الدليل اإلرشادي لميثاق حوكمة
الشركات
الجسر للخدمات الصناعية ش.م.ب".مقفلة"

الفصل األول
التعاالتعاریف واألحكام العامة العامة
الفرع األول
التعاریف
في تطبیق أحكام میثاق حوكمة الشركات ،تكون للكلمات والعبارات
والمصطلحات التالیة المعاني المبینة قرین كل منھا ،ما لم یقتضي سیاق
النص خالف ذلك:














الوزارة :الوزارة المعنیة بشئون التجارة.
مجلس اإلدارة أو المجلس :مجلس إدارة الشركة.
رئیس مجلس اإلدارة أو الرئیس :رئیس مجلس إدارة الشركة.
أمین السر :أمین سر المجلس.
اإلدارة التنفیذیة :اإلدارة التنفیذیة للشركة.
قانون الشركات التجاریة :قانون الشركات التجاریة الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (  ) 21لسنة .2001
المیثاق :میثاق حوكمة الشركات.
حوكمة الشركات :منھج لقیادة الشركة وتوجیھھا والرقابة على
أعمالھا ،یشتمل على آلیات لتنظیم العالقات المختلفة بین مجلس
اإلدارة والمدیرین التنفیذیین والمساھمین وأصحاب المصالح ،وذلك
بوضع قواعد وإجراءات خاصة لتسھیل عملیة اتخاذ القرارات وأسس
المتابعة لتقییم ومراقبة األداء وإضفاء طابع الشفافیة
والمصداقیة علیھا بغرض حمایة حقوق المساھمین وأصحاب المصالح
وتحقیق العدالة والتنافسیة والشفافیة.
المساھم :كل من یملك أسھما في الشركة من أفراد أو شركات.
المساھم المسیطر :أي مساھم یملك حصة  % 10أو أكثر من رأس المال،
أو یكون قادرا على استخدام – أو التحكم في استخدام % 10 -أو
أكثر من قوة التصویت في الشركة.
أصحاب المصالح :األشخاص والمجموعات التي تتأثر بعمل الشركة،
والمجتمع
والعمالءوالبنوك
والموردین
والموظفین
كالعمال
والحكومة.
الرئیس التنفیذي :أعلى سلطة في اإلدارة التنفیذیة للشركة
والمسؤول عن إدارة الشركة أمام مجلس اإلدارة،ویقوم المجلس
بتحدید المسمى الوظیفي لھذا الشخص والذي یمكن أن ُ
یسمى "الرئیس
التنفیذي" أو "رئیس الشركة" أو "المدیر العام" ،أو أي مسمى
آخر.
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عضو مجلس اإلدارة التنفیذي :عضو مجلس اإلدارة الذي یكون عضوا في
اإلدارة التنفیذیة للشركة ویشارك في أعمال اإلدارة الیومیة لھا،
ویتقاضى راتبا منھا لقاء ذلك.
عضو مجلس اإلدارة غیر التنفیذي :عضو مجلس اإلدارة الذي ال یكون
متفرغا للمشاركة بشكل تام في إدارة الشركة (أي لیس موظفا بھا)
أو ال یتقاضى راتبا شھریا أو سنویا منھا ،عدا مكافأة العضویة
في مجلس اإلدارة واللجان .في حال اقرارھا من قبل المجلس.
عضو مجلس اإلدارة المستقل :عضو مجلس إدارة غیر تنفیذي یتمتع
باستقاللیة تامة في مركزه وقراراته ،وال تنطبق علیه أي من حاالت
انتفاء صفة االستقاللیة المنصوص علیھا في الفقرة (ثالثا ً) من
الملحق رقم (  )1من مالحق المیثاق.
المكافأة :المبالغ والبدالت واألرباح وما في حكمھا ،والمكافآت
الدوریة أو السنویة المرتبطة باألداء ،والخطط التحفیزیة قصیرة
أو طویلة األجل ،وأي مزایا عینیة أخرى ،وال تعد النفقات والمصاریف
المعقولة التي تتحملھا الشركة عن عضو مجلس اإلدارة لغرض تأدیة
عمله من قبیل المكافأة.
التصویت التراكمي :أسلوب تصویت الختیار أعضاء مجلس اإلدارة ،یمنح
كل مساھم قدرة تصویتیة بعدداألسھم التي یملكھا ،بحیث یحق له
التصویت بھا لمرشح واحد أو تقسیمھا بین من یختارھم من المرشحین
دون تكرار لھذه األصوات.
"سابعا"
ً
مبدأ االلتزام أو التوضیح :المبدأ المذكور في الفقرة
من الفرع الثاني من ھذا الفصل ،ویعني أن الشركة یجب علیھا
االلتزام بأحكام المیثاق أو توضیح سبب عدم االلتزام به.
الشركة األم :المنشأة التي تملك أكثر من  % 50من رأس مال الشركة
الشركة التابعة :المنشأة التي تملك الشركة فیھا أكثر من % 50
من رأس المال.
الشركة الزمیلة  :المنشأة التي تملك الشركة فیھا  % 20من رأس
المال.
لجنة التدقیق :اللجنة المنصوص علیھا في الفقرة "أوالً" من الفرع
الثالث من الفصل الثاني من المیثاق.
لجنة الحوكمة :اللجنة المنصوص علیھا في البند "و" من الفرع
الثامن من الفصل الثاني من المیثاق.
لجنة الترشیح :اللجنة المنصوص علیھا في الفقرة "أوالً" من الفرع
الرابع من الفصل الثاني من المیثاق.
لجنة المكافآت :اللجنة المنصوص علیھا في الفقرة "أوال ً" من
الفرع الخامس من الفصل الثاني من المیثاق.
اإلطار العام إلدارة الشركة :جمیع أو أي مما یلي :عقد التأسیس
والنظام األساسي للشركة ،ونظم الشركة ولوائحھا الداخلیة،
وقراراتھا األخرى.
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 األقارب :األب واألم واألخ واألخت واألبناء والزوج وأبو الزوج وأم
الزوج وأبناء الزوج.
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الفرع الثاني
أحكام عامة
أوالً:الغرض من المیثاق:
یھدف المیثاق إلى إرشاد الشركات ألفضل طرق إدارة وقیادة الشركات
وتنظیمھا ومراقبتھا ،من خالل سلسلةمن السیاسات والعملیات واإلجراءات
الواضحة والمحددة.
ً:الغرض من الحوكمة:
ثانیا
تھدف الحوكمة إلى وضع نظام یحكم عمل الشركات ویضبط ممارساتھا
والرقابة على أعمالھا بغیة إیجاد مؤسسات كفؤة تسھم في بناء اقتصاد
وطني متین یتمتع بالشفافیة والتنافسیة ،بھدف الحد من أیة تأثیرات
سلبیةعلى االقتص اد الوطني واألطراف الفاعلة والمجتمع المحلي من جراء
عدم االلتزام بأفضل الممارسات في إدارة شركات المساھمة.
ً:أبرز أركان الحوكمة:
ثالثا
تتمثل األركان األساسیة لحوكمة الشركات في ما یلي:
أ -الحرص على توفیر المعلومات التي تحتاجھا الجھات الرقابیة
والمساھمون والمستثمرون ،وكذلك األطراف ذات العالقة في الوقت المناسب
وبالكیفیة المناسبة بما یمكنِّ ھذه الجھات من اتخاذ قراراتھا والقیام
بأعمالھا بشكل صحیح ،واإلفصاح بشفافیة من قبل الشركة ومجلس إدارتھا
عما یھم المساھمین ومختلف األطراف ذات العالقة ،مما یساعد على استقطاب
مزید من األعمال للشركة ،بما في ذلك مختلف المستثمرین من داخل مملكة
البحرین.
ب -المساءلة ،ویقصد بھا أن یدرك أعضاء مجلس اإلدارة أنھم مسؤولون عن
قراراتھم وتصرفاتھم في ما یخص إدارة وقیادة الشركة أمام المساھمین،
ومحاسبون من قبلھم ،وعلیھم أن یخضعوا أنفسھم للتقییم وفق أفضل
الممارسات.
ج -العدالة ،ویقصد بھا أن یحظى كل المساھمین والعاملین واألطراف ذات
العالقة بمعاملة عادلة ومتساویةومنصفة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفیذیة ،بعیدا عن االنحیاز أو أیة مصالح خفیة.
د -المسؤولیة ،ویقصد بھا أن على أعضاء مجلس اإلدارة أداء واجباتھم
بشرف واستقامة ونزاھة وإخالص تجاه االقتصاد والمجتمع بوجه عام ،وتجاه
الشركة بوجه خاص ،وأن یتوخوا الحیطة والحذر ویبذلوا العنایة
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والرعایة الالزمة في أداء مھامھم ،وأن یضعوا نصب أعینھم مصلحة الشركة
قبل أیة مصالح خاصة ،وأن یأخذوا بعین االعتبار المسؤولیة االجتماعیة
للشركة.
ً:الشركات التي یسري علیها المیثاق:
رابعا
یسري المیثاق على جمیع الشركات المساھمة بمملكة البحرین والمسجلة
بموجب قانون الشركات التجاریة ویراعى في تطبیق ھذا المیثاق على
شركات المساھمة ذات الطبیعة العائلیة ما یتناسب من أحكامه مع
أوضاعھا وقدراتھا المالیة واإلداریة ،وبما یحقق النتائج التي یرمي
المیثاق إلى تحقیقه.
ً:دور المساھمین:
خامسا
تؤكد قواعد الحوكمة على واجب المساھمین في االضطالع بدورھم من خالل
التواصل مع الشركة ومناقشة األھداف االستراتیجیة التي یضعھا مجلس
اإلدارة والتي یؤثر تنفیذھا على مصالحھم ،وإبداء آراءھم من خالل
الحضور النشط الجتماعات الجمعیات العامة ،وھذا یساعد على تعزیز
استجابة الشركة ومجلس اإلدارة لمعرفتھم بأن ھناك من یراقب أداءھم من
المساھمین.
ً:ھیكلیة المیثاق:
سادسا
یحتوي المیثاق – فضال عما تضمنه من أحكام خاصة بالتعاریف واألحكام
العامة -على أحد عشر مبدأ أ ساسیا لحوكمة الشركات ،یحتوي كل مبدأ
منھا على عدة توجیھات وإرشادات الزمة لتطبیقه.
ً:مبدأ االلتزام أو التوضیح:
سابعا
أ -یقوم تطبیق المیثاق على مبدأ "االلتزام أو التوضیح" ،بمعنى أن
الشركة یجب علیھا االلتزام بأحكام المیثاق أو توضیح سبب عدم االلتزام
به .ومن األسباب المقبولة لعدم االلتزام ،اتخاذ الشركة إجراءات مختلفة
تبعا لحجمھا السوقي أو حداثة إدراجھا أو تأسیسھا ،مع مالحظة أھمیة
تحقیق حوكمة فعالة وجیدة في نھایة المطاف.
ومن المھم أیضا توضیح ھذه األسباب في تقریر حوكمة الشركة السنوي
ومناقشتھا مع المساھمین في اجتماعات الجمعیات العامة .ومن المھم
كذلك مالحظة أن إعمال مبدأ االلتزام أو التوضیح ال یمكن أن یتم على
حساب قاعدة قانونیة آمرة سواء في قانون الشركات التجاریة أو في
غیره.
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ب -یدعو المبدأ الثامن من مبادئ حوكمة الشركات الوارد في الفرع
الثامن من الفصل الثاني من المیثاق تحت عنوان "اإلفصاح عن الحوكمة"،
الشركات إلى اعتماد توجیھات مكتوبة تغطي األمور المنصوص علیھا في
المیثاق ،وإصدار تقاریر سنویة للمساھمین حول التزامھا بھذه
التوجیھات ،والتوضیح للمساھمین في حالةمخالفتھا أو عدم االلتزام بھا
بأن عدم االلتزام له ما یبرره.
ج -في جمیع األحوال ،فإن من المتوقع أن تقوم كل شركة إما بااللتزام
بأحكام المیثاق أو توضیح سبب عدم التزامھا به .ولقد تم اعتماد طریقة
االلتزام أو التوضیح في عدد كبیر من الدول حول العالم ،وقد كانت
المرونةالتي تتمتع بھا ھذه الطریقة موضع ترحیب من قبل مجالس إدارة
الشركات والمستثمرین معا.
د -ومن خالل العمل بمبدأ االلتزام أو التوضیح ،یمكن تجنب فرض قواعد
شدیدة وصارمة قد ال تراعي الظروف الخاصة بالشركات ،كحجم الشركة
وطبیعة نشاطھا ،وھیكلیة المساھمین فیھا ،واألنشطة ،أو مدى تعرضھا
للمخاطر والھیكل اإلداري وغیرھا من الظروف .وبالنظر إلى التنوع
الكبیر في أشكال وأعمال الشركات ،فإنه من غیر المرغوب فیه فرض
قوانین وقواعد متشابھة على جمیع الشركات ،وھذا ھو أساس مبدأ االلتزام
أو التوضیح.
ً:متطلبات الحوكمة:
ثامنا
أ -تعیین مسئول لحوكمة الشركة.
تلتزم الشركة بتعیین أحد موظفیھا كمسئول لحوكمة الشركة یتولى مھام
التحقق من مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات والقوانین
واألنظمة والقرارات الصادرة تنفیذا لھا .كما یجب على الشركة تزوید
القسم المختص باسم مسئول حوكمة الشركة وأرقام وعناوین االتصال به،
إلى جانب ضرورة إبالغ القسم المختص في حال تغییر مسئول حوكمة الشركة.
ویجب أن یكون لدى مسئول حوكمة الشركة صالحیة االتصال أو طلب المعلومات
من مجلس اإلدارة أو اللجان المنبثقة عنه أو من اإلدارة التنفیذیة.
وُ
یفضل أن یكون مسئول حوكمة الشركة على درایة بالقوانین واللوائح
والتشریعات التجاریة الوطنیة وغیرھا من المبادئ والقواعد والنظم
واإلرشادات الخاصة بحوكمة الشركات (OECD) ،بما في ذلك المبادئ
الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة ویلتزم مسئول الحوكمة
بما یلي:
-1التنسیق والمتابعة القسم المعني بحوكمة الشركات في وزارة التجاروة
والصناعة بشأن المتطلبات الرقابیة الخاصة بحوكمة الشركة.
-2التأكد من مالءمة سیاسات وتطبیقات الحوكمة داخل
المتطلبات الرقابیة والقانونیة التي تخضع لھا الشركة.
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الشركة

مع

 -3التأكد من توافر نظم الرقابة الداخلیة التي تكفل تطبیق مبادئ
الحوكمة الواردة في المیثاق.
 -4العمل والتنسیق مع مجلس اإلدارة ولجنة الحوكمة بشكل دائم لتحسین
أداء التطبیق في الشركة.
 -5مراجعة التقریر السنوي للحوكمة والذي یكون من ضمن التقریر المالي
السنوي للشركة ،للتأكد من محتویاته وتطابقه من المتطلبات الداخلیة
للشركة والمتطلبات الرقابیة.
ویحق للقسم المعني بحوكمة الشركات في وزارة التجاروة والصناعة
االعتراض على تعیین أي شخص كمسئول لحوكمة الشركة متى توافر لدیھا
مبررات لالعتراض ،كما یحق لھا اقتراح شطب اسم أي مسئول حوكمة من
سجالتھا وطلب تعیین شخص آخر في حال عدم قیام مسئول الحوكمة بالوفاء
بأي من التزاماته المنصوص علیھا في المیثاق.
ب -وجود دلیل إرشادي وإجراءات مكتوبة للحوكمة داخل الشركة.
یجب أن یكون لدى الشركة إجراءات وسیاسات مكتوبة للحوكمة داخل الشركة
تكون موثقة في دلیل إرشادي،وتخضع جمیع السیاسات واإلجراءات لموافقة
ُاجع بشكل دوري إلدخال أیة
مجلس اإلدارة والجمعیة العامة ،على أن تر
تعدیالت أو تحدیثات علیھا .كما یجب أن ُ
یحاط جمیع موظفي الشركة
بمحتویات دلیل إرشادات الحوكمة ،من خالل قیام الشركة بتقدیم برامج
توعیة یتم بعدھا توقیع كل موظف على إقرار یفید بتلقي برامج التوعیة
الالزمة بمتطلبات الحوكمة .كما ُ
یراعى إحاطة الموظفین -كل بحسب
اختصاصه  -بأیة مستجدات مستقبلیة لمتطلبات الحوكمة تصدرھا الوزارة.
ُدرج في التقریر السنوي للشركة.
ج -تقریر مستقل لحوكمة الشركة ی
یجب على الشركة إعداد تقریر سنوي مستقل لحوكمة الشركة ،على أن یتم
إدراجه في التقریر السنوي للشركة وفقا للنموذج المعد بمعرفة الوزارة
وبما یتوافق مع الملحق رقم (  )5من مالحق المیثاق.
ویجب على مجلس اإلدارة تقدیم التقریر السنوي المستقل عن الحوكمة
بصورة إلكترونیة إلى للقسم المعني بحوكمة الشركات في وزارة التجاروة
والصناعة وفقا ًللنموذج المعد من قبل وزلرة التجارة والصناعة ،وُ
یسلم
ھذا التقریر خالل ستة أشھر من تاریخ انتھاء السنة المالیة للشركة مع
التقریر السنوي للشركة.
د -بند خاص للحوكمة في جدول أعمال الجمعیة العامة للشركة.
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یجب على الشركة  -بشكل سنوي -إدراج بند خاص بمناقشة تقریر حوكمة
الشركة والتصدیق علیه ضمن بنود جدول أعمال الجمعیة العامة للشركة.
ً :الجدید في ھذا اإلصدار من المیثاق:
تاسعا
عملت الوزارة على تطویر وتحدیث میثاق حوكمة الشركات ،وذلك على النحو
ًا
الذي أضفى على نسخته الجدیدة صفة العمومیة والشمول وجعله مستوعب
أحدث ما توصل إلیه العالم على المستویین الدولي واإلقلیمي في مجال
ًا كافة الشركات المساھمة في مملكة البحرین كل منھا
الحوكمة ،ومخاطب
ً
بحسب طبیعتھا وحجمھا ،وبطریقة تسمح لھا جمیعا بتطبیق ما یتناسب معھا
من قواعد الحوكمة ویمكنھا من وضع خطط مستقبلیة الستیعاب ما ینقصھا
من القواعد على المدى المتوسط والطویل الستكمال تطبیقھا مع معدالت
نمو حجمھا.
وفیما یلي ،عرض سریع لما تم تحدیثه وتطویره بھذا اإلصدار من المیثاق:
أ -أوضح المیثاق الغرض من الحوكمة بشكل متفرد وأبرز األركان
األساسیة لمبادئ الحوكمة.
ب -حدد المیثاق بشكل واضح نطاق تطبیق تلك القواعد ودرجة تماشیھا
مع طبیعة وحجم كل شركة.
ت -أولى المیثاق أھمیة خاصة لمبدأ “االلتزام أو التوضیح "كمبدأ
جوھري یمھد لفرض قواعد المیثاق بشكل إلزامي.
ث -توسع المیثاق في التعریف بعضو مجلس اإلدارة المستقل ،وحدد بوضوح
حاالت انتفاء صفة االستقاللیة عنه.
ج -صیغت التعاریف والمفاھیم والمصطلحات المستخدمة في المیثاق بما
یعزز من زیادة استیعاب وفھم المستخدمین لمحتویاته.
ح -أكد المیثاق على دور الجمعیة العامة للمساھمین في اختیار مجلس
إدارة كفء بطریقة التصویت التراكمي لتحقیق أھداف الشركة،
وزیادة فرصة حصول صغار المساھمین على تمثیل لھم في مجلس اإلدارة
عن طریق األصوات التراكمیة.
خ -أفرد المیثاق أھمیة أكبر لدور مجلس اإلدارة باعتباره أھم عنصر
من عناصر إدارة وتوجیه الشركة ،فضال عن مسئولیته الرئیسیة في
تطبیق الحوكمة؛ فتعرض المیثاق إلى المزیج األمثل ألعضاء المجلس
من حیث نوعیة األعضاء ومسئولیاتھم ،واستعرض كذلك عددا من اللجان
المنبثقة عن المجلس لمعاونته في أداء عمله.
د -ركز المیثاق بشكل أكبر على مكونات البیئة الرقابیة وما لھا من
أھمیة كبیرة داخل أي شركة ،بدایة من نظام الرقابة الداخلیة
ومرورا بإدارة التدقیق الداخلي وإدارة المخاطر وإدارة االلتزام،
والتوصیة بوجود نظام للحوكمة داخل كل شركة.
ذ -أبرز المیثاق أھمیة قیام الشركة بتعیین مسئول لحوكمة الشركة
وتحدید التزاماته.
ر -أفرد المیثاق أھمیة خاصة لمدققي الحسابات ،في ضوء ما یقومون
به من دور ھام في عملیة التدقیق ،ال سیما دورھم في اإلفصاح عن
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داخل

ز-
س-

ش-
ص-

مالئمة أنظمة الرقابة الداخلیة والحوكمة
التزامھا بالمتطلبات الرقابیة للحوكمة.
تناول المیثاق سبل وأدوات اإلفصاح المختلفة وتعزیز أھمیة اإلفصاح
ً المعلومات الجوھریة الواجب اإلفصاح عنھا عبر
غیر المالي ،موضحا
التقاریر الدوریة المختلفة.
أولى المیثاق أھمیة خاصة للمسئولیة االجتماعیة التي یجب أن تسعى
الشركة من خاللھا إلى ممارسة دورھاكمواطن صالح ،والحد من أي
تأثیر سلبي لنشاطاتھا على االقتصاد الوطني أو المجتمع المحیط
أو البیئة بشكل عام.
تناول المیثاق المعاییر والمحددات الخاصة بالسلوك المھني
والقیم األخالقیة ترسیخا للمفاھیم والقیم األخالقیة للشركة.
استعرض المیثاق كافة السیاسات والمواثیق واألدلة واللوائح
الواجب على كل شركة صیاغتھا وتطبیقھا لتنظیم عملھا الداخلي
فیما یخص الحوكمة ،ویھدف المیثاق إلى دعم كافة الشركات الراغبة
في فھم وتطبیق الحوكمة كمنھج متكامل نحو النمو واالستدامة ،بما
یعود بالنفع على الشركات وعلى االقتصاد الوطني بشكل عام.
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الشركة

ومدى

الفصل الثاني
مبادئ حوكمة الشركات
الفرع األول
المبدأ األول :وجود مجلس إدارة للشركة فعال ومؤھل علمیا وذو خبرة
أوالً :تشكیل ومسئولیات ومهام مجلس اإلدارة:
أ -تشكیل مجلس اإلدارة.
 .1یجب أن یكون للشركة مجلس إدارة یتكون من عدد من األعضاء ال یقل
عن خمسة أعضاء بالنسبة لشركات المساھمة العامة ،وثالثة أعضاء
بالنسبة لشركات المساھمة المقفلة ،ویجب أن یكون من بین أعضاء
المجلس أشخاصا من ذوي الخبرة بحیث یمكن لبقیة األعضاء االستفادة
من خبراتھم وتجاربھم .وفي جمیع األحوال ،یجب أال یزید عدد أعضاء
مجلس اإلدارة على خمسة عشر عضوا.
 .2یحدد النظام األساسي للشركة متطلباتھا من أعضاء مجلس اإلدارة
التنفیذیین وغیر التنفیذیین واألعضاءالمستقلین ،ویجب أن یكون
نصف أعضاء المجلس على األقل من األعضاء غیر التنفیذیین ،وثالثة
منھم على األقل أعضاء مستقلین ممن یستوفون الضوابط المنصوص
علیھا في الملحق رقم (  )1من مالحق المیثاق ،مع عدم اإلخالل بحكم
البند (ب) من (خامساً) من ھذا الفرع بالنسبة للشركات التي یكون
بھا مساھمون مسیطرون .وفي جمیع األحوال ،یجب أن یضم المجلس عضوا
واحدا مستقالً ،وُ
یحدد في تقریر حوكمة الشركة السنوي ما إذا كان
كل عضو من أعضاء المجلس عضوا تنفیذیا أو غیر تنفیذي أو مستقال
 .3یجب أن یكون رئیس مجلس اإلدارة من األعضاء المستقلین وأال یكون
في أي حال من األحوال ھو نفسه أو نائبه الرئیس التنفیذي للشركة،
لكي یكون ھناك توازن مناسب للصالحیات وتوفیر إمكانیات
موضوعیةأكبر للمجلس التخاذ القرارات باستقاللیة.
 .4على مجلس اإلدارة أن یقوم بصورة منتظمة بمراجعة عدد أعضاءه
وتركیبته لضمان تناسب حجمه بما یكفي التخاذ قرارات فعالة وإثراء
المجلس بمختلف اآلراء في مختلف االختصاصات .كما أن على المجلس
أن یقدم للمساھمین توصیة بإجراء تغییرات في حجم المجلس وذلك
عندما یتطلب التغییر المطلوب إجراء تعدیل في عقد تأسیس الشركة
أو نظامھا األساسي .كما یجب أن تنص قواعد المجلس على وجوب تنحي
العضو إذا لم یكن من المشاركین بشكل فعال في اجتماعات المجلس.
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 .5عند انضمام عضو جدید إلى مجلس اإلدارة ،یتعین على الشركة (ممثلة
في رئیس المجلس) بمساعدة المستشار القانوني أو مسئول حوكمة
الشركة ،أن تتبع نظاما لتعریف عضو مجلس اإلدارة الجدید بعمل
الشركة وبمھام ومسئولیات المجلس ،السیما الجوانب القانونیة
والتنظیمیة ،وكذلك متطلبات میثاق حوكمة الشركات.
 .6یجب أن تكون لدى الشركة اتفاقیة تعیین مكتوبة بین الشركة وكل
عضو من أعضاء مجلس اإلدارة ،لتوضیح المھام والصالحیات واألمور
األخرى الخاصة بالعضویة ،ومنھا فترة العضویة ،والوقت الذي یلتزم
به للعمل ،ومھام اللجان ،وقیمة المكافأة ومستحقات التعویض عن
المصروفات ،وإمكانیة الحصول على المشورة الفنیة المتخصصة
المستقلة عند الضرورة.
 .7یجب إعالم األشخاص المحتمل انضمامھم إلى مجلس اإلدارة كأعضاء غیر
تنفیذیین بمھامھم ومسئولیاتھم قبل ترشیحھم ،وخاصة بالنسبة
اللتزامھم بالوقت الالزم للعمل المطلوب منھم .ویجب أن تقوم لجنة
الترشیح بصورة منتظمة بمراجعة االلتزامات المطلوبة من كل عضو
من األعضاء غیر التنفیذیین ،باإلضافة إلى إعالم كل واحد منھم
بضرورة إبالغ اللجنة قبل قبوله أي عضویة في مجلس إدارة أیة شركة
أخرى.
 .8ال یجوز ألي عضو أن یشارك في عضویة مجلس إدارة أكثر من خمس شركات
مساھمة عامة في مملكةالبحرین ،وبشرط عدم وجود تعارض في
المصالح .وال یجوز للمجلس أن یقترح انتخاب أو إعادة انتخاب أي
عضو یشارك في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات.
 .9یقوم مجلس اإلدارة بمراجعة مدى استقاللیة كل عضو من األعضاء مرة
واحدة في السنة على األقل ،وذلك على ضوء المصالح التي یتم اإلفصاح
عنھا من قبل أولئك األعضاء وفقا للمعاییر المحددة في الملحق
رقم( )1من مالحق المیثاق ،ویقوم كل واحد من األعضاء المستقلین
بتقدیم المعلومات الضروریة والمحدثةالالزمة لھذا الغرض.
على مجلس اإلدارة أن یصدر الئحة داخلیة تحدد عمل المجلس
.10
ومسؤولیاته ،والتي من بینھا المتطلبات والمسئولیات الخاصة
بأعضاء المجلس.
ب -مسئولیات ومهام مجلس اإلدارة:
یعتبر أعضاء مجلس اإلدارة مسئولون شخصیا وعلى وجه التضامن أمام
المساھمین عن تحقیق أھداف الشركةوغایاتھا .وھم معنیون في المقام
األول بمصلحة الشركة ،وعلیھم أن یقدموھا على المصالح األخرى ،بما في
ذلك مصالح المساھمین الذین یمثلونھم.
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وعلى المجلس أن یمثل جمیع المساھمین ،وعلیه بذل واجبي اإلخالص والوالء
في إدارة الشركة ،وكل ما من شأنه صون مصالحھا وتنمیتھا وتعظیم
قیمتھا.
ویشمل دور المجلس ومسئولیاته ،على سبیل المثال ال الحصر ،ما یلي:
 .1اعتماد السیاسات التجاریة والمالیة المرتبطة بأداء أعمال
الشركة وتحقیق أغراضھا.
 .2رسم الخطط والسیاسات واالستراتیجیات واألھداف الرئیسیة للشركة
واإلشراف على تنفیذھا ومراجعتھابشكل دوري.
 .3وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلیة في الشركة واإلشراف العام
علیھا.
 .4تحدید الھیكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتیجیاتھا وأھدافھا
المالیة وإقرار المیزانیات السنویة.
 .5اإلشراف على النفقات الرأسمالیة الرئیسیة للشركة ،وتملكھا لألصول
وتصرفھا بھا.
 .6اعتماد البیان ات المالیة الفصلیة والسنویة للشركة وعرضھا على
الجمعیة العامة للمساھمین.
 .7مراقبة أعمال اإلدارة التنفیذیة ،والتأكد من حسن سیر العمل ،بما
یحقق أھداف الشركة وال یتعارض مع القوانین واألنظمة المعمول بھا.
 .8تشكیل لجان متخصصة منبثقة عن مجلس اإلدارة بما تتطلبه طبیعة
نشاط الشركة على حسب ما ھو منصوص علیه في المتطلبات الرقابیة،
وإصدار اللوائح المنظمة لعمل ھذه اللجان.
 .9تحدید أنواع المكافآت لكبار التنفیذیین وأعضاء مجلس اإلدارة
والحصول على موافقة الجمعیة العامة للمساھمین علیھا ،مع مراعاة
حكم المادة ( )188من قانون الشركات التجاریة.
وضع آلیة لتنظیم التعامالت مع األطراف ذات العالقة ،وذلك
.10
للحد من تعارض المصالح.
وضع المعاییر والقیم التي تنظم العمل في الشركة.
.11
التأكد من تطبیق أنظمة رقابیة مناسبة لقیاس وإدارة
.12
المخاطر ،وذلك بوضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة،
وإنشاء بیئة مل مة بثقافة إدارة المخاطر على مستوى الشركة،
وطرحھا بشفافیة مع أصحاب المصالح واألطراف ذات الصلة بالشركة.
ضمان المعاملة العادلة للمساھمین ،بمن فیھم المساھمین
.13
اللذین یملكون األقلیة من حصص الشركة.
وضع الئحة داخلیة تحدد عمل المجلس ومسئولیاته ،ومن بینھا
.14
المتطلبات والمسئولیات الخاصة بأعضاء المجلس ،وال یعفى المجلس
من ذلك حتى وإن شكل لجانا أو فوض جھات أوأفرادا آخرین للقیام
ببعض أعماله ،وعلى المجلس تجنب إصدار تفویضات عامة أو غیر
محددة المدة.
وعلى المجلس اعتماد سیاسة معقولة في تفویض السلطات لإلدارة
التنفیذیة ،ویجب أن تغطي لوائح تفویض السلطات مختلف الوظائف
المتعلقة بالشؤون المالیة واإلداریة ،وشؤون الموظفین وغیرھا من
الوظائف الضروریة لتشغیل الشركة وإدارتھا بكفاءة.
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ج -مسؤولیات ومهام رئیس مجلس اإلدارة:
أ -یتولى رئیس مجلس اإلدارة المنتخب ،المسؤولیات التالیة ،بما ال یخل
بدور مجلس اإلدارة:
 .1تمثیل الشركة أمام الغیر.
 .2ضمان حصول أعضاء المجلس على المعلومات الكاملة والصحیحة في
الوقت المناسب.
 .3التأكد من مناقشة المجلس لكل المعلومات ومحتویات جداول األعمال
لكل اجتماع.
 .4تشجیع أعضاء المجلس على ممارسة دورھم لمصلحة الشركة وبفعالیة.
 .5ضمان ال تواصل الفعلي بین مساھمي الشركة والمجلس.
 .6إعداد جدول األعمال الجتماعات المجلس وجمعیة المساھمین (اجتماع
الجمعیة العامة العادیة /اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة(.
 .7عقد اجتماعات مع أعضاء المجلس الغیر تنفیذیین والمستقلین بدون
حضور التنفیذیین ألخذ أراءھم في المسائل المتصلة بنشاط الشركة.
ب -على رئیس مجلس اإلدارة خلق ثقافة تشجع على النقد البناء حول
القضایا التي یوجد حولھا تباین في وجھات النظر بین أعضاء المجلس،
إلى جانب تطویر عالقات بناءة بین مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة
وتشجیعھا ،دون اإلخالل بأحكام المیثاق.
ً :أمین السر:
ثانیا
یعین وُ
یكون لمجلس اإلدارة أمین سر ُ
یعفى من منصبه بقرار من المجلس،
وُ
یختار أمین السر من بین أعضاء المجلس أو من خارج المجلس ،ویتولى
مساعدة رئیس وأعضاء المجلس في القیام بمھامھم ،وتشمل اختصاصات أمین
السر اآلتي:
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-
خ-
د-

تسھیل تنفیذ أنشطة وقرارات مجلس اإلدارة.
تنسیق اجتماعات وسجالت ودفاتر ومستندات مجلس اإلدارة.
تسجیل محاضر االجتماعات وإرسالھا إلى مجلس اإلدارة.
إدارة متطلبات حوكمة الشركات المتعلقة بمجلس اإلدارة.
التنسیق بین أعضاء مجلس اإلدارة فیما یتعلق بالحضور وتداول
المستندات وغیر ذلك.
ضمان الحصول على محاضر اجتماعات لجان مجلس اإلدارة ،وإدراجھا
ضمن أوراق اجتماعات المجلس.
تنسیق جمیع اللوجستیات المتعلقة باجتماعات المساھمین (اجتماع
الجمعیة العامة العادیة /اجتماع الجمعیةالعامة غیر العادیة)
مع رئیس مجلس اإلدارة.
االحتفاظ بالسجالت والوثائق والمستندات ذات الصلة بعمل المجلس،
مثل قانون الشركات التجاریة ،وعقد التأسیس ،والنظام األساسي،
والسجل التجاري ،وقواعد حوكمة الشركات الحدیثة.
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ذ -ما یكلفه به المجلس من مھام أخرى ،أو یرد النص علیه في مواضع
أخرى من المیثاق.
ً :اجتماعات وقرارات وتوصیات المجلس:
ثالثا
أ -یعقد مجلس اإلدارة اجتماعاته بصورة دوریة ومنتظمة بحیث ال تقل
عن أربع اجتماعات في السنة المالیة،ویتخذ المجلس قراراته
وتوصیاته بأغلبیة األعضاء الحاضرین ،وعند تساوي األصوات یرجح
الجانب الذي منه الرئیس .وعلى عضو المجلس حضور جمیع االجتماعات،
والمساھمة في المناقشات بشكل فاعل ،وفي حالة تعذر حضور العضو
أي اجتماع ،یجب اتباع اإلجراءات التي یحددھا المجلس للحصول على
إذن بالتغیب عن االجتماع.
ب -یجب على رئیس المجلس أن یتأكد من استالم جمیع أعضاء المجلس جدول
األعمال ومحاضر االجتماعات السابقة ومعلومات مكتوبة كافیة عن
خلفیة موضوعات االجتماع قبل موعد انعقاد االجتماع بوقت كافي،
وكذلك بین االجتماعات إذا دعت الضرورة لذلك ،ویجب أن یستلم جمیع
األعضاء نفس المعلومات من المجلس ،ویتحمل األعضاء المسئولیة
القانونیة للمتابعة الشخصیة والتأكد من استالمھم معلومات كافیة
ومناسبة وعلیھم دراستھا بعنایة.
ت -للمجلس أن یعقد اجتماعاته أو اجتماعات لجانه عن طریق االتصال
الھاتفي أو المرئي أو أن یقبل بمشاركة أي من األعضاء عن بعد في
مداوالت اجتماعاته ،وذلك بمراعاة األحكام التي ینص علیھا قانون
الشركات التجاریة .ویضع المجلس مدونة بضوابط استخدام وسائل
االتصال الحدیثة في عقد االجتماعات ومشاركة األعضاء عن بعد.
ث -فیما عدا القرارات المتعلقة باعتماد البیانات المالیة للشركة،
لمجلس اإلدارة أن یعتمد قراراته بالتمریر بموافقة جمیع أعضائه
ویمضي في تنفیذھا ،غیر أنه یجب إدراجھا للمصادقة في جدول أعمال
االجتماع الذي یلي مباشرة تمریر ھذه القرارات ،وللمجلس أ ن یضع
آلیات وشروطا وضوابط لتمریر قراراته وإدارتھا .وال تعتبر
القرارات بالتمریر اجتماعا ومن ثم یتعین االلتزام بالحد األدنى
لعدد اجتماعات مجلس االدارة المحددة بالنظام األساسي.
ج -یجب استخدام التصویت السري التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس
اإلدارة.
ً :استقاللیة أعضاء مجلس اإلدارة:
رابعا
یجب أن یتشكل مجلس اإلدارة من أفراد لدیھم الكفاءة واالستقاللیة بما
یمكنھم من النظر في شؤون الشركة بحكمة وخبرة وموضوعیة وتجرد وضمان
االستقاللیة التامة عن اإلدارة التنفیذیة وعن المساھمین الرئیسیین.
وال یسمح ألي عضو أو مجموعة صغیرة من األعضاء بالھیمنة على مجریات
اتخاذ القرارات والتوصیات في المجلس ،كما ال یجوز ألي عضو أن یكون
لدیه صالحیات مطلقة على آلیة اتخاذ القرارات في المجلس .وعلى األعضاء
التنفیذیین إعالم المجلس بجمیع المعلومات التجاریة والمالیة الداخلة
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ضمن اختصاصاتھم كمسئولین ،وعلیھم أن یدركوا بأن دورھم كأعضاء في
المجلس یختلف عن دورھم كمسئولین في الشركة ،ویجب أن یكون األعضاء
غیر التنفیذیین مستقلین بالكامل عن اإلدارة التنفیذیة ،وعلیھم القیام
بشكل موضوعي بالتدقیق والفحص والمساءلة الالزمة لإلدارة التنفیذیة
بما فیھا المساءلة عن األداء اإلداري لألعضاء التنفیذیین.
ً :تمثیل مجلس اإلدارة لجمیع المساھمین:
خامسا
أ -یجب على كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أن یعتبرنفسه ممثال لجمیع
المساھمین ،وعلیه التصرف على ھذا األساس ،وعلى المجلس أن یتجنب
وجود ممثلین عن مجموعات أو مصالح محددة بعضویة المجلس.
وفي حالة وجود مساھمین مسیطرین ،فإن علیھم إدراك مسئولیاتھم
بالنسبة للمساھمین اآلخرین ،والتي ھي مسئولیة مباشرة ومنفصلة
عن مسئولیة أعضاء المجلس.
ب -في الشركات التي یكون بھا مساھمون مسیطرون ،یجب أن یكون ثلث
أعضاء المجلس على األقل من األعضاء المستقلین ،وذلك لضمان
االھتمام بمصالح صغار المساھمین وضمان وجود تمثیل لھم في مجلس
اإلدارة.
ت -في الشركات التي تحتوي على مساھم مسیطر ،یجب أن یعرف المساھم
المسیطر والمساھمین الذین ال یملكون أسھم مسیطرة المسئولیات
المحددة للمساھم المسیطر فیما یخص واجب والئه للشركة وتعارض
ا لمصالح ،كما ھو موضح بالفرع الثاني من ھذا الفصل عند الحدیث
عن تعارض المصالح والتعامل مع األطراف ذات العالقة ،باإلضافة إلى
حقوق صغار المساھمین ،في انتخاب أعضاء في مجلس اإلدارة وفق
أحكام قانون الشركات التجاریة .ویجب على رئیس المجلس القیام
بدوره لتوضیح ھذه األمور.
ً :إمكانیة حصول أعضاء مجلس اإلدارة على آراء استشاریة خارجیة:
سادسا
أ -یجب على المجلس أن یضمن  -كلما دعت الحاجة لذلك -حصول أعضائه
على آراء استشاریة خارجیة،قانونیة أو فنیة ،في أي من الموضوعات
المتعلقة بالشركة وعلى نفقتھا ،بشرط مراعاة عدم تعارض المصالح
حینما یقرر األعضاء ضرورة ذلك للقیام بمھامھم ومسئولیاتھم
كأعضاء في مجلس إدارة الشركة ،ویجب أن یكون ذلك حسب سیاسة
الشركة المعتمدة من قبل المجلس .ویجب أن یحصل كل عضو بمجلس
اإلدارة على إمكانیة استخدام سكرتاریة الشركة والتي تتحمل
مسئولیة إعالم المجلس بخصوص إجراءات المجلس في ھذاالشأن.
ب -في حالة وجود أیة مالحظات لدى أي من أعضاء مجلس اإلدارة حیال
أمور خطیرة تتعلق بإدارة الشركة أو أي من الموضوعات المعروضة
ولم یبت فیھا في اجتماع المجلس ،یجب على العضو اللجوء إلى رأي
استشاري خارجي ،وعلیه أن یتأكد من أن ھذه المالحظات یتم تدوینھا
في محاضر اجتماعات المجلس ،مع بیان ما یتخذه المجلس أو یرى
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اتخاذه من إجراءات حیالھا في محضر اجتماعه ،ویجب أن یقوم العضو
غیر التنفیذي بتقدیم إفادة خطیة موجھة إلى رئیس المجلس لیتم
توزیعھا على أعضاء المجلس ،عندما تكون لدیه أیة مالحظات خاصة
بأي أمر خطیر قد یكون له تأثیر مادي على الشركة.
ً :االتصاالت بین أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة:
سابعا
أ -على مجلس اإلدارة أن یعمل على إشراك اإلدارة التنفیذیة في
الموضوعات المطروحة للدراسة أمام المجلس،وكذلك إشراك المسئولین
اإلداریین بحكم مسئولیاتھم أو إشراك األفراد المرشحین لتولي
مناصب إداریة علیا بالشركة والذین یعتقد الرئیس التنفیذي أنھم
بحاجة إلى التواصل مع أعضاء المجلس.
ب -یجب أن یكون لدى األعضاء غیر التنفیذیین حریة التواصل مع اإلدارة
التنفیذیة خارج نطاق اجتماعات مجلس اإلدارة .ویجب أن یكون ھذا
التواصل من خالل رئیس ل جنة الحوكمة و التدقیق أو الرئیس
التنفیذي ،ویجب أن یقوم المجلس بإیضاح ھذه السیاسة لإلدارة
التنفیذیة ،وذلك لبیان صالحیات كل عضو من أعضاء المجلس وصالحیات
اإلدارة التنفیذیة.
ً :لجان مجلس اإلدارة:
ثامنا
أ-
ب-

ت-
ث-

ج-

یجب على مجلس اإلدارة أن یشكل لجانا متخصصة حسب الحاجة ،باإلضافة
إلى لجان :التدقیق،والمكافآت،والترشیح،والحوكمة،المنصوص علیھا
في المیثاق ،مع تعیین أمین سر لكل لجنة.
یجوز للمجلس كذلك تشكیل لجنة تنفیذیة ترفع توصیاتھا إلى المجلس
حول أعمال الشركة ،أو لجنة إلدارةالمخاطر تتولى مھمة تحدید
المخاطر المصاحبة ألعمال الشركة والحد منھا .ویجوز للمجلس أو
اللجنة دعوةأشخاص من غیر أعضائھما للمشاركة في اجتماعات
اللجنة ،بحیث تستفید اللجنة من خبراتھم وتجاربھم في المجاالت
المالیة أو غیرھا من المواضیع التي یبحثانھا.
یجب على اللجان أن تتصرف بناء على التفویض الممنوح لھا من قبل
المجلس فقط ،ویجب أال یسمح المجلس ألیة لجنة أن تحل محله في تولي
مسئولیة اتخاذ القرارات.
یجوز دمج اللجان مع بعضھا ،شریطة أال یكون ھناك تعارض بین واجبات
ومسئولیات ھذه اللجان .وللجان مجلس اإلدارة االستعانة بمن تراه
من الخبراء والمختصین من داخل الشركة أو من خارجھا بعد موافقة
المجلس،على أن تضمنِّ تقریرھا اسم الخبیر وعالقته بالشركة أو
اإلدارة التنفیذیة.
یجب أن یكون لدى كل لجنة الئحة داخلیة معتمدة معتمدة مشابھة
شكلیا لنموذج الالئحة الوارد في المالحق (  )2و ( )3و (  )4من
المیثاق ،الخاصة بلجان :التدقیق ،والترشیح ،والمكافآت.
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ً :تقییم أداء مجلس اإلدارة واللجان:
تاسعا
یجب أن یقوم مجلس اإلدارة بتقییم أدائه وأداء جمیع اللجان وجمیع
األعضاء مرة واحدة في السنة على األقل.
ویجوز للوزارة إصدار نماذج غیر إلزامیة للمساعدة في ھذا التقییم.
ویجب أن تشتمل عملیة التقییم على ما یلي:
أ -تقییم طریقة عمل المجلس ،وخاصة على ضوء المبدأ األول من مبادئ
الحوكمة موضوع ھذا الفرع.
ب -تقییم أداء كل لجنة ،على ضوء األغراض والمسئولیات المحددة لكل
لجنة ،وتشتمل اإلجراءات على تقییم ذاتي تقوم به كل لجنة على
حده.
ت -مراجعة أعمال كل عضو من أعضاء المجلس ،ونسبة حضوره اجتماعات
المجلس واللجان ،ومدى فاعلیة مساھمته في المناقشات وعملیة
اتخاذ القرارات.
ث -مراجعة التركیبة الحالیة للمجلس مقارنة بالتركیبة المطلوبة،
مع األخذ بعین االعتبار المحافظة على التوازن المناسب من
المھارات والخبرات ذات العالقة بنشاطات الشركة ،والسعي قدما نحو
التغییر التدریجي والتجدید المستمر للمجلس وألعضائه.
ج -یجب أن تكون عملیات التقییم منظمة وأن تتم بمساعدة لجنة داخلیة
تابعة لمجلس اإلدارة ،ومساعدة خبراء خارجیین عند الضرورة،
ویتحمل المجلس بأكمله مسئولیة التقییم.
ح -یجب أن یقوم مجلس اإلدارة بإعالم المساھمین المشاركین في
اجتماعات الجمعیة العامة بأنه قد تم إجراء تقییم لألداء
المطلوب.
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الفرع الثاني
المبدأ الثاني :یجب أن یكون لدى أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة
ً ووالء كاملین للشركة
التنفیذیة إخالصا
أوالً :المسئولیة الشخصیة:
أ -على أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة معرفة اإلطارین
القانوني والرقابي الذي تعمل ضمنھما الشركة،وأنھم یتحملون
مسئولیة شخصیة أمام الشركة والمساھمین في حالة مخالفة واجب
اإلخالص والوالء للشركة.
ویشمل واجب اإلخالص والوالء للشركة ممارسة أعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفیذیة مھامھم بأمانة ونزاھة تجاه االقتصاد والمجتمع
بوجه عام ،وتجاه الشركة بوجه خاص ،وأن یقدموا مصالح الشركة على
مصالحھم الشخصیة ،وأال یستغلوا مناصبھم لتحقیق مصالح شخصیة ،إلى
جانب الحفاظ على سریة المعلومات وعدم إفشائھا إلى أي شخص أو
طرف ،وتجنب االستفادة منھا لتحقیق مكاسب شخصیة.
ب -یلتزم عضو مجلس اإلدارة باإلفصاح للشركة عن شغله لعضویة مجلس
إدارة شركة أخرى ،وعن أي أعمال یقوم بھا بصورة مباشرة أو غیر
مباشرة وتكون منافسة للشركة ،واإلفصاح كذلك عن أسماء الشركات
والجھات التي یزاول العمل فیھا أو ممارسة غیر ذلك من مھام فیھا
وتحدید الوقت المخصص لھا ،وأي تغییر یطرأ على ذلك فور حدوثه.
ً :التعامل مع األطراف ذات العالقة:
ثانیا
یجب على الشركة أن تتبع أقصى درجات الشفافیة والوضوح فیما یخص
التعامل مع األطراف ذات العالقة،ویقصد بتعامالت األطراف ذات العالقة
تحویل موارد أو خدمات أو التزامات بین الشركة والطرف ذي العالقة بغض
النظر عما إذا كان ھذا التعامل بمقابل أو بدون مقابل.
أ -یكون الشخص طرفا ذا عالقة إذا كان:
 عضوا في مجلس إدارة الشركة خالل االثني عشر شھرا األخیرة في الشركة
أو الشركة األم أو الشركات التابعة أو الشركات الزمیلة.
 ذا تأثیر جوھري على الشركة وأدائھا.
 ضمن موظفي اإلدارة الرئیسیین في الشركة أو الشركة األم ،بما في
ذلك الرئیس التنفیذي أو المدیر العام،أو أي موظف یتبع مجلس
إدارة الشركة ویرفع إلیه تقاریره مباشرة.
 یمتلك أو یسیطر على  % 10أو أكثر من حق التصویت في الشركة ،أو
الشركة األم ،أو الشركات التابعة ،أو الشركات الزمیلة.
 قریبا من الدرجة األولى ألحد األشخاص المذكورین في البنود
( )4،3،2،1من ھذه الفقرة (ثانیا ).
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ب-







منتسبا إلى أي من المنشآت الموضحة أدناه وأي منشأة یمتلك فیھا
منفردا  % 25على األقل من حق التصویت.
تكون المنشأة طرفا ذا عالقة ،إذا كانت:
عضوا في ذات المجموعة التجاریة للشركة ،أي أن تكون منشأة أم،
أو منشأة تابعة أو منشأة زمیلة.
مشروعا مشتركا أو شركة محاصة للشركة أو المنشآت المرتبطة بھا.
تمثل صندوقا أو مشروعا لمنافع ما بعد الخدمة للعاملین بالشركة
أو المنشآت المرتبطة بھا.
یمتلك أي من األشخاص ذوي العالقة الموضحین أعاله مجتمعین أم
منفردین  % 25على األقل من حق التصویت فیھا أو حق توجیه قراراتھا
أو السیطرة علیھا.
یجب أن تخضع جمیع التعامالت مع األطراف ذات العالقة لمراجعة مسئول
حوكمة الشركة ومراجعة لجنة الحوكمة و التدقیق قبل الشروع في
تنفیذھا.
في حالة التعامالت التي تدخل الشركة طرفا فیھا مع األطراف ذات
العالقة ،یجب أن تحظى بموافقة مجلس اإلدارة قبل الشروع في
تنفیذھا.

ً :تجنب تعارض المصالح:
ثالثا
أ -یجب التأكید على أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المساھمین وكبار
التنفیذیین وغیرھم من العاملین في الشركة على ضرورة تجنب
الحاالت التي تؤدي إلى تعارض مصالحھم مع مصالح الشركة ،والتعامل
مع مثل تلك الحاالت وفقا ألحكام قانون الشركات التجاریة ،ونصوص
وتوجیھات میثاق حوكمة الشركات.
ب -یجب أن ُ
یدون في الالئحة الداخلیة لمجلس اإلدارة أن أي دخول ألعضاء
مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة التنفیذیة في معامالت تنطوي على
تعارض مصالح ملموسة سیحتاج إلى الموافقة علیه من قبل مجلس
اإلدارة.
ً :اإلفصاح عن تعارض المصالح:
رابعا
أ -یجب على كل مسئول في الشركة وكل عضو في مجلس إدارتھا تكون له
أو للجھة التي یمثلھا في مجلس اإلدارة مصلحة مشتركة أو متعارضة
ُرض على المجلس التخاذ قرار بشأنھا أن یفصح
في صفقة أو تعامل تع
بذلك للمجلس وأن یثبت ذلك في محضر الجلسة ،وال یجوز له االشتراك
في المداولة والمناقشة والتصویت الخاص بالقرار الصادر بشأن ھذه
المعامالت .ویشمل اإلفصاح جوھر التعامل ومدى تأثیره على سالمة
قرارات ومعامالت الشركة ،دون االكتفاء بالشكل القانوني فقط.
ب -على رئیس مجلس اإلدارة إبالغ الجمعیة العامة بنتائج الصفقات أو
التعامالت مع األطراف ذات العالقة التي تمت الموافقة علیھا من قبل
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المجلس ،وذلك في أول اجتماع تال لتنفیذ الصفقة أو التعامل،
ویجب أن یكون اإلبالغ مخصصا لكل حالة على حدة (أي بحسب المعاملة
وبحسب الطرف ذي العالقة) ،ویكون التبلیغ مصحوبا بتقریر خاص من
مدقق الحسابات الخارجي.
ت -یجب اإلفصاح للمساھمین ،في التقریر السنوي للشركة ،عن تفاصیل
التعامالت مع األطراف ذات العالقة وتصنیف المبالغ الواجبة للسداد
لھذه األطراف ،والمبالغ تحت التحصیل منھم .وعلى مدققي حسابات
الشركة في السنة الالحقة  -التأكد من تنفیذ الطرف ذي العالقة
لجمیع التزاماته المتعلقة بھذه التعامالت وأیة تعامالت كان طرفا
فیھا .وینبغي الرجوع إلى المعاییر الدولیة والقوانین األخرى ذات
الصلة إلعداد التقاریر المالیة لمعایرة ھذه التعامالت واإلفصاح
عنھا.
ث -یجب أن یضع مجلس اإلدارة سیاسة مكتوبة وواضحة للتعامل مع حاالت
تعارض المصالح الموجودة بالفعل أو المحتمل وجودھا ،والتي یمكن
أن تؤثر في أداء أعضاء المجلس أو اإلدارة التنفیذیة ،أو غیرھم
من العاملین في الشركة ،عند تعاملھم مع الشركة أو مع أصحاب
المصالح اآلخرین ،وأن یطلب من األعضاء إقرارا سنویا بعدم حصول
أي تعارض مصالح.
ً :معاییر ومحددات السلوك المهني والقیم األخالقیة:
خامسا
یتعین على الشركة وضع میثاق عمل یشتمل على معاییر ومحددات السلوك
المھني والقیم األخالقیة لترسیخ المفاھیم والقیم األخالقیة للشركة،
والمساھمة في قیام كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة وجمیع
الموظفین بأداء المھام المنوطة بھم على أكمل وجه .ویجب أن یشتمل
میثاق العمل على مجموعة من المحددات والمعاییر التي تتناول ما یلي،
كحد أدنى:
أ -ترسیخ مبدأ التزام كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة
التنفیذیة بكافة القوانین والتعلیمات ،وتمثیل جمیع المساھمین،
وااللتزام بما یحقق مصلحة الشركة ومصلحة المساھمین ومصلحة أصحاب
المصالح اآلخرین ولیس مصلحة مجموعة محددة فقط.
ب -عدم استخدام عضو مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفیذیة النفوذ
الوظیفي للمنصب من أجل تحقیق مصلحة خاصة أو أي مآرب شخصیة له
أو لغیره.
ت -عدم استغالل أصول وموارد الشركة لتحقیق مصالح شخصیة ،والعمل على
استخدام تلك األصول والموارد بالشكل األمثل لتحقیق أھداف الشركة.
ث -التأكید على وضع نظام محكم وآلیة واضحة تمنع أعضاء مجلس اإلدارة
والموظفین من استغالل المعلومات التي اطلعوا علیھا بحكم موقعھم
لمصلحتھم الشخصیة.فضال عن حظر اإلفصاح عن معلومات وبیانات تخص
الشركة إال في الحاالت التي یسمح فیھا باإلفصاح أو استجابة
لمتطلبات قانونیة.
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التأكید على وضع اإلجراءات التي تنظم العملیات مع األطراف ذات
العالقة ،وذلك للحد من تعارض المصالح.
التأكید على وضع اإلجراءات التي تنظم العالقة مع أصحاب المصالح
بما یضمن تنفیذ التزامات الشركة تجاھھم وحفظ حقوقھم وتوفیر
المعلومات الالزمة لھم وإقامة عالقات جیدة معھم ،وبوجه خاص آلیات
تعویض أصحاب المصالح في حال انتھاك حقوقھم التي تقرھا األنظمة
وتحمیھا العقود ،وآلیات تسویة المنازعات أو الخالفات التي قد
تنشأ بین الشركة وأصحاب المصالح ،والمحافظة على سریة المعلومات
المتعلقة بھم.
أن یكون ھناك فصل واضح بین مصالح الشركة ومصالح أعضاء مجلس
اإلدارة ،وذلك من خالل قیام المجلس بوضع آلیات لتغلیب مصالح
الشركة على مصالح أعضائھا.
أن یلتزم عضو مجلس اإلدارة باإلفصاح إلى المجلس عن أي مصالح
مشتركة له مع الشركة ،سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر.
أن یحظر على عضو مجلس اإلدارة االشتراك في مناقشة أو إبداء الرأي
أو التصویت على أي موضوعات تعرض على المجلس ویكون له فیھا
م صلحة مشتركة مع الشركة ،مباشرة أو غیر مباشرة.
وضع نظام لممارسات التوظیف وخاصة توظیف األقارب.
وضع برنامج لإلبالغ عن المخالفات والضمانات لسریة اإلبالغ عنھا،
على النحو الوارد في المبدأ الثالث من مبادئ حوكمة الشركات.
وضع سیاسة متعلقة بحصول أعضاء المجلس أو الموظفین على أیة
میزات أو إعطاء ھدایا للعمالء.
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الفرع الثالث
المبدأ الثالث :یجب على مجلس اإلدارة أن یقوم بوضع قیود صارمة
وشدیدة على التدقیق والتقاریر المالیة ،والرقابة الداخلیة،
وااللتزام بالقانون
ویتحقق ذلك عن طریق إنشاء لجنة للتدقیق ،ووضع برنامج لإلبالغ عن
المخالفات ،ومصادقة الرئیس التنفیذي والمدیر المالي على القوائم
المالیة.
أوالً :لجنة التدقیق:
على مجلس اإلدارة أن یقوم بتشكیل "لجنة تدقیق" مكونة من ثالثة أعضاء
على األقل یكون غالبیتھم من األعضاء المستقلین بالمجلس ویكون رئیس
اللجنة عضو مجلس إدارة مستقل ،ویجوز تعیین عضو آخر أو أكثر من خارج
الشركة في حالة عدم توافر العدد الكافي من أعضاء المجلس غیر
التنفیذین.
أ -اختصاصات لجنة التدقیق:
تتولى لجنة التدقیق ممارسة االختصاصات والمھام التالیة:
 .1مراجعة الممارسات المحاسبیة والمالیة للشركة.
 .2مراجعة مصداقیة الرقابة المالیة والرقابة الداخلیة للشركة
والقوائم المالیة.
 .3مراجعة مدى التزام الشركة بالمتطلبات القانونیة.
 .4التوصیة بتعیین المدقق الخارجي وتحدید قیمة أتعابه واإلشراف على
عمله.
ویجب أن یكون غالبیة أعضاء لجنة التدقیق من أصحاب المعرفة
المحاسبیة.
ب -ضوابط العضویة في لجنة التدقیق:
یحظر الجمع بین رئاسة لجنة التدقیق ورئاسة أي من اللجان التي یشكلھا
المجلس ،كما ال یجوز الجمع بین رئاسة اللجنة ورئاسة المجلس .ویحظر
على رئیس لجنة التدقیق المشاركة في عضویة أي من اللجان األخرى ،وال
یجوز أن یكون الرئیس التنفیذي عضوا في لجنة التدقیق.
وعلى اللجنة وضع الئحة مكتوبة تنظم  -على األقل – المتطلبات الواردة
في (أوال ً) من ھذا المبدأ باإلضافة إلى األغراض والمھام الواردة في
الملحق رقم (  )2من مالحق المیثاق.
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ً :برنامج اإلبالغ عن المخالفات:
ثانیا
یجب على مجلس اإلدارة أن یقوم بوضع برنامج لإلبالغ عن المخالفات یتیح
للعاملین بالشركة أن یبلغوا داخلیا عن شكوكھم حول أي ممارسات غیر
سلیمة أو أمور تثیر الریبة في التقاریر المالیة أو أنظمة الرقابة
الداخلیة أو أي أمور أخرى ،فضال عن وضع الترتیبات المناسبة التي تسمح
بإجراء تحقیق مستقل وعادل في تلك الممارسات ،مع ضمان التكتم على
ُلغ بما یكفل حمایته من أي رد فعل سلبي أو ضرر قد یلحقه
شخص المب
نتیجة إبالغه عن تلك الممارسات .وبموجب البرنامج المذكور ،یمكن تقدیم
المالحظات مباشرة إلى أي من أعضاء لجنة التدقیق ،أو إلى موظف أو
مسئول معروف یقوم بتوصیل ھذه المالحظة إلى لجنة التدقیق.
ً :مصادقة الرئیس التنفیذي والمدیر /المراقب المالي على القوائم
ثالثا
المالیة:
لغرض تشجیع اإلدارة التنفیذیة على تحمل مسئولیاتھا بالنسبة للقوائم
المالیة التي یطلبھا أعضاء مجلس اإلدارة،یجب أن یقوم الرئیس التنفیذي
كتابیا بأن
ً
والمدیر/المراقب المالي بإفادة لجنة التدقیق ،والمجلس
القوائم المالیة نصف السنویة والسنویة للشركة تعبر عن الصورة
الصحیحة والعادلة -من جمیع النواحي الجوھریة -للوضع المالي للشركة
ونتائج العملیات بموجب المعاییر المحاسبیة المطبقة.
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الفرع الرابع
المبدأ الرابع :على الشركة أن تقوم بوضع إجراءات فعالة لتعیین
وتدریب وتقییم أعضاء
مجلس اإلدارة
ویتحقق ذلك من خالل إنشاء لجنة الترشیح ،واتباع ضوابط محددة لترشیحات
المجلس إلى المساھمین النتخاب أو إعادة انتخاب أعضاء المجلس،
وتدریبھم وتقییمھم
.
ً
أوال :لجنة الترشیح:
أ -تشكیل لجنة الترشیح:
على مجلس اإلدارة أن یقوم بتشكیل لجنة من ثالثة أعضاء على األقل ،تسمى
"لجنة الترشیح ".وتشتمل ھذه اللجنة على أعضاء مستقلین ،أو أعضاء
غیر تنفیذیین غالبیتھم أعضاء مستقلین ،ویكون رئیس اللجنة عضو مجلس
إدارة مستقل.
ویتماشى ھذا التشكیل مع أفضل الممارسات الدولیة والتي بموجبھا یمكن
للجنة الترشیح ممارسة صالحیاتھا بدون أي تعارض بین المصالح الشخصیة
والمصالح الوظیفیة.
ب -اختصاصات لجنة الترشیح:
تتولى لجنة الترشیح مباشرة المھام واالختصاصات التالیة:
 .1ترشیح األشخاص المؤھلین لالنضمام إلى عضویة مجلس اإلدارة أو
الرئیس التنفیذي ،أو المدیر المالي،أو أمین السر ،وذلك
باستثناء المدقق الداخلي الذي یتم ترشیحه من قبل لجنة التدقیق
عمال بالبند (و) من الفقرة "ثالثا" من الملحق رقم (  )2من مالحق
المیثاق.
 .2تقدیم التوصیات إلى مجلس اإلدارة  -بجمیع أعضائه  -ومن ضمنھا
التوصیات الخاصة بالمرشحین المحتملین لعضویة المجلس والتي یتم
إدراجھا من قبل المجلس على برنامج العمل لالجتماع القادم
للمساھمین.
 .3مراجعة ھیكل مجلس اإلدارة وتقییم أعمالھم بصورة دوریة ورفع
توصیات إلى مجلس اإلدارة بشأن التغیرات الواجب إجراءھا والالزمة
لمعالجة نقاط الضعف بما یحقق مصالح الشركة.
 .4التأكد -بشكل سنوي -من استقاللیة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلین.
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ج -نظام عمل لجنة الترشیح:
تقوم لجنة الترشیح بوضع الئحة داخلیة مكتوبة تنظم على األقل المتطلبات
الواردة في (أوال ً) من ھذا المبدأ،باإلضافة إلى األغراض والمھام
الواردة في الملحق رقم (  )3من مالحق المیثاق.
ً :ترشیحات مجلس اإلدارة إلى المساھمین:
ثانیا
أ-







ب-

یجب أن تكون الترشیحات التي یتقدم بھا مجلس اإلدارة إلى
المساھمین النتخاب أو إعادة انتخاب أعضاءالمجلس مشفوعة بتوصیة
من المجلس ،وملخص من تقریر لجنة الترشیح بشأن ھذه الترشیحات،
باإلضافة إلى المعلومات التالیة:
فترة العضویة ،والتي ال یجوز أن تزید عن أربع سنوات ،وال حاجة
ألن یكون ھناك قید على إعادة االنتخاب لفترة أخرى.
التفاصیل الشخصیة والمؤھالت المھنیة للمرشحین.
في حالة العضو المستقل ،یقدم بیان بأن المجلس قد قرر بأن
المعاییر المنصوص علیھا في الملحق رقم ( )1من مالحق المیثاق قد
تم استیفاؤھا.
معلومات عن عضویة المرشح في مجالس إدارات شركات أخرى.
تفاصیل المناصب األخرى التي یشغلھا المرشح والتي یتطلب القیام
بمھامھا وقتا طویال.
تفاصیل العالقات بین المرشح والشركة ،وبین المرشح واألعضاء
اآلخرین بمجلس إدارة الشركة.
عند اقتراح إعادة انتخاب أي عضو ،یجب أن یقوم رئیس مجلس اإلدارة
بالتأكید للمساھمین أنه بعد تقییم أداء العضو تبین أن أدائه
مستمر وفعال ،وأنه مستمر في إظھار االلتزام الواضح في القیام
بدوره .ویجب أن تخضع أي فترة عضویة ألكثر من ست سنوات( مثال
فترتین كل فترة ثالث سنوات) لمراجعة دقیقة ،مع األخذ بعین االعتبار
ضرورة تجدید وإعادة حیویة مجلس اإلدارة تدریجیا  .وتكون العضویة
ألكثر من ست سنوات كافیة أو مناسبة لتحدید مدى استقاللیة األعضاء
غیر التنفیذیین ،كما ھو وارد في الملحق رقم (  )1من مالحق
المیثاق.

ً :تدریب أعضاء مجلس اإلدارة:
ثالثا
یجب على رئیس مجلس اإلدارة التأكد من أن جمیع أعضاء المجلس الجدد
یحصلون على دورة تعریفیة معدة خصیصا لضمان مساھمة فاعلة في أعمال
المجلس من قبل األعضاء من بدایة فترة عضویتھم .ویجب أن تشمل ھذه
الدورة التعریفیة اجتماعات مع كبار المسئولین اإلداریین ،وزیارات
إلى مرافق الشركة ،ومعرفة الخطط االستراتیجیة ،والمواضیع المتعلقة

Page 25 of 53

باإلدارة المالیة والمحاسبة وإدارة المخاطر ،وبرامج االلتزام ،واالطالع
على تقاریر المدقق ا لداخلي والمدقق الخارجي المستقل وتقاریر
المستشار القانوني .وتقع على جمیع األعضاءمسئولیة االطالع المستمر
وتعلم المزید عن أعمال الشركة وحوكمتھا .ویجب أن تقوم اإلدارة
التنفیذیة بالتشاور مع رئیس مجلس اإلدارة لتنظیم البرامج والعروض
ألعضاء المجلس بخصوص أعمال ونشاطات الشركة،والتي یمكن أن تشمل حضور
المؤتمرات التخصصیة ذات العالقة واجتماعات اإلدارة بشكل دوري .ویجب
أن تقوم لجنة الترشیح باإلشراف على أنشطة تدریب أعضاء المجلس
المتعلقة بمواضیع حوكمة الشركات والقوانین التجاریة واللوائح
الرقابیة ذات العالقة.
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الفرع الخامس
المبدأ الخامس :یجب على الشركة مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار
المسئولین بطریقة عادلة ومسئولة
ویتحقق ذلك من خالل إنشاء لجنة المكافآت ،واتباع معاییر عادلة
لمكافأة أعضاء المجلس ومختلف العاملین بالشركة.
أوالً :لجنة المكافآت:
أ -تشكیل لجنة المكافآت:
ُ
یشكل مجلس اإلدارة – من بین أعضائه  -لجنة تسمى "لجنة المكافآت"،
تشُكل من ثالثةأعضاء مستقلین ،أو أعضاء غیر تنفیذیین غالبیتھم من
األعضاء المستقلین ،ویكون رئیس اللجنة من األعضاء المستقلین ،حیث
یتماشى ذلك مع أفضل الممارسات الدولیة ویسمح للجنة بممارسة صالحیاتھا
بدون تعارض بین المصالح الشخصیة والوظیفیة.
ب -اختصاصات لجنة المكافآت:
تتولى لجنة المكافآت ممارسة االختصاصات التالیة:
 .1مراجعة سیاسات الشركة المتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
وكبار المسئولین اإلداریین التنفیذیین والتي یجب أن یوافق علیھا
المساھمون.
 .2تقدیم توصیات إلى مجلس اإلدارة حول سیاسات المكافآت والمبالغ
المحددة لكل شخص ،مع األخذ بعین االعتبار إجمالي المكافآت بما
فیھا الرواتب واألتعاب والمصروفات وفوائد الموظفین ،وذلك مراعاً
ة
للقواعد واألحكام الواردة في قانون الشركات التجاریة ،الخاصة
بصرف المكافآت وغیرھا ،ومع مراعاة نظام الشركة األساسي.
 .3مكافأة أعضاء المجلس بناء على حضورھم وأدائھم.
ویجوز لمجلس اإلدارة دمج لجنة المكافآت مع لجنة الترشیح.
ج -نظام عمل لجنة المكافآت:
یجب على لجنة المكافآت أن تقوم بوضع الئحة داخلیة مكتوبة تبین نظام
عملھا وإجراءات ممارستھا لمھامھا،باإلضافة إلى المسائل األخرى الواردة
في الملحق رقم (  )4من مالحق المیثاق.
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ثانیا  :اتباع معاییر مشتركة بالنسبة لجمیع المكافآت:
یجب أن تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسئولین بالشركة
كافیة بحیث تجذب الكفاءات الالزمة إلدارة الشركة بنجاح ،واالحتفاظ بھم
وتحفیزھم ،وعلى الشركة أن تتجنب دفع أكثر مما ھو ضروري لھذاالغرض.
ً :مكافأة األعضاء غیر التنفیذیین:
ثالثا
ال یجوز أن تشتمل مكافأة األعضاء غیر التنفیذیین على أیة عناصر مرتبطة
باألداء ،ومنھا منح أسھم مجانیة،أو خیارات أسھم أو أیة حوافز أخرى
مرتبطة بأسھم ،أو مكافآت أو فوائد نھایة خدمة.
رابعا  :مكافأة كبار المسئولین بالشركة:
یجب أن یتم تنظیم مكافآت كبار المسئولین بالشركة ،بحیث یكون جزء من
مجموعھا مرتبط بأداء الشركة واألداء الشخصي ،وموازنة مصالح الموظفین
مع مصالح المساھمین .ویجوز أن تشتمل ھذه المكافأة على منح أسھم ،أو
خیارات أسھم أو أیة مكافآت أخرى مؤجلة ضمن برنامج الحوافز والمكافآت
واالدخار وفوائد التقاعدالتي ال تعتمد على الراتب ،وإذا كان المسئول
عضوا بمجلس اإلدارة ،فإن مكافأته بصفته مسئوال بالشركة یجب أن تكون
حسب المكافأة ا لمحددة ألعضاء المجلس ،ویجب الحصول على موافقة
المساھمین على جمیع خطط الحوافز والمكافآت وبرامج تحفیز موظفي
الشركة بتملك أسھم فیھا.
ً :ضوابط منح الحوافز القائمة على األداء:
خامسا
ُنح جمیع الحوافز القائمة على األداء بموجب معاییر أداء
یجب أن تم
موضوعیة مكتوبة وموافق علیھا من قبل مجلس اإلدارة ،ومصممة لتعزیز
قیمة الشركة وأسھمھا ومصلحة مساھمیھا ،وبموجبھا ال یتم تملك األسھم
وال یجوز استعمال الخیارات إال بعد مرور سنتین على تاریخ منح الحافز
وتحقیق النتائج التي على أساسھا تم منح تلك الحوافز.
وتجب موافقة المساھمین على جمیع برامج الحوافز القائمة على األداء،
وتكون الموافقة على الخطة ولیس على منح ھذه الفوائد والحوافز لألفراد
بموجب الخطة.
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الفرع السادس
المبدأ السادس :یجب على مجلس اإلدارة وضع ھیكل إداري واضح وفعال
للشركة ،وتحدید المسمیات الوظیفیة والصالحیات والمهام والمسئولیات
أوال  :وضع الهیكل اإلداري:
یقوم المجلس بتعیین المسئولین التنفیذیین بالشركة واإلشراف علیھم،
وتشمل صالحیاتھم اإلدارة والقیام باألنشطة الیومیة للشركة ورفع
التقاریر لمجلس اإلدارة .ویكون من بین ھؤالء المسئولین كحد أدنى ،ما
یلي:
 .1الرئیس التنفیذي.
 .2المدیر المالي.
 .3أمین السر.
 .4المدقق الداخلي.
 .5أي مسئول آخر ،بحسب ما یقرره مجلس اإلدارة.
ً :تحدید المسمیات الوظیفیة والصالحیات والمهام والمسئولیات:
ثانیا
یجب أن یقوم مجلس اإلدارة باعتماد الھیكل اإلداري واللوائح الداخلیة
التي تحدد تسمیة منصب كل واحد من كبار المسئولین ،والصالحیات والمھام
والمسئولیات الداخلیة ،وذلك بالتشاور مع لجنة الترشیح ،والتنسیق مع
الرئیس التنفیذي الذي یكون عادة مسئول عن ھؤالء المسئولین .ویجب أن
تشتمل اللوائح على كافة المھام والمسئولیات ،ومن ضمنھا:
أ -یملك الرئیس التنفیذي الصالحیات للتصرف بشكل عام باسم الشركة،
وتمثیل مصالح الشركة أثناء إنجاز المعامالت نیابة عن الشركة،
وإصدار التعلیمات إلى المسئولین والموظفین في الشركة.
ب -یكون المدیر المالي مسئوال عن إعداد القوائم المالیة للشركة في
وقتھا المحدد بموجب المعاییر المحاسبیة وسیاسات الشركة ،وعن
تقدیم تقریر واقعي وواضح إلى مجلس اإلدارة حول المركز المالي
للشركة.
ت -تشمل مھام المدقق الداخلي المراجعة المستقلة والموضوعیة
لفاعلیة وكفاءة عملیات الشركة ،ویشمل ذلك مراجعة دقة السجالت
المحاسبیة والتقاریر المالیة للشركة ،ومراجعة كفایة وفاعلیة
إدارة المخاطر بالشركة وعملیات الرقابة والحوكمة.
ث -فضال عن اختصاصاته المنصوص علیھا في الفقرة (ثانیاً) من الفرع
األول من ھذا الفصل ،یتولى أمین السر ترتیب وتدوین ومتابعة
أعمال وقرارات واجتماعات المساھمین (السنویة العادیة وغیر
العادیة) ،واجتماعات مجلس اإلدارة وتسجیلھا في دفاتر خاصة لھذا
الغرض.
ویجب أن یتولى أمین السر مسئولیات عامة لمراجعة إجراءات الشركة
وإبالغ المجلس مباشرة عن ھذه األمور.
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ویجب -كلما كان ذلك ممكنا  -أن یكون أمین السر شخصا ذا خبرة
قانونیة أو خبرة مھنیة مناسبة ،ولدیه التدریب الكافي للقیام بمھام
عمله.
ً :صالحیات ومهام إضافیة لمجلس اإلدارة:
ثالثا
أ -یجب على مجلس اإلدارة أن یقوم – مرة واحدة في السنة على األقل -
بمراجعة خطة اإلحالل التي تشمل السیاسات والمبادئ الخاصة باختیار
الخلف للرئیس التنفیذي في الحاالت الطارئة وفي سیاق األعمال
العادیة للشركة والموافقة على ھذه الخطة .ویجب أن تشتمل خطة
اإلحالل على تقییم للخبرة واألداء والمھارات والمسارات الوظیفیة
للمرشحین المحتملین لمنصب الرئیس التنفیذي.
ب -یمكن لمجلس اإلدارة أن یقرر وضع ما یراه من قیود على صالحیات
الرئیس التنفیذي أو أي مسئول آخر ،ومنھا تحدید الحد األعلى
المالي للمعامالت التي یجوز له القیام بھا بدون موافقة المجلس.
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الفرع السابع
المبدأ السابع :یجب على الشركة أن تتواصل مع المساھمین،
وتشجعهم على المشاركة وتحترم حقوقهم
أوالً :تمكین المساھمین:
یجب أن یوفر اإلطارا لعام إلدارة الشركة سُبال وبیئة مناسبة تكفل
للمساھمین المشاركة بفاعلیة في الجمعیات العمومیة للشركة والحصول
على المعلومات التي تمكنھم من ممارسة حقوقھم والرد على
استفساراتھم ،وتمكینھم من المساھمة في انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة
المناسبین.
ً :عقد اجتماعات المساھمین:
ثانیا
یجب
یخص
ھذه
أ-
ب-
ت-

ث-

ج-

على مجلس اإلدارة مراعاة متطلبات قانون الشركات التجاریة فیما
عقد الجمعیات العامة للمساھمین ،ویتعین على الشركة عند تنظیم
االجتماعات مراعاة ما یلي:
أن تكون الدعوة الجتماعات الجمعیة العامة العادیة وغیر العادیة
للمساھمین واضحة وغیر مضللة ،وتتضمن شرح للبنود المطروحة
للمناقشة في ھذه االجتماعات.
على مجلس اإلدارة العمل على تیسیر مشاركة أكبر عدد ممكن من
المساھمین في اجتماع الجمعیة العامة،وذلك عن طریق اختیار
المكان والوقت المالئمین لعقد تلك االجتماعات.
على الشركة إتاحة فرصة التصویت لجمیع المساھمین دون تمییز
وإحاطتھم بجمیع القواعد التي تحكم إجراءاته ،وبالمعلومات
الخاصة بحق التصویت بانتظام ،وتجنب وضع أي إجراء یؤدي إلى
إعاقة استخدام ھذا الحق .وللمساھم أن یوكل عنه  -كتابة  -شخصا
آخر من غیر أعضاء مجلس اإلدارة ومن غیر العاملین بالشركة في
حضور اجتماع الجمعیة العامة ،على أن یعامل الوكیل عند المناقشة
والتصویت ذات معاملة األصیل .كما یجب أن یتضمن التوكیل جمیع
بنود جدول أعمال االجتماع ،ویحدد في التوكیل تصویت المساھم
ب("نعم" أو "ال" أو "ممتنع").
یجب أن یتاح للمساھمین قبل انعقاد الجمعیة العامة بوقت كاف
الحصول على المعلومات المتعلقة ببنود جدول األعمال ،وعلى األخص
تقریر مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات والقوائم المالیة وتقریر
حوكمة الشركة ،وذلك لتمكینھم من اتخاذ قرار مدروس بشأنھا.
على مجلس اإلدارة إفراد كل موضوع من الموضوعات المدرجة على جدول
أعمال الجمعیة العامة في بند مستقل ،وعدم الجمع بین الموضوعات
المختلفة جوھریا تحت بند واحد ،وعدم وضع األعمال والعقود التي
یكون ألعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة فیھا ضمن بند
واحد ،لغرض الحصول على تصویت المساھمین على البند ككل.
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ح-
خ-

د-
ذ-
ر-

ز-

س-

یجب أن یحرص مجلس اإلدارة في االجتماعات الخاصة بانتخاب أو عزل
أعضاء المجلس على ضمان التصویت لكل شخص على حدة ،بحیث یمكن
للمساھمین تقییم كل شخص على حدة.
كفالة حق المساھمین في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال
الجمعیة العامة بما فیھا حوكمة الشركة وتوجیه األسئلة بشأنھا
إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات الخارجي ،ویجب اإلجابة
عن ھذه األسئلة بالقدر الذي ال یعرض مصلحة الشركة للضرر.
یجب تمكین المساھمین من االطالع على محضر اجتماع الجمعیة العامة،
ویتعین على الشركة تزوید الجھة المختصة بنسخة منه خالل خمسة عشر
یوما من تاریخ عقد االجتماع.
یجب التأكد من إفصاح رئیس مجلس اإلدارة عن كل الحقائق الجوھریة
للمساھمین قبل إدالئھم بأصواتھم.
یجب أن تطلب الشركة من جمیع أعضاء مجلس اإلدارة حضور اجتماعات
المساھمین والرد على كافة أسئلتھم ،وبشكل خاص ضمان تواجد رؤساء
لجان التدقیق ،والمكافأة وقیامھم بالرد على األسئلة كل في مجال
اختصاصه.
یجب أن تقوم الشركة بإنشاء موقع إلكتروني وتخصیص قسم محدد ضمن
ذلك الموقع لتوضیح حقوق المساھمین في المشاركة في االجتماعات
والتصویت في جمیع اجتماعات المساھمین ،ونشر المستندات الھامة
المتعلقة باالجتماعات ومن ضمنھا الدعوة لالجتماعات ومحاضر
االجتماعات.
یجب أن تعمل الشركة على دراسة إمكانیة تطویر وسائل إلكترونیة
للمساھمین تمكنھم من االتصال بالشركة وتشمل ھذه الوسائل إمكانیة
تعیین الوكالء في اجتماعات المساھمین بشكل إلكتروني .وبالنسبة
للمعلومات التجاریة السریة المملوكة للشركة ،یجب على الشركة
السماح للمساھمین باالطالع على ھذه المعلومات من خالل منحھم صالحیة
دخول محدد یحفظ جانب السریة.

ً :االتصاالت المباشرة مع المساھمین:
ثالثا
یجب أن یحافظ رئیس مجلس اإلدارة واألعضاء اآلخرین (بحسب كل حالة) على
عالقات شخصیة متواصلة مع كبار المساھمین لمعرفة آرائھم والمواضیع
التي تھمھم .ویضمن رئیس مجلس اإلدارة نقل آراء المساھمین إلى المجلس
بأكمله  .ویجب أن یناقش الرئیس الحوكمة واالستراتیجیات مع كبار
المساھمین .وبالنظر ألھمیة مراقبة السوق لفرض "مبدأ االلتزام أو
التوضیح" ،یجب أن یقوم المجلس بتشجیع المساھمین ،وخاصةالمساھمین من
أصحاب المؤسسات ،للمساعدة في تقییم حوكمة الشركة.
ً :المساھمون المسیطرون:
رابعا
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في الشركات التي تحتوي على واحد أو أكثر من المساھمین المسیطرین،
یجب أن یقوم رئیس مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس اآلخرین بتشجیع
المساھمین المسیطرین على استخدام مناصبھم بطریقة مسئولة واالحترام
الكامل لحقوق صغار المساھمین.
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الفرع الثامن
المبدأ الثامن :یجب أن تقوم الشركة باإلفصاح عن حوكمتها
ویكون ذلك من خالل أن تعمل الشركة على استیفاء األمور التالیة:
أ -اعتماد مجلس اإلدارة إلرشادات وتوجیھات مكتوبة خاصة بحوكمة
الشركة ،تغطي األمور المنصوص علیھا في المیثاق واألمور األخرى
المتعلقة بحوكمة الشركة ،التي یراھا المجلس مناسبة .ویجب أن
تشمل ھذه اإلرشادات المبادئ والتوجیھات الواردة في المیثاق أو
تشیر إلیھا.
ب -نشر اإلرشادات والتوجیھات المذكورة في الفقرة السابقة في الموقع
اإللكتروني الخاص بالشركة إذا كان لدیھا موقعا إلكترونیا.
ت -قیام مجلس اإلدارة  -في كل اجتماع سنوي للجمعیة العامة
للمساھمین -بتقدیم تقریر عن حوكمة الشركة وفقا للنموذج المعد
من قبل الوزارة والمتوفر على موقعھا اإللكتروني والذي یشمل
المواضیع المدرجة في الملحق رقم (  )5من المیثاق ،مبینا مدى
التزام الشركة باإلرشادات والتوجیھات الخاصة الواردة في
المیثاق ،وموضحا فیه مبررات حاالت عدم االلتزام ،إن وجدت.
ث -على مجلس اإلدارة أن یشكل لجنة لحوكمة الشركة تتكون على األقل
من ثالثة أعضاء مستقلین ،تكون مسئولة عن التطویر وتقدیم
التوصیات المتعلقة بالتغییرات المطلوبة في إطار سیاسة حوكمة
الشركة ،وذلك من فترة ألخرى .ویجوز دمج لجنة الحوكمة مع لجنة
الترشیح والمكافآت.
ج -قیام الشركة بتعیین أحد موظفیھا كمسئول لحوكمة الشركة یتولى
مھام التحقق من مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات
والقوانین واألنظمة والقرارات الصادرة تنفیذا لھا .ویقوم
بالتنسیق مع لجنة الحوكمة فیما یخص كل ما یتعلق بأمور الحوكمة
في الشركة .وعلیه المتابعة والتنسیق مع القسم المختص بشأن
األمور الخاصة بحوكمة الشركة.

Page 34 of 53

الفرع التاسع
المبدأ التاسع :التزام الشركات التي تقدم الخدمات اإلسالمیة بمبادئ
الشریعة اإلسالمیة
تخضع الشركات التي تقدم الخدمات اإلسالمیة لمبادئ الشریعة اإلسالمیة
وتلتزم بھا في نظمھا األساسیة لمتطلبات حوكمة وإفصاح إضافیة لتقدیم
ضمان للمساھمین بأنھا تلتزم بمبادئ الشریعة اإلسالمیة .ومن ھذه
المتطلبات اإلضافیة ،ما یلي:
أوالً :تشكیل ھیئة للرقابة الشرعیة:
أ -على مجلس اإلدارة تشكیل ھیئة للرقابة الشرعیة تتكون من ثالثة على
األقل من علماء الشریعة اإلسالمیة الذین لدیھم خبرة معقولة في
إصدار الفتاوى الشرعیة في المسائل االقتصادیة والمالیة ،وذلك
لضمان االلتزام بمبادئ الشریعة في تعامالت الشركة ومعامالتھا
المالیة.
ب -یجب على لجنة التدقیق ،باإلضافة إلى مھامھا الواردة في الفقرة
(أوالً) من الفرع الثالث من ھذا الفصل،أن تقوم بالتواصل والتنسیق
مع لجنة حوكمة الشركة وھیئة الرقابة الشرعیة عند الضرورة لضمان
أن المعلومات حول معامالت الشركة تتماشى مع أحكام ومبادئ
الشریعة اإلسالمیة ،ویتم إبالغ تلك المعلومات في الوقت المناسب
إذا كانت ھناك أیة أمور ال تتماشى مع أحكام ومبادئ الشریعة
اإلسالمیة.
ً :تشكیل لجنة لحوكمة الشركة:
ثانیا
على مجلس اإلدارة أن یشكل لجنة لحوكمة الشركة على غرار لجنة الحوكمة
المنصوص علیھا في الفرع الثامن من المیثاق.
أ -تشكیل لجنة حوكمة الشركة:
تشُكل لجنة حوكمة الشركة من ثالثة أعضاء على األقل ،على النحو التالي:
 .1عضو مستقل یترأس اللجنة ،ویجب أن یمتلك المھارات المطلوبة
كالقدرة على قراءة وفھم القوائم المالیة،وأن یكون قادرا على
التنسیق والربط بین األدوار والمھام المكملة للجنة حوكمة الشركة
ولجنة التدقیق.
 .2أحد أعضاء ھیئة الرقابة الشرعیة بالشركة ،یختص بإرشاد لجنة
حوكمة الشركة حول أمور الحوكمةالمرتبطة بالشریعة ( إن وجدت) ،
وكذلك التنسیق والربط بین األدوار والمھام المكملة للجنة حوكمة
الشركة وھیئة الرقابة الشرعیة.
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 .3عضو مستقل لدیه مھارات مختلفة تستفید منھا اللجنة كالخبرة
القانونیة واالحتراف التجاري ،وتعتبر مطلوبة من قبل مجلس اإلدارة
لزرع ثقافة حوكمة شركات جیدة.
ب -اختصاصات لجنة حوكمة الشركة:
 .1تكون لجنة حوكمة الشركة مسئولة عن التطویر وتقدیم التوصیات
المتعلقة بالتغییرات المطلوبة في إطار سیاسة حوكمة الشركة،
وذلك من فترة ألخرى .ویجوز دمج لجنة الحوكمة مع لجنة الترشیح
والمكافآت.
 .2الرقابة واإلشراف على تطبیق إطار سیاسة الحوكمة ،وذلك بالعمل
مع اإلدارة التنفیذیة ولجنة التدقیق وھیئة الرقابة الشرعیة.
 .3تزوید مجلس اإلدارة بالتقاریر والتوصیات،ب ناء على النتائج التي
تتوصل إلیھا من خالل القیام بمھامھا.
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الفرع العاشر
المبدأ العاشر :یجب على مجلس اإلدارة التأكد من سالمة البیانات
المالیة المقدمة للمساھمین ،من خالل االستعانة بمدققي الحسابات
الخارجیین
أوالً :اختیار مدقق الحسابات الخارجي:
تقوم الجمعیة العامة العادیة السنویة بتعیین مدقق حسابات أو أكثر
للشركة وتحدید أتعابه بناء على اقتراح
مجلس اإلدارة ،على أن یراعى فیه ما یلي:
أ -أن یتم ترشیحه بتوصیة من لجنة التدقیق ترفعھا إلى مجلس اإلدارة،
وإذا ما اعتمد مجلس اإلدارة توصیة لجنة التدقیق یقوم بإدراجھا
في جدول أعمال الجمعیة العامة العادیة السنویة.
ب -أن یكون من مدققي الحسابات المقیدین في سجل مدققي الحسابات لدى
الوزارة.
ت -أن یتم التأكد من كون مدقق الحسابات مستقال عن الشركة ومجلس
إدارتھا.
ث -أن یتمتع بالكفاءة والسمعة والخبرة المھنیة.
ج -في الشركات المساھمة العامة ،یعین مدقق الحسابات الخارجي لسنة
مالیة واحدة تجدد لمدد مماثلة على أال تتجاوز خمس سنوات مالیة
متتالیة ،وال یجوز تعیینه بعد ذلك إال بعد مضي سنتین مالیتین
متتالیتین.
ح -یجب تدویر الشریك المسئول عن عملیة تدقیق حسابات الشركة بحد
أقصى كل ثالث سنوات.
ً :التزامات مدقق الحسابات الخارجي:
ثانیا
المتعلقة

بإفصاحات

مدقق

الحسابات

في

البیانات

أ -االلتزامات
المالیة.
یلتزم مدقق الحسابات أثناء التدقیق على حسابات عمالئھم بما یلي:

 .1فحص األنظمة اإلداریة والمالیة وأنظمة الرقابة الداخلیة
والحوكمة داخل الشركة ،للتأكد من مالئمتھا لحسن سیر أعمال
الشركة والمحافظة على أموالھا.
 .2التأكد من التزام الشركة بالمتطلبات الرقابیة الخاصة
بالحوكمة ،مع األخذ في االعتبار مبدأ االلتزام والتوضیح.
 .3ویجب على مدقق الحسابات إثبات ما سبق في فقرة خاصة ضمن رأیه
المھني في جمیع التقاریر المالیة أو خطابات سالمة الوضع
المالي الصادرة عنه،بحسب األحوال.
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الخاصة

بأعمال

مدقق الحسابات

ب -االلتزامات
التدقیق.
 .1مراقبة أعمال الشركة وإبداء الرأي في صحة البیانات المالیة
للشركة ،وطلب تعدیلھا إذا كان ھناك ما یؤثرعلى صحتھا.
 .2التحقق من ملكیة الشركة لموجوداتھا ،وقانونیة االلتزامات
المترتبة على الشركة.
 .3حضور اجتماعات الجمعیات العامة وتالوة تقریره على المساھمین
واإلجابة على اسئلتھم واستفساراتھم بخصوص البیانات المالیة
الختامیة.
 .4إبالغ مجلس اإلدارة عن المخالفات المكتشفة أو المشكوك فیھا.
وفي حالة كون المخالفة المكتشفة أو المشكوك فیھا جسیمة،
یتعین علیه تزوید الجھات الرقابیة بنسخة من التقریر المعد
لذلك بدون أخذ إذن من الشركة أو مجلس اإلدارة.
 .5االمتناع عن القیام بأعمال إضافیة ال تدخل ضمن أعمال التدقیق
والتي قد تؤثر على حیادة أو استقاللیته.
. .6ممارسة األعمال الموكلة إلیه باستقالل وحیادیة.
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ذات

الصلة

بعملیة

الفرع الحادي عشر
المبدأ الحادي عشر :یجب أن تسعى الشركة من خالل المسئولیة
االجتماعیة إلى ممارسة دورھا كمواطن صالح
وذلك من خالل وضع سیاسة للمسئولیة االجتماعیة واإلفصاح عن المسئولیة
االجتماعیة.
أوالً :وضع سیاسة للمسئولیة االجتماعیة:
على الشركة  -ممثلة في مجلس اإلدارة -أ ن تضع میثاقا خاصا بھا للتعامل
مع متطلبات المسئولیة االجتماعیة،ولمجلس اإلدارة أن یكلف اإلدارة
التنفیذیة أو استشاریا خارجیا لتقدیم مقترح بالسیاسة التي على
الشركة أن تنتھجھا ،تمھیدا العتمادھا من قبل المجلس.
ً :اإلفصاح عن المسئولیة االجتماعیة:
ثانیا
یجب على الشركة أن تقدم ضمن تقریرھا السنوي تقریرا خاصا بأنشطة
المسئولیة االجتماعیة للشركة ،ویوضح التقریر ھذه األنشطة والمبالغ
المنفقة علیھا ،وقیاس أثرھا واستدامتھا.
ً :وضع خطة سنویة لتنفیذ فلسفة المسئولیة االجتماعیة:
ثالثا
على اإلدارة التنفیذیة للشركة أن تضع استراتیجیة أو خطة سنویة تنفذ
من خاللھا فلسفة المسئولیة االجتماعیة للشركة وسیاساتھا ومبادئھا تجاه
المجتمع ،على أن توضح االستراتیجیة أو الخطة -كحد أدنى -ما یلي:
أ -الموازنة المخصصة لمتطلبات المسئولیة االجتماعیة.
ب -وسائل الدعم والمشاركة المتاحة.
ت -القیم والمبادئ التي تسعى الشركة إلى بثھا من خالل أنشطة
المسئولیة االجتماعیة المختلفة التي تتبناھا ،أو التي تدعمھا.
ث -الشرائح المجتمعیة أو المجاالت االجتماعیة التي تستھدفھا الشركة.
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المالحق

ملحق رقم ( 1
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ملحق رقم ()1
استقاللیة عضو مجلس اإلدارة
أوالً :المقصود باستقاللیة عضو المجلس:
یقصد باستقاللیة عضو مجلس اإلدارة أمران:
 .1االستقاللیة المالیة ،حسب الضوابط الموضحة أدناه.
 .2استقاللیة الرأي التي تدعمھا خبرة أو اختصاص أو معرفة في مجال
عمل الشركة أو صناعتھا أو صناعة مرتبطة بھا ،وتمكن العضو
المستقل من دعم عملیة صنع قرارات المجلس ،وإدارة الشركة بما
یخدم أغراضھاوأھدافھا المنشودة.
ً :صفات عضو المجلس المستقل:
ثانیا
 .1أن یكون مشھودا له بالنزاھة واالستقامة.
 .2أال تكون له عالقة مادیة أو اقتصادیة أو مالیة مع الشركة ،أو أي
من الشركات الزمیلة أو التابعة لھا أو المملوكة لھا.
ً :حاالت انتفاء صفة االستقاللیة عن عضو المجلس:
ثالثا
تنتفي صفة االستقاللیة عن عضو المجلس في الحاالت التالیة:
 .1إذا كان مالكا لما نسبته (  )% 10عشرة في المائة أو أكثر من
أسھم الشركة أو الشركة األم أو أي من الشركات التابعة لھا أو
الشركات الزمیلة.
 .2إذا كان ممثال لشخص اعتباري یملك ما نسبته (  )% 10عشرة في
المائة أو أكثر من أسھم الشركة أو الشركة األم أو أي من الشركات
التابعة لھا أو الشركات الزمیلة.
 .3إذا شغل خالل العامین السابقین لترشحه منصبا تنفیذیا في الشركة
أو الشركة األم أو أي من الشركات التابعة لھا أو الشركات
الزمیلة.
 .4إذا كانت تربطه صلة قرابة من الدرجة األولى مع أي من أعضاء مجلس
إدارة الشركة أو أي من موظفي اإلدارة التنفیذیة الرئیسیین في
الشركة أو الشركة األم أو أي من الشركات التابعة لھا أو الشركات
الزمیلة.
 .5إذا كان عضو مجلس إدارة في الشركة األم أو أي من الشركات التابعة
لھا أو أي من الشركات الزمیلة للشركة المرشح لعضویة مجلس
إدارتھا.
 .6إذا كان موظفا خالل العامین السابقین على ترشحه لدى أي من األطراف
المتعاقدة مع الشركة (بما في ذلك مدققي الحسابات الخارجیین،
وكبار الموردین ،والجمعیات األھلیة التي تلقت قدرا كبیرا من
التمویل من الشركة أو الشركات التابعة لھا).
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 .7إذا كان موظفا خالل العامین السابقین على ترشحه لدى الشركة األم
أو أي من الشركات التابعة لھا أو الشركات الزمیلة.
 .8إذا قام خالل العام السابق على السنة التي یتم فیھا مراجعة مدى
استقاللیته بدفع أو استالم مبالغ من الشركة تزید على 50.000
دینار بحریني أو ما یعادلھا (ال تحتسب مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
لھذا الغرض).
 .9إذا كان ،ھو أو أحد أقاربه ،شریكا لمدقق حسابات الشركة أو
موظفا لدیه ،أو إذا كان في خالل العامین السابقین لتاریخ شغله
لعضویة مجلس اإلدارة شریكا أو موظفا لدیه أو لدى مدققي حسابات
الشركة.
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ملحق رقم ()2
لجنة التدقیق
أوالً :أغراض اللجنة:
تشمل أغراض اللجنة األغراض واالختصاصات المنصوص علیھا في البند (أ)
من الفقرة (أوالً) من الفرع الثالث من الفصل الثاني من المیثاق.
ً :عضویة اللجنة ومؤھالت أعضائها:
ثانیا
تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل ،ویجب أال یكون لدى ھؤالء األعضاء
تعارض في المصالح مع أي واجبات أخرى لدیھم تجاه الشركة .ویجب أن
یكون غالبیة أعضاء اللجنة بمن فیھم الرئیس أعضاء مستقلین بموجب
المعاییر الواردة في الملحق رقم (  )1من مالحق المیثاق ،وأن یكونوا
غیر تنفیذیین في حالة رغبة مجلس اإلدارة في تعیین أعضاء من غیر
المجلس خبراء في اللجنة.
ویجب أن یتأكد المجلس من أن غالبیة أعضاء اللجنة یملكون من المقدرة
ِّھم من:
والخبرة المالیة المناسبة التي تمكن
 .1القدرة على قراءة وفھم القوائم المالیة للشركة ،ومن ضمنھا
المیزانیة العمومیة ،وقائمة الدخل ،وقائمة التدفق النقدي،
وقائمة تغیرات حقوق المساھمین.
 .2إدراك المبادئ المحاسبیة المطبقة على القوائم المالیة للشركة.
 .3تقییم القوائم المالیة التي تحتوي على مستوى من التعقید مقارنة
بالقوائم المالیة ،والمتوقعة في عمل الشركة.
 .4فھم وسائل وطرق الرقابة الداخلیة وإجراءات إعداد التقاریر
المالیة.
 .5إدراك أھمیة ومھام لجنة التدقیق.
ً :مهام واختصاصات اللجنة:
ثالثا
تتولى لجنة التدقیق ممارسة المھام واالختصاصات التالیة:
 .1دراسة نظام الرقابة الداخلیة ،ومراجعته ،وتقدیم تقریر مكتوب
عن رأیھا وتوصیاتھا بشأنه بشكل سنوي.
 .2دراسة تقاریر المراجعة الداخلیة ،ومتابعة تنفیذ اإلجراءات
التصحیحیة للمالحظات الواردة فیھا.
 .3مراجعة تفاصیل جمیع الصفقات والتعامالت المقترح أن تقوم بھا
الشركة مع األطراف ذات العالقة ،وتقدیم التوصیات المناسبة بشأنھا
إلى مجلس اإلدارة.
 .4اختیار وتعیین المدقق الخارجي ،وتحدید مكافأته أو عزله ،بحسب
الظروف ،بشرط مصادقة مجلس اإلدارة والمساھمین .وعلى المدقق
الخارجي أن یقدم تقریره مباشرة إلى اللجنة والمساھمین.
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 .5تقییم استقاللیة المدقق الخارجي مرة واحدة في السنة على األقل،
وذلك من خالل:
أ -تحدید ما إذا أدى قیامه بأي من الخدمات الخارجة عن نطاق
التدقیق إلى التأثیر على استقاللیته (یمكن للجنة أن تقوم بوضع
سیاسة لتحدید أنواع الخدمات الخارجة عن نطاق التدقیق المسموح
بھا).
ب -الحصول على تقریر من المدقق الخارجي یوضح أیة عالقة بینه وبین
الشركة ،أو مع أي شخص أو مؤسسة أخرى ،والتي یمكن أن تؤثر
على استقاللیته.
ت -مراجعة مجال ونتائج التدقیق ومناقشتھا مع المدقق الخارجي
باإلضافة إلى توضیح أیة صعوبات واجھته وأیة عوائق حالت دون
حصوله على المعلومات أو المستندات المطلوبة ،أو أیة خالفات
أو صعوبات مع اإلدارة.
ث -مراجعة جمیع القوائم المالیة السنویة والمرحلیة للشركة
ومناقشتھا مع اإلدارة ،والمدقق الخارجي ،باإلضافة إلى األحكام
والتقدیرات المتعلقة بالقوائم المالیة.
 .6مراجعة ،ومناقشة وتقدیم التوصیات بخصوص اختیار وتعیین وإنھاء
خدمة رئیس قسم التدقیق الداخلي والموازنة المخصصة للتدقیق
الداخلي وأعمال مراقبة االلتزام ،ومتابعة استجابة اإلدارة
لتوصیات اللجنة والنتائج التي تتوصل إلیھا.
 .7مراجعة ومناقشة مدى كفاءة العاملین في التدقیق الداخلي
وإجراءات الرقابة الداخلیة ومراقبة االلتزام ،وأیة أنظمة إلدارة
المخاطر وأیة تغییرات فیھا.
 .8التنسیق بین أعمال المدقق الخارجي وأعمال المدقق الداخلي.
 .9وضع خطة إلدارة المخاطر واعتمادھا من قبل المجلس ،ومتابعة
تنفیذھا ،على أن تتضمن الخطة كحد أدنى ما یلي:
أ -المخاطر الرئیسیة التي قد تتعرض لھا الشركة ،ومدى احتمالیة
حصولھا.
ب -آلیات التعرف على ھذه المخاطر ،وقیاسھا ومتابعتھا.
ت -آلیات الكشف الدوري عن المخاطر (خاصة الجدید منھا) واإلبالغ
عنھا.
ث -سبل التقلیل من آثار المخاطر ،إن لم یكن تفادیھا ممكنا.
ج -وضع ومراجعة سیاسات الشركة المتعلقة بإدارة المخاطر بشكل
دوري ،أخذا بعین االعتبار أعمال الشركة،ومتغیرات السوق،
والتوجھات االستثماریة والتوسعیة للشركة.
ح -وضع برنامج تنفیذي مختص إلدارة الشركة للمخاطر ،وتدریب أو
توجیه مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة بشأنه.
خ -تقدیم تقاریر تحلیلیة دوریة أو حسب توجیه مجلس اإلدارة عن
وضع المخاطر وإدارتھا في الشركة.
د -اإلشراف على التزام الشركة بالمتطلبات القانونیة والتنظیمیة.
ذ -مراجعة ومناقشة الترتیبات التي بموجبھا یمكن للموظفین تقدیم
مالحظاتھم بسریة حول أیة أخطاء في التقاریر المالیة ،أو أیة
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أمور أخرى ،وضمان وجود الترتیبات الالزمة للتحقیق المستقل
والمتابعة فیما یخص ھذه األمور.
ر -المراجعة واإلشراف على تنفیذ وفرض تطبیق میثاق العمل الخاص
بمعاییر ومحددات السلوك المھني والقیم األخالقیة في الشركة،
المذكور في (خامسا ً) من الفرع الثاني من الفصل الثاني من
المیثاق.
ً :ھیكلیة وعملیات اللجنة:
رابعا
تقوم اللجنة باختیار واحد من أعضائھا لرئاستھا .وفي حالة غیاب رئیس
اللجنة ،یمكنه إنابة أحد األعضاء لرئاسة اللجنة ،على أن یكون من
األعضاء المستقلین.
تجتمع اللجنة أربع مرات بالسنة على األقل ،ویجوز تحدید مواعید
اجتماعاتھا بحیث تكون متزامنة مع المواعید المنتظمة الجتماعات مجلس
اإلدارة بكامل أعضائه .وتجتمع اللجنة مع المدققین الخارجیین على األقل
مرتین في السنة ،ومرة واحدة في السنة على األقل بعدم حضور أي فرد من
أعضاء مجلس اإلدارة التنفیذیین.
ویجوز للجنة االجتماع بدون وجود أي من أعضاء المجلس اآلخرین أو أي
مسئول من الشركة .وللجنة وحدھا أن تقرر جدوى حضور أي شخص من غیر
األعضاء ألي اجتماع أو لمناقشة أي بند من بنود جدول األعمال.
ومن المتوقع دعوة من یمثل المدقق الخارجي لحضور ھذه االجتماعات بصفة
دوریة ،إال أن ھذا األمر خاضع عادة لقرار اللجنة.
وتقوم اللجنة بصورة منتظمة بتقدیم تقاریر عن أعمالھا إلى مجلس
اإلدارة بكامل أعضائه.
ً :موارد وصالحیات اللجنة:
خامسا
تحصل اللجنة على الموارد والصالحیات الالزمة للقیام بمھامھا
ومسئولیاتھا ،بما فیھا صالحیة تحدید أتعاب المستشارین القانونیین أو
المحاسبین أو غیرھم من المستشارین الخارجیین واإلبقاء علیھا أو
إنھائھا أو الموافقة علیھا عندما ترى ذلك ضروریا أو مناسبا  ،دون
موافقة المجلس أو اإلدارة التنفیذیة للشركة .وتقوم الشركة بتوفیر
التمویل المناسب لتعویض ھؤالء األشخاص.

ً :تقییم أداء اللجنة:
سادسا
تقوم اللجنة بإعداد ومراجعة تقییم األداء السنوي لھا مع مجلس اإلدارة
ومقارنة أدائھا مع المتطلبات الواردة أعاله ،وتقدیم توصیات إلى
المجلس حول التحسینات التي تراھا ضروریة أو مطلوبة في نظامھا .ویجوز
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أن یكون التقریر المتعلق بتقییم األداء في شكل تقریر مكتوب یتم عرضه
بشكل شفوي خالل أي من االجتماعات الدوریة للمجلس.

Page 46 of 53

ملحق رقم ()3
لجنة الترشیح
أوالً :أغراض لجنة الترشیح:
تعمل اللجنة على تحقیق األغراض الموكلة إلیھا بمقتضى المیثاق ،وعلى
األخص األغراض المنصوص علیھا في (أوال ً) من الفرع الرابع من الفصل
الثاني من المیثاق.
ً :مهام ومسئولیات لجنة الترشیح فیما یتعلق بتحقیق األغراض
ثانیا
المتعلقة بعضویة مجلس اإلدارة:
 .1تقوم اللجنة  -من وقت آلخر -بتقدیم التوصیات إلى مجلس اإلدارة
حول التغییرات التي تعتقد اللجنة أنھا مطلوبة بالنسبة لعدد
أعضاء المجلس أو أي من اللجان المنبثقة عنه.
 .2في حالة وجود مقعد شاغر في مجلس اإلدارة ،تقوم اللجنة بتقدیم
توصیات إلى المجلس حول الشخص المرشح لشغل ھذا المقعد إما من
خالل التعیین أو انتخابات المساھمین.
 .3للقیام بالمسئولیات الواردة أعاله ،تقوم اللجنة بدراسة أیة
ُافق علیھا من قبل المجلس وأیة عوامل أخرى تراھا
معاییر مو
مناسبة ،وقد یشتمل ذلك على أحكام أو مھارات محددة أو خبرة مع
شركات أخرى مشابھة ،أو مدى ارتباط خبرات المرشحین بخبرات أعضاء
المجلس اآلخرین ،وأیة عوامل أخرى تراھا مناسبة.
 .4تقوم اللجنة بدراسة مدى صالحیة جمیع المرشحین لعضویة المجلس
المقترحین من قبل المساھمین ،وأیة مرشحین مقترحین من قبل
اإلدارة.
 .5تقوم اللجنة بتحدید األعضاء المؤھلین لشغل المقاعد الشاغرة في
أي من لجان المجلس ،وتقدم بشأنھم توصیاتھا إلى المجلس.
 .6تقوم اللجنة بالتأكد من وجود خطط إحالل ألعضاء اإلدارة العلیا.
ً :مهام ومسئولیات لجنة الترشیح فیما یتعلق بتحقیق األغراض
ثالثا
المتعلقة بالمسئولین بالشركة:
 .1تقدیم توصیات إلى المجلس بین الحین واآلخر حول التغیرات التي
تعتقد اللجنة أنھا مرغوبة في ھیكل اإلدارة أو التوصیفات
الوظیفیة للمسئولین ،بمن فیھم الرئیس التنفیذي ،وإعداد نطاق
سلطة أو صالحیة لكل وظیفة شاغرة بحیث تحتوي على المسئولیات
والصالحیات والمؤھالت الالزمة ،واألمور األخرى ذات العالقة.
 .2تقدیم توصیات حول األشخاص المرشحین لشغل الوظائف الشاغرة ،بمن
فیھم الرئیس التنفیذي ،مع مراعاة المعاییر الموضوعة ،ومنھا
المعاییر المشار إلیھا أعاله.
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 .3وضع خطة مناسبة لضمان إحالل المسئولین واستبدالھم ،وتشمل
استبدال المسئولین في الحاالت الطارئة أو عند ظھور شواغر وظیفیة
بسبب ظروف غیر متوقعة.
 .4في حالة تكلیف اللجنة بمسئولیات تختص بإرشادات وتوجیھات حوكمة
الشركة ،تقوم اللجنة بوضع إرشادات وتوجیھات الحوكمة وتقدیم
التوصیات حولھا إلى مجلس اإلدارة ،وتقوم بمراجعة ھذه اإلرشادات
والتوجیھات مرة واحدة في السنة على األقل.
ً :ھیكلیة وعملیات اللجنة:
رابعا
تقوم اللجنة بانتخاب أحد أعضائھا لرئاستھا ،وتجتمع مرتین على األقل
في السنة ،ویجوز ترتیب مواعید االجتماعات بحیث تكون متزامنة مع
االجتماعات الدوریة لمجلس اإلدارة بكامل أعضائه.
ً :موارد وصالحیات اللجنة:
خامسا
یكون للجنة الموارد والصالحیات الالزمة لتنفیذ مھامھا ومسئولیاتھا،
بما فیھا صالحیة اختیار أتعاب المؤسسات الخارجیة لالستشارات القانونیة
أو الباحثة عن مرشحین ،واإلبقاء علیھا أو إنھائھا دون موافقة المجلس
أو إدارة الشركة ،وتقوم الشركة بتوفیر التمویل المناسب لتعویض ھذه
األطراف.
ً :تقییم أداء اللجنة:
سادسا
تقوم اللجنة بعرض ومراجعة تقییم أدائھا السنوي ،مع المجلس ومقارنة
بالمتطلبات والضوابط التي تحكم عملھا،وتقدم تقریرا بتوصیاتھا إلى
االجتماع السنوي لمجلس اإلدارة حول التحسینات التي تراھا ضروریة أو
مطلوبة في نظام اللجنة ،ویجوز أن یكون التقریر في شكل تقریر شفوي
یعرض خالل أي من االجتماعات الدوریة للمجلس.
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ملحق رقم ()4
لجنة المكافآت
أوالً :مهام ومسئولیات اللجنة:
تعمل لجنة المكافآت على تحقیق أغراضھا المنصوص علیھا في البند (ب)
من الفقرة (أوال ً) من الفرع الخامس من الفصل الثاني من المیثاق.
ولتحقیق أغراضھا ،تقوم اللجنة بدراسة وتقدیم توصیات محددة إلى
المجلس حول كل من سیاسة المكافآت وحزمة المكافآت الخاصة بالرئیس
التنفیذي وكبار المسئولین اآلخرین .ویجب أن تغطي ھذه السیاسة في حدھا
األدنى المكونات التالیة:
 .1الراتب.
 .2الشروط المحددة للخطط المرتبطة باألداء ،بما فیھا التعویض
باألسھم ،أو خیارات األسھم أو أي نوع آخر من تعویضات الفوائد
المؤجلة.
 .3خطط التقاعد.
 .4الفوائد اإلضافیة كالعالوات غیر المرتبطة بالراتب.
 .5سیاسات إنھاء الخدمة ،بما فیھا سیاسات فوائد الفصل من الخدمة.
 .6اإلرشادات المتعلقة بالسیاسة التي یتم إتباعھا لتحدید قیمة
المكافأة في الحاالت المنفردة بما فیھا ما یتعلق بالتالي:
 األھمیة النسبیة لكل مكون من مكونات المكافئة.
 المعاییر المحددة التي یتم استخدامھا لتقییم أداء المسئول.
تقوم اللجنة بتقییم أداء الرئیس التنفیذي على ضوء أھداف وأغراض
الشركة ومعاییر وخطط األداء السنوي،ویجوز األخذ في االعتبار أداء
الشركة والعائد للمساھمین بالمقارنة مع الشركات المماثلة ،وقیمة
المكافأة للرئیس التنفیذي لدى الشركات المماثلة ،والمكافآت التي
حصل علیھا الرئیس التنفیذي خالل السنوات السابقة.
وتتولى اللجنة أیضا مسئولیة اإلبقاء على المستشارین أو الشركات
االستشاریة الخارجیة ومراقبتھا لغرض تحدید مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
أو المسئولین ،وتنفیذ خطة المكافآت ،واألمور األخرى ذات العالقة.
ً :ھیكلیة وعملیات اللجنة:
ثانیا
تقوم اللجنة بانتخاب أحد أعضائھا لرئاسة اللجنة ،وتجتمع اللجنة
مرتین في السنة على األقل ،ویجوز ترتیب اجتماعات اللجنة بحیث تتزامن
مع االجتماعات الدوریة لمجلس اإلدارة بكامل أعضائه.
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ً :موارد وصالحیات اللجنة:
ثالثا
یكون للجنة الموارد والصالحیات الالزمة لتنفیذ مھامھا ومسئولیاتھا،
بما فیھا صالحیة تحدید أتعاب المؤسسات الخارجیة لالستشارات القانونیة
وشركات التعویضات المستخدمة لتقییم مكافآت أعضاء المجلس والرئیس
التنفیذي والمسئولین اآلخرین ،واإلبقاء علیھا أو إنھائھا أو الموافقة
علیھا دون موافقة المجلس أو إدارة الشركة،وتقوم الشركة بتوفیر
التمویل المناسب لتعویض ھذه األطراف.
ً :تقییم أداء اللجنة:
رابعا
تقوم اللجنة بعرض ومراجعة تقییم أدائھا السنوي مع مجلس اإلدارة
ومقارنة أدائھا مقابل المتطلبات والضوابط التي تحكم عملھا ،وتقدم
توصیات إلى المجلس حول التحسینات التي تراھا ضروریة أو مطلوبة في
نظامھا.
ویجوز أن یكون مثل ھذا التقریر في شكل تقریر شفوي یتم عرضه خالل أي
من االجتماعات الدوریة لمجلس إدارة الشركة.
وتعتبر اللجنة مسؤولة عن اقتراح مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان.
وھي مسؤولة عن إجراء التقییم السنوي ألداء مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس
إلى جانب تقییم اللجان وأعضاؤھا.
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ملحق رقم ()5
اإلفصاح عن حوكمة الشركة
باإلضافة إلى أي إفصاح مطلوب من قبل الجھات الرقابیة ،تقوم الشركة
باإلفصاح فیما یتعلق بالمسائل التالیة:
أوالً :ملكیة األسهم:
وینصب اإلفصاح في ھذه الحالة على المسائل التالیة:
أ -توزیع الملكیة بحسب الجنسیة.
ب -توزیع الملكیة بحسب عدد المساھمین.
ُدت.
ت -ملكیة الحكومة،إن وج
ث -أسماء المساھمین المالكین لنسبة  % 5أو أكثر ،مع بیان اسم
الشخص الطبیعي مالك األسھم المستفید النھائي.
ً :مجلس اإلدارة ،وأعضاء المجلس ،وإدارة الشركة:
ثانیا
وینصب اإلفصاح في ھذه الحالة على المسائل التالیة:
أ -وصف دقیق لوظائف المجلس.
ب -أنواع المعامالت الجوھریة التي تحتاج لموافقة المجلس.
ت -أسماء أعضاء المجلس ،وصالحیاتھم ،وصفات تمثیلھم ،ومعلومات
تفصیلیة عنھم ،بما فیھا العضویة في مجالس إدارة شركات أخرى،
والمناصب والمؤھالت والخبرة ،مع التوضیح بالنسبة لكل عضو ما إذا
كان تنفیذي أو غیر تنفیذي.
ث -أعداد وأسماء األعضاء المستقلین.
ج -فترة العضویة بالمجلس وتاریخ بدایة كل فترة.
ح -ما یقوم به المجلس إلرشاد وتعلیم وتوجیه وتدریب األعضاء الجدد.
خ -ملكیة أعضاء المجلس في أسھم الشركة.
د -نظام انتخاب األعضاء وأیة ترتیبات إلنھاء العضویة.
ذ -تداول أسھم الشركة الذي قام به األعضاء خالل السنة.
ر -تواریخ االجتماعات (عدد االجتماعات خالل السنة).
ز -سجل حضور األعضاء في االجتماعات.
س -جملة المكافآت واألتعاب واالمتیازات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة
عن السنة المعنیة.
ش -قائمة بأسماء كبار المسئولین التنفیذین ووصف عن كل واحد منھم.
ص -الحصص التي یملكھا كبار المسئولین اإلداریین.
ض -جملة المكافآت المدفوعة لموظفي اإلدارة التنفیذیة الرئیسین
(أكبر خمسة موظفین) ،بما في ذلك الرواتب والفوائد والعالوات
والزیادات وخیارات األسھم ومكافأة نھایة الخدمة والمعاشات
...إلخ.
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ط -بیان ما إذا كان المجلس قد أعتمد میثاق العمل الخاص بمعاییر
ومحددات السلوك المھني والقیم األخالقیة في الشركة ،المذكور في
(خامسا ) من الفرع الثاني من الفصل الثاني من المیثاق.
ً :اللجان:
ثالثا
وینصب اإلفصاح في ھذه الحالة على المسائل التالیة:
أ -أسماء اللجان المنبثقة عن المجلس.
ب -وظائف ومھام كل لجنة.
ت -أعضاء كل لجنة مقسمین بین مستقل وغیر مستقل.
ث -الحد األدنى لعدد االجتماعات في السنة.
ج -العدد الفعلي لالجتماعات.
ح -حضور أعضاء اللجان.
خ -بدالت حضورجلسات اللجان( حسب كل عضو).
د -أعمال اللجان.
ً :حوكمة الشركة:
رابعا
وینصب اإلفصاح في ھذه الحالة على المسائل التالیة:
أ -تقریر مستقل عن حوكمة الشركة ضمن التقریر السنوي.
ب -اإلشارة إلى میثاق حوكمة الشركة ومبادئه.
ت -اإلجراءات التي تم اتخاذھا إلستكمال تنفیذ المیثاق.
ً :مدققو الحسابات:
خامسا
وینصب اإلفصاح في ھذه الحالة على المسائل التالیة:
أ -إیضاحات حول مدقق الحسابات وإدائه المھني.
ب -رسوم التدقیق ،وعدد السنوات التي قضاھا كمدقق حسابات خارجي
للشركة.
ت -أسباب تغییر أو إعادة تعیین المدققین.
ً :أمور أخرى:
سادسا
وینصب اإلفصاح في ھذه الحالة على المسائل التالیة:
أ -معامالت األطراف ذوي العالقة.
ب -عملیة الموافقة على معامالت األطراف ذوي العالقة.
ت -وسائل االتصال مع المساھمین والمستثمرین.
ث -مراجعة عملیة وإجراءات الرقابة الداخلیة.
ج -وجوب أن یشتمل أي إعالن للنتائج والبیانات المالیة وغیرھا
للشركة في الصحافة  -على األقل  -على ما یلي:
 .1المیزانیة العمومیة ،وقائمة الدخل ،وقائمة التدفق النقدي،
وقائمة التغیرات في حقوق المساھمین.
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 .2مدققي الحسابات.
 .3تاریخ توقیع مدقق الحسابات.
 .4تاریخ موافقة مجلس اإلدارة.
ح -بیان مسئولیات أعضاء مجلس اإلدارة بخصوص إعداد القوائم المالیة
للشركة.
خ -تعارض المصالح ضرورة اإلبالغ عن أیة أمور بھذا الخصوص ،باإلضافة
إلى وصف الخطوات التي یتخذھا مجلس اإلدارة لضمان استقاللیة
قرارات األعضاء عند دراسة المعامالت واالتفاقیات التي یكون فیھا
ألعضاء المجلس أو المسئولین مصالح جوھریة.
د -مجلس اإلدارة – ما إذا كان یتم إجراء تقییم دوري للمجلس ،وللجان،
وكل عضو بخصوص مدى فعالیتھم ومساھمتھم.
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