا المالي.

الجوھریة على أنھا أیة معلومات تتعلق بأوضاع وأنشطة الشركة  وتُعَرف المعلومات -٢
والمعلومات التي یتوقع أن تؤثر بشكل مباشر على أحداث قد تؤدي إلى  ومستوى أدائھا

تغییر جوھري في أوضاع سوق األسھم المالیة أو على سعر سھم أسالك . لذلك یجب نشر 
ع وفي حینھا وبما یتوافق مع األنظمة كافة المعلومات الجوھریة المماثلة على نطاق واس

 والقوانین.



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ٦٦صفحة 

 

قامت الشركة بوضع مجموعة من اإلجراءات للعمل بموجبھا فیما یتعلق بكافة اتصاالت  -٣
  الشركة، وتتكون مما یلي: 

إعداد وصیاغة مسودة اإلعالنات النظامیة واألخبار الصحفیة وفقاً لمتطلبات ھیئة  -١
  السوق المالیة.

واألخبار على الرئیس التنفیذي وغیـره من كبار التنفیذیین  عرض مسودة اإلعالنات -٢
والموظفین المخول لھم بذلك، وقد یتم أیضا تعمیم المسودة على أعضاء مجلس اإلدارة 

  ألخذ مرئیاتھم علیھا في بعض األحیان إذا رأى الرئیس التنفیذي ضرورة ذلك.
ومن ثم الصحف الیومیة  نشر ھذه اإلعالنات على موقع السوق المالیة (تداول) أوالً  -٣

والمواقع اإللكترونیة (حسب ما یقتضیھ الحال) ومن خالل وسائل النشر االخرى 
 لضمان انتشاراً واسعاً لھا.

  یجب رفض الطلبات المقدمة للحصول على معلومات جوھریة غیر قابلة للنشر -٤
الیة،   یجب ) من قواعد التسجیل واالدراج الصادرة عن ھیئة السوق الم٤١بموجب المادة ( -٥

على الشركة االفصاح عن أي معلومات متعلقة باالحداث أو التطورات المھمة والتي یمكن 

 أن:

 تؤدي إلى تغییر كبیر في سعر أسھم الشركة المدرجة. )١

أو في حالة ما إذا كانت لدى الشركة أدوات دین مدرجة ، یمكن أن تؤدي الى تغییر  )٢

ر تأثیراً كبیراً على قدرتھا على الوفاء كبیر في سعر اسھم الشركة المدرجة أو تؤث

  بالتزاماتھا.

) من قواعد التسجیل واإلدراج ٤١ومن التطورات والوقائع المھمة والمشار الیھا في المادة ( -٦

الصادرة عن ھیئة السوق المالیة والتي یجب على الشركة االفصاح عنھا على سبیل المثال 

  ال الحصر اآلتي :

من صافي قیمة  %١٠یعھ بسعر یساوي أو یزید عن أي صفقة لشراء أصل أو ب  )١

االصول الحالیة ، وتشمل االصول طویلة األجل ، اصوالً تتجاوز قیمة استھالكھا سنة 

مالیة واحدة ، وأیة اصول اخرى ال یتوقع تحویلھا الى نقد خالل سنة ، ویجب إفصاح 

  الشركة في ھذه الحالة بالمعلومات التالیة :

  مع ذكر شروطھا وأطرافھا وطریقة تمویلھا.تفاصیل الصفقة  - أ

  وصف النشاط موضوع الصفقة. -ب 

  البیانات المالیة للسنوات الثالث االخیرة لالصل محل الصفقة. - ج 

  أسباب الصفقة وآثارھا المتوقعة في الشركة وعملیاتھا. -د  

  بیان إستخدام المتحصالت. - ھـ

من  %١٠كة بمبلغ یساوي أو یزید على أي مدیونیة خارج إطار النشاط العادي للشر  )٢

  القیمة الدفتریة لصافي اصول الشركة.

  من القیمة الدفتریة لصافي اصول الشركة. %١٠اي خسائر تساوي أو تزید عن  )٣

 الحصر اللتجاریة ، ویشمل على سبیل المثال أي تغییر كبیر في البنیة االنتاجیة أو ا )٤
  مدى توفر الموارد وإمكانیة الحصول علیھا.

  أي تغییر في تشكیل مجلس إدارة الشركة وإدارتھا العلیا. )٥



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ٦٧صفحة 

 

من  %٥أي دعوة قضائیة كبیرة یكون المبلغ موضوع الدعوى یساوي أو یزید على  )٦

  القیمة الدفتریة لصافي االصول الحالیة للشركة.

  في صافي اصول الشركة. %١٠الزیادة أو النقصان بما یساوي أو یزید عن  )٧

 في إجمالي ارباح الشركة. %١٠یساوي أو یزید عن الزیادة أو النقصان بما  )٨

أي صفقة بین الشركة وشخص ذي عالقة (خارج النشاط العادي للشركة) ألي ترتیب  )٩

یستثمر بموجبھ كل من الشركة وطرف ذي عالقة في أي مشروع أو أصل أو یقدم 

 تمویالً لھ.

دات الشركة أو من إجمالي إیرا %٥الدخول في عقد إیراداتھ متساویة أو تزید عن   )١٠

 اإلنھاء غیر المتوقع لذلك العقد.

  أي إنقطاع في أي من النشاطات الرئیسیة للشركة أو الشركات التابعة إن وجد.  )١١

 االفصاح عن المعلومات المالیة : – )٨٧المادة (

قواعد التسجیل واالدراج الصادرة من ھیئة السوق المالیة یتعین على الشركة االفصاح عن  بناء على

  علومات المالیة التالیة :الم

یجب أن یعتمد مجلس اإلدارة القوائم المالیة األولیة للشركة وأن یوقع علیھا عضو مفوض من قبل  -١

مجلس االدارة ومن الرئیس التنفیذي والمدیر المالي وذلك قبل نشرھا وتوزیعھا على المساھمین 

 واالطراف االخرى.

) ٤٣نویة وتقریر مجلس االدارة المشار الیھ في المادة (یجب أن یقدم القوائم المالیة األولیة والس -٢

 من قواعد التسجیل واالدراج الصادر من ھیئة السوق المالیة فور اعتمادھا من مجلس االدارة.

یجب أن تعلن الشركة عبر التطبیقات االلكترونیة التي حددتھا ھیئة السوق المالیة عن قوائمھا  -٣

مادھا من مجلس االدارة، وال یجوز نشر ھذه القوائم على المالیة األولیة والسنویة فور اعت

 المساھمین أو الغیر قبل اعالنھا في السوق.

وتعلن للمساھمین عن قوائمھا المالیة األولیة (والتي السوق المالیة ھیئة یجب على الشركة تزوید  -٤

 ل فترة ال تتجاوزوذلك فور اعتمادھا وخال )المحاسبة الدولیةتم اعدادھا وتدقیقھا وفقا للمعاییر 

ً یوم ٣٠  من نھایة الفترة المالیة التي تشملھا تلك القوائم.تقویمیاً  ا

یجب على الشركة أن تزود الھیئة وتعلن للمساھمین عن قوائمھا المالیة السنویة التي یجب إعدادھا  -٥

) یوماً ٤٠(وذلك فور إعتمادھا وخالل فترة ال تتجاوز للمعاییر المحاسبة الدولیة ومراجعتھا وفقاً 

من نھایة الفترة المالیة السنویة التي تشملھا تلك القوائم ، ویجب على الشركة أن تزود الھیئة 

) یوماً تقویمیاً قبل إنعقاد ٢٥وتعلن للمساھمین ھذه القوائم المالیة السنویة خالل مدة ال تقل عن (

 الجمعیة العامة السنویة للشركة.

المحاسب القانوني الذي یراجع القوائم المالیة ، وأي شریك لھ  یجب على الشركة التأكد من إلتزام -٦

لقواعد ولوائح الھیئة السعودیة للمحاسبین القانویین فیما یتعلق بملكیة أي أسھم ، أو أوراق مالیة 

للشركة ، أو أي من تابعیھ ، بما یضمن إستقاللیة المحاسب القانوني ، وأي شریك أو موظف في 

 مكتبھ.

االدارة أن یصدر تقریراً یتضمن عرضاً لعملیات الشركة خالل السنة المالیة  یجب على مجلس -٧

المنصرمة، وجمیع العوامل المؤثرة في أعمالھا والتي یحتاجھا المستثمر لتقییم اصول الشركة 

 .وخصومھا، ووضع الشركة المالي



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ٦٨صفحة 

 

 االفصاح عن تقریر مجلس اإلدارة : – )٨٨المادة (

إلدارة عرضا لعملیاتة خالل السنة المالیة األخیرة، وجمیع یجب أن یتضمن تقریر مجلس ا

  العوامل المؤثرة في أعمال الشركة، ویجب أن یشمل تقریر مجلس اإلدارة على مایلي:

  ماطبق من أحكام ھذة الالئحة ومالم یطبق وأسباب ذلك. -١

لحالیة أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ، وأعضاء اللجان ، واإلدارة التنفیذیة  ، ووظائفھم ا -٢

  .والسابقة ومؤھالتھم وخبراتھم 

 أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجھا التي یكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا -٣

  .أو من مدیریھا  في مجالس إدارتھا الحالیة والسابقة

 –عضو مجلس إدارة تنفیذي : ( تكوین مجلس اإلدارة وتصنیف أعضائھ على النحو التالي  -٤

  ) .عضو مجلس إدارة مستقل  –ر تنفیذي عضو مجلس إدارة غی

علما  -غیر التنفیذیین وبخاصة -ھا مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائھ اإلجراءات التي إتخذ -٥

  .بمقترحات المساھمین وملحوظاتھم حیال الشركة وآدائھا 

لجنة المراجعة ، ولجنة الترشیحات  ( وصف مختصر إلختصاصات اللجان ومھامھا ، مثل  -٦

، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائھا وأعضائھا وعدد إجتماعاتھا ) فآت ، ولجنة المكا

  .وبیانات الحضور لألعضاء لكل إجتماع  وتواریخ إنعقادھا

حیثما ینطبق ، الوسائل التي إعتمد علیھا مجلس اإلدارة في تقییم آدائھ وآداء لجانھ  -٧

  .، إن وجدت وأعضائھ ، والجھة الخارجیة التي قامت بالتقییم وعالقتھا بالشركة 

اإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة وفقا لما ھو منصوص علیھ  -٨

  .في المادة الثالثة والتسعین من ھذه الالئحة 

أي عقوبة أو جزاء أو تدبیر إحترازي أو قید إحتیاطي مفروض على الشركة من الھیئة أو  -٩

ع بیان أسباب المخالفة والجھة الموقعة لھا من أي جھة إشرافیة أو تنظیمیة أو قضائیة ، م

  . وسبل عالجھا وتفادي وقوعھا في المستقبل

نتائج المراجعة السنویة لفاعلیة إجراءات الرقابة الداخلیة بالشركة ، إضافة إلى رأي  -١٠

 .لجنة المراجعة في مدى كفایة نظام الرقابة الداخلیة في الشركة 

ة إلى تعیین مراجع داخلي في الشركة في حال توصیة لجنة المراجعة بشأن مدى الحاج -١١

 .عدم وجوده 

توصیات لجنة المراجعة التي یوجد تعارض بینھا وبین قرارات مجلس اإلدارة ، أو  -١٢

التي رفض المجلس األخذ بھا بشأن تعیین مراجع حسابات الشركة وعزلھ وتحدید 

لتوصیات ، وأسباب أتعابھ وتقییم آدائھ أو تعیین المراجع الداخلي ، ومسوغات تلك ا

 .عدم االخذ بھا 

 .تفاصیل المساھمات اإلجتماعیة للشركة ، إن وجدت  -١٣

بیان بتواریخ الجمعیات العامة للمساھمین المنعقدة خالل السنة المالیة األخیرة وأسماء  -١٤

 .أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرین لھذه الجمعیات 

، وفي حال وصف نوعین أو  وصف ألنواع النشاط الرئیسیة للشركة وشركاتھا التابعة -١٥

أكثر من النشاط یجب إرفاق بیان بكل نشاط وتأثیره في حجم أعمال الشركة وإسھامھا 

 .في النتائج 



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ٦٩صفحة 

 

بما في ذلك التغییرات الھیلكلیة للشركة ، او ( وصف لخطط وقرارات الشركة المھمة  -١٦

 .ة والتوقعات المستقبلیة العمال الشرك) توسعة اعمالھا ن أو وقف عملیاتھا 

سواء أكانت مخاطر تشغیلیة أم ( المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجھھا الشركة  -١٧

 .وسیاسة إدارة ھذه المخاطر ومراقبتھا ) مخاطر تمویلیة ، أم مخاطر السوق 

خالصة على شكل جدول أو رسم بیاني ألصول الشركة وخصومھا ونتائج أعمالھا في  -١٨

 .التأسیس أیھما أقصر السنوات المالیة الخمس األخیرة أو منذ 

 .تحلیل جغرافي إلجمالي إیرادات الشركة وشركاتھا التابعة  -١٩

إیضاح ألي فروقات جوھریة في النتائج التشغیلیة عن نتائج السنة السابقة أو أي  -٢٠

 .توقعات أعلنتھا الشركة 

إیضاح ألي إختالف عن معاییر المحاسبة المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبیین  -٢١

 .یین القانون

إسم كل شركة تابعة ورأس مالھا ونسبة ملكیة الشركة فیھا ونشاطھا الرئیس ، والدولة  -٢٢

 .المحل الرئیس لعملیاتھا ، والدولة محل تأسیسھا 

 .تفاصیل األسھم وأدوات الدین الصادرة لكل شركة تابعة  -٢٣

 .وصف لسیاسة الشركة في توزیع أرباح األسھم  -٢٤

عدا ( األحقیة في التصویت تعود ألشخاص  وصف ألي مصلحة في فئة األسھم ذات -٢٥

أبلغوا الشركة بتلك ) لشركة وكبار التنفیذیین وأقربائھم أعضاء مجلس إدارة ا

الحقوق بموجب المادة الخامسة واألربعین من قواعد التسجیل واإلدارج ، وأي 

 .تغییر في تلك الحقوق خالل السنة المالیة األخیرة 

تعاقدیة وحقوق إكتتاب تعود أعضاء مجلس وصف ألي مصلحة واوراق مالیة  -٢٦

إدارة الشركة وكبار التنفیذیین وأقربائھم في أسھم أو أدوات دین الشركة أو أي 

من شركاتھا التابعة ، وأي تغییر في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة 

 .المالیة األخیرة 

ة السداد عند سواء أكانت واجب( المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة  -٢٧

لھا  تابعة، وكشف بالمدیونیة اإلجمالیة للشركة والشركات ال) الطلب أم غیر ذلك 

وأي مبالغ دفعتھا الشركة سدادا لقروض خالل السنة ومبلغ أصل القرض وإسم 

الجھة المانحة لھا ومدتھ والمبلغ المتبقي ، وفي حال عدم وجود قروض على 

 .الشركة علیھا تقدیم إقرار بذلك 

وصف لفئات وأعداد أي أدوات دین قابلة للتحویل وأي أوراق مالیة تعاقدیة أو  -٢٨

مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابھة أصدرتھا أو منحتھا الشركة خالل السنة 

 .المالیة مع إیضاح أي عوض حصلت علیھ الشركة مقابل ذلك 

اق وصف أل حقوق تحویل أو إكتتاب بموجب أدوات دین قابلة للتحویل أو أور -٢٩

مالیة تعاقدیة أو مذكرات حق إكتتاب ، أو حقوق مشابھة أصدرتھا أو منحتھا 

 . الشركة

وصف ألي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دین قابلة  -٣٠

لإلسترداد ، وقیمة األوراق المالیة المتبقیة ، مع التمییز بین األوراق المالیة 

 .التي إشترتھا شركاتھا التابعة  الدرجة التي إشترتھا الشركة وتلك



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ٧٠صفحة 

 

عدد إجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة المالیة األخیرة ، وتواریخ  -٣١

 .إنعقادھا ، وسجل حضور كل إجتماع موضحا فیھ أسماء الحاضرین 

 .عدد طلبات الشركة لسجل المساھمین وتواریخ تلك الطلبات وأسبابھا  -٣٢

 .ي عالقة وصف ألي صفقة بین الشركة وطرف ذ -٣٣

معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا فیھا ، وفیھا أو كانت  -٣٤

فیھا مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفیذیین فیھا أو ألي 

شخص ذي عالقة بأي منھم ، بحیث تشمل أسماء المعنیین باألعمال أو العقود ، 

ھا ومدتھا ومبلغھا ، وإذا لم توجد أعمال وطبیعة ھذه األعمال أو العقود وشروط

 .أو عقود من ھذا القبیل ، فعلى الشركة تقدیم إقرار بذلك 

بیان ألي ترتیبات أو إتفاق تنازل بموجبھ أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو  -٣٥

 .أحد كبار التنفیذیین عن أي مكافآت 

 عن أي حقوق فيبیان ألي ترتیبات أو إتفاق تنازل بموجبھ أحد مساھمي الشركة  -٣٦

 .األرباح 

بیان بقیمة المدفوعات النظامبة المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو  -٣٧

رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم  تسدد حتى نھایة الفترة المالیة السنویة ، مع 

 .وصف موجز لھا وبیان أسبابھا 

 .شركة بیان بقیمة أي إستثمارات أو إحتیاطات أنشئت لمصلحة موظفي ال -٣٨

 :إقرارات بمایلي  -٣٩

  .أم سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحیح  -أ

  .لرقابة الداخلیة أعد على أسس سلیمة ونفذ بفاعلیة أن نظام ا -ب

  .أنھ ال یوجد أي شك یذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطھا  -ج

،  ةإذا كان تقریر مراجع الحسابات یتضمن تحفظات على القوائم المالیة السنوی -٤٠

یجب أن یوضح تقریر مجلس اإلدارة تلك التحفظات وأسبابھا وأي معلومات 

 .متعلقة بھا 

في حال توصیة مجلس اإلدارة بتغییر مراجع الحسابات قبل إنتھاء الفترة المعین  -٤١

 .من أجلھا ، یجب أن یحتوي التقریر على ذلك ، مع بیان أسباب التوصیة بالتغییر

  مراجعة:تقریر لجنة ال – )٨٩المادة (

یجب أن یشتمل تقریر لجنة المراجعة على تفاصیل أدائھا إلختصاصاتھا ومھامھا  -١

المنصوص علیھا في نظام الشركات ولوائحھ التنفیذیة ، على أن یتضمن توصیاتھا ورأیھا 

  في مدى كفایة نظم الرقابة الداخلیة والمالیة وإدارة المخاطر في الشركة.

كافیة من تقریر لجنة المراجعة في مركز الشركة  یجب ان یودع مجلس اإلدارة نسخا -٢

الرئیس وأن ینشر في الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني للسوق عند نشر 

الدعوة إلنعقاد الجمعیة العامة ، لتمكین من یرغب من المساھمین في الحصول على نسخة 

 منھ ، ویتلي ملخص التقریر أثناء إنعقاد الجمعیة العامة.

 



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ٧١صفحة 

 

  إفصاح أعضاء مجلس اإلدارة: – )٩٠المادة (

ئة ومن یتعین على مجلس اإلدارة تنظیم عملیات اإلفصاح الخاصة بكل عضو من أعضا

  أعضاء اإلدارة التنفیذیة مع مراعاة مایلي:

وضع سجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة وتحدیثة دوریاً،  -١

بة بموجب نظام الشركات ونظام السوق المالیة ولوائحھما وذلك وفقاً لإلفصاحات المطلو

 التنفیذیة.

 إتاحة اإلطالع على السجل لمساھمي الشركة دون مقابل.  -٢

  :عن المكافاّتفصاح اإل – )٩١المادة (

 یلتزم مجلس اإلدارة بمایلي: -١

اإلفصاح عن سیاسة المكافاّت وعن كیفیة تحدید مكافاّت أعضاء المجلس واإلدارة  )١

 ذیة في الشركة.التنفی

اإلدارة عن المكافات الممنوحة اإلفصاح بدقة وشفافیة وتفصیل في تقریر مجلس  )٢

مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، دون إخفاء ألعضاء 

أو تضلیل، سواء أكانت مبالغ أم منافع أم مزایا، أیاً كانت طبیعتھا واسمھا. وإذا كانت 

ماً في الشركة فتكون القیمة المدخلة لألسھم ھي القیمة السوقیة عند تاریخ المزایا أسھ

 االستحقاق.

توضیح العالقة بین المكافاّت الممنوحة وسیاسة المكافات المعمول بھا، وبیان أي  )٣

 .إنحراف جوھري عن ھذة السیاسة

 دة:ح بیان التفاصیل الالزمة بشأن المكافات والتعویضات المدفوعة لكل ممن یلي على )٤

 أعضاء مجلس اإلدارة.  .أ

خمسة من كبار التنفیذیین ممن تلقوا أعلى المكافات من الشركة على أن یكون من   .ب

 ضمنھم الرئیس التنفیذي والمدیر المالي.

 أعضاء اللجان.  .ت

  یكون اإلفصاح الوارد في ھذة المادة في تقریر مجلس اإلدارة ووفقاً للجداول المرفقة  -٢

  الباب العاشر
  الشركاتتطبیق حوكمة 

 

  تطبیق الحوكمة الفعالة: – )٩٢المادة (

یضع مجلس اإلدارة قواعد حوكمة خاصة بالشركة التتعارض مع األحكام اإللزامیة في ھذة 

الالئحة، وعلیھ مراقبة تطبیقھا والتحقق من فعالیتھا، وتعدیلھا عند الحاجة، وعلیة في سبیل ذلك 

 القیام بمایلي:

 ذه القواعد.التحقق من التزام الشركة بھ )١

 مراجعة القواعد وتحدیثھا وفقاً للمتطلبات النظامیة وأفضل الممارسات. )٢



 

  الحوكمة قواعد 
  لشركة إتحاد مصانع األسالك

 ٧٢ من صفحة ٧٢صفحة 

 

مراجعة وتطویر قواعد السلوك المھني التى تمثل قیم الشركة، وغیرھا من السیاسات  )٣

 واإلجراءات الداخلیة بمایلبي حاجات الشركة ویتفق مع أفضل الممارسات.

تطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل إطالع أعضاء مجلس اإلدارة دوماً على ال )٤

  الممارسات، أو تفویض ذلك إلى لجنة المراجعة أو أي لجنة إداریة أخرى.

  الباب الحادي عشر
  اإلحتفاظ بالوثائق

 

  االحتفاظ بالوثائق: – )٩٣المادة (

یجب على الشركة أن تحتفظ بجمیع المحاضر والمستندات والتقاریر والوثائق األخرى المطلوب 

حتفاظ بھا بموجب ھذة الألئحة في مقر الشركة الرئیس مدة التقل عن عشر سنوات، وأن یشمل ذلك األ

تقریر مجلس اإلدارة وتقریر لجنة المراجعة. ومع عدم اإلخالل بھذه المدة، یجب على الشركة في حال 

جراءات تحقیق ( بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مھدد بإقامتھا ) أو مطالبة أوأي إ وجود دعوى قضائیة

نتھاء تلك األحتفاظ بھا لحین االمحاضر أو المستندات أو التقاریر أو التقاریر أوالوثائق  قائمة تتعلق بتلك

  الدعوى القضائیة أو المطالبة أو إجراءات التحقیق القائمة.

  الباب الثاني عشر
  النشر والنفاذ

 

لشركة إعتباراً من تاریخ إعتمادھا من المجلس، یعمل بما جاء في ھذه القواعد ویتم االلتزام بھا من قبل ا

كما یجب نشرھا على موقع الشركة اإللكتروني لتمكین المساھمین وأصحاب المصالح وعامة الجمھور 

  من االطالع علیھا.


