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 اإلدارة مجلس في العمل وإجراءات سياسة
 

 

 مقدمة 

تم إعداد هذه السياسة بناء على متطلبات الفقرة  )ج( من املادة السادسة والثالثين من الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة  (1
 املوافق هـ 15/09/1440 وتاريخ( 2019-57-3)  رقم الهيئة مجلس قراربموجب  املعدلة، و م  13/12/2017السوق املالية بتاريخ 

 م . 20/05/2019

بمســؤولياته واختصاصاتــه وتوضيــح مهــام كل مــن والتعريف إلــى توضيــح اإلطــار العــام لعمــل مجلــس اإلدارة  وتهدف هذه السياسة  ،

كفــاءة اإلدارة فــي الشــركة، دور مجلــس اإلدارة فــي الشــركة بمــا مــن شــأنه تعزيــز  وذلــك لتفعيــل،  رئيــس املجلــس وأعضــاء املجلــس

، وذلك  مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة مــن جهــة والعالقــة بيــن مجلــس اإلدارة واملســاهمين مــن جهــة أخــرى  وتنظيــم العالقــة بيــن

 علــى هــذه القــرارات، وحمايــلتســهيل عمليــة اتخــاذ القــرارات فــي الشــركة وإضفــاء الشــفافية واملصداقيــة 
ً
لحقــوق املســاهمين وأصحــاب ة

 .املصالــح وتحقيقــا للعدالــة والتنافســية والشــفافية فــي الســوق املاليــة

  تكوين مجلس اإلدارةاملادة األولى : 

 ، ويشكل املجلس ( أعضاء 9يتكون مجلس اإلدارة في شركة االندلس العقارية وفقا للنظام األساس ي  من تسعة )
ً
لجان متخصصة وفقا

 .  من تأدية مهامها بفعالية يمكنهابما و وظروفها وأوضاعها لحاجة الشركة للمتطلبات النظامية ووفقا 

 شروط عضوية مجلس اإلدارة املادة الثانية : 

لتحقيـق هـذه  اإلدارة دور كبيـر فـي نجـاح الشـركة ونموهـا واسـتمراريتها، لذلـك يجـب اختيـار أعضـاء مجلـس اإلدارة بعنايـة ـسملجل

  : ومـن أهـم الشـروط التـي يجـب توافرهـا فـي أعضـاء املجلـس مـا يلـياألهـداف، 

  .: التمتع باملهارات القيادية القدرة على القيادة

  .: تتضمن املؤهالت العلمية، واملهارات املهنية، والخبرات العملية ذات الصلة الكفاءة

: تشــتمل علــى القــدرات الفنيــة والقياديــة واإلداريــة، والســرعة فــي اتخــاذ القــرار،واستيعاب املتطلبات الفنية  القــدرة علــى التوجيــه

  .املتعلقة بسير العمل

  .: القدرة على قراءة البيانات والتقارير املالية ملاليةاملعرفة ا

 .: أن ال يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته اللياقة الصحية

 : مسؤوليات رئيس مجلس اإلدرة ومهامهاملادة الثالثة : 

املجلس واإلشراف على سير عمله وأداء إختصاصاته دون إخالل بإختصاصات مجلس اإلدارة، يتولى رئيس مجلس اإلدارة قيادة 

 بفعالية، ويدخل في مهام وإختصاصات رئيس مجلس اإلدارة بصفة خاصة ما يلي:

 ضمان حصول أعضاء مجلس اإلدارة في الوقت املناسب على املعلومات الكاملة والواضحة  والصحيحة وغير املضللة. (1

 املسائل األساسية بشكل فعال وفي الوقت املناسب. التحقق من قيام مجلس اإلدارة بمناقشة جميع  (2

 على ممارسة مهامهم بفعالية وبما يحقق مصلحة الشركة. األعضاءتشجيع  (3

 ضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع املساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس اإلدارة. (4

اإلدارة واإلدارة التنفيذية وبين األعضاء التنفيذيين وغير تشجيع العالقات البناءة واملشاركة الفعالة بين كل من مجلس  (5

 التنفيذين واملستقلين وإيجاد ثقافة تشجع على  النقد البناء.

 عقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء  مجلس اإلدارة غير التنفيذيين دون حضور أي تنفيذي في الشركة. (6

 ه أو من ينتدبه مجلس اإلدارة عند غيابهم .ترؤس اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين أو تفويض نائب (7
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تزويد املساهمين بالقوائم املالية للشركرة وتقرير مجلس اإلدارة وتقرير مراجع الحسابات مالم تنشر في صحيفة يومية توزع  (8

لجمعية العامة في مركز الشركة الرئيس ، مع إرسال نسخة من هذه الوثائق إلى الهيئة ووزارة التجارة واالستثمار قبل انعقاد ا

 بخمسة عشر يوم على األقل .

إبالغ الجمعية العامة العادية عند إنعقادها باألعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو  (9

 للفقرة 
ً
ادة   من امل 14غير مباشرة فيها، على أن يتضمن هذا اإلبالغ املعلومات التي قدمها العضو إلى مجلس اإلدارة وفقا

 الثالثون من الئحة حوكمة الشركات ، وأن يرافق هذا التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي. 

تمثيل الشركة أمام الغير أو تفويض بعض صالحياته في مباشرة عمل أو أعمال محددة كتابة إلى غيره من أعضاء مجلس  (10

 اإلدارة أو غيرهم .

 را عند بلوغ خسائر الشركة نصف رأس املال املدفوع .إبالغ أعضاء مجلس اإلدارة فو  (11

 أعضاء املجلس  مسؤوليات مجلس اإلدارة ومهام و مسؤولياتاملادة الرابعة : 

مصالحهـا وتنميتهـا  يمثل مجلس اإلدارة جميع املساهمين وعليه بذل واجبي العناية والوالء في إدارة الشركة وكل ما من شأنه صون 

إلـى لجـان أو جهـات أو أفـراد ممارسـة بعـض  قيمتهـا، وتقـع علـى عاتـق مجلـس اإلدارة املسـؤولية عـن أعمـال الشـركة وإن فـوضوتعظيـم 

تنميـة معارفـه فـي مجـال أنشـطة الشـركة وأعمالهـا. وفـي حـال  اختصاصاتـه. وعلـى عضـو مجلـس اإلدارة الحـرص بشـكل مسـتمر على

ومــن مهــام واختصاصــات ،  ســتقالة مــن عضويــة املجلــسعلــى الوجــه األكمــل، عليــه اال  لعضـو من الوفـاء بمهامه فـي املجلسعـدم تمكـن ا

  :مجلــس اإلدارة مــا يلــي

 : إستراتيجية الشركةأوال : 

علـى تنفيذها ومراجعتها  واإلشراف الرئيسـة للشـركة واالستراتيجيات واألهداف علـى مجلـس اإلدارة وضـع الخطـط والسياسـات  .1

  .لتحقيق ذلك الالزمة بشكل دوري، والتأكد من توافر املوارد البشرية واملالية 

  .إستراتيجية الشركةعلى أعضاء مجلس اإلدارة تقديم املقترحات لتطوير  .2

 .وضع القيم واملعايير التي تحكم العمل في الشركة اإلدارةعلى مجلس  .3

 :نظام الرقابة الداخلية وإدارة املخاطرثانيا : 

  .العام عليها واإلشرافوضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية  اإلدارةعلى مجلس  .1

 . التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس املخاطر وإدارته اإلدارةعلى أعضاء مجلس  .2

 :املالية اإلدارةثالثا: 

 تمانية مع الغير.ئوعالقاتها املالية واإل على إدارة مالية الشركة، وتدفقاتها النقدية، اإلدارة اإلشراف على مجلس  .1

واعتمـاد القوائـم  األرباحوالسـنوية للشـركة متضمنـة الطريقـة املقترحـة لتوزيـع  األوليةإعـداد القوائـم املاليـة  اإلدارةعلـى مجلـس   .2

الجمعية  إلنعقادقبـل نشـرها، علـى أن يضـع املجلـس هـذه الوثائـق تحـت تصـرف مراجـع الحسـابات قبـل املوعـد ً املحدد 

 األقل . العامة بخمسة وأربعين يوما على

  .ونزاهة القوائم واملعلومات املالية للشركة سالمةالتحقق من  اإلدارةعلى أعضاء مجلس   .3

 .مراجعة التقارير الخاصة بأداء الشركة اإلدارةعلى أعضاء مجلس  .4
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 رابعا : العالقة مع اإلدارة التنفيذية :

 ا .الشركة وأغراضه ألهدافالتنفيذية ومدى تحقيقها اإلدارة مراقبة أداء اإلدارة لى أعضاء مجلس ع .1

  .التنفيذيةاإلدارة ملكافآت أعضاء املالئمة تحديد املستويات اإلدارة على أعضاء مجلس   .2

  .التنفيذية وعزلهم اإلدارة إبداء الرأي في تعيين أعضاء  اإلدارةلى أعضاء مجلس ع .3

 في وظائف الشركة التنفيذية واإلحاللاملشاركة في وضع خطة التعاقب  اإلدارة على أعضاء مجلس  .4

منـح للعامليـن فـي الشـركة بمـا  اإلدارة علـى مجلـس   .5
ُ
التنظيمية  واإلجراءات  يتعـارض مـع الضوابـطال تحديـد أنـواع املكافـآت التـي ت

 . الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات املساهمة املدرجة

 :اإلفصاح وااللتزام وسرية املعلوماتخامسا : 

عـن  باإلفصاحواللوائــح والتزامهــا  باألنظمةالتــي تضمــن تقيــد الشــركة  واإلجراءاتوضــع السياســات  اإلدارة لــى مجلــس ع .1

  .املعلومـات الجوهريـة للمسـاهمين وأصحـاب املصالـح، والتحقـق مـن تقيـد اإلدارة التنفيذيـة بهـا

  .على مجلس اإلدارة إعداد تقرير مجلس اإلدارة واعتماده قبل نشره .2

 اإلفصاح اسـات ونظم عمل عنهـا وذلـك وفـق سي اإلفصاحالبيانـات واملعلومـات الواجـب  وسالمةعلـى مجلـس اإلدارة ضمـان دقـة  .3

  .والشفافية املعمول بها

يومـا مـن تاريـخ موافقـة الجمعيـة العامـة علـى القوائـم املاليـة وتقريـر مجلـس اإلدارة وتقريـر  خالل ثالثينعلـى مجلـس اإلدارة  .4

لـدى هيئـة السـوق املالية ووزارة التجارة أن يـودع صـورا مـن الوثائـق املذكـورة  ،  سـابات وتقريـر لجنـة املراجعـةمراجـع الح

 واإلستثمار.

فــي  -مباشـرة كانـت أم غيـر مباشــرة -مجلـس اإلدارة بشـكل كامـل وفـوري بـأي مصلحـة لهـم  إبالغعلـى أعضـاء مجلـس اإلدارة   .5

طبيعــة تلــك املصلحــة وحدودهـا وأسـماء أي أشـخاص  اإلبالغوالعقــود التــي تتــم لحســاب الشــركة وأن يتضمــن ذلــك  األعمال

عليهـا بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر مـن تلـك املصلحـة سـواء أكانـت تلـك الفائـدة ماليـة معنييـن بهـا، والفائـدة املتوقـع الحصـول 

نظــام ألحكام أم غيـر ماليـة، وعلـى ذلـك العضـو عـدم املشـاركة فـي التصويـت  علــى أي قــرار يصــدر بشــأن ذلــك، وفقــا 

 التنفيذية .الشــركات ونظــام الســوق املاليــة ولوائحهمــا 

في أي أعمال من  -املباشـرة أو غيـر املباشـرة -مجلـس اإلدارة بشـكل كامـل وفـوري بمشـاركتهم  إبالغعلـى أعضـاء مجلـس اإلدارة   .6

في أي أحد فروع  النشاط الذي تزاوله، وذلك  -بشـكل مباشـر أو غير مباشـر -شـأنها منافسـة الشـركة، أو منافسـة الشـركة 

 .نظام الشركات ونظام السوق املالية ولوائحهما التنفيذية حكامأل وفقا 

  .شخص أليعلــى أعضــاء مجلــس اإلدارة الحفــاظ علــى ســرية املعلومــات ذات الصلــة بالشــركة وأنشــطتها وعــدم إفشائها  .7

 خالل ف رأس مـال املدفـوع فـي أي وقـت خمسـة عشـر يومـا مـن علمـه ببلـوغ خسـائر الشـركة نصـخالل ـى مجلـس اإلدارة عل .8

خمسـة وأربعيـن يومـا مـن تاريـخ علمـه بالخسـائر لتقـرر لالجتماع خالل السـنة املاليـة أن يدعـو الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة 

املدفوع أو حل الشركة قبل إمـا زيـادة رأس مـال الشـركة أو تخفيضـه للحـد مـن نسـبة الخسـائر إلـى مـا دون نصـف راس املال 

 .املحدد في نظامها األساس ي األجل
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 :العالقة والتواصل مع املساهمين وأصحاب املصالحسادسا : 

 .مع أصحاب املصالح العالقةوضع سياسة مكتوبة تنظم  اإلدارة على مجلس  .1

املختلفة  األنشطة بشـكل مسـتمر ودوري علـى أوجـه  اإلطالعإرسـاء قنـوات اتصـال فعالـة تتيـح للمسـاهمين  اإلدارةعلـى مجلـس   .2

 .للشركة وأي تطورات جوهرية

 .إلــى الجمعيــة العامــة العاديــة والجمعيــة غيــر العاديــة في مجال اختصاصات كل منهما اقتراحاتتقديــم  اإلدارةعلــى مجلــس   .3

 عضوية مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنهسابعا : 

يتعــارض مــع ال بمـا  – اإلدارةإعـداد سياسـات ومعاييـر وإجـراءات واضحـة ومحـددة للعضويـة فـي مجلـس  اإلدارةعلـى مجلـس  .1

 .ووضعهــا موضــع التنفيــذ بعــد إقرار الجمعية العامة لها -األحكام اإللزامية الوارد في الئحة حوكمة الشركات 

ومســؤولياتها، وكيفيــة  وصالحياتهاتشــكيل لجــان متخصصــة منبثقــة عنــه بقــرارات يحــدد فيهــا مــدة اللجنــة  اإلدارة جلــس م على .2

وتحديــد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم، مع تقييم أداء  األعضاءس عليهــا، علــى أن يتضمــن قــرار التشــكيل تســمية رقابــة املجلــ

 .وأعمال هذه اللجان وأعضائها

  :  اجتماعات مجلس اإلدارةثامنا : 

 والجمعيــة العامــة وعــدم التغيــب عنهــا  اإلدارة  حضــور اجتماعــات مجلــس  اإلدارة علــى أعضــاء مجلــس  .1
َّ
شروع يخطر ملعــذر  إال

  .طارئة ألسباببه رئيس املجلس مسبقا أو 

ولجانه  اإلدارة  مجلــس  الجتماعاتبمســؤولياته والتحضيــر  لإلضطالع تخصيــص وقــت كاٍف  اإلدارةعلــى أعضــاء مجلــس  .2

 .واملشاركة فيها بفعالية

قبل إبداء  اإلدارةدراســة وتحليــل املعلومــات ذات الصلــة باملوضوعــات التــي ينظــر فيهــا مجلــس  اإلدارة علــى أعضــاء مجلــس   .3

 .الرأي بشأنها
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  املحظورات على عضو مجلس اإلدارة املادة الخامسة : 

التاسعة والستون من قواعد طرح األوراق املالية   الفتـرات املنصـوص عليهـا فـي املـادة خاللالتعامـل فـي أي ورقـة ماليـة للمصـدر  .1

  .الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية  وااللتزامات املستمرة 

 .التداول بناء على معلومات داخلية  .2

والعقـود التي تتم لحسـاب الشـركة إذا كانت له مصلحة  األعماللجمعيـة العامـة فـي أو ا اإلدارةعلـى قـرار مجلـس  التصويت .3

  .مباشرة أو غير مباشرة فيها

 االستثمارية بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مــن أي مــن أصــول الشــركة أو معلوماتهــا أو الفــرص   االستفادة أو االستغالل  .4

التـي تدخـل  االستثمارية ، أو املعروضـة علـى الشـركة، ويشـمل ذلـك الفـرص اإلدارة ضـوا فـي مجلـس املعروضـة عليـه بصفتـه ع

 ألجلمنهـا، ويسـري الحظر على عضو املجلس الذي يسـتقيل  االستفادةأو التـي ترغـب الشـركة فـي   ، ضمـن أنشـطة الشـركة

والتي علم بها أثناء االستفادة منها التي ترغب الشركة في  ة ،مباشـر أو غير مباشـر  ةبطريق االستثماريةالفرص  استغالل

 . .عضويته في املجلس

  .تجاريــة مــع الشــركة، إذا كان مــن شــأن تلــك الهدايــا أن تــؤدي إلى تعارض في املصالح تعامالتقبــول الهدايــا مــن أي شــخص لــه  .5

 عضويــة مجلــس إدارة أكثــر مــن خمــس شــركات مســاهمة مدرجــة فــي السوق في آن واحد اإلدارةـس أن يشــغل عضــو مجلـ .6

 حاصالفـي أي عمـل مـن شـأنه منافسـة الشـركة أو أن ينافـس الشـركة فـي أحـد فـروع النشـاط الـذي تزاولـه مـا ًلم يكن االشتراك  .7

 .يسمح له بالقيام بذلك  ة من الجمعية العامة العادي  على ترخيص 

 اجتماعات مجلس اإلدارةاملادة السادسة : 

ويجتمـع  إلـى ذلـك.  متـى مـا دعـت الحاجـة  لإلنعقادأيضـا  ويدعى اجتماعـات منتظمـة ملمارسـة مهامـه بفاعليـة،  اإلدارةمجلـس  يعقد

حــق اقتــراح إضافــة أي بنــد  اإلدارةبنـاء علـى دعـوة مـن رئيسـه أو طلـب عضويـن مـن أعضائـه، ولـكل عضـو فـي مجلــس  اإلدارةمجلـس 

كون تفاصيل ، وت   والرئيـس التنفيـذي إعـداد جـدول أعمـال املجلـس األعضاء. وعلــى رئيــس املجلــس بالتشــاور مــع األعمال إلــى جــدول 

 االجتماعات على النحو التالي :

 :االجتماعاتعدد أوال : 

 .اجتماعان في السنة على األقل 

 :النصاب ثانيا : 

 إال بحضور خمسة )
ً
( أعضاء مجلس اإلدارة على  األقل،  ويجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه غيره من 5ال يعد اإلجتماع صحيحا

 للضوابط اآلتية:األعضاء في حضور إجتماعات املجلس 
ً
 طبقا

 ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذلك اإلجتماع. (1

 تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة وبشأن إجتماع محدد.أن  (2

 ال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على املنيب التصويت بشأنها. (3

وتصدر قرارات املجلس بأغلبية آراء األعضاء الحاضرين او املمثلين فيه وعند تساوي اآلراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس 

 الجلسة.

اإلدارة أن يصدر قرارات في األمور العاجلة بعرضها على االعضاء متفرقين ما لم يطلب أحد األعضاء كتابة إجتماع املجلس وملجلس 

 للمداولة فيها، وتعرض هذه القرارات على مجلس اإلدارة في أول إجتماع تال له. 
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 :االجتماع الدعوة لحضور ثالثا : 

والوثائـق  االجتماعمرافقـا لهـا جـدول أعمـال  االجتماع ، مـن تاريـخ  األقل قبـل خمسـة أيـام علـى  الدعوة الجتماع املجلس  تكـون 

 الالزمة باستثناء الحاالت الطارئة .واملعلومـات 

 :االجتماعات حضور رابعا : 

والتعامل  اإلدارة، ويجـب تنظيـم عملية حضـور اجتماعات مجلس االجتماعاتالحـرص علـى حضـور  اإلدارةلـى عضـو مجلـس ع .1

 لك االجتماعات .في حضور تانتظام األعضاء عدم  حاالت مع 

  االجتماعاتاملســتقل الحــرص علــى حضــور جميــع  اإلدارةعلــى عضــو مجلــس   .2
ُ
خــذ فيهــا قــرارات مهمــة وجوهرية تؤثر في تالتــي ت

  .وضع الشركة

اجتماعات  ثالثإنهـاء عضويـة مـن يتغيب من أعضائـه عن حضور  اإلدارةيجـوز للجمعيـة العامـة بنـاء علـى توصيـة مـن مجلـس   .3

  .متتالية للمجلس دون عذر مشروع

رئيس مجلس  وكانـت لديـه ملحوظـات علـى أداء الشـركة، فعليـه تقديـم بيـان مكتـوب بهـا إلـى اإلدارةإذا اسـتقال عضـو مجلـس  .4

 اإلدارة .، ويجب عرض هذا البيان على أعضاء مجلس  اإلدارة

  :اإلدارةجدول أعمال مجلس خامسا : 

ـــاعات املجلــس بالتـشـــاور مــــع  اإلدارةعلــى رئـيـــس مجـــلس  .1  . والرئيس التنفيذي للشركة األعضاءإعـــداد جـــدول أعـمـــال اجتمـ

 جدول األعمال .حق اقتراح إضافة أي بند إلى اإلدارة في مجلس  لكل عضو .2

بخمسة أيام  االجتماع قبـل تاريـخ  اإلدارة إلـى أعضـاء مجلـس  الالزمة والوثائـق واملعلومـات  االجتماعات يرسـل جـدول أعمـال   .3

 اآلتي :وذلك ليتحقق األقل ، على 

 .االجتماعاتالحرص على حضور  (أ

 س .املجلالجتماعات باملهام واملسؤوليات بما في ذلك التحضير  لالضطالع  تخصيص الوقت الكافي (ب

 االجتماع التأكيد على تنسيق وتسجيل وحفظ محاضر  (ت

وفـي حـال اعتـراض أي عضـو علـى هـذا الجـدول، يجـب إثبـات ذلك في محضر  ،  حـال انعقـاده األعمالجـدول  اإلدارةيقـر مجلـس   .4

 .اجتماع املجلس
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 : وقرارات املجلس اجتماعاتتوثيق سادسا : 

السـر بقـرار   تعييـن أميـن للسـر مـن بيـن أعضائـه أو مـن غيرهـم، وتحـدد اختصاصـات ومكافـآت أميـن اإلدارة يجـب علـى مجلـس  .1

، وتكـون مهمتـه تنظيم عمل اجتماعات  أحكامـا فـي هـذا الشـأن األساس ، مـا لـم يتضمـن نظـام الشـركة  اإلدارة ، مـن مجلـس 

 :     وتوثيقها، ومن مهامه كذلك ما يلي اإلدارة مجلس 

 االجتماع ، وبيان مكان  ومداوالت ،اجتماعات املجلس وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشـات  توثيق (أ

وتاريخه ووقـت بدايتـه وانتهائـه، وتوثيـق قـرارات املجلـس ونتائـج التصويـت، وحفظهـا فـي سـجل خـاص منظـم، 

، وتوقيــع هــذه املحاضــر من جميع -إن وجــدت –الحاضريــن والتحفظــات التــي أبدوهــا  األعضاءوتدويـن أســماء 

 . الحاضرين األعضاء 

رفع إلى مجلس  (ب
ُ
   .املجلس يعدهاوالتقارير التي  اإلدارة حفظ التقارير التي ت

  .التنفيذيةواإلدارة  تنظيم سجل إفصاحات أعضاء املجلس  (ت

ملحوظـات حيـال أداء الشـركة أو أي مـن املوضوعـات املعروضـة ولـم ُ يبـت فيهـا فـي  اإلدارةمـن أعضـاء مجلـس إذا كان لـدى أي  .2

اجتمـاع املجلـس، فيجـب تدوينهـا وبيـان مـا يتخـذه املجلـس أو يـرى اتخـاذه مـن إجـراءات حيالهـا فـي محضر اجتماع مجلس 

 اإلدارة .

  .لقـرار املجلـس، فيجـب اثباتـه بالتفصيـل فـي محضـر اجتمـاع املجلـس رأيـا  مغايـرا دارة اإل إذا أبـدى عضـو مجلـس   .3

كتابة اجتماع  األعضاء متفرقيـن مـا لـم يطلـب أحد  األعضاءالعاجلـة بعرضهـا علـى  األمور فـي  أن يصـدر قـرارات اإلدارة جلـس مل .4

عرض هذه القرارات على املجلس في أول اجتماع تال
ُ
 . املجلس للمداولة فيها، وت

يرجـح الجانـب الـذي يصوت معه  اآلراءالحاضريـن أو املمثليـن فيـه، وعنـد تسـاوي  األعضاءصـدر قـرارات املجلـس بأغلبيـة آراء ـت .5

 .رئيس الجلسة 

 :كافآتربط اجتماعات املجلس باملسابعا : 

بحيـث  الترشيحات واملكافئات ،واللجـان املنبثقـة عـن املجلس من مسـؤولية لجنـة  اإلدارة يكـون إعـداد السياسـة ملكافـآت أعضـاء مجلـس 

التر شحات  عمـل لجنـة الئحة وتصـدر  ،  عنهـا والتحقـق مـن تنفيذهـا واإلفصاح، باألداء يراعـى فـي تلـك السياسـة اتبـاع معاييـر ترتبـط 

 .اإلدارة املكافـآت مـن الجمعيـة العامـة للشـركة بنـاء علـى اقتـراح من مجلـس  و

 لجان مجلس اإلدارة:  السابعة املادة 

  :كوين اللجانتأوال : 

الشـركة تكويـن لجـان للمجلـس وفقـا لحاجـة الشـركة وظروفهـا وأوضاعهـا وبمـا يمكنهـا من تأديـة مهامهـا  إدارة يجـب علـى مجلـس  .1

والصلحيات عامة يضعها املجلـس تتضمن مهام كل لجنة ومدة عملها إلجراءات بفعاليـة، ويكـون تشـكيل اللجـان وفقـا 

 .هذه املدة وكيفية رقابة املجلس عليها خاللاملخولة لها 

) ويمكن  وهمـا: لجنـة الترشـيحات، ولجنـة املكافـآت يشكل مجلس اإلدارة اللجنتين التي نصت عليها الئحة حوكمة الشركات   .2

ة املجلـس، مثـل: علـى زيـادة فعاليـ اإلدارة. ومـن املمكـن تشـكيل لجـان أخـرى ملسـاعدة مجلـس دمج اللجنتين في لجنة واحدة ( 

 .الحوكمة لجنـة إدارة املخاطر، ولجنة 
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  :تقييم أداء اللجانثانيا : 

  .اللجان ألداءإجراء تقييم سنوي  اإلدارةعلى مجلس 

 :  التواصل مع املساهمينثالثا : 

 .عن أسئلة املساهمين لإلجابةجب حضور رؤساء اللجان أو من ينيبونهم من أعضائها للجمعيات العامة ي

 وصف اللجان :رابعا :  

 االختصاصات
 عدد 

 االجتماعات
 اسم اللجنة التشكيل

تختص لجنة املراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة  •

 وتتولىونزاهة التقارير والقوائم املالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، 

جميع املهام ذات الصلة بالتقارير املالية واملراجعة الداخلية ومراجع 

رار الحسابات وضمان االلتزام وفقا ملا هو مبين في الئحتها املعتمدة بق

 الجمعية العامة .

 

أربع اجتماعات 

سنويا على 

 األقل

 
لجنة 

 املراجعة 

واضحــة ملكافــآت  مـن أهـم اختصاصـات لجنـة املكافآت إعداد سياسـة •

 أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان

 إلــى املجلــس تمهيــدا 
ً
املنبثقــة عــن املجلــس واإلدارة التنفيذيــة ورفعهــا

العامــة، ومــن ثــم مراجعتهــا بشــكل دوري  العتمادهــا مــن الجمعيــة

 وتقييــم

 .مدى فعاليتها في تحقيق األهداف املتوخاة منها

سياسـات ومعاييـر  لترشــيحات اقتــراحامــن أهــم اختصاصــات لجنــة  •

 اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة والتوصيــة واضحـة للعضويـة فـي مجلس

 ملجلــس

سـنوي مـن اسـتقالل  اإلدارة بترشــيح أعضــاء فيــه والتحقــق بشــكل

 .وجود تعارض مصالح  األعضـاء املسـتقلين وعـدم

على األقل مرتين 

 سنويا

 قرار من

 مجلس

 اإلدارة

 لجنة

الترشيحات 

 واملكافئات 
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مع مراعاة االختصاصات املمنوحة للجنة املراجعة واللجان األخرى  •

تتولى اللجنة التنفيذية جميع املهام  املنبثقة عن مجلس اإلدارة   

، وأية ووفقا لالئحة عملها واملسؤوليات التي تدخل في نطاق أغراضها 

 . مهام ومسؤوليات أخرى تحال إليها من مجلس اإلدارة

مرتين على األقل 

 اسنوي

قرار من 

مجلس 

 اإلدارة 

اللجنة 

 التنفيذية

  

 :   السياسة: إجراءات التعديل على  الثامنة  املادة

 . يجوز ملجلس اإلدارة إجراء اي تعديالت على هذه السياسة بقرار يصدر منه

 




