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تتحثد هٌبثت تألورتق تلمثلٌة  ٌسعىٌعد تعزٌز تلتنمٌة وتلتكثمل تالقتصثدي تلعربً، أحد أهم تألهدتؾ تلربٌسٌة تلتً 

 معثٌٌر كفثءة تلمعثمالت فً أسوتق تألورتق تلمثلٌة تلعربٌة وسالمتهث.أرقى  إلىتلعربٌة إلى تحقٌقهث، وذلك للوصول 

إلى  2016مجلس تإلتحثد وضع خطة تسترتتٌجٌة طموحة لألعوتم من  قرروفى سبٌل تحقٌق هذت تلهدؾ تلربٌسً، 

تلك تلخطة ، آخذتً بعٌن تإلعتبثر مسثهمة مجثل تألسوتق تلمثلٌةفً فٌمث ٌتعلق  تطلعثت تلدول تألعضثءتتفق مع  2020

، وأن ٌصج مث ٌتم تنجثزه بتلك تلخطة فً لة، وسبل تحقٌقهثتلخمس تلمقب فً تحدٌد أولوٌثت عمل تالتحثد خالل تلسنوتت

، وذلك من خالل تبثدل تلمعلومثت وتلخبرتت تلمختلفة وتلمسثعدة تلفنٌة، وتضثفر جهود جمٌع مصلحة تلدول تألعضثء

تق تلمثلٌة تلدول تألعضثء، بمث ٌحقق تلهدؾ تلربٌسً، وهو تلموتءمة وتلتوتفق بٌن تلقوتنٌن وتألنظمة تلمطبقة فً تألسو

 فً تحقٌق تلعدتلة وتلكفثءة وتلشفثفٌة. ٌسثهم تلتشرٌعٌة وتلتنظٌمٌة، ممث بؤطرهث تلعربٌة، وتإلرتقثء 

أحد أهم تلمحثور تلربٌسٌة فً تلك تلخطة، تلعمل على تحقٌق تإلنسجثم وتلتقثرج بٌن تشرٌعثت تلدول تألعضثء أن وحٌث 

تالختالفثت فً تلنظم  مع تألخذ بعٌن تالعتبثرٌة فً عدة مجثالت، أدلة إرشثد هدفت تلخطة العدتدوأنظمتهث، فقد 

وتلتحدٌثت تلتً توتجه تألسوتق تلمثلٌة تلعربٌة، وكذت تلمسثعدة فً تطوٌر نظم وقوتعد تلحوكمة تلتشرٌعٌة وتلتنظٌمٌة، 

مبثدئ حوكمة تلشركثت  تطبٌقوممث ال شك فٌه بؤن  وتحتٌثجثتهث وتلعوتمل تلمإثرة فٌهث، ودور تإلتحثد فً موتجهتهث.

عضثء أحد تلموضوعثت تلهثمة تلتً تسعى تلدول تألٌعد ، تلعربٌة وتإلفصثح للشركثت تلمدرجة فً تألسوتق تلمثلٌة

  بمث ٌتمثشى مع أفضل تلممثرسثت وتلمعثٌٌر تلدولٌة. تلتشرٌعٌة وتلتنظٌمٌة تهوتالرتقثء بمنظوم هتحثد إلى تحدٌثبثإل

أعده فرٌق تلعمل تلمكلؾ بثعدتد دلٌل تسترشثدي لقوتعد  تلذي تلمسح إلى تلدرتسة تستنثدت هذه وفً هذت تإلطثر تم تعدتد

 حوكمة تلشركثت تلمدرجة فً تألسوتق تلمثلٌة تلعربٌة بثلتعثون مع تألمثنة تلعثمة التحثد هٌبثت تألورتق تلمثلٌة تلعربٌة،

 تلمثل رأس أسوتق تجثرج للتعرؾ على فً تالتحثد تألعضثء تلمثلٌة تألورتق هٌبثت تالستبٌثن على تعمٌم تم حٌث

( 13) قثمت تالطثر، هذت حوكمة تلشركثت تلمدرجة فً تألسوتق تلمثلٌة تلعربٌة. وضمن على فً مجثل تلرقثبة تلعربٌة

قبل فرٌق  من تالستبٌثن نتثبج وتحلٌل درتسة تتم حٌث تالستبٌثن، بثإلجثبة على مشكورة بثالتحثد دولة من تألعضثء

 .تلجثنج فً هذت حوكمة تلشركثت تلمدرجة فً تألسوتق تلمثلٌة تلعربٌة لموضوع أعمق فهم إلى للتوصل تلعمل وذلك

 مجثل تعزٌز فً تلمثلٌة تلعربٌة تألورتق تلعبه هٌبثت تلذي وتلحٌوي تلهثم تلدور تلمسح نتثبج أظهرت فقد وعمومث،

 رتس أسوتق لدى تلمطبقة خالل تإلجرتءتت من ذلك ٌظهر حٌث حوكمة تلشركثت تلمدرجة فً تألسوتق تلمثلٌة تلعربٌة،

 تطبقهث. تلتً وتإلنفثذ تلرقثبٌة وتإلجرتءتت هذت تلشؤن فً تلعربٌة تلمثل
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تلحثجة إلى حوكمة تلشركثت فً تلعدٌد من تالقتصثدتت تلمتقدمة وتلنثشبة خالل تلعقود تلقلٌلة تلمثضٌة، وخثصة ظهرت 

فً أعقثج تالنهٌثر تالقتصثدي وتألزمثت تلمثلٌة فضال عن تلفسثد وإفالس عدد من تلشركثت تلكبرى.  وأدت سلسلة من  

حثجة فً إعثدة تلنظر فً دٌنثمٌكٌة حوكمة تلشركثت، حٌث أن تإلفالسثت فً تلسنوتت تالثنتً عشرة تلمثضٌة إلى تل

إفالس كل من شركة تنرون وشركة ورلدكوم فً تلوالٌثت تلمتحدة تألمرٌكٌة أدى إلى لفت تنتبثه تلعثلم وأثثر تلتسثإل 

 .حول ممثرسثت حوكمة تلشركثت تلحثلٌة، ممث دفع تلعثلم إلى تلتركٌز على حوكمة تلشركثت بشكل أكبر

ك، ونظرتً إلى تالهتمثم تلمتزتٌد لمفهوم تلحوكمة، حرصت تلعدٌد من تلمإسسثت على درتسة تلمفهوم وتحلٌل وتطوٌر لذل

بحوكمة تلشركثت فً عدة بلدتن وتم  مختصةمعثٌٌر محددة لتطبٌقه. وعلٌه فقد تم وضع وتطوٌر مبثدئ وقوتعد 

تصدترهث من قبل هٌبثت تألورتق تلمثلٌة وتلمصثرؾ تلمركزٌة وتألسوتق تلمثلٌة وجمعٌثت ومعثهد أعضثء مجلس 

تإلدترة وتلمدٌرٌن بدعم من تلحكومثت وتلمنظمثت تلدولٌة. وتم تلحصول على آرتء ومالحظثت تلشركثت وتلمستثمرٌن 

 تلعالقة فً تلسوق.تلمإسسٌٌن وتلجهثت ذتت 

وقد تنثفست معظم دول تلؽرج وتلشرق فً إتبثع أسلوج حوكمة تلشركثت فً تلنوتحً تلمثلٌة وتإلدترٌة فً تلشركثت، 

وعملت على تطبٌقه فً كثٌر من منشآتهث ومإسسثتهث تالستثمثرٌة، وتختلؾ تلدول فً تبنٌهث تطبٌقهث لحوكمة تلشركثت 

 خهث تالقتصثدي.بثختالؾ أنظمتهث تلقثنونٌة ومنث

تتضمن تلحقوق وتلوتجبثت لكثفة من تألسس وتلممثرسثت تلتً  وٌمكن تعرٌؾ قوتعد حوكمة تلشركثت بؤنهث مجموعة

تلمتعثملٌن وذوي تلعالقة مع تلشركة مثل مجلس تإلدترة وتلمسثهمٌن وتلدتبنٌن، تلبنوك وتلموردٌن ... إلخ . وتظهر من 

تلمطبقة بثلشركة وتلتً تحكم تتخثذ أي قرتر قد ٌإثر على مصلحة تلشركة أو تلمسثهمٌن خالل تلنظم وتللوتبح تلدتخلٌة 

تلقوتعد تلتً تنظم تلعالقثت وتإلدترة فً  من بهث. كمث ٌمكن تعرٌفهث بؤنهث تإلطثر تلمحدد تلذي ٌحتوي على مجموعة

ث وٌحمً وٌعزز مصثلح تألطرتؾ تلشركة وٌحدد تلحقوق وتلوتجبثت وتلمسإولٌثت بمث ٌحقق أهدتؾ تلشركة وؼثٌثته

 ث.تلمرتبطة به

 :مث ٌلً بثلنسبة للشركثت حوكمة تلقوتعد تطبٌق  ومن أهم فوتبد

وضع و تالستخدتم تألمثل للموترد وتخفٌض تلتكثلٌؾمن خالل  رفع تلكفثءة تالقتصثدٌة للشركة وتعزٌز أدتبهث (1

 وسبل تحقٌقهث.تإلطثر تلتنظٌمً تلذي ٌمكن من خالله تحدٌد أهدتؾ تلشركة 

تالنفتثح على أسوتق تلمثل تلعثلمٌة وجذج قثعدة عرٌضة من تلمستثمرٌن )بثألخص تلمستثمرٌن تألجثنج( لتموٌل  (2

 تلمشثرٌع تلتوسعٌة . 

ن حمثٌة حقوقهم ولذلك نجد أن تلمستثمرٌن ثضملتلتً تطبق قوتعد تلحوكمة فً تلشركثت زٌثدة ثقة تلمستثمرٌن  (3

وتعد تلحوكمة ، قد ٌقوموت بثلتفكٌر جٌدتً قبل بٌع أسهمهم فً تلك تلشركثت حتى عندمث فً تلشركثت تلتً تطبق ق
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تتعرض ألزمثت مإقتة تإدي إلى تنخفثض أسعثر أسهمهث لثقتهم فً قدرة تلشركة على تلتؽلج على تلك تألزمثت 

 ممث ٌجعل تلك تلشركثت قثدرة على تجثوزهث.

ت من خالل وجود قوتعد حسن تالدترة وتلمحثسبة وتالفصثح وتلحد من تلفسثد فً تلشركث تخفٌض تلمخثطر (4

 وتعزٌز تلرقثبة وتالدترة فٌهث. وتلشفثفٌة

 تعمٌق تلثقة فً تالقتصثد وفً تلشركثت. (5

 أما بالنسبة للمساهمٌن، فتتمثل أهمٌة لواعد حوكمة الشركات فً:

تلخثصة بؤي تؽٌرتت جوهرٌة  ضمثن تلحقوق لكثفة تلمسثهمٌن مثل حق تلتصوٌت، حق تلمشثركة فً تلقرترتت (1

 قد تإثر على أدتء تلشركة فً تلمستقبل.

مسثعدة تلمسثهمٌن على تحدٌد تلمخثطر تلمترتبة على تالستثمثر فً هذه تلشركثت من خالل تالطالع على  (2

 وتلقرترتت تلجوهرٌة تلمتخذة من قبل تإلدترة تلعلٌث. تلمثلًتإلفصثح تلكثمل عن أدتء تلشركة وتلوضع 

 

 ولضمان أكبر لدر من الفاعلٌة لحوكمة الشركات:

تلقثنون  ٌجج أن ٌعمل هٌكل حوكمة تلشركثت على رفع مستوى تلشفثفٌة وكفثءة تألسوتق، وأن ٌتوتفق مع دور (1

 ولٌثت بٌن تلهٌبثت تلمختلفة تلمسبولة عن تإلشرتؾ وتلرقثبة وتإللزتم بتطبٌق تلقثنون.وٌحدد بوضوح تقسٌم تلمسإ

طوٌر هٌكل حوكمة تلشركثت مع مرتعثة تؤثٌرهث على تألدتء تالقتصثدي تلكلً ونزتهة تلسوق، ٌجج أن ٌتم ت (2

 وتلحوتفز تلتً تخلقهث للمشثركٌن بثلسوق، وتلتروٌج لشفثفٌة وكفثءة تألسوتق.

عد إن تلمتطلبثت تلقثنونٌة وتلرقثبٌة تلتً تإثر على ممثرسة حوكمة تلشركثت دتخل تلتشرٌع ٌجج أن تتوتفق مع قوت (3

 تلقثنون وشفثفٌته وتاللزتم بتطبٌقه.

 ٌجج أن تنص تلتشرٌعثت بوضوح على تقسٌم تلمسبولٌثت بٌن تلهٌبثت تلمختلفة مع ضمثن تحقٌق مصثلح تلجمهور. (4

ولة عن تنفٌذ تلقثنون بثلسلطة وتلنزتهة وتلموترد تلالزمة للقٌثم لهٌبثت تإلشرتفٌة وتلرقثبٌة تلمسإٌجج أن تتمتع ت (5

 سلوج مهنً وطرٌقة موضوعٌة.بوتجبثتهث بؤ

علمثً بؤنه فً معظم تلممثرسثت تلعثلمٌة تكون قوتعد/ مبثدئ تلحوكمة تلصثدرة عن تلجهثت تلمنظمة لسوق رأس تلمثل 

، بحٌث توضح تلشركثت تلمدرجة فً Comply or explainتعتمد على مبدأ تلتطبٌق أو تفسٌر سبج عدم تلتطبٌق 

 تطبٌق تلمبثدئ أو أسبثج عدم تطبٌقهث. مدى تألسوتق فً تقثرٌر تلحوكمة
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قد تعددت تلمنظمثت تلدولٌة تلتً أولت تهتمثمثً كبٌرتً بدرتسة آلٌثتهث ومدى فثعلٌتهث بثألسوتق تلنثشبة وتلمتقدمة ووضع و

أحد أبرز هذه تلمإسسثت، OECD تلقوتعد تلخثصة بحوكمة تلشركثت فٌهث. وتعتبر منظمة تلتعثون تالقتصثدي وتلتنمٌة 

حٌث تستند تلمبثدئ تلتً أصدرتهث إلى تجثرج تلدول تألعضثء، إضثفة إلى تالستفثدة من إسهثمثت عدد من تلدول ؼٌر 

 تلمنظمة، وتلبنك تلدولً وصندوق تلنقد تلدولً، وقطثع تألعمثل من مستثمرٌن وتتحثدتت مهنٌة.فً تألعضثء 

تقدم تفثصٌل للتشرٌعثت تلوطنٌة للدول تألعضثء، ولكنهث تعتبر مبثدئ توجٌهٌة ٌتم  وتعتبر هذه تلمبثدئ ؼٌر ملزمة وال

تالستنثد إلٌهث عند إعدتد تألطر تلقثنونٌة وتلتنظٌمٌة تلخثصة بهم. كمث تهدؾ إلى تحسٌن تألطر تلقثنونٌة وتلمإسسٌة 

من تألطرتؾ، وتركز تلمبثدئ على  وتلتنظٌمٌة لحوكمة تلشركثت، وتوفٌر تإلرشثدتت للشركثت وتلمستثمرٌن وؼٌرهث

تلشركثت تلتً تتدتول فً سوق تألورتق تلمثلٌة، ولكنهث من نثحٌة أخرى تعتبر أدتة مفٌدة للشركثت تألخرى كثلشركثت 

 تلحكومٌة وتلشركة تلخثصة.

ة تلمبثدئ تلجدٌد G20بثلتعثون مع مجموعة تلعشرٌن   OECDوتلتنمٌة  تالقتصثدي تلتعثون وقد أصدرت منظمة

"، G20-OECD Corporate Governance Principles 2015" 2015تلشركثت عثم  بحوكمة تلخثصة

حقوق، وتلمعثملة وتل ضمثن وجود تطثر عثم وفعثل لحوكمة تلشركثت وتشمل هذه تلمبثدئ خمس مجثالت تتمثل فً

ودور أصحثج لمثلٌة تلوسٌطة وتلمإسسثت تالستثمثرٌة وأسوتق تألسهم وؼٌرهم من تلمإسسثت تتلمتكثفبة للمسثهمٌن، 

تلجوتنج تلتً تضمنتهث هذه أهم وفٌمث ٌلً بعض  ، وتالفصثح وتلشفثفٌة، ومسإولٌثت مجلس تإلدترة.(15)تلمصثلح

 تلمبثدئ:

 ضمان وجود إطار عام وفعال لحوكمة الشركات المبدأ األول: 

تلسوق وتلحوتفز تلتً تخلقهث وسالمة تلكلً تألدتء تالقتصثدي لحوكمة تلشركثت للتؤثٌر على  عثم أ. ٌنبؽً تطوٌر إطثر

  .للمشثركٌن فً تلسوق وتعزٌز أسوتق شفثفة تعمل بكفثءة

تلمتطلبثت تلقثنونٌة وتلتنظٌمٌة تلتً تإثر على ممثرسثت حوكمة تلشركثت متسقة مع سٌثدة تلقثنون أن تكون ج. ٌجج 

  .وشفثفة وقثبلة للتنفٌذ

  .سٌم تلمسإولٌثت بٌن تلسلطثت تلمختلفة بوضوح لخدمة تلمصلحة تلعثمةج. ٌنبؽً أن ٌتم تق

  .د. ٌجج أن تدعم تشرٌعثت تلسوق تلمثلٌة تلحوكمة تلفعثلة

للقٌثم بوتجبثتهث تلالزمة تلكثفٌة وتلنزتهة وتلموترد بثلصالحٌثت هـ. ٌجج أن تتمتع تلسلطثت تلتنظٌمٌة وتلتنفٌذٌة وتلرقثبٌة 

  .جرتءتت تلرقثبٌة فً تلوقت تلمنثسج وأن تكون شفثفة ووتضحةتالعٌة، وٌنبؽً أن تتخذ بطرٌقة مهنٌة وموضو

 .لتبثدل تلمعلومثت تألطرتؾتلثنثبٌة وتلمتعددة  وتالتفثقثتتلترتٌبثت  خاللو. ٌنبؽً تعزٌز تلتعثون عبر تلحدود من 
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 المبدأ الثانً: الحموق والمعاملة المتكافئة للمساهمٌن

حوكمة تلشركثت تلمعثملة تلمتكثفبة لجمٌع تلمسثهمٌن، ومن بٌنهم صؽثر تلمسثهمٌن وتلمسثهمٌن  ٌجج أن ٌكفل إطثر .1

 تألجثنج، كمث ٌنبؽً أن تتثح لكثفة تلمسثهمٌن فرصة للحصول على تعوٌض فعلً فً حثلة تنتهثك حقوقهم.

 ٌجج أن ٌعثمل تلمسثهمون تلمنتمون لنفس تلفبة معثملة متكثفبة. .2

 تول تألسهم بصورة ال تتسم بثإلفصثح وتلشفثفٌة.ٌجج أن ٌتم منع تد .3

تتصل  تإلفصثح عن أي مصثلح خثصة بهم قدٌجج أن ٌطلج من أعضثء مجلس تإلدترة وتلمدٌرٌن تلتنفٌذٌٌن  .4

 بعملٌثت أو مسثبل تخص تلشركة.

     وتشتمل تلحقوق تألسثسٌة للمسثهمٌن على:

 وسثبل تسجٌل تلملكٌة. تؤمٌن .5

 تألسهم.نقل أو تحوٌل ملكٌة  .6

 تلحصول على تلمعلومثت تلخثصة بثلشركة فً تلوقت تلمنثسج. .7

 تلمشثركة وتلتصوٌت فً تالجتمثعثت تلعثمة للمسثهمٌن. .8

 voting  cross boarderتمكٌن تلمسثهمٌن من تلتصوٌت عبر تلحدود .9

 تنتخثج أعضثء مجلس تإلدترة. .10

 تلحصول على حصص من أربثح تلشركة. .11

 لشركثت حمثٌة حقوق مسثهمٌن تألقلٌة.ٌنبؽً أن ٌكفل إطثر حوكمة ت .12

 ، وغٌرهم من المإسسات المالٌة الوسٌطةاألسهم، وأسواق االستثمارٌةالمبدأ الثالث: المإسسات 

ٌتوجج أن ٌوفر إطثر حوكمة تلشركثت تلحوتفز تلسلٌمة وتن تكون هذه تلحوتفز متثحة ألسوتق تألسهم  

 .لتعمل بطرٌقة تسثهم فً تطبٌق أفضل لممثرسثت تلحوكمة

 ومن أهم عناصر هذا المبدأ:

لتوجٌهثت مثلكً تالورتق وفقثً  تلهٌبة تلجمعٌة تلعثمة مٌن بثلتصوٌت فً تجتمثعثت ٌجج تن تقوم شركثت تلحفظ تأل .1

 تلمثلٌة تلمتعثقدٌن معهث.

وشركثت تلخدمثت تلمثلٌة وتلصنثدٌق تالستثمثرٌة تلتً تقوم بإدترة تستثمثرتت ون تلمستثمرون تلمإسس. ٌجج تن ٌقوم 2

للمستثمرٌن بثإلفصثح عن تي تعثمالت جوهرٌة تو مإثرة مع تلشركثت تلتً ٌدٌرون مسثهمثت فٌهث قد تإثر على 

 قاللٌة قرترهم تالستثمثري.تست
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. ٌجج على شركثت تلخدمثت تلمثلٌة تلتً تقوم بتقدٌم خدمثت تستشثرٌة للمستثمرٌن بثإلفصثح عن تي تعثرض فً 3

 تلمصثلح قد ٌإثر على سالمة وتستقاللٌة خدمثتهم تالستشثرٌة.

 المبدأ الرابع: دور أصحاب المصالح فً حوكمة الشركات
كمث ٌرسٌهث تلقثنون، وأن ٌعمل أٌضثً  تلمصثلحمة تلشركثت على تعترتؾ بحقوق أصحثج ٌنبؽً أن ٌنطوي إطثر حوك

على تشجٌع تلتعثون بٌن تلشركثت وبٌن أصحثج تلمصثلح فً مجثل خلق تلثروة وفرص تلعمل وتحقٌق تالستدتمة 

زمة بشكل دوري وفً للمشروعثت تلقثبمة على أسس مثلٌة سلٌمة، كمث ٌنبؽً أن ٌوفر إطثر تلحوكمة تلمعلومثت تلال

 .تلوقت تلمنثسج

 المبدأ الخامس: اإلفصاح والشفافٌة
ٌنبؽً أن ٌكفل إطثر حوكمة تلشركثت تحقق تإلفصثح تلدقٌق وفً تلوقت تلمالبم بشؤن كثفة تلمسثبل تلمتصلة بتؤسٌس 

مجلس تإلدترة وتإلدترة وتألدتء وتلملكٌة وأسلوج ممثرسة تلسلطة ومكثفآت أعضثء إلىتلشركة، ومن بٌنهث تلموقؾ تلم

تلتنفٌذٌة تلعلٌث إضثفة إلى تلملكٌثت تلربٌسٌة فً تلشركة. كمث ٌجج إعدتد ومرتجعة تلمعلومثت وتإلفصثح عنهث بؤسلوج 

ٌتفق مع أعلى تلمعثٌٌر تلمحثسبٌة وتلمثلٌة. وٌنبؽً تالضطالع بعملٌة مرتجعة سنوٌة عن طرٌق مرتجع مستقل بهدؾ 

 وعً للقوتبم تلمثلٌة.تلتدقٌق تلخثرجً وتلموض

 المبدأ السادس: مسإولٌات مجلس اإلدارة
 تضمنت مبثدئ حوكمة تلشركثت فً هذت تلمجثل مث ٌلً:

ٌجج أن ٌتٌح إطثر حوكمة تلشركثت تلخطوط تإلرشثدٌة تالسترتتٌجٌة لتوجٌه تلشركثت، كمث ٌجج أن ٌكفل تلمتثبعة  .1

 أن تضمن مسثءلة مجلس تإلدترة من قبل تلشركة وتلمسثهمٌن.تلفعثلة لإلدترة تلتنفٌذٌة من قبل مجلس تإلدترة، و

لمعلومثت وسالمة تلقوتعد تلمطبقة، وأن ٌعمل لتحقٌق مصثلح لس تإلدترة على أسثس توتفر كثفة تٌجج أن ٌعمل مج .2

 تلشركة وتلمسثهمٌن.

 ت كثفة أصحثج تلمصثلح.ٌجج أن ٌضمن مجلس تإلدترة تلتوتفق مع تلقوتنٌن تلسثرٌة  وأن ٌؤخذ فً تالعتبثر تهتمثمث .3

ٌجج أن ٌضطلع تلمجلس بمرتجعة وتوجٌه تسترتتٌجٌة تلشركة، وخطط تلعمل وسٌثسة تلمخثطرة، وأن ٌضع أهدتؾ  .4

تألدتء وأن ٌتثبع تلتنفٌذ، وأن ٌضمن سالمة تلتقثرٌر تلمحثسبٌة وتلمثلٌة للشركة عن طرٌق وجود مدقق خثرجً 

 إمكثنٌة تعٌٌن عدد كثؾ من تألعضثء ؼٌر تلتنفٌذٌٌن.مستقل، وٌتعٌن أن ٌنظر مجلس تإلدترة فً 
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 الثانً: الفصل

 ممارسات الدول األعضاء فً مجال

  حوكمة الشركات المدرجة 
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 ممارسات الدول األعضاء فً مجالالثانً:  الفصل

 لواعد حوكمة الشركات المدرجة
 

 

 

تلذي تم توزٌعه على تلهٌبثت تألعضثء فً تالتحثد من حٌث تألطر تلقثنونٌة  تالستبٌثنٌنثقش هذت تلجزء من تلدرتسة نتثبج 

تلتً تحكم عملٌة تطبٌق مبثدئ تلحوكمة فً أسوتق رأس تلمثل تلعربٌة، وبصفة خثصة فٌمث ٌتعلق  و ةوتلتشرٌعٌة تلمتعلق

لدى سوق تألورتق تلمثلٌة فٌمث ٌتعلق  بثلجهثت تلمسإولة عن تإلشرتؾ ونشر تلتوعٌة وتلرقثبة على تلشركثت تلمدرجة

لتطبٌق أحكثم تلحوكمة، إضثفة إلى تالطر تلتشرٌعٌة تلتً تنظم هذت تلمجثل. كمث  تلمتبع بحوكمة تلشركثت، وتألسلوج

 .تلشركثت تلمدرجة بثلقوتعد تلمنظمة لحوكمة تلشركثت تلتزتمٌبٌن مختلؾ تَلٌثت تلمعتمدة لمتثبعة 

 التً تنظم حوكمة الشركاتتنظٌمٌة أوال: األطر ال

 عن اإلشراف ونشر التوعٌة والرلابة المسإولةالجهات  .أ

مسإولة عن  تلرقثبة هٌبثتلدٌهث وحدتت إدترٌة فً فً تالتحثد ( من تلدول تألعضثء 12أظهرت نتثبج تلمسح أن )

وتلرقثبة على مدى تلتزتم ، وتتقثسم هذه تلوحدتت مسإولٌة تالشرتؾ تالشرتؾ ونشر تلتوعٌة وتلرقثبة على تلشركثت

تلشركثت بتطبٌق أحكثم تلحوكمة مع تلبورصة فً كل من مصر وقطر، كمث تشترك مع جهثت أخرى فً عدد من تلدول 

ٌقوم تلبنك تلمركزي بهذت تلدور وفً تونس  على ؼرتر عُمثن حٌث ٌضطلع مركز عمثن للحوكمة بهذت تلدور أٌضث،

أمث فً تلكوٌت فإن هٌبة أسوتق تلمثل  مة للتؤمٌن بثلنسبة لشركثت تلتؤٌن تلمدرجة، بثلنسبة للبنوك تلمدرجة وتلهٌبة تلعث

مسإولة عن تلرقثبة على تلشركثت تلمدرجة فً تلبورصة وتلشركثت تلمسثهمة تلمرخص لهث سوتء كثنت مدرجة أو ؼٌر 

تلمتعلق  12/78تلقثنون  فإن ،وفً تلمؽرج مدرجة بثلبورصة بثستثنثء تلوحدتت تلخثضعة لرقثبة تلبنك تلمركزي.

بشركثت تلمسثهمة ٌفرض ضرورة تشكٌل لجنة لتدقٌق تلحسثبثت مكونة حصرٌث من أعضثء مستقلٌن ونشر تلتقرٌر 

 (1تلخثص بمرتقبً تلحسثبثت تلذي ٌضم أهم تالتفثقثت تلمرخص بهث. )أنظر تلرسم تلبٌثنً رقم 
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 البورصة وحدات إدارٌة لدى هٌئة السوق المالٌة جهات أخرى

 

 

 

 

 

 

 

م لحوكمة الشركات المدرجة .ب  اإلطار التشرٌعً الُمنظ ِّ

فً مث ٌتعلق بثإلطثر تلتشرٌعً تلذي ٌتم تعتمثده فً مجثل حوكمة تلشركثت تلمدرجة، فقد تبٌن من خالل نتثبج تلمسح 

وتللوتبح تلتنفٌذٌة وتلقوتعد وتألدلة وتلتعلٌمثت وتلتعثمٌم، كمث تعتمد كل  ٌنتلقوتن على تلذي تم تجرتإه أن تلسعودٌة تعتمد

من تألردن وقطر نفس تألطر تلتشرٌعٌة بثإلضثفة إلى تلقرترتت. أمث فً مصر فإن تلقوتنٌن وتللوتبح تلتنفٌذٌة وتلقوتعد 

ثرتت وعمثن على تلقرترتت. وفً تلمقثبل، تمثل تلقوتنٌن وتألدلة فً تألنظمة هً تلمعتمدة فً هذت تلمجثل. فٌمث تعتمد تإلم

تلكوٌت ولبنثن وتلمؽرج. وتعتمد تونس و وتللوتبح تلتنفٌذٌة تإلطثر تلتشرٌعً تلوحٌد تلمنظم لحوكمة تلشركثت فً كل من

 1قم )أنظر تإلطثر رفلسطٌن على تلقوتعد، حٌث ال ٌوجد إطثر تشرٌعً بهذت تلخصوص كمث هو تلحثل فً تلجزتبر. 

 (2وتلرسم تلبٌثنً رقم 
 لدى أعضاء االتحاد : األطر التشرٌعٌة لحوكمة الشركات المدرجة1اإلطار رلم 

 8 ،قطر، تلسعودٌة، مصر ، تلمؽرج، تلكوٌت، لبنثن تونس، دول تعتمد على تلقوتنٌن وتللوتبح تلتنفٌذٌة: تألردن 

 4 دول تعتمد على تلقرترتت: تألردن ، قطر، تالمثرتت، عمثن 

 5  تألردن ، قطر، تلسعودٌة، مصر، فلسطٌن )ال ٌوجد إطثر تشرٌعً بهذت تلخصوص(تلقوتعددول تعتمد على : 

 4  تألردن، قطر، تلسعودٌة، مصرتألدلةدول تعتمد على : 

 3  تألردن، قطر، تلسعودٌةتلتعلٌمثتدول على : 

 3  تألردنٌة، قطر، تلسعودٌةتلتعثمٌمدول تعتمد على : 

 

 

 

 : الجهات السإولة عن اإلشراف ونشر التوعٌة والرلابة1الرسم البٌانً رلم 
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 حوكمة الشركات أحكام تطبٌك أسلوب .ج

تالتحثد تلجؤ إلى تستخدتم أكثر من أسلوج لتطبٌق أحكثم حوكمة تلشركثت، حٌث فً أن تلدول تألعضثء إلى نتثبج تلتشٌر 

وعمثن وقطر  وتونس تلدول إلى إلزتم تلشركثت بتطبٌق أحكثم تلحوكمة كمث هو تلحثل فً كل من تإلمثرتتتلجؤ بعض 

، وبثلنسبة للكوٌت ومصر ولبنثن. أمث فً تألردن وتلسعودٌة فإنه ٌتم تطبٌق نظثم تإللزتم أو تلتفسٌر فً حثل عدم تاللتزتم

وفً  رج تجعل أمر إلتزتم تلشركثت بؤحكثم تلحوكمة أمرت تختٌثرٌث.، وفً تلمقثبل فإن تلمؽفإنه ٌتم تطبٌق كال تألسلوبٌن

فً شؤن حوكمة  ى قوتنٌن أخرعلى وتعتمد تلجزتبر فلسطٌن ٌتم تتبثع تألسثلٌج تلثالثة لتطبٌق قوتعد تلحوكمة. 

 .(3)أنظر تلرسم تلبٌثنً رقم  .تلشركثت

 

 
 

 

 

 Voluntaryاختٌاري 

 Comply or explainالزامً والتفسٌر فً حال عدم االلتزام 

 Complyالزامً 

 تعامٌم تعلٌمات أدلة لواعد لرارات لوانٌن ولوائح تنفٌذٌة

 األسلوب المتبع لتطبٌك أحكام لواعد الحوكمة: 2الرسم البٌانً رلم 

 : األطر التشرٌعٌة لحوكمة الشركات المدرجة لدى أعضاء االتحاد3الرسم البٌانً رلم 
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 آلٌات متابعة التزام الشركات بالمواعد المنظمة لحوكمة الشركات المدرجة .د

 تبٌن نتثبج تلمسح، أن أؼلج أعضثء تالتحثد ٌعتمدون آلٌة تلتفتٌش وتلفحص و/أو تالستبٌثن لمتثبعة مدى تلتزتم تلشركثت

ولبنثن ومصر على آلٌة تلتفتٌش  بتطبٌق تلقوتعد تلمنظمة للحوكمة، حٌث تعتمد كل من تإلمثرتت وعمثن تلمدرجة

أمث فً تألردن وتلفحص. وإضثفة إلى تلتفتٌش وتلفحص، تعتمد كل من قطر وتلكوٌت و تلمؽرج أسلوج تالستبٌثن. 

وفٌمث ٌتعلق بثلسعودٌة، فإنه ٌتم تعتمثد آلٌة تلتفتٌش وفلسطٌن فإنه ٌتم تعتمثد كل من بطثقة تألدتء تلمتوتزن وتالستبٌثن. 

وفً تونس ٌتم تالعتمثد على تلتفتٌش وتلفحص بثإلضثفة إلى تلرقثبة عبر وتجبثت تإلفصثح  .وتلفحص وتالستبٌثن

ؼٌر محددة  وفً تلمقثبل تعتمد تلجزتبر على آلٌثت أخرى فً هذت تلمجثل تلدوري تلمحمولة على تلشركثت تلمدرجة.

 ص قثنونً صرٌح. بن
 

 : ألٌات متابعة إلتزام الشركات المدرجة بمواعد حوكمة الشركات 4الرسم البٌانً رلم 

 

 Score Cardبطالة االداء المتوازن 

 االجابة على استبٌان لتمٌٌم مدي التزام الشركة بمواعد الحوكمة

 التفتٌش والفحص

 أخرى
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 : األطر التنظٌمٌة لحوكمة الشركات1الجدول رلم  

 

 

 

 السإال األردن اإلمارات تونس الجزائر السعودٌة سورٌا ُعمان فلسطٌن لطر الكوٌت لبنان مصر المغرب

          

 

  

( الجهة المنوط بها مسإولٌة اإلشراف ونشر التوعٌة والرلابة 1
 على الشركات المدرجة: 

 وحدات إدارٌة لدى هٌئة السوق المالٌة - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

 البورصة -  √       √   √ 

 جهات أخرى -   √       √   

             
 ( األسلوب المتبع لتطبٌك أحكام لواعد الحوكمة:2

 Complyالزامً  -  √ √   √ √ √ √ √ √ √ 

 √  √  √   √  
 

 √ 
 Comply orالزامً والتفسٌر فً حال عدم االلتزام  -

explain 

 Voluntaryاختٌاري  -        √     √

             
 ( اإلطار التشرٌعً الذي ٌنظم حوكمة الشركات المدرجة:3

 لوانٌن ولوائح تنفٌذٌة - √  √  √    √ √ √ √ √

 لرارات - √ √     √  √    

 لواعد - √    √ √  √ √   √ 

 أدلة - √    √    √   √ 

 تعلٌمات - √    √    √    

 تعامٌم - √    √    √    

  
 

   
  

( ألٌات متابعة إلتزام الشركات المدرجة بالمواعد المنظمة لحوكمة 4     
 الشركات:

 التفتٌش والفحص -  √ √  √  √  √ √ √ √ √

√   
√ √ √ 

 
√ √ 

 
 

 
االجابة على استبٌان لتمٌٌم مدي التزام الشركة بمواعد  - √

 الحوكمة

 Score Cardبطالة االداء المتوازن  - √       √     

 أخرى -   √ √ √        
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 للشركة وحماٌة حموق المساهمٌن  (1) الجمعٌة العامة: ثانٌا
 

تمثل حمثٌة حقوق تلمسثهمٌن أحد أبرز أهدتؾ تلحوكمة، وبصفة خثصة فٌمث ٌتعلق بموضوع تلجمعٌة تلعثمة للشركة. لذت 

ورفع تبرز تألهمٌة بضرورة تعرٌؾ أعضثء تلجمعٌثت تلعثمة بحقوقهم تلمنصوص علٌهث فً تلقوتنٌن وتألنظمة تلنثفذة، 

مستوى تلوعً بتلك تلحقوق وأهمٌة وحٌوٌة ممثرستهث على أسس سلٌمة، وتشجٌع تلمسثهمٌن على حضور تلجمعٌثت 

 ممث، تلدور تلرقثبً للجمعٌثت تلعثمة ل، وتمكٌنهم من ممثرسة تلك تلحقوق وتفعٌلثعلعثمة وتلمشثركة بؤعمثلهث بشكل فت

 ثت.تلشرك هذه تلشفثفٌة وتلمسثوتة فً تلفرص فً ٌعزز

وفً هذت تإلطثر، تم تخصٌص جزء من هذت تلمسح الستبٌثن تألسثلٌج تلمتبعة لدى أعضثء تالتحثد لتنظٌم تلجمعٌثت 

 .تلعثمة وحمثٌة حقوق تلمسثهمٌن

 المٌود على حضور المساهمٌن: .أ

تلجمعٌة تلعثمة حضور تلمسثهمٌن الجتمثعثت تلمتعلقة بقٌود تل حولللدول تالعضثء  تلمقدمثن ٌأظهرت نتثبج تالستب

 وتلسعودٌة وعُمثن وفلسطٌن وقطر ولبنثن ، وهً تألردن وتإلمثرتتمن أعضثء تالتحثد (دول 8أن ) للشركة تلمدرجة

تلكوٌت فإن تلمشثركة فً  أمث فً، ال تفرض أي قٌود على حضور تلمسثهمٌن فً تلجمعٌثت تلعثمة، ووتلمؽرج

قثبل فإن نسبة متجتمثعثت تلجمعٌة تلعثمة للمسثهمٌن وتلتصوٌت على قرترتتهث هو حق مكتسج لكثفة تلمسثهمٌن. وفً تل

فإنه وفقث لقثنون شركثت تلمسثهمة تلمصري، فإن تألصل فً مصر  تلتصوٌت تمثل تلقٌد تلمفروض فً تلجزتبر، أمث

ر تجتمثعثت تلجمعٌة تلعثمة للمسثهمٌن سوتء بطرٌق تألصثلة أو تلنٌثبة، بٌد أنه ال ٌوجد ألي مسثهم تلحق فً حضو ٌمنح

تلمسثهمٌن تلذٌن  ٌحضر تجتمثعثت تلجمعٌة تلعثمة سوىال ن مث ٌحول دون تلنص بثلنظثم تألسثسً للشركة على أ

فرضه بعض تالعتبثرتت توتلذي قد من تألسهم، ومثل هذت تلنص ٌعد تستثنثًء على تألصل تلعثم،  ثمعٌن تٌمتلكون عدد

تلعملٌة تلتً ٌصل فٌهث عدد مسثهمً تلشركة من تلزٌثدة بمث ٌفوق قدرة تلشركة على تجهٌز مكثن النعقثد تجتمثع تلجمعٌة 

ال ٌكون تلؽرض ن من تألسهم، وبشرط أ ثمعٌن تتلعثمة، فٌجوز هنث أن ٌنص تلنظثم تألسثسً على حضور من ٌمتلك عدد

 ، وتمثل نسبة تلتصوٌت تلقٌد تلمفروض فً تونس، كمث ٌنصرمثن صؽثر تلمسثهمٌن من تلتصوٌتمن هذت تلنص ح

من مجلة تلشركثت تلتجثرٌة:  " تتخذ تلجلسة تلعثمة تلعثدٌة جمٌع تلقرترتت عدت تلك تلمتعلقة بثلموتضٌع  278تلفصل  

وال تكون  .من هذه تلمجلة 310ى إل 307وتلفصول من  300و 298وتلفصلٌن  295إلى  291تلوتردة بثلفصول من 

مدتوالت تلجلسة تلعثمة تألولى صحٌحة إال إذت كثن تلمسثهمون تلحثضرون أصثلة أو بوتسطة من ٌمثلهم ٌملكون "ثلث 

تألسهم على تألقل تلتً تمنح مثلكهث حق تلتصوٌت". وإذت لم ٌتوفر هذت تلنصثج تعقد جلسة عثمة، دون تلتوقؾ على توفر 

وتنظر  .معٌن. وٌجج إحترتم أجل خمسة عشر ٌومث على تألقل بٌن موعد تلجلستٌن تألولى وتلثثنٌة أي نصثج قثنونً

وٌجوز لكل مسثهم تلتصوٌت   .تلجلسة تلعثمة بؤؼلبٌة أصوتت تلمسثهمٌن تلحثضرٌن أصثلة أو بوتسطة من ٌمثلهم
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وفً صورة تلتصوٌت بثلمرتسلة ٌجج على تلشركة أن تضع  .بثلمرتسلة أو بوتسطة أي شخص ٌستظهر بتوكٌل خثص

على ذمة تلمسثهمٌن مطبوعة خثصة لهذت تلؽرض. وال ٌكون تلتصوٌت بهذه تلطرٌقة صحٌحث إال إذت كثن تإلمضثء 

وال تحسج إال تألصوتت تلتً تتصل بهث تلشركة قبل إنقضثء تلٌوم تلسثبق عن إجتمثع تلجلسة  .بثلمطبوعة معرفث به

 وٌجج أن ٌوجه تلتصوٌت بثلمرتسلة إلى تلشركة بوتسطة رسثلة مضمونة تلوصول مع تإلعالم بثلبلوغ."  .ةتلعثم

من مجلة تلشركثت تلتجثرٌة :  " تختص تلجلسة تلعثمة تلخثرقة للعثدة دون سوتهث بتنقٌح تلعقد  291وٌنص تلفصل 

تعد مدتوالت تلجلسة تلعثمة تلخثرقة للعثدة قثنونٌة  وال .تلتؤسٌسً فً جمٌع أحكثمه، وٌعتبر الؼٌث كل شرط مخثلؾ لذلك

إال إذت كثن تلمسثهمون تلحثضرون أو تلممثلون تلذٌن لهم تلحق فً تلتصوٌت ٌمسكون بمنثسبة تلدعوة تألولى لالنعقثد 

تمدٌد وفً صورة عدم توفر تلنصثج تألخٌر، ٌمكن تل .نصؾ رأس مثل تلشركة على تألقل وثلثه بمنثسبة تلدعوة تلثثنٌة

فً أجل إنعقثد تلجلسة تلعثمة لمدة الحقة ال تتجثوز شهرٌن تبتدتء من تثرٌخ تلدعوة النعقثدهث، وتتخذ تلقرترتت بؤؼلبٌة 

 (2تإلطثر رقم  )أنظر .ثلثً أصوتت تلمسثهمٌن تلحثضرٌن أو تلممثلٌن تلذٌن لهم تلحق فً تلتصوٌت"

 العامة لدى أعضاء االتحاد : لٌود المعتمدة على اجتماعات الجمعٌة2اإلطار رلم 

 2  :تلجزتبرتونس، دول تعتمد قٌود تجتمثعثت تلجمعٌة تلعثمة على نسبة على تلتصوٌت 

 4  :مصر، تلمؽرج، تلكوٌتتونس، دول تعتمد قٌود تجتمثعثت تلجمعٌة تلعثمة على أسبثج أخرى 

 7  ،تلسعودٌة، عُمثن، فلسطٌن، قطر، دول لٌس لدٌهث قٌود على تجتمثعثت تلجمعٌة تلعثمة: تألردن، تإلمثرتت

 لبنثن

 

 الجهات التً ٌجوز لها الدعوة لعمد الجمعٌة العامة .ب

 الجمعٌة العامة العادٌة .1

أو  / مجلس إدترة تلشركةأظهر تالستبٌثن تلذي تم تعدتده فً هذت تلشؤن أنه ٌمكن لربٌس مجلس إدترة تلشركة

تإلمثرت وتلجزتبر مرتجع/مدقق تلحسثبثت أو نسبة معٌنة من تلسثهمٌن أو تلمصفً خالل فترة تصفٌة تلشركة فً كل من 

تلدعوة لعقد تلجمعٌة تلعثمة. وفً لبنثن ٌجج على تلمفوضٌن تن ٌدعوت تلجمعٌة تلعمومٌة  وتلمؽرج وعُمثن ولبنثن ومصر

عن دعوتهث فً تالحوتل تلمعٌنة فً تلقثنون تو فً نظثم تلشركة. وكذلك  فً كل مرة ٌتخلؾ فٌهث تعضثء مجلس تالدترة

فرٌق من طلج ذلك تلجمعٌة تلعمومٌة تذت دعوة علٌهم ٌتوجج  تنه بل، ٌحق لهم تن ٌدعوهث كلمث رأوت دعوتهث مفٌدة

  تلشركة.رأسمثل  تلمسثهمٌن ٌمثل خمس 

وفً تلسعودٌة، فإنه ٌتم دعوة تلجمعٌة تلعثمة تلعثدٌة للشركة لالنعقثد من خالل مجلس إدترة تلشركة ومرتجع حسثبثت 

%( من رأس تلمثل على  تألقل 5تلشركة وكذلك ٌجوز للجهة تلرقثبٌة أو لجنة تلمرتجعة أو عدد من تلمسثهمٌن ٌمثل )

%( من رأس تلمثل على تألقل 2كمث ٌجوز لعدد من تلمسثهمٌن ٌمثل )دعوة تلجمعٌة تلعثمة تلعثدٌة للشركة لالنعقثد، 

 تقدٌم طلج تلى تلجهة تلمختصة لدعوة تلجمعٌة تلعثمة تلعثدٌة لإلنعقثد. 
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مجلس إدترة شركثت تلمسثهمة، وتلشرٌك أو تلشركثء تلمدٌرٌن أو مجلس تلمرتقبة فً شركثت فٌمكن ل، أما فً مصر 

، وذلك إذت نقص عدد أعضثء مجلس تإلدترة عن تلدعوة لعقد تلجمعٌة تلعثمة دترٌة تلمختصةتلجهة تإلو أ تلتوصٌة بثألسهم

وفٌمث ٌتعلق بنسبة تلمسثهمٌن  تلحد تألدنى تلوتجج توتفره لصحة تنعقثده، أو إذت تمتنع تلمكملٌن لذلك عن تلحضور.

ً لقثنون شركثت تلمس على مجلس تإلدترة أن ٌدعو فثهمة تلمصري، تلمتطلبة إلنعقثد تلجمعٌة تلعثمة للشركة، فإنه وفقث

 .تلشركة على تألقلرأسمثل %( من 5تلجمعٌة تلعثمة تلعثدٌة إلى تإلنعقثد إذت طلج ذلك عدد من تلمسثهمٌن ٌمثل )

فإنه ٌمكن لربٌس مجلس إدترة تلشركة أو مرتجع/مدقق تلحسثبثت أو نسبة معٌنة من تلسثهمٌن أو  وفٌما ٌتعلك بمطر

تلوحدة تإلدترٌة تلمختصة بوزترة تالقتصثد وتلتجثرة تلدعوة لعقد تلجمعٌة تلعثمة. أمث فً تلكوٌت، فٌمكن لمرتجع/مدقق 

ة تلشركة أو مجلس تإلدترة تلقٌثم بهذه تلدعوة. وفً تلحسثبثت أو نسبة معٌنة من تلسثهمٌن أو تلمصفً خالل فترة تصفٌ

 كل من ربٌس مجلس إدترة تلشركة أو نسبة معٌنة من تلسثهمٌن.  فً فلسطٌنتلمقثبل ٌضطلع بهذه تلمهمة 

% من 25ٌمكن لمجلس تدترة تلشركة، أو للمدقق تلخثرجً، أو تلمسثهمٌن تلذٌن ٌملكون مث ال ٌقل عن   وفً األردن

% من 20 عن تلمكتتج بهث طلج عقد تجتمثع هٌبة عثمة ؼٌر عثدي، أو تلمسثهمٌن تلذٌن ٌملكون مث ال ٌقلأسهم تلشركة 

كمث  أسهم تلشركة طلج عقد تجتمثع هٌبة عثمة ؼٌر عثدي وذلك للمطثلبة بإقثلة مجلس إدترة تلشركة تو أي عضو فٌه.

صثلة مث ال ٌقل أذت طلج ذلك مسثهمون ٌملكون إلمرتقج عثم تلشركثت طلج عقد تجتمثع هٌبة عثمة ؼٌر عثدي  ٌمكن

  سهم تلشركة تلمكتتج بهث.أ% من 15عن 

وفً تونس ٌمكن لمجلس تدترة تلشركة، أو للمدقق تلخثرجً، أو نسبة معٌنة من تلمسثهمٌن أو تلمصفً خالل تصفٌة 

من مجلة تلشركثت تلتجثرٌة:    277تلشركة دعوة تلجمعٌة تلعثمة تلعثدٌة للشركة تلمدرجة لإلنعقثد، حٌث ٌنص تلفصل 

" تتم دعوة تلجلسة تلعثمة لإلنعقثد عن طرٌق مجلس تإلدترة أو هٌبة تإلدترة تلجمثعٌة وعند تلضرورة ٌمكن دعوتهث عن 

طرٌق مرتقج أو مرتقبً تلحسثبثت، أو وكٌل معٌن من تلمحكمة بطلج من كل من ٌهمه تألمر، فى حثلة تلتؤكد، أو بطلج 

% على تألقل من رأس مثل تلشركة أو تلمصفً أو تلمسثهمٌن  5مسثهمٌن ٌكون مجموع مسثهمتهم  من مسثهم أو عدة

تلذٌن لهم تألؼلبٌة فً رأس تلمثل أو فً حقوق تلتصوٌت بعد عرض عمومً للبٌع أو للمبثدلة أو بعد إحثلة كتلة مرتقبة. 

كة أو بؤي مكثن آخر بثلبالد تلتونسٌة إال إذت نص وتعقد تلجلسثت تلعثمة للمسثهمٌن إجتمثعثتهث بثلمقر تإلجتمثعً للشر

وكل جلسة تدعى خالفث للصٌػ تلمبٌنة سثبقث ٌمكن إبطثلهث ؼٌر أن دعوى تلبطالن ال  .تلعقد تلتؤسٌسً على خالؾ ذلك

م وتلرسم تلبٌثنً رق 3)أنظر أنظر تإلطثر رقم تقبل إذت كثن جمٌع تلمسثهمٌن حثضرٌن أصثلة أو عن طرٌق من ٌمثلهم. 

6). 
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 العادٌة : الجهات المخولة للدعوة لعمد الجمعٌة العامة3 اإلطار رلم

 

 مجلس تدترة تلشركة دعوة تلجمعٌة تلعثمة للشركة تلمدرجة لإلنعقثد من خالل ربٌس مجلس تدترة تلشركة / :

 ، تونسمثن، تلمؽرج، قطر، فلسطٌن، لبنثن، تلسعودٌة، عُ مصر، تلجزتبر، تالمثرتت

  :مصر، تلجزتبر، دعوة تلجمعٌة تلعثمة للشركة تلمدرجة لإلنعقثد من خالل مرتجع أو مدقق حسثبثت تلشركة

 ، تونسمثن، تلمؽرج، قطر، تلكوٌت، لبنثن، تلسعودٌة، عتالمثرتت

  :مصر، تلجزتبر، تالمثرتتدعوة تلجمعٌة تلعثمة للشركة تلمدرجة لإلنعقثد من خالل نسبة معٌنة من تلمسثهمٌن ،

 ، تونس، تلمؽرج، فلسطٌن، تلكوٌت، لبنثنلسعودٌة، عمثن، قطرت

  :مصر، تلجزتبر، دعوة تلجمعٌة تلعثمة للشركة تلمدرجة لإلنعقثد من خالل تلمصفً خالل فترة تصفٌة تلشركة

 ، تونسمثن، تلمؽرج، لبنثن، تلكوٌت، عُ تالمثرتت

 عمثن، قطر، ، تلجزتبر، تالمثرتترى: مصردعوة تلجمعٌة تلعثمة للشركة تلمدرجة لإلنعقثد من خالل طرق أخ ،

 ، تونس، لبنثن، تلكوٌتتألردن

 

 

 

 
 

 الجمعٌة العامة غٌر العادٌة .2

أن تعدٌل  تلنتثبجتلجمعٌة تلعثمة ؼٌر تلعثدٌة للشركة تلمدرجة، فقد تظهرت  النعقثد دعوةتلتلتً تستوجج للحثالت  بثلنسبة

تلنظثم تألسثسً للشركة أو حل تلشركة وتصفٌتهث أو تندمثج تلشركة ٌمكن أن ٌكون سببث لدعوة تلجمعٌة تلعثمة ؼٌر 

صرؾ فً نسبة من أصول تلعثدٌة لالنعقثد فً كل من تلمؽرج وتلكوٌت ولبنثن، إضثفة إلى هذه تألسبثج ٌستوجج تلت

 .وتلجزتبر وفلسطٌن وقطر وتونس دعوة النعقثد تلجمعٌة تلعثمة ؼٌر تلعثدٌة للشركة فً كل من تألردنمتلشركة تل

 مجلس إدارة الشركة/ رئٌس مجلس ادارة الشركة أخرى

 نسبة معٌنة من المساهمٌن مراجع أو مدلك حسابات الشركة

 المصفً خالل فترة تصفٌة الشركة

 : الجهات المخولة للدعوة لعمد الجمعٌة العامة العادٌة5الرسم البٌانً رلم 
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 :تلتثلٌةتلجمعٌة تلعثمة تلعثدٌة فً تلحثالت  ٌتم  عقد فإنهوفً تلسعودٌة، 

 تلشركة.تعدٌل تلنظثم تألسثسً للشركة أو حل تلشركة وتصفٌتهث أو تندمثج  -

 تلشركة. رأسمثل زٌثدة  -

 تلشركة. رأسمثل تخفٌض  -

 تقرٌر تكوٌن تحتٌثطً تتفثقً للشركة ٌنص علٌه نظثمهث تألسثس وٌخصص لؽرض معٌن، وتلتصرؾ فٌه. -

 تلموتفقة على عملٌة شرتء أسهم تلشركة. -

تألسهم تلتً ٌجوز أن إصدتر أدوتت دٌن أو صكوك تموٌلٌة قثبلة للتحوٌل إلى أسهم، وبٌثن تلحد تألقصى لعدد  -

  ٌتم إصدترهث مقثبل تلك تألدوتت أو تلصكوك.

تخصٌص تألسهم تلمصدرة عند زٌثدة رأس تلمثل أو جزءتً منهث للعثملٌن فً تلشركة وتلشركثت تلتثبعة أو  -

 بعضهث، أو أي من ذلك.

و إعطثء تألولوٌة وقؾ تلعمل بحق تألولوٌة للمسثهمٌن فً تالكتتثج بزٌثدة رأس تلمثل مقثبل حصص نقدٌة أ -

 لؽٌر تلمسثهمٌن.

، فإن تعدٌل تلنظثم تألسثسً للشركة أو حل تلشركة وتصفٌتهث أو تندمثج تلشركة أو تلتصرؾ فً أما فً ُعمان ومصر 

نسبة من أصول تلشركة أو منثقشة أمور متعلقة بثألسهم تلممتثزة تستوجج تلدعوة النعقثد تلجمعٌة تلعثمة ؼٌر تلعثدٌة 

رجة. وفٌمث ٌتعلق بثإلمثرتت، فقد تم إلؽثء مفهوم تلجمعٌة تلعمومٌة تلعثدٌة / ؼٌر تلعثدٌة، حٌث تقوم تلشركة للشركة تلمد

بعقد جمعٌة عمومٌة تنظر فً جمٌع تلمسثبل تلعثدٌة وؼٌر تلعثدٌة فً نفس تلجمعٌة، حٌث ٌمكن للجمعٌة تلعمومٌة 

حثالت تصدتر سندتت قرض أو صكوك، أو تقدٌم مسثهمثت خثص بثلنسبة للمسثبل ؼٌر تلعثدٌة وذلك فً قرتر إصدتر 

ؼرتض خدمة تلمجتمع، أو حل تلشركة أو إدمثجهث فً شركة أخرى، أو بٌع تلمشروع تلذي قثمت به تلشركة أو ألطوعٌة 

كثنت كثر من أصولهث )موجودتتهث( سوتء %( أو أ51تلتصرؾ فٌه بؤي وجه آخر، أو عند رؼبة تلشركة بٌع نسبة )

إطثلة  تلبٌع ستتم بصفقة وتحدة أو من خالل عدة صفقثت وذلك خالل سنة من تثرٌخ عقد أول صفقة أو تعثمل، أوعملٌة 

أو تحوٌل تلدٌون تلنقدٌة إلى أسهم  أو تعدٌل عقد تلتؤسٌس أو تلنظثم تألسثسً، أو دخول شرٌك تسترتتٌجً، مدة تلشركة،

ٌتطلج فٌهث  تلتًفً تلشركة بتملك أسهم فٌهث، إضثفة إلى تلحثالت موظل يفً رأسمثل تلشركة، أو إصدتر برنثمج تحفٌز

قثنون تلشركثت إصدتر قرتر صثدر بؤؼلبٌة أصوتت تلمسثهمٌن تلذٌن ٌملكون مث ال ٌقل عن ثالثة أربثع تألسهم تلممثلة 

 فً تجتمثع تلجمعٌة تلعمومٌة للشركة تلمسثهمة )قرتر خثص(.

، فإن بعض تلدول تألعضثء بثالتحثد قثمت بحصر حثالت أخرى تستوجج عقد وإضثفة إلى تلحثالت تلمذكورة سثبقث

 (4تلجمعٌة تلعثمة ؼٌر تلعثدٌة للشركة تلمدرجة. ) أنظر تإلطثر رقم 
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  العادٌة : الحاالت الخاصة للدعوة لعمد الجمعٌة العامة غٌر العادٌة4اإلطار رلم 
 

 تصدتر تسنثد ه، زٌثدة رتس مثل تلشركة تلمصرح به تو تخفٌضبٌع تلشركة تو تملك شركة تخرى تقثلة مجلس تالدترة تو ربٌسه تو تحد تعضثبه،  :األردن ،

 تلقرض تلقثبلة للتحوٌل تلى تسهم.تملٌك تلعثملٌن فً تلشركة السهم فً رتسمثلهث، شرتء تلشركة السهمهث وبٌع تلك تالسهم.

 :فٌض رأس مثل تلشركة، تمدٌد مدة تلشركة، حل تلشركة أو تصفٌتهث أو تحولهث أو تندمثجهث فً شركة أخرى أو تالستحوتذ علٌهث، بٌع كل زٌثدة أو تخ لطر

 .تلمشروع تلذي قثمت من أجله تلشركة أو تلتصرؾ فٌه بؤي وجه حق آخر

 :زٌثدة وتخفٌض رأس تلمثل. فلسطٌن 

 :تحول تلشركة أو تنقسثمهث، زٌثدة رأس مثل تلشركة أو تخفٌضه تلشركة أو تلتصرؾ فٌه بؤي وجه آخر، بٌع كل تلمشروع تلذي قثمت من أجله الكوٌت. 

 :حل تلشركة هو من صالحٌة تلجمعٌة ؼٌر تلعثدٌة فً حثالت تلحّل ؼٌر تلمذكورة فً نظثم تلشركة. لبنان 

 :ٌن وتلمدٌرٌن من خالل تملك أسهم، أو تلوعد بتملك أسهم، رؼبة تلشركة فً رؼبة مجلس إدترة تلشركة فً تطبٌق نظثم أو أكثر إلثثبة وتحفٌز تلعثمل مصر

%( من تألسهم، تؽٌٌر تلشكل 75شطج أورتقهث تلمثلٌة تلمقٌدة. وٌشترط أن فً هذه تلحثلة أن ٌصدر قرتر تلجمعٌة تلعثمة ؼٌر تلعثدٌة للشركة بؤؼلبٌة )

 تلقثنونً لشركة تلتوصٌة بثألسهم.

 ى تؽٌٌر تلمقر تالجتمثعً فً نفس تلمقثطعة أو تلمحثفظة، للرفع وتلتخفٌض من رأس تلمثل، إصدتر سندتت تقترتض قثبلة للتحوٌل إلى : تلمصثدقة علالمغرب

أو تقدٌم  أسهم أو مسددة عن طرٌق أسهم، تستخدتم تلقٌمة تإلسمٌة للسهم، منح حق تلتصوٌت تلمضثعؾ، تصدتر سندتت تإلستثمثر، بٌع كثمل أصول تلشركة

 ثهمة عٌنٌة لشركة عن طرٌق تالندمثج مثال.مس

 

 آلٌات تسهٌل مشاركة المساهمٌن فً اجتماع الجمعٌة العامة .ج

وعمثن من تإلمثرتت وتلسعودٌة وقطر ومصر وتلمؽرج كال فً هذت تلموضوع أن  تلدول تالعضثء إجثبثتأظهرت 

جدول تألعمثل ونظثم تلتفوٌض فً  ثٌتضمنه عن تلموضوعثت تلتً تإلفصثح تلكثمل  على تعتمدوفلسطٌن ولبنثن 

فً  تلتصوٌت وتلتصوٌت تإللكترونً بهدؾ تسهٌل مشثركة تلمسثهمٌن فً تجتمثع تلجمعٌة تلعثمة. وإضثفة إلى ذلك،

ن عنهم ضور تلنثببٌتلح ٌمكن للمسثهمٌن تلقصر وتلمحجور علٌهم حضور تجتمثع تلجمعٌة تلعثمة، وٌمثلهم فً قطر

ٌتم من خالل حضور تلجمعٌثت تلعثمة وتلخثصة وتلتصوٌت على قرترتتهث وتلمشثركة فً وفً تلسعودٌة . قثنونثً 

وفً تألردن فٌتم تعتمثد تإلفصثح تلكثمل عن تلموضوعثت تلتً  ٌتضمنهث  مدتوالتهث من خالل وسثبل تلتقنٌة تلحدٌثة.

لموضوعثت تلتً  ٌتضمنهث وتعتمد تونس على تإلفصثح تلكثمل عن ت جدول تألعمثل ونظثم تلتفوٌض فً تلتصوٌت.

 جدول تألعمثل ونظثم تلتفوٌض فً تلتصوٌت إضثفة إلى إمكثنٌة تلتصوٌت بثلمرتسلة.

 

وتشعثر لدى بعض تلشركثت،  ةتلعثم ٌةفٌتم حذؾ عدد تألسهم تلوتجج تمتالكهث لحضور تلجمع أما فً المغرب

 . ةتلعثم ٌةتلتصوٌت خالل تلجمعتلمسثهمٌن بثألهمٌة تلبثلؽة تلتً ٌشكلهث تلحضور وتستعمثل حق 

 فٌتم تستعمثل آلٌة تإلفصثح تلكثمل لمث ٌتضمنه جدول تألعمثل من موضوعثت.  أما فً الجزائر

 (6، آلٌة تلتفوٌض فً تلتصوٌت. )أنظر تلرسم تلبٌثنً رقم وفً الكوٌت
 
 



 
 

                                                             دلٌل استرشادي لمواعد حوكمة الشركات المدرجة فً األسواق المالٌة العربٌة                  
 27 

 

 مشاركة المساهمٌن فً اجتماع الجمعٌة العامة: آلٌات تسهٌل  6 الرسم البٌانً رلم

 
 

 

 المساهمٌنلجمعٌة العامة ولالمعلومات التً ٌجب أن تتاح  .د

  للشركة بشؤن أعضاء مجلس اإلدارةللجمعٌة العامة المعلومات التً ٌجب أن تتوفر  .1

نتثبج تلمتعلقة بهذت تلموضوع أن سبع دول من أعضثء تالتحثد وهً تإلمثرتت وتلسعودٌة وفلسطٌن وقطر وتلكوٌت تلتبٌن 

ومصر وتلمؽرج توجج تإلفصثح عن أسمثء أعضثء مجلس تإلدترة وعدد مرتت تنعقثد تلمجلس فً تلتقرٌر تلسنوي 

ء تألعضثء تلذٌن تؽٌبوت عن حضور تلمجلس أو للشركة، وتلمقثبل تلذي ٌتقثضثه تعضثء مجلس تدترة تلشركة، وأسمث

تإلفصثح عن خبرتت ومإهالت أعضثء مجلس تإلدترة،  تفرض اإلماراتتللجثن تلمنبثقة منه. وإضثفة إلى ذلك، 

لمدة تلتً وت عضوٌثتهم ومنثصبهم فً أٌة شركة مسثهمة أخرى أو أٌة موتقع رقثبٌة أو حكومٌة أو تجثرٌة هثمة أخرى،و

 فً مجلس إدترة تلشركة من تثرٌخ أول تنتخثج له. قضثهث كل عضو 

، ، ٌجج تإلفصثح عن أسمثء أعضثء مجلس تإلدترة وعدد مرتت تنعقثد تلمجلس فً تلتقرٌر تلسنوي للشركةوفً تونس

إضثفة إلى تألحكثم تلمطبقة على  تسمٌة وتعوٌض أعضثء مجلس تإلدترة أو مجلس تلمرتقبة. وأهم  تلتفوٌضثت تلتً فً 

صلوحٌة وتلممنوحة من قبل تلجلسة تلعثمة إلى هٌثكل تلتسٌٌر وتإلدترة ودور كّل هٌكل تسٌٌر وإدترة. وتللجثن حثلة 

 تلخثصة ودور كّل لجنة.

تإلفصثح عن كثفة تلمعلومثت تلخثصة بجمٌع تلمرشحٌن لعضوٌة مجلس تإلدترة وخبرتتهم  ثن، فتفرضواألردن أما لطر

 تلعلمٌة وتلعملٌة من وتقع سٌرهم تلذتتٌة قبل تلموعد تلمحدد النعقثد تلجمعٌة تلعثمة تلمحددة لالنتخثبثت بوقت كثؾ.

 ٌجج أن ٌقدم إلى تلمسثهمٌن، سٌرة ذتتٌة مختصرة عن كل مرشح لعضوٌة مجلس إدترة تلشركة.  وفً مصر

 التصوٌت اإللكترونً

 التفوٌض فً التصوٌت

 اإلفصاح الكامل لكل ما ٌتضمنه جدول األعمال من موضوعات

 أخرى
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 صفة تلعضوو الفصثح عن عدد ترتكم تلوالٌثت فً مجثلس إدترة أخرى بثلنسبة لكل عضو، ٌجج تالمغرب أما فً

تلمبرمة مع تلشركة حتى ولو كثنت مستقل(، وتالفصثح على كل تالتفثقٌثت تلتجثرٌة أو تلمثلٌة  ي،ؼٌر تنفٌذ )تنفٌذي،

تإلفصثح عن أسمثء أعضثء مجلس تإلدترة وعدد مرتت تنعقثد تلمجلس فً تلتقرٌر تلسنوي . وتوجج تألردن، دون تؤثٌر

للشركة، وتلمقثبل تلذي ٌتقثضثه تعضثء مجلس تدترة تلشركة، وتفرض عُمثن تإلفصثح عن نفس تلمعلومثت تلتً تفرضهث 

 ى تإلفصثح عن تعثمالت تألطرتؾ ذتت تلعالقة. تألردن بثإلضثفة إل

، فٌجج تإلفصثح عن أسمثء أعضثء مجلس تإلدترة وأسمثء تألعضثء تلذٌن تؽٌبوت عن حضور وفٌما ٌتعلك بالجزائر

نص مشثرٌع تلقرترتت تلتً قدمهث مجلس تإلدترة، تقرٌر مجلس تإلدترة تلذي ٌقدم تلمجلس أو تللجثن تلمنبثقة منه، و

 ، نص مشروع تلقرترتت تلتً قدمهث تلمسثهمون وبٌثن تسبثبهث.تالقتضثءعند  للجمعٌة،

فً عن أسمثء أعضثء مجلس تإلدترة وتلمقثبل تلذي ٌتقثضثه تعضثء مجلس إدترة تلشركة وفً تلمقثبل ٌجج تإلفصثح  

 .لبنان
 

 العامة للشركة بشؤن أعضاء مجلس االدارة للجمعٌة: المعلومات التً ٌجب اتاحتها  7الرسم البٌانً رلم 

 

 

 المعلومات والبٌانات التً ٌجب أن تتوفر للمساهمٌن فً اجتماع الجمعٌة العامة  .2

ؤن ب، تلشركة تتثحتهث للمسثهمٌن فً تجتمثع تلجمعٌة تلعثمةٌجج على وتلبٌثنثت تلتً للمعلومثت  بثلنسبةنتثبج تلأظهرت 

ألردن وتإلمثرتت وتلسعودٌة وعُمثن وقطر ولبنثن ومصر وتلمؽرج تفرض نشر تقرٌر مجلس تإلدترة وتقرٌر كل من ت

لمسثهمٌن للمسثعدة فً تلتصوٌت على تلقرترتت تلمرتبطة بهذه ثبثت، وتوفٌر تلمستندتت تلالزمة لمرتجع أو مدقق تلحس

 تلمستندتت. 

فتوجج توفٌر كثفة تلمعلومثت تلخثصة  أما لطرتلشركة نشر تقرٌر تلحوكمة،  علىاإلمارات وإضثفة إلى ذلك تفرض 

بثلموضوعثت تلمدرجة بجدول تألعمثل ومث ٌستجد منهث مصحوبة بمعلومثت كثفٌة تمكن تلمسثهمٌن من تتخثذ قرترتتهم، 

 أسماء األعضاء الذٌن تغٌبوا عن حضور المجلس أو اللجان المنبثمة منه

 الممابل الذي ٌتماضاه اعضاء مجلس ادارة الشركة

 اإلفصاح عن عدد مرات انعماد المجلس فً التمرٌر السنوي للشركة

 اإلفصاح عن أسماء أعضاء مجلس اإلدارة

 أخرى
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عن نتثبج تلجمعٌة تلعثمة وكذلك تمكٌنهم من تالطالع على محضر تجتمثع تلجمعٌة تلعثمة، كمث تلتزم تلشركة بثإلفصثح 

 :فور تنتهثبهث. وتوجج مصر تتثحة جمٌع تلمعلومثت تلمتعلقة بـ

 تلخسثبر.تألربثح و( 1) 

( أسمثء أعضثء مجلس تإلدترة وتلشرٌك وتلشركثء تلمدٌرٌن ومحثل تقثمتهم وبٌثن تلشركثت تألخرى تلتً ٌتولون 2) 

 عضوٌة مجثلس إدترتهث أو ٌقومون بؤعمثل تإلدترة تلفعلٌة فٌهث.

 ( بٌثن بثلمسثبل تلمطروحة على تلجمعٌة، ونص مشروعثت تلقرترتت تلمطلوج تتخثذهث.3) 

بٌن تلموضوعثت تلمعروضة تعٌٌن أعضثء مجلس تإلدترة أو مجلس تلمرتقبة، فٌجج بٌثن أسمثء  ( إذت كثن من4) 

وخبرتتهم، وتألعمثل تلتً تولوهث خالل تلسنوتت تلسثبقة، ومث إذت  وبٌثن أعمثرهمتلمرشحٌن تلذٌن قدموت طلبثت بذلك 

 ً تلشركة. كثنوت ٌشؽلون أعمثالً بذتت تلشركة من عدمه، وتألسهم تلتً ٌمتلكونهث ف

( جمٌع تلمبثلػ تلتً حصل علٌهث ربٌس مجلس إدترة تلشركة، وكل عضو من أعضثء مجلس تإلدترة أو تلشرٌك أو 5)

ً كثنت صورته سوتء كثن مكثفؤة أو مرتج أو أتعثج أو بدالت  تلشركثء تلمدٌرون بحسج تألحوتل فً تلسنة تلمثلٌة أٌث

سبٌل تلعمولة أو مقثبل عمل أو تستشثرة أدتهث للشركة، مع بٌثن تفصٌالت  بؤنوتعهث تلمختلفة، تو مث قبضه أي منهم على

 كل مبلػ. 

( تلمزتٌث تلعٌنٌة تلتً ٌتمتع بهث ربٌس مجلس إدترة تلشركة، وكل عضو من أعضثء مجلس تإلدترة أو تلشرٌك أو 6)

 تلشركثء تلمدٌرون بحسج تألحوتل فً تلسنة تلمثلٌة. 

( تلمبثلػ تلمخصصة لكل عضو من أعضثء مجلس تإلدترة تلحثلٌٌن وتلسثبقٌن أو تلشرٌك أو تلشركثء تلمدٌرٌن بحسج 7)

 تألحوتل، كمعثش تحتٌثطً أو تعوٌض عن تنتهثء تلخدمة. 

 وكل عضو من أعضثء (6) تألربثح تلتً ٌقترح مجلس تإلدترة توزٌعهث على ربٌس مجلس تإلدترة ونسبة( تلمكثفآت 8)

 تلمجلس أو تلشرٌك أو تلشركثء تلمدٌرٌن بحسج تألحوتل.

 ( تلمبثلػ تلتً تنفقت فعالً فً سبٌل تلدعثٌة بؤٌة صورة كثنت مع تلتفصٌالت تلخثصة بكل مبلػ. 9) 

( تلعملٌثت تلتً ٌكون فٌهث ألحد أعضثء مجلس تإلدترة أو تلشرٌك أو تلشركثء تلمدٌرٌن مصلحة تتعثرض مع 10)

  مصلحة تلشركة.

( تلتبرعثت مع بٌثن تفصٌالت كل مبلػ ومسوؼثت تلتبرع. وفٌمث ٌتعلق بثلكوٌت، فٌجج على تلشركة توفٌر كثفة 11)

تقرٌر مرتقج ، وللسنة تلمثلٌة تلمنتهٌةإلىتقرٌر مجلس تإلدترة عن نشثط تلشركة ومركزهث تلمتلمعلومثت ذتت تلعالقة ب

تقرٌر بؤٌة مخثلفثت رصدتهث تلجهثت تلرقثبٌة وأوقعت بشؤنهث جزتءتت على ، وتلحسثبثت عن تلبٌثنثت تلمثلٌة للشركة

تقرٌر تلتعثمالت تلتً تمت أو ستتم مع تألطرتؾ ذتت تلعالقة، وتعّرؾ تألطرتؾ ، وتلبٌثنثت تلمثلٌة للشركة، وتلشركة

 ذتت تلعالقة طبقثً لمبثدئ تلمحثسبة تلدولٌة. 

 قرٌر مجلس تإلدترة وتقرٌر مرتجع أو مدقق تلحسثبثت.نشر ت الجزائر وفلسطٌنوفً تلمقثبل تفرض 
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ً أن ٌتثح للمسثهمٌن فً تجتمثع تلجمعٌة تلعثمة تقرٌر لجنة تلمرتجعة وتقرٌر حوكمة  أمث فً تلسعودٌة، فإنه ٌجج أٌضث

 تلشركثت وتلبٌثنثت تلوتردة فً سجل تالفصثح تلخثص بؤعضثء مجلس تإلدترة وأعضثء تإلدترة تلتنفٌذٌة.   

وفً تونس، ٌجج إتثحة تلمستندتت تلالزمة تلمسثهمٌن للمسثعدة فً تلتصوٌت على تلقرترتت تلمرتبطة بهذه تلمستندتت، 

من مجلة تلشركثت تلتجثرٌة :  " ٌجج على مجلس تالدترة تو هٌبة تالدترة تلجمثعٌة أن تضع   280حٌث ٌنص تلفصل 

الزمة على ذمة تلمسثهمٌن بمقر تلشركة  لتمكٌنهم من تتخثذ ٌومث على تالقل من موعد تلجلسة  تلوثثبق تل 15قبل 

 قرترتتهم وهم على بٌنة من تالمر وإبدتء رأٌهم فً إدترة وسٌر أعمثل تلشركة ."
 

 الجمعٌة العامة: المعلومات والبٌانات التً تلتزم الشركة بإتاحتها للمساهمٌن فً اجتماع  8 الرسم البٌانً رلم

 

  
 

 التزام الشركة المدرجة بتعٌٌن مسإول عن الحوكمة وعاللات المستثمرٌن .ه

تلتزتم تلشركة تلمدرجة بتعٌٌن مسإول عن تلحوكمة وعالقثت تلمستثمرٌن، ٌعهد إلٌه  ىمدفٌمث ٌتعلق بنتثبج تلتشٌر 

مسإول وهً  بتعٌٌن( دول تلتزم 6)أن  إلى ،تستفسثرتت تلمسثهمٌن وتلرد على  مسإولٌة متثبعة وتطبٌق مبثدئ تلحوكمة

( دول ال تلتزم بتعٌٌن مسإول عن تلحوكمة وهً )تلسعودٌة، 5تلكوٌت( و ) تلمؽرج، قطر، مصر، تالمثرتت،تونس، )

 . ( ، سورٌثتالردن، سلطنة عمثن، فلسطٌن

من تلترتٌج تلعثم لبورصة تالورتق تلمثلٌة بتونس :  " تلتزم تلمنشؤة تلتً تطلج إدرتج  29وفً تونس، ٌنص تلفصل 

تعٌٌن  -أورتقهث تلمثلٌة بثلبورصة تضثفة تلى تلوتجبثت تلمنصوص علٌهث بثلقوتنٌٌن وتلترتتٌج تلمعمول بهث، بمث ٌلً : 

همٌن وتلعالقثت مع هٌبة تلسوق تلمثلٌة وتلبورصة وشركة تالٌدتع هٌكل دتخل تنظٌمهث تلوظٌفً ٌعنى بشإون تلمسث

 وتلمقثصة وتلتسوٌة". 

 إتاحة المستندات الالزمة المساهمٌن للمساعدة فً التصوٌت على المرارات المرتبطة بهذه المستندات

 نشر ملخص تمرٌر مجلس اإلدارة وتمرٌر مراجع أو مدلك الحسابات

 أخرى
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 24كمث وقع تنقٌحه بقرتر من وزٌر تلمثلٌة مإرخ فً  -من تلترتٌج  تلعثم لبورصة تالورتق تلمثلٌة بتونس  38تلفصل 

  ج بثلسوق تن تتوفر على:" ٌجج على تلشركة تلمصدرة ألورتق مثلٌة موضوع مطلج تالدرت – 2005سبتمبر 

 دلٌل تجرتبً للتنظٌم وللتصرؾ ونشر تلمعلومثت تلمثلٌة ،  -

هٌكل مرتقبة دتخلٌة. وٌبدي مرتقج حسثبثت تلشركة رتٌه فٌه صلج تقرٌره تلسنوي حول نظثم تلمرتقبة تلدتخلٌة   -

 للشركة ، 

 هٌكل لمرتقبة تلتصرؾ -

 .من ترتٌج هٌبة تلسوق تلمثلٌة تلمتعلق بثلمسثهمة تلعثمة 44صل و تالفصثح ٌتم عبر تلتقرٌر تلسنوى طبقث للف

أهم تلتفوٌضثت تلتً هج فً  -تألحكثم تلمطبقة على تسمٌة و تعوٌض أعضثء مجلس تإلدترة أو مجلس تلمرتقبة؛   -"

تللجثن  -دترة؛ دور كّل هٌكل تسٌٌر وإ -حثلة صلوحٌة وتلممنوحة من قبل تلجلسة تلعثمة إلى هٌثكل تلتسٌٌر وتإلدترة؛ 

 تلخثصة ودور كّل لجنة؛"

بؤنه ال ٌوجد نص قثنونً ملزم. مع إضثفة بعض تلمالحظثت من بعض تلدول مثثل: تالمثرتت فقد تفثدت  وافادت الجزائر

شركة هً تلمسإولة عن تلحوكمة وال كل تنه تلتزم تلشركة بتعٌٌن مسإول عالقثت تلمستثمرٌن، تمث بثلنسبة للحوكمة فإن 

 تلشركة تعٌٌن ضثبط تمتثثل.  مسإول عن تلحوكمة وتنمث ٌتعٌن علىعٌٌن ٌتم ت

ون لس تإلدترة، وٌتعٌن إنشثء وحدة شوفقد توضحت تنه بمتثبعة تطبٌقثت تلحوكمة فهً مسإولٌة مج وبالنسبة للكوٌت

 تلمستثمرٌن من قبل تلشركثت.
 

 مسإول عن الحوكمة وعاللات المستثمرٌنالزامٌة تعٌٌن :  9الرسم البٌانً رلم 

 

 ال نعم
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 الجمعٌة العامة للشركة وحماٌة حموق المساهمٌن:   2 الجدول رلم

 السإال األردن اإلمارات تونس الجزائر السعودٌة سورٌا ُعمان فلسطٌن لطر الكوٌت لبنان مصر المغرب

          
 

 ( المٌود على حضور المساهمٌن الجتماعات الجمعٌة العامة للشركة المدرجة:5  

 حد أدنى لعدد األسهم المملوكة -             

 نسبة على التصوٌت -   √ √         

 أخرى - √  √         √ 

          
 

  
االلكترونً لمواجهة ( تشرٌعات صادرة عن الجهات الرلابٌة تتعلك باألمن 6

 ":Cyber Riskالمخاطر اإللكترونٌة "

 نعم -   √      √    

 ال - √ √  √ √ √ √ √   √ √ √

          
 

 ( الذٌن ٌجوز لهم دعوة الجمعٌة العامة العادٌة للشركة المدرجة لإلنعماد:7  

 رئٌس مجلس ادارة الشركة/ مجلس إدارة الشركة -  √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √

 مراجع أو مدلك حسابات الشركة -  √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √

 نسبة معٌنة من المساهمٌن -  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

 المصفً خالل فترة تصفٌة الشركة -  √ √ √  √ √   √ √ √ √

 أخرى - √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ 

          
 

 لإلنعماد:( حاالت دعوة الجمعٌة العامة غٌر العادٌة للشركة المدرجة 8  

 تعدٌل النظام األساسً للشركة - √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

 حل الشركة وتصفٌتها - √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

 اندماج الشركة - √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

 التصرف فً نسبة معٌنة من أصول الشركة - √  √ √  √ √ √ √   √ 

 الممتازمنالشة امور متعلمة باألسهم  -      √ √     √ 

 أخرى - √ √   √ √  √ √ √ √ √ √

          
 

  
( اآللٌات التً ٌمكن للشركة المدرجة أن تتبعها، للتٌسٌر على المساهمٌن 9

 حضور إجتماع الجمعٌة العامة:

 اإلفصاح الكامل لكل ما ٌتضمنه جدول األعمال من موضوعات - √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √

 التفوٌض فً التصوٌت - √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √

 التصوٌت اإللكترونً. -  √   √ √   √   √ √

 أخرى -   √  √ √   √    √
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(  المعلومات التً ٌجب أن تتاح ألعضاء الجمعٌة العامة للشركة بشؤن 10

 أعضاء مجلس اإلدارة:

 اإلفصاح عن أسماء أعضاء مجلس اإلدارة - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

 اإلفصاح عن عدد مرات انعماد المجلس فً التمرٌر السنوي للشركة - √ √ √  √ √ √ √ √ √  √ √

 الممابل الذي ٌتماضاه اعضاء مجلس ادارة الشركة - √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √  √ √ √   √ √ 
 

√  
أسماء األعضاء الذٌن تغٌبوا عن حضور المجلس أو اللجان المنبثمة  -

 منه

 أخرى -  √ √ √   √  √   √ √

          
 

  
(  المعلومات والبٌانات التً تلتزم الشركة بإتاحتها للمساهمٌن فً اجتماع 11

 الجمعٌة العامة:

 نشر تمرٌر مجلس اإلدارة وتمرٌر مراجع أو مدلك الحسابات - √ √  √ √ √ √ √ √  √ √ √

√ √ √  √  √ √ √  √ √ √ 
التصوٌت على إتاحة المستندات الالزمة المساهمٌن للمساعدة فً  -

 المرارات المرتبطة بهذه المستندات

 أخرى -  √ √  √ √   √ √  √ 

          
 

 ( التزام الشركة المدرجة بتعٌٌن مسإول عن الحوكمة وعاللات المستثمرٌن:12  

 نعم -  √ √      √ √ √ √ √

 ال - √    √ √ √ √     

          
 

  
الشركة لمعالجة موضوع تعارض ( الضوابط التً ٌتبعها مجلس ادارة 13

 المصالح:

 اإلفصاح - √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √  
منع الطرف ذو العاللة من التصوٌت على المرار محل الموضوع  -

 المتعلك بتعارض المصالح

√ √  √ √   √ √  √ √  
الحصول على موافمة مسبمة من الجمعٌة العامة على التصرف المتعلك  -

 بتعارض المصالح:

 لواعد سلون مهنً -  √ √  √  √ √ √ √   √

 أخرى -  √ √   √       √

          
 

  
( التزام أعضاء مجلس اإلدارة والمدٌرٌن والعاملٌن بشؤن تجنب تعارض 14

 المصالح وتعامالت األطراف ذات العاللة:

 نعم - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

 ال -             

          
 

  
( وجود لواعد مكتوبة بخصوص تعامالت أعضاء مجلس إدارة الشركة 15

 وموظفٌها فً األوراق المالٌة المصدرة من لبل الشركة:

 نعم -  √ √ √  √ √ √ √ √  √ √

 ال - √    √      √  
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 ثالثا: مجلس اإلدارة

حوكمة تلشركثت أهمٌة كبٌرة فً تلحد وتلتخفٌؾ من أثر تألزمثت تالقتصثدٌة وتلمثلٌة سوتء على تلمستوى تلكمً أو ل

تلجزبً، وبمث أن مجلس تإلدترة هو أحد تألطرتؾ تلفثعلة فً حوكمة تلشركثت وهو تلمسإول تألول عن حوكمة شركته، 

تلضوتبط ذتت تلعالقة بمجثلس إدترة تلشركثت تلمدرجة لدى  فإن هذت تلجزء من تلدرتسة ٌهدؾ إلى تلتعرؾ على مجمل

 تلدول تألعضثء بثالتحثد. 

 

 انتخاب مجلس ادارة الشركة المدرجة وتشكٌله .أ

 انتخاب المجلس .1

تشترط إحثطة وسورٌث  وتلجزتبر وتلسعودٌة وتونس من عُمثن وقطر ومصر وتالمثرتت وتألردن أن كال تلنتثبجأظهرت 

 تجتمثع فً عثدة هذت ، وٌحدثالنتخثبهمتلمسثهمٌن بكثفة تلتفثصٌل عن أعضثء مجلس تإلدترة قبل تلتصوٌت علٌهم 

إلى  تلمدة بزٌثدة درتسة وهنثك تالنتخثبثت، قبل فقط ٌومٌن لمدة متثح تلترشح فبثج تلعثمة بثلنسبة لعُمثن، تلجمعٌة

 تلمؽرج، تلكوٌت، لبنثن( فإنه ال ٌشترط إحثطة تلمسثهمٌن بتلك تلتفثصٌل. أسبوعٌن. أمث فً بثقً تلدول )فلسطٌن،

فٌتم تنتخثج أما فً األردن ٌتم تنتخثج مجلس إدترة تلشركة لمدة ثالث سنوتت،  ُعمان والكوٌتتبٌن أنه فً كل من كمث 

وفً  تلعضو ألكثر من مرة.سنوتت، وفً تإلمثرتت ٌتم تنتخثبه لثالث سنوتت وٌجوز إعثدة تنتخثج  4تلمجلس لمدة 

 تونس ٌتم تنتخثج تلمجلس لمدة ثالث سنوتت قثبلة للتجدٌد.

ٌُنتخج أعضثء مجلس تإلدترة للمدة تلمنصوص علٌهث فً نظثم تلشركة تألسثس، بشرط أال ٌتجثوز  فإنهوفً تلسعودٌة، 

سنوتت. وٌجوز إعثدة تنتخثج ثالث سنوتت. فٌمث عدت مجلس تإلدترة تألول فٌجوز أن تكون مدة تلعضوٌة فٌه خمس 

                                  أعضثء مجلس تإلدترة مثلم ٌنص نظثم تلشركة تألسثس على ؼٌر ذلك.

، ن حدود تترتوح من عثمٌن إلى ستة أعوتمممدة عضوٌة مجلس تلمدٌرٌن ض فً الجزائرفٌمث ٌحدد تلقثنون تألسثسً  

 لمدة تقدر بؤربعة سنوتت. توعند عدم وجود أحكثم قثنونٌة أسثسٌة صرٌحة فإن 

 فإن تلمدة حسج تلقثنون هً تربع سنوتت وتجدد لمرة وتحدة. ،أما فً فلسطٌن

وفً قطر، فإن تلمدة هً ثالث سنوتت وٌجوز إعثدة تنتخثج عضو مجلس تإلدترة أكثر من مرة، مث لم ٌنص تلنظثم  

وفً  لى خالؾ ذلك، فٌمث عدت مجلس تإلدترة تألول فٌجوز أن تكون مدة تلعضوٌة فٌه خمس سنوتت.تألسثسً للشركة ع

أمث تلذٌن  تلمقثبل، تكون مدة تعٌٌن تعضثء مجلس تالدترة فً لبنثن بمقتضى نظثم تلشركة خمس سنوتت على تالكثر

  د تنتخثبهم.ٌعٌنون بقرتر جمعٌة تلمسثهمٌن فمدتهم ثالث سنوتت على تالكثر وٌمكن تجدٌ
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وفً مصر، ٌتم تنتخثج أعضثء مجلس إدترة تلشركة لمدة ثالث سنوتت، وٌجوز تجدٌد عضوٌة عضو مجلس تإلدترة 

وفً تلمقثبل تكون مدة تنتخثج  تلذي تنتهت مدته لمدة أو مدد أخرى، مث لم ٌنص تلنظثم تألسثسً للشركة على ؼٌر ذلك.

سنوتت إذت تم  3رشٌح تألعضثء من طرؾ تلجمعٌثت تلعثمة ومدة سنوتت فً تلمؽرج إذت كثن ت 6مجلس تالدترة 

  تنتخثبهم فً إطثر تلنظثم تألسثسً.

 

 مدة  تنتخثج مجلس تإلدترة تربع سنوتت مث لم ٌحدد تلنظثم تألسثسً مدة تقل.  فإن سورٌث فً أمث 

زم مجلس إدترة ٌلتآلٌثت دولة( أكدت علً وجود  13كمث أظهرت تلنتثبج بؤن جمٌع تلدول تلمشثركة فً تالستبٌثن )

تلشركة تلمدرجة بإتبثعهث، تضمن تحترتم تلشركة للقوتنٌن وتللوتبح تلسثرٌة، وتلتزتمهث بثإلفصثح عن تلمعلومثت 

 وتعهدتت . مع إضثفة دولة سلطنة عمثن بؤن هنثك موتثٌقتألخرىتلجوهرٌة للمسثهمٌن وتلدتبنٌن وأصحثج تلمصثلح 

 تلتدقٌق. لجنة وربثسة تلمجلس ربثسة بٌن تلفصل إلزتمٌة تفٌد تَخر وتلبعض تسترشثدٌة منهث تلبعض وإجرتءتت

 : مدة انتخاب مجلس ادارة الشركة المدرجة 10الرسم البٌانً رلم 

 

 

 تشكٌل المجلس  .2

بثألسثس من تلمسثهمٌن. ٌتم تختٌثرهم أجمعت جمٌع تلدول تلمشثركة فً تالستبٌثن على أن مجلس إدترة تلشركة تلمدرجة 

إال أن نسبة تلمسثهمٌن تلمشثركٌن فً تلمجلس تختلؾ من دولة إلى أخرى. ففً تألردن وتلسعودٌة وتلجزتبر وفلسطٌن 

تإلمثرتت وعُمثن وقطر فٌتم وتلكوٌت ولبنثن وتلمؽرج ٌتم تختٌثر أعضثء مجلس تإلدترة من تلمسثهمٌن فقط. أمث فً 

جهثت أخرى. وفً تلمقثبل، ٌتم تختٌثر أعضثء تلمجلس فً مصر من تلمسثهمٌن ومن تختٌثرهم من تلمسثهمٌن ومن 

أن ٌتضمن تشكٌل مجلس إدترة تلشركة أعضثء مستقلٌن من ؼٌر مسثهمً تلشركة تختثرهم ٌتوجج جهثت أخرى، كمث 

  تلجمعٌة تلعثمة للشركة.

 أخرى.تختٌثرهم من تلمسثهمٌن وفً بعض تلحثالت من جهثت  مٌتوفً تونس، 

 سنوات وتجدد مرة واحدة 3 سنوات 3 أخرى
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كمث تشترط كل من تألردن وتإلمثرتت وتلجزتبر وتلسعودٌة وعُمثن وقطر وتلكوٌت تلفصل بٌن منصج ربٌس مجلس 

وفً حثل عدم  فإنهوفً تلكوٌت . (7)إدترة تلشركة تلمدرجة، ومنصج تلمدٌر تلعثم أو تلمدٌر تلتنفٌذي )تلعضو تلمنتدج(

 بإصدتر قثنون تلشركثت.  2016لسنة  1( من تلقثنون رقم 183تلتزتم تلشركة بثلفصل، فإن ذلك ٌعتبر مخثلفة للمثدة )

 ، فٌجج توضٌح تسبثج ذلك وتإلفصثح عنه فً تلتقرٌر تلسنوي للشركة. واألردن أما فً السعودٌة ولطر

 لحوكمة.فً تقرٌر ت ر، ٌجج تإلفصثح عن ذلكوبالنسبة إلى لط

 
 : تشكٌل مجلس ادارة الشركة المدرجة 11 الرسم البٌانً رلم

 

 
 

 توزٌع أعضاء مجلس اإلدارة .ب

تبٌن نتثبج تلمسح أن أؼلج تلدول تألعضثء بثالتحثد تقوم بتوزٌع أعضثء مجلس تإلدترة حسج تالستقاللٌة، ففً كل من 

وقطر وتلكوٌت ومصر ٌتم توزٌع تألعضثء إلى أعضثء تنفٌذٌٌن و أعضثء ؼٌر تنفٌذٌٌن وتلسعودٌة تإلمثرتت تألردن و

وأعضثء مستقلٌن، أمث فً عُمثن، فٌكون أعضثء مجلس تإلدترة أعضثء ؼٌر تنفٌذٌٌن وأعضثء مستقلٌن.. أمث فً تلجزتبر 

حسج  فً فلسطٌن د أعضثء مجلس تإلدترةٌتم تحدٌ فال ٌوجد قثنون أسثسً صرٌح حول هذت تلموضوع. وفً تلمقثبل،

 .ٌنملكٌتهم فً تسهم تلشركة وبعض تألعضثء تلمستقل

على توصٌة ؼٌر ملزمة بؤن تتكون أكثرٌة أعضثء تلمجلس من ؼٌر تلتنفٌذٌٌن وأن ٌكون ثلث  تنص األنظمة  فً لبنانو

 عدد أعضثء تلمجلس أو تثنٌن من تلمدرتء )أٌهمث أكبر( من تلمدرتء تلمستقلٌن. 

 ٌجج أال ٌقل عدد أعضثبه تلمستقلٌن عن عضوٌن أو عن ثلث أعضثء تلمجلس، أٌهمث أكثر. فإنهوفً تلسعودٌة ، 

ٌجج أن ، من مجموع أعضثء تلمجلس (3/1)تجثوز عتبة )تألعضثء تلتنفٌذٌٌن( ال ٌمكن للمؤجورٌن ، ففً المغرب أما

عدد تألعضثء تلذٌن  (مؤجور)ربٌس، مدٌر عثم، مدٌر عثم منتدج أو ٌتجثوز عدد تألعضثء تلذٌن ال ٌملكون صفة 

 .ٌملكون هذه تلصفة

 اختٌارهم من المساهمٌن، وجهات أخرى اختٌارهم من المساهمٌن فمط أخرى
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 مستقلون.وفً تونس ٌجج أن ٌكون جمٌع تألعضثء 

 
 : توزٌع أعضاء مجلس اإلدارة 12الرسم البٌانً رلم 

 

 

وفً مث ٌتعلق بثلحد تألدنى لألعضثء تلمستقلٌن بتشكٌلة تلمجلس، تفرض كل من تألردن وتإلمثرتت وتلسعودٌة وعُمثن 

عضوتن على  فً عُمثن تلمستقلٌن، على أن ٌكون تلعدد تألدنىأن ٌكون ثلث أعضثء مجلس إدترة تلشركة تلمدرجة من 

حد أدنى لعدد ، وفً فلسطٌن الٌوجد ٌوجد قثنون أسثسً صرٌح خثص بهذت تلموضوع ال. أمث فً تلجزتبر فتألقل

ٌضم مجلس تإلدترة فً تلكوٌت عضو مستقل على تألقل، على أال ٌزٌد عدد تألعضثء وٌجج أن  تألعضثء تلمستقلٌن.

 تلمستقلٌن على نصؾ أعضثء تلمجلس.

تلمإرخ  2016لسنة  48من تلقثنون عدد  47وفً تونس، ٌجج على تلبنوك تلبنوك وتلمإسسثت تلمثلٌة حسج تلفصل 

وتلمتعلق بثلبنوك وتلمإسسثت تلمثلٌة تلذي ٌنص على أنه. " ٌجج أن ٌضّم مجلس إدترة أو  2016جوٌلٌة  11فً 

لٌة عضوٌن تثنٌن على تألقل مستقلٌَن عن تلمسثهمٌن وعضوت ممثال لصؽثر تلمسثهمٌن مجلس مرتقبة بنك أو مإسسة مث

 .على معنى تلتشرٌع وتلترتتٌج تلمتعلقة بثلسوق تلمثلٌة بثلنسبة للمإسسثت تلمدرجة ببورصة تونس لألورتق تلمثلٌة

وٌعد عضوت مستقال  .ة وتحدةوٌمكن تجدٌد عضوٌة كل من تلعضوٌن تلمستقلٌن وتلعضو تلممثل لصؽثر تلمسثهمٌن لمر

على معنى هذت تلقثنون كل عضو ال تربطه بثلبنك أو تلمإسسة تلمثلٌة أو بمسثهمٌهث أو مسٌرٌهث أٌة عالقة من شؤنهث أن 

وٌعتبر صؽثر تلمسثهمٌن، تلعموم على  .تمس من تستقاللٌة قرتره أو أن تجعله فً حثلة تضثرج مصثلح فعلٌة أو محتملة

 وٌضبط تلبنك تلمركزي تلتونسً تلمعثٌٌر تلمحددة لصفة تالستقاللٌة". .متعلق بثلسوق تلمثلٌةمعنى تلتشرٌع تل

تنص تألنظمة على توصٌة ؼٌر ملزمة بؤن تتكون أكثرٌة أعضثء تلمجلس من ؼٌر تلتنفٌذٌٌن وأن ٌكون ، فأما فً لبنان 

 تلمستقلٌن.ثلث عدد أعضثء تلمجلس أو تثنٌن من تلمدرتء )أٌهمث أكبر( من تلمدرتء 

 مستملون غٌر تنفٌذٌون تنفٌذٌون أخرى
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. وبثلنسبة للمؽرج، ٌوجد حد أدنى ٌجج أال ٌقل عدد تألعضثء تلمستقلٌن بمجلس إدترة تلشركة عن عضوٌن، وفً مصر

( لألعضثء تلمستقلٌن دتخل لجنة تدقٌق تلحسثبثت و تلمخثطر بثلنسبة  للمإسسثت تلقرضٌة، وبثلنسبة للشركثت 3/1)

 تلحسثبثت مستقلٌن. تلمدرجة ٌجج أن ٌكون جل أعضثء لجنة  تدقٌق

 

 تفوٌض صالحٌات مجلس اإلدارة  .ج

تألعضثء أو  ألحد تالدترة مجلس صالحٌثت  إحدى تفوٌض إمكثنٌةفً تالستبٌثن   تلمشثركة من تلدول دولة( 12)أكدت 

جج أن ٌتم وفق ضوتبط ٌلؽٌرهم، وقد أضثفت عُمثن أنه فً تلعثدة ٌكون تلتفوٌض لربٌس تلمجلس. إال أن هذت تلتفوٌض 

ٌجج تحدٌد للموضوع محل تلتفوٌض وتلمدة تلزمنٌة لسرٌثنه وتضمٌن  ،كل من فلسطٌن وقطر ومصروفً معٌنة. 

 تلتفوٌض موعد عرض نتثبجه على أعضثء تلمجلس. 

تحدٌد تألشخثص تلمفوضٌن وحدود صالحٌثتهم. أمث فً تلسعودٌة،  اإلماراتوإضثفة إلى تلضوتبط تلسثبقة، تفرض 

فٌجج تحدٌد تلموضوع محل تلتفوٌض وتلمدة تلزمنٌة لسرٌثنه. وبثإلضثفة إلى تحدٌد تلموضوع محل تلتفوٌض وتلمدة 

الحٌثت وإذت كثن تلمفوض هً تإلدترة تلتنفٌذٌة فعلٌهث رفع تقثرٌر دورٌة بشؤن ممثرسثتهث للص تلزمنٌة لسرٌثنه،

تفرض نشر تلتفوٌض فً تلسجل تلتجثري أمث عُمثن فتفرض أن ٌكون تلتفوٌض محددت،  فإنهثلبنثن وفً  .تلمفوضة

 ومحدودت، وال ٌعفً تلمجلس من مسإولٌته تلقثنونٌة.

ٌجج تحدٌد تلمدة تلزمنٌة لسرٌثن تلتفوٌض  فً الجزائر و ٌجج تحدٌد للموضوع محل تلتفوٌض. وفً األردن والمغرب 

 إال أنه ال وجود لنص قثنونً ٌوضح ضوتبط تلتعٌٌن. 

قثنون تلشركثت على: "لمجلس تإلدترة أن من  2016لسنة  1( من تلقثنون رقم 185، تنص تلمثدة )وبالنسبة للكوٌت

فوض أحد أعضثبه أو لجنة من بٌن أعضثبه ٌوزع تلعمل بٌن أعضثبه وفقثً لطبٌعة أعمثل تلشركة كمث ٌجوز للمجلس أن ٌ

أو أحدتً من تلؽٌر فً تلقٌثم بعمل معٌن أو أكثر أو تإلشرتؾ على وجه من وجوه نشثط تلشركة أو فً ممثرسة بعض 

( من تلكتثج تلخثمس عشر )حوكمة تلشركثت( من 3-5تلسلطثت أو تالختصثصثت تلمنوطة بثلمجلس". وتنص تلمثدة )

بشؤن إنشثء هٌبة أسوتق تلمثل وتنظٌم نشثط تألورتق تلمثلٌة وتعدٌالتهمث  2010لسنة  7لقثنون رقم تلالبحة تلتنفٌذٌة ل

على أن ٌتولى مجلس إدترة تلشركة جمٌع تلصالحٌثت وتلسلطثت تلالزمة إلدترتهث، وتظل تلمسإولٌة تلنهثبٌة عن تلشركة 

ً أو فوض جهثت أو أفرتدتً آخرٌن للقٌثم ببعض أعمثله وعلى تلمجلس تجنج إصدتر  على تلمجلس حتى وإن شكل لجثنث

( من تلكتثج تلخثمس عشر )حوكمة تلشركثت( من تلالبحة 3-7تفوٌضثت عثمة أو ؼٌر محددة تلمدة. كمث تتضمن تلمثدة )

ق تلمثلٌة وتعدٌالتهمث، مهثم بشؤن إنشثء هٌبة أسوتق تلمثل وتنظٌم نشثط تألورت 2010لسنة  7تلتنفٌذٌة للقثنون رقم 

ولٌثت مجلس إدترة تلشركة تلقٌثم بثعتمثد سٌثسة تفوٌض وتنفٌذ تألعمثل تلمنوطة بثإلدترة تلتنفٌذٌة، وتحدٌد مسإو

تلصالحٌثت تلتً ٌتم تفوٌضهث لإلدترة تلتنفٌذٌة، وإجرتءتت تتخثذ تلقرتر ومدة تلتفوٌض. كمث ٌحدد تلمجلس تلموضوعثت 

 تلتنفٌذٌة تقثرٌر دورٌة عن ممثرسثتهث للصالحٌثت تلمفوضة. تلتً ٌحتفظ بصالحٌة تلبت فٌهث. وترفع تإلدترة 

 أمث فً تونس فإنه ال ٌجوز لمجلس تإلدترة تفوٌض إحدي صالحٌثته ألحد أعضثبه، أو لؽٌرهم.
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 مجلس اإلدارةضوابط التً ٌتعٌن اإللتزام بها عند إصدار تفوٌض صالحٌات ال:  13الرسم البٌانً رلم 

 

 

 تضمٌن التفوٌض موعد عرض نتائجه على أعضاء المجلس

 تحدٌد المدة الزمنٌة لسرٌانه

 تحدٌد للموضوع محل التفوٌض

 أخرى
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 خصائص مجلس إدارة الشركة المدرجة:   3الجدول رلم 

 

 السإال األردن اإلمارات تونس الجزائر السعودٌة سورٌا ُعمان فلسطٌن لطر الكوٌت لبنان مصر المغرب

        

   

  
 ادارة الشركة المدرجة:( مدة انتخاب مجلس 16

 سنوات 3 -   √  √  √   √   

 سنوات وتجدد مرة واحدة 3 -             

 أخرى - √ √  √ √ √  √ √  √ √ √

        

   

  
 ( تشكٌل مجلس ادارة الشركة المدرجة:17

 اختٌارهم من المساهمٌن فمط - √  √ √ √   √  √ √  √

 وجهات أخرى اختٌارهم من المساهمٌن، -  √ √   √ √  √   √ 

 أخرى -     √       √ 

        

   

  

( اشتراط احاطة المساهمٌن بكافة التفاصٌل عن أعضاء مجلس 18
 اإلدارة لبل التصوٌت علٌهم إلنتخابهم:

 نعم - √ √ √ √ √ √ √  √   √ 

 ال -        √  √ √  √

        

   

  

 ( توزٌع أعضاء مجلس اإلدارة حسب االستماللٌة:19
 

 تنفٌذٌون -  √   √    √ √  √ 

 غٌر تنفٌذٌون -  √   √ √ √  √ √  √ 

 مستملون - √ √ √  √ √ √  √ √  √ 

 أخرى -           √  √

        

   

  

( وجود حد أدنً لألعضاء المستملٌن بتشكٌلة مجلس إدارة 20
 الشركة:

 ثلث المجلس - √ √   √ √ √  √    

 ثلثً المجلس -             

 أخرى -   √ √    √  √ √ √ √

        

   

  

( اشتراط الفصل بٌن منصب رئٌس مجلس إدارة الشركة 21
المدرجة، ومنصب المدٌر العام أو المدٌر التنفٌذي )العضو 

 المنتدب(:

 نعم - √ √ √ √ √ √ √  √ √   
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 ال -        √   √ √ √

        
   

  
 ( وجود آلٌات ٌلتزم مجلس إدارة الشركة المدرجة بإتباعها:22
 

 نعم - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

 ال -             

        

   

  

(  جواز مجلس اإلدارة تفوٌض إحدي صالحٌاته ألحد أعضائه، 23
 أو لغٌرهم:

 نعم - √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

 ال -   √          

        

   

  
 ( ضوابط التً ٌتعٌن اإللتزام بها عند إصدار التفوٌض:24

√ √ √ 
 

√ √ √ √ √ 
 

 تحدٌد للموضوع محل التفوٌض - √ √ 

 تحدٌد المدة الزمنٌة لسرٌانه -  √  √ √ √ √ √ √  √ √ 

 √   
√ √ √ 

   
 √ 

 
تضمٌن التفوٌض موعد عرض نتائجه على أعضاء  -

 المجلس

 أخرى -  √  √ √ √    √ √  

  

  

   

     

 

التزام مجلس اإلدارة بإعداد لواعد إجرائٌة لحوكمة الشركة ( 25
 واإلشراف علٌها ومتابعة تطبٌمها:

 نعم - √ √ √  √  √  √ √ √ √ √

 ال -        √     
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 : اللجان المنبثمة عن مجلس اإلدارةعاراب

ٌحتثج مجلس تإلدترة فً تؼلج تألوقثت إلى تلحصول على معلومثت متخصصة أو منثقشة موضوع معٌن بمزٌد من 

عن تلمجلس ممث ٌسهل منبثقة تلتلتفصٌل فً ؼٌر أوقثت تجتمثعثت مجلس تإلدترة، تألمر تلذي ٌمكن أن تتواله تللجثن 

 على تلشركة. مجلس تإلدترة تلقٌثم بمهثمه وتإلشرتؾ بفثعلٌة على

 

 أنواع اللجان لدى أعضاء االتحاد: .أ

مجلس إدترة تلشركة تلمدرجة،  نوجود لجثن تنبثق ع ل تلمشثركة فً تالستبٌثن أكدت علىنتثبج، أن جمٌع تلدوتلأظهرت 

  وتللوتبح تلسثرٌة، وتطبٌق قوتعد تلحوكمة. تلتزتم تلشركة بثلقوتنٌنوذلك بهدؾ ضمثن 

مكرر من مجلة تلشركثت تلتجثرٌة على أنه: "ٌتعٌن إحدتث لجنة دتبمة للتدقٌق لدى  256، ٌنص تلفصل ففً تونس

شركثت تلمسثهمة تلعثمة بثستثنثء تلشركثت تلمصنفة كذلك بإصدترهث رقثعث، وتلشركة تألم عندمث ٌتجثوز مجموع 

تلحسثبثت تلمجمعة مبلؽث ٌتم تحدٌده بمقتضى أمر، وتلشركثت تلتً تتوفر فٌهث أرقثمث دنٌث ٌتم تحدٌدهث  تلموتزنة بعنوتن

 لمقتضى أمر تتعلق بمجموع تلموتزنة وبمستوى تعهدتتهث لدى مإسسثت تلقرض وقثبم إصدترتتهث تلرقثعٌة.

ة دتخلٌة مجدٌة من شؤنهث تطوٌر تلكفثءة  وتسهر تللجنة تلدتبمة للتدقٌق على تلتؤكد من إرسثء تلشركة ألنظمة رقثب

وتلنجثعة وحمثٌة أصول تلشركة وضمثن أمثنة تلمعلومة تلمثلٌة وتحترتم تألحكثم تلقثنونٌة وتلترتٌبٌة. وتتولى تللجنة 

متثبعة أعمثل أجهزة تلرقثبة لدى تلشركة وتقوم بثقترتح مرتقج أو مرتقبً تلحسثبثت وبثلمصثدقة على تعٌٌن تلمدققٌن 

 لدتخلٌٌن" .ت

، ٌمكن أن تنبثق عن مجلس تإلدترة لجنة إدترة تلمخثطر ولجنة تلحوكمة ولجنة تلترشٌحثت وتلمكثفآت، فً السعودٌةو

هذه تللجثن مهثم ضمثن تلتزتم تلشركة بثلقوتنٌن وتللوتبح تلسثرٌة، وتطبٌق معثٌٌر تلحوكمة. بعض من حٌث تسند إلى 

لٌست منبثقة عن مجلس  فإنهثتلمرتجعة  أمث بشؤن لجنة .ثذلك ولكنه لٌس تلزتمٌهنثك عدد من تلشركثت تلمدرجة تطبق و

وٌحدد فً قرتر تشكٌل تللجنة مهمثت تللجنة وضوتبط عملهث  إدترة تلشركة حٌث ٌتم تشكٌلهث بقرتر من تلجمعٌة تلعثمة.

دترة ضوتبط وإجرتءتت عمل ومكثفآت أعضثبهث. كذلك تصدر تلجمعٌة تلعثمة للشركة بنثًء على تقترتح من مجلس تإل

 لجنة تلمرتجعة ولجنة تلترشٌحثت ولجنة تلمكثفآت ومهثمهث وقوتعد تختٌثر أعضثبهث ومدة عضوٌتهم.

ٌجوز لمجلس إدترة تلشركة تشكٌل لجثن، تكلؾ بموضوعثت معٌنة بحسج حثجة وطبٌعة عمل كل  فإنه أما فً مصر

ولٌة تالجتمثعٌة، لجنة تلسالمة وتلصحة تلمهنٌة، لجنة حمثٌة تلبٌبة، تلمسإٌذٌة، لجنة تإلستثمثر، لجنة شركة )تللجنة تلتنف

لجنة تلتدقٌق وتلمرتجعة ولجنة إدترة تلمخثطر ولجنة تلحوكمة ولجنة  لجنة حمثٌة حملة تلوثثبق...( بثإلضثفة إلى

 تلترشٌحثت وتلمكثفآت. 
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، فإن تللجثن تلمنبثقة عن مجلس إدترة تلشركة تلمدرجة تتمثل فً لجنة تلتدقٌق تلمرتجعة ولجنة أما فً فلسطٌن والكوٌت

 . لسطٌنلفإدترة تلمخثطر ولجنة تلترشٌحثت وتلمكثفآت. بثإلضثفة إلى لجنة تلحوكمة بثلنسبة 

جة هً لجنة تلتدقٌق ، فإن تللجثن تلمنبثقة عن مجلس إدترة تلشركة تلمدرأما فً األردن واإلمارات وُعمان ولطر

بشرط أن ال ٌكون ٌمكن تإلضثفة على هذه تللجثن تللجنة تلتنفٌذٌة  وفً ٌعمان وتلمرتجعة ولجنة تلترشٌحثت وتلمكثفآت.

، أمث فً قطر فٌجج على كمث ٌمكن لمجلس تالدترة تشكٌل أٌة لجثن تخرى فً تألردن هنثك تضثرج فً تلمصثلح.

  .ثع له، تشكٌل ثالث لجثن على تألقل، وٌجوز له تشكٌل أي لجثن أخرىتلمجلس، فور تنتخثبه وفً أول تجتم

 ، فإنه ٌمكن تشكٌل لجنة تلتدقٌق وتلمرتجعة ولجنة تلحوكمة ولجنة تلترشٌحثت وتلمكثفآت. وفٌما ٌتعلك بلبنان

فٌمث ٌتعلق ، ٌمكن أن تنبثق عن مجلس تإلدترة لجنة تلتدقٌق وتلمرتجعة بثلنسبة للشركثت تلمدرجة، ووفً المغرب

لجثن  تضثفة تلى تؤسٌس لجثن لألجور، لجثن للمخثطر، لجثن للمرتجعة و تلتدقٌق تفرض تلقوتنٌن  فإنتلقروض  بشركثت

 بمعثٌٌر تلحوكمة. تلشركة ؼٌر ملزمةبؤن علمث  الجزائرللتعٌٌن. وفً تلمقثبل ٌمكن تشكٌل لجنة للمرتقبة فً 

 
 ضمان التزام الشركة بالموانٌن واللوائح السارٌة، وتطبٌك معاٌٌر الحوكمةعن : اللجان المنبثمة عن مجلس إدارة الشركة والمسإولة  14الرسم البٌانً رلم 

 

 

 اجراءات تشكٌل اللجان .ب

ضع تإلجرتءتت تلمتعلقة بتشكٌل هذه تالستبٌثن و فًتلدول تلمشثركة تؼلج ، فً ٌتولى مجلس إدترة تلشركة تلمدرجة

بعض تفرضهث تلتً  ىبعض تلشروط تألخر إلىتللجثن، وتحدٌد مهثم ومدة عملهث، وتلصالحٌثت تلممنوحة لهث. بثإلضثفة 

ففً تألردن، ٌجج أن تتؤلؾ تللجثن من أعضثء مجلس تالدترة ؼٌر تلتنفٌذٌٌن ال ٌقل عددهم عن ثالثة أعضثء  .تلدول

 .لجنة الترشٌحات والمكافآت لجنة الحوكمة لجنة إدارة المخاطر المراجعة/ لجنة التدلٌك  أخرى
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ثن منهم على تالقل من تالعضثء تلمستقلٌن وأن ٌترأس تللجنة أحدهمث، أمث عن مهثم وصالحٌثت تللجثن على أن ٌكون تثن

 فقد وردت فً دلٌل قوتعد حوكمة تلشركثت. 

، ٌتم تشكٌل تللجثن تلدتبمة من أعضثء مجلس تإلدترة ؼٌر تلتنفٌذٌٌن ال ٌقل عددهم عن ثالثة، على أن وفً اإلمارات

تألقل من تألعضثء تلمستقلٌن وأن ٌترأس تللجنة أحدهمث، وال ٌجوز لربٌس مجلس تإلدترة أن ٌكون  ٌكون إثنثن منهم على

 عضوتً فً أي من هذه تللجثن.

، ٌقوم مجلس تإلدترة بوضع بعض تلنقثط على ؼرتر تلمهثم وتلصالحٌثت وطرق تلعمل.... تحددهث وفً تونس

عنهث فً تلقوتنٌن وتلترتتٌج، فمن تلمنطقً، أن ٌتولى مجلس تالدترة تلنصوص تلقثنونٌة. أمث بثلنسبة للتفثصٌل تلمسكوت 

 تحدٌدهث.

إذت تم تعٌٌن أعضثء مجلس تلمرتقبة فً تلقثنون تألسثسً للشركة فال ٌجوز أن تتجثوز مدة  فإنه، أما فً الجزائر 

تتجثوز مدة عضوٌتهم ست  عضوٌتهم ثالث سنوتت أمث إذت تم تعٌٌنهم من طرؾ تلجمعٌة تلعثمة تلعثدٌة، فال ٌجوز أن

( سنوتت، و فً حثلة تنفصثل تلشركة أو تندمثجهث ٌتم تعٌٌن أعضثء مجلس تلمرتقبة من طرؾ تلجمعٌة تلعثمة ؼٌر 6)

رٌن بمعنى تنه ٌرتقج مجلس ٌتنحصر مهمته فً تلرقثبة تلدتبمة على سٌر أعمثل تلشركة من طرؾ مجلس تلمدو تلعثدٌة.

تألسثسً للشركة على أن كل تلعقود تلتً ترٌد تلشركة إبرتمهث ٌجج أن تخضع لترخٌص  تلمدٌرٌن. و قد ٌنص تلقثنون

مسبق ٌمنحه مجلس تلمرتقبة.أمث إذت تعلق تألمر بثلتنثزل عن تلقرترتت أو تلتنثزل عن تلمشثركة أو إذت أرتدت تلشركة أن 

ن تخضع لترخٌص أهذه تلتصرفثت ٌجج تقوم بتؤمٌنثت أو تمنح كفثالت أو ضمثنثت تحتٌثطٌة فً هذه تلحثلة فجمٌع 

ثلرقثبة تلتً ٌرتهث ضرورٌة وٌقوم بصرٌح من طرؾ مجلس تلرقثبة. كمث ٌلتزم مجلس تلمرتقبة بثلقٌثم بعمله طٌلة تلسنة 

 لحسن سٌر أعمثل تلشركة و تلتً تحقق لهث مصلحة تكبر.

ٌتم تشكٌلهث بقرتر من تلجمعٌة تلعثمة، وٌحدد فً تلقرتر مهمثت تللجنة ، حٌث لجنة تلمرتجعة، ٌتم تستثنثء وفً السعودٌة 

على تلمجلس توضٌح هذه تلجوتنج تلتً نص علٌهث تلمٌثثق، إال فوضوتبط عملهث ومكثفآت أعضثبهث. وفٌمث ٌتعلق بعُمثن، 

 أن تفوٌض تلمسإولٌثت وتلصالحٌثت ال ٌعفٌه من تلمسإولٌة. 

( من تلكتثج تلخثمس عشر )حوكمة تلشركثت( من تلالبحة 3-7العتمثد على تلمثدة )ت الكوٌتوفً تلمقثبل، ٌتم فً 

عدٌالتهمث، وتلتً بشؤن إنشثء هٌبة أسوتق تلمثل وتنظٌم نشثط تألورتق تلمثلٌة وت 2010لسنة  7تلتنفٌذٌة للقثنون رقم 

وفق مٌثثق ٌوضح مدة تللجنة  ولٌثت مجلس إدترة تلشركة تلقٌثم بتشكٌل لجثن مختصة منبثقة عنهتتضمن مهثم ومسإ

وصالحٌثتهث ومسإولٌثتهث وكٌفٌة رقثبة تلمجلس علٌهث، كمث ٌتضمن قرتر تلتشكٌل تسمٌة تألعضثء وتحدٌد مهثمهم 

 وحقوقهم ووتجبثتهم. هذت فضالً عن تقٌٌم أدتء وأعمثل هذه تللجثن وتألعضثء تلربٌسٌٌن بهث.

و كذت خبرتهم و معثٌٌر  / تلتدقٌقتحدٌد تركٌبة أعضثء لجثن تلمرتجعة، ٌقوم مجلس تإلدترة أو تلرقثبة بوفً المغرب 

تلمؽربٌة لسوق  للهٌبةتستقاللٌتهم، وٌسند للجثن تلمرتجعة مهثم متثبعة  إعدتد تلمعلومثت تلموجهة للمسثهمٌن و للعموم و 

ثطر تلمرتبطة بثلشركة، وتتبع تلفحص مختل، وتتبع فعثلٌة نظثم تلرقثبة تلدتخلٌة و تلتدقٌق تلدتخلً و كذت تسٌٌر تلرسثمٌل

تلقثنونً للحسثبثت تلفردٌة و تلموطدة للشركة، وتتبع و فحص تستقاللٌة مدققً تلحسثبثت و بثلخصوص كل مث ٌتعلق 



 
 

                                                             حوكمة الشركات المدرجة فً األسواق المالٌة العربٌةدلٌل استرشادي لمواعد                   
 45 

 

بتوفٌر خدمثت إضثفٌة للشركة، وإصدتر توصٌثت للجمع تلعثم تتعلق بتعٌٌن مدققً تلحسثبثت، وإعدتد تقثرٌر لمجلس 

 مهثمهث وتقوم فورت بتبلٌؽه بثلصعوبثت تلتً توتجههث. تإلدترة حول أدتء

 

 لجنة المراجعة .ج

 ضوابط التشكٌل .1

،  ، تونس( وهً قطر، تألردن، عُمثن، تلمؽرج، تلكوٌت، لبنثن، مصر، تالمثرتت، تلسعودٌةةدول 11أن ) تلنتثبجتبٌن 

فإنه ال ٌشترط وجود لجنة للمرتجعة فً تشترط أن ٌكون هنثك لجنة للتدقٌق وتلمرتجعة بثلشركة. وفً تلمقثبل، سورٌث 

تلجزتبر وفلسطٌن. علمث بؤن مجلس إدترة تلشركة هو تلمسإول عن تشكٌل لجنة تلمرتجعة فً جمٌع تلدول تألعضثء 

 بثالتحثد، عدت تلسعودٌة حٌث تقوم تلجمعٌة تلعثمة للشركة بتشكٌلهث.

كة تلمدرجة عددت من تلضوتبط، ففً تألردن ٌجج تن وتفرض تلدول تلتً تشترط وجود لجنة للتدقٌق وتلمرتجعة بثلشر

ٌتوفر لدى جمٌع تعضثبهث تلمعرفة وتلدرتٌة فً تالمور تلمثلٌة وتلمحثسبٌة وأن ٌكون لدى أحدهم على تالقل خبرة عمل 

لٌة أو لمإهل علمً أو شهثدة مهنٌة فً تلمحثسبة أو تلمث سثبقة فً مجثل تلمحثسبة أو تالمور تلمثلٌة أو أن ٌكون حثمال

تلمجثالت تالخرى ذتت تلعالقة. وفً تإلمثرتت، ٌتعٌن أن تتوتفر لدى جمٌع أعضثء تللجنة تلمعرفة وتلدرتٌة فً تألمور 

تلمثلٌة وتلمحثسبٌة وأن ٌكون لدى أحدهم على تألقل خبرة عمل سثبقة فً مجثل تلمحثسبة أو تألمور تلمثلٌة أو أن ٌكون 

فً تلمحثسبة أو تلمثلٌة أو تلمجثالت تألخرى ذتت تلعالقة وٌجوز تعٌٌن عضو أو  حثمالً لمإهل علمً أو شهثدة مهنٌة

 أكثر من خثرج تلشركة فً حثل عدم توتفر تلعدد تلكثفً من أعضثء مجلس تإلدترة ؼٌر تلتنفٌذٌٌن.

لدى  مكرر من مجلة تلشركثت تلتجثرٌة على أنه: "ٌتعٌن إحدتث لجنة دتبمة للتدقٌق 256وفً تونس، ٌنص تلفصل 

شركثت تلمسثهمة تلعثمة بثستثنثء تلشركثت تلمصنفة كذلك بإصدترهث رقثعث، تلشركة تألم عندمث ٌتجثوز مجموع تلموتزنة 

بعنوتن تلحسثبثت تلمجمعة مبلؽث ٌتم تحدٌده بمقتضى أمر، تلشركثت تلتً تتوفر فٌهث أرقثمث دنٌث ٌتم تحدٌدهث بمقتضى أمر 

عهدتتهث لدى مإسسثت تلقرض وقثبم إصدترتتهث تلرقثعٌة." وتعتبر قثنونث تلشركثت تتعلق بمجموع تلموتزنة وبمستوى ت

وتتكون تللجنة تلدتبمة للتدقٌق على تألقل من ثالثة أعضثء، ٌقع تعٌٌنهم من قبل  تلمدرجة من شركثت تلمسثهمة تلعثمة.

ن من بٌن أعضثء تللجنة تلدتبمة وال ٌمكن أن ٌكو .مجلس تإلدترة أو مجلس تلمرتقبة حسج تلحثلة من بٌن أعضثبهمث

وٌمكن منح أعضثء تللجنة تلدتبمة للتدقٌق مقثبل  .للتدقٌق تلربٌس تلمدٌر تلعثم أو تلمدٌر تلعثم أو تلمدٌر تلعثم تلمسثعد

من مجلة تلشركثت  204ممثرسة نشثطهم مبلؽث مثلٌث ٌتم تحدٌده وتحمٌله حسج تلشروط تلتً ٌنص علٌهث تلفصل 

 منحة تلحضور."تلتجثرٌة بخصوص 

سوتء من تلمسثهمٌن أو من  وبثلنسبة للسعودٌة، ٌجج أن ٌكون أعضثء تللجنة من ؼٌر أعضثء مجلس تإلدترة تلتنفٌذٌٌن 

ال ٌقل عدد أعضثبهث عن ثالثة وال ٌزٌد على خمسة، وٌكون من بٌنهم مختص بثلشإون تلمثلٌة وتلمحثسبٌة. أن وؼٌرهم 
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وفً عُمثن، ٌجج أن ال ٌترأس تللجنة ربٌس تلمجلس وأن ال ٌكون ربٌسهث ربٌسث ألي لجنة أخرى أو عضوت فً أي لجنة 

 أخرى كمث ٌجج أن ٌكون أؼلج أعضثبهث من تألعضثء تلمستقلٌن. 

وٌرتعى فً ، ٌجج أن ٌترأس تللجنة أحد أعضثء مجلس تإلدترة تلمستقلٌن وعضوٌة تثنٌن على تألقل، وفٌما ٌتعلك بمطر

حسثبثت تلشركة خالل  على تدقٌقتلتختٌثر أعضثء تللجنة أن ٌكون أؼلبٌتهم مستقلٌن، وأال ٌكون قد سبق ألي منهم 

تلسنتٌن تلسثبقتٌن على تلترشح لعضوٌة تللجنة بشكل مبثشر أو ؼٌر مبثشر، وأن تتوتفر فٌهم تلخبرة تلالزمة لممثرسة 

 تختصثصثت تللجنة. 

( من تلكتثج تلخثمس عشر )حوكمة تلشركثت( من تلالبحة تلتنفٌذٌة 5-6وفقثً لمث نصت علٌه تلمثدة )، وأما فً الكوٌت

ٌشكل شثط تألورتق تلمثلٌة وتعدٌالتهمث، ٌجج أن بشؤن إنشثء هٌبة أسوتق تلمثل وتنظٌم ن 2010لسنة  7للقثنون رقم 

ٌكون أحد أعضثبهث على تألقل من تألعضثء  مجلس تإلدترة لجنة للتدقٌق ال ٌقل عـدد أعضثبهث عن ثالثة على أن

تعٌن أن ٌكون من بٌن ، وٌتلمستقلٌن، على أال ٌشؽل عضوٌتهث ربٌس مجلس تإلدترة أو أعضثء مجلس تإلدترة تلتنفٌذٌٌن

أعضثء تللجنة عضو وتحد على تألقل من ذوي تلمإهالت تلعلمٌة و/أو تلخبرة تلعملٌة فً تلمجثالت تلمحثسبٌة وتلمثلٌة، 

ٌحدد مجلس تإلدترة مدة عضوٌة ، وأن جنة تلحق بثالستعثنة بخبرتت خثرجٌة بعد موتفقة مجلس تإلدترة على ذلكولل

 أعضثء تللجنة وأسلوج عملهث.

ٌتوجج أن ٌصدر مجلس إدترة تلشركة قرترت بثختٌثر أعضثء تللجنة وتحدٌد ربٌسهث بحٌث ال ٌقل عدد ، وفً مصر 

تإلدترة ؼٌر تلتنفٌذٌٌن تلمشهود لهم بثلكفثءة وتلخبرة فً مجثل عمل تلشركة، على أعضثبهث عن ثالثة من أعضثء مجلس 

 أن ٌكون من بٌنهم عضوٌن مستقلٌن على تألقل.

 المهام .2

ر نتثبج تالستبٌثن إلى تختالؾ نسبً فً مهثم لجنة للتدقٌق وتلمرتجعة بٌن تلدول تألعضثء بثالتحثد، حٌث تبٌن أنه ٌتش

لمشتركة بٌن تلدول بثإلضثفة إلى عدد من تلمهثم تلخثصة تلتً تختلؾ من دولة إلى أخرى. تهثم لهذه تللجنة عدد من تلم

ففً كل من تإلمثرتت وعُمثن وفلسطٌن وقطر تقوم تللجنة بثلتؤكد من تلتزتم تلشركة بإتبثع تلنظم وتللوتبح وتلقوتنٌن 

تنفٌذ ومتثبعة ولجهثت تلرقثبٌة ومتثبعة مث تم بشؤنهث، تلدتخلٌة وتلخثرجٌة، ودرتسة تلمالحظثت أو تلمخثلفثت تلوتردة من ت

 .تألعمثل تألخرى تلتً ٌكلفهث بهث مجلس تإلدترة

، فثللجنة مسإولة عن تلتؤكد من تلتزتم تلشركة بإتبثع تلنظم وتللوتبح وتلقوتنٌن تلدتخلٌة وتلخثرجٌة، األردن ومصرأمث فً  

 بهث مجلس تإلدترة.وتنفٌذ ومتثبعة تألعمثل تألخرى تلتً ٌكلفهث 

، تتولى تللجنة تلتؤكد من تلتزتم تلشركة بإتبثع تلنظم وتللوتبح وتلقوتنٌن تلدتخلٌة وتونس الكوٌت والمغربوفً  

وإضثفة إلى ذلك تقوم  وتلخثرجٌة، ودرتسة تلمالحظثت أو تلمخثلفثت تلوتردة من تلجهثت تلرقثبٌة ومتثبعة مث تم بشؤنهث.

إرسثء تلشركة ألنظمة رقثبة دتخلٌة مجدٌة من شؤنهث تطوٌر تلكفثءة  وتلنجثعة وحمثٌة أصول  تللجنة بتونس بثلتؤكد من
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تلشركة وضمثن أمثنة تلمعلومة تلمثلٌة وتحترتم تألحكثم تلقثنونٌة وتلترتٌبٌة. وتتولى تللجنة متثبعة أعمثل أجهزة تلرقثبة 

 ثدقة على تعٌٌن تلمدققٌن تلدتخلٌٌن.لدى تلشركة وتقوم بثقترتح مرتقج أو مرتقبً تلحسثبثت وبثلمص

منثقشة تألمور تلمتعلقة بترشٌح مدقق تلحسثبثت تلخثرجً وتلتؤكد من تستٌفثبه للشروط  األردنلجنة فً تلكمث ٌجج على 

بحث كل مث ٌتعلق بعمل مدقق تلحسثبثت تلخثرجً  تلوتردة فً تلتشرٌعثت تلنثفذة، وعدم وجود مث ٌإثر على تستقاللٌته.

ذلك مالحظثته ومقترحثته وتحفظثته ومتثبعة مدى تستجثبة إدترة تلشركة لهث وتقدٌم تلتوصٌثت بشؤنهث إلى مجلس  بمث فً

 مرتجعة تعثمالت تألطرتؾ ذوي تلعالقة مع تلشركة وتلتوصٌة بشؤنهث لمجلس تإلدترة قبل إبرتمهث.تضثفة تلى  ،تإلدترة

  :ٌجج أن تقوم بمث ٌلً تللجنة فإن ، اإلماراتوفً 

  .تت تلمثلٌة وتلمحثسبٌة فً تلشركة( مرتجعة تلسٌثسثت وتإلجرتء1)

( مرتقبة سالمة تلبٌثنثت تلمثلٌة للشركة وتقثرٌرهث )تلسنوٌة و نصؾ تلسنوٌة وربع تلسنوٌة( ومرتجعتهث كجزء من 2)

 :نة، وعلٌهث تلتركٌز بشكل خثص على عملهث تلعثدي خالل تلس

 .وتلممثرسثت تلمحثسبٌةً تلسٌثسثت أ( أٌة تؽٌٌرتت ف)  

 .تلنوتحً تلخثضعة لتقدٌر تإلدترة إبرتز )ج( 

  .الت تلجوهرٌة تلنثتجة عن تلتدقٌقج( تلتعدٌ) 

  .)د( تفترتض تستمرترٌة عمل تلشركة 

 .ٌر تلمحثسبٌة تلتً تقررهث تلهٌبةهـ( تلتقٌد بثلمعثٌ) 

 .قثنونٌة تلمتعلقة بإعدتد تلتقثرٌر تلمثلٌةو( تلتقٌد بقوتعد تإلدرتج وتإلفصثح وؼٌرهث من تلمتطلبثت تل) 

م فً تلشركة فً ؤو تلمدٌر تلقثبم بنفس تلمهثإلىتلتنسٌق مع مجلس إدترة تلشركة وتإلدترة تلتنفٌذٌة تلعلٌث وتلمدٌر تلم (3) 

  .سبٌل أدتء مهثمهث

تالهتمثم  تبدتءفً تلك تلتقثرٌر وتلحسثبثت، وعلٌهث  تدرتجهث( تلنظر فً أٌة بنود هثمة وؼٌر معتثدة ترد أو ٌجج 4)

 .ضثبط تالمتثثل أو مدقق تلحسثبثت للشركة أو تلمدٌر تلقثبم بنفس تلمهثم أوً لثتلالزم بؤٌة مسثبل ٌطرحهث تلمدٌر تلم

جلس تإلدترة ( رفع توصٌة لمجلس تالدترة بشؤن إختٌثر أو إستقثلة أو  عزل مدقق تلحسثبثت  وفً حثلة عدم موتفقة م5) 

ً ٌشرح توصٌثت لجنة  على توصٌثت لجنة تلتدقٌق بهذت تلشؤن، فعلى مجلس تإلدترة أن ٌضمن فً  تقرٌر تلحوكمة بٌثنث

 .دعت مجلس تإلدترة لعدم تألخذ بهثتلتدقٌق وتألسبثج تلتً 
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مسثبل تلتً ترى أهمٌة ( وضع وتطبٌق سٌثسة تلتعثقد مع مدقق تلحسثبثت ، ورفع تقرٌر لمجلس تإلدترة تحدد فٌه تل6) 

 .الزم تتخثذهثتتخثذ إجرتء بشؤنهث مع تقدٌم توصٌثتهث بثلخطوتت تل

تلتؤكد من إستٌفثء مدقق تلحسثبثت للشروط تلوتردة فً تلقوتنٌن وتالنظمة وتلقرترتت تلمعمول بهث وتلنظثم تالسثسً  (7) 

 .شركة ومتثبعة ومرتقبة إستقاللٌتهلل

للشركة دون حضور أي من أشخثص تإلدترة تلتنفٌذٌة تلعلٌث أو من ٌمثلهث، مرة وتحدة  ( تإلجتمثع بمدقق تلحسثبثت8)

 .وفقثً لمعثٌٌر تلتدقٌق تلمعتمدة على تألقل فً تلسنة، ومنثقشته حول طبٌعة ونطثق عملٌة تلتدقٌق ومدى فعثلٌتهث

ومالحظثته ومقترحثته وتحفظثته (  بحث كل مث ٌتعلق بعمل مدقق تلحسثبثت وخطة عمله ومرتسالته مع تلشركة 9) 

وأٌة تستفسثرتت جوهرٌة ٌطرحهث تلمدقق على تإلدترة تلتنفٌذٌة تلعلٌث بخصوص تلسجالت تلمحثسبٌة أو تلحسثبثت تلمثلٌة 

 .للتسهٌالت تلالزمة للقٌثم بعمله أو أنظمة تلرقثبة ومتثبعة مدى تستجثبة إدترة تلشركة لهث وتوفٌرهث

سثلة تإلدترة فً تلوقت تلمطلوج على تإلستٌضثحثت وتلمسثبل تلجوهرٌة تلمطروحة فً ر تلتؤكد من رد مجلس (10) 

 .مدقق تلحسثبثت

 .دتخلٌة وإدترة تلمخثطر فً تلشركة( مرتجعة وتقٌٌم أنظمة تلرقثبة تل11) 

 .عثل للرقثبة تلدتخلٌة( منثقشة نظثم تلرقثبة تلدتخلٌة مع  مجلس تإلدترة، وتلتؤكد من أدتبهث لوتجبهث فً إنشثء نظثم ف12) 

(  تلنظر فً نتثبج تلتحقٌقثت تلربٌسٌة فً مسثبل تلرقثبة تلدتخلٌة تلتً ٌكلفهث بهث مجلس تإلدترة أو تتم بمبثدرة من 13) 

 .تللجنة وموتفقة مجلس تإلدترة

قق تلحسثبثت تلدتخلً ( تالطالع على تقٌٌم تلمدقق إلجرتءتت تلرقثبة تلدتخلٌة وتلتؤكد من وجود تلتنسٌق فٌمث بٌن مد14)

 .ومدقق تلحسثبثت تلخثرجً

  .(  تلتؤكد من توفر تلموترد تلالزمة إلدترة تلرقثبة تلدتخلٌة ومرتجعة ومرتقبة فعثلٌة تلك تإلدترة15) 

  .(  درتسة تقثرٌر تلرقثبة تلدتخلٌة ومتثبعة تنفٌذ تإلجرتءتت تلتصحٌحٌة للمالحظثت تلوتردة فٌهث16)

تلتً تمكن موظفً تلشركة من تإلبالغ عن أٌة مخثلفثت محتملة فً تلتقثرٌر تلمثلٌة أو تلرقثبة (  وضع تلضوتبط 17)

 .تلدتخلٌة أو ؼٌرهث من تلمسثبل بشكل سري وتلخطوتت تلكفٌلة بإجرتء تحقٌقثت مستقلة وعثدلة لتلك تلمخثلفثت

 .( مرتقبة مدى تقٌد تلشركة بقوتعد تلسلوك تلمهن18ً) 

ت تألطرتؾ ذتت تلعالقة مع تلشركة وتلتؤكد من عدم وجود أي تضثرج فً تلمصثلح وتلتوصٌة ( مرتجعة تعثمال19) 

 .بشؤنهث لمجلس تإلدترة قبل تبرتمهث
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 .( ضمثن تطبٌق قوتعد تلعمل تلخثصة بمهثمهث وتلصالحٌثت تلموكلة إلٌهث من قبل مجلس تإلدترة20) 

 .تلمسثبل تلمذكورة أعاله وتلوتردة فً هذه تلمثدة ( تقدٌم تلتقثرٌر وتلتوصٌثت إلى مجلس تإلدترة عن21) 

 ( تلنظر فً أٌة موضوعثت أخرى ٌحددهث مجلس تإلدترة.22) 

تختص لجنة تلمرتجعة بثلمرتقبة على أعمثل تلشركة وتلتحقق من سالمة ونزتهة تلتقثرٌر وتلقوتبم ، وبالنسبة للسعودٌة

 تللجنة بصفة خثصة مث ٌلً: تلمثلٌة وأنظمة تلرقثبة تلدتخلٌة فٌهث، وتشمل مهثم

 التمارٌر المالٌة

درتسة تلقوتبم تلمثلٌة تألولٌة وتلسنوٌة للشركة قبل عرضهث على مجلس تإلدترة وإبدتء رأٌهث وتلتوصٌة فً  -

 .لضمثن نزتهتهث وعدتلتهث وشفثفٌتهث.  شؤنهث؛

مجلس وتلقوتبم تلمثلٌة للشركة عثدلة ومتوتزنة فٌمث إذت كثن تقرٌر تل -بنثء على طلج مجلس تإلدترة -إبدتء تلرأي تلفنً  -

للشركة وأدتبهث ونموذج عملهث تلمثلً ومفهومة وتتضمن تلمعلومثت تلتً تتٌح للمسثهمٌن وتلمستثمرٌن تقٌٌم تلمركز 

  وتسترتتٌجٌتهث.

 .درتسة أي مسثبل مهّمة أو ؼٌر مؤلوفة تتضمنهث تلتقثرٌر تلمثلٌة -

للشركة أو من ٌتولى مهثمه أو مسإول تاللتزتم فً تلشركة أو ثلً تلمدٌر تلمتلبحث بدقة فً أي مسثبل ٌثٌرهث  -

 .مرتجع تلحسثبثت

  .تلتحقق من تلتقدٌرتت تلمحثسبٌة فً تلمسثبل تلجوهرٌة تلوتردة فً تلتقثرٌر تلمثلٌة -

 .درتسة تلسٌثسثت تلمحثسبٌة تلمتبعة فً تلشركة وإبدتء تلرأي وتلتوصٌة لمجلس تإلدترة فً شؤنهث -

 

 

 :المراجعة الداخلٌة

درتسة ومرتجعة نظم تلرقثبة تلدتخلٌة وتلمثلٌة وإدترة تلمخثطر فً تلشركة، وإعدتد تقرٌر مكتوج ٌتضمن  -

توصٌثتهث ورأٌهث فً مدى كفثٌة هذه تلنظم ومث أدته من أعمثل تدخل فً نطثق تختصثصهث، على أن ٌودع 

وأن ٌنشر فً تلموقع تإللكترونً للشركة تلفرع تلربٌسً للشركة مجلس تإلدترة نسخثً كثفٌة من هذت تلتقرٌر فً 

قبل موعد تنعقثد تلجمعٌة تلعثمة بعشرة أٌثم على تألقل؛ لتمكٌن من ٌرؼج من تلمسثهمٌن فً تلحصول على 

 .نسخة منه، وٌتلى ملخص تلتقرٌر فً أثنثء تنعقثد تلجمعٌة تلعثمة

  .ٌذ تإلجرتءتت تلتصحٌحٌة للمالحظثت تلوتردة فٌهثدرتسة تقثرٌر تلمرتجعة تلدتخلٌة ومتثبعة تنف -

تلرقثبة وتإلشرتؾ على أدتء وأنشطة تلمرتجع تلدتخلً وإدترة تلمرتجعة تلدتخلٌة فً تلشركة إن وجدت؛ للتحقق  -

من توتفر تلموترد تلالزمة وفعثلٌتهث فً أدتء تألعمثل وتلمهثم تلمنوطة بهث. وإذت لم ٌكن للشركة مرتجع دتخلً 
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بذلك فعلٌهث بٌثن تألسبثج فً  ًتللجنة تقدٌم توصٌتهث للمجلس بشؤن مدى تلحثجة إلى تعٌٌنه، وإن لم توصفعلى 

   .تقرٌر مجلس تإلدترة

  :مراجع الحسابات

تلتوصٌة لمجلس تإلدترة بترشٌح مرتجعً تلحسثبثت وعزلهم وتحدٌد أتعثبهم وتقٌٌم أدتبهم، بعد تلتحقق من  -

 .لهم وشروط تلتعثقد معهمتستقاللهم ومرتجعة نطثق عم

تلتحقق من تستقالل مرتجع تلحسثبثت وموضوعٌته وعدتلته، ومدى فعثلٌة أعمثل تلمرتجعة، مع تألخذ فً  -

 .تالعتبثر تلقوتعد وتلمعثٌٌر ذتت تلصلة

مرتجعة خطة مرتجع حسثبثت تلشركة وأعمثله، وتلتحقق من عدم تقدٌمه أعمثالً فنٌة أو إدترٌة تخرج عن نطثق  -

 .ل تلمرتجعة، وإبدتء مربٌثتهث حٌثل ذلكأعمث

  .تإلجثبة عن تستفسثرتت مرتجع حسثبثت تلشركة -

 .درتسة تقرٌر مرتجع تلحسثبثت ومالحظثته على تلقوتبم تلمثلٌة ومتثبعة مث تتخذ بشؤنهث -

  :ضمان االلتزام

  .بشؤنهثمرتجعة نتثبج تقثرٌر تلجهثت تلرقثبٌة وتلتحقق من تتخثذ تلشركة تإلجرتءتت تلالزمة  -

 .تلتحقق من تلتزتم تلشركة بثألنظمة وتللوتبح وتلسٌثسثت وتلتعلٌمثت ذتت تلعالقة -

مرتجعة تلعقود وتلتعثمالت تلمقترح أن تجرٌهث تلشركة مع تألطرتؾ ذوي تلعالقة، وتقدٌم مربٌثتهث حٌثل ذلك إلى  -

 .مجلس تإلدترة

تخثذ إجرتء بشؤنهث، وإبدتء توصٌثتهث الة ٌإلى مجلس تإلدترة بمث ترته من مسثبل ضرور تلتقثرٌر رفع -

 بثإلجرتءتت تلتً ٌتعٌن تتخثذهث.

 ، تقدٌم تلتقثرٌر تلالزمة لمجلس تإلدترة حول سٌر عمل تلشركة.فلسطٌنوٌجج على لجنة تلمرتجعة فً 

 :، على لجنة تلمرتجعةوفً ما ٌتعلك بمطر

تللجنة وعرضه على تلمجلس، وتلقٌثم بمرتجعثت دورٌة ( إعدتد مقترح بنظثم تلرقثبة تلدتخلٌة للشركة فور تشكٌل 1) 

 .كلمث تطلج تألمر

 ( وضع أسس تلتعثقد مع تلمدققٌن تلخثرجٌٌن وترشٌحهم، وضمثن تستقاللهم فً أدتء عملهم.2) 

تإلشرتؾ على أعمثل تلرقثبة تلدتخلٌة بثلشركة، ومتثبعة أعمثل مرتقج تلحسثبثت، وتلتنسٌق بٌنهمث، وتلتؤكد من  (3)

تلتزتمهمث بتطبٌق أفضل تلنظم تلعثلمٌة فً تلتدقٌق وإعدتد تلتقثرٌر تلمثلٌة وفقث لمعثٌٌر تلمحثسبة وتلتدقٌق تلدولٌة 
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IFRS/IAS)  و(ISA تمثل تقرٌر مرتقج تلحسثبثت على إشثرة صرٌحة عّمث إذت كثن قد ومتطلبثتهث، وتلتحقق من تش

ومث إذت كثن تلتدقٌق قد  ،(IFRS/IAS)حصل على كّل تلمعلومثت تلضرورٌّة، ومدى تلتزتم تلشركة بثلمعثٌٌر تلدولٌة 

 أم ال. (ISA) أُجري وفقثً لمعثٌٌر تلتدقٌق تلدولٌة 

 .وتلتقثرٌر تلسنوٌّة وتلنصؾ سنوٌّة وتلربعٌّة ومرتجعتهث( تإلشرتؾ على دقة وصحة تلبٌثنثت تلمثلٌة 4) 

 .( درتسة ومرتجعة تقثرٌر ومالحظثت مرتقج تلحسثبثت على تلقوتبم تلمثلٌة للشركة ومتثبعة مث تم بشؤنهث5) 

ومرتجعة ( تحري تلدقة فٌمث تعرضه تلشركة على تلجمعٌة تلعثمة، ومث تفصح عنه من أرقثم وبٌثنثت وتقثرٌر مثلٌة 6) 

 . تلك تألرقثم وتلبٌثنثت وتلتقثرٌر

 .( تلتنسٌق بٌن تلمجلس، وتإلدترة تلتنفٌذٌة تلعلٌث، وتلرقثبة تلدتخلٌة بثلشركة7) 

إجرتء تلتحقٌقثت تلخثصة بمسثبل تلرقثبة تلمثلٌة بتكلٌؾ و ( مرتجعة أنظمة تلرقثبة تلمثلٌّة وتلدتخلٌّة وإدترة تلمخثطر8) 

 .من تلمجلس

مرتجعة تلسٌثسثت وتإلجرتءتت تلمثلٌّة وتلمحثسبٌّة ل سٌق بٌن وحدة تلتدقٌق تلدتخلً بثلشركة ومرتقج تلحسثبثت.( تلتن9) 

 .للشركة وإبدتء تلرأي وتلتوصٌة بشؤنهث للمجلس

( مرتجعة تعثمالت تلشركة مع تألطرتؾ ذتت تلعالقة ومدى خضوعهث وتلتزتمهث بثلضوتبط تلخثصة بتلك 10) 

 .تلتعثمالت

وضع ومرتجعة سٌثسثت تلشركة بشؤن إدترة تلمخثطر بشكل دوري، أخذت فً تالعتبثر أعمثل تلشركة، ومتؽٌرتت  (11)

 .تلسوق، وتلتوجهثت تالستثمثرٌة وتلتوسعٌة للشركة

 .( تإلشرتؾ على تلبرتمج تلتدرٌبٌة تلخثصة بإدترة تلمخثطر تلتً تعدهث تلشركة، وتلترشٌح لهث12) 

متضمنة -فً تلوقت تلذي ٌحدده-تلدورٌة تلخثصة بثلمخثطر وإدترتهث بثلشركة ورفعهث للمجلس( إعدتد تلتقثرٌر 13) 

 .توصٌثتهث، وإعدتد تلتقثرٌر تلخثصة بمخثطر محددة بنثًء على تكلٌؾ من تلمجلس أو ربٌسه

تنفٌذٌة تلعلٌث بشؤن منثقشة مرتقج تلحسثبثت، وتإلدترة تلل ( تنفٌذ تكلٌفثت تلمجلس بشؤن تلرقثبة تلدتخلٌة للشركة.14) 

تلمخثطر تلخثصة بثلتدقٌق وعلى رأسهث مدى مالءمة تلقرترتت وتلتقدٌرتت تلمحثسبٌة، وعرضهث على تلمجلس لتضمٌنهث 

 بثلتقرٌر تلسنوي.
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( من تلكتثج تلخثمس عشر )حوكمة تلشركثت( من تلالبحة تلتنفٌذٌة للقثنون رقم 5-7نصت تلمثدة )، فقد أما فً الكوٌت

بشؤن إنشثء هٌبة أسوتق تلمثل وتنظٌم نشثط تألورتق تلمثلٌة وتعدٌالتهمث على صالحٌثت ومسإولٌثت  2010لسنة  7

  :على تلنحو تلتثلً لجنة تلتدقٌق 

مرتجعة تلبٌثنثت تلمثلٌة تلدورٌة قبل عرضهث على مجلس تإلدترة، وإبدتء تلرأي وتلتوصٌة بشؤنهث لمجلس تإلدترة، ( 1)

 .وشفثفٌة تلتقثرٌر تلمثلٌةوذلك بهدؾ ضمثن عدتلة 

تلتوصٌة لمجلس تإلدترة بتعٌٌن وإعثدة تعٌٌن مرتقبً تلحسثبثت تلخثرجٌٌن أو تؽٌٌرهم وتحدٌد أتعثبهم، وٌرتعى ( 2) 

 .عند تلتوصٌة بثلتعٌٌن تلتؤكد من تستقاللٌتهم، ومرتجعة خطثبثت تعٌٌنهم

عدم قٌثمهم بتقدٌم خدمثت إلى تلشركة عدت تلخدمثت تلتً  متثبعة أعمثل مرتقبً تلحسثبثت تلخثرجٌٌن، وتلتؤكد من( 3) 

 .تقتضٌهث مهنة تلتدقٌق

 .درتسة مالحظثت مرتقبً تلحسثبثت تلخثرجٌٌن على تلقوتبم تلمثلٌة للشركة ومتثبعة مث تم فً شؤنهث( 4) 

 .درتسة تلسٌثسثت تلمحثسبٌة تلمتبعة وإبدتء تلرأي وتلتوصٌة لمجلس تإلدترة فً شؤنهث( 5) 

تقٌٌم مدى كفثٌة نظم تلرقثبة تلدتخلٌة تلمطبقة دتخل تلشركة وإعدتد تقرٌر ٌتضمن رأي وتوصٌثت تللجنة فً هذت ( 6) 

 .تلشؤن

تإلشرتؾ تلفنً على إدترة تلتدقٌق تلدتخلً فً تلشركة من أجل تلتحقق من مدى فثعلٌتهث فً تنفٌذ تألعمثل ( 7) 

 .وتلمهمثت تلمحددة من قبل مجلس تإلدترة

 .تلتوصٌة بتعٌٌن مدٌر تلتدقٌق تلدتخلً، ونقله، وعزله، وتقٌٌم أدتبه، وأدتء إدترة تلتدقٌق تلدتخلً( 8) 

  .مرتجعة وإقرتر خطط تلتدقٌق تلمقترحة من تلمدقق تلدتخلً، وإبدتء مالحظثتهث علٌهث( 9) 

تإلجرتءتت تلتصحٌحٌة تلالزمة بشؤن مرتجعة نتثبج تقثرٌر تلتدقٌق تلدتخلً، وتلتؤكد من أنه قد تم تتخثذ ( 10)

 .تلمالحظثت تلوتردة فً تلتقثرٌر

 .مرتجعة نتثبج تقثرٌر تلجهثت تلرقثبٌة وتلتؤكد من أنه قد تم تتخثذ تإلجرتءتت تلالزمة بشؤنهث( 11) 

 تلتؤكد من تلتزتم تلشركة بثلقوتنٌن وتلسٌثسثت وتلنظم وتلتعلٌمثت ذتت تلعالقة.( 12) 

 : فً لبنانثم تللجنة وٌجج أن تتضمن مه
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تإلشرتؾ على مهثم تلتدقٌق تلدتخلٌة للشركة ومرتجعة تقثرٌر وحدة تلتدقٌق تلدتخلً وإجرتءتت عملهث وتتخثذ ( 1) 

 .تلقرترتت تلمنثسبة بشؤنهث

 .تلخثرجٌٌن وتحدٌد تعوٌضثتهم ٌنقلى مجلس تإلدترة  تعٌٌن وصرؾ تلمدقتإلقترتح ع( 2) 

تلمدققٌن تلخثرجٌٌن وتلموتفقة على أي نشثط خثرج نطثق مهثم تلتدقٌق تلموكلة إلٌهم خالل تإلشرتؾ على أنشطة ( 3) 

 .أدتء وتجبثتهم

 .مرتجعة مالحظثت مدقق تلحسثبثت تلخثرجً على تلبٌثنثت تلمثلٌة وتلقٌثم بمث ٌلزم بشؤنهث( 4) 

ي وتلتوصٌثت بشؤن تلموتفقة تإلدترة، وإعطثء تلرأمرتجعة تلقوتبم تلمثلٌة تألولٌة وتلسنوٌة قبل عرضهث على مجلس ( 5) 

 .علٌهث

  .ع تلتوصٌثت بشؤنهث لمجلس تإلدترةمرتجعة سٌثسثت تلشركة تلمحثسبٌة دورٌثً ورف( 6) 

مثل تلشركة وتألورتق  إلى مجلس تإلدترة بشؤن إجرتء تؽٌٌرتت على هٌكلٌة رأس وتالقترتحثتتوصٌثت تلتقدٌم ( 7)

 نهث.عدرة ثصتلمثلٌة تل

 :بـ فً مصروتقوم لجنة تلمرتجعة 

 .( فحص ومرتجعة إجرتءتت تلرقثبة تلدتخلٌة للشركة ومدى تاللتزتم بتطبٌقهث1)

 .( درتسة تلسٌثسثت تلمحثسبٌة تلمتبعة وتلتؽٌرتت تلنثتجة عن تطبٌق معثٌٌر محثسبة جدٌدة2) 

ونتثبجهث ودرتسة تقثرٌر تلمرتجعة تلدتخلٌة ( فحص ومرتجعة آلٌثت وأدوتت تلمرتجعة تلدتخلٌة وتجرتءتتهث وخططهث 3) 

 .ومتثبعة تنفٌذ توصٌثتهث

 :( فحص تإلجرتءتت تلتً تتبع فً تعدتد ومرتجعة4) 

 لقوتبم تلمثلٌة تلدورٌة وتلسنوٌة.)أ( ت 

 .)ج( نشرتت تالكتتثج وتلطرح تلعثم وتلخثص لألورتق تلمثلٌة 

 .)ج( تلموتزنثت تلتقدٌرٌة ومن بٌنهث قوتبم تلتدفقثت تلنقدٌة وقوتبم تلدخل تلتقدٌرٌة 

 . ( فحص مشروع تلقوتبم تلمثلٌة تلمبدبٌة قبل عرضهث على مجلس تإلدترة تمهٌدتً إلرسثلهث إلى مرتقج تلحسثبثت5) 
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علقة بثستقثلتهم أو تقثلتهم وبمث ال ٌخثلؾ ( تقترتح تعٌٌن مرتقبً تلحسثبثت وتحدٌد أتعثبهم وتلنظر فً تألمور تلمت6)

 .أحكثم تلقثنون

( تبدتء تلرأي فً شؤن تإلذن بتكلٌؾ مرتقبً تلحسثبثت بؤدتء خدمثت لصثلح تلشركة بخالؾ مرتجعة تلقوتبم تلمثلٌة 7) 

 .بمقتضٌثت تستقاللهمٌخل وفً شؤن تألتعثج تلمقدرة عنهث وبمث ال 

بشؤن تلقوتبم تلمثلٌة ومنثقشته فٌمث ورد به من مالحظثت وتحفظثت ومتثبعة مث تم ( درتسة تقرٌر مرتقج تلحسثبثت 8) 

 .فً شؤنهث وتلعمل على تلخالفثت فً وجهثت تلنظر بٌن إدترة تلشركة ومرتقج تلحسثبثت

( تلتؤكد من رفع تقرٌر لمجلس تإلدترة من أحد تلخبرتء تلمتخصصٌن ؼٌر تلمرتبطٌن عن طبٌعة تلعملٌثت 9) 

إخاللهث أو إضرترهث بمصثلح تلشركة أو تلمسثهمٌن  ىت تلتً تم تبرتمهث مع تألطرتؾ ذتت تلعالقة وعن مدوتلصفقث

 فٌهث.

سنوٌة على لهٌبة.وتقدم تللجنة تقثرٌر ربع وعلى تللجنة تلتحقق من تستجثبة إدترة تلشركة لتوصٌثت مرتقج تلحسثبثت وت

ة تلشركة تكلٌؾ تللجنة بؤٌة أعمثل ٌرتهث فً صثلح تلشركة. وعلى تألقل إلى مجلس إدترة تلشركة مبثشرة. ولمجلس إدتر

ولٌن عنهث تلرد على توصٌثت تللجنة خالل خمسة عشر ٌومثً من تثرٌخ تإلخطثر بهث. وعلى تلشركة وتلمسإ مجلس إدترة

ٌقدمهث  ربٌس تللجنة إخطثر تلبورصة وتلهٌبة فً حثل عدم تإلستجثبة خالل ستٌن ٌوم للمالحظثت تلجوهرٌة تلتً

 للمجلس.

متثبعة تعدتد تلمعلومثت تلموجهة للمسثهمٌن وللعموم وللهٌبة تلمؽربٌة ، تتمثل مهثم لجنة تلمرتجعة فً وفً المغرب

درتسة و متثبعة تستقاللٌة  و تلمرتقبة تلقثنونٌة للحسثبثت وحسثبثت تلشركة وتلحسثبثت تلمدمجة، ، ومتثبعةتلرسثمٌللسوق 

 مدققً تلحسثبثت.

 سورٌث، تتمثل مهثم لجنة تلتدقٌق/ تلمرتجعة فٌمث ٌلً:وفً 

 درتسة تلمالحظثت أو تلمخثلفثت تلوتردة من تلجهثت تلرقثبٌة ومتثبعة مث تم بشؤنهث. .1

 تنفٌذ ومتثبعة تألعمثل تألخرى تلتً ٌكلفهث بهث مجلس تإلدترة. .2

 خثرجٌة.لتؤكد من تلتزتم تلشركة بإتبثع تلنظم وتللوتبح وتلقوتنٌن تلدتخلٌة وتلت .3

من تستٌفثبه للشروط وعدم وجود مث ٌإثر على  وتلتؤكدمنثقشة تألمور تلمتعلقة بترشٌح مدقق تلحسثبثت تلخثرجً  .4

من تقدٌم تلشركة لكل تلتسهٌالت تلضرورٌة له وتالجتمثع  وتلتؤكدتستقالله وحٌثده ومنثقشة رسثبله وتحفظثته 

 .معه مرة وتحدة على تألقل بثلسنة

 تلدتخلً.درتسة وتقٌٌم تإلجرتءتت تلمتعلقة بثلتدقٌق  .5



 
 

                                                             حوكمة الشركات المدرجة فً األسواق المالٌة العربٌةدلٌل استرشادي لمواعد                   
 55 

 

 .تلتؤكد من عدم وجود حثالت تعثرض مصثلح بثلتعثمالت مع تألطرتؾ ذوي تلعالقة .6

 

 : مهام لجنة المراجعة 15الرسم البٌانً رلم 

 

 

 والمكافآت  الترشٌحاتلجنة  .د

 ومصرفلسطٌن ومثرتت تإلوتألردن وتلسعودٌة وقطر  قوتعد تلحوكمة فً كل من تالستبٌثن أنتبٌن من نتثبج قد و

ي ألعضثء تلمجلس دوجود لجنة للترشٌحثت وتلمكثفثت تقرر تقدٌم مقثبل مث تلزموسورٌث لبنثن وتلكوٌت وتلمؽرج و

وقد أفثدت سورٌث بؤنه توجد لجنة للمكثفثت تحدد تعوٌضثت ومكثفثت أعضثء مجلس تإلدترة وكبثر تلتنفٌذٌٌن لكن ال  تلتنفٌذٌن.

 أي ال ٌوجد وأٌضث. فً عُمثن قوتعد تلزتمٌة فً هذت تلشؤن أي توجدوفً تلمقثبل، فإنه ال  وجود العضثء إدترة تنفٌذٌٌن.

كل من وقطر وتلسعودٌة وتالمثرتت وفلسطٌن ومصر فً  فإنهوكذت  .فً تلجزتبر نص قثنونً ٌوضح قوتعد تلحوكمة

جنة فً تلتقرٌر تلسنوي للشركة، أمث فً تإلفصثح عن أسمثء أعضثء تلل ججٌطوعً( وتلكوٌت ولبنثن بشكل وتلمؽرج )

 نه ال توجد تلزتمٌة فً هذت تلشؤن.فإوسورٌث تألردن 

 

 تنفٌذ ومتابعة األعمال األخرى التً ٌكلفها بها مجلس اإلدارة

 دراسة المالحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرلابٌة ومتابعة ما تم بشؤنها

 التؤكد من التزام الشركة بإتباع النظم واللوائح والموانٌن الداخلٌة والخارجٌة

 أخرى
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 : اللجان المنبثمة عن مجلس اإلدارة4الجدول رلم  

 

 السإال األردن اإلمارات تونس الجزائر السعودٌة سورٌا ُعمان فلسطٌن لطر الكوٌت لبنان مصر المغرب

        

   

  

( وجود لجان تنبثك عن مجلس إدارة الشركة المدرجة، تضمن التزام 26
 الشركة بالموانٌن واللوائح السارٌة، وتطبٌك معاٌٌر الحوكمة:

 نعم - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

 ال -             

        

   

  
 ( انواع اللجان:27

 لجنة  المراجعة - √ √ √    √ √ √ √ √ √ √ √

 لجنة إدارة المخاطر -   √  √   √  √  √ 

 لجنة الحوكمة -     √   √   √ √ 

 لجنة الترشٌحات والمكافآت. - √ √ √  √  √ √ √ √ √ √ 

 أخرى - √   √ √    √   √ √

        

   

  
 اإلدارة بوضع اإلجراءات المتعلمة بتشكٌل هذه اللجان: (  لٌام مجلس28

 نعم - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

 ال -             

        

   

  

( مدي االلتزام  بمواعد الحوكمة ووجود لجنة للترشٌحات والمكافآت 29
 تمرر تمدٌم ممابل مادي ألعضاء المجلس التنفٌذٌٌن:

 نعم - √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √

 ال -       √      

        

   

  
 ( وجود  لجنة  المراجعة بالشركة:30

 نعم - √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √

 ال -    √    √     

        

   

  
 ( من الذي ٌموم بتشكٌله لجنة المراجعة:31

 مجلس إدارة الشركة - √ √ √   √ √ √ √ √ √ √ √

 الجمعٌة العامة للشركة -     √        
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 أخرى -             

        

   

  
 ( ضوابط ٌتعٌن اتباعها عند تشكٌل لجنة المراجعة:32

 نعم  - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

 ال -             

        

   

  
 ( مهام لجنة المراجعة:33

√ √ 
 

√ √ √ √ √ 
 

التؤكد من التزام الشركة بإتباع النظم واللوائح والموانٌن  - √ √ √ 
 والخارجٌةالداخلٌة 

√   √ 
√ √ √ √ 

 
 √ √ 

 
دراسة المالحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرلابٌة  -

 ومتابعة ما تم بشؤنها

 تنفٌذ ومتابعة األعمال األخرى التً ٌكلفها بها مجلس اإلدارة - √ √    √ √ √ √   √ 

 أخرى - √ √ √  √ √  √ √ √ √ √ √
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 خامسا: الرلابة

تلعج أنظمة تلرقثبة دورت هثمث فً رفع كفثءة أدتء تلشركثت على تلوجه تلمطلوج، حٌث ٌمكن للشركثت أن تحقق تلعدٌد 

من تلمكثسج نتٌجة لتقٌٌم أنظمتهث تلرقثبٌة ومدى مالءمتهث لظروفهث وإمكثنٌة تطوٌرهث للمحثفظة على موتردهث. لذلك 

 ٌتجزأ من نظثم تلحوكمة فً أي مإسسة.ٌمكن تعتبثر تلرقثبة جزٌء ال 

 

 Internal Auditإدارة الرلابة الداخلٌة  .أ

 اإلطار التنظٌمً .1

جمٌع تلدول تلمشثركة تشترط أن ٌكون من ضمن هٌكل تلشركة تلمدرجة إدترة مختصة أن أظهرت نتثبج تالستبٌثن 

  مصر وتلمؽرج.وعدت تلسعودٌة،  بثلرقثبة تلدتخلٌة

 تاللتزتم بتطبٌقهث. ومدى لجنة تلمرتجعة فحص ومرتجعة إجرتءتت تلرقثبة تلدتخلٌة للشركة  ىتتول مصر ففً

إدترة ٌتولى أن فٌجج وسورٌا  لبنانوالكوٌت، والجزائر، واألردن، وفلسطٌن، ومان، عُ واالمارات، و، رمطلوبثلنسبة 

 لجنة مصر حٌث تقوموذلك بثستثنثء  فٌهث.ثدتت تإلدترٌة ومن تلقٌفً تلشركة ول متفرغ لذلك لٌة مسإختلرقثبة تلدت

فإن  للجزائروبثلنسبة  .بشؤنه تإلدترة لمجلس تلتوصٌثت ورفع دوري بشكل للشركة تلدتخلٌة تلرقثبة نظثم بتقٌٌم تلمرتجعة

مجلس إدترة تلشركة بتحدٌد أهدتؾ ومهثم  ٌقومجمٌع تلدول  وتبٌن أنه فً هذت تألمر ؼٌر موضح بنصوص قثنونٌة.

 وصالحٌثت إدترة تلرقثبة تلدتخلٌة حسبمث ورد فً ضوتبط حوكمة تلشركثت وذلك بثستثنثء تلجزتبر.

ٌإكد على أهمٌة تلفحص تلمستقل ومرتقبة أدتء  -تلجزء تلثثنً  - 01، فٌإكد تلمعٌثر تلعثم للمحثسبة أما فً تونس

بٌن تلمهثم " وٌتحتم على تإلدترة تلعثمة للمإسسة أن تضع نظم رقثبة دتخلٌة مالبمة،  تلمإسسة  و على أهمٌة تلفصل

ومن بٌن تلعوتمل تلتً لهث أهمٌة خثصة ...نذكر بثلخصوص ...تلفحص تلمستقل ومرتقبة أدتء تلمإسسة...وٌمكن للتدقٌق 

ملٌثت تلرقثبة تلدتخلٌة لؽثٌة تحسٌن تلدتخلً إذت تطلج ذلك حجم تلمإسسة وتلقطثع أن ٌكون تلوسٌلة تلمثلى لفحص ع

وتلخثص بثلرقثبة تلدتخلٌة وتلتنظٌم تلمحثسبً فً تلمإسسثت تلبنكٌة  22نجثعتهث ". وٌستوجج تلمعٌثر تلمحثسبً عدد

وتلخثص  27إحدتث هٌكل للتدقٌق تلدتخلً ٌعمل بصفة مستقلة تلمإسسثت تلبنكٌة. أمث تلمعٌثر تلمحثسبً عدد   14تلفقرة 

، فٌوجج على مإسسثت تلتؤمٌن 20تلدتخلٌة وتلتنظٌم تلمحثسبً فً مإسسثت تلتؤمٌن و/أو إعثدة تلتؤمٌن تلفقرة  بثلرقثبة

و/أو إعثدة تلتؤمٌن أن تضمن لهٌكل تلتدقٌق تلدتخلً...تلنجثعة تلمطلوبة وأن توفر لهذت تلهٌكل تلظروؾ تلمنثسبة 

 على تلوجه تلمطلوج.لإلستقاللٌة وتمنحه تلكفثءتت تلالزمة للقٌثم بمهمته 

 

 



 
 

                                                             حوكمة الشركات المدرجة فً األسواق المالٌة العربٌةدلٌل استرشادي لمواعد                   
 59 

 

 إدارة الرلابة الداخلٌةمهام  .2

تلمشثركة فً  بثإلتحثد إدترة تلرقثبة تلدتخلٌة فً تلدول تألعضثءأظهرت نتثبج تإلستبٌثن إختالؾ تلمهثم تلموكلة إلى 

بثلتؤكد من تاللتزتم بتطبٌق تحكثم تلتشرٌعثت تلنثفذة ومتطلبثت تلجهثت تلرقثبٌة  األردن، حٌث تقوم تللجنة فً تالستبٌثن

 وتألنظمة تلدتخلٌة وتلسٌثسثت وتلخطط وتالجرتءتت تلتً ٌضعهث مجلس تالدترة. 

 :، تقوم لجنة تلرقثبة بـوفً اإلمارات

 ( وضع نظثم محكم للرقثبة تلدتخلٌة،1) 

 رة تلمخثطر فً تلشركة،( وضع تقٌٌم لوسثبل وإجرتءتت إدت2) 

 (  تطبٌق قوتعد تلحوكمة فً تلشركة على نحو سلٌم،3) 

( تلتحقق من إلتزتم تلشركة وتلعثملٌن فٌهث بؤحكثم تلقوتنٌن وتألنظمة وتلقرترتت تلمعمول بهث وتلتً تنظم عملهث 4) 

 وتلسٌثسثت وتإلجرتءتت تلدتخلٌة،

 دترة تلتنفٌذٌة تلعلٌث. ( مرتجعة تلبٌثنثت تلمثلٌة تلتً تعرض على تإل5) 

، فتنص تلفقرة )ج( من تلمثدة تلعثشرة من البحة حوكمة تلشركثت على أنه من أهم تلوظثبؾ وفً ما ٌتعلك بالسعودٌة

 تألسثسٌة لمجلس تإلدترة وضع أنظمة وضوتبط للرقثبة تلدتخلٌة وتإلشرتؾ تلعثم علٌهث، ومن ذلك:

تلمصثلح تلفعلٌة وتلمحتملة لكل من أعضثء مجلس تإلدترة وتإلدترة وضع سٌثسة مكتوبة لمعثلجة حثالت تعثرض  -

تلتنفٌذٌة وتلمسثهمٌن، وٌشمل ذلك إسثءة تستخدتم أصول تلشركة ومرتفقهث، وإسثءة تلتصرؾ تلنثتج عن 

 تلتعثمالت مع تألطرتؾ ذوي تلعالقة.

 تلتؤكد من سالمة تألنظمة تلمثلٌة وتلمحثسبٌة، بمث فً ذلك تألنظمة ذتت تلصلة بإعدتد تلتقثرٌر تلمثلٌة.  -

تلتؤكد من تطبٌق أنظمة رقثبٌة منثسبة لقٌثس وإدترة تلمخثطر؛ وذلك بوضع تصور عثم عن تلمخثطر تلتً قد  -

تلشركة، وطرحهث بشفثفٌة مع أصحثج توتجه تلشركة وإنشثء بٌبة ملمة بثقثفة إدترة تلمخثطر على مستوى 

 تلمصثلح وتألطرتؾ ذتت تلصلة بثلشركة. 

 تلمرتجعة تلسنوٌة لفثعلٌة إجرتءتت تلرقثبة تلدتخلٌة فً تلشركة. -

 

، تكون تللجنة مسإولة عن تعتمثد سٌثسثت وإجرتءتت تلضوتبط تلدتخلٌة، ومتثبعة تاللتزتم بتنفٌذ تلسٌثسثت وفً ُعمان

وفً تلمقثبل  تلتعثون مع لجنة تلتدقٌق فً مرتجعة تعثمالت تألطرتؾ ذتت تلعالقة.و وقرترتت تلمجلس،تلمثلٌة وتإلدترٌة 

منثقشة تلتقثرٌر وتلمالحظثت و ٌر تعمثل تلشركة تلى مجلس تإلدترة،ٌتقوم بثعدتد تلتقثرٌر تلشهرٌة وتلربعٌة حول تس

 .فلسطٌنة فً مرتجعة تقثرٌر تلرقثبة تلدتخلٌو تلوتردة من تلمدقق تلدتخلً،

، فتقوم إدترة تلرقثبة تلدتخلٌة كل ثالثة أشهر بـرفع تقرٌر إلى لجنة تلتدقٌق عن أعمثل تلرقثبة تلدتخلٌة أما فً لطر

تلبٌثنثت تلتً ٌجج أن ٌتضمنهث تلتقرٌر على أن تتضمن على  -بنثء على توصٌة لجنة تلتدقٌق-بثلشركة، وٌحدد تلمجلس 

ومرتجعة تطّور عوتمل تلمخثطر  رتؾ على تلشإون تلمثلٌّة وتالستثمثرتت وإدترة تلمخثطر،تألقل إجرتءتت تلرقثبة وتإلش

فً تلشركة ومدى مالءمة وفثعلٌة تألنظمة تلمعمول بهث فً تلشركة فً موتجهة تلتؽٌٌرتت تلجذرٌّة أو ؼٌر تلمتوقّعة فً 
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تلدتخلٌّة، وأحكثم نظثم تلحوكمة، ومدى تلتزتم وتقٌٌم شثمل ألدتء تلشركة بشؤن تاللتزتم بتطبٌق نظثم تلرقثبة  تلسوق،

ومدى تلتزتم تلشركة بؤنظمة تلرقثبة تلدتخلٌّة عند  تلشركة بثلقوتعد وتلشروط تلتً تحكم تإلفصثح وتإلدرتج فً تلسوق،

صة ، وتلمقترحثت تلخثتحدٌد تلمخثطر وإدترتهث، وتلمخثطر تلتً تعرضت لهث تلشركة وأنوتعهث وأسبثبهث ومث تم بشؤنهث

 بتصوٌج تلمخثلفثت وإزتلة أسبثج تلمخثطر.

لسنة  7( من تلكتثج تلخثمس عشر )حوكمة تلشركثت( من تلالبحة تلتنفٌذٌة للقثنون رقم 6-8، تنص تلمثدة )وفً الكوٌت

بشؤن إنشثء هٌبة أسوتق تلمثل وتنظٌم نشثط تألورتق تلمثلٌة وتعدٌالتهمث على أنه ٌجج أن تقوم إدترة / مكتج /  2010

ً لنظم تلرقثبة تلدتخلٌة تلمطبقة فً تلشركة، على أن ٌتضمن  وحدة تلتدقٌق تلدتخلً بإعدتد تقرٌر ٌتضمن مرتجعة وتقٌٌمث

 :تلتقرٌر

( إجرتءتت تلرقثبة وتإلشرتؾ على كفثءة وفثعلٌة نظم تلرقثبة تلدتخلٌة تلالزمة لحمثٌة أصول تلشركة وصحة تلبٌثنثت 1) 

 .تنبهث تإلدترٌة وتلمثلٌة وتلمحثسبٌةتلمثلٌة وكفثءة عملٌثتهث بجو

( مقثرنة تطور عوتمل تلمخثطر فً تلشركة وتألنظمة تلموجودة لتقٌٌم مدى كفثءة تألعمثل تلٌومٌة للشركة، وموتجهة 2) 

 .تلتؽٌرتت ؼٌر تلمتوقعة فً تلسوق

 .( تقٌٌم أدتء تإلدترة تلتنفٌذٌة فً تطبٌق نظم تلرقثبة تلدتخلٌة3) 

تإلخفثق فً تطبٌق تلرقثبة تلدتخلٌة أو موتطن تلضعؾ فً تطبٌقهث أو حثالت تلطوترئ تلتً أثرت أو قد تإثر ( أسبثج 4) 

 للشركة، وتالجرتء تلذي تتبعته تلشركة فً معثلجة تإلخفثق فً تطبٌق تلرقثبة تلدتخلٌة.إلىعلى تألدتء تلم

بهث، ٌوتفق علٌه مجلس تالدترة، ٌضمن تستقاللٌتهث  على دتبرة تلتدقٌق تلدتخلً إعدتد دلٌل للتدقٌق خثص وتفرض لبنان

إخضثع عملٌثت وأنشطة تلشركة كثفة إلى تدقٌق شثمل ضمن فترة محددة على أال و وٌحدد صالحٌثتهث تلكثملة فً تلتدقٌق،

شثمل  تنفٌذ مهمثت تلتدقٌق بنثًء على خطة تدقٌق سنوٌة ٌتم إعدتدهث بعد مسحو تتجثوز دورة تلتدقٌق هذه مدة سنتٌن،

رفع تقثرٌر دورٌة، على تألقل نصؾ سنوٌة، إلى مجلس تإلدترة و للمخثطر تلتً توتجههث أو ٌمكن أن توتجههث تلشركة،

عن أهم مهمثت تلتدقٌق وتلتقٌٌم وتلمتثبعة تلتً أجرتهث خالل تلفصل تلمنصرم وإطالعهث تلمخثلفثت وتلتجثوزتت للقوتنٌن 

 لجة بشكل مبكر.وتألنظمة  بؽٌة تقدٌم إقترتحثت تلمعث

تتمثل أبرز مهثم ومسإولٌثت إدترة تلرقثبة تلدتخلٌة فً تحقٌق تلفصل تلتثم بٌن مسإولٌثت وسلطثت كثفة ، فً مصرو

وضمثن دقة وجودة تلمعلومثت، بحٌث توفر سوتء للشركة أو لؽٌرهث تلمعلومثت تلصحٌحة وتلدقٌقة عن  تلعثملٌن بثلشركة،

تلمثدٌة من تألخطثر تلتً ٌمكن أن تتعرض لهث، وتوثٌق وتسجٌل تلك تألصول بسجالت حمثٌة أصول تلشركة و تلشركة،

تإلنتثجٌة للشركة وتحقٌق أهدتفهث بؤقل تلتكثلٌؾ وبنفس تلجودة، وضمثن دقة تنفٌذ تلتعلٌمثت، وزٌثدة تلكفثءة و تلشركة،

قوتعد حوكمة تلشركثت، وذلك عن طرٌق وضمثن تطبٌق  بهدؾ تلتؤكد من أن جمٌع تلتعلٌمثت قد تم تنفٌذهث كمث ٌنبؽً،

 تلتنفٌذ تلدقٌق لمختلؾ تعلٌمثت وقوتعد تلحوكمة.

، تتطلج تلقوتنٌن تلجثري بهث تلعمل من قبل شركثت تلقروض على تؤسٌس ووضع أجهزة تلرقثبة تلدتخلٌة من وفً المغرب

ٌهث من طرؾ هٌبثت تإلدترة وذلك طرؾ هٌبثت تلتسٌٌر كثإلدترة تلعثمة ومجلس تلرقثبة وؼٌرهم، بعد تلمصثدقة عل
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، معثلجة ونشر تلمعلومثت تلحسثبٌة وتلمثلٌة معثمالت، وقٌثس و مرتقبة ورصد تلمخثطرلضمثن تستمرتر فحص وتتبع تل

 لألطرتؾ تلمعنٌة. ترسثلهثوفعثلٌة قنوتت تلتدتول تلدتخلً للوثثبق و تلمعلومثت و كذت  وكذت تلمحثفظة علٌهث،

 ثم تلرقثبة تلدتخلٌة مث ٌلً:من مه فإنوفً سورٌث، 

جلسثتهث وعلى جمٌع قٌودهث بوجه عثم وٌرتقج تنتظثم كشوؾ  ومحثضرتالطالع على دفثتر تلشركة ومرتسالتهث  .1

 جج تلقوتنٌن وتألنظمة تلنثفذة.وتلجرد وتلمٌزتنٌثت تلسنوٌة وتلتقثرٌر وتلبٌثنثت تلوتجج تقدٌمهث بم

 وص وتالحكثم تلقثنونٌة تلتً تخضع لهث تلشركة.ٌرتقج تلمدقق تلدتخلً تقٌد تلشركة بثلنص .2

 

وبثلنسبة لتونس، تتمثل أبرز مهثم ومسإولٌثت إدترة تلرقثبة تلدتخلٌة فً فحص وتقٌٌم كفثٌة نظثم تلرقثبة تلدتخلٌة ونجثعته 

وكذلك تقدٌم توصٌثت لتحسٌنه. وتلتؤكد من إرسثء تلشركة ألنظمة رقثبة دتخلٌة مجدٌة من شؤنهث تطوٌر تلكفثءة وتلنجثعة 

تلمعلومة تلمثلٌة وتحترتم تألحكثم تلقثنونٌة وتلترتٌبٌة. وتتولى تللجنة متثبعة أعمثل وحمثٌة أصول تلشركة وضمثن أمثنة 

أجهزة تلرقثبة لدى تلشركة وتقوم بثقترتح مرتقج أو مرتقبً تلحسثبثت وبثلمصثدقة على تعٌٌن تلمدققٌن تلدتخلٌٌن.
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 السإال األردن اإلمارات تونس الجزائر السعودٌة سورٌا ُعمان فلسطٌن لطر الكوٌت لبنان مصر المغرب

        

  
 

  

(  اشتراط أن ٌكون ضمن هٌكل إدارة الشركة المدرجة، إدارة 33
 مختصة بالرلابة الداخلٌة:

 نعم - √ √ √ √  √ √ √ √ √ √  

 ال -     √       √ √

        

  
 

  

(  تولى إدارة الرلابة الداخلٌة مسإول متفرغ لذلن بالشركة ومن 34
 اإلدارٌة فٌها:المٌادات 

 نعم - √ √ √   √ √ √ √ √ √  

 ال -     √        

        

  
 

  

( لٌام مجلس اإلدارة بتحدٌد أهداف ومهام وصالحٌات إدارة الرلابة 35
 الداخلٌة حسبما ورد فً ضوابط حوكمة الشركات:

 نعم - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 ال -             

 الرلابة الداخلٌة:   5الجدول رلم 
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 External Audit / المراجعة الخارجٌةالخارجً التدلٌك .ب

 ضوابط التعٌٌن .1

أنه ٌتم تعٌٌن تلمرتجع أو مدقق تلحسثبثت تلخثرجً من طرؾ مجلس إدترة تلشركة فً تلجزتبر فقط، أمث  تلنتثبجأظهرت 

 ولة عن ذلك.عٌة تلعثمة للشركة هً تلجهة تلمسإفً بثقً تلدول تألعضثء بثإلتحثد فإن تلجم

لدى تعضثء تالتحثد، حٌث  تلتً ٌتم من خاللهث تختٌثر مرتجع/ مدقق تلحسثبثت تلخثرجًوقد تبٌن تختالؾ تلضوتبط 

تشترط كل من تألردن وتإلمثرتت وقطر ومصر أن ٌكون مدقق تلحسثبثت تلخثرجً من بٌن تلمقٌدٌن بسجالت تعدهث 

 سنوتت تلخبرة فً مرتجعة تلحسثبثت. من تلجهة تلرقثبٌة، وأن ٌتوتفر لدٌه عدد 

ج مدقق تلحسثبثت فً تإلدترة تلتنفٌذٌة تلعلٌث للشركة أن ال ٌتم تعٌٌن أي من موظفً مكت اإلماراتوإضثفة إلى ذلك تشترط 

 إال بعد مرور سنتٌن على تألقل من تركه تدقٌق حسثبثت تلشركة. 

كثت لشر"على تتلمتعلق بإعثدة تنظٌم تلسوق تلمثلٌة :  1994لسنة  117من تلقثنون عدد  20ٌنص تلفصل  وفً تونس،

لبالد بثتلخبرتء تلمحثسبٌن بٍن أعضثء هٍةة  رصة أن تعٍن مرتقج حسثبثتهث منلبومدرجة بثلمثلٌة تكون أورتقهث تلتً ت

 م. ش. ت.ثثلثث من  13مكرر و  13و  13لتونسٌة". إضثفة إلى تلفصول ت

فٌجج أن ٌكون من بٌن تلمقٌدٌن بسجالت تعدهث تلجهة  الجزائر والسعودٌة وُعمان وفلسطٌن والكوٌت ولبنانأمث فً 

حٌث أنه فً تلسعودٌة تعٌن تلجمعٌة تلعثمة مرتجع حسثبثت تلشركة بنثء على ترشٌح مجلس تإلدترة، مع مرتعثة تلرقثبٌة. 

صٌة من لجنة تلمرتجعة. وأن ٌكون مرخصثً له وأن ٌستوفً تلشروط تلمقررة من مث ٌلً: أن ٌكون ترشٌحه بنثًء على تو

 .تلجهة تلمختصة. وأال تتعثرض مصثلحه مع مصثلح تلشركة

، ٌجج أن ٌكون تلمرتجع/ مدقق تلحسثبثت تلخثرجً من بٌن تلمقٌدٌن بسجالت تعدهث تلجهة تلرقثبٌة على أن وفً المغرب

( بثلشركة أو مإسسهث أو متصرفٌن أو ذوي تلحصص تلكبرى من رأس ، أو ؼٌرهثقرتبة ال ٌكون لهم أدنى صلة )تجثرٌة،

 تلمثل. وٌشترط فً لبنثن عدم تعترتض هٌبة تألسوتق تلمثلٌة على تعٌٌنه.
 

 : ضوابط اختٌار مراجع أو مدلك الحسابات الخارجً 16الرسم البٌانً رلم 

 

 

 أن ٌتوافر لدٌه عدد سنوات من الخبرة فً مراجعة الحسابات

 أن ٌكون من بٌن الممٌدٌن بسجالت تعدها الجهة الرلابٌة

 أخرى
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 مدلك الحسابات الخارجًمهام  .2

أنه فً كل من تإلمثرتت وتلسعودٌة وفلسطٌن وقطر وتلكوٌت ولبنثن ومصر وتلمؽرج ٌقوم تلمدقق  تلنتثبجمن خالل تبٌن 

تلشركة وتقدٌم نسخة منه إلى تلجمعٌة تلعثمة للشركة، وتلدعوة لحضور  أدتءتلخثرجً بشكل عثم بإعدتد تقرٌر عن 

مدقق تلحسثبثت إبالغ تلهٌبة فً حثل عدم  ىفً تلسعودٌة، عل فإنهذلك  إلى وبثإلضثفة تجتمثعثت تلجمعٌة تلعثمة للشركة.

قوم فً مصر بتقدٌم نسخة من كمث ٌ تتخثذ مجلس تإلدترة تإلجرتء تلمنثسج بشؤن تلمسثبل تلمثٌرة للشبهة تلتً ٌطرحهث.

 تلتزتمهث بمبثدئ حوكمة تلشركثت إلى تلجهة تلرقثبٌة تلمعنٌة.  تقرٌر تلذي تعده تلشركة بخصوص مدىتقرٌره على تل

وحضور تجتمثعثت  دتء تلشركة وتقدٌم نسخة منه إلى تلجمعٌة تلعثمة للشركةأ، فٌقوم بإعدتد تقرٌر عن األردنأمث فً 

جثبة على أسبلة وتستفسثرتت مسثهمً تلشركة بخصوص تلبٌثنثت تلمثلٌة وتلحسثبثت تلختثمٌة خالل تلعثمة، وتإلتلجمعٌة 

دتء تلشركة وتقدٌم نسخة منه أتلعثمة. وفً عُمثن، ٌكون تلمدقق تلخثرجً مسإوال عن إعدتد تقرٌر عن تلجمعٌة تجتمثعثت 

تلتزتمهث بمبثدئ  ىتلتقرٌر تلذي تعده تلشركة بخصوص مد، وتقدٌم نسخة من تقرٌره على إلى تلجمعٌة تلعثمة للشركة

حوكمة تلشركثت إلى تلجهة تلرقثبٌة تلمعنٌة. وفً تلمقثبل، ٌكون تلمدقق تلخثرجً فً تلجزتبر مسإوال عن تقدٌم نسخة 

ق فً تلدفثتر تلجمعٌة تلعثمة للشركة وتلدعوة لحضور تجتمثعثت تلجمعٌة تلعثمة للشركة، إضثفة إلى تلتحقٌتلى من تقرٌره 

وتألورتق تلمثلٌة للشركة، وفً مرتقبة تنتظثم حسثبثتهث، وٌصثدق على حسثبثت تلجرد وتلموتزنة، كمث ٌحقق فً مدى 

تلجمعٌة تلعثمة  وفً تونس، ٌقوم تلمدقق تلخثرجً بتقدٌم نسخة من تقرٌره على تحترتم مبدأ تلمسثوتة بٌن تلمسثهمٌن.

ى تلتقرٌر تلذي تعده تلشركة بخصوص مدي تلتزتمهث بمبثدئ حوكمة تلشركثت إلى للشركة، وتقدٌم نسخة من تقرٌره عل

تلمتعلق بإعثدة تنظٌم تلسوق تلمثلٌة:  1994لسنة  117سثدسث من تلقثنون عدد  3تلجهة تلرقثبٌة تلمعنٌة )حسج تلفصل 

إعالم هٌبة تلسوق تلمثلٌة  (1"بؽض تلنظر عن تلتزتمثته تلقثنونٌة ٌجج على كل مرتقج حسثبثت شركة مسثهمة عثمة: 

( موتفثة هٌبة تلسوق  2بكل أمر من شؤنه أن ٌشكل خطرت على مصثلح تلشركة أو حثملً أورتقهث تلمثلٌة فور علمه به. 

 تلمثلٌة بنسخة من كل تقرٌر ٌوجهه للجلسة تلعثمة وذلك فً نفس تلوقت."

إولٌته فً سالمة "تلقوتبم تلمثلٌة"تلشركة من م. ش . ت : "ٌحقق مرتقج تلحسثبثت، وتحت مس 258وٌنص تلفصل 

وٌضمن نزتهتهث طبق تألحكثم تلقثنونٌة وتلترتٌبٌة تلجثري بهث تلعمل. وٌسهر على إحترتم تألحكثم تلمنصوص علٌهث 

من هذه تلمجلة، وٌجج علٌه إبالغ تلجلسة تلعثمة تلسنوٌة بوتسطة تقرٌر كل خرق ألحكثم هذه  16إلى  12بثلفصول من 

 .تلفصول"

من م. ش . ت: ")...( وٌحرر مرتقج أو مرتقبو تلحسثبثت تقرٌرت خثصث ٌتعلق بثلعملٌثت  258كمث ٌنص تلفصل 

 من م. ش. ت، وتنظر تلجلسة تلعثمة فً تلمصثدقة فً ضوبه". 200تلمنصوص علٌهث بثلفصل 

لدفثتر وتلخزتنة وتألورتق من م. ش . ت ٌنص : " توكل لمرتقج أو مرتقبً تلحسثبثت مهمة مرتجعة ت 266أمث تلفصل 

تلتجثرٌة وتلقٌم تلمثلٌة للشركة ومرتقبة صحة وصدق تإلحصثءتت وتلقوتبم تلمثلٌة وتلتحقق من صحة تلمعلومثت تلتً 

تضمنهث تقرٌر مجلس تإلدترة أو هٌبة تإلدترة تلجمثعٌة عن حسثبثت تلشركة. وٌبدي مرتقج تلحسثبثت رأٌث حول نزتهة 

ٌة ومصدتقٌتهث طبقث للقثنون تلمتعلق بنظثم تلمحثسبة للمإسسثت تلجثري به تلعمل. وٌتؤكد مرتقبو تلقوتبم تلمثلٌة تلسنو

 تلحسثبثت بصفة دورٌة من نجثعة نظثم تلرقثبة ألدتخلٌة".  
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تلمتعلق بإعثدة تنظٌم تلسوق تلمثلٌة : مع مرتعثة تألحكثم  1994لسنة  117من تلقثنون عدد  3تضثفة تلى تلفصل 

بمإسسثت تلتوظٌؾ تلجمثعً، على شركثت تلمسثهمة تلعثّمة أن تودع لدى هٌبة تلسوق تلمثلٌة وبورصة تألورتق  تلمتعلّقة

من هذت تلقثنون أو أن ترسل إلٌهمث وفً أجل أقصثه أربعة أشهر من نهثٌة تلسنة  63تلمثلٌة بتونس تلمشثر إلٌهث بثلفصل 

 :لجلسة تلعثّمة تلعثدٌة على تلورق وعلى حثمل ممؽنطٌوم على تألقّل قبل تثرٌخ تنعقثد ت 15تلمحثسبٌة و

 جدول تألعمثل ومشروع تلقرترتت تلمقترحة من قبل مجلس تإلدترة أو هٌبة تإلدترة تلجمثعٌّة،-

 471حسج تلحثلة من مجلة تلشركثت تلتجثرٌة وبثلفصل  235أو  201تلوثثبق وتلتقثرٌر تلمنصوص علٌهث بثلفصلٌن -

قتضثء. وٌجج أن ٌتضمن تلتقرٌر تلسنوي حول تلتصرؾ فً تلشركة تلمعلومثت تلتً ٌضبطهث من نفس تلمجلة عند تال

ترتٌج هٌبة تلسوق تلمثلٌة وبثلخصوص عرضث حول نتثبج تألنشطة وتطورهث تلمتوقع وتلتؽٌٌرتت تلمدخلة على طرق 

 إعدتد تقدٌم تلقوتبم عند تالقتضثء وعنثصر حول تلرقثبة تلدتخلٌة،

حسج تلحثلة من مجلة تلشركثت  472و  269و  200أو مرتقبً تلحسثبثت تلمنصوص علٌهث بثلفصول  تقثرٌر مرتقج -

 تلتجثرٌة، وٌجج أن تتضمن تلك تلتقثرٌر تقٌٌمث عثمث للرقثبة تلدتخلٌة."

 

هو  ففً المغربوإضثفة إلى تلمهثم تلمذكورة سثبقث، توكل إلى تلمدقق تلخثرجً مهثم أخرى تختلؾ من دولة إلى أخرى، 

على تلشركة، وتعدتد تقرٌر تثر بعض تؤثٌر مسإول أٌضث عن تعدتد تقرٌر خثص عن تالتفثقٌثت تلمنظمة وتلتً لٌس لهث 

 تلمثل مع حذؾ حق تألفضلٌة لالكتتثج. تلعملٌثت تلمثلٌة كثلزٌثدة فً رأس

 :على تلمدقق تلخثرجًف، أما فً اإلمارات 

( مرتقبة أعمثل تلشركة وفحص تألنظمة تإلدترٌة وتلمثلٌة للشركة وأنظمة تلرقثبة تلدتخلٌة وإبدتء تلرأي بخصوص 1) 

 .فثعلٌتهث، وتلتؤكد من مالءمتهث لحسن سٌر أعمثل تلشركة وتلمحثفظة على أموتلهث

 .ركة( تلتحقق من ملكٌة تلشركة لموجودتتهث وقثنونٌة تاللتزتمثت تلمترتبة على تلش2) 

مسثهمً  وتستفسثرتتتقرٌره على تلمسثهمٌن وتالجثبة على أسبلة  وعرضتلجمعٌثت تلعمومٌة  تجتمثعثت( حضور 3) 

 .تلشركة بخصوص تلبٌثنثت تلمثلٌة تلختثمٌة

 ( إبالغ تلهٌبة وتلجهثت تلرقثبٌة عن أي مخثلفثت أو معوقثت وتفثصٌلهث. 4) 

بؤي خطر تتعرض له أو ٌتوقع أن تتعرض له تلشركة،  -كتثبة -مجلس تإلدترة لتزم مرتقج تلحسثبثت بإبالغ ٌوفً قطر، 

وبكل مث ٌكتشفه من مخثلفثت فور علمه بهث، وٌلتزم بإرسثل نسخة من ذلك تلبالغ إلى تلهٌبة، وله حق دعوة تلجمعٌة 

بتقدٌم -وإن تعدد-تقج تلحسثبثتتلعثمة لالنعقثد وفقث ألحكثم تلقثنون فً هذت تلشؤن على أن ٌخطر تلهٌبة بذلك. وٌلتزم مر

علٌهث، وٌرسل نسخة منه إلى تلهٌبة، وٌكون مسإوال عن صحة تلبٌثنثت تلوتردة فٌه،  وٌعرضهتقرٌر وتحد للجمعٌة تلعثمة 

ولكل عضو بثلجمعٌة تلعثمة حق منثقشة تلمرتقج فً أي مسؤلة بثلتقرٌر وأن ٌستوضحه عمث ورد فٌه، وٌجج أن ٌتضمن 

 :سثبثت كل مث ٌرتبط بؤعمثل تلرقثبة وتقٌٌم تألدتء بثلشركة خثصةتقرٌر مرتقج تلح

 .مة وفثعلٌة أنظمة تلرقثبة تلدتخلٌة تلمعمول بهث بثلشركةء( مدى مال1) 
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ذلك بشكل مستقل عمث ٌبدٌه تلمجلس، ( مدى قدرة تلشركة على تالستمرتر فً مزتولة أنشطتهث وتنفٌذ تلتزتمثتهث، وٌتم 2) 

تلشركة، ومدى  شركة بوضع تألنظمة وتللوتبح تلدتخلٌة، ومدى مالءمة هذه تألنظمة وتلك تللوتبح لوضع( مدى تلتزتم تل3)

 ،تلتزتمهث بتطبٌقهث

( مدى تلتزتم تلشركة بنظثمهث تألسثسً وخضوعهث ألحكثم تلقثنون وتشرٌعثت تلهٌبة ذتت تلصلة بمث فٌهث أحكثم هذت 4) 

 .تلنظثم

ق أفضل تلنظم تلعثلمٌة فً تلتدقٌق وإعدتد تلتقثرٌر تلمثلٌة وتلتزتمهمث بمعثٌٌر تلمحثسبة ( مدى تلتزتمه وتلشركة بتطب5ٌ) 

 ومتطلبثتهث.  ISAو IFRS/IASوتلتدقٌق تلدولٌة 

 

 تً:وفً سورٌث، ٌقوم تلمدقق تلخثرجً بثَ

 دتء تلشركة.إعدتد تقرٌر عن أ .1

 تقدٌم نسخة من تقرٌره على تلجمعٌة تلعثمة للشركة.  .2

 لحضور تجتمثعثت تلجمعٌة تلعثمة للشركة.تلدعوة  .3

تلتزتمهث بمبثدئ حوكمة تلشركثت إلى تلجهة  تقرٌر تلذي تعده تلشركة بخصوص مدىتقدٌم نسخة من تقرٌره على تل .4

 .تلرقثبٌة تلمعنٌة

أي تبالغ ربٌس مجلس إدترة تلشركة ووزترة تلتجثرة تلدتخلٌة وهٌبة تألورتق وتألسوتق تلمثلٌة تلسورٌة خطٌث عن  .5

مخثلفة ترتكبتهث تلشركة لقثنون تلشركثت تو نظثمهث تألسثسً تو على أي أمور ذتت تثر سلبً على وضع تلشركة 

 .وتإلدتريثلً تلم

 : مهام مراجع أو مدلك الحسابات الخارجً 17الرسم البٌانً رلم 

 

 تمدٌم نسخة من تمرٌره على التمرٌر الذي تعده الشركة بخصوص مدى التزامها بمبادئ حوكمة الشركات

 الدعوة لحضور اجتماعات الجمعٌة العامة للشركة

 تمدٌم نسخة من تمرٌره على الجمعٌة العامة للشركة

 إعداد تمرٌر عن آداء الشركة

 أخرى
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أعمثل إضثفٌة للشركة بشكل مبثشر أو ؼٌر مبثشر  ةبؤٌمرتجع أو مدقق تلحسثبثت تلخثرجً  وفٌمث ٌتعلق بثمكثنٌة قٌثم

مثن، عُ ووتلسعودٌة، تألردن، وفلسطٌن، وقطر، تبٌن أنه فً كل من وؼٌر مرتبطة بعمله كمدقق لحسثبثت تلشركة، فقد 

، وفً تلمقثبل أعمثل إضثفٌة ةبؤٌ تلخثرجًتلمرتجع تلمدقق أو  ال ٌقوم وتونس لبنثنوتلكوٌت، وتلمؽرج، وتلجزتبر، و

 .وسورٌث مصرأن ٌقوم بؤعمثل إضثفٌة فً تإلمثرتت و ٌمكن

 موتفقة تلجمعٌة تلعثمة للشركة.  هًتلضوتبط تلتً تحكم هذت تألمر  فإن وفً مصر

تلمدقق من إتخثذ أي ٌجج أن تتحقق لجنة تلتدقٌق من أنه قد تم وضع سٌثسثت وإجرتءتت تمنع موظفً  فإنهوفً تالمثرتت 

ال ٌكون ن أو تلمدقق تلذٌن قدموت تلخدمثت أعاله فً عملٌة تلتدقٌق تال ٌشثرك موظفون أ، وقرتر ٌتعلق بإدترة تلشركة

 تلبٌثنثت تلمثلٌة للشركة تلتً ٌقوم بتدقٌق حسثبثتهث. ىموضوع تلخدمة ذت قٌمة وله تؤثٌر عل
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 External Auditالتدلٌك الخارجً/ المراجعة الخارجٌة  : 6الجدول رلم 

 السإال األردن اإلمارات تونس الجزائر السعودٌة سورٌا ُعمان فلسطٌن لطر الكوٌت لبنان مصر المغرب

        

  
 

  

(  الجهة المسإولة عن تعٌٌن مراجع أو مدلك الحسابات 36
 :الخارجً

 مجلس إدارة الشركة -    √         

 الجمعٌة العامة للشركة - √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √

 أخرى -             

        

  
 

  
 (   ضوابط اختٌار مراجع أو مدلك الحسابات الخارجً:37

 أن ٌكون من بٌن الممٌدٌن بسجالت تعدها الجهة الرلابٌة - √ √  √ √ √ √ √ √  √ √ √

 √   √   √   
 

أن ٌتوافر لدٌه عدد سنوات من الخبرة فً مراجعة  - √ √
 الحسابات

 أخرى -  √ √  √ √    √   √

        

  
 

  

(  أبرز المهام التً ٌعهد بها إلى مراجع أو مدلك الحسابات 38
 الخارجً :

 إعداد تمرٌر عن آداء الشركة - √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ √

 تمدٌم نسخة من تمرٌره على الجمعٌة العامة للشركة - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

 الدعوة لحضور اجتماعات الجمعٌة العامة للشركة -  √  √ √ √  √ √ √ √ √ √

 √     √    
√ 

  

تمدٌم نسخة من تمرٌره على التمرٌر الذي تعده الشركة  -
بخصوص مدي التزامها بمبادئ حوكمة الشركات إلى 

 الجهة الرلابٌة المعنٌة

 أخرى - √ √ √ √ √ √   √    √

       

   
 

جواز لٌام مراجع أو مدلك الحسابات الخارجً بؤداء أٌة أعمال  (39  
إضافٌة للشركة )بشكل مباشر أو غٌر مباشر( وغٌر مرتبطة 

 بعمله كمدلك لحسابات الشركة:

 نعم -  √    √      √ 

 ال - √  √ √ √  √ √ √ √ √  √

       

   
 

لٌام مراجع/ مدلك الحسابات بؤداء أٌه الضوابط التً تحكم (40  
 أعمال إضافٌة:

 أخذ رأي أو موافمة لجنة التمٌك أو المراجعة  -             

 موافمة الجمعٌة العامة للشركة -            √ 

 أخرى -  √           
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 االفصاح والشفافٌة: سادسا
 

تلدول تألعضثء تلمشثركة فً تالستبٌثن تتطلج تلتشرٌعثت إصدتر تقرٌر سنوي ٌضم  فً جمٌع ر نتثبج تالستبٌثن أنهٌتش

تلشركة وفً حثلة  تلتً قد تهم تلمسثهمٌن أو أصحثج تلمصثلح. ىكثفة تلمعلومثت تألخر إلىتلقوتبم تلمثلٌة بثإلضثفة 

ٌتم من خاللهث تالفصثح عن معلومثت  لدى عدد من أعضثء تالتحثد هنثك أنظمة تلكترونٌةفدرجة أسهمهث بثلبورصة، متل

 تلشركة تلمثلٌة وؼٌر تلمثلٌة.

من مجلة تلحثلة  حسج  472و  269و  200بثلفصول علٍهث تلمنصوص تقثرٍر مرتقج أو مرتقبً تلحسثبثت  -

 .للرقثبة تلدتخلٌة"تقٍٍمث عثمث تلتقثرٌر رٍة. وٍجج أن تتضمن تلك تلتجثكثت لشرت

عن قوتبمهث تلمثلٌة تلمدققة وتقرٌر مدقق تلحسثبثت علٌهث  تلشركة تفصحتالتحثد فً تألعضثء جمٌع تلدول تبٌن أنه فً وقد 

تالفصثحثت تلمطلوبة من تلشركة  وتختلؾ وكثفة تلمعلومثت تلمثلٌة تلتً تهم تلمسثهمٌن وأصحثج تلمصثلح تألخرٌن.

من دولة إلى أخرى، حٌث تتطلج كل من تألردن وتإلمثرتت وعُمثن وفلسطٌن وقطر وتلكوٌت ومصر أن تلمدرجة، 

تفصح تلشركة تلمدرجة عن تلمعلومثت ؼٌر تلمثلٌة، وتشكٌل مجلس تإلدترة، وهٌكل تلملكٌة وهٌكل تلملكٌة بثلشركثت 

ثج تلمصثلح تألخرٌن، وتلتقثرٌر تلسنوٌة تلشقٌقة وتلتثبعة، وأٌة أحدتث أو معلومثت جوهرٌة تهم تلمسثهمٌن وأصح

أٌة ٌجج تإلفصثح عن إضثفة إلى مث سبق، فً فلسطٌن ووتلدورٌة، وتقرٌر مدى تلتزتم تلشركة بقوتعد حوكمة تلشركثت. 

 تألورتق تلمثلٌة.على  ٌقوم بهث تألشخثص تلمطلعون تلتعدٌالت

ً لم كما تفرض اإلمارات عثٌٌر تلمحثسبة تلدولٌة تلصثدرة عن مجلس معثٌٌر تلمحثسبة أن ٌتم إعدتد تلتقثرٌر تلمثلٌة وفقث

تلدولٌة، وذلك بثللؽتٌن تلعربٌة وتإلنجلٌزٌة، وأن تتضمن تقرٌري مجلس تإلدترة ومدقق تلحسثبثت وقثبمة تلمركز 

 ، وسورٌث وتلمؽرج تإلمثرتت وتلسعودٌة وعُمثن وفلسطٌن، وقطر، وتلكوٌت، ومصر،تألردن وعلمث وأنه فً كل من 

إدترة وسثبل تإلفصثح بثلشركة وتلرد علً عن  والً تقوم تلشركة تلمدرجة بتعٌٌن مسإول لعالقثت تلمستثمرٌن ٌكون مسإ

تلشركة تعٌٌن متحدث رسمً بثسمهث  أن على هذت وقد أفثدت سورٌث تستفسثرتت تلمسثهمٌن تلمهتمٌن بثلشركة وأدتبهث. 

 3وفً تونس، ٌنص تلفصل   عن إعطثء تلبٌثنثت وتلمعلومثت ومرتقبة تلمعلومثت تلعثمة تلمتعلقة بثلشركة. ٌكون مسإوال

لمسثهمة على شركثت ت، عًلجمثظٍؾ تلتوسسثت تبمإ تلمتعلقة: "مع مرتعثة تألحكثم  1994لسنة  117من تلقثنون عدد 

أو أن تلقثنون من هذت  63تلمشثر تلٌهث بثلفصل بتونس تلمثلٌة وبورصة تألورتق لمثلٌة ق تلسوى هٍةة تلدأن تودع ة ملعثت

تلجلسة تلعثمة تثرٍخ تنعقثد ل قبّل ٍوم على تألق  15وتلسنة تلمحثسبٌة قصثه أربعة أشهر من نهثٍة أل فً أجل تلٌهمث وترس

 ممؽنط : ل وعلى حثمتلورق على تلعثدٌة 

 تلجمثعٌة، مجلس تإلدترة أو هٍةة تإلدترة ل من قبتلقرترتت تلمقترحة ومشروع ل تألعمثل جدو -

 471بثلفصل وتلشركثت  تلتجثرٌة من مجلة تلحثلة حسج  235أو  201لفصلٌن بثتلمنصوص علٌهث رٍر تلتقثثثةق ولوت -

ٍضبطهث تلشركة تلمعلومثت  تلتً فً ل تلتصرؾ حوتلتقرٌر تلسنوي عند تالقتضثء. وٍجج أن ٍتضمن تلمجلة من نفس 

رق على طتلتؽٌٌرتت تلمدخلة وتلمتوقع نتثةج تألنشطة  وتطورهث ل عرضث حوتلسوق تلمثلٌة وبثلخصوص ترتٍج هٍةة 

 تلدتخلٌة، قثبة لرتل عند تالقتضثء وعنثصر حوتلقوتبم تلمثلٌة تقدٍم و إعدتد 
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ثت تلمثلٌة، وأن وقثبمة تلدخل وقثبمة تلتدفقثت تلنقدٌة وقثبمة تلتؽٌرتت فً حقوق تلمسثهمٌن وتإلٌضثحثت حول تلبٌثنإلىتلم

ٌة ربع بثلنسبة للبٌثنثت تلمثلً لثٌومث من تنتهثء تلربع تلم 45ٌتم تلنشر على تلموقع تاللكترونً للسوق تلمعنً خالل فترة 

ً من نهثٌة تلسنة تلمثلٌة بثلنسبة للبٌثنثت تلمثلٌة تلسنوٌة ل لمرتجعة من مدقق تلحسثبثت تلخثرجً، وخالل تسعٌن ٌومث

وأن ٌتم تإلفصثح عن موتعٌد وتوقٌت تجتمثعثت مجلس إدترة تلشركة تلتً سٌنثقش فٌهث موضوعثت لهث  تلسنوٌة تلمدققة.

تؤثٌر على سعر وحركة تلسهم فً سوق تألورتق تلمثلٌة مثل تلتوزٌعثت تلنقدٌة، أسهم تلمنحة، زٌثدة أو تخفٌض رأس مثل 

لبٌثنثت تلمثلٌة تلمرحلٌة أو تلسنوٌة، وذلك قبل ٌومً عمل تلشركة، تجزبة تلقٌمة تالسمٌة للسهم، شرتء تلشركة ألسهمهث، ت

على تألقل للٌوم تلمقرر لعقد تالجتمثع. وموتعٌد وجدول أعمثل تجتمثع تلجمعٌة تلعمومٌة وذلك قبل تإلعالن عن تلدعوة 

بثلقرترتت تلصثدرة  لعقد تالجتمثع، وتلتزم تلشركة بتزوٌد تلهٌبة وتلسوق بعد تنتهثء تجتمثع تلجمعٌة تلعمومٌة مبثشرةً 

 عنهث. 

خالل تلفترة تلمثلٌة، وقرترتت تلجمعٌة تلعثمة تلعثدٌة مدقق تلحسثبثت/ مرتجع تلحسثبثت تإلفصثح عن تؽٌٌر  تفرض مصر

قبل بدء أول جلسة تدتول تثلٌة إلنتهثء تالجتمثع، وملخص تلقرترتت تلصثدرة عن  ر تلعثدٌة فور تنتهثبهث وبحد أقصىوؼٌ

قبل بدء أول جلسة تدتول تثلٌة إلنتهثء  تث جوهرٌة فور تنتهثبهث وبحد أقصىشركة وتلمتضمنة أحدمجلس إدترة تل

تالجتمثع. وبثلنسبة للجزتبر، على تلشركة تلمدرجة تالفصثح عن تلمعلومثت ؼٌر تلمثلٌة وتشكٌل مجلس تإلدترة وأٌة 

 تحدتث أو معلومثت جوهرٌة تهم تلمسثهمٌن وأصحثج تلمصثلح تألخرٌن وتلتقثرٌر تلسنوٌة وتلدورٌة. 

ح عن تلمعلومثت ؼٌر تلمثلٌة وتشكٌل مجلس تإلدترة وأٌة تحدتث أو معلومثت جوهرٌة تهم ٌجج تإلفصث وفً السعودٌة

 تلمسثهمٌن وأصحثج تلمصثلح تألخرٌن وتلتقثرٌر تلسنوٌة وتلدورٌة وتقرٌر مدى تلتزتم تلشركة بقوتعد حوكمة تلشركثت. 

للشركة وكذت دترة وهٌكل تلملكٌة على تلشركثت تلمدرجة تإلفصثح عن تشكٌل مجلس تإل وفً الممابل تفرض المغرب

بثلشركثت تلشقٌقة وتلتثبعة وأٌة أحدتث أو معلومثت جوهرٌة تهم تلمسثهمٌن وأصحثج تلمصثلح تألخرٌن إضثفة إلى 

 تلتقثرٌر تلسنوٌة وتلدورٌة. 

ثإلضثفة إلى فتفرض تإلفصثح عن تشكٌل مجلس تإلدترة وتقرٌر مدى تلتزتم تلشركة بقوتعد حوكمة تلشركثت، بأما لبنان 

أي معلومة مرتبطة بؤدوتتهث تلمثلٌة وتلتً من شؤن علم ملخص عن سٌثسة تلحوكمة تلمتبعة وتلنتثبج تلمثلٌة تلسنوٌة و

 تلجمهور بهث تلتؤثٌر على تلسعر تلسوقً لهذه تألدوتت.

بخمسة عشر ٌومث كمث ٌتم تلنشر فً صحٌفتٌن ٌومٌتٌن وأن ٌكون تلنشر قبل تنعقثد موعد تلجمعٌة تلعثمة  وفً سورٌا،

 ٌجج أن ٌشمل تلنشر تلقوتبم تلمثلٌة تلمستقلة وتلمجمعة للشركثت تلملزمة بتقدٌم قوتبم مثلٌة مجمعة.
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 : االفصاحات المطلوبة من الشركة المدرجة 18الرسم البٌانً رلم 

 

 

تلقوتبم تلمثلٌة وتقرٌر مرتقج ومجلس تإلدترة، تقرٌر ن تقوم تلشركة بنشر أ –عدت لبنثن  –جمٌع تلدول شترط تكمث 

وذلك تستنثدت على عدد من تلشروط، حٌث تشترط كل من تلجزتبر وفلسطٌن وقطر ومصر وتلمؽرج أن ٌتم  تلحسثبثت.

قلة وتلمجمعة للشركثت تلنشر فً تلصحؾ قبل تنعقثد موعد تلجمعٌة تلعثمة بفترة معٌنة وأن ٌشمل تلقوتبم تلمثلٌة تلمست

تلملزمة بتقدٌم قوتبم مثلٌة مجمعة. وإضثفة إلى ذلك، إذت أجرت تلجمعٌة تلعثمة للشركة فً مصر أي تعدٌالت على تلقوتبم 

تلمثلٌة، تلتزم تلشركة بنشر بٌثن بتلك تلتعدٌالت وتلقوتبم تلمثلٌة تلمعدلة خالل أسبوع من تثرٌخ تعتمثد تلجمعٌة تلعثمة 

)مث  مثلٌة، وفً ذتت تلصحٌفتٌن. وفً تألردن وتلسعودٌة وعُمثن ٌجج على تلشركة أن تقوم بثلنشر فً تلصحؾللقوتبم تل

وكذلك أن ٌتم  ، على أن ٌكون تلنشر قبل تنعقثد موعد تلجمعٌة تلعثمة بفترة معٌنةلم ٌتم تزوٌد تلمسثهمٌن بهث فً تلسعودٌة(

  تلنشر فً موقع تلشركة تاللكترونً فً تلسعودٌة.

وفً تونس، ٌجبؤن ٌتم تلنشر فً تلصحؾ، وأن ٌكون تلنشر قبل تنعقثد موعد تلجمعٌة تلعثمة بفترة معٌنة )ٌرجً تحدٌدهث 

تلجلسة تثرٍخ تنعقثد ل قبّل ٍوم على تألق 15و تلسنة تلمحثسبٌة أقصثه أربعة أشهر من نهثٍة ل فً أجحثل تطلج ذلك: 

تلفصول (تلمثلٌة تلمستقلة وتلمجمعة للشركثت تلملزمة بتقدٌم قوتبم مثلٌة مجمعة تلعثمة تلعثدٌة(. وأن ٌشمل تلنشر تلقوتبم 

مصحوبة تلمثلٌة تلسنوٌة وجوج نشر قوتةمهث تلى مة تلعثهمة تلمسثتخضع شركثت من م. ش. ت (. و 472و  471

ة ٍومٍة صثدرة بتونس وعلى أعمدة صحٍفتلحسثبثت بثلنشرٌة تلرسمٌة لهٌبة تلسوق تلمثلٌة ي مرتقج بثلنص تلكثمل لرأ

 1994لسنة  117مكرر من قثنون عدد  3تلقثنون. )تلفصل من هذت  3بثلفصل علٍهث  ل تلمنصوص فً تَجثتلعثصمة 

 تلمتعلق بإعثدة تنظٌم تلسوق تلمثلٌة ( .  

تلمثلٌة تلمستقلة وٌجج أن ٌشمل تلنشر تلقوتبم  ، ٌكون تلنشر قبل تنعقثد موعد تلجمعٌة تلعثمة بفترة معٌنةوفً الكوٌت

 وتلمجمعة للشركثت تلملزمة بتقدٌم قوتبم مثلٌة مجمعة.

 تمرٌر مدى  التزام الشركة بمواعد حوكمة الشركات
 التمارٌر السنوٌة والدورٌة
 أٌة احداث أو معلومات جوهرٌة تهم المساهمٌن وأصحاب المصالح األخرٌن
 هٌكل الملكٌة وهٌكل الملكٌة بالشركات الشمٌمة والتابعة
 تشكٌل مجلس اإلدارة
 االفصاح عن المعلومات غٌر المالٌة
 أخرى
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 :  ضوابط نشر تمرٌر مجلس اإلدارة، الموائم المالٌة السنوٌة وتمرٌر مرالب الحسابات 19الرسم البٌانً رلم 

 

بثإلفصثح عن أٌة أحدتث ضرورة تلتزتم تلشركة تألعضثء بثالتحثد وتلمشثركة بثالستبٌثن، جمٌع تلدول أنه فً  تبٌن كمث

حدوثهث وجوج تإلفصثح،  عنتألحدتث تلجوهرٌة تلتً ٌترتج  فً مث ٌخصتوتجههث ٌترتج علٌهث معلومثت جوهرٌة. و

ٌنة من حقوق تلمسثهمٌن من وتقع فهً تتمثل فً أي تؽٌٌر مقترح فً هٌكل تلتموٌل أو هٌكل رأس تلمثل ٌتجثوز نسبة مع

آخر قوتبم مثلٌة دورٌة، وتلقرترتت تلمتعلقة بتعدٌل تلقٌمة تإلسمٌة ألسهم تلشركة، وتلتوزٌعثت تلنقدٌة أو توزٌعثت تألسهم 

وعُمثن  قضثبٌة أو تحكٌم ضد تلشركة تتعلق بنشثطهث؛ وذلك فً كل من تألردن وتإلمثرتتدعثوى تلمجثنٌة، وإقثمة 

كمث ٌجج تإلفصثح عن تلمشثرٌع تلجدٌدة فً عُمثن، وبثلنسبة إلى فلسطٌن . قطر وتلكوٌت ومصر وتلمؽرجوفلسطٌن و

 ٌجج تإلفصثح عن أي تستقثالت أو تعٌنثت جدٌدة بثلشركة من تألشخثص تلمطلعٌن وتألطرتؾ ذتت تلعالقة. 

وجوج تالفصثح إقثمة دعثوي قضثبٌة أو  مث سبق، من تالحدتث تلجوهرٌة تلتً ٌترتج علٌهث إلىتلسعودٌة بثإلضثفة وفً 

تحكٌم ضد تلشركة تتعلق بنشثطهث. )أي نزتع بمث فً ذلك أي دعوى قضثبٌة أو تحكٌم أو وسثطة إذت كثن مبلػ تلنزتع 

% من صثفً أصول تلمصدر وفقثً َخر قوتبم مثلٌة أولٌة مفحوصة أو قوتبم مثلٌة سنوٌة مرتجعة، 5ٌسثوى أو ٌزٌد على 

 ، وكذلك مث نصت علٌه قوتعد تلتسجٌل وتإلدرتج. (أٌهمث أحدث

، فٌجج تإلفصثح عن أي تؽٌٌر مقترح فً هٌكل تلتموٌل أو هٌكل رأس تلمثل ٌتجثوز نسبة معٌنة من حقوق وفً تونس

تلنقدٌة تلمسثهمٌن من وتقع آخر قوتبم مثلٌة دورٌة، وتلقرترتت تلمتعلقة بتعدٌل تلقٌمة تإلسمٌة ألسهم تلشركة، وتلتوزٌعثت 

أو توزٌعثت تألسهم تلمجثنٌة، وإقثمة دعثوى قضثبٌة أو تحكٌم ضد تلشركة تتعلق بنشثطهث؛ بثإلضثفة إلى تلحثالت تلوتردة 

 بثلفصول تلتثلٌة:

 أن ٌشمل النشر الموائم المالٌة المستملة والمجمعة للشركات الملزمة بتمدٌم لوائم مالٌة مجمعة

 أن ٌكون النشر لبل انعماد موعد الجمعٌة العامة بفترة معٌنة 

 أن ٌتم النشر فً الصحف

 أخرى
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بوتسطة بالغ صثدر فً صحٍفة ل وفً تقصر تَجثتلعموم بؤن تعلم تلمسثهمة تلعثمة مطثلبة إن شركثت   : 36تلفصل 

حدث هثم من شثنه إذت ل بتونس بكتلمثلٌة  بورصة تألورتق نشرٌة وفً لرسمٌة لهٌبة تلسوق تلمثلٌة تلنشرٌة ت  ٍومٍة وفً

  . تلمثلٌة لتلك تلشركثتتثر ذو أهمٍة نسبٍة على سعر أو قٍمة تألورتق له أن ٍكون تلى  تلعموم، بلػ 

فعلٍه أن لتصرٌحثته تالولٌة مطثبقة ذلك  بعدتلنوتٌث تعد تلك لم ثم للعموم إذت قثم شخص بثإلفصثح عن نوتٍثه  : 37تلفصل 

  . تلجدٌدةبنوتٍثه تلعموم بإعالم تلحثل ٍقوم فً 

تثر ذو أهمٍة نسبٍة على سعر ورقة لهث ٍمكن أن ٍكون لعملٌة مثلٌة لحسثبه تلخثص شخص ٍعد ل : على ك 38تلفصل 

 . تلعملٌةبخثصٍثت هذه تلعموم ممكن أن ٍعلم فً تقرج وقت تلورقة تلمثلٌة أو على وضعٍة وحقوق حثملً هذه مثلٌة 

بوتسطة تلترتٌج من هذت  38إلى  36من ل تلمعلومثت تلمشثر تلٌهث بثلفصول بكتلعموم :ٍجج أن ٍقع إعالم  39تلفصل 

 نشره."ل قبتلسوق تلمثلٌة هٍةة لدى ومن إٍدتعه بثلكثمل وتلفعلً أن ٍتحقق من نشره تلبالغ وعلى محرر هذت   .بالغ

لتحدٌد جوهرٌة تلمعلومة ومن ثم لزوم تإلفصثح عنهث وهً مدى تؤثٌرهث تلرجوع إلى تلقثعدة تلعثمة  ٌجج وفً الكوٌت

. أمث فً تلسعودٌة فٌجج تإلفصثح عن أي تؽٌٌر مقترح فً هٌكل تلتموٌل على قرترتت تلمستثمرٌن وسعر تلورقة تلمثلٌة

قع آخر قوتبم مثلٌة دورٌة، وتلتوزٌعثت تلنقدٌة أو أو هٌكل رأس تلمثل ٌتجثوز نسبة معٌنة من حقوق تلمسثهمٌن من وت

قضثبٌة أو تحكٌم ضد تلشركة تتعلق بنشثطهث، إضثفة إلى مث نصت علٌه تلمثدة دعثوى توزٌعثت تألسهم تلمجثنٌة، وإقثمة 

 ( من قوتعد تلتسجٌل وتإلدرتج. 47( وتلمثدة )41)

تلمتعلقة بتعدٌل تلقٌمة تإلسمٌة ألسهم تلشركة وتلتوزٌعثت ، ٌجج تإلفصثح عن  تلقرترتت وبالنسبة إلى لبنان والجزائر

  .تلنقدٌة أو توزٌعثت تألسهم تلمجثنٌة

ورتق تلمثلٌة تلتى تم أٌضث تإلفصثح عن شرتء أو إعثدة تلشرتء، كلٌث أو جزبٌث لأل وإضافة إلى ذلن تشترط الجزائر

 ر أو عدم دفع تألربثح على تألسهم.أو تؽٌٌر فً أعضثء مجلس تإلدترة أو تلتؽٌٌ تسجٌلهث فً تلبورصة

وهً تلمعلومثت ( من تعلٌمثت تالفصثح 8تضمنهث تلمثدة ) فً األردنوبثإلضثفة إلى مث ورد ذكره، هنثك أمور أخرى 

مثل تلصفقثت تلكبٌرة تلتً تعقدهث تلشركة، تلعملٌثت ذتت تلطبٌعة ؼٌر تلمتكررة  تلتً تإثر على أسعثر تألورتق تلمثلٌة

ثلً كون لهث تثر مثدي على أربثح تلـشركة أو مركزهث تلمثلً، أي خسثبر مثدٌة مفثجبة أثرت على تلمركز تلموتلتً قد ٌ

للشركة مع بٌثن تألسبثج، قرترتت مجلس تإلدترة تلهثمة تلتً قد تإثر على أسعثر تألورتق تلمثلٌة تلمصدرة، تشكٌل 

 شثؼرت مركز أي منهم إذت كثنتإلدترة أو مـدٌرهث تلعثم ومجلس إدترة جدٌد للشركة وتستقثلة أي عضو من أعضثء مجلس 

وأسبثج ذلك فور حدوثه، وقرترتت مجلـس تإلدترة بتعٌـٌن أعضثء جدد فـً تلمجلس وتعٌٌن مدٌر عثم جدٌد للشركة 

على  ومإهالته، تلدعثوى تلتً أقثمتهث أو أقٌمت علٌهث أو أي نزتعثت قضثبٌة أو عمثلٌة وتلتً قد ٌكون لهث أثر مثدي

 للشركة.ثلً تلمركز تلم



 
 

                                                             حوكمة الشركات المدرجة فً األسواق المالٌة العربٌةدلٌل استرشادي لمواعد                   
 74 

 

ٌجج تإلفصثح عن أي تصدتر جدٌد مقترح للسندتت وأي ضمثنثت أو رهونثت تتعلق بهث، أي قرتر ٌترتج  وفً مصر

% من إٌرتدتت آخر سنة مثلٌة، 5علٌه تستدعثء أو تلؽثء أورتق مثلٌة مسجلة سبق أصدرهث، أي تعثقدتت بقٌمة تزٌد على 

دخول مستثمرٌن تسترتتٌجٌٌن لشرتء حصة من أسهم تلشركة، أي تعثمالت تعثقدٌة مع  أي تتفثق مقترح ٌترتج علٌه

أطرتؾ ذتت عالقة، إقثمة دعثوي قضثبٌة ضد أحد مجلس إدترة تلشركة أو أحد تلمدٌرٌن تلربٌسٌٌن بهث فً شؤن ٌتعلق 

 بثلشركة وٌرتبط بمخثلفثت منسوبة ألي منهم.

تلحصول على صفقة أو فقدتنهث ، هثم فً تلتنظٌم تلدتخلً أو فً تلفرٌق تلمسٌرتؽٌر  ٌجج تإلفصثح عن أي وفً المغرب

كل حدث قطثعً خثرجً من  جدٌد، منتجتإلنمثء أو تسوٌق  ،ثهثم تموردأو  تلعمٌلأو كل وتقعة أخرى تهم  ثهثم تأو عقد

وضعٌة تلتوقؾ عن تألدتء ، تلهثمةصثفً تالصول تقتنثء أو تفوٌت أصل من  صدر،وضع تلمُ  بشكل وتضحشؤنه أن ٌؽٌر 

 .حثلة تالندمثج مع شركة أخرىتؽٌٌر هثم  فً أو أو تلتصفٌة  تلقضثبٌة،  تجمٌد نشثط تلشركة أو قرتر 

ثلً وفً سورٌث، ٌتم تلنشر عن  تلشروع فً تالندمثج، تلحرتبق، وتلكوترث، وتٌة أمور تحدث تثر جوهري فً تلمركز تلم

 عند تصدتر أورتق مثلٌة جدٌدة تو شطج أورتق قثبمة. للشركة وكذت تلتصفٌة تالختٌثرٌة أو

 : أبرز األحداث الجوهرٌة التً ٌترتب على حدوثها وجوب اإلفصاح 20 الرسم البٌانً رلم

 
 

فً كل من  هنثك أنظمة تلكترونٌة لإلفصثح عن معلومثت تلشركة تلمثلٌة وؼٌر تلمثلٌة كمث تبٌن من خالل تلمسح، أنه

من خالل  تإلفصثح كونٌتلكوٌت  فًتلكوٌت. ووتلمؽرج، وتلسعودٌة، وفلسطٌن، وقطر، و وتونس، تالمثرتت،ومصر، 

 وفً تلمقثبل ورتق تلمثلٌة.وفً عُمثن ٌكون ذلك من خالل موقع سوق مسقط لأل شركة تلبورصة.لدى بوتبة تاللكترونٌة 

 .وسورٌث فً تلجزتبر، وتألردن، ولبنثن أنظمة تلكترونٌة خثصة بثالفصثحٌوجد نه ال إف

 إلامة دعاوي لضائٌة أو تحكٌم ضد الشركة تتعلك بنشاطها

 التوزٌعات النمدٌة أو توزٌعات األسهم المجانٌة

 المرارات المتعلمة بتعدٌل المٌمة اإلسمٌة ألسهم الشركة 

 رأس المال ٌتجاوز نسبة معٌنة من حموق المساهمٌن من والع آخر لوائم مالٌة/ أي تغٌٌر ممترح فً هٌكل التموٌل 

 أخرى
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 : توفر  أنظمة الكترونٌة لإلفصاح عن المعلومات المالٌة وغٌر المالٌة للشركة 21 الرسم البٌانً رلم

 

فقد تبٌن أن تلعقوبثت تلمفروضة فً كل من تإلمثرتت عدم تاللتزتم بثإلفصثح،  فً حثلثلعقوبثت تلمطبقة وفً مث ٌتعلق ب

قطر وعُمثن هً تسجٌل تلمخثلفة بثلسجل تلمهنً وفرض عقوبثت إدترٌة وفرض ؼرتمثت مثلٌة ووقؾ تلتدتول على و

 إلى إحثلة تلمخثلفة للنٌثبة تلعثمة.مثرتت صل تإلجرتء فً تالٌأسهم تلشركة ووقؾ / تعلٌق تإلدرتج. كمث ٌمكن أن 

فهً تسجٌل تلمخثلفة بثلسجل تلمهنً وفرض عقوبثت إدترٌة وفرض ؼرتمثت  األردن ومصرأمث تلعقوبثت تلمفروضة فً 

 مثلٌة ووقؾ تلتدتول على أسهم تلشركة، وٌكمن أن تصل إلى تلشطج تإلجبثري لألورتق تلمثلٌة للشركة فً مصر. 

ٌتم فرض عقوبثت إدترٌة وفرض ؼرتمثت مثلٌة ووقؾ تلتدتول على أسهم تلشركة، كمث  فلسطٌن ولبنانتونس ووفً 

دٌنثر أردنً أو مث ٌعثدلهث بثلعملة تلمتدتولة قثنونثً أو تلحبس مدة ال تزٌد عن  ثقج بؽرتمة ال تزٌد على مثبة ألؾٌمكن أن ٌع

ل ٌتم فرض عقوبثت إدترٌة وفرض ؼرتمثت مثلٌة وشطج تلشركة سنة أو بكلتث هثتٌن تلعقوبتٌن فً فلسطٌن. وفً تلمقثب

 تلمخثلفة من البحة تلشركثت تلمدرجة. 

 . فرض ؼرتمثت مثلٌة ووقؾ تلتدتول على أسهم تلشركة ٌتم وفً السعودٌة

 عقوبثت تؤدٌبٌة وجنثبٌة بحسج مث تقتضً به أحكثم تلقثنون وتلالبحة.فٌتم فرض  أما بالنسبة للكوٌت

 

 

 

 نعم  ال
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 عدم االلتزام باإلفصاحفً حال : العموبات المطبمة 22البٌانً رلم الرسم 

  

 

 حماٌة حموق األللٌة

، (19) فقد تبٌن أن كل من تلسعودٌة وقطر وتلكوٌت تعتمد آلٌثت تلتصوٌت تلترتكمً، حماٌة حموق األللٌةآلٌات أما بشؤن 

وجود أعضثء مستقلٌن بعضوٌة  إضثفة إلى ضرورةللتصوٌت ٌمكن من تمثٌل تالقلٌة فً مجلس تإلدترة،  آخر أسلوج وأ

مجلس تإلدترة. وفً تألردن وتإلمثرتت ومصر ٌتم تعتمثد آلٌثت تلتصوٌت تلترتكمً وإلزتمٌة وجود أعضثء مستقلٌن 

%( على تألقل من رأس مثل تلشركة 5لون )؛ للمسثهمٌن تلذٌن ٌمثفً مصربعضوٌة مجلس تإلدترة، وإضثفة إلى ذلك؛ 

تلحق فً تقدٌم طلج إلى مجلس إدترة تلشركة لدعوة تلجمعٌة تلعثمة تلعثدٌة للشركة لإلنعقثد، وأحقٌة تلك تلنسبة كذلك فً 

%( على تألقل 10أن ٌطلبوت إدرتج بعض تلمسثبل فً جدول أعمثل تلجمعٌة تلعثمة تلعثدٌة. وللمسثهمٌن ممن ٌمثلون )

ق فً تقدٌم طلج إلى مجلس إدترة تلشركة لدعوة تلجمعٌة تلعثمة ؼٌر تلعثدٌة للشركة لإلنعقثد، وأحقٌة تلك تلنسبة كذلك تلح

 فً أن ٌطلبوت إدرتج بعض تلمسثبل فً جدول أعمثل تلجمعٌة تلعثمة ؼٌر تلعثدٌة. 

 ة ٌعتبر إلزتمٌث.فإن وجود أعضثء مستقلٌن بعضوٌة مجلس تإلدتر لعُمان وفلسطٌن ولبنانوبثلنسبة 

 سلوج للتصوٌت ٌمكن من تمثٌل تالقلٌة فً مجلس تإلدترة. أٌتم تعتمثد  الجزائروفً  

، تلعروض تلعمومٌةة، و، فٌتم مرتقبة تلمعلومثت تلتً ٌتم تإلفصثح عنهث من قبل تلشركثت تلمدرجالمغربأمث فً 

  .وتإلفصثح عن تلمعلومثت بطرٌقة متسثوٌة بٌن تلمسثهمٌن

ٌتم تعتمثد تسلوج للتصوٌت ٌمكن من تمثٌل تالقلٌة فً مجلس تإلدترة كمث ٌجج وجود أعضثء مستقلٌن وفً تونس، 

 بعضوٌة مجلس تإلدترة.

 تسجٌل المخالفة بالسجل المهنً أخرى

 فرض غرامات مالٌة فرض عموبات إدارٌة

 تعلٌك اإلدراج/ ولف   ولف التداول على أسهم الشركة 
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 : آلٌات حماٌة حموق االللٌة 23 الرسم البٌانً رلم

 

 

تإلدترة وتلمدٌرٌن وتلعثملٌن بشؤن تجنج تعثرض تلمصثلح وتعثمالت بؤنه هنثك قوتعد ملزمة ألعضثء مجلس تبٌن هذت وقد 

قوتعد تعثمالت مجلس إدترة تلشركة وموظفٌهث فً وفٌمث ٌخص . فً جمٌع تلدول تلمشثركة بثالستبٌثن تألطرتؾ ذتت تلعالقة

مثن، عُ و وتونس، تت،تالمثرومصر، وقطر، فً كل من  تبٌن وجود قوتعد تألورتق تلمثلٌة تلمصدرة من قبل تلشركة، فقد

ال توجد قوتعد مكتوبة فً هذت فإنه ، ، وتلسعودٌةتألردن ولبنثن فً. أمث وسورٌث تلكوٌتوتلمؽرج، وتلجزتبر، وفلسطٌن، و

 تلشؤن.

 

 

 

 وجود أعضاء مستملٌن بعضوٌة مجلس اإلدارة

 اسلوب للتصوٌت ٌمكن من تمثٌل االللٌة فً مجلس اإلدارة 

 التصوٌت التراكمً

 أخرى
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 اإلفصاح والشفافٌة:   7الجدول رلم 

 السإال األردن اإلمارات تونس الجزائر السعودٌة سورٌا ُعمان فلسطٌن لطر الكوٌت لبنان مصر المغرب

        

  
 

  

(  تطلب التشرٌعات اصدار تمرٌر سنوي ٌضم الموائم المالٌة باإلضافة 41
الى كافة المعلومات االخري التً لد تهم المساهمٌن أو أصحاب المصالح 

 األخرٌن:

 نعم  - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

 ال -             

        

  
 

  

(    وجود انظمة الكترونٌة ٌتم من خاللها االفصاح عن معلومات 42
 الشركة المالٌة وغٌر المالٌة:

 نعم  -  √ √  √  √ √ √ √  √ √

 ال - √   √  √     √  

        

  
 

  

( لٌام الشركة المدرجة بتعٌٌن مسئول لعاللات المستثمرٌن ٌكون 43
ادارة وسائل االفصاح بالشركة والرد على استفسارات مسئوال عن 

 المساهمٌن المهتمٌن بالشركة وادائها:

 نعم  - √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √

 ال -       √    √  

       

   
 

  
 االفصاحات المطلوبة من الشركة المدرجة:( 44

 االفصاح عن المعلومات غٌر المالٌة - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ 

 تشكٌل مجلس اإلدارة - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

 هٌكل الملكٌة وهٌكل الملكٌة بالشركات الشمٌمة والتابعة - √ √ √   √ √ √ √ √  √ √

√ √ 
 

√ √ √ √ √ √ √ 
√ 

أٌة احداث أو معلومات جوهرٌة تهم المساهمٌن وأصحاب  - √ √
 المصالح األخرٌن

 التمارٌر السنوٌة والدورٌة - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √

 تمرٌر مدى  التزام الشركة بمواعد حوكمة الشركات - √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 

 أخرى -  √      √   √ √ 

       

   
 

  
اشتراط أن تموم الشركة بنشر تمرٌر مجلس اإلدارة، الموائم المالٌة  (45

 السنوٌة وتمرٌر مرالب الحسابات:

 نعم  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √

 ال           √  

       

   
 

  
 الضوابط التً تحكم ذلن: (46
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 أن ٌتم النشر فً الصحف - √  √ √ √ √ √ √ √   √ √

 أن ٌكون النشر لبل انعماد موعد الجمعٌة العامة بفترة معٌنة  -   √ √ √ √  √ √ √  √ √

√ √ √ √ √ √ 
 √  √ 

√ 
  

أن ٌشمل النشر الموائم المالٌة المستملة والمجمعة للشركات  -
 لوائم مالٌة مجمعةالملزمة بتمدٌم 

 أخرى -  √ √  √ √      √ 

       

  

 
 

  
 أبرز األحداث الجوهرٌة التً ٌترتب على حدوثها وجوب اإلفصاح: (47

√ √ 

 

√ √ √ √ √ √ 

 

أي تغٌٌر ممترح فً هٌكل التموٌل أو هٌكل رأس المال ٌتجاوز  - √ √ √
نسبة معٌنة من حموق المساهمٌن من والع آخر لوائم مالٌة 

 دورٌة

 المرارات المتعلمة بتعدٌل المٌمة اإلسمٌة ألسهم الشركة - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

 التوزٌعات النمدٌة أو توزٌعات األسهم المجانٌة - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

 إلامة دعاوي لضائٌة أو تحكٌم ضد الشركة تتعلك بنشاطها - √ √ √  √ √ √ √ √ √  √ √

 أخرى - √  √ √ √ √ √ √    √ √

       

  

 
 

  

وجود أنظمة الكترونٌة لإلفصاح عن معلومات الشركة المالٌة وغٌر  (48
 المالٌة:

 نعم  -  √ √  √   √ √ √  √ √

 ال - √   √  √     √  

          
 

  
 العموبات المطبمة لمعالجة عدم االلتزام باإلفصاح: (49

 تسجٌل المخالفة بالسجل المهنً - √ √    √ √  √   √ 

 فرض عموبات إدارٌة - √ √ √    √ √ √  √ √ √

 فرض غرامات مالٌة - √ √ √  √ √ √ √ √  √ √ √

 ولف التداول على أسهم الشركة - √ √ √  √ √ √ √ √  √ √ 

 ولف / تعلٌك اإلدراج -  √    √ √ √ √  √  

 أخرى -  √      √  √  √ √

          
 

 

 
 الٌات حماٌة حموق االللٌة: (50

 التراكمًالتصوٌت  - √ √   √    √ √  √ 

 اسلوب للتصوٌت ٌمكن من تمثٌل االللٌة فً مجلس اإلدارة -   √ √ √    √ √   

 وجود أعضاء مستملٌن بعضوٌة مجلس اإلدارة. - √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 

 أخرى -            √ √
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 الفصل الثالث:

 لمواعد حوكمة الشركات المدرجة دلٌل استرشادي ممترح
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 الفصل الثالث:

 لمواعد حوكمة الشركات المدرجةدلٌل استرشادي ممترح 

 

 

إن حوكمة تلشركثت، هو ذلك تلنظثم تلذي ٌُحدد من خالله حقوق ومسإولٌثت مختلؾ تألطرتؾ ذوي تلعالقة 

بثلشركة؛ كمجلس تإلدترة، وتلمدٌرٌن، وتلمسثهمٌن، وؼٌرهم من أصحثج تلمصثلح فً تلشركة. وتعرؾ منظمة 

ة تلشركثت بؤنهث، مجموعة من تلعالقثت بٌن إدترة تلشركة ( حوكمOECDتلتعثون تالقتصثدي وتلتنمٌة )

ومجلس تإلدترة وتلمالك وجمٌع تألطرتؾ ذتت تلعالقة، فهً تألسلوج تلذي ٌقدم تلهٌكل تلذي من خالله ٌتم تحدٌد 

قدم دتء وتلنتثبج وتلتوجٌه بثألسلوج تلنثجح لممثرسة وإدترة تلسلطة، وتلذي من خالله تُ ؾ تلشركة ومرتقبة تألأهدت

جمٌع تلحوتفز تلالزمة إلى مجلس تإلدترة وتإلدترة تلتنفٌذٌة تلعلٌث فً سعٌهمث إلى تحقٌق تألهدتؾ تلمتفق علٌهث 

لخدمة مصثلح تلشركة، ومسثهمٌهث وفق تجرتءتت تلمرتقبة وتلتوجٌه تألمثل الستخدتم موترد تلشركة بكفثٌة 

 وفعثلٌة.

مجموعة من تلضوتبط وتلمعثٌٌر وتلقوتعد تلتً تحقق تالنضبثط وبهذت تلمفهوم، ٌمكن تعتبثر تلحوكمة، أنهث 

تلمإسسً من خالل تحدٌد تلعالقة بٌن إدترة تلشركة من جهة، وحملة تألسهم وأصحثج تلمصثلح أو تألطرتؾ 

ً على عدة  ً إٌجثبٌث تلمرتبطة بثلشركة من جهة أخري، تألمر تلذي ٌجعل لهذت تالنضبثط تلمؤمول، تنعكثسث

ل أبرزهث إسهثم حوكمة تلشركثت فً رفع مستوي كفثءة تالقتصثد، وذلك لمث لهث من أهمٌة فً مستوٌثت، لع

تلمسثعدة على تستقرتر تألسوتق تلمثلٌة، ورفع مستوي تلشفثفٌة، وجذج تالستثمثرتت تلخثرجٌة وتلدتخلٌة على 

بة عمل سلٌمة، تعٌن حد سوتء. فضالً عن أن من شؤن تطبٌق مبثدئ تلحوكمة، مسثعدة تلشركثت على خلق بٌ

تلشركة على تحقٌق أدتء أفضل مع توتفر تإلدترة تلجٌدة، بثإلضثفة إلى أن تلحوكمة تلرشٌدة تسثعد تلشركثت على 

أسوتق تلمثل وتلحصول على تلتموٌل تلالزم بتكلفة أقل، تألمر تلذي ٌسثعد على نمو وتطور أدتء  إلىتلوصول 

ً على تلمستوي تالقتصثدي،  بمث ٌسهم فً تلتوسع فً أنشطتهث، وتقلٌل تلمخثطر، وبنثء تلثقة فً تلشركة رأسٌث

إلى -كذلك  –أصحثج تلمصثلح. كمث أنه على صعٌد تلمستثمرٌن وحملة تألسهم، فإن حوكمة تلشركثت تهدؾ 

حمثٌة تالستثمثرتت من تلتعرض للخسثرة بسبج سوء تستخدتم تلسلطة فً ؼٌر مصلحة تلمستثمرٌن، وترمً 

عظٌم عوتبد تالستثمثر وحقوق تلمسثهمٌن وتلقٌمة تالستثمثرٌة، عالوة على تلحد من حثالت تضثرج ت إلىأٌضثً 

تلمصثلح، بثعتبثر أن تلتزتم تلشركة بتطبٌق معثٌٌر تلحوكمة من شؤنه تفعٌل دور تلمسثهمٌن فً تلمشثركة فً 
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تثمثرتتهم. إلى جثنج دورهث تلحٌوي تتخثذ تلقرترتت تلربٌسٌة تلمتعلقة بإدترة تلشركة ومعرفة كل مث ٌرتبط بثس

 فً بنثء عالقة وثٌقة وقوٌة بٌن إدترة تلشركة وتلعثملٌن بهث، وموردٌهث، ودتبنٌهث، وؼٌرهم.

وكنتٌجة لذلك، فقد أصبحت قوتعد وأسس حوكمة تلشركثت من أهم تلموضوعثت تلمطروحة على صعٌد 

عزٌز تلنجثح وتإلصالح تالقتصثدي وتلتنظٌمً فً ظل تقتصثدٌثت دول تلعثلم أجمع، وبثتت تشكل عنصرتً هثمثً لت

تلعولمة وتنفتثح تقتصثدٌثت تلدول على بعضهث تلبعض، وتلمنثفسة تلشدٌدة بثألسوتق، وفً ظل تلشروط 

وتلمتطبثت تلتً تضعهث تلمنظمثت وتلمإسسثت تلدولٌة لقبول تلعضوٌة أو تلتعثون مع دول تلعثلم تلمختلفة 

ول. كمث أصبح تطبٌق هذه تلقوتعد وتألسس، شعثرتً ٌتبثه تلقطثع تلعثم وتلخثص على ومإسسثت وأسوتق هذه تلد

حد سوتء، ووسٌلة لتعزٌز تلثقة فً تقتصثد أي دولة، ودلٌل وجود سٌثسثت عثدلة وشفثفة وقوتعد لحمثٌة 

من تلتزتم مهنً تلمستثمرٌن وتلمتعثملٌن بهث، ومإشرتً على تلمستوي تلذي وصلت إلٌه تإلدترتت فً هذه تلدولة، 

زٌثدة جثذبٌة تالقتصثد ثلً بقوتعد حسن تإلدترة وتلشفثفٌة وتلمحثسبة، ووجود تجرتءتت للحد من تلفسثد، وبثلت

 لالستثمثرتت تلمحلٌة وتلخثرجٌة وقدرته تلتنثفسٌة.

، فقد وفً ضوء ذلك، وتمثشٌثً مع تلتطور تلذي ٌشهده تالقتصثد بشكل عثم فً مختلؾ تلدول على مستوي تلعثلم

تم إعدتد هذت تلدلٌل تلذي ٌحتوي على قوتعد لحوكمة تلشركثت تلمدرجة فً تألسوتق تلمثلٌة تلعربٌة، بهدؾ وضع 

إطثر وتضح ٌنظم تلعالقثت وتإلدترة فٌهث، وٌحدد تلحقوق وتلوتجبثت وتلمسإولٌثت بمث ٌحقق أهدتؾ تلشركة )أي 

 رتبطة بهث. شركة( وؼثٌثتهث وٌحفظ حقوق تألطرتؾ ذوي تلمصثلح تلم

مث ورد بإجثبثت تلدول تلعربٌة على أسبلة تالستبٌثن تلخثص بحوكمة إلىوتستند هذه تلقوتعد بشكل أسثسً 

تلشركثت فً تألسوتق تلمثلٌة تلعربٌة، وتلمسح تلذي تم أُجري على تلك تلدول فً هذت تلشؤن من وتقع أنظمتهث 

م، أن هذه تلقوتعد وإن تستندت فً تلعدٌد منهث إلى تنظٌمثت تلقثنونٌة تلمختلفة. ومن تلجدٌر بثلذكر فً هذ تلمقث

قثنونٌة وتردة فً تشرٌعثت تلدول تلمشثركة فً هذه تلدرتسة، إال أنه لم ٌتم تفصٌل عدد من تلجوتنج وتلمتطلبثت 

قثعدة، تألخرى تلتً تطرقت إلٌهث هذه تلقوتعد، بل تم وضع تلقثعدة تلعثمة، على أن ٌترك تلتفصٌل تلالزم لهذه تل

 للتنظٌم تلقثنونً لكل دولة.

ومن تلمإمل أن تسهم هذه تلقوتعد فً تلحد من تلعقبثت تلتً توتجههث تلدول تلعربٌة عند تطبٌقهث لقوتعد تلحوكمة، 

وتلتً ٌعد من أهمهث، عدم إٌالء تالهتمثم تلكثفً بنشر ثقثفة أهمٌة تطبٌق قوتعد تلحوكمة بٌن تلشركثت تلمدرجة 

ٌة من جهة، وبٌن تلمنثفع تلتً تعود علٌهث من جرتء تطبٌق تلك تلقوتعد من جهة أخري، إلى جثنج بثألسوتق تلمثل

 -السٌمث من قبل مجلس إدترة تلشركة  -عدم إلمثم بعض تلشركثت بقوتعد تلحوكمة ومفهومهث على وجه دقٌق 

وم، فضالً عن تلحثالت تلتً ال ودورهث فً تالرتقثء بمستوي أدتء تلشركة ومدٌرٌهث وتلعثملٌن بهث على وجه تلعم

قد جعل تلكثٌر من « لتزتم أو تلتفسٌرتال»وتعد تلحوكمة إعمثالً لقثعدة تُضفً فٌهث صٌؽة إلزتمٌة لاللتزتم ببعض ق
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تلشركثت تلمدرجة ال تلتزم بتطبٌقهث من منطلق عدم وجود جزتء فً حثل عدم تلتطبٌق أو تلتطبٌق بشكل جزبً، 

لتزتم بقوتعد تلحوكمة تإللزتمٌة من تلنثحٌة تلشكلٌة دون سعً تلشركثت لالهم بدوره كذلك فً ممث سث

تلموضوعٌة، ممث أفرغ قوتعد تلحوكمة من مضمونهث، وقلل كثٌرتً من مردودهث تإلٌجثبً تلمنشود فً هذت تلصدد. 

ء من نثحٌة كمث تعد تكلفة تبنً قوتعد تلحوكمة بثلعدٌد من تلشركثت، السٌمث تلصؽٌرة وتلمتوسطة منهث، سوت

إنشثء تللجثن، أو تعٌٌن تألعضثء تلمستقلٌن، أو تستحدتث إدترتت للمرتجعة تلدتخلٌة، وؼٌرهث، ال تتنثسج ووضع 

هذه تلشركثت من تلنثحٌة تلمثلٌة وتلقدرة على تحمل أعبثبهث، بثإلضثفة إلى محدودٌة تلموترد تلبشرٌة تلمسخرة 

 للفحص وتلتدقٌق فً هذه تلشركثت. 

هذت تلدلٌل على قوتعد سبع، تُشكل مرجعٌة عثمة لحوكمة تلشركثت على مستوي تلعثلم، ولعل أبرز مث  وقد ترتكز

 تضمنته هذه تلقوتعد من مالمح، تَتً:

تلجمعٌة تلعثمة للشركة وحمثٌة حقوق تلمسثهمٌن، إذ ٌجج أن ٌكفل إطثر حوكمة تلشركثت، حمثٌة كثفة  .1

نهم، وذلك من خالل تتبثع مجموعة من تألمور، ٌؤتً على حقوق تلمسثهمٌن وتلمتعثملة تلمتكثفبة بٌ

رأسهث، حث وتوعٌة تلمسثهمٌن على ضرورة حضور تجتمثع تلجمعٌة تلعثمة للشركة، ومث ٌستتبعه ذلك 

من تإلفصثح عن كل مث ٌتضمنه جدول أعمثل تلجمعٌة من موضوعثت، ودور تلشركة فً هذت تلشؤن من 

ضور تلمسثهمٌن هذه تالجتمثعثت، مع تلتزتم تلشركة بإتثحة تذلٌل أٌة عقبثت تعترض تجرتءتت ح

تستخدتم تلوسثبل تاللكترونٌة ونظم تالتصثل تلمختلفة، وموتفثة تلجهثت تلرقثبٌة بثلقرترتت تلصثدرة عن 

تجتمثع تلجمعٌة تلعثمة سوتء تلعثدٌة أو ؼٌر تلعثدٌة، فور تنتهثبه، ممث ٌحقق إتثحة تلمعلومثت لجمٌع 

 كة بشكل متكثفا.مسثهمً تلشر

مجلس تإلدترة، وفً هذت تلشؤن، ٌلزم أن ٌإكد تإلطثر تلتنظٌمً لحوكمة تلشركثت، على أن ٌكون أؼلبٌة   .2

أعضثء مجلس تإلدترة من ؼٌر تلتنفٌذٌٌن على أن ٌكون من بٌنهم أعضثء مستقلٌن، وكذت مسإولٌتهم عن 

تلعثمة تلتً تهٌمن على سٌر تلعمل بهث،  وضع تألهدتؾ تالسترتتٌجٌة للشركة، وإقرتر تلخطط وتلسٌثسثت

وأن ٌكفل تلمتثبعة تلفعثلة لدورهم تلهثم فً إدترة تلشركة، بمث ٌضمن مسثءلتهم ومحثسبتهم من قبل 

مسثهمً تلشركة، فضالً عن تلتزتم أعضثء مجلس تإلدترة بتمكٌن مسثهمً تلشركة من تلوقوؾ على 

سنوي تلذي ٌُعرض علٌهم قبل تنعقثد تجتمثع تلجمعٌة مستوي أدتء تلشركة، وذلك من خالل تلتقرٌر تل

 تلعثمة للشركة. 

تللجثن تلمنبثقة عن مجلس تإلدترة، ٌجج أن تتٌح تلقوتعد تلمتبنثة لحوكمة تلشركثت، لمجلس تإلدترة،  .3

سلطة إنشثء وتكوٌن لجثن من أعضثبه، تعثونه فً أدتء دوره، وتقوم برفع تلتوصٌثت تلالزمة، )كل لجنة 
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مجثل عملهث وتختصثصهث تلمحدد لهث( لمجلس تإلدترة، التخثذ تلقرترتت تلمنثسبة بشؤنهث، كمث ٌجج فً 

 تإلفصثح بشكل دوري عن تشكٌل كل لجنة وعدد تجتمثعثتهث خالل تلسنة.

تلمإسسثت تالستثمثرٌة، وأسوتق تالسهم، وؼٌرهم من تلمإسسثت تلمثلٌة تلوسٌطة، إذ ٌجج أن ٌوفر  .4

لحوكمة تلشركثت، تلمحفزتت تالقتصثدٌة للمستثمر تلمإسسً وتألطرتؾ تلمختلفة بؤسوتق تإلطثر تلعثم 

 تلمثل.

تلرقثبة تلدتخلٌة، فٌجج أن ٌإكد تإلطثر تلحثكم لحوكمة تلشركثت على دور إدترة تلرقثبة تلدتخلٌة  .5

ن وسثبل أو بثلشركة، بثعتبثرهث هً تلمنوط بهث وضع خطة تلهٌكل تإلدتري للشركة وكل مث ٌرتبط به م

مقثٌٌس تستخدم دتخل تلشركة للمحثفظة على أصولهث، بمث ٌسثعد فً زٌثدة تلكفثءة تإلنتثجٌة للشركة 

 وتحقٌق أهدتفهث بؤقل تلتكثلٌؾ.

مرتقج/مدقق تلحسثبثت، من تلهثم تن ٌنص تلمتبع لحوكمة تلشركثت على تلشروط تلوتجج توتفرهث فً  .6

ً عن تلشركة وعن أعضثء مجلس إدترتهث، تعٌٌن مرتقج/مدقق تلحسثبثت، على أن ٌك ون مستقالً تمثمث

وذلك بثلنظر إلى دوره فً إعدتد تقرٌرتً بمالحظثته على تلتقرٌر تلذي تقوم تلشركة بإعدتده فً شؤن مدي 

 تلتزتمهث بمبثدئ وقوتعد حوكمة تلشركثت.

شركثت، بحقوق تجنج تعثرض تلمصثلح، ٌجج أن ٌقر تإلطثر تلخثص بثلقوتعد تلمنظمة لحوكمة تل .7

 أصحثج تلمصثلح، وأن ٌشجع تلتعثون تلفعثل بٌن تلشركة وأصحثج تلمصثلح بهث.
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 تعرٌفات
 

  

عضو مجلس 

 اإلدارة التنفٌذي

ً فً تلشركة ً تنفٌذٌث ً أو  هو عضو مجلس تإلدترة تلذي ٌشؽل منصبث أو ٌتقثضى رتتبثً شهرٌث

  .سنوٌثً منهث

 

عضو مجلس 

اإلدارة غٌر 

 التنفٌذي

هو عضو مجلس تإلدترة تلذي ال ٌشؽل منصبثً تنفٌذٌثً فً تلشركة وال ٌتقثضى رتتبثً شهرٌثً أو 

ً منهث بخالؾ مث ٌتقثضثه عن عضوٌته بمجلس تإلدترة، وال ٌجوز له أن ٌقدم أي  سنوٌث

تستشثرتت أو خدمثت مدفوعة تألجر سوتء للشركة أو شركثتهث تلتثبعة أو تألطرتؾ تلمرتبطة 

 هث.ب

 

عضو مجلس 

 اإلدارة المستمل

هو عضو مجلس تإلدترة تلذي ال تربطه بثلشركة أو بؤي من موظفً تإلدترة تلتنفٌذٌة تلعلٌث 

فٌهث أو بؤي شركة حلٌفة أو تثبعة أو بمدقق تلشركة تلخثرجً أي مصلحة مثدٌة أو أي عالقة 

بجلج أي منفعة سوتء مثدٌة ؼٌر تلك تلمتعلقة بمسثهمته فً تلشركة، قد ٌتكون فً ظلهث شبهة 

 أو معنوٌة لذلك تلعضو قد تإدي إلى تلتؤثٌر على قرترتته أو تستؽالله لمنصبه فً تلشركة.

وتنتفً صفة تالستقاللٌة عن عضو مجلس تإلدترة فً حثل كثن عضو مجلس تالدترة تلطبٌعً 

 :تو تالعتبثري تو ممثل تلعضو تالعتبثري تنطبق علٌه أي من تلحثالت تلتثلٌة

إذت كثن ٌعمل أو كثن قد عمل لدى تلشركة أو أي شركة حلٌفة أو تثبعة خالل تلسنوتت  .1

 تلثالث تألخٌرة تلسثبقة لتثرٌخ ترشحه لعضوٌة مجلس تالدترة.

إذت كثن أحد أقربثبه ٌعمل أو كثن قد عمل عضوتً فً مجلس تإلدترة أو فً تإلدترة تلتنفٌذٌة  .2

أو تثبعة خالل تلسنوتت تلثالث تألخٌرة تلسثبقة لتثرٌخ تلعلٌث لدى تلشركة أو أي شركة حلٌفة 

 ترشحه لعضوٌة مجلس تالدترة.

إذت كثن له أو تحد أقثربه مصلحة مبثشرة أو ؼٌر مبثشرة فً تلعقود وتلمشثرٌع  .3

تثبعة، وتلتً تسثوي أو تزٌد أو  وتالرتبثطثت تلتً تعقد مع تلشركة أو أي شركة حلٌفة

 جودتت تلشركة حسج تخر بٌثنثت مثلٌة.قٌمتهث عن نسبة محددة من مو

إذت كثن تلعضو أو ممثل تلعضو تالعتبثري تو تحد أقثربهم شرٌكث لمدقق تلحسثبثت  .4

تلخثرجً للشركة أو موظفث لدٌه، أو إذت كثن شرٌكث أو موظفث لدٌه خالل تلسنوتت تلثالث 

 تالخٌرة تلسثبقة لتثرٌخ ترشٌحه لعضوٌة مجلس تالدترة.

% أو أكثر من 5تقثربه من كبثر تلمسثهمٌن وتلذٌن تشكل ملكٌتهم مث نسبته تذت كثن تحد  .5

 تلمكتتج بهث. أسهم تلشركة
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كل من لهم مصثلح مرتبطة بثلشركة على تختالؾ أنوتعهث مثل تلعثملٌن فً تلشركة وتلعمالء  أصحاب المصالح

 وتلموردٌن وتلموزعٌن وتلدتبنٌن وتلجهثت تلرقثبٌة.

 

أو الداخلٌٌن 

األشخاص 

 المطلعٌن

Insiders 

وظٌفته بمن فٌهم أعضثء هو تلشخص تلذي ٌطلع على تلمعلومثت تلدتخلٌة بحكم منصبه أو 

تلشركة وكبثر تلمدٌرٌن فٌهث وأعضثء مجثلس إدترتت شركثتهث تلمرتبطة وأقربثء  مجلس إدترة

تألطرتؾ تلمشثر إلٌهث، وكذلك كل من فً إمكثنه تلحصول أو تالطالع على أي من تلمعلومثت 

 تلدتخلٌة للشركة.

 

األطراف ذات 

 Relatedالعاللة 

Parties 

ؼٌر مبثشرة تتٌح لهم تلتؤثٌر على ٌقصد بهم كل من تربطهم بثلشركة عالقة مبثشرة أو 

قرترتت تلشركة سوتء كثنت تلك تلعالقة من خالل موتقعهم فً تلشركة أو تلشركثت تلمرتبطة 

 وهم بشكل ربٌسً: بهث أو تمتالكهم نسبة مإثرة من أسهم تلشركة أو تلشركثت تلمرتبطة بهث.

 أعضثء مجلس تإلدترة وتإلدترة تلتنفٌذٌة تلعلٌث للشركة. .1

مجلس تإلدترة أو هٌبة تلمدٌرٌن وتإلدترة تلتنفٌذٌة تلعلٌث للشركثت تلحلٌفة أعضثء  .2

 وتلتثبعة.

% أو أكثر من أسهم تلشركة تلمكتتج بهث أو إحدى شركثتهث 5أي شخص ٌمتلك  .3

 وتلتثبعة. تلحلٌفة 

 أقثرج وشركثء تألطرتؾ تلمشثر إلٌهم أعاله. .4

 تلشركثت تلحلٌفة وتلتثبعة للشركة. .5

 للعثملٌن فً تلشركة. صنثدٌق تالدخثر .6

 (.Joint Venturesتلمشثرٌع وتلمنشآت تلمشتركة للشركة مع أي جهة أخرى ) .7

تلشركثت تلمسٌطر علٌهث من قبل أعضثء مجلس تإلدترة وتإلدترة تلتنفٌذٌة تلعلٌث  .8

 وأقثربهم.

تعامالت األطراف 

 ذات العاللة

شركة حسج تخر بٌثنثت مثلٌة أي صفقثت أو عقود تتجثوز قٌمتهث نسبة معٌنة من موجودتت تل

 ٌتم إبرتمهث بٌن تلشركة أو أي من تألطرتؾ ذوي تلعالقة. 

هو أسلوج تصوٌت ٌستخدم فً تلجمعٌة تلعثمة للمسثهمٌن، وٌتٌح لكل مسثهم عددت من  التصوٌت التراكمً 

تألصوتت ٌسثوي عدد تألسهم تلتً ٌمتلكهث بحٌث ٌمكنه تلتصوٌت بهث كلهث لصثلح مرشح وتحد 

أو توزٌعهث بٌن من ٌختثرهم من تلمرشحٌن دون حدوث تكرتر لهذه تألصوتت ممث ٌتٌح فرصة 

 أكبر لتمثٌل صؽثر تلمسثهمٌن فً مجلس إدترة تلشركة.
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 لفصل األول: الجمعٌة العامة  للشركة وحماٌة حموق المساهمٌنا
 

 

 الجمعٌة العامة الماعدة األولى:

 مث نسبة بحسج كل تلشركة تلذٌن ٌحق لهم تلتصوٌت مسثهمً كثفة أن تتكون تلجمعٌة تلعثمة للشركة من (1

 أسهم. من ٌمتلكه

تعقد تلجمعٌة تلعثمة بدعوة من مجلس تالدترة مرة على تألقل فً تلسنة خالل تألربعة أشهر تلتثلٌة النتهثء  (2

طلج ذلك  تلسنة تلمثلٌة للشركة. كمث ٌتوجج على مجلس تالدترة أن ٌدعو تلجمعٌة تلعثمة لالجتمثع إذت

 .مدقق تلحسثبثت أو عدد من تلمسثهمٌن تمثل ملكٌتهم نسبة محددة من رأسمثل تلشركة

أن ٌتم إرسثل تلدعوة للمسثهمٌن قبل وقت كثؾ متضمنة تلموتضٌع تلتً سٌتم بحثهث خالل تالجتمثع  (3

مكن تلتً تثثبق أو مرفقثت تتعلق بتلك تلموتضٌع و بشكل مفصل ووتضح إضثفة إلى أٌة معلومثت أو

 .تلمسثهمٌن من تتخثذ قرترهم بمث فً ذلك تقثرٌر مجلس تإلدترة ومدقق تلحسثبثت وتلبٌثنثت تلمثلٌة

أن ٌتم إعدتد تلترتٌبثت وتإلجرتءتت تلمنثسبة لعقد تالجتمثع بمث فً ذلك تختٌثر تلمكثن وتلزمثن تلمالبمٌن  (4

 بمث ٌسثعد وٌشجع على حضور أكبر عدد ممكن من تلمسثهمٌن.

أن تتثح  للشركة كمث ٌتوجج تلعثمة تلجمعٌة تجتمثع حضور ضرورة على تلمسثهمٌن وتوعٌة ثأن ٌتم ح (5

للمسثهمٌن تلفرصة للمشثركة تلفعثلة وتلتعبٌر عن آرتبهم بحرٌة وتلتصوٌت فً تجتمثعثت تلجمعٌة 

 .تلعثمة

 تسجٌلهث أو تلوقثبع نقل فرص إلتثحة تالتصثل تلمختلفة ونظم تاللكترونٌة تلوسثبل تستخدتم للشركة ٌمكن (6

 تلدتخل. أو تلخثرج فً للمسثهمٌن

ٌرسل تلمسثهم تلرتؼج بثلترشح لعضوٌة مجلس تإلدترة نبذة تعرٌفٌة عنه قبل تنتهثء تلسنة تلمثلٌة للشركة  (7

وتلتً تسبق تلسنة تلتً سٌعقد فٌهث تجتمثع تلجمعٌة تلعثمة النتخثج تلمجلس. وفً هذه تلحثلة ٌرفق مجلس 

 عٌة تلعثمة.جمهذه تلنبذة تلتعرٌفٌة بثلدعوة تلموجهة للمسثهمٌن لحضور تجتمثع تلإدترة تلشركة 

  العامة سٌر أعمال الجمعٌة الماعدة الثانٌة:

ٌتوجج على تلشركة تجنج وضع أي إجرتء قد ٌإدي إلى إعثقة تستخدتم حق تلتصوٌت أثنثء تجتمثع تلجمعٌة،  .1

 .تلمسثهم لحقه فً تلتصوٌتوٌتوجج وضع كل مث من شؤنه تسهٌل ممثرسة 
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أن ٌتمكن تلمسثهمون من تلتصوٌت بصفة شخصٌة أو بثالنثبة أو من خالل تلتصوٌت تإللكترونً ومنحهم نفس  .2

 تلحقوق سوتء كثن تلتصوٌت شخصٌث أم بثالنثبة أو من خالل تلتصوٌت تإللكترونً.

 .تلموكلة إلٌهم أن تتثح لكثفة فبثت تلمسثهمٌن فرصة مسثءلة مجلس تإلدترة عن تلمهثم  .3

 بثلوكثلة تلمسثهمٌن للحضور من توكٌالت على تإلدترة مجلس أعضثء حصول جوتز عدم من ٌتوجج تلتحقق .4

 .تلعمومٌة تلجمعٌة تجتمثعثت فً عنهم

 .تإلدترة ومجلس تلعثمة تلجمعٌة أعضثء ؼٌر من أصوتت وفثرزي تلعثمة للجمعٌة سر أمٌن تعٌٌن ٌتم .5

 .موضوعثت من تلجمعٌة أعمثل جدول ٌتضمنه مث كل عن تلتثم وتلكثفً تإلفصثح تلشركة إدترة على .6

 تمكن تلتً بثلبٌثنثت وتلمعلومثت مصحوبًث تلعثدٌة تلعثمة تلجمعٌة أعمثل جدول فً معروض موضوع كل ٌكون .7

 كثنت سوتء تلمسثهمٌن من تلوتردة تالستفسثرتت كثفة على تلرد ٌجج كمث . قرترتتهم تتخثذ من تلمسثهمٌن

تلك  على للرد تالجتمثع خالل كثؾ وقت تخصٌص أو تألعمثل جدول ضمن لتضمٌنهث قبل تالجتمثع مرسلة

 .تالستفسثرتت

 خالؾ بشؤن أي نشوج حثلة وفى .متنثهٌة بدقة للشركة تلعثمة تلجمعٌة قرترتت على تلتصوٌت ٌتوجج تسجٌل .8

تلعثمة، فٌتم عرض  تلجمعٌة على تلمعروضة تلقرترتت بعض أو كل على تلتصوٌت فً تألصوتت بعض صحة

 .تلمختصة تلقضثبٌة أو تلجهة تإلدترٌة تألمر على

وتألحدتث  تلمنثقشثت جمٌع ٌشمل بحٌث تلعثمة تلجمعٌة تجتمثع محضر بصٌثؼة تلجمعٌة سر أمٌن ٌقوم  .9

 تالجتمثع. فً تمت تلتً وتلقرترتت

تلعثمة، كمث ٌتوجج نشر محضر  تلجمعٌة تجتمثعخالل  تتخثذهث تم تلتً تلقرترتت عن بثإلفصثح تلشركة تقوم .10

 للجمهور. مطبوًعث وإتثحته تاللكترونً  موقعهث على تالجتمثع

 تلعثمة تلجمعٌة تلجهة تلرقثبٌة وتلبورصة بقرترتت بموتفثة فً تلبورصة تلمثلٌة أورتقهث تلمدرج تلشركة تلتزم .11

 للجمٌع تلمعلومثت إتثحة ٌحقق بمث تالجتمثع النتهثءتثلٌة  تدتول جلسة أول بدء قبل  أقصى وبحد تنتهثبهث، فور

 .عثدل بشكل

أن  فإنه ٌتوججمعثوضة،  عقود إجرتء تلعالقة أو ذتت تلمرتبطة وتألطرتؾ تلمجموعثت مع تلمعثمالت حثلة فً .12

 تجنبًث تلعقود أو تلمعثمالت تلك على تلعثمة تلجمعٌة من تلمسبقة تلموتفقة بثلحصول على تإلدترة مجلس ٌقوم

 ذتت شركثت أخرى أٌة وتلدتخلٌٌن أو تإلدترة مجلس تلمسثهمٌن وأعضثء كبثر مع وبثلتحدٌد تلمصثلح لتعثرض
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 تم مث ؤوإلىللعثم تلت تلمعثوضة تلمعروضة عقود سوتء تلمعثمالت تلك كل عن تلكثمل تإلفصثح ضرورة صلة، مع

 تلسثبق. تلعثم فً تلمبرمة تلمعثوضة عقود بشؤن

 

  العامة الجمعٌة باجتماع المتعلمة المساهمٌن حموق :الماعدة الثالثة

 إلى ٌإدي قد أي إجرتء تلشركة تجنج تتخثذ طرٌقة، وعلى بؤٌة ٌمكن إلؽثإه ال للمسثهم أسثسً حق تلتصوٌت .1

 .هذت تلحق تستخدتم إعثقة

 .للشركة تلمثلٌة تلسنة النتهثء أشهر تلتثلٌة تألربعة خالل تلسنة فً تألقل على مرة تلعثمة تلجمعٌة عقد أن ٌتم .2

ً  كثؾ بوقت تلموعد قبل ومكثنه وجدول أعمثلهث تلعثمة تلجمعٌة تنعقثد موعد عن بثإلعالن تلشركة أن تقوم .3  طبقث

 تاللكترونى. تلشركة تلبورصة أو موقع على موقع تلدعوة ونشر تألسثسً، لنظثمهث

 على وتلتصوٌت للمسثهمٌن تلجمعٌة تلعثمة تجتمثعثت فً تلفعثلة للمشثركة للمسثهمٌن تلفرصة إتثحة من تلتحقق .4

ً  وإحثطتهم قرترتتهث،  .تلتصوٌت إجرتءتت و تالجتمثعثت تلك تلتً تحكم بثلقوتعد علمث

تتثحة كثفة تلمعلومثت تلتً تمكن تلمسثهمٌن من مبثشرة حقوقهم كثملة، وٌجج تن تكون هذه تلمعلومثت وتفٌة  .5

قرترتتهم، وعلى أن تتثح هذه تلمعلومثت للمسثهمٌن بطرٌقة منتظمة  تتخثذ من تمكن تلمسثهمٌن ودقٌقة  كثفٌة

 وفً تلموتعٌد تلمحددة.

للمسثهمٌن حق منثقشة تلموضوعثت تلمدرجة فً جدول أعمثل تلجمعٌة تلعثمة وتوجٌه تألسبلة إلى أعضثء  .6

، تلك تالستفسثرتت على للرد تالجتمثع خالل كثؾ وقت تخصٌص وٌتوججمجلس تإلدترة وتلمدقق تلقثنونً. 

  .وعلى مجلس تإلدترة ومدقق تلحسثبثت تإلجثبة على أسبلة تلمسثهمٌن

معلومثت عن حقوق  كل فبة، ولهم تلحق فً تلحصول على توفٌر حقوق تلتصوٌت تلمتسثوٌة لحملة تألسهم دتخل .7

 تلتصوٌت تلمرتبطة بكثفة فبثت تألسهم قبل شرتء تألسهم.

 ٌن من تلممثرسثت تالستؽاللٌة من جثنج أو لمصلحة كبثر تلمسثهمٌن.حمثٌة حقوق تألقلٌة من تلمسثهم .8

 إزتلة تلمعوقثت تلخثصة بثلتصوٌت تاللكترونً عن بعد. .9

 .تلعثمة تلجمعٌة فً تإلدترة أعضثء مجلس الختٌثر تلتصوٌت عند تلترتكمً تلتصوٌت أسلوج تتبثع أن ٌتم .10

ً   كتثبة  عنه ٌوكل أن فً تلحق للمسثهم .11  تلشركة موظفً ؼٌر ومن تإلدترة مجلس أعضثء ؼٌر من آخر مسثهمث

 .تلجمعٌة تلعثمة تجتمثع لحضور
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 للمسثهمٌن ٌتٌح بمث إجرتء تلتصوٌت تإلدترة قبل مجلس لعضوٌة تلمرشحٌن تألشخثص عن تعرٌفٌة نبذة توفٌر .12

 تلعملٌة.  وخبرتتهم تلعلمٌة تلمرشحٌن عن مإهالت وتضحة فكرة على تلحصول

 حموق المساهمٌن العامة :الماعدة الرابعة

وعججدد  أسججمثإهمتلمعلومججثت تلخثصججة بمسججثهمتهم بمججث فججً ذلججك تلمسججثهمٌن فججً سجججالت تتضججمن تسجججٌل ملكٌججثت   .1

 .تألسهم تلتً ٌملكهث كل منهم وأٌة قٌود أو وقوعثت على تلملكٌة، وتلتؽٌٌرتت تلتً قد تطرأ علٌهث

 تلحصول على نصٌج من تألربثح تلمقرر توزٌعهث.  .2

 تلحصول على نصٌج من موجودتت تلشركة عند تلتصفٌة.   .3

 حق حضور تجتمثع تلجمعٌثت تلعثمة للمسثهمٌن، وتإلشترتك فً مدتوالتهث وتلتصوٌت على قرترتتهث.  .4

حق تلتصرؾ فً تألسهم ومرتقبة أعمثل مجلس تإلدترة ورفجع دعجثوى تلمسجإولٌة علجى أعضجثء تلمجلجس، وحجق   .5

 .ث ال ٌضر بمصثلح تلشركةتالستفسثر وطلج تلمعلومثت بم

تقوم أن تقوم تلشركة بمعثملة كثفة تلمسثهمٌن تلمثلكٌن لنفس تلنوع من تألسهم بشكل متسثو ودون تمٌٌز، وأن ال   .6

 عن أي مسثهم. فً أي وقت أو حثل بحجج أي من تلحقوق

 حقوقهم.أن تتضمن تللوتبح تلدتخلٌة للشركة تإلجرتءتت تلالزمة لضمثن ممثرسة جمٌع تلمسثهمٌن ل .7

توفٌر كثفة تلمعلومثت تلتً تمكن تلمسثهمٌن من تتخثذ قرترتتهم وممثرسة حقوقهم على أكمل وجه، بحٌث تكجون   .8

 هذه تلمعلومثت كثملة ودقٌقة، وأن تقدم فً تلموتعٌد تلمحددة وفً تلوقت تلمنثسج.
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 مجلس اإلدارة الفصل الثانً:
 

 

  اإلدارة مجلس تشكٌل الماعدة األولى:

ٌتنثسج مع حجم وطبٌعة نشثط تلشركة وتلمهثم وتلمسإولٌثت  من تألعضثء منثسج عدد من تإلدترة مجلس ٌشكل (1

 نحو علىتلمنوطة بثلمجلس، وأن ٌرتعى عند تشكٌل مجلس تالدترة تلتنوع فً تلخبرتت وتلمهثرتت تلمتخصصة 

 .لجثنه تشكٌل ذلك فً بمث ووتجبثته بوظثبفه تالضطالع من ٌمكنه

ال تقل نسبتهم عن ثلث أعضثء  مستقلون أعضثء بٌنهم من تلتنفٌذٌٌن  ؼٌر من تلمجلس أؼلبٌة أعضثء تكون أن  (2

 .وأدتء تلشركة ٌعزز كفثءة تلمجلس وتحلٌلٌة بمث فنٌة بمهثرتت ٌتمتعون تلمجلس

قثدًرت  تلعضو ٌكون أن مرتعثة تلتنفٌذٌٌن وؼٌر مجلس تإلدترة بمث فً ذلك تلمستقلٌن أعضثء تختٌثر عند ٌتعٌن  (3

 .له أخرى مصثلح مع تعثرًضث هنثك ٌكون الن وأ للشركة تلكثفً وتالهتمثم تلوقت تخصٌص على

 تعٌٌنهم حتى عند تلجدد تإلدترة مجلس ألعضثء تلشركة عن تلكثؾ وتلشرح وتلبٌثنثت تلمعلومثت توفٌر ٌجج (4

 مث وكل وعنثصر مٌزتنٌتهث، تإلدتري وهٌكلهث بهث، وتلضعؾ تلقوة ونقثط تلعثمة جوتنبهث بكثفة تإللمثم من ٌتمكنوت

 أعضثء بٌن تلوصل حلقة تإلدترة بدور مجلس سر أمٌن وٌقوم .وجه أكمل وعلى بفثعلٌة بعملهم تلقٌثم من ٌمكنهم

 .فً تلشركة تلعلٌث وتإلدترة تإلدترة مجلس وبٌن تلبعض وبعضهم تلمجلس

 .تلمدٌر تلتنفٌذي أو تلعضو تلمنتدج وتعٌٌن تلمجلس ربٌس تنتخثج تإلدترة مجلس ٌتولى (5

تن ٌقوم مجلس تإلدترة بثلتؤكد من توتفر تلكفثءة وتلخبرة تإلدترٌة وتلفنٌة تلالزمة فً أشخثص تإلدترة تلتنفٌذٌة  (6

 للقٌثم بثلمهثم تلموكلة إلٌهم.

 .نفٌذي آخروتلمدٌر تلعثم أو تلعضو تلمنتدج أو أي منصج ت تإلدترة مجلس منصبً ربٌس بٌن تلجمععدم جوتز  (7

 مصثلح تلشركة ٌحقق بمث بثلقٌثم وملتزًمث تلمسثهمٌن لكثفة ممثال ٌكون أن تإلدترة مجلس عضو علىٌتوجج  (8

 بثلتصوٌت تلتً قثمت أو ٌمثلهث تلتً تلمجموعة مصثلح ٌحقق مث ولٌس تألخرى تلمصثلح حقوق ومرتعثة عموًمث

 .تعٌٌنه على

 تتٌح تلتدرٌج تلمستمر ألعضثء تلمجلس وتإلدترة تلتنفٌذٌة. على تلمجلس أن ٌضع تلسٌثسثت وتَلٌثت تلتً (9

وأدتء كل عضو من أعضثء  على تلمجلس أن ٌضع تَلٌثت وتلوسثبل لتقٌٌم أدتء تلمجلس وتإلدترة تلتنفٌذٌة تلعلٌث (10

 .مجلس تإلدترة وتإلدترة تلتنفٌذٌة
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  اإلدارة مجلس اجتماعات الماعدة الثانٌة:

أو  دتخل من ٌرته بمن تلمجلس تستعثنة إمكثنٌة مع كل شهرٌن، مرة تألقل على تإلدترة مجلس ٌنعقد (1

  .تلشركة بعمل تلخثصة تلموضوعثت بعض لمنثقشة تلشركة خثرج

 أسمثء وعن تالجتمثعثت عدد عن تإلدترة مجلس وتقرٌر تلسنوي للشركة تلتقرٌر فً تإلفصثح ٌتم (2

 أن ال وٌرتعى عنه، تلمنبثقة تللجثن تجتمثعثت أو تلمجلس حضور تجتمثعثت عن تؽٌبوت تلذٌن تألعضثء

تلدعوة  تتم أن على، تلسنة فً تإلدترة مجلس عدد تجتمثعثت ثلث من أكثر عن تلعضو ٌتؽٌج

 .تلحضور تألعضثء على لترتٌبثت تٌسر ووفقًث وأمثكن موتعٌد فً لالجتمثعثت

 تصدر قرترتت تلمجلس بثألكثرٌة تلمطلقة لألعضثء تلحثضرٌن. (3

 
تزوٌد أعضثء مجلس تدترة تلشركة بجدول أعمثل تلمجلس معززت بثلوثثبق تلضرورٌة قبل وقت أن ٌتم  (4

 كثؾ من موعد تالجتمثع.

ٌعٌن تلمجلس أمٌنثً لسر تلمجلس ٌتولى تنظٌم تألعمثل تلمتعلقة بثجتمثعثت تلمجلس بمث فً ذلك تلدعوة له  (5

 تلحثضرٌن وأٌة تحفظثت ٌبدونهث.  وتدوٌن محثضر تجتمثعثته وقرترتته فً سجل خثص وبٌثن تألعضثء

 أن علىتالتصثل تلمربً  مثل تلحدٌثة تالتصثل وسثبل طرٌق عن تجتمثعثته ٌعقد أن تإلدترة لمجلس (6

 عقد فً تلك تلوسثبل تستخدتم ضوتبط تلمجلس ذلك، وٌضع على للشركة تألسثسً تلنظثم ٌنص

 .بعد عن تألعضثء ومشثركة تالجتمثعثت

 

 :اإلدارة مجلس مسإولٌات مهام و :الماعدة الثالثة

 من تكلٌؾ على بنثء وتلتؤكد من تحقٌق تألهدتؾ تالسترتتٌجٌة للشركةأمورهث  إدترة ٌتولى تلذي هو تلشركة إدترة مجلس

 أو جهثت تفوٌض أو لجثن بتشكٌل قثم ولو تلمجلس لدى تظل تلشركة عن تلنهثبٌة فإن تلمسإولٌة لذلك .تلعثمة تلجمعٌة

 تلجمعٌة تلعثمة قبل من تلشركة إدترة عن ومحثسبته تلمجلس مسثءلة وتتم أعمثله، ببعض تلقٌثم فً أفرتد آخرٌن

 .للمسثهمٌن

 ومن أهم وتجبثت ومسإولٌثت مجلس تإلدترة مث ٌلً :

وتلسٌثسثت وتلخطط وتإلجرتءتت تلتً من شؤنهث تحقٌق مصلحة تلشركة  للشركة تإلسترتتٌجٌة تألهدتؾ وضع .1

  حقوق مسثهمٌهمث وخدمة تلمجتمع تلمحلً. وأهدتفهث وتعظٌم

وضع تإلجرتءتت تلالزمة لضمثن حصول جمٌع تلمسثهمٌن على حقوقهم ومعثملتهم بشكل ٌحقق تلعدتلة  .2

 وتلمسثوتة دون تمٌٌز.
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وضع سٌثسة مكتوبة تنظم بمث فً ذلك  ووضع أنظمة وضوتبط للرقثبة تلدتخلٌة تلتنفٌذٌة تإلدترة أدتء مرتقبة .3

لح وتلتؤكد من سالمة تألنظمة تلمثلٌة وتطبٌق أنظمة رقثبٌة منثسبة إلدترة تلمخثطر ووضع سٌثسة تعثرض تلمصث

 ووضع قوتعد تلسلوك تلمهنً إلدترة تلتنفٌذٌة وتلعثملٌن فً تلشركة مكتوبة تنظم تلعالقة مع أصحثج تلمصثلح

 .لقوتعد تلحوكمة وتلتطبٌق تألمثل

 .وتصرفثتهم أدتبهم على ٌنعكس بمث تلعثملٌن قبل من إتبثعهث تلوتجج تلمهنٌة وتلمعثٌٌر تعتمثد تلسٌثسثت .4

 وتلسٌثسثت تلدتخلٌة وتلموتثٌق بثلقوتنٌن بثلشركة تلعثملٌن كثفة تلتزتم تضمن تلتً وتألنظمة تَلٌثت وضع .5

 وضمثن ٌحدث، قد أو تنحرتؾ خلل أي لكشؾ تلمبكر لإلنذتر نظثم وضع عن كذلك والمسإ وٌكون للشركة،

 عن وتلمبلؽٌن تلمعلومثت مصثدر إجرتءتت لحمثٌة تلنظثم هذت ٌتضمن أن تلمنثسج. والبد تإلجرتء تتخثذ سرعة

 .وتالنحرتؾ تلفسثد

 وضع نظثم ٌتصؾ بثلشفثفٌة لعملٌثت ترشٌح وتنتخثج أعضثء مجلس تإلدترة. .6

 تلمجلس تلتنفٌذٌٌن ءأعضث بحضور سوتء شإونهث، أي من فً معهم للتشثور بثلجهثز تلتنفٌذي للشركة تالجتمثع .7

 مث على طالعهموت تحدٌد تلموتعٌد فً تإلدترة مجلس سر أمٌن خالل من معهم تلتنسٌق ٌتم أن على بدونهم، أو

 .بشؤنه تلتشثور ٌتم سوؾ

 بمث ٌعزز تإلنجثز وتؤدٌة مهثم تلشركثت حوكمة وثقثفة فكر تتضمن تإلدترة مجلس ألعضثء تدرٌبٌة خطة وضع .8

مع متثبعة قٌثس كفثءة ممثرسة تلشركة لقوتعد حوكمة تلشركثت وإجرتء تلتعدٌالت عند  ولجثنه وعمل تلمجلس

 .تلحثجة

تلتفوٌض  مدة على أن ٌتم تحدٌد ؼٌرهم، أو لجثنه أو أعضثبه ألحد بتفوٌضهث ٌقوم تلتً تلصالحٌثت تحدٌد .9

 تلصالحٌثت تلك ممثرسة نتثبج تلتنفٌذٌة، ومتثبعة وتإلدترة تللجثن من علٌهث ٌحصل تلتً تلتقثرٌر ودورٌة

 .تلمفوضة

 أعضثء ذلك أؼلبٌة على وتفق متى تلشركة أمور من أي فً خثرجً تستشثري رأي على تلحصول طلج .10

 أعضثء ٌعفً ال تلمستشثرٌن أن تستخدتم مالحظة تلمصثلح، مع تعثرض تجنج أحكثم مرتعثة وبشرط تلمجلس،

 .مسإولٌتهم من تلمجلس

 وسالمة دقة وتلسٌطرة على تلمعلومثت تدفق تؤمٌن على تعمل تلتً وتَلٌثت وتألدوتت تلوقثبٌة تإلجرتءتت وضع .11

 خثرجهث. من أو دتخل تلشركة من سوتء وتالخترتق تلتالعج من وحمثٌتهث تلشركة دتخل تلبٌثنثت

وسالمة تلتقثرٌر  نزتهة تلمعلومثت وتلبٌثنثت وضمثن عن تإلفصثحوضع تلسٌثسثت وتإلجرتءتت تلتً تضمن  .12

 .بثلشركة أعمثل تلتدقٌق وتاللتزتم تستقاللٌة وضمثن تلشركة، عن تلصثدرة وتلمحثسبٌة لمثلٌةت

 وحدة للمجلس إنشثء ٌمكن كمث تلشركة، أعمثل وتلخبرة فً كثفة تلكفثءة ذوى من تإلدترة لمجلس سر أمٌن تعٌٌن .1

 .تلشركة وتحتٌثجثت حجم بحسج تلسر ألمثنة تنظٌمٌة

ثت وتلمزتٌث تلخثصة بؤعضثء مجلس تإلدترة وتالدترة تلتنفٌذٌة بمث ٌسثعد علً بوتلمكثفتعتمثد أسس منح تلحوتفز  .2

 تحقٌق مصلحة تلشركة وأهدتفهث وؼثٌثتهث.
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  اإلدارة مجلس تمرٌر الماعدة الرابعة:

تلسنوٌة على ٌلتزم مجلس تالدترة بؤن ٌعد تقرٌرت سنوٌث عن أدتء تلشركة مرفقث به تقرٌر مدقق تلحسثبثت وتلقوتبم تلمثلٌة 

 :ٌلً بحد أدنى مث أن ٌرسل للمسثهمٌن قبل تنعقثد تلجمعٌة تلعثمة بوقت كثؾ بحٌث ٌتم ضمٌنه

 .تلجوهرٌة وتلموضوعثت تلمثلٌة تلنتثبج -

 .تلسنة خالل للشركة تلربٌسٌة تإلنجثزتت -

 .تلربٌسٌة تلشركة وأسوتق عمل لبٌبة تحلٌل -

 وتلتوقعثت تلمستقبلٌة. تلشركة إسترتتٌجٌة -

 .تلمخثطر تلتً توتجه تلشركة -

 .تإلدتري تلشركة هٌكل فً تلربٌسٌة تلتؽٌرتت -

 .تنعقثده مرتت وعدد تإلدترة مجلس تشكٌل -

 .تنعقثدهث مرتت تلمجلس وعدد لجثن تشكٌل -

 .تلفترة نفس خالل تلعثمل دخل ومتوسط تلسنة خالل بثلشركة تلعثملٌن عدد متوسط -

 .ةفً تلشرك تلعثملٌن وتحفٌز مكثفؤة سٌثسثت -

 .قضثبٌة رقثبٌة أو جهثت قبل من مدٌرٌهث أو إدترتهث مجلس أعضثء أو تلشركة ضد إجرتءتت من تتخذ مث -

 .وتلبٌبٌة تالجتمثعٌة وتلمسإولٌة تلشركثت بحوكمة تلشركة تلتزتم عن تقرٌر -

 

 اللجان المنبثمة عن مجلس اإلدارة الماعدة الخامسة:

حسج حثجة  وتلمستقلٌن تلتنفٌذٌٌن ؼٌر أعضثبه منٌتوجج على مجلس تإلدترة تشكٌل عدد منثسج من تللجثن  (1

 تلشركة وظروفهث، بحٌث ٌتمكن تلمجلس من تؤدٌة مهمثته بشكل فعثل.

أن ٌكون تشكٌل تللجثن تلتثبعة لمجلس تإلدترة وفقث إلجرتءتت عثمة ٌضعهث تلمجلس تتضمن تحدٌد مهمة تللجنة  (2

ألعضثبهث بمث  تلمثدي ، وتلمقثبلدة عملهث وتلصالحٌثت تلممنوحة لهث وكٌفٌة رقثبة مجلس تإلدترة علٌهثوم

 تلرقثبٌة وتلتعلٌمثت مع تلتشرٌعثت ٌتمثشى

على أن ٌكون تثنثن منهم على تألقل من تألعضثء تلمستقلٌن  أعضثء ثالثة عن ٌقل ال عدد من لجنة كل تشكل (3

 من ٌلزم مث التخثذ تإلدترة مجلس على وتوصٌثتهث تقثرٌرهث بعرض تللجثن وتقوم .وأن ٌترأس تللجنة أحدهمث

 .بشؤنهث تلمنثسبة تلقرترتت التخثذ توصٌثتهث للمجلس وترفع قرترتت،
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 بشفثفٌة توصٌثت من مث تقدمه أو نتثبج من إلٌه تتوصل أو به تقوم بمث علًمث تلمجلس تحٌط ن أنثتللج على (4

 إلٌهث. تلمسندة قٌثمهث بثألعمثل من للتحقق دوري بشكل تللجثن عمل متثبعة تلمجلس وٌتوجج على .مطلقة

 مرتعثة أن مع تلشركة، نفقة على مهثمهث أدتء فً لمسثعدتهث خثرجٌٌن بمستشثرٌن تستعٌن أن تلمجلس للجثن (5

 .تلمصثلح تعثرض تجنج تالعتبثر فً تألخذ مع ذلك على مسبقًث تلمجلس ٌوتفق

 لجنة وعدد كل تشكٌل عن مختصًرت عرًضث للشركة تاللكترونً وتلموقع تلسنوي تلتقرٌر ٌتضمن أن ٌجج (6

 .للشركة تلعثمة تلجمعٌة تجتمثعثت تللجثن رإسثء حضور جج، كمث ٌتوتلسنة خالل تجتمثعثتهث

 :اإلدارة مجلس أهم لجان ٌلً وفٌما

  التدلٌك أو المراجعة لجنة (أ

 من ٌكون أن على وتلمستقلٌن تلتنفٌذٌٌن ؼٌر تإلدترة مجلس أعضثء من أو تلمرتجعة تلتدقٌق لجنة تشكٌل ٌتم

، وتتمتع تللجنة بثإلستقالل فً وتلمحثسبٌة بثألمور تلمثلٌة ودرتٌة معرفة لدٌهم ممن تألقل على وتحدًت عضًوت بٌنهم

مهمة اإلشراف والرلابة على أعمال المحاسبة والرلابة والتدلٌك فً اللجنة بشكل رئٌسً  تتولىو .عملهث

 الشركة بما فً ذلن ما ٌلً:

 .بشؤنه وتوصٌثتهث رأٌهث عن مكتوج تقرٌر ووضع فً تلشركة تلدتخلٌة تلرقثبة نظثم درتسة .1

 .وتوصٌثتهث بخصوصهث برأٌهث وتإلدالء تإلدترة مجلس على عرضهث قبل تلمثلٌة تلقوتبم درتسة .2

  بخصوصهث. وتوصٌثتهث برأٌهث وتإلدالء تلمستخدمة تلمحثسبٌة تلسٌثسثت درتسة .3

 وتستقاللٌتهم.  وكفثءتتهم وتحدٌد مإهالتهم للشركة مدققً حسثبثت بتعٌٌن تإلدترة لمجلس تلتوصٌة .4

 .للشركة تلعثدٌة تلعثمة تلجمعٌة تختصثص من أتعثبهم وتحدٌد تعٌٌنهم قرتر وٌكون

  .علٌهث مالحظثتتل وإبدتء تلحسثبثت تلتدقٌق وتلمرتجعة لمدقق خطة على تالطالع .5

 تإلدترة خطثج فً تلوتردة وتألخرى تلمثلٌة تلقوتبم على تلحسثبثت مدقق وتوصٌثت مالحظثت درتسة .6

 .بشؤنهث تم مث ومتثبعة تلمدقق من تلوترد

 .وتألنظمة تلمطبقة وتللوتبح تلتشرٌعثتو تلشركة بثلقوتنٌن تلتزتم من تلتؤكد .7

  وتلتوصٌة تلحسثبثت، مرتجعة ؼٌر إضثفٌة بعملٌثت مدقق تلحسثبثت مكتج قٌثم على بثلموتفقة تلتوصٌة .8

 .تلسنوٌة أتعثبه مع ٌتنثسج بمث تلعملٌثت تلك عن ٌتقثضثه مث على بثلموتفقة

 من وتلتؤكد كفثءة عملهث تلتؤكد منو تلتدقٌق وتلمرتجعة تلدتخلٌة إلدترة تلسنوٌة تلخطة وتعتمثد منثقشة .9

 .تلشركة وأنشطة إدترتت شمول عملٌة تلتدقٌق لكثفة

 ومتثبعة تلشركة فً تلقصور وأسبثج أوجه وتحدٌد تلدتخلٌة تلمرتجعةتلتدقٌق وتقثرٌر  على طالعتال .10

 .لهث تلتصحٌحٌة تإلجرتءتت



 
 

                                                             العربٌةدلٌل استرشادي لمواعد حوكمة الشركات المدرجة فً األسواق المالٌة                   
 96 

 

 .بفثعلٌة وتطبٌقهث لتحسٌنهث ٌلزم مث وتقترتح فً تلشركة تلمبكر تإلنذتر أنظمة وتقٌٌم درتسة .11

 خثرجٌة. أو دتخلٌة تخترتقثت أي من حمثٌتهث وكٌفٌة وتلبٌثنثت وتلمعلومثت تؤمٌن أنظمة وتقٌٌم درتسة .12

 بشؤنهث. تإلدترة لمجلس تلتوصٌثت ورفع دوري للشركة بشكل تلدتخلٌة تلرقثبة نظثم تقٌٌم .13

 .بشؤنهث تم مث ومتثبعة تلرقثبٌة تلجهثت من تلوتردة تلمالحظثت وتلمخثلفثت درتسة .14

 خثرج أو دتخل من ترته من وأ تلدتخلٌة تلتدقٌق وتلمرتجعة إدترة ربٌس أو تلشركة مدقق حسثبثت دعوة .15

 .تلحثجة دعت كلمث تجتمثعثتهث لحضور تلشركة

  .تإلدترة مجلس بهث ٌكلفهث أخرى أعمثل أٌة ومتثبعة تنفٌذ .16

 

  الترشٌحات لجنة (ب

 :وتتولى اللجنة بشكل رئٌسً ما ٌلً

 تإلدترة مجلس لعضوٌة تلمنثسبة تلمهثرتت من تلمطلوبة لالحتٌثجثت وتلمستمرة تلدورٌة تلمرتجعة .1

 .تلسلطة تتثبع خطة تطبٌق ظل فً تلمطلوبة وتحدٌد تلمإهالت تلعلٌث تإلدترة ووظثبؾ

 تلوظٌفً تلتوصٌؾ ووضع وتلمستقلٌن، تلتنفٌذٌٌن وؼٌر تلتنفٌذٌٌن من تلمجلس أعضثء مسإولٌثت تحدٌد .2

 .وتلموظفٌن وأسس تختٌثرهم بثلشركة تلعلٌث تلتنفٌذٌة للقٌثدتت

بثلموترد تلبشرٌة وتلتدرٌج فً تلشركة ومرتقبة تطبٌقهث، ومرتجعتهث بشكل إعدتد تلسٌثسة تلخثصة  .3

 سنوي.

 تعثرض أي وجود عدم من وتلتؤكد تلمستقلٌن تلمجلس أعضثء تستقاللٌة من مستمرة بصفة تلتحقق .4

 مصثلح.

 .تحدٌد جوتنج تلضعؾ وتلقوة فً مجلس تإلدترة وتقترتح معثلجتهث بمث ٌتفق مع مصلحة تلشركة .5

 .بشؤنه تلالزم التخثذ تإلدترة مجلس على للعرض وتوصٌثتهث أعمثلهث نتثبج عن دوري تقرٌر إعدتد .6

 

 المكافآت ج( لجنة

 :وتتولى اللجنة بشكل رئٌسً ما ٌلً

وتإلدترة تلتنفٌذٌة  تللجثن وأعضثء تإلدترة مجلس أعضثء وتمتٌثزتت لمكثفآت وتضحة سٌثسثت تقترتح .1

بمخثلفثت  قٌثمهم حثل فً وتالمتٌثزتت بثألدتء وتستردتدهث منح تلمكثفآت ترتبط بمعثٌٌر وتالستعثنة تلعلٌث،

 .تلالزمة وتالستقصثءتت تلدرتسثت عمل بعد سنوًٌث تلك تلسٌثسثت ومرتجعة محددة فً تلشركة،

 تلمجلس أعضثء علٌهث ٌتحصل تلتً وتلمنثفع وتلمزتٌث تلمكثفآت كثفة عن مفصل سنوي تقرٌر إعدتد .2

  تلعثمة. تلجمعٌة على للعرض تلعلٌث تلتنفٌذٌة وتإلدترة
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  المخاطر إدارة د( لجنة

 :وتتولى اللجنة بشكل رئٌسً ما ٌلً

 أنوتع كثفة مع للتعثمل وتلالزمة تلمجلس ٌعتمدهث تلتً وتلقوتعد وتإلجرتءتت تلتنفٌذٌة تألطر وضع .1

 مخثطروتلسوق  تلتشؽٌل ومخثطر ومخثطرة سترتتٌجٌتال تلمخثطر مثل تلشركة توتجه قد تلتً تلمخثطر

 شؤنهث من تلتً أنوتع تلمخثطر تلبٌثنثت وكثفة وحمثٌة تلمعلومثت نظم مخثطروتلسمعة  ومخثطر تالبتمثن،

 .تلشركة وتستدتمة نشثط على تلتؤثٌر

 وتقٌٌم إدترة تلمخثطر فً تلشركة وتحدٌد وتسترتتٌجٌثتوضع سٌثسثت  فً تإلدترة مجلس مسثعدة .2

 .تلمخثطر من تلحد لهذت تلشركة تجثوز عدم من وتلتؤكد قبوله، للشركة تلممكن تلمخثطر مستوى

 إلٌهث، تلمسندة تألعمثل تنفٌذ فً فً تلشركة تلمخثطر وحدة إدترة فثعلٌة مدى من وتلتحقق تإلشرتؾ .3

 لهث. تلمقررة تالختصثصثت حدود فًو تلمطلوج بثلشكل بعملهث تقوم أنهث من وتلتؤكد

تلشركة  تستقاللٌة موظفً وحدة إدترة تلمخثطر عن تألنشطة تلتً قد ٌنجم عنهث تعرضتلتؤكد من  .4

 .، وأن لدٌهم تإلدرتك وتلمعرفة  تلكثملة بثلمخثطر تلمحٌطة بثلشركةللمخثطر

 .بشؤنه تلالزم التخثذ تإلدترة مجلس على للعرض وتوصٌثتهث أعمثلهث نتثبج عن دوري تقرٌر إعدتد .5

 

 الحوكمة هـ( لجنة

 :وتتولى اللجنة بشكل رئٌسً ما ٌلً

 بكٌفٌة تلخثصة تلدتخلٌة وتلسٌثسثت وتلموتثٌق تألدلة وصٌثؼة فً تلشركة تلحوكمة لنظثم تلدوري تلتقٌٌم .1

 .تلشركة دتخل تلحوكمة قوتعد تطبٌق

  منثسبة إجرتءتت وضع مع تلشركثت، حوكمة بقوتعد تلشركة تلتزتم مدى عن سنوي تقرٌر إعدتد .2

 .تلقوتعد تلك تطبٌق الستكمثل

 من وؼٌرهث تإلفصثح ببنود ٌتعلق فٌمث وبثألخص تإلدترة مجلس وتقرٌر للشركة تلسنوي تلتقرٌر مرتجعة .3

 .تلشركثت بحوكمة تلصلة ذتت تلبنود

  تلمجلس. أدتء بتقٌٌم تلخثصة تلتقثرٌر ومتثبعة وتوثٌق حفظ .4

 تم مث ومتثبعة فً تلشركة تلحوكمة بتطبٌق بخصوص مدى تاللتزتم تلرقثبٌة تلجهثت مالحظثت درتسة .5

 .بشؤنهث

  أخرى و( لجان

 تلشركة، وعلى عمل حثجة وطبٌعة بحسج معٌنة بموضوعثت تكلؾ أخرى لجثن تشكٌل تإلدترة لمجلس وٌمكن

 .ألعضثبهث تلمثدي وتلمقثبل عملهث وتشكٌلهث وتنظٌم تللجثن هذه وصالحٌثت عمل مدة تحدٌد تإلدترة مجلس
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 :ٌلً ما المثال سبٌل على اللجان هذه ومن

 التنفٌذٌة اللجنة .1

 إلٌهث. تلحثجة أنوتع تلشركثت بحسج كثفة فً تشكٌلهث وٌمكن تلمثلٌة، تلمإسسثت فً تكون مث عثدة

 متثبعة  عن مسإولة وتكون فً تلشركة، تلعلٌثتلتنفٌذٌة  وتلقٌثدتت تلتنفٌذٌٌن تلمجلس أعضثء من وتتكون

 .فعثلٌتهث من للتؤكد دوري بشكل وتقٌٌمهث أدتبهث بمرتقبة تإلدترة مجلس وٌقوم تلٌومٌة فٌهث. تألعمثل تنجثز

 

 االستثمار لجنة .2

 تلحثجة بحسج تلشركثت أنوتع فً كثفة تشكٌلهثوٌمكن  ،تلمثلٌة تلمإسسثت فً عثدًةأٌضث  تشكل لجنة وهً  

 فً معثونة تلمجلس بهدؾ تلعلٌث تلتنفٌذٌة تإلدترة من وأعضثء تإلدترة مجلس أعضثء من وتشكل إلٌهث.

 طبقًث للسٌثسة عثبد أفضل تدر تستثمثرتت فً عمالبهث أو تلشركة ومدخرتت عوتبد وتوظٌؾ تحدٌد

 .تإلدترة مجلس من تلمعتمدة تالستثمثرٌة

 

 االجتماعٌة المسإولٌة لجنة .3

 فٌهث تعمل تلتً وتلبٌبة تلمجتمع تالجتمثعٌة تجثه ولٌةإبثلمس تاللتزتم سبل بشؤن للمجلس توصٌثتهث برفع تقوم

 .بثلمجتمع وزٌثدة ترتبثطهث تلطوٌل تلمدى على تلشركة تستدتمة ٌضمن ممث تلشركة،

 

 المهنٌة والصحة السالمة لجنة .4

 بثلسالمة تلخثصة تلتوصٌثت ومتثبعة تنفٌذ بمرتقبة معنٌة وتكون تلصنثعٌة، تلشركثت فً عثدة وتشكل

 .تلمٌدتنٌة تلشركة وموتقعهث مصثنع فً للعثملٌن تلمهنٌة وتلصحة

 

  البٌئة حماٌة لجنة .5

 .تلبٌبة على إطثر تلمحثفظة فً تلشركة قبل من تتبثعهث تلوتجج تلبٌبٌة تلسٌثسثت عن مسإولة وتكون 
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 المستثمرون المإسسٌون والبورصات وشركات الخدمات المالٌة الفصل الثالث:
 

 

دور مهم فً ترشٌد وتدعٌم ممثرسثت تلحوكمة فً  تلخدمثت تلمثلٌةوتلبورصثت وشركثت للمستثمرٌن تلمإسسٌٌن 

 تلشركثت، ومن تلمحثور تلتً من تلممكن أن ٌكون لهم  دور هثم فٌهث:

أن ٌقوم تلمستثمرون تلمإسسٌون وتلذٌن ٌدٌرون حسثبثت تلؽٌر بثإلفصثح عن سٌثسثت تلحوكمة وتلتصوٌت  .1

، إضثفة تلى أي تعثرض مصثلح وتإلجرتءتت تلتً وضعوهث لذلك هثتلمتبعة وتلمتعلقة بثالستثمثرتت تلتً ٌدٌرون

 قد ٌإثر على هذه تالستثمثرتت.

ً لتوجٌهثت مثلكً تالورتق  .2 ٌتوجج تن تقوم شركثت تلحفظ تالمٌن بثلتصوٌت فً تجتمثعثت تلهٌبة تلعثمة وفقث

 تلمثلٌة تلمتعثقدٌن معهث.

لٌة وتلصنثدٌق تالستثمثرٌة تلتً تقوم بإدترة تستثمثرتت تن ٌقوم تلمستثمرون تلمإسسٌون وشركثت تلخدمثت تلمث .3

للمستثمرٌن بثإلفصثح عن تي تعثمالت جوهرٌة تو مإثرة مع تلشركثت تلتً ٌدٌرون مسثهمثت فٌهث قد تإثر 

 على تستقاللٌة قرترهم تالستثمثري.

إلفصثح عن تي تعثرض ٌتوجج على شركثت تلخدمثت تلمثلٌة تلتً تقوم بتقدٌم خدمثت تستشثرٌة للمستثمرٌن ت .4

 .فً تلمصثلح قد ٌإثر على سالمة وتستقاللٌة خدمثتهم تالستشثرٌة

أن تكون هنثك سٌثسة محكمة للتعثمل مع تلمعلومثت تلدتخلٌة وتجنج تلتالعج وتلممثرسثت ؼٌر تلقثنونٌة فً  .5

ت بثلنسبة للمهثم تألسوتق فً عملٌثتهم، وأن تكون هنثك أسس وتضحة للفصل بٌن تلمهثم ومنع تسرج تلمعلومث

 تلتً قد تإدي لتعثرض تلمصثلح.

تلعمل على منع تلتعثمل تلدتخلً  تلمستثمرون تلمإسسٌون وتلبورصثت وشركثت تلخدمثت تلمثلٌةٌتوجج على  .6

 وكثفة تألعمثل ؼٌر تلقثنونٌة فً تألسوتق تلمثلٌة.

سعثر ومإشرتت تألدتء بمث ٌمكن أن تقوم تألسوتق تلمثلٌة وتلبورصثت بتوفٌر كثفة تلمعلومثت تلمتعلقة بثأل .7

 تلمستثمرٌن من متثبعة تستثمثرتتهم وتتخثذ قرترتتهم. 

أن تتم صٌثؼة سٌثسة عثمة وتضحة لتحدٌد وإدترة حثالت تعثرض تلمصثلح وذلك بهدؾ تتخثذ كثفة تلخطوتت  .8

  لتحقٌق مصثلح تلمستفٌدٌن وتلعمالء.
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 اإلفصاح والشفافٌة الفصل الرابع:
 

 

 

تلشركة وضع إجرتءتت عمل خطٌة وفقث لسٌثسة تإلفصثح تلمعتمدة من قبل مجلس ٌتوجج على  .1

ً لمتطلبثت تلجهثت تلرقثبٌة  تإلدترة لتنظٌم شإون تإلفصثح عن تلمعلومثت ومتثبعة تطبٌقهث وفقث

 وتلتشرٌعثت تلنثفذة.

وؼٌر  على تلشركة أن توفر تلمعلومثت تإلفصثحٌة للمسثهمٌن وتلمستثمرٌن بصورة دقٌقة ووتضحة .2

ً لمتطلبثت تلجهثت تلرقثبٌة وتلتشرٌعثت تلنثفذة بمث ٌمكنهم من  مضللة وفً تألوقثت تلمحددة، وفقث

 تتخثذ قرترتتهم. بمث فً ذلك تإلفصثحثت تلمتعلقة بمث ٌلً:

 .تلتقثرٌر تلدورٌة 

 .تلمعلومثت تلجوهرٌة 

 ء مجلس تإلدترة عدد تالورتق تلمثلٌة تلمصدرة من قبل تلشركة وتلتً ٌمتلكهث كل من أعضث

 وتإلدترة تلتنفٌذٌة تلعلٌث وتقثربهم.

  .تعثمالت تألطرتؾ ذوي تلعالقة مع تلشركة 

  من أعضثء مجلس تإلدترة وتإلدترة تلتنفٌذٌة  تفصٌل عن تلمزتٌث تلمكثفآت وتلتعوٌضثت تلمدفوعة لكل

 تلعلٌث.

تلدولٌة تلخثصة بإعدتد تلتقثرٌر على تلشركة تنظٌم حسثبثتهث وإعدتد بٌثنثتهث تلمثلٌة وفق تلمعثٌٌر  (3

 (.IFRSتلمثلٌة )

على تلشركة تستخدتم وسثبل تكنولوجٌث تلمعلومثت وموقعهث تاللكترونً على شبكة تإلنترنت لتعزٌز  (4

تإلفصثح وتلشفثفٌة وتوفٌر تلمعلومثت وتلتوتصل مع تلمسثهمٌن بشكل خثص وأصحثج تلمصثلح 

 وتلجمهور.

 ث وبرتمجهث تجثه تلمجتمع تلمحلً وتلبٌبة.على تلشركة أن تفصح عن سٌثسثته (5
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ال ٌجوز ألي شخص مطلع فً تلشركة إفشثء تلمعلومثت تلدتخلٌة تلمتعلقة بثلشركة لؽٌر تلمرجع  (6

تلمختص أو تلقضثء، كمث ال ٌجوز تدتول تألورتق تلمثلٌة تلصثدرة عن تلشركة أو حمل تلؽٌر على 

علومثت دتخلٌة أو سرٌة لتحقٌق مكثسج مثدٌة أو تدتولهث بنثء على معلومثت دتخلٌة أو تستؽالل م

 معنوٌة.

وتوفٌر تلبٌثنثت عن  ولةإٌتوجج على تلشركة أن تنشا وحدة تنظم شإون تلمستثمرٌن بحٌث تكون مس (7

 وتلمعلومثت وتلتقثرٌر تلالزمـــة للمسثهمٌن وجمهور تلمستثمرٌن.
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 الرلابة الداخلٌة :الخامسالفصل 
 

 

 

 Internal Controlوحدة الرلابة والتدلٌك الداخلً  :األولىالماعدة 

على تلشركة تتخثذ تلخطوتت تلكفٌلة بتحقٌق تلرقثبة تلدتخلٌة على سٌر تلعمل فً تلشركة بمث فً ذلك إنشثء وحدة خثصة 

 للرقثبة وتلتدقٌق تلدتخلً تكون مهثمهث تلربٌسٌة مث ٌلً:

تلتؤكد من تاللتزتم بتطبٌق أحكثم تلتشرٌعثت تلنثفذة ومتطلبثت تلجهثت تلرقثبٌة بمث فً ذلك قوتعد حوكمة تلشركثت  .1

 تلتً ٌضعهث مجلس تإلدترة.وتلتعلٌمثت وتألنظمة تلدتخلٌة وتلسٌثسثت وتلخطط وتإلجرتءتت 

 فة لعدم حصول تعثض للمصثلح،وتإلجرءتت تلهثد وتلمهثم تلمسإولٌثت بٌن تلتثم تالختصثصثت وتلفصل تحدٌد .2

 .للشركة تلتنظٌمً تلهٌكل إعدتد عند ذلك مرتعثة ٌتم بحٌث

 .تلشركة عن تلصحٌحة وتلدقٌقة تلمعلومثت وجودة دقة ضمثن .3

 بسجالت تلك تألصول وتسجٌل وتوثٌق لهث تتعرض أن ٌمكن تلتً تألخطثر من تلمثدٌة تلشركة أصول حمثٌة .4

 .تلشركة

 .تلتكثلٌؾ بؤقل أهدتفهث وتحقٌق للشركة تإلنتثجٌة تلكفثءة زٌثدة .5

 

 وحدة إدارة المخاطر الماعدة الثانٌة:

على تلشركة تنشثء إدترة مختصة بإدترة تلمخثطر تكون مهثمهث تلربٌسٌة تحدٌد وقٌثس ومتثبعة تألخطثر تلتً تتعرض لهث 

 من آثثرهث.وضع تألنظمة وتإلجرتءتت تلفعثلة إلدترة تلمخثطر وتلتخفٌؾ تلشركة و
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 External Auditorمدلك أو مراجع الحسابات الخارجً  :السادسالفصل 
 

 

 

 تلكفثءة ذلك فً بمث فً تلتشرٌعثت ذتت تلعالقة علٌهث تلمنصوص تلشروط فٌهم تتوتفر ممن تلحسثبثت مرتقج ٌعٌن .1

 .تلشركة نشثط وطبٌعة مع حجم وبمث ٌتنثسج تلكثفٌة، وتلخبرة وتلسمعة

 لجنة توصٌة تستنثدت إلى تإلدترة مجلس من ترشٌح على بنثء تلعثمة تلجمعٌة مدقق تلحسثبثت من قبل ٌتم تعٌٌن .2

لسنة وتحدة قثبلة للتجدٌد ولمدة ال تزٌد على أربع سنوتت متتثلٌة وٌجوز إعثدة تكلٌفه بتدقٌق  أو تلمرتجعة تلتدقٌق

 .حسثبثت تلشركة بعد مرور سنتٌن على تالقل

 ٌجج أن ٌتمتع تلمدقق بثالستقاللٌة وفقثً لمعثٌٌر تلتدقٌق تلدولٌة.  .3

مثال مإسسث أو  ٌكون فال إدترتهث، مجلس أعضثء وعن تلشركة عن تمثًمث مدقق تلحسثبثت مستقال ٌتوجج أن ٌكون .4

 تلعلٌث هثأو إدترت إدترتهث مجلس أعضثء من بؤي قرتبة صلة تربطه أو إدترتهث، مجلس فً عضًوت أو فٌهث مسثهًمث

 دتبمة بصفة ٌقوم أن أو ،هأو أن ٌكون شرٌكث ألي عضو من أعضثء تلمجلس أو موظفث لدٌ تلثثنٌة، تلدرجة حتى

 عمله ٌكون أن ٌجج كمث أرتء، من ٌبدٌه فٌمث محثٌدًت ٌكون أن فٌهث، وٌجج تستشثري أو إدتري أو فنً عمل بؤي

 .تإلدترة مجلس تدخل ضد محصنًث

كمدقق  مرتبطة بعمله ؼٌر إضثفٌة أعمثل أٌة ألدتء تلشركة حسثبثت مدقق مع تإلدترة مجلس ٌتعثقد أن ٌجوز ال .5

 تلعمل هذت أال ٌكون وبشرط تلمرتجعة، تلتدقٌق أو لجنة موتفقة أخذ بعد إال مبثشر ؼٌر أو مبثشر بشكل للحسثبثت

 بهث. تلقٌثم تلحسثبثت مدقق على تلمحظورة تألعمثل من تإلضثفً

أي من موظفً مكتج مدقق تلحسثبثت فً تإلدترة تلتنفٌذٌة تلعلٌث للشركة إال بعد مرور سنة على ال ٌجوز تعٌٌن  .6

 تألقل من تركه تدقٌق حسثبثت تلشركة.

 أتعثبه وتحدٌد تإلضثفٌة لألعمثل تلحسثبثت مدقق أدتء على فً تلموتفقة تلنظر عند تلتدقٌق أو تلمرتجعة لجنة على .7

 وفً للمسثهمٌن تلعثمة تلجمعٌة فً ذلك عن تإلفصثح ضرورة مع تستقاللٌته، علىذلك  تؤثٌر عدم ترتعً أن عنهث

 .تلسنوي تلتقرٌر

 وتجبثت مدقق تلحسثبثت مث ٌلً:ومن أهم 

 أن ٌمثرس تألعمثل تلموكلة إلٌه بثستقالل وحٌثدٌة. .1

 مرتقبة أعمثل تلشركة. .2
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 تدقٌق حسثبثت تلشركة وفقثً للمعثٌٌر تلدولٌة. .3

تإلدترٌة وتلمثلٌة للشركة وأنظمة تلرقثبة تلدتخلٌة وإبدتء تلرأي بخصوص فثعلٌتهث، وتلتؤكد من فحص تألنظمة  .4

 مالءمتهث لحسن سٌر أعمثل تلشركة وتلمحثفظة على أموتلهث.

 تلتحقق من ملكٌة تلشركة لموجودتتهث وقثنونٌة تاللتزتمثت تلمترتبة على تلشركة. .5

 تلعثمة للشركة. تلجمعٌةحضور تجتمثعثت  .6

إلجثبة على أسبلة وتستفسثرتت مسثهمً تلشركة بخصوص تلبٌثنثت تلمثلٌة وتلحسثبثت تلختثمٌة خالل ت .7

 تلعثمة. تلجمعٌةتجتمثعثت 

 إبدتء تلرأي فً عدتلة تلبٌثنثت تلمثلٌة للشركة وطلج تعدٌلهث إذت كثن هنثك مث ٌإثر على عدتلتهث. .8

مثلٌة أو إدترٌة ذتت أثر سلبً على أوضثع تلشركة إلى تلتبلٌػ عن أي مخثلفة للتشرٌعثت تلنثفذة أو أي أمور  .9

 تلجهثت تلمختصة.
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 Conflict of Interestsتجنب تعارض المصالح  :السابعالفصل 
 

 

تحدٌد  على ٌتوجج على مجلس تإلدترة أن ٌكون لدٌه سٌثسة محددة بشؤن تعثرض تلمصثلح بحٌث تشتمل .1

 لحثالت تعثرض تلمصثلح وكٌفٌة معثلجتهث وتلتعثمل مهث.

ال ٌجوز أن ٌكون لعضو مجلس تإلدترة أٌة مصلحة مبثشرة أو ؼٌر مبثشرة فً تألعمثل وتلعقود تلتً تتم  .2

 لحسثج تلشركة إال بترخٌص مسبق من تلجمعٌة تلعثمة ٌجدد كل سنة.

ربٌس تلمجلس أو أي من أعضثبه أو ألي من أقربثبهم. ال ٌجوز للشركة أن تقدم قرضث نقدٌث من أي نوع ل .3

وٌستثنى من ذلك تلبنوك وتلشركثت تلمثلٌة تلتً ٌجوز لهث ضمن ؼثٌثتهث أن تقرض أٌث ممن سبق ووفق 

 تلشروط تلتً تتعثمل بهث مع عمالبهث تَخرٌن، على أن ٌتم تإلفصثح عن ذلك ضمن تلتقرٌر تلسنوي للشركة.

تخصهم ٌكون من  ضثء مجلس تإلدترة عن أٌة مصثلح مثدٌة أو تعثمالت أو أمورٌجج تالفصثح من خالل أع .4

نشثط تلشركة أو مصثلحهث. كمث ٌلتزم عضو مجلس تإلدترة بثإلمتنثع عن تلتصوٌت حثل  شؤنهث تلتؤثٌر على

 تعثرض تلمصثلح.

بثالشترتك أو  –بؽٌر ترخٌص مسبق من تلجمعٌة تلعثمة ٌجدد كل سنة  –ال ٌجوز قٌثم عضو مجلس تإلدترة  .5

تلمسثهمة فً أي عمل من شؤنه منثفسة تلشركة. وٌجج تإلفصثح عن تعثرض تلمصثلح حتى ولو لم تتم تلك 

 تلمعثمالت.

 وٌحفظ حقوق تلشركة بمصلحة ٌخل ال بمث تلعالقة ذتت تألطرتؾ معثمالت لضبط ٌضع مجلس تإلدترة معثٌٌر .6

 .مسثهمٌهث

خثص تلمطلعٌن فً تلشركة من تستؽالل معلومثت دتخلٌة سرٌة منع تألش تهدؾ إلىإجرتءتت ٌضع تلمجلس  .7

 لتحقٌق مكثسج مثدٌة أو معنوٌة. 

 

 تعامالت األطراف ذات العاللة

ال ٌجوز للشركة تبرتم تلتعثمالت تو تلصفقثت مع تالطرتؾ ذوي تلعالقة وتلتً تبلػ نسبة معٌنة من موجودتت تلشركة 

ً ألخر بٌثنثت مثلٌة للشركة تال بموتفقة مجلس تالدترة  تلعثمة، وال ٌجوز للطرؾ ذو تلعالقة تلتصوٌت  وتلجمعٌةوفقث

 .صدر بشؤن تلتعثمل تلذي ٌخصهتلعثمة تلذي ٌ وتلجمعٌةعلى قرتر مجلس تالدترة 
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 حموق أصحاب المصالح

بمججث ٌضججمن تلتعججثون تلفعججثل معهججم وتنفٌججذ  ٌضججع مجلججس تإلدترة سٌثسججة تججنظم تلعالقججة مججع أصججحثج تلمصججثلح .1

 وحفظ حقوقهم وتوفٌر تلمعلومثت تلالزمة لهم وإقثمة عالقثت جٌدة معهم.تلتزتمثت تلشركة تجثههم 

تلمنظمة لحوكمة تلشركثت على ضرورة تحترتم حقوق أصحثج تلمصثلح تلتً ٌجج أن ٌإكد إطثر تلقوتعد  .2

 ٌحمٌهث تلقثنون.

 ٌجج إتثحة تلفرصة ألصحثج تلمصثلح للحصول على تعوٌض منثسج عن تنتهثك حقوقهم. .3

 المسإولٌة اإلجتماعٌة

فً  تحقٌق تلتنمٌة تلمستدتمةفً تعتبر تلمسإولٌة تإلجتمثعٌة من أهم تلوسثبل تلتً تظهر مسثهمة تلشركة تإلٌجثبٌة  .1

و تإلقتصثد  تلمجتمع تلمحٌط تلذي تعمل فٌه وحرصهث على تلحد من أي تؤثٌرتت سلبٌة لنشثطثتهث علٌه وعلى تلبٌبة

 تلوطنً.

تٌجٌة وتضحة للتعثمل مع متطلبثت تلمسإولٌة تإلجتمثعٌة، وعلى تٌتوجج على مجلس تدترة تلشركة وضع تستر .2

 طة عمل لتنفٌذ هذه تالسترتٌجٌة.تإلدترة تلتنفٌذٌة وضع خ

 على تلشركة تإلفصثح فً تقرٌرهث تلسنوي عن تألنشطة تلتً تقوم بهث فً مجثل تلمسإولٌة تإلجتمثعٌة.   .3
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 األردن
 

 
 

 ًأوالً: اإلطار العام المانونً والتشرٌع 

تلمنوط بهمث مسبولٌة تإلشرتؾ ونشر تلوعً وتلرقثبة على تنفٌذ أحكثم حوكمة تلشركثت وٌتم  تلجهةتعتبر هٌبة تلسوق تلمثلٌة 

( لتطبٌق قوتعد تلحوكمة. أمث تإلطثر Comply or Explainتتبثع تألسلوج تإللزتمً أو تلتفسٌر عند عدم تاللتزتم )

تلتشرٌعً تلذي ٌنظم تلحوكمة فهً تلقوتنٌن وتللوتبح تلتنفٌذٌة تلصثدرة فً هذت تلشؤن وكذلك مث ٌصدر من قرترتت وقوتعد 

متوتزن، وتالستبٌثنثت. ومن وأدله وتعلٌمثت، وٌتم متثبعة تلتزتم تلشركثت بقوتعد تلحوكمة بثستخدتم آلٌتٌن همث بطثقة تألدتء تل

أبرز معٌقثت تطبٌق قوتعد تلحوكمة هً تلمعٌقثت تلتشرٌعٌة تلمتمثلة بثلقوتنٌن تلحثلٌة تلتً تحول دون تحوٌل قوتعد حوكمة 

تلشركثت تلى قوتعد تلزتمٌة ممث ٌنعكس سلبثً على مدى تلتزتم تلشركثت بتطبٌق قوتعد تلحوكمة، بثالضثفة تلى وجود معٌقثت 

 ٌة تتمثل بعدم وجود دلٌل وتحد حٌث تن هنثك تكثر من دلٌل صثدر عن تكثر من جهة رقثبٌة.تنظٌم

 

 ثانٌاً: الجمعٌة العامة للشركة وحماٌة حموق المساهمٌن 

ٌبدو أنه ال توجد أي قٌود على حضور تلمسثهمٌن الجتمثعثت تلجمعٌة تلعثمة للشركة كمث أنه ال ٌوجد أي تشرٌع ٌلزم 

 (!Cyber Risksمن تألخطثر تإللكترونٌة ) تلشركثت بثلتحوط

هذت وٌجوز لمجلس تإلدترة تلدعوة النعقثد تلجمعٌة تلعثمة تلعثدٌة للشركة. أمث تلجمعٌة تلعثمة ؼٌر تلعثدٌة فٌتم دعوتهث لالنعقثد 

نسبة معٌنة من فً تلحثالت تلتثلٌة: تعدٌل تلنظثم تألسثسً للشركة، حل تلشركة، وتصفٌتهث، تندمثج تلشركة، تلتصرؾ فً 

أصول تلشركة، تقثلة مجلس تالدترة تو ربٌسه تو تحد تعضثبه، بٌع تلشركة تو تملك شركة تخرى كلٌثً، زٌثدة رتس مثل 

تلشركة تلمصرح به تو تخفٌض رتس تلمثل، إصدتر تسنثد تلقرض تلقثبلة للتحوٌل تلى تسهم، تملٌك تلعثملٌن فً تلشركة السهم 

 سهمهث وبٌع تلك تالسهم.أل سمثلهث، شرتء تلشركةأفً ر

وبإمكثن تلشركة تلتٌسٌر للمسثهمٌن حضور أعمثل تلجمعٌة بتوظٌؾ آلٌتٌن همث تإلفصثح تلكثمل عمث ٌتضمنه جدول تألعمثل 

هذت وٌجج على تلشركة أن تفصح عن أسمثء أعضثء مجلس تإلدترة ومإهالتهم  من موضوعثت و تلتفوٌض فً تلتصوٌت.

وكذلك تإلفصثح عن عدد مرتت تنعقثد تلمجلس فً تلتقرٌر تلسنوي للشركة. وتلتزم تلشركة بنشر  وتلمقثبل تلذي ٌتقثضوه،

ملخص تقرٌر مجلس تإلدترة وتقرٌر مرتجع أو مدقق تلحسثبثت وإتثحة تلمستندتت تلالزمة تلمسثهمٌن للمسثعدة فً تلتصوٌت 

 بتعٌٌن مسبول عن تلحوكمة وعالقثت تلمستثمرٌن. على تلقرترتت تلمرتبطة بهذه تلمستندتت. وال تلزم تلشركة تلمدرجة

 ثالثاً: مجلس االدارة 

سنوتت، وٌتم تختٌثر أعضثء تلمجلس من تلمسثهمٌن فقط، وٌشترط تحثطة تلمسثهمٌن  4تكون مدة تنتخثج مجلس تالدترة 

عضثء تلمستقلٌن فً مجلس بكثفة تلتفثصٌل عن أعضثء مجلس تإلدترة قبل تلتصوٌت على تنتخثبهم. وال ٌجوز أن ٌقل عدد تأل

)ثلث( عدد تألعضثء فً تلمجلس. وٌشترط تلفصل بٌن منصج ربٌس مجلس إدترة تلشركة تلمدرجة،  3/1تإلدترة عن 

ومنصج تلمدٌر تلعثم أو تلمدٌر تلتنفٌذي )تلعضو تلمنتدج(، وإذت لم تلتزم تلشركة بهذت تلفصل فإنه ٌترتج علٌهث توضٌح تسبثج 



 
 

                                                             العربٌةدلٌل استرشادي لمواعد حوكمة الشركات المدرجة فً األسواق المالٌة                   
 4 
 

وي للشركة. وتنبثق عن مجلس إدترة تلشركة تلمدرجة لجنة تلتدقٌق وتلمرتجعة لضمثن تلتزتم تلشركة ذلك فً تلتقرٌر تلسن

ً لجنة تلترشٌحثت وتلمكثفآت وأي لجثن أخرى  بثلقوتنٌن وتللوتبح تلسثرٌة، وتطبٌق معثٌٌر تلحوكمة، كمث تنبثق عنه أٌضث

ٌل هذه تللجثن، وتحدٌد مهثمهث ومدة عملهث، وتلصالحٌثت ٌشكلهث. و ٌقوم مجلس تإلدترة بوضع تإلجرتءتت تلمتعلقة بتشك

تلممنوحة لهث بحٌث تتؤلؾ تللجثن من تعضثء مجلس تالدترة ؼٌر تلتنفٌذٌٌن ال ٌقل عددهم عن ثالثة تعضثء على أن ٌكون 

قد وردت فً دلٌل تثنثن منهم على تالقل من تالعضثء تلمستقلٌن وتن ٌترأس تللجنة تحدهمث، تمث عن مهثم وصالحٌثت تللجثن ف

 قوتعد حوكمة تلشركثت. 

وٌجوز لمجلس تإلدترة تفوٌض إحدى صالحٌثته ألحد أعضثبه، أو لؽٌرهم، وفً حثلة تلتفوٌض ٌجج تحدٌد موضوع 

 تلتفوٌض. و ٌستخدم تلمجلس آلٌة تإلفصثح لمعثلجة تعثرض تلمصثلح. 

بإمكثنهث أن وبتكوٌن لجنة للمكثفآت وتلترشٌحثت  تلمدرجةتلشركثت تلمسثهمة تلعثمة وتلزم قوتعد تلحوكمة مجثلس إدترة 

توصً بتقدٌم مقثبل مثدي ألعضثء تلمجثلس تلتنفٌذٌٌن وال ٌتطلج تإلفصثح عن أسمثء هإالء تألعضثء فً تلتقرٌر تلسنوي 

ركة وتإلشرتؾ علٌهث للشركة. وبثإلضثفة إلى مث سبق فإنه ٌنبؽً على مجلس تإلدترة تلقٌثم بإعدتد قوتعد إجرتبٌة لحوكمة تلش

 ومتثبعة تطبٌقهث وإطالع أعضثء مجلس تإلدترة على جمٌع متطلبثت ضوتبط حوكمة تلشركثت.

 

  رابعاً: إدارة الرلابة الداخلٌةInternal Audit 

ٌشترط أن ٌكون ضمن هٌكل إدترة تلشركة تلمدرجة، إدترة مختصة بثلرقثبة تلدتخلٌة وٌتولى إدترتهث مسبول متفرغ لذلك من 

تلقٌثدتت تإلدترٌة فً تلشركة. و ٌقوم مجلس تإلدترة بتحدٌد أهدتؾ ومهثم وصالحٌثت إدترة تلرقثبة تلدتخلٌة حسبمث ورد فً 

ضوتبط حوكمة تلشركثت، ومن أبرز مهثمهث تلتؤكد من تاللتزتم بتطبٌق تحكثم تلتشرٌعثت تلنثفذة ومتطلبثت تلجهثت تلرقثبٌة 

 خطط وتالجرتءتت تلتً ٌضعهث مجلس تالدترة.وتألنظمة تلدتخلٌة وتلسٌثسثت وتل

 

  ًخامساً: مراجع أو مدلك الحسابات الخارجExternal Audit 

تعتبر تلجمعٌة تلعثمة للشركة تلجهة تلمسبولة عن تعٌٌن مرتجع أو مدقق تلحسثبثت تلخثرجً تلذي ٌنبؽً أن ٌكون من بٌن 

 ً أن ٌتوتفر لدٌه عدد سنوتت من تلخبرة فً مرتجعة تلحسثبثت. ومن  تلمقٌدٌن بسجالت تعدهث تلجهة تلرقثبٌة، كمث ٌنبؽً أٌضث

 أبرز تلمهثم تلتً ٌعهد بهث إلى مرتجع أو مدقق تلحسثبثت تلخثرجً مث ٌلً:

 إعدتد تقرٌر عن أدتء تلشركة 

 تقدٌم نسخة من تقرٌره على تلجمعٌة تلعثمة للشركة 

 حضور تجتمثعثت تلهٌبة تلعثمة للشركة. 

 ة وتستفسثرتت مسثهمً تلشركة بخصوص تلبٌثنثت تلمثلٌة وتلحسثبثت تلختثمٌة خالل تجتمثعثت تإلجثبة على أسبل

 تلهٌبة تلعثمة
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وال ٌجوز أن ٌقوم مرتجع أو مدقق تلحسثبثت تلخثرجً بؤدتء أٌة أعمثل إضثفٌة للشركة )بشكل مبثشر أو ؼٌر مبثشر( وؼٌر 

 مرتبطة بعمله كمدقق لحسثبثت تلشركة

 

 المراجعة/ التدلٌك والمراجعة  سادساً: لجنةAudit Committee 

ٌجج أن تكون هنثك لجنة للتدقٌق وتلمرتجعة تنبثق عن مجلس تإلدترة، وٌجج تن ٌتوتفر لدى جمٌع تعضثبهث تلمعرفة وتلدرتٌة 

تلمثلٌة أو أن فً تالمور تلمثلٌة وتلمحثسبٌة وأن ٌكون لدى أحدهم على تالقل خبرة عمل سثبقة فً مجثل تلمحثسبة أو تالمور 

 ٌكون حثمل لمإهل علمً أو شهثدة مهنٌة فً تلمحثسبة أو تلمثلٌة أو تلمجثالت تالخرى ذتت تلعالقة ، وٌنثط بهث تلمهثم تَتٌة:

 تلتؤكد من تلتزتم تلشركة بإتبثع تلنظم وتللوتبح وتلقوتنٌن تلدتخلٌة وتلخثرجٌة 

 وتلتؤكد من تستٌفثبه للشروط تلوتردة فً تلتشرٌعثت تلنثفذة، منثقشة تألمور تلمتعلقة بترشٌح مدقق تلحسثبثت تلخثرج ً

 وعدم وجود مث ٌإثر على تستقاللٌته.

   بحث كل مث ٌتعلق بعمل مدقق تلحسثبثت تلخثرجً بمث فً ذلك مالحظثته ومقترحثته وتحفظثته ومتثبعة مدى تستجثبة

  .إدترة تلشركة لهث وتقدٌم تلتوصٌثت بشؤنهث إلى مجلس تإلدترة

 رتجعة تعثمالت تألطرتؾ ذوي تلعالقة مع تلشركة وتلتوصٌة بشؤنهث لمجلس تإلدترة قبل إبرتمهثم 

 تنفٌذ ومتثبعة تألعمثل تألخرى تلتً ٌكلفهث بهث مجلس تإلدترة 

 

 سابعاً: االفصاح والشفافٌة 

رى تلتً قد تهم تلمسثهمٌن أو تتطلج تلتشرٌعثت تصدتر تقرٌر سنوي ٌضم تلقوتبم تلمثلٌة بثإلضثفة تلى كثفة تلمعلومثت تألخ

أصحثج تلمصثلح تألخرٌن، وتلتزم تلشركثت تلمدرجة بثإلفصثح عن معلومثت تلشركة تلمثلٌة وؼٌر تلمثلٌة من خالل نشرهث 

على تلموتقع تإللكترونٌة لمإسسثت سوق رأس تلمثل، كمث تقوم تلشركة تلمدرجة بتعٌٌن مسبول لعالقثت تلمستثمرٌن ٌكون 

ترة وسثبل تالفصثح بثلشركة وتلرد على تستفسثرتت تلمسثهمٌن تلمهتمٌن بثلشركة وتدتبهث، وتقوم تلشركة كذلك مسبوال عن تد

بثإلفصثح عن قوتبمهث تلمثلٌة تلمدققة وتقرٌر تلمدقق تلخثرجً وأٌة أحدتث أو معلومثت أخرى تهم تلمسثهمٌن وأصحثج 

 ركة مث ٌلً:تلمصثلح تألخرى.  ومن بٌن تإلفصثحثت تلمطلوبة من تلش

 .تالفصثح عن تلمعلومثت ؼٌر تلمثلٌة 

 .تشكٌل مجلس تإلدترة 

 .هٌكل تلملكٌة وهٌكل تلملكٌة بثلشركثت تلشقٌقة وتلتثبعة 

 .أٌة تحدتث أو معلومثت جوهرٌة تهم تلمسثهمٌن وأصحثج تلمصثلح تألخرٌن 

  تلتقثرٌر تلسنوٌة وتلدورٌة 
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 ثت.تقرٌر مدى  تلتزتم تلشركة بقوتعد حوكمة تلشرك 

و ٌشترط أن تقوم تلشركة بنشر ملخص وتٍؾ لتقرٌر مجلس تإلدترة على أن ٌتم نشر هذت تلتقرٌر فً تلصحؾ. وتلتزم تلشركة 

 بثإلفصثح عن أٌة أحدتث توتجههث ٌترتج علٌهث معلومثت جوهرٌة تلتً من أبرزهث:

  حقوق تلمسثهمٌن من وتقع آخر قوتبم أي تؽٌٌر مقترح فً هٌكل تلتموٌل أو هٌكل رأس تلمثل ٌتجثوز نسبة معٌنة من

 مثلٌة دورٌة.

 .تلقرترتت تلمتعلقة بتعدٌل تلقٌمة تإلسمٌة ألسهم تلشركة 

 .تلتوزٌعثت تلنقدٌة أو توزٌعثت تألسهم تلمجثنٌة 

 .إقثمة دعثوي قضثبٌة أو تحكٌم ضد تلشركة تتعلق بنشثطهث 

 تلصفقثت تلكبٌرة تلتً تعقدهث تلشركة 

  ًتلعملٌثت ذتت تلطبٌعة ؼٌر تلمتكررة وتلتً قد ٌكون لهث تثر مثدي على أربثح تلـشركة أو مركزهث تلمثل 

 للشركة مع بٌثن تألسبثجإلىأي خسثبر مثدٌة مفثجبة أثرت على تلمركز تلم. 

  قرترتت مجلس تإلدترة تلهثمة تلتً قد تإثر على أسعثر تألورتق تلمثلٌة تلمصدرة 

 جدٌد للشركة وتستقثلة أي عضو من أعضثء مجلس تإلدترة أو مـدٌرهث تلعثم و شؽور مركز أي  تشكٌل مجلس إدترة

منهم وأسبثج ذلك فور حدوثه ، و قرترتت مجلـس تإلدترة بتعٌـٌن أعضثء جدد فـً تلمجلس و تعٌٌن مدٌر عثم جدٌد 

 . للشركة ومإهالته

 ٌة أو عمثلٌة وتلتً قد ٌكون لهث تثر مثدي على تلمركز تلدعثوى تلتً أقثمتهث أو أقٌمت علٌهث أو أي نزتعثت قضثب

 للشركةإلىتلم

 وفً حثل عدم تلتزتم تلشركة بثإلفصثح فإنهث قد توتجه عقوبثت وتحدة أو أكثر من تلعقوبثت تلتثلٌة:

  تلمهنً. بثلسجل تلمخثلفة تسجٌل 

 إدترٌة و/أو ؼرتمثت مثلٌة عقوبثت فرض 

 تلشركة. أسهم على تلتدتول وقؾ 

ثٌة حقوق تالقلٌة فإنه ال بد من وجود أعضثء مستقلٌن بعضوٌة مجلس تإلدترة، كمث تجرى عملٌة تلتصوٌت تلترتكمً ولحم

 لنفس تلؽرض.

 

  ثامناً: تجنب تعارض المصالحConflict of Interests 

تألطرتؾ ذتت هنثك قوتعد ملزمة ألعضثء مجلس تإلدترة وتلمدٌرٌن وتلعثملٌن بشؤن تجنج تعثرض تلمصثلح وتعثمالت 

تلعالقة وال توجد قوتعد مكتوبة بخصوص تعثمالت أعضثء مجلس إدترة تلشركة وموظفٌهث فً تألورتق تلمثلٌة تلمصدرة من 

 قبل تلشركة.
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 اإلمارات
 

 

 

 ًأوالً: اإلطار العام المانونً والتشرٌع 

ثبجججة علجججى تنفٌجججذ أحكجججثم حوكمجججة تعتبجججر هٌبجججة تلسجججوق تلمثلٌجججة تلجهجججةتلمنوط بهجججث مسجججبولٌة تإلشجججرتؾ ونشجججر تلجججوعً وتلرق

( لتطبٌجججق قوتعجججد تلحوكمجججة. أمجججث تإلطجججثر تلتشجججرٌعً تلجججذي ٌجججنظم  Complyتلشجججركثت وٌجججتم تتبجججثع أسجججلوج تاللتجججزتم )

تلحوكمجججة هجججو فجججً  تلقجججرترتت تلصجججثدرة فجججً هجججذت تلشجججؤن، وٌجججتم متثبعجججة تلتجججزتم تلشجججركثت بقوتعجججد تلحوكمجججة بثسجججتخدتم 

تلٌجججة تلفحجججص وتلتفتجججٌش. وتوتججججه عملٌجججة تطبٌجججق قوتعجججد تلحوكمجججة عقبجججثت تتمثجججل فجججً عجججدم وججججود قسجججم متخصجججص 

بعججججة تلحوكمججججة لججججدى تلشججججركة ، وفججججً تلرؼبججججة تلصججججثدقة مججججن تلشججججركة بتطبٌججججق تلحوكمججججة ،وقلججججة معنججججً بتطبٌججججق ومتث

 تلمتخصصٌن بتطبٌق تلحوكمة.

 

 ثانٌاً: الجمعٌة العامة للشركة وحماٌة حموق المساهمٌن 

ال ٌوججججد قٌجججود علجججى حضجججور تلمسجججثهمٌن الجتمثعجججثت تلجمعٌجججة تلعثمجججة للشجججركة تلمدرججججةعلى حضجججور تلمسجججثهمٌن 

جمعٌججججة تلعثمججججة للشججججركة ،كمججججث أنججججه ال ٌوجججججد أي تشججججرٌع ٌلججججزم تلشججججركثت بججججثلتحوط مججججن تألخطججججثر الجتمثعججججثت تل

 (.Cyber Risksتإللكترونٌة )

هججذت وٌجججوز لججربٌس مجلججس تإلدترة تلججدعوة النعقججثد تلجمعٌججة تلعثمججة تلعثدٌججة للشججركة كمججث ٌجججوز ذلججك لكججل مججن مججدقق 

تحدٌججججد نسججججبة تلمسججججثهمٌن تلمتطلبججججة إلنعقججججثد مججججع أو مرتجججججع حسججججثبثت تلشججججركة، تلمصججججفً عنججججد تصججججفٌة تلشججججركة، 

 تلجمعٌة تلعثمة للشركة، حثل إمكثنٌة تنعقثدهث بدعوة منهم.

% مجججن رأس تلمجججثل علجججى تألقجججل مجججث لجججم ٌحجججدد 20نسجججبة تلمسجججثهمٌن تلمتطلبجججة إلنعقجججثد تلجمعٌجججة تلعثمجججة للشجججركة هجججً 

 تلنظثم تألسثسً للشركة نسبة أقل.

ثدٌجججة / ؼٌجججر تلعثدٌجججة، حٌجججث تقجججوم تلشجججركة بعقجججد جمعٌجججة عمومٌجججة تنظجججر فجججً تجججم إلؽجججثء مفهجججوم تلجمعٌجججة تلعمومٌجججة تلع

جمٌجججع تلمسجججثبل تلعثدٌجججة وؼٌجججر تلعثدٌجججة فجججً نفجججس تلجمعٌجججة، حٌجججث ٌمكجججن للجمعٌجججة تلعمومٌجججة إصجججدتر خجججثص )بثلنسجججبة 

 للمسثبل ؼٌر تلعثدٌة( وذلك فً تلحثالت تلتثلٌة:

 إصدتر سندتت قرض أو صكوك. .أ

 . خدمة تلمجتمع تقدٌم مسثهمثت طوعٌة فً أؼرتض .ب

 حل تلشركة أو إدمثجهث فً شركة أخرى . .ج

 بٌع تلمشروع تلذي قثمت به تلشركة أو تلتصرؾ فٌه بؤي وجه آخر.  .د

%( أو أكثجججر مجججن أصجججولهث )موجودتتهجججث( سجججوتء أكثنجججت عملٌجججة تلبٌجججع سجججتتم 51عنجججد رؼبجججة تلشجججركة بٌجججع نسجججبة ) .ه

 عقد أول صفقة أو تعثمل. بصفقة وتحدة أو من خالل عدة صفقثت وذلك خالل سنة من تثرٌخ
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 إطثلة مدة تلشركة. .و

 تعدٌل عقد تلتؤسٌس أو تلنظثم تالسثسً. .ز

 دخول شرٌك تسترتتٌجً. .ح

 تحوٌل تلدٌون تلنقدٌة إلى أسهم فً رأسمثل تلشركة.  .ط

 إصدتر برنثمج تحفٌز موظفً تلشركة بتملك أسهم فٌهث. .ي

 فً تلحثالت تلتى ٌتطلج فٌهث قثنون تلشركثت إصدتر قرتر خثص. .ك

لقجججرتر تلخجججثص: تلقجججرتر تلصجججثدر بؤؼلبٌجججة أصجججوتت تلمسجججثهمٌن تلجججذٌن ٌملكجججون مجججث ال ٌقجججل عجججن ثالثجججة أربجججثع تألسجججهم ت

 تلممثلة فً تجتمثع تلجمعٌة تلعمومٌة للشركة تلمسثهمة.

 

تإلفصثح تلكثمل عمث ٌتضمنه جدول وبإمكثن تلشركة تلتٌسٌر للمسثهمٌن حضور أعمثل تلجمعٌة بتوظٌؾ تَلٌثت تلتثلٌة: 

هذت وٌجج على تلشركة أن تفصح عن  تألعمثل من موضوعثت، تلتفوٌض فً تلتصوٌت، و تلتصوٌت تإللكترونً،

عن عدد مرتت تنعقثد تلمجلس فً أسمثء أعضثء مجلس تإلدترة ومإهالتهم وتلمقثبل تلذي ٌتقثضوه، وكذلك تإلفصثح 

خبرتت ومإهالت  لس أو تللجثن تلمنبثقة منه،تلتقرٌر تلسنوي للشركة وأسمثء تألعضثء تلذٌن تؽٌبوت عن حضور تلمج

 أعضثء مجلس تإلدترة.

تلمدة وعن وعضوٌثتهم ومنثصبهم فً أٌة شركة مسثهمة أخرى أو أٌة موتقع رقثبٌة أو حكومٌة أو تجثرٌة هثمة أخرى.

 تلتً قضثهث كعضو فً مجلس إدترة تلشركة من تثرٌخ أول تنتخثج له.

 

تلمسججججتندتت  وإتثحججججة تقرٌججججر مجلججججس تإلدترة وتقرٌججججر مرتجججججع أو مججججدقق تلحسججججثبثتنشججججر ملخججججص . وتلتججججزم تلشججججركة ب

تلالزمجججة تلمسجججثهمٌن للمسجججثعدة فجججً تلتصجججوٌت علجججى تلقجججرترتت تلمرتبطجججة بهجججذه تلمسجججتندتت وتٌضجججث تلتجججزم بتقرٌجججر عجججن 

شجججركة تلتجججزم تلشجججركة تلمدرججججة  بتعٌجججٌن مسجججإول عالقجججثت تلمسجججتثمرٌن، أمجججث بثلنسجججبة للحوكمجججة فجججإن تلتلحوكمجججة. كمجججث 

ككجججل هجججً تلمسجججإولة عجججن تلحوكمجججة وال ٌجججتم تعٌجججٌن مسجججإول عجججن تلحوكمجججة وإنمجججث ٌتعجججٌن علجججى تلشجججركة تعٌجججٌن ضجججثبط 

 تمتثثل( .

 

 ثالثاً: مجلس االدارة 

ثجججالث سجججنوتت وٌججججوز إعجججثدة تنتخجججثج تلعضجججو ألكثجججر مجججن مجججرة.، وٌجججتم تختٌجججثر  3تكجججون مجججدة تنتخجججثج مجلجججس تالدترة 

ٌشججترط تحثطجججة تلمسججثهمٌن بكثفجججة تلتفثصججٌل عجججن أعضجججثء ت أخجججرى.، و أعضججثء تلمجلجججس مججن تلمسجججثهمٌن ومججن جهجججث

 وٌتم توزٌع أعضثء مجلس تإلدترة حسج تالستقاللٌة تلى :   .مجلس تإلدترة قبل تلتصوٌت على تنتخثبهم 

 تنفٌذٌون. -

 ؼٌر تنفٌذٌٌن. -

 مستقلون. -
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ٌشجججترط تلفصجججل بجججٌن منصجججج و .تقلٌن بتشجججكٌلة مجلجججس إدترة تلشجججركةوٌججججج تن ٌتكجججون ثلجججث تلمجلجججس لألعضجججثء تلمسججج

ربجججٌس مجلجججس إدترة تلشجججركة تلمدرججججة، ومنصجججج تلمجججدٌر تلعجججثم أو تلمجججدٌر تلتنفٌجججذي )تلعضجججو تلمنتجججدج( ألن جمٌجججع 

تلشجججركثت تلمدرججججة ملتزمجججة، وهنجججثك آلٌجججثت ٌلتجججزم مجلجججس إدترة تلشجججركة تلمدرججججة بإتبثعهجججث، تضجججمن تحتجججرتم تلشجججركة 

ثح عججججن تلمعلومججججثت تلجوهرٌججججة للمسججججثهمٌن وتلججججدتبنٌن وأصججججحثج للقججججوتنٌن وتللججججوتبح تلسججججثرٌة، وتلتزتمهججججث بثإلفصجججج

لضجججمثن تلتجججزتم تلشجججركة وتنبثجججق عجججن مجلجججس إدترة تلشجججركة تلمدرججججة لجنجججة تلتجججدقٌق وتلمرتجعجججة تلمصجججثلح تألخجججرى  ، 

و ٌقجججوم مجلجججس تإلدترة بوضجججع تإلججججرتءتت تلمتعلقجججة  ،و لجنجججة تلترشجججٌحثت وتلمكثفجججآت.بجججثلقوتنٌن وتللجججوتبح تلسجججثرٌة، 

تشجججكٌل تللججججثن تلدتبمجججة هجججذه تللججججثن، وتحدٌجججد مهثمهجججث ومجججدة عملهجججث، وتلصجججالحٌثت تلممنوحجججة لهجججث مجججن حٌجججث   بتشجججكٌل

مججن أعضجججثء مجلجججس تإلدترة ؼٌجججر تلتنفٌجججذٌٌن ال ٌقجججل عجججددهم عجججن ثالثججة، علجججى أن ٌكجججون إثنجججثن مجججنهم علجججى تألقجججل مجججن 

رة أن ٌكجججون عضجججوتً فجججً أي مجججن ٌججججوز لجججربٌس مجلجججس تإلدت التألعضجججثء تلمسجججتقلٌن وأن ٌتجججرأس تللجنجججة أحجججدهمث، و

وٌججججوز لمجلجججس تإلدترة تفجججوٌض إحجججدى صجججالحٌثته ألحجججد أعضجججثبه، أو لؽٌجججرهم، وتلضجججوتبط تلتجججً  هجججذه تللججججثن.

تحدٌجججد تلمجججدة تلزمنٌجججة لسجججرٌثنه  تحدٌجججد للموضجججوع محجججل تلتفجججوٌض،ٌتعجججٌن تإللتجججزتم بهجججث عنجججد إصجججدتر تلتفجججوٌض هجججً : 

مجلجججججس، وتحدٌجججججد تألشجججججخثص تلمفوضجججججٌن وحجججججدود ،تضجججججمٌن تلتفجججججوٌض موعجججججد عجججججرض نتثبججججججه علجججججى أعضجججججثء تل

 صالحٌثتهم.

 

وفججججً حثلججججة تلتفججججوٌض ٌجججججج تحدٌججججد موضججججوع تلتفججججوٌض. ولمعثلجججججة تعججججثرض تلمصججججثلح فججججإن تلمجلججججس ٌسججججتخدم 

 تلضوتبط تلتثلٌة:

 تإلفصثح  -

 منع تلطرؾ ذو تلعالقة من تلتصوٌت على تلقرتر محل تلموضوع تلمتعلق بتعثرض تلمصثلح -

تلحصجججول علجججى موتفقجججة مسجججبقة مجججن تلجمعٌجججة تلعثمجججة علجججى تلتصجججرؾ تلمتعلجججق بتعجججثرض تلمصجججثلح قوتعجججد   -

 سلوك مهنً 

ال ٌججججوز للشجججركة إبجججرتم تلصجججفقثت مجججع تألطجججرتؾ ذتت تلعالقجججة إال بموتفقجججة مجلجججس تإلدترة فٌمجججث ال ٌتججججثوز  -

 %( من رأس مثل تلشركة، وبموتفقة تلجمعٌة تلعمومٌة فٌمث زتد على ذلك.5)

 

وتلجججزم قوتعجججد تلحوكمجججة مججججثلس تإلدترة بتكجججوٌن لجنجججة للمكثفجججآت وتلترشجججٌحثت بإمكثنهجججث أن توصجججً بتقجججدٌم مقثبجججل 

مججججثدي ألعضججججثء تلمجججججثلس تلتنفٌججججذٌٌن. وٌتطلججججج تإلفصججججثح عججججن أسججججمثء أعضججججثء تللجنججججة فججججً تلتقرٌججججر تلسججججنوي 

 للشركة ولكن ٌتم تإلفصثح فً تقرٌر تلحوكمة.

 

 على مجلس تإلدترة تلقٌثم بمث ٌلً: وبثإلضثفة إلى مث سبق فإن ٌنبؽً

 إعدتد قوتعد إجرتبٌة لحوكمة تلشركة وتإلشرتؾ علٌهث ومتثبعة تطبٌقهث -
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وضجججع قوتعجججد مكتوبجججة بخصجججوص تعجججثمالت أعضجججثء مجلجججس إدترة تلشجججركة وموظفٌهجججث فجججً تألورتق تلمثلٌجججة  -

 تلمصدرة من قبل تلشركة

 ة تلشركثتإطالع أعضثء مجلس تإلدترة على جمٌع متطلبثت ضوتبط حوكم -

 
 

  رابعاً: إدارة الرلابة الداخلٌةInternal Audit 

و ٌشجججترط أن ٌكججججون ضججججمن هٌكججججل إدترة تلشججججركة تلمدرجججججة، إدترة مختصججججة بثلرقثبججججة تلدتخلٌججججة ، حٌججججث ٌتججججولى إدترة 

تلرقثبجججة تلدتخلٌجججة مسجججبول متفجججرغ لجججذلك بثلشجججركة ومجججن تلقٌجججثدتت تإلدترٌجججة فٌهجججث ،وٌقجججوم مجلجججس تإلدترة بتحدٌجججد أهجججدتؾ 

 مهثم وصالحٌثت إدترة تلرقثبة تلدتخلٌة حسبمث ورد فً ضوتبط حوكمة تلشركثت.و

 

 ومن أبرز مسإولٌثت ومهثم إدترة تلرقثبة تلدتخلٌة مثٌلً :

 نظثم محكم للرقثبة تلدتخلٌة.وضع  -

 وضع تقٌٌم لوسثبل وإجرتءتت إدترة تلمخثطر فً تلشركة. -

 تطبٌق قوتعد تلحوكمة فً تلشركة على نحو سلٌم. -

تلتحقجججق مجججن إلتجججزتم تلشجججركة وتلعجججثملٌن فٌهجججث بؤحكجججثم تلقجججوتنٌن وتألنظمجججة وتلقجججرترتت تلمعمجججول بهجججث وتلتجججً تجججنظم  -

 عملهث وتلسٌثسثت وتإلجرتءتت تلدتخلٌة.

 مرتجعة تلبٌثنثت تلمثلٌة تلتً تعرض على تإلدترة تلتنفٌذٌة تلعلٌث. -

 

  ًخامساً: مراجع أو مدلك الحسابات الخارجExternal Audit 

تلجهجججة تلمسجججبولة عجججن تعٌجججٌن مرتججججع أو مجججدقق تلحسجججثبثت تلخجججثرجً تلجججذي ٌنبؽجججً أن بجججر تلجمعٌجججة تلعثمجججة للشجججركة تعت

ٌكجججون مجججن بجججٌن تلمقٌجججدٌن بسججججالت تعجججدهث تلجهجججة تلرقثبٌجججة، وأن ٌتجججوتفر لدٌجججه عجججدد سجججنوتت مجججن تلخبجججرة فجججً مرتجعجججة 

تلتنفٌذٌجججة تلعلٌجججث للشجججركة إال بعجججد  تلحسجججثبثت، وال ٌججججوز تعٌجججٌن أي مجججن مجججوظفً مكتجججج مجججدقق تلحسجججثبثت فجججً تإلدترة

 مرور سنتٌن على تألقل من تركه تدقٌق حسثبثت تلشركة. 

 أبرز تلمهثم تلتً ٌعهد بهث إلى مرتجع أو مدقق تلحسثبثت تلخثرجً مث ٌلً:ومن 

 

 إعدتد تقرٌر عن أدتء تلشركة -

 تقدٌم نسخة من تقرٌره على تلجمعٌة تلعثمة للشركة -

 تلجمعٌة تلعثمة للشركة )فً حثالت محددة(تلدعوة لحضور تجتمثعثت  -

مرتقبجججة أعمجججثل تلشجججركة وفحجججص تألنظمجججة تإلدترٌجججة وتلمثلٌجججة للشجججركة وأنظمجججة تلرقثبجججة تلدتخلٌجججة وإبجججدتء تلجججرأي  -

 بخصوص فثعلٌتهث، وتلتؤكد من مالءمتهث لحسن سٌر أعمثل تلشركة وتلمحثفظة على أموتلهث.

 ة تاللتزتمثت تلمترتبة على تلشركة.تلتحقق من ملكٌة تلشركة لموجودتتهث وقثنونٌ -
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حضجججججور إجتمثعجججججثت تلجمعٌجججججثت تلعمومٌجججججة وتجججججالوة تقرٌجججججره علجججججى تلمسجججججثهمٌن وتالجثبجججججة علجججججى أسجججججبلة  -

 وإستفسثرتت مسثهمً تلشركة بخصوص تلبٌثنثت تلمثلٌة تلختثمٌة.

 إبالغ تلهٌبة وتلجهثت تلرقثبٌة عن أي مخثلفثت أو معوقثت وتفثصٌلهث.  -

أو مجججدقق تلحسجججثبثت تلخجججثرجً بجججؤدتء أٌجججة أعمجججثل إضجججثفٌة للشجججركة )بشجججكل مبثشجججر أو ؼٌجججر  ٌججججوز أن ٌقجججوم مرتججججعو

مبثشجججر( وؼٌجججر مرتبطجججة بعملجججه كمجججدقق لحسجججثبثت تلشجججركة حسجججج تلضجججوتبط تالتٌجججة بحٌجججث تتحقجججق لجنجججة تلتجججدقٌق مجججن 

 تَتً:

أنجججه قجججد تجججم وضجججع سٌثسجججثت وإججججرتءتت تمنجججع مجججوظفً تلمجججدقق مجججن إتخجججثذ أي قجججرتر ٌتعلجججق بجججإدترة  -

 كة.تلشر

 أال ٌشثرك موظفو تلمدقق تلذٌن قدموت تلخدمثت أعاله فً عملٌة تلتدقٌق. -

ذت قٌمجججة ولجججه تجججؤثٌر علجججى تلبٌثنجججثت تلمثلٌجججة للشجججركة تلتجججً ٌقجججوم بتجججدقٌق  أال ٌكجججون موضجججوع تلخدمجججة -

 حسثبثتهث.

 

 

 المراجعة/ التدلٌك والمراجعة  سادساً: لجنةAudit Committee 

ٌتعجججٌن أن تتجججوتفر لجججدى جمٌجججع أعضجججثء و تلمرتجعجججة تنبثجججق عجججن مجلجججس تإلدترة،ٌججججج أن ٌكجججون هنجججثك لجنجججة للتجججدقٌق و

تللجنججة تلمعرفججة وتلدرتٌججة فججً تألمججور تلمثلٌججة وتلمحثسججبٌة وأن ٌكججون لججدى أحججدهم علججى تألقججل خبججرة عمججل سججثبقة فججً 

مججججثل تلمحثسجججبة أو تألمجججور تلمثلٌجججة أو أن ٌكجججون حجججثمالً لمإهجججل علمجججً أو شجججهثدة مهنٌجججة فجججً تلمحثسجججبة أو تلمثلٌجججة أو 

القجججة وٌججججوز تعٌجججٌن عضجججو أو أكثجججر مجججن خجججثرج تلشجججركة فجججً حجججثل عجججدم تجججوتفر تلعجججدد تلمججججثالت تألخجججرى ذتت تلع

 تلكثفً من أعضثء مجلس تإلدترة ؼٌر تلتنفٌذٌٌن. 

 ، وٌنثط بهث تلمهثم تَتٌة:

 تلتؤكد من تلتزتم تلشركة بإتبثع تلنظم وتللوتبح وتلقوتنٌن تلدتخلٌة وتلخثرجٌة -

 لجهثت تلرقثبٌة ومتثبعة مث تم بشؤنهثدرتسة تلمالحظثت أو تلمخثلفثت تلوتردة من ت -

 تنفٌذ ومتثبعة تألعمثل تألخرى تلتً ٌكلفهث بهث مجلس تإلدترة -

 مرتجعة تلسٌثسثت وتإلجرتءتت تلمثلٌة وتلمحثسبٌة فً تلشركة. -

مرتقبجججججة سجججججالمة تلبٌثنجججججثت تلمثلٌجججججة للشجججججركة وتقثرٌرهجججججث )تلسجججججنوٌة و نصجججججؾ تلسجججججنوٌة وربجججججع تلسجججججنوٌة(  -

 هث تلعثدي خالل تلسنة، وعلٌهث تلتركٌز بشكل خثص على مث ٌلً:ومرتجعتهث كجزء من عمل

 أٌة تؽٌٌرتت فً تلسٌثسثت وتلممثرسثت تلمحثسبٌة. -

 إبرتز تلنوتحً تلخثضعة لتقدٌر تإلدترة. -

 تلتعدٌالت تلجوهرٌة تلنثتجة عن تلتدقٌق. -

 تفترتض تستمرترٌة عمل تلشركة. -

 تلتقٌد بثلمعثٌٌر تلمحثسبٌة تلتً تقررهث تلهٌبة. -
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 تلتقٌد بقوتعد تإلدرتج وتإلفصثح وؼٌرهث من تلمتطلبثت تلقثنونٌة تلمتعلقة بإعدتد تلتقثرٌر تلمثلٌة. -

ؤو تلمجججدٌر تلقجججثبم بجججنفس تلمهجججثم فجججً إلىجججتلتنسجججٌق مجججع مجلجججس إدترة تلشجججركة وتإلدترة تلتنفٌذٌجججة تلعلٌجججث وتلمجججدٌر تلم -

 تلشركة فً سبٌل أدتء مهثمهث.

ثدة تججرد أو ٌجججج إٌرتدهججث فججً تلججك تلتقججثرٌر وتلحسججثبثت، وعلٌهججث إٌججالء تلنظججر فججً أٌججة بنججود هثمججة وؼٌججر معتجج -

للشججججركة أو تلمججججدٌر تلقججججثبم بججججنفس تلمهججججثم أو ضججججثبط إلىتالهتمججججثم تلججججالزم بؤٌججججة مسججججثبل ٌطرحهججججث تلمججججدٌر تلم

 تالمتثثل أو مدقق تلحسثبثت.

ثلجججة عجججدم موتفقجججة رفجججع توصجججٌة لمجلجججس تالدترة بشجججؤن إختٌجججثر أو إسجججتقثلة أو  عجججزل مجججدقق تلحسجججثبثت  وفجججً ح -

مجلججججس تإلدترة علججججى توصججججٌثت لجنججججة تلتججججدقٌق بهججججذت تلشججججؤن، فعلججججى مجلججججس تإلدترة أن ٌضججججمن فججججً  تقرٌججججر 

 تلحوكمة بٌثنثً ٌشرح توصٌثت لجنة تلتدقٌق وتألسبثج تلتً دعت مجلس تإلدترة لعدم تألخذ بهث

حججدد فٌججه تلمسججثبل تلتججً وضججع وتطبٌججق سٌثسججة تلتعثقججد مججع مججدقق تلحسججثبثت ، ورفججع تقرٌججر لمجلججس تإلدترة ت -

 ترى أهمٌة تتخثذ إجرتء بشؤنهث مع تقدٌم توصٌثتهث بثلخطوتت تلالزم تتخثذهث.      

تلتؤكجججد مجججن إسجججتٌفثء مجججدقق تلحسجججثبثت للشجججروط تلجججوتردة فجججً تلقجججوتنٌن وتالنظمجججة وتلقجججرترتت تلمعمجججول بهجججث  -

 وتلنظثم تالسثسً للشركة ومتثبعة ومرتقبة إستقاللٌته.

لحسجججثبثت للشجججركة دون حضجججور أي مجججن أشجججخثص تإلدترة تلتنفٌذٌجججة تلعلٌجججث أو مجججن ٌمثلهجججث، تإلجتمجججثع بمجججدقق ت -

مجججرة وتحجججدة علجججى تألقجججل فجججً تلسجججنة، ومنثقشجججته حجججول طبٌعجججة ونطجججثق عملٌجججة تلتجججدقٌق ومجججدى فعثلٌتهجججث وفقجججثً 

 لمعثٌٌر تلتدقٌق تلمعتمدة.

مالحظثتجججه ومقترحثتجججه بحجججث كجججل مجججث ٌتعلجججق بعمجججل مجججدقق تلحسجججثبثت وخطجججة عملجججه ومرتسجججالته مجججع تلشجججركة و -

وتحفظثتجججه وأٌجججة تستفسجججثرتت جوهرٌجججة ٌطرحهجججث تلمجججدقق علجججى تإلدترة تلتنفٌذٌجججة تلعلٌجججث بخصجججوص تلسججججالت 

تلمحثسججججبٌة أو تلحسججججثبثت تلمثلٌججججة أو أنظمججججة تلرقثبججججة ومتثبعججججة مججججدى تسججججتجثبة إدترة تلشججججركة لهججججث وتوفٌرهججججث 

 للتسهٌالت تلالزمة للقٌثم بعمله 

ة فجججً تلوقجججت تلمطلجججوج علجججى تإلستٌضجججثحثت وتلمسجججثبل تلجوهرٌجججة تلمطروحجججة تلتؤكجججد مجججن رد مجلجججس تإلدتر -

 فً رسثلة مدقق تلحسثبثت.

 مرتجعة وتقٌٌم أنظمة تلرقثبة تلدتخلٌة وإدترة تلمخثطر فً تلشركة. -

منثقشجججة نظجججثم تلرقثبجججة تلدتخلٌجججة مجججع  مجلجججس تإلدترة، وتلتؤكجججد مجججن أدتبهجججث لوتجبهجججث فجججً إنشجججثء نظجججثم فعجججثل  -

 ة.للرقثبة تلدتخلٌ

تلنظجججر فجججً نتجججثبج تلتحقٌقجججثت تلربٌسجججٌة فجججً مسجججثبل تلرقثبجججة تلدتخلٌجججة تلتجججً ٌكلفهجججث بهجججث مجلجججس تإلدترة أو تجججتم  -

 بمبثدرة من تللجنة وموتفقة مجلس تإلدترة.

تالطججججالع علججججى تقٌججججٌم تلمججججدقق إلجججججرتءتت تلرقثبججججة تلدتخلٌججججة وتلتؤكججججد مججججن وجججججود تلتنسججججٌق فٌمججججث بججججٌن مججججدقق  -

 بثت تلخثرجً.تلحسثبثت تلدتخلً ومدقق تلحسث

 تلتؤكد من توفر تلموترد تلالزمة إلدترة تلرقثبة تلدتخلٌة ومرتجعة ومرتقبة فعثلٌة تلك تإلدترة. -
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 درتسة تقثرٌر تلرقثبة تلدتخلٌة ومتثبعة تنفٌذ تإلجرتءتت تلتصحٌحٌة للمالحظثت تلوتردة فٌهث. -

ملجججة فجججً تلتقجججثرٌر تلمثلٌجججة وضجججع تلضجججوتبط تلتجججً تمكجججن مجججوظفً تلشجججركة مجججن تإلبجججالغ عجججن أٌجججة مخثلفجججثت محت -

أو تلرقثبججججة تلدتخلٌججججة أو ؼٌرهججججث مججججن تلمسججججثبل بشججججكل سججججري وتلخطججججوتت تلكفٌلججججة بججججإجرتء تحقٌقججججثت مسججججتقلة 

 وعثدلة لتلك تلمخثلفثت.

 مرتقبة مدى تقٌد تلشركة بقوتعد تلسلوك تلمهنً. -

تلمصجججثلح  مرتجعجججة تعجججثمالت تألطجججرتؾ ذتت تلعالقجججة مجججع تلشجججركة وتلتؤكجججد مجججن عجججدم وججججود أي تضجججثرج فجججً -

 وتلتوصٌة بشؤنهث لمجلس تإلدترة قبل تبرتمهث.

 ضمثن تطبٌق قوتعد تلعمل تلخثصة بمهثمهث وتلصالحٌثت تلموكلة إلٌهث من قبل مجلس تإلدترة. -

 تقدٌم تلتقثرٌر وتلتوصٌثت إلى مجلس تإلدترة عن تلمسثبل تلمذكورة أعاله وتلوتردة فً هذه تلمثدة. -

 ددهث مجلس تإلدترة.تلنظر فً أٌة موضوعثت أخرى ٌح -

 

 سابعاً: االفصاح والشفافٌة 

تتطلجججج تلتشجججرٌعثت تصجججدتر تقرٌجججر سجججنوي ٌضجججم تلقجججوتبم تلمثلٌجججة بثإلضجججثفة تلجججى كثفجججة تلمعلومجججثت تألخجججرى تلتجججً قجججد 

تهججججم تلمسججججثهمٌن أو أصججججحثج تلمصججججثلح تألخججججرٌن، وتلتججججزم تلشججججركثت تلمدرجججججة بثإلفصججججثح عججججن معلومججججثت تلشججججركة 

تلكترونٌججججة، كمججججث تقججججوم تلشججججركة تلمدرجججججة بتعٌججججٌن مسججججبول لعالقججججثت تلمسججججتثمرٌن ٌكججججون تلمثلٌججججة مججججن خججججالل أنظمججججة 

مسججججبوال عججججن تدترة وسججججثبل تالفصججججثح بثلشججججركة وتلججججرد علججججى تستفسججججثرتت تلمسججججثهمٌن تلمهتمججججٌن بثلشججججركة وتدتبهججججث. 

صجججثح عجججن وتقجججوم تلشجججركة بثإلفصجججثح عجججن قوتبمهجججث تلمثلٌجججة تلمدققجججة وتقرٌجججر تلمجججدقق تلخجججثرجً كجججم ٌنبؽجججً علٌهجججث تإلف

تشجججكٌل مجلجججس تالدترة وهٌكلجججة تلملكٌجججة بهجججث وبشجججركثتهث تلتثبعجججة وتلشجججقٌقة وكجججذلك تلتقجججثرٌر تلسجججنوٌة، وأٌجججة أحجججدتث أو 

معلومججججثت أخججججرى تهججججم تلمسججججثهمٌن وأصججججحثج تلمصججججثلح تألخججججرى. وموتعٌججججد وتوقٌججججت تجتمثعججججثت مجلججججس إدترة 

فجججً سجججوق تألورتق تلمثلٌجججة مثجججل  تلشجججركة تلتجججً سجججٌنثقش فٌهجججث موضجججوعثت لهجججث تجججؤثٌر علجججى سجججعر وحركجججة تلسجججهم

تلتوزٌعجججثت تلنقدٌجججة ، أسجججهم تلمنحجججة ، زٌجججثدة أو تخفجججٌض رأس مجججثل تلشجججركة، تجزبجججة تلقٌمجججة تالسجججمٌة للسجججهم، شجججرتء 

تلشجججركة ألسجججهمهث، تلبٌثنجججثت تلمثلٌجججة تلمرحلٌجججة أو تلسجججنوٌة، وذلجججك قبجججل ٌجججومً عمجججل علجججى تألقجججل للٌجججوم تلمقجججرر لعقجججد 

ثل تجتمججججثع تلجمعٌججججة تلعمومٌججججة وذلججججك قبججججل تإلعججججالن عججججن تلججججدعوة لعقججججد تالجتمججججثع. وعججججن موتعٌججججد وجججججدول أعمجججج

تالجتمججججثع، وتلتججججزم تلشججججركة بتزوٌججججد تلهٌبججججة وتلسججججوق بعججججد تنتهججججثء تجتمججججثع تلجمعٌججججة تلعمومٌججججة مبثشججججرةً بججججثلقرترتت 

 تلصثدرة عنهث.

 

تقرٌجججر مرتقجججج و ٌشجججترط أن تقجججوم تلشجججركة بنشجججر ملخجججص وتٍؾ لتقرٌجججر مجلجججس تإلدترة، تلقجججوتبم تلمثلٌجججة تلسجججنوٌة و

تلحسجججثبثت أن ٌجججتم إعجججدتد تلتقجججثرٌر تلمثلٌجججة وفقجججثً لمعجججثٌٌر تلمحثسجججبة تلدولٌجججة تلصجججثدرة عجججن مجلجججس معجججثٌٌر تلمحثسجججبة 

تلدولٌججججة، وذلججججك بججججثللؽتٌن تلعربٌججججة وتإلنجلٌزٌججججة، وأن تتضججججمن تقرٌججججري مجلججججس تإلدترة ومججججدقق تلحسججججثبثت وقثبمججججة 

دٌجججة وقثبمجججة تلتؽٌجججرتت فجججً حقجججوق تلمسجججثهمٌن وتإلٌضجججثحثت حجججول وقثبمجججة تلجججدخل وقثبمجججة تلتجججدفقثت تلنقإلىتلمركجججز تلم
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ٌومجججث مجججن تنتهجججثء تلربجججع  45تلبٌثنجججثت تلمثلٌجججة، وأن ٌجججتم تلنشجججر علجججى تلموقجججع تاللكترونجججً للسجججوق تلمعنجججً خجججالل فتجججرة 

بثلنسجججبة للبٌثنجججثت تلمثلٌجججة ربجججع تلسجججنوٌة تلمرتجعجججة مجججن مجججدقق تلحسجججثبثت تلخجججثرجً، وخجججالل تسجججعٌن ٌومجججثً مجججن إلىتلم

ٌجججة تلسجججنة تلمثلٌجججة بثلنسجججبة للبٌثنجججثت تلمثلٌجججة تلسجججنوٌة تلمدققجججة. وتلتجججزم تلشجججركة بثإلفصجججثح عجججن أٌجججة أحجججدتث توتجههجججث نهث

 ٌترتج علٌهث معلومثت جوهرٌة تلتً من أبرزهث:

أي تؽٌٌججر مقتججرح فججً هٌكججل تلتموٌججل أو هٌكججل رأس تلمججثل ٌتجججثوز نسججبة معٌنججة مججن حقججوق تلمسججثهمٌن مجججن  -

 ورٌة.وتقع آخر قوتبم مثلٌة د

أي تؽٌٌججر مقتججرح فججً هٌكججل تلتموٌججل أو هٌكججل رأس تلمججثل ٌتجججثوز نسججبة معٌنججة مججن حقججوق تلمسججثهمٌن مجججن  -

 وتقع آخر قوتبم مثلٌة دورٌة.

 تلتوزٌعثت تلنقدٌة أو توزٌعثت تألسهم تلمجثنٌة. -

 إقثمة دعثوي قضثبٌة أو تحكٌم ضد تلشركة تتعلق بنشثطهث. -

تسججججٌل تلمخثلفجججة فإنهجججث قجججد توتججججه عقوبجججثت مثلٌجججة و/أو إدترٌجججة وهجججً وفجججً حجججثل عجججدم تلتجججزتم تلشجججركة بثإلفصجججثح 

بثلسججججل تلمهنجججً ، فجججرض عقوبجججثت إدترٌجججة ،فجججرض ؼرتمجججثت مثلٌجججة، وقجججؾ تلتجججدتول علجججى أسجججهم تلشجججركة، وقجججؾ / 

 إحثلة تلمخثلفة للنٌثبة تلعثمة. تعلٌق تإلدرتج ،

 مستقلٌن بعضوٌة مجلس تإلدترة. حمثٌة حقوق تالقلٌة تتم من خالل تلتصوٌت تلترتكمً، ووجود أعضثءول

 

  ثامناً: تجنب تعارض المصالحConflict of Interests 

هنججججثك قوتعججججد ملزمججججة ألعضججججثء مجلججججس تإلدترة وتلمججججدٌرٌن وتلعججججثملٌن بشججججؤن تجنججججج تعججججثرض تلمصججججثلح وتعججججثمالت 

هجججث تألطجججرتؾ ذتت تلعالقجججة كمجججث توججججد قوتعجججد مكتوبجججة بخصجججوص تعجججثمالت أعضجججثء مجلجججس إدترة تلشجججركة وموظفٌ

 فً تألورتق تلمثلٌة تلمصدرة من قبل تلشركة.
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 تونس
 

 

 

 ًأوالً: اإلطار العام المانونً والتشرٌع 

تعتبججر هٌبججة تلسججوق تلمثلٌججة تلجهججة تلمنججوط بهججث مسججبولٌة تإلشججرتؾ ونشججر تلججوعً وتلرقثبججة علججى تنفٌججذ أحكججثم حوكمججة 

للبنججججوك تلمدرجججججة، وتلهٌبججججة تلعثمججججة للتججججؤمٌن بثلنسججججبة لشججججركثت تلشججججركثت، بثإلضججججثفة إلججججى تلبنججججك تلمركججججزي بثلنسججججبة 

( لتطبٌججججق قوتعججججد تلحوكمججججة. أمججججث تإلطججججثر تلتشججججرٌعً  Complyتلتججججثمٌن تلمدرجججججة. وٌججججتم تتبججججثع أسججججلوج تاللتججججزتم )

تلصججثدرة فججً هججذت تلشججؤن، وٌججتم متثبعججة تلتججزتم تلشججركثت بقوتعججد  تلقججوتنٌن وتللججوتبح تنفٌذٌججةهججو فتلججذي ٌججنظم تلحوكمججة 

وتلرقثبججججة عبججججر وتجبججججثت تالعججججالم تلججججدوري تلمحمولججججة علججججى تلشججججركثت  وكمججججة بثسججججتخدتم تلٌججججة تلفحججججص وتلتفتججججٌشتلح

تكجججثلٌؾ تالمتثجججثل لمتطلبجججثت تلحوكمجججة تلرشجججٌدة . وتوتججججه عملٌجججة تطبٌجججق قوتعجججد تلحوكمجججة عقبجججثت تتمثجججل فجججً تلمدرججججة

 .تلعثبلً وضعؾ ثقثفة تلحوكمة تلرشٌدة وتعثرضهث مع خصثبص أؼلج تلشركثت ذتت تلطثبع

 

 ثانٌاً: الجمعٌة العامة للشركة وحماٌة حموق المساهمٌن 

 

مجججن مجلجججة تلشجججركثت تلتجثرٌجججة:  " تتخجججذ تلجلسجججة تلعثمجججة تلعثدٌجججة جمٌجججع تلقجججرترتت عجججدت تلجججك  278ٌجججنص تلفصجججل  

إلججججى  307وتلفصججججول مججججن  300و 298وتلفصججججلٌن  295إلججججى  291تلمتعلقججججة بثلموتضججججٌع تلججججوتردة بثلفصججججول مججججن 

 .تلمجلةمن هذه  310

وال تكجججون مجججدتوالت تلجلسجججة تلعثمجججة تألولجججى صجججحٌحة إال إذت كجججثن تلمسجججثهمون تلحثضجججرون أصجججثلة أو بوتسجججطة مجججن 

 ٌمثلهم ٌملكون "ثلث تألسهم على تألقل تلتً تمنح مثلكهث حق تلتصوٌت".

حتجججرتم وإذت لججم ٌتجججوفر هججذت تلنصجججثج تعقججد جلسجججة عثمججة، دون تلتوقجججؾ علججى تجججوفر أي نصججثج قجججثنونً معججٌن. وٌججججج إ

 .أجل خمسة عشر ٌومث على تألقل بٌن موعد تلجلستٌن تألولى وتلثثنٌة

وٌجججججوز لكججججل   .وتنظججججر تلجلسججججة تلعثمججججة بؤؼلبٌججججة أصججججوتت تلمسججججثهمٌن تلحثضججججرٌن أصججججثلة أو بوتسججججطة مججججن ٌمججججثلهم

 .مسثهم تلتصوٌت بثلمرتسلة أو بوتسطة أي شخص ٌستظهر بتوكٌل خثص

لشججججركة أن تضججججع علججججى ذمججججة تلمسججججثهمٌن مطبوعججججة خثصججججة لهججججذت وفججججً صججججورة تلتصججججوٌت بثلمرتسججججلة ٌجججججج علججججى ت

وال تحسجججج إال  .تلؽجججرض. وال ٌكجججون تلتصجججوٌت بهجججذه تلطرٌقجججة صجججحٌحث إال إذت كجججثن تإلمضجججثء بثلمطبوعجججة معرفجججث بجججه

وٌججججج أن ٌوججججه  .تألصجججوتت تلتجججً تتصجججل بهجججث تلشجججركة قبجججل إنقضجججثء تلٌجججوم تلسجججثبق عجججن إجتمجججثع تلجلسجججة تلعثمجججة

 تلشركة بوتسطة رسثلة مضمونة تلوصول مع تإلعالم بثلبلوغ."  تلتصوٌت بثلمرتسلة إلى

 

مججججن مجلججججة تلشججججركثت تلتجثرٌججججة :  " تخججججتص تلجلسججججة تلعثمججججة تلخثرقججججة للعججججثدة دون سججججوتهث  291وٌججججنص تلفصججججل 

 .بتنقٌح تلعقد تلتؤسٌسً فً جمٌع أحكثمه، وٌعتبر الؼٌث كل شرط مخثلؾ لذلك
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لعجججثدة قثنونٌجججة إال إذت كجججثن تلمسجججثهمون تلحثضجججرون أو تلممثلجججون تلجججذٌن وال تعجججد مجججدتوالت تلجلسجججة تلعثمجججة تلخثرقجججة ل

لهجججم تلحجججق فجججً تلتصجججوٌت ٌمسجججكون بمنثسجججبة تلجججدعوة تألولجججى لالنعقجججثد نصجججؾ رأس مجججثل تلشجججركة علجججى تألقجججل وثلثجججه 

 .بمنثسبة تلدعوة تلثثنٌة

دة الحقجججة ال تتججججثوز وفجججً صجججورة عجججدم تجججوفر تلنصجججثج تألخٌجججر، ٌمكجججن تلتمدٌجججد فجججً أججججل إنعقجججثد تلجلسجججة تلعثمجججة لمججج

شجججهرٌن تبتجججدتء مجججن تجججثرٌخ تلجججدعوة النعقثدهجججث، وتتخجججذ تلقجججرترتت بؤؼلبٌجججة ثلثجججً أصجججوتت تلمسجججثهمٌن تلحثضجججرٌن أو 

 تلممثلٌن تلذٌن لهم تلحق فً تلتصوٌت".

لهٌبجججة تلسجججوق تلمثلٌجججة، تلمتعلجججق بشجججروط معثلججججة أوتمجججر تلبورصجججة وبثلمعجججثٌٌر تلجججدنٌث  13تلقجججرتر عجججثم عجججدد  كمجججث ٌلجججزم

 (.Cyber Risksتلشركثت بثلتحوط من تألخطثر تإللكترونٌة ) جالت تلممسوكة بوتسطة تالعالمٌة،للس

مجلجججس تإلدترة تلجججدعوة النعقجججثد تلجمعٌجججة تلعثمجججة تلعثدٌجججة للشجججركة كمجججث ٌججججوز ذلجججك لكجججل مجججن مجججدقق أو هجججذت وٌججججوز ل

تحدٌججججد نسججججبة  مججججعتلمصججججفً عنججججد تصججججفٌة تلشججججركة،  نسججججبة معٌنججججة مججججن تلمسججججثهمٌن، مرتجججججع حسججججثبثت تلشججججركة،

 تلمسثهمٌن تلمتطلبة إلنعقثد تلجمعٌة تلعثمة للشركة، حثل إمكثنٌة تنعقثدهث بدعوة منهم.

مجججن مجلجججة تلشجججركثت تلتجثرٌجججة:  " تجججتم دعجججوة تلجلسجججة تلعثمجججة لإلنعقجججثد عجججن طرٌجججق مجلجججس   277ٌجججنص تلفصجججل 

 :تإلدترة أو هٌبة تإلدترة تلجمثعٌة وعند تلضرورة ٌمكن دعوتهث عن طرٌق

 

  .رتقج أو مرتقبً تلحسثبثت( م1

( وكٌل معٌن من تلمحكمة بطلج من كل من ٌهمه تألمر، فى حثلة تلتؤكد، أو بطلج من مسثهم أو عجدة مسجثهمٌن ٌكجون 2

 .% على تألقل من رأس مثل تلشركة 5مجموع مسثهمتهم 

 .( تلمصف3ً

عجرض عمجومً للبٌجع أو للمبثدلجة أو بعجد ( تلمسثهمٌن تلذٌن لهم تألؼلبٌجة فجً رأس تلمجثل أو فجً حقجوق تلتصجوٌت بعجد 4

 .إحثلة كتلة مرتقبة

 

وتعقد تلجلسثت تلعثمة للمسثهمٌن إجتمثعثتهث بثلمقر تإلجتمجثعً للشجركة أو بجؤي مكجثن آخجر بجثلبالد تلتونسجٌة إال إذت نجص 

 .تلعقد تلتؤسٌسً على خالؾ ذلك

وى تلجبطالن ال تقبجل إذت كجثن جمٌجع تلمسجثهمٌن وكل جلسة تجدعى خالفجث للصجٌػ تلمبٌنجة سجثبقث ٌمكجن إبطثلهجث ؼٌجر أن دعج

 حثضرٌن أصثلة أو عن طرٌق من ٌمثلهم.

 

تلمسجججتندتت تلالزمجججة تلمسجججثهمٌن للمسجججثعدة فجججً تلتصجججوٌت علجججى تلقجججرترتت تلمرتبطجججة بهجججذه  وتلتجججزم تلشجججركة بإتثحجججة

بتعٌجججججٌن مسجججججإول عالقجججججثت  تلتجججججزم تلشجججججركة تلمدرججججججة تلمسجججججتندتت وتٌضجججججث تلتجججججزم بتقرٌجججججر عجججججن تلحوكمجججججة. كمجججججث 

 .تلمستثمرٌن
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 ثالثاً: مجلس االدارة 

، وٌجججتم تختٌجججثر أعضجججثء تلمجلجججس مجججن تلمسجججثهمٌن قثبلجججة للتجدٌجججدثجججالث سجججنوتت  3تكجججون مجججدة تنتخجججثج مجلجججس تالدترة 

ٌشجججترط تحثطجججة تلمسجججثهمٌن بكثفجججة تلتفثصجججٌل عجججن أعضجججثء مجلجججس تإلدترة قبجججل تلتصجججوٌت ومجججن جهجججثت أخجججرى.، و 

 مستقلون. أعضثء مجلس تإلدترة ٌجج أن ٌكونو  .على تنتخثبهم 

جوٌلٌجججة  11تلمجججإرخ فجججً  2016لسجججنة  48مجججن تلقجججثنون عجججدد  47وبثلنسجججبة للبنجججوك وتلمإسسجججثت تلمثلٌجججة: تلفصجججل 

وتلمتعلجججق بجججثلبنوك وتلمإسسجججثت تلمثلٌجججة تلجججذي ٌجججنص علجججى أنجججه. " ٌججججج أن ٌضجججّم مجلجججس إدترة أو مجلجججس  2016

تثنججججٌن علججججى تألقججججل مسججججتقلٌَن عججججن تلمسججججثهمٌن وعضججججوت ممججججثال لصججججؽثر مرتقبججججة بنججججك أو مإسسججججة مثلٌججججة عضججججوٌن 

تلمسجججثهمٌن علجججى معنجججى تلتشجججرٌع وتلترتتٌجججج تلمتعلقجججة بثلسجججوق تلمثلٌجججة بثلنسجججبة للمإسسجججثت تلمدرججججة ببورصجججة تجججونس 

وٌمكجججن تجدٌجججد عضجججوٌة كجججل مجججن تلعضجججوٌن تلمسجججتقلٌن وتلعضجججو تلممثجججل لصجججؽثر تلمسجججثهمٌن لمجججرة  .لجججألورتق تلمثلٌجججة

ٌعججججد عضججججوت مسججججتقال علججججى معنججججى هججججذت تلقججججثنون كججججل عضججججو ال تربطججججه بثلبنججججك أو تلمإسسججججة تلمثلٌججججة أو و .وتحججججدة

بمسججججثهمٌهث أو مسججججٌرٌهث أٌججججة عالقججججة مججججن شججججؤنهث أن تمججججس مججججن تسججججتقاللٌة قججججرتره أو أن تجعلججججه فججججً حثلججججة تضججججثرج 

 .وق تلمثلٌججججةوٌعتبججججر صججججؽثر تلمسججججثهمٌن، تلعمججججوم علججججى معنججججى تلتشججججرٌع تلمتعلججججق بثلسجججج .مصججججثلح فعلٌججججة أو محتملججججة

 وٌضبط تلبنك تلمركزي تلتونسً تلمعثٌٌر تلمحددة لصفة تالستقاللٌة".

 

وٌشجججترط تلفصجججل بجججٌن منصجججج ربجججٌس مجلجججس إدترة تلشجججركة تلمدرججججة، ومنصجججج تلمجججدٌر تلعجججثم أو تلمجججدٌر تلتنفٌجججذي 

 2016جوٌلٌججججة  11تلمججججإرخ فجججً  2016لسجججنة  48مجججن تلقججججثنون عجججدد  169:  ٌججججنص تلفصجججل )تلعضجججو تلمنتجججدج( 

تلمتعلجججق بجججثلبنوك وتلمإسسجججثت تلمثلٌجججة : " ٌسجججلط محجججثفظ تلبنجججك تلمركجججزي تلتونسجججً إحجججدى تلعقوبجججثت تلمنصجججوص و

 من هذت تلقثنون على تلبنوك وتلمإسسثت تلمثلٌة تلتً ترتكج إحدى تلمخثلفثت تلتثلٌة : 170علٌهث بثلفصل 

دتخلٌجججة تلمنصجججوص علٌهجججث بهجججذت تلقجججثنون مخثلفجججة تألحكجججثم تلمتعلّقجججة بقوتعجججد تلتصجججّرؾ تلحجججذر وتلحوكمجججة وتلرقثبجججة تل

 وتلنصوص تلتنظٌمٌة تلتً ٌتّخذهث تلبنك تلمركزي تلتونسً فً تلؽرض)...("

مجججججن نفججججس تلقجججججثنون : " ٌسجججججلط محججججثفظ تلبنجججججك تلمركجججججزي تلتونسججججً فجججججً شجججججؤن تلمخثلفجججججثت  170وٌججججنص تلفصجججججل 

 من هذت تلقثنون إحدى تلعقوبتٌن تلتثلٌتٌن : 169تلمنصوص علٌهث بثلفصل 

 تإلنذتر.. 1

% مجججن رأس تلمجججثل تألدنجججى للبنجججك أو لصجججنؾ تلمإسسجججة تلمثلٌجججة تلمعنٌجججة.  15. خطٌجججة مثلٌجججة ال ٌتججججثوز مقجججدترهث 2

وتسججججتخلص تلخطثٌججججث لفثبججججدة تلخزٌنججججة تلعثمججججة للججججبالد تلتونسججججٌة بوتسججججطة بطثقججججة إلججججزتم ٌصججججدرهث وٌكسججججٌهث بثلصججججبؽة 

 لمكلؾ بثلمثلٌة فً ذلك طبق تإلجرتءتت تلوتردةتلتنفٌذٌة تلوزٌر تلمكلؾ بثلمثلٌة أو من فّوض له تلوزٌر ت

بمجلجججة تلمحثسجججبة تلعمومٌجججة. وفجججً صجججورة تلعجججود الرتكجججثج نفجججس تلمخثلفجججة ٌمكجججن لمحجججثفظ تلبنجججك تلمركجججزي تلتونسجججً 

 أن ٌضثعؾ تلعقوبة موضوع تلمطة تلثثنٌة من هذت تلفصل أو إحثلتهث للجنة تلعقوبثت.

 مخثلفة ممثثلة للمخثلفة تألولى خالل تلعثم تلموتلً لتثرٌخ وٌعتبر عودت على معنى هذت تلقثنون ترتكثج 

 صدور قرتر محثفظ تلبنك تلمركزي تلتونسً بثلعقوبة".
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وهنجججثك آلٌجججثت ٌلتجججزم مجلجججس إدترة تلشجججركة تلمدرججججة بإتبثعهجججث، تضجججمن تحتجججرتم تلشجججركة للقجججوتنٌن وتللجججوتبح تلسجججثرٌة، 

وتلججججدتبنٌن وأصججججحثج تلمصججججثلح تألخججججرى  ، وتنبثججججق  وتلتزتمهججججث بثإلفصججججثح عججججن تلمعلومججججثت تلجوهرٌججججة للمسججججثهمٌن

 عجججن مجلجججس إدترة تلشجججركة تلمدرججججة لجنجججة تلتجججدقٌق وتلمرتجعجججة لضجججمثن تلتجججزتم تلشجججركة بجججثلقوتنٌن وتللجججوتبح تلسجججثرٌة،

 2016لسججججنة  48مججججن تلقججججثنون عججججدد  50ولجنججججة إدترة تلمخججججثطر بثلنسججججبة للبنججججوك وتلمإسسججججثت تلمثلٌججججة )تلفصججججل 

 و لجنجججججة تلترشجججججٌحثت وتلمكثفجججججآت ،وتلمتعلجججججق بجججججثلبنوك وتلمإسسجججججثت تلمثلٌجججججة( 2016جوٌلٌجججججة  11تلمجججججإرخ فجججججً 

مجججن تلقجججثنون تلمجججذكور تعجججاله: "  51بثلنسجججبة للبنجججوك وتلمإسسجججثت تلمثلٌجججة تسجججمى لجنجججة تلتعٌٌنجججثت وتلتجججثجٌر )تلفصجججل 

علجججججى كجججججل بنجججججك أن ٌحجججججدث لجنجججججة للتعٌٌنجججججثت وتلتؤجٌرمنبثقجججججة عجججججن مجلجججججس تإلدترة أو مجلجججججس تلمرتقبجججججة تسجججججثعده 

 بثلخصوص فً تصور ومتثبعة سٌثسثت:

 تلتعٌٌن وتلتؤجٌر، -

 . تعوٌض تلمسٌرٌن وتإلطثرتت تلعلٌث وتالنتدتبثت، إدترة وضعٌثت تضثرج تلمصثلح."( -

 

بعجججججض تلنقجججججثط علجججججى ؼجججججرتر تلمهجججججثم وتلصجججججالحٌثت وطجججججرق تلعمجججججل.... تحجججججددهث و ٌقجججججوم مجلجججججس تإلدترة بوضجججججع 

كوت عنهجججث فجججً تلقجججوتنٌن وتلترتتٌجججج، فمجججن تلمنطقجججً، أن ٌتجججولى تلنصجججوص تلقثنونٌجججة. أمجججث بثلنسجججبة للتفثصجججٌل تلمسججج

 مجلس تالدترة تحدٌدهث.  

 الحٌثته ألحد أعضثبه، أو لؽٌرهم.ٌجوز لمجلس تإلدترة تفوٌض إحدى صال و

 

وتلججججزم قوتعججججد تلحوكمججججة مجججججثلس تإلدترة بتكججججوٌن لجنججججة للمكثفججججآت وتلترشججججٌحثت بإمكثنهججججث أن توصججججً بتقججججدٌم مقثبججججل 

 تلمجثلس تلتنفٌذٌٌن. وٌتطلج تإلفصثح عن أسمثء أعضثء تللجنة فً تلتقرٌر تلسنوي للشركة.مثدي ألعضثء 

 

 وبثإلضثفة إلى مث سبق فإن ٌنبؽً على مجلس تإلدترة تلقٌثم بمث ٌلً:

 11تلمججججإرخ فججججً  2016لسججججنة  48مججججن تلقججججثنون عججججدد  48فبثلنسججججبة للبنججججوك ومإسسججججثت تلقججججرض، ٌججججنص تلفصججججل 

بجججثلبنوك وتلمإسسجججثت تلمثلٌجججة علجججى مجججث ٌلجججً: " ٌتجججولى مجلجججس تإلدترة أو مجلجججس تلمرتقبجججة وتلمتعلجججق  2016جوٌلٌجججة 

تحدٌجججد تسجججترتتٌجٌة تلبنجججك أو تلمإسسجججة تلمثلٌجججة ومتثبعجججة تنفٌجججذهث. وعلٌجججه أن ٌحجججرص علجججى متثبعجججة كجججل تلمتؽٌجججرتت 

ٌن وكججل تألطججرتؾ تلهثمججة تلتججً تججإثر فججً نشججثط تلبنججك أو تلمإسسججة  تلمثلٌججة بمججث ٌحفججظ مصججثلح تلمججودعٌن وتلمسججثهم

 تلمعنٌة وبصفة عثمة مصثلح تلبنك أو تلمإسسة تلمثلٌة على تلمدى تلطوٌل. وٌتولى بثلخصوص :

مرتقبجججة مجججدى تلتجججزتم إدترة تلبنجججك أو تلمإسسجججة تلمثلٌجججة بمنظومجججة تلحوكمجججة وتقٌٌمهجججث بشجججكل دوري وتؤقلمهجججث مجججع  - 

ة مججججن حٌججججث حجججججم تلنشججججثط وتشججججعج تلعملٌججججثت تلمتؽٌججججرتت تلهثمججججة تلتججججً ٌشججججهدهث تلبنججججك أو تلمإسسججججة تلمثلٌججججة خثصجججج

 وتطور تألسوتق وتلمتطلبثت تلتنظٌمٌة،

وضججججع تسججججترتتٌجٌة للمخججججثطرة بثلتشججججثور مججججع تإلدترة تلعثمججججة أو هٌبججججة تإلدترة تلجمثعٌججججة تؤخججججذ بعججججٌن تالعتبججججثر  - 

 تلمحٌط تلتنثفسً وتلترتٌبً وقدرة تلبنك أو تلمإسسة تلمثلٌة على تلتحكم فً تلمخثطر،
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 ن تإلدترة تلعثمة أو هٌبة تإلدترة تلجمثعٌة،تعٌٌ - 

 ختم تلقوتبم تلمثلٌة وإعدتد تلتقرٌر تلسنوي للبنك أو للمإسسة تلمثلٌة، - 

وضجججججع منجججججثهج لقٌجججججثس مجججججدى مالبمجججججة تألمجججججوتل تلذتتٌجججججة لحججججججم تلمخجججججثطر وطبٌعتهجججججث وسٌثسجججججثت إدترة تلسجججججٌولة  - 

 نظومة تلمرتقبة تلدتخلٌةومتطلبثت تالمتثثل للقوتنٌن وتلنصوص تلمنظمة للنشثط وم

 وتلعمل على تنفٌذهث،

 تعٌٌن تلمسإول عن هٌكل تلتدقٌق تلدتخلً بثقترتح من تإلدترة تلعثمة أو هٌبة تإلدترة تلجمثعٌة. - 

وٌتعجججججٌن علجججججى مجلجججججس تإلدترة أو مجلجججججس تلمرتقبجججججة أن ٌضجججججع تلمجججججوترد تلمثلٌجججججة وتلبشجججججرٌة وتللوجسجججججتٌة وتلجججججنظم 

 ".تإلجرتبٌة تلكفٌلة بتحقٌق ذلك

 

( تجججنص علجججى أن مجلجججس تالدترة ٌعجججد 201و  266أمجججث بثلنسجججبة لسجججثبر تلشجججركثت تألخجججرى، فجججثن م.ش.ت )تلفصجججل  

 تلتقرٌر تلسنوي تلمفصل حول تصرؾ تلشركة. وٌجج أن ٌتضمن هذت تلتقرٌر بٌثنثت حول:

 تألحكثم تلمطبقة على تسمٌة و تعوٌض أعضثء مجلس تإلدترة أو مجلس تلمرتقبة؛  -

 ل تلرقثبة تلدتخلٌة..."عنثصر حو -

 

  رابعاً: إدارة الرلابة الداخلٌةInternal Audit 

و ٌشجججترط أن ٌكججججون ضججججمن هٌكججججل إدترة تلشججججركة تلمدرجججججة، إدترة مختصججججة بثلرقثبججججة تلدتخلٌججججة ، حٌججججث ٌتججججولى إدترة 

علمجججث وأن أهجججدتؾ ومهجججثم تلرقثبجججة  تلرقثبجججة تلدتخلٌجججة مسجججبول متفجججرغ لجججذلك بثلشجججركة ومجججن تلقٌجججثدتت تإلدترٌجججة فٌهجججث ،

 .تلدتخلٌة محددة بثلنصوص تلقثنونٌة وتلترتٌبٌة

 

 ومن أبرز مسإولٌثت ومهثم إدترة تلرقثبة تلدتخلٌة مثٌلً :

 تلجزء تلثثنً  "فحص عملٌثت تلرقثبة تلدتخلٌة لؽثٌة تحسٌن نجثعته"  01تلمعٌثر تلعثم للمحثسبة 

"  14بثلرقثبجججة تلدتخلٌجججة وتلتنظجججٌم تلمحثسجججبً فجججً تلمإسسجججثت تلبنكٌجججة تلفقجججرة وتلخجججثص   22تلمعٌجججثر تلمحثسجججبً عجججدد 

 تلسهر على حسن سٌر نظثم تلرقثبة تلدتخلٌة وكفثءته ونجثعته".

وتلخجججثص بثلرقثبجججة تلدتخلٌجججة وتلتنظجججٌم تلمحثسجججبً فجججً مإسسجججثت تلتجججؤمٌن و/أو إعجججثدة   27تلمعٌجججثر تلمحثسجججبً عجججدد  

 فثٌة نظثم تلرقثبة تلدتخلٌة ونجثعته وكذلك تقدٌم توصٌثت لتحسٌنه"" فحص وتقٌٌم ك 20تلتؤمٌن تلفقرة 

مكجججرر مجججن  م.ش.ت  تلجججذي ٌجججنص : " وتسجججهر تللجنجججة تلدتبمجججة للتجججدقٌق علجججى تلتؤكجججد مجججن  256تضجججثفة تلجججى تلفصجججل 

إرسججججثء تلشججججركة ألنظمججججة رقثبججججة دتخلٌججججة مجدٌججججة مججججن شججججؤنهث تطججججوٌر تلكفججججثءة وتلنجثعججججة وحمثٌججججة أصججججول تلشججججركة 

تلمعلومججججة تلمثلٌججججة وتحتججججرتم تألحكججججثم تلقثنونٌججججة وتلترتٌبٌججججة. وتتججججولى تللجنججججة متثبعججججة أعمججججثل أجهججججزة  وضججججمثن أمثنججججة

 تلرقثبة لدى تلشركة وتقوم بثقترتح مرتقج أو مرتقبً تلحسثبثت وبثلمصثدقة على تعٌٌن تلمدققٌن تلدتخلٌٌن."

 

 



 
 

                                                             العربٌةدلٌل استرشادي لمواعد حوكمة الشركات المدرجة فً األسواق المالٌة                   
 20 

 

  ًخامساً: مراجع أو مدلك الحسابات الخارجExternal Audit 

، حٌجججث ٌجججنص ٌجججة تلعثمجججة للشجججركة تلجهجججة تلمسجججبولة عجججن تعٌجججٌن مرتججججع أو مجججدقق تلحسجججثبثت تلخجججثرجًتعتبجججر تلجمع

لتجججً كثت تلشجججر"على تتلمتعلجججق بإعجججثدة تنظجججٌم تلسجججوق تلمثلٌجججة :  1994لسجججنة  117مجججن تلقجججثنون عجججدد  20تلفصجججل 

تء تلمحثسجججججججججبٌن تلخبجججججججججررصة أن تعٍن مرتقج حسثبثتهث من بٍن أعضثء هٍةة لبجججججججججومدرجة بثلمثلٌجججججججججة تكون أورتقهث ت

 ثثلثث من م. ش. ت. 13مكرر و  13و  13لتونسٌة". تضثفة تلى تلفصول تلبالد بث

 

 أبرز تلمهثم تلتً ٌعهد بهث إلى مرتجع أو مدقق تلحسثبثت تلخثرجً مث ٌلً:ومن 

 

 تقدٌم نسخة من تقرٌره على تلجمعٌة تلعثمة للشركة -

بخصججججوص مججججدي تلتزتمهجججث بمبججججثدئ حوكمججججة  تقجججدٌم نسججججخة مجججن تقرٌججججره علججججى تلتقرٌجججر تلججججذي تعججججده تلشجججركة -

 1994لسججججنة  117سثدسججججث مججججن تلقججججثنون عججججدد  3تلشججججركثت إلججججى تلجهججججة تلرقثبٌججججة تلمعنٌججججة )حسججججج تلفصججججل 

تلمتعلجججق بثعجججثدة تنظجججٌم تلسجججوق تلمثلٌجججة: " بؽجججض تلنظجججر عجججن تلتزتمثتجججه تلقثنونٌجججة ٌججججج علجججى كجججل مرتقجججج 

بكججل أمججر مججن شججؤنه أن ٌشججكل خطججرت علجججى  (إعججالم هٌبججة تلسججوق تلمثلٌججة1حسججثبثت شججركة مسججثهمة عثمججة : 

( موتفجججثة هٌبجججة تلسجججوق تلمثلٌجججة بنسجججخة مجججن  2مصجججثلح تلشجججركة أو حجججثملً أورتقهجججث تلمثلٌجججة فجججور علمجججه بجججه . 

 كل تقرٌر ٌوجهه للجلسة تلعثمة وذلك فً نفس تلوقت."

مجججن م. ش . ت : "ٌحقجججق مرتقجججج تلحسجججثبثت، وتحجججت مسجججإولٌته فجججً سجججالمة "تلقجججوتبم  258ٌجججنص تلفصجججل  -

تلمثلٌة"تلشججججركة وٌضججججمن نزتهتهججججث طبججججق تألحكججججثم تلقثنونٌججججة وتلترتٌبٌججججة تلجججججثري بهججججث تلعمججججل. وٌسججججهر علججججى 

مججججن هججججذه تلمجلججججة، وٌجججججج علٌججججه إبججججالغ  16إلججججى  12إحتججججرتم تألحكججججثم تلمنصججججوص علٌهججججث بثلفصججججول مججججن 

 تلجلسة تلعثمة تلسنوٌة بوتسطة تقرٌر كل خرق ألحكثم هذه تلفصول".

ش . ت: ")...( وٌحججججرر مرتقججججج أو مرتقبججججو تلحسججججثبثت تقرٌججججرت خثصججججث  مججججن م. 258كمججججث ٌججججنص تلفصججججل 

مجججن م. ش. ت، وتنظجججر تلجلسجججة تلعثمجججة فجججً تلمصجججثدقة  200ٌتعلجججق بثلعملٌجججثت تلمنصجججوص علٌهجججث بثلفصجججل 

 فً ضوبه".

مجججن م. ش . ت ٌجججنص : " توكجججل لمرتقجججج أو مرتقبجججً تلحسجججثبثت مهمجججة مرتجعجججة تلجججدفثتر  266أمجججث تلفصجججل  -

تلتجثرٌجججة وتلقجججٌم تلمثلٌجججة للشجججركة ومرتقبجججة صجججحة وصجججدق تإلحصجججثءتت وتلقجججوتبم تلمثلٌجججة وتلخزتنجججة وتألورتق 

وتلتحقججججق مججججن صججججحة تلمعلومججججثت تلتججججً تضججججمنهث تقرٌججججر مجلججججس تإلدترة أو هٌبججججة تإلدترة تلجمثعٌججججة عججججن 

حسجججثبثت تلشجججركة. وٌبجججدي مرتقجججج تلحسجججثبثت رأٌجججث حجججول نزتهجججة تلقجججوتبم تلمثلٌجججة تلسجججنوٌة ومصجججدتقٌتهث طبقجججث 

ن تلمتعلجججق بنظجججثم تلمحثسجججبة للمإسسجججثت تلججججثري بجججه تلعمجججل. وٌتؤكجججد مرتقبجججو تلحسجججثبثت بصجججفة دورٌجججة للقجججثنو

 من نجثعة نظثم تلرقثبة ألدتخلٌة".  

تلمتعلجججق بإعجججثدة تنظجججٌم تلسجججوق تلمثلٌجججة : مجججع  1994لسجججنة  117مجججن تلقجججثنون عجججدد  3تضجججثفة تلجججى تلفصجججل  -

علجججى شجججركثت تلمسجججثهمة تلعثّمجججة أن تجججودع لجججدى  مرتعجججثة تألحكجججثم تلمتعلّقجججة بمإسسجججثت تلتوظٌجججؾ تلجمجججثعً،



 
 

                                                             العربٌةدلٌل استرشادي لمواعد حوكمة الشركات المدرجة فً األسواق المالٌة                   
 21 

 

مجججن هجججذت تلقجججثنون أو أن  63هٌبجججة تلسجججوق تلمثلٌجججة وبورصجججة تألورتق تلمثلٌجججة بتجججونس تلمشجججثر إلٌهجججث بثلفصجججل 

ٌججوم علججى تألقججّل قبججل تججثرٌخ  15ترسججل إلٌهمججث وفججً أجججل أقصججثه أربعججة أشججهر مججن نهثٌججة تلسججنة تلمحثسججبٌة و

ججججدول تألعمجججثل ومشجججروع تلقجججرترتت  :تلجججورق وعلجججى حثمجججل ممؽجججنط تنعقجججثد تلجلسجججة تلعثّمجججة تلعثدٌجججة علجججى

تلمقترحجججججة مجججججن قبجججججل مجلجججججس تإلدترة أو هٌبجججججة تإلدترة تلجمثعٌّجججججة، تلوثجججججثبق وتلتقجججججثرٌر تلمنصجججججوص علٌهجججججث 

مجججن نفجججس تلمجلجججة  471حسجججج تلحثلجججة مجججن مجلجججة تلشجججركثت تلتجثرٌجججة وبثلفصجججل  235أو  201بثلفصجججلٌن 

ٌججججر تلسججججنوي حججججول تلتصججججرؾ فججججً تلشججججركة تلمعلومججججثت تلتججججً عنججججد تالقتضججججثء. وٌجججججج أن ٌتضججججمن تلتقر

ٌضججججبطهث ترتٌججججج هٌبججججة تلسججججوق تلمثلٌججججة وبثلخصججججوص عرضججججث حججججول نتججججثبج تألنشججججطة وتطورهججججث تلمتوقججججع 

وتلتؽٌٌجججرتت تلمدخلجججة علجججى طجججرق إعجججدتد تقجججدٌم تلقجججوتبم عنجججد تالقتضجججثء وعنثصجججر حجججول تلرقثبجججة تلدتخلٌجججة، 

حسججججج تلحثلججججة  472و  269و  200لٌهججججث بثلفصججججول تقججججثرٌر مرتقججججج أو مرتقبججججً تلحسججججثبثت تلمنصججججوص ع

 من مجلة تلشركثت تلتجثرٌة، وٌجج أن تتضمن تلك تلتقثرٌر تقٌٌمث عثمث للرقثبة تلدتخلٌة."

 

 المراجعة/ التدلٌك والمراجعة  سادساً: لجنةAudit Committee 

ون تللجنججججة تلدتبمججججة وٌجججججج أن تتكججججٌجججججج أن ٌكججججون هنججججثك لجنججججة للتججججدقٌق وتلمرتجعججججة تنبثججججق عججججن مجلججججس تإلدترة، 

للتججدقٌق علججى تألقججل مججن ثالثججة أعضججثء، ٌقججع تعٌٌججنهم مججن قبججل مجلججس تإلدترة أو مجلججس تلمرتقبججة حسججج تلحثلججة مججن 

وال ٌمكججن أن ٌكججون مججن بججٌن أعضججثء تللجنججة تلدتبمججة للتججدقٌق تلججربٌس تلمججدٌر تلعججثم أو تلمججدٌر تلعججثم  .بججٌن أعضججثبهمث

 .أو تلمدٌر تلعثم تلمسثعد

أعضجججثء تللجنججججة تلدتبمجججة للتججججدقٌق مقثبجججل ممثرسججججة نشجججثطهم مبلؽججججث مثلٌجججث ٌججججتم تحدٌجججده وتحمٌلججججه حسججججج وٌمكجججن مججججنح 

 من مجلة تلشركثت تلتجثرٌة بخصوص منحة تلحضور." 204تلشروط تلتً ٌنص علٌهث تلفصل 

 وٌنثط بهث تلمهثم تَتٌة:

 رجٌةتلتؤكد من تلتزتم تلشركة بإتبثع تلنظم وتللوتبح وتلقوتنٌن تلدتخلٌة وتلخث -

 درتسة تلمالحظثت أو تلمخثلفثت تلوتردة من تلجهثت تلرقثبٌة ومتثبعة مث تم بشؤنهث -

تسجججهر تللجنجججة تلدتبمجججة للتجججدقٌق علجججى تلتؤكجججد مجججن إرسجججثء تلشجججركة ألنظمجججة رقثبجججة دتخلٌجججة مجدٌجججة مجججن شجججؤنهث  -

كججججثم تطججججوٌر تلكفججججثءة  وتلنجثعججججة وحمثٌججججة أصججججول تلشججججركة وضججججمثن أمثنججججة تلمعلومججججة تلمثلٌججججة وتحتججججرتم تألح

تلقثنونٌجججة وتلترتٌبٌجججة. وتتجججولى تللجنجججة متثبعجججة أعمجججثل أجهجججزة تلرقثبجججة لجججدى تلشجججركة وتقجججوم بجججثقترتح مرتقجججج أو 

 مرتقبً تلحسثبثت وبثلمصثدقة على تعٌٌن تلمدققٌن تلدتخلٌٌن.

 

 سابعاً: االفصاح والشفافٌة 
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من تلحثلجججججججججججة  حسج  472و  269و  200بثلفصجججججججججججول علٍهث تلمنصجججججججججججوص تقثرٍر مرتقج أو مرتقبً تلحسثبثت  -

 .للرقثبة تلدتخلٌة"تقٍٍمث عثمث تلتقثرٌر وٍجج أن تتضمن تلك رٍة. تلتجثكثت لشرمجلة ت

 

 

أن ٌجججتم  علجججى لقجججوتبم تلمثلٌجججة تلسجججنوٌة وتقرٌجججر مرتقجججج تلحسجججثبثتلبنشجججر ملخجججص وتٍؾ  و ٌشجججترط أن تقجججوم تلشجججركة

تلنشجججر فجججً تلصجججحؾ، وأن ٌكجججون تلنشجججر قبجججل تنعقجججثد موعجججد تلجمعٌجججة تلعثمجججة بفتجججرة معٌنجججة )ٌرججججً تحدٌجججدهث حجججثل 

قثد تثرٍخ تنعل قبّل ٍوم على تألق 15و تلسججججججججججنة تلمحثسججججججججججبٌة أقصثه أربعة أشهر من نهثٍة ل فً أجتطلججججججججججج ذلججججججججججك: 

تلجلسججججة تلعثمججججة تلعثدٌججججة(، وأن ٌشججججمل تلنشججججر تلقججججوتبم تلمثلٌججججة تلمسججججتقلة وتلمجمعججججة للشججججركثت تلملزمججججة بتقججججدٌم قججججوتبم 

وجوج نشر تلججججى مة تلعججججثهمة تلمسججججثتخضع شركثت مججججن م. ش. ت (. كمججججث  472و  471تلفصججججول (مثلٌججججة مجمعججججة 

ت بثلنشجججرٌة تلرسجججمٌة لهٌبجججة تلسجججوق تلمثلٌجججة تلحسجججثبثي مرتقج بجججثلنص تلكثمجججل لجججرأمصحوبة تلمثلٌجججة تلسجججنوٌة قوتةمهث 

تلمعلومجججثت تألخجججرى تلتجججً قجججد تتطلجججج تلتشجججرٌعثت تصجججدتر تقرٌجججر سجججنوي ٌضجججم تلقجججوتبم تلمثلٌجججة بثإلضجججثفة تلجججى كثفجججة 

 117مجججن تلقجججثنون عجججدد  3حٌجججث ٌجججنص تلفصجججل ٌجججنص تلفصجججل  تهجججم تلمسجججثهمٌن أو أصجججحثج تلمصجججثلح تألخجججرٌن،

ة ملعججججججثتلمسججججججثهمة على شركثت ت، عًلجمججججججثظٍؾ تلتججججججوسسثت تبمججججججإ: "مع مرتعثة تألحكثم تلمتعلقة  1994لسججججججنة 

تلقججججثنون من هذت  63تلمشججججثر تلٌهججججث بثلفصججججل نس بتوتلمثلٌججججة وبورصة تألورتق لمثلٌججججة ق تلسججججوى هٍةة تلججججدأن تودع 

تثرٍخ ل قبّل ٍوم على تألق  15وتلسجججججججججججنة تلمحثسجججججججججججبٌة أقصثه أربعة أشهر من نهثٍة ل فً أجل تلٌهمجججججججججججث وأو أن ترس

 ممؽنط : ل وعلى حثمتلورق على تلجلسة تلعثمة تلعثدٌة تنعقثد 

 تلجمثعٌة، هٍةة تإلدترة  مجلس تإلدترة أول من قبتلقرترتت تلمقترحة ومشروع ل تألعمثل جدو -

تلشجججججركثت  تلتجثرٌجججججة من مجلة تلحثلجججججة حسج  235أو  201لفصجججججلٌن بثتلمنصجججججوص علٌهجججججث رٍر تلتقجججججثثثةق ولجججججوت -

تلشجججججركة فً ل تلتصجججججرؾ حوتلتقرٌجججججر تلسجججججنوي عند تالقتضثء. وٍجج أن ٍتضمن تلمجلجججججة من نفس  471بثلفصجججججل و

نتثةج تألنشطة  وتطورهث ل عرضث حوخصججججججججوص تلسججججججججوق تلمثلٌججججججججة وبثلٍضبطهث ترتٍج هٍةة تلمعلومججججججججثت  تلتججججججججً 

قثبة لجججججججرتل عند تالقتضثء وعنثصر حوتلقجججججججوتبم تلمثلٌجججججججة تقدٍم و على طرق إعدتد تلتؽٌٌجججججججرتت تلمدخلجججججججة وتلمتوقجججججججع 

 تلدتخلٌة، 

تتمثججججل فججججً  وتلتجججزم تلشججججركثت تلمدرججججة بثإلفصججججثح عجججن معلومججججثت تلشججججركة تلمثلٌجججة مججججن خجججالل أنظمججججة تلكترونٌجججة 

، كمجججث تقجججوم تلشجججركة تلمدرججججة بتعٌجججٌن مسجججبول لعالقجججثت تلمسجججتثمرٌن ٌكجججون تلنشجججرٌة تلرسجججمٌة للهٌبجججة و موقجججع تلهٌبجججة 

 عججججن تدترة وسججججثبل تالفصججججثح بثلشججججركة وتلججججرد علججججى تستفسججججثرتت تلمسججججثهمٌن تلمهتمججججٌن بثلشججججركة وتدتبهججججث. مسججججبوال

وتالفصجججثح عجججن تلمعلومجججثت ؼٌجججر  وتقجججوم تلشجججركة بثإلفصجججثح عجججن قوتبمهجججث تلمثلٌجججة تلمدققجججة وتقرٌجججر تلمجججدقق تلخجججثرجً

عججججن تشججججكٌل مجلججججس تالدترة  ٌنبؽججججً علٌهججججث تإلفصججججثح ثكمجججج ل تلبحججججث وتلتنمٌججججة(. فً مجثلشججججركة تتلمججججثلً )نشججججثط  

وهٌكلجججة تلملكٌجججة بهجججث وبشجججركثتهث تلتثبعجججة وتلشجججقٌقة وكجججذلك تلتقجججثرٌر تلسجججنوٌة، وأٌجججة أحجججدتث أو معلومجججثت أخجججرى تهجججم 

خججججرٌن، وتلتقججججثرٌر تلسججججنوٌة وتلدورٌججججة وتقرٌججججر مججججدى  تلتججججزتم تلشججججركة بقوتعججججد تلمسججججثهمٌن وأصججججحثج تلمصججججثلح تَ

 حوكمة تلشركثت.
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من هذت  3بثلفصججججججججججججججججل علٍهث  ل تلمنصججججججججججججججججوص فً تَجثتلعثصججججججججججججججججمة وعلى أعمدة صحٍفة ٍومٍة صثدرة بتونس 

 تلمتعلق بإعثدة تنظٌم تلسوق تلمثلٌة ( .   1994لسنة  117مكرر من قثنون عدد  3تلقثنون. )تلفصل 

 

  ثامناً: تجنب تعارض المصالحerestsConflict of Int 

هنثك قوتعد ملزمة ألعضثء مجلس تإلدترة وتلمدٌرٌن وتلعثملٌن بشؤن تجنج تعثرض تلمصثلح وتعثمالت تألطرتؾ ذتت 

ق تلمثلٌة تلمصدرة تلعالقة كمث توجد قوتعد مكتوبة بخصوص تعثمالت أعضثء مجلس إدترة تلشركة وموظفٌهث فً تألورت

 من ترتٌج هٌبة تلسوق تلمثلٌة تلمتعلق بثلمسثهمة تلعثمة(.   و مث ٌلٌه  47من قبل تلشركة تتمثل فً )تلفصل 
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 الجزائر
 

 

 أوالً: اإلطار العام المانونً والتشرٌعً

تعتبججر هٌبججة تلسججوق تلمثلٌججة تلجهججة تلمنججوط بهججث مسججبولٌة تإلشججرتؾ ونشججر تلججوعً وتلرقثبججة علججى تنفٌججذ أحكججثم حوكمججة 

لتطبٌججق قوتعجججد تلحوكمججة النججه ؼٌجججر محججدد بقجججثنون تسثسججً صجججرٌح. أمججث تإلطجججثر  تتبجججثع أٌججة أسجججثلٌجتلشججركثت والٌججتم 

 تلتشرٌعً تلذي ٌنظم تلحوكمة أٌضث ال ٌوجد إطثر تشرٌعً ٌنضم حوكمة تلشركثت تلمدرجة فً هذت تلشؤن. 

 

 ثانٌاً: الجمعٌة العامة للشركة وحماٌة حموق المساهمٌن

تلمسججثهمٌن الجتمثعججثت تلجمعٌججة تلعثمججة للشججركة وهججً نسججبة علججى تلتصججوٌت. كمججث أنججه ال توجججد قٌججود علججى حضججور 

 (.Cyber Risksٌوجد أي تشرٌع ٌلزم تلشركثت بثلتحوط من تألخطثر تإللكترونٌة )

هججذت وٌجججوز لججربٌس مجلججس تإلدترة تلججدعوة النعقججثد تلجمعٌججة تلعثمججة تلعثدٌججة للشججركة كمججث ٌجججوز ذلججك لكججل مججن مججدقق 

حسججججثبثت تلشججججركة، تلمصججججفً عنججججد تصججججفٌة تلشججججركة، وٌجججججوز هججججذت تألمججججر كججججذلك لنسججججبة معٌنججججة مججججن أو مرتجججججع 

تلمسجججثهمٌن، ومجججع تحدٌجججد نسجججبة تلمسجججثهمٌن تلمتطلبجججة النعقجججثد تلجمعٌجججة تلعثمجججة للشجججركة، حجججثل إمكثنٌجججة تنعقثدهجججث بجججدعوة 

ٌملكجججون تلنصجججؾ علجججى  مجججنهم ،تن تلجمعٌجججة تلتؤسٌسجججٌة ال ٌصجججح تجججدتولهث إال بحضجججور تلمسجججثهمٌن تلجججذٌن ٌمثلجججون أو

تألقججل مججن تألسججهم هججذت و تالجتمججثع تألول فججإذت لججم ٌكتمججل هججذت تلنصججثج وتسججتدعٌت تلجمعٌججة تلتؤسٌسججٌة الجتمججثع ثججثن 

فٌججججج أن ٌحضجججر فٌجججه مجججن ٌمثجججل ربجججع تألسجججهم فجججً تلتصجججوٌت فجججإذت لجججم ٌتجججوتفر هجججذت تلنصجججثج كجججذلك ،تججججل تالجتمجججثع 

 تجتمثع تم عقده مع بقثء تلمطلوج هو تلربع دتبمث. لموعد ٌحدد خالل شهرٌن على تألكثر من تثرٌخ آخر

 

أمججث تلجمعٌججة تلعثمجججة ؼٌججر تلعثدٌججة فٌجججتم دعوتهججث لالنعقجججثد فججً تلحججثالت تلتثلٌجججة: تعججدٌل تلنظججثم تألسثسجججً للشججركة، حجججل 

 تلشركة، وتصفٌتهث، تندمثج تلشركة، تلتصرؾ فً نسبة معٌنة من أصول تلشركة.

حضججججور تجتمججججثع أعمججججثل تلجمعٌججججة وذلججججك بثإلفصججججثح تلكثمججججل عمججججث ٌتضججججمنه وبإمكججججثن تلشججججركة تلتٌسججججٌر للمسججججثهمٌن 

جججدول تألعمجججثل مجججن موضجججوعثت، هجججذت وٌججججج علجججى تلشجججركة أن تفصجججح عجججن أسجججمثء أعضجججثء مجلجججس تإلدترة، أسجججمثء 

 مجلجس قجدمهث تلتجً تلقجرترتت مشجثرٌع تألعضجثء تلجذٌن تؽٌبجوت عجن حضجور تلمجلجس أو تللججثن تلمنبثقجة منجه،  نجص

 قججدمهث تلتججً تلقججرترتت مشججروع نججص تالقتضججثء للجمعٌججة ،وعنججد ٌقججدم تلججذي تإلدترة مجلججس تإلدترة، تقرٌججر

 تسبثبهث. بٌثن و تلمسثهمون

وتلتججججزم تلشججججركة بنشججججر ملخججججص تقرٌججججر مجلججججس تإلدترة وتقرٌججججر مرتجججججع أو مججججدقق تلحسججججثبثت، و ال وجججججود لججججنص 

وعالقججججثت تلمسججججتثمرٌن، ٌعهججججد إلٌججججه قججججثنونً ٌججججنص علججججى تلتججججزتم تلشججججركة تلمدرجججججة بتعٌججججٌن مسججججبول عججججن تلحوكمججججة 

 مسبولٌة متثبعة وتطبٌق مبثدئ تلحوكمة وتلرد على تستفسثرتت تلمسثهمٌن.
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 ثالثاً: مجلس االدارة

ٌحجججدد تلقجججثنون تألسثسجججً مجججدة عضجججوٌة مجلجججس تلمجججدٌرٌن ضجججن حجججدود تتجججرتوح مجججن عجججثمٌن إلجججى سجججتة أعجججوتم  وعنجججد 

ر بؤربعجججة سجججنوتت  ، وٌجججتم تختٌجججثر أعضجججثء تلمجلجججس مجججن عجججدم وججججود أحكجججثم قثنونٌجججة أسثسجججٌة صجججرٌحة فجججإن لمجججدة تقجججد

تلمسجججثهمٌن فقجججط ، وٌشجججترط تحثطجججة تلمسجججثهمٌن بكثفجججة تلتفثصجججٌل عجججن أعضجججثء مجلجججس تإلدترة قبجججل تلتصجججوٌت علجججى 

تنتخجججثبهم، وال ٌوججججد قجججثنون أسثسجججً صجججرٌح بتوزٌجججع أعضجججثء مجلجججس تإلدترة حسجججج تالسجججتقاللٌة وأٌضجججث بحجججد أدنجججً 

 مجلس إدترة تلشركة. لألعضثء تلمستقلٌن بتشكٌلة

و ٌشجججترط تلفصجججل بجججٌن منصجججج ربجججٌس مجلجججس إدترة تلشجججركة تلمدرججججة، ومنصجججج تلمجججدٌر تلعجججثم أو تلمجججدٌر تلتنفٌجججذي 

)تلعضججججو تلمنتججججدج( وٌجججججج توضججججٌح تسججججبثج ذلججججك فججججً تلتقرٌججججر تلسججججنوي للشججججركة فججججً حثلججججة  لججججم  تلتججججزم تلشججججركة 

 بثلفصل. 

 قبة، لكن َ تلزم تلشركة تإللتزآم بمعثٌٌر تلحوكمة .وتنبثق عن مجلس إدترة تلشركة تلمدرجة لجنة تلمرت

وٌقجججوم مجلجججس تإلدترة بوضجججع تإلججججرتءتت تلمتعلقجججة بتشجججكٌل هجججذه تللججججثن، وتحدٌجججد مهجججثم ومجججدة عملهجججث، وتلصجججالحٌثت 

تلممنوحججة لهججث وذلججك علجججى تلنحججو تالتججً : إذت تجججم تعٌججٌن أعضججثء مجلجججس تلمرتقبججة فججً تلقجججثنون تألسثسججً للشججركة فجججال 

تجججثوز مججدة عضججوٌتهم ثججالث سججنوتت أمججث إذت تججم تعٌٌججنهم مججن طججرؾ تلجمعٌججة تلعثمججة تلعثدٌججة، فججال ٌجججوز ٌجججوز أن ت

( سججججنوتت، و فججججً حثلججججة تنفصججججثل تلشججججركة أو تنججججدمثجهث ٌججججتم تعٌججججٌن أعضججججثء 6أن تتجججججثوز مججججدة عضججججوٌتهم سججججت )

 .مجلس تلمرتقبة من طرؾ تلجمعٌة تلعثمة ؼٌر تلعثدٌة

علجججى سجججٌر أعمجججثل تلشجججركة مجججن طجججرؾ مجلجججس تلمجججدرٌن بمعنجججى تنجججه ٌرتقجججج تنحصجججر مهمتجججه فجججً تلرقثبجججة تلدتبمجججة 

و قججد ٌججنص تلقججثنون تألسثسججً للشججركة علججى أن كججل تلعقججود تلتججً ترٌججد تلشججركة إبرتمهججث ٌجججج أن  .مجلججس تلمججدٌرٌن

 .تخضع لترخٌص مسبق ٌمنحه مجلس تلمرتقبة

إذت أرتدت تلشجججركة أن تقجججوم بتؤمٌنجججثت أو  أمجججث إذت تعلجججق تألمجججر بثلتنجججثزل عجججن تلقجججرترتت أو تلتنجججثزل عجججن تلمشجججثركة أو

تمجججنح كفجججثالت أو ضجججمثنثت تحتٌثطٌجججة فجججً هجججذه تلحثلجججة فجمٌجججع هجججذه تلتصجججرفثت ٌججججج إن تخضجججع لتجججرخٌص صجججرٌح 

كمجججث ٌلتجججزم مجلجججس تلمرتقبجججة بثلقٌجججثم بعملجججه طٌلجججة تلسجججنة و ٌججججري تلرقثبجججة تلتجججً ٌرتهجججث  .مجججن طجججرؾ مجلجججس تلرقثبجججة

 ً تحقق لهث مصلحة تكبر.ضرورٌة لحسن سٌر أعمثل تلشركة و تلت

 

وٌججججوز لمجلجججس تإلدترة تفجججوٌض إحجججدى صجججالحٌثته ألحجججد أعضجججثبه، أو لؽٌجججرهم، وفجججً حثلجججة تلتفجججوٌض ٌججججج تحدٌجججد 

 تلمدة تلزمنٌة لسرٌثنه، مالحظة : ال وجود لنص قثنونً ٌوضح ضوتبط تلتعٌٌن .

 ولمعثلجة تعثرض تلمصثلح فإن تلمجلس ٌستخدم: تإلفصثح   

لحوكمججججة مجججججثلس إدترة تلمإسسججججثت بتكججججوٌن لجنججججة للمكثفججججآت وتلترشججججٌحثت بإمكثنهججججث أن توصججججً وال تلججججزم قوتعججججد ت

بتقججججدٌم مقثبججججل مججججثدي ألعضجججججثء تلمجججججثلس تلتنفٌججججذٌٌن  ألنجججججه ال وجججججود لججججنص قجججججثنونً ٌوضججججح قوتعججججد تلحوكمجججججة. 

 وبثإلضثفة إلى مث سبق فإن ٌنبؽً على مجلس تإلدترة تلقٌثم بمث ٌلً:
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مالت أعضجججججثء مجلجججججس إدترة تلشجججججركة وموظفٌهجججججث فجججججً تألورتق تلمثلٌجججججة وضجججججع قوتعجججججد مكتوبجججججة بخصجججججوص تعجججججث

 تلمصدرة من قبل تلشركة

 
 

 Internal Auditرابعاً: إدارة الرلابة الداخلٌة 

ٌشججججترط أن ٌكججججون ضججججمن هٌكججججل إدترة تلشججججركة تلمدرجججججة، إدترة مختصججججة بثلرقثبججججة تلدتخلٌججججة ولكججججن ؼٌججججر موضججججح 

 بنص قثنونً .

 

 External Auditخامساً: مراجع أو مدلك الحسابات الخارجً 

ٌعتبجججر مجلجججس تدترة تلشجججركة تلجهجججة تلمسجججبولة عجججن تعٌجججٌن مرتججججع أو مجججدقق تلحسجججثبثت تلخجججثرجً تلجججذي ٌنبؽجججً أن 

ٌكججون مججن بججٌن تلمقٌججدٌن بسجججالت تعججدهث تلجهججة تلرقثبٌججة،. ومججن أبججرز تلمهججثم تلتججً ٌعهججد بهججث إلججى مرتجججع أو مججدقق 

 لخثرجً مث ٌلً:تلحسثبثت ت

 

 تقدٌم نسخة من تقرٌره على تلجمعٌة تلعثمة للشركة -

 تلدعوة لحضور تجتمثعثت تلجمعٌة تلعثمة للشركة -

 حسثبثتهث مرتقبه بثنتظثم فً و للشركه، تلمثلٌه تالورتق و تلدفثتر فً تلتحقٌق -

 تلموتزنه و تلجرد حسثبثت على ٌصثدق -

 تلمسثهم. بٌن تلمسثوتة مبدأ تحترتم مدى فً ٌحققون -

وال ٌججججوز أن ٌقجججوم مرتججججع أو مجججدقق تلحسجججثبثت تلخجججثرجً بجججؤدتء أٌجججة أعمجججثل إضجججثفٌة للشجججركة )بشجججكل مبثشجججر أو 

 ؼٌر مبثشر( وؼٌر مرتبطة بعمله كمدقق لحسثبثت تلشركة

 

 

 Audit Committeeالمراجعة/ التدلٌك والمراجعة  سادساً: لجنة

 ذلك . على تدل ضوتبط توجد مجلس تإلدترة، ال ال ٌشترط وجود لجنة للتدقٌق وتلمرتجعة تنبثق عن

 

 

 سابعاً: االفصاح والشفافٌة

تتطلجججج تلتشجججرٌعثت تصجججدتر تقرٌجججر سجججنوي ٌضجججم تلقجججوتبم تلمثلٌجججة بثإلضجججثفة تلجججى كثفجججة تلمعلومجججثت تألخجججرى تلتجججً قجججد 

كة تهجججم تلمسجججثهمٌن أو أصجججحثج تلمصجججثلح تألخجججرٌن، والتلتجججزم تلشجججركثت تلمدرججججة بثإلفصجججثح عجججن معلومجججثت تلشجججر

تلمثلٌججججة مججججن خججججالل أنظمججججة تلكترونٌججججة، كمججججث تقججججوم تلشججججركة تلمدرجججججة بتعٌججججٌن مسججججبول لعالقججججثت تلمسججججتثمرٌن ٌكججججون 

مسججججبوال عججججن تدترة وسججججثبل تالفصججججثح بثلشججججركة وتلججججرد علججججى تستفسججججثرتت تلمسججججثهمٌن تلمهتمججججٌن بثلشججججركة وتدتبهججججث. 

ة ،أٌجججة تحجججدتث أو معلومجججثت جوهرٌجججة وتقجججوم تلشجججركة بثإلفصجججثح عجججن تلمعلومجججثت ؼٌجججر تلمثلٌجججة ،تشجججكٌل مجلجججس تإلدتر

 تهم تلمسثهمٌن وأصحثج تلمصثلح تألخرٌن ،تلتقثرٌر تلسنوٌة وتلدورٌة .
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و ٌشجججترط أن تقجججوم تلشجججركة بنشجججر ملخجججص وتٍؾ لتقرٌجججر مجلجججس تإلدترة، تلقجججوتبم تلمثلٌجججة تلسجججنوٌة وتقرٌجججر مرتقجججج 

تلمثلٌججججة تلمسججججتقلة وتلمجمعججججة  تلحسججججثبثت وذلججججك عججججن طرٌججججق تلنشججججر فججججً تلصججججحؾ علججججى أن ٌشججججمل تلنشججججر تلقججججوتبم

ٌومجججث  30للشجججركثت تلملزمجججة بتقجججدٌم قجججوتبم مثلٌجججة مجمعجججة وٌكجججون قبجججل تنعقجججثد موعجججد تلجمعٌجججة تلعثمجججة بفتجججرة معٌنجججة )

قبجججل تنعقجججثد تلجمجججع تلعجججثم(. وتلتجججزم تلشجججركة بثإلفصجججثح عجججن أٌجججة أحجججدتث توتجههجججث ٌترتجججج علٌهجججث معلومجججثت جوهرٌجججة 

 تلتً من أبرزهث:

 بتعدٌل تلقٌمة تإلسمٌة ألسهم تلشركة. تلقرترتت تلمتعلقة  -

 تلتوزٌعثت تلنقدٌة أو توزٌعثت تألسهم تلمجثنٌة. -

 ;تلبورصة فً تسجٌلهث تم تلتً تلمثلٌة لألورتق جزبً تو كلٌث تلشرتء، تعثدة تو شرتء -

 تالدترة مجلس تعضثء فً تؽٌٌر -

 تالسهم على تالربثح دفع عدم تو تلتؽٌٌر -

وؼٌجججر محجججددة بجججنص قجججثنونً صجججرٌح  فجججً حجججثل عجججدم تلتجججزتم تلشجججركة بثإلفصجججثح  تلعقوبجججثت تلتجججً سجججتتخذ ضجججدهث .  

 ولحمثٌة حقوق تالقلٌة فإنه  ٌعتمد تسلوج للتصوٌت ٌمكن من تمثٌل تالقلٌة فً مجلس تإلدترة.

 

 Conflict of Interestsثامناً: تجنب تعارض المصالح 

تإلدترة وتلمججججدٌرٌن وتلعججججثملٌن بشججججؤن تجنججججج تعججججثرض تلمصججججثلح وتعججججثمالت هنججججثك قوتعججججد ملزمججججة ألعضججججثء مجلججججس 

تألطجججرتؾ ذتت تلعالقجججة كمجججث توججججد قوتعجججد مكتوبجججة بخصجججوص تعجججثمالت أعضجججثء مجلجججس إدترة تلشجججركة وموظفٌهجججث 

 فً تألورتق تلمثلٌة تلمصدرة من قبل تلشركة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السعودٌة
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 أوالً: اإلطار العام المانونً والتشرٌعً

تعتبجججر هٌبجججة تلسجججوق تلمثلٌجججة هجججً تلجهجججة تلمنجججوط بهجججث مسجججإولٌة تإلشجججرتؾ ونشجججر تلتوعٌجججة وتلرقثبجججة علجججى تلشجججركثت 

 تلمدرجة لدى تلسوق تلمثلٌة فٌمث ٌتعلق بحوكمة تلشركثت. 

 Comply orوٌجججتم تتبجججثع أسجججلوج تاللتجججزتم لتطبٌجججق أحكجججثم قوتعجججد تلحوكمجججة وتلتفسجججٌر فجججً حجججثل عجججدم تاللتجججزتم )

explain) إلطجججثر تلتشجججرٌعً تلجججذي ٌجججنظم تلحوكمجججة فهجججو البحجججة حوكمجججة تلشجججركثت وقوتعجججد تلتسججججٌل وتإلدرتج أمجججث ت

ونظجججثم تلشجججركثت وتلتعجججثمٌم تلصجججثدرة فجججً هجججذت تلشجججؤن.. وٌجججتم متثبعجججة إلتجججزتم تلشجججركثت تلمدرججججة بثلقوتعجججد تلمنظمجججة 

م تلشجججركة بقوتعجججد لحوكمجججة تلشجججركثت عجججن طرٌجججق تلتفتجججٌش وتلفحجججص و تالجثبجججة علجججى تسجججتبٌثن لتقٌجججٌم مجججدي تلتجججزت

تلحوكمجججة، بثإلضجججثفة إلجججى تفصجججثحثت تلشجججركثت علجججى موقجججع تلسجججوق تلمثلٌجججة تلسجججعودٌة )تجججدتول(. وعلجججى تلجججرؼم مجججن 

ذلجججك هنجججثك عقبجججثت تلتجججً قجججد تعجججوق تطبٌجججق قوتعجججد تلحوكمجججة للشجججركثت تلمدرججججة منهجججث عجججدم تلمجججثم تلشجججركثت تلكجججثفً 

 بقوتعد تلحوكمة وقلة تلمختصٌن بتطبٌق تلحوكمة.  

 
 

 اً: الجمعٌة العامة للشركة وحماٌة حموق المساهمٌنثانٌ

كمجججث ال توججججد   ال ٌوججججد قٌجججود علجججى حضجججور تلمسجججثهمٌن الجتمثعجججثت تلجمعٌجججة تلعثمجججة للشجججركة تلمسجججثهمة تلمدرججججة.

تشجججججرٌعثت صجججججثدرة عجججججن تلجهجججججثت تلرقثبٌجججججة  للسجججججوق تلمثلٌجججججة تتعلجججججق بجججججثألمن تاللكترونجججججً لموتجهجججججة تلمخجججججثطر 

وفٌمجججث ٌتعلجججق بثنعقجججثد تلجمعٌجججة تلعمومٌجججة، فٌججججوز لكجججل مجججن تَتجججً دعجججوة تلجمعٌجججة  ".Cyber Riskتإللكترونٌجججة "

 تلعثمة تلعثدٌة للشركة تلمسثهمة تلمدرجة لإلنعقثد:

 

 .مجلس إدترة تلشركة 

 .مرتجع حسثبثت تلشركة 

 ( من رأس تلمثل على تألقل.5عدد من تلمسثهمٌن ٌمثل )% 

 تلجهة تلرقثبٌة 

 .لجنة تلمرتجعة 

  ( من رأس تلمثل على تألقل تقدٌم طلج إلى تلجهة تلمختصة لدعوة 2لعدد من تلمسثهمٌن ٌمثل )وكذلك ٌجوز%

 تلجمعٌة تلعثمة تلعثدٌة لالنعقثد.

وٌججججتم تلججججدعوة للجمعٌججججة تلعثمججججة ؼٌججججر تلعثدٌججججة للشججججركة تلمسججججثهمة تلمدرجججججة لإلنعقججججثد إمججججث  لتعججججدٌل تلنظججججثم تألسثسججججً 

تقرٌججججر تكججججوٌن تحتٌججججثطً تتفججججثقً للشججججركة وكججججذلك تقرٌججججر تسججججتخدتم  للشججججركة أو زٌججججثدة رأس مثلهججججث أو تخفٌضججججه، أو
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تالحتٌجججثطً تالتفجججثقً، أو تقرٌجججر تسجججتمرتر تلشجججركة أو حلهجججث قبجججل تألججججل تلمعجججٌن فجججً نظثمهجججث تألسجججثس، أو تلموتفقجججة 

علجججى عملٌجججة شجججرتء أسجججهم تلشجججركة، أو إصجججدتر أسجججهم ممتجججثزة أو إقجججرتر شجججرتءهث أو تحوٌجججل أسجججهم عثدٌجججة إلجججى أسجججهم 

و تحوٌجججل تألسجججهم تلممتججججثزة إلجججى عثدٌجججة، أو إصججججدتر أدوتت دٌجججن أو صجججكوك تموٌلٌججججة قثبلجججة للتحوٌجججل إلججججى ممتجججثزة أ

أسججججهم، أو تخصججججص تألسججججهم تلمصججججدرة عنججججد زٌججججثدة رأس تلمججججثل أ  جججججزءتً منهججججث للعججججثملٌن فججججً تلشججججركة وتلشججججركثت 

تلمجججثل مقثبجججل حصجججص تلتثبعجججة أو بعضجججهث، أو وقجججؾ تلعمجججل بحجججق تألولوٌجججة للمسجججثهمٌن فجججً تالكتتجججثج بزٌجججثدة رأس 

نقدٌجججة أو إعطجججثء تألولوٌجججة لؽٌجججر تلمسجججثهمٌن فجججً تلحجججثالت تلتجججً ترتهجججث منثسجججبة لمصجججلحة تلشجججركة. وتتبجججع تلشجججركة 

 تَلٌثت تلتثلٌة  للتٌسٌر على تلمسثهمٌن لحضور إجتمثع تلجمعٌة تلعثمة:

 

 .اإلفصاح الكامل لكل ما ٌتضمنه جدول األعمال من موضوعات 

 تلتفوٌض فً تلتصوٌت 

 .ًتلتصوٌت تإللكترون 

  حضور تلجمعٌثت تلعثمة وتلخثصة وتلتوصٌت على قرترتتهث وتلمشثركة فً مدتوالتهث من خالل وسثبل تلتقنٌة

 تلحدٌثة.

 

ومجججن تلمعلومجججثت تلتجججً ٌججججج أن تتجججثح ألعضجججثء تلجمعٌجججة تلعثمجججة للشجججركة بشجججؤن أعضجججثء مجلجججس تإلدترة تإلفصجججثح 

عجججن أسجججمثء أعضجججثء مجلجججس تإلدترة، وتإلفصجججثح عجججن عجججدد مجججرتت تنعقجججثد تلمجلجججس فجججً تلتقرٌجججر تلسجججنوي للشجججركة، 

ٌبججوت عججن حضججور تلمجلجججس وكججذلك تلمقثبججل تلججذي ٌتقثضججثه أعضججثء مجلججس إدترة تلشججركة وأسججمثء تألعضججثء تلججذٌن تؽ

أو تللججججثن تلمنبثقجججة منجججه. وٌججججج علجججى تلشجججركة تتثحجججة تقرٌجججر مجلجججس تإلدترة وتقرٌجججر مرتججججع تلحسجججثبثت وتلمسجججتندتت 

تلالزمججججة تلمسججججثهمٌن للمسججججثعدة فججججً تلتصججججوٌت علججججى تلقججججرترتت تلمرتبطججججة بهججججذه تلمسججججتندتت فججججً تجتمججججثع تلجمعٌججججة 

 تلعثمة. 

 

 ثالثاً: مجلس االدارة

ثء مجلجججس إدترة تلشجججركة للمجججدة تلمنصجججوص علٌهجججث فجججً نظجججثم تلشجججركة تألسجججثس، بشجججرط أال ٌتججججثوز ٌجججتم تنتخجججثج أعضججج

ثجججالث سجججنوتت. فٌمجججث عجججدت مجلجججس تإلدترة تألول فٌججججوز أن تكجججون مجججدة تلعضجججوٌة فٌجججه خمجججس سجججنوتت. وٌججججوز إعجججثدة 

تإلدترة  تنتخجججثج أعضجججثء مجلجججس تإلدترة مجججثلم ٌجججنص نظجججثم تلشجججركة تألسجججثس علجججى ؼٌجججر ذلجججك. وٌجججتم تنتخجججثج مجلجججس

وتلتصججججوٌت علججججى تختٌججججثره مججججن قبججججل تلمسججججثهمٌن فقججججط فججججً تلجمعٌججججة تلعثمججججة. وٌشججججترط تحثطججججة تلمسججججثهمٌن بكثفججججة 

تلتفثصججججٌل عججججن أعضججججثء مجلججججس تإلدترة قبججججل تلتصججججوٌت علججججٌهم إلنتخججججثبهم. وٌججججتم توزٌججججع أعضججججثء مجلججججس تإلدترة 

دد أعضجججججثء مجلجججججس تإلدترة حسجججججج تالسجججججتقاللٌة إلجججججى تنفٌجججججذٌون، ؼٌجججججر تنفٌجججججذٌٌن ومسجججججتقلون. وٌججججججج أال ٌقجججججل عججججج

تلمسجججتقلٌن عجججن عضجججوٌن أو عجججن ثلجججث أعضجججثء تلمجلجججس، أٌهمجججث أكثجججر. وٌشجججترط تلفصجججل بجججٌن منصجججج ربجججٌس مجلجججس 

بمجججث فجججً ذلجججك منصجججج تلعضجججو تلمنتجججدج أو تلججججربٌس  –إدترة تلشجججركة تلمدرججججة وأي منصجججج تنفٌجججذي فجججً تلشجججركة 

تلشججججركة تلمدرجججججة بإتبثعهججججث، تضججججمن تحتججججرتم . وهنججججثك آلٌججججثت ٌلتججججزم مجلججججس إدترة  –تلتنفٌججججذي أو تلمججججدٌر تلعججججثم 
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تلشجججججركة للقجججججوتنٌن وتللجججججوتبح تلسجججججثرٌة، وتلتزتمهجججججث بثإلفصجججججثح عجججججن تلمعلومجججججثت تلجوهرٌجججججة للمسجججججثهمٌن وتلجججججدتبنٌن 

وأصجججحثج تلمصجججثلح تألخجججرى. وهنجججثك لججججثن تنبثجججق عجججن مجلجججس إدترة تلشجججركة تلمدرججججة، تضجججمن تلتجججزتم تلشجججركة 

معجججثٌٌر تلحوكمجججة ولكجججن بعجججض هجججذه تللججججثن لجججٌس إلزتمجججً علجججى تلشجججركثت بجججثلقوتنٌن وتللجججوتبح تلسجججثرٌة، وتطبٌجججق 

 تشكٌلهث، مثثل على بعض تللجثن:

 .)لجنة تلمرتجعة )إلزتمٌة، كمث أنهث لٌست منبثقة عن مجلس تإلدترة 

 .)لجنة إدترة تلمخثطر )ؼٌر ملزمة بهث تلشركثت 

 .)لجنة حوكمة تلشركثت )ؼٌر ملزمة بهث تلشركثت 

 لزتمٌة(لجنة تلترشٌحثت )إ 

 .)لجنة تلمكثفآت )إلزتمٌة 

  وبعض مهثم هذه تللجثن فً بعض تلشركثت تضمن تلتزتم تلشركة بثلقوتنٌن وتللوتبح تلسثرٌة، وتطبٌق معثٌٌر

 تلحوكمة.

وٌقجججوم مجلجججس تإلدترة بوضجججع تإلججججرتءتت تلمتعلقجججة بتشجججكٌل هجججذه تللججججثن، وتحدٌجججد مهجججثم ومجججدة عملهجججث، وتلصجججالحٌثت 

تلممنوحجججة لهجججث، بثسجججتثنثء لجنجججة تلمرتجعجججة، فٌجججتم تشجججكٌلهث بقجججرتر مجججن تلجمعٌجججة تلعثمجججة، وٌحجججدد فجججً تلقجججرتر مهمجججثت 

ض إحجججدي صجججالحٌثته ألحجججد أعضجججثبه، تللجنجججة وضجججوتبط عملهجججث ومكثفجججآت أعضجججثبهث. وٌججججوز لمجلجججس تإلدترة تفجججوٌ

أو لؽٌججره وذلجججك عججن طرٌجججق تحدٌجججد للموضججوع محجججل تلتفجججوٌض، وتحدٌججد تلمجججدة تلزمنٌجججة لسججرٌثنه، وإذت كجججثن تلمفجججوض 

هجججً تإلدترة تلتنفٌذٌجججة فعلٌهجججث رفجججع تقجججثرٌر دورٌجججة بشجججؤن ممثرسجججثتهث للصجججالحٌثت تلمفوضجججة. ومجججن تلضجججوتبط تلتجججً 

وع تعجججثرض تلمصجججثلح هجججً تإلفصجججثح، منجججع تلطجججرؾ ذو تلعالقجججة مجججن ٌتبعهجججث مجلجججس تدترة تلشجججركة لمعثلججججة موضججج

تلتصججوٌت علججى تلقججرتر محججل تلموضججوع تلمتعلججق بتعججثرض تلمصججثلح و تلحصججول علججى موتفقججة مسججبقة مججن تلجمعٌججة 

تلعثمججة علجججى تلتصجججرؾ تلمتعلجججق بتعجججثرض تلمصجججثلح، بثإلضجججثفة إلجججى قوتعجججد تلسجججلوك تلمهنجججً. وتلجججزم قوتعجججد تلحوكمجججة 

فججججآت تعججججد سٌثسججججة وتضججججحة لمكثفججججآت أعضججججثء مجلججججس تإلدترة وتللجججججثن تلمنبثقججججة مججججن تلمجلججججس وجججججود لجنججججة  للمكث

وتإلدترة تلتنفٌذٌجججة، ترفعهجججث إلجججى مجلجججس تإلدترة للنظجججر فٌهجججث تمهٌجججدتً العتمثدهجججث مجججن تلجمعٌجججة تلعثمجججة،  كمجججث توصجججً 

و ٌتطلجججج تإلفصجججثح عجججن لمجلجججس تإلدترة بمكثفجججآت أعضجججثء مجلجججس تإلدترة وتللججججثن تلمنبثقجججة منجججه وكبجججثر تلتنفٌجججذٌٌن، 

أسججججمثء أعضججججثء تللجنججججة فججججً تلتقرٌججججر تلسججججنوي للشججججركة، و ٌلتججججزم مجلججججس تإلدترة بإعججججدتد قوتعججججد إجرتبٌججججة حوكمججججة 

سٌثسجججة مكتوبجججة لمعثلججججة حجججثالت تعجججثرض  خثصجججة بثلشجججركة وتإلشجججرتؾ علٌهجججث ومتثبعجججة تطبٌقهجججث، و ٌشجججترط وضجججع 

تإلدترة تلتنفٌذٌجججة وتلمسجججثهمٌن، وٌشجججمل ذلجججك إسجججثءة تلمصجججثلح تلفعلٌجججة وتلمحتملجججة لكجججل مجججن أعضجججثء مجلجججس تإلدترة و

 تستخدتم أصول تلشركة ومرتفقهث، وإسثءة تلتصرؾ تلنثتج عن تلتعثمالت مع تألطرتؾ ذوي تلعالقة.

 
 

 Internal Auditرابعاً: إدارة أو وحدة  المراجعة الداخلٌة 
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تلزتمجججً. وتتكجججون مجججن مرتججججع دتخلجججً تؤسجججٌس إدترة أو وحجججدة للمرتجعجججة تلدتخلٌجججة هجججو متطلجججج تسترشجججثدي ولجججٌس 

علجججى تألقجججل تعٌنجججه لجنجججة تلمرتجعجججة. وتعمجججل هجججذه تإلدترة أو تلوحجججدة وفجججق خطجججة شجججثملة للمرتجعجججة معتمجججدة مجججن لجنجججة 

تلمرتجعجججة، وتحجججدث هجججذه تلخطجججة سجججنوٌثً. وٌججججج مرتجعجججة تألنشجججطة وتلعملٌجججثت تلربٌسجججة، بمجججث فجججً ذلجججك أنشجججطة إدترة 

 لى تألقل.تلمخثطر وإدترة تاللتزتم، سنوٌثً ع

وٌتعجججٌن علجججى مجلجججس تإلدترة تعتمجججثد نظجججثم رقثبجججة دتخلٌجججة للشجججركة لتقٌجججٌم تلسٌثسجججثت وتإلججججرتءتت تلمتعلقجججة بجججإدترة 

تلمخجججثطر وتطبٌجججق أحكجججثم قوتعجججد حوكمجججة تلشجججركثت تلتجججً تعتمجججدهث تلشجججركة، وتلتقٌجججد بثألنظمجججة وتللجججوتبح ذتت تلصجججلة، 

ولٌة فجججً جمٌجججع تلمسجججتوٌثت تلتنفٌذٌجججة فجججً تلشجججركة وأن وٌججججج أن ٌضجججمن هجججذت تلنظجججثم تتبجججثع معجججثٌٌر وتضجججحة للمسجججإ

 تعثمالت تألطرتؾ ذتت تلعالقة تتم وفقثً لألحكثم وتلضوتبط تلخثصة بهث.

 

 External Auditخامساً: مراجع الحسابات الخارجً 

ن تعتبجججر تلجمعٌجججة تلعثمجججة للشجججركة تلجهجججة تلمسجججبولة عجججن تعٌجججٌن مرتججججع أو مجججدقق تلحسجججثبثت تلخجججثرجً تلجججذي ٌنبؽجججً أ

 ٌكون من بٌن تلمقٌدٌن بسجالت تعدهث تلجهة تلرقثبٌة ، ومن أبرز مهثمه: 

 .إعدتد تقرٌر عن  تألدتء تلمثلً للشركة 

 .تقدٌم نسخة من تقرٌره إلى تلجمعٌة تلعثمة للشركة 

   .دعوة تلجمعٌة إلى تالنعقثد إذت لم ٌدعهث مجلس تإلدترة خالل ثالثٌن ٌومثً من تثرٌخ طلج مرتجع تلحسثبثت 

 .إبالغ تلهٌبة فً حثل عدم تتخثذ مجلس تإلدترة تإلجرتء تلمنثسج بشؤن تلمسثبل تلمثٌرة للشبهة تلتً ٌطرحهث 

 

 Audit Committeeالمراجعة/ التدلٌك والمراجعة  سادساً: لجنة

ٌججججج أن ٌكجججون هنجججثك لجنجججة للمرتجعجججة بثلشجججركة ٌجججتم تشجججكٌلهث مجججن قبجججل تلجمعٌجججة تلعثمجججة للشجججركة وٌكجججون أعضجججثء 

تللجنجججة مجججن ؼٌجججر أعضجججثء مجلجججس تإلدترة تلتنفٌجججذٌٌن سجججوتء مجججن تلمسجججثهمٌن أو مجججن ؼٌجججرهم، وال ٌقجججل عجججدد أعضجججثبهث 

 ثسبٌة. عن ثالثة وال ٌزٌد على خمسة، وٌكون من بٌنهم مختص بثلشإون تلمثلٌة وتلمح

وتخجججتص لجنجججة تلمرتجعجججة بثلمرتقبجججة علجججى أعمجججثل تلشجججركة وتلتحقجججق مجججن سجججالمة ونزتهجججة تلتقجججثرٌر وتلقجججوتبم تلمثلٌجججة 

 وأنظمة تلرقثبة تلدتخلٌة فٌهث، وتشمل مهثم تللجنة بصفة خثصة مث ٌلً:

 أ( التمارٌر المالٌة:

مجلجججس تإلدترة وإبجججدتء رأٌهجججث وتلتوصجججٌة (  درتسجججة تلقجججوتبم تلمثلٌجججة تألولٌجججة وتلسجججنوٌة للشجججركة قبجججل عرضجججهث علجججى 1

 .فً شؤنهث؛  لضمثن نزتهتهث وعدتلتهث وشفثفٌتهث

فٌمججججث إذت كججججثن تقرٌججججر مجلججججس تإلدترة وتلقججججوتبم تلمثلٌججججة  -بنججججثء علججججى طلججججج مجلججججس تإلدترة -( إبججججدتء تلججججرأي تلفنججججً 2

ن تقٌجججٌم تلمركجججز تلمجججثلً للشجججركة عثدلجججة ومتوتزنجججة ومفهومجججة وتتضجججمن تلمعلومجججثت تلتجججً تتجججٌح للمسجججثهمٌن وتلمسجججتثمرٌ

  .للشركة وأدتبهث ونموذج عملهث وتسترتتٌجٌتهث

 .( درتسة أي مسثبل مهّمة أو ؼٌر مؤلوفة تتضمنهث تلتقثرٌر تلمثلٌة3
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( تلبحججججث بدقججججة فججججً أي مسججججثبل ٌثٌرهججججث تلمججججدٌر تلمججججثلً للشججججركة أو مججججن ٌتججججولى مهثمججججه أو مسججججإول تاللتججججزتم فججججً 4

 .تلشركة أو مرتجع تلحسثبثت

  .قق من تلتقدٌرتت تلمحثسبٌة فً تلمسثبل تلجوهرٌة تلوتردة فً تلتقثرٌر تلمثلٌة( تلتح5

 .( درتسة تلسٌثسثت تلمحثسبٌة تلمتبعة فً تلشركة وإبدتء تلرأي وتلتوصٌة لمجلس تإلدترة فً شؤنهث6

 :ب( المراجعة الداخلٌة

لشجججركة، وإعجججدتد تقرٌجججر مكتجججوج ٌتضجججمن ( درتسجججة ومرتجعجججة نظجججم تلرقثبجججة تلدتخلٌجججة وتلمثلٌجججة وإدترة تلمخجججثطر فجججً ت1

توصجججٌثتهث ورأٌهجججث فجججً مجججدى كفثٌجججة هجججذه تلجججنظم ومجججث أدتجججه مجججن أعمجججثل تجججدخل فجججً نطجججثق تختصثصجججهث، علجججى أن ٌجججودع 

مجلججججس تإلدترة نسججججخثً كثفٌججججة مججججن هججججذت تلتقرٌججججر فججججً مركججججز تلشججججركة تلججججربٌس وأن ٌنشججججر فججججً تلموقججججع تإللكترونججججً 

شججججرة أٌجججثم علجججى تألقججججل؛ لتمكجججٌن مجججن ٌرؼججججج مجججن تلمسجججثهمٌن فججججً للشجججركة قبجججل موعجججد تنعقججججثد تلجمعٌجججة تلعثمجججة بع

 .تلحصول على نسخة منه، وٌتلى ملخص تلتقرٌر فً أثنثء تنعقثد تلجمعٌة تلعثمة

  .( درتسة تقثرٌر تلمرتجعة تلدتخلٌة ومتثبعة تنفٌذ تإلجرتءتت تلتصحٌحٌة للمالحظثت تلوتردة فٌهث2

تلمرتجججججع تلججججدتخلً وإدترة تلمرتجعججججة تلدتخلٌججججة فججججً تلشججججركة إن وجججججدت؛ ( تلرقثبججججة وتإلشججججرتؾ علججججى أدتء وأنشججججطة 3

للتحقججججق مججججن تججججوتفر تلمججججوترد تلالزمججججة وفعثلٌتهججججث فججججً أدتء تألعمججججثل وتلمهججججثم تلمنوطججججة بهججججث. وإذت لججججم ٌكججججن للشججججركة 

مرتججججع دتخلجججً فعلجججى تللجنجججة تقجججدٌم توصجججٌتهث للمجلجججس بشجججؤن مجججدى تلحثججججة إلجججى تعٌٌنجججه، وإن لجججم تجججوص بجججذلك فعلٌهجججث 

   .ثن تألسبثج فً تقرٌر مجلس تإلدترةبٌ

  :ج( مراجع الحسابات

( تلتوصجججٌة لمجلجججس تإلدترة بترشجججٌح مرتجعججججً تلحسجججثبثت وعجججزلهم وتحدٌجججد أتعججججثبهم وتقٌجججٌم أدتبهجججم، بعجججد تلتحقججججق 1

 .من تستقاللهم ومرتجعة نطثق عملهم وشروط تلتعثقد معهم

ه، ومججدى فعثلٌجججة أعمججثل تلمرتجعجججة، مججع تألخجججذ فجججً ( تلتحقججق مجججن تسججتقالل مرتججججع تلحسججثبثت وموضجججوعٌته وعدتلتججج2

 .تالعتبثر تلقوتعد وتلمعثٌٌر ذتت تلصلة

( مرتجعججة خطججة مرتجججع حسججثبثت تلشججركة وأعمثلججه، وتلتحقججق مججن عججدم تقدٌمججه أعمججثالً فنٌججة أو إدترٌججة تخججرج عججن 3

 .نطثق أعمثل تلمرتجعة، وإبدتء مربٌثتهث حٌثل ذلك

  .ثبثت تلشركة( تإلجثبة عن تستفسثرتت مرتجع حس4

 .( درتسة تقرٌر مرتجع تلحسثبثت ومالحظثته على تلقوتبم تلمثلٌة ومتثبعة مث تتخذ بشؤنهث5

  :د( ضمان االلتزام

  .( مرتجعة نتثبج تقثرٌر تلجهثت تلرقثبٌة وتلتحقق من تتخثذ تلشركة تإلجرتءتت تلالزمة بشؤنهث1

 .ٌثسثت وتلتعلٌمثت ذتت تلعالقة( تلتحقق من تلتزتم تلشركة بثألنظمة وتللوتبح وتلس2

( مرتجعجججة تلعقجججود وتلتعجججثمالت تلمقتجججرح أن تجرٌهجججث تلشجججركة مجججع تألطجججرتؾ ذوي تلعالقجججة، وتقجججدٌم مربٌثتهجججث حٌجججثل 3

 .ذلك إلى مجلس تإلدترة
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( تلرفججججع إلججججى مجلججججس تإلدترة بمججججث تججججرته مججججن مسججججثبل تججججرى ضججججرورة تتخججججثذ إجججججرتء بشججججؤنهث، وإبججججدتء توصججججٌثتهث 4

 ٌتعٌن تتخثذهث.بثإلجرتءتت تلتً 

 

 سابعاً: االفصاح والشفافٌة

تتطلجججج تلتشجججرٌعثت تصجججدتر تقرٌجججر سجججنوي ٌضجججم تلقجججوتبم تلمثلٌجججة بثإلضجججثفة تلجججى كثفجججة تلمعلومجججثت تألخجججري تلتجججً قجججد 

تهججججم تلمسججججثهمٌن أو أصججججحثج تلمصججججثلح تألخججججرٌن، و هنججججثك أنظمججججة تلكترونٌججججة ٌججججتم مججججن خاللهججججث تالفصججججثح عججججن 

تلمثلٌججججة. تقججججوم تلشججججركة تلمدرجججججة بتعٌججججٌن مسججججبول لعالقججججثت تلمسججججتثمرٌن ٌكججججون معلومججججثت تلشججججركة تلمثلٌججججة وؼٌججججر 

مسججججبوالً عججججن تدترة وسججججثبل تالفصججججثح بثلشججججركة وتلججججرد علججججى تستفسججججثرتت تلمسججججثهمٌن تلمهتمججججٌن بثلشججججركة وتدتبهججججث. 

وٌججججج علجججى تلشجججركة أن تفصجججح عجججن قوتبمهجججث تلمثلٌجججة تلمدققجججة وتقرٌجججر مرتججججع تلحسجججثبثت علٌهجججث وكثفجججة تلمعلومجججثت 

تلمثلٌجججة تلتجججً تهجججم تلمسجججثهمٌن وأصجججحثج تلمصجججثلح تألخجججرٌن، كمجججث ٌججججج تإلفصجججثح عجججن تلمعلومجججثت ؼٌجججر تلمثلٌجججة، 

وتشججججكٌل مجلججججس تإلدترة، وأٌججججة أحججججدتث أو معلومججججثت جوهرٌججججة تهججججم تلمسججججثهمٌن وأصججججحثج تلمصججججثلح تألخججججرٌن، 

وٌشجججترط أن تقجججوم تلشجججركة وتلتقجججثرٌر تلسجججنوٌة وتلدورٌجججة، وتقرٌجججر مجججدى تلتجججزتم تلشجججركة بقوتعجججد حوكمجججة تلشجججركثت. 

بنشججججر تقرٌججججر مجلججججس تإلدترة، وتلقججججوتبم تلمثلٌججججة تلسججججنوٌة وتقرٌججججر مرتجججججع تلحسججججثبثت، علججججى أن ٌججججتم تلنشججججر فججججً 

تلصجججحؾ مجججث لجججم ٌجججتم تزوٌجججد تلمسجججثهمٌن بهجججث، وأن ٌكجججون تلنشجججر قبجججل تنعقجججثد موعجججد تلجمعٌجججة تلعثمجججة بفتجججرة معٌنجججة، 

مججث تلتججزم تلشججركة بثإلفصججثح عججن أٌججة أحججدتث توتجههججث ٌترتججج وكججذلك ٌججتم تلنشججر فججً موقججع تلشججركة تاللكترونججً . ك

علٌهججث معلومججثت جوهرٌججة مثججل أي تؽٌٌججر مقتججرح فججً هٌكججل تلتموٌججل أو هٌكججل رأس تلمججثل ٌتجججثوز نسججبة معٌنججة مججن 

حقججوق تلمسججثهمٌن مججن وتقججع آخججر قججوتبم مثلٌججة دورٌججة، وتلقججرترتت تلمتعلقججة بتعججدٌل تلقٌمججة تألسججمٌة ألسججهم تلشججركة، 

ثت تلنقدٌججججة أو توزٌعججججثت تألسججججهم تلمجثنٌججججة وأي نججججزتع بمججججث فججججً ذلججججك أي دعججججوى قضججججثبٌة أو تحكججججٌم أو وتلتوزٌعجججج

% مججن صججثفً أصججول تلمصججدر وفقججثً َخججر قججوتبم مثلٌججة أولٌججة 5وسججثطة إذت كججثن مبلججػ تلنججزتع ٌسججثوي أو ٌزٌججد علججى 

سججججٌل وتإلدرتج. كمجججث مفحوصجججة أو قجججوتبم مثلٌجججة سجججنوٌة مرتجعجججة، أٌهمجججث أحجججدث، وكجججذلك مجججث نصجججت علٌجججه قوتعجججد تلت

أن هنججثك أنظمججة تلكترونٌججة لإلفصججثح عججن معلومججثت تلشججركة تلمثلٌججة وؼٌججر تلمثلٌججة مثججل تإلفصججثح فججً موقججع تلسججوق 

 تلمثلٌة تلسعودٌة )تدتول(.

كمجججث أن هنجججثك آلٌجججثت لحمثٌجججة حقجججوق تألقلٌجججة منهجججث تلتصجججوٌت تلترتكمجججً، وهجججو أسجججلوج للتصجججوٌت ٌمكجججن مجججن تمثٌجججل 

 رة، وكذلك وجود أعضثء مستقلٌن بعضوٌة مجلس تإلدترة.تألقلٌة فً مجلس تإلدت

 

 

 

 

 

 

 Conflict of Interestsثامناً: تجنب تعارض المصالح 

ٌضججججع مجلججججس تإلدترة سٌثسججججة مكتوبججججة ووتضججججحة للتعثمججججل مججججع حججججثالت تعججججثرض تلمصججججثلح تلوتقعججججة أو تلمحتمججججل 

تلتنفٌذٌجججة أو ؼٌجججرهم مجججن تلعجججثملٌن فجججً  وقوعهجججث، وتلتجججً ٌمكجججن أن تجججإثر فجججً أدتء أعضجججثء مجلجججس تإلدترة أو تإلدترة
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تلشجججركة عنججججد تعجججثملهم مججججع تلشجججركة أو مججججع أصجججحثج تلمصججججثلح تَخجججرٌن، علججججى أن تتضجججمن هججججذه تلسٌثسجججة بصججججفة 

 :خثصة مث ٌلً

( تلتؤكٌد على أعضثء مجلس تإلدترة وكبثر تلمسثهمٌن وكبثر تلتنفٌذٌٌن وؼٌرهم من تلعثملٌن فً تلشركة على ضرورة 1

لتً تإدي إلى تعثرض مصثلحهم مع مصثلح تلشركة، وتلتعثمل معهث وفقثً ألحكثم نظثم تلشركثت والبحة تجنج تلحثالت ت

 حوكمة تلشركثت.

  .( تقدٌم أمثلة توضٌحٌة لحثالت تعثرض تلمصثلح تتنثسج مع طبٌعة نشثط تلشركة2

لالزمة قبل تلبدء فً ( إجرتءتت وتضحة لإلفصثح عن تعثرض تلمصثلح، وتلحصول على تلترخٌص أو تلموتفقة ت3

 .تألعمثل تلتً قد ٌنشؤ عنهث تعثرض فً تلمصثلح

  .( تإللزتم بثإلفصثح تلدتبم عن تلحثالت تلتً قد تإدي إلى تعثرض تلمصثلح أو عند وقوع هذت تلتعثرض4

  .( تإللزتم بثالمتنثع عن تلتصوٌت أو تلمشثركة فً تتخثذ تلقرتر عند وجود تعثرض فً تلمصثلح5

ت وتضحة عند تعثقد تلشركة أو تعثملهث مع طرؾ ذي عالقة، على أن ٌشمل ذلك إبالغ تلهٌبة وتلجمهور من ( إجرتءت6

 .دون أي تؤخٌر عن ذلك تلتعثقد أو تلتعثمل

 ( تإلجرتءتت تلتً ٌتخذهث مجلس تإلدترة إذت تبٌن له تإلخالل بهذه تلسٌثسة.7
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 والتشرٌعً أوال: اإلطار العام المانونً

تلمنوط بهث مسإولٌة تإلشرتؾ ونشر تلتوعٌة وتلرقثبة ثت وحدتت إدترٌة لدى هٌبة تلسوق تلمثلٌة أو تلبورصة هً تلجه

لتطبٌق  Complyعلى تلشركثت تلمدرجة لدى سوق تألورتق تلمثلٌة فٌمث ٌتعلق بحوكمة تلشركثت، وتتبع نظثم إلزتمً 

، وتتم لقوتعد تلتً تشكل تإلطثر تلتشرٌعً تلذي ٌنظم حوكمة تلشركثت تلمدرجةأحكثم قوتعد تلحوكمة، وذلك وفقث ل

تلتزتم  ىلتقٌٌم مدمتثبعة تلتزتم تلشركثت تلمدرجة بثلقوتعد تلمنظمة لحوكمة تلشركثت بوتسطة تستبٌثن تتم تإلجثبة علٌه 

تعد تلحوكمة للشركثت تلمدرجة قد تعوق تطبٌق قو،  هذت وتوتجه تلهٌبة فً سورٌث عقبثت تلشركة بقوتعد تلحوكمة

 تتلخص فٌمث ٌلً:

خضوع بعض تلشركثت النظمة حوكمة مزدوجة كمث فً تلمصثرؾ وشركثت تلتؤمٌنثت تذ تطبق نظثم حوكمة  -

 صثدرة عن تلهٌبة وأخرى صثدرة عن تلبنك تلمركزي وهٌبة تالشرتؾ على تلتؤمٌن

أثر ذلك على بعض تلشركثت تلمدرجة إذ تم تعرض بعض تلشركثت ألعمثل إرهثبٌه أدى إلى توقؾ نشثطهث  -

 إٌقثؾ إدرتجهث فً تلسوق

 تحتفثظ بعض تلشركثت بثلطثبع تلعثبلً بثلرؼم من شكلهث تلقثنونً كشركة مسثهمة -

 ثانٌاً: الجمعٌة العامة للشركة وحماٌة حموق المساهمٌن

جة، و ال توجد تشرٌعثت صثدرة عن ال توجد قٌود على حضور تلمسثهمٌن الجتمثعثت تلجمعٌة تلعثمة للشركثت تلمدر

"، وٌجوز Cyber Riskتلجهثت تلرقثبٌة لسوق رأس تلمثل تتعلق بثألمن تاللكترونً لموتجهة تلمخثطر تإللكترونٌة "

دعوة تلجمعٌة تلعثمة تلعثدٌة للشركة تلمدرجة لالنعقثد من قبل ربٌس مجلس إدترة تلشركة، ومرتجع أو مدقق حسثبثت 

%(، كمث ٌجوز ذلك لوزترة تلتجثرة تلدتخلٌة بنثء على طلج كل من له 10نة من تلمسثهمٌن  )تلشركة، ونسبة معٌ

مصلحة فً حثل لم ٌقم ربٌس تلمجلس بتوجٌه تلدعوة بٌنمث ٌوجج تلقثنون أو تلنظثم تألسثسً ذلك ، وهنثك حثالت لدعوة 

م تألسثسً للشركة، حل تلشركة، وتصفٌتهث، تلجمعٌة تلعثمة ؼٌر تلعثدٌة للشركة تلمدرجة لالنعقثد وهً تعدٌل تلنظث

تندمثج تلشركة أو تالستحوتذ علٌهث من قبل شركة أخرى، تلتصرؾ فً نسبة معٌنة من أصول تلشركة إذت نص تلنظثم 

تألسثسً للشركة على ذلك، منثقشة تألمور تلمتعلقة بثألسهم تلممتثزة إذت نص تلنظثم تألسثسً على ذلك، زٌثدة أو 

ل تلشركة، تعدٌل تلقٌمة تالسمٌة للسهم، وإقرتر عالوة تإلصدتر، وفقث لمجموعة من تَلٌثت تلتً ٌمكن تخفٌض رأس مث

للشركة تلمدرجة أن تتبعهث للتٌسٌر على تلمسثهمٌن حضور تجتمثع تلجمعٌة تلعثمة وهً تإلفصثح تلكثمل لكل مث ٌتضمنه 

لكترونً إذت نص تلنظثم تألسثسً على ذلك، جدول تألعمثل من موضوعثت، تلتفوٌض فً تلتصوٌت، تلتصوٌت تإل

 % من تلمسثهمٌن ذلك .10وتلتصوٌت تلسري إذت طلج 

هنثك عددت من تلمعلومثت تلتً ٌجج أن تتثح ألعضثء تلجمعٌة تلعثمة للشركة بشؤن أعضثء مجلس تإلدترة وهً 

ً تلتقرٌر تلسنوي للشركة، تإلفصثح عن أسمثء أعضثء مجلس تإلدترة، وتإلفصثح عن عدد مرتت تنعقثد تلمجلس ف

وتلمقثبل تلذي ٌتقثضثه تعضثء مجلس تدترة تلشركة .  وهنثك أٌضث مجموعة من تلمعلومثت وتلبٌثنثت تلتً تلتزم تلشركة 

بإتثحتهث للمسثهمٌن فً تجتمثع تلجمعٌة تلعثمة وهً نشر ملخص تقرٌر مجلس تإلدترة وتقرٌر مرتجع أو مدقق 

تلالزمة تلمسثهمٌن للمسثعدة فً تلتصوٌت على تلقرترتت تلمرتبطة بهذه تلمستندتت،  تلحسثبثت، وإتثحة تلمستندتت
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وتزوٌدهم بكرتس مطبوع ٌتضمن تلتقرٌر تلسنوي للشركة. وال تلتزم تلشركة تلمدرجة بتعٌٌن مسبول عن تلحوكمة 

 وعالقثت تلمستثمرٌن.

 

 ثالثا: مجلس اإلدارة 

ً أربع سنوتت مث لم ٌحدد تلنظثم تألسثسً للشركة مدة أقل، وٌتم تشكٌل مدة تنتخثج مجلس تدترة تلشركة تلمدرجة ه

مجلس تدترة تلشركة تلمدرجة بثختٌثرهم من تلمسثهمٌن، كمث ٌجوز تنتخثبهم من ؼٌر تلمسثهمٌن شرٌطة أن ال ٌتجثوز 

إلدترة قبل عدد هإالء ثلث عدد أعضثء تلمجلس. و ٌشترط تحثطة تلمسثهمٌن بكثفة تلتفثصٌل عن أعضثء مجلس ت

تلتصوٌت علٌهم النتخثبهم، و ٌتم توزٌع أعضثء مجلس تإلدترة حسج تالستقاللٌة ؼٌر تنفٌذٌٌن، مستقلون، وال ٌجوز أن 

ٌكون عضو تلمجلس من تلتنفٌذٌٌن فً تلشركة، و هنثك حد أدنً لألعضثء تلمستقلٌن بتشكٌلة مجلس إدترة تلشركة وهو 

ربٌس مجلس إدترة تلشركة تلمدرجة، ومنصج تلمدٌر تلعثم أو تلمدٌر ثلث تلمجلس، وٌشترط تلفصل بٌن منصج 

تلتنفٌذي )تلعضو تلمنتدج(، وإذت لم تلتزم تلشركة بثلفصل فإنه ٌجج على تلشركة تإلفصثح عن ذلك موضحة تألسبثج 

رجة بإتبثعهث، تلتً أدت إلى عدم تلتزتمهث فً تلتقرٌر تلسنوي للشركة، وهنثك آلٌثت ٌلتزم مجلس إدترة تلشركة تلمد

تضمن تحترتم تلشركة للقوتنٌن وتللوتبح تلسثرٌة، وتلتزتمهث بثإلفصثح عن تلمعلومثت تلجوهرٌة للمسثهمٌن وتلدتبنٌن 

وأصحثج تلمصثلح تألخرى، و تنبثق عن مجلس إدترة تلشركة تلمدرجة لجنة تلتدقٌق وتلمرتجعة لضمثن تلتزتم تلشركة 

ٌق معثٌٌر تلحوكمة، وٌقوم تلمجلس بوضع تالجرتءتت تلمتعلقة بتشكٌل هذه تللجنة بثلقوتنٌن وتللوتبح تلسثرٌة، وتطب

وتحدٌد أعمثلهث ومدة عملهث وتلصالحٌثت تلممنوحة لهث.  كمث ٌجوز لمجلس تإلدترة تفوٌض إحدى صالحٌثته ألحد 

وضوع محل تلتفوٌض، أعضثبه، أو لؽٌرهم، وهنثك ضوتبط  ٌتعٌن تاللتزتم بهث عند إصدتر تلتفوٌض وهً تحدٌد للم

تحدٌد تلمدة تلزمنٌة لسرٌثنه، تضمٌن تلتفوٌض موعد عرض نتثبجه على أعضثء تلمجلس، أمث تلضوتبط تلتً ٌتبعهث 

مجلس تدترة تلشركة لمعثلجة موضوع تعثرض تلمصثلح فهً تإلفصثح، ومنع تلطرؾ ذو تلعالقة من تلتصوٌت على 

، تلحصول على موتفقة مسبقة من تلجمعٌة تلعثمة على تلتصرؾ تلقرتر محل تلموضوع تلمتعلق بتعثرض تلمصثلح

 تلمتعلق بتعثرض تلمصثلح، وتخضع جمٌع هذه تلتعثمالت للتدقٌق من قبل لجنة تلتدقٌق وتلمرتجعة.

و تلزم قوتعد تلحوكمة وجود لجنة للترشٌحثت وتلمكثفآت تقرر تقدٌم مقثبل مثدي ألعضثء تلمجلس لكن ال وجود  

ٌن فً تلمجلس، وال ٌتطلج تإلفصثح عن أسمثء أعضثء تللجنة فً تلتقرٌر تلسنوي للشركة، و ٌلتزم ألعضثء تنفٌذٌ

مجلس تإلدترة بإعدتد قوتعد إجرتبٌة لحوكمة تلشركة وتإلشرتؾ علٌهث ومتثبعة تطبٌقهث، كمث ٌشترط وضع قوتعد مكتوبة 

ثلٌة تلمصدرة من قبل تلشركة، و ٌشترط بخصوص تعثمالت أعضثء مجلس إدترة تلشركة وموظفٌهث فً تألورتق تلم

 إطالع أعضثء مجلس تإلدترة على جمٌع متطلبثت ضوتبط حوكمة تلشركثت.

 

 Internal Auditرابعاً: إدارة الرلابة الداخلٌة 

ٌشترط أن ٌكون ضمن هٌكل إدترة تلشركة تلمدرجة إدترة مختصة بثلرقثبة تلدتخلٌة، وٌتولى إدترة تلرقثبة تلدتخلٌة 

متفرغ لذلك بثلشركة ومن تلقٌثدتت تإلدترٌة فٌه، كمث ٌقوم مجلس تإلدترة بتحدٌد أهدتؾ ومهثم وصالحٌثت إدترة  مسبول

تلرقثبة تلدتخلٌة حسبمث ورد فً ضوتبط حوكمة تلشركثت، ومن أبرز مهثم ومسبولٌثت إدترة تلرقثبة تلدتخلٌة  تالطالع 
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الع على جمٌع قٌودهث بوجه عثم ومرتقبة تنتظثم كشوؾ تلجرد على دفثتر تلشركة ومرتسالتهث وضبط جلسثتهث وتالط

وتلمٌزتنٌثت تلسنوٌة وتلتقثرٌر وتلبٌثنثت تلوتجج تقدٌمهث بموجج تلقوتنٌن وتألنظمة تلنثفذة، كمث ٌقوم تلمدقق تلدتخلً 

 بمرتقبة تقٌد تلشركة بثلنصوص وتألحكثن تلتً تخضع لهث.

 

 External Auditجً خامساً: مراجع أو مدلك الحسابات الخار

تلجمعٌة تلعثمة للشركة هً تلجهة تلمسبولة عن تعٌٌن مرتجع أو مدقق تلحسثبثت تلخثرجً، وٌتم تختٌثر مرتجع أو مدقق 

تلحسثج تلخثرجً وفقث لمجموعة من تلضوتبط وهً : أن ٌكون من بٌن تلمقٌدٌن بسجالت تعدهث تلجهة تلرقثبٌة، وأن 

سنوتت خبرة على تألقل لدى  5رة فً مرتجعة تلحسثبثت حٌث تعتمد تلهٌبة وجود ٌتوتفر لدٌه عدد سنوتت من تلخب

تلشخص تلمرتد تعٌٌنه مدققث/مرتجعث خثرجٌث، كمث ٌجج أال ٌكون تلمدقق/تلمرتجع تلخثرجً مسثهمث فً تلشركة أو موظفث 

وال قرٌبثً له حتى تلدرجة تلرتبعة. أو ٌتقثضى أجرتً أو تعوٌضثً منهث، وٌجج أال ٌكون شرٌكثً ألحد أعضثء مجلس تإلدترة 

تقدٌم نسخة من تقرٌره على تلجمعٌة تلعثمة للشركة، إعدتد تقرٌر عن أدتء تلشركة، ووتوكل إلٌه عددت من تلمهثم مثل 

وتلدعوة لحضور تجتمثعثت تلجمعٌة تلعثمة للشركة، كمث ٌقوم بإبالغ ربٌس مجلس تإلدترة ووزترة تلتجثرة تلدتخلٌة 

تق وتألسوتق تلمثلٌة تلسورٌة خطٌثً عن أي مخثلفة ترتكبهث تلشركة لقثنون تلشركثت أو نظثمهث تألسثسً، أو وهٌبة تألور

عن أي أمور تإثر سلبٌثً على وضع تلشركة تلمثلً وتإلدتري. و ٌجوز أن ٌقوم مرتجع أو مدقق تلحسثبثت تلخثرجً 

وؼٌر مرتبطة بعمله كمدقق لحسثبثت تلشركة بشرط أخذ بؤدتء أٌة أعمثل إضثفٌة للشركة )بشكل مبثشر أو ؼٌر مبثشر( 

 موتفقة لجنة تلتدقٌق وتلمرتجعة و/أو موتفقة تلجمعٌة تلعثمة للشركة.

                       Audit Committeeالمراجعة/ التدلٌك والمراجعة  سادساً: لجنة

وٌتعٌن على تللجنة أن   تدترة تلشركة بتشكٌلهث،ٌقوم مجلس ، ٌشترط أن ٌكون هنثك لجنة للتدقٌق وتلمرتجعة بثلشركة

وتقوم تللجنة بثلتؤكد من تلتزتم تلشركة بإتبثع  تتكون من ثالثة أعضثء مستقلٌن ٌتمتع أحدهم بثلخبرة تلمثلٌة وتلمحثسبٌة،

بٌة ومتثبعة مث تم تلنظم وتللوتبح وتلقوتنٌن تلدتخلٌة وتلخثرجٌة، درتسة تلمالحظثت أو تلمخثلفثت تلوتردة من تلجهثت تلرقث

بشؤنهث، درتسة وتقٌٌم تإلجرتءتت تلمتعلقة بثلتدقٌق تلدتخلً، تلتؤكد من عدم وجود حثالت تعثرض مصثلح مع تألطرتؾ 

ذوي تلعالقة، منثقشة تألمور تلمتعلقة بترشٌح مدقق/مرتجع تلحسثبثت تلخثرجً وتلتؤكد من تستٌفثبه للشروط وعدم وجود 

حٌثده ومنثقشة رسثبله وتحفظثته وتلتؤكد من تقدٌم تلشركة لكل تلتسهٌالت تلالزمة له وتالجتمثع مث ٌإثر على تستقاللٌته و

 معه مرة وتحدة فً تلسنة على تألقل، وأخٌرتً تنفٌذ ومتثبعة تألعمثل تألخرى تلتً ٌكلفهث بهث مجلس تإلدترة.

 سابعاً: االفصاح والشفافٌة

وتبم تلمثلٌة بثإلضثفة تلى كثفة تلمعلومثت تألخرى تلتً قد تهم تلمسثهمٌن تتطلج تلتشرٌعثت تصدتر تقرٌر سنوي ٌضم تلق

تنظمة تلكترونٌة ٌتم من خاللهث تالفصثح عن معلومثت تلشركة تلمثلٌة وؼٌر  ال توجدأو أصحثج تلمصثلح تألخرٌن، و

عالقثت تلمستثمرٌن ٌكون تلمثلٌة فً حثلة تلشركة تلمدرجة تسهمهث بثلبورصة، تقوم تلشركة تلمدرجة بتعٌٌن مسبول ل

مسبوال عن تدترة وسثبل تالفصثح بثلشركة وتلرد على تستفسثرتت تلمسثهمٌن تلمهتمٌن بثلشركة وتدتبهث وٌكون تلمتحدث 

تلرسمً بثسم تلشركة، تفصح تلشركة عن قوتبمهث تلمثلٌة تلمدققة وتقرٌر مدقق تلحسثبثت علٌهث وكثفة تلمعلومثت تلمثلٌة 
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تالفصثح عن وهنثك تفصثحثت مطلوبة من تلشركثت تلمدرجة وهً ٌن وأصحثج تلمصثلح تألخرٌن، تلتً تهم تلمسثهم

تلمعلومثت ؼٌر تلمثلٌة، تشكٌل مجلس تإلدترة، هٌكل تلملكٌة وهٌكل تلملكٌة بثلشركثت تلشقٌقة وتلتثبعة، أٌة تحدتث أو 

سنوٌة وتلدورٌة، تقرٌر مدى تلتزتم تلشركة معلومثت جوهرٌة تهم تلمسثهمٌن وأصحثج تلمصثلح تألخرٌن، تلتقثرٌر تل

بقوتعد حوكمة تلشركثت، وٌشترط أن تقوم تلشركة بنشر ملخص وتٍؾ لتقرٌر مجلس تإلدترة، تلقوتبم تلمثلٌة تلسنوٌة 

وتقرٌر مرتقج تلحسثبثت، وفقث لعدد من تلضوتبط وهً أن ٌتم تلنشر فً صحٌفتٌن ٌومٌتٌن، أن ٌكون تلنشر قبل تنعقثد 

أن ٌشمل تلنشر تلقوتبم تلمثلٌة تلمستقلة وتلمجمعة ، لجمعٌة تلعثمة بفترة معٌنة )خمسة عشر ٌومثً على تألقل(موعد ت

أشهر من تنتهثء تلسنة تلمثلٌة للشركة،  3للشركثت تلملزمة بتقدٌم قوتبم مثلٌة مجمعة، وٌكون كل هذت فً مدة ال تتجثوز 

 ٌترتج علٌهث معلومثت جوهرٌة. وتلتزم تلشركة بثإلفصثح عن أٌة أحدتث توتجههث

أي تؽٌٌر مقترح فً هٌكل تلتموٌل أو أبرز تألحدتث تلجوهرٌة تلتً ٌترتج على حدوثهث وجوج تإلفصثح فهً أمث عن 

هٌكل رأس تلمثل ٌتجثوز نسبة معٌنة من حقوق تلمسثهمٌن من وتقع آخر قوتبم مثلٌة دورٌة إذت كثن هذت تلتؽٌٌر ٌحدث 

لى تلشركة، تلقرترتت تلمتعلقة بتعدٌل تلقٌمة تإلسمٌة ألسهم تلشركة، تلتوزٌعثت تلنقدٌة أو توزٌعثت تؤثٌر على تلسٌطرة ع

بنشثطهث، تلشروع فً تالندمثج، تلتصفٌة تالختٌثرٌة، تألسهم تلمجثنٌة، إقثمة دعثوي قضثبٌة أو تحكٌم ضد تلشركة تتعلق 

تلحرتبق وتلكوترث، أو أي أمور تإثر بشكل جوهري على إصدتر أورتق مثلٌة جدٌدة أو إطفثء أورتق مثلٌة قثبمة، 

تلمركز تلمثلً للشركة،  وقد قثمت تلشركة بتعٌٌن مسبول لعالقثت تلمستثمرٌن ٌكون متحدثثً رسمٌثً بثسمهث ومسبوال عن 

 تلمطبقة  تدترة وسثبل تالفصثح بثلشركة وتلرد على تستفسثرتت تلمسثهمٌن تلمهتمٌن بثلشركة وتدتبهث، أمث تلعقوبثت

، مثلٌة ؼرتمثت فرض، إدترٌة عقوبثت فرض، تلمهنً بثلسجل تلمخثلفة بثإلفصثح فهً تسجٌل تاللتزتم عدم لمعثلجة

تإلدرتج، فً حٌن أن تلٌثت حمثٌة حقوق تالقلٌة فهً تتمثل فً وجود  تعلٌق / تلشركة، وقؾ أسهم على تلتدتول وقؾ

 أعضثء مستقلٌن بعضوٌة مجلس تإلدترة.

 Conflict of Interestsثامناً: تجنب تعارض المصالح 

هنثك قوتعد ملزمة ألعضثء مجلس تإلدترة وتلمدٌرٌن وتلعثملٌن بشؤن تجنج تعثرض تلمصثلح وتعثمالت تألطرتؾ ذتت 

تلعالقة، وهنثك قوتعد مكتوبة بخصوص تعثمالت أعضثء مجلس إدترة تلشركة وموظفٌهث فً تألورتق تلمثلٌة تلمصدرة 

 قبل تلشركة.من 

 

 

 ُعمان

 

 أوالً: اإلطار العام المانونً والتشرٌعً
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وكذلك مركز عمثن للحوكمة وتالستدتمة تلجهتثن تلمنوط بهمث مسبولٌة تإلشرتؾ ونشر  تلهٌبة تلعثمة لسوق تلمثلتعتبر 

لتطبٌق قوتعد تلحوكمة ، .  (Complyتلوعً وتلرقثبة على تنفٌذ أحكثم حوكمة تلشركثت وٌتم تتبثع تألسلوج تاللتزتم )

أمث تإلطثر تلتشرٌعً تلذي ٌنظم تلحوكمة فً تلقرترتت تلتنفٌذٌة تلصثدرة فً هذت تلشؤن وهً تؤتً فً شكل مٌثثق ، وٌتم 

متثبعة تلتزتم تلشركثت بقوتعد تلحوكمة بثستخدتم آلٌتٌن همث تلفحص وتلتفتٌش،. وتوتجه عملٌة تطبٌق قوتعد تلحوكمة 

تلتوعٌة تلمستمرة وربطهث بثَثثر تلقثنونٌة ومحدودٌة تلموترد تلبشرٌة تلمسخرة للفحص وتلتدقٌق وفً ً عقبثت تتمثل ف

تعددٌة تألوضثع تلوتقعٌة وتلعملٌة للشركثت ممث ٌتطلج أحٌثنث قرتءة تلمٌثثق بمنثظٌر متعددة ومعضلة تلشكل وتلمحتوى، 

form and substanceدون تاللتفثت إلى تلؽرض تلمنشود من تلحوكمة. ، حٌث تسعى تلشركثت لاللتزتم شكال 

 

 ثانٌاً: الجمعٌة العامة للشركة وحماٌة حموق المساهمٌن

ٌبدو أنه ال توجد أي قٌود على حضور تلمسثهمٌن الجتمثعثت تلجمعٌة تلعثمة للشركة وكمث أنه ال ٌوجد أي تشرٌع ٌلزم 

، تال تنه توجد هنثك )تشرٌعثت وسٌثسثت وطنٌة (Cyber Risksتلشركثت بثلتحوط من تألخطثر تإللكترونٌة )

 ومركزٌة من قبل هٌبة تقنٌة تلمعلومثت(.

 

هذت وٌجوز لربٌس مجلس تإلدترة تلدعوة النعقثد تلجمعٌة تلعثمة تلعثدٌة للشركة كمث ٌجوز ذلك لكل من مدقق أو مرتجع 

 معٌنة من تلمسثهمٌن لم ٌتم ذكرهث.  حسثبثت تلشركة، تلمصفً عند تصفٌة تلشركة، وٌجوز هذت تألمر كذلك لنسبة

أمث تلجمعٌة تلعثمة ؼٌر تلعثدٌة فٌتم دعوتهث لالنعقثد فً تلحثالت تلتثلٌة: تعدٌل تلنظثم تألسثسً للشركة، حل تلشركة، 

وتصفٌتهث، تندمثج تلشركة، تلتصرؾ فً نسبة معٌنة من أصول تلشركة ، وفً منثقشة تمور متعلقة بثألسهم تلممتثزة، 

 ثن تلشركة تلتٌسٌر للمسثهمٌن حضور أعمثل تلجمعٌة بتوظٌؾ تَلٌثت تلتثلٌة: وبإمك

تإلفصثح تلكثمل عمث ٌتضمنه جدول تألعمثل من موضوعثت، وتلتفوٌض فً تلتصوٌت،هذت وٌجج على تلشركة أن 

مرتت تنعقثد تفصح عن أسمثء أعضثء مجلس تإلدترة ومإهالتهم وتلمقثبل تلذي ٌتقثضوه، وكذلك تإلفصثح عن عدد 

تلمجلس فً تلتقرٌر تلسنوي للشركة، أٌضث تالفصثح عن تعثمالت تألطرتؾ ذتت تلعالقة، وتلتزم تلشركة بنشر ملخص 

تقرٌر مجلس تإلدترة وتقرٌر مرتجع أو مدقق تلحسثبثت وإتثحة تلمستندتت تلالزمة تلمسثهمٌن للمسثعدة فً تلتصوٌت 

وال تلزم تلشركة تلمدرجة بتعٌٌن مسبول عن تلحوكمة وعالقثت تلمستثمرٌن، على تلقرترتت تلمرتبطة بهذه تلمستندتت، 

 ٌعهد إلٌه مسبولٌة متثبعة وتطبٌق مبثدئ تلحوكمة وتلرد على تستفسثرتت تلمسثهمٌن.

 ثالثاً: مجلس االدارة

سججنوتت  ،وٌججتم تختٌججثر أعضججثء تلمجلججس مججن تلمسججثهمٌن ومججن جهججثت تخججرى.  3تكججون مججدة تنتخججثج مجلججس تالدترة 

ٌشججججترط تحثطججججة تلمسججججثهمٌن بكثفججججة تلتفثصججججٌل عججججن أعضججججثء مجلججججس تإلدترة قبججججل تلتصججججوٌت علججججى تنتخججججثبهم لكججججن و 

تالنتخثبججثت وهنججثك تفكٌججر  ٌحججدث هججذت عججثدة فججً تجتمججثع تلجمعٌججة تلعثمججة، فبججثج تلترشججح متججثح إلججى ٌججومٌن فقججط قبججل

بزٌججججثدة تلمججججدة إلججججى تسججججبوعٌن. وٌججججتم توزٌججججع أعضججججثء مجلججججس تإلدترة حسججججج تالسججججتقاللٌة تلججججى ؼٌججججر تنفٌججججذٌٌن وتلججججى 
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مسجججتقلون ، وهنججججثك حجججد أدنججججً لألعضججججثء تلمسجججتقلٌن بتشججججكٌلة مجلجججس إدترة تلشججججركة  وهججججو ثلجججث تلمجلججججس علججججى تن 

 ٌكون تلحد تألدنى عضوتن من مجلس تالدترة .

 

رط تلفصجججل بجججٌن منصجججج ربجججٌس مجلجججس إدترة تلشجججركة تلمدرججججة، ومنصجججج تلمجججدٌر تلعجججثم أو تلمجججدٌر تلتنفٌجججذي و ٌشجججت

 )تلعضو تلمنتدج( حسج تلمٌثثق تلجدٌد ال ٌنبؽً أن ٌكون هنثك تنفٌذٌون فً مجلس تإلدترة. . 

 

ة تلمخجججثطر ولكجججن ، تقجججوم أٌضجججث بمهجججثم إدتروتنبثجججق عجججن مجلجججس إدترة تلشجججركة تلمدرججججة لجنجججة تلتجججدقٌق وتلمرتجعجججة 

و أٌضجججث لجنجججة تلترشجججٌحثت وتلمكثفجججآت، وٌمكجججن دمجهجججث مجججع تللجنجججة  ٌمكجججن تشجججكٌل لجنجججة مختصجججة بجججإدترة تلمخجججثطر

و ٌقجججوم مجلجججس تإلدترة بوضجججع تإلججججرتءتت تلمتعلقجججة بتشجججكٌل  تلتنفٌذٌجججة إذت لجججم تكجججن هنجججثك فجججرص لتضجججثرج تلمصجججثلح.

بحسججججج تلمٌثججججثق، تلمجلججججس مخججججتص  ومنوحججججة لهججججث هججججذه تللجججججثن، وتحدٌججججد مهثمهججججث ومججججدة عملهججججث، وتلصججججالحٌثت تلم

وعلٌجججه توضجججٌح هجججذه تلجوتنجججج تلتجججً نجججص علٌهجججث تلمٌثجججثق، إال أن تفجججوٌض تلمسجججإولٌثت وتلصجججالحٌثت ال ٌعفٌجججه مجججن 

 تلمسإولٌة.

 

وٌججججوز لمجلجججس تإلدترة تفجججوٌض إحجججدى صجججالحٌثته وٌكجججون فجججً تلعجججثدة لجججربٌس تلمجلجججس وفجججً حثلجججة تلتفجججوٌض ٌججججج 

حدٌججججد تلمججججدة تلزمنٌججججة لسججججرٌثنه، وأن ٌكججججون تلتفججججوٌض محججججددت، ومحججججدودت، وال ٌعفججججً تحدٌججججد موضججججوع تلتفججججوٌض وت

 تلمجلس من مسإولٌته تلقثنونٌة .

 

 ولمعثلجة تعثرض تلمصثلح فإن تلمجلس ٌستخدم تلضوتبط تلتثلٌة:

 تإلفصثح  -

 منع تلطرؾ ذو تلعالقة من تلتصوٌت على تلقرتر محل تلموضوع تلمتعلق بتعثرض تلمصثلح -

 ك مهنً قوتعد سلو -

 

والتلججججزم قوتعججججد تلحوكمججججة وجججججود لجنججججة للترشججججٌحثت وتلمكثفججججآت تقججججرر تقججججدٌم مقثبججججل مججججثدي ألعضججججثء تلمجلججججس 

تلتنفٌججججذٌٌن ٌلتججججزم مجلججججس تإلدترة بإعججججدتد قوتعججججد إجرتبٌججججة لحوكمججججة تلشججججركة وتإلشججججرتؾ علٌهججججث ومتثبعججججة تطبٌقهججججث 

وموظفٌهججججث فججججً تألورتق ،وٌشججججترط وضججججع قوتعججججد مكتوبججججة بخصججججوص تعججججثمالت أعضججججثء مجلججججس إدترة تلشججججركة 

تلمثلٌجججة تلمصجججدرة مجججن قبجججل تلشجججركة وهجججذت تلجثنجججج مجججنظم ضجججمن قجججثنون سجججوق رأس تلمجججثل والبحتجججه تلتنفٌذٌجججة ولجججٌس 

ٌشجججججترط إطجججججالع أعضجججججثء مجلجججججس تإلدترة علجججججى جمٌجججججع متطلبجججججثت ضجججججوتبط حوكمجججججة و ضجججججمن مٌثجججججثق تلحوكمجججججة ،

 تلشركثت.

 

 Internal Auditرابعاً: إدارة الرلابة الداخلٌة 
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ط أن ٌكجججون ضجججمن هٌكجججل إدترة تلشجججركة تلمدرججججة، إدترة مختصجججة بثلرقثبجججة تلدتخلٌجججة ٌتجججولى تدترتهجججث مسجججبول ٌشجججتر 

و ٌقجججوم مجلجججس تإلدترة بتحدٌجججد أهجججدتؾ ومهجججثم وصجججالحٌثت  متفجججرغ لجججذلك بثلشجججركة ومجججن تلقٌجججثدتت تإلدترٌجججة فٌهجججث.

م ومسجججبولٌثت إدترة تلرقثبجججة إدترة تلرقثبجججة تلدتخلٌجججة حسجججبمث ورد فجججً ضجججوتبط حوكمجججة تلشجججركثت ، ومجججن أبجججرز مهجججث

 تلدتخلٌة :

 تعتمثد سٌثسثت وإجرتءتت تلضوتبط تلدتخلٌة. -

 متثبعة تاللتزتم بتنفٌذ تلسٌثسثت تلمثلٌة وتإلدترٌة وقرترتت تلمجلس. -

 تلتعثون مع لجنة تلتدقٌق فً مرتجعة تعثمالت تألطرتؾ ذتت تلعالقة. -

 

 External Auditخامساً: مراجع أو مدلك الحسابات الخارجً 

تلجهجججة تلمسجججبولة عجججن تعٌجججٌن مرتججججع أو مجججدقق تلحسجججثبثت تلخجججثرجً تلجججذي ٌنبؽجججً أن تعتبجججر تلجمعٌجججة تلعثمجججة للشجججركة 

أبجججرز تلمهجججثم تلتجججً ٌعهجججد بهجججث إلجججى مرتججججع أو مجججدقق . ومجججن ٌكجججون مجججن بجججٌن تلمقٌجججدٌن بسججججالت تعجججدهث تلجهجججة تلرقثبٌجججة

 تلحسثبثت تلخثرجً مث ٌلً:

 إعدتد تقرٌر عن أدتء تلشركة -

 ٌم نسخة من تقرٌره على تلجمعٌة تلعثمة للشركةتقد -

تقجججدٌم نسججججخة مجججن تقرٌججججره علججججى تلتقرٌجججر تلججججذي تعججججده تلشجججركة بخصججججوص مججججدي تلتزتمهجججث بمبججججثدئ حوكمججججة  -

 . تلشركثت إلى تلجهة تلرقثبٌة تلمعنٌة

ٌججججوز أن ٌقجججوم مرتججججع أو مجججدقق تلحسجججثبثت تلخجججثرجً بجججؤدتء أٌجججة أعمجججثل إضجججثفٌة للشجججركة )بشجججكل مبثشجججر أو وال 

 ؼٌر مبثشر( وؼٌر مرتبطة بعمله كمدقق لحسثبثت تلشركة

 

 Audit Committeeالمراجعة/ التدلٌك والمراجعة  سادساً: لجنة

تن ال  ٌترأسجججهث ربجججٌس تلمجلجججس ٌججججج أن ٌكجججون هنجججثك لجنجججة للتجججدقٌق وتلمرتجعجججة تنبثجججق عجججن مجلجججس تإلدترة، وٌججججج 

لجنججججة أخججججرى وأن ٌكججججون أؼلبهججججث مججججن تألعضججججثء أال ٌكججججون ربٌسججججهث ربٌسججججث ألي لجنججججة أخججججرى أو عضججججوت فججججً أي  و

 تلمستقلٌن، وٌنثط بهث تلمهثم تَتٌة:

 تلتؤكد من تلتزتم تلشركة بإتبثع تلنظم وتللوتبح وتلقوتنٌن تلدتخلٌة وتلخثرجٌة -

 درتسة تلمالحظثت أو تلمخثلفثت تلوتردة من تلجهثت تلرقثبٌة ومتثبعة مث تم بشؤنهث -

 تً ٌكلفهث بهث مجلس تإلدترة.تنفٌذ ومتثبعة تألعمثل تألخرى تل -

 

 سابعاً: االفصاح والشفافٌة

تتطلجججج تلتشجججرٌعثت تصجججدتر تقرٌجججر سجججنوي ٌضجججم تلقجججوتبم تلمثلٌجججة بثإلضجججثفة تلجججى كثفجججة تلمعلومجججثت تألخجججرى تلتجججً قجججد 

تهججججم تلمسججججثهمٌن أو أصججججحثج تلمصججججثلح تألخججججرٌن، وتلتججججزم تلشججججركثت تلمدرجججججة بثإلفصججججثح عججججن معلومججججثت تلشججججركة 
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أنظمججة تلكترونٌججة )موقججع سججوق مسججقط لججألورتق تلمثلٌججة (، وتقججوم تلشججركة بثإلفصججثح عججن قوتبمهججث  تلمثلٌججة مججن خججالل

تلمثلٌجججة تلمدققجججة وتقرٌجججر تلمجججدقق تلخجججثرجً كجججم ٌنبؽجججً علٌهجججث تإلفصجججثح عجججن تشجججكٌل مجلجججس تالدترة وهٌكلجججة تلملكٌجججة 

ثت أخججججرى تهججججم تلمسججججثهمٌن بهججججث وبشججججركثتهث تلتثبعججججة وتلشججججقٌقة وكججججذلك تلتقججججثرٌر تلسججججنوٌة، وأٌججججة أحججججدتث أو معلومجججج

وأصججججحثج تلمصججججثلح تألخججججرى، و ٌشججججترط أن تقججججوم تلشججججركة بنشججججر ملخججججص وتٍؾ لتقرٌججججر مجلججججس تإلدترة، تلقججججوتبم 

تلمثلٌججة تلسججنوٌة وتقرٌججر مرتقججج تلحسججثبثت وذلججك عججن طرٌججق تلنشججر فججً تلصججحؾ ، وتلتججزم تلشججركة بثإلفصججثح عججن 

 من أبرزهث:أٌة أحدتث توتجههث ٌترتج علٌهث معلومثت جوهرٌة تلتً 

أي تؽٌٌججر مقتججرح فججً هٌكججل تلتموٌججل أو هٌكججل رأس تلمججثل ٌتجججثوز نسججبة معٌنججة مججن حقججوق تلمسججثهمٌن مجججن  -

 وتقع آخر قوتبم مثلٌة دورٌة.

أي تؽٌٌججر مقتججرح فججً هٌكججل تلتموٌججل أو هٌكججل رأس تلمججثل ٌتجججثوز نسججبة معٌنججة مججن حقججوق تلمسججثهمٌن مجججن  -

 وتقع آخر قوتبم مثلٌة دورٌة.

 قدٌة أو توزٌعثت تألسهم تلمجثنٌة.تلتوزٌعثت تلن -

 إقثمة دعثوي قضثبٌة أو تحكٌم ضد تلشركة تتعلق بنشثطهث. -

 مشثرٌع جدٌدة. -

 عروض تالندمثج أو تالستحوتذ تلجثدة تلمتفق بشؤنهث. -

وفجججً حجججثل عجججدم تلتجججزتم تلشجججركة بثإلفصجججثح فإنهجججث قجججد توتججججه عقوبجججثت مثلٌجججة و/أو إدترٌجججة تصجججل إلجججى حجججد شجججطج 

حمثٌجججة حقجججوق تالقلٌجججة بوججججود أعضجججثء مسجججتقلٌن بعضجججوٌة مجلجججس تلشجججركة مجججن البحجججة تلشجججركثت تلمدرججججة  . وتجججتم 

 تإلدترة.

 

 Conflict of Interestsثامناً: تجنب تعارض المصالح 

ألعضججججثء مجلججججس تإلدترة وتلمججججدٌرٌن وتلعججججثملٌن بشججججؤن تجنججججج تعججججثرض تلمصججججثلح وتعججججثمالت  هنججججثك قوتعججججد ملزمججججة

تألطجججرتؾ ذتت تلعالقجججة كمجججث توججججد قوتعجججد مكتوبجججة بخصجججوص تعجججثمالت أعضجججثء مجلجججس إدترة تلشجججركة وموظفٌهجججث 

 فً تألورتق تلمثلٌة تلمصدرة من قبل تلشركة.

 

 

 

 

 فلسطٌن
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 أوالً: اإلطار العام المانونً والتشرٌعً

تلمنججوط بهججث مسججبولٌة تإلشججرتؾ ونشججر تلججوعً وتلرقثبججة علججى تنفٌججذ أحكججثم حوكمججة  تلجهججةتعتبججر هٌبججة تلسججوق تلمثلٌججة 

(، أسجججلوج تاللتجججزتم Complyلتطبٌجججق قوتعجججد تلحوكمجججة هجججً تألسجججلوج تاللتجججزتم ) أسجججثلٌج 3تلشجججركثت وٌجججتم تتبجججثع 

(. ال ٌوجججججد إطججججثر تشججججرٌعً Voluntary(، و تألسججججلوج تالختٌججججثري )Comply or Explainأو تلتفسججججٌر )

بهجججذت تلخصجججوص  ٌجججنظم تلحوكمجججة تنمجججث توججججد قوتعجججد ، وٌجججتم متثبعجججة تلتجججزتم تلشجججركثت بقوتعجججد تلحوكمجججة بثسجججتخدتم 

 . Score Cardآلٌتٌن همث تالستبٌثنثت و بطثقة تالدتء تلمتوتزن 

فجججً إدترة تلشجججركثت وتوتججججه عملٌجججة تطبٌجججق قوتعجججد تلحوكمجججة عقبجججثت تتمثجججل فجججً تلمفجججثهٌم وتلممثرسجججثت تلتثرٌخٌجججة 

تجعججججل مججججن تلصججججعج تحججججدتث تنقججججالج فججججوري لتؽٌرهججججث وقججججثنون تلشججججركثت تلمطبججججق حثلٌججججثً ومججججوتده تلمتعثرضججججة مججججع 

 مدونة حوكمة تلشركثت الن معظم تلموتد تلوتردة فً تلمدونة هً موتد تختٌثرٌة.

 

 ثانٌاً: الجمعٌة العامة للشركة وحماٌة حموق المساهمٌن

علجججى حضجججور تلمسجججثهمٌن الجتمثعجججثت تلجمعٌجججة تلعثمجججة للشجججركة ، كمجججث أنجججه ال ٌوججججد أي  ٌبجججدو أنجججه ال توججججد أي قٌجججود

 (.Cyber Risksتشرٌع ٌلزم تلشركثت بثلتحوط من تألخطثر تإللكترونٌة )

هجججذت وٌججججوز لجججربٌس مجلجججس تإلدترة تلجججدعوة النعقجججثد تلجمعٌجججة تلعثمجججة تلعثدٌجججة للشجججركة كمجججث ٌججججوز ذلجججك لنسجججبة معٌنجججة 

ٌججد نسججبة تلمسججثهمٌن تلمتطلبججة إلنعقججثد تلجمعٌججة تلعثمججة للشججركة حججثل إمكثنٌججة تنعقثدهججث بججدعوة مججن تلمسججثهمٌن مججع تحد

مججججنهم.  أمججججث تلجمعٌججججة تلعثمججججة ؼٌججججر تلعثدٌججججة فٌججججتم دعوتهججججث لالنعقججججثد فججججً تلحججججثالت تلتثلٌججججة: تعججججدٌل تلنظججججثم تألسثسججججً 

 .من تلرأسمثل و تلتخفٌض للشركة، حل تلشركة، وتصفٌتهث، تندمثج تلشركة، تلرفع 

وبإمكجججثن تلشجججركة تلتٌسجججٌر للمسجججثهمٌن حضجججور أعمجججثل تلجمعٌجججة بتوظٌجججؾ تَلٌجججثت تلتثلٌجججة: تإلفصجججثح تلكثمجججل عمجججث 

هجججذت وٌججججج علجججى تلشجججركة أن تفصجججح عجججن  ٌتضجججمنه ججججدول تألعمجججثل مجججن موضجججوعثت، تلتفجججوٌض فجججً تلتصجججوٌت،.

عججججدد مججججرتت تنعقججججثد أسججججمثء أعضججججثء مجلججججس تإلدترة ومججججإهالتهم وتلمقثبججججل تلججججذي ٌتقثضججججوه، وكججججذلك تإلفصججججثح عججججن 

تلمجلجججس فجججً تلتقرٌجججر تلسجججنوي للشجججركة وأسجججمثء تألعضجججثء تلجججذٌن تؽٌبجججوت عجججن حضجججور تلمجلجججس أو تللججججثن تلمنبثقجججة 

منججججه،. وتلتججججزم تلشججججركة بنشججججر ملخججججص تقرٌججججر مجلججججس تإلدترة وتقرٌججججر مرتجججججع أو مججججدقق تلحسججججثبثت. وال تلتججججزم 

ن، ٌعهججد إلٌجججه مسجججبولٌة متثبعججة وتطبٌجججق مبجججثدئ تلشججركة تلمدرججججة بتعٌججٌن مسجججبول عجججن تلحوكمججة وعالقجججثت تلمسجججتثمرٌ

 تلحوكمة وتلرد على تستفسثرتت تلمسثهمٌن.

 

 ثالثاً: مجلس االدارة

تكججججون مججججدة تنتخججججثج مجلججججس تالدترة حسججججج تلقججججثنون تربججججع سججججنوتت وتجججججدد لمججججرة وتحججججدة  ، وٌججججتم تختٌججججثر أعضججججثء 

ٌل عجججن أعضجججثء مجلجججس تإلدترة قبجججل ٌشجججترط تحثطجججة تلمسجججثهمٌن بكثفجججة تلتفثصجججتلمجلجججس مجججن تلمسجججثهمٌن فقجججط ، وال 

ٌججججتم تحدٌججججد أعضججججثء مجلججججس تإلدترة حسججججج ملكٌججججتهم فججججً تسججججهم تلشججججركة وبعججججض  تلتصججججوٌت علججججى تنتخججججثبهم، و

ال ٌوججججد حجججد تدنجججى لألعضجججثء تلمسجججتقلٌن بتشجججكٌلة مجلجججس إدترة تلشجججركة. وال ٌشجججترط تلفصجججل  تألعضجججثء تلمسجججتقلٌن.
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بجججججٌن منصجججججج ربجججججٌس مجلجججججس إدترة تلشجججججركة تلمدرججججججة، ومنصجججججج تلمجججججدٌر تلعجججججثم أو تلمجججججدٌر تلتنفٌجججججذي )تلعضجججججو 

ة وتنبثججججق عججججن مجلججججس إدترة تلشججججركة تلمدرجججججة لجنججججة تلتججججدقٌق وتلمرتجعججججة ،لجنججججة إدترة تلمخججججثطر، لجنججججتلمنتججججدج(. 

 تلحوكمة ولجنة تلترشٌحثت وتلمكثفآت.

 

و ٌقجججججوم مجلجججججس تإلدترة بوضجججججع تإلججججججرتءتت تلمتعلقجججججة بتشجججججكٌل هجججججذه تللججججججثن، وتحدٌجججججد مهثمهجججججث ومجججججدة عملهجججججث،  .

  .وتلصالحٌثت تلممنوحة لهث

 

وٌججججوز لمجلجججس تإلدترة تفجججوٌض إحجججدى صجججالحٌثته ألحجججد أعضجججثبه، أو لؽٌجججرهم، وفجججً حثلجججة تلتفجججوٌض ٌججججج تحدٌجججد 

فجججوٌض، وتحدٌجججد تلمجججدة تلزمنٌجججة لسجججرٌثنه ، وتضجججمٌن تلتفجججوٌض موعجججد عجججرض نتثبججججه علجججى أعضجججثء موضجججوع تلت

 تلمجلس. ولمعثلجة تعثرض تلمصثلح فإن تلمجلس ٌستخدم تلضوتبط تلتثلٌة:

 تإلفصثح  -

 منع تلطرؾ ذو تلعالقة من تلتصوٌت على تلقرتر محل تلموضوع تلمتعلق بتعثرض تلمصثلح -

 قوتعد سلوك مهنً   -

 

وتلجججزم قوتعجججد تلحوكمجججة مججججثلس تإلدترة وججججود لجنجججة للترشجججٌحثت وتلمكثفجججآت تقجججرر تقجججدٌم مقثبجججل مجججثدي ألعضجججثء 

 تلمجلس تلتنفٌذٌٌن. 

 

 وبثإلضثفة إلى مث سبق فإن ٌنبؽً على مجلس تإلدترة تلقٌثم بمث ٌلً:

 إعدتد قوتعد إجرتبٌة لحوكمة تلشركة وتإلشرتؾ علٌهث ومتثبعة تطبٌقهث -

وبجججة بخصجججوص تعجججثمالت أعضجججثء مجلجججس إدترة تلشجججركة وموظفٌهجججث فجججً تألورتق تلمثلٌجججة وضجججع قوتعجججد مكت -

 تلمصدرة من قبل تلشركة

 إطالع أعضثء مجلس تإلدترة على جمٌع متطلبثت ضوتبط حوكمة تلشركثت -

 Internal Auditرابعاً: إدارة الرلابة الداخلٌة 

ٌتولى إدترة تلرقثبة تلدتخلٌة و بثلرقثبة تلدتخلٌة. ٌشترط أن ٌكون ضمن هٌكل إدترة تلشركة تلمدرجة، إدترة مختصة

ٌقوم مجلس تإلدترة بتحدٌد أهدتؾ ومهثم وصالحٌثت إدترة و مسبول متفرغ لذلك بثلشركة ومن تلقٌثدتت تإلدترٌة فٌهث.

تعدتد تلرقثبة تلدتخلٌة حسبمث ورد فً ضوتبط حوكمة تلشركثت . ومن أبرز مهثم ومسبولٌثت إدترة تلرقثبة تلدتخلٌة هً : 

تلوتردة من  تلتقثرٌر تلشهرٌة وتلربعٌة حول تسٌر تعمثل تلشركة تلى مجلس تإلدترة  ،ومنثقشة تلتقثرٌر وتلمالحظثت

  تلمدقق تلدتخلً ، ومرتجعة تقثرٌر تلرقثبة تلدتخلٌة.

 

 External Auditخامساً: مراجع أو مدلك الحسابات الخارجً 
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تلجمعٌجججة تلعثمجججة للشجججركة هجججً تلجهجججة تلمسجججبولة عجججن تعٌجججٌن مرتججججع أو مجججدقق تلحسجججثبثت تلخجججثرجً حٌجججث ٌججججج أن 

أبجججرز تلمهجججثم تلتجججً ٌعهجججد بهجججث إلجججى مرتججججع أو مجججدقق  ومجججنة. ٌكجججون مجججن بجججٌن تلمقٌجججدٌن بسججججالت تعجججدهث تلجهجججة تلرقثبٌججج

 تلحسثبثت تلخثرجً  مثٌلً :

 إعدتد تقرٌر عن أدتء تلشركة -

 تقدٌم نسخة من تقرٌره على تلجمعٌة تلعثمة للشركة -

 تلدعوة لحضور تجتمثعثت تلجمعٌة تلعثمة للشركة -

أعمجججثل إضجججثفٌة للشجججركة )بشجججكل مبثشجججر أو ٌججججوز أن ٌقجججوم مرتججججع أو مجججدقق تلحسجججثبثت تلخجججثرجً بجججؤدتء أٌجججة وال 

 ؼٌر مبثشر( وؼٌر مرتبطة بعمله كمدقق لحسثبثت تلشركة

 

 Audit Committeeالمراجعة/ التدلٌك والمراجعة  سادساً: لجنة

تن تكجججون مكونجججة حصجججرٌث مجججن ٌججججج أن ٌكجججون هنجججثك لجنجججة للتجججدقٌق وتلمرتجعجججة تنبثجججق عجججن مجلجججس تإلدترة، وٌججججج 

 ثو تلمحثسبثتً، وٌنثط بهث تلمهثم تَتٌة:إلىلدٌهم  تجربة كثفٌة فً تلمجثل تلمأعضثء مستقلة تتوفر 

 تلتؤكد من تلتزتم تلشركة بإتبثع تلنظم وتللوتبح وتلقوتنٌن تلدتخلٌة وتلخثرجٌة -

 درتسة تلمالحظثت أو تلمخثلفثت تلوتردة من تلجهثت تلرقثبٌة ومتثبعة مث تم بشؤنهث -

 تلتً ٌكلفهث بهث مجلس تإلدترةتنفٌذ ومتثبعة تألعمثل تألخرى  -

  تقدٌم تلتقثرٌر تلالزمة لمجلس تإلدترة حول سٌر عمل تلشركة -

 

 سابعاً: االفصاح والشفافٌة

تتطلجججج تلتشجججرٌعثت تصجججدتر تقرٌجججر سجججنوي ٌضجججم تلقجججوتبم تلمثلٌجججة بثإلضجججثفة تلجججى كثفجججة تلمعلومجججثت تألخجججرى تلتجججً قجججد 

تهججججم تلمسججججثهمٌن أو أصججججحثج تلمصججججثلح تألخججججرٌن، وتلتججججزم تلشججججركثت تلمدرجججججة بثإلفصججججثح عججججن معلومججججثت تلشججججركة 

لعالقججججثت تلمسججججتثمرٌن ٌكججججون تلمثلٌججججة مججججن خججججالل أنظمججججة تلكترونٌججججة، كمججججث تقججججوم تلشججججركة تلمدرجججججة بتعٌججججٌن مسججججبول 

مسججججبوال عججججن تدترة وسججججثبل تالفصججججثح بثلشججججركة وتلججججرد علججججى تستفسججججثرتت تلمسججججثهمٌن تلمهتمججججٌن بثلشججججركة وتدتبهججججث. 

وتقجججوم تلشجججركة بثإلفصجججثح عجججن قوتبمهجججث تلمثلٌجججة تلمدققجججة وتقرٌجججر تلمجججدقق تلخجججثرجً كجججم ٌنبؽجججً علٌهجججث تإلفصجججثح عجججن 

ركثتهث تلتثبعجججة وتلشجججقٌقة وكجججذلك تلتقجججثرٌر تلسجججنوٌة، وأٌجججة أحجججدتث أو تشجججكٌل مجلجججس تالدترة وهٌكلجججة تلملكٌجججة بهجججث وبشججج

تإلفصجججثح عجججن تلتعجججدٌالت بجججثألورتق تلمثلٌجججة مجججن  معلومجججثت أخجججرى تهجججم تلمسجججثهمٌن وأصجججحثج تلمصجججثلح تألخجججرى و

خجججالل تلمطلعجججٌن. و ٌشجججترط أن تقجججوم تلشجججركة بنشجججر ملخجججص وتٍؾ لتقرٌجججر مجلجججس تإلدترة، تلقجججوتبم تلمثلٌجججة تلسجججنوٌة 

ٌجججر مرتقجججج تلحسجججثبثت وذلجججك عجججن طرٌجججق تلنشجججر فجججً تلصجججحؾ علجججى أن ٌشجججمل تلنشجججر تلقجججوتبم تلمثلٌجججة تلمسجججتقلة وتقر

وتلمجمعجججة للشجججركثت تلملزمجججة بتقجججدٌم قجججوتبم مثلٌجججة مجمعجججة وٌكجججون قبجججل تنعقجججثد موعجججد تلجمعٌجججة تلعثمجججة بفتجججرة معٌنجججة. 

 رٌة تلتً من أبرزهث:وتلتزم تلشركة بثإلفصثح عن أٌة أحدتث توتجههث ٌترتج علٌهث معلومثت جوه
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أي تؽٌٌججر مقتججرح فججً هٌكججل تلتموٌججل أو هٌكججل رأس تلمججثل ٌتجججثوز نسججبة معٌنججة مججن حقججوق تلمسججثهمٌن مجججن  -

 وتقع آخر قوتبم مثلٌة دورٌة.

أي تؽٌٌججر مقتججرح فججً هٌكججل تلتموٌججل أو هٌكججل رأس تلمججثل ٌتجججثوز نسججبة معٌنججة مججن حقججوق تلمسججثهمٌن مجججن  -

 وتقع آخر قوتبم مثلٌة دورٌة.

 زٌعثت تلنقدٌة أو توزٌعثت تألسهم تلمجثنٌة.تلتو -

 إقثمة دعثوي قضثبٌة أو تحكٌم ضد تلشركة تتعلق بنشثطهث. -

 أي تستقثالت أو تعٌنثت جدٌدة بثلشركة من تألشخثص تلمطلعٌن وتألطرتؾ ذتت تلعالقة -

 

حجججد فجججرض وفجججً حجججثل عجججدم تلتجججزتم تلشجججركة بثإلفصجججثح فإنهجججث قجججد توتججججه عقوبجججثت مثلٌجججة و/أو إدترٌجججة تصجججل إلجججى 

ووقججؾ أوتعلٌججق تإلدرتج، وٌعثقججج  عقوبججثت إدترٌججة وفججرض ؼرتمججثت مثلٌججة وتلججى قججؾ تلتججدتول علججى أسججهم تلشججركة.

( دٌنجججثر أردنجججً أو مجججث ٌعثدلهجججث بثلعملجججة تلمتدتولجججة قثنونجججثً أو تلحجججبس مجججدة 100000بؽرتمجججة ال تزٌجججد علجججى مثبجججة ألجججؾ )

 ال تزٌد عن سنة أو بكلتث هثتٌن تلعقوبتٌن.

 تالقلٌة فٌتطلج وجود أعضثء مستقلٌن بعضوٌة مجلس تإلدترة. حمثٌة حقوقول

 

 Conflict of Interestsثامناً: تجنب تعارض المصالح 

هنججججثك قوتعججججد ملزمججججة ألعضججججثء مجلججججس تإلدترة وتلمججججدٌرٌن وتلعججججثملٌن بشججججؤن تجنججججج تعججججثرض تلمصججججثلح وتعججججثمالت 

ء مجلجججس إدترة تلشجججركة وموظفٌهجججث تألطجججرتؾ ذتت تلعالقجججة كمجججث توججججد قوتعجججد مكتوبجججة بخصجججوص تعجججثمالت أعضجججث

 فً تألورتق تلمثلٌة تلمصدرة من قبل تلشركة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لطر
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 أوال: اإلطار العام المانونً والتشرٌعً

تلمنوط بهث مسإولٌة تإلشرتؾ ونشر تلتوعٌة وتلرقثبة ثت وحدتت إدترٌة لدى هٌبة تلسوق تلمثلٌة أو تلبورصة هً تلجه

لتطبٌق  Complyعلى تلشركثت تلمدرجة لدى سوق تألورتق تلمثلٌة فٌمث ٌتعلق بحوكمة تلشركثت، وتتبع نظثم إلزتمً 

وتألدلة ، أحكثم قوتعد تلحوكمة، وذلك وفقث إلطثر تشرٌعً متمثل فً تلقوتنٌن وتللوتبح تلتنفٌذٌة، و تلقرترتت، وتلقوتعد، 

وتعلٌمثت وتلتعثمٌم، وتتبع عددت من تَلٌثت لمتثبعة إلتزتم تلشركثت تلمدرجة بثلقوتعد تلمنظمة لحوكمة تلشركثت وهً 

تقرٌر تلحوكمة،  وبهذت فإن هٌبة ، ووتالجثبة على تستبٌثن لتقٌٌم مدي تلتزتم تلشركة بقوتعد تلحوكمة تلتفتٌش وتلفحص،

عقبثت قد تعوق تطبٌق قوتعد تلحوكمة للشركثت تلمدرجة مع إٌضثحهث سوتء كثنت قطر لألورتق تلمثلٌة ال توتجه أٌة 

 تشرٌعٌة أو تنظٌمٌة أو تقنٌة أو ؼٌر ذلك. 

 ثانٌاً: الجمعٌة العامة للشركة وحماٌة حموق المساهمٌن

تلمسثهمٌن الجتمثعثت تلجمعٌة تلعثمة للشركثت تلمدرجة، و هنثك تشرٌعثت صثدرة عن ال توجد قٌود على حضور 

"، وٌجوز Cyber Riskتلجهثت تلرقثبٌة لسوق رأس تلمثل تتعلق بثألمن تاللكترونً لموتجهة تلمخثطر تإللكترونٌة "

شركة، ومرتجع أو مدقق حسثبثت دعوة تلجمعٌة تلعثمة تلعثدٌة للشركة تلمدرجة لالنعقثد من قبل ربٌس مجلس إدترة تل

%(، وتلوحدة تإلدترٌة تلمختصة بوزترة تالقتصثد وتلتجثرة، وهنثك حثالت 10تلشركة، ونسبة معٌنة من تلمسثهمٌن  )

لدعوة تلجمعٌة تلعثمة ؼٌر تلعثدٌة للشركة تلمدرجة لالنعقثد وهً تعدٌل تلنظثم تألسثسً للشركة، حل تلشركة، 

أو تالستحوتذ علٌهث من قبل شركة أخرى، تلتصرؾ فً نسبة معٌنة من أصول تلشركة، زٌثدة  وتصفٌتهث، تندمثج تلشركة

أو تخفٌض رأس مثل تلشركة، تمدٌد مدة تلشركة، بٌع كل تلمشروع تلذي قثمت من أجله تلشركة أو تلتصرؾ فٌه بؤي 

ٌسٌر على تلمسثهمٌن حضور تجتمثع وجه حق آخر، وفقث لمجموعة من تَلٌثت تلتً ٌمكن للشركة تلمدرجة أن تتبعهث للت

تلجمعٌة تلعثمة وهً تإلفصثح تلكثمل لكل مث ٌتضمنه جدول تألعمثل من موضوعثت، تلتفوٌض فً تلتصوٌت، تلتصوٌت 

تإللكترونً، تمكٌن تلمسثهمٌن تلقصر وتلمحجور علٌهم فً حضور تجتمثع تلجمعٌة تلعثمة، وٌمثلهم فً تلحضور 

 تلنثببون عنهم قثنونثً.

ك عددت من تلمعلومثت تلتً ٌجج أن تتثح ألعضثء تلجمعٌة تلعثمة للشركة بشؤن أعضثء مجلس تإلدترة وهً هنث

تإلفصثح عن أسمثء أعضثء مجلس تإلدترة، وتإلفصثح عن عدد مرتت تنعقثد تلمجلس فً تلتقرٌر تلسنوي للشركة، 

ذٌن تؽٌبوت عن حضور تلمجلس أو تللجثن وتلمقثبل تلذي ٌتقثضثه تعضثء مجلس تدترة تلشركة، وأسمثء تألعضثء تل

تلمنبثقة منه، وكثفة تلمعلومثت تلخثصة بجمٌع تلمرشحٌن لعضوٌة مجلس تإلدترة وخبرتتهم تلعلمٌة وتلعملٌة من وتقع 

سٌرهم تلذتتٌة قبل تلموعد تلمحدد النعقثد تلجمعٌة تلعثمة تلمحددة لالنتخثبثت بوقت كثؾ .  وهنثك أٌضث مجموعة من 

ثت وتلبٌثنثت تلتً تلتزم تلشركة بإتثحتهث للمسثهمٌن فً تجتمثع تلجمعٌة تلعثمة وهً نشر ملخص تقرٌر مجلس تلمعلوم

تإلدترة وتقرٌر مرتجع أو مدقق تلحسثبثت، وإتثحة تلمستندتت تلالزمة تلمسثهمٌن للمسثعدة فً تلتصوٌت على تلقرترتت 
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لموضوعثت تلمدرجة بجدول تألعمثل ومث ٌستجد منهث مصحوبة تلمرتبطة بهذه تلمستندتت، وكثفة تلمعلومثت تلخثصة بث

بمعلومثت كثفٌة تمكن تلمسثهمٌن من تتخثذ قرترتتهم، وكذلك تمكٌنهم من تالطالع على محضر تجتمثع تلجمعٌة تلعثمة، 

ل عن تلحوكمة كمث تلتزم تلشركة بثإلفصثح عن نتثبج تلجمعٌة تلعثمة فور تنتهثبهث. وتلتزم تلشركة تلمدرجة بتعٌٌن مسبو

 وعالقثت تلمستثمرٌن، ٌعهد إلٌه مسبولٌة متثبعة وتطبٌق مبثدئ تلحوكمة وتلرد على تستفسثرتت تلمسثهمٌن.

 

 ثالثا: مجلس اإلدارة 

مدة تنتخثج مجلس تدترة تلشركة تلمدرجة هً ثالث سنوتت وٌجوز إعثدة تنتخثج عضو مجلس تإلدترة أكثر من مرة، 

للشركة على خالؾ ذلك، فٌمث عدت مجلس تإلدترة تألول فٌجوز أن تكون مدة تلعضوٌة فٌه  مث لم ٌنص تلنظثم تألسثسً

، و ٌشترط تحثطة   خمس سنوتت، ٌتم تشكٌل مجلس تدترة تلشركة تلمدرجة بثختٌثرهم من تلمسثهمٌن، وجهثت أخرى

ٌتم توزٌع أعضثء مجلس  تلمسثهمٌن بكثفة تلتفثصٌل عن أعضثء مجلس تإلدترة قبل تلتصوٌت علٌهم النتخثبهم، و

تإلدترة حسج تالستقاللٌة إلى تنفٌذٌون و ؼٌر تنفٌذٌٌن، مستقلون، و هنثك حد أدنً لألعضثء تلمستقلٌن بتشكٌلة مجلس 

إدترة تلشركة وهم ثلث تلمجلس، وٌشترط تلفصل بٌن منصج ربٌس مجلس إدترة تلشركة تلمدرجة، ومنصج تلمدٌر 

و تلمنتدج(، وإذت لم تلتزم تلشركة بثلفصل فإنه ٌجج توضٌح تسبثج ذلك فً تلتقرٌر تلعثم أو تلمدٌر تلتنفٌذي )تلعض

تلسنوي للشركة، وتالفصثح فً تلتقرٌر تلسنوي للشركة، وتقرٌر تلحوكمة، وهنثك آلٌثت ٌلتزم مجلس إدترة تلشركة 

فصثح عن تلمعلومثت تلجوهرٌة تلمدرجة بإتبثعهث، تضمن تحترتم تلشركة للقوتنٌن وتللوتبح تلسثرٌة، وتلتزتمهث بثإل

للمسثهمٌن وتلدتبنٌن وأصحثج تلمصثلح تألخرى، هنثك لجثن تنبثق عن مجلس إدترة تلشركة تلمدرجة، تضمن تلتزتم 

تلشركة بثلقوتنٌن وتللوتبح تلسثرٌة، وتطبٌق معثٌٌر تلحوكمة، وهً لجنة تلتدقٌق تلمرتجعة، لجنة تلترشٌحثت وتلمكثفآت، 

نتخثبه وفً أول تجتمثع له ثالث لجثن على تألقل كمث هو محدد بعثلٌه، وٌجوز له تشكٌل أي لجثن تلمجلس فور تٌشكل 

أخرى، و ٌقوم مجلس تإلدترة بوضع تإلجرتءتت تلمتعلقة بتشكٌل هذه تللجثن، وتحدٌد مهثم ومدة عملهث، وتلصالحٌثت 

ضثبه، أو لؽٌرهم، وهنثك ضوتبط  ٌتعٌن تلممنوحة لهث، كمث ٌجوز لمجلس تإلدترة تفوٌض إحدي صالحٌثته ألحد أع

تاللتزتم بهث عند إصدتر تلتفوٌض وهً تحدٌد للموضوع محل تلتفوٌض، تحدٌد تلمدة تلزمنٌة لسرٌثنه، تضمٌن تلتفوٌض 

موعد عرض نتثبجه على أعضثء تلمجلس، أمث تلضوتبط تلتً تلتً ٌتبعهث مجلس تدترة تلشركة لمعثلجة موضوع 

فصثح، ومنع تلطرؾ ذو تلعالقة من تلتصوٌت على تلقرتر محل تلموضوع تلمتعلق بتعثرض تعثرض تلمصثلح فهً تإل

تلمصثلح، تلحصول على موتفقة مسبقة من تلجمعٌة تلعثمة على تلتصرؾ تلمتعلق بتعثرض تلمصثلح.، قوتعد تلسلوك 

دي ألعضثء تلمجلس تلتنفٌذٌٌن، تلمهنً، و تلزم قوتعد تلحوكمة وجود لجنة للترشٌحثت وتلمكثفآت تقرر تقدٌم مقثبل مث

وٌتطلج تإلفصثح عن أسمثء أعضثء تللجنة فً تلتقرٌر تلسنوي للشركة، و ٌلتزم مجلس تإلدترة بإعدتد قوتعد إجرتبٌة 

لحوكمة تلشركة وتإلشرتؾ علٌهث ومتثبعة تطبٌقهث، كمث ٌشترط وضع قوتعد مكتوبة بخصوص تعثمالت أعضثء مجلس 

تألورتق تلمثلٌة تلمصدرة من قبل تلشركة، و ٌشترط إطالع أعضثء مجلس تإلدترة على  إدترة تلشركة وموظفٌهث فً

 جمٌع متطلبثت ضوتبط حوكمة تلشركثت.
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 Internal Auditرابعاً: إدارة الرلابة الداخلٌة 

تلدتخلٌة ٌشترط أن ٌكون ضمن هٌكل إدترة تلشركة تلمدرجة إدترة مختصة بثلرقثبة تلدتخلٌة، وٌتولى إدترة تلرقثبة 

مسبول متفرغ لذلك بثلشركة ومن تلقٌثدتت تإلدترٌة فٌه، كمث ٌقوم مجلس تإلدترة بتحدٌد أهدتؾ ومهثم وصالحٌثت إدترة 

تلرقثبة تلدتخلٌة حسبمث ورد فً ضوتبط حوكمة تلشركثت، أمث عن مهثم ومسبولٌثت إدترة تلرقثبة تلدتخلٌة فهً ٌرفع 

بنثء على -قرٌرتً كل ثالثة أشهر عن أعمثل تلرقثبة تلدتخلٌة بثلشركة، وٌحدد تلمجلستلمدقق تلدتخلً إلى لجنة تلتدقٌق، ت

مث ٌؤتً: إجرتءتت تلرقثبة -على تألقل-تلبٌثنثت تلتً ٌجج أن ٌتضمنهث تلتقرٌر على أن تتضمن-توصٌة لجنة تلتدقٌق

تمل تلمخثطر فً تلشركة ومدى وتإلشرتؾ على تلشإون تلمثلٌّة وتالستثمثرتت وإدترة تلمخثطر، ومرتجعة تطّور عو

مالءمة وفثعلٌة تألنظمة تلمعمول بهث فً تلشركة فً موتجهة تلتؽٌٌرتت تلجذرٌّة أو ؼٌر تلمتوقّعة فً تلسوق.وتقٌٌم 

شثمل ألدتء تلشركة بشؤن تاللتزتم بتطبٌق نظثم تلرقثبة تلدتخلٌّة، وأحكثم نظثم تلحوكمة. ومدى تلتزتم تلشركة بثلقوتعد 

تً تحكم تإلفصثح وتإلدرتج فً تلسوق، ومدى تلتزتم تلشركة بؤنظمة تلرقثبة تلدتخلٌّة عند تحدٌد تلمخثطر وتلشروط تل

وإدترتهث.وتلمخثطر تلتً تعرضت لهث تلشركة وأنوتعهث وأسبثبهث ومث تم بشؤنهث. تلمقترحثت تلخثصة بتصوٌج تلمخثلفثت 

 وإزتلة أسبثج تلمخثطر.
 

 External Auditت الخارجً خامساً: مراجع أو مدلك الحسابا

تلجمعٌة تلعثمة للشركة هً تلجهة تلمسبولة عن تعٌٌن مرتجع أو مدقق تلحسثبثت تلخثرجً، وٌتم تختٌثر مرتجع أو مدقق 

تلحسثج تلخثرجً وفقث لمجموعة من تلضوتبط وهً : أن ٌكون من بٌن تلمقٌدٌن بسجالت تعدهث تلجهة تلرقثبٌة، وأن 

من تلخبرة فً مرتجعة تلحسثبثت. وتوكل إلٌه عددت من تلمهثم مثل إعدتد تقرٌر عن آدتء ٌتوتفر لدٌه عدد سنوتت 

تلشركة، وتقدٌم نسخة من تقرٌره على تلجمعٌة تلعثمة للشركة، وتلدعوة لحضور تجتمثعثت تلجمعٌة تلعثمة للشركة، 

ثدئ حوكمة تلشركثت إلى تلجهة وتقدٌم نسخة من تقرٌره على تلتقرٌر تلذي تعده تلشركة بخصوص مدي تلتزتمهث بمب

تلرقثبٌة تلمعنٌة، وال ٌجوز أن ٌقوم مرتجع أو مدقق تلحسثبثت تلخثرجً بؤدتء أٌة أعمثل إضثفٌة للشركة )بشكل مبثشر 

 أو ؼٌر مبثشر( وؼٌر مرتبطة بعمله كمدقق لحسثبثت تلشركة.

 

 Audit Committeeالمراجعة/ التدلٌك والمراجعة  سادساً: لجنة

ٌكون هنثك لجنة للتدقٌق وتلمرتجعة بثلشركة، ٌقوم مجلس تدترة تلشركة بتشكٌلهث،  وهنثك ضوتبط معٌنة  ٌشترط أن

ٌتعٌن تتبثعهث عند تشكٌل لجنة تلمرتجعة وهً ٌجج أن تكون بربثسة أحد أعضثء مجلس تإلدترة تلمستقلٌن وعضوٌة 

تهم مستقلٌن، وأال ٌكون قد سبق ألي منهم تدقٌق تثنٌن على تألقل، وٌرتعى فً تختٌثر أعضثء تللجنة أن ٌكون أؼلبٌ

حسثبثت تلشركة خالل تلسنتٌن تلسثبقتٌن على تلترشح لعضوٌة تللجنة بطرٌق مبثشر أو ؼٌر مبثشر، وأن تتوتفر فٌهم 

نظم تلخبرة تلالزمة لممثرسة تختصثصثت تللجنة، وتقوم تللجنة بثلمهثم تَتٌة وهً:  تلتؤكد من تلتزتم تلشركة بإتبثع تل

وتللوتبح وتلقوتنٌن تلدتخلٌة وتلخثرجٌة، درتسة تلمالحظثت أو تلمخثلفثت تلوتردة من تلجهثت تلرقثبٌة ومتثبعة مث تم 

 بشؤنهث، تنفٌذ ومتثبعة تألعمثل تألخرى تلتً ٌكلفهث بهث مجلس تإلدترة.
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 سابعاً: االفصاح والشفافٌة

لٌة بثإلضثفة تلى كثفة تلمعلومثت تالخري تلتً قد تهم تتطلج تلتشرٌعثت تصدتر تقرٌر سنوي ٌضم تلقوتبم تلمث

تلمسثهمٌن أو أصحثج تلمصثلح تألخرٌن، وهنثك تنظمة تلكترونٌة ٌتم من خاللهث تالفصثح عن معلومثت تلشركة تلمثلٌة 

ثمرٌن وؼٌر تلمثلٌة فً حثلة تلشركة تلمدرجة تسهمهث بثلبورصة، تقوم تلشركة تلمدرجة بتعٌٌن مسبول لعالقثت تلمست

ٌكون مسبوال عن تدترة وسثبل تالفصثح بثلشركة وتلرد على تستفسثرتت تلمسثهمٌن تلمهتمٌن بثلشركة وتدتبهث، تفصح 

تلشركة عن قوتبمهث تلمثلٌة تلمدققة وتقرٌر مدقق تلحسثبثت علٌهث وكثفة تلمعلومثت تلمثلٌة تلتً تهم تلمسثهمٌن وأصحثج 

بة من تلشركثت تلمدرجة وهً تالفصثح عن تلمعلومثت ؼٌر تلمثلٌة، تشكٌل تلمصثلح تألخرٌن، وهنثك تفصثحثت مطلو

مجلس تإلدترة، هٌكل تلملكٌة وهٌكل تلملكٌة بثلشركثت تلشقٌقة وتلتثبعة، أٌة تحدتث أو معلومثت جوهرٌة تهم تلمسثهمٌن 

د حوكمة تلشركثت، وٌشترط وأصحثج تلمصثلح تألخرٌن، تلتقثرٌر تلسنوٌة وتلدورٌة، تقرٌر مدى تلتزتم تلشركة بقوتع

أن تقوم تلشركة بنشر ملخص وتٍؾ لتقرٌر مجلس تإلدترة، تلقوتبم تلمثلٌة تلسنوٌة وتقرٌر مرتقج تلحسثبثت، وفقث لعدد 

من تلضوتبط وهً أن ٌتم تلنشر فً تلصحؾ، أن ٌكون تلنشر قبل تنعقثد موعد تلجمعٌة تلعثمة بفترة معٌنة )خمسة عشر 

ن ٌشمل تلنشر تلقوتبم تلمثلٌة تلمستقلة وتلمجمعة للشركثت تلملزمة بتقدٌم قوتبم مثلٌة مجمعة، وتلتزم ٌومثً على تألقل(، أ

 تلشركة بثإلفصثح عن أٌة أحدتث توتجههث ٌترتج علٌهث معلومثت جوهرٌة.

أمث عن أبرز تألحدتث تلجوهرٌة تلتً ٌترتج على حدوثهث وجوج تإلفصثح فهً أي تؽٌٌر مقترح فً هٌكل تلتموٌل أو 

هٌكل رأس تلمثل ٌتجثوز نسبة معٌنة من حقوق تلمسثهمٌن من وتقع آخر قوتبم مثلٌة دورٌة، تلقرترتت تلمتعلقة بتعدٌل 

أو توزٌعثت تألسهم تلمجثنٌة، إقثمة دعثوي قضثبٌة أو تحكٌم ضد تلقٌمة تإلسمٌة ألسهم تلشركة، تلتوزٌعثت تلنقدٌة 

تلشركة تتعلق بنشثطهث وهنثك أنظمة تلكترونٌة لإلفصثح عن معلومثت تلشركة تلمثلٌة وؼٌر تلمثلٌة، وقد قثمت تلشركة 

ثرتت تلمسثهمٌن بتعٌٌن مسبول لعالقثت تلمستثمرٌن ٌكون مسبوال عن تدترة وسثبل تالفصثح بثلشركة وتلرد على تستفس

تلمهنً،  بثلسجل تلمخثلفة بثإلفصثح فهً تسجٌل تاللتزتم عدم لمعثلجة تلمطبقة تلمهتمٌن بثلشركة وتدتبهث، أمث تلعقوبثت 

تإلدرتج، فً حٌن أن  تعلٌق / تلشركة، وقؾ أسهم على تلتدتول مثلٌة، وقؾ ؼرتمثت إدترٌة، فرض عقوبثت فرض

صوٌت تلترتكمً، تسلوج للتصوٌت ٌمكن من تمثٌل تالقلٌة فً مجلس تإلدترة، وجود تلٌثت حمثٌة حقوق تالقلٌة فهً تلت

 أعضثء مستقلٌن بعضوٌة مجلس تإلدترة.
 

 Conflict of Interestsثامناً: تجنب تعارض المصالح 

ذتت هنثك قوتعد ملزمة ألعضثء مجلس تإلدترة وتلمدٌرٌن وتلعثملٌن بشؤن تجنج تعثرض تلمصثلح وتعثمالت تألطرتؾ 

تلعالقة، وهنثك قوتعد مكتوبة بخصوص تعثمالت أعضثء مجلس إدترة تلشركة وموظفٌهث فً تألورتق تلمثلٌة تلمصدرة 

 من قبل تلشركة.

 الكوٌت



 
 

                                                             العربٌةدلٌل استرشادي لمواعد حوكمة الشركات المدرجة فً األسواق المالٌة                   
 51 

 

 

 

 أوالً: اإلطار العام المانونً والتشرٌعً

وتلرقثبججة علججى تنفٌججذ تعتبججر هٌبججة أسججوتق تلمججثل تلكوٌتٌججة هججً تلجهججة تلمنججوط بهمججث مسججبولٌة تإلشججرتؾ ونشججر تلججوعً 

أحكجججثم حوكمجججة تلشجججركثت حٌجججث تنطبجججق قوتعجججد حوكمجججة تلشجججركثت تلصجججثدرة عجججن هٌبجججة أسجججوتق تلمجججثل علجججى تلشجججركثت 

تلمدرجججججة فججججً تلبورصججججة وتلشججججركثت تلمسججججثهمة تلمججججرخص لهججججث سججججوتء كثنججججت مدرجججججة أو ؼٌججججر مدرجججججة بثلبورصججججة 

لكوٌتٌججججة تلمدرجججججة فججججً تلبورصججججة وقججججت بثسججججتثنثء تلوحججججدتت تلخثضججججعة لرقثبججججة تلبنججججك تلمركججججزي، وتلشججججركثت ؼٌججججر ت

لتطبٌججججق قوتعججججد تلحوكمججججة هججججً تألسججججلوج تاللتججججزتم  أسججججثلٌج 3(.  وٌججججتم تتبججججثع 2015صججججدور هججججذه تلقوتعججججد)نوفمبر 

(Comply( أسجججلوج تاللتجججزتم أو تلتفسجججٌر ،)Comply or Explain أمجججث تإلطجججثر تلتشجججرٌعً تلجججذي ٌجججنظم . ،)

درة فجججً هجججذت تلشجججؤن، وٌجججتم متثبعجججة تلتجججزتم تلشجججركثت بقوتعجججد تلحوكمجججة تلحوكمجججة فجججً تلقجججوتنٌن وتللجججوتبح تلتنفٌذٌجججة تلصجججث

بثسجججتخدتم آلٌتجججٌن همجججث تلفحجججص وتلتفتجججٌش، وتالسجججتبٌثنثت. وتوتججججه عملٌجججة تطبٌجججق قوتعجججد تلحوكمجججة عقبجججثت تتمثجججل فجججً 

تقبجججل تلشججججركثت وتلمتعججججثملٌن فججججً تلسجججوق لثقثفججججة حوكمججججة تلشججججركثت ،وفججججً بعجججض تلصججججعوبثت فججججً تعٌججججٌن تلعضججججو 

 فً تفثوت حجم وطبٌعة أنشطة تلشركثت تلخثضعة لقوتعد تلحوكمة.تلمستقل، و

 

 ثانٌاً: الجمعٌة العامة للشركة وحماٌة حموق المساهمٌن

ال توجججججد أي قٌججججود علججججى حضججججور تلمسججججثهمٌن الجتمثعججججثت تلجمعٌججججة تلعثمججججة للشججججركة وذلججججك إلن تلمشججججثركة فججججً 

 و حق مكتسج لكثفة تلمسثهمٌن.تجتمثعثت تلجمعٌة تلعثمة للمسثهمٌن وتلتصوٌت على قرترتتهث ه

 

هجججذت وٌججججوز لمجلجججس تإلدترة تلجججدعوة النعقجججثد تلجمعٌجججة تلعثمجججة تلعثدٌجججة للشجججركة كمجججث ٌججججوز ذلجججك لكجججل مجججن مجججدقق أو 

مرتججججع حسجججثبثت تلشجججركة، تلمصجججفً عنجججد تصجججفٌة تلشجججركة، وٌججججوز هجججذت تألمجججر كجججذلك لنسجججبة معٌنجججة مجججن تلمسجججثهمٌن 

مجججنهم.. أمجججث تلجمعٌجججة تلعثمجججة ؼٌجججر تلعثدٌجججة تلمتطلبجججة إلنعقجججثد تلجمعٌجججة تلعثمجججة للشجججركة، حجججثل إمكثنٌجججة تنعقثدهجججث بجججدعوة 

فٌجججتم دعوتهجججث لالنعقجججثد فجججً تلحجججثالت تلتثلٌجججة: تعجججدٌل تلنظجججثم تألسثسجججً للشجججركة، حجججل تلشجججركة، وتصجججفٌتهث، تنجججدمثج 

تلشجججركة، بٌجججع كجججل تلمشجججروع تلجججذي قثمجججت مجججن أجلجججه تلشجججركة أو تلتصجججرؾ فٌجججه بجججؤي وججججه آخجججر، زٌجججثدة رأس مجججثل 

 و تنقسثمهث.،تحول تلشركة أ.تلشركة أو تخفٌضه

 وبإمكثن تلشركة تلتٌسٌر للمسثهمٌن حضور أعمثل تلجمعٌة بتوظٌؾ من خالل: ، تلتفوٌض فً تلتصوٌت. 

هجججذت وٌججججج علجججى تلشجججركة أن تفصجججح عجججن أسجججمثء أعضجججثء مجلجججس تإلدترة ومجججإهالتهم وتلمقثبجججل تلجججذي ٌتقثضجججوه،   

كة وأسجججمثء تألعضجججثء تلجججذٌن تؽٌبجججوت وكجججذلك تإلفصجججثح عجججن عجججدد مجججرتت تنعقجججثد تلمجلجججس فجججً تلتقرٌجججر تلسجججنوي للشجججر

 عن حضور تلمجلس أو تللجثن تلمنبثقة منه. 
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للسجججنة تلمثلٌججججة تلمنتهٌججججة ،تقرٌججججر إلىوتلتجججزم تلشججججركة بنشججججر تقرٌجججر مجلججججس تإلدترة عججججن نشجججثط تلشججججركة ومركزهججججث تلم

قعجججت بشجججؤنهث مرتقجججج تلحسجججثبثت عجججن تلبٌثنجججثت تلمثلٌجججة للشجججركة، تقرٌجججر بؤٌجججة مخثلفجججثت رصجججدتهث تلجهجججثت تلرقثبٌجججة وأو

جججججزتءتت علججججى تلشججججركة ،تلبٌثنججججثت تلمثلٌججججة للشججججركة، تقرٌججججر تلتعججججثمالت تلتججججً تمججججت أو سججججتتم مججججع تألطججججرتؾ ذتت 

تلصجججلة، وتعجججّرؾ تألطجججرتؾ ذتت تلصجججلة طبقجججثً لمبجججثدئ تلمحثسجججبة تلدولٌجججة وتقرٌجججر تلحوكمجججة، وتقرٌجججر لجنجججة تلتجججدقٌق 

كة تلمدرجججة بتعٌجججٌن مسججبول عججن تلحوكمججة وعالقجججثت وإتثحججة هججذه تلمسججتندتت تلالزمججة تلمسجججثهمٌن،  كمججث تلتججزم تلشججر

تلمسجججتثمرٌن، ٌعهجججد إلٌجججه مسجججبولٌة متثبعجججة وتطبٌجججق مبجججثدئ تلحوكمجججة وتلجججرد علجججى تستفسجججثرتت تلمسجججثهمٌن وبثلنسجججبة 

لمتثبعججججة تطبٌقججججثت تلحوكمججججة فهججججً مسججججبولٌة مجلججججس تإلدترة، وٌتعججججٌن إنشججججثء وحججججدة شججججبون تلمسججججتثمرٌن مججججن قبججججل 

 تلشركثت.

 

 دارةثالثاً: مجلس اال

سجججنوتت ، وٌجججتم تختٌجججثر أعضجججثء تلمجلجججس مجججن تلمسجججثهمٌن فقجججط ، وال ٌشجججترط  3تكجججون مجججدة تنتخجججثج مجلجججس تالدترة 

تحثطججججة تلمسججججثهمٌن بكثفججججة تلتفثصججججٌل عججججن أعضججججثء مجلججججس تإلدترة قبججججل تلتصججججوٌت علججججى تنتخججججثبهم . أمججججث بثلنسججججبة 

 ن ، ؼٌر تنفٌذٌٌن، و مستقلون.لألعضثء فٌتم توزٌع أعضثء مجلس تإلدترة حسج تالستقاللٌة إلى تنفٌذٌو

 

ٌوججججد حجججد أدنجججى  لألعضجججثء تلمسجججتقلٌن حٌجججث ٌججججج تن ٌضجججم مجلجججس تإلدترة عضجججو مسجججتقل علجججى تألقجججل، علجججى أال  

ٌزٌجججد عجججدد تألعضجججثء تلمسجججتقلٌن علجججى نصجججؾ أعضجججثء تلمجلجججس. و ٌشجججترط تلفصجججل بجججٌن منصجججج ربجججٌس مجلجججس إدترة 

نفٌججججذي )تلعضججججو تلمنتججججدج(، حٌججججث  تعججججد مخثلفججججة للمججججثدة تلشججججركة تلمدرجججججة، ومنصججججج تلمججججدٌر تلعججججثم أو تلمججججدٌر تلت

بإصجججدتر قجججثنون تلشجججركثت . وتنبثجججق عجججن مجلجججس إدترة تلشجججركة تلمدرججججة  2016لسجججنة  1( مجججن تلقجججثنون رقجججم 183)

لجنجججة تلتجججدقٌق وتلمرتجعجججة لضجججمثن تلتجججزتم تلشجججركة بجججثلقوتنٌن وتللجججوتبح تلسجججثرٌة، وتطبٌجججق معجججثٌٌر تلحوكمجججة، ، لججججثن 

 رتجعة و تلتدقٌق و لجنة تلترشٌحثت وتلمكثفآت.للمخثطر، لجثن للم

و ٌقجججججوم مجلجججججس تإلدترة بوضجججججع تإلججججججرتءتت تلمتعلقجججججة بتشجججججكٌل هجججججذه تللججججججثن، وتحدٌجججججد مهثمهجججججث ومجججججدة عملهجججججث، 

( مججججن تلكتججججثج تلخججججثمس عشججججر )حوكمججججة تلشججججركثت( مججججن تلالبحججججة 3-7وتلصججججالحٌثت تلممنوحججججة لهججججث وفقججججثً للمججججثدة )

بشجججججؤن إنشجججججثء هٌبجججججة أسجججججوتق تلمجججججثل وتنظجججججٌم نشجججججثط تألورتق تلمثلٌجججججة  2010لسجججججنة  7تلتنفٌذٌجججججة للقجججججثنون رقجججججم 

وتعججججدٌالتهمث، تتضججججمن مهججججثم ومسججججبولٌثت مجلججججس إدترة تلشججججركة تلقٌججججثم بتشججججكٌل لجججججثن مختصججججة منبثقججججة عنججججه وفججججق 

مٌثجججثق ٌوضجججح مجججدة تللجنجججة وصجججالحٌثتهث ومسجججإولٌثتهث وكٌفٌجججة رقثبجججة تلمجلجججس علٌهجججث، كمجججث ٌتضجججمن قجججرتر تلتشجججكٌل 

ثء وتحدٌججد مهجججثمهم وحقججوقهم ووتجبججثتهم. هجججذت فضججالً عججن تقٌججٌم أدتء وأعمجججثل هججذه تللجججثن وتألعضجججثء تسججمٌة تألعضجج

تلربٌسججججٌٌن بهججججث. وٌجججججوز لمجلججججس تإلدترة تفججججوٌض إحججججدى صججججالحٌثته ألحججججد أعضججججثبه، أو لؽٌججججرهم، وفججججً حثلججججة 

 تلتثلٌة: تلتفوٌض ٌجج تحدٌد موضوع تلتفوٌض. ولمعثلجة تعثرض تلمصثلح فإن تلمجلس ٌستخدم تلضوتبط

بإصججججدتر قججججثنون تلشججججركثت علججججى: "لمجلججججس تإلدترة أن  2016لسججججنة  1( مججججن تلقججججثنون رقججججم 185تججججنص تلمججججثدة )

ٌججوزع تلعمججل بججٌن أعضججثبه وفقججثً لطبٌعججة أعمججثل تلشججركة كمججث ٌجججوز للمجلججس أن ٌفججوض أحججد أعضججثبه أو لجنججة مججن 
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رتؾ علججى وجججه مججن وجججوه نشججثط تلشججركة بججٌن أعضججثبه أو أحججدتً مججن تلؽٌججر فججً تلقٌججثم بعمججل معججٌن أو أكثججر أو تإلشجج

 أو فً ممثرسة بعض تلسلطثت أو تالختصثصثت تلمنوطة بثلمجلس".

 2010لسجججنة  7( مجججن تلكتجججثج تلخجججثمس عشجججر )حوكمجججة تلشجججركثت( مجججن تلالبحجججة تلتنفٌذٌجججة للقجججثنون رقجججم 3-5تلمجججثدة )

علجججى أنجججه ٌتجججولى مجلجججس إدترة بشجججؤن إنشجججثء هٌبجججة أسجججوتق تلمجججثل وتنظجججٌم نشجججثط تألورتق تلمثلٌجججة وتعجججدٌالتهمث نصجججت 

تلشجججركة جمٌجججع تلصجججالحٌثت وتلسجججلطثت تلالزمجججة إلدترتهجججث، وتظجججل تلمسجججإولٌة تلنهثبٌجججة عجججن تلشجججركة علجججى تلمجلجججس 

حتجججى وإن شجججكل لجثنجججثً أو فجججوض جهجججثت أو أفجججرتدتً آخجججرٌن للقٌجججثم بجججبعض أعمثلجججه وعلجججى تلمجلجججس تجنجججج إصجججدتر 

 تفوٌضثت عثمة أو ؼٌر محددة تلمدة.

 2010لسجججنة  7ن تلكتجججثج تلخجججثمس عشجججر )حوكمجججة تلشجججركثت( مجججن تلالبحجججة تلتنفٌذٌجججة للقجججثنون رقجججم ( مججج3-7تلمجججثدة )

بشجججؤن إنشجججثء هٌبجججة أسجججوتق تلمجججثل وتنظجججٌم نشجججثط تألورتق تلمثلٌجججة وتعجججدٌالتهمث، تتضجججمن مهجججثم ومسجججبولٌثت مجلجججس 

ة، وتحدٌججججد تلصججججالحٌثت إدترة تلشججججركة تلقٌججججثم بثعتمججججثد سٌثسججججة تفججججوٌض وتنفٌججججذ تألعمججججثل تلمنوطججججة بججججثإلدترة تلتنفٌذٌجججج

تلتجججً ٌجججتم تفوٌضجججهث لجججإلدترة تلتنفٌذٌجججة، وإججججرتءتت تتخجججثذ تلقجججرتر ومجججدة تلتفجججوٌض. كمجججث ٌحجججدد تلمجلجججس تلموضجججوعثت 

 تلتً ٌحتفظ بصالحٌة تلبت فٌهث. وترفع تإلدترة تلتنفٌذٌة تقثرٌر دورٌة عن ممثرسثتهث للصالحٌثت تلمفوضة.

كة لمعثلججججة موضجججوع تعجججثرض تلمصجججثلح : منجججع تلطجججرؾ ذو تلعالقجججة ومجججن تلضجججوتبط تلتجججً ٌتبعهجججث مجلجججس تدترة تلشجججر

مجججن تلتصجججوٌت علجججى تلقجججرتر محجججل تلموضجججوع تلمتعلجججق بتعجججثرض تلمصجججثلح ، تلحصجججول علجججى موتفقجججة مسجججبقة مجججن 

 تلجمعٌة تلعثمة على تلتصرؾ تلمتعلق بتعثرض تلمصثلح ، قوتعد سلوك مهنً .

لمكثفججججآت وتلترشججججٌحثت بإمكثنهججججث أن توصججججً بتقججججدٌم مقثبججججل وتلججججزم قوتعججججد تلحوكمججججة مجججججثلس تإلدترة بتكججججوٌن لجنججججة ل

 مثدي ألعضثء تلمجثلس تلتنفٌذٌٌن و ٌتطلج تإلفصثح عن أسمثء أعضثء تللجنة فً تلتقرٌر تلسنوي للشركة. 

 وبثإلضثفة إلى مث سبق فإن ٌنبؽً على مجلس تإلدترة تلقٌثم بمث ٌلً:

 ث ومتثبعة تطبٌقهثإعدتد قوتعد إجرتبٌة لحوكمة تلشركة وتإلشرتؾ علٌه

وضجججججع قوتعجججججد مكتوبجججججة بخصجججججوص تعجججججثمالت أعضجججججثء مجلجججججس إدترة تلشجججججركة وموظفٌهجججججث فجججججً تألورتق تلمثلٌجججججة 

 تلمصدرة من قبل تلشركة

 إطالع أعضثء مجلس تإلدترة على جمٌع متطلبثت ضوتبط حوكمة تلشركثت

 

 Internal Auditرابعاً: إدارة الرلابة الداخلٌة 

و ٌشجججترط أن ٌكججججون ضججججمن هٌكججججل إدترة تلشججججركة تلمدرجججججة، إدترة مختصججججة بثلرقثبججججة تلدتخلٌججججة ، حٌججججث ٌتججججولى إدترة 

تلرقثبجججة تلدتخلٌجججة مسجججبول متفجججرغ لجججذلك بثلشجججركة ومجججن تلقٌجججثدتت تإلدترٌجججة فٌهجججث ،وٌقجججوم مجلجججس تإلدترة بتحدٌجججد أهجججدتؾ 

كمجججة تلشجججركثت . ومجججن أبجججرز مسجججإولٌثت ومهجججثم وصجججالحٌثت إدترة تلرقثبجججة تلدتخلٌجججة حسجججبمث ورد فجججً ضجججوتبط حو

 ومهثم إدترة تلرقثبة تلدتخلٌة مثٌلً : 

لسجججنة  7( مجججن تلكتجججثج تلخجججثمس عشجججر )حوكمجججة تلشجججركثت( مجججن تلالبحجججة تلتنفٌذٌجججة للقجججثنون رقجججم 6-8تجججنص تلمجججثدة )

إدترة  بشجججؤن إنشجججثء هٌبجججة أسجججوتق تلمجججثل وتنظجججٌم نشجججثط تألورتق تلمثلٌجججة وتعجججدٌالتهمث علجججى أنجججه ٌججججج أن تقجججوم 2010
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/ مكتججججج / وحججججدة تلتججججدقٌق تلججججدتخلً بإعججججدتد تقرٌججججر ٌتضججججمن مرتجعججججة وتقٌٌمججججثً لججججنظم تلرقثبججججة تلدتخلٌججججة تلمطبقججججة فججججً 

 تلشركة، على أن ٌتضمن تلتقرٌر مث ٌلً:

 

.إجججججرتءتت تلرقثبججججة وتإلشججججرتؾ علججججى كفججججثءة وفثعلٌججججة نظججججم تلرقثبججججة تلدتخلٌججججة تلالزمججججة لحمثٌججججة أصججججول تلشججججركة 1

 ة وكفثءة عملٌثتهث بجوتنبهث تإلدترٌة وتلمثلٌة وتلمحثسبٌة.وصحة تلبٌثنثت تلمثلٌ

.مقثرنجججة تطجججور عوتمجججل تلمخجججثطر فجججً تلشجججركة وتألنظمجججة تلموججججودة لتقٌجججٌم مجججدى كفجججثءة تألعمجججثل تلٌومٌجججة للشجججركة، 2

 وموتجهة تلتؽٌرتت ؼٌر تلمتوقعة فً تلسوق.

 .تقٌٌم أدتء تإلدترة تلتنفٌذٌة فً تطبٌق نظم تلرقثبة تلدتخلٌة.3

.أسجججبثج تإلخفجججثق فجججً تطبٌجججق تلرقثبجججة تلدتخلٌجججة أو مجججوتطن تلضجججعؾ فجججً تطبٌقهجججث أو حجججثالت تلطجججوترئ تلتجججً أثجججرت 4

للشجججركة، وتالججججرتء تلجججذي تتبعتجججه تلشجججركة فجججً معثلججججة تإلخفجججثق فجججً تطبٌجججق تلرقثبجججة إلىأو قجججد تجججإثر علجججى تألدتء تلم

 تلدتخلٌة.

 

 External Auditخامساً: مراجع أو مدلك الحسابات الخارجً 

تلجهجججة تلمسجججبولة عجججن تعٌجججٌن مرتججججع أو مجججدقق تلحسجججثبثت تلخجججثرجً تلجججذي ٌنبؽجججً أن تعتبجججر تلجمعٌجججة تلعثمجججة للشجججركة 

أبجججرز تلمهجججثم تلتجججً ٌعهجججد بهجججث إلجججى مرتججججع أو مجججدقق . ومجججن ٌكجججون مجججن بجججٌن تلمقٌجججدٌن بسججججالت تعجججدهث تلجهجججة تلرقثبٌجججة

 تلحسثبثت تلخثرجً مث ٌلً:

 إعدتد تقرٌر عن أدتء تلشركة -

 نسخة من تقرٌره على تلجمعٌة تلعثمة للشركةتقدٌم  -

 تلدعوة لحضور تجتمثعثت تلجمعٌة تلعثمة للشركة -

ٌججججوز أن ٌقجججوم مرتججججع أو مجججدقق تلحسجججثبثت تلخجججثرجً بجججؤدتء أٌجججة أعمجججثل إضجججثفٌة للشجججركة )بشجججكل مبثشجججر أو وال 

 ؼٌر مبثشر( وؼٌر مرتبطة بعمله كمدقق لحسثبثت تلشركة

 

 Audit Committeeالمراجعة/ التدلٌك والمراجعة  سادساً: لجنة

وفقجججثً لمجججث نصجججت علٌجججه تلمجججثدة ٌججججج أن ٌكجججون هنجججثك لجنجججة للتجججدقٌق وتلمرتجعجججة تنبثجججق عجججن مجلجججس تإلدترة، وٌججججج 

بشجججؤن  2010لسجججنة  7( مجججن تلكتجججثج تلخجججثمس عشجججر )حوكمجججة تلشجججركثت( مجججن تلالبحجججة تلتنفٌذٌجججة للقجججثنون رقجججم 6-5)

 :نظٌم نشثط تألورتق تلمثلٌة وتعدٌالتهمثإنشثء هٌبة أسوتق تلمثل وت

.ٌشججكل مجلجججس تإلدترة لجنجججة للتجججدقٌق ال ٌقجججل عجججـدد أعضجججثبهث عجججن ثالثجججة علجججى أن ٌكجججون أحجججد أعضجججثبهث علجججى تألقجججل 1

 .من تألعضثء تلمستقلٌن، على أال ٌشؽل عضوٌتهث ربٌس مجلس تإلدترة أو أعضثء مجلس تإلدترة تلتنفٌذٌٌن
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أعضجججثء تللجنجججة عضجججو وتحجججد علجججى تألقجججل مجججن ذوي تلمجججإهالت تلعلمٌجججة و/أو تلخبجججرة .ٌتعجججٌن أن ٌكجججون مجججن بجججٌن 2

تلعملٌجججة فجججً تلمججججثالت تلمحثسجججبٌة وتلمثلٌجججة، وللجنجججة تلحجججق بثالسجججتعثنة بخبجججرتت خثرجٌجججة بعجججد موتفقجججة مجلجججس تإلدترة 

 .على ذلك

 ٌحدد مجلس تإلدترة مدة عضوٌة أعضثء تللجنة وأسلوج عملهث.. 3

 تٌة:وٌنثط بهث تلمهثم تَ

 تلتؤكد من تلتزتم تلشركة بإتبثع تلنظم وتللوتبح وتلقوتنٌن تلدتخلٌة وتلخثرجٌة -

 درتسة تلمالحظثت أو تلمخثلفثت تلوتردة من تلجهثت تلرقثبٌة ومتثبعة مث تم بشؤنهث -

 

لسنة  7( من من تلكتثج تلخثمس عشر )حوكمة تلشركثت( من تلالبحة تلتنفٌذٌة للقثنون رقم 5-7تلمثدة )وأٌضث نصت 

على صالحٌثت ومسإولٌثت لجنة  بشؤن إنشثء هٌبة أسوتق تلمثل وتنظٌم نشثط تألورتق تلمثلٌة وتعدٌالتهمث 2010

 تلتدقٌق وهً كمث ٌلً:

. مرتجعة تلبٌثنثت تلمثلٌة تلدورٌة قبل عرضهث على مجلس تإلدترة، وإبدتء تلرأي وتلتوصٌة بشؤنهث لمجلس تإلدترة، 1

 شفثفٌة تلتقثرٌر تلمثلٌة.وذلك بهدؾ ضمثن عدتلة و

. تلتوصٌة لمجلس تإلدترة بتعٌٌن وإعثدة تعٌٌن مرتقبً تلحسثبثت تلخثرجٌٌن أو تؽٌٌرهم وتحدٌد أتعثبهم، وٌرتعى عند 2

 تلتوصٌة بثلتعٌٌن تلتؤكد من تستقاللٌتهم، ومرتجعة خطثبثت تعٌٌنهم. 

قٌثمهم بتقدٌم خدمثت إلى تلشركة عدت تلخدمثت تلتً  . متثبعة أعمثل مرتقبً تلحسثبثت تلخثرجٌٌن، وتلتؤكد من عدم3

 تقتضٌهث مهنة تلتدقٌق. 

 . درتسة مالحظثت مرتقبً تلحسثبثت تلخثرجٌٌن على تلقوتبم تلمثلٌة للشركة ومتثبعة مث تم فً شؤنهث.4

 . درتسة تلسٌثسثت تلمحثسبٌة تلمتبعة وإبدتء تلرأي وتلتوصٌة لمجلس تإلدترة فً شؤنهث.5

مدى كفثٌة نظم تلرقثبة تلدتخلٌة تلمطبقة دتخل تلشركة وإعدتد تقرٌر ٌتضمن رأي وتوصٌثت تللجنة فً هذت  . تقٌٌم6

 تلشؤن.

. تإلشرتؾ تلفنً على إدترة تلتدقٌق تلدتخلً فً تلشركة من أجل تلتحقق من مدى فثعلٌتهث فً تنفٌذ تألعمثل وتلمهمثت 7

 تلمحددة من قبل مجلس تإلدترة.

 ٌٌن مدٌر تلتدقٌق تلدتخلً، ونقله، وعزله، وتقٌٌم أدتبه، وأدتء إدترة تلتدقٌق تلدتخلً.. تلتوصٌة بتع8

 . مرتجعة وإقرتر خطط تلتدقٌق تلمقترحة من تلمدقق تلدتخلً، وإبدتء مالحظثتهث علٌهث.9

زمة بشؤن تلمالحظثت . مرتجعة نتثبج تقثرٌر تلتدقٌق تلدتخلً، وتلتؤكد من أنه قد تم تتخثذ تإلجرتءتت تلتصحٌحٌة تلال10

 تلوتردة فً تلتقثرٌر. 

 . مرتجعة نتثبج تقثرٌر تلجهثت تلرقثبٌة وتلتؤكد من أنه قد تم تتخثذ تإلجرتءتت تلالزمة بشؤنهث. 11

 . تلتؤكد من تلتزتم تلشركة بثلقوتنٌن وتلسٌثسثت وتلنظم وتلتعلٌمثت ذتت تلعالقة.12
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 سابعاً: االفصاح والشفافٌة

تصجججدتر تقرٌجججر سجججنوي ٌضجججم تلقجججوتبم تلمثلٌجججة بثإلضجججثفة تلجججى كثفجججة تلمعلومجججثت تألخجججرى تلتجججً قجججد  تتطلجججج تلتشجججرٌعثت

تهججججم تلمسججججثهمٌن أو أصججججحثج تلمصججججثلح تألخججججرٌن، وتلتججججزم تلشججججركثت تلمدرجججججة بثإلفصججججثح عججججن معلومججججثت تلشججججركة 

رٌن ٌكججججون تلمثلٌججججة مججججن خججججالل أنظمججججة تلكترونٌججججة، كمججججث تقججججوم تلشججججركة تلمدرجججججة بتعٌججججٌن مسججججبول لعالقججججثت تلمسججججتثم

مسججججبوال عججججن تدترة وسججججثبل تالفصججججثح بثلشججججركة وتلججججرد علججججى تستفسججججثرتت تلمسججججثهمٌن تلمهتمججججٌن بثلشججججركة وتدتبهججججث. 

وتقجججوم تلشجججركة بثإلفصجججثح عجججن قوتبمهجججث تلمثلٌجججة تلمدققجججة وتقرٌجججر تلمجججدقق تلخجججثرجً كجججم ٌنبؽجججً علٌهجججث تإلفصجججثح عجججن  

رة وهٌكلججججة تلملكٌججججة بهججججث وبشججججركثتهث تلتثبعججججة تالفصججججثح عججججن تلمعلومججججثت ؼٌججججر تلمثلٌججججة.  وعججججن تشججججكٌل مجلججججس تالدت

وتلشججججقٌقة وكججججذلك تلتقججججثرٌر تلسججججنوٌة، وأٌججججة أحججججدتث أو معلومججججثت أخججججرى تهججججم تلمسججججثهمٌن وأصججججحثج تلمصججججثلح 

تألخجججرى. و ٌشجججترط أن تقجججوم تلشجججركة بنشجججر ملخجججص وتٍؾ لتقرٌجججر مجلجججس تإلدترة، تلقجججوتبم تلمثلٌجججة تلسجججنوٌة وتقرٌجججر 

لنشججججر تلقججججوتبم تلمثلٌججججة تلمسججججتقلة وتلمجمعججججة للشججججركثت تلملزمججججة بتقججججدٌم قججججوتبم مرتقججججج تلحسججججثبثت وٌجججججج أن ٌشججججمل ت

ٌومججث قبجججل تنعقججثد تلجمجججع تلعججثم(. وتلتجججزم  30مثلٌججة مجمعججة وٌكجججون قبججل تنعقجججثد موعججد تلجمعٌجججة تلعثمججة بفتججرة معٌنجججة )

 تلشركة بثإلفصثح عن أٌة أحدتث توتجههث ٌترتج علٌهث معلومثت جوهرٌة تلتً من أبرزهث:

ٌججر مقتججرح فججً هٌكججل تلتموٌججل أو هٌكججل رأس تلمججثل ٌتجججثوز نسججبة معٌنججة مججن حقججوق تلمسججثهمٌن مجججن أي تؽٌ -

 وتقع آخر قوتبم مثلٌة دورٌة.

أي تؽٌٌججر مقتججرح فججً هٌكججل تلتموٌججل أو هٌكججل رأس تلمججثل ٌتجججثوز نسججبة معٌنججة مججن حقججوق تلمسججثهمٌن مجججن  -

 وتقع آخر قوتبم مثلٌة دورٌة.

 ألسهم تلمجثنٌة.تلتوزٌعثت تلنقدٌة أو توزٌعثت ت -

 إقثمة دعثوي قضثبٌة أو تحكٌم ضد تلشركة تتعلق بنشثطهث. -

وفجججً حجججثل عجججدم تلتجججزتم تلشجججركة بثإلفصجججثح فإنهجججث قجججد توتججججه عقوبجججثت تؤدٌبٌجججة وجنثبٌجججة بحسجججج مجججث تقضجججً بجججه أحكجججثم 

مثٌججل حمثٌججة حقججوق تالقلٌججة مججن خججالل تلتصججوٌت تلترتكمججً ، تسججلوج للتصججوٌت ٌمكججن مججن تتلقججثنون وتلالبحججة. وتججتم 

 تالقلٌة فً مجلس تإلدترة ، وجود أعضثء مستقلٌن بعضوٌة مجلس تإلدترة.

 

 Conflict of Interestsثامناً: تجنب تعارض المصالح 

هنججججثك قوتعججججد ملزمججججة ألعضججججثء مجلججججس تإلدترة وتلمججججدٌرٌن وتلعججججثملٌن بشججججؤن تجنججججج تعججججثرض تلمصججججثلح وتعججججثمالت 

وص تعجججثمالت أعضجججثء مجلجججس إدترة تلشجججركة وموظفٌهجججث تألطجججرتؾ ذتت تلعالقجججة كمجججث توججججد قوتعجججد مكتوبجججة بخصججج

 فً تألورتق تلمثلٌة تلمصدرة من قبل تلشركة.

 

 

 لبنان
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 أوالً: اإلطار العام المانونً والتشرٌعً

تلمنججوط بهججث مسججبولٌة تإلشججرتؾ ونشججر تلججوعً وتلرقثبججة علججى تنفٌججذ أحكججثم حوكمججة  تلجهججةتعتبججر هٌبججة تلسججوق تلمثلٌججة 

(، لتطبٌججججق قوتعججججد تلحوكمججججة، أمججججث تإلطججججثر تلتشججججرٌعً تلججججذي Complyتألسججججلوج تاللتججججزتم )تلشججججركثت وٌججججتم تتبججججثع 

ٌجججنظم تلحوكمجججة فهجججً تلقجججوتنٌن وتللجججوتبح تلتنفٌذٌجججة تلصجججثدرة فجججً هجججذت تلشجججؤن، وٌجججتم متثبعجججة تلتجججزتم تلشجججركثت بقوتعجججد 

 تلحوكمة بثستخدتم تلٌة تلفحص وتلتفتٌش . 

 

 ق المساهمٌنثانٌاً: الجمعٌة العامة للشركة وحماٌة حمو

ٌبجججدو أنجججه ال توججججد أي قٌجججود علجججى حضجججور تلمسجججثهمٌن الجتمثعجججثت تلجمعٌجججة تلعثمجججة للشجججركة .كمجججث أنجججه ال ٌوججججد أي 

 (.Cyber Risksتشرٌع ٌلزم تلشركثت بثلتحوط من تألخطثر تإللكترونٌة )

هججذت وٌجججوز لججربٌس مجلججس تإلدترة تلججدعوة النعقججثد تلجمعٌججة تلعثمججة تلعثدٌججة للشججركة كمججث ٌجججوز ذلججك لكججل مججن مججدقق 

أو مرتجججججع حسججججثبثت تلشججججركة، تلمصججججفً عنججججد تصججججفٌة تلشججججركة، وٌجججججوز هججججذت تألمججججر كججججذلك لنسججججبة معٌنججججة مججججن 

تلعثمجججة للشجججركة، حجججثل إمكثنٌجججة مجججع تحدٌجججد نسجججبة تلمسجججثهمٌن تلمتطلبجججة إلنعقجججثد تلجمعٌجججة تلمسجججثهمٌن لجججم ٌجججتم ذكرهجججث 

 تنعقثدهث بدعوة منهم.

 ٌدعو ربٌس مجلس تإلدترة تلجمعٌة لإلنعقثد بنثًء على قرتر ٌتخذه مجلس تإلدترة. -

 تالدترة تعضجثء مجلجس فٌهجث ٌتخلجؾ مجرة كجل فجً تلعمومٌجة تلجمعٌجة ٌجدعوت تن تلمفوضجٌن علجى ٌججج -

 كلمجث تن ٌجدعوهث لهجم ٌحجق وكجذلك. تلشجركة نظجثم فجً تو تلقجثنون فجً تلمعٌنجة تالحجوتل فجً دعوتهجث عجن

 مجن طلبهجث فرٌجق تذت تلعمومٌجة تلجمعٌجة بجدعوة ٌقومجوت تن علجٌهم ٌججج بجل. مفٌجدة دعوتهجث رأوت

 تلشركة. مثل رتس خمس ٌمثل تلمسثهمٌن

 

تعججدٌل تلنظججثم تألسثسجججً للشججركة، حجججل أمججث تلجمعٌججة تلعثمجججة ؼٌججر تلعثدٌججة فٌجججتم دعوتهججث لالنعقجججثد فججً تلحججثالت تلتثلٌجججة: 

حججل تلشججركة هججو مججن صججالحٌة تلجمعٌججة ؼٌججر تلعثدٌججة فججً حججثالت تلحججّل ؼٌججر تلشججركة، وتصججفٌتهث، تنججدمثج تلشججركة، 

 تلمذكورة فً نظثم تلشركة..

تإلفصجججثح تلكثمجججل عمجججث وبإمكجججثن تلشجججركة تلتٌسجججٌر للمسجججثهمٌن حضجججور أعمجججثل تلجمعٌجججة بتوظٌجججؾ تَلٌجججثت تلتثلٌجججة: 

هجججذت وٌججججج علجججى  دول تألعمجججثل مجججن موضجججوعثت، تلتفجججوٌض فجججً تلتصجججوٌت، و تلتصجججوٌت تإللكترونجججً،ٌتضجججمنه جججج

. وتلتججججزم تلشججججركة تلشججججركة أن تفصججججح عججججن أسججججمثء أعضججججثء مجلججججس تإلدترة ومججججإهالتهم وتلمقثبججججل تلججججذي ٌتقثضججججوه،

تلمسجججثهمٌن تلمسجججتندتت تلالزمجججة  وإتثحجججة نشجججر ملخجججص تقرٌجججر مجلجججس تإلدترة وتقرٌجججر مرتججججع أو مجججدقق تلحسجججثبثتب

  للمسثعدة فً تلتصوٌت على تلقرترتت تلمرتبطة بهذه تلمستندتت.



 
 

                                                             العربٌةدلٌل استرشادي لمواعد حوكمة الشركات المدرجة فً األسواق المالٌة                   
 58 

 

 

 ثالثاً: مجلس االدارة

تن تعضجججثء مجلجججس تالدترة تلمعٌنجججٌن بمقتضجججى نظجججثم تلشجججركة تكجججون مجججدة تعٌٌجججنهم خمجججس سجججنوتت علجججى تالكثجججر. أمجججث 

دٌجججد تنتخجججثبهم.، وٌجججتم تختٌجججثر تلججذٌن ٌعٌنجججون بقجججرتر جمعٌجججة تلمسجججثهمٌن فمجججدتهم ثجججالث سججنوتت علجججى تالكثجججر وٌمكجججن تج

ٌشججججترط تحثطججججة تلمسججججثهمٌن بكثفججججة تلتفثصججججٌل عججججن أعضججججثء مجلججججس أعضججججثء تلمجلججججس مججججن تلمسججججثهمٌن فقججججط ، وال 

تجججنص تألنظمجججة علجججى توصجججٌة ؼٌجججر ملزمجججة بجججؤن تتكجججون أكثرٌجججة أعضجججثء  تإلدترة قبجججل تلتصجججوٌت علجججى تنتخجججثبهم، و

جلججججس أو تثنججججٌن مججججن تلمججججدرتء )أٌهمججججث أكبججججر( مججججن تلمجلججججس مججججن ؼٌججججر تلتنفٌججججذٌٌن وأن ٌكججججون ثلججججث عججججدد أعضججججثء تلم

تلمجججدرتء تلمسجججتقلٌن ،وال ٌشجججترط تلفصجججل بجججٌن منصجججج ربجججٌس مجلجججس إدترة تلشجججركة تلمدرججججة ومنصجججج تلمجججدٌر تلعجججثم 

وتنبثجججق عجججن مجلجججس إدترة تلشجججركة تلمدرججججة لججججثن ضجججمثن تلتجججزتم تلشجججركة أو تلمجججدٌر تلتنفٌجججذي )تلعضجججو تلمنتجججدج(. 

لجنجججة  لجنجججة تلحوكمجججة ،و، وتطبٌجججق معجججثٌٌر تلحوكمجججة وهجججً لجنجججة تلتجججدقٌق وتلمرتجعجججة وبجججثلقوتنٌن وتللجججوتبح تلسجججثرٌة

و ٌقجججوم مجلجججس تإلدترة بوضجججع تإلججججرتءتت تلمتعلقجججة بتشجججكٌل هجججذه تللججججثن، وتحدٌجججد مهثمهجججث  تلترشجججٌحثت وتلمكثفجججآت.

رتهم و تحدٌجججد تركٌبجججة أعضجججثء لججججثن تلمرتجعجججة و كجججذت خبجججومجججدة عملهجججث، وتلصجججالحٌثت تلممنوحجججة لهجججث مجججن خجججالل 

  معثٌٌر تستقاللٌتهم.

وٌججججوز لمجلجججس تإلدترة تفجججوٌض إحجججدى صجججالحٌثته ألحجججد أعضجججثبه، أو لؽٌجججرهم، وفجججً حثلجججة تلتفجججوٌض ٌججججج تحدٌجججد 

موضجججوع تلتفجججوٌض، وتحدٌجججد تلمجججدة تلزمنٌجججة لسجججرٌثنه. ولمعثلججججة تعجججثرض تلمصجججثلح فجججإن تلمجلجججس ٌسجججتخدم تلضجججوتبط 

 تلتثلٌة:

 تإلفصثح  -

 تلتصوٌت على تلقرتر محل تلموضوع تلمتعلق بتعثرض تلمصثلحمنع تلطرؾ ذو تلعالقة من  -

 

وتلجججزم قوتعجججد تلحوكمجججة مججججثلس إدترة تلمإسسجججثت بتكجججوٌن لجنجججة للمكثفجججآت وتلترشجججٌحثت بإمكثنهجججث أن توصجججً بتقجججدٌم 

مقثبجججل مجججثدي ألعضجججثء تلمججججثلس تلتنفٌجججذٌٌن. وبثإلضجججثفة إلجججى مجججث سجججبق فجججإن ٌنبؽجججً علجججى مجلجججس تإلدترة تلقٌجججثم بمجججث 

 ٌلً:

 دتد قوتعد إجرتبٌة لحوكمة تلشركة وتإلشرتؾ علٌهث ومتثبعة تطبٌقهثإع -

 ٌتطلج تإلفصثح عن أسمثء أعضثء تللجنة فً تلتقرٌر تلسنوي للشركة -

 

 Internal Auditرابعاً: إدارة الرلابة الداخلٌة 

إدترتهجججث مسجججبول ٌشجججترط أن ٌكجججون ضجججمن هٌكجججل إدترة تلشجججركة تلمدرججججة، إدترة مختصجججة بثلرقثبجججة تلدتخلٌجججة ، ٌتجججولى 

ٌقجججوم مجلجججس تإلدترة بتحدٌجججد أهجججدتؾ ومهجججثم وصجججالحٌثت و متفجججرغ لجججذلك بثلشجججركة ومجججن تلقٌجججثدتت تإلدترٌجججة فٌهجججث ،

إدترة تلرقثبجججججة تلدتخلٌجججججة حسجججججبمث ورد فجججججً ضجججججوتبط حوكمجججججة تلشجججججركثت، وأبجججججرز مهجججججثم ومسجججججبولٌثت إدترة تلرقثبجججججة 

 تلدتخلٌة )دتبرة تلتدقٌق تلدتخلً( هً : 
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ـدقٌق خجججـثص بهجججـث، ٌوتفجججـق علٌجججـه مجلجججـس تإلدترة، ٌضجججـمن إسجججتقاللٌتهث وٌحجججدّد صجججالحٌثتهث إعجججـدتد دلٌجججـل للتججج -1

 تلكثملة فً تلتدقٌق.

علجججـى أال تتججججثوز  إخضجججثع عملٌجججثت وأنشجججطة تلشجججـركة كثفجججـة إلجججـى تجججـدقٌق شجججـثمل ضجججـمن فتجججـرة محجججـددة -2

 دورة تلتدقٌق هذه مدّة سنتٌن.

إعـججـدتدهث بعـججـد  مسججح شججثمل للمخججثطر  خّطـججـة تـججـدقٌق سـججـنوٌة ٌججتمتنفٌـججـذ مهمـججـثت تلتـججـدقٌق بنـججـثًء علـججـى   -3

 .تلتً توتجههث أو ٌمكن أن توتجههث تلشركة

وترفـجججـع تقجججثرٌر دورٌجججة، علجججى تألقجججل نصـجججـؾ سـجججـنوٌة، إلجججى مجلجججس تإلدترة عجججن أهـجججـّم مهمـجججـثت تلتـجججـدقٌق وتلتقٌـجججـٌم 

وٕتطالعهـجججـث تلمخثلفـجججـثت وتلتججججثوزتت للقجججوتنٌن وتألنظمجججة  وتلمتثبعـجججـة تلتـجججـً أجرتهـجججـث خـجججـالل تلفصـجججـل تلمنصـجججـرم

 تلمرعٌة، بؽٌة تقدٌم إقترتحثت تلمعثلجة بشكل مبكر.

 

 External Auditخامساً: مراجع أو مدلك الحسابات الخارجً 

تلجهجججة تلمسجججبولة عجججن تعٌجججٌن مرتججججع أو مجججدقق تلحسجججثبثت تلخجججثرجً  وبشجججرط عجججدم تعتبجججر تلجمعٌجججة تلعثمجججة للشجججركة  

أبجججرز تلمهجججثم تلتجججً ٌعهجججد بهجججث إلجججى مرتججججع أو مجججدقق تلحسجججثبثت ومجججن  رتض هٌبجججة تألسجججوتق تلمثلٌجججة علجججى تعٌٌنجججه.تعتججج

 تلخثرجً مث ٌلً:

 إعدتد تقرٌر عن أدتء تلشركة -

 تقدٌم نسخة من تقرٌره على تلجمعٌة تلعثمة للشركة -

 تلدعوة لحضور تجتمثعثت تلجمعٌة تلعثمة للشركة -

رجً بجججؤدتء أٌجججة أعمجججثل إضجججثفٌة للشجججركة )بشجججكل مبثشجججر أو ؼٌجججر مبثشجججر( وؼٌجججر وال ٌججججوز لمجججدقق تلحسجججثبثت تلخجججث

 مرتبطة بعمله كمدقق لحسثبثت تلشركة

 

 Audit Committeeالمراجعة/ التدلٌك والمراجعة  سادساً: لجنة

ٌججججج أن ٌكجججون هنجججثك لجنجججة للتجججدقٌق وتلمرتجعجججة تنبثجججق عجججن مجلجججس تإلدترة، وفجججق ضجججوتبط معٌنجججة ٌجججتم تتبثعهجججث عنجججد 

 ، وٌنثط بهث تلمهثم تَتٌة:ل تللجنة تشكٌ

تإلشرتؾ على مهثم تلتدقٌق تلدتخلٌة للشركة ومرتجعة تقثرٌر وحدة تلتدقٌق تلدتخلً وإجرتءتت عملهث وتتخثذ  -1

 تلقرترتت تلمنثسبة بشؤنهث.

 تإلقترتح على مجلس تإلدترة  تعٌٌن وصرؾ تلمتدقٌق تلخثرجٌٌن وتحدٌد تعوٌضثتهم. -2

أنشطة تلمدققٌن تلخثرجٌٌن وتلموتفقة على أي نشثط خثرج نطثق مهثم تلتدقٌق تلموكلة إلٌهم خالل أدتء  تإلشرتؾ على -3

 .وتجبثتهم

 .مرتجعة مالحظثت مدقق تلحسثبثت تلخثرجً على تلبٌثنثت تلمثلٌة وتلقٌثم بمث ٌلزم بشؤنهث -4
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دترة، وإعطثء تلرأي وتلتوصٌثت بشؤن تلموتفقة مرتجعة تلقوتبم تلمثلٌة تألولٌة وتلسنوٌة قبل عرضهث على مجلس تإل -5

 علٌهث.

 مرتجعة سٌثسثت تلشركة تلمحثسبٌة دورٌثً ورفع تلتوصٌثت بشؤنهث لمجلس تإلدترة. -6

تقدٌم توصٌثت وتإلقترتحثت إلى مجلس تإلدترة بشؤن إجرتء تؽٌٌرتت على هٌكلٌة رأس مثل تلشركة وتألورتق تلمثلٌة  -7

 تلمصدرة منهث.

 

 االفصاح والشفافٌة سابعاً:

تتطلجججج تلتشجججرٌعثت تصجججدتر تقرٌجججر سجججنوي ٌضجججم تلقجججوتبم تلمثلٌجججة بثإلضجججثفة تلجججى كثفجججة تلمعلومجججثت تألخجججرى تلتجججً قجججد 

تهجججم تلمسجججثهمٌن أو أصجججحثج تلمصجججثلح تألخجججرٌن،. وتقجججوم تلشجججركة بثإلفصجججثح عجججن قوتبمهجججث تلمثلٌجججة تلمدققجججة وتقرٌجججر 

ٌل مجلجججس تالدترة وتقرٌجججر مجججدى تلتجججزتم تلشجججركة بقوتعجججد تلمجججدقق تلخجججثرجً كجججم ٌنبؽجججً علٌهجججث تإلفصجججثح عجججن تشجججك

تلنتججججثبج تلمثلٌججججة تلسججججنوٌة ، وأٌججججة معلومججججة مرتبطججججة  حوكمججججة تلشججججركثت ،ملخججججص عججججن سٌثسججججة تلحوكمججججة تلمتبعججججة ،

 بؤدوتتهث تلمثلٌة وتلتً من شؤن علم تلجمهور بهث تلتؤثٌر على تلسعر تلسوقً لهذه تألدوتت.

لخجججص وتٍؾ لتقرٌجججر مجلجججس تإلدترة، تلقجججوتبم تلمثلٌجججة تلسجججنوٌة وتقرٌجججر مرتقجججج وال ٌشجججترط أن تقجججوم تلشجججركة بنشجججر م

تلحسججججثبثت. وتلتججججزم تلشججججركة بثإلفصججججثح عججججن أٌججججة أحججججدتث توتجههججججث ٌترتججججج علٌهججججث معلومججججثت جوهرٌججججة تلتججججً مججججن 

 أبرزهث:

 تلقرترتت تلمتعلقة بتعدٌل تلقٌمة تإلسمٌة ألسهم تلشركة. -

 1`مجثنٌة.تلتوزٌعثت تلنقدٌة أو توزٌعثت تألسهم تل -

 وفً حثل عدم تلتزتم تلشركة بثإلفصثح فإنهث قد توتجه تالتً : 

 فرض عقوبثت إدترٌة. -

 فرض ؼرتمثت مثلٌة. -

 وقؾ تلتدتول على أسهم تلشركة. -

 وقؾ / تعلٌق تإلدرتج. -

 

 حمثٌة حقوق تالقلٌة وجود أعضثء مستقلٌن بعضوٌة مجلس تإلدترة.ول   

 

 Conflict of Interestsثامناً: تجنب تعارض المصالح 

هنججججثك قوتعججججد ملزمججججة ألعضججججثء مجلججججس تإلدترة وتلمججججدٌرٌن وتلعججججثملٌن بشججججؤن تجنججججج تعججججثرض تلمصججججثلح وتعججججثمالت 

تألطجججججرتؾ ذتت تلعالقجججججة ولكجججججن ال توججججججد قوتعجججججد مكتوبجججججة بخصجججججوص تعجججججثمالت أعضجججججثء مجلجججججس إدترة تلشجججججركة 

 وموظفٌهث فً تألورتق تلمثلٌة تلمصدرة من قبل تلشركة.
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 مصر

 

 
 

 أوالً: اإلطار العام المانونً والتشرٌعً

تلجهججججة تلمنججججوط بهججججث مسججججإولٌة تإلشججججرتؾ ونشججججر تلتوعٌججججة وتلرقثبججججة علججججى تلشججججركثت تلمدرجججججة لججججدى سججججوق تألورتق 

 وحدتت إدترٌة لدي هٌبة تلسوق تلمثلٌة. تلمثلٌة فٌمث ٌتعلق بحوكمة تلشركثت تلبورصة و

 و:و تألسلوج تلمتبع لتطبٌق أحكثم قوتعد تلحوكمة ه

  ًتلزتمComply ، :وذلك فٌمث ٌتعلق بـ 

بإصدتر قثنون شركثت تلمسثهمة وشركثت تلتوصٌة بثألسهم وتلشركثت ذتت  1981( لسنة 159قثنون رقم ) .1

 تلمسبولٌة تلمحدودة.

تلالبحة تلتنفٌذٌة لقثنون شركثت تلمسثهمة وتلتوصٌة بثألسهم وتلشركثت ذتت تلمسبولٌة تلمحدودة تلصثدرة  .2

ربٌس مجلس تلوزرتء للشبون تالقتصثدٌة وتلمثلٌة ووزٌر شبون تإلستثمثر وتلتعثون تلدولً رقم  بموجج نثبج

(96 )1982. 

( 11قوتعد قٌد وشطج تألورتق تلمثلٌة بثلبورصة تلمصرٌة تلصثدرة بموجج قرتر مجلس إدترة تلهٌبة رقم ) .3

 .2014لسنة 

  تلزتمً أو تلتفسٌر فً حثل عدم تاللتزتمComply or explain 

وذلجججك فٌمججججث ٌتعلجججق بثلججججدلٌل تلمصجججري لحوكمججججة تلشججججركثت تلصجججثدر عججججن مركجججز تلمججججدٌرٌن تلمصجججري تلتججججثبع للهٌبججججة 

 .2016( لسنة 84تلعثمة للرقثبة تلمثلٌة بموجج قرتر مجلس إدترة تلهٌبة رقم )

 أمث تلقوتنٌن تلتً تنظم حوكمة تلشركثت تلمدرجة فتنقسم إلى:

 قوتنٌن ولوتبح: .1

 ( لس159قثنون رقم ) بإصدتر قثنون شركثت تلمسثهمة وشركثت تلتوصٌة بثألسهم وتلشركثت ذتت  1981نة

 تلمسبولٌة تلمحدودة.

  تلالبحججججة تلتنفٌذٌججججة لقججججثنون شججججركثت تلمسججججثهمة وتلتوصججججٌة بثألسججججهم وتلشججججركثت ذتت تلمسججججبولٌة تلمحججججدودة

تإلسجججتثمثر تلصجججثدرة بموججججج نثبجججج ربجججٌس مجلجججس تلجججوزرتء للشجججبون تالقتصجججثدٌة وتلمثلٌجججة ووزٌجججر شجججبون 

 .1982( 96وتلتعثون تلدولً رقم )

 قوتعد  .2
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( 11قوتعجججد قٌجججد وشجججطج تألورتق تلمثلٌجججة بثلبورصجججة تلمصجججرٌة تلصجججثدرة بموججججج قجججرتر مجلجججس إدترة تلهٌبجججة رقجججم )

 .2014لسنة 

 أدلة .3

تلجججدلٌل تلمصجججري لحوكمجججة تلشجججركثت تلصجججثدر عجججن مركجججز تلمجججدٌرٌن تلمصجججري تلتجججثبع للهٌبجججة تلعثمجججة للرقثبجججة تلمثلٌجججة 

 .2016( لسنة 84بموجج قرتر مجلس إدترة تلهٌبة رقم )

 

وٌججججتم متثبعججججة إلتججججزتم تلشججججركثت تلمدرجججججة بثلقوتعججججد تلمنظمججججة لحوكمججججة تلشججججركثت عججججن طرٌججججق تلتفتججججٌش وتلفحججججص. 

 وهمثك عقبثت  قد تعوق تطبٌق قوتعد تلحوكمة للشركثت تلمدرجة  منهث:

 حوكمجججة بجججٌن تلشجججركثت تلمدرججججة وبٌجججثن تلمنجججثفع عجججدم تالهتمجججثم تلكجججثفً بنشجججر ثقثفجججة أهمٌجججة تطبٌجججق قوتعجججد تل

 .تلتً تعود علٌهث من تطبٌق تلك تلقوتعد

  عجججدم إضجججفثء صجججٌؽة تلزتمٌجججة بثلقوتعجججد ممجججث جعجججل تلكثٌجججر مجججن تلشجججركثت تلمدرججججة ال تلتجججزم بتطبٌقهجججث مجججن

 .منطلق عدم وجود جزتء فً حثلة عدم تلتطبٌق

 رججججة تطبٌجججق قوتعجججد تلحوكمجججة بشجججكل كلجججً أو عجججدم وججججود قثعجججدة بٌثنجججثت تبجججٌن مجججدي تلتجججزتم تلشجججركثت تلمد

 .جزبً وبٌثن تلعقبثت تلتً توتجه تلك تلشركثت فٌمث لم تطبقه من تلك تلقوتعد

  تعٌجججٌن تألعضجججثء تلمسجججتقلٌن  –تكلفجججة تطبٌجججق قوتعجججد تلحوكمجججة بثلشجججركثت خثصجججة مجججن نثحٌجججة )إنشجججثء تللججججثن

 نظم تلرقثبة_....( –أستحدتث إدترتت للمرتجعة تلدتخلٌة  –

 

 ٌاً: الجمعٌة العامة للشركة وحماٌة حموق المساهمٌنثان

لقجججثنون شجججركثت فوفقججث  فٌمججث ٌتعلجججق بججثلقٌود علجججى حضججور تلمسجججثهمٌن الجتمثعججثت تلجمعٌجججة تلعثمجججة للشججركة تلمجججدرج

تلمسججثهمة تلمصججري، فججإن تألصججل أنججه ألي مسججثهم تلحججق فججً حضججور تجتمثعججثت تلجمعٌججة تلعثمججة للمسججثهمٌن سججوتء 

لنٌثبجججة، بٌجججد أنجججه ال ٌوججججد مجججث ٌحجججول دون تلجججنص بثلنظجججثم تألسثسجججً للشجججركة علجججى أال ٌحضجججر بطرٌجججق تألصجججثلة أو ت

تجتمثعججججثت تلجمعٌججججة تلعثمججججة سججججوي تلمسججججثهمٌن تلججججذٌن ٌمتلكججججون عججججدد معججججٌن مججججن تألسججججهم، ومثججججل هججججذت تلججججنص ٌعججججد 

تلشججركة تسججتثنثًء علججى تألصججل تلعججثم، وتلججذي قججد ٌفرضججه بعججض تالعتبججثرتت تلعملٌججة تلتججً ٌصججل فٌهججث عججدد مسججثهمً 

مجججن تلزٌجججثدة، بمجججث ٌفجججوق قجججدرة تلشجججركة علجججى تجهٌجججز مكجججثن النعقجججثد تجتمجججثع تلجمعٌجججة تلعثمجججة، فٌججججوز هنجججث أن ٌجججنص 

تلنظجججثم تألسثسجججً علجججى حضجججور مجججن ٌمتلجججك عجججدد معجججٌن مجججن تألسجججهم، وبشجججرط أال ٌكجججون تلؽجججرض مجججن هجججذت تلجججنص 

 حرمثن صؽثر تلمسثهمٌن من تلتصوٌت.

" . أمث فٌمث Cyber Riskبثألمن تاللكترونً لموتجهة تلمخثطر تإللكترونٌة "تشرٌعثت تتعلق كمث ال ٌوجد فً مصر 

 ٌتعلق بثلدعوة للجمعٌة تلعثمة تلعثدٌة للشركة تلمدرجة لإلنعقثد فٌجوز لكل من :

 .ربٌس مجلس إدترة تلشركة 
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 .مرتجع أو مدقق حسثبثت تلشركة 

 .نسبة معٌنة من تلمسثهمٌن 

 .تلمصفً خالل فترة تصفٌة تلشركة 

 دعوة إلنعقثد تلجمعٌة تلعثمة تلعثدٌة للشركة:وكذلك ٌجوز لكال من تل

  مجلس إدترة شركثت تلمسثهمة، وتلشرٌك أو تلشركثء تلمدٌرٌن أو مجلس تلمرتقبة فً شركثت تلتوصٌة

 بثألسهم.

 تلجهة تإلدترٌة تلمختصة، وذلك إذت نقص عدد أعضثء مجلس تإلدترة عن تلحد تألدنى تلوتجج توتفره لصحة

 تنعقثده، أو إذت تمتنع تلمكملٌن لذلك عن تلحضور.

 

ً لقثنون شركثت تلمسثهمة تلمصري، وفٌمث ٌتعلق بنسبة تلمسثهمٌن تلمتطلبة إلنعقثد تلجمعٌة تلعثمة للشركة، فإنه  وفقث

%( من 5ل )على مجلس تإلدترة أن ٌدعو تلجمعٌة تلعثمة تلعثدٌة إلى تإلنعقثد إذت طلج إلٌه ذلك عدد من تلمسثهمٌن ٌمث

رأس مثل تلشركة على تألقل بشرط أن ٌوضحوت أسبثج تلطلج وأن ٌودعوت أسهمهم مركز تلشركة أو أحد تلبنوك 

 تلمعتمدة، وال ٌجوز سحج هذه تألسهم إال بعد تنفضثض تلجمعٌة.

 تتدعً دعوة تلجمعٌة تلعثمة ؼٌر تلعثدٌة للشركة تلمدرجة لإلنعقثد منهث:وهنثك حثالت كثٌرة 

  تلنظثم تألسثسً للشركة، مع مرتعثة أال ٌترتج على ذلك زٌثدة تلتزتمثت تلمسثهمٌن مث لم ٌوتفق على تعدٌل

 تلتعدٌل جمٌع تلمسثهمٌن.

 .ًإضثفة أؼرتض مكملة أو مرتبطة أو قرٌبة من ؼرض تلشركة تألصل 

 .تعدٌل تلحقوق أو تلممٌزتت أو تلقٌود تلمتعلقة بؤنوتع تألسهم 

 به. زٌثدة رأس تلمثل تلمرخص 

  تخفٌض رأس تلمثل تلمصدر؛ كحثلة تلتخفٌض بطرٌق تخفٌض عدد تألسهم، حثلة تلتخفٌض بشرتء تلشركة

 لبعض أسهمهث )أسهم تلخزٌنة(. 

 .حل تلشركة، وتصفٌتهث 

 .تندمثج تلشركة 

 ( للمثدة ً ( مكرر من قوتعد قٌد وشطج تألورتق تلمثلٌة 43تلتصرؾ فً نسبة معٌنة من أصول تلشركة، فوفقث

%( من أصولهث تلثثبتة 50للشركثت تلمقٌدة بثلبورصة تلمصرٌة، ال ٌجوز للشركة تلتصرؾ فً أكثر من )

 وؼٌرهث من تألصول تلمرتبطة بممثرسة تلشركة لنشثطهث إال بموتفقة مسبقة من تلجمعٌة تلعثمة ؼٌر تلعثدٌة.

 منثقشة تمور متعلقة بثألسهم تلممتثزة 

 نظثم أو أكثر إلثثبة وتحفٌز تلعثملٌن وتلمدٌرٌن من خالل تملك أسهم، أو  رؼبة مجلس إدترة تلشركة فً تطبٌق

 تلوعد بتملك أسهم.
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  رؼبة تلشركة فً شطج أورتقهث تلمثلٌة تلمقٌدة. وٌشترط أن فً هذه تلحثلة أن ٌصدر قرتر تلجمعٌة تلعثمة ؼٌر

 %( من تألسهم.75تلعثدٌة للشركة بؤؼلبٌة )

 توصٌة بثألسهم.تؽٌٌر تلشكل تلقثنونً لشركة تل 

 

وهنججججثك آلٌججججثت آخججججرى مطبقججججة ٌمكججججن للشججججركة تلمدرجججججة أن تتبعهججججث، للتٌسججججٌر علججججى تلمسججججثهمٌن حضججججور إجتمججججثع 

 تلجمعٌة تلعثمة منهث:

 .تإلفصثح تلكثمل لكل مث ٌتضمنه جدول تألعمثل من موضوعثت 

 تلتفوٌض فً تلتصوٌت 

 .ًتلتصوٌت تإللكترون 

لجججس تإلدترة، وعجججن عجججدد مجججرتت تنعقجججثد تلمجلجججس فجججً تلتقرٌجججر وٌججججج تإلفصجججثح لألعضجججثء عجججن أسجججمثء أعضجججثء مج

تلسجججنوي للشجججركة و تلمقثبجججل تلجججذي ٌتقثضجججثه تعضجججثء مجلجججس تدترة تلشجججركة، بثإلضجججثفة إلجججى أسجججمثء تألعضجججثء تلجججذٌن 

 تؽٌبوت عن حضور تلمجلس أو تللجثن تلمنبثقة منه.

 وهنثك معلومثت ٌجج تإلفصثح عنهث فً تجتمثع تلجمعٌة تلعثمة منهث:

 ملخص تقرٌر مجلس تإلدترة وتقرٌر مرتجع أو مدقق تلحسثبثت. نشر 

 .إتثحة تلمستندتت تلالزمة تلمسثهمٌن للمسثعدة فً تلتصوٌت على تلقرترتت تلمرتبطة بهذه تلمستندتت 

 .تلمٌزتنٌة وحسثج تألربثح وتلخسثبر 

 ركثت تألخجججرى أسجججمثء أعضجججثء مجلجججس تإلدترة وتلشجججرٌك وتلشجججركثء تلمجججدٌرٌن ومحجججثل تقجججثمتهم وبٌجججثن تلشججج

 تلتً ٌتولون عضوٌة مجثلس إدترتهث أو ٌقومون بؤعمثل تإلدترة تلفعلٌة فٌهث.

 .بٌثن بثلمسثبل تلمطروحة على تلجمعٌة، ونص مشروعثت تلقرترتت تلمطلوج تتخثذهث 

  إذت كججججثن مججججن بججججٌن تلموضججججوعثت تلمعروضججججة تعٌججججٌن أعضججججثء مجلججججس تإلدترة أو مجلججججس تلمرتقبججججة، فٌجججججج

بٌججثن أسججمثء تلمرشججحٌن تلججذٌن قججدموت طلبججثت بججذلك وسججن كججل مججنهم وخبججرتتهم، وتألعمججثل تلتججً تولوهججث خججالل 

لكونهجججث فجججً تلسجججنوتت تلسجججثبقة، ومجججث إذت كجججثنوت ٌشجججؽلون أعمجججثالً بجججذتت تلشجججركة مجججن عدمجججه، وتألسجججهم تلتجججً ٌمت

 تلشركة.

   جمٌجججع تلمبجججثلػ تلتجججً حصجججل علٌهجججث ربجججٌس مجلجججس إدترة تلشجججركة، وكجججل عضجججو مجججن أعضجججثء مجلجججس تإلدترة

أو تلشججرٌك أو تلشججركثء تلمججدٌرون بحسججج تألحججوتل فججً تلسجججنة تلمثلٌججة أٌججثً كثنججت صججورته سججوتء كججثن مكثفجججؤة 

علجججى سجججبٌل تلعمولجججة أو مقثبجججل  أو مرتجججج أو أتعجججثج أو بجججدالت بؤنوتعهجججث تلمختلفجججة، تو مجججث قبضجججه أي مجججنهم

 عمل أو تستشثرة أدتهث للشركة، مع بٌثن تفصٌالت كل مبلػ.

  تلمزتٌجججث تلعٌنٌجججة تلتجججً ٌتمتجججع بهجججث ربجججٌس مجلجججس إدترة تلشجججركة، وكجججل عضجججو مجججن أعضجججثء مجلجججس تإلدترة أو

 تلشرٌك أو تلشركثء تلمدٌرون بحسج تألحوتل فً تلسنة تلمثلٌة.
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 ضجججثء مجلجججس تإلدترة تلحجججثلٌٌن وتلسجججثبقٌن أو تلشجججرٌك أو تلشجججركثء تلمبجججثلػ تلمخصصجججة لكجججل عضجججو مجججن أع

 تلمدٌرٌن بحسج تألحوتل، كمعثش تحتٌثطً أو تعوٌض عن تنتهثء تلخدمة.

  تلمكثفجججآت وأنصجججبة تألربجججثح تلتجججً ٌقتجججرح مجلجججس تإلدترة توزٌعهجججث علجججى ربجججٌس مجلجججس تإلدترة وكجججل عضجججو

 ج تألحوتل.من أعضثء تلمجلس أو تلشرٌك أو تلشركثء تلمدٌرٌن بحس

 .تلمبثلػ تلتً تنفقت فعالً فً سبٌل تلدعثٌة بؤٌة صورة كثنت مع تلتفصٌالت تلخثصة بكل مبلػ 

  تلعملٌججججثت تلتجججججً ٌكججججون فٌهجججججث ألحجججججد أعضججججثء مجلجججججس تإلدترة أو تلشجججججرٌك أو تلشججججركثء تلمجججججدٌرٌن مصجججججلحة

 تتعثرض مع مصلحة تلشركة.

 .تلتبرعثت مع بٌثن تفصٌالت كل مبلػ ومسوؼثت تلتبرع 

كمججججث تلتججججزم بتعٌججججٌن مسججججبول عججججن تلحوكمججججة وعالقججججثت تلمسججججتثمرٌن، ٌعهججججد إلٌججججه مسججججبولٌة متثبعججججة وتطبٌججججق مبججججثدئ 

 تلحوكمة وتلرد على تستفسثرتت تلمسثهمٌن.

 

 ثالثاً: مجلس االدارة

ٌتم تنتخثج أعضثء مجلس إدترة تلشركة لمدة ثالث سنوتت، وٌجوز تجدٌد عضوٌة عضو مجلس تإلدترة تلذي تنتهت 

وٌتم إختٌثرهم من تلمسثهمٌن كمث ٌلزم أن   لمدة أو مدد أخري، مث لم ٌنص تلنظثم تألسثسً للشركة على ؼٌر ذلك.مدته 

ٌتضمن تشكٌل مجلس إدترة تلشركة أعضثء مستقلٌن من ؼٌر مسثهمً تلشركة تختثرهم تلجمعٌة تلعثمة 

ترة قبل تلتصوٌت علٌهم إلنتخثبهم. وٌتم وٌشترط تحثطة تلمسثهمٌن بكثفة تلتفثصٌل عن أعضثء مجلس تإلد  .للشركة

 توزٌع تألعضثء تالستقاللٌة إلى:

 .تنفٌذٌون 

 .ؼٌر تنفٌذٌٌن 

 .مستقلون 

 و ٌجج أال ٌقل عدد تألعضثء تلمستقلٌن بمجلس إدترة تلشركة عن عضوٌن.

 

)تلعضو تلمنتدج(، بٌن منصج ربٌس مجلس إدترة تلشركة، ومنصج تلمدٌر تلعثم أو تلمدٌر تلتنفٌذي و ال ٌشترط تلفصل 

إال أنه ال ٌفضل تلجمع بٌن تلمنصبٌن، وحثل عدم إمكثن ذلك ٌلزم تإلفصثح عن أسبثج ذلك فً تلتقرٌر تلسنوي، وتلموقع 

تإللكترونً للشركة. وٌلتزم مجلس إدترة تلشركة تلمدرجة بإتبثعهث، تضمن تحترتم تلشركة للقوتنٌن وتللوتبح تلسثرٌة، 

 لمعلومثت تلجوهرٌة للمسثهمٌن وتلدتبنٌن وأصحثج تلمصثلح تألخرىوتلتزتمهث بثإلفصثح عن ت

كمث أن هنثك لجثن تنبثق عن مجلس إدترة تلشركة تلمدرجة، تضمن تلتزتم تلشركة بثلقوتنٌن وتللوتبح تلسثرٌة، وتطبٌق 

 معثٌٌر تلحوكمة، مثل:

 .لجنة تلتدقٌق تلمرتجعة 
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 .لجنة إدترة تلمخثطر 

 .لجنة تلحوكمة 

  .لجنة تلترشٌحثت وتلمكثفآت 

 .تللجنة تلتنفٌذٌة 

 .لجنة تإلستثمثر 

 .لجنة تلمسبولٌة تالجتمثعٌة 

 .لجنة تلسالمة وتلصحة تلمهنٌة 

 .لجنة حمثٌة تلبٌبة 

 .لجنة حمثٌة حملة تلوثثبق 

وٌقججججوم تلمجلججججس بوضججججع تإلجججججرتءتت تلمتعلقججججة بتشججججكٌل هججججذه تللجججججثن، وتحدٌججججد مهججججثم ومججججدة عملهججججث، وتلصججججالحٌثت 

نوحججججة لهججججث، كمججججث ٌجججججوز لججججه تفججججوٌض إحججججدي صججججالحٌثته ألحججججد أعضججججثبه، أو لؽٌججججرهم. وهنججججثك ضججججوتبط ٌتعججججٌن تلمم

 تإللتزتم بهث عند إصدتر تلتفوٌض منهث:

 .تحدٌد للموضوع محل تلتفوٌض 

 .تحدٌد تلمدة تلزمنٌة لسرٌثنه 

 .تضمٌن تلتفوٌض موعد عرض نتثبجه على أعضثء تلمجلس 

 عثلجتهث عن طرٌق:وفً حثل وجود تعثرض مصثلح فٌتم م

 .تإلفصثح 

 .منع تلطرؾ ذو تلعالقة من تلتصوٌت على تلقرتر محل تلموضوع تلمتعلق بتعثرض تلمصثلح 

 .تلحصول على موتفقة مسبقة من تلجمعٌة تلعثمة على تلتصرؾ تلمتعلق بتعثرض تلمصثلح 

 ًقوتعد سلوك مهن 

تقججججدٌم مقثبججججل مججججثدي ألعضججججثء تلمجلججججس كمججججث تلججججزم قوتعججججد تلحوكمججججة وجججججود لجنججججة للترشججججٌحثت وتلمكثفججججآت تقججججرر 

تلتنفٌجججذٌٌن وٌجججتم تإلفصجججثح عجججن أسجججمثء أعضجججثء تللجنجججة فجججً تلتقرٌجججر تلسجججنوي للشجججركة. وٌلتجججزم مجلجججس تإلدترة بإعجججدتد 

قوتعجججد إجرتبٌجججة لحوكمجججة تلشجججركة وتإلشجججرتؾ علٌهجججث ومتثبعجججة تطبٌقهجججث، ووضجججع قوتعجججد مكتوبجججة بخصجججوص تعجججثمالت 

ً تألورتق تلمثلٌججججة تلمصججججدرة مججججن قبججججل تلشججججركة. و ٌشججججترط إطججججالع أعضججججثء مجلججججس إدترة تلشججججركة وموظفٌهججججث فجججج

 أعضثء مجلس تإلدترة على جمٌع متطلبثت ضوتبط حوكمة تلشركثت.

 

 Internal Auditرابعاً: إدارة الرلابة الداخلٌة 

تتججججولً لجنججججة ال ٌشججججترط أن ٌكججججون ضججججمن هٌكججججل إدترة تلشججججركة تلمدرجججججة، إدترة مختصججججة بثلرقثبججججة تلدتخلٌججججة، إذ 

تقجججوم لجنجججة تلمرتجعجججة تلمرتجعجججة، فحجججص ومرتجعجججة إججججرتءتت تلرقثبجججة تلدتخلٌجججة للشجججركة ومجججدي تإللتجججزتم بتطبٌقهجججث، و
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ٌقججججوم مجلججججس بتقٌججججٌم نظججججثم تلرقثبججججة تلدتخلٌججججة للشججججركة بشججججكل دوري ورفججججع تلتوصججججٌثت لمجلججججس تإلدترة بشججججؤنه، و 

 ل مهثمهم فً:تإلدترة بتحدٌد أهدتؾ ومهثم وصالحٌثت إدترة تلرقثبة تلدتخلٌة، وتتمث

 .تحقٌق تلفصل تلتثم بٌن مسبولٌثت وسلطثت كثفة تلعثملٌن بثلشركة 

 .ضمثن دقة وجودة تلمعلومثت، بحٌث توفر سوتء للشركة أو لؽٌرهث تلمعلومثت تلصحٌحة وتلدقٌقة عن تلشركة 

  بسجالت حمثٌة أصول تلشركة تلمثدٌة من تألخطثر تلتً ٌمكن أن تتعرض لهث، وتوثٌق وتسجٌل تلك تألصول

 تلشركة.

 .زٌثدة تلكفثءة تإلنتثجٌة للشركة وتحقٌق أهدتفهث بؤقل تلتكثلٌؾ وبنفس تلجودة 

 .ًضمثن دقة تنفٌذ تلتعلٌمثت، بهدؾ تلتؤكد من أن جمٌع تلتعلٌمثت قد تم تنفٌذهث كمث ٌنبؽ 

 لحوكمةضمثن تطبٌق قوتعد حوكمة تلشركثت، وذلك عن طرٌق تلتنفٌذ تلدقٌق لمختلؾ تعلٌمثت وقوتعد ت 

 

 External Auditخامساً: مراجع أو مدلك الحسابات الخارجً 

تلجهجججة تلمسجججبولة عجججن تعٌجججٌن مرتججججع أو مجججدقق تلحسجججثبثت تلخجججثرجً تلجججذي ٌنبؽجججً أن تعتبجججر تلجمعٌجججة تلعثمجججة للشجججركة 

ٌكجججون مجججن بجججٌن تلمقٌجججدٌن بسججججالت تعجججدهث تلجهجججة تلرقثبٌجججة و أن ٌتجججوتفر لدٌجججه عجججدد سجججنوتت مجججن تلخبجججرة فجججً مرتجعجججة 

 لحسثبثت، ومن أبرز مهثمه: ت

 .إعدتد تقرٌر عن أدتء تلشركة 

  .تقدٌم نسخة من تقرٌره على تلجمعٌة تلعثمة للشركة 

 .تلدعوة لحضور تجتمثعثت تلجمعٌة تلعثمة للشركة 

  تقجججدٌم نسججججخة مجججن تقرٌججججره علججججى تلتقرٌجججر تلججججذي تعججججده تلشجججركة بخصججججوص مججججدي تلتزتمهجججث بمبججججثدئ حوكمججججة

 تلمعنٌة. تلشركثت إلى تلجهة تلرقثبٌة

وٌججججوز أن ٌقجججوم مرتججججع أو مجججدقق تلحسجججثبثت تلخجججثرجً بجججؤدتء أٌجججة أعمجججثل إضجججثفٌة للشجججركة )بشجججكل مبثشجججر أو ؼٌجججر 

 مبثشر( وؼٌر مرتبطة بعمله كمدقق لحسثبثت تلشركة بشرط موتفقة تلجمعٌة تلعثمة للشركة.

 

 Audit Committeeالمراجعة/ التدلٌك والمراجعة  سادساً: لجنة

ٌصججججدر بثختٌججججثر أعضججججثء تللجنججججة نججججثك لجنججججة للتججججدقٌق وتلمرتجعججججة تنبثججججق عججججن مجلججججس تإلدترة، وٌجججججج أن ٌكججججون ه

وتحدٌجججد ربٌسجججهث قجججرتر مجججن مجلجججس إدترة تلشجججركة بحٌجججث ال ٌقجججل عجججدد أعضجججثبهث عجججن ثالثجججة مجججن أعضجججثء مجلجججس 

 تإلدترة ؼٌججججر تلتنفٌججججذٌٌن تلمشججججهود لهججججم بثلكفججججثءة وتلخبججججرة فججججً مجججججثل عمججججل تلشججججركة، علججججى أن ٌكججججون مججججن بٌججججنهم

 عضوٌن مستقلٌن على تألقل. وتتمثل مهثمهث فً:

 تلتؤكد من تلتزتم تلشركة بإتبثع تلنظم وتللوتبح وتلقوتنٌن تلدتخلٌة وتلخثرجٌة 

 .تنفٌذ ومتثبعة تألعمثل تألخرى تلتً ٌكلفهث بهث مجلس تإلدترة 
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 .فحص ومرتجعة إجرتءتت تلرقثبة تلدتخلٌة للشركة ومدي تاللتزتم بتطبٌقهث 

 ٌثسثت تلمحثسبٌة تلمتبعة وتلتؽٌرتت تلنثتجة عن تطبٌق معثٌٌر محثسبة جدٌدة.درتسة تلس 

  فحص ومرتجعة آلٌثت وأدوتت تلمرتجعة تلدتخلٌة وتجرتءتتهث وخططهث ونتثبجهث ودرتسة تقثرٌر تلمرتجعة

 تلدتخلٌة ومتثبعة تنفٌذ توصٌثتهث.

 :ًفحص تإلجرتءتت تلتً تتبع فً تعدتد ومرتجعة مث ٌل 

  تلمثلٌة تلدورٌة وتلسنوٌة.تلقوتبم 

 نشرتت تالكتتثج وتلطرح تلعثم وتلخثص لألورتق تلمثلٌة 

 .تلموتزنثت تلتقدٌرٌة ومن بٌنهث قوتبم تلتدفقثت تلنقدٌة وقوتبم تلدخل تلتقدٌرٌة 

 .فحص مشروع تلقوتبم تلمثلٌة تلمبدبٌة قبل عرضهث على مجلس تإلدترة تمهٌدتً إلرسثلهث إلى مرتقج تلحسثبثت 

 رتح تعٌٌن مرتقبً تلحسثبثت وتحدٌد أتعثبهم وتلنظر فً تألمور تلمتعلقة بثستقثلتهم أو تقثلتهم وبمث ال ٌخثلؾ تقت

 أحكثم تلقثنون.

 تلمثلٌة  تبدتء تلرأي فً شؤن تإلذن بتكلٌؾ مرتقبً تلحسثبثت بؤدتء خدمثت لصثلح تلشركة بخالؾ مرتجعة تلقوتبم

 ٌقل بمقتضٌثت تستقاللهم. وفً شؤن تألتعثج تلمقدرة عنهث وبمث ال

  درتسة تقرٌر مرتقج تلحسثبثت بشؤن تلقوتبم تلمثلٌة ومنثقشته فٌمث ورد به من مالحظثت وتحفظثت ومتثبعة مث

 تم فً شؤنهث وتلعمل على تلخالفثت فً وجهثت تلنظر بٌن إدترة تلشركة ومرتقج تلحسثبثت.

  تلمتخصصٌن ؼٌر تلمرتبطٌن عن طبٌعة تلعملٌثت تلتؤكد من رفع تقرٌر لمجلس تإلدترة من أحد تلخبرتء

وتلصفقثت تلتً تم تبرتمهث مع تألطرتؾ ذتت تلعالقة وعن مدي إخاللهث أو إضرترهث بمصثلح تلشركة أو 

 تلمسثهمٌن فٌهث.

 وعلى تللجنة تلتحقق من تستجثبة إدترة تلشركة لتوصٌثت مرتقج تلحسثبثت وتلهٌبة.

 علجججى تألقجججل إلجججى مجلجججس إدترة تلشجججركة مبثشجججرة. ولمجلجججس إدترة تلشجججركة  وتقجججدم تللجنجججة تقجججثرٌر ربجججع تلسجججنوٌة

تكلٌجججؾ تللجنجججة بؤٌجججة أعمجججثل ٌرتهجججث فجججً صجججثلح تلشجججركة. وعلجججى مجلجججس إدترة تلشجججركة وتلمسجججبولٌن عنهجججث تلجججرد 

علجججى توصجججٌثت تللجنجججة خجججالل خمسجججة عشجججر ٌومجججثً مجججن تجججثرٌخ تإلخطجججثر بهجججث. وعلجججى ربجججٌس تللجنجججة إخطجججثر 

عجججدم تإلسجججتجثبة خجججالل سجججتٌن ٌجججوم للمالحظجججثت تلجوهرٌجججة للمالحظجججثت تلتجججً  تلبورصجججة وتلهٌبجججة فجججً حجججثل

 ٌقدمهث للمجلس.

 

 سابعاً: االفصاح والشفافٌة

تتطلجججج تلتشجججرٌعثت تصجججدتر تقرٌجججر سجججنوي ٌضجججم تلقجججوتبم تلمثلٌجججة بثإلضجججثفة تلجججى كثفجججة تلمعلومجججثت تالخجججري تلتجججً قجججد 

تلمدرجججججة تسججججهمهث بثلبورصججججة فججججإن هنججججثك  تهججججم تلمسججججثهمٌن أو أصججججحثج تلمصججججثلح تألخججججرٌن، وفججججً حثلججججة تلشججججركة

تنظمجججة تلكترونٌجججة ٌجججتم مجججن خاللهجججث تالفصجججثح عجججن معلومجججثت تلشجججركة تلمثلٌجججة وؼٌجججر تلمثلٌجججة، وٌجججتم بتعٌجججٌن مسجججبول 
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لعالقججججثت تلمسججججتثمرٌن ٌكججججون مسججججبوال عججججن تدترة وسججججثبل تالفصججججثح بثلشججججركة وتلججججرد علججججى تستفسججججثرتت تلمسججججثهمٌن 

تلشججركة عججن قوتبمهججث تلمثلٌججة تلمدققججة وتقرٌججر مججدقق تلحسججثبثت علٌهججث وكثفججة  تلمهتمججٌن بثلشججركة وتدتبهججث. كمججث تفصججح

 تلمعلومثت تلمثلٌة تلتً تهم تلمسثهمٌن وأصحثج تلمصثلح تألخرٌن، بثإلضثفة إلى: 

  .تالفصثح عن تلمعلومثت ؼٌر تلمثلٌة 

 .تشكٌل مجلس تإلدترة 

 .هٌكل تلملكٌة وهٌكل تلملكٌة بثلشركثت تلشقٌقة وتلتثبعة 

  .أٌة تحدتث أو معلومثت جوهرٌة تهم تلمسثهمٌن وأصحثج تلمصثلح تألخرٌن 

 تلتقثرٌر تلسنوٌة وتلدورٌة 

 .تقرٌر مدى تلتزتم تلشركة بقوتعد حوكمة تلشركثت 

  ملخجججص تلقجججرترتت تلصجججثدرة عجججن مجلجججس إدترة تلشجججركة وتلمتضجججمنة أحجججدتث جوهرٌجججة فجججور تنتهثبهجججث وبحجججد

 أقصً قبل بدء أول جلسة تدتول تثلٌة إلنتهثء تالجتمثع.

ة وتقرٌجججر مرتقجججج تلشجججركة بنشجججر ملخجججص وتٍؾ لتقرٌجججر مجلجججس تإلدترة، تلقجججوتبم تلمثلٌجججة تلسجججنوٌكمجججث ٌججججج أن تفصجججح 

تلحسججثبثت بحٌججث ٌججتم تلنشججر فججً تلصججحؾ، وأن ٌكججون تلنشججر قبججل تنعقججثد موعججد تلجمعٌججة تلعثمججة بخمسججة عشججر ٌومججثً 

علجججى تألقجججل، وأن ٌشجججمل تلنشجججر تلقجججوتبم تلمثلٌجججة تلمسجججتقلة وتلمجمعجججة للشجججركثت تلملزمجججة بتقجججدٌم قجججوتبم مثلٌجججة مجمعجججة. 

تعجججدٌالت علجججى تلقجججوتبم تلمثلٌجججة، تلتجججزم تلشجججركة بنشجججر بٌجججثن  أججججرت  تلجمعٌجججة تلعثمجججة للشجججركة أي وأٌضجججث فجججً حجججثل

بتلجججك تلتعجججدٌالت وتلقجججوتبم تلمثلٌجججة تلمعدلجججة خجججالل أسجججبوع مجججن تجججثرٌخ تعتمجججثد تلجمعٌجججة تلعثمجججة للقجججوتبم تلمثلٌجججة، وفجججً 

 ذتت تلصحٌفتٌن، وتن تفصح عن أي معلومثت جوهرٌة مثل:

 ٌ تجججثوز نسججبة معٌنججة مججن حقججوق تلمسججثهمٌن مجججن أي تؽٌٌججر مقتججرح فججً هٌكججل تلتموٌججل أو هٌكججل رأس تلمججثل

 وتقع آخر قوتبم مثلٌة دورٌة.

  .تلقرترتت تلمتعلقة بتعدٌل تلقٌمة تإلسمٌة ألسهم تلشركة 

 .تلتوزٌعثت تلنقدٌة أو توزٌعثت تألسهم تلمجثنٌة 

 .إقثمة دعثوي قضثبٌة أو تحكٌم ضد تلشركة تتعلق بنشثطهث 

نٌجججة لإلفصجججثح عجججن معلومجججثت تلشجججركة تلمثلٌجججة وؼٌجججر تلمثلٌجججة، كمجججث ٌجججتم وتلججججدٌر بثلجججذكر أن هنجججثك أنظمجججة تلكترو 

تعٌجججٌن مسجججبول لعالقجججثت تلمسجججتثمرٌن ٌكجججون مسجججبوال عجججن تدترة وسجججثبل تالفصجججثح بثلشجججركة وتلجججرد علجججى تستفسجججثرتت 

 تلمسثهمٌن تلمهتمٌن بثلشركة وتدتبهث.

 وفً حثل عدم تإلفصثح فإن هنثك عقوبثت محددة كثلتثلً:

  بثلسجل تلمهنً.تسجٌل تلمخثلفة 

 .تؽٌٌر مرتقج تلحسثبثت خالل تلفترة تلمثلٌة 

  أول جلسة تدتول تثلٌة إلنتهثء قرترتت تلجمعٌة تلعثمة تلعثدٌة وؼٌال تلعثدٌة فور تنتهثبهث وبحد أقصً قبل بدء

 تالجتمثع.
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 فرض ؼرتمثت مثلٌة.و/أو  فرض عقوبثت إدترٌة 

  .وقؾ تلتدتول على أسهم تلشركة 

  .وقؾ / تعلٌق تإلدرتج 

 .تلشطج تإلجبثري لألورتق تلمثلٌة للشركة 

وتجججتم حمثٌجججة حقجججوق تألقلٌجججة عجججن طرٌجججق تلتصجججوٌت تلترتكمجججً ووججججود أعضجججثء مسجججتقلٌن بعضجججوٌة مجلجججس تإلدترة 

 ً:وذلك على تلنحو تلتثل

 ( على تألقل من رأس مثل تلشركة فً تقدٌم طلج إلى مجلس إدترة تلشركة 5أحقٌة تلمسثهمٌن ممن ٌمثلون )%

لدعوة تلجمعٌة تلعثمة تلعثدٌة للشركة لإلنعقثد، وأحقٌة تلك تلنسبة كذلك فً أن ٌطلبوت إدرتج بعض تلمسثبل فً 

 جدول أعمثل تلجمعٌة تلعثمة تلعثدٌة.

  ( علجججى تألقجججل فجججً تقجججدٌم طلجججج إلجججى مجلجججس إدترة تلشجججركة لجججدعوة 10ٌمثلجججون )أحقٌجججة تلمسجججثهمٌن ممجججن%

تلجمعٌجججة تلعثمجججة ؼٌجججر تلعثدٌجججة للشجججركة لإلنعقجججثد، وأحقٌجججة تلجججك تلنسجججبة كجججذلك فجججً أن ٌطلبجججوت إدرتج بعجججض 

 تلمسثبل فً جدول أعمثل تلجمعٌة تلعثمة ؼٌر تلعثدٌة.

 

 Conflict of Interestsثامناً: تجنب تعارض المصالح 

ثك قوتعججججد ملزمججججة ألعضججججثء مجلججججس تإلدترة وتلمججججدٌرٌن وتلعججججثملٌن بشججججؤن تجنججججج تعججججثرض تلمصججججثلح وتعججججثمالت هنجججج

تألطجججرتؾ ذتت تلعالقجججة كمجججث توججججد قوتعجججد مكتوبجججة بخصجججوص تعجججثمالت أعضجججثء مجلجججس إدترة تلشجججركة وموظفٌهجججث 

 فً تألورتق تلمثلٌة تلمصدرة من قبل تلشركة.
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 العام المانونً والتشرٌعًأوالً: اإلطار 

تعتبجججر هٌبجججة تلسجججوق تلمثلٌجججة وكجججذلك تلبورصجججة تلجهتجججثن تلمنجججوط بهمجججث مسجججبولٌة تإلشجججرتؾ ونشجججر تلجججوعً وتلرقثبجججة 

لتطبٌججججق قوتعججججد تلحوكمججججة هججججً تألسججججلوج تاللتججججزتم  أسججججثلٌج 3علججججى تنفٌججججذ أحكججججثم حوكمججججة تلشججججركثت وٌججججتم تتبججججثع 

(Comply( أسجججججججلوج تاللتجججججججزتم أو تلتفسجججججججٌر ،)Comply or Explain و تألسجججججججلوج تالختٌجججججججثري ،)

(Voluntary أمجججث تإلطجججثر تلتشجججرٌعً تلجججذي ٌجججنظم تلحوكمجججة فجججً تلقجججوتنٌن وتللجججوتبح تلتنفٌذٌجججة تلصجججثدرة فجججً هجججذت .)

تلشجججؤن، وٌجججتم متثبعجججة تلتجججزتم تلشجججركثت بقوتعجججد تلحوكمجججة بثسجججتخدتم آلٌتجججٌن همجججث تلفحجججص وتلتفتجججٌش، وتالسجججتبٌثنثت. 

وكمججة عقبججثت تتمثججل فججً هٌكلججة رأسججمثل تلشججركثت تلمدرجججة تلتججً تكججون تلمسججثهمة وتوتجججه عملٌججة تطبٌججق قوتعججد تلح

 فٌهث مركزة وتفتقر لثقثفة تلحوكمة. 

 

 ثانٌاً: الجمعٌة العامة للشركة وحماٌة حموق المساهمٌن

ٌبجججدو أنجججه ال توججججد أي قٌجججود علجججى حضجججور تلمسجججثهمٌن الجتمثعجججثت تلجمعٌجججة تلعثمجججة للشجججركة وذلجججك بحكجججم تلصجججبؽة 

لجججرإوس أمجججوتل تلشجججركة تلمدرججججة فجججً بورصجججة تلجججدتر تلبٌضجججثء وتلتجججً فجججً أؼلبهجججث تضجججم مسجججثهم مهجججم مجججن  تلطثؼٌجججة

كمجججث أنجججه ال ٌوججججد أي تشجججرٌع ٌلجججزم تلشجججركثت بجججثلتحوط . شجججؤنه أن ٌتسجججبج فجججً تنتشجججثر تلسجججلبٌة بجججٌن بقٌجججة تلمسجججثهمٌن

 (.Cyber Risksمن تألخطثر تإللكترونٌة )

هججذت وٌجججوز لججربٌس مجلججس تإلدترة تلججدعوة النعقججثد تلجمعٌججة تلعثمججة تلعثدٌججة للشججركة كمججث ٌجججوز ذلججك لكججل مججن مججدقق 

أو مرتجججججع حسججججثبثت تلشججججركة، تلمصججججفً عنججججد تصججججفٌة تلشججججركة، وٌجججججوز هججججذت تألمججججر كججججذلك لنسججججبة معٌنججججة مججججن 

تعجججدٌل قجججثد فجججً تلحجججثالت تلتثلٌجججة: تلمسجججثهمٌن لجججم ٌجججتم ذكرهجججث. أمجججث تلجمعٌجججة تلعثمجججة ؼٌجججر تلعثدٌجججة فٌجججتم دعوتهجججث لالنع

تلمصجججثدقة علجججى تؽٌٌجججر تلمقجججر تالجتمجججثعً فجججً تلنظجججثم تألسثسجججً للشجججركة، حجججل تلشجججركة، وتصجججفٌتهث، تنجججدمثج تلشجججركة، 

مجججن تلرأسجججمثل، إصجججدتر سجججندتت تقتجججرتض قثبلجججة للتحوٌجججل إلجججى  و تلتخفجججٌض نفجججس تلمقثطعجججة أو تلمحثفظجججة، تلرفجججع 

)إطفجججثء( تلقٌمجججة تإلسجججمٌة للسجججهم، مجججنح حجججق تلتصجججوٌت تلمضجججثعؾ، أسجججهم أو مسجججددة عجججن طرٌجججق أسجججهم، إسجججتخمثد 

عججن طرٌججق تالنججدمثج  تقججدٌم مسججثهمة عٌنٌججة لشججركة أو إصججدتر سججندتت تالسججتثمثر، تلبٌججع تلكثمججل ألصججول تلشججركة

 مثال.

تإلفصجججثح تلكثمجججل عمجججث وبإمكجججثن تلشجججركة تلتٌسجججٌر للمسجججثهمٌن حضجججور أعمجججثل تلجمعٌجججة بتوظٌجججؾ تَلٌجججثت تلتثلٌجججة: 

ججججججدول تألعمجججججثل مجججججن موضجججججوعثت، تلتفجججججوٌض فجججججً تلتصجججججوٌت، و تلتصجججججوٌت تإللكترونجججججً، وتلتؤكٌجججججد ٌتضجججججمنه 

هجججذت وٌججججج علجججى تلشجججركة   للمسجججثهمٌن علجججى مجججدى أهمٌجججة حضجججور تالجتمجججثع وتلتصجججوٌت علجججى تلقجججرترتت تلمتخجججذة.
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عجججن عجججدد أن تفصجججح عجججن أسجججمثء أعضجججثء مجلجججس تإلدترة ومجججإهالتهم وتلمقثبجججل تلجججذي ٌتقثضجججوه، وكجججذلك تإلفصجججثح 

مجججرتت تنعقجججثد تلمجلجججس فجججً تلتقرٌجججر تلسجججنوي للشجججركة وأسجججمثء تألعضجججثء تلجججذٌن تؽٌبجججوت عجججن حضجججور تلمجلجججس أو 

عججدد تججرتكم تلوالٌجججثت فججً مجججثلس إدترة أخجججرى بثلنسججبة لكججل عضجججو  تللجججثن تلمنبثقججة منججه، كمجججث ٌجججج تإلفصججثح عجججن

ٌجججة أو تلمثلٌجججة تلمبرمجججة مجججع كجججل تالتفثقٌجججثت تلتجثروصجججفة تلعضجججو)تنفٌذي، ؼٌجججر تنفٌجججذي، مسجججتقل(، وتالفصجججثح عجججن 

نشججججر ملخججججص تقرٌججججر مجلججججس تإلدترة وتقرٌججججر مرتجججججع أو تلشججججركة حتججججى ولججججو كثنججججت دون تججججؤثٌر. وتلتججججزم تلشججججركة ب

تلمسجججتندتت تلالزمجججة تلمسجججثهمٌن للمسجججثعدة فجججً تلتصجججوٌت علجججى تلقجججرترتت تلمرتبطجججة بهجججذه  وإتثحجججة مجججدقق تلحسجججثبثت

بول عجججن تلحوكمجججة وعالقجججثت تلمسجججتثمرٌن، ٌعهجججد إلٌجججه مسجججبولٌة تلتجججزم تلشجججركة تلمدرججججة بتعٌجججٌن مسجججتلمسجججتندتت. كمجججث 

 متثبعة وتطبٌق مبثدئ تلحوكمة وتلرد على تستفسثرتت تلمسثهمٌن.

 

 ثالثاً: مجلس االدارة

 3سجججنوتت  تذت كجججثن ترشجججٌح تألعضجججثء مجججن طجججرؾ تلجمعٌجججثت تلعثمجججة و مجججدة  6تكجججون مجججدة تنتخجججثج مجلجججس تالدترة 

تلنظجججثم تألسثسجججً، وٌجججتم تختٌجججثر أعضجججثء تلمجلجججس مجججن تلمسجججثهمٌن فقجججط ، وال  سجججنوتت تذت تجججم تنتخجججثبهم فجججً تطجججثر

ٌشجججترط تحثطجججة تلمسجججثهمٌن بكثفجججة تلتفثصجججٌل عجججن أعضجججثء مجلجججس تإلدترة قبجججل تلتصجججوٌت علجججى تنتخجججثبهم . وال ٌمكجججن 

مجججن مجمجججوع أعضجججثء تلمجلجججس وٌججججج أن ٌتججججثوز عجججدد تألعضجججثء تلجججذٌن ال ٌملكجججون  3/1للمجججؤجورٌن تججججثوز عتبجججة 

س ، مجججدٌر عجججثم ، مجججدٌر عجججثم منتجججدج أو  مجججؤجور عجججدد تألعضجججثء تلجججذٌن ٌملكجججون هجججذه تلصجججفة. أمجججث بثلنسجججبة صجججفة ربجججٌ

( لألعضججججثء تلمسججججتقلٌن دتخججججل لجنججججة 3/1لمإسسججججثت تلقرضججججٌة، ٌوجججججد حججججد أدنججججى )لألعضججججثء تلمسججججتقلٌن فإنججججه فججججً ل

لحسجججثبثت ٌكونجججون مجججن تجججدقٌق تلحسجججثبثت و تلمخجججثطر و بثلنسجججبة للشجججركثت تلمدرججججة فجججإن ججججل أعضجججثء لجنجججة  تجججدقٌق ت

وال ٌشججججترط تلفصججججل بججججٌن منصججججج ربججججٌس مجلججججس إدترة تلشججججركة تلمدرجججججة، ومنصججججج تلمججججدٌر تلعججججثم أو  تلمسججججتقلٌن.

لضجججمثن وتنبثجججق عجججن مجلجججس إدترة تلشجججركة تلمدرججججة لجنجججة تلتجججدقٌق وتلمرتجعجججة تلمجججدٌر تلتنفٌجججذي )تلعضجججو تلمنتجججدج(. 

عججججثٌٌر تلحوكمججججة، أمججججث بثلنسججججبة لشججججركثت تلقججججروض فججججإن تلتججججزتم تلشججججركة بججججثلقوتنٌن وتللججججوتبح تلسججججثرٌة، وتطبٌججججق م

و ٌقججوم  تؤسججٌس لجججثن لألجججور ، لجججثن للمخججثطر، لجججثن للمرتجعججة و تلتججدقٌق و كججذت لجججثن للتعٌججٌن.تلقججوتنٌن تفججرض 

مجلججججس تإلدترة بوضججججع تإلجججججرتءتت تلمتعلقججججة بتشججججكٌل هججججذه تللجججججثن، وتحدٌججججد مهثمهججججث ومججججدة عملهججججث، وتلصججججالحٌثت 

  تحدٌد تركٌبة أعضثء لجثن تلمرتجعة و كذت خبرتهم و معثٌٌر تستقاللٌتهم.ل تلممنوحة لهث من خال

وٌججججوز لمجلجججس تإلدترة تفجججوٌض إحجججدى صجججالحٌثته ألحجججد أعضجججثبه، أو لؽٌجججرهم، وفجججً حثلجججة تلتفجججوٌض ٌججججج تحدٌجججد 

 موضوع تلتفوٌض. ولمعثلجة تعثرض تلمصثلح فإن تلمجلس ٌستخدم تلضوتبط تلتثلٌة:

 تإلفصثح  -

 تلعالقة من تلتصوٌت على تلقرتر محل تلموضوع تلمتعلق بتعثرض تلمصثلح منع تلطرؾ ذو -

تلحصجججول علجججى موتفقجججة مسجججبقة مجججن تلجمعٌجججة تلعثمجججة علجججى تلتصجججرؾ تلمتعلجججق بتعجججثرض تلمصجججثلح قوتعجججد   -

 سلوك مهنً 

 تصوٌت مجلس تالدترة على تالتفثقٌثت تلمنظمة  -
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 نشر تلتقرٌر تلخثص بمدققً تلحسثبثت. -

 على تلتقرٌر تلخثص لمدققً تلحسثبثت تصوٌت تلجمع تلعثم  -

 منح تلجمع تلعثم قثبمة شروط تالتفثقٌثت تلمنظمة -

وتلججججزم قوتعججججد تلحوكمججججة مجججججثلس إدترة مإسسججججثت تلقججججروض بتكججججوٌن لجنججججة للمكثفججججآت وتلترشججججٌحثت بإمكثنهججججث أن 

مجلججججس توصجججً بتقجججدٌم مقثبجججل مجججثدي ألعضجججثء تلمججججثلس تلتنفٌجججذٌٌن. وبثإلضجججثفة إلجججى مجججث سجججبق فجججإن ٌنبؽجججً علجججى 

 تإلدترة تلقٌثم بمث ٌلً:

 إعدتد قوتعد إجرتبٌة لحوكمة تلشركة وتإلشرتؾ علٌهث ومتثبعة تطبٌقهث -

وضجججع قوتعجججد مكتوبجججة بخصجججوص تعجججثمالت أعضجججثء مجلجججس إدترة تلشجججركة وموظفٌهجججث فجججً تألورتق تلمثلٌجججة  -

 تلمصدرة من قبل تلشركة

 تلشركثتإطالع أعضثء مجلس تإلدترة على جمٌع متطلبثت ضوتبط حوكمة  -

 

 Internal Auditرابعاً: إدارة الرلابة الداخلٌة 

 ال ٌشترط أن ٌكون ضمن هٌكل إدترة تلشركة تلمدرجة، إدترة مختصة بثلرقثبة تلدتخلٌة.

 

 External Auditخامساً: مراجع أو مدلك الحسابات الخارجً 

تلجهجججة تلمسجججبولة عجججن تعٌجججٌن مرتججججع أو مجججدقق تلحسجججثبثت تلخجججثرجً تلجججذي ٌنبؽجججً أن تعتبجججر تلجمعٌجججة تلعثمجججة للشجججركة 

أن ال ٌكجججون لجججه أدنجججى صجججلة )تجثرٌجججة، ٌكجججون مجججن بجججٌن تلمقٌجججدٌن بسججججالت تعجججدهث تلجهجججة تلرقثبٌجججة، كمجججث ٌنبؽجججً أٌضجججثً 

ثم أبجججرز تلمهجججقرتبجججة......( بثلشجججركة أو مإسسجججهث أو متصجججرفون أو ذوي تلحصجججص تلكبجججرى مجججن رأس مثلهجججث. ومجججن 

 تلتً ٌعهد بهث إلى مرتجع أو مدقق تلحسثبثت تلخثرجً مث ٌلً:

 

 إعدتد تقرٌر عن أدتء تلشركة -

 تقدٌم نسخة من تقرٌره على تلجمعٌة تلعثمة للشركة -

 تلدعوة لحضور تجتمثعثت تلجمعٌة تلعثمة للشركة -

 تقرٌر خثص عن تالتفثقٌثت تلمنظمة و تلتً لٌس لهث تؤثٌر على تلشركة .إعدتد  -

 تقرٌر عن أثر بعض تلعملٌثت تلمثلٌة كثلزٌثدة فً رأس تلمثل مع حذؾ حق تألفضلٌة لالكتتثج إعدتد -

ٌججججوز أن ٌقجججوم مرتججججع أو مجججدقق تلحسجججثبثت تلخجججثرجً بجججؤدتء أٌجججة أعمجججثل إضجججثفٌة للشجججركة )بشجججكل مبثشجججر أو وال 

 ؼٌر مبثشر( وؼٌر مرتبطة بعمله كمدقق لحسثبثت تلشركة
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 Audit Committeeتدلٌك والمراجعة المراجعة/ ال سادساً: لجنة

تن تكجججون مكونجججة حصجججرٌث مجججن ٌججججج أن ٌكجججون هنجججثك لجنجججة للتجججدقٌق وتلمرتجعجججة تنبثجججق عجججن مجلجججس تإلدترة، وٌججججج 

 ثو تلمحثسبثتً، وٌنثط بهث تلمهثم تَتٌة:إلىأعضثء مستقلة تتوفر لدٌهم  تجربة كثفٌة فً تلمجثل تلم

 وتللوتبح وتلقوتنٌن تلدتخلٌة وتلخثرجٌةتلتؤكد من تلتزتم تلشركة بإتبثع تلنظم  -

 درتسة تلمالحظثت أو تلمخثلفثت تلوتردة من تلجهثت تلرقثبٌة ومتثبعة مث تم بشؤنهث -

 تنفٌذ ومتثبعة تألعمثل تألخرى تلتً ٌكلفهث بهث مجلس تإلدترة -

 متثبعة تعدتد تلمعلومثت تلموجهة للمسثهمٌن و للعموم و للهٌبة تلمؽربٌة لسوق تلرسثمٌل -

 متثبعة تلمرتقبة تلقثنونٌة لحسثبثت تلشركة و تلحسثبثت تلمدمجة -

 درتسة و متثبعة تستقاللٌة  مدققً تلحسثبثت -

 

 سابعاً: االفصاح والشفافٌة

تتطلجججج تلتشجججرٌعثت تصجججدتر تقرٌجججر سجججنوي ٌضجججم تلقجججوتبم تلمثلٌجججة بثإلضجججثفة تلجججى كثفجججة تلمعلومجججثت تألخجججرى تلتجججً قجججد 

ألخججججرٌن، وتلتججججزم تلشججججركثت تلمدرجججججة بثإلفصججججثح عججججن معلومججججثت تلشججججركة تهججججم تلمسججججثهمٌن أو أصججججحثج تلمصججججثلح ت

تلمثلٌججججة مججججن خججججالل أنظمججججة تلكترونٌججججة، كمججججث تقججججوم تلشججججركة تلمدرجججججة بتعٌججججٌن مسججججبول لعالقججججثت تلمسججججتثمرٌن ٌكججججون 

مسججججبوال عججججن تدترة وسججججثبل تالفصججججثح بثلشججججركة وتلججججرد علججججى تستفسججججثرتت تلمسججججثهمٌن تلمهتمججججٌن بثلشججججركة وتدتبهججججث. 

كة بثإلفصجججثح عجججن قوتبمهجججث تلمثلٌجججة تلمدققجججة وتقرٌجججر تلمجججدقق تلخجججثرجً كجججم ٌنبؽجججً علٌهجججث تإلفصجججثح عجججن وتقجججوم تلشجججر

تشجججكٌل مجلجججس تالدترة وهٌكلجججة تلملكٌجججة بهجججث وبشجججركثتهث تلتثبعجججة وتلشجججقٌقة وكجججذلك تلتقجججثرٌر تلسجججنوٌة، وأٌجججة أحجججدتث أو 

تلشجججركة بنشجججر ملخجججص وتٍؾ معلومجججثت أخجججرى تهجججم تلمسجججثهمٌن وأصجججحثج تلمصجججثلح تألخجججرى. و ٌشجججترط أن تقجججوم 

لتقرٌجججر مجلجججس تإلدترة، تلقجججوتبم تلمثلٌجججة تلسجججنوٌة وتقرٌجججر مرتقجججج تلحسجججثبثت وذلجججك عجججن طرٌجججق تلنشجججر فجججً تلصجججحؾ 

علججى أن ٌشججمل تلنشججر تلقججوتبم تلمثلٌججة تلمسججتقلة وتلمجمعججة للشججركثت تلملزمججة بتقججدٌم قججوتبم مثلٌججة مجمعججة وٌكججون قبججل 

ٌومججث قبججل تنعقججثد تلجمججع تلعججثم(. وتلتججزم تلشججركة بثإلفصججثح عججن أٌججة  30نججة )تنعقججثد موعججد تلجمعٌججة تلعثمججة بفتججرة معٌ

 أحدتث توتجههث ٌترتج علٌهث معلومثت جوهرٌة تلتً من أبرزهث:

أي تؽٌٌججر مقتججرح فججً هٌكججل تلتموٌججل أو هٌكججل رأس تلمججثل ٌتجججثوز نسججبة معٌنججة مججن حقججوق تلمسججثهمٌن مجججن  -

 وتقع آخر قوتبم مثلٌة دورٌة.

ً هٌكججل تلتموٌججل أو هٌكججل رأس تلمججثل ٌتجججثوز نسججبة معٌنججة مججن حقججوق تلمسججثهمٌن مجججن أي تؽٌٌججر مقتججرح فجج -

 وتقع آخر قوتبم مثلٌة دورٌة.

 تلتوزٌعثت تلنقدٌة أو توزٌعثت تألسهم تلمجثنٌة. -

 إقثمة دعثوي قضثبٌة أو تحكٌم ضد تلشركة تتعلق بنشثطهث. -
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مثلٌجججة و/أو إدترٌجججة تصجججل إلجججى حجججد شجججطج وفجججً حجججثل عجججدم تلتجججزتم تلشجججركة بثإلفصجججثح فإنهجججث قجججد توتججججه عقوبجججثت 

حمثٌجججة حقجججوق تالقلٌجججة فإنجججه تجججتم مرتقبجججة تلمعلومجججثت تلتجججً ٌجججتم تإلفصجججثح تلشجججركة مجججن البحجججة تلشجججركثت تلمدرججججة. ول

 عنهث من قبل تلشركثت تلمدرجة وتلتؤكد من هذت تإلفصثح ٌتم بشكل متسثوي لجمٌع تلمسثهمٌن دون تمٌٌز.

 

 Conflict of Interestsثامناً: تجنب تعارض المصالح 

هنججججثك قوتعججججد ملزمججججة ألعضججججثء مجلججججس تإلدترة وتلمججججدٌرٌن وتلعججججثملٌن بشججججؤن تجنججججج تعججججثرض تلمصججججثلح وتعججججثمالت 

تألطجججرتؾ ذتت تلعالقجججة كمجججث توججججد قوتعجججد مكتوبجججة بخصجججوص تعجججثمالت أعضجججثء مجلجججس إدترة تلشجججركة وموظفٌهجججث 

 فً تألورتق تلمثلٌة تلمصدرة من قبل تلشركة.
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 (2لحك رلم )م

 اإلستبٌان
 

 البٌـــــــــــــــــــــــان م

 أوالً: اإلطار العام المانونً والتشرٌعً 

من هً الجهة المنوط بها مسإولٌة اإلشراف ونشر التوعٌة والرلابة على الشركات المدرجة لدى سوق األوراق  1
 المالٌة فٌما ٌتعلك بحوكمة الشركات؟

 
  هٌئة السوق المالٌة.وحدات إدارٌة لدي  
 .البورصة 

             .جهات أخرى، ٌرجً تحدٌدها 
................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 
            

................................................................................................................................ 

 لواعد الحوكمة؟ما هو األسلوب المتبع لتطبٌك أحكام  2
 

  ًالزامComply 
  الزامً والتفسٌر فً حال عدم االلتزامComply or explain 
  اختٌاريVoluntary  

 المدرجة؟ الشركات حوكمة ما هو اإلطار التشرٌعً الذي ٌنظم 3

  اختٌار
 قوتنٌن ولوتبح تنفٌذٌة 
 قرترتت 
  قوتعد 
 تدلة 
 تعلٌمثت 
 تعثمٌم 

 

 ما هً ألٌات متابعة إلتزام الشركات المدرجة بالمواعد المنظمة لحوكمة الشركات؟ 4
 

 .التفتٌش والفحص  
  االجابة على استبٌان لتمٌٌم مدي التزام الشركة

 بمواعد الحوكمة.
 

  بطالة االداء المتوازنScore Card.  

 أخري، ٌرجى التحدٌد
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 

ما هً العمبات التً لد تعوق تطبٌك لواعد الحوكمة للشركات المدرجة مع إٌضاحها سواء كانت تشرٌعٌة أو تنظٌمٌة  5
 أو تمنٌة أو غٌر ذلن؟

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
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 ثانٌاً: الجمعٌة العامة للشركة وحماٌة حموق المساهمٌن

 ما هً المٌود على حضور المساهمٌن الجتماعات الجمعٌة العامة للشركة المدرجة؟ 6
 

 .حد أدنً لعدد األسهم المملوكة 
  .نسبة على التصوٌت 

 .أخرى، ٌرجى التحدٌد 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

هل هنان تشرٌعات صادرة عن الجهات الرلابٌة لسوق رأس المال تتعلك باألمن االلكترونً لمواجهة المخاطر اإللكترونٌة  7
"Cyber Risk ؟" 
 

 نعم 
  ال   

 من هم الذٌن ٌجوز لهم دعوة الجمعٌة العامة العادٌة للشركة المدرجة لإلنعماد؟  8
 

 .رئٌس مجلس إدارة الشركة 
 .مراجع أو مدلك حسابات الشركة 
 .نسبة معٌنة من المساهمٌن 
 .المصفً خالل فترة تصفٌة الشركة 

  أخرى، ٌرجى التحدٌد، مع تحدٌد نسبة المساهمٌن المتطلبة إلنعماد الجمعٌة العامة للشركة، حال إمكانٌة انعمادها
 بدعوة منهم.

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 
            ........................................................................................................................... 

   ما هً حاالت دعوة الجمعٌة العامة غٌر العادٌة للشركة المدرجة لإلنعماد؟ 9
 .تعدٌل النظام األساسً للشركة 
 .حل الشركة، وتصفٌتها 
 .اندماج الشركة 
 .التصرف فً نسبة معٌنة من أصول الشركة 
 منالشة امور متعلمة باألسهم الممتازة 
 أخرى، ٌرجً تحدٌدها 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

1
0 

 ما هً اآللٌات التً ٌمكن للشركة المدرجة أن تتبعها، للتٌسٌر على المساهمٌن حضور إجتماع الجمعٌة العامة؟
 

 ٌتضمنه جدول األعمال من موضوعات.اإلفصاح الكامل لكل ما  
 التفوٌض فً التصوٌت 
 .ًالتصوٌت اإللكترون 
 .أخرى، ٌرجى تحدٌدها 

................................................................................................................................................
...................................................................................................... 

 

 هً المعلومات التً ٌجب أن تتاح ألعضاء الجمعٌة العامة للشركة بشؤن أعضاء مجلس اإلدارة؟ما  11
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 .اإلفصاح عن أسماء أعضاء مجلس اإلدارة 
 .اإلفصاح عن عدد مرات انعماد المجلس فً التمرٌر السنوي للشركة 
 .الممابل الذي ٌتماضاه اعضاء مجلس ادارة الشركة 
  الذٌن تغٌبوا عن حضور المجلس أو اللجان المنبثمة منه.أسماء األعضاء 
 .أخرى، ٌرجى تحدٌدها 

........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

            
........................................................................................................................... 

 بإتاحتها للمساهمٌن فً اجتماع الجمعٌة العامة؟ما هً المعلومات والبٌانات التً تلتزم الشركة  12
 

 

 .نشر ملخص تمرٌر مجلس اإلدارة وتمرٌر مراجع أو مدلك الحسابات 
  إتاحة المستندات الالزمة المساهمٌن للمساعدة فً التصوٌت على المرارات المرتبطة بهذه

 المستندات.
 

 .أخرى، ٌرجى تحدٌدها 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 
 

هل تلتزم الشركة المدرجة بتعٌٌن مسئول عن الحوكمة وعاللات المستثمرٌن، ٌعهد إلٌه مسئولٌة متابعة وتطبٌك  13
 لمساهمٌن؟مبادئ الحوكمة والرد على استفسارات ا

 نعم 
  ال  

 
 
 

 

 ثالثاً: مجلس االدارة

 ما هً مدة انتخاب مجلس ادارة الشركة المدرجة؟ 14
 

 .ثالث سنوات 
 .ثالث سنوات وتجدد مرة واحدة 

 أخرى، ٌرجى التحدٌد 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 
                                                       

 كٌف ٌتم تشكٌل مجلس ادارة الشركة المدرجة؟ 15
 

 .اختٌارهم من المساهمٌن فمط 
 .اختٌارهم من المساهمٌن، وجهات أخرى 

 أخرى، ٌرجٌالتحدٌد 
........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

 هل ٌشترط احاطة المساهمٌن بكافة التفاصٌل عن أعضاء مجلس اإلدارة لبل التصوٌت علٌهم إلنتخابهم؟ 16
 

 نعم. 
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 ال.  
 

 

 هل ٌتم توزٌع أعضاء مجلس اإلدارة حسب االستماللٌة؟ 17
 

 .تنفٌذٌون 
 .غٌر تنفٌذٌٌن 
 .مستملون 

 
 تحدٌدها: أخرى، ٌرجى 

........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

 هل هنان حد أدنً لألعضاء المستملٌن بتشكٌلة مجلس إدارة الشركة؟ 18
 

 .ثلث المجلس 
 .ثلثً المجلس 

 أخرى، ٌرجى التحدٌد 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

هل ٌشترط الفصل بٌن منصب رئٌس مجلس إدارة الشركة المدرجة، ومنصب المدٌر العام أو المدٌر التنفٌذي )العضو  19
 المنتدب(؟
 .نعم 
 ال.  

 

، ولم تلزم الشركة بالفصل، ٌرجً إٌضاح الضوابط المتبعة فً هذه «نعم»إذا كانت االجابة فً السإال السابك بـ  20
 الحالة؟

 
 .توضٌح اسباب ذلن فً التمرٌر السنوي للشركة 
 .االفصاح فً التمرٌر السنوي للشركة 

 أخرى، ٌرجى التحدٌد 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

هل هنان آلٌات ٌلتزم مجلس إدارة الشركة المدرجة بإتباعها، تضمن احترام الشركة للموانٌن واللوائح السارٌة،  21
 الجوهرٌة للمساهمٌن والدائنٌن وأصحاب المصالح األخرى؟والتزامها باإلفصاح عن المعلومات 

 
 .نعم 
     .ال 

 
 

هل هنان لجان تنبثك عن مجلس إدارة الشركة المدرجة، تضمن التزام الشركة بالموانٌن واللوائح السارٌة، وتطبٌك  22
 معاٌٌر الحوكمة؟

 
 .نعم 
     .ال  

 ، ما هً هذه اللجان؟«نعم»بـ  وفً حالة اإلجابة على السإال السابك 23
 

 .لجنة التدلٌك المراجعة 
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 .لجنة إدارة المخاطر 
 .لجنة الحوكمة 
 .لجنة الترشٌحات والمكافآت 

 أخرى، ٌرجى التحدٌد 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

            
........................................................................................................................... 

هل ٌموم مجلس اإلدارة بوضع اإلجراءات المتعلمة بتشكٌل هذه اللجان، وتحدٌد مهام ومدة عملها، والصالحٌات  24
 الممنوحة لها؟

 .نعم 
 ال.  

 ٌرجى إٌضاح ذلن بشرح مبسط:
........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

 هً ٌجوز لمجلس اإلدارة تفوٌض إحدي صالحٌاته ألحد أعضائه، أو لغٌرهم؟ 25
 

 .نعم 
 ال.   

 ، فما هً ضوابط التً ٌتعٌن اإللتزام بها عند إصدار التفوٌض؟«نعم»اإلجابة على السإال السابك بـ وفى حالة  26
 

 .تحدٌد للموضوع محل التفوٌض 
 .تحدٌد المدة الزمنٌة لسرٌانه 
  .تضمٌن التفوٌض موعد عرض نتائجه على أعضاء المجلس 

 أخرى، ٌرجى التحدٌد 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

 ما هً الضوابط التً ٌتبعها مجلس ادارة الشركة لمعالجة موضوع تعارض المصالح؟ 27
                                                                                                       

 .اإلفصاح 
 .منع الطرف ذو العاللة من التصوٌت على المرار محل الموضوع المتعلك بتعارض المصالح 
 
 

 الحصول على موافمة مسبمة من الجمعٌة العامة على التصرف المتعلك بتعارض المصالح.
 لواعد سلون مهنً

 أخرى، ٌرجى التحدٌد 
........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

 هل تلزم لواعد الحوكمة وجود لجنة للترشٌحات والمكافآت تمرر تمدٌم ممابل مادي ألعضاء المجلس التنفٌذٌٌن؟ 28
 .نعم 

 ال.       
 

، فهل ٌتطلب اإلفصاح عن أسماء أعضاء اللجنة فً التمرٌر السنوي «نعم»فً حالة االجابة عى السإال السابك بـ  29
 للشركة؟

 
 .نعم 
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 ال.  
 

 هل ٌلتزم مجلس اإلدارة بإعداد لواعد إجرائٌة لحوكمة الشركة واإلشراف علٌها ومتابعة تطبٌمها؟ 30
 .نعم 
 ال.  

 

ٌشترط وضع لواعد مكتوبة بخصوص تعامالت أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفٌها فً األوراق المالٌة  هل 31
 المصدرة من لبل الشركة؟

 .نعم 
 ال.  

 

 هل ٌشترط إطالع أعضاء مجلس اإلدارة على جمٌع متطلبات ضوابط حوكمة الشركات؟ 32
 .نعم 
 ال.  

 

 هل ٌتولى إدارة الرلابة الداخلٌة مسئول متفرغ لذلن بالشركة ومن المٌادات اإلدارٌة فٌها؟ 34
 

 .نعم 
 ال.  

 

أهداف ومهام وصالحٌات إدارة الرلابة الداخلٌة حسبما ورد فً ضوابط حوكمة هل ٌموم مجلس اإلدارة بتحدٌد  35
 الشركات؟

 
 .نعم 
 ال.   

 ما هً أبرز مهام ومسئولٌات إدارة الرلابة الداخلٌة؟ 36
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 

 
 

 External Auditخامساً: مراجع أو مدلك الحسابات الخارجً 

 من هً الجهة المسئولة عن تعٌٌن مراجع أو مدلك الحسابات الخارجً؟ 37
 

 .مجلس ادارة الشركة 
 الجمعٌة العامة للشركة. 

 Internal Auditرابعاً: إدارة الرلابة الداخلٌة 

 هل ٌشترط أن ٌكون ضمن هٌكل إدارة الشركة المدرجة، إدارة مختصة بالرلابة الداخلٌة؟ 33
 

 .نعم 
 ال.  
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 أخرى، ٌرجى التحدٌد 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

............................................................................................................................. 

 هً ضوابط اختٌار مراجع أو مدلك الحسابات الخارجً؟ ما 38
 

 .أن ٌكون من بٌن الممٌدٌن بسجالت تعدها الجهة الرلابٌة 
 أن ٌتوافر لدٌه عدد سنوات من الخبرة فً مراجعة الحسابات.  

 أخرى، ٌرجى تحدٌدها
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

 ما هً أبرز المهام التً ٌعهد بها إلى مراجع أو مدلك الحسابات الخارجً ؟ 39
 .إعداد تمرٌر عن آداء الشركة 
  .تمدٌم نسخة من تمرٌره على الجمعٌة العامة للشركة 
 .الدعوة لحضور اجتماعات الجمعٌة العامة للشركة 
  تمدٌم نسخة من تمرٌره على التمرٌر الذي تعده الشركة بخصوص مدي التزامها بمبادئ حوكمة

 الشركات إلى الجهة الرلابٌة المعنٌة

 أخرى، ٌرجى التحدٌد 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

هل ٌجوز أن ٌموم مراجع أو مدلك الحسابات الخارجً بؤداء أٌة أعمال إضافٌة للشركة )بشكل مباشر أو غٌر مباشر(  40
 الشركة؟وغٌر مرتبطة بعمله كمدلك لحسابات 

 
 .نعم 
 ال.  

 
 

 

 فً حالة اإلجابة بـ "نعم"، هل ثمة ضوابط تحكم ذلن األمر؟ 41
 

 .أخذ رأي أو موتفقة لجنة تلتقٌق أو تلمرتجعة 
 .موتفقة تلجمعٌة تلعثمة للشركة 

 

 أخرى، ٌرجى التحدٌد 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 
 

 

 Audit Committeeالمراجعة/ التدلٌك والمراجعة  سادساً: لجنة

 هل ٌشترط أن ٌكون هنان لجنة للتدلٌك والمراجعة بالشركة؟ 42
 

 .نعم 
  .ال 
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 ، من الذي ٌموم بتشكٌلها؟«نعم»وفى حالة اإلجابة بـ  43
 .مجلس ادارة الشركة 
 الجمعٌة العامة للشركة. 

 أخرى، ٌرجى التحدٌد 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

          
............................................................................................................................. 

 هل هنان ضوابط معٌنة ٌتعٌن اتباعها عند تشكٌل لجنة المراجعة؟ 44
 

 .نعم 
 ال.  

 ٌرجى التحدٌد:
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

 ما هً مهام اللجنة؟ 45
  

 .التؤكد من التزام الشركة بإتباع النظم واللوائح والموانٌن الداخلٌة والخارجٌة 
  المخالفات الواردة من الجهات الرلابٌة ومتابعة ما تم بشؤنها.دراسة المالحظات أو 
 .تنفٌذ ومتابعة األعمال األخرى التً ٌكلفها بها مجلس اإلدارة 

 أخرى، ٌرجى التحدٌد 
........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

 
 
 

 

 سابعاً: االفصاح والشفافٌة

هل تتطلب التشرٌعات اصدار تمرٌر سنوي ٌضم الموائم المالٌة باإلضافة الى كافة المعلومات االخري التً لد تهم المساهمٌن  46
 أو أصحاب المصالح األخرٌن؟

 .نعم 
 ال.  

 

الكترونٌة ٌتم من خاللها االفصاح عن معلومات الشركة فً حالة الشركة المدرجة اسهمها بالبورصة، هل هنان انظمة  47
 المالٌة وغٌر المالٌة؟

 .نعم 
 ال.  

 

هل  تموم الشركة المدرجة بتعٌٌن مسئول لعاللات المستثمرٌن ٌكون مسئوال عن ادارة وسائل االفصاح بالشركة والرد على  48
 استفسارات المساهمٌن المهتمٌن بالشركة وادائها؟

 نعم. 
 ال. 
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هل ٌشترط أن تموم الشركة بنشر ملخص واٍف لتمرٌر مجلس اإلدارة، الموائم المالٌة السنوٌة وتمرٌر مرالب  51
 الحسابات؟

 
 .نعم 
 ال. 

 

 ، ما هً الضوابط التً تحكم ذلن؟«نعم»اإلجابة على السإال السابك بـ  وفى حالة 52
 

 .أن ٌتم تلنشر فً تلصحؾ 
 )أن ٌكون تلنشر قبل تنعقثد موعد تلجمعٌة تلعثمة بفترة معٌنة )ٌرجً تحدٌدهث حثل تطلج ذلك. 
  قوتبم مثلٌة مجمعة.أن ٌشمل تلنشر تلقوتبم تلمثلٌة تلمستقلة وتلمجمعة للشركثت تلملزمة بتقدٌم 

 .أخرى، ٌرجً تحدٌدهث 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

 تلتزم الشركة باإلفصاح عن أٌة أحداث تواجهها ٌترتب علٌها معلومات جوهرٌة؟هل  53
 

 .نعم 
  .ال  

 ما هً أبرز األحداث الجوهرٌة التً ٌترتب على حدوثها وجوب اإلفصاح؟ 54
 

  أي تؽٌٌر مقترح فً هٌكل تلتموٌل أو هٌكل رأس تلمثل ٌتجثوز نسبة معٌنة من حقوق تلمسثهمٌن
 قوتبم مثلٌة دورٌة. من وتقع آخر

  .تلقرترتت تلمتعلقة بتعدٌل تلقٌمة تإلسمٌة ألسهم تلشركة 
 .تلتوزٌعثت تلنقدٌة أو توزٌعثت تألسهم تلمجثنٌة 
 .إقثمة دعثوي قضثبٌة أو تحكٌم ضد تلشركة تتعلق بنشثطهث 

 .أخرى، ٌرجى تحدٌدهث 
........................................................................................................................... 

هل تفصح الشركة عن لوائمها المالٌة المدلمة وتمرٌر مدلك الحسابات علٌها وكافة المعلومات المالٌة التً تهم المساهمٌن  49
 وأصحاب المصالح األخرٌن؟

 .نعم 
 ال. 

 

 ما هً االفصاحات المطلوبة من الشركة المدرجة؟ 50

 
 .تالفصثح عن تلمعلومثت ؼٌر تلمثلٌة 
 .تشكٌل مجلس تإلدترة 
 .هٌكل تلملكٌة وهٌكل تلملكٌة بثلشركثت تلشقٌقة وتلتثبعة 
 .أٌة تحدتث أو معلومثت جوهرٌة تهم تلمسثهمٌن وأصحثج تلمصثلح تألخرٌن 
 
 

 تلتقثرٌر تلسنوٌة وتلدورٌة
 تقرٌر مدى  تلتزتم تلشركة بقوتعد حوكمة تلشركثت.

 أخرى، ٌرجى تلتحدٌد 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 
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 هل هنان أنظمة الكترونٌة لإلفصاح عن معلومات الشركة المالٌة وغٌر المالٌة؟ 55
 .نعم 
 ال.  

 

المستثمرٌن ٌكون مسئوال عن ادارة وسائل االفصاح بالشركة والرد على  هل لامت الشركة بتعٌٌن مسئول لعاللات 56
 استفسارات المساهمٌن المهتمٌن بالشركة وادائها؟

 نعم. 
 ال.  

 

 باإلفصاح؟ االلتزام عدم لمعالجة المطبمة العموبات هً ما 57
 
 تلمهنً بثلسجل تلمخثلفة تسجٌل. 

 إدترٌة عقوبثت فرض. 

 مثلٌة ؼرتمثت فرض. 

  تلشركة. أسهم على تلتدتول وقؾ 

  تإلدرتج تعلٌق / وقؾ. 

 أخرى، ٌرجى تلتحدٌد 
........................................................................................................................... 

 الٌات حماٌة حموق االللٌة؟ هً ما 58
 

 ًتلتصوٌت تلترتكم. 

  تسلوج للتصوٌت ٌمكن من تمثٌل تالقلٌة فً مجلس تإلدترة. 

 .وجود أعضثء مستقلٌن بعضوٌة مجلس تإلدترة 

 أخرى، ٌرجى تلتحدٌد 
........................................................................................................................... 

 
 

 
 

 Conflict of Interestsثامناً: تجنب تعارض المصالح 

تعارض المصالح وتعامالت األطراف هل هنان لواعد ملزمة ألعضاء مجلس اإلدارة والمدٌرٌن والعاملٌن بشؤن تجنب  59
 ذات العاللة؟
 .نعم 
 ال.  

 

هل هنان لواعد مكتوبة بخصوص تعامالت أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفٌها فً األوراق المالٌة المصدرة من  60
 لبل الشركة؟
 .نعم 
 ال.  
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 (3ملحك رلم )

الواردة لائمة بالمصطلحات المانونٌة المستخدمة 

 باإلستبٌان
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 هً تلتجمع تلذي ٌضم كل مالك تلشركة أو حملة أسهمهث. تلجمعٌة تلعثمة  1

مسثهمو تألقلٌة وصؽثر  2
 تلمسثهمٌن

 هم حملة تألسهم تلذٌن ٌمتلكون نسبة ؼٌر مإثرة من رأس مثل تلشركة.

تألطرتؾ وتلمجموعثت  3
 تلمرتبطة

مجموعة تكون خثضعة للسٌطرة تلفعلٌة من قبل تألشخثص تلطبٌعٌٌن أو تالعتبثرٌٌن من م هً كل 
همً تلشركة أو ٌجمع بٌنهم تتفثق على تلتنسٌق عند تلتصوٌت فً تجتمثعثت تلجمعٌة تلعثمة للشركة أو 

 فً مجلس إدترتهث.

ً كثنت تلسٌطرة أو تلتحكم 4 نسبتهث تإدي إلى تلتحكم فً تعٌٌن أؼلبٌة  كل وضع أو تتفثق أو ملكٌة ألسهم أو حصص أٌث
 أعضثء مجلس تإلدترة أو تإثر فً تلقرترتت تلصثدرة عنه أو عن تلجمعٌة تلعثمة للشركة.

ً لنظثمهث  مجلس تإلدترة 5 هو تلسلطة تلمسبولة عن وضع تألهدتؾ وتالسترتتٌجٌثت ومتثبعة أدتء إدترة تلشركة طبقث
 تألسثسً.

و عضو مجلس تإلدترة تلذي ٌختثره أعضثء تلمجلس من بٌنهم لٌرأس تجتمثعثت تلمجلس، وٌكون ه ربٌس مجلس تإلدترة 6
 تلممثل تلقثنونً للشركة.

 تلعضو تلمنتدج 7
 )تلمدٌر تلتنفٌذي(

هو عضو مجلس تإلدترة تلذي ٌنتدبه تلمجلس لٌقوم بثإلدترة تلفعلٌة للشركة، وٌعتلً هرم تلسلطة 
 تإلدترة تختصثصثته ومكثفؤته.تلتنفٌذٌة بهث، وٌحدد مجلس 

هو تلشخص تلذي ٌتم تعٌٌنه من قبل مجلس تإلدترة لٌقوم بتنفٌذ كثفة تألعمثل تلٌومٌة للشركة، وٌخضع  تلربٌس تلتنفٌذي 8
لإلشرتؾ تلمبثشر من تلعضو تلمنتدج للشركة، وٌحدد مجلس تإلدترة تختصثصثته وصالحٌثته 

ركة، كمث ٌحدد تلمجلس رتتبه تلشهري أو تلسنوي تلذي ومخصصثته وتفوٌضثته فً تلتوقٌع عن تلش
 ٌتقثضثه.

عضو مجلس تإلدترة  9
 تلتنفٌذي

 هو عضو مجلس تإلدترة تلذي ٌشؽل منصبثً تنفٌذٌثً فً تلشركة.

عضو مجلس تإلدترة  10
 ؼٌر تلتنفٌذي

 ً ً فً تلشركة وال ٌتقثضى رتتبث ً تنفٌذٌث ً أو سنوٌثً هو عضو مجلس تإلدترة تلذي ال ٌشؽل منصبث شهرٌث
منهث بخالؾ مث ٌتقثضثه عن عضوٌته بمجلس تإلدترة، وال ٌجوز له أن ٌقدم أي تستشثرتت أو خدمثت 

 مدفوعة تألجر سوتء للشركة أو شركثتهث تلتثبعة أو تألطرتؾ تلمرتبطة بهث.

عضو مجلس تإلدترة  11
 تلمستقل

وٌتم تعٌٌنه كعضو من ذوي تلخبرة، هو عضو ؼٌر تنفٌذي بمجلس تإلدترة وؼٌر مسثهم بثلشركة 
تنحصر عالقته بثلشركة فً عضوٌته بمجلس إدترتهث. وهذت تلعضو ال ٌمثل تلمالك ولٌس له تعثمالت 
جوهرٌة مع تلشركة وال ٌتقثضى منهث أجرتً أو عموالت أو أتعثج بثستثنثء مث ٌتقثضثه مقثبل عضوٌته 

ث ال تربطه صلة نسج أو قرتبة بؤيٍ من بمجلس تإلدترة. ولٌس له مصلحة خثصة بثلشركة، كم
مسثهمٌهث، أو أعضثء مجلس إدترتهث، أو قٌثدتتهث تلتنفٌذٌة حتى تلدرجة تلثثنٌة. وهو أٌضثً لٌس من كبثر 
تلعثملٌن بثلشركة أو مستشثرٌهث أو مرتقبً حسثبثتهث خالل تلثالث سنوتت تلسثبقة على تعٌٌنه فً 

ٌته كمستقل بثلمجلس ست سنوتت متتثلٌة كحد أقصى وإال تلمجلس، كمث ٌجج أال تتجثوز مدة عضو
 أصبح عضوتً ؼٌر مستقل.

هً لجثن منبثقة عن مجلس تإلدترة ٌشكلهث تلمجلس من بٌن أعضثبه بهدؾ مسثعدته فً تنجثز مهثمه،  لجثن مجلس تإلدترة 12
 دورهث. وٌقوم تلمجلس بتحدٌد صالحٌثتهث وتختصثصثتهث ومتثبعة أعمثلهث للتؤكد من فعثلٌة

هو تلشخص تلمسبول عن تإلعدتد وتلتنسٌق الجتمثعثت مجلس تإلدترة ولجثنه وكذلك تجتمثعثت  أمٌن سر مجلس تإلدترة 13
تلجمعٌة تلعثمة، وتسجٌل محثضر تالجتمثعثت وتوثٌقهث ومتثبعة تنفٌذ تلقرترتت تلمتخذة، وٌعمل أٌضثً 

كمة ودون تعثرض مع دور تإلدترتت كمستشثر لجمٌع أعضثء تلمجلس فٌمث ٌخص تطبٌقثت تلحو
 تلمعنٌة تألخرى.

إدترة عالقثت  14
 تلمستثمرٌن

هً إدترة تسترتتٌجٌة تجمع بٌن مهثرتت علم تلتموٌل، تالتصثل تلفعثل، تلتسوٌق، ومعرفة تلقوتنٌن 
تلخثصة بؤسوتق تلمثل للوصول إلى طرٌقة تتصثل فعثلة متبثدلة بٌن تلشركة وكل من مجتمع تالستثمثر 

 وتألطرتؾ تلمهتمة بثلشركة للوصول إلى تقٌٌم عثدل للورقة تلمثلٌة.

كل من لهم مصثلح مرتبطة بثلشركة على تختالؾ أنوتعهث مثل تلعثملٌن بثلشركة وتلعمالء وتلموردٌن  أصحثج تلمصثلح 15
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 وتلموزعٌن وتلدتبنٌن وتلجهثت تلرقثبٌة.

ثلشركة وأعضثء مجلس إدترتهث وأعضثء مجثلس إدترتت شركثتهث تلمرتبطة ٌقصد بهم كبثر تلمدٌرٌن ب Insidersتلدتخلٌٌن  16
ً من  وممثلٌهم وأزوتجهم وأوالدهم تلقصر، وكذلك كل من فً إمكثنه تلحصول أو تالطالع على أٌث

 تلمعلومثت تلدتخلٌة للشركة.

تألطرتؾ ذتت تلعالقة  17
Related Parties 

مبثشرة أو ؼٌر مبثشرة تتٌح لهم تلتؤثٌر على قرترتت تلشركة ٌقصد بهم كل من تربطهم بثلشركة عالقة 
سوتء كثنت تلك تلعالقة من خالل موتقعهم فً تلشركة أو تلشركثت تلمرتبطة بهث أو تمتالكهم نسبة 

 مإثرة من أسهم تلشركة أو تلشركثت تلمرتبطة بهث.

أو تلمسثهمٌن تلربٌسٌٌن بهث، وتؤخذ موتفقة  هً عقود تبرم بٌن تلشركة وبٌن أعضثء مجلس إدترتهث عقود تلمعثوضة 18
 تلجمعٌة تلعثمة على تلك تلعقود قبل تنفٌذهث.

هو أسلوج تصوٌت ٌستخدم فً تلجمعٌة تلعثمة للمسثهمٌن، وٌتٌح لكل مسثهم عدد من تألصوتت  تلتصوٌت تلترتكمً 19
وتحد أو توزٌعهث بٌن  ٌسثوي عدد تألسهم تلتً ٌمتلكهث بحٌث ٌمكنه تلتصوٌت بهث كلهث لصثلح مرشح

من ٌختثرهم من تلمرشحٌن دون حدوث تكرتر لهذه تألصوتت ممث ٌتٌح فرصة أكبر لتمثٌل صؽثر 
 تلمسثهمٌن فً مجلس إدترة تلشركة.
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