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مقدمة

إن حوكمة الشركات، هو ذلك النظام الذي ُيحدد من خالله حقوق ومسؤوليات مختلف األطراف ذوي العالقة بالشركة؛ 

كمجلــس اإلدارة، والمديريــن، والمســاهمين، وغيرهــم مــن أصحــاب المصالــح فــي الشــركة. وتعــرف منظمــة التعــاون 

االقتصادي والتنمية )OECD( حوكمة الشركات بأنها، مجموعة من العالقات بين إدارة الشركة ومجلس اإلدارة والمالك 

وجميــع األطــراف ذات العالقــة، فهي األســلوب الذي يقدم الهيكل الــذي من خالله يتم تحديد أهداف الشــركة ومراقبة 

األداء والنتائــج والتوجيــه باألســلوب الناجح لممارســة وإدارة الســلطة، والذي مــن خالله ُتقدم جميــع الحوافز الالزمة إلى 

مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة العليــا فــي ســعيهما إلــى تحقيــق األهــداف المتفق عليهــا لخدمة مصالح الشــركة، 

ومساهميها وفق اجراءات المراقبة والتوجيه األمثل الستخدام موارد الشركة بكفاية وفعالية.

وبهــذا المفهــوم، يمكــن اعتبــار الحوكمــة، أنهــا مجموعــة مــن الضوابــط والمعاييــر والقواعــد التــي تحقــق االنضباط 

المؤسسي من خالل تحديد العالقة بين إدارة الشركة من جهة، وحملة األسهم وأصحاب المصالح أو األطراف المرتبطة 

بالشــركة من جهة أخري، األمر الذي يجعل لهذا االنضباط المأمول، انعكاســًا إيجابيًا على عدة مســتويات، لعل أبرزها 

إســهام حوكمــة الشــركات فــي رفع مســتوي كفــاءة االقتصاد، وذلك لمــا لها من أهمية في المســاعدة على اســتقرار 

األسواق المالية، ورفع مستوي الشفافية، وجذب االستثمارات الخارجية والداخلية على حد سواء. فضاًل عن أن من شأن 

تطبيق مبادئ الحوكمة، مســاعدة الشــركات على خلق بيئة عمل ســليمة، تعين الشــركة على تحقيق أداء أفضل مع 

توافــر اإلدارة الجيــدة، باإلضافة إلى أن الحوكمة الرشــيدة تســاعد الشــركات علــى الوصول إلى أســواق المال والحصول 

على التمويل الالزم بتكلفة أقل، األمر الذي يساعد على نمو وتطور أداء الشركة رأسيًا على المستوي االقتصادي، بما 

يسهم في التوسع في أنشطتها، وتقليل المخاطر، وبناء الثقة في أصحاب المصالح. كما أنه على صعيد المستثمرين 

وحملة األســهم، فإن حوكمة الشــركات تهدف – كذلك - إلى حماية االســتثمارات من التعرض للخســارة بســبب ســوء 

اســتخدام الســلطة فــي غيــر مصلحة المســتثمرين، وترمي أيضــًا إلى تعظيم عوائد االســتثمار وحقوق المســاهمين 

والقيمــة االســتثمارية، عالوة علــى الحد من حاالت تضارب المصالح، باعتبار أن التزام الشــركة بتطبيق معايير الحوكمة 

من شــأنه تفعيل دور المســاهمين في المشــاركة في اتخاذ القرارات الرئيســية المتعلقة بإدارة الشــركة ومعرفة كل 

مــا يرتبــط باســتثماراتهم. إلــى جانــب دورها الحيــوي في بنــاء عالقة وثيقة وقويــة بيــن إدارة الشــركة والعاملين بها، 

ومورديها، ودائنيها، وغيرهم.

وكنتيجة لذلك، فقد أصبحت قواعد وأسس حوكمة الشركات من أهم الموضوعات المطروحة على صعيد اقتصاديات 

دول العالم أجمع، وباتت تشكل عنصرًا هامًا لتعزيز النجاح واإلصالح االقتصادي والتنظيمي في ظل العولمة وانفتاح 

اقتصاديات الدول على بعضها البعض، والمنافسة الشديدة باألسواق، وفي ظل الشروط والمتطلبات التي تضعها 

المنظمات والمؤسسات الدولية لقبول العضوية أو التعاون مع دول العالم المختلفة ومؤسسات وأسواق هذه الدول. 

كما أصبح تطبيق هذه القواعد واألسس، شعارًا يتباه القطاع العام والخاص على حد سواء، ووسيلة لتعزيز الثقة في 
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اقتصاد أي دولة، ودليل وجود سياســات عادلة وشــفافة وقواعد لحماية المســتثمرين والمتعاملين بها، ومؤشرًا على 

المســتوي الــذي وصلــت إليــه اإلدارات في هذه الدولة، من التزام مهني بقواعد حســن اإلدارة والشــفافية والمحاســبة، 

ووجود اجراءات للحد من الفساد، وبالتالي زيادة جاذبية االقتصاد لالستثمارات المحلية والخارجية وقدرته التنافسية.

وفي ضوء ذلك، وتماشيًا مع التطور الذي يشهده االقتصاد بشكل عام في مختلف الدول على مستوي العالم، فقد 

تــم إعــداد هــذا الدليل الذي يحتوي على قواعد لحوكمة الشــركات المدرجة في األســواق الماليــة العربية، بهدف وضع 

إطار واضح ينظم العالقات واإلدارة فيها، ويحدد الحقوق والواجبات والمسؤوليات بما يحقق أهداف الشركة )أي شركة( 

وغاياتها ويحفظ حقوق األطراف ذوي المصالح المرتبطة بها. 

وتســتند هــذه القواعــد بشــكل أساســي إلى مــا ورد بإجابات الــدول العربية على أســئلة االســتبيان الخــاص بحوكمة 

الشــركات فــي األســواق الماليــة العربيــة، والمســح الذي تــم ُأجري على تلــك الدول في هذا الشــأن من واقــع أنظمتها 

القانونية المختلفة. ومن الجدير بالذكر في هذ المقام، أن هذه القواعد وإن استندت في العديد منها إلى تنظيمات 

قانونية واردة في تشــريعات الدول المشــاركة في هذه الدراســة، إال أنه لم يتم تفصيل عدد من الجوانب والمتطلبات 

األخــرى التــي تطرقــت إليهــا هــذه القواعد، بل تــم وضع القاعــدة العامة، على أن يتــرك التفصيل الالزم لهــذه القاعدة، 

للتنظيم القانوني لكل دولة.

ومــن المؤمــل أن تســهم هــذه القواعــد فــي الحد من العقبــات التي تواجههــا الــدول العربية عند تطبيقهــا لقواعد 

الحوكمة، والتي يعد من أهمها، عدم إيالء االهتمام الكافي بنشر ثقافة أهمية تطبيق قواعد الحوكمة بين الشركات 

المدرجــة باألســواق الماليــة مــن جهة، وبيــن المنافع التي تعــود عليها من جــراء تطبيق تلك القواعد مــن جهة أخري، 

إلــى جانــب عــدم إلمام بعض الشــركات بقواعد الحوكمــة ومفهومها على وجه دقيق - الســيما من قبل مجلس إدارة 

الشــركة - ودورهــا فــي االرتقاء بمســتوي أداء الشــركة ومديريها والعامليــن بها على وجه العمــوم، فضاًل عن الحاالت 

التي ال ُتضفي فيها صيغة إلزامية لاللتزام ببعض قواعد الحوكمة إعماالً لقاعدة »االلتزام أو التفسير« قد جعل الكثير 

مــن الشــركات المدرجــة ال تلتــزم بتطبيقها من منطلق عدم وجــود جزاء في حال عدم التطبيق أو التطبيق بشــكل 

جزئــي، ممــا ســاهم بــدوره كذلك في ســعي الشــركات لاللتزام بقواعــد الحوكمة اإللزاميــة من الناحية الشــكلية دون 

الموضوعيــة، ممــا أفــرغ قواعــد الحوكمة من مضمونها، وقلــل كثيرًا من مردودها اإليجابي المنشــود في هذا الصدد. 

كما تعد تكلفة تبني قواعد الحوكمة بالعديد من الشــركات، الســيما الصغيرة والمتوســطة منها، ســواء من ناحية 

إنشــاء اللجان، أو تعيين األعضاء المســتقلين، أو اســتحداث إدارات للمراجعة الداخلية، وغيرها، ال تتناســب ووضع هذه 

الشــركات من الناحية المالية والقدرة على تحمل أعبائها، باإلضافة إلى محدودية الموارد البشــرية المســخرة للفحص 

والتدقيق في هذه الشركات. 
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وقد ارتكز هذا الدليل على قواعد ســبع، ُتشــكل مرجعية عامة لحوكمة الشــركات على مســتوي العالم، ولعل أبرز ما 

تضمنته هذه القواعد من مالمح، اآلتي:

1. الجمعيــة العامــة للشــركة وحمايــة حقــوق المســاهمين، إذ يجــب أن يكفل إطــار حوكمة الشــركات، حماية كافة 

حقــوق المســاهمين والمتعاملــة المتكافئــة بينهــم، وذلك من خــالل اتباع مجموعة مــن األمور، يأتي على رأســها، 

حــث وتوعيــة المســاهمين علــى ضرورة حضــور اجتماع الجمعية العامة للشــركة، وما يســتتبعه ذلــك من اإلفصاح 

عــن كل مــا يتضمنــه جــدول أعمــال الجمعيــة من موضوعــات، ودور الشــركة في هذا الشــأن من تذليــل أية عقبات 

تعتــرض اجــراءات حضور المســاهمين هــذه االجتماعات، مع التزام الشــركة بإتاحة اســتخدام الوســائل االلكترونية 

ونظــم االتصــال المختلفة، وموافــاة الجهات الرقابية بالقرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العامة ســواء العادية أو 

غير العادية، فور انتهائه، مما يحقق إتاحة المعلومات لجميع مساهمي الشركة بشكل متكافئ.

2. مجلــس اإلدارة، وفــي هــذا الشــأن، يلــزم أن يؤكــد اإلطــار التنظيمــي لحوكمــة الشــركات، علــى أن يكــون أغلبية 

أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن غير التنفيذييــن على أن يكون من بينهم أعضاء مســتقلين، وكذا مســؤوليتهم عن 

وضــع األهــداف االســتراتيجية للشــركة، وإقرار الخطط والسياســات العامة التــي تهيمن على ســير العمل بها، وأن 

يكفل المتابعة الفعالة لدورهم الهام في إدارة الشركة، بما يضمن مساءلتهم ومحاسبتهم من قبل مساهمي 

الشركة، فضاًل عن التزام أعضاء مجلس اإلدارة بتمكين مساهمي الشركة من الوقوف على مستوي أداء الشركة، 

وذلك من خالل التقرير السنوي الذي ُيعرض عليهم قبل انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة. 

3. اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة، يجب أن تتيح القواعد المتبناة لحوكمة الشــركات، لمجلس اإلدارة، ســلطة 

إنشــاء وتكوين لجان من أعضائه، تعاونه في أداء دوره، وتقوم برفع التوصيات الالزمة، )كل لجنة في مجال عملها 

واختصاصهــا المحــدد لهــا( لمجلس اإلدارة، التخاذ القرارات المناســبة بشــأنها، كما يجب اإلفصاح بشــكل دوري عن 

تشكيل كل لجنة وعدد اجتماعاتها خالل السنة.

4. المؤسســات االســتثمارية، وأســواق االســهم، وغيرهم من المؤسســات المالية الوســيطة، إذ يجب أن يوفر اإلطار 

العام لحوكمة الشركات، المحفزات االقتصادية للمستثمر المؤسسي واألطراف المختلفة بأسواق المال.

5. الرقابــة الداخليــة، فيجــب أن يؤكــد اإلطــار الحاكــم لحوكمــة الشــركات علــى دور إدارة الرقابة الداخلية بالشــركة، 

باعتبارها هي المنوط بها وضع خطة الهيكل اإلداري للشركة وكل ما يرتبط به من وسائل أو مقاييس تستخدم 

داخــل الشــركة للمحافظــة على أصولها، بما يســاعد فــي زيادة الكفاءة اإلنتاجية للشــركة وتحقيــق أهدافها بأقل 

التكاليف.
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6. مراقب/مدقق الحسابات، من الهام ان ينص المتبع لحوكمة الشركات على الشروط الواجب توافرها في تعيين 

مراقب/مدقق الحســابات، على أن يكون مســتقاًل تمامًا عن الشــركة وعن أعضاء مجلس إدارتها، وذلك بالنظر إلى 

دوره في إعداد تقريرًا بمالحظاته على التقرير الذي تقوم الشــركة بإعداده في شــأن مدي التزامها بمبادئ وقواعد 

حوكمة الشركات.

7. تجنب تعارض المصالح، يجب أن يقر اإلطار الخاص بالقواعد المنظمة لحوكمة الشركات، بحقوق أصحاب المصالح، 

وأن يشجع التعاون الفعال بين الشركة وأصحاب المصالح بها.
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تعريفات
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تعريفات

عضو مجلس اإلدارة 
التنفيذي

هو عضو مجلس اإلدارة الذي يشغل منصبًا تنفيذيًا في الشركة أو يتقاضى راتبًا شهريًا 

أو سنويًا منها.

عضو مجلس اإلدارة 
غير التنفيذي

راتبًا  يتقاضى  وال  الشركة  تنفيذيًا في  ال يشغل منصبًا  الذي  اإلدارة  هو عضو مجلس 

أن  له  يجوز  وال  اإلدارة،  بمجلس  يتقاضاه عن عضويته  ما  بخالف  أو سنويًا منها  شهريًا 

أو  التابعة  شركاتها  أو  للشركة  سواء  األجر  مدفوعة  خدمات  أو  استشارات  أي  يقدم 

األطراف المرتبطة بها.

عضو مجلس اإلدارة 
المستقل

التنفيذية  اإلدارة  بأي من موظفي  أو  بالشركة  تربطه  ال  الذي  اإلدارة  هو عضو مجلس 

العليا فيها أو بأي شركة حليفة أو تابعة أو بمدقق الشركة الخارجي أي مصلحة مادية 

يتكون في ظلها شبهة  الشركة، قد  المتعلقة بمساهمته في  تلك  أي عالقة غير  أو 

بجلب أي منفعة سواء مادية أو معنوية لذلك العضو قد تؤدي إلى التأثير على قراراته أو 

استغالله لمنصبه في الشركة.

االدارة  مجلس  عضو  كان  حال  في  اإلدارة  مجلس  عضو  عن  االستقاللية  صفة  وتنتفي 

الطبيعي او االعتباري او ممثل العضو االعتباري تنطبق عليه أي من الحاالت التالية:

خالل  تابعة  أو  حليفة  شركة  أي  أو  الشركة  لدى  عمل  قد  كان  أو  يعمل  كان  إذا   .1

السنوات الثالث األخيرة السابقة لتاريخ ترشحه لعضوية مجلس االدارة.

2. إذا كان أحد أقربائه يعمل أو كان قد عمل عضوًا في مجلس اإلدارة أو في اإلدارة 

التنفيذية العليا لدى الشركة أو أي شركة حليفة أو تابعة خالل السنوات الثالث األخيرة 

السابقة لتاريخ ترشحه لعضوية مجلس االدارة.

والمشاريع  العقود  في  مباشرة  غير  أو  مباشرة  أقاربه مصلحة  احد  أو  له  كان  إذا   .3

واالرتباطات التي تعقد مع الشركة أو أي شركة حليفة أو تابعة، والتي تساوي أو تزيد 

قيمتها عن نسبة محددة من موجودات الشركة حسب اخر بيانات مالية.

4. إذا كان العضو أو ممثل العضو االعتباري او احد أقاربهم شريكا لمدقق الحسابات 

السنوات  لديه خالل  أو موظفا  إذا كان شريكا  أو  لديه،  أو موظفا  للشركة  الخارجي 

الثالث االخيرة السابقة لتاريخ ترشيحه لعضوية مجلس االدارة.

5. اذا كان احد اقاربه من كبار المساهمين والذين تشكل ملكيتهم ما نسبته 5% أو 

أكثر من أسهم الشركة المكتتب بها.

كل من لهم مصالح مرتبطة بالشركة على اختالف أنواعها مثل العاملين في الشركة أصحاب المصالح

والعمالء والموردين والموزعين والدائنين والجهات الرقابية.
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الداخليين أو 
األشخاص المطلعين

Insiders

هو الشخص الذي يطلع على المعلومات الداخلية بحكم منصبه أو وظيفته بمن فيهم 

شركاتها  إدارات  مجالس  وأعضاء  فيها  المديرين  وكبار  الشركة  إدارة  مجلس  أعضاء 

المرتبطة وأقرباء األطراف المشار إليها، وكذلك كل من في إمكانه الحصول أو االطالع 

على أي من المعلومات الداخلية للشركة.

األطراف ذات العالقة

Related Parties  

يقصد بهم كل من تربطهم بالشركة عالقة مباشرة أو غير مباشرة تتيح لهم التأثير 

على قرارات الشركة سواء كانت تلك العالقة من خالل مواقعهم في الشركة أو الشركات 

المرتبطة بها أو امتالكهم نسبة مؤثرة من أسهم الشركة أو الشركات المرتبطة بها. 

وهم بشكل رئيسي:

1. أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا للشركة.

2. أعضاء مجلس اإلدارة أو هيئة المديرين واإلدارة التنفيذية العليا للشركات الحليفة 

والتابعة.

3. أي شخص يمتلك 5% أو أكثر من أسهم الشركة المكتتب بها أو إحدى شركاتها 

الحليفة  والتابعة.

4. أقارب وشركاء األطراف المشار إليهم أعاله.

5. الشركات الحليفة والتابعة للشركة.

6. صناديق االدخار للعاملين في الشركة.

.)Joint Ventures( 7. المشاريع والمنشآت المشتركة للشركة مع أي جهة أخرى

8. الشركات المسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا 

وأقاربهم.

تعامالت األطراف ذات 
العالقة

اخر  حسب  الشركة  موجودات  من  معينة  نسبة  قيمتها  تتجاوز  عقود  أو  صفقات  أي 

بيانات مالية يتم إبرامها بين الشركة أو أي من األطراف ذوي العالقة. 

هو أسلوب تصويت يستخدم في الجمعية العامة للمساهمين، ويتيح لكل مساهم التصويت التراكمي 

عددا من األصوات يساوي عدد األسهم التي يمتلكها بحيث يمكنه التصويت بها كلها 

لصالح مرشح واحد أو توزيعها بين من يختارهم من المرشحين دون حدوث تكرار لهذه 

األصوات مما يتيح فرصة أكبر لتمثيل صغار المساهمين في مجلس إدارة الشركة.
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الفصل األول
الجمعية العامة  للشركة 
وحماية حقوق المساهمين
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الفصل األول

الجمعية العامة  للشركة 
وحماية حقوق المساهمين

القاعدة األولى: الجمعية العامة
1. أن تتكون الجمعية العامة للشــركة من كافة مســاهمي الشــركة الذين يحق لهم التصويت كل بحســب نســبة ما 

يمتلكه من أسهم.

2. تعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس االدارة مرة على األقل في الســنة خالل األربعة أشــهر التالية النتهاء الســنة 

المالية للشــركة. كما يتوجب على مجلس االدارة أن يدعو الجمعية العامة لالجتماع إذا طلب ذلك مدقق الحســابات أو 

عدد من المساهمين تمثل ملكيتهم نسبة محددة من رأسمال الشركة.

3. أن يتــم إرســال الدعــوة للمســاهمين قبل وقــت كاف متضمنة المواضيع التي ســيتم بحثها خالل االجتماع بشــكل 

مفصل وواضح إضافة إلى أية معلومات أو وثائق أو مرفقات تتعلق بتلك المواضيع التي تمكن المساهمين من اتخاذ 

قرارهم بما في ذلك تقارير مجلس اإلدارة ومدقق الحسابات والبيانات المالية.

4. أن يتم إعداد الترتيبات واإلجراءات المناسبة لعقد االجتماع بما في ذلك اختيار المكان والزمان المالئمين بما يساعد 

ويشجع على حضور أكبر عدد ممكن من المساهمين.

5. أن يتم حث وتوعية المساهمين على ضرورة حضور اجتماع الجمعية العامة للشركة كما يتوجب أن تتاح للمساهمين 

الفرصة للمشاركة الفعالة والتعبير عن آرائهم بحرية والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة.

6. يمكــن للشــركة اســتخدام الوســائل االلكترونيــة ونظــم االتصال المختلفــة إلتاحة فــرص نقل الوقائع أو تســجيلها 

للمساهمين في الخارج أو الداخل.

7. يرســل المســاهم الراغــب بالترشــح لعضويــة مجلــس اإلدارة نبذة تعريفية عنه قبل انتهاء الســنة المالية للشــركة 

والتي تسبق السنة التي سيعقد فيها اجتماع الجمعية العامة النتخاب المجلس. وفي هذه الحالة يرفق مجلس إدارة 

الشركة هذه النبذة التعريفية بالدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة.
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القاعدة الثانية: سير أعمال الجمعية العامة
1. يتوجب على الشركة تجنب وضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام حق التصويت أثناء اجتماع الجمعية، ويتوجب 

وضع كل ما من شأنه تسهيل ممارسة المساهم لحقه في التصويت.

2. أن يتمكــن المســاهمون من التصويت بصفة شــخصية أو باإلنابة أو من خالل التصويــت اإللكتروني ومنحهم نفس 

الحقوق سواء كان التصويت شخصيا أم باإلنابة أو من خالل التصويت اإللكتروني.

3. أن تتاح لكافة فئات المساهمين فرصة مساءلة مجلس اإلدارة عن المهام الموكلة إليهم.

4. يتوجب التحقق من عدم جواز حصول أعضاء مجلس اإلدارة على توكيالت من المساهمين للحضور بالوكالة عنهم 

في اجتماعات الجمعية العمومية.

5. يتم تعيين أمين سر للجمعية العامة وفارزي أصوات من غير أعضاء الجمعية العامة ومجلس اإلدارة.

6. على إدارة الشركة اإلفصاح التام والكافي عن كل ما يتضمنه جدول أعمال الجمعية من موضوعات.

7. يكــون كل موضــوع معروض في جدول أعمال الجمعية العامة العاديــة مصحوًبا بالبيانات والمعلومات التي تمكن 

المســاهمين من اتخاذ قراراتهم . كما يجب الرد على كافة االستفســارات الواردة من المســاهمين سواء كانت مرسلة 

قبل االجتماع لتضمينها ضمن جدول األعمال أو تخصيص وقت كاف خالل االجتماع للرد على تلك االستفسارات.

8. يتوجب تســجيل التصويت على قرارات الجمعية العامة للشــركة بدقة متناهية. وفى حالة نشــوب أي خالف بشــأن 

صحــة بعض األصوات في التصويــت على كل أو بعض القرارات المعروضة على الجمعية العامة، فيتم عرض األمر على 

الجهة اإلدارية أو القضائية المختصة.

9. يقوم أمين ســر الجمعية بصياغة محضر اجتماع الجمعية العامة بحيث يشــمل جميع المناقشات واألحداث والقرارات 

التي تمت في االجتماع.

10. تقوم الشركة باإلفصاح عن القرارات التي تم اتخاذها خالل اجتماع الجمعية العامة، كما يتوجب نشر محضر االجتماع 

على موقعها االلكتروني  وإتاحته مطبوًعا للجمهور.

11. تلتــزم الشــركة المــدرج أوراقها المالية فــي البورصة بموافاة الجهــة الرقابية والبورصة بقــرارات الجمعية العامة فور 

انتهائها، وبحد أقصى  قبل بدء أول جلسة تداول تالية النتهاء االجتماع بما يحقق إتاحة المعلومات للجميع بشكل عادل.

12. فــي حالــة المعامالت مع المجموعات المرتبطة واألطراف ذات العالقة أو إجراء عقود معاوضة، فإنه يتوجب أن يحصل 

مجلــس اإلدارة علــى الموافقة المســبقة من الجمعية العامــة على تلك المعامالت أو العقــود تجنًبا لتعارض المصالح 

وبالتحديــد مع كبار المســاهمين وأعضاء مجلس اإلدارة والداخليين أو أية شــركات أخــرى ذات صلة، مع ضرورة اإلفصاح 

الكامل عن كل تلك المعامالت سواء عقود المعاوضة المعروضة للعام التإلى أو ما تم بشأن عقود المعاوضة المبرمة 

في العام السابق.
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القاعدة الثالثة: حقوق المساهمين المتعلقة 
باجتماع الجمعية العامة 

1. التصويت حق أساسي للمساهم ال يمكن إلغاؤه بأية طريقة، وعلى الشركة تجنب اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة 

استخدام هذا الحق.

2. أن يتم عقد الجمعية العامة مرة على األقل في السنة خالل األربعة أشهر التالية النتهاء السنة المالية للشركة.

3. أن تقــوم الشــركة باإلعالن عن موعــد انعقاد الجمعية العامة ومكانه وجدول أعمالهــا قبل الموعد بوقت كاف طبقًا 

لنظامها األساسي، ونشر الدعوة على موقع البورصة أو موقع الشركة اإللكتروني.

4. التحقق من إتاحة الفرصة للمســاهمين للمشــاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين والتصويت 

على قراراتها، وإحاطتهم علمًا بالقواعد التي تحكم تلك االجتماعات و إجراءات التصويت.

5. اتاحة كافة المعلومات التي تمكن المساهمين من مباشرة حقوقهم كاملة، ويجب ان تكون هذه المعلومات وافية 

ودقيقة  كافية تمكن المســاهمين من اتخاذ قراراتهم، وعلى أن تتاح هذه المعلومات للمســاهمين بطريقة منتظمة 

وفي المواعيد المحددة.

6. للمساهمين حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه األسئلة إلى أعضاء مجلس 

اإلدارة والمدقق القانوني. ويتوجب تخصيص وقت كاف خالل االجتماع للرد على تلك االستفسارات، وعلى مجلس اإلدارة 

ومدقق الحسابات اإلجابة على أسئلة المساهمين. 

7. توفير حقوق التصويت المتساوية لحملة األسهم داخل كل فئة، ولهم الحق في الحصول على معلومات عن حقوق 

التصويت المرتبطة بكافة فئات األسهم قبل شراء األسهم.

8. حماية حقوق األقلية من المساهمين من الممارسات االستغاللية من جانب أو لمصلحة كبار المساهمين.

9.  إزالة المعوقات الخاصة بالتصويت االلكتروني عن بعد.

10. أن يتم اتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت الختيار أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية العامة.

11. للمســاهم الحق في أن يوكل عنه  كتابة  مســاهمًا آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة ومن غير موظفي الشــركة 

لحضور اجتماع الجمعية العامة.

12. توفير نبذة تعريفية عن األشــخاص المرشــحين لعضوية مجلس اإلدارة قبل إجراء التصويت بما يتيح للمساهمين 

الحصول على فكرة واضحة عن مؤهالت المرشحين العلمية وخبراتهم العملية.
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القاعدة الرابعة: حقوق المساهمين العامة
1. تســجيل ملكيات المساهمين في سجالت تتضمن المعلومات الخاصة بمساهمتهم بما في ذلك أسماؤهم وعدد 

األسهم التي يملكها كل منهم وأية قيود أو وقوعات على الملكية، والتغييرات التي قد تطرأ عليها.

2. الحصول على نصيب من األرباح المقرر توزيعها.

3. الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية.

4. حق حضور اجتماع الجمعيات العامة للمساهمين، واإلشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها.

5. حق التصرف في األسهم ومراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعاوى المسؤولية على أعضاء المجلس، وحق االستفسار 

وطلب المعلومات بما ال يضر بمصالح الشركة.

6. أن تقوم الشــركة بمعاملة كافة المســاهمين المالكين لنفس النوع من األسهم بشكل متساو ودون تمييز، وأن ال 

تقوم في أي وقت أو حال بحجب أي من الحقوق عن أي مساهم.

7. أن تتضمن اللوائح الداخلية للشركة اإلجراءات الالزمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم.

8. توفيــر كافــة المعلومــات التي تمكن المســاهمين من اتخاذ قراراتهم وممارســة حقوقهم علــى أكمل وجه، بحيث 

تكون هذه المعلومات كاملة ودقيقة، وأن تقدم في المواعيد المحددة وفي الوقت المناسب.
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الفصل الثاني
مجلس اإلدارة
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الفصل الثاني

مجلس اإلدارة

القاعدة األولى: تشكيل مجلس اإلدارة 
1. يشكل مجلس اإلدارة من عدد مناسب من األعضاء يتناسب مع حجم وطبيعة نشاط الشركة والمهام والمسؤوليات 

المنوطة بالمجلس، وأن يراعى عند تشكيل مجلس االدارة التنوع في الخبرات والمهارات المتخصصة على نحو يمكنه 

من االضطالع بوظائفه وواجباته بما في ذلك تشكيل لجانه.

2. أن تكون أغلبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين من  بينهم أعضاء مستقلون ال تقل نسبتهم عن ثلث أعضاء 

المجلس يتمتعون بمهارات فنية وتحليلية بما يعزز كفاءة المجلس وأداء الشركة.

3. يتعين عند اختيار أعضاء مجلس اإلدارة بما في ذلك المستقلين وغير التنفيذيين مراعاة أن يكون العضو قادًرا على 

تخصيص الوقت واالهتمام الكافي للشركة وأن ال يكون هناك تعارًضا مع مصالح أخرى له.

4. يجــب توفيــر المعلومــات والبيانات والشــرح الكاف عن الشــركة ألعضاء مجلــس اإلدارة الجدد عنــد تعيينهم حتى 

يتمكنــوا مــن اإللمام بكافة جوانبها العامــة ونقاط القوة والضعف بهــا، وهيكلها اإلداري وعناصــر ميزانيتها، وكل ما 

يمكنهم من القيام بعملهم بفاعلية وعلى أكمل وجه. ويقوم أمين ســر مجلس اإلدارة بدور حلقة الوصل بين أعضاء 

المجلس وبعضهم البعض وبين مجلس اإلدارة واإلدارة العليا في الشركة.

5. يتولى مجلس اإلدارة انتخاب رئيس المجلس وتعيين المدير التنفيذي أو العضو المنتدب.

6. أن يقوم مجلس اإلدارة بالتأكد من توافر الكفاءة والخبرة اإلدارية والفنية الالزمة في أشخاص اإلدارة التنفيذية للقيام 

بالمهام الموكلة إليهم.

7. عدم جواز الجمع بين منصبي رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام أو العضو المنتدب أو أي منصب تنفيذي آخر.

8. يتوجب على عضو مجلس اإلدارة أن يكون ممثال لكافة المساهمين وملتزًما بالقيام بما يحقق مصالح الشركة عموًما 

ومراعاة حقوق المصالح األخرى وليس ما يحقق مصالح المجموعة التي يمثلها أو التي قامت بالتصويت على تعيينه.

9. على المجلس أن يضع السياسات واآلليات التي تتيح التدريب المستمر ألعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية.

10. على المجلس أن يضع اآلليات والوسائل لتقييم أداء المجلس واإلدارة التنفيذية العليا وأداء كل عضو من أعضاء 

مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
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القاعدة الثانية: اجتماعات مجلس اإلدارة 
1. ينعقد مجلس اإلدارة على األقل مرة كل شهرين، مع إمكانية استعانة المجلس بمن يراه من داخل أو خارج الشركة 

لمناقشة بعض الموضوعات الخاصة بعمل الشركة. 

2. يتــم اإلفصــاح في التقرير الســنوي للشــركة وتقريــر مجلس اإلدارة عن عــدد االجتماعات وعن أســماء األعضاء الذين 

تغيبوا عن حضور اجتماعات المجلس أو اجتماعات اللجان المنبثقة عنه، ويراعى أن ال يتغيب العضو عن أكثر من ثلث 

عــدد اجتماعات مجلس اإلدارة في الســنة، على أن تتــم الدعوة لالجتماعات في مواعيد وأماكن ووفًقا لترتيبات تيســر 

على األعضاء الحضور.

3. تصدر قرارات المجلس باألكثرية المطلقة لألعضاء الحاضرين.

4. أن يتم تزويد أعضاء مجلس ادارة الشركة بجدول أعمال المجلس معززا بالوثائق الضرورية قبل وقت كاف من موعد 

االجتماع.

5. يعيــن المجلس أمينًا لســر المجلــس يتولى تنظيم األعمال المتعلقة باجتماعــات المجلس بما في ذلك الدعوة له 

وتدوين محاضر اجتماعاته وقراراته في سجل خاص وبيان األعضاء الحاضرين وأية تحفظات يبدونها. 

6. لمجلــس اإلدارة أن يعقــد اجتماعاته عن طريق وســائل االتصــال الحديثة مثل االتصال المرئي علــى أن ينص النظام 

األساســي للشــركة على ذلك، ويضع المجلس ضوابط اســتخدام تلك الوسائل في عقد االجتماعات ومشاركة األعضاء 

عن بعد.
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القاعدة الثالثة: مهام و مسؤوليات مجلس اإلدارة 
مجلس إدارة الشــركة هو الذي يتولى إدارة أمورها والتأكد من تحقيق األهداف االســتراتيجية للشركة بناء على تكليف 

من الجمعية العامة. لذلك فإن المسؤولية النهائية عن الشركة تظل لدى المجلس ولو قام بتشكيل لجان أو تفويض 

جهات أو أفراد آخرين في القيام ببعض أعماله، وتتم مساءلة المجلس ومحاسبته عن إدارة الشركة من قبل الجمعية 

العامة للمساهمين.

ومن أهم واجبات ومسؤوليات مجلس اإلدارة ما يلي :

1. وضــع األهداف االســتراتيجية للشــركة والسياســات والخطــط واإلجراءات التي من شــأنها تحقيق مصلحة الشــركة 

وأهدافها وتعظيم حقوق مساهميهما وخدمة المجتمع المحلي. 

2. وضع اإلجراءات الالزمة لضمان حصول جميع المساهمين على حقوقهم ومعاملتهم بشكل يحقق العدالة والمساواة 

دون تمييز.

3. مراقبــة أداء اإلدارة التنفيذيــة ووضــع أنظمــة وضوابــط للرقابة الداخلية بمــا في ذلك وضع سياســة مكتوبة تنظم 

تعــارض المصالــح والتأكد من ســالمة األنظمة الماليــة وتطبيق أنظمة رقابية مناســبة إلدارة المخاطر ووضع سياســة 

مكتوبــة تنظــم العالقة مع أصحــاب المصالح ووضع قواعد الســلوك المهني إلدارة التنفيذية والعاملين في الشــركة 

والتطبيق األمثل لقواعد الحوكمة.

4. اعتماد السياسات والمعايير المهنية الواجب إتباعها من قبل العاملين بما ينعكس على أدائهم وتصرفاتهم.

5. وضــع اآلليــات واألنظمة التــي تضمن التزام كافــة العاملين بالشــركة بالقوانيــن والمواثيق والسياســات الداخلية 

للشــركة، ويكون مســؤوال كذلك عن وضع نظام لإلنذار المبكر لكشف أي خلل أو انحراف قد يحدث، وضمان سرعة اتخاذ 

اإلجراء المناسب. والبد أن يتضمن هذا النظام إجراءات لحماية مصادر المعلومات والمبلغين عن الفساد واالنحراف.

6. وضع نظام يتصف بالشفافية لعمليات ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.

7. االجتماع بالجهاز التنفيذي للشركة للتشاور معهم في أي من شؤونها، سواء بحضور أعضاء المجلس التنفيذيين 

أو بدونهم، على أن يتم التنسيق معهم من خالل أمين سر مجلس اإلدارة في تحديد المواعيد واطالعهم على ما سوف 

يتم التشاور بشأنه.

8. وضــع خطــة تدريبيــة ألعضاء مجلــس اإلدارة تتضمن فكر وثقافة حوكمة الشــركات بما يعزز اإلنجــاز وتأدية مهام 

وعمل المجلس ولجانه مع متابعة قياس كفاءة ممارســة الشــركة لقواعد حوكمة الشــركات وإجراء التعديالت عند 

الحاجة.
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9. تحديــد الصالحيــات التي يقوم بتفويضها ألحد أعضائه أو لجانــه أو غيرهم، على أن يتم تحديد مدة التفويض ودورية 

التقارير التي يحصل عليها من اللجان واإلدارة التنفيذية، ومتابعة نتائج ممارسة تلك الصالحيات المفوضة.

10. طلب الحصول على رأي استشــاري خارجي في أي من أمور الشــركة متى وافق على ذلك أغلبية أعضاء المجلس، 

وبشــرط مراعــاة أحكام تجنب تعارض المصالح، مع مالحظة أن اســتخدام المستشــارين ال يعفــي أعضاء المجلس من 

مسؤوليتهم.

11. وضــع اإلجراءات الوقائية واألدوات واآلليات التي تعمل على تأمين تدفق المعلومات والســيطرة على دقة وســالمة 

البيانات داخل الشركة وحمايتها من التالعب واالختراق سواء من داخل الشركة أو من خارجها.

12. وضع السياســات واإلجراءات التي تضمن اإلفصاح عن المعلومات والبيانات وضمان نزاهة وســالمة التقارير المالية 

والمحاسبية الصادرة عن الشركة، وضمان استقاللية أعمال التدقيق وااللتزام بالشركة.

13. تعيين أمين ســر لمجلس اإلدارة من ذوى الكفاءة والخبرة في كافة أعمال الشــركة، كما يمكن للمجلس إنشــاء 

وحدة تنظيمية ألمانة السر بحسب حجم واحتياجات الشركة.

14. اعتماد أســس منح الحوافز والمكافئات والمزايا الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة واالدارة التنفيذية بما يســاعد علي 

تحقيق مصلحة الشركة وأهدافها وغاياتها.
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القاعدة الرابعة: تقرير مجلس اإلدارة 
يلتــزم مجلــس االدارة بأن يعد تقريرا ســنويا عن أداء الشــركة مرفقا به تقريــر مدقق الحســابات والقوائم المالية 

الســنوية علــى أن يرســل للمســاهمين قبل انعقــاد الجمعية العامة بوقــت كاف بحيث يتم ضمينــه ما يلي بحد 

أدنى:

- النتائج الماليــة والموضوعات الجوهرية.

- اإلنجازات الرئيســية للشركة خالل السنة.

- تحليل لبيئة عمل وأســواق الشــركة الرئيسية.

- إســتراتيجية الشــركة والتوقعات المستقبلية.

- المخاطر التي تواجه الشــركة.

- التغيرات الرئيســية في هيكل الشــركة اإلداري.

- تشــكيل مجلس اإلدارة وعدد مرات انعقاده.

- تشــكيل لجان المجلــس وعدد مرات انعقادها.

- متوســط عدد العاملين بالشــركة خالل الســنة ومتوســط دخل العامل خالل نفس الفترة.

- سياســات مكافأة وتحفيز العاملين في الشــركة.

- مــا اتخذ من إجراءات ضد الشــركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها مــن قبل جهات رقابية أو قضائية.

- تقرير عن التزام الشــركة بحوكمة الشــركات والمســؤولية االجتماعية والبيئية.
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القاعدة الخامسة: اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
1. يتوجب على مجلس اإلدارة تشكيل عدد مناسب من اللجان من أعضائه غير التنفيذيين والمستقلين حسب حاجة 

الشركة وظروفها، بحيث يتمكن المجلس من تأدية مهماته بشكل فعال.

2. أن يكون تشــكيل اللجان التابعة لمجلس اإلدارة وفقا إلجراءات عامة يضعها المجلس تتضمن تحديد مهمة اللجنة 

ومدة عملها والصالحيات الممنوحة لها وكيفية رقابة مجلس اإلدارة عليها، والمقابل المادي ألعضائها بما يتماشى مع 

التشريعات والتعليمات الرقابية.

3. تشكل كل لجنة من عدد ال يقل عن ثالثة أعضاء على أن يكون اثنان منهم على األقل من األعضاء المستقلين وأن 

يتــرأس اللجنــة أحدهما. وتقوم اللجان بعرض تقاريرها وتوصياتها علــى مجلس اإلدارة التخاذ ما يلزم من قرارات، وترفع 

توصياتها للمجلس التخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

4. علــى اللجــان أن تحيــط المجلــس علًما بمــا تقوم به أو تتوصــل إليه من نتائــج أو ما تقدمه من توصيات بشــفافية 

مطلقة. ويتوجب على المجلس متابعة عمل اللجان بشكل دوري للتحقق من قيامها باألعمال المسندة إليها.

5. للجان المجلس أن تســتعين بمستشــارين خارجيين لمساعدتها في أداء مهامها على نفقة الشركة، مع مراعاة أن 

يوافق المجلس مسبًقا على ذلك مع األخذ في االعتبار تجنب تعارض المصالح.

6. يجب أن يتضمن التقرير السنوي والموقع االلكتروني للشركة عرًضا مختصًرا عن تشكيل كل لجنة وعدد اجتماعاتها 

خالل السنة، كما يتوجب حضور رؤساء اللجان اجتماعات الجمعية العامة للشركة.

وفيما يلي أهم لجان مجلس اإلدارة:

أ ( لجنة التدقيق أو المراجعة 

يتــم تشــكيل لجنة التدقيق أو المراجعــة من أعضاء مجلس اإلدارة غيــر التنفيذيين والمســتقلين على أن يكون من 

بينهــم عضًوا واحًدا على األقل ممن لديهم معرفة ودراية باألمور المالية والمحاســبية، وتتمتع اللجنة باإلســتقالل في 

عملها. وتتولى اللجنة بشــكل رئيســي مهمة اإلشراف والرقابة على أعمال المحاســبة والرقابة والتدقيق في الشركة 

بما في ذلك ما يلي:

1. دراسة نظام الرقابة الداخلية في الشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.

2. دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس اإلدارة واإلدالء برأيها وتوصياتها بخصوصها.

3. دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة واإلدالء برأيها وتوصياتها بخصوصها. 

4. التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مدققي حســابات للشــركة وتحديد مؤهالتهم وكفاءاتهم  واستقالليتهم. 
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ويكون قرار تعيينهم وتحديد أتعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.

5. االطالع على خطة التدقيق والمراجعة لمدقق الحسابات وإبداء المالحظات عليها. 

6. دراســة مالحظات وتوصيات مدقق الحســابات على القوائم المالية واألخرى الواردة في خطاب اإلدارة الوارد من 

المدقق ومتابعة ما تم بشأنها.

7. التأكد من التزام الشركة بالقوانين والتشريعات واللوائح واألنظمة المطبقة.

8. التوصيــة بالموافقة على قيام مكتب مدقق الحســابات بعمليات إضافية غير مراجعة الحســابات، والتوصية  

بالموافقة على ما يتقاضاه عن تلك العمليات بما يتناسب مع أتعابه السنوية.

9. مناقشــة واعتماد الخطة الســنوية إلدارة التدقيق والمراجعة الداخلية والتأكد من كفاءة عملها والتأكد من 

شمول عملية التدقيق لكافة إدارات وأنشطة الشركة.

10. االطالع على تقارير التدقيق والمراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة اإلجراءات 

التصحيحية لها.

11. دراسة وتقييم أنظمة اإلنذار المبكر في الشركة واقتراح ما يلزم لتحسينها وتطبيقها بفاعلية.

12. دراسة وتقييم أنظمة تأمين والمعلومات والبيانات وكيفية حمايتها من أي اختراقات داخلية أو خارجية.

13. تقييم نظام الرقابة الداخلية للشركة بشكل دوري ورفع التوصيات لمجلس اإلدارة بشأنها.

14. دراسة المالحظات والمخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها.

15. دعــوة مدقــق حســابات الشــركة أو رئيــس إدارة التدقيــق والمراجعة الداخليــة أو من تراه من داخــل أو خارج 

الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة.

16. تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس اإلدارة. 

ب ( لجنة الترشيحات 

وتتولى اللجنة بشكل رئيسي ما يلي:

1. المراجعة الدورية والمســتمرة لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناســبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف 

اإلدارة العليا وتحديد المؤهالت المطلوبة في ظل تطبيق خطة تتابع السلطة.

2. تحديد مسؤوليات أعضاء المجلس من التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين، ووضع التوصيف الوظيفي 

للقيادات التنفيذية العليا بالشركة والموظفين وأسس اختيارهم.
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3. إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها، ومراجعتها بشكل سنوي.

4. التحقق بصفة مستمرة من استقاللية أعضاء المجلس المستقلين والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح.

5. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

6. إعداد تقرير دوري عن نتائج أعمالها وتوصياتها للعرض على مجلس اإلدارة التخاذ الالزم بشأنه.

ج( لجنة المكافآت

وتتولى اللجنة بشكل رئيسي ما يلي:

1. اقتراح سياســات واضحــة لمكافآت وامتيازات أعضاء مجلــس اإلدارة وأعضاء اللجــان واإلدارة التنفيذية العليا، 

واالستعانة بمعايير ترتبط منح المكافآت واالمتيازات باألداء واستردادها في حال قيامهم بمخالفات محددة في 

الشركة، ومراجعة تلك السياسات سنوًيا بعد عمل الدراسات واالستقصاءات الالزمة.

2. إعداد تقرير ســنوي مفصل عن كافة المكافآت والمزايا والمنافع التي يتحصل عليها أعضاء المجلس واإلدارة 

التنفيذية العليا للعرض على الجمعية العامة.

د( لجنة إدارة المخاطر 

وتتولى اللجنة بشكل رئيسي ما يلي:

1. وضــع األطــر التنفيذية واإلجراءات والقواعد التي يعتمدها المجلس والالزمــة للتعامل مع كافة أنواع المخاطر 

التي قد تواجه الشركة مثل المخاطر االستراتيجية ومخاطر التشغيل ومخاطر السوق ومخاطر االئتمان، ومخاطر 

الســمعة ومخاطر نظم المعلومات وحماية البيانات وكافة أنواع المخاطر التي من شــأنها التأثير على نشــاط 

واستدامة الشركة.

2. مساعدة مجلس اإلدارة في وضع سياسات واستراتيجيات إدارة المخاطر في الشركة وتحديد وتقييم مستوى 

المخاطر الممكن للشركة قبوله، والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا الحد من المخاطر.

3. اإلشراف والتحقق من مدى فاعلية وحدة إدارة المخاطر في الشركة في تنفيذ األعمال المسندة إليها، والتأكد 

من أنها تقوم بعملها بالشكل المطلوب وفي حدود االختصاصات المقررة لها.

4. التأكد من استقاللية موظفي وحدة إدارة المخاطر عن األنشطة التي قد ينجم عنها تعرض الشركة للمخاطر، 

وأن لديهم اإلدراك والمعرفة  الكاملة بالمخاطر المحيطة بالشركة.

5. إعداد تقرير دوري عن نتائج أعمالها وتوصياتها للعرض على مجلس اإلدارة التخاذ الالزم بشأنه.
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هـ( لجنة الحوكمة

وتتولى اللجنة بشكل رئيسي ما يلي:

1. التقييم الدوري لنظام الحوكمة في الشــركة وصياغة األدلة والمواثيق والسياســات الداخلية الخاصة بكيفية 

تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركة.

2. إعداد تقرير ســنوي عن مدى التزام الشــركة بقواعد حوكمة الشــركات، مع وضع إجراءات مناســبة  الستكمال 

تطبيق تلك القواعد.

3. مراجعــة التقرير الســنوي للشــركة وتقرير مجلــس اإلدارة وباألخص فيمــا يتعلق ببنود اإلفصــاح وغيرها من 

البنود ذات الصلة بحوكمة الشركات.

4. حفظ وتوثيق ومتابعة التقارير الخاصة بتقييم أداء المجلس. 

5. دراسة مالحظات الجهات الرقابية بخصوص مدى االلتزام بتطبيق الحوكمة في الشركة ومتابعة ما تم بشأنها.

و( لجان أخرى 

ويمكــن لمجلس اإلدارة تشــكيل لجــان أخرى تكلــف بموضوعات معينة بحســب حاجة وطبيعة عمل الشــركة، وعلى 

مجلس اإلدارة تحديد مدة عمل وصالحيات هذه اللجان وتنظيم عملها وتشكيلها والمقابل المادي ألعضائها.

ومن هذه اللجان على سبيل المثال ما يلي:

1. اللجنة التنفيذية

عادة ما تكون في المؤسســات المالية، ويمكن تشــكيلها في كافة أنواع الشركات بحسب الحاجة إليها. 

وتتكون من أعضاء المجلس التنفيذيين والقيادات التنفيذية العليا في الشــركة، وتكون مســؤولة عن 

متابعــة  انجــاز األعمال اليومية فيها. ويقوم مجلس اإلدارة بمراقبة أدائها وتقييمها بشــكل دوري للتأكد 

من فعاليتها.

2. لجنة االستثمار

وهي لجنة تشكل أيضا عاًدة في المؤسسات المالية، ويمكن تشكيلها في كافة أنواع الشركات بحسب 

الحاجــة إليهــا. وتشــكل من أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء مــن اإلدارة التنفيذية العليا بهــدف معاونة 

المجلــس في تحديد وتوظيف عوائد ومدخرات الشــركة أو عمالئها في اســتثمارات تــدر أفضل عائد طبًقا 

للسياسة االستثمارية المعتمدة من مجلس اإلدارة.
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3. لجنة المسؤولية االجتماعية

تقوم برفع توصياتها للمجلس بشــأن سبل االلتزام بالمســؤولية االجتماعية تجاه المجتمع والبيئة التي 

تعمل فيها الشركة، مما يضمن استدامة الشركة على المدى الطويل وزيادة ارتباطها بالمجتمع.

لجنة السالمة والصحة المهنية  .4

وتشكل عادة في الشركات الصناعية، وتكون معنية بمراقبة ومتابعة تنفيذ التوصيات الخاصة بالسالمة 

والصحة المهنية للعاملين في مصانع الشركة ومواقعها الميدانية.

5. لجنة حماية البيئة 

 وتكون مسؤولة عن السياسات البيئية الواجب اتباعها من قبل الشركة في إطار المحافظة على البيئة.
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الفصل الثالث
المستثمرون المؤسسيون والبورصات 

وشركات الخدمات المالية
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الفصل الثالث

المستثمرون المؤسسيون والبورصات 
وشركات الخدمات المالية

للمستثمرين المؤسسيين والبورصات وشركات الخدمات المالية دور مهم في ترشيد وتدعيم ممارسات الحوكمة في 

الشركات، ومن المحاور التي من الممكن أن يكون لهم  دور هام فيها:

1. أن يقوم المســتثمرون المؤسســيون والذين يديرون حسابات الغير باإلفصاح عن سياسات الحوكمة والتصويت 

المتبعة والمتعلقة باالســتثمارات التي يديرونها واإلجراءات التي وضعوها لذلك، إضافة الى أي تعارض مصالح قد 

يؤثر على هذه االستثمارات.

2. يتوجــب ان تقوم شــركات الحفظ االمين بالتصويت في اجتماعات الهيئــة العامة وفقًا لتوجيهات مالكي االوراق 

المالية المتعاقدين معها.

3. ان يقــوم المســتثمرون المؤسســيون وشــركات الخدمــات الماليــة والصناديــق االســتثمارية التي تقــوم بإدارة 

استثمارات للمستثمرين باإلفصاح عن اي تعامالت جوهرية او مؤثرة مع الشركات التي يديرون مساهمات فيها قد 

تؤثر على استقاللية قرارهم االستثماري.

4. يتوجب على شركات الخدمات المالية التي تقوم بتقديم خدمات استشارية للمستثمرين اإلفصاح عن اي تعارض 

في المصالح قد يؤثر على سالمة واستقاللية خدماتهم االستشارية.

5. أن تكــون هناك سياســة محكمة للتعامل مــع المعلومات الداخلية وتجنب التالعب والممارســات غير القانونية 

في األســواق في عملياتهم، وأن تكون هناك أســس واضحة للفصل بين المهام ومنع تسرب المعلومات بالنسبة 

للمهام التي قد تؤدي لتعارض المصالح.

6. يتوجب على المستثمرين المؤسسين والبورصات وشركات الخدمات المالية العمل على منع التعامل الداخلي 

وكافة األعمال غير القانونية في األسواق المالية.
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7. أن تقــوم األســواق الماليــة والبورصات بتوفير كافــة المعلومات المتعلقة باألســعار ومؤشــرات األداء بما يمكن 

المستثمرون من متابعة استثماراتهم واتخاذ قراراتهم. 

8. أن تتــم صياغــة سياســة عامة واضحــة لتحديد وإدارة حاالت تعــارض المصالح وذلك بهدف اتخــاذ كافة الخطوات 

لتحقيق مصالح المستفيدين والعمالء.
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الفصل الرابع
اإلفصاح والشفافية
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الفصل الرابع

اإلفصاح والشفافية

1. يتوجــب علــى الشــركة وضع إجــراءات عمل خطيــة وفقا لسياســة اإلفصــاح المعتمدة من قبــل مجلس اإلدارة 

لتنظيــم شــؤون اإلفصــاح عــن المعلومــات ومتابعــة تطبيقها وفقــًا لمتطلبــات الجهــات الرقابية والتشــريعات 

النافذة.

2. على الشــركة أن توفر المعلومات اإلفصاحية للمساهمين والمســتثمرين بصورة دقيقة وواضحة وغير مضللة 

وفــي األوقات المحــددة، وفقًا لمتطلبات الجهــات الرقابية والتشــريعات النافذة بما يمكنهم مــن اتخاذ قراراتهم. 

بمــا في ذلك اإلفصاحــات المتعلقة بما يلي:

الدورية. التقارير   -

- المعلومــات الجوهرية.

- عــدد االوراق الماليــة المصــدرة من قبل الشــركة والتــي يمتلكهــا كل من أعضاء مجلــس اإلدارة واإلدارة 

التنفيذيــة العليا واقاربهم.

- تعامالت األطراف ذوي العالقة مع الشــركة.

- تفصيــل عــن المزايــا المكافآت والتعويضات المدفوعــة لكل من أعضاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

لعليا. ا

3. على الشــركة تنظيم حســاباتها وإعداد بياناتهــا المالية وفق المعايير الدولية الخاصة بإعــداد التقارير المالية 

.)IFRS(

4. علــى الشــركة اســتخدام وســائل تكنولوجيــا المعلومات وموقعهــا االلكتروني على شــبكة اإلنترنــت لتعزيز 

اإلفصاح والشــفافية وتوفير المعلومات والتواصل مع المســاهمين بشــكل خاص وأصحــاب المصالح والجمهور.
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5. علــى الشــركة أن تفصح عن سياســاتها وبرامجها تجاه المجتمــع المحلي والبيئة.

6. ال يجوز ألي شــخص مطلع في الشــركة إفشــاء المعلومات الداخلية المتعلقة بالشــركة لغير المرجع المختص 

أو القضاء، كما ال يجوز تداول األوراق المالية الصادرة عن الشــركة أو حمل الغير على تداولها بناء على معلومات 

داخلية أو اســتغالل معلومات داخلية أو ســرية لتحقيق مكاســب مادية أو معنوية.

7. يتوجب على الشــركة أن تنشــئ وحدة تنظم شــؤون المســتثمرين بحيث تكون مســؤولة عن وتوفير البيانات 

والمعلومات والتقارير الالزمـــــة للمســاهمين وجمهور المســتثمرين.
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الفصل الخامس
الرقابة الداخلية



40

الفصل الخامس

الرقابة الداخلية

القاعدة األولى: وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي
 Internal Control 

على الشــركة اتخاذ الخطوات الكفيلة بتحقيق الرقابة الداخلية على ســير العمل في الشــركة بما في ذلك إنشــاء 

وحــدة خاصة للرقابة والتدقيق الداخلي تكون مهامها الرئيســية ما يلي:

1. التأكــد مــن االلتزام بتطبيق أحكام التشــريعات النافــذة ومتطلبات الجهات الرقابيــة بما في ذلك قواعد 

حوكمــة الشــركات واألنظمة الداخليــة والسياســات والخطط واإلجــراءات والتعليمات التــي يضعها مجلس 

اإلدارة.

2. تحديــد االختصاصــات والفصل التام بين المســؤوليات والمهــام واإلجرءات الهادفة لعــدم حصول تعاض 

للمصالــح، بحيث يتم مراعاة ذلك عند إعداد الهيكل التنظيمي للشــركة.

3. ضمــان دقة وجودة المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الشــركة.

4. حمايــة أصــول الشــركة المادية مــن األخطار التــي يمكــن أن تتعرض لهــا وتوثيق وتســجيل تلك األصول 

الشركة. بسجالت 

5. زيادة الكفاءة اإلنتاجية للشــركة وتحقيــق أهدافها بأقل التكاليف.
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القاعدة الثانية: وحدة إدارة المخاطر
علــى الشــركة انشــاء إدارة مختصة بــإدارة المخاطر تكون مهامها الرئيســية تحديد وقيــاس ومتابعة األخطار التي 

تتعــرض لها الشــركة ووضع األنظمة واإلجراءات الفعالــة إلدارة المخاطر والتخفيف من آثارها.
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الفصل السادس
مدقق أو مراجع الحسابات الخارجي 

External Auditor
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الفصل السادس

مدقق أو مراجع الحسابات الخارجي 
External Auditor

1. يعيــن مراقب الحســابات ممن تتوافر فيهم الشــروط المنصــوص عليها في التشــريعات ذات العالقة بما في ذلك 

الكفاءة والسمعة والخبرة الكافية، وبما يتناسب مع حجم وطبيعة نشاط الشركة.

2. يتم تعيين مدقق الحسابات من قبل الجمعية العامة بناء على ترشيح من مجلس اإلدارة استنادا إلى توصية لجنة 

التدقيق أو المراجعة لســنة واحدة قابلة للتجديد ولمدة ال تزيد على أربع ســنوات متتالية ويجوز إعادة تكليفه بتدقيق 

حسابات الشركة بعد مرور سنتين على االقل.

3. يجب أن يتمتع المدقق باالستقاللية وفقًا لمعايير التدقيق الدولية. 

4. يتوجب أن يكون مدقق الحســابات مســتقال تماًما عن الشركة وعن أعضاء مجلس إدارتها، فال يكون مثال مؤسسا أو 

مســاهًما فيهــا أو عضًوا في مجلس إدارتها، أو تربطه صلة قرابة بأي من أعضــاء مجلس إدارتها أو إدارتها العليا حتى 

الدرجة الثانية، أو أن يكون شريكا ألي عضو من أعضاء المجلس أو موظفا لديه، أو أن يقوم بصفة دائمة بأي عمل فني أو 

إداري أو استشاري فيها، ويجب أن يكون محايًدا فيما يبديه من أراء، كما يجب أن يكون عمله محصًنا ضد تدخل مجلس 

اإلدارة.

5. ال يجــوز أن يتعاقــد مجلــس اإلدارة مع مدقق حســابات الشــركة ألداء أية أعمــال إضافية غير مرتبطــة بعمله كمدقق 

للحســابات بشــكل مباشــر أو غير مباشــر إال بعد أخذ موافقة لجنة التدقيق أو المراجعة، وبشــرط أال يكون هذا العمل 

اإلضافي من األعمال المحظورة على مدقق الحسابات القيام بها.

6. ال يجوز تعيين أي من موظفي مكتب مدقق الحســابات في اإلدارة التنفيذية العليا للشــركة إال بعد مرور ســنة على 

األقل من تركه تدقيق حسابات الشركة.

7. على لجنة التدقيق أو المراجعة عند النظر في الموافقة على أداء مدقق الحســابات لألعمال اإلضافية وتحديد أتعابه 

عنهــا أن تراعــي عدم تأثير ذلك على اســتقالليته، مع ضرورة اإلفصاح عن ذلك في الجمعية العامة للمســاهمين وفي 

التقرير السنوي.
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ومن أهم واجبات مدقق الحسابات ما يلي:

1. أن يمارس األعمال الموكلة إليه باستقالل وحيادية.

2. مراقبة أعمال الشركة.

3. تدقيق حسابات الشركة وفقًا للمعايير الدولية.

4. فحص األنظمة اإلدارية والمالية للشركة وأنظمة الرقابة الداخلية وإبداء الرأي بخصوص فاعليتها، والتأكد من 

مالءمتها لحسن سير أعمال الشركة والمحافظة على أموالها.

5. التحقق من ملكية الشركة لموجوداتها وقانونية االلتزامات المترتبة على الشركة.

6. حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة.

7. اإلجابة على أســئلة واستفســارات مســاهمي الشــركة بخصوص البيانات المالية والحســابات الختامية خالل 

اجتماعات الجمعية العامة.

8. إبداء الرأي في عدالة البيانات المالية للشركة وطلب تعديلها إذا كان هناك ما يؤثر على عدالتها.

9. التبليغ عن أي مخالفة للتشــريعات النافذة أو أي أمور مالية أو إدارية ذات أثر ســلبي على أوضاع الشــركة إلى 

الجهات المختصة.
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الفصل السابع

تجنب تعارض المصالح

Conflict of Interests

1. يتوجب على مجلس اإلدارة أن يكون لديه سياســة محددة بشــأن تعارض المصالح بحيث تشتمل على تحديد لحاالت 

تعارض المصالح وكيفية معالجتها والتعامل مها.

2. ال يجــوز أن يكــون لعضــو مجلس اإلدارة أية مصلحة مباشــرة أو غير مباشــرة في األعمال والعقود التي تتم لحســاب 

الشركة إال بترخيص مسبق من الجمعية العامة يجدد كل سنة.

3. ال يجوز للشركة أن تقدم قرضا نقديا من أي نوع لرئيس المجلس أو أي من أعضائه أو ألي من أقربائهم. ويستثنى من 

ذلك البنوك والشــركات المالية التي يجوز لها ضمن غاياتها أن تقرض أيا ممن ســبق ووفق الشروط التي تتعامل بها 

مع عمالئها اآلخرين، على أن يتم اإلفصاح عن ذلك ضمن التقرير السنوي للشركة.

4. يجب االفصاح من خالل أعضاء مجلس اإلدارة عن أية مصالح مادية أو تعامالت أو أمور تخصهم يكون من شأنها التأثير 

على نشاط الشركة أو مصالحها. كما يلتزم عضو مجلس اإلدارة باإلمتناع عن التصويت حال تعارض المصالح.

5. ال يجوز قيام عضو مجلس اإلدارة - بغير ترخيص مسبق من الجمعية العامة يجدد كل سنة - باالشتراك أو المساهمة 

في أي عمل من شأنه منافسة الشركة. ويجب اإلفصاح عن تعارض المصالح حتى ولو لم تتم تلك المعامالت.

6. يضــع مجلــس اإلدارة معاييــر لضبــط معامــالت األطــراف ذات العالقــة بمــا ال يخل بمصلحــة الشــركة ويحفظ حقوق 

مساهميها.

7. يضــع المجلــس إجراءات تهدف إلى منع األشــخاص المطلعين في الشــركة من اســتغالل معلومات داخلية ســرية 

لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية. 
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تعامالت األطراف ذات العالقة

ال يجوز للشــركة ابرام التعامالت او الصفقات مع االطراف ذوي العالقة والتي تبلغ نســبة معينة من موجودات الشــركة 

وفقًا ألخر بيانات مالية للشــركة اال بموافقة مجلس االدارة والجمعية العامة، وال يجوز للطرف ذو العالقة التصويت على 

قرار مجلس االدارة والجمعية العامة الذي يصدر بشأن التعامل الذي يخصه.

حقوق أصحاب المصالح

1. يضع مجلس اإلدارة سياســة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح بما يضمن التعاون الفعال معهم وتنفيذ التزامات 

الشركة تجاههم وحفظ حقوقهم وتوفير المعلومات الالزمة لهم وإقامة عالقات جيدة معهم.

2. يجــب أن يؤكــد إطــار القواعد المنظمة لحوكمة الشــركات على ضرورة احترام حقوق أصحــاب المصالح التي يحميها 

القانون.

3. يجب إتاحة الفرصة ألصحاب المصالح للحصول على تعويض مناسب عن انتهاك حقوقهم.

المسؤولية اإلجتماعية

1. تعتبــر المســؤولية اإلجتماعيــة مــن أهــم الوســائل التي تظهر مســاهمة الشــركة اإليجابيــة في تحقيــق التنمية 

المســتدامة في المجتمع المحيط الذي تعمل فيه وحرصها على الحد من أي تأثيرات ســلبية لنشــاطاتها عليه وعلى 

البيئة و اإلقتصاد الوطني.

2. يتوجب على مجلس ادارة الشــركة وضع اســتراتيجية واضحة للتعامل مع متطلبات المســؤولية اإلجتماعية، وعلى 

اإلدارة التنفيذية وضع خطة عمل لتنفيذ هذه االسترتيجية.

3. على الشركة اإلفصاح في تقريرها السنوي عن األنشطة التي تقوم بها في مجال المسؤولية اإلجتماعية.  
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