الئحة عمل مجلس
اإلدارة

الجسر للخدمات الصناعية ش.م.ب.مقفلة

تمهید






تسعی شرکة الجسر للخدمات الصناعية إلی تطبيق الئحة حوکمة
الشرکات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة ﻓﻲ مملكة البحرين
 ،والئحة حوکمة الشرکة الصادرة عن مجلس إدارتها من أجل التأکد
من أن أعمال الشرکة تتماشی مع أﻓضل الممارسات ﻓﻲ مجال حوکمة
الشرکات ،وقد أعد مجلس إدارة الشرکة (المجلس) الئحة عمل المجلس
واعتمدها.
توضح الئحة عمل المجلس أعمال المجلس ونطاق مسؤولياته ،بما ﻓﻲ
ذلك کيفية تنفيذ تلك المسؤوليات،وإجراءات عملها.
علی المجلس مراجعة هذه الالئحة کلما دعت الحاجة ،ويحق له إجراء
ً لألنظمة المطبقة.
التعديالت عند الضرورة ،وﻓقا
ً تقييم أداء عمله ،وعمل اللجان المنبثقة عن
يتولی المجلس سنويا
المجلس ويقدم توجيهاته؛ لتحسين أدائها.
أوالً:الالئحة الداخلیة لمجلس اإلدارة

الهدف :
يشرف مجلس اإلدارة على سير العمل ﻓﻲ الشركة عن طريق إدارة واستعراض
ومراجعة األهداف المالية للشركة وخطط واستراتيجيات وإجراءات الشركة
الكبرى .يقوم مجلس اإلدارة بقيادة الشركة واإللتزام بالنزاهة ﻓﻲ إتخاذ
القرارات أثناء توجيه عمل الشركة ،وذلك من أجل تعزيز مصالح
المساهمين ﻓيما يتعلق بحوكمة الشركات والمسئوليات واإللتزام
بالقوانين واللوائح المعمول بها ،والمحاﻓظة على الضوابط المالية
والمحاسبية وغيرها.
السلطة والصالحیات :
مجلس اإلدارة هو السلطة التﻲ تتخذ القرارات ﻓﻲ الشركة ﻓيما عدا
ً مع صالحيات مجلس اإلدارة
المسائل التﻲ يختص بها مساهمﻲ الشركة .وتمشيا
ﻓﻲ تفويض إدارة العمليات اليومية بالشركة ،يلتزم مجلس اإلدارة بسلطة
النزاهة والتخويل واإلذن بالمصروﻓات والنفقات أو بأي من اإلجراءات
الالزمة لسير عمل الشركة .باإلضاﻓة إلى ذلك ،يجب أن يكون ألعضاء مجلس
اإلدارة الحق ﻓﻲ التواصل مع اإلدارة التنفيذية العليا للشركة.
المسئولیات :
تحدد القائمة المرجعية لصالحيات المواﻓقة الخاصة بالمجلس المسئوليات
التﻲ تتعلق بقيام مجلس اإلدارة بدوره اإلشراﻓﻲ وسوف يتم تحديث القائمة
المرجعية للمسئوليات على أسا س سنوي وذلك لضمان أن تعكس القائمة
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التغيرات ﻓﻲ المتطلبات الرقابية والتوجيهات اإلرشادية وتطور
الممارسات اإلشراﻓية .يتم اعتبار آخر قائمة محدثة للمسئوليات على
أنها جزء ملحق من هذه الالئحة الداخلية.
يقوم مجلس اإلدارة بالعمل على ضمان االستمرارية عن طريق الشركة لكﻲ
تعبر عن وجهة نظر الشركة من خالل العمل على توصيف منتجاتها وخدماتها
والترويج لها .يقوم مجلس اإلدارة بإدارة الشركة بالتماشﻲ مع سياسات
وأهداف المجلس ،والتﻲ يتم وضعها واالتفاق عليها مع الرئيس التنفيذي
والموظفين .يقوم المجلس بترتيب توﻓير الموارد الكاﻓية لعمليات
الشركة وتمويل المنتجات والخدمات على نحو كافٍ .سوف يكون مجلس اإلدارة
مسئوال عن المنتجات والخدمات التﻲ تقدمها الشركة وعن صرف أموالها،
ويشمل ذلك ما يلﻲ:
( ) 1تحمل المساءلة المالية ،والمواﻓقة على الميزانية ،وصياغة
السياسات التﻲ تتعلق بالعقود سواء من الموارد العامة أو الخاصة .
( ) 2قبول المسؤولية عن جميع الشروط والسياسات المرتبطة بالبرامج
الجديدة أو المبتكرة أو التجريبية.
توزيع االختصاصات والمهام :
يجب أن يتضمن الهيکل التنظيمﻲ للشرکة تحديد االختصاصات وتوزيع المهام
بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بما يتفق مع أﻓضل مبادئ حوکمة
الشرکات ومعاييرها ويحسن کفاءة اتخاذ قرارات الشرکة ويحقق التوازن
ﻓﻲ الصالحيات والسلطات بينهما .ويتعين علی مجلس اإلدارة ﻓﻲ سبيل ذلك:
 .1اعتماد السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الشرکة وتطويرها ،بما
ﻓﻲ ذلك تحديد المهام واالختصاصات.
 .2والمسؤوليات الموکلة إلی المستويات التنظيمية المختلفة.
 .3اعتماد سياسة مکتوبة وتفصيلية بتحديد الصالحيات المفوضة إلی
اإلدارة التنفيذية وجدول يوضح تلك الصالحيات ،وطريقة التنفيذ،
ومدة التفويض ،وللمجلس أن يطلب من اإلدارة التنفيذية رﻓع تقارير
دورية بشأن ممارساتها للصالحيات المفوضة.
 .4تحديد الموضوعات التﻲ يحتفظ المجلس بصالحية البت ﻓيها.
تشكیل ومسؤولیات ومهام مجلس االدارة :
أ -تشكیل مجلس اإلدارة:
 -1يجب أن يكون للشركة مجلس إدارة يتكون من عدد من األعضاء ال يقل
عن ثالثة أعضاء  ،ويجب أن يكون من بين أعضاء المجلس أشخاصا من
ذوي الخبرة بحيث يمكن لبقية األعضاء االستفادة من خبراتهم
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وتجاربهم .وﻓﻲ جميع األحوال،يجب أال يزيد عدد أعضاء مجلس اإلدارة
على خمسة عشر عضوا.
 -2يحدد النظام األساسﻲ للشركة متطلباتها من أعضاء مجلس اإلدارة
التنفيذيين وغير التنفيذيين واألعضاء المستقلين ،ويجب أن يكون
نصف أعضاء المجلس على األقل من األعضاء غير التنفيذيين ،وثالثة
منهم على األقل أعضاء مستقلين ممن يستوﻓون الضوابط المنصوص
عليها ﻓﻲ الملحق رقم (  ) 1من مالحق الميثاق . ،وﻓﻲ جميع األحوال،
يجب أن يضم المجلس عضوا واحدا مستقال ً ،وُ
يحدد ﻓﻲ تقرير حوكمة
الشركة السنوي ما إذا كان كل عضو من أعضاء المجلس عضوا تنفيذيا
أو غير تنفيذي أو مستقال.
 -3يجب أن يكون رئيس مجلس اإلدارة من األعضاء المستقلين وأال يكون
ﻓﻲ أي حال من األحوال هو نفسه أو نائبه الرئيس التنفيذي للشركة،
لكﻲ يكون هناك توازن مناسب للصالحيات وتوﻓير إمكانيات موضوعية
أكبر للمجلس التخاذ القرارات باستقاللية.
 -4على مجلس اإلدارة أن يقوم بصورة منتظمة بمراجعة عدد أعضاءه
وتركيبته لضمان تناسب حجمه بما يكفﻲ التخاذ قرارات ﻓعالة وإثراء
المجلس بمختلف اآلراء ﻓﻲ مختلف االختصاصات .كما أن على المجلس
أن يقدم للمساهمين توصية بإجراء تغييرات ﻓﻲ حجم المجلس وذلك
عندما يتطلب التغيير المطلوب إجراء تعديل ﻓﻲ عقد تأسيس الشركة
أو نظامها األساسﻲ .كما يجب أن تنص قواعد المجلس على وجوب تنحﻲ
العضو إذا لم يكن من المشاركين بشكل ﻓعال ﻓﻲ اجتماعات المجلس.
 -5عند انضمام عضو جديد إلى مجلس اإلدارة ،يتعين على الشركة (ممثلة
ﻓﻲ رئيس المجلس) بمساعدة مسئول حوكمة الشركة ،تعريف عضو مجلس
اإلدارة الجديد بعمل الشركة وبمهام ومسئوليات المجلس ،السيما
الجوانب القانونية والتنظيمية ،وكذلك متطلبات الميثاق.
 -6يجب أن تكون لدى الشركة اتفاقية تعيين مكتوبة بين الشركة وكل
عضو من أعضاء مجلس اإلدارة ،لتوضيح المهام والصالحيات واألمور
األخرى الخاصة بالعضوية ،ومنها ﻓترة العضوية ،والوقت الذي يلتزم
به للعمل ،ومهام اللجان ،وقيمة المكاﻓأة ومستحقات التعويض عن
المصروﻓات ،وإمكانية الحصول على المشورة الفنية المتخصصة
المستقلة عند الضرورة.
 -7يجب إعالم األشخاص المحتمل انضمامهم إلى مجلس اإلدارة كأعضاء غير
تنفيذيين بمهامهم ومسئولياتهم قبل ترشيحهم ،وخاصة بالنسبة
اللتزامهم بالوقت الالزم للعمل المطلوب منهم .ويجب أن تقوم لجنة
الترشيح بصورة منتظمة بمراجعة االلتزامات المطلوبة من كل عضو
من األعضاء غير التنفيذيين ،باإلضاﻓة إلى إعالم كل واحد منهم
بضرورة إبالغ اللجنة قبل قبوله أي عضوية ﻓﻲ مجلس إدارة أية شركة
أخرى.
 -8ال يجوز ألي عضو أن يشارك ﻓﻲ عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات
مساهمة عامة ﻓﻲ مملكة البحرين ،وبشرط عدم وجود تعارض ﻓﻲ المصالح
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وال يجوز للمجلس أن يقترح انتخاب أو إعادة انتخاب أي عضو يشارك
ﻓﻲ مجلس إدارة أكثر من خمس شركات.
 -9يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة مدى استقاللية كل عضو من األعضاء مرة
واحدة ﻓﻲ السنة على األقل ،وذلك على ضوء المصالح التﻲ يتم اإلﻓصاح
عنها من قبل أولئك األعضاء ويقوم كل واحد من األعضاء المستقلين
بتقديم المعلومات الضرورية والمحدثة الالزمة لهذا الغرض.
على مجلس اإلدارة أن يصدر الئحة داخلية تحدد عمل المجلس
-10
ومسؤولياته ،والتﻲ من بينها المتطلبات والمسئوليات الخاصة
بأعضاء المجلس.
ب -مسئولیات ومهام مجلس اإلدارة:
يعتبر أعضاء مجلس اإلدارة مسئولون شخصيا وعلى وجه التضامن أمام
المساهمين عن تحقيق أهداف الشركة وغاياتها .وهم معنيون ﻓﻲ المقام
األول بمصلحة الشركة ،وعليهم أن يقدموها على المصالح األخرى ،بما ﻓﻲ
ذلك مصالح المساهمين الذين يمثلونهم.
وعلى المجلس أن يمثل جميع المساهمين ،وعليه بذل واجبﻲ اإلخالص والوالء
ﻓﻲ إدارة الشركة ،وكل ما من شأنه صون مصالحها وتنميتها وتعظيم
قيمتها.
ويشمل دور المجلس ومسئولياته ،على سبيل المثال ال الحصر ،ما يلﻲ:
 .1اعتماد السياسات التجارية والمالية المرتبطة بأداء أعمال
الشركة وتحقيق أغراضها.
 .2رسم الخطط والسياسات واالستراتيجيات واألهداف الرئيسية للشركة
واإلشراف على تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري.
 .3وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية ﻓﻲ الشركة واإلشراف العام
عليها.
 .4تحديد الهيكل الرأسمالﻲ األمثل للشركة واستراتيجياتها وأهداﻓها
المالية وإقرار الميزانيات السنوية.
 .5اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة ،وتملكها لألصول
وتصرﻓها بها.
 .6اعتماد البيانات المالية الفصلية والسنوية للشركة وعرضها على
الجمعية العامة للمساهين.
 .7مراقبة أعمال اإلدارة التنفيذية ،والتأكد من حسن سير العمل ،بما
يحقق أهداف الشركة وال يتعارض مع القوانين واألنظمة المعمول بها.
 .8تشكيل لجان متخصصة منبثقة عن مجلس اإلدارة بما تتطلبه طبيعة
نشاط الشركة على حسب ما هو منصوص عليه ﻓﻲ المتطلبات الرقابية،
وإصدار اللوائح المنظمة لعمل هذه اللجان.
 .9تحديد أنواع المكاﻓآت لكبار التنفيذيين وأعضاء مجلس اإلدارة
والحصول على مواﻓقة الجمعية العامة للمساهمين عليها ،مع مراعاة
حكم المادة (  ) 188من قانون الشركات التجارية.
وضع آلية لتنظيم التعامالت مع األطراف ذات العالقة ،وذلك
.10
للحد من تعارض المصالح.
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وضع المعايير والقيم التﻲ تنظم العمل ﻓﻲ الشركة.
.11
التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة
.12
المخاطر ،وذلك بوضع تصور عام عن المخاطرالتﻲ قد تواجه الشركة،
وإنشاء بيئة ملمة بثقاﻓة إدارة المخاطر على مستوى الشركة،
وطرحها بشفاﻓية مع أصحاب المصالح واألطراف ذات الصلة بالشركة.
ضمان المعاملة العادلة للمساهمين ،بمن ﻓيهم المساهمين
.13
اللذين يملكون األقلية من حصص الشركة.
وضع الئحة داخلية تحدد عمل المجلس ومسئولياته ،ومن بينها
.14
المتطلبات والمسئوليات الخاصة بأعضاء المجلس ،وال يعفى المجلس
من ذلك حتى وإن شكل لجانا أوﻓوضّ جهات أوأﻓرادا آخرين للقيام
ببعض أعماله ،وعلى المجلس تجنب إصدار تفويضات عامة أو غير
محددة المدة.
وعلى المجلس اعتماد سياسة معقولة ﻓﻲ تفويض السلطات لإلدارة
التنفيذية ،ويجب أن تغطﻲ لوائح تفويض السلطات مختلف الوظائف
المتعلقة بالشؤون المالية واإلدارية ،وشؤون الموظفين وغيرها من
الوظائف الضرورية لتشغيل الشركة وإدارتها بكفاءة.
ج -مسؤولیات ومهام رئیس مجلس اإلدارة:
أ -يتولى رئيس مجلس اإلدارة المنتخب ،المسؤوليات التالية ،بما ال يخل
بدور مجلس اإلدارة:
-1تمثيل الشركة أمام الغير.
-2ضمان حصول أعضاء المجلس على المعلومات الكاملة والصحيحة ﻓﻲ
الوقت المناسب.
 -3التأكد من مناقشة المجلس لكل المعلومات ومحتويات جداول
األعمال لكل اجتماع.
 -4تشجيع أعضاء المجلس على ممارسة دورهم لمصلحة الشركة
وبفعالية.
 -5ضمان التواصل الفعلﻲ بين مساهمﻲ الشركة والمجلس.
 -6إعداد جدول األعمال الجتماعات المجلس وجمعية المساهمين
(اجتماع الجمعية العامة العادية /اجتماع الجمعية العامة غير
العادية).
-7عقد اجتماعات مع أعضاء المجلس الغير تنفيذيين والمستقلين
بدون حضور التنفيذيين ألخذ أراءهم ﻓﻲ المسائل المتصلة بنشاط
الشركة.
ب -على رئيس مجلس اإلدارة خلق ثقاﻓة تشجع على النقد البناء حول
القضايا التﻲ يوجد حولها تباين ﻓﻲ وجهات النظر بين أعضاء المجلس،
إلى جانب تطوير عالقات بناءة بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
وتشجيعها ،دون اإلخالل بأحكام الميثاق.
د -مهام أعضاء مجلس اإلدارة وواجباتهم:
يؤدي کل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة – من خالل عضويته ﻓﻲ مجلس
اإلدارة -المهام والواجبات اآلتية:
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 .1تقديم المقترحات لتطوير استراتيجية الشرکة.
 .2مراقبة أداء اإلدارة التنفيذية ومدى تحقيقها ألهداف الشرکة
وأغراضها.
 .3مراجعة التقارير الخاصة بأداء الشرکة.
 .4التحقق من سالمة ونزاهة القوائم والمعلومات المالية للشرکة.
 .5التحقق من أن الرقابة المالية ونظم إدارة المخاطر ﻓﻲ الشرکة
قوية.
 .6تحديد المستويات المالئمة لمکاﻓآت أعضاء اإلدارة التنفيذية.
 .7إبداء الرأي ﻓﻲ تعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية وعزلهم.
 .8المشارکة ﻓﻲ وضع خطة التعاقب واإلحالل ﻓﻲ وظائف الشرکة
التنفيذية.
 .9االلتزام التام بأحکام نظام الشرکات ونظام السوق المالية
ولوائحهما التنفيذية واألنظمة ذات الصلة والنظام األساسﻲ عند
ممارسته لمهام عضويته ﻓﻲ المجلس ،واالمتناع عن القيام أو
المشارکة ﻓﻲ أي عمل يشکل اساءة لتدبير شؤون الشرکة.
 .10حضور اجتماعا ت مجلس اإلدارة والجمعية العامة وعدم التغيب
ً ،أو ألسباب
عنها إال لعذر مشروع يخطر به رئيس المجلس مسبقا
طارئة.
 .11تخصيص وقت کاف لالضطالع بمسؤولياته ،والتحضير الجتماعات مجلس
اإلدارة ولجانه والمشارکة ﻓيها بفاعلية ،بما ﻓﻲ ذلك توجيه
األسئلة ذات العالقة ومناقشة کبار التنفيذيين بالشرکة.
 .12دراسة وتحليل المعلومات ذات الصلة بالموضوعات التﻲ ينظر
ﻓيها مجلس اإلدارة قبل إبداء الرأي بشأنها.
 .13تمکين أعضاء مجلس اإلدارة اآلخرين من إبداء آرائهم بحرية،
وحث المجلس علی مداولة الموضوعات واستقصاء آراء المختصين من
أعضاء اإلدارة التنفيذية للشرکة ومن غيرهم ﻓﻲ حال ظهرت حاجة
إلی ذلك.
 .14إبالغ مجلس اإلدارة بشکل کامل وﻓوري بأية مصلحة له -مباشرة
کانت أو غير مباشرة -ﻓﻲ األعمال والعقود التﻲ تتم لحساب
الشرکة ،وأن يتضمن ذلك االبالغ طبيعة تلك المصلحة وحدودها
وأسماء أي اشخاص معنيين بها ،والفائدة المتوقع الحصول عليها
بشکل مباشر أو غير مباشر من تلك المصلحة ،سواء کانت تلك
الفائدة مالية أو غير مالية ،وعلی ذلك العضو عدم المشارکة
ﻓﻲ التصويت علی أي قرار يصدر بشأن ذلك ،وﻓقا ألحکام نظام
الشرکات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
 .15إبالغ مجلس اإلدارة بشکل کامل وﻓوري بمشارکته -المباشرة أو
غير المباشرة -ﻓﻲ أي أعمال من شأنها مناﻓسة الشرکة أو
بمناﻓسته الشرکة -بشکل مباشر أو غير مباشر -ﻓﻲ أحد ﻓروع
النشاط الذي تزاوله،وذلك وﻓق أحکام نظام الشرکات ونظام السوق
المالية ولوائحهما التنفيذية.
 .16عدم إذاعة أو إﻓشاء أي أسرار وقف عليها عن طريق عضويته ﻓﻲ
المجلس إلی أي من مساهمﻲ الشرکة -ما لم يکن ذلك ﻓﻲ أثناء
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انعقاد اجتماعات الجمعية العامة -أو غيرهم ،وذلك بحسب ما
تقتضيه أحکام نظام الشرکات ونظام السوق المالية ولوائحهما
التنفيذية.
 .17العمل بناء علی معلومات کاملة وبحسن نية ،مع بذل العناية
واالهتمام الالزمين ،لمصلحة الشرکة والمساهمين کاﻓة.
 .18إدراك واجباته وأدواره ومسؤولياته المترتبة علی العضوية.
 .19تنمية معارﻓه ﻓﻲ مجال أنشطة الشرکة وأعمالها وﻓﻲ المجاالت
المالية والتجارية أو الصناعية ذات الصلة.
 .20االستقالة من عضوية مجلس اإلدارة ﻓﻲ حال عدم تمکنه من الوﻓاء
بمهامه ﻓﻲ المجلس علی الوجه األکمل.
 .21تأمين المسؤولية المهنية ألعضاء مجلس إدارة الشرکة وکبار
التنفيذيين وأعضاء مجالس إدارات الشرکة التابعة والشقيقة ضد
أي قرارات قد يترتب عليها تبعات قانونية أو التزامات مالية.
ه -مهام العضو المستقل:
مع مراعاة مهام أعضاء مجلس اإلدارة وواجباتهم ،علی عضو مجلس
اإلدارة المستقل المشارکة بفاعلية ﻓﻲ اداء المهام اآلتية:
 إبداء الرأي المستقل ﻓﻲ المسائل االستراتيجية ،وسياسات
الشرکة ،وأدائها ،وتعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية.
 التحقق من مراعاة مصالح الشرکة ومساهميها وتقديمها عند حصول
أي تعارض ﻓﻲ المصالح.
 اإلشراف علی تطوير قواعد الحوکمة الخاصة بالشرکة ،ومراقبة
تنفيذ اإلدارة التنفيذية لها.
ر -أمین السر:
ّن وُ
يكون لمجلس اإلدارة أمين سر ُ
يعفى من منصبه بقرار من المجلس،
يعي
وُ
يختار أمين السر من بين أعضاء المجلس أو من خارج المجلس ،ويتولى
مساعدة رئيس وأعضاء المجلس ﻓﻲ القيام بمهامهم ،وتشمل اختصاصات أمين
السر اآلتﻲ:
أ -تسهيل تنفيذ أنشطة وقرارات مجلس اإلدارة.
ب -تنسيق اجتماعات وسجالت ودﻓاتر ومستندات مجلس اإلدارة.
ج -تسجيل محاضر االجتماعات وإرسالها إلى مجلس اإلدارة.
د -إدارة متطلبات حوكمة الشركات المتعلقة بمجلس اإلدارة.
ه -التنسيق بين أعضاء مجلس اإلدارة ﻓيما يتعلق بالحضور وتداول
المستندات وغير ذلك.
و -ضمان الحصول على محاضر اجتماعات لجان مجلس اإلدارة ،وإدراجها
ضمن أوراق اجتماعات المجلس.
ز -تنسيق جميع اللوجستيات المتعلقة باجتماعات المساهمين
(اجتماع الجمعية العامة العادية /اجتماع الجمعية العامة غير
العادية) مع رئيس مجلس اإلدارة.
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ح -االحتفاظ بالسجالت والوثائق والمستندات ذات الصلة بعمل
المجلس ،مثل قانون الشركات التجارية ،وعقد التأسيس ،والنظام
األساسﻲ ،والسجل التجاري ،وقواعد حوكمة الشركات الحديثة.
ط -ما يكلفه به المجلس من مهام أخرى.
اجتماعات وقرارات وتوصیات المجلس:
أ -يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه أو طلب عضوين من أعضائه،
ويجب علی الرئيس أن يدعو إلی االجتماع متی طلب منه ذلك اثنان من
األعضاء کتابة.
ب -يعقد مجلس اإلدارة اجتماعاته بصورة دورية ومنتظمة بحيث ال تقل عن
أربع اجتماعات ﻓﻲ السنة المالية،ويتخذ المجلس قراراته وتوصياته
بأغلبية األعضاء الحاضرين ،وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي منه
الرئيس .وعلى عضو المجلس حضور جميع االجتماعات ،والمساهمة ﻓﻲ
المناقشات بشكل ﻓاعل ،وﻓﻲ حالة تعذر حضور العضو أي اجتماع ،يجب
اتباع اإلجراءات التﻲ يحددها المجلس للحصول على إذن بالتغيب عن
االجتماع.
ج -يتعين إرسال دعوات االجتماع لکل عضو من أعضاء المجلس قبل خمسة
أيام تقويمية علی األقل من تاريخ االجتماع ،يوضح وقت االجتماع وتاريخه
ومکانه ،وجدول أعمال االجتماع ،والوثائق والمعلومات ذات العالقة.
د -على رئيس المجلس أن يتأكد من استالم جميع أعضاء المجلس جدول
األعمال ومحاضر االجتماعات السابقة ومعلومات مكتوبة كاﻓية عن خلفية
موضوعات االجتماع قبل موعد انعقاد االجتماع بوقت كاﻓﻲ ،وكذلك بين
االجتماعات إذا دعت الضرورة لذلك ،ويجب أن يستلم جميع األعضاء نفس
المعلومات من المجلس ،ويتحمل األعضاء المسئولية القانونية للمتابعة
الشخصية والتأكد من استالمهم معلومات كاﻓية ومناسبة وعليهم
دراستهابعناية.
ه -للمجلس أن يعقد اجتماعاته أو اجتماعات لجانه عن طريق االتصال
الهاتفﻲ أو المرئﻲ أو أن يقبل بمشاركة أي من األعضاء عن بعد ﻓﻲ
مداوالت اجتماعاته ،وذلك بمراعاة األحكام التﻲ ينص عليها قانون
الشركات التجارية .ويضع المجلس مدونة بضوابط استخدام وسائل االتصال
الحديثة ﻓﻲ عقد االجتماعات ومشاركة األعضاء عن بعد.
و -ﻓيما عدا القرارات المتعلقة باعتماد البيانات المالية للشركة،
ل مجلس اإلدارة أن يعتمد قراراته بالتمرير بمواﻓقة جميع أعضائه ويمضﻲ
ﻓﻲ تنفيذها ،غير أنه يجب إدراجها للمصادقة ﻓﻲ جدول أعمال االجتماع
الذي يلﻲ مباشرة تمرير هذه القرارات ،وللمجلس أن يضع آليات وشروطا
وضوابط لتمرير قراراته وإدارتها .وال تعتبر القرارات بالتمرير
اجت ماعا ومن ثم يتعين االلتزام بالحد األدنى لعدد اجتماعات مجلس
االدارة المحددة بالنظام األساسﻲ.
ز -استخدام التصويت السري التراكمﻲ ﻓﻲ انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.
ح -يعقد المجلس جميع اجتماعاته بالمرکز الرئيس للشرکة أو ﻓﻲ أي مکان
آخر يعينه رئيس المجلس.
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ط -ﻓﻲ حال ت غيب الرئيس ونائبه عن حضور االجتماع ،ينتخب األعضاء
الحاضرون الجتماع المجلس أحدهم لرئاسة االجتماع.
ملحوظات أعضاء مجلس اإلدارة:
أ  -إذا کان لدى أي من أعضاء مجلس اإلدارة ملحوظات حيال أداء الشرکة
أو أي من الموضوعات المعروضةولم ُ
يبت ﻓيها ﻓﻲ اجتماع المجلس ،ﻓيجب
تدوينها وبيان ما يتخذه المجلس أو يرى اتخاذه من إجراءات حيالهاﻓﻲ
محضر اجتماع مجلس اإلدارة.
ً
ً
ب  -إذا أبدى عضو مجلس اإلدارة رأيا مغايرا لقرار المجلس ،ﻓيجب
إثباته بالتفصيل ﻓﻲ محضر اجتماع المجلس.
تنظیم حضور اجتماعات مجلس اإلدارة:
أ  -يجب تنظيم عملية حضور اجتماعات مجلس اإلدارة ،والتعامل مع حاالت
عدم انتظام األعضاء ﻓﻲ حضور تلك االجتماعات.
ُ
ب -علی عضو مجلس اإلدارة الحرص علی حضور جميع االجتماعات التﻲ تتخذ
ﻓيها قرارات مهمة وجوهرية تؤثر ﻓﻲ وضع الشرکة.
جدول أعمال االجتماع:
أ ُ -
يعد أمين سر المجلس بالتنسيق مع الرئيس واإلدارة التنفيذية جدول
ُ
ُ
أعمال اجتماع المجلس ،علی أن تراجع وتعتمد من قبل الرئيس قبل توزيعها
علی األعضاء.
ب -علی الرئيس التشاور مع أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي عند إعداد
جدول أعمال المجلس.
ج  -يقر المجلس جدول األعمال حال انعقاده ،وﻓﻲ حال اعتراض أي عضو
علی هذا الجدول يجب إثبات ذلك ﻓﻲ محضر اجتماع المجلس.
د -لکل عضو ﻓﻲ المجلس حق اقتراح إضاﻓة أي بند علی جدول األعمال.
النصاب القانوني والتصويت:
ً
أ  -ال يکون اجتماع المجلس صحيحا إال إذا حضره الثلث من أعضاء المجلس
علی األقل.
ب -يجوز لعضو المجلس توکيل عضو آخر لحضور اجتماع المجلس نيابة عنه
ً للنظام األساسﻲ للشرکة.
والتصويت عنه ﻓﻲ االجتماعات ،طبقا
ج  -تصدر قرارات المجلس بأصوات أغلبية األعضاء الحاضرين لالجتماع أو
الممثلين ﻓيه ،وﻓﻲ حال تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس
االجتماع ويجوز لرئيس االجتماع ﻓﻲ حال تساوي األصوات تأجيل اتخاذ
القرار لمزيد من الدراسة.
د  -ال يجوز للمجلس أن يصدر قراراته بطريقة عرضها علی األعضاء متفرقين
إال ﻓﻲ األمور العاجلة ،وُ
يشترط عندها مواﻓقة جميع أعضاء المجلس علی
ً
ُ
کتابة ،وتعد تلك القرارات سارية المفعول ﻓﻲ
هذه القرارات
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حالةالتوقيع عليها من قبل جميع األعضاء وتعرض هذه القرارات علی
ٍ له إلثباتها ﻓﻲ محضر االجتماع.
المجلس ﻓﻲ أول اجتماع تال
محضر االجتماع:
َّدة األولی من محضر
ُسَو
أ  -يقوم أمين سر المجلس بإعداد وإرسال الم
االجتماع الی أعضاء المجلس خالل خمسة أيام عمل کحد أقصی.
ب  -يقدم أعضاء المجلس ملحوظاتهم ومرئياتهم عن المحضر خالل مدة محددة
َّدة األولی للمحضر من قبل أمين سر المجلس.
ُسَو
من تاريخ تسلمهم للم
ج  -يجوز ألي عضو التحفظ علی أي قرار يتخذه المجلس علی أن يبين
األسباب األساسية التﻲ دعته إلی التحفظ.وإذا خرج أي عضو من اجتماع
المجلس قبل اختتامه ﻓيقتصر تحفظه إن وجد علی القرارات المتعلقة
بالبنودالتﻲ حضر مناقشتها ،علی أن ينص ﻓﻲ المحضر بناً
ء علی رغبته
علی البنود التﻲ لم يحضر مناقشتها إذا أبدى رغبته کتابة ﻓﻲ ذلك.
َّدة األولی بناً
ء علی ملحوظات األعضاء.
ُسَو
د  -يعدل أمين سر المجلس الم
ه  -يقدم أعضاء المجلس ملحوظاتهم عن المحضر خالل يومﻲ عمل من تاريخ
َّدة الثانية من قبل أمين سرالمجلس.
ُسَو
تسلمهم للم
ً
و  -يعد أمين سر المجلس المحضر بصورته النهائية ويعد المحضر رسميا
بمجرد توقيعه من قبل جميع األعضاءالحاضرين وأمين سرالمجلس.
ُصادق عليه إلی أعضاء
ُتمد والم
ز  -يرسل أمين سرالمجلس المحضر المع
المجلس.
ح  -إذا أراد أحد أعضاء المجلس إدراج ملحوظاته ﻓﻲ جدول أعمال االجتماع
ُنسق مع الرئيس لجدولة
التالﻲ لذلك االجتماع کأحد المواضيع الرئيسة ،ﻓي
ذلك ﻓﻲ جدول أعمال االجتماع.
ط  -يتابع المجلس نتائج تنفيذ القرارات الصادرة عنه وأية مواضيع
أخرى نوقشت ﻓﻲ اجتماعات سابقة.
استقاللیة أعضاء مجلس اإلدارة:
يتشكل مجلس اإلدارة من أﻓراد لديهم الكفاءة واالستقاللية بما يمكنهم
من النظر ﻓﻲ شؤون الشركة بحكمة وخبرة وموضوعية وتجرد وضمان
االستقاللية التامة عن اإلدارة التنفيذية وعن المساهمين الرئيسيين.
وال يسمح ألي عضو أو مجموعة صغيرة من األعضاء بالهيمنة على مجريات
اتخاذ القرارات والتوصيات ﻓﻲ المجلس ،كما ال يجوز ألي عضو أن يكون
لديه صالحيات مطلقة على آلية اتخاذ القرارات ﻓﻲ المجلس .وعلى األعضاء
التنفيذيين إعالم المجلس بجميع المعلومات التجارية والمالية الداخلة
ضمن اختصاصاتهم مسئولين،وعليهم أن يدركوا بأن دورهم كأعضاء ﻓﻲ
المجلس يختلف عن دورهم كمسئولين ﻓﻲ الشركة ،ويجب أن يكون األعضاء
غير التنفيذيين مستقلين بالكامل عن اإلدارة التنفيذية ،وعليهم القيام
بشكل موضوعﻲ بالتدقيق والفحص والمساءلة الالزمة لإلدارة التنفيذية
بما ﻓيها المساءلة عن األداء اإلداري لألعضاء التنفيذيين.
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تمثیل مجلس اإلدارة لجمیع المساھمین:
أ -على كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أن يعتبرنفسه ممثال لجميع
المساهمين ،وعليه التصرف على هذا األساس ،وعلى المجلس أن يتجنب وجود
ممثلين عن مجموعات أو مصالح محددة بعضوية المجلس.
وﻓﻲ حالة وجود مساهمين مسيطرين ،ﻓإن عليهم إدراك مسئولياتهم بالنسبة
للمساهمين اآلخرين ،والتﻲ هﻲ مسئولية مباشرة ومنفصلة عن مسئولية
أعضاء المجلس.
ب -ﻓﻲ الشركات التﻲ يكون بها مساهمون مسيطرون ،يجب أن يكون ثلث
أعضاء المجلس على األقل من األعضاء المستقلين ،وذلك لضمان االهتمام
بمصالح صغار المساهمين وضمان وجود تمثيل لهم ﻓﻲ مجلس اإلدارة.
ج -ﻓﻲ الشركات التﻲ تحتوي على مساهم مسيطر ،يجب أن يعرف المساهم
المسيطر والمساهمين الذين ال يملكون أسهم مسيطرة المسئوليات المحددة
للمساهم المسيطر ﻓيما يخص واجب والئه للشركة وتعارض المصالح ،كما هو
موضح بالفرع الثانﻲ من هذا الفصل عند الحديث عن تعارض المصالح
والتعامل مع األطراف ذ ات العالقة ،باإلضاﻓة إلى حقوق صغار المساهمين،
ﻓﻲ انتخاب أعضاء ﻓﻲ مجلس اإلدارة وﻓق أحكام قانون الشركات التجارية.
ويجب على رئيس المجلس القيام بدوره لتوضيح هذه األمور .
إمكانیة حصول أعضاء مجلس اإلدارة على آراء استشارية خارجیة:
أ -على المجلس أن يضمن  -كلما دعت الحاجة لذلك -حصول أعضائه على
آراء استشارية خارجية،قانونية أو ﻓنية ،ﻓﻲ أي من الموضوعات المتعلقة
بالشركة وعلى نفقتها ،بشرط مراعاة عدم تعارض المصالح حينما يقرر
األعضاء ضرورة ذلك للقيام بمهامهم ومسئولياتهم كأعضاء ﻓﻲ مجلس إدارة
الشركة ،ويجب أن يكون ذلك حسب سياسة الشركة المعتمدة من قبل المجلس.
ويجب أن يحصل كل عضو بمجلس اإلدارة على إمكانية استخدام سكرتارية
الشركة والتﻲ تتحمل مسئولية إعالم المجلس بخصوص إجراءات المجلس ﻓﻲ
هذا الشأن.
ب -ﻓﻲ حالة وجود أية مالحظات لدى أي من أعضاء مجلس اإلدارة حيال أمور
خطيرة تتعلق بإدارة الشركةأو أي من الموضوعات المعروضة ولم يبت ﻓيها
ﻓﻲ اجتماع المجلس ،يجب على العضو اللجوء إلى رأي استشاري خارجﻲ،
وعليه أن يتأكد من أن هذه المالحظات يتم تدوينها ﻓﻲ محاضر اجتماعات
المجلس ،مع بيان ما يتخذه المجلس أو يرى اتخاذه من إجراءات حيالها
ﻓﻲ محضر اجتماعه ،ويجب أن يقوم العضو غيرالتنفيذي بتقديم إﻓادة خطية
موجهة إلى رئيس المجلس ليتم توزيعها على أعضاء المجلس ،عندما تكون
لديه أية مالحظات خاصة بأي أمر خطير قد يكون له تأثير مادي على
الشركة.
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االتصاالت  /إعداد التقارير:
يتعين أن يقوم مجلس اإلدارة بتشكيل لجان مختصة مناسبة مثل لجنة
التدقيق ولجنة الحوكمة و الترشيح والمكاﻓآة  .وترجع هذه اللجان ﻓﻲ
المسئولية إلى مجلس اإلدارة وتقوم بإرسال تقاريرها مباشرة إليه ﻓيما
يتعلق بنشاطاتها واألمور األخرى المتعلقة بتوصياتها .ويتعين مراجعة
اللوائح الداخلية الخاصة لكل لجنة بشكل دوري وذلك بهدف تفويض اللجان
ببعض الصالحيات وسل طات المجلس .ويتم تحديد تلك الصالحيات والسلطات
بموجب قرارات المجلس أو من خالل القواعد المدرجة ﻓﻲ اللوائح الداخلية
للجان المجلس.
التقارير:
ً لالطالع مع المستندات ألي من أعضاء
 .1يکون المحضر بعد اعتماده متاحا
المجلس.
 .2يقدم المجلس التوصيات المناسبة إلی الجمعية العامة عند الحاجة
ﻓﻲ األمور التﻲ تقع ضمن اختصاصات الجمعية العامة (العادية أو
غير العادية) ،والتﻲ يرى ضرورة اتخاذ اإلجراءات الالزمة نحوها
أو إجراء تحسينات عليها.
 .3يراجع المجلس تقرير مجلس اإلدارة السنوي ،ويتأکد من عرض هذا
التقرير علی الجمعية العامة للمساهمين للمصادقة عليه ،علی أن
يحوي المتطلبات المنصوص عليها ﻓﻲ اللوائح واألنظمة ذات العالقة.
الموارد ومصادر المعلومات:
 .1يحق للمجلس الوصول إلی جميع الموارد والمعلومات الالزمة له بما
يمکنه من أداء اختصاصاته ،ومهامه،ومسؤولياته علی أکمل وجه.
 .2يحق للمجلس اعتماد التعاقد وبصورة مباشرة وتوجيه اإلدارة
التنفيذية لترسية المشاريع االستشارية علی شرکات استشارية
يحددها المجلس حسبما يتفق مع طبيعة المهام والمسؤوليات المناطة
به ،وال يشترط ﻓﻲ مثل هذه الحاالت تطبيق سياسة الشراء.
 .3يتعين علی اإلدارة التنفيذية بالشرکة تزويد أعضاء مجلس اإلدارة
واألعضاء غير التنفيذيين بوجه خاص ولجان الشرکة بجميع المعلومات
والبيانات والوثائق والسجالت الالزمة ،علی أن تکون کاملة وواضحة
وصحيحة وغير مضللة ﻓﻲ الوقت المناسب ،لتمکينهم من أداء
واجباتهم ومهامهم.
التدريب والتأھیل:
يتعين علی الشرکة إيالء االهتمام الکاﻓﻲ بتدريب أعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية وتأهيلهم  ،ووضع البرامج الالزمة لذلك ،مع مراعاة
ما يلﻲ:
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 -1إعداد برامج ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية المعينين
ً للتعريف بسير عمل الشرکة وأنشطتها ،وعلی األخص ما يلﻲ:
حديثا
أ  .استراتيجية الشرکة وأهداﻓها.
ب  .الجوانب المالية والتشغيلية ألنشطة الشرکة.
ج  .التزامات أعضاء مجلس اإلدارة ومهامهم ومسؤولياتهم وحقوقهم.
د .مهام لجان الشرکة واختصاصاتها.
 -2وضع اآلليات الالزمة لحصول کل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية علی برامج ودورات تدريبية بشکل مستمر بغرض تنمية
مهاراتهم ومعارﻓهم ﻓﻲ المجاالت ذات العالقة بأنشطة الشرکة.
مدة عمل المجلس:
يبدأ عمل المجلس من تاريخ تشکيله من قبل الجمعية العامة للشرکة،
وينتهﻲ بانتهاء مدة دورته -أربع سنوات ميالدية-وهﻲ دورة عمل المجلس،
ويجوز إعادة التعيين لدورة جديدة.
انتهاء عضوية المجلس:
 .1يجوز عزل کل أعضاء المجلس أو بعضهم ﻓﻲ أي وقت بقرار من الجمعية
العامة ،وذلك دون اإلخالل بحق العضو المعزول اتجاه الشرکة
بالمطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو ﻓﻲ وقت
غيرمناسب ،ولعضو مجلس اإلدارة أن يعتزل بشرط أن يکون ذلك ﻓﻲ وقت
مناسب ،وإال کان مسؤوالً من قبل الشرکة عما يترتب علی االعتزال من
أضرار .کما يجوز للجمعية العامة – بناً
ء علی توصية من مجلس
اإلدارة – إنهاء عضوية من يتغيب من أعضائه عن حضور ثالثة اجتماعات
متتالية للمجلس دون عذر مشروع.
 .2تنتهﻲ عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صالحية العضوية
ً ألي نظام أو تعليمات سارية ﻓﻲ المملکة ،ويجوز للجمعية
وﻓقا
العامة العادية إعادة تعيين أعضاء مجلس اإلدارة.
 .3إذا استقال عضو المجلس ،وکانت لديه ملحوظات علی أداء الشرکة،
ﻓعليه تقديم بيان مکتوب بها إلی الرئيس ،ويجب عرض هذا البيان
علی أعضاء المجلس.
 .4عند انتهاء عضوية عضو ﻓﻲ المجلس بإحدى طرق انتهاء العضوية،
ً مع بيان األسباب
ﻓعلی الشرکة أن تشعر الجهة المختصة عن ذلك ﻓورا
التﻲ دعت إلی ذلك.
ً
ً
 .5إذا شغر مرکز أحد أعضاء المجلس ،ﻓللمجلس أن يعين مؤقتا عضوا
ﻓﻲ المرکز الشاغر ،علی أن يکون ممن تتواﻓر ﻓيهم الخبرة
والکفاية ،ويجب أن تبلغ بذلك الجهة المختصة وأن يعرض التعيين
علی الجمعية العامة ﻓﻲ أول اجتماع لها ،ويکمل العضو الجديد مدة
سلفه.
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 .6إذا لم تتواﻓر الشروط الالزمة النعقاد المجلس بسبب نقص عدد أعضائه
عن الحد األدنی المنصوص عليه ﻓﻲ النظام األساس للشرکة ،وجب علی
ً؛
بقية األعضاء دعوة الجمعية العامة لالنعقاد خالل ستين يوما
لتعيين العدد الالزم من األعضاء.
تقییم المجلس:
 .1يضع المجلس -بناء علی اقتراح لجنة الحوكمة والترشيح والمکاﻓآت
اآلليات الالزمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه واإلدارة التنفيذيةً ،وذلك من خالل مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق
سنويا
األهداف االستراتيجية للشرکة وجودة إدارة المخاطر وکفاية أنظمة
الرقابة الداخلية وغيرها ،علی أن تحدد جوانب الضعف والقوة
واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشرکة.
 .2يجب أن تکون إجراءات تقييم األداء مکتوبة وواضحة وأن يفصح عنها
ألعضاء المجلس واألطراف ذوي العالقة.
 .3يجب أن يشتمل تقييم األداء علی المهارات والخبرات التﻲ يمتلکها
المجلس ،وتحديد نقاط الضعف والقوة ﻓﻲ المجلس ،مع العمل علی
معالجة نقاط الضعف بالطرق الممکنة کتعيين کفايات مهنية تستطيع
تطوير أداء المجلس ،کما يجب أن يشتمل تقييم األداء علی تقييم
آليات العمل ﻓﻲ المجلس بشکل عام.
 .4يراعی ﻓﻲ التقييم الفردي ألعضاء المجلس مدى المشارکة الفاعلة
للعضو والتزامه بأداء واجباته ومسؤولياته بما ﻓﻲ ذلك حضور
جلسات المجلس ولجانه وتخصيص الوقت الالزم لها.
 .5علی المجلس اإلﻓصاح عن الوسائل التﻲ اعتمد عليها ﻓﻲ تقييم أدائه
وأداء لجانه وأعضائه.
 .6يتخذ المجلس الترتيبات الالزمة للحصول علی تقييم جهة استشارية
ألدائه کل ثالث سنوات ،مع تحديد الجهة المقيمة ﻓﻲ التقرير السنوي
وبيان عالقتها بالشرکة ،إن وجدت.
المسؤولیة االجتماعیة:
يعتمد مجلس االدارة سياسة المسؤولية االجتماعية والتﻲ تکفل إقامة
التوازن بين أهداف الشرکة واألهداف التﻲ يصبو المجتمع إلی تحقيقها،
بغرض تطوير األوضاع االجتماعية واالقتصادية للمجتمع.
مبادرات العمل االجتماعي:
يضع مجلس اإلدارة البرامج ويحدد الوسائل الالزمة لطرح مبادرات الشرکة
ﻓﻲ مجال العمل االجتماعﻲ ،ويشمل ذلك ما يلﻲ:
 .1وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشرکة بما تقدمه من مبادرات ﻓﻲ
العمل االجتماعﻲ ،ومقارنة ذلك بالشرکات األخرى ذات النشاط
المشابه.
 .2اإلﻓصاح عن أهداف المسؤولية االجتماعية التﻲ تتبناها الشرکة إلی
العاملين ﻓيها وتوعيتهم وتثقيفهم بها.
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 .3اإلﻓصاح عن خطط تحقيق المسؤولية االجتماعية ﻓﻲ التقارير الدورية
ذات الصلة بأنشطة الشرکة.
 .4وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية االجتماعية للشرکة
أحکام عامة
 .1تعد هذه الالئحة ناﻓذً
ة من تاريخ مواﻓقة المجلس عليها ،وال ُ
تعدل
تحذف أو ُ
أية مواد ﻓﻲ هذه الالئحة أو ُ
تضاف لها إال بناً
ء علی مواﻓقة
المجلس.
ً
 .2تعد هذه الالئحة مکملة للنظام األساسﻲ للشرکة ،والئحة الحوکمة ﻓﻲ
الشرکة ،وغيرها من األنظمة ذات العالقة.
 .3تلغﻲ هذه الالئحة وتحل محلها کل ما يتعارض معها من إجراءات أو
قرارات أو لوائح داخلية للشرکة.
 .4کل ما لم يرد بشأنه نص ﻓﻲ هذه الالئحة يطبق بشأنه األنظمة
واللوائح ذات الصلة الصادرة من الجهات المختصة.
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القائمة المرجعیة لالئحة صالحیات التخويل لمجلس اإلدارة
حسب
الربع
الربع
الربع الربع
الثاني الثالث الرابع الحاجة
األول
-1

-2

-3

-4

-5

-6

تحديد  /تحديث رسالة وغرض
الشركة – سوف يقوم مجلس
اإلدارة بتحديد الغرض من
واختيار
وقيمها،
الشركة
االستراتيجية التﻲ سيتم من
خاللها تحقيق الهدف وتطبيق
القيم.
التنظيمﻲ
التخطيط
ضمان
مجلس
على
يجب
الفعال.
اإلدارة أن يقوم بممارسة
القيادة وااللتزام بالنزاهة
ﻓﻲ اتخاذ القرارات أثناء
عمل الشركة وذلك
توجيه
المستمر
االزدهار
لتحقيق
للشركة.
تحديد ورصد برامج وخدمات
الشركة .سوف يقوم المجلس
تنفيذ
وتقييم
برصد
والسياسات
االستراتيجيات
اإلدارة
أداء
ومعايير
التنفيذية وخطط األعمال.
األهداف
على
المواﻓقة
السنوية .المجلس مسئول عن
األهداف
على
المواﻓقة
السنوية للشركة.
اإلدارة
تقوم
أن
ضمان
التنفيذية بتحديد المخاطر
الرئيسية التﻲ تواجه الشركة
وترتيب أولوياتها ،وتحديد
احتمالية حدوث تلك المخاطر،
وتقدير التكلفة المحتملة
الناتجة عن تلك المخاطر
مقابل التكلفة الناجمة عن
التصدي لها ومنع حدوثها.
يجب أن يجتمع المجلس مع
بشكل
التنفيذية
اإلدارة
منتظم لمناقشة وتقييم هذه
المخاطر.
التأكد من أن اإلدارة قد قامت
بوضع إجراءات معينة للتعرف
على وتحديد تلك المخاطر
الرئيسية ،وبأنها قد وضعت

×

×

×
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×

×

×

×

×

×

-7

-8

-9

-10
-11

-12

-13

خططا للتعامل معها .تجب
اإلجراءات
هذه
مراجعة
والمواﻓقة عليها من قبل
المجلس .يجب على المجلس أن
يقوم بمراقبة تنفيذ إجراءات
تقييم والحد من المخاطر على
أساس منتظم.
التنفيذي
الرئيس
اختيار
للشركة .يكون المجلس مسئوال
عن تعيين الرئيس التنفيذي
واختيار البديل المناسب له
وقتما كان ذلك ضروريا.
اإلدارة
مسئولﻲ
دعم
التنفيذية ومراجعة أدائهم.
يكون المجلس مسئوال عن تقييم
التنفيذي
الرئيس
أداء
والمدير المالﻲ.
مناقشة وإقرار خطة بدالت
التنفيذيين
المسئولين
ذلك
ﻓﻲ
بما
الرئيسيين،
المرتبات والمكاﻓآت والبدالت
ومنح
اإلضاﻓية
والمزايا
األسهم .باإلضاﻓة إلى ذلك،
يقوم المجلس بمراجعة نفقات
الخاصة
والترﻓيه
السفر
المسئولين
بكبار
التنفيذيين.
المواﻓقة على الميزانيات
التقديرية لسنة وثالث وخمس
سنوات.
االستعراض والمراجعة الدورية
مقابل
الفعلية
للنتائج
ﻓﻲ
الموضوعة
األهداف
التقديرية
الميزانية
والتحقيق ﻓﻲ البنود غير
االعتيادية.
المبادئ
على
المواﻓقة
تضعها
التﻲ
التوجيهية
بخصوص
التنفيذية
اإلدارة
الحصول على المواﻓقة على
النفقات.
النفقات
على
المواﻓقة
الكبيرة الطارئة التﻲ تكون
خارج الميزانية المعتمدة.
باتخاذ
المجلس
يقوم
تجارية
بحصاﻓة
القرارات

×

×
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×

×

×

×

×

×

×

×

-14

-15

-16

-17
-18

أثناء وضع ومراجعة المبادئ
التوجيهية الخاصة بالحصول
على المواﻓقة على النفقات
أو اإلجراءات األخرى للشركة،
وسوف تقوم اإلدارة التنفيذية
بمراجعة ذلك بشكل دوري.
استعراض النتائج التﻲ تتوصل
إليها لجنة التدقيق ولجنة
ولجنة
واألجور
المكاﻓآت
اإلﻓصاح ﻓيما يتعلق بالمسائل
التﻲ تخص كل منها بشكل دوري.
ﻓﻲ إطار التحضير الجتماعات
المجلس ولجانه ،سوف يقوم
رئيس مجلس اإلدارة بالتشاور
مع الرئيس التنفيذي بشأن
جدول األعمال ومضمونه.
يقوم أعضاء مجلس اإلدارة
بتقصﻲ المرشحين المقبلين
للمجلس ممن يملكون المهارات
والصفات المناسبة وإيصال
المعلومات المعنية باختيار
للجان
المجلس
أعضاء
المختصة.
القائمة
وتحديث
مراجعة
صالحيات
لالئحة
المرجعية
التخويل لمجلس اإلدارة.
مراجعة السياسات واإلجراءات
بالمعامالت
يتعلق
ﻓيما
الشركة
بين
التجارية
والمسئولين ﻓﻲ الشركة أو
أعضاء مجلس إدارتها ،أو
الشركات التابعة للمسئولين
أو أعضاء مجلس اإلدارة ،أو
المعامالت التﻲ ال تعتبر ضمن
ألعمال
المعتاد
السياق
الشركة.

×

×
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ً :الالئحة الداخلیة للجنةالتدقیق
ثانیا
الغرض
هﻲ أداة رئيسية يعتمد عليها مجلس اإلدارة ﻓﻲ أداء مسئولياته
اإلشراﻓية ﻓيما يتعلق بما يلﻲ:
 )1التأكد من سالمة البيانات المالية للشركة.
 )2إلتزام الشركة بالمتطلبات القانونية والرقابية.
 )3التأكد من مؤهالت ونزاهة واستقالل وأداء مدقق الحسابات
الخارجﻲ للشركة.
 )4رصد ومتابعة أداء وظيفة التدقيق الداخلﻲ بالشركة.
 )5المحاﻓظة على الممارسات التجارية والمعايير األخالقية
ً الوﻓاء بالمسئوليات األخرى
للشركة .تتولى اللجنة أيضا
المنصوص عليها ﻓﻲ هذه الالئحة.
المسؤولیات
أ -القوائم المالیة وأمور اإلفصاح:
مراجعة ومناقشة ما يلﻲ مع اإلدارة التنفيذية وكبار مسئولﻲ
التدقيق الداخلﻲ ،ومدققﻲ الحسابات الخارجيين ،وآخرين حسبما تره
ً:
اللجنة مناسبا
 -1سالمة البيانات المالية السنوية المدققة وإﻓصاحات الشركة
تحت عنوان "بيان اإلدارة وتحليل الوضع المالﻲ ونتائج
العمليات" ،والتوصية بإدراج البيانات المالية ﻓﻲ التقرير
السنوي المرﻓوع إلى مجلس اإلدارة.
 -2البيانات المالية ربع السنوية ،وإﻓصاحات الشركة تحت عنوان
"بيان اإلدارة وتحليل الوضع المالﻲ ونتائج العمليات" ،قبل
تقديمها إلى السلطات الرقابية.
 -3أية قضايا هامة بخصوص إعداد التقارير المالية والحكم على
األمور واستخدام تقديرات ﻓيما يتعلق بإعداد البيانات
المالية للشركة ،بما ﻓﻲ ذلك أي تغييرات كبيرة ﻓﻲ اختيار
الشركة للمبادئ المحاسبية أو طريقة تطبيقها لها.
 -4الممارسات والسياسات المحاسبية الهامة للشركة.
 -5المبادرات أو اإلجراءات الرقابية والمحاسبية التﻲ تنطبق
على الشركة.
تقوم اللجنة بمراجعة سياسات الشركة مع اإلدارة التنفيذية ﻓيما
يتعلق بشكل ع ام بالبيانات الصحفية عن إيرادات الشركة،
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والمعلومات المالية وإرشادات الربح التﻲ يتم تقديمها
للمحللين الماليين أو وكاالت التصنيف االئتمانﻲ أو غيرها.
تقوم اللجنة بمراجعة الضوابط الداخلية
التنفيذي والمدير المالﻲ للشركة وكذلك
المعلومات واإلجراءات ﻓيما يتعلق بإعداد
بما ﻓﻲ ذلك ما إذا كان هناك أوجه قصور أو
ﻓرص محتملة لالحتيال أو إتخاذ أية إجراءات
يتعلق بالضوابط واإلجراءات.

للشركة مع الرئيس
ضوابط اإلﻓصاح عن
التقارير المالية
أوجه ضعف كبيرة أو
أخرى تصحيحية ﻓيما

وحدها اللجنة تملك الصالحيات والسلطات لحل أية خالﻓات قد تنشأ
بين اإلدارة التنفيذية للشركة وبين مدقق الحسابات المستقل
بشأن التقارير المالية للشركة.
تقوم اللجنة بمراجعة ومناقشة أية مشاكل أو أية صعوبات هامة
ﻓﻲ التدقيق مع المدققين المستقلين ،وكذلك ردود اإلدارة
التنفيذية ﻓيما يتعلق بذلك أو أية حلول لها ،بما ﻓﻲ ذلك تلك
المسائل المطلوب مناقشتها مع اللجنة من قبل مدققﻲ الحسابات
ً لما هو منصوص عليه ﻓﻲ معيار التدقيق رقم ( 61التواصل
وﻓقا
مع لجان التدقيق).
تتولى اللجنة إعداد تقرير الذي تطلبه السلطات الرقابية ﻓﻲ
بيان الشركة السنوي.
ب -التدقیق الخارجي:
تتولى اللجنة تقديم توصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن تعيين أو
إعادة تعيين ،أو إقصاء مدققﻲ الحسابات الخارجيين ،ويجب على
مدققﻲ الحسابات الخارجيين أن يقوموا بإرسال تقاريرهم مباشرة
إلى اللجنة  ،وﻓﻲ حالة استقالة مدققﻲ الحسابات الخارجيين يجب
على اللجنة أن تقوم بالتحقيق ﻓﻲ القضايا التﻲ أدت إلى هذه
االستقالة ،والنظر ﻓﻲ ما إذا كان هناك أي إجراء يجب اتخاذه ﻓﻲ
هذا الصدد.
تقوم اللجنة بمراجعة نطاق العمل وكفاية الموظفين الذين سيقومون
بتنفيذ خطة (خطط) التدقيق السنوية لمدققﻲ الحسابات الخارجيين.
تقوم اللجنة بتقييم مؤهالت وأداء ،واستقاللية مدققﻲ الحسابات
الخ ارجيين ،ويجب تقديم التقييم لمجلس اإلدارة بكامله على أساس
سنوي على األقل .كجزء من التقييم ،والذي يتم بشكل سنوي على
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األقل ،تقوم اللجنة بالنظر ﻓﻲ ما يلﻲ من خالل الحصول على ومراجعة
تقرير أو تقارير من مدققﻲ حسابات الشركة الخارجيين.
 وصف إجراءات
الخارجيين.
 وصف أية قضية مهمة تكون قد تمت إثارتها من خالل:
( )1آخر تدقيق لعملية مراقبة الجودة أو عملية المراجعة
التﻲ تتم من قبل مدققﻲ الحسابات.
( )2أي استفسار أو تحقيق من قبل السلطات الحكومية أو
المهنية خالل السنوات الخمس السابقة ،بشأن واحد أو أكثر
من عمليات التدقيق المستقلة التﻲ قامت بها شركة التدقيق
وأية خطوات تم اتخاذها للتعامل مع أية قضايا من هذا
القبيل.
 وصف جميع العالقات بين مدققﻲ الحسابات الخارجيين والشركة،
بما يتفق مع المعايير المعمول بها.
تقوم اللجنة بالحصول على رأي اإلدارة التنفيذية والتدقيق
الداخلﻲ ﻓﻲ أداء مدققﻲ الحسابات المستقلين ،ومؤهالتهم ومدى
استقاللهم.
مراقبة

الجودة

الداخلية

لمدققﻲ

الحسابات

تقوم اللجنة بالمساعدة ﻓﻲ وضع السياسات الخاصة بممارسات
الشركة ﻓيما يتعلق بتوظيف مدققﻲ الحسابات المستقلين
الحاليين والمستقبليين ﻓﻲ الشركة.
ج -التدقیق الداخلي:
تتولى اللجنة مرة ﻓﻲ السنة على األقل ،تقييم أداء ومسئوليات
وميزانية وموظفﻲ وظيفة التدقيق الداخلﻲ ﻓﻲ الشركة .وتشمل
عملية التدقيق هذه على سبيل المثال ال الحصر ،مراجعة
المسئوليات والميزانية ومدى كفاية الموظفين ﻓﻲ وظيفة
التدقيق الداخلﻲ ﻓﻲ الشركة مع مدققﻲ الحسابات الخارجيين.
د -أم ور أخرى تتعلق بإدارة المخاطر:
تتولى اللجنة عملية تدقيق سياسات الشركة وممارساتها ﻓيما
يتعلق بتقييم المخاطر وإدارة المخاطر ،بما ﻓﻲ ذلك المناقشة
مع إدارة الشركة بخصوص التعرض للمخاطر المالية الرئيسية
والخطوات التﻲ تم اتخاذها لرصد ومراقبة مثل هذه التعرضات.
ه -واجبات أخرى

Page 21 of 55

ً بما يلﻲ:
تقوم اللجنة أيضا
 القيام بمراجعة سنوية للتأكد من عدم وجود أي تضارب ﻓﻲ
المصالح أو أية معامالت مع أطراف ذات صلة ﻓيما يتعلق
بالمدير المالﻲ أو ﻓيما يتعلق بمعامالته التجارية أو
االستثمارية الكبيرة ،حيث يحظر على المدير المالﻲ أن تكون
له أية أنشطة تجارية تهدف إلى الربح خارج الشركة وتكون
متعلقة بأنشطة الشركة كما ال يجوز أن يكون قد عمل ﻓﻲ الشركة
التﻲ تتولى التدقيق الخارجﻲ للشركة خالل السنوات الخمس
السابقة أو أن يكون قد شارك ﻓﻲ أعمال التدقيق الخارجﻲ
لحسابات الشركة خالل السنوات الخمس السابقة.
 الحصول على تقارير من اإلدارة التنفيذية حول إلتزام الشركة
بمدونة السلوك واألخالق المهنية للشركة .مراجعة اإلﻓصاحات
المطلوبة بموجب قوانين األوراق المالية ﻓﻲ المعامالت مع
المطلعين على المعلومات الداخلية ومع األطراف ذات الصلة.
تقديم المشورة لمجلس اإلدارة ﻓيما يتعلق بسياسات وإجراءات
الشركة ﻓيما يتعلق بااللتزام بالقوانين واللوائح المعمول
بها وكذلك االلتزام بمدونة السلوك واألخالق المهنية للشركة.
مراجعة االجراءات التﻲ قامت الشركة بتنفيذها ﻓيما يتعلق
بااللتزام بمدونة السلوك واألخالق المهنية للشركة.
 مراقبة تنفيذ إجرا ءات استالم وحفظ ومعالجة الشكاوي
المتعلقة بالمحاسبة أو الرقابة المحاسبية الداخلية أو
التدقيق أو غيرها من المسائل ،بما ﻓﻲ ذلك اعتماد آليات
لتقديم بالغات مجهولة المصدر من قبل موظفﻲ الشركة عن
المخالفات.
ً
تقوم اللجنة أيضا بمراجعة المسائل القانونية المتعلقة
بالم عامالت المالية أو اإلحتيال أو أية مسألة أخرى يمكن أن
يكون لها تأثير كبير على التقارير السنوية مع المستشار
القانونﻲ للشركة.

عضوية اللجنة:
تشكل لجنة التدقیق حسب القواعد التالیة:
 .1تتألف اللجنة من ثالثة أعضاءعلى األقل  ،وتتم تسمية كل منهم من
قبل مجلس اإلدارة كأعضاء مستقلين .ولكﻲ يعتبر مستقالً ،يجب أن
تتواﻓر ﻓﻲ العضو شروط االستقاللية والشروط المالية والخبرة حسب
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متطلبات ميثاق حوكمة الشركات ومتطلبات القوانين واألنظمة األخرى
المعمول بها.
 .2تقوم لجنة الحوكمة والترشيح و المكاﻓآت بالشركة بترشيح أسماء
لعضوية لجنة التدقيق بالشركة على أساس سنوي أو عندما تحدث
شواغر أو يتم استحداث منصب جديد.
 .3يعين أعضاء لجنة التدقيق من قبل مجلس اإلدارة ،ويجوز استبعاد
أي منهم من قبل المجلس ﻓﻲ أي وقت.
 .4ويجب أن يكون جميع أعضاء لجنة التدقيق ﻓﻲ وقت تعيينهم ،قادرين
على قراءة وﻓهم القوائم المالية ،كما يجب على مجلس اإلدارة أن
يقوم بتعيين عضو واحد من ضمن اللجنة بصفته خبيرا ماليا بناءا
على شهادات الخبرة والمؤهالت الموثقة التﻲ يحملها.
 .5إذا كان أحد األعضاء غير قادر على القيام بمهامه بسبب المرض أو
الغياب أ و ألي سبب آخر ،يقوم رئيس اللجنة ،أو ﻓﻲ حالة غيابه
يقوم مجلس اإلدارة ،بتعيين عضو مستقل آخر من مجلس اإلدارة ليكون
عضوا بديالً له ﻓﻲ اللجنة.
 .6يقوم مجلس اإلدارة بتعيين رئيس لجنة التدقيق بناء على توصية
من لجنة الحوكمة والترشيح والمكاﻓآت التابعة لمجلس اإلدارة ويجب
أال يستمر رئيس لجنة التدقيق ﻓﻲ منصبه لمدة تزيد عن أربع سنوات
متتالية ،ومع ذلك يجوز له أو لها أن يستمر ﻓﻲ اللجنة بصفته
ً للجنة ﻓﻲ ﻓترات أخرى
عضوا عاديا كما يجوز له أن يعود رئيسا
قادمة.
االجتماعات:
تجتمع لجنةالتدقيق بشكل متكرر كل ستة أشهر على األقل أو حسبما
تقتضﻲ الحاجة ،ويجوز عقد االجتماعات بالحضور الشخصﻲ أو من خالل
مكالمات الفيديو الجماعية أو بأية طريقة أخرى يسمح بها القانون
وال يحق إال لرئيس وأعضاء اللجنة ﻓقط المشاركة ﻓﻲ اجتماعات اللجنة،
لكن يجوز أن تطلب اللجنة من أعضاء اإلدارة التنفيذية أو غيرهم ﻓﻲ
الحاالت التﻲ تعتبر ضرورية حضور االجتماع وتقديم معلومات ذات صلة
ً.
حسبما يكون مطلوبا

أمین سر لجنة التدقیق:
تقوم لجنة التدقيق بانتخاب أمين سر للجنة يكون مسئوالً عن أداء
المهام التالية:
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 اإلخطار بمواعيد اإلجتماعات ألعضاء اللجنة.
 كتابة محاضر بمداوالت وقرارات جميع اجتماعات اللجنة ،بما ﻓﻲ
ذلك تسجيل أسماء الحضور من أعضاء اللجنة ،ويجب إحالة محضر
االجتماع إلى رئيس اللجنة من أجل توقيعه ثم من بعد ذلك يتم
توزيعه على جميع أعضاء اللجنة.
 توﻓير كاﻓة الوثائق ومحاضر االجتماعات التﻲ تخص أية مناقشة
لألمور المنصوص عليها ﻓﻲ مسئوليات اللجنة ،وﻓﻲ حالة وجود شكوك
أو قلق من وجود مخالفات محاسبية أو احتيال أو مخالفة كبيرة
من أحد أﻓراد اإلدارة التنفيذية العليا للشركة ،يجب إيالء
اهتمام كبير لمستوى التفاصيل ﻓيما يخص اكتمال ودقة محضر
االجتماع الخاص باللجنة.
النصاب القانوني:
إن النصاب القانونﻲ الالزم من أجل صحة اجتماعات اللجنة هو حضور
أغلبية أعضاء اللجنة .وحسبما جاء ﻓﻲ المبادئ التوجيهية الواردة ﻓﻲ
عضوية اللجنة ،يجوز تعيين عضو مستقل بديل من قبل مجلس اإلدارة للعمل
مؤقتا ﻓﻲ اللجنة ﻓﻲ حالة غياب أو مرض أحد أعضاء اللجنة أو ألي سبب
آخر.
سلطات اللجنة:
تملك لجنة التدقيق سلطة طلب الحصول على المعلومات التﻲ تحتاجها
من موظفﻲ ومسئولﻲ الشركة ومن وثائق الشركة ،ومن األطراف الخارجية،
وعمل التحقيقات وطلب مساعدة من المستشارين ،أو طلب الحصول على
خدمات قانونية أو تدقيق مستقلة أو غيرها من الخدمات المهنية التﻲ
تحتاجها ،وذلك على حساب ونفقة الشركة.
التقارير :
تقوم اللجنة بتقديم إيجاز محدث عن نشاطات اللجنة لمجلس اإلدارة:
 بعد كل اجتماع ،تقوم اللجنة ﻓيه بتحديد الجوانب واألمور التﻲ
ترى أنها تحتاج إلى إجراءات أو تحسينات بما ﻓﻲ ذلك عندما ال
تكون اللجنة مقتنعة أو مطمئنة ألي جانب من جوانب إدارة
المخاطر والرقابة الداخلية ،أو التقارير المالية أو أية
أنشطة تتعلق بالتدقيق ويشمل ذلك استقاللية وأداء مدققﻲ
الحسابات الخارجيين ،أو أية مسائل أخرى تراها اللجنة الزمة
عند تقديم توصياتها بشأن الخطوات التﻲ ينبغﻲ اتخاذها.
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 لفت انتباه المجلس للمسائل الجوهرية ،ﻓضالً عن الشكاوي أو
المخاوف بشأن المحاسبة والضوابط المحاسبية الداخلية أو
ً ،تقوم اللجنة
التدقيق أو غيرها من المسائل ،وعلى األقل سنويا
بمراجعة تقرير الشركة بشأن اإللتزام بالضوابط الداخلية مع
مجلس اإلدارة (بما ﻓﻲ ذلك مدى اإللتزام باإلجراءات التﻲ تتعلق
بالمعامالت التجارية مع األطراف الداخلية ﻓﻲ الشركة).
 تقديم تقرير ،على أساس سنوي على األقل ،إلى مجلس اإلدارة عن
مدى قيام اللجنة بمسئولياتها وعن أدائها بشكل عام وتوصياتها
لتحسين هيكلية وﻓعالية اللجنة.
 تقديم تقرير سنوي للمساهمين يتعلق بكيفية أداء لجنة التدقيق
لمسئولياتها ،وكيف تم الحفاظ على الموضوعية واالستقاللية أثناء
عمليات التدقيق.
حدود لجنة التدقیق:
ليس من واجب اللجنة أن تقوم بتخطيط أو إجراء عمليات التدقيق ،أو
تحديد ما إذا كانت البيانات المالية للشركة كاملة ودقيقة أو أنها
ً ،ذلك أن هذه األمور
ً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموما
قد تمت وﻓقا
تقع ضمن مسئوليات اإلدارة التنفيذية ومدققﻲ الحسابات الخارجيين.
وعالوة على ذلك ،ﻓأن اللجنة مسئولة عن مراجعة سياسات الشركة
وممارساتها ﻓيما يتعلق بتقييم وإدارة المخاطر ،إال أن تحديد
المستوى المناسب أو المقبول لتعرض الشركة للمخاطر يكون من
مسئوليات الرئيس التنفيذي واإلدارة العليا للشركة .إن من واجب
اللجنة أن تقوم بتقديم تقارير منتظمة إلى مجلس اإلدارة ﻓيما يتعلق
بأية قضايا قد تنشأ بشأن جودة أو سالمة البيانات المالية للشركة،
ومدى إلتزام الشركة بالمتطلبات القانونية أو الرقابية ،وأداء
واستقاللية مدققﻲ حسابات الشركة الخارجيين وأداء دائرة التدقيق
الداخلﻲ ،أو أية مسألة أخرى تدخل ﻓﻲ نطاق مهام اللجنة.

الالئحة الداخلیة للجنة الحوكمة والترشیح والمكافآت

الغرض
أ -الغرض من اللجنة فیما يخص حوكمة الشركات:
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هو مساعدة المجلس ﻓﻲ تشكيل ومتابعة سياسات وممارسات حوكمة
الشركات وتقييم اإللتزام بها.
ب -الغرض من اللجنة فیما يخص الترشیح:
الغرض من ("اللجنة") التابعة لمجلس اإلدارة ("المجلس") للشركة هو:
 -1تحديد األﻓراد المؤهلين ليصبحوا أعضاء ﻓﻲ المجلس ،بما يتفق مع
المعايير المعتمدة من قبل المجلس.
 -2اإلشراف على تنظيم المجلس ألداء واجباته ومسئولياته بشكل صحيح
وﻓعال.
 -3ضمان منح االهتمام المناسب ،واالستجابة الفعالة لمخاوف المساهمين
ﻓﻲ الشركة بشأن حوكمة الشركات.
 -4أداء الواجبات والمسئوليات األخرى المشار إليها ﻓﻲ هذه الالئحة.
ت -الغرض من اللجنة فیما يخص المكافآت:
هو االضطالع بمسئوليات المجلس ﻓيما يتعلق بمكاﻓآت المسئولين
التنفيذيين وأعضاء مجلس اإلدارة وإعداد تقرير سنوي عن مكاﻓآت
المسئولين التنفيذيين إلدراجها ﻓﻲ بيان الشركة (وﻓقا للقواعد
واألنظمة المعمول بها) ،وتوﻓير اإلشراف العام على هيكلة المكاﻓآت
ﻓﻲ الشركة بما ﻓﻲ ذلك أنظمة مكاﻓآت األسهم وبرامج المناﻓع ،ومراجعة
وتقديم المشورة بشأن برامج الموارد البشرية للشركة ،ومراجعة
المواهب وتنمية القيادات ومبادرات تصنيف الشركة كأﻓضل مكان للعمل
باإلضاﻓة إلى أداء الواجبات والمسئوليات المحددة ﻓﻲ هذا النظام
الداخلﻲ.

العضوية واإلجراءات
 -1العضوية والتعیین :تتألف اللجنة من عدد من أعضاء المجلس حسبما
يتم تحديده من وقت ألخر من قبل المجلس بناء على توصيات من
اللجنة ،إن وجدت ،ويقوم المجلس ،بناء على توصية من اللجنة،
بتعيين أعضاء اللجنة.
 -2إنهاء العضوية :يجوز أن يتم إنهاء عضوية أعضاء اللجنة بكاملها،
أ و ﻓصل أي عضو من أعضاء اللجنة من منصبه ألي سبب بموجب تصويت
بذلك من قبل أغلبية المجلس ،ويجوز ألي عضو من أعضاء اللجنة أن
يستقيل بموجب تقديم إخطار شفوي أو خطﻲ إلى رئيس المجلس ،أو
لسكرتير المجلس ،وتكون هذه االستقالة سارية المفعول من وقت ذلك
اإلخطار (ما لم يحدد اإلخطار وقتا الحقا لسريان مفعول تلك
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االستقالة) .إذا كانت استقالة أحد أعضاء اللجنة ستكون سارية
المفعول ﻓﻲ وقت الحق ،يجوز للمجلس انتخاب خلف له ليشغل المنصب
عندما تصبح االستقالة سارية المفعول.
 -3رئیس اللجنة :يجوز أن يتم تعيين رئيس اللجنة ("الرئيس") من قبل
المجل س بناء على توصيات اللجنة ،إن وجدت ،وﻓﻲ غياب هذا التعيين،
يجوز ألعضاء اللجنة أن يقوموا بتعيين رئيس للجنة بأغلبية األصوات
ألعضاء اللجنة بكاملها .يقوم رئيس اللجنة بوضع جداول األعمال
لالجتماعات ،ويحدد تعدد مدة االجتماعات ويكون له حق التواصل مع
أو الوصول غير ال محدود إلى اإلدارة والمعلومات .يقوم رئيس
اللجنة برئاسة أية جلسات تنفيذية ألعضاء مجلس اإلدارة غير
التنفيذيين أو المستقلين.
 -4السكرتیر :يجوز للجنة تعيين سكرتير للجنة تكون واجباته
ومسئولياته الحفاظ على سجالت تامة وكاملة عن أعمال اللجنة ألغراض
إعداد تقارير عن أنش طة اللجنة إلى المجلس ،وأداء جميع الواجبات
األخرى التﻲ قد تسند له من وقت آلخر من قبل اللجنة ،أو غير ذلك
بناء على توجيه من أحد أعضاء اللجنة .ليس لزاما أن يكون
السكرتير أحد أعضاء مجلس اإلدارة.
 -5االستقاللیة :يجب أن يكون كل عضو مستقالً بالمعنى المقصود ﻓﻲ أي
قانون معمول به أو معيار أو قاعدة إدراج ﻓﻲ سوق أوراق مالية،
حسبما يقرره المجلس.
 -6التفويض :يجوز للجنة ،بموجب قرار تجيزه أغلبية اللجنة ،تشكيل
لجنة ﻓرعية واحدة أو أكثر ،وتتألف كل لجنة ﻓرعية من واحد أو
أكثر من أعضاء اللجنة .يكون لكل لجنة ﻓرعية اسم حسبما يتم
تحديده م ن وقت آلخر بموجب قرار صادر من اللجنة .يجب على كل لجنة
ﻓرعية الحفاظ على محاضر منتظمة الجتماعاتها ورﻓع هذه المحاضر
إلى اللجنة أو لمجلس اإلدارة عند الحاجة.
 -7سلطات االحتفاظ بمستشارين :تقوم اللجنة بإجراء تقييم سنوي
لتقييم أدائها ﻓيما يتعلق بغرضها وواجباتها والمهام المنصوص
عليها ﻓﻲ هذا النظام الداخلﻲ ،ويتم رﻓع هذا التقييم إلى مجلس
اإلدارة .وباإلضاﻓة إلى تقييم ذاتﻲ لكل لجنة تابعة للمجلس،
وتقديم تقرير عن استنتاجاتها وأية توصيات أخرى إلى المجلس.
االجتماعات واإلجراءات
ً ،على أن ال
ُ أو مناسبا
سوف تجتمع اللجنة كلما اعتبرت ذلك ضروريا
يقل ذلك ﻓﻲ أي حال من األحوال عن أربع مرات ﻓﻲ السنة ،ويجوز
ً أو عن طريق الهاتف ﻓﻲ األوقات
للجنة أن تجتمع إما بالحضور شخصيا
واألماكن التﻲ تحددها اللجنة ،ويجب أن يحضر أغلبية أعضاء اللجنة
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اإلجتماع لكﻲ يكتمل النصاب ،وتقوم اللجنة بتقديم تقارير منتظمة
ﻓيما يتعلق بأنشطتها إلى المجلس.
الواجبات والمسئولیات:
أ -فیما يخص حوكمة الشركات ما يلي:
 .1مراجعة وتقييم مدى كفاية سياسات وممارسات الشركة ﻓﻲ مجال
حوكمة الشركات ،بما ﻓﻲ ذلك المبادئ التوجيهية لحوكمة
الشركات ﻓﻲ الشركة وأية سياسات إلجتماعات مجلس اإلدارة،
وتقديم توصيات بأية تغييرات مقترحة تتعلق بذلك للمجلس
إلقرارها.
 .2مراجعة الممارسات التجارية للشركة ،خاصة ﻓيما يتعلق
بالحفاظ على السمعة الطيبة للشركة.
 .3النظر ﻓﻲ وجاهة حجم المجلس بالتناسب مع مستوى مسئولياته
ً
المختلفة وتقديم توصيات إلى المجلس حسبما يكون ذلك مناسبا
ً.
أو ضروريا
 .4تطوير معايير مناسبة وتقديم توصيات للمجلس بشأن استقاللية
أعضاء مجلس اإلدارة والمرشحين للعضوية حسبما يلزم أو يكون
ً.
مناسبا
 .5تقديم توصيات للمجلس بشأن عدد وهوية ومسئوليات لجان المجلس
ورئيس وأع ضاء كل لجنة .ويشمل ذلك تقديم المشورة للمجلس
بشأن تعيين أعضاء اللجان وأنهاء عضويتهم وتناوب أعضاء
ورؤساء اللجان.
 .6مراجعة مدى كفاية النظام الداخلﻲ الذي اعتمدته كل لجنة من
لجان المجلس ،والتوصية بالتغييرات الالزمة.
 .7مساعدة المجلس ﻓﻲ وضع معايير لتحديد واختيار األﻓراد
المؤهلين الذي يمكن ترشيحهم لالنتخاب لعضوية مجلس إدارة
الشركات التابعة للشركة.
 .8تقييم أي تغيير أو تحديث على سياسة المجلس لترشيح أعضاء
لمجالس إدارة الشركات التابعة للشركة وتقديم توصيات
للمجلس بشأن تلك التغييرات.
 .9القيام بشكل دوري بمراجعة هيكلية المكاﻓآت عن الخدمة ﻓﻲ
مجلس اإلدارة أو اللجان وغير ذلك من السياسات التﻲ تتعلق
بأعضاء المجلس ،بما ﻓﻲ ذلك أمور التقاعد والتعويض ،وتقديم
توصيات للمجلس بشأن جميع ذلك.
القيام بشكل دوري بتقييم ﻓعالية مجلس اإلدارة ﻓﻲ أداء
.10
مسئولياته التﻲ تتمثل المصالح طويلة األجل للمساهمين.
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إ عداد تقرير سنوي إلى المجلس عن تقييم أداء المجلس.
.11
مراجعة خطط الخالﻓة واإلحالل الخاصة باإلدارة التنفيذية.
.12
إجراء مراجعة سنوية ألداء اللجنة وإبالغ النتائج إلى
.13
المجلس ،والقيام بتقييم دوري لمدى كفاية النظام الداخلﻲ
لها وتقديم توصيات المجلس بالتغييرات حسب الحاجة.
القيام بأية واجبات أو مسئوليات أخرى يتم التفويض
.14
بها صراحة للجنة من قبل المجلس من وقت آلخر.
إستالم إخطارات من أعضاء مجلس اإلدارة بنيتهم ﻓﻲ العمل
.15
ﻓﻲ مهام إضاﻓية خارج المجلس.
ب -فیما يخص الترشیح:
سوف نعرض ﻓيما يلﻲ الواجبات والمسئوليات المتكررة العامة للجنة
أثناء تنفيذ وظيفتها اإلشراﻓية .لقد تم وضع الواجبات والمسئوليات
أدناه كدليل للجنة مع مالحظة أنه يمكن للجنة أن تغير ﻓيها أو تقوم
ً للظروف إلى المدى المسموح
ً وﻓقا
باإلضاﻓة عليها حيث يكون ذلك مناسبا
به بموجب القانون المعمول به أو معيار إدراج ﻓﻲ سوق أوراق مالية.
 )1تقوم اللجنة على أساس سنوي بتقييم حجم وتكوينه المجلس ﻓﻲ ضوء
المتطلبات التشغيلية للشركة والمواقف واالتجاهات السائدة.
 )2تحدد اللجنة المؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وجميع لجان
المجلس.
 )3تقوم اللجنة بمتابعة اإللتزام بمعايير عضوية المجلس وعضوية
اللجان التابعة للمجلس.
 )4تقوم اللجنة ،على أساس سنوي ،باستعراض مالئمة أعضاء المجلس
وتقديم توصيات باستمرارهم ﻓﻲ الخدمة ﻓﻲ المجلس حسبما يكون
ً وذلك بناء على االحتياجات المتطورة للشركة والمواقف
مطلوبا
واالتجاهات السائدة.
 )5تقوم اللجنة بالتنسيق مع اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة ﻓﻲ
تعيين األعضاء الجدد ﻓﻲ المجلس.
 )6تقوم اللجنة ومجلس اإلدارة ،على أساس سنوي ،بتقييم أداء رئيس
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي .وللقيام بهذا التقييم ،يقوم
رئيس هذه اللجنة بجمع وتوحيد مدخالت من جميع األعضاء ﻓﻲ المجلس
ً إلى العوامل المنصوص عليها
ﻓﻲ جلسة تنفيذية ومن ثم ،استنادا
ﻓﻲ المبادئ التوجيهية لحوكمة الشركات بالشركة ﻓضالً عن عوامل
أخرى حسبما تعتبر مناسبة ،ويقوم رئيس هذه اللجنة بتقديم نتائج
التقييم إلى مجلس اإلدارة وإلى رئيس مجلس اإلدارة والرئيس
التنفيذي ﻓﻲ جلسة خاصة.
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 )7تقوم اللجنة بالتحقيق ﻓﻲ اقتراحات ترشيح مرشحين للعضوية ﻓﻲ
المجلس ،بما ﻓﻲ ذلك ترشيحات من المساهمين ،وتقديم توصيات
بأسماء أعضاء المجلس المحتملين ،حسب االقتضاء ،لتوﻓير توازن
مناسب من الخبرة والمعرﻓة والقدرات ﻓﻲ مجلس اإلدارة.
 )8تقوم اللجنة بتحديد أﻓضل الممارسات والتوصية باعتماد مبادئ
حوكمة الشركات المناسبة لتطبيقها ﻓﻲ الشركة.
 )9تقوم اللجنة باستعراض التغييرات المقترحة على النظام األساسﻲ
للشركة أو على النظام الداخلﻲ للجان التابعة للمجلس ،وتقديم
توصيات بذلك إلى المجلس.
تقوم اللجنة بتقييم دوري والتوصية بإتخاذ إجراءات ﻓيما
)10
يتعلق بخطط حقوق المساهمين أو خطط الحماية األخرى للمساهمين.
تقوم اللجنة بتقديم توصيات بتكليف مهام اللجان التابعة
)11
للمجلس.
تقوم اللجنة باستعراض والمواﻓقة على أي موظف أو عضو مجلس
)12
إدارة يعتزم الدخول ﻓﻲ انتخابات لمجلس إدارة مؤسسة ربحية خارج
الشركة.
تقوم اللجنة باستعراض مقترحات المساهمين ﻓيما يتعلق
)13
بحوكمة الشركات وتقديم توصيات بردود المجلس على هذه المقترحات.
يقوم رئيس اللجنة باستالم الرسائل الموجهة إلى أعضاء مجلس
)14
اإلدارة غير التنفيذيين.
تقوم اللجنة باإلشراف على تقييم مجلس اإلدارة واإلدارة
)15
التنفيذية.
تقوم اللجنة بإجراء إستعراض أولﻲ لمدى استقاللية أعضاء
)16
مجلس اإلدارة ومعرﻓة وخبرة أعضاء لجنة التدقيق بالشؤون المالية
لغرض مساعدة المجلس ﻓﻲ قراراته المتعلقة بهذه المسائل.
تقوم اللجنة باستعراض المطالبات بالتعويض المسموح بها إال
)17
أنه يجوز للجنة تفويض موظف واحد أو أكثر من موظفﻲ الشركة حسبما
ً بالنظر ﻓﻲ هذه المتطلبات التﻲ يجب أن تكون:
تراه مناسبا
( )1ﻓﻲ نطاق األعمال العادية للشركة.
( )2ال تنطوي على إلتزامات مالية كبيرة من قبل الشركة.
( ) 3ال تتعلق بمسئولين تنفيذيين أو أعضاء مجلس اإلدارة ﻓﻲ الشركة.
ت -فیما يخص المكافآت:
 -1تقييم استراتيجيات الموارد البشرية والمكاﻓآت :تقوم اللجنة
بتقييم واإلشراف بشكل عام على هيكلية وسياسات وبرامج الموارد
البشرية والمكاﻓآت للشركة وتقييم ما إذا كانت الشركة توﻓر
حواﻓز مناسبة بشكل جيد لإلدارة والموظفين ،وتقوم اللجنة باإلشراف
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على جميع برامج المكاﻓآت للشركة لغرض جذب المواهب واالحتفاظ بها
وتعزيز تفضيل الشركة كمكان للعمل.
 -2متابعة إعداد القادة :تقوم اللجنة بمراجعة عملية إعداد القادة
لشغل وظائف اإلدارة العليا وضمان وجودة برامج المكاﻓآت والحواﻓز
األخرى المناسبة من أجل تعزيز هذه العملية.
 -3تحديد مكاﻓآت المسئولين التنفيذيين :تقوم اللجنة بمراجعة
وإقرار األغراض واألهداف المؤسسية ذات الصلة بمكاﻓآت الرئيس
التنفيذي وغيره من المسئولين التنفيذيين ﻓﻲ الشركة ،كما تقوم
اللجنة بتقييم أداء الرئيس التنفيذي والمسئولين التنفيذيين
اآلخرين ﻓﻲ ضوء تلك األهداف ،والمواﻓقة على مستويات مكاﻓآتهم
السنوية بما ﻓﻲ ذلك الرواتب والمكاﻓآت وخيارات األسهم ،وحواﻓز
األسهم التشجيعية األخرى ،والحواﻓز النقدية التشجيعية طويلة األجل
وذلك بناء على هذا التقييم .وباإلضاﻓة إلى ذلك ،يجوز للجنة ،حسب
إرادتها التقديرية ،القيام بمراجعة والمواﻓقة على مقترحات
اإلدارة التنفيذية بترشيح موظفين رئيسيين للحصول على خيارات
أسهم أو مكاﻓآت أسهم أو غيرها.
 -4المواﻓقة على اتفاقيات العمل :تقوم اللجنة باستعراض والمواﻓقة
على اتفاقيات التوظيف للرئيس التنفيذي والمسئولين التنفيذيين
اآلخرين وﻓصلهم؛ بما ﻓﻲ ذلك المواﻓقة على أحكام أو خطط أو
اتفاقيات التغير ﻓﻲ السيطرة.
 -5إعداد تقارير عن أمور المكاﻓآت :تقوم اللجنة بإعداد تقرير سنوي
عن مكاﻓآت المسئولين التنفيذيين للشركة.
 -6اإلشراف على خطط وبرامج المكاﻓآت والحواﻓز المرتبطة باألسهم:
تقوم اللجنة باإلشراف على وإدارة المكاﻓآت والحواﻓز للشركة بما
ﻓ ﻲ ذلك خطط وبرامج خيارات األسهم ،وحقوق ارتفاع سعر األسهم،
ومكاﻓآت مدد الخدمة ،كما يجوز لها المواﻓقة على أو تعديل أو
تغيير أو تفسير أو التصديق على شروط أو إنهاء أي من هذه الخطط
والبرامج إلى المدى الذي ال يتطلب ﻓيه هذا اإلجراء مواﻓقة من قبل
المساهمين ،وتقديم توصيات إلى المجلس ﻓيما يتعلق ببرامج
المكاﻓآت والحواﻓز وخطط المكاﻓآت المرتبطة باألسهم.
 -7اإلشراف على برامج مناﻓع الموظفين :تقوم اللجنة بمراقبة ﻓعالية
خطط وبرامج مناﻓع الموظفين التﻲ ال تستند إلى األسهم ،وبشكل خاص
بالمسؤولين
تتعلق
التﻲ
االستثنائية
والعالوات
المناﻓع
التنفيذيين ،كما تقوم بمناقشة وإقرار أية خطة مناﻓع جوهرية
جديدة للموظفين أو أي تغيير ﻓﻲ برنامج أو خطة قائمة يكون من
شأنه خلق إلتزام مالﻲ كبير على الشركة .وغير ذلك ،يجوز للجنة
ً إلرادتها التقديرية المواﻓقة على أو تعديل أو تغيير أو
وﻓقا
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التصديق على أو تفسير شروط ،أو إنهاء أي من برامج أو خطط
المناﻓع التﻲ ال تستند إلى األسهم أو تفويض هذه الصالحيات إلى
لجنة ﻓرعية إلى المدى المنصوص عليه ﻓﻲ قسم (التفويض) أدناه.
 -8متابعة برنامج إدارة القوى العاملة :تقوم اللجنة بمراقبة
ﻓعالية برامج إدارة القوى العاملة التﻲ تكون ذات نطاق عالمﻲ،
بما ﻓﻲ ذلك برامج إعادة الهيكلة العالمية.
 -9تحديد مكاﻓآت أعضاء مجلس اإلدارة :تقوم اللجنة باستعراض مكاﻓآت
أعضاء مجلس اإلدارة عن خدمتهم ﻓﻲ المجلس وﻓﻲ لجانه ،كما تقدم
توصيات للمجلس بالمكاﻓآت السنوية وأتعاب رئيس مجلس اإلدارة
وأتعاب حضور اجتماعات المجلس واجتماعات اللجان.
متابعة ملكية أعضاء مجلس اإلدارة والمسئولين التنفيذيين
-10
لألسهم :تقوم اللجنة بمتابعة إلتزام المسئولين التنفيذيين
وأعضاء مجلس اإلدارة بالمبادئ التوجيهية للشركة التﻲ تتعلق
بملكية األسهم ،وتقوم بمراجعة هذه المبادئ بشكل دوري.
إجراء التقييم السنوي :تقوم اللجنة على أساس سنوي بتقييم
-11
أداء اللجنة ومدى كفاءة نظامها الداخلﻲ.
بشكل عام تقوم اللجنة بأداء أية واجبات ومسئوليات أخرى
-12
ﻓيما يتفق مع أغراضها وحسبما يراه مجلس اإلدارة أو اللجنة
ً.
مناسبا
المستشارون الخارجیون:
يكون للجنة صالحيات تعيين واالحتفاظ ،على نفقة الشركة بمستشاري
مكاﻓآت خارجيين أو محامين ،أو غيرهم من الخبراء حسبما تراه
ً لمساعدتها ﻓﻲ أداء مهامها كاملة ،بما ﻓﻲ ذلك الصالحية
مناسبا
المحصورة ﻓﻲ اللجنة وحدها ﻓﻲ اإلحتفاظ بخدمات وإنهاء خدمات أي
مستشار مكاﻓآت يعين لمساعدة اللجنة ﻓﻲ تقييم مكاﻓآت أعضاء مجلس
اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو كبار المسئولين التنفيذيين،
وصالحيات المواﻓقة على أتعاب االستشاري والشروط األخرى لتعيينه.
التفويض:
يجوز للجنة تفويض أي من واجباتها ومسئولياتها المذكورة أعاله
إلى لجنة ﻓرعية مكونة من ما ال يقل عن عضوين من أعضاء اللجنة.
عالوة على ذلك ،يجوز للجنة تفويض شخص أو أكثر بإدارة خطط وبرامج
ً بموجب
حواﻓز األسهم ومناﻓع الموظفين ما لم يكن ذلك ممنوعا
القانون ،ويجوز للجنة إلغاء أي تفويض كهذا ﻓﻲ أي وقت تشاء.
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سیاسة اإلبالغ عن المخالفات
-1الغرض:
تحدد هذه السياسة معايير وإجراءات محددة لضمان ان يتم التعامل مع
الشكاوى ذات الصلة بالمحاسبة والتدقيق بشكل متواﻓق مع أهداف اإلدارة
ولجنة التدقيق.
-2النطاق:
تسري هذه السياسة على جميع المكاتب المحلية والدولية والشركات
التابعة للشركة.
-3اإلجراءات:
أ -مسؤوليات لجنة التدقيق ﻓيما يتعلق بالشكاوى المحددة:
 -1تقوم اللجنة بتلقﻲ واالحتفاظ والتحقيق ﻓﻲ ومعالجة الشكاوى
وبواعث قلق الموظفين ﻓيما يتعلق بمخالفات محاسبية أو مخالفة
الضوابط المحاسبية الداخلية ومتطلبات التدقيق بما ﻓﻲ ذلك
تلك المتعلقة بالتحايل على الضوابط المحاسبية الداخلية أو
ً للسياسات المحاسبية
غير ذلك ما من شأنه أن يشكل انتهاكا
للشركة (االدعاء المحاسبة).
ً لتقدير اللجنة يجوز تفويض مسؤوليات اللجنة المنصوص عنها
 -2وﻓقا
ﻓﻲ هذه اإلجراءات إلى أي عضو من أعضاء اللجنة أو إلى لجنة
ﻓرعية تابعة لها.
ب -إجراءات تلقﻲ اإلدعاءات المحاسبية:
 -1أي ادعاء محاسبﻲ يرسل إلى اإلدارة مباشرة يجب التبليغ عنه
ﻓورا إلى لجنةالتدقيق سواء كان ذلك بشكل علنﻲ أو سري أو
مجهول المصدر.
 -2كل ادعاء محاسبﻲ يرسل الى لجنةالتدقيق من قبل االدارة وكل
ادعاء محاسبﻲ يرسل مباشرة إلى اللجنة سواء بشكل علنﻲ أو سري
أو مجهول المص در يجب أن ينظر ﻓيه من قبل لجنة التدقيق ويحق
لها وﻓق تقديرها أن تتشاور مع أي عضو من أعضاء اإلدارة
التنفيذية أو أي موظف تعتقد أن لديه خبرة مناسبة أو معلومات
قد تساعدها.
 -3تحدد لجنة التدقيق ما اذا كانت اللجنة او االدارة التنفيذية
هﻲ الجهة التﻲ يجب أن تحقق ﻓﻲ االدعاء المحاسبﻲ مع األخذ ﻓﻲ
الحسبان اإلعتبارات المنصوص عليها ﻓﻲ الفقرة (ج) أدناه.

Page 33 of 55

أ -إذا قررت لجنة التدقيق أن على اإلدارة التنفيذية التحقيق
ﻓﻲ االدعاء المحاسبﻲ يجب على االدارة أن تقوم ﻓورا بعد ذلك
بالتحقيق ﻓﻲ اإلدعاء المحاسبﻲ وإعداد تقرير كتابﻲ بنتائج
التحقيق للجنة .يكون لإلدارة التنفيذية مطلق الحرية ﻓﻲ
اإلستعانة بمدققين أو محامين خارجيين او اي خبراء آخرين
حسب تقديرها من أجل المساعدة ﻓﻲ التحقيق وتحليل النتائج.
ب -إذا قررت لجنةالتدقيق أن تقوم هﻲ بالتحقيق ﻓﻲ اإلدعاء
المحاسبﻲ يجب على اللجنة دون إبطاء تحديد المساعدة المهنية
إن وجدت ،التﻲ تحتاجها إلجراء التحقيق ،ويكون للجنة مطلق
الحرية ﻓﻲ االستعانة بمدققين أو محامين خارجيين أو أي خبراء
اخرين حسب تقديرها من أجل المساعدة ﻓﻲ التحقيق وتحليل
النتائج.
ج -اعتبارات تتعلق بما إذا كان يتوجب أن تقوم لجنةالتدقيق أو
اإلدارة التنفيذ ية بتولى التحقيق ﻓﻲ االدعاء المحاسبﻲ ،عند
النظر ﻓﻲ تحديد ما إذا كان يتوجب أن تقوم اإلدارة التنفيذية
أو لجنة التدقيق ﻓﻲ التحقيق ﻓﻲ اإلدعاء المحاسبﻲ يجب على
اللجنة أن تضع ﻓﻲ عين االعتبار ضمن أي عوامل أخرى مناسبة ﻓﻲ
ظل تلك الظروف ،ما يلﻲ:
 -1من هو مرتكب المخالفة المزعومة؟ إذا كان مرتكب المخالفة
المزعومة مسئوال تنفيذيا أو موظفا كبيرا ﻓﻲ الشئون
المالية أو مسئول إداري رﻓيع المستوى ﻓإن هذا العامل
وحده يكفﻲ ألن تكون لجنةالتدقيق هﻲ من يتولى التحقيق.
 -2ما مدى خطورة المخالفات المزعومة؟ كلما كانت خطورة
المخالفة المزعومة أكبر كلما كان مناسبا أن تتولى لجنة
التدقيق التحقيق .وإذا كان من شان المخالفة المزعومة
أن تنطوي على جريمة تتعلق بدقة وسالمة البيانات المالية
للشركة ﻓإن هذا العامل وحده قد يكفﻲ الن تكون لجنة
التدقيق هﻲ من يتولى التحقيق.
 -3مدى صحة مصداقية المزاعم أو المخالفات ،كلما زادت
مصداقية المزاعم كلما كان من المناسب أن تتولى لجنة
التدقيق التحقيق .خالل تقييم المصداقية ،يجب على اللجنة
أن تضع بعين اإلعتبار جميع الحقائق المحيطة باإلدعاء بما
ﻓﻲ ذلك على سبيل المثال ال الحصر ما إذا كان قد تم ذكر
إدعاءات مماثلة ﻓﻲ الصحاﻓة أو من قبل المحللين.

 -4حماية المبلغین:
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تماشيا مع سياسات الشركة ،يجب على لجنةالتدقيق عدم
االنتقام من أو التسامح مع أي مخالفة تقوم به اإلدارة
التنفيذية او أي شخص آخر أو مجموعة ،بشكل مباشر أو غير
مباشر ،ضد أي شخص يقوم بحسن نية ،بالتبليغ عن أي إدعاء
محاسبﻲ أو تقديم مساعدة للجنةالتدقيق ،أو االدارة
التنفيذية أو أي شخص آخر أو مجموعة ،بما ﻓﻲ ذلك أية جهة
حكومية ،أو هيئة رقابية ،أو جهاز لتطبيق القانون يحقق
ﻓﻲ إدعاء محاسبﻲ .يجب على لجنةالتدقيق عدم الكشف عن
هوية أي شخص يقدم بحسن نية بالغا بإدعاء محاسبﻲ ويطلب
أن تبقى هويته بإعتباره الشخص الذي قدم هذا االدعاء
ً ويجب عليها أن ال تبذل أي جهد وال تتسامح
المحاسبﻲ سريا
مع أية محاولة من قبل أي شخص أو مجموعة أخرى للتعرف على
ً بإدعاء محاسبﻲ بحسن نية وبشكل
هوية أي شخص يقدم بالغا
مجهول المصدر.
 -5السجالت:
يجب على لجنةالتدقيق اإلحتفاظ بجميع السجالت المتعلقة بأي
إدعاء محاسبﻲ والتحقيق الخاص به لمدة سبع سنوات.
 -6إجراءات تقديم الشكاوى:
باإلضاﻓة إلى أية وسيلة أخرى قد تكون متاحة للموظف ،يمكن
ألي موظف أن يبلغ لجنة التدقيق بشكل علنﻲ أو سري أو
مجهول المصدر عن أي إدعاء محاسبﻲ .ويمكن أن يقدم هذا
االدعاء المحاسبﻲ شفويا أو كتابيا الى "رئيس لجنة
التدقيق" .ويمكن أن يقدم هذا البالغ مجهول المصدر عن
طريق االتصال بالخط الساخن ويسمح ذلك ألي شخص تقديم بالغ
بإدعاء محاسبﻲ دون الكشف عن اسمه ويجب تقديم المعلومات
الواردة ﻓﻲ اإلدعاء المحاسبﻲ لإلدارة التنفيذية ،أو إذا
تم طلب ذل ك من قبل الشخص الذي قدم اإلدعاء المحاسبﻲ
للجنة التدقيق ﻓﻲ أسرع وقت ممكن.
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سیاسة بیان األخالق المهنیة
التعريف
الممارسة غير األخالقية تعنﻲ حالة "يقوم ﻓيها عضو ﻓﻲ مجلس إدارة بشكل
متعمد بارتكاب أﻓعال أو ممارسات أو تعهد بأنشطة معينة قد تؤدي إلى
ضرر محتمل للشركة أو قد تضعه /تضعها ﻓﻲ موقف يستفيد /تستفيد من أو
يحصل /تحصل على مصلحة شخصية أو إلى إهمال مصلحة الشركة بسبب مصلحته
 /مصلحتها الشخصية".
السیاسة
حيث أن رئيس مجلس إدارة الشركة متيقن تماما من والء وإخالص ونزاهة كل
عضو من أعضاء مجلس اإلدارة ،ﻓإنه يوضح لهم لغرض المحاﻓظة على الحوكمة
الجيدة ،بأنه يجب على كل عضو مجلس إدارة عدم القيام بأية ممارسات
تتعارض مع مصلحة الشركة ،بما ﻓﻲ ذلك وبشكل أكثر تحديدا األمور
التالية:
أ -استخدام مواد العمل المكتبية وموظفﻲ ومراﻓق الشركة مثل اآلالت
والمعدات ووسائل االتصال لمتابعة أو مزاولة األعمال التجارية
الخاصة بالعضو.
ب -استخدام العضو لصفته الرسمية أو منصبه أو مركزه لتحقيق ربح
مالﻲ أو غير مالﻲ أو مصلحة خارج الشركة ،والتﻲ ال يمكن تحقيقها
بغير ذلك.
ج -المشاركة ﻓﻲ إجراء دراسة لمنح تسهيالت ائتمانية ألحد عمالء
الشركة الذين توجد لهم مصلحة أو رابطة قرابة مع الموظف أو مع
أحد أﻓراد أسرته لغاية الجيل الثانﻲ مع عضو مجلس اإلدارة.
د -استخدام عضو مجلس اإلدارة لنفوذه /نفوذها أو سلطته /سلطتها
أو عالقاته /عالقاتها ﻓﻲ الشركة لمنح تسهيالت ائتمانية لعميل بشكل
مخالف للقواعد والمبادئ المعتمدة من أجل تحقيق مكاسب مالية أو
غير مالية له /لها أو ألي شخص من أقربائه /أقربائها الذين تربطه/
تربطها بهم رابطة قرابة لغاية الجيل الثانﻲ .أو إعطاء أي منفعة
ﻓعلية أو محتملة ألي زميل عمل /شريك أو منح عقد لهم بأي شكل من
األشكال.
ه -اإلﻓصاح عن معلومات أو قرارات أو مفاوضات ،أثناء كون عملية
اتخاذ القرار ال زالت جارية ،ألي شخص الستخدامها ﻓﻲ تحقيق مصلحة
شخصية داخل أو خارج الشركة ،وسواء تم القيام بهذا التصرف بمقابل
أو بدون مقابل (نقدي أو عينﻲ).
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و -ممارسة أعمال تجارية ،غير أعمال الشركة ،سواء كان ذلك بدوام
كامل أو جزئﻲ ،أو بمقابل أو بد ون مقابل (نقدي أو عينﻲ) بدون
إبالغ الشركة بذلك بشكل مسبق.
ز -كون عضو مجلس اإلدارة شريكا ﻓﻲ مؤسسة أو عمل تجاري قائم /
محتمل ويقوم باستخدام نفوذه /نفوذها أو سلطته /سلطتها ﻓﻲ
الشركة لتحقيق مناﻓع لهذه المؤسسة أو العمل التجاري أو لشركائه
التجاريين أو المهنيين.
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نموذج تقییم األداء – أعضاء مجلس اإلدارة
تتم تعبئة هذا النموذج على أساس خاص وسري بواسطة لجنة الحوكمة و
ً للتقييمات التالية:
الترشيح والمكاﻓآت بالشركة وﻓقا
 -1ضعيف
 -2يحتاج إلى تحسين
 -3مالئم
 -4جيد
 -5قوي
أعضاء المجلس كأفراد (التقییم الذاتي أو التقییم من
قبل األقران)
المشاركة والتفاعل
 .1يشارك بالمعلومات أو األﻓكار.
 .2يحضر اجتماعات مجلس اإلدارة بانتظام وﻓﻲ الوقت
المحدد.
يشارك بنشاط ﻓﻲ أنشطة مجلس اإلدارة ،ويعمل بشكل
.3
بناء مع زمالئه ﻓﻲ المجلس.
 .4يتخذ مواقف بناءة وﻓعالة ﻓﻲ اجتماعات مجلس اإلدارة
أو اللجان ،عند الحاجة إلى ذلك.
 .5يتقبل ردود ﻓعل وإبداء مالحظات مجلس اإلدارة.
 .6يساهم بفعالية االجتماعات ومناقشات جدول األعمال.
 .7يساهم بشكل ﻓعال ﻓﻲ التصدي للخالﻓات وإيجاد الحلول.
 .8يقدم رأيه بصدق ﻓﻲ القضايا المطروحة.
 .9يقدم أراء متميزة ﻓﻲ القضايا المطروحة ولديه
المهارات.
 .10قادرعلى ترتيب األولويات والتركيز على تحقيق
األهداف.
 .11يحفز األخرين من أجل تحقيق االنجازات.
 .12يقدم المشورة البناءة ﻓﻲ مناقشات ومداوالت المجلس.
 .13يمتلك مهارات تحليلية تساهم ﻓﻲ عملية صنع القرار.
 .14يتجنب االصطدام باآلخرين.
 .15يساهم بإضاﻓات جديدة ﻓﻲ إجتماعات مجلس اإلدارة
ً.
ً جيدا
ويحضر االجتماعات ويعد لها إعدادا
 .16يبادر ﻓﻲ طلب المعلومات الكتساب المعرﻓة.
 .17يحفز األعضاء على المشاركة بفعالية ﻓﻲ المواضيع
المطروحة.
 .18يركز على تحقيق األهداف.
 .19يعمل على ربط األهداف باستراتيجيات الشركة.
 .20يعمل على االستغالل األمثل للموارد البشرية والمالية
لتخطيط الخطط اإلستراتيجية للشركة.
 .21رئيس المجلس قادر على قيادة المجلس بشكل ﻓعال
ويشجع على مشاركة جميع األعضاء.
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التقییم
5
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 .22عالقة العمل بين رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
جيدة.
 .23يعﻲ كل من رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
المهام الموكلة له.
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نموذج تقییم أداء  -لجان مجلس اإلدارة

تتم تعبئة هذا النموذج على أساس خاص وسري بواسطة لجنة الحوكمة و
ً للتقييمات التالية:
الترشيح والمكاﻓآت بالشركة وﻓقا
-1
 -2يحتاج إلى تحسين
 -3مالئم
 -4جيد
 -5قوي
التقییم
تقییم لجان مجلس اإلدارة
5
 .1هل تتمتع كل لجنة بتركيبه من األعضاء المستقلين
وغير التنفيذيين؟
 -1لجنة التدقيق
 -2لجنة الحوكمة والترشيح و المكاﻓأت
 .2هل تقوم اللجنة بتقديم توصيات تساعد مجلس اإلدارة
ﻓﻲ عملية صنع القرار لجعل اجتماعات المجلس أكثر
كفاءة وﻓاعلية؟
 -1لجنة التدقيق
 -2لجنة الحوكمة والترشيح و المكاﻓأت
هل يتمتع أعضاء اللجان بالخبرات التﻲ تساعدهم
.3
على أداء دورهم بشكل ﻓعال؟
 )1لجنةالتدقيق:
.4
العضو األول_________ :
العضو الثانﻲ_________ :
العضو الثالث_________ :
.5

 )2لجنة الحوكمة والترشيح و المكاﻓآت:
العضو األول_________ :
العضو الثانﻲ_________ :
العضو الثالث_________ :

 .7هل يقوم رؤساء اللجان بأداء مسئولياتهم بشكل
ﻓعال؟ وهل يقومون باالستخدام األمثل للموارد
والخبرات ،وتقديم التقارير والتوصيات المناسبة
إلى مجلس اإلدارة؟
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 -1لجنةالتدقيق
 -2لجنة الحوكمة والترشيح و المكاﻓأت
 .8هل تم تعيين رئيس مجلس اإلدارة ورؤساء اللجان
ً للمعايير المناسبة؟ هل تم األخذ باالعتبار
وﻓقا
مسئوليات المنصب وقدرة وخبرة المرشح واألداء
المتوقع منه؟
 -1لجنةالتدقيق
 -2لجنة الحوكمة والترشيح و المكاﻓأت
 .9هل يتم تقييم جودة عملية االتصال بين اللجان
والمجلس بشكل منتظم؟
 -1لجنةالتدقيق
 -2لجنة الحوكمة والترشيح و المكاﻓأت
 .10هل يقيم مجلس اإلدارة جودة محاضر اجتماع اللجان؟
 -1لجنةالتدقيق
 -2لجنة الحوكمة والترشيح و المكاﻓأت
 .11هل يتم إبالغ مجلس اإلدارة ﻓﻲ الوقت المناسب
بمداوالت ونقاشات اللجان؟
 -1لجنةالتدقيق
 -2لجنة الحوكمة والترشيح و المكاﻓأت
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نموذج تقییم األداء – مجلس اإلدارة
تتم تعبئة هذا النموذج على أساس خاص وسري بواسطة لجنة الحوكمة و
ً للتقييمات التالية:
الترشيح والمكاﻓآت بالشركة وﻓقا
 -1ضعيف
 -2يحتاج إلى تحسين
 -3مالئم
 -4جيد
 -5قوي
التقییم
أ -ھیكل مجلس اإلدارة
5

4

3

2

1

هل تعتبر تشكيلة مجلس اإلدارة مناسبة (من حيث
.1
الحجم)؟ وهل تتناسب المهام اإلشراﻓية للجان مع
استراتيجية الشركة؟
هل يوجد لدى المجلس المزيج المناسب من الخبرات
.2
والمهارات الالزمة لتحسين األداء؟
هل أدوار ومسؤوليات مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس
.3
اإلدارة محددة بوضوح ﻓﻲ الالئحة الداخلية لمجلس
اإلدارة؟
هل يوجد تحديد واضح لمسؤوليات مجلس اإلدارة؟
.4
هل يعمل المجلس كفريق واحد بشكل بناء من خالل تعزيز
.5
سياسات العمل الجماعﻲ والثقة واالحترام؟
هل تعتبر المناقشات ﻓﻲ المجلس إيجابية عملية صنع
.6
القرار؟ هل يعمل المجلس بشكل بناء مع اإلدارة
التنفيذية لتحفيز أدائها؟
هل يعتبر البرنامج التعريفﻲ لألعضاء الجدد ﻓعاال ﻓﻲ
.7
تقديم المعلومات عن مجلس اإلدارة والشركة ؟
 .8هل يتم تقديم برامج تدريبية بشكل مستمر لمجلس
اإلدارة لجعل جميع أعضاء المجلس على علم لمواكبة
التطورات الخاصة بالسوق والمتطلبات الرقابية؟
هل يوجد عدد مناسب من األعضاء المستقلين بمجلس
.9
اإلدارة؟
 .10هل تم حل جميع حاالت تضارب المصالح المحتملة التﻲ
قد تؤثر على استقاللية األعضاء؟
التقییم
ب-عملیات مجلس اإلدارة
5
 .1هل يتم عقد اجتماعات مجلس اإلدارة بشكل منتظم مناسب
؟
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.2

.3
.4

.5
.6
.7

هل يتم توﻓير المعلومات الكاﻓية وبشكل مسبق عن بنود
جدول األعمال؟ وهل يتم توﻓيرها ﻓﻲ وقت مبكر قبل
اجتماعات مجلس اإلدارة بما يكفﻲ من الوقت لإلعداد
لها؟
هل يتم تقديم المعلومات المالية الالزمة قبل
اجتماعات مجلس اإلدارة؟
هل تعتبر المعلومات التﻲ يتم توﻓيرها عن موضوع هام
أو خطير كاﻓية لتمكين العضو من اتخاذ القرار
السليم؟
بمعنى ،أن تكون المعلومات المقدمة موجزة ،وتسلط
الضوء على القضايا الرئيسية ومناطق المخاطر بما
يمكن أعضاء مجلس اإلدارة من ﻓهم وتقييم بنود جدول
أعمال اجتماعات المجلس واتخاذ قرارات ﻓعالة
بشأنها.
هل الوقت المخصص لمناقشات المجلس والعروض التقديمية
لإلدارة التنفيذية كاﻓﻲ؟
هل تتم اجتماعات مجلس اإلدارة ﻓﻲ بيئة صحية تمكنهم
من التواصل المفتوح والمشاركة الفعالة ﻓﻲ اتخاذ
القرارات ﻓﻲ الوقت المناسب؟
هل لدى أعضاء المجلس إمكانية الوصول أو التواصل مع
اإلدارة التنفيذية ورئيس مجلس اإلدارة؟
التقییم
ج -دور ومسؤولیات مجلس اإلدارة
5

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

هل تعتقد بأن المجلس يفهم دوره وسلطاته وأولوياته؟
هل مجلس اإلدارة على علم تام بقيم الشركة ،ورسالتها
واستراتيجيتها وخطط عملها بحيث يمكنه معالجته
القضايا الرئيسية للشركة؟
ما مدى ﻓعالية المجلس ﻓﻲ وضع ومراجعة الخطة
االستراتيجية للشركة؟
هل قام المجلس بتحديد مؤشرات األداء الرئيسية
تمكنه من قياس أداء اإلدارة التنفيذية والمسؤولين
ﻓيها؟
هل يقوم المجلس برصد وإدارة المخاطر التﻲ تؤثر
على أعمال الشركة؟
هل قام المجلس بوضع خطة إحالل لكبار المسؤولين ﻓﻲ
الشركة ،والتﻲ تشمل تعيين وتدريب الخلف للرئيس
التنفيذي للشركة أو كبار موظفﻲ اإلدارة التنفيذية؟
هل قام المجلس بمراعاة دوره ﻓﻲ المحاﻓظة على مصالح
المساهمين؟
كيف تقيم برنامج مجلس اإلدارة للخاص لعالقات الشركة
مع المستثمرين؟

Page 43 of 55

4

3

2

1

 .9هل قام مجلس اإلدارة بمراجعة نظام الرقابة الداخلية
ﻓﻲ الشركة والنظر ﻓﻲ مدى مالئمته وسالمته؟
التقییم
د -دور ومسؤولیات رئیس مجلس اإلدارة
5
 .1هل يعمل رئيس مجلس اإلدارة على خلق بيئة للنقد
واإلدالء باآلراء داخل مجلس اإلدارة؟
هل يعمل رئيس مجلس اإلدارة على تشجيع التباين ﻓﻲ
وجهات النظر حتى الوصول إلى تواﻓق؟
 .2هل يشرف رئيس مجلس اإلدارة على عملية ﻓعالة لصنع
القرار؟
 .3هل يسعى رئيس مجلس اإلدارة إلى ضمان إدارة حجم العمل
ﻓﻲ داخل مجلس اإلدارة بشكل سليم؟
هل تأكد رئيس مجلس اإلدارة من الحصول على المواﻓقة
المسبقة من قبل المجلس على تفويض المهام
والمسؤوليات لبعض اللجان؟
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سیاسة تضارب المصالح
تعريفات:
أ -يقصد بلفظ تضارب المصالح "أي موظف يقوم بارتكاب أﻓعال أو
ممارسات متعمدة أو بعض األنشطة التﻲ قد تؤدي الﻲ احتمال اإلضرار
بالشركة أو وضع نفسه ﻓﻲ موقف المكتسب او صاحب المنفعة من وضع
معين  /او التسبب ﻓﻲ اقتراف اهمال ضد مصلحة الشركة مقابل مصالحة
الشخصية.
ب -شخص ذي صلة يقصد به "زوج الموظف او ابناؤه ،او صلة قرابة او
اﻓراد اسرة الزوج  /الزوجة واية شركة او شراكة او عهدة مالية
لألسرة (حيث يكون عضو األسرة امين العهدة) قد يكون ألي من هؤالء
"االشخاص" مصلحة مباشرة او غير مباشرة ﻓيها.
ج -مصلحة مباشرة وغير مباشرة يقصد بها" أية عضوية ﻓﻲ مجلس إدارة
أو حصة مساهمة (بنسبة  %5او اكثر) ﻓﻲ شركة أو شراكة أو تعهدات
أعمال يقوم بها أو تكون للموظف (مصلحة مباشرة) أو ألي شخص ذي
صلة (مصلحة غير مباشرة).
تضارب المصالح:
تشمل الحاالت التﻲ قد يحدث ﻓيها تضارب ﻓﻲ المصالح ما يلﻲ:
أ -منح أو التفكير ﻓﻲ منح تسهيالت من قبل الشركة لشخص ذي صلة يكون
للموظف معه أو ﻓيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
ب -منح تسهيالت من قبل مؤسسة أخرى لموظف أو شخص ذي صلة يكون للموظف
معه أو ﻓيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
ت -مصلحة مباشرة أو غير مباشرة للموظف ﻓﻲ أشخاص ذي صلة يوﻓرون أو
ً أو خدمات للشركة.
يقدمون سلعا
ث -هدايا للموظفين من عمالء الشركة.
ج -معلومات سرية تتعلق بعمالء للشركة تتوﻓر لموظف الشركة.
السیاسة:
حيث أن إدارة الشركة متيقنة تماما من والء واخالص ونزاهة جميع
موظفيها ،ﻓإنها واثقة من أنهم لن يقوموا بأية ممارسات تتعارض مع
مصلحة الشركة ،بما ﻓﻲ ذلك وبشكل أكثر تحديدا األمور التالية:
أ -إستغالل ساعات العمل الرسمية ﻓﻲ مزاولة او متابعة أعمالهم
الشخصية أو أية أعمال اخرى ال صلة لها بالشركة.
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ب -استخدام مواد العمل المكتبية ومراﻓق الشركة مثل اآلالت و المعدات
و وسائل اإلتصال لمتابعة أو مزاولة األعمال الشخصية.
ج -استخدام الموظف لصفته الرسمية أو منصبه أو مركزه لتحقيق ربع
مالﻲ أو غير مالﻲ أو مصلحة خارج الشركة والتﻲ ال يمكن تحقيقها
بغير ذلك.
د -تفضيل مورد على آخر بسبب رابطة قرابة أو عالقة أعمال مشتركة
تربط بين المورد والموظف المعنﻲ أو أحد اقربائه او احد أﻓراد
أسرته  /أسرتها لغاية الجيل الثانﻲ.
ه -قبول هدايا عينية أو مبالغ نقدية أو مناﻓع من الموردين أو
العمالء أو الوسطاء  /السماسرة مقابل خدمة يقدمها الموظف للمورد
أو العميل ،سواء تم تقديمها من قبل الموظف نفسه أو عن طريق
موظف وسيط آخر.
و -المشاركة ﻓﻲ أجراء دراسة لمنح تسهيالت ائتمانية ألحد عمالء الشركة
الذين توجد لهم مصلحة أو رابطة قرابة مع الموظف أو مع احد
أﻓراد أسرته لغاية الجيل الثانﻲ.
ز -استخدام الموظف لنفوذه أو سلطته أو عالقاته أو أقربائه ﻓﻲ الشركة
لمنح تسهيالت ائتمانية لعميل بشكل مخالف للقواعد والمبادئ
المعتمدة من أجل تحقيق مكاسب مالية أو غير مالية له أو ألي شخص
من أقربائه الذين تربطه بهم رابطة قرابة لغاية الدرجة الثانية.
ح -االﻓصاح عن معلومات أو قرارات أو مفاوضات أثناء كون عملية اتخاذ
القرار ال زالت جارية ألي شخص الستخدامها ﻓﻲ تحقيق مصلحة شخصية
داخل أو خارج الشركة وسواء تم القيام بهذا التصرف بمقابل أو
بدون مقابل ( نقدي أو عينﻲ ).
ط -المشاركة ﻓﻲ مؤسسة أو أعمال تجارية سواء كان ذلك بدوام كامل
أو جزئﻲ أو بمقابل أو بدون مقابل (نقدي أو عينﻲ ).
ي -كون الموظف شريكا ﻓﻲ مؤسسة أو عمل تجاري ويقوم باستخدام نفوذه
 /نفوذها أو سلطته ﻓﻲ تحقيق مناﻓع لهذه المؤسسة أو العمل
التجاري بما قد يؤدي إلى االضرار بالشركة.
ك -إن إخفاء حقائق عن أو اثباتات على هذه التصرﻓات أو المخالفات
للقواعد سوف تؤدي إلى اتخاذ الشركة إجراءات تأديبية ضد الموظف
المعنﻲ أو إلى إنهاء خدماته مع الشركة.
اإلجراءات:
أ -يجب على كل موظف توقيع اإلقرار المذكور أدناه.
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ب -بغض النظر عن االﻓادة االولى التﻲ قدمها الموظف يجب على الموظف
إبالغ الشركة عن اي تغيير ﻓﻲ ظروﻓه يتطلب تعديال ﻓﻲ اإلﻓادة او
يمكن اعتباره بانه قد يتعارض مع روح سياسة الشركة.
نموذج إقرار لسیاسة تضارب المصالح
أنا ____________ من ____________ موظف شركة ______________ أقر
بأننﻲ قد قرأت وﻓهمت بشكل تام المتطلبات المذكورة أعاله ﻓيما يتعلق
بقواعد تضارب المصالح ﻓﻲ الشركة كما اتعهد بانﻲ سوف التزم بجميع
قواعد وأنظمة الشركة بما ﻓﻲ ذلك أية تعديالت يتم اجراؤها عليها من
وقت آلخر.
نموذج إفادة بخصوص تضارب المصالح
أنا _____________ أؤكد بان قرأت سياسة الشركة الخاصة بتضارب
المصالح وﻓهمت مضمونها وبناء عليه أقر بما يلﻲ:
 -1أنا لست على علم بأية تسهيالت ممنوحة أو تفكر الشركة ﻓﻲ منحها
لشخص ذي صلة لدي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ﻓيه ﻓيما عدا ما
هو موضح أدناه:
أ_________________ -
ب_________________ -
ت_________________ -
وأواﻓق على اإلﻓصاح للبنك عن أية مصلحة كهذه قد أصبح على علم
بها بعد تاريخ هذا اإلقرار.
 -2أننﻲ أو أي شخص ذي صلة لم ندخل ﻓﻲ أي إلتزام قد يعتبر غير
متواﻓق مع عملﻲ مع الشركة او يمكن ان يضر بسمعتها.
 -3أنا لست عضو مجلس إدارة وال أخدم بأية صفة ﻓﻲ أية شركة أو مؤسسة
تجارية كما أنﻲ ال أمارس أية أعمال تجارية عن طريق شخص ذي صلة
خالف ﻓيما عدا الجمعيات الخيرية أو النوادي أو اإلتحادات
التالية(اذكر ما اذا كان ذلك بصفتك ممثال للشركة)
أ_________________ -
ب_________________ -
ت_________________ -
 -4أننﻲ على علم بسياسة الشركة ﻓيما بتعلق بالهدايا
 -5ال أمتلك أنا وأي شخص ذو صلة أية أوراق مالية صادرة من قبل عمالء
الشركات التﻲ تقدم خدمات للشركة غير ما هو مذكور أدناه:
أ_________________ -
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ب_________________ -
ت_________________ -
ً
 -6أنا أواﻓق على إبالغ الشركة خطيا بأية تغييرات ﻓﻲ ظروﻓﻲ أو ﻓﻲ
ظروف أي شخص ذي صلة قد تتطلب تعديالً ﻓﻲ هذا اإلقرار كما أواﻓق
على إبالغ الشركة عن أية مصلحة سواء كانت محتملة أو غير ذلك مما
يمكن أن يتعارض مع روح سياسة الشركة.
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مدونة سیاسة السلوك

 -1بیان السیاسة:
إن سياسة الشركة األساسية تتطلب أن تقوم الشركة بعملياتها بصدق
ونزاهة ،ووﻓقا ألعلى المعايير القانونية واألخالقية.
تقدم مدونة سياسة السلوك الموضحة ﻓﻲ هذا البيان توجيهات عامة،
حيث أنه ليس من الممكن توﻓير توجيهات ﻓيما يتعلق بجميع الحاالت
التﻲ قد تنشأ؛ ولذلك ،يتحمل الموظف مسئولية شخصية عن حسن التقدير
لضمان العمل والتصرف بطريقة تعكس بشكل إيجابﻲ قيم الشركة.
يجب على الموظفين اإللتزام بروح ونص هذه السياسة ،كما يجب عليهم
عدم التحايل عليها من خالل السعﻲ بصورة غير مباشرة عن طريق إستخدام
وكالء أو وسطاء آخرين لتحقيق ما هو ممنوع بموجب هذه السياسة.

 -2من يخضع لهذه السیاسة:
تنطبق هذه السياسة على جميع العاملين ﻓﻲ الشركة.

 -3التنفیذ:
مطلوب من جميع المديرين ﻓﻲ الشركة التأكد مما يلﻲ:
ً بقراءة وﻓهم هذه السياسات.
 أنهم قد قاموا شخصيا
 أنهم قد قاموا بإتخاذ جميع الخطوات المناسبة إلطالع كل موظف
تحت إشراﻓهم على هذه السياسات والتأكد من ﻓهمهم لها.
 ضمان أن يكون جميع الموظفين الذين يعملون تحت مسئوليتهم
ملتزمين بهذه السياسات ،وبأنهم ال يعملون بأية انتهاكات من
جانب العاملين تحت إشراﻓهم باستثناء اإلنتهاكات التﻲ تم اإلبالغ
عنها.
سوف تقوم لجنة التدقيق بتقييم مدى اإللتزام بهذه السياسات كجزء من
إجراءاتها المعتادة ﻓﻲ التدقيق .إن التقيد بهذه السياسة أمر ضروري،
وستؤدي أية مخالفة لها إلى إتخاذ إجراءات تأديبية ضد المخالف ،بما
ﻓﻲ ذلك الفصل من الخدمة إذا لزم األمر.
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 -4المدفوعات المشكوك في نزاھتها أو سوء إستخدام أصول الشركة:
يمنع منعا باتا إستخدام أية أموال أو أصول تخص الشركة ألي غرض غير
قانونﻲ أو غير الئق.
يجب على العاملين ﻓﻲ الشركة عدم قبول أية رشاوي أو عموالت أو أي
شكل آخر من أشكال المناﻓع المالية أو العينية مقابل إتخاذ أي
قرار أو إجراء ﻓﻲ إطار دورهم كموظفين ﻓﻲ الشركة.
يسمح بالمشاركة ﻓﻲ مناسبات المجاملة أو الترﻓيه ﻓﻲ إطار ممارسات
األعمال التجارية شرط أن يكون هذا الترﻓيه معقوال ﻓﻲ طبيعته وتكراره
وتكلفته وعلى أن يكون ضمن حدود الميزانية المعتمدة لهذه األمور.

 -5دفاتر وسجالت الشركة:
تأخذ الشركة على محمل الجد إلتزامها بالتقيد بأعلى معايير
المحاسبة وإعداد التقارير المالية .ويجب على الموظفين ،باإلضاﻓة
إلى اإللتزام بجميع القوانين والقواعد واألنظمة المعمول بها،
القيام بما يلﻲ إلى الحد الذي ينطبق على واجباتهم:





العمل على ضمان أن يكون اإلﻓصاح ﻓﻲ تقارير الشركة كامال
ونزيها ،دقيقا ومفهوما؛ وﻓﻲ وقته المناسب.
أن تكون القيود التﻲ يقومون بتسجيلها أو المشاركة ﻓﻲ تسجيلها
ﻓﻲ دﻓاتر وسجالت الشركة دقيقة حسب أﻓضل ما ﻓﻲ علمهم.
اإللتزام بضوابط وإجراءات اإلﻓصاح ﻓﻲ الشركة وكذلك الضوابط
واإلجراءات الداخلية إلعداد التقارير المالية.
تقديم معلومات دقيقة وكاملة ومو ضوعية وذات صلة ومفهومة وﻓﻲ
وقتها المناسب.

 -6تسديد المبالغ المستحقة للعمالء أو الوكالء أو الموزعین:
يجب أن تكون جميع ترتيبات العمولة أو التوزيع أو الوكالة كتابية،
ويجب أن تنص على الخدمات التﻲ يتعين القيام بها وكذلك المبالغ
التﻲ ينبغﻲ أن تعكس قيمة عادلة ومعقولة للخدمات التﻲ تتعلق بها.
يجب أن يتم دﻓع أية مبالغ عن عموالت أو خصومات أو حسومات تشجيعية
بموجب شيك أو حوالة مصرﻓية أو تحويل مصرﻓﻲ ويجب أن يتم اإلﻓصاح
عنها بشكل كامل ﻓﻲ السجالت المحاسبية التﻲ تحتفظ بها دائرة
الرقابة.
كما يجب االحتفاظ بوثائق ومستندات صحيحة للعقود واإلتفاقيات.
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 -7احترام جمیع األفراد:
على الشركة احترام الخليط المتنوع لموظفيها من مختلف الجنسيات
ومن جميع أرجاء العالم .ويتعين أن تستند قرارات التوظيف على عوامل
مهنية مثل المؤهالت والخبرات واإلنجازات ،ويتم دائما إتخاذ هذه
القرارات وﻓقا لقوانين وأنظمة الشركة أو قوانين أية جهة إختصاص
أو دولة يعمل ﻓيها الموظف .ويجب على كل موظف أن يتصرف دائما على
نحو مؤدب ومهنﻲ مع زمالئه سواء داخل أو خارج المكتب.
إن السلوك السﻲء أو غير اللبق غير مقبول إطالقا على جميع
المستويات ،ويتعين أال تتسامح الشركة البتة مع أية إهانة شخصية أو
تعليقات ازدراء بسبب أو تطال العرق أو األصل أو المعتقدات الدينية.
إن التعليقات المسيئة أو غير الالئقة ﻓيما يتعلق بأي شخص غير
مقبولة ﻓﻲ بيئة عمل شركتنا .تمنع منعا باتا التهديدات أو أعمال
العنف أو الترهيب الجسدي .تشجع اإلدارة الموظفين على اإلبالغ عن أي
تصرف ألي من زمالء العمل يجعل بيئة العمل غير مريحة ،أو يؤثر على
العمل اليومﻲ.

 -8تضارب المصالح:
تقع على عاتق العاملين ﻓﻲ الشركة مسئولية التفرغ الكامل لعمل
الشركة .تنشأ حالة تضارب المصالح بشكل محتمل أو ﻓعلﻲ عندما يكون
الموظف قادرا على التأثير ﻓﻲ القرار قد يؤدي إلى تحقيق مكاسب
شخصية له أو ألي موظف آخر أو أحد أﻓراد أسرته المباشرين( .ألغراض
هذه السياسة يقصد بأﻓراد "األسرة المباشرين" زوجة الموظف  /زوج
الموظفة ،واآلباء واألخوة واألخوات ،واألبناء واألصهار) ،وال يجوز
للموظف االنخراط ﻓﻲ أنشطة قد تؤدي إلى خلق تضارب بين مصالح الشركة
ً أن تتحسس من ما يبدو أنه تضارب ﻓﻲ
ومصالحه ،ويجوز للشركة أيضا
المصالح ،حتى لو لم يحدث تضارب ﻓعلﻲ.
يجب أن ال تكون هناك مصلحة كبيرة أو عالقة ألي موظف مسئول عن إصدار
أو المواﻓقة على طلبات الشراء للوازم أو معدات ،أو نقل ،أو عقود
عمل أو خدمات للشركة مع أي مورد للوازم أو خدمات للشركة ،كما ال
يجوز أن يكون ألﻓراد أسرة الموظف المباشرين مثل هذه المصلحة( .يقصد
بلفظ" .مصلحة كبيرة" أية مصالح مالية قد تؤثر على قرار أو تصرف
للموظف ﻓيما يتعلق بتسيير أعمال الشركة).
 -9قبول الهدايا:
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باستثناء تلبية الدعوات اإل جتماعية أو تلك التﻲ تتعلق باألعمال
التجارية وال تتعارض مع أخالقيات العمل ،ال يجوز ألي من موظفﻲ الشركة
قبول أية عموالت أو هدايا أو مبالغ أو دعوات للترﻓيه أو خدمات أو
قروض أو وعود بمناﻓع ﻓﻲ المستقبل من أي شخص أو كيان تتعلق بالمهام
التﻲ تقع تحت مسؤولياته حسب توجيهات الشركة.
يجب اإلبالغ عن جميع الهدايا للرئيس المباشر من قبل الشخص الذي
يتلقى هدية وسيقرر الرئيس كيفية التصرف المناسب بالهدية .وينبغﻲ
أن يكون التبليغ كتابيا مع وجوب ذكر اسم المانح واسم المستلم
ووصف للهدية وقيمتها التقديرية ﻓﻲ السوق .وينبغﻲ أن ترسل نسخة من
التقرير للرئيس التنفيذي ورئيس لجنة التدقيق.
يطبق هذا اإلجراء بغية التقليل من تأثيره على الشؤون الشخصية
للموظفين وبما يتسق مع حماية مصالح الشركة.
يجب على كل موظف عدم وضع نفسه ﻓﻲ موضع يثير شبهة أو احتمال أي
تضارب ﻓﻲ المصالح.

-10

السالمة والصحة والبیئة:

يتوقع من جميع الموظفين اإللتزام بطريقة مسئولة بكل سياسات العناية
والسالمة والصحة والبيئة واألمن التﻲ وضعتها الشركة للحفاظ على
بيئة عمل آمنة داخل الشركة .تقع على الجميع دون إستثناء مسئولية
إبالغ اإلدارة ﻓورا عن أي حادث أو إصابة أو ظروف عمل غير آمنة.
ً بأن سالمة وصحة ورﻓاه موظفيها
ً راسخا
ويتعين أن تؤمن الشركة إيمانا
هﻲ أولوية رئيسية وجزء ال يتجزأ من إلتزامها األخالقﻲ تجاههم .كما
ً.
أن حماية البيئة التﻲ تعمل الشركة ضمنها هﻲ إلتزام مهم أيضا
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إساءة إستخدام نظم االتصاالت:

يتم توﻓير أنظمة االتصاالت للشركة ،بما ﻓﻲ ذلك الهواتف والهواتف
النقالة واألجهزة الطرﻓية ونظم اإلنترنت والبريد اإللكترونﻲ
للموظفين ألغراض مهنية وذلك لمساعدتهم على القيام بعملهم ،ويجب
عدم إستخدام هذه الوسائل لعرض أو استالم أو نقل أية مواد أو
معلومات تشكل انتهاكا لقوانين وأنظمة وعادات وتقاليد البالد أو
جهة االختصاص األخرى المعنية بما ﻓﻲ ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر،
المواد اإلباحية أو السياسية أو الضارة .هذا اإلجراء ينطبق ،بطبيعة
ً على أي نظام اتصاالت لعميل أو مورد يسمح للموظف
الحال ،أيضا
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بإستخدامه كممثل للشركة .ال يسمح مطلقا بإستخدام
إلكترونية مقرصنة أو مزورة ﻓﻲ مكاتب الشركة.

أية

برامج

من المفهوم بأنه قد تكون هناك أحيانا حاجة إلستخدام أنظمة اتصاالت
الشركة وبشكل محدود ألغراض شخصية ،إال أنه يجب أن يكون الموظف على
علم بأنه قد يتم الرصد واإلطالع عليها وتخزين كاﻓة الرسائل المرسلة
والمستلمة على نظم االتصاال ت هذه .ويجب أن ال يتوقع الموظفون أية
خصوصية أو سرية ﻓيما يتعلق بهذه االتصاالت.
تقع على عاتق الموظفين المسئولية عن اإللمام بالسياسات التفصيلية
غير المحصورة ﻓﻲ هذه المدونة ﻓيما يتعلق بإستخدام نظم المعلومات
والبرامج والوصول إلى شبكة اإلنترنت للشركة التﻲ يتم توﻓيرها
للموظفين لغرض تمكينهم من االضطالع بالمهام واألنشطة المناطة بهم.
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السرية – الكشف عن المعلومات:

من المتوقع أن يمارس الموظف أقصى قدر من الحصاﻓة والحكمة ﻓيما
يتعلق بجميع المسائل التﻲ تخص الشركة ،ال يجوز للموظف أن يبوح
بأية معلومات اطلع عليها بحكم مركزه أو وظيفته ما لم تكن متاحة
بشكل رسمﻲ للعامة ،بإستثناء ما يلزم اإلﻓصاح عنه أثناء تأديته
لواجباته أو ما يأذن به مجلس اإلدارة ،كما ال يجوز للموظف إستخدام
هذه المعلومات ﻓﻲ أي وقت لمصلحته الشخصية .وال تتأثر هذه اإللتزامات
وال يتم تعديلها بسبب المشاركة ﻓﻲ أي من األنشطة المذكورة أعاله،
كما ال تنقضﻲ بانتهاء خدمة الموظف مع الشركة.

-13

اإللتزام بالقوانین واألنظمة:

تخضع الشركة لمجموعة متنوعة من القوانين واألنظمة ،وقد تنطوي
مخالفة هذه القوانين واألنظمة على عقوبات مدنية أو جنائية على
الشركة و /أو الموظف .إن كل موظف مسئول عن اإللتزام بهذه القوانين
واألنظمة .كما أن الموظف ملزم أيضا بمراعاة قوانين وأنظمة الدول
التﻲ يساﻓر إليها ﻓﻲ مهام تتعلق بأعمال الشركة.

-14

اإلبالغ عن مخالفة أحكام المدونة:

ﻓﻲ حال ما إذا اشتبه أحد الموظفين بتورطه ﻓﻲ مخالفة محتملة ألحكام
هذه المدونة ،أو إذا كان قد شهد أو علم بمخالفة محتمله لها ،يجب
على الموظف التبليغ عن ذلك ﻓورا إلى مديره المباشر أو العضو
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المنتدب الذي سيقوم بدوره بإتخاذ اإلجراء أو اإلجراءات المناسبة.
َ أن يتعاون بشكل كامل وصادق ﻓﻲ أي تحقيق
ويجب على الموظف أيضا
تقوم به الشركة .إن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى إتخاذ إجراءات
تأديبية ضد الموظف ،بما ﻓﻲ ذلك إنهاء خدماته مع الشركة.
-15

خارج العمل:

إن سياسة الشركة تمنع موظفيها من قبول العمل بأجر مع أية شركة
أخرى .تنص عقود العمل مع الشركة على منع ذلك بشكل محدد ،وقد تؤدي
أية مخالفة لذلك إلى إتخاذ إجراءات تأديبية صارمة ضد الموظف
المخالف ،بما ﻓﻲ ذلك إنهاء خدماته مع الشركة.

-16

توظیف األقارب ومحاباتهم:

ال تحظر الشركة بشكل مطلق توظيف األقارب ،ولكنها من ناحية أخرى ال
ً ﻓﻲ العالقات التﻲ تربط زمالء العمل .ولذلك،
ترغب ﻓﻲ أن تكون طرﻓا
يجب إتخاذ احتياطات لضمان أن ال يتأثر الموظف أو يبدو أنه قد تأثر
بالعالقات الشخصية الوثيقة أثناء تأديته عمله.
بالنسبة للشركة يشمل مصطلح "عالقات شخصية وثيقة" األقارب حتى الدرجة
الرابعة الزوجين واألبناء واألحفاد واإلخوة واإلخوات واآلباء واألجداد
والجدات والعمات واألعمام وأبناء وبنات األخ أو األخت وأزواجهم
وغيرهم من األقارب والذين قد تؤثر العالقة معهم على قدرة الموظف
على إتخاذ قرارات مستقلة وغير منحازة نيابة عن الشركة.
يجب أن ال يقوم موظف الشركة باإلشراف مباشرة على أو المشاركة ﻓﻲ
إتخاذ قرارات تتعلق بتعيين أو اإلحتفاظ بخدمات أو ترقية أو تحديد
أجر أي موظ ف آخر يرتبط به بعالقة وثيقة وقوية .وباإلضاﻓة إلى ذلك،
يجب أن ال يعمل موظفو الشركة الذين تربط بينهم عالقة شخصية قوية ﻓﻲ
نفس الدائرة أو القسم أو مجموعة العمل دون الحصول على مواﻓقة
صريحة ومكتوبة من دائرة الموارد البشرية ﻓيما يتعلق بوحدة العمل
المناسبة ،ومواﻓق ة أحد كبار المسئولين التنفيذيين ﻓيما يتعلق
بالموظف ذي الرتبة األعلى ﻓﻲ العالقة.
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نموذج إقرار وتعهد الستالم مدونة السلوك
أقر بأننﻲ قد استلمت نسخة من مدونة السلوك لشركة الجسر للخدمات
الصناعية ش.م.ب " مقفلة" المعتمدة ﻓﻲ مارس  ،2019وبأننﻲ قد قرأت
المدونة وﻓهمتها .كما أتعهد بأنﻲ سوف التزم باألحكام المنصوص عليها
ﻓيها .وإذا علمت بأية مخالفة ألحكام المدونة سوف أقوم باالتصال
بمديري المباشر أو دائرة الموارد البشرية.
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