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ﻳُﺆﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷ ﺮﻛﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﺳ ﻜﺎﻥ )"ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ" ﺃﻭ "ﺍﻟﺸ ﺮﻛﺔ"( ﺇﻳﻤﺎﻧًﺎ ﺭﺍﺳ ًﺨﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﻟﻠﺸ ﺮﻛﺔ ﺗﻮﺍﻛﺐ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﺸ ﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺃﺳ ﺎﺳ ﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ .ﺇﻥ
ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻴﺸ ﻪ ﺍﻟﺸ ﺮﻛﺔ ﻫﻮ ﺛﻤﺮﺓ ﻣﺒﺎﺷ ﺮﺓ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻻﺳ ﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴ ﻴﺔ ﻭﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ .ﻓﻤﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ،ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﻣﻦ
ﺛﻢ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸ ﺮﻛﺔ .ﻭ ﺗﻜﻔﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺃﻥ ﻳﺨﻮﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺼ ﻼﺣﻴﺎﺕ ﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
) (1ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺑﺤﺴ ﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (19ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳ ﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﺸ ﺮﻛﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸ ﺮﻛﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻦ ) (8ﺃﻋﻀ ﺎء ﻛﺤﺪ
ﺃﻗﺼ ﻰ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺛﻼﺙ ) (3ﺳ ﻨﻮﺍﺕ ،ﻭﺗﺒﺪﺃ ﻣﺪﺓ ﻋﻀ ﻮﻳﺔ ﺃﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺈﻋﻼﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺒﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀ ﺎء ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼ ﻨﻴﻔﻬﻢ ﻛﺄﻋﻀ ﺎء ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭ ﺍﻹﺩﺭﺍﺝ ﻭﻓﻖ "ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺨﺎ ﺻﺔ ﺑﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ" )ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘ ﺴﺠﻴﻞ ﻭ ﺍﻹﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺨﺎ ﺻﺔ
ﺑﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴ ﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ( .ﻳﻘﻮﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺳ ﻨﻮﻳﺎ ﺑﺎﺳ ﺘﻌﺮﺍﺽ ﻋﻼﻗﺔ ﻛﻞ ﻋﻀ ﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀ ﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻟﺸ ﺮﻛﺔ )ﺳ ﻮﺍء
ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺷﺮﻳﻚ ﺃﻭ ﻣﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ( .ﺑﻌﺪ
ﺇﺟﺮﺍء ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳ ﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻱ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻋﻀ ﺎء ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳُﻘﺮﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺸ ﻜﻞ ﻣﺆﻛﺪ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷ ﺮﺓ ﺗﺮﺑﻄﻬﻢ
ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻫﻢ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﻢ "ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ" ،ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺼ ﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ "ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﺴ ﺠﻴﻞ ﻭ ﺍﻹﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴ ﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ" .ﻭ ﻳﺠﻮﺯ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺃﻥ ﻳُﻘﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪﻯ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀ ﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴ ﺘﻘﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻋﻀ ﺎء ) (3ﺃﻭ ﺛﻠﺚ ﺃﻋﻀ ﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺃﻳﻬﻤﺎ ﺃﻛﺜﺮ .ﻛﻤﺎ
ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺃﻻ ﻳﺸﻐﻞ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ) (5ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ.
ﻳﺘﻢ ﺇﺻ ﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻷﺳ ﺎﺳ ﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮﻫﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﻀ ﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻭﺍﻟﺸ ﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﺸ ﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻱ ﻟﻠﺸ ﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺍﻟﺸ ﺮﻛﺔ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ
ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺳﻨﻮﻳﺔ.
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (19ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪﺓ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﺃﻭ ﻭﻓﺎﺗﻪ
ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻟﺪﻯ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﻗﺪ ﺧﺮﻕ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻀﺮ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻷﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﺃﻭ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ
ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭ ﺇﺫﺍ ﺷﻐﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺟﺎﺯ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﻦ ﻣﺆﻗﺘﺎ ً ﻋﻀﻮﺍ ً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺸﺎﻏﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﻳﻌﺮﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻗﺮﺏ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻭﻳﻜﻤﻞ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﺪﺓ ﺳﻠﻔﻪ .ﻭ ﺇﺫﺍ ﻫﺒﻂ ﻋﺪﺩ
ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻪ ﻭ ﺟﺒﺖ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﻭﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ
ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎء.
1

ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺗﺘﻮﻟﻰ "ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ" ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭﻓﺮﺯ ﻭﺗﺰﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻟﻴﺘﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻢ ﻛﺄﻋﻀﺎء ﻓﻲ
"ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ" .ﻳﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻠﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺳ ﻴﺎﻕ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺑﺸ ﻜﻞ ﺩﻭﺭﻱ ﻣﻨﺘﻈﻢ .ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﻲ (1) :ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ؛ ) (2ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ؛ ) (3ﺗﻨﻮﻉ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ؛ ) (4ﺍﻟﺴ ﻠﻮﻙ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺎﺕ؛ ) (5ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ؛ ) (6ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴ ﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ؛ ) (7ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ
ﺑﺎﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؛ ) (8ﻣﺴ ﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ؛ ) (9ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ؛ ) (10ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺼ ﻨﺎﻋﺔ؛
ﻭ) (11ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻋﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺠﺪﺩ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺗﺘﻮﻟﻰ "ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷ ﻴﺤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ" ﻣﺴ ﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺗﺰﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺷ ﺤﻴﻦ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻢ ﻛﺄﻋﻀ ﺎء ﻓﻲ "ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ" .ﺗﻘﻮﻡ "ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷ ﻴﺤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ " ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺷ ﺤﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰﻛﻴﻬﻢ ﺍﻟﻤﺴ ﺎﻫﻤﻮﻥ ،ﺷ ﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻳُﻘﺪﻡ
ﺍﻟﻤﺴ ﺎﻫﻢ ﺍﻟﺘﺰﻛﻴﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﻭﻳﺴ ﺘﻮﻓﻲ ﺍﻟﺸ ﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ .ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻀ ﻤﻦ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﺮﺷ ﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﺳ ﻢ ﺍﻟﻤﺮﺷ ﺢ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﻛﺎﻣﻞ
ﺑﻤﺆﻫﻼﺕ ﻭﺧﺒﺮﺓ ﻭﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺷ ﺢ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﺮﺷ ﺢ ﻳُﻮﺍﻓﻖ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺷ ﻴﺢ ﻭﺍﺳ ﻢ ﺍﻟﻤﺴ ﺎﻫﻢ ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ
ﺍﻟﺸ ﺨﺺ ﻷﺳ ﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸ ﺮﻛﺔ ،ﻣﺘﻀ ﻤﻨﺎ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺳ ﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ،ﻭﻁﻮﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴ ﺎﻫﻤﻴﻦ ﺃﻳﻀ ﺎ ﻓﺮﺻ ﺔ
ﺗﺮﺷ ﻴﺢ ﺃﻋﻀ ﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴ ﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻟﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺸ ﺮﻛﺔ .ﺗﻘﻮﻡ "ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷ ﻴﺤﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ " ﺑﻔﺮﺯ ﺍﻟﻤﺮﺷ ﺤﻴﻦ ﻟﻌﻀ ﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﻄﻠﺐ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻀ ﻮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﻭﺃﻋﻀ ﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ .ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﺤﺺ ،ﻳُﺮﺷ ﺢ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀ ﺎء ﺍﻟﻤﺮﺷ ﺤﻴﻦ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ "ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ".
ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺠﺪﺩ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﺃﻭ ﺧﻼﻓﻪ ﺃﻥ ﺗﻤﻨﺢ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﻋﻀﺎء ﻟﻠﺘﺮﺷﻴﺢ ،ﻓﺈﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺗﺮﺷﻴﺢ ﻫﺆﻻء ﺍﻷﻋﻀﺎء
ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻺﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ.
ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
ﺗﻘﺪﻳﺮﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻋﻤﻞ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ
ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻮﻅﻴﻔﺘﻪ.
ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳُﻘﺪﻡ ﺃﻋﻀ ﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺃﻋﻀ ﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴ ﺘﻘﻠﻴﻦ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻤﺎءﺍﺗﻬﻢ ﺃﻭ ﻣﺴ ﺌﻮﻟﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ .ﻭ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻀ ﻮ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﻗﺮﺭ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻮﻥ ﺃﻥ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎ ﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.

2

ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳُﺨﻄﺮ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻮﺭ ﻗﺒﻮﻟﻬﻢ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺃﻱ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺴﻨﺪ
ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ
ﻋﻀ ﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻫﺬﺍ ﻋﻀ ﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ .ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻷﻱ ﻋﻀ ﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺧﻤﺲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ) ُﻣﺪﺭﺟﺔ( ﺃﺧﺮﻯ.
) (2ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺃ( ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ،ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ:
.1
.2
.3
.4
.5

ﻭﺿ ﻊ ﺍﻻﺳ ﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸ ﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺸ ﺮﻛﺔ ﻭ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴ ﺔ ﻭ ﺳ ﻴﺎﺳ ﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﻭ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ
ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ.
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.
ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،ﻭ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﻬﺎ.
ﻭﺿﻊ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﺩﺍء ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ.

ﺏ( ﻭﺿﻊ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ:
.1

.2
.3
.4

ﻭﺿ ﻊ ﺳ ﻴﺎﺳ ﺎﺕ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺗﻨﻈﻢ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼ ﺎﻟﺢ ﻭ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﻋﻀ ﺎء
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻭ ﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺇﺳﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭ ﻣﺮﺍﻓﻘﻬﺎ ،ﻭ
ﺇﺳﺎءﺓ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻊ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ.
ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺭﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ،ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺘﻲ
ﻗﺪ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭ ﻁﺮﺣﻬﺎ ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.

ﺝ( ﻭﺿﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﺪﻯ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﻭﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ.
ﺩ( ﻭﺿ ﻊ ﺳ ﻴﺎﺳ ﺎﺕ ﻭ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻭﺍﺿ ﺤﺔ ﻭ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻟﻠﻌﻀ ﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻭﺿ ﻌﻬﺎ ﻣﻮﺿ ﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺪ
ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻬﺎ.
ﻫـ( ﻭﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﻭ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ.
ﻭ( ﻭﺿ ﻊ ﺍﻟﺴ ﻴﺎﺳ ﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀ ﻤﻦ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺸ ﺮﻛﺔ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑﺎﻹﻓﺼ ﺎﺡ ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ﻭ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ.
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) (3ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺤﻀ ﺮ ﺃﻋﻀ ﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﺪﻣﻮﻥ
ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴ ﺎﻫﻤﻴﻦ .ﻭ ﻳﻀ ﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻ ﺔ
ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ .ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺃﻋﻀ ﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﺮﺡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺑﻨﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻳﻀ ﺎ
ﺃﻥ ﻳﻄﺮﺡ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻮﺿ ﻮﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﺮﻯ ﺃﻧﻬﺎ ﺟﺪﻳﺮﺓ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻗﺸ ﺔ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴ ﻬﻢ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻤﺴ ﺄﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻣﻨﺎﻗﺸ ﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﻴﺠﺐ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺑﻔﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ
ﻣﻼﺋﻤﺔ .ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ،ﻓﺄﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﺮﺽ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺃُﺭﺳﻠﺖ
ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ.
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺑﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ،ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷ ﻴﺤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ .ﻭ
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻮﺍﺋﺤﻬﺎ ﻭﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺍﻷﺳ ﺎﺳ ﻲ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺇﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻭﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ
ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﻵﺧﺮ ﺑﻮﺍﺳ ﻄﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﻭﻓﻖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﺴ ﺠﻴﻞ ﻭ ﺍﻹﺩﺭﺍﺝ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴ ﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﻨﺸ ﺊ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺣﺴ ﺐ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﻣﻼﺋﻤﺎ ﻭﻳُﻔﻮﺽ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺑﺎﻟﺼ ﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ
ﺑﻪ ﻭﻟﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺸ ﺮﻛﺔ ﺑﺤﺴ ﺐ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺎ .ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﻳﻀ ﻊ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺑﺎﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﺼ ﺮﻑ ﺃﻋﻀ ﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻻﺋﺤﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺴ ﻠﻮﻙ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺨﺎﺻ ﺔ
ﺑﺎﻟﺸ ﺮﻛﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴ ﺮﻱ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻋﻀ ﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀ ﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻧﺸ ﻄﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﻧﺸ ﻄﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ
ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺸ ﺮﻛﺔ .ﻭﻳﺘﻀ ﻤﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳُﻤﺎﺭﺱ ﺃﻋﻀ ﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﺍ ﺃﻧﻪ ﻳﺼ ﺐ ﻓﻲ
ﻣﺼ ﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸ ﺮﻛﺔ ﺑﺸ ﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﻳﺘﺠﻨﺒﻮﺍ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻱ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ
ﺷ ﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﻣﺼ ﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸ ﺮﻛﺔ ،ﺃﻭ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺘﻌﺎﺭﺿ ﻪ ﻣﻊ ﻣﺼ ﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸ ﺮﻛﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﺸ ﻒ ﺃﻋﻀ ﺎء ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻐﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻗﺪ ﻳﻮﺍﺟﻬﻮﻧﻪ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺃﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻤﺘﻨﻌﻮﺍ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻼﺋﻤﺎ ،ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﺧﺘﻼﻑ.
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺫﻛﺮﻩ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺃ( ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻹﺩﺍﺭﺗﻬﺎ .ﻭ ﺗﻈﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺣﺘﻰ ﻭ ﺇﻥ ﺷ ﻜﻞ ﻟﺠﺎﻧﺎ ً ﺃﻭ ﻓﻮﺽ ﺟﻬﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺒﻌﺾ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﺠﻨﺐ
ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺗﻔﻮﻳﻀﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺍﻟﻤﺪﺓ.
ﺏ( ﻳﺘﻢ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ.
ﺝ( ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻬﻤﺎﺗﻪ ﺑﻤﺴ ﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺣﺴ ﻦ ﻧﻴﺔ ﻭ ﺟﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ،ﻭ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻮﺛﻮﻕ ﺁﺧﺮ.
ﺩ( ﻳﻤﺜﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ً ﻭ ﻟﻴﺲ ﻣﺎ
ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﻮﺗﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
ﻫـ ( ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﻮﺿﻬﺎ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻭ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ .ﻛﻤﺎ
ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﺼ ﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ .ﻭ ﺗﺮﻓﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳ ﺎﺗﻬﺎ
ﻟﻠﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﺔ.
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ﻭ( ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻭﺿ ﻊ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺃﻋﻀ ﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﺑﻌﻤﻞ ﺍﻟﺸ ﺮﻛﺔ ﻭ
ﺑﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺗﺪﺭﻳﺒﻬﻢ ﺇﺫﺍ ﻟﺰﻡ ﺍﻷﻣﺮ.
ﺯ( ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺸ ﺮﻛﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻓﻴﺔ ﻋﻨﻦ ﺷ ﺆﻭﻧﻬﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀ ﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ ﻭﻷﻋﻀ ﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎﺹ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺗﻬﻢ ﻭ
ﻣﻬﻤﺎﺗﻬﻢ ﺑﻜﺎﻓﻴﺔ.
ﺡ( ﺑﺤﺴ ﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) (20ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳ ﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﺸ ﺮﻛﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺪﺗﻬﺎ
ﺛﻼﺙ ) (3ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ.
) (4ﻟﺠﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺃ( ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺸ ﻜﻴﻞ ﻋﺪﺩ ﻣﻨﺎﺳ ﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺣﺴ ﺐ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﺸ ﺮﻛﺔ ﻭﻅﺮﻭﻓﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﻣﻬﻤﺎﺗﻪ
ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ.
ﺏ( ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭ ﻣﺪﺓ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺼ ﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻤﺎ ً ﺑﻤﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺃﻭ ﺗﺘﻮﺻ ﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺃﻭ ﺗﺘﺨﺬﻩ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﺸ ﻔﺎﻓﻴﺔ
ﻣﻄﻠﻘﺔ .ﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺑﺸ ﻜﻞ ﺩﻭﺭﻱ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﻛﻠﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ .ﻭ
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻮﺍﺋﺢ ﻋﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻨﻪ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭ
ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ.
ﺝ( ﻳﺠﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﺪﺩ ﻛﺎﻑٍ ﻣﻦ ﺃﻋﻀ ﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻬﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ
ﺣﺎﻻﺕ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﺼ ﺎﻟﺢ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳ ﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺻ ﻔﻘﺎﺕ ﺍﻷﺷ ﺨﺎﺹ
ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ،ﻭ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ،ﻭ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ.
) (5ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺃ( ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀ ﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﺨﺼ ﻴﺺ ﻭﻗﺖ ﻛﺎﻑٍ ﻟﻼﺿ ﻄﻼﻉ ﺑﻤﺴ ﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻪ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺤﻀ ﻴﺮ ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ،ﻭﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺣﻀﻮﺭﻫﺎ.
ﺏ( ﻳﻌﻘﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ،ﺑﺪﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ .ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺃﻥ ﻳﺪﻋﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻌﻘﺪ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻁﺎﺭﺉ ﻣﺘﻰ ﻁﻠﺐ ﺫﻟﻚ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﺛﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎء.
ﺝ( ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸ ﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻷﻋﻀ ﺎء ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬﻱ ﻋﻨ ﺪ ﺇﻋ ﺪﺍﺩ ﺟ ﺪﻭﻝ ﻣﺤ ﺪﺩ
ﺑﺎﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳ ﺘﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ .ﻭﻳﺮﺳ ﻞ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﺼ ﺤﻮﺑﺎ ً ﺑﺎﻟﻤﺴ ﺘﻨﺪﺍﺕ ﻟﻸﻋﻀ ﺎء ﺑﻮﻗﺖ ﻛﺎﻑٍ
ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴ ﻨﻰ ﻟﻬﻢ ﺩﺭﺍﺳ ﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﺎﺕ ﻭﺍﻻﺳ ﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ .ﻭﻳﻘﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻩ .ﻭﻓﻲ
ﺣﺎﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺃﻱ ﻋﻀﻮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺗُﺜﺒﺖ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ.
ﺩ( ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻪ ﻭ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻻﺕ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻭ ﺗﺒﻮﻳﺒﻬﺎ ﻭ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﻬﻞ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ.
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) (6ﻣﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻳﺘﻢ ﺩﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ ﺃﻟﻒ ﷼ ) 200,000﷼( ﺑﺤﺪ ﺍﻗﺼ ﻰ ﻛﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺳ ﻨﻮﻳﺔ ﻟﻌﻀ ﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸ ﺮﻛﺔ ،ﻭ
ﺗُﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ.
ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﺍﺳ ﺘﺪﻋﺖ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻭ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳ ﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﺸ ﺮﻛﺔ ﻭ
ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟ ُﻤﺘﺒﻌﺔ ﻭ ﺑﻨﺎءﺍ ً ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻ ﻴﺎﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷ ﻴﺤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺫﻛﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺳ ﺒﺎﺏ ﻭ
ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻛﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻭ ﻣﺮﺗﺒﺎﺕ ﻭ ﺑﺪﻻﺕ ﻭ ﺣﻮﺍﻓﺰ ﻭ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ.
ﻳﺘﻢ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻋﻀ ﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺳ ﺎﺱ ﺭﺑﻊ ﺳ ﻨﻮﻱ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻟﻠﻌﻀ ﻮ ﺍﻟﻤﺴ ﺘﻘﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻟ ُﻤﻨﻀ ﻢ
ﻋ ِﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻌﻀﻮ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ.
ﺣﺪﻳﺜﺎ ً ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ َ

) (7ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ "ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ" ﻭ"ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻮﻥ"
ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸ ﺮﻛﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻜﻞ ﻋﻀ ﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀ ﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼ ﻼﺣﻴﺔ ﻟﻠﺼ ﻮﻝ ﺇﻟﻰ "ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸ ﺮﻛﺔ" ﺍﻭ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻣﺘﻰ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ.

) (8ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
ﻳﻘﻮﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻮﺿ ﻊ ﺃﻭ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻭﺳ ﻴﻠﺔ ﻟﺤﺼ ﻮﻝ ﻋﻀ ﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸ ﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ
ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻹﺭﺷ ﺎﺩﻳﺔ ،ﺳ ﻮﺍء ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺮﺷ ﻴﺤﻪ ﺃﻭ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﻋﻀﻮﺍ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ .ﻳﻘﻮﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺚ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﺃﻥ ﻳﺴﻌﻮﺍ
ﺃﻭ ﻳﺤﺼ ﻠﻮﺍ ﺑﺼ ﻔﺔ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻹﺭﺷ ﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻤﺴ ﺌﻮﻟﻴﺎﺕ ﺃﻋﻀ ﺎء
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸ ﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻭﻳﺘﻢ ﺑﺘﺰﻭﻳﺪ ﺍﻷﻋﻀ ﺎء ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻟﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺸ ﺮﻛﺔ ﻟﻼﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺰﻭﻳﺪﻫﻢ
ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺑﺤﺚ ﺃﻱ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ.

) (9ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻷﺩﺍء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻟﺠﺎﻧﻪ
ﻳﻘﻮﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻤﺴ ﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ "ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷ ﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ" ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺫﺍﺗﻲ ﺳ ﻨﻮﻱ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﻭﻟﺠﺎﻧﻪ ﻳﺆﺩﻭﻥ ﻭﻅﺎﺋﻔﻬﻢ ﺑﺸ ﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ .ﻳﻘﻮﻡ ﺃﻋﻀ ﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻤﺴ ﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ "ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷ ﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ " ﺑﺈﺟﺮﺍء
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻤﺠﻤﻞ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺸ ﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻌﺾ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺮﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺃﻧﻬﺎ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﺠﺎﺣﻪ.
ﻭﺗﺸ ﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸ ﺮﻛﺔ ،ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ ،ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸ ﺮﻛﺔ،
ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻻﺳ ﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ،ﻭﺗﺮﻛﻴﺒ ﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ .ﻳﻨ ﺎﻗﺶ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺨ ﺎﺹ ﺑ ﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﻴﺤ ﺪﺩ ﺃﻱ
ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ،ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺃﺩﺍء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺃﺩﺍء ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
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ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻳﻘﻮﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻨﻮﻱ
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ﺇﺟﺮﺍء ﺃﻳﺔ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
) (10ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﻳُﻘﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺄﻋﻀ ﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴ ﺌﻮﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﻭﺃﻳﻀ ﺎ ،ﺑﺤﺴ ﺐ ﻣﺎ
ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﻫﻴﺌﺔ ﺳﻮﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺴﻮﻕ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺗﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻟﻠﻤﺴ ﺌﻮﻟﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻭﻛﺒﺎﺭ ﻣﺴ ﺌﻮﻟﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﻋﻀ ﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ .ﻭﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﻮﺭ ﺃﺧﺮﻯ،
ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ،ﻭﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ،ﻭﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ،ﻭﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ،
ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻬﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺳﻠﻮﻙ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺃﺧﻼﻗﻲ
ﻭﻋﻦ ﺃﻳﺔ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺎﺕ.
ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻌﻀ ﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﺑﻐﻴﺮ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺠﺪﺩ ﻛﻞ ﺳ ﻨﺔ ،ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻣﺼ ﻠﺤﺔ )ﻣﺒﺎﺷ ﺮﺓ ﺃﻭ
ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ( ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ .ﻭﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﻀ ﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺻ ﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻷﻓﻀ ﻞ .ﻭ ﻋﻠﻰ ﻋﻀ ﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ
ﻣﺼ ﻠﺤﺔ ﺷ ﺨﺼ ﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻟﺤﺴ ﺎﺏ ﺍﻟﺸ ﺮﻛﺔ ،ﻭ ﻳﺜﺒﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﻣﺤﺾ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ،ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ
ﻟﻠﻌﻀ ﻮ ﺫﻱ ﺍﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ ﺍﻻﺷ ﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼ ﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼ ﺪﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸ ﺄﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ .ﻭ ﻳﺒﻠﻎ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻷﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎء
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭ ﻳﺮﻓﻖ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺧﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻌﻀ ﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﺑﻐﻴﺮ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺠﺪﺩ ﻛﻞ ﺳ ﻨﺔ ،ﺃﻥ ﻳﺸ ﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺘﺠﺮ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺰﺍﻭﻟﻪ.
ﻭﻳُﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺷ ﺮﻛﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﺳ ﻜﺎﻥ ﻣﻨﺢ ﻗﺮﻭﺽ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻷﻋﻀ ﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻥ
ﺗﻀﻤﻦ ﺃﻱ ﻗﺮﺽ ﻳﻌﻘﺪﻩ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﻴﺮ ،ﻭﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ.
) (11ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ
ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺃﻭ ﺗﻌ ﺪﻳ ﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨ ﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻹﺭﺷ ﺎﺩﺍﺕ ﻛﻤ ﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻳﻀ ﺎ ﺃﻥ ﻳﻤﻨﺢ ﺗﻨ ﺎﺯﻻً ﻋﻦ ﻫ ﺬﻩ
ﺍﻹﺭﺷ ﺎﺩﺍﺕ ،ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﻓﺼ ﺎﺡ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺭﺷ ﺎﺩﺍﺕ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭ ﺍﻹﺩﺭﺍﺝ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
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شركة البحر األحمر العالمية
الئحة لجنة المراجعة واإللتزام
أوالً :هدف اللجنة
الهدف من اللجنة هو التأكد من سالمة ونزاهة وشفافية واستقاللية كافة عمليات وأعمال الشركة والشركات
التابعة لها ،بما يتماشى مع متطلبات أنظمة ولوائح وزارة التجارة واالستثمار وأنظمة ولوائح هيئة السوق
المالية واألنظمة واللوائح ذات العالقة ،وكذلك متطلبات المعايير المهنية العالمية ذات العالقة ،بما يحقق
ويُمكن مجلس اإلدارة من القيام بمسؤولياته المناطة به للمحافظة على حقوق المساهمين.

ثانياً :تشكيل اللجنة
تشكل اللجنة بقرار من الجمعية العامة العادية كلجنة فرعية منبثقة من مجلس اإلدارة ،وذلك بنا ًء على
توصية مجلس اإلدارة بترشيح عدد خمسة أعضاء .وتعتمد لجنة المراجعة ،المواد – ذات العالقة بأعمالها-
الواردة في كل من نظام الشركات الصادرة عن وزارة التجارة واالستثمار ،وأنظمة ولوائح هيئة السوق
المالية ،واللوائح واألنظمة الصادرة عن شركة السوق المالية السعودية (تداول) ،وكافة األنظمة واللوائح و
التعاميم والتوجيهات الصادرة من الجهات الرقابية واإلشراقية ذات العالقة.

ثالثاً :شروط عضوية اللجنة
)1
)2

)3
)4
)5
)6

يشترط لعضوية اللجنة تمتع أعضاء بالنزاهة واألمانة والحرص واالستقاللية والكفاءة والسلوك المهني
الالزم لعضوية اللجنة.
يشترط أن يكون العضو ،عضو في مجلس اإلدارة إما من ال ُمستقلين أو غير التنفيذيين أو من غيرهم
على أن يكون من بينهم عضو ُمستقل واحد على األقل ،وعضو واحد على األقل يتمتع بخبرة
ُمتخصصة في الشؤون المالية والمحاسبية .وأال تضم أي من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين أو أي من
كبار التنفيذيين بالشركة.
ً
ال يجوز لمن كان يعمل لدى مراجع حسابات الشركة خالل السنتين الماضيتين أن يكون عضوا في لجنة
المراجعة ،كما ال يجوز أن يكون رئيس مجلس إدارة الشركة عضواً في لجنة المراجعة.
تكون مدة عضوية لجنة المراجعة ثالث سنوات ميالدية تبدأ مع بداية دورة مجلس إدارة الشركة وتنتهي
مع انتهاء دورة مجلس إدارة الشركة .كما يجوز للمجلس إعادة ترشيحهم للجمعية العامة للمساهمين
لفترات مماثلة أخرى.
يختار أعضاء لجنة المراجعة من بينهم رئيسا ً للجنة على أن يكون من األعضاء المستقلين.
تقوم اللجنة بتعيين سكرتير لها سواء من بين أعضائها أو ممن تراه مناسباً من موظفي الشركة للقيام
بالتحضير لالجتماعات وإعداد محاضرها وتوثيقها و ُمتابعة تنفيذ توصياتها وتوجيهاتها وقراراتها دون
أن يكون له حق التصويت في االجتماعات.
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رابعا ً :اجتماعات اللجنة
 )1تجتمع اللجنة بصورة ربع سنوية ،ويجوز للجنة أن تعقد اجتماعات إضافية بصورة استثنائية بحسب ما
تفتضيه الحاجة ،أو بطلب من رئيس اللجنة أو أغلبية أعضائها .ويجب إعداد محاضر الجتماعاتها
لتوثيق كافة المواضيع التي يتم ُمناقشتها ومداوالتها والقرارات والتوصيات التي تصدر حيالها.
 )2تجتمع اللجنة بشكل دوري مع ال ُمراجع الداخلي للشركة والمراجع الداخلي للشركات التابعة لها وكذلك
مع مراجع حسابات الخارجي للشركة والشركات التابعة لها أو كلما دعت الحاجة.
 )3للمراجع الداخلي ومراجع الحسابات الخارجي في الشركة أو الشركات التابعة لها طلب االجتماع مع
اللجنة ُكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
 )4تُ َو َجه الدعوة لحضور اجتماعات اللجنة كتابة أو بالمراسلة اإللكترونية ،من قبل رئيس اللجنة أو من
يفوضه من بين أعضائها أو من قبل سكرتير اللجنة قبل ُمدة كافية من موعد االجتماع .ويتم تزويد
أعضاء اللجنة بجدول أعمال االجتماع والمواد التي سيتم مناقشتها قبل فترة كافية من موعد االجتماع.
 )5في حال تعذر حضور رئيس لجنة المراجعة أحد االجتماعات ،فإنه يجوز له تفويض أحد أعضائها
لترأس االجتماع بالنيابة.
 )6في حال تعذر أي من أعضاء اللجنة عن حضور االجتماع أصالة ،فإنه باإلمكان االستعانة بوسائل
التواصل الحديثة لتمكين العضو من المشاركة في االجتماع .وفي هذه الحالة تكون مشاركة العضو
بمثابة الحضور أصالة.
 )7في حالة تعذر حضور العضو أصالة يجوز للعضو إنابة عضو آخر من أعضاء اللجنة نيابة عنه وال
يجوز لعضو اللجنة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في ذات االجتماع.
 )8في حال تعذر حضور رئيس لجنة المراجعة أحد االجتماعات ،فإنه يجوز له تفويض أحد أعضائها
لترأس االجتماع بالنيابة.
 )9يجب أن يحضر االجتماع ثالثة من اعضاء لجنة المراجعة الكتمال النصاب .حيث ال يتم احتساب
االشخاص الحاضرين من غير األعضاء الكتمال نصاب الحضور.
 )11يكون لكل عضو في اللجنة صوت متسا ٍو ،وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية األصوات الحاضرة أو
ال ُممثلة في االجتماع ،وعند تساوي األصوات يُرجح الرأي الذي فيه رئيس االجتماع .وكذلك الحال في
القرارات التي يتم التصويت عليها من خالل التمرير.
 )11يقوم سكرتير اللجنة بإعداد مسودة محضر االجتماع وإرسالها ألعضاء اللجنة خالل مدة ال تتجاوز 15
يوما من تاريخ انعقاد االجتماع وذلك لالطالع عليها وإبداء رأيهم حيالها .وفي حال عدم استالم أي
مالحظات عليها فإن ذلك يُعتبر إقراراً بالموافقة على ماورد فيها من مداوالت وقرارات .ويتم حفظ
المحاضر بعد التوقيع عليها من قبل األعضاء ضمن الوثائق الهامة للشركة.
 )12يتابع مجلس اإلدارة أعمال وأداء اللجنة من خالل اإليجاز الذي يقدمه رئيسها خالل اجتماعات المجلس
الدورية وكذلك من خالل االطالع على محاضر االجتماعات.
 )13ال يحق ألي عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية من غير أعضاء اللجنة حضور اجتماعاتها إال
بدعوة من قبل رئيس اللجنة .كما أنه ال يحق لمن يتم دعوتهم بالمشاركة في التصويت على قرارات
اللجنة.

خامساً :صالحيات اللجنة
 )1تختص اللجنة بوضع السياسات الرقابية على العمليات وسياسات المراجعة الداخلية وسياسات مهام
الحوكمة وااللتزام في الشركة والشركات التابعة لها،
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)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8

الموافقة على الخطة الرقابية وخطة المراجعة الداخلية وخطة الحوكمة وااللتزام ومتابعة تنفيذها في
الشركة والشركات التابعة لها.
تختص اللجنة بوضع السياسات والترتيبات الخاصة التي تتيح للموظفين في الشركة والشركات التابعة
لها بتقديم مالحظات بشأن أي تجاوز أو مخالفات مالية.
تختص اللجنة باختيار وبتعيين وإنهاء عقد ،المدراء التنفيذيين لمهام الرقابة ومهام المراجعة الداخلية
ومهام حوكمة الشركة والشركات التابعة لها.
يرفع المدراء التنفيذيين المشار إليهم أعاله ،تقاريرهم مباشرة لرئيس اللجنة.
يجوز للجنة المراجعة تشكيل فريق عمل ُمنبثق منها للقيام بأي غرض لتحقيق أهدافها ،كما يحق يحق
لها منح فريق العمل ال ُمنبثق منها الصالحيات والسلطات الالزمة متى رأت ذلك مناسبا ً على أال يقل عدد
أعضاء الفريق ال ُمنبثق من اللجنة عن عضوين.
يجوز للجنة التحري عن أي نشاط يدخل تحت صالحياتها أو أي موضوع يطلبه مجلس اإلدارة أو
الجمعية العمومية أو المراجعين الخارجيين.
تختص اللجنة بمراقبة كافة أعمال الشركة والشركات التابعة لها ولها في سبيل أداء مهامها:
أ .حق طلب ومراجعة دفاتر وسجالت ووثائق الشركة والشركات التابعة لها
ب .طلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية للشركة والشركات التابعة
لها.
ت .أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق عملها أو كانت الشركة
تتعرض ألضرار أو خسائر جسيمة.
ث .مقابلة المراجعين الخارجيين ومنسوبي الشركة بما فيهم المراجع الداخلي لالستفسار منهم عن
أعمال المراجعة وابداء أي مالحظات في نطاق أعمالها.

سادسا ً :مهام اللجنة
تمنح اللجنة كافة الصالحيات الالزمة لتحقيق ما هو منصوص عليه في كافة األنظمة واللوائح ذات العالقة
بأعمال الشركة والشركات التابعة لها ،والتي تتلخص فيما يلي (دون حصر):
 )1التقارير المالية:
أ .مراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي
والتوصية في شأنها وذلك للتحقق من نزاهتها وسالمتها وشفافيتها بحسب األنظمة والقوانين
واألعراف المهنية.
ب .مراجعة التقرير السنوي لمجلس اإلدارة وإبداء الرأي الفني حياله من حيث أن كافة المعلومات
الواردة والبيانات المالية هي عادلة وصحيحة وغير ُمضللة ،وأنها تتيح للمساهمين والمستثمرين
تقييم المركز المالي للشركة وأدائها واستراتيجيتها ال ُمستقبلية.
ت .دراسة أي مسائل ُمهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية والحسابات والبحث بدقة في أي
مسائل يُثيرها المدير المالي للشركة أو مسؤول االلتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
ث .مراجعة الميزانية التقديرية السنوية للشركة وإبداء أي مالحظات عليها لمجلس اإلدارة إن وجدت.
ج .التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
ح .دراسة السياسات ال ُمحاسبية ال ُمتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.
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 )2الرقابة على العمليات والمراجعة الداخلية:
أ .اإلشراف على خطة المراجعة الداخلية للتأكد من التزام اإلدارة التنفيذية بتنفيذهـا.
ب .اإلشراف على خطة الرقابة على العمليات للتأكد من التزام اإلدارة التنفيذية بتنفيذهـا.
ت .إجراء مراجعة سنوية لنظم الرقابة على العمليات ونظم الرقابة المالية ونظم مراقبة المخاطر في
الشركة والشركات التابعة لها ،وإعداد تقرير – يُقدم لمجلس اإلدارة  -يتضمن توصياتها عن مدى
كفاية هذه النظم وسبل تطويرها.
ث .الرقابة واألشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية للشركة والشركات
التابعة لها للتحقق من توفر الموارد الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال والمهام المنوطة بها.
 )3المراجعون الخارجيون للحسابات:
أ .التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مراجعين الحسابات الخارجيين وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم
أدائهم ،بعد التأكد من استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
ب .التحقق من استقاللية مراجع الحسابات الخارجي ومدى فاعلية أعمال المراجعة مع األخذ في
االعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
ت .اإلجابة على استفسارات مراجع حسابات الشركة.
ث .النظر في تقارير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية وإبداء مرئياته حيالها إن وجدت
و ُمتابعة ما اتخذ بشأنها.
 )4التحقق من االلتزام وحوكمة الشركة:
أ .مراجعة تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة حيالها.
ب .التحقق من التزام الشركة بنص وروح األنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة بنطاق
عملها.
ت .مراجعة العقود والتعامالت الجوهرية ال ُمقترح أن تُجريها الشركة والشركات التابعة لها ،وتقديم
توصياتها حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة.
ث .الرفع لمجلس اإلدارة في نطاق عملها بما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها
والتوصية بما يجب اتخذه حيالها.
ج .استالم ومراجعة والتحقق من مالحظات الموظفين في الشركة أو الشركات التابعة لها بشأن أي
مخالفات لألنظمة واللوائح.

سابعا ً :مسؤوليات اللجنة
)1
)2
)3
)4
)5

التوصية لمجلس اإلدارة العتماد القوائم المالية السنوية.
الرفع لمجلس اإلدارة عن النتائج الجوهرية لتقارير المراجعة الداخلية وإبداء توصياتها حيال الخطط
التصحيحية واإلجراءات الالزم اعتمادها لرفع كفاءة إدارة المراجعة الداخلية.
الرفع لمجلس اإلدارة عن النتائج الجوهرية لتقارير الرقابة الداخلية على العمليات والرقابة على
المخاطر وإبداء توصياته حيال الخطط التصحيحية واإلجراءات الالزم اعتمادها لرفع كفاءة الرقابة
على العمليات والمخاطر.
الرفع لمجلس اإلدارة بتوصيات عن مدى فاعلية آليات الحوكمة وااللتزام في الشركة وشركاتها التابعة.
إعداد وإصدار تقرير سنوي يتضمن خالصة وافية ألعمالها وأدائها وأبرز إنجازاتها وكيفية أدائها في
ضوء ما تقتضيه األنظمة والقوانين من متطلبات ومعايير لمحتويات هذا التقرير و ُمتطلباته للعرض
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على الجمعية العمومية وفقا ً للكيفية التي يحددها نظام الشركات أو أنظمة أخرى تصدرها الجهات
النظيمية والتشريعية ال ُمختصة.
 )6مراجعة المواد التي تضمنتها هذه الالئحة من حين آلخر والتوصية بأي تغييرات ُمقترحة حولها لمجلس
اإلدارة لدراستها والتوصية بشأنها للجمعيات العمومية.

ثامنا ً :االستعانة بمستشارين خارجيين
يجوز للجنة االستعانة من تراه مناسبا ً من المستشارين الخارجيين ذو الكفاءة ،لمساعدتها على تنفيذ جزء من
مهامها ،وذلك ضمن نطاق مسؤولياتها .وللجنة سلطة تعيين المستشارين وتحديد أتعابه على أن تتحمل الشركة
هذه النفقات .ويتم التعيين وفقا ً لقرار يصدر من اللجنة.

تاســعاً :مكافآت أعضاء لجنة المراجعة
-1
-2
-3
-4
-5
-6

يحصل كل عضو من أعضاء اللجنة على مكافأة سنوية قدرها مائة ألف ( )111,111لاير عن كل
جلسة يحضرها.
يتم توفير إقامة في أحد الفنادق وتذاكر محلية على درجة رجال األعمال (ذهاباً وإياباً) ألعضاء اللجنة
المقيمين خارج مدينة جدة.
يتم توفير إقامة وتذاكر على درجة رجال األعمال لكافة األعضاء في حال تم عقد االجتماع خارج مدينة
جدة.
ال يستحق سكرتير اللجنة بدل حضور أو أي مكافآت خاصة إذا كان ممكن يتقاضون مرتباً شهرياً من
موظفي الشركة.
تُصرف البدالت المذكورة أعاله بصفة ربع سنوية وبحسب السياسة التي تتبعها الشركة.
يتم اإلفصاح عن تفاصيل ما تقاضاه أعضاء اللجنة من مكافآت ضمن محتويات التقرير السنوي لمجلس
اإلدارة.
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ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ
ﻻﺋﺤﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺎَت

) (1دور ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت و اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت
ﺗﻌﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت و اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت )"اﻟﻠﺠﻨﺔ"( ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﺳﻜﺎن
)"اﻟﻤﺠﻠﺲ"( ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ (1) :ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺆھﻠﯿﻦ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﺘﻮﺻﯿﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻟﻼﺧﺘﯿﺎر ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ؛ ) (2اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ و ﻣﺮاﺟﻌﺔ أداؤه.

) (2ﺻﻼﺣﯿﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺗﻌﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت و اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﺑﺴﻠﻄﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة و ﺗﺤﺖ إﺷﺮاﻓﮫ و ﺗﻮﺟﯿﮭﺎﺗﮫ.
ﯾﻜﻮن ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺼﻼﺣﯿﺔ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻋﺪد و ﻋﻀﻮﯾﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ وﻣﻞء اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ اﻟﺸﺎﻏﺮة ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ،ﺷﺮﯾﻄﺔ أن ﯾﺴﺘﻮﻓﻲ
اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﮭﺎ ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ و
اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻷﺧﺮى .و ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻟﻠﻮاﺋﺢ و اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ ﺗﻢ ذﻛﺮه ﺻﺮاﺣﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ و
اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ و أي ﻟﻮاﺋﺢ اﺧﺮى ﺗﻌﻨﻲ ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ.

) (3ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺎت واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت اﻵﺗﯿﺔ:
 -1اﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت
-

وﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﺎت ﺑﺸﺄن ﺣﺠﻢ وﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﺄھﯿﻞ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
إﺟﺮاء اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت و اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﯿﻦ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ؛
ﺳﻠﻄﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎظ أو اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام أي ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺤﺚ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﻛﻤﺎ أن ﻟﺪﯾﮭﺎ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
رﺳﻮم ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺒﺤﺚ وﺷﺮوط اﻻﺣﺘﻔﺎظ اﻷﺧﺮى؛
وﺿﻊ إﺟﺮاءات ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ؛
ﺗﻠﻘﻲ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﯿﻦ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت اﻟﺬاﺗﯿﺔ ،وﺗﺮﺷﯿﺤﺎت ﺣﻤﻠﺔ
اﻷﺳﮭﻢ ،وﺗﺮﺷﯿﺤﺎت اﻹدارة ،وﺗﺮﺷﯿﺤﺎت اﻷطﺮاف اﻷﺧﺮى؛
ﺗﺮﺷﯿﺢ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺆھﻠﯿﻦ ﻟﻤﻞء اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﺎﻏﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻷﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﺎﻏﺮة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ زﯾﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺠﻠﺲ؛
اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺎﻟﺘﺮﺷﯿﺢ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺎت و اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻋﺪم ﺗﺮﺷﯿﺢ أي
ﺷﺨﺺ ﺳﺒﻖ إداﻧﺘﮫ ﺑﺠﺮﯾﻤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف و اﻷﻣﺎﻧﺔ؛
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﻼﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي
ﯾﻠﺰم أن ﯾﺨﺼﺼﮫ اﻟﻌﻀﻮ ﻷﻋﻤﺎل ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة؛
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ھﯿﻜﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة و رﻓﻊ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ إﺟﺮاؤھﺎ؛
ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻀﻌﻒ و اﻟﻘﻮة ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،و اﻗﺘﺮاح ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ؛

1

-

اﻟﺘﺄﻛﺪ ﯾﺸﻜﻞ ﺳﻨﻮي ﻣﻦ اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﯿﻦ و ﻋﺪم وﺟﻮد أي ﺗﻌﺎرض ﻣﺼﺎﻟﺢ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻀﻮ ﯾﺸﻐﻞ ﻋﻀﻮﯾﺔ
ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ أﺧﺮى.
ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ و ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺮﺗﺒﺎﺗﮭﻢ و ﻣﻜﺎﻓﺂﺗﮭﻢ و ﺣﻮاﻓﺰھﻢ.

 -2اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت
ﺗﻘﻮم اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻌﻤﻞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت اﻟﺪورﯾﺔ وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻜﯿﻔﯿﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ،ﺣﯿﺚ
ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺈﻗﺮار ھﺬه اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت و ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻧﻘﺪﯾﺔ أو ﺣﺼﺺ ﻣﻦ اﻷﺳﮭﻢ أو أي طﺮﯾﻘﺔ أﺧﺮى ﯾﺮاھﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
و ﯾﺮاﻋﻰ ﻋﻨﺪ إﻗﺮار اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻷداء .وﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭﺬه اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ,ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ إﺗﺒﺎع ﺟﻤﯿﻊ
اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻹدراج واﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ھﯿﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ .وﺳﯿﻘﻮم ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﻤﺮاﻋﺎة
ﺟﻤﯿﻊ ھﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺷﻜﻞ و ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻻﻋﻀﺎء.

) (4ﻋﻀﻮﯾﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ
-1
-2
-3
-4

ﯾﺘﻮﺟﺐ اﺧﺘﯿﺎر اﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت و اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ ،وﯾﺘﻢ ﺗﻌﯿﯿﻨﮭﻢ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ.
ﺗﺘﻜﻮن ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ) (3أﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ،ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻐﯿﺮ رﺳﻤﯿﯿﻦ اﻟﻠﺬﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﯾﺤﻀﺮوا اﻻﺟﺘﻤﺎع.
ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺠﻨﺔ أن ﺗﻀﻢ أي ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻐﯿﺮ رﺳﻤﯿﯿﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت و اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﻟﯿﻘﻮﻣﻮا ﺑﺄﻋﻤﺎل اﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ ﻟﺘﺴﮭﯿﻞ
ﻣﮭﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ .إﻻ أن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻢ ﺗﻌﯿﯿﻨﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ.
ﯾﺤﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت و اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﺑﺼﻔﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ او دورﯾﺔ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ذوي اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﻦ داﺧﻞ أو ﺧﺎرج
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻟﺤﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﮭﺎ .وﻟﻜﻦ ﻻ ﯾﺤﻖ ﻟﮭﻢ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ إﻻ إذا ﻛﺎﻧﻮا أﺣﺪ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ وﺗﻢ
ﺗﻌﯿﯿﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم ﻟﻠﺠﻨﺔ.

) (5ﻣﺪة دورة اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺗﻜﻮن دورة اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ،و ﯾﺘﻢ ﺗﺠﺪﯾﺪھﺎ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ دورة.

) (6رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ
 -1ﯾﻘﻮم ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ ﺑﺘﻌﯿﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت و اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت.
 -2ﯾﻘﻮم أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت و اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﺑﺘﻌﯿﯿﻦ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﯿﺎب رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﺈن ﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﯿﺲ
اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺮأس اﻻﺟﺘﻤﺎع.

) (7ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ
 -1ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت و اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﺣﻀﻮر ﻛﻞ ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة .وﯾﺘﻢ ﻋﺮض ﺳﺠﻞ ﺣﻀﻮر
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﯿﺎم اﺣﺪ اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺘﺮﺷﯿﺢ ﻧﻔﺴﮫ ﻟﺪورة اﺧﺮى.
 -2ﯾﺤﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ دﻋﻮة ﻣﻦ ﺗﺮاه ﻣﻼﺋﻤﺎ ً ﻟﺤﻀﻮر ﺟﺰء ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎع أو ﺣﻀﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﺄﻛﻤﻠﮫ ،ﺑﺼﻔﺘﮫ ﻋﻀﻮ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﻲ.
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) (8ﻋﺪد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
 -1ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت و اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﯾﻮم اﻧﻌﻘﺎد اﺟﺘﻤﺎع
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة او ﻗﺒﻠﮫ.
 -2ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﻢ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﺿﺎﻓﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ او ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ.

) (9اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ
 -1ﯾﺤﺼﻞ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت و اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻣﺴﺎ ٍو ﻣﻦ ﻋﺪد اﻻﺻﻮات.
ﺮﺟﺢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﺎوت اﻻﺻﻮات.
 -2ﯾﻤﺘﻠﻚ رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺼﻮت اﻟ ُﻤ ِ
 -3اﻻﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻢ دﻋﻮﺗﮭﻢ ﻟﺤﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،ﻟﯿﺲ ﻟﮭﻢ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ.

) (10اﻟﻨﺼﺎب ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
ﯾﺠﺐ أن ﯾﺤﻀﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﺛﻨﺎن ﻣﻦ اﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت و اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﻻﻛﺘﻤﺎل اﻟﻨﺼﺎب .ﺣﯿﺚ ﻻ ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻻﺷﺨﺎص
اﻟﺤﺎﺿﺮﯾﻦ اﻟﻐﯿﺮ رﺳﻤﯿﯿﻦ ﻻﻛﺘﻤﺎل اﻟﻨﺼﺎب.

) (11اﻹدارة اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
ﺗﻘﻮم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت و اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﺑﺄداء وظﺎﺋﻔﮭﺎ و ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ ﺗﺤﺖ اﺷﺮاف ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ .و ﯾﺘﻮﺟﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﻘﺮﯾﺮا ﻣﻔﺼﻼً ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات ﻓﻲ ﺳﯿﺮ أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ إﻟﻰ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻠﺨﺺ ﺗﻨﻔﯿﺬي ﻟﻘﺮاراﺗﮭﺎ ﻓﻲ
أول اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة ﯾﻠﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ.

) (12ﻣﺤﻀﺮ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ
 -1ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت و اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ھﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ و ﯾﺘﻮﺟﺐ ﺗﺪوﯾﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺪاوﻻت واﻟﻘﺮارات
اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع.
 -2ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻀﻮ أو ﺳﻜﺮﺗﯿﺮ ﻟﺘﺪوﯾﻦ اﻟﻤﺪاوﻻت و اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة.

) (13اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻢ إﻗﺮار ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻷﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت و اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ،ﻓﺈن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺤﺪﯾﺪھﺎ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻋﺮﺿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ.
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الئحة الحوكمة
شركة البحر األحمر العالمية

المادة األولى :الغرض
تهدف هذه الالئحة إلى تحديد القواعد التي يتم من خاللها إدارة الشركة .كما تحدد الالئحة حقوق
وواجبات المشاركين في الشركة من أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان ال ُمنبثقة عن مجلس
اإلدارة والمساهمين .كذلك فإن الالئحة تحدد قواعد وإجراءات اتخاذ القرارات لتنفيذ أعمال الشركة
ومراقبتها بما يحقق األهداف اإلستراتيجية للشركة.
المادة الثانية :مجلس اإلدارة
تشكيل مجلس اإلدارة
مع مراعاة أحكام نظام الشركات واللوائح ذات العالقة الصادرة عن هيئة السوق المالية ونظام
الشركة األساس وسياسة عضوية مجلس اإلدارة والئحة عمل مجلس اإلدارة فإنه يجب مراعاة ما
يلي:
•
•
•
•
•

يجب أن يكون أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة من األعضاء غير التنفيذيين.
يجب أال يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين عن ثالثة ( )3أعضاء أو ثلث أعضاء
المجلس أيهما أكثر.
يجب أال يشغل عضو المجلس عضوية مجلس إدارة لخمس شركات مساهمة في آن واحد.
يجب أن يكون عضو مجلس اإلدارة المستقل قادرا ً على ممارسة مهامه وإبداء آرائه والتصويت
على القرارات بموضوعية وحياد بما يُعين مجلس اإلدارة على اتخاذ القرارات السليمة والتي
تحقق مصالح الشركة والمساهمين.
يجب على مجلس اإلدارة أن يجري تقييما ً دوريا ً للتحقق من استقاللية األعضاء المستقلين في
مجلس اإلدارة.

اختصاصات رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
دون اإلخالل باختصاصات مجلس اإلدارة ،يتولى رئيس مجلس اإلدارة قيادة المجلس واإلشراف
على سير عمله وبحسب ما تنص عليه الئحة عمل مجلس اإلدارة والتي تتضمن مهام أعضاء
مجلس اإلدارة ووجباتهم.
إجراءات عمل مجلس اإلدارة
مع مراعاة ماورد في نظام الشركات والئحة عمل مجلس اإلدارة ،يعقد مجلس اإلدارة اجتماعات
ُمنتظمة لممارسة مهامه كما يعقد المجلس اجتماعاته كلما دعت الحاجة لذلك بحسب الئحة عمل
مجلس اإلدارة.
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مسؤوليات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واختصاصاته
تكون مسؤوليات مجلس اإلدارة وفق ما نصت عليه األنظمة والنظام األساس واللوائح ذات العالقة.
كما تكون من ضمن اختصاصات ومسؤوليات اإلدارة التنفيذية ومهامها ما يلي:
• تنفيذ السياسات واألنظمة الداخلية للشركة وال ُمقرة من قبل مجلس اإلدارة.
• اقتراح اإلستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل وسياسات التمويل وإدارة المخاطر وخطط
إدارة الظروف الطارئة وتنفيذها بعد أخذ الموافقات الالزمة من مجلس اإلدارة.
• اقتراح الهيكل الرأسمالي للشركة واستراتيجيتها وأهدافها المالية.
• اقتراح النفقات الرأسمالية للشركة وتملك األصول والتصرف بها.
• اقتراح الهيكل التنظيمي والوظيفي ورفعها للجان ذات العالقة ومجلس اإلدارة إلقرارها.
• تنفيذ أنظمة الرقابة وضوابط الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والتحقق من فاعلية تلك األنظمة
واإلشراف العام عليها.
• تنفيذ الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة بفاعلية واقتراح تعديلها عند الحاجة.
• تنفيذ السياسات واإلجراءات التي تضن تقيد الشركة باألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن
المعلومات الجوهرية للمساهمين.
• تزويد مجلس اإلدارة بالمعلومات الالزمة لممارسة اختصاصه وتقديم توصياته فيما يلي:
 )1تخفيض أو زيادة رأس مال الشركة.
 )2حل الشركة قبل األجل ال ُمحدد في النظام األساس أو إقرار استمراريتها.
 )3استخدام االحتياطي النظامي للشركة.
 )4تكوين احتياطات أو مخصصات مالية أخرى.
 )5طريقة توزيع صافي أرباح الشركة.
• اقتراح سياسة المكافآت التي ت ُمنح للموظفين بالشركة.
• إعداد التقارير المالية وغير المالية بصفة دورية بشأن تطوير أنشطة الشركة وتحقيق األهداف
اإلستراتيجية.
• إدارة العمل اليومي باإلضافة إلدارة موارد الشركة بالشكل األمثل.
• اقتراح السياسات الداخلية ال ُمتعلقة بعمل الشركة وتطويرها.
تعارض المصالح
يضع مجلس اإلدارة سياسة مكتوبة للتعامل مع حاالت تعارض المصالح وتعامالت مع أطراف
ذوي عالقة وفقا ً لسياسة الشركة في سياسة تعارض المصالح.
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مبادئ الصدق واألمانة
يلتزم عضو مجلس اإلدارة بمبادئ الصدق واألمانة والوالء واالهتمام بمصالح الشركة والمساهمين
وتقديمها على مصالحه الشخصية ويشمل ذلك على وجه الخصوص ما يلي:
• الصدق :وذلك بأن تكون عالقة عضو مجلس اإلدارة بالشركة عالقة مهنية صادقة وأن يفصح
العضو عن أي معلومات مؤثرة قبل تنفيذ أي صفقة أو عقد مع الشركة أو إحدى شركاتها التابعة.
• الوالء :على عضو مجلس اإلدارة تجنب التعامالت التي تنطوي على تعارض في المصالح
ومراعاة األحكام الخاصة بتعارض المصالح.
• العناية واالهتمام :وذلك بأداء الواجبات والمسؤوليات الواردة في نظام الشركات ونظام السوق
المالية ولوائحهما التنفيذية والنظام األساس للشركة واألنظمة االخرى ذات العالقة.
توجيه عضو مجلس اإلدارة وتعليمة المستمر
• يقوم مجلس اإلدارة بتوفير وسيلة لحصول عضو مجلس اإلدارة ال ُمنتخب حديثا ً البرامج التوجيهية
المالئمة والدورات والمواد اإلرشادية وذلك خالل فترة زمنية معقولة بعد ترشيحه أو انتخابه في
عضوية مجلس اإلدارة.
• يتعين على مجلس اإلدارة حث أعضاء المجلس للحصول بصفة دورية على البرامج التعليمية
والدورات المهنية المالئمة والخاصة بمسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة.
• يتم تزويد أعضاء مجلس اإلدارة بجميع لوائح الشركة لالطالع عليها وكذلك تزويدهم بالنتائج
المالية وتقرير مجلس اإلدارة وبحث أي مواضيع متعلقة من خالل اجتماعات مجلس اإلدارة أو
اللجان.
المادة الثالثة :اللجان اإللزامية حسب الئحة حوكمة الشركات
لجنة المرجعة
ت ُشكل بقرار من الجمعية العامة للشركة لجنة تسمى لجنة المراجعة وذلك بحسب ما تنص عليه
الئحة عمل لجنة المراجعة مع مراعاة آليات تشكيل اللجنة واختصاصاتها وصالحياتها ومسئولياتها.
لجنة الترشيحات والمكافآت
ت ُشكل بقرار من مجلس اإلدارة لجنة تسمى لجنة الترشيحات والمكافآت مكونة من ثالثة أعضاء
على األقل وبحد أقصى خمسة أعضاء على أن يكون من بينهم عضو مجلس إدارة مستقل مع
مراعاة آليات تشكيل اللجنة واختصاصاتها وصالحياتها ومسئولياتها.
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المادة الرابعة :لجان الشركة
تشكيل اللجان
ً
يقوم مجلس اإلدارة في الشركة بتشكيل لجان منبثقة من مجلس اإلدارة وفقا لما يلي:
• حاجة الشركة وظروفها وأوضاعها بما يُمكنها من تأدية مهامها بفاعلية.
• يكون تشكيل اللجان وفقا ً إلجراءات يضعها مجلس اإلدارة تتضمن تحديد مهمة كل لجنة ومدة
عملها والصالحيات المخولة لها.
• تكون كل لجنة مسؤولة عن أعمالها أمام مجلس اإلدارة وال يخل ذلك بمسؤولية المجلس عن تلك
األعمال والصالحيات.
• أال يقل عدد أعضاء اللجان عن ثالثة أعضاء وال يزيد عن خمسة أعضاء.
• يجب حضور رؤساء اللجان أو من ينوبهم من أعضاء للجمعيات العامة لإلجابة على استفسارات
المساهمين.
• على الشركة أن تُشعر هيئة السوق المالية بأسماء أعضاء اللجان وصفات عضويتهم خالل المدة
التي يحددها النظام من تاريخ تعيينهم أو أي تغييرات تطرأ على ذلك من تاريخ حدوث التغيير.
عضوية اللجان
• يجب تعيين عدد كاف من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين في اللجان المعنية بالمهام التي
قد ينشأ عنها حاالت تعارض في المصالح كالتأكد من سالمة التقارير المالية وغير المالية،
ومراجعة صفقات األطراف ذوي العالقة ،والترشح لعضوية مجلس اإلدارة ،وتعيين كبار
التنفيذيين ،وتحديد المكافآت ،ويلتزم أعضاء ورؤساء هذه اللجان بمبادئ الصدق والوالء والعناية
واالهتمام بمصالح الشركة والمساهمين وتقديمها على مصلحتهم الشخصية.
• يجوز لمجلس اإلدارة تعيين عضو خارجي أو أكثر في أي من لجانه على أن يكون من ذوي
الخبرات في المجال أو اعتماد األعضاء الخارجيين المرشحين من قبل هذه اللجنة مع مراعاة
األحكام الخاصة بلجنة المراجعة في الئحة حوكمة الشركات.
• تراعي الشركة عند تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت أن يكون أعضاؤها من أعضاء مجلس
اإلدارة المستقلين ويجوز االستعانة بأعضاء غير تنفيذيين على أن يكون رئيس اللجنة من
األعضاء المستقلين.
• ال يجوز أن يكون رئيس مجلس اإلدارة عضوا ً في لجنة المراجعة وتجوز مشاركته في عضوية
اللجان األخر على أال يشغل منصب الرئيس في لجنة الترشيحات والمكافآت.
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دراسة المواضيع
• تتولى اللجان دراسة المواضيع التي تختص بها أو التي تحال لها من مجلس اإلدارة وترفع
توصياتها إلى مجلس اإلدارة التخاذ القرار بشأنها ،أو تتخذ القرار إذا فُوضت بذلك من قبل
المجلس.
• للجان مجلس اإلدارة االستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين من داخل الشركة أو من
خارجها على أن يتضمن ذلك في محضر اجتماع اللجنة مع ذكر اسم الشخص المدعو وعالقته
بالشركة.
• للمجلس في حدود اختصاصه أن يفوض عضوا ً أو أكثر من أعضائه أو لجانه أو من غيره في
مباشرة عمل أو أعمال معينه.
اجتماعات اللجان
• يشترط لصحة اجتماعات اللجان حضور نصف أو أغلبية أعضائها أيهما أكثر وتصدر قراراتها
بأغلبية أصوات الحاضرين ،وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس
االجتماع.
• ال يحق ألي عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية ،عدا أمين سر اللجنة حضور اجتماعاتها
إال إذا دعته اللجنة لالستماع لرأيه أو الحصول على مشورته.
• يجب توثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضر تتضمن ما دار من مداوالت وتوثيق توصيات
اللجان ونتائج التصويت وحفظها في سجالت خاصة مع بيان أسماء األعضاء الحاضرين
والمتغيبين وذكر أي تحفظات أبدوها أعضاء اللجان (إن وجد) وتوقيع هذه المحاضر من جميع
األعضاء الحاضرين.
المادة الخامسة :الحقوق المرتبطة باجتماع الجمعية العامة
تختص الجمعيات العامة للمساهمين بجميع األمور المتعلقة بالشركة ،وتمثل الجمعية العامة المنعقدة
وفقا ً لإلجراءات النظامية جميع المساهمين في ممارسة اختصاصاتهم المتعلقة بالشركة ،وتؤدي
دورها وفقا ً ألحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة األساس.
اختصاصات الجمعية العامة غير العادية
 )1تعديل نظام الشركة األساس باستثناء التعديالت التي تُعد بموجب أحكام نظام الشركات باطلة.
 )2زيادة رأس مال الشركة وفق األوضاع المقررة في نظام الشركات ولوائح التنفيذية.
 )3تخفيض رأس مال الشركة في حال زيادته على حاجة الشركة أو إذا ُمنيت بخسائر مالية ،وفق
األوضاع المقررة في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.
صص لغرض
 )4تقرير تكوين احتياطي اتفاقي للشركة بحسب ما نص عليه النظام األساس ويخ َّ
معين ،والتصرف فيه.
 )5تقرير استمرار الشركة أو حلها قبل األجل المعين في نظامها األساس.
 )6الموافقة على عملية شراء أسهم الشركة.
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 )7إصدار أسهم ممتازة أو إقرار شرائها أو تحويل أسهم عادية إلى أسهم ممتازة أو تحويل األسهم
الممتازة إلى عادية ،وذلك بنا ًء على نظام الشركة األساس ووفقا ً للضوابط واإلجراءات
التنظيمية الصادرة تنفيذا ً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
 )8إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم ،وبيان الحد األقصى لعدد األسهم
التي يجوز إصدارها مقابل تلك األدوات أو الصكوك.
 )9تخصيص األسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزء منها للعاملين في الشركة والشركات
التابعة أو بعضها ،أو أي من ذلك.
 )10وقف العمل بحق األولوية للمساهمين في االكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو
إعطاء األولوية لغير المساهمين في الحاالت التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة ،إذا نُص على
ذلك في نظام الشركة األساس.
ويجوز للجمعية العامة غير العادية أن تصدر قرارات داخلة في اختصاصات الجمعية العامة
العادية ،على أن تصدر تلك القرارات وفقا ً لشروط إصدار قرارات الجمعية العامة العادية المحددة
باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماع.
اختصاصات الجمعية العامة العادية
عدا ما تختص به الجمعية العامة غير العادية ،تختص الجمعية العامة العادية بجميع شؤون الشركة،
وبخاصة ما يلي:
 )1تعيين أعضاء مجلس اإلدارة وعزلهم.
 )2الترخيص في أن يكون لعضو مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال
والعقود التي تتم لحساب الشركة ،وذلك وفق أحكام نظام الشركات ولوائح التنفيذية.
 )3الترخيص باشتراك عضو مجلس اإلدارة في أي عمل من شأن منافسة الشركة ،أو أن ينافس
الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله ،وذلك وفق أحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.
 )4مراقبة التزام أعضاء مجلس اإلدارة بأحكام نظام الشركات ولوائح التنفيذية واألنظمة األخرى
ذات العالقة ونظام الشركة األساس ،وفحص أي ضرر ينشأ عن مخالفتهم لتلك األحكام أو
إساءتهم تدبير أمور الشركة ،وتحديد المسؤولية المترتبة على ذلك ،واتخاذ ما تراه مناسبا ً في
هذا الشأن وفقا ً لنظام الشركات ولوائح التنفيذية.
 )5تشكيل لجنة المراجعة وفقا ً ألحكام نظام الشركات ولوائح التنفيذية.
 )6الموافقة على القوائم المالية للشركة.
 )7الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة.
 )8البت في اقتراحات مجلس اإلدارة بشأن طريقة توزيع األرباح الصافية.
 )9تعيين مراجعي حسابات الشركة ،وتحديد مكافآتهم ،وإعادة تعيينهم ،وتغييرهم ،والموافقة على
تقاريرهم.
 )10النظر في المخالفات واألخطاء التي تقع من مراجعي حسابات الشركة في أدائهم لمهامهم ،في
أي صعوبات يُخطرها بها مراجعو حسابات الشركة تتعلق بتمكين مجلس اإلدارة أو إدارة
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الشركة لهم من االطالع على الدفاتر والسجالت وغيرها من الوثائق والبيانات واإليضاحات
الالزمة ألداء مهامهم ،واتخاذ ما تراه مناسبا ً في هذا الشأن.
 )11وقف تجنيب احتياطي الشركة النظامي متى ما بلغ ( )%30من رأس مال الشركة المدفوع،
وتقرير توزيع ما جاوز من هذه النسبة على مساهمي الشركة في السنوات المالية التي ال تحقق
الشركة فيها أرباحا ً صافية.
 )12استخدام االحتياطي االتفاقي للشركة في حال عدم تخصيصه لغرض معين ،على أن يكون
استخدام هذا االحتياطي بنا ًء على اقتراح من مجلس اإلدارة وفي األوجه التي تعود بالنفع على
الشركة أو المساهمين.
 )13تكوين احتياطيات أخرى للشركة ،بخالف االحتياطي النظامي واالحتياطي االتفاقي ،والتصرف
فيها.
 )14اقتطاع مبالغ من األرباح الصافية للشركة إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة
ما يكون قائما ً من هذه المؤسسات ،وفقا ً لما ورد في المادة التاسعة والعشرين بعد المائة من نظام
الشركات.
 )15الموافقة على بيع أكثر من ( )%50من أصول الشركة ،سواء في صفقة واحدة أم عدة صفقات
خالل اثني عشر شهرا ً من تاريخ أول صفقة بيع ،وفي حال تضمن بيع تلك األصول ما يدخل
ضمن اختصاصات الجمعية العامة غير العادية ،فيجب الحصول على موافقة الجمعية العامة
غير العادية على ذلك.
جمعية المساهمين
• تنعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين وفقا ً لألوضاع والظروف المنصوص عليها في نظام
الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة األساس.
• تنعقد الجمعية العامة العادية مرة على األقل في السنة خالل األشهر الستة التالية النتهاء السنة
المالية للشركة.
ً
• تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة ،وفقا لألوضاع
المنصوص عليها في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة األساس .وعلى مجلس
اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى االجتماع إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة
المراجعة أو عدد من المساهمين تمثل ملكيتهم ما نسبت ( )%5على األقل من رأس مال الشركة.
عها مجلس اإلدارة خالل ثالثين
ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية إلى االنعقاد إذا لم يد ُ
يوما ً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.
• يجب اإلعالن عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكان وجدول أعمالها قبل الموعد بواحد وعشرين
يوما ً على األقل ،وتُنشر الدعوة في الموقع اإللكتروني للسوق والموقع اإللكتروني للشركة وفي
صحيفة يومية َّ
توزع في المنطقة التي يكون فيها مركز الشركة الرئيس .وباإلضافة إلى ذلك،
يجوز للشركة توجيه الدعوة النعقاد الجمعيات العامة والخاصة لمساهميها عن طريق وسائل
التقنية الحديثة.
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• يجوز للشركة تعديل جدول أعمال الجمعية العامة خالل الفترة ما بين نشر إعالن الدعوة لحضور
الجمعية وتاريخ انعقادها مع األخذ في االعتبار المدة النظامية المحددة من قبل الجهات الرسمية
وهيئة السوق المالية في هذا الخصوص.
• يجب أن يتاح للمساهمين الفرصة للمشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة.
ويجوز عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين واشتراك المساهم في مداوالتها والتصويت
على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة ،وذلك وفقا ً للضوابط واإلجراءات التنظيمية
الصادرة تنفيذا ً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
• يعمل مجلس اإلدارة على تيسير مشاركة أكبر عدد من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة،
ومن ذلك اختيار المكان والوقت المالئمين.
جدول أعمال الجمعية العامة
• على مجلس اإلدارة عند إعداد جدول أعمال الجمعية العامة أن يأخذ في االعتبار الموضوعات
التي يرغب المساهمون في إدراجها .ويجوز للمساهمين الذين يملكون نسبة ( )%5على األقل
من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.
• على مجلس اإلدارة إفراد كل موضوع من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية
العامة في بند مستقل ،وعدم الجمع بين الموضوعات المختلفة جوهريا ً تحت بند واحد ،وعدم
وضع األعمال والعقود التي يكون ألعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ضمن
بند واحد؛ لغرض الحصول على تصويت المساهمين على البند ككل.
• يجب أن يتاح للمساهمين من خالل الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني للسوق – عند
نشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة – الحصول على المعلومات المتعلقة ببنود جدول أعمال
الجمعية العامة ،وبخاصة تقرير مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات والقوائم المالية وتقرير لجنة
المراجعة؛ وذلك لتمكينهم من اتخاذ قرار مدروس بشأنها .وعلى الشركة تحديث تلك المعلومات
في حال تعديل جدول أعمال الجمعية العامة.
• يجوز للهيئة إضافة ما تراه من موضوعات إلى جدول أعمال الجمعية العامة.
المادة السادسة :إدارة الجمعية
• يرأس اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من
ينتدبه مجلس اإلدارة من بين أعضائه لذلك في حال غياب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه.
• يلتزم رئيس جمعية المساهمين بإتاحة الفرصة للمساهمين للمشاركة الفعالة والتصويت في
اجتماعات الجمعية العامة ،وتجنب وضع أي إجراء يؤدي إلى إعاقة حضور الجمعيات أو
استخدام حق التصويت .ويجب إحاطتهم علما ً بالقواعد التي تحكم عمل تلك االجتماعات
وإجراءات التصويت.
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• للمساهمين حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه األسئلة
بشأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات .ويجب اإلجابة عن هذه األسئلة بالقدر الذي
ال يعرض مصلحة الشركة للضرر.
• يجب تمكين المساهمين من االطالع على محضر اجتماع الجمعية العامة ،ويتعين على الشركة
تزويد الهيئة بنسخة من خالل عشرة أيام من تاريخ عقد االجتماع.
• يلتزم مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركة بعدم التمييز بين المساهمين وعدم عرقلة أي حق
نظامي لهم.
• يلتزم مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واألقسام ذات العالقة بممارسة جميع المساهمين لحقوقهم
سوا ًء المرتبطة باألسهم أو المرتبطة بحصولهم على المعلومات أو في حصولهم على أرباح
وحقوقهم المرتبطة باجتماع الجمعية العامة للشركة وذلك حسب األنظمة واللوائح الصادرة عن
وزارة التجارة وهيئة السوق المالية.
• على الشركة اإلعالن للجمهور وإشعار الهيئة والسوق وفقا ً للضوابط التي تحددها الهيئة بنتائج
الجمعية العامة فور انتهائها.
المادة السابعة :اإلفصاح والشفافية
يضع مجلس اإلدارة سياسة مكتوبة لإلفصاح والشفافية وفقا ً لسياسة الشركة.
المادة الثامنة :السلوك المهني والقيم األخالقية
يضع مجلس اإلدارة سياسة السلوك المهني والقيم األخالقية بما يحقق بيئة عمل أخالقية ووفقا ً
لسياسة الشركة.
المادة التاسعة :تطبيق الالئحة ومراجعتها
يتعين على مجلس اإلدارة مراقبة تطبيق الالئحة والتحقق من فعاليتها ،وتعديلها عند الحاجة .كما
أن الئحة الحوكمة تخضع للمراجعة الدورية من قبل إدارة الحوكمة وإدارة المراجعة الداخلية
بغرض تطويرها وتحديثها بما يتماشى مع األنظمة واللوائح ذات العالقة ووفق ما يراه مجلس
اإلدارة ،وال يجوز التعديل عليها إال بتوصية من مجلس اإلدارة على أن تُعرض على الجمعية العامة
إلقرارها.
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المادة العاشرة :النفاذ
• تكون الالئحة نافذة من تاريخ إقرارها من قبل الجمعية العامة.
• تُعد هذه الالئحة مكملة للنظام األساس للشركة ولوائح عمل مجلس اإلدارة واللجان والسياسات
الخاصة بالشركة وغيرها من األنظمة ذات العالقة.
• كل مالم يرد بشأنه في هذه الالئحة يطبق بشأنه األنظمة واللوائح ذات الصلة الصادرة من الجهات
المختصة.
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الئحة عمل لجنة المراجعة
شركة البحر األحمر العالمية

المادة األولى :الغرض
تهدف هذه الالئحة إلى تنظيم عمل لجنة المراجعة من خالل تحديد مهامها وصالحياتها
ومسؤولياتها ،باإلضافة إلى ضوابط وإجراءات عملها ،وقواعد اختيار أعضائها ،وكيفية ترشحهم،
وذلك في ضوء القواعد المنظمة للجان المراجعة في الشركات المساهمة المدرجة والمنصوص
عليها في نظام الشركات ،والئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.
المادة الثانية :تشكيل اللجنة
•
•
•

•
•
•

تشكل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة للشركة ،ويتضمن القرار مهامها وضوابط عملها
ومكافأة أعضائها ،ومدة عضويتهم وذلك بنا ًء على اقتراح من مجلس االدارة.
تشكل لجنة المراجعة من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو من
غيرهم وال يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة أعضاء وال يزيد عن خمسة أعضاء ،على أن
يكون من بينهم عضو مجلس إدارة مستقل.
تعين الجمعية العامة بنا ًء على ترشيح مجلس اإلدارة أعضاء لجنة المراجعة وفقا ً لقواعد االختيار
التالية:
 أن يكون المرشح لديه خبرة ذات عالقة بمهام لجنة المراجعة. أن يكون لدى المرشح إلمام بأنشطة الشركة وأعمالها والمخاطر التي تواجهها. أن يكون لدى المرشح مؤهل جامعي أو محاسبي ،وإلمام بالجوانب المالية والمحاسبية ،علىأن يكون من بين المرشحين مختص بالشؤون المالية والمحاسبية.
 ال يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خالل السنتين الماضيتين في اإلدارة التنفيذية أو الماليةللشركة ،أو لدى مراجع حسابات الشركة أن يكون عضوا ً في لجنة المراجعة.
 أال يكون قد صدر في حق المرشح حكم بارتكاب عمل مخل بالشرف أو األمانة أو مخالفلألنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية أو في أي بلد آخر.
 أال يكون اختيار المرشح مخالفا ً لألنظمة والتعليمات ذات العالقة.يتم اختيار رئيس اللجنة من قبل مجلس اإلدارة أو أن يقوم أعضاء اللجنة باختيار رئيس من
بينهم ،وفي حال غياب رئيس اللجنة عن االجتماع يعين أعضاء اللجنة أحدهم لرئاسة االجتماع.
يكون للجنة أمين سر يعين من قبل لجنة المراجعة أو مجلس اإلدارة.
يقوم عضو اللجنة بمهامه من تاريخ تعيينه ،علما ً بأن عضويته تنتهي بأحد الحاالت التالية:
 انتهاء دورة مجلس االدارة. االستقالة ،دون االخالل بحق الشركة بالتعويض إذا كانت االستقالة في وقت غير مناسب. إصابته بأي من األمراض التي تمنعه من تأدية مهامه في اللجنة أو وفاته. صدور حكم قضائي بحق العضو. اإلدانة بعمل مخل بالشرف أو األمانة أو التزوير أو مخالفة األنظمة واللوائح في المملكةالعربية السعودية أو في أي بلد أخر.
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 صدور قرار من الجمعية العامة للشركة بإعفائه من عضوية اللجنة وذلك ألي من األسبابالتالية:
أ) إخالله بمسؤولياته ومهامه ووجباته مما يترتب عليه ضرر للشركة.
ب) تغيبه عن ثالث اجتماعات متتالية خالل السنة الواحدة دون عذر شرعي.
ت) أسباب اخرى تراها الجمعية العامة وذلك دون اإلخالل بحق العضو المعزول تجاه
الشركة بالمطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب.
ث) فقدانه في أي وقت ألي من قواعد اختيار العضوية للجنة المراجعة المقررة نظاما ً او
بموجب هذه الالئحة.
• إذا شغر مركز أحد اعضاء اللجنة بأحد الحاالت السابقة أو غيرها أثناء مدة العضوية ،كان
لمجلس اإلدارة أن يعيين مؤقتا ً عضو في المركز الشاغر على أن يكون ممن تتوافر فيهم قواعد
االختيار في هذه الالئحة ،على أن يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة إلقراره.
المادة الثالثة :مهام ومسؤوليات اللجنة
التقارير المالية
• مراجعة القوائم المالية للشركة ومراجعة إعالناتها ذات العالقة والتوصية لمجلس اإلدارة
بخصوصها.
• ابداء الرأي فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية للشركة أعدت وفقا ً للمتطلبات
النظامية في كيفية إعدادها وعرضها.
• دراسة المسائل غير االعتيادية التي تتضمنها القوائم المالية والتوصية بخصوصها إذا لزم األمر.
• البحث في أي مسائل يثيرها المدير المالي أو مدير المراجعة الداخلية أو مراجع الحسابات.
• دراسة السياسات المالية في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.
• وضع آلية تتيح للعاملين في الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو
غيرها بسرية .وعلى اللجنة التحقق من تطبيق هذه اآللية بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم
الخطأ أو التجاوز وتبني إجراءات متابعة مناسبة.
إدارة المراجعة الداخلية
• اإلشراف والرقابة على أعمال إدارة المراجعة الداخلية والتحقق من قدرتها وفعاليتها في أداء
مهامها ومسؤولياتها.
• دراسة خطة المراجعة السنوية مع إدارتها واعتمادها.
• متابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة في تقرير المراجعة الداخلية.
• التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين أو عزل رئيس إدارة المراجعة الداخلية وتقييم أدائه بشكل سنوي
واقتراح مكافآته.
• التوصية لمجلس اإلدارة بالهيكل التنظيمي إلدارة المراجعة الداخلية والتأكد من استقالليتها في
الهيكل التنظيمي للشركة.
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دراسة نظام الرقابة الداخلية
• دراسة ومراجعة نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر والتأكد من مدى فعاليتها ومتابعة
تنفيذ التوصيات واإلجراءات التصحيحية للمالحظات التي تذكر في التقارير.
• إعداد تقرير لمجلس اإلدارة يتضمن رأي اللجنة في مدى كفاية هذه األنظمة وتوصيتها لمعالجة
األمور الجوهرية أو أي توصيات اخرى.
مراجع الحسابات
• التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين أو عزل مراجعي الحسابات وتحديد أتعابهم.
• التحقق من استقاللية مراجع الحسابات ومدى فعالية أعماله.
• مراجعة أعمال مراجع الحسابات والتأكد من التزامه بالمعايير النظامية.
• توفير الدعم الالزم لمراجع حسابات الشركة ألداء مهامه على الوجه الصحيح.
• دراسة تقرير مراجع حسابات الشركة الخاصة بالقوائم المالية.
ضمان االلتزام
• مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها
• التأكد من التزام الشركة باألنظمة واللوائح ذات العالقة.
• مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة ،وتقديم
مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة.
• التوصية لمجلس اإلدارة باإلجراءات الالزمة التي ترى اللجنة ضرورة اتخاذ مجلس اإلدارة
إجراء بشأنها.
المادة الرابعة :صالحيات اللجنة
•
•
•
•

االطالع في أي وقت على سجالت الشركة.
طلب أي إيضاح من مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية.
أن تطلب من مجلس اإلدارة عقد جمعية عامة للشركة إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت
ألضرار أو خسائر.
للجنة المراجعة وعلى نفقة الشركة وبعد موافقة مجلس اإلدارة االستعانة بأحد األعضاء الغير
تنفيذيين ومن غير أعضاء لجنة المراجعة أو بمن تراه مناسبا ً من الخبراء والمختصين في
دراسة المواضيع التي تندرج ضمن مهامها ومسؤولياتها.
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المادة الخامسة :ضوابط عمل اللجنة
اختصاصات رئيس اللجنة
• إدارة اجتماعات اللجنة والعمل على فعاليتها.
• تمثيل اللجنة في الجمعية العامة للشركة.
• ضمان أن تكون الموضوعات المعروضة على اللجنة مصحوبة بمعلومات وافية تمكن اللجنة
من اتخاذ القرار بخصوصها.
• توفير الوقت الكافي لمناقشة بنود جدول األعمال.
• تعزيز المشاركة الفعالة ألعضاء اللجنة وإبداء آرائهم بالشكل الذي يضمن تحقيق أهداف اللجنة.
• إعداد التقارير الدورية وما توصلت إليه اللجنة من أعمال لمجلس اإلدارة.
• متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة.
• تقييم أداء اللجنة.
• إعداد جدول أعمال االجتماع مع األخذ في االعتبار الموضوعات التي يرغب األعضاء أو
أحدهم إدراجها ضمن جدول األعمال.
مهام أمين سر اللجنة
• تنسيق اجتماع اللجنة ووضع مقترح لجدول األعمال بالتنسيق مع رئيس اللجنة.
• تبليغ أعضاء اللجنة بمواعيد االجتماعات وتزويدهم بجدول أعمالها والوثائق الالزمة لدراسة
بنود جدول أعمال اجتماع اللجنة.
• حضور وتوثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محضر وحفظه.
• حفظ السجالت والتقارير التي تعرض على اللجنة.
• تقديم العون والمشورة للجنة في المسائل التي تندرج ضمن اختصاصه.
واجبات عضو اللجنة
• االلتزام بأحكام نظام الشركات وهيئة السوق المالية ولوائحهما التنفيذية واألنظمة ذات العالقة
والنظام األساس للشركة عند ممارسة مهامه واالمتناع عن المشاركة في أي عمل من شأنه أن
يضر مصلحة الشركة.
• أن يكون العضو ملم بمهام اللجنة ومسؤولياتها كما يجب على العضو تخصيص الوقت الكافي
للقيام بدوره في اللجنة.
• القيام بواجباته بعيدا ً عن أي تأثير سواء من داخل الشركة أومن خارجها.
• يجب على العضو تقديم مصلحة الشركة عن مصالحه الشخصية.
• عدم قبول الهدايا من أي شخص له تعامالت تجارية مع الشركة.
• التحضير الجتماعات اللجنة وااللتزام بحضورها وعدم التغيب عنها إال بإبالغ رئيس اللجنة.
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• المشاركة الفعالة في اجتماعات اللجنة ودراسة الموضوعات المطروحة على جدول االجتماع
ومناقشتها.
• العمل على تعزيز التطورات في مجال أنشطة الشركة وأعمالها والمجاالت األخرى ذات
العالقة.
اجتماعات اللجنة
• تجتمع لجنة المراجعة مرة كل ثالثة أشهر على األقل ،كما يجب على رئيس اللجنة دعوة اللجنة
لالجتماعات في الحاالت االستثنائية كطلب عقد اجتماع من مجلس اإلدارة أو من مراجع
الحسابات أو رئيس لجنة المراجعة الداخلية أو طلب عضوين أو أكثر عقد اجتماع مع توضيح
األسباب لدعوة االجتماع االستثنائي.
• تزويد األعضاء بجدول أعمال اجتماع اللجنة والوثائق والمعلومات الالزمة لمناقشة
الموضوعات المعروضة قبل االجتماعات بوقت كاف.
• تعقد اللجنة اجتماعها في مركز الشركة الرئيسي ويجوز لها أن تجتمع خارج المركز الرئيسي
للشركة أو تجتمع عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
• يكتمل النصاب القانوني الجتماع اللجنة بحضور نصف أو أغلبية أعضائها أيهما أكثر ،ويجوز
لعضو اللجنة أن يوكل أحد أعضاء اللجنة للحضور نيابة عنه والتصويت على القرارات الصادرة
عن اللجنة.
• ال يجوز لعضو اللجنة الحاضر أصالة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات
االجتماع ،وفي حال تعذر حضور رئيس اللجنة يحق له تفويض أحد أعضاء اللجنة لترأس ذلك
االجتماع ،وفي حال لم يقم رئيس اللجنة بتفويض من يترأس االجتماع يختار االعضاء من بينهم
من يترأس االجتماع.
• ال يحق ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية من غير أعضاء اللجنة حضور
االجتماعات إال بدعوة من اللجنة ألخذ أو االستماع لرأيه أو الحصول على مشورته.
• تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين ،وعند تساوي األصوات يرجح
الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
• يحق لعضو اللجنة االعتراض على أي قرار تتخذه اللجنة على أن يثبت اعتراضه في محضر
اجتماع اللجنة مع بيان أسباب اعتراضه.
• ال يعد سبب غياب العضو عن االجتماع الذي صدر فيه قرار معين سببا ً لإلعفاء من المسؤولية
إال إذا أثبت عدم تمكنه من االعتراض عليه مباشرة بعد علمه عن القرار.
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متابعة أعمال اللجنة
يرفع رئيس اللجنة توصياتها وما توصلت إليه من نتائج لمجلس اإلدارة في أول اجتماع للمجلس
بعد اجتماع اللجنة.
توثيق اجتماعات اللجنة
• يعد أمين سر اللجنة محاضر اجتماعات اللجنة على أن تتضمن ما يلي:
 مكان االجتماع وتاريخه ووقت بداية ونهاية االجتماع. أسماء األعضاء الحاضرين والمتغيبين مع تدوين أسماء المدعوين لحضور االجتماع من غيرأعضاء اللجنة.
 مداوالت وقرارات اللجنة مع بيان نتائج التصويت عليها وأسباب االعتراض (إن وجدت). تحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ القرار المتخذ وتحديد الوقت الزمني لمباشرتها.• يقوم أمين سر اللجنة بإرسال مسودة محضر االجتماع ألعضاء اللجنة إلبداء مالحظاتهم (إن
وجدت).
• بعد معالجة مالحظات أعضاء اللجنة على مسودة المحضر وبعد موافقة رئيس اللجنة يرسل
أمين سر اللجنة المسودة بعد التعديل ألعضاء اللجنة العتمادها في اجتماع اللجنة التالي.
• يحفظ محضر االجتماع مرفقا ً بجدول أعمال االجتماع وجميع الوثائق المصحوبة في سجل يوقع
عليه رئيس اللجنة وأمينها.
تقييم عمل اللجنة
تقوم اللجنة بتقييم نتائج أعمالها على أن تتضمن عناصر التقييم فاعلية اللجنة في مباشرة مهامها
المحددة لها.
المادة السادسة :تقرير اللجنة للجمعية العمومية
تعد لجنة المراجعة تقريرا ً عن رأيها في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية للشركة وعما قامت به من
أعمال أخرى في نطاق تخصصها.
المادة السابعة :سرية أعمال اللجنة
يجب على كل عضو في اللجنة االلتزام بالمحافظة على سرية المعلومات وما يطلع عليه من وثائق
وال يجوز بأي حال من األحوال حتى وإن انتهت عضويته البوح بها ألي فرد أو أي جهة مالم
يصرح له بذلك من مجلس اإلدارة أو استخدام هذه المعلومات لتحقيق مصلحة شخصية ،وللشركة
الحق في مطالبته بالتعويض في حال اإلخالل بما جاء في هذه المادة كما يسري ذلك على أمين سر
اللجنة.
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المادة الثامنة :تعارض المصالح
• إذا كان للعضو أي تعارض مصالح في الموضوع المدرج على جدول أعمال اللجنة فعليه
اإلفصاح عن ذلك قبل بدء مناقشة الموضوع على أن يثبت ذلك في محضر االجتماع وال يجوز
له مناقشة الموضوع ذي العالقة أو المشاركة في مناقشته أو التصويت عليه.
• إذا حصل تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس اإلدارة ،أو إذا رفض المجلس
األخذ بتوصية اللجنة بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزل وتحديد أتعاب وتقييم أدائه أو
تعيين المراجع الداخلي ،فيجب تضمين تقرير مجلس اإلدارة توصية اللجنة ومبرراتها ،وأسباب
عدم أخذه بها.
المادة التاسعة :مكافآت أعضاء اللجنة
•
•
•

•
•

يحصل عضو لجنة المراجعة على مكافأة سنوية قدرها ( 100,000مائة ألف) لاير سعودي،
ويتم دفعها بشكل ربع سنوي.
يحدد مجلس اإلدارة ما يتلقاه أمين سر اللجنة من مكافآت وبدالت ،وإن كان أمين سر اللجنة هو
أمينا ً لسر المجلس أو أي من اللجان المنبثقة منه ،فإنه ال يحصل على أي مكافآت إضافية.
في حال صدور قرار من مجلس إدارة الشركة أو الجمعية العامة للشركة بإعفاء العضو من
عضويته في لجنة المراجعة بسبب التغيب عن ثالثة اجتماعات متتالية خالل سنة واحدة دون
عذر يقبله مجلس اإل دارة فال يستحق هذا العضو أي مكافآت أو تعويضات عن الفترة التي تلي
آخر اجتماع حضره.
في حال ارتكاب العضو عمل مخل بالشرف واألمانة أو التزوير أو بمخالفة األنظمة واللوائح
في المملكة العربية السعودية أو في أي بلد آخر او إخالله للقيام بمهامه ومسؤولياته فإنه يحق
للشركة المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بسمعتها.
تلتزم الشركة بتغطية مصاريف التنقل والسكن إذا كان العضو من خارج المدينة التي يعقد بها
االجتماع وأي مصاريف أخرى ليتمكن العضو من حضور اجتماعات اللجنة.

المادة العاشرة :تطبيق الالئحة ومراجعتها
يتعين على مجلس اإلدارة مراقبة تطبيق الالئحة والتحقق من فعاليتها ،وتعديلها عند الحاجة .كما
أن الئحة عمل لجنة المراجعة تخضع للمراجعة الدورية من قبل إدارة الحوكمة وإدارة المراجعة
الداخلية بغرض تطويرها وتحديثها بما يتماشى مع األنظمة واللوائح ذات العالقة ووفق ما يراه
مجلس اإلدارة ،وال يجوز التعديل عليها إال بتوصية من مجلس اإلدارة على أن تعرض على الجمعية
العامة إلقرارها.
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المادة الحادي عشر :النفاذ
• تكون الالئحة نافذة من تاريخ إقرارها من قبل الجمعية العامة للشركة.
• كل مالم يرد بشأنه في هذه الالئحة يطبق بشأنه األنظمة واللوائح ذات الصلة الصادرة من
الجهات المختصة.
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الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت
شركة البحر األحمر العالمية

المادة األولى :الغرض
الغرض من لجنة الترشيحات والمكافآت هو مساندة مجلس إدارة الشركة للقيام بالمهام والمسؤوليات
التالية:
• اإلشراف على المكافآت والحوافز لموظفي شركة البحر األحمر العالمية ومتابعة تنفيذها.
• اإلشراف على خطط التعاقب الوظيفي للمناصب التنفيذية في الشركة.
• اإلشراف على عملية الترشح لعضوية مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية بالشركة والتأكد
بربطها باألداء.
• اإلشراف والتأكد من تطبيق سياسة تظلمات الموظفين.
• تقييم أداء اعضاء مجلس اإلدارة واللجان.
المادة الثانية :قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وكيفية ترشيحهم ومدة
عضويتهم
• تشكل لجنة الترشيحات والمكافآت بقرار من مجلس اإلدارة ولمدة ثالث سنوات تبدأ مع بداية
دورة مجلس اإلدارة وتنتهي بانتهاء دورة المجلس.
• يتم تشكيل اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل وبحد اقصى خمسة أعضاء على أن يكون أعضاء
اللجنة من األعضاء غير التنفيذيين ،مع إمكانية تعيين خبراء خارجيين في عضوية اللجنة سواء
كانوا من المساهمين أو من غيرهم شريطة أن يكون من بين أعضائها عضو مستقل على األقل
من أعضاء مجلس اإلدارة.
• يقوم مجلس اإلدارة بتعيين أحد أعضاء اللجنة المستقلين رئيسا للجنة وإذا لم يتم هذا التعيين من
قبل مجلس اإلدارة يختار أعضاء اللجنة من بينهم رئيسا للجنة على أن يكون من األعضاء
المستقلين وأال يكون رئيس مجلس اإلدارة.
• يجب أن يتمتع أعضاء اللجنة بالخبرة المناسبة والمؤهالت ذات العالقة بمهام اللجنة ومسئولياتها
وطبيعة عملها.
• يحق لمجلس اإلدارة عزل أو استبدال أي من أو كل أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت في أي
وقت يراه مناسب ،كما يجوز لعضو اللجنة أن يستقيل من عضوية اللجنة بشرط أن يكون ذلك
في وقت مناسب.
• إذا شغر مركز أحد أعضاء اللجنة كان لمجلس اإلدارة أن يعين عضوا في المركز الشاغر ،على
أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية ،ويجب أن تبلغ هيئة السوق المالية خالل المدة النظامية
من تاريخ حدوث التعيين.
• على الشركة أن تشعر الهيئة بأسماء أعضاء اللجنة وصفات عضويتهم عند تعيينهم وأي تغيرت
تطرأ على اللجنة خالل المدة النظامية التي حددتها الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة
السوق المالية.
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المادة الثالثة :مهام واختصاصات اللجنة
تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت المهام واالختصاصات المتعلقة بجانبين هما المكافآت
والترشيحات باإلضافة إلى ذلك فإنها مسؤولة عن تقديم تقارير عن أنشطتها لمجلس اإلدارة ،حيث
يعد من مهام واختصاصات اللجنة ما يلي:
أوالً :فيما يتعلق بالترشيحات
• اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وممثلي الشركات
التابعة.
• المراجعة السنوية للمتطلبات الالزمة من المهارات أو الخبرات لعضوية مجلس اإلدارة وشغل
وظائف اإلدارة التنفيذية ،وإعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة
وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.
• مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغيرات التي
يمكن إجراؤها.
• وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار
التنفيذيين.
• وضع اإلجراءات الخاصة في حال وجود مركز شاغر ضمن عضوية مجلس اإلدارة أو كبار
التنفيذيين.
• تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة ،واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة
الشركة من خالل ما يلي:
 )1اقتراح اآلليات الالزمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه واإلدارة التنفيذية سنويا وذلك
من خالل مؤشرات قياس مرتبطة بتحقيق األهداف على أن تحدد جوانب القوة والضعف
واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
 )2مساعدة مجلس اإلدارة في مسؤوليته المتعلقة باتخاذ الترتيبات الالزمة للحصول على تقييم
جهة خارجية مختصة ألدائه واإلشراف على عملية التقييم.
• مراجعة مكافآت لجان المجلس والتوصية بأي تعديالت بخصوصها وعرضها على مجلس
اإلدارة العتمادها ،كما يجوز أن تقوم اللجنة بتقديم توصياتها للمجلس في حال شَغر أحد مقاعد
عضوية أي من لجان المجلس بتعيين أعضاء جدد عند الحاجة.
• التحقق بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين والتحقق من عدم وجود أي تعارض
مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة بشركة أخرى.
• دراسة ومراجعة توصيات الرئيس التنفيذي الخاصة بتعيين وإنهاء خدمة كبار التنفيذيين.
• دراسة ومراجعة خطط التعاقب الوظيفي أو اإلحالل الوظيفي للشركة بصفة عامة وللمجلس
والرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين بصفة خاصة.
• توفير التدريب والتعريف لألعضاء الجدد في المجلس واللجان عن مهام الشركة ومنجزاتها بما
يمكنهم من أداء أعمالهم بالكفاءة المطلوبة.
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• مساعدة مجلس اإلدارة في وضع ومراجعة الهيكل التنظيمي للشركة ونموذج التشغيل الذي ينظم
العالقة بين الشركة األم وشركاتها الفرعية.
• التأكد من تطبيق سياسة تظلمات الموظفين والتأكد من فعاليتها.
ثانياً :فيما يتعلق بالمكافآت
• إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة
التنفيذية لتعزز من تحفيز الجهاز اإلداري والمحافظة على الكوادر المتميزة ،ورفعها لمجلس
اإلدارة للنظر فيها تمهيدا العتمادها من الجمعية العامة للشركة ،على أن يراعى في تلك السياسة
اتباع معايير االرتباط باألداء والتأكد من تنفيذها.
• توضيح العالقة بين المكافأة الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أي انحراف جوهري
عن هذه السياسة.
• المراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق أهدافها.
• مراجعة المكافآت المالية للرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين بالشركة وشركاتها التابعة ،بما في
ذلك الحوافز طويلة وقصيرة األجل إلى جانب تحديد سقف النتائج المتوقع تحقيقها من الرئيس
التنفيذي ،وتقديم التوصية بشأنها لمجلس اإلدارة.
• مراجعة توصيات الرئيس التنفيذي حول المكافآت المالية والمزايا األخرى لكبار التنفيذيين
وإجازتها.
المادة الرابعة :صالحيات اللجنة
• العمل والتحري على أي أمر يدخل ضمن اختصاصاتها ومهامها ،أو أي موضوع يطلبه المجلس
على وجه التحديد.
• حق االستعانة بالمشورة القانونية والفنية من أي جهة خارجية متى كان ذلك ضروريا لمساعدة
اللجنة في أداء مهامها.
• يحق للجنة االطالع على كافة البيانات والمعلومات والسجالت المتعلقة بالمكافآت والتعويضات
بالشركة واالطالع على تقارير التعاقب الوظيفي الخاصة بالتنفيذيين.
• تتحمل الشركة أي تكاليف تلزم لقيام اللجنة بعملها.
المادة الخامسة :اجتماعات وضوابط وإجراءات عمل اللجنة
• تجتمع اللجنة أربع مرات خالل العام وال يقل عدد اجتماعاتها عن مرتين خالل العام ،كما يجوز
لها أن تعقد اجتماعات استثنائية أو طارئة حسب ما تقتضيه مصلحة العمل وذلك بناء على دعوة
من رئيس اللجنة أو اثنين من أعضائها.
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• تعقد اللجنة اجتماعها في مركز الشركة الرئيسي ويجوز لها أن تجتمع خارج المركز الرئيسي
للشركة أو تجتمع عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
• يكتمل النصاب القانوني الجتماع اللجنة بحضور نصف أو أغلبية أعضائها أيهما أكثر ،ويجوز
لعضو اللجنة أن يوكل أحد أعضاء اللجنة للحضور نيابة عنه والتصويت على القرارات الصادرة
عن اللجنة.
• ال يجوز لعضو اللجنة الحاضر أصالة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات
االجتماع ،وفي حال تعذر حضور رئيس اللجنة يحق له تفويض أحد أعضاء اللجنة لترأس ذلك
االجتماع ،وفي حال لم يقم رئيس اللجنة بتفويض من يترأس االجتماع يختار االعضاء من بينهم
من يترأس االجتماع.
• تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين ،وعند تساوي األصوات يرجح
الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
• يتم إعداد جدول أعمال االجتماع والذي يتم تضمينه بالدعوة بالتنسيق مع رئيس اللجنة قبل
االجتماع.
• توجه الدعوة لحضور االجتماع من قبل رئيس اللجنة أو أمين سر اللجنة قبل مدة كافية من موعد
االجتماع.
• ال يحق لغير أعضاء اللجنة حضور اجتماعات اللجنة ،إال أنه يمكن لغير أعضاء اللجنة حضور
كل أو جزء من االجتماع بناء على طلب أو دعوة من اللجنة وذلك لتزويدها بالمعلومات الالزمة.
• يتابع مجلس اإلدارة أعمال وأداء اللجنة عبر رئيسها ومن خالل التقارير الدورية والتوصيات
المرفوعة لمجلس إدارة الشركة.
• يحق لعضو اللجنة االعتراض على أي قرار تتخذه اللجنة على أن يثبت اعتراضه في محضر
اجتماع اللجنة مع بيان أسباب اعتراضه.
• ال يعد سبب غياب العضو عن االجتماع الذي صدر فيه قرار معين سببا لإلعفاء من المسئولية
إال إذا أثبت عدم تمكنه من االعتراض عليه مباشرة بعد علمه عن القرار.
المادة السادسة :مكافآت أعضاء اللجنة
• تحدد المكافآت السنوية ألعضاء اللجنة بناء على السياسة التي يضعها مجلس اإلدارة وبما يتوافق
مع األنظمة ذات العالقة.
• تلتزم الشركة بتغطية مصاريف التنقل والسكن إذا كان العضو من خارج المدينة التي يعقد بها
االجتماع وأي مصاريف أخرى ليتمكن العضو من حضور اجتماعات اللجنة.
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المادة السابعة :مهام أمين سر اللجنة
• تنسيق اجتماع اللجنة ووضع مقترح لجدول األعمال بالتنسيق مع رئيس اللجنة.
• تبليغ أعضاء اللجنة بمواعيد االجتماعات وتزويدهم بجدول أعمالها والوثائق الالزمة لدراسة
بنود جدول أعمال اجتماع اللجنة.
• حضور وتوثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محضر وحفظه.
• حفظ السجالت والتقارير التي تعرض على اللجنة.
• تقديم العون والمشورة للجنة في المسائل التي تندرج ضمن اختصاصه.
المادة الثامنة :تطبيق الالئحة ومراجعتها
يتعين على مجلس اإلدارة مراقبة تطبيق الالئحة والتحقق من فعاليتها ،وتعديلها عند الحاجة .كما
أن الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت تخضع للمراجعة الدورية من قبل إدارة الحوكمة وإدارة
المراجعة الداخلية بغرض تطويرها وتحديثها بما يتماشى مع األنظمة واللوائح ذات العالقة ووفق
ما يراه مجلس اإلدارة ،وال يجوز التعديل عليها إال بتوصية من مجلس اإلدارة على أن تعرض
على الجمعية العامة إلقرارها.
المادة التاسعة :النفاذ
• تكون الالئحة نافذة من تاريخ إقرارها من الجمعية العامة للشركة.
• كل مالم يرد بشأنه في هذه الالئحة يطبق بشأنه األنظمة واللوائح ذات الصلة الصادرة عن الجهات
المختصة.
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