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 االلتزام رقم البند رقم المادة
عدم 
 االلتزام

ال 
 ٌنطبق

 تبرٌر عدم االلتزام تطبٌقات الحوكمة

 (:3المادة )
وجوووا التووزام 
الشوووووووووووووووووووركة 
بمبووووووووووووووووووواد  

 الحوكمة

3-1: 
ئٌسٌة رعلى المجلس التؤكد من التزام الشركات المدرجة بالسوق ال

 بالمبادئ المنصوص علٌها بهذا النظام.
   ملتزمة

تقوووووووم الشووووووركة بت بٌووووووق كجوووووورا ات  وكمووووووة الشووووووركات 
المنصوص علٌها بنظام ال وكمة الصادر عن الهٌئوة وتوو ر 
هوووذإل ااجووورا ات اللووومان الم موووئن للمجلوووس  وووً مرا بوووة 

 ممارسات الشركة. 

 

3-2: 
على المجلس أن ٌراجع وٌ دث ت بٌقات ال وكمة التً ٌعتمدها وأن 

 ٌراجعها بصورة منتظمة.
   ملتزمة

ٌإمن مجلس اادارة بلرورة الت وٌر المستمر لممارسوات 
ال وكمة لٌتناسو  موع اا تٌاجوات المتؽٌورة وكوذلت االتوزام 
بمراجعووووة ممارسووووات ال وكمووووة بشووووك  دائووووم مووووع كلووووا ة 
التعوودٌ ت ال زمووة موون .ن يهوور. وٌهوودؾ هووذا التقرٌوور كلووى 

 تقدٌم ممارسات الشركة عن ال وكمة

 

3-3: 
جع وٌ ور باستمرار  واعد السلوت المهنً التً على المجلس أن ٌرا

تجسد  ٌم الشركة والسٌاسات وااجرا ات الداهلٌة األهرى التً ٌج  
على أعلا  مجلس اادارة وموظفً ومستشاري الشركة االلتزام بها 

)ٌجوز أن تتلمن  واعد السلوت المهنً هذإل على سبٌ  الذكر ال ال صر 
نة التد ٌق وأنظمة الشركة وسٌاسة مٌثاق مجلس اادارة ومواثٌق لج

تعام ت األ راؾ ذات الع  ة و واعد تداو  األشهاص البا نٌٌن(، 
وعلى المجلس مراجعة مبادئ السلوت المهنً بصورة دورٌة بؽٌة أن 

 ٌلمن أنها تعكس أ ل  الممارسات وتلبً  اجات الشركة.

   ملتزمة

السووولوت ٌقووووم مجلوووس اادارة باسوووتمرار بمراجعوووة  واعووود 
المهنووً والسٌاسووات وااجوورا ات الداهلٌووة األهوورى كمٌثوواق 
المجلووس و واعوود تعووام ت األ ووراؾ ذات الع  ووة و واعوود 
تووداو  األشووهاص البووا نٌٌن وٌعموو  علووى ت وٌرهووا لتلبٌووة 

  اجات الشركة.

 

 (:4المادة )
مٌثووووووووووووووووووووووواق 

 المجلس

مهام المجلس على المجلس أن ٌعتمد مٌثا اً لمجلسه ٌ ّدد المٌثاق بالتفصٌ  
ٌّداً تاماً، وٌج   ٌّدوا بها تق ٌّاته وواجبات أعلاإإل التً ٌج  أن ٌتق ومسإول

ٌُصاغ المٌثاق المذكور و قا أل كام هذا النظام و بقا للنموذج  أن 
االسترشادي المر ق بهذا النظام، وأن ٌإهذ بعٌن األعتبار عند مراجعة 

ٌئة من و ت يهر، كما المٌثاق كلى التعدٌ ت التً ٌمكن أن تجرٌها اله
ٌج  نشر مٌثاق مجلس اادارة على مو ع الشركة االكترونً وجعله 

 متوا را للجمهور.

   ملتزمة
ت وووووودد ال ئ ووووووة الداهلٌووووووة للمجلووووووس كا ووووووة المسووووووإولٌات 
وااللتزامات وٌتقٌود بهوا مجلوس اادارة و ود توم نشورها علوى 

 المو ع االلكترونً للشركة  ا  ع المساهمٌن.
 

 (:5ة )الماد
مهّمووووووووووووووووووووووووة 
المجلوووووووووووووووووس 
 ومسإولٌاته

5-1: 
ٌّة  ٌتولى المجلس كدارة الشركة بشك   ّعا ، وٌكون مسئوال مسإول

ٌّة عن ااشراؾ على كدارة الشركة بال رٌقة المناسبة.  جماع
   ملتزمة

لمجلووس اادارة أوسووع السوول ات  ووً كدارة الشووركة وال ٌ وود 
من سل اته كال ما نوص علٌوه القوانون أو النظوام األساسوً أو 
 ووووورارات الجمعٌوووووة العاموووووة وٌكوووووون أعلوووووائه مجتمعوووووٌن 
مسوووإولون مسوووإولٌة تلوووامنٌة مباشووورة عموووا ٌصووودر عووون 

 من النظام األساسً(. 33المجلس من  رارات )المادة 

 

5-2: 
ٌّاته المنصوص علٌها  ً مٌثاق باالا ة  كلى مهام المجلس ومسإول

 :مجلس كدارة الشركة، ٌتولى المجلس المهام التالٌة
  ٌتولى المجلس المسإلٌات التالٌة :   ملتزمة

5-2-1: 
الموا قة على األهداؾ االستراتٌجٌة للشركة، تعٌٌن المدرا ، ت دٌد 

اادارة، ولمان ولع ه   مكا آتهم وكٌفٌة استبدالهم، ومراجعة أدا  
 .(succession planning) التعا   على كدارة الشركة

   ملتزمة

رسوووووم السٌاسوووووة العاموووووة للشوووووركة وكسوووووتراتٌجٌة عملهوووووا  -
 وااشراؾ على تنفٌذها.

 
 منا شة وكعتماد البٌانات المالٌة الدورٌة للشركة. -
 
 تعٌٌن المدرا  وكستبدالهم ومراجعة أدا  اادارة. -

 

5-2-2: 
ٌّد الشركة بالقوانٌن واللوائح ذات الصلة، وبالعقد التؤسٌسً  التؤكد من تق
للشركة وبنظامها األساسً، كما ٌت م  المجلس مسإولٌة  ماٌة الشركة 

   ملتزمة
 
وبعقوووووود لوووووومان تقٌوووووود الشووووووركة بووووووالقوانٌن واللوووووووائح  -

 التؤسٌس والنظام األساسً ونظام ال وكمة
 



 من األعما  والممارسات ؼٌر القانونٌة أو التعسفٌة أو ؼٌر المناسبة
5-3: 

ٌ ّق للمجلس تفوٌض بعض ص  ٌاته كلى لجان هاصة  ً الشركة، 
ٌّات م ددة، وتمارس عملها  وتشكٌ  تلت اللجان هاصة بهدؾ كجرا  عمل
و قا لتعلٌمات ه ٌة ووال ة تتعلق ب بٌعة المهمة، و ً جمٌع األ وا ، 

جمٌع الص  ٌات أو السل ات التً  ّولها  ٌبقى المجلس مسئوال عن
 وعن أعما  تلت اللجان

   ملتزمة

لمٌثواق  تتم منا شة األمور الهامة  ً مجلس اادارة ،  وو قاً 
توومت تفوووٌض لجووان مإ تووة تلوو لع بمسووئولٌة  مجلووس اادراة

معاونة المجلس للقٌام بمهامه ولت سٌن كفا توه وتجتموع تلوت 
 اللجان عند ال اجة .

 

 (:6المادة )
واجبووووووووووووووووووات 
أعضوووووووووووووووووووا  
مجلس اإلدارة 

 االئئمانٌة

6-1: 
ٌمث  مجلس اادارة كا ة المساهمٌن، وعلٌه بذ  العناٌة ال زمة  ً كدارة 
ٌّة، كما هً م ّددة  ً القوانٌن واللوائح  ٌّد بالسل ة المإسس الشركة والتق

 ذات الصلة بما  ٌها هذا النظام ومٌثاق المجلس

   ملتزمة

كدارة الشركة مجلس كدارة مكون من تسعة أعلا . ٌتولى 
ٌمث  ث ثة منهم المإسسٌن  ً  ٌن ٌتم انتها  با ً 

من النظام  28األعلا  ك  ث ث سنوات و قا للمادة 
 األساسً للشركة.

 

6-2: 
ٌج  على أعلا  مجلس اادارة العم  دائماً على أساس معلومات 

ٌّة، وبالعناٌة واالهتما م ال زمٌن، ولمصل ة الشركة وال ة وب سن ن
 والمساهمٌن كا ة

   ملتزمة

ٌ ص  كا ة أعلا  مجلس اادارة على كا ة المعلومات 

 ً أي  أمٌن سر المجلسوالمستندات والوثائق عن  رٌق 
 و ت

 

6-3: 
ٌج  على أعلا  مجلس اادارة العم  بفاعلٌة ل لتزام بمسإولٌاتهم تجاإل 

 الشركة.
   ملتزمة

أعلا  المجلس بمسإولٌاتهم تجاإل الشركة كما ٌلتزم  -
 ٌلتزمون بتنفٌذ كا ة القرارات التً تصدر عن المجلس.

 
ٌقوم األعلا  بمنا شة المولوعات المدرجة على جدو   -

 أعما  ك  كجتماع وٌدلوا بآرائهم.
 
ٌقوم األعلا  بتنفٌذ المهام التً ٌكلفهم بها المجلس و ً  -

 ال دود التً ٌرسمها لهم.

 

 (:7المادة )
 ًّ فصووم منصووب
رئوٌس مجلوس 

اإلدارة 
والوووووووووووووورئٌس 

 التنفٌذي

7-1: 
ال ٌجوز الجمع بٌن منص  رئٌس مجلس اادارة ومنص  الرئٌس 

 التنفٌذي أو أي منص  تنفٌذي .هر  ً الشركة.
   ملتزمة

ٌوجد  ص  والح للمسئولٌات بٌن رئٌس مجلس اادارة 
والعلو المنتد   ٌث أنت سعادة السٌد/ ناصر بن  مد 

السلٌ ً هو رئٌس مجلس اادارة وٌمارس مهامه 
وسل اته المنصوص علٌها بالنظام األساسً والقوانٌن 

العلو –السارٌة ، وٌتولى السٌد/ أ مد م مد األصمخ 
 ٌة للشركة. المنتد ، اادارة الٌوم

 

7-2: 
 ً جمٌع األ وا ، ٌج  أالّ ٌكون لشهص وا د  ً الشركة سل ة م لقة 

 التهاذ القرارات.
   ملتزمة

ٌشارت جمٌع أعلا  مجلس اادارة  ً كجتماعات المجلس 
الدورٌة وٌدلون بآرائهم ومقتر اتهم  ً رسم السٌاسة 

العامة للشركة وتصدر  رارات المجلس بؤؼلبٌة أصوات 
ال الرٌن  إذا تساوت رجح الجان  الذي منه الرئٌس ، 

وللعلو المعترض أن ٌثبت كعتراله  ً م لر 
 االجتماع  وال سل ة م لقة أل د  ً كتهاذ القرارات.

 

 (:8المادة )
واجبووووووووووووووووووات 
رئوٌس مجلوس 

 اإلدارة

8-1: 
ٌكون رئٌس مجلس اادارة مسئوال عن  سن سٌر عم  مجلس اادارة 

و ّعالة، بما  ً ذلت  صو  أعلا  مجلس اادارة على ب رٌقة مناسبة 
 المعلومات الكاملة والص ٌ ة  ً الو ت المناس .

   ملتزمة
رئٌس مجلس اادارة هو رئٌس الشركة وٌمثلها أمام 
القلا  ولدى الؽٌر ، ومع مراعاة ما للرئٌس من 
 كهتصاصات مقررة بالقانون أو النظام األساسً.

 

8-2: 
مجلس اادارة أن ٌكون علواً  ً أّي لجنة، من لجان  ال ٌجوز لرئٌس

 المجلس المنصوص عنها  ً هذا النظام.
 

ؼٌر 
 ملتزمة

  
رئٌس مجلس اادارة علواً  ً لجنة 
المكا آت والترشٌ ات وال وكمة، 
 وسٌتم تعدٌ  تشكٌ  اللجنة  رٌبا.



8-3: 
ٌّات رئٌس مجلس اادارة،  ل ً عن تلت  التً تتلّمن واجبات ومسإول
 ٌنّص علٌها مٌثاق المجلس، على سبٌ  الذكر ال ال صر، ما ٌلً:

ٌّة بشك   ّعا   -1 التؤكد من  ٌام المجلس بمنا شة جمٌع المسائ  األساس
 و ً الو ت المناس .

   ملتزمة

من مٌثاق  8من الئ ة المجلس  والمادة  6و قاً للمادة 
 ال وكمة ٌهتص الرئٌس بما ٌلً :

 لإلجتماع.دعوة المجلس  -
 
ك رار مشروع جدو  األعما  لك  كجتماع من كجتماعات  -

 المجلس
 
 رئاسة الجلسات وكدارتها -
 
 تمثٌ  المجلس أمام القلا  ولدى الؽٌر. -
 
ااشراؾ األعلى على كا ة أعما  المجلس وتنفٌذ  -

  راراته.
 
 رئاسة إجتماعً الجمعٌة العامة العادٌة وغٌر العادٌة: -
سٌر العم  بالمجلس كما ٌلمن  صو  ٌلمن  سن . 1

األعلا  على المعلومات الكاملة والص ٌ ة  ً الو ت 
 المناس  و وراً عبر البرٌد االكترونً الهاص بك  علو.

 
ٌلمن التواص  مع المساهمٌن وكٌصا  أرا هم  .2

للمجلس عبر مو ع الشركة االكترونً  ل ً عن منا شتهم 
 لسنوي.ه   اجتماع الجمعٌة العامة ا

 
ٌتم منا شة وتقٌٌم كا ة  رارات وكجرا ات المجلس عن  -

 ك  سنة بؤو  اجتماع  ً السنة التالٌة.
 
ٌتم تشجٌع أعلا  المجلس على المشاركة بشك   عا   -

 ً تصرٌؾ شئون المجلس عن  رٌق تكلٌفهم ببعض 
 المهام المتعلقة بؤعماله ولجانه

 

الموا قة على جدو  أعما  كّ  اجتماع من اجتماعات مجلس اادارة  -2
مع األهذ بعٌن االعتبار أّي مسؤلة ٌ ر ها أي علو من أعلا  مجلس 
اادارة، وٌجوز أن ٌفّوض الرئٌس هذإل المهّمة كلى علو  ً المجلس، 
 ؼٌر أّن الرئٌس ٌبقى مسئوال عن أ عا   ٌام العلو المفوض بهذإل المهّمة

    ةملتزم

تشجٌع جمٌع أعلا  المجلس على المشاركة بشك  كلً و ّعا   ً  -3
 تصرٌؾ شإون المجلس للمان  ٌام المجلس بما  ٌه مصل ة الشركة.

    ملتزمة

ًّ مع المساهمٌن وكٌصا  .رائهم  -4 لمان وجود  نوات التواص  الفعل
 كلى مجلس اادارة

    ملتزمة

ك ساح المجا  ألعلا  المجلس ؼٌر التنفٌذٌٌن، بصورة هاصة،  -5
بالمشاركة الفّعالة وتشجٌع الع  ات البّنا ة بٌن أعلا  المجلس التنفٌذٌٌن 

 وؼٌر التنفٌذٌٌن.
    ملتزمة

 
  لمان كجرا  تقٌٌم سنوّي ألدا  المجلس. -6

ؼٌر 
 ملتزمة

 جاري كعداد برنامج التقٌٌم  

 (:9المادة )
مجلوس  تشكٌم
 اإلدارة

9-1: 
ٌُ ّدد تشكٌ  المجلس  ً نظام الشركة األساسً، وٌج  أن ٌتلّمن 

المجلس أعلا  تنفٌذٌٌن وأعلا  ؼٌر تنفٌذٌٌن وأعلا  مستقلٌن، وذلت 
بهدؾ لمان عدم ت كم شهص وا د أو مجموعة صؽٌرة من األشهاص 

  ً  رارات المجلس

   ملتزمة

من النظام األساسً للشركة ٌتكون  28و قاً لنص المادة  -
مجلس اادارة من تسعة أعلا . ٌمث  ث ثة منهم 

المإسسٌن  ً  ٌن ٌتم انتها  با ً األعلا  ك  ث ث 
 . ةمن النظام األساسً للشرك 28سنوات و قا للمادة 

 
تمت تعٌٌن وكنتها  المجلس ال الً من  ب  المساهمٌن  -

دٌة الذي عقد  ً األو  ه   كجتماع الجمعٌة العامة العا
 م.   2014من كبرٌ  

 

9-2: 
ٌج  أن ٌكون ثلث أعلا  مجلس اادارة على األ ّ  أعلا  مستقلٌّن 

ٌّة األعلا  أعلا  ؼٌر تنفٌذٌٌن.  وٌج  أن تكون أكثر
   ملتزمة

جمٌع أعلا  المجلس هم من المستقلٌن، وتتوا ر  ٌهم 
تفصٌلً الشرو  الواردة بنظام ال وكمة. )مر ق كشؾ 

بؤسما  أعلا  مجلس اادارة ال الٌٌن والجهات التً 
 ٌمثلونها وصفة ك  منهم كمستق  أو تنفٌذي(.

 

 جمٌع أعلا  المجلس ٌ ملون مإه ت علٌا  ً    ملتزمة :9-3



ٌج  أن ٌكون علو مجلس اادارة مإه ، وٌتمتع بقدر كاؾ من 
المعر ة باألمور اادارٌة والهبرة المناسبة لتؤدٌة مهامه بصورة  ّعالة لما 

ٌّن علٌه تهصٌص الو ت الكا ً للقٌام بعمله  ٌه مصل ة الشركة، كما  ٌتع
 بك  نزاهة وشفا ٌة بما ٌ قق مصل ة الشركة وأهدا ها وؼاٌاتها.

تهصصاتهم وجمٌعهم ذوو هبرة كبٌرة  ً مجا  علوٌة 
 مجالس اادارات تإهلهم ألدا  مهامهم بصورة  عالة.

9-4: 
ٌج  على المترشح لمنص  علو مجلس اادارة المستق  أن ال تزٌد 
نسبة تملكه من رأس ما  الشركة عن عدد االسهم الم لوبة للمان 

 علوٌته  ً مجلس ادارة الشركة.

   ملتزمة

من النظام األساسً للشركة ٌشتر   29و قاً لنص المادة 
 ً المرشح لعلوٌة مجلس اادارة أن ٌكون مالكاً لعدد 

سهم من رأس ما  الشركة ٌهصص للمان  500000
 قوق الشركة والمساهمٌن والدائنٌن والؽٌر عن المسإولٌة 

 التً تقع على أعلا  مجلس اادارة

 

الموووووووووووووووووووووووادة 
(10:) 

أعضوووووووووووووووووووا  
مجلووووووووووووووووووووس 
اإلدارة غٌوووووووور 

 التنفٌذٌٌن

10-1: 
تتلّمن واجبات أعلا  مجلس اادارة ؼٌر التنفٌذٌٌن على سبٌ  المثا  

 ٌلً:ال ال صر، ما 
 

10-1-1: 
المشاركة  ً اجتماعات مجلس اادارة، وكع ا  رأي مستقّ   و  
المسائ  االستراتٌجٌة، السٌاسة، األدا ، المسا لة، الموارد، التعٌٌنات 

ٌّة ومعاٌٌر العم .  األساس

   ملتزمة

 
ٌلتزم أعلا  المجلس ب لور ااجتماعات الدورٌة   -

كتابً ، كما  دون تهلؾ كال بعذر وبناً  على كعتذار
  لروا كجتماعً الجمعٌة العامة العادٌة وؼٌر العادٌة.

 
 
ٌقوم األعلا  بمنا شة المولوعات المدرجة على جدو   -

أعما  ك  كجتماع وٌدلوا بآرائهم وال ٌوجد  ً لوائح 
 مجلس اادارة كستثنا  من المشاركة  ً النقاش والتصوٌت.  

 

10-1-2: 
ٌّة  لمصالح الشركة والمساهمٌن  ً  ا   صو  أّي لمان كع ا  األولو

 تلار  للمصالح.
   ملتزمة

ٌلتتزم اعلا  مجلس االدارة بت بٌق السٌاسات الهاصة 
بتلار  المصالح وٌع ون االولوٌة لمصالح الشركة ولم 

 2014تسج  اي  الة تلار  مصالح  ً عام 
 

10-1-3: 
 المشاركة  ً لجنة التد ٌق  ً الشركة.

   ملتزمة
تشك  لجنة التد ٌق بالكام  من أعلا  مجلس اادارة، 

 وٌجتمع أعلا  اللجة بصفة دورٌة.
 

10-1-4: 
مرا بة أدا  الشركة  ً ت قٌق ؼاٌاتها وأهدا ها المتفق علٌها، ومراجعة 

ٌّة  ٌّة ونصؾ السنو التقارٌر الهاصة بؤدائها بما  ٌها التقارٌر السنو
ٌّة.  والربع

   ملتزمة
مجلس االدارة باال  ع على التقارٌر ٌقوم اعلا  

 الهاصة بالشركة واعتمادها  ً اجتماعات مجلس االدارة
 

10-1-5: 
ااشراؾ على ت وٌر القواعد ااجرائٌة الهاصة ب وكمة الشركة، 

 لإلشراؾ على ت بٌقها بشك  ٌتوا ق وتلت القواعد.
   ملتزمة

ٌلتزم أعلا  باالشراؾ والمراجعة على ما ٌستجد  ً 
مجا  ال وكمة وم ابقة ذلت لمٌثاق ال وكمة الهاص 

 بالشركة.
 

10-1-6: 
كتا ة مهاراتهم وهبراتهم واهتصاصاتهم المتنّوعة ومإّه تهم لمجلس 

اادارة أو لجانه المهتلفة من ه    لورهم المنتظم الجتماعات 
ٌّة، و همهم ألرا   ٌّات العموم المجلس، ومشاركتهم الفّعالة  ً الجمع

 المساهمٌن بشك  متوازن وعاد .

   ملتزمة
أعلا  مجلس االدارة من ذوي الهبرة  ً مجا  عما  

 الشركة وٌقدمون كا ة هبراتهم ومهاراتهم لمجلس االدارة.
 

10-2: 
ٌّة أعلا  المجلس ؼٌر التنفٌذٌٌن  ل  رأي مستشار هارجً  ٌجوز ألكثر

 تهص الشركة.مستقّ  على نفقة الشركة،  ٌما ٌتعلق بؤي مسؤلة 
   ملتزمة

ٌجوز ألعلا  المجلس ؼٌر التنفٌذٌٌن  ل  راي مستشار 
 2014هارجً ولكن لم ٌتم ذلت ه   

 

 (:11المادة )
اجتماعووووووووووووات 

 المجلس
11-1: 

ٌج  أن ٌعقد المجلس اجتماعات بشك  منتظم بما ٌإّمن القٌام بمهام 
 المجلس بصورة  ّعالة، وٌج  أن ٌعقد المجلس سّت اجتماعات  ً السنة 

 الوا دة على األ ّ ، وما ال ٌق  عن اجتماع وا د ك  شهرٌن.

 
ؼٌر 
 ملتزمة

  

 
عقد مجلس اادارة أربعة كجتماعات 

بسب   2014 ق  ه   العام 
تهابات الفترة الجدٌدة للمجلس، ان

وتؤهر اجتماع الجمعٌة العاملة  ً 
 شهر أبرٌ 

11-2: 
ٌجتمع المجلس بنا  على دعوة رئٌسه أو بنا  على  ل  ٌقّدمه علوان 

   ملتزمة
من النظام األساسً للشركة  ٌجتمع المجلس  35و قاً للمادة 

بنا  على دعوة من الرئٌس أو بناً  على  ل  ه ً ٌقدمه 
 



من أعلائه، وٌج  كرسا  الدعوة الجتماع المجلس لكّ  علو من 
جدو  أعلا  المجلس  ب  أسبوع على األ ّ  من تارٌخ االجتماع مع 

أعما  االجتماع، علماً أنه ٌ ّق لكّ  علو  ً مجلس اادارة كلا ة أّي 
 بند على جدو  األعما .

علوان من أعلائه وتوجه الدعوة كلى األعلا   ب  
ااجتماع بؤسبوعٌن من تارٌخ ااجتماع مر قاً بها جدو  
األعما  وٌ ق للعلو ك تراح كلا ة أي بند على جدو  

 األعما .   

 (:12المادة )
أموووووووٌن سووووووووّر 

 المجلس

12-1: 
ٌّن المجلس أمٌن سّر للمجلس ٌتولى تدوٌن م الر اجتماعاته  و راراته ٌع

 ً سج  هاص مر م بصورة مسلسلة وبٌان األعلا  ال الرٌن وأي 
ت فظات ٌبدونها، كما ٌتولى  فظ جمٌع م الر اجتماعات المجلس 
وسج ته ود اترإل والتقارٌر التً ُتر ع من المجلس وكلٌه، وٌج  على 
أمٌن سّر المجلس وت ت كشراؾ الرئٌس تؤمٌن  سن كٌصا  وتوزٌع 

تماع والوثائق والمعلومات وجدو  األعما ، والتنسٌق أوراق عم  االج
 ٌما بٌن أعلا  المجلس وبٌن المجلس وأص ا  المصالح ايهرٌن 

 بالشركة بما  ٌهم المساهمٌن واادارة والموظفٌن.
 

   ملتزمة

ٌتولى مدٌر التسوٌق والع  ات العامة مسإولٌة أمانة السر 
سنوات( مهام أمٌن سر المجلس بناً   9للمجلس )هبرة 

على  رار من المجلس وٌقوم بتسجٌ  وتنسٌق جمٌع 
م الر كجتماعات المجلس وسج ته ود اترإل والتقارٌر 

 التً تر ع من المجلس وكلٌه.    

 

12-2: 
أن ٌتؤّكد من أّن أعلا  المجلس ٌمكنهم الوصو  على أمٌن سّر المجلس 

بشك  كام  وسرٌع كلى كّ  م الر اجتماعات المجلس والمعلومات 
 والوثائق والسج ت المتعلقة بالشركة.

   ملتزمة
ٌتولى أمٌن السر تؤمٌن كٌصا  وتوزٌع المعلومات أوالً 

 بؤو  والوثائق والسج ت وم الر ااجتماعات
 

12-3: 
ٌتمّكن جمٌع أعلا  مجلس اادارة من االستفادة من هدمات ٌج  أن 

 أمٌن سّر المجلس ومشورته.
   ملتزمة

ٌ م  امٌن سر مجلس االدارة شهادة البكالورٌوس  ً 
سنوات كؤمٌن سر  9مجا  االع م ولدٌه هبرة أكثر من 

مجلس ادارة  ً دولة   ر، وهو على اتصا  دائم 
 وكشعارهم بالمستجدات.باألعلا  لتلبٌة أي استفسارات، 

 

12-4: 
ال ٌجوز تعٌٌن أمٌن سّر المجلس أو  صله كالّ بموج   رار صادر عن 

 مجلس اادارة.
   ملتزمة

مجلس اادارة و دإل هو الو ٌد الذي له  ق كصدار  رار 
تعٌٌن أو ك الة أمٌن السر و قاً ل ئ ة المجلس، و د أصدر 

 .2010أؼس س  9المجلس  رارإل بتارٌخ 
 

12-5: 
ٌفّل  أن ٌكون أمٌن سّر المجلس علواً  ً هٌئة م اسبٌن م تر ٌن 

معترؾ بها أو علواً  ً هٌئة أمنا  سّر شركات معتمدة 
(Chartered اً أو ٌ م  شهادة من جامعة ٌّ ( معترؾ بها أو م ام

معترؾ بها، أو ما ٌعادلها، وأن تكون له هبرة ث ث سنوات على األ ّ  
 ة عامة مدرجة أسهمها  ً السوق. ً تولًّ شإون شرك

   ملتزمة
ٌ م  امٌن سر مجلس االدارة شهادة البكالورٌوس  ً 

سنوات كؤمٌن سر  9مجا  االع م ولدٌه هبرة أكثر من 
 مجلس ادارة  ً دولة   ر.

 

 (:13المادة )
تضووووووووووووووووووارا 
المصووووووووووووووووال  
وتعوووووووووووووام ت 
األشوووووووووووو ا  

 الباطنٌٌن

 
13-1: 

 واعدها وكجرا اتها العامة التً تتعلق على الشركة أن تعتمد وتعلن عن 
ٌّة صفقة تجارٌة مع  رؾ أو أ راؾ ذي ع  ة )وهو  بإبرام الشركة أل
ما ٌعرؾ بسٌاسة الشركة العامة  ٌما ٌتعلق باأل راؾ ذات الع  ة(، و ً 
ٌّة صفقة تجارٌة مع  رؾ ذي  جمٌع األ وا ، ال ٌجوز للشركة كبرام أ

لسٌاسة الشركة المتعلقة باأل راؾ ذات  ع  ة كال مع المراعاة التامة
ٌّة واانصاؾ  الع  ة، وٌج  أن تلّمن تلت السٌاسة مبادئ الشفا 

ٌّة صفقة مع  رؾ ذي ع  ة من  واا صاح، وأن تت ل  الموا قة على أ
  ب  الجمعٌة العامة للشركة.

 

   ملتزمة

أعتمدت الشركة الئ ة تعارض المصالح للمان كلتزام ك  
وموظفٌها وأعلا  مجلس كداراتها بالقواعد من الشركة 

والمعاٌٌر واللواب  المهنٌة المتعارؾ علٌها عالمٌاً لتعزٌز 
ثقة الؽٌر  ً نزاهة الشركة والعاملٌن بها على كا ة 

 المستوٌات.

 

13-2: 
 ً  ا   رح أٌة مسؤلة تتعلق بتلار  مصالح أو أّي صفقة تجارٌة بٌن 

   ملتزمة
و قاً لمٌثاق مجلس اادارة ال ٌجوز أن ٌكون للرئٌس أو أي 

علو مصل ة مباشرة أو ؼٌر مباشرة  ً العقود أو 
 



كدارتها أو أّي  رؾ ذي ع  ة له بؤعلا  الشركة وأ د أعلا  مجلس 
مجلس اادارة، ه   اجتماع المجلس،  إنه ٌج  منا شة المولوع  ً 
ًّ الذي ال ٌ ّق له م لقاً المشاركة  ً التصوٌت على  ؼٌا  العلو المعن
الصفقة، وبؤي  ا  ٌج  أن تتّم الصفقة، و قاً ألسعار السوق وعلى أساس 

 لّمن شرو اً تهالؾ مصل ة الشركة.تجارّي ب ت، وٌج  أن ال تت

 الصفقات التً تبرم مع الشركة أو ل سابها

13-3: 
و ً جمٌع األ وا ، ٌج  اا صاح عن هذإل الصفقات  ً التقرٌر السنوّي 
ٌّة العامة التً تلً هذإل  ٌُشار كلٌها بالت دٌد  ً الجمع للشركة، وٌج  أن 

 الصفقات التجارٌة.

   ملتزمة

و قاً لمٌثاق مجلس اادارة ٌتم اا صاح عن أي عملٌات 
تلار  المصالح او عملٌة بٌن الشركة وا د أعلا  
المجلس او أي  رؾ ذي ع  ة ، وٌتم ذلت بؤن ٌلع 
مجلس اادارة سنوٌاً ت ت تصرؾ مساهمٌن ا  عهم 
الهاص كشفاً تفصٌلٌاً ٌتلمن جمٌع المبالػ أو المزاٌا أو 

ص  علٌها رئٌس أو علو مجلس اادارة المكا آت التً  
ه   السنة المالٌة ، كذلت العملٌات  التً ٌكون أل د 

 أعلا  المجلس مصل ة  ٌها .  

 

13-4: 
ٌج  اا صاح عن تداو  أعلا  المجلس  ً أسهم الشركة وبؤورا ها 

ٌّة األهرى، وٌج  أن تعتمد الشركة  واعد وكجرا ات وال ة ت كم  المال
 مجلس اادارة والموظفٌن  ً أسهم الشركة. تداو  أعلا 

   ملتزمة

لم ٌتم عقد أو كبرام عقود ما بٌن رئٌس أو أ د أعلا  
سواً  بصورة  2014المجلس وبٌن الشركة هذا العام 

مباشرة أو ؼٌر مباشرة، وٌتم كه ار أعلا  المجلس 
بو ؾ أي تعام ت على أسهمهم  ب  كجتماعات المجلس 

ت المالٌة الدورٌة و ب  كجتماع الجمعٌة التً تنا ش البٌانا
العامة بهمسة عشر ٌوماً كما ته ر بورصة   ر  ً نفس 

 الو ت.

 

 (:14المادة )
مهّمووووووووووووووووووووات 
المجلوووووووووووووووووس 
وواجباتووووووووووووووه 

 األ رى

14-1: 
ٌج  أن تو ر الشركة ألعلا  مجلس اادارة كا ة المعلومات والبٌانات 

بؤعمالهم واالمام بكا ة والسج ت الهاصة بالشركة، بما ٌمكنهم القٌام 
الجوان  المتعلقة بالعم ، وٌج  على اادارة التنفٌذٌة للشركة تزوٌد 

 المجلس ولجانه بجمٌع الوثائق والمعلومات الم لوبة.

   ملتزمة
ٌ ص  كا ة أعلا  مجلس اادارة على كا ة المعلومات 

والمستندات والوثائق عن  رٌق سكرتارٌة المجلس  ً أي 
 و ت.

 

14-2: 
على أعلا  مجلس اادارة لمان  لور أعلا  لجان التعٌٌنات 

ٌّة  والمكا آت والتد ٌق وممّثلٌن عن المد قٌن الهارجٌٌن، اجتماع الجمع
 العمومٌة.

   ملتزمة

تم توجٌه الدعوة لك  من المد ق الداهلً والهارجً 
وأعلا  اللجان المهتلفة  ً كجتماع الجمعٌة العامة 

م ولم ٌسبق أن 2014كبرٌ   1السنوي الذي عقد بتارٌخ 
 تهلؾ أ د منهم  ً أي كجتماع سابق.  

 

14-3: 
على المجلس أن ٌلع برنامج تدرٌبً ألعلا  مجلس اادارة المنلمٌن 

للمان تمّتع أعلا  المجلس عند انتهابهم بفهم مناس  لسٌر عم    دٌثاً،
ٌّاتهم تمام اادرات. ٌّاتها، وكدراكهم لمسإول  الشركة، وعمل

   ملتزمة

ٌتم شرح وبٌان المسإلٌات الملقاة على عاتق علو مجلس 
اادارة لألعلا  الجدد وتوجد برامج تدرٌبٌة ألعلا  

   مجلس اادارة.  

14-4: 
أعلا  مجلس اادارة اادرات الجٌد لدورهم وواجباتهم، وأن ٌثقفوا على 

ٌّة والتجارٌة والصناعٌة و ً عملٌات الشركة  أنفسهم  ً المسائ  المال
ٌّة  وعملها، ولهذإل الؽاٌة، ٌج  على المجلس اعتماد أو كتباع دورات تدرٌب

ٌّة تهدؾ كلى تعزٌز مهارات أعلا  مجلس اادارة  مناسبة ورسم
 تهم.ومعر 

   ملتزمة

ٌتمتع أعلا  مجلس اادارة بالهبرة الكا ٌة لتسٌٌر أعما   
الشركة  ٌث أنهم جمٌعاً من ذوي الكفا ات بجهات عملهم 

ومشهود لهم بالهبرة ال زمة لتسٌٌر أعما  الشركة 
 كؤعلا  بمجالس كدارات الشركات الكبرى. 

 

14-5: 
على مجلس اادارة أن ٌبقً أعلاإإل على الدوام م لعٌن على الت ورات 

 ً مجا  ال وكمة وأ ل  الممارسات  ً هذا الهصوص، وٌجوز 
   ملتزمة

ٌتم عرض أنظمة ال وكمة وما ٌ رأ علٌها من كلا ات أو 
دٌ ت من الهٌئة عن  رٌق سكرتارٌة  المجلس لمن تع

 جدو  أعما  ااجتماع.
 



للمجلس تفوٌض ذلت كلى لجنة التد ٌق أو لجنة ال وكمة أو أي جهة أهرى 
 ٌراها مناسبة.

14-6: 
ًّ كجرا ات وال ة ا الة أعلا  مجلس  أن ٌتلّمن نظام الشركة األساس

ٌّبهم عن اجتماعات المجلس.  اادارة  ً  الة تؽ
   ملتزمة

ٌتلمن النظام األساسً للشركة كجرا ات ك الة رئٌس أو 
اادارة  ً  الة تؽٌبهم  و قاً لنص المادة أعلا  مجلس 

من النظام األساسً للشركة  إنه كذا تؽٌ  علو  37
مجلس اادارة عن  لور ث ثة  كجتماعات متتالٌة 

للمجلس أو همسة كجتماعات ؼٌر متتالٌة دون عذر ٌقبله 
 36المجلس أعتبر مستقٌ ً ، كما أنه و قاً لنص المادة 

  رئٌس مجلس اادارة أو أ د ٌجوز للجمعٌة العامة عز
أعلا  المجلس بناً  على ك تراح صادر من مجلس اادارة 

باألؼلبٌة الم لقة أو بناً  على  ل  مو ع من عدد 
المساهمٌن ٌملكون ما ال ٌق  عن ربع رأس الما  المكتت  

 م2014به ولم تعرض أي من تلت ال االت ه   عام 

 

 (:15المادة )
لجوووان مجلوووس 

 اإلدارة

ٌقوم مجلس اادارة بتقٌٌم مزاٌا كنشا  لجان مهصصة تابعة له لإلشراؾ 
على سٌر الوظائؾ المهمة، وعند البت  ً شؤن اللجان التً سٌقع علٌها 

االهتٌار، ٌؤهذ مجلس اادارة اللجان المذكورة  ً هذا النظام بعٌن 
 االعتبار.

 

   ملتزمة

وو قاً لمٌثاق تتم منا شة األمور الهامة  ً مجلس اادارة ،  
مجلس اادراة تمت تفوٌض لجان مإ تة تل لع بمسئولٌة 

معاونة المجلس للقٌام بمهامه ولت سٌن كفا ته وتجتمع تلت 
 اللجان عند ال اجة.

 

 (:16المادة )
تعٌٌن أعضوا  
مجلووووووووووووووووووووس 

لجنووووة  -اإلدارة
 الترشٌحات

16-1: 
ٌّة ٌج  أن ٌتّم ترشٌح وتعٌٌن أعلا  مجلس اادارة و قاً اجرا ا ت رسم

 وصارمة وشفا ة.
   ملتزمة

كلا ة لما تنص علٌه مواد النظام األساسً للشركة من 
شرو  ترشٌح علو مجلس اادارة ٌتولى المجلس 

مراجعة كشؾ المرش ٌن بد ة وٌتم كه ار كدارة الشركات 
بالكشؾ النهائً مع صور  لبات الترشح ومعلومات 

المرش ٌن وتارٌخ تقدم ك  منهم والفئة التً ٌمثلها، كما 
 ر والهٌئة  ً نفس الو ت و د تم ٌرس  الكشؾ لبورصة  

 1تنفٌذ كا ة تلت ااجرا ات  ب  كنعقاد الجمعٌة العامة  ً 
 والتصوٌت على انتهابات مجلس اادارة.    2014أبرٌ  

 

16-2: 
ٌنبؽً أن ٌقوم مجلس اادارة بإنشا  لجنة ترشٌ ات ٌرأسها علو مستقّ  

أعلا  المجلس من أعلا  المجلس، وتتؤلؾ من أعلا  مستقلٌن من 
ٌقتر ون تعٌٌن أعلا  المجلس وكعادة ترشٌ هم ل نتها  بواس ة 

الجمعٌة العامة )ازالة االلتباس، ال ٌعنً الترشٌح بواس ة اللجنة  رمان 
 أي مساهم  ً الشركة من  قه  ً أن ٌرشح أو ٌترشح(.

   ملتزمة
تم تشكٌ  لجنة للترشٌ ات من ث ثة من أعلا  مجلس 

تنفٌذٌٌن ومستقلٌن  ا تراح تعٌٌن أعلا  اادارة ؼٌر 
 مجلس اادارة وكعادة ترشٌ هم لإلنتهابات.

 

16-3: 
ٌج  أن تؤهذ الترشٌ ات بعٌن االعتبار، من بٌن أمور أهرى،  درة 
المرش ٌن على كع ا  الو ت الكا ً للقٌام بواجباتهم كؤعلا   ً 

ٌّة المجلس، باالا ة كلى مهاراتهم، معر تهم، هبرتهم،  ومإّه تهم المهن
ٌّتهم، وٌمكن أن ترتكز على "المبادئ  ٌّة وشهص ٌّة واألكادٌم والتقن

اارشادٌة المناسبة لترشٌح أعلا  مجلس اادارة" المر قة بهذا النظام 
 والتً  د تعّدلها الهٌئة من و ت يهر.

تسترشد لجنة الترشٌ ات بالمبادئ اارشادٌة المر قة بنظام    ملتزمة
 الصادر عن الهٌئة.  ال وكمة

 

16-4: 
ٌّن على لجنة الترشٌ ات عند تشكٌلها، اعتماد ونشر ك ار عملها بشك   ٌتع

ٌّن سل تها ودورها.  ٌب
   ملتزمة

تم تشكٌ  اللجنة بموج   رار من مجلس اادارة مشتم ً 
( من 16على ك ار عملها ووظائفها و قاً لنص المادة )

 نظام ال وكمة .
 

16-5: 
ًّ سنوّي ألدا   كما ٌج  أن ٌتلّمن دور لجنة الترشٌ ات كجرا  تقٌٌم ذات

   ملتزمة
ٌشتم   رار تشكٌ  اللجنة لمن وظائفها كجرا  تقٌٌم 

 سنوي ذاتً ألدا  المجلس
 



 المجلس.
16-6: 

على المصارؾ وؼٌرها من الشركات مراعاة أي شرو  أو مت لبات 
أعلا  مجلس اادارة صادرة من تتعلق بترشٌح أو انتها  أو تعٌٌن 

 مصرؾ   ر المركزي أو أٌة سل ة أهرى.

  
ال 
 ٌن بق

    .هاص بالمصارؾ والبنوت  ق 

 (:17المادة )
مكافؤة أعضا  
مجلووووووووووووووووووووس 

لجنووووووة -اإلدارة
 المكافآت

17-1: 
على مجلس اادارة كنشا  لجنة مكا آت تتؤلّؾ من ث ثة أعلا  على األ   

 من المستقلٌن. ؼٌر تنفٌذٌٌن تكون ؼالبٌتهم
   ملتزمة

تم تشكٌ  لجنة للمكا آت من ث ثة من أعلا  مجلس 
 اادارة ؼٌر تنفٌذٌٌن ومستقلٌن

 

17-2: 
ٌّن على لجنة المكا آت عند تشكٌلها، اعتماد ونشر ك ار عملها بشك   ٌتع

ٌّة. ٌّاتها األساس ٌّن دورها ومسإول  ٌب
   ملتزمة

تم تشكٌ  اللجنة بموج   رار من مجلس اادارة مشتم ً 
( من 17على ك ار عملها ووظائفها و قاً لنص المادة )

 نظام ال وكمة.  
 

17-3: 
ٌج  أن ٌتلّمن دور لجنة المكا آت األساسً ت دٌد سٌاسة المكا آت  ً 
الشركة، بما  ً ذلت المكا ؤة التً ٌتقالاها الرئٌس وكّ  أعلا  المجلس 

 واادارة التنفٌذٌة العلٌا.

   ملتزمة

ت دد مكا ؤة رئٌس وأعلا  مجلس اادارة مقاب  الهدمات 
التً ٌقومون بها عن  رٌق الجمعٌة العامة و بما ال ٌزٌد 

% من صا ً األرباح السنوٌة و قاً لنص المادة 10عن 
من النظام األساسً . ولم ٌتم صرؾ مكا آت لمجلس  42

 النسبة المذكورة منذ كنشا  الشركة.اادارة تزٌد عن 

 

17-4: 
ٌج  اا صاح عن سٌاسة ومبادئ المكا آت ألعلا  مجلس اادارة  ً 

 التقرٌر السنوي للشركة.
 

ؼٌر 
 ملتزمة

  
جاري كعداد سٌاسة المكا آت  ً 

الشركة، وسٌتم تلمٌن هذا البند  ً 
 السٌاسة.

17-5: 
ٌّات ون اق مهام ٌج  أن تؤهذ لجنة المكا آت بعٌن  االعتبار مسإول

أعلا  المجلس وأعلا  اادارة التنفٌذٌة العلٌا وكذلت أدا  الشركة، 
وٌجوز أن تتلّمن المكا آت  سماً ثابتاً و سماً مرتب ا باألدا ، وتجدر 
ااشارة كلى أّن القسم المرتب  باألدا  ٌج  أن ٌرتكز على أدا  الشركة 

 على المدى ال وٌ .

   ملتزمة

 دد مكا ؤة رئٌس وأعلا  مجلس اادارة مقاب  الهدمات ت
التً ٌقومون بها عن  رٌق الجمعٌة العامة و بما ال ٌزٌد 

% من صا ً األرباح السنوٌة و قاً لنص المادة 10عن 
من النظام األساسً، وذلت  بقا لألدا  العام للشركة  42

 واعتمادا على النتائج السنوٌة للشركة.

 

 (:18المادة )
 لجنة التدقٌق

18-1: 
على مجلس اادارة كنشا  لجنة تد ٌق تتكون من ث ثة أعلا  على األ  ، 
وٌج  أن ٌكون ؼالبٌتهم أعلا  مستقلٌن، وٌج  أن تتلمن لجنة التد ٌق 
علواً وا داً على األ   ٌتمتع بهبرة مالٌة  ً مجا  التد ٌق، و ً  الة 

ؼٌر كاؾ لتشكٌ  علوٌة  كان عدد أعلا  المجلس المستقلٌن المتو رٌن
لجنة التد ٌق، ٌجوز للشركة أن تعٌن أعلا   ً اللجنة من ؼٌر األعلا  

 المستقلٌن على أن ٌكون رئٌس اللجنة مستق ً.

   ملتزمة

تمت تشكٌ  لجنة تد ٌق )مالٌة( من ث ثة أعلا  ؼٌر 
تنفٌذٌٌن و مستقلٌن  وتلم  ً علوٌتها المد ق الداهلً 

بهبرة مالٌة  ً التد ٌق وتستعٌن اللجنة  للشركة الذي ٌتمتع
 بمن ترى من الهبرا  للمساعدة  ً أعمالها.

 

18-2: 
ٌّاً أو كان ٌعم   ً  و ً جمٌع األ وا ، ال ٌجوز ألّي شهص ٌعم   ال
السابق لدى المد قٌن الهارجٌٌن للشركة ه   السنتٌن المالٌتٌن أن 

 ٌكون علواً  ً لجنة التد ٌق.

   ملتزمة
تلم لجنة التد ٌق أي شهص ٌعم  أو كان ٌعم  لدى ال 

 المد قٌن الهارجٌٌن من  ب 
 

18-3: 
ٌجوز للجنة التد ٌق أن تستشٌر على نفقة الشركة أّي هبٌر أو مستشار 

 مستقّ .
   ملتزمة

تستعٌن اللجنة  ً بعض األ ٌان بهبٌر مستق  لدراسة 
  مسؤلة بعٌنها وكبدا  الرأي  والمشورة  ٌها

 

18-4: 
على لجنة التد ٌق أن تجتمع عند اال تلا  وبصورة منتظمة مّرة على 

 األ ّ  كّ  ث ثة أشهر، كما علٌها تدوٌن م الر اجتماعاتها.
   ملتزمة

أشهر وتر ع تقرٌرها لرئٌس مجلس  3تجتمع اللجنة ك   
اادارة وتدون م الر كجتماعاتها و قاً لما هو منصوص 

 علٌه بقرار تشكٌلها.

 

18-5: 
 ً  الة  صو  أّي تعارض بٌن توصٌات لجنة التد ٌق و رارات مجلس 
اادارة، بما  ً ذلت، عندما ٌر ض المجلس كتباع توصٌات اللجنة  ٌما 

لم ٌسج  أي ه ؾ بٌن اللجنة والمجلس ه   العام المالً    ملتزمة
2014  

 



ٌّن على المجلس أن ٌلّمن تقرٌر الَ ْوَكَمة  ًّ ٌتع ٌتعلّق بالمد ق الهارج
ار بٌاناً ٌفّص  بولوح هذإل التوصٌات والسب  أو األسبا  ورا   ر

ٌّد بها.  مجلس اادارة عدم التق
18-6: 

ٌّن على لجنة التد ٌق عند تشكٌلها، اعتماد ونشر ك ار عملها بشك   ٌتع
ٌّة على شك  مٌثاق للجنة التد ٌق،  ٌّاتها األساس ٌّن دورها ومسإول ٌب

ٌّات بصورة هاصة ما ٌلً:وتتلّمن هذإل   المسإول
اعتماد سٌاسة للتعا د مع المد قٌن الهارجٌٌن، على أن تر ع كلى مجلس  أ.

اادارة جمٌع المسائ  التً تت ل  برأي اللجنة اتهاذ تدابٌر معٌنة، 
 وكع ا  توصٌات  و  التدابٌر أو اله وات الواج  اتهاذها

   ملتزمة

تم تشكٌ  اللجنة بموج   رار من مجلس اادارة لعام 
م مشتم ً على ك ار عملها ووظائفها و ق ما هو 2010

من نظام ال وكمة وتشم  مسإولٌات لجنة  18وارد بالمادة 
التد ٌق مراجعة أنظمة الشركة المالٌة والر ابة الداهلٌة 

وكدارة المها ر والتزام الشركة بقواعد السلوت المهنً مع 
 كجرا  الت قٌقات ال زمة  ً المهالفات كن وجدت. 

 

ٌّتهم  ا. ااشراؾ على ومتابعة استق   المد قٌن الهارجٌٌن ومولوع
ٌّته ون ا ه و قاً لمعاٌٌر التد ٌق  ومنا شتهم  و   بٌعة التد ٌق و عال

ٌّة ٌّة اعداد التقارٌر المال ٌّة والمعاٌٌر الدول  الدول
   ملتزمة

لجنة التد ٌق من مجلس ادارة  كجرا ات تم اعتماد دلٌ 
شركة دالله وتشم  هذإل االجرا ات على جمٌع المسئولٌات 

والمهام التى ٌقوم بها اعلا  لجنة التد ٌق واهمها 
 الهارجٌٌن المد قٌن استق   ومتابعة على ااشراؾ

 

ٌّة والنصؾ  ج. ٌّة والتقارٌر السنو ااشراؾ على د ة وص ة البٌانات المال
ٌّة، ومراجعة تلت البٌانات والتقارٌر، و ً هذا الصدد سنوٌّ  ة والربع

 التركٌز بصورة هاصة على:
   ملتزمة

 لجنة التد ٌق على مهمة ااشراؾ كجرا ات ٌ توى  دلٌ 
ٌّة البٌانات وص ة د ة على ٌّة والتقارٌر المال  السنو

ٌّة والنصؾ ٌّة، وتقوم بها من ه   اجتماعتها  سنو والربع
 الربع السنوٌه 

 

   ملتزمة أّي تؽٌٌرات  ً السٌاسات والت بٌقات/الممارسات المتعلّقة بالم اسبة .1

 لجنة التد ٌق على مهمة ااشراؾ كجرا ات ٌ توى  دلٌ 
 المتعلّقة الممارسات/والت بٌقات السٌاسات  ً تؽٌٌرات

 كجرا ات من ه   ا  توى  دلٌ  بالم اسبة ، وتقوم بها
 لجنة التد ٌق على مهمة جتماعتها الربع السنوٌه

 

   ملتزمة النوا ً الهالعة أل كام تقدٌرٌة بواس ة اادارة التنفٌذٌة العلٌا؛ .2
تقدٌرٌة من االدارإل التنفٌذٌه ان  ٌتم منا شة  جمٌع أل كام

وجدت  مع الرئٌس التنفٌذى بصورإل ربع سنوٌه والتاكد من 
 مولوعٌة هذإل التقدٌرات  

 

ٌّة الناتجة عن التد ٌق؛ .3   ٌتم منا شتها مع المد ق الداهلى  ى االجتماع الربع السنوى    ملتزمة التعدٌ ت األساس

   ملتزمة استمرار الشركة  ً الوجود ومواصلة النشا  بنجاح؛ .4
ٌتم منا شتها مع مرا   ال سابات والمد ق الداهلى   ى 

االجتماع الربع السنوى عند منا شة البٌانات المالٌة 
 المر لٌه

 

ٌّد بمعاٌٌر الم اسبة  ٌث تلعها الهٌئة؛ .5  ملتزمة التق

ٌتم منا شتها مع مرا   ال سابات والمد ق الداهلى   ى   
تلتزم الشركة ٌمعاٌٌر الم اسبه  –االجتماع الربع السنوى 

الدولٌه كما هو منصوص  ى جمٌع تقارٌر مرا ً 
 ال سابات  

 

ٌّد بقواعد اادراج  ً السوق؛ .6  ملتزمة التق
ٌتم منا شتها مع مدٌر االتزام اثنا  عرض تقرٌر االتزام   

 السنوى 
 

ٌّد بقواعد اا صاح والمت لّبات األهرى المتعلّقة بإعداد التقارٌر  .7 التق
ٌّة؛  المال

 ملتزمة

  
ٌتم منا شتها مع مرا   ال سابات والمد ق الداهلى   ى 

االجتماع الربع السنوى عند منا شة البٌانات المالٌة 
 المر لٌه

 

. التنسٌق مع مجلس اادارة واادارة التنفٌذٌة العلٌا والمدٌر المالً  ً د
الشركة أو الشهص الذي ٌتولى مهامه، واالجتماع بالمد قٌن الهارجٌٌن 

 مّرة وا دة  ً السنة على األ ّ ؛
 ملتزمة

تقوم لجنة التد ٌق باألجتماع مع  مع مرا   ال سابات   
والمد ق الداهلى  بصورإل  ربع سنوىة لمنا شة البٌانات 

 المالٌة المر لٌه 
 



ٌّة تتلّمنها أو سوؾ تتلّمنها  هـ. دراسة أٌة مسائ  مهّمة وؼٌر عاد
ٌّة وال سابات، والب ث بد ة بؤي مسائ  ٌثٌرها المدٌر المالً  التقارٌر المال
 ً الشركة أو الشهص الذي ٌتولى مهامه أو مسئو  االمتثا   ً الشركة 

ٌّون؛  أو المد قون الهارج

 ملتزمة

  

ال سابات والمد ق الداهلى   ى ٌتم منا شتها مع مرا   
االجتماع الربع السنوى عند منا شة البٌانات المالٌة 

 المر لٌه
 

ٌّة وكدارة المها ر؛ و. ٌّة والداهل  ملتزمة مراجعة أنظمة الر ابة المال
ٌقوم المد ق الداهلى بر ع تقرٌر شام  جمٌع الم  ظات   

ٌّة عن الر ابة ٌّة للتد ٌق الداهلى بصورإل ربع  المال والداهل
 سنوٌة 

 

منا شة نظام الر ابة الداهلً مع اادارة، ولمان أدا  اادارة واجباتها  ز.
ًّ  ّعا ؛  ن و ت وٌر نظام ر ابة داهل

 ملتزمة
تقوم لجنة التد ٌق باألجتماع مع  مع المد ق الداهلى    

بصورإل  ربع سنوىة لمنا شة اوجه القصور  ى الر اٌة 
 الداهلٌة  

 

ٌّة الموكلة ح.  ٌّة  ً مسائ  الر ابة الداهل النظر  ً نتائج الت قٌقات األساس
 كلٌها من مجلس اادارة أو المنفذة بمبادرة من اللجنة وبموا قة المجلس؛

 ملتزمة
 تقوم لجنة التد ٌق باألجتماع مع  مع المد ق الداهلى  للنظر  

ٌّة الت قٌقات نتائج  ً  مسائ  )ان وجدت(  ً األساس
ٌّة الر ابة  الداهل

 

لمان التنسٌق بٌن المد قٌن الداهلٌٌن والمد ق الهارجً وتو ّر  ط.
ٌّة وااشراؾ  ٌّة هٌئة الر ابة الداهل ٌّة والت قق من  عال الموارد اللرور

 علٌها؛
 ملتزمة

 التنسٌق لجنة التد ٌق على لمان كجرا ات ٌ توى  دلٌ   
 الموارد وتو ّر الهارجً والمد ق الداهلٌٌن المد قٌن بٌن

ٌّة ٌّة من والت قق اللرور ٌّة الر ابة هٌئة  عال  الداهل
ٌّة علٌها والنصؾ وااشراؾ ٌّة، وتقوم بها من  سنو والربع

 ه   اجتماعتها الربع السنوٌه

 

ٌّة للشركة؛ ي. ٌّة والم اسب  ملتزمة مراجعة السٌاسات وااجرا ات المال
ٌقوم المد ق الداهلى بعملٌة التد ٌق على هذإل السٌاسات   

ور ع تقرٌر باهم الم  ظات ومنا شة التوصٌات  ى 
 االجتماعات الربع السنوٌة 

 

مراجعة ه ا  تعٌٌن المد ق الهارجً وهّ ة عمله، وأي استفسارات  ك.
مهّمة ٌ لبها من اادارة العلٌا  ً الشركة تتعلق بسج ت الم اسبة 

ٌّة؛وال  ٌّة أو أنظمة الر ابة وكذلت ردود اادارة التنفٌذ  سابات المال
 ملتزمة

  

  ٌتم منا شة ه ة التد ٌق   ى بداٌة ك  عام 

تؤمٌن الرّد السرٌع لمجلس اادارة على االستفسارات والمسائ  التً  م.
 تتلمّنها رسائ  المد قٌن الهارجٌٌن أو تقارٌرهم؛

 ملتزمة

باألجتماع مع  مع مرا   ال سابات تقوم لجنة التد ٌق   
والمسائ  الم اسبة  للمات الرد السرٌع على االستفسارات

 الهامة ه   الفترات المر لٌة   
 

ٌّة  م. ولع  واعد ٌتمّكن من ه لها العاملون بالشركة أن ٌبلؽوا بسر
ٌُ تم  أن تثٌر الرٌبة  ً التقارٌر المالٌة أو  شكوكهم  و  أي مسائ  
ٌّة أو  و  أي مسائ  أهرى، ولمان وجود الترتٌبات  الر ابة الداهل

المناسبة التً تسمح بإجرا  ت قٌق مستقّ  وعاد   و  هذإل المسائ ، مع 
ٌّة وال ماٌة من أي رد  ع  سلبً أو لرر، لما ن منح العام  السر

 وا تراح تلت القواعد على مجلس اادارة العتمادها؛

 ملتزمة

  
ٌتشكٌ  لجنة ت ت  2014 امت الشركه  ى نهاٌة عام 

مسمى لجنة االنلبا  بنا  على  رار من مجلس االدارإل ، 
شركه تقوم  بالت قٌق  ى شكاوى ومهالفات العماملٌن بال

على ان ٌتم ر ع تقرٌر بتوصبات اللجنه لمجلس االدارإل 
 ل عتماد.  

 

؛ ن. ًّ ٌّد الشركة بقواعد السلوت المهن  ملتزمة ااشراؾ على تق
ٌقوم لجنة االنلبا  بر ع تقارٌر تشم  مهالفات القواعد   

  ى السلوت المهنى )ان وجدت( اى مجلس االدارإل
 

ٌّات كما  س. التؤكد من أّن  واعد العم  المتعلّقة بهذإل المهام والص  
  ّولها بها مجلس اادارة ُت بق بال رٌقة المناسبة؛

 ملتزمة
  

  تتم ه   تقٌٌم مجلس االدارإل للنة التد ٌق الداهلى 

ر ع تقرٌر كلى مجلس اادارة  و  المسائ  المنصوص علٌها  ً هذإل  ع.
 المادة؛

 ملتزمة
نقوم لجنة التد ٌق بر ع ه ا  مر ق به اهم م  ظات   

التد ٌق الداهلى الى رئٌس مجلس االدارإل وجمٌع االعلا  
 بصورإل ربع سنوٌة 

 

  تتم  ى اجتماعات مجلس االدارإل    ملتزمة دراسة أٌة مسائ  أهرى ٌ ّددها مجلس اادارة. ف.



 (:19المادة )
وووووووووووووووووووووووود  ٌّ التق
باألنظمووووووووووووووووة 
والرقابووووووووووووووووة 
وووووووووووووووووة  ٌّ الدا ل
والموووووووووووووووودقق 

 الدا لً
 

19-1: 
ٌّة، ٌوا ق علٌه المجلس  س   على الشركة أن تعتمد نظام ر ابة داهل

األصو ، لتقٌٌم األسالٌ  وااجرا ات المتعلقة بإدارة المها ر وت بٌق 
ٌّد بالقوانٌن واللوائح ذات الصلة،  نظام الَ ْوَكَمة الذي تعتمدإل الشركة، والتق

ٌّة وٌج  أن ٌلع نظام الر ابة  ٌّة معاٌٌر وال ة للمسإول الداهل
 والمسا لة  ً أ سام الشركة كلها.

 ملتزمة

مجلس اادارة هو المسئو  كلٌاً عن نظام الر ابة الداهلٌة   
 ً الشركة  قد تمت ولع سٌاسات وكرشادات ولواب  
ت دٌد  دود المسئولٌة واألدا  لمرا بة ايلٌات ، وتعتبر 

هً المسئولة عن الر ابة العامة  اادارة العامة بالشركــــة
لهذإل األنظمة مع مدٌري اادارات ، رإسا  األ سام وٌتم 
تقٌٌم األعما  من ه   المرا   المالً الداهلً والمرا   

 الهارجً.

 

19-2: 
ٌّة كنشا  و دات  ّعالة ومستقلة  ٌّات الر ابة الداهل ٌج  أن تتلّمن عمل

و دات للتد ٌق المالً والتشؽٌلً لتقٌٌم وكدارة المها ر  ل ً عن 
الداهلً، وذلت باالا ة كلى التد ٌق الهارجً، كما ٌج  أن ٌلمن نظام 
ٌّة أن كّ  تعام ت األ راؾ ذات الع  ة تتّم و قا لللواب   الر ابة الداهل

 الهاصة بها.

 ملتزمة

  
 بتقٌٌم وتقٌٌم بت دٌد مها رتقوم ادارة لجنة الشركه لدى

 الصله ذات األ سام مدرا  مع بالتعاون التشؽٌلٌة المها ر
 اادارة مع  بالتنسٌق المالٌة المها ر  ٌٌم الى بااللا ه
 الى ر عه ٌتم سنوي تقرٌر لمن التقٌٌم كدراج وٌتم المالٌة
 االدارإل مجلس

 

19-3: 
ًّ تتمّتع بدور ومهام م ددة  ٌج  أن تكون للشركة و دة تد ٌق داهل

ٌّن على و دة التد ٌق الداهلً أن:ت دٌداً وال اً،   وبصورة هاصة ٌتع
ٌّة وتشرؾ على ت بٌقه؛ .1  تد ق  ً نظام الر ابة الداهل

 ملتزمة

 مد ق ٌرأسه مستق  الداهلً للتد ٌق كام   سم الشركة لدى  
  ى التد ٌق للجنة ٌتبع هبرة وذو مإه  متهصص داهلى
 أشهر ث ثة ك  كلٌه تقارٌرإل وٌر ع مباشرة االدارإل مجلس
 ااجرا  مع وجدت كن تجاوزات أو مهالفات أي متلمناً 
 . كتهاذإل الواج  المقترح

 

ٌّاً، ومدّر  تدرٌباً مناسباً؛  .2     ملتزمة تدار من  ب   رٌق عم  كفإ ومستقّ  تشؽٌل
تر ع لمجلس اادارة تقارٌرها كما بصورة مباشرة أو ؼٌر مباشرة،  .3

 من ه   لجنة التد ٌق التابعة للمجلس، وتكون مسئولة أمامه؛ و
 ملتزمة

 ٌتم التعاون والتنسٌق بٌن  سم التد ٌق ولجنة التد ٌق بصفة  
 أشهر.  3مستمرة عن  رٌق عقد كجتماعات دورٌة ك  

 

ٌّة الوصو  كلى ك  أنش ة الشركة؛ و .4  ملتزمة ٌكون لها كمكان
المد ق الداهلى له ص  ٌة التد ٌق على جمٌع انش ة   

الشركة كما هو مولح  ى السٌاسات واجرا ات التد ٌق 
 الداهلى

 

تكون مستقلّة بما  ً ذلت عدم القٌام بالعم  الٌومً العادي للشركة،  .5
وٌج  تعزٌز استق لها مث  من ه   ت دٌد مكا آت أعلا  الو دة من 

  ب  المجلس مباشرة.
 ملتزمة

لجنة التد ٌق هلى الجهة الو ٌدإل المسئولة عن الشراؾ على   
عم  المد ق الداهلى للشركة كما هو مولح  ى السٌاسات 

 واجرا ات التد ٌق الداهلى والهٌك  التنظٌمى للقسم 
 

19-4: 
ٌّنه مجلس  تتكون و دة التد ٌق الداهلً من مد ق داهلً على األ   ٌع

 سئوال أمام المجلساادارة، وٌكون المد ق الداهلً م
 ملتزمة

مد ق مستق  ٌرأسه  الداهلًلدى الشركة  سم كام  للتد ٌق   
للجنة التد ٌق  ى متهصص مإه  وذو هبرة ٌتبع داهلى 

 .لٌه ك  ث ثة أشهركمباشرة وٌر ع تقارٌرإل مجلس االدارإل 
 

19-5: 
ٌّن على المد ق الداهلً أن ٌعد وٌر ع كلى لجنة التد ٌق ومجلس  ٌتع
، ٌتلّمن مراجعة وتقٌٌماً لنظام الر ابة  ًّ اادارة تقرٌر تد ٌق داهل

الداهلٌة  ً الشركة، وٌ ّدد ن اق التقرٌر باالتفاق بٌن المجلس )بنا  على 
توصٌة لجنة التد ٌق( والمد ق الداهلً، على أن ٌتلّمن التقرٌر بصورة 

 هاصة ما ٌلً:
ٌّة واالستثمارات وكدارة  - كجرا ات الر ابة وااشراؾ على الشإون المال

 المها ر.

 ملتزمة

  

ٌر ع المد ق الداهلً تقارٌرإل الً المجلس ك  ث ثة أشهر 
متلمناً أي مهالفات أو تجاوزات كن وجدت مع ااجرا  
المقترح الواج  كتهاذإل  ل ً عن ااجرا ات المنصوص 

 نظام ال وكمة. من 19/5علٌها بالمادة 

 

مقارنة ت ّور عوام  المها ر  ً الشركة واألنظمة الموجودة،  -
ٌّة، أو ؼٌر المتو عة  ً السوق.  لمواجهة التؽٌٌرات الجذر

 ملتزمة
تقارٌر التد ٌق الداهلٌة  تقوم على تصنٌؾ الم  ظات   

وٌتم ر عاها واعتماد  – بقا الى درجة ه ورتها 
 التوصٌات االزمه الى لجنة التد ٌق

 

ٌّة، بما  - تقٌٌم أدا  المجلس واادارة العلٌا  ً ت بٌق نظام الر ابة الداهل
ٌّة )بما   ً ذلت ت دٌد عدد المّرات التً أه ر  ٌها المجلس بمسائ  ر اب
  ً ذلت كدارة المها ر( وال رٌقة التً عالج بها المجلس هذإل المسائ .

 ملتزمة

   
التد ٌق  ٌتقوم لجنة التد ٌق بر ع ه ا  مر ق به تقرٌر

الداهلى الذى ٌ توى على اهم الم  ظات العالقة والتى لمم 
 بتم تنفٌذها من االدارة العلٌا

 

ٌّة أو موا ن اللعؾ  ً ت بٌقها أو  - ااهفاق  ً ت بٌق الر ابة الداهل
 االت ال وارئ التً أّثرت أو  د تإّثر على األدا  المالً للشركة، 

 ملتزمة
  

  ٌ توى علٌها تقارٌر التد ٌق الداهلى الربع السنوى 



معالجة ااهفاق  ً ت بٌق الر ابة  وااجرا  الذي اتبعته الشركة  ً
ٌّة للشركة  ٌّما المشاك  المفصح عنها  ً التقارٌر السنو ٌّة )ال س الداهل

ٌّة(.  وبٌاناتها المال
ٌّد الشركة بالقواعد والشرو  التً ت كم اا صاح واادراج  ً  - تق

 السوق.
 ملتزمة

  
  ٌ توى علٌا تقرٌر االلتزام السنوى 

ٌّة عند ت دٌد المها ر وكدارتها. - ٌّد الشركة بؤنظمة الر ابة الداهل   ٌ توى علٌها تقارٌر التد ٌق الداهلى الربع السنوى    ملتزمة تق
ٌّات كدارة المها ر  ً  - كّ  المعلومات ذات الصلة التً تصؾ عمل

 الشركة.
 ملتزمة

لجنة المها ر تقةم بعم  سج  المها ر ومنا شته مع   
  مٌع االدارت و اال سام بالشركة  

 

19-6: 
 ٌعد تقرٌر التد ٌق الداهلً كّ  ث ثة شهور.

 ملتزمة
-30/06 - 31/3)  أشهر 3ٌعد المد ق تقرٌرإل ك    

30/09 - 31/12) 
 

 (:20المادة )
الموووووووووووووووووووودقق 

 ال ارجً

20-1: 
)مد ق هارجً( مستقّ  ومإه ، وٌتم تعٌٌنه بنا  ٌقوم مرا    سابات 

على توصٌة لجنة التد ٌق المر وعة كلى مجلس اادارة وعلى  رار 
ٌّة العامة للشركة بإجرا  تد ًٌق هارجً مستق  سنوي وكجرا   الجمع

مراجعة نصؾ سنوٌة للبٌانات، وٌهدؾ التد ٌق المذكور كلى تزوٌد مجلس 
ٌّة تعد و قاّ لنظام اادارة والمساهمٌن بتؤكٌد مو ًّ أّن البٌانات المال لوع

ٌّة التً ت كم  الَ ْوَكَمة هذا وللقوانٌن واللوائح ذات الصلة، والمعاٌٌر الدول
ٌّة، وأّنها تمّث  تماما مركز الشركة المالً وأدا ها  كعداد المعلومات المال

 من جمٌع النوا ً الجوهرٌة.

 ملتزمة

  

الجمعٌة العامة العادٌة  اجتماعٌقوم المساهمون من ه   
 بتعٌٌن مرا    سابات الشركة ، و د تمت  تكلٌؾ مكت 

جتماع إكمرا بٌن ل سابات الشركة ب أرنست أند ٌونج
 الجمعٌة العامة العادٌة

 

20-2: 
ٌّة، وال ٌجوز  ٌّد بؤ ل  المعاٌٌر المهن ٌّن على المد قٌن الهارجٌٌن التق ٌتع

أّي استشارة أو هدمات ؼٌر كجرا  التد ٌق للشركة أن تتعا د معهم لتقدٌم 
ٌّون مستقلٌن تماماً عن  المالً للشركة، وٌج  أن ٌكون المد قون الهارج
الشركة ومجلس كدارتها، وٌج  أالّ ٌكون لدٌهم ك   اً أّي تلار   ً 

 المصالح  ً ع  اتهم بالشركة.

 ملتزمة

ما ٌظهر ٌلتزم المد ق الهارجً بالمعاٌٌر المهنٌة الدولٌة  ك  
وهو مستق  تماماً 2014ذلت  ً تقرٌرإل المالً عن عام 

عن مجلس اادارة ولٌس هنات أي تلار  للمصالح  ً 
 ع  ته بالشركة

 
مرا   ال سابات الهارجً كفإ ومإه  ومسج  بسج  

مرا بً ال سابات ومستق  وٌتقٌد بالمعاٌٌر المهنٌة وٌتولى 
، وسوؾ تلتزم التد ٌق السنوي والنصفً والربعً للشركة 

 الشركة بؤ كام نظام المد قٌن الهاصٌن الصادر عن الهٌئة.
 

ال ٌتولى مرا   ال سابات أي مهام أهرى للشركة ولٌس 
 هنات تلار  للمصالح  ً ع  ته

 

20-3: 
ٌّة  ٌّة العامة العاد ٌّن على المد قٌن الهارجٌٌن للشركة  لور الجمع ٌتع

 السنوّي والرد على االستفسارات.للشركة،  ٌث ٌقّدمون تقرٌرهم 
 ملتزمة

ل لور الجمعٌة  ً نفس الو ت  الهارجًٌتم دعوة المد ق   
و د  لر المد ق  الذي ترس   ٌه الدعوة للمساهمٌن  انوناً 

جتماع الجمعٌة العامة التً عقدت بتارٌخ ك الهارجً
الؽٌر عادٌه التى تم و لور الجمعٌة ا 07/04/2015

 13/04/2015عقدها  ً 

 

20-4: 
ٌّون مسئولٌن أمام المساهمٌن وٌدٌنون للشركة  ٌكون المد قون الهارج

ٌُتوّج  على  ٌّة الم لوبة عند القٌام بالتد ٌق، كما  بواج  بذ  العناٌة المهن
ٌّة أهرى  ً  ا  عدم  ٌٌّن كب غ الهٌئة وأي هٌئات ر اب المد قٌن الهارج

ق بالمسائ  المثٌرة للشبهة التً اتهاذ المجلس ااجرا  المناس   ٌما ٌتعل
 أثارها المد قون أو  ّددوها.

 ملتزمة

  
مسئو  أمام المساهمٌن وٌقدم تقرٌرإل  الهارجًالمد ق 

للجمعٌة  2014للجمعٌة العامة  اعتمادإل و د  دم تقرٌرإل 
العمومٌة العادٌة التى تم انعقادها   ى تارٌخ 

 وصادق علٌها الممساهمٌن 07/04/2015

 

20-5: 
ٌّن على جمٌع الشركات المدرجة أسهمها  ً السوق تؽٌٌر مد ّقٌها  ٌتع

 الهارجٌٌن كّ  همس سنوات ك د أ صى.
 ملتزمة

  
سنوات ) النظام األساسً للشركة  3ٌتم تؽٌٌر المد ق ك  

 ٌسمح بهمس سنوات (.  
 



 (:21المادة )
 اإلفصاح

21-1: 
ٌّد بجمٌع مت لبات اا صاح بما  ً ذلت تقدٌم التقارٌر  على الشركة التق

ٌّة، واا صاح عن عدد أسهم أعلا  مجلس اادارة والمسئولٌن  المال
التنفٌذٌٌن وكبار المساهمٌن أو المساهمٌن المسٌ رٌن، كما ٌتعٌن على 
الشركة األ صاح عن معلومات تتعلق بؤعلا  مجلس كدارتها، بما  ً 

ٌّن مستواإل الت ٌّته ذلت السٌرة الذاتٌة لكّ  وا د منهم تب علٌمً ومهنته وعلو
 ً مجالس كدارة أهرى )كن وجدت(، كما ٌج  اا صاح عن أسما  
/ البند 5أعلا  اللجان المهتلفة المشكلة من  ب  المجلس و قاً للمادة ر م )

 ( مع بٌان تشكٌلها.3

 
ؼٌر 
 ملتزمة

 

 

بٌان أعلا  مجلس اادارة منشور 
بمو ع الشركة االكترونً و د 

تقارٌرها المالٌة أصدرت الشركة 
  2014الربع والنصؾ سنوٌة عن عام 

 ً مواعٌدها شاملة كا ة المعلومات 
ونشرتها عن  رٌق مو ع بورصة 

  ر والص ؾ الٌومٌة ومو ع الشركة 

 كما تم اانتها  من ،االكترونً

ٌة عن نهاٌة العام السنو كعداد التقارٌر
 .2014المالً 

21-2: 
ٌّات اا صاح التً تقوم بها الشركة على المجلس أن ٌتؤكد أن جم ٌع عمل

 تتٌح معلومات د ٌقة وص ٌ ة وؼٌر ملللة.
 ملتزمة

ٌإكد تقرٌر مرا   ال سابات الهارجً  ً اشارة صرٌ ة   
 صوله على المعلومات اللرورٌة والص ٌ ة وتقٌد 

 الشركة بالمعاٌٌر الدولٌة

 

21-3: 
ٌّة للشركة  م ابقة لمعاٌٌر الم اسبة والتد ٌق ٌج  أن تكون التقارٌر المال

( ومت لباتها، وٌج  أن ٌتلّمن تقرٌر ISA( و)IFRS/IASالدولٌة )
المد قٌن الهارجٌٌن كشارة صرٌ ة عّما كذا كانوا  د  صلوا على كّ  

ٌّة، وٌج  أن ٌذكر هذا التقرٌر ما كذا كانت الشركة  المعلومات اللرور
ٌّد بمعاٌٌر ) ان التد ٌق  د أُجري و قاً لمعاٌٌر (، وما كذا كIFRS/IASتتق
 (.ISAالتد ٌق الدولٌة )

 ملتزمة

تتوا ق التقارٌر المالٌة للشركة مع معاٌٌر ومت لبات   
IFRS / IAS وISA  /المعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة(

المعاٌٌر الدولٌة للتد ٌق( . وٌشٌر تقرٌر المد ق الهارجً 
 ً كشارة صرٌ ة كلى أنه  د  ص  على جمٌع المعلومات 
اللرورٌة ، و ٌظهر تقرٌر المرا   الهارجً أٌلاً أن 

الشركة متوا قة مع المعاٌٌر الدولٌة للتقارٌر المالٌة 
(، وأنه  د   IFRS / IASلٌة للم اسبة ) والمعاٌٌر الدو

 تم كجرا  عملٌة المراجعة و قاً لمعاٌٌر الم اسبة الدولٌة .  

 

21-4: 
ٌّة المد قة للشركة على جمٌع المساهمٌن.  ٌج  توزٌع التقارٌر المال

   ملتزمة
ٌتم توزٌع التقرٌر السنوي للشركة مشتم ً على التقرٌر 

المساهمٌن بالجمعٌة  ل ً عن نشرإل المالً المد ق على 
 بالص ؾ  ب  موعد الجمعٌة بهمسة عشر ٌوماً 

 

 (:22المادة )
الحقوووووووووووووووووووق 
العامووووووووووووووووووووووة 
للمسووووووووواهمٌن 
وعناصووووووووووووووور 
ووووووووووووووووووووة  ٌّ الملك

ٌّة  األساس

ٌتمّتع المساهمون بجمٌع ال قوق الممنو ة لهم بموج  القوانٌن واللوائح 
ٌّن على ذات الصلة، بما  ٌها هذا النظام ونظام الشركة  ، وٌتع ًّ األساس

 المجلس أن ٌلمن ا ترام  قوق المساهمٌن بما ٌ قق العدالة والمساواة.
   ملتزمة

من النظام األساسً للشركة ال ٌلزم  11و قاً لنص المادة  -
 المساهمون كال بقٌمة ك  سهم وال ٌجوز زٌادة التزاماتهم.

من النظام األساسً للشركة بؤن لك   45تنص المادة  -
اهم ال ق  ً  لور الجمعٌة العامة أصالة أو نٌابة ، مس

وٌجوز التوكٌ   ً  لور الجمعٌة ، وٌعد مجلس اادارة 
سنوٌاً جدو  األعما  و مٌزانٌة الشركة وبٌان األرباح 
والهسائر مصد ة من مرا   ال سابات وتقرٌراً عن نشا  
الشركة وتعلن للمساهمٌن  ب  الجمعٌة بهمسة عشر ٌوماً 

 منا شتها مع المساهمٌن ه   كجتماع الجمعٌة. وٌتم 
 
وٌكون لك  مساهم عند التصوٌت عدد من األصوات   -

ٌعاد  عدد أسهمه وتراعً الشركة اال  ٌكون أل د 
% من عدد  25المساهمٌن عدد من األصوات ٌزٌد عن 

 .األصوات الممثلة  ً ااجتماع
 
وٌرا   وٌلمن مجلس اادارة ك ترام كا ة  قوق  -

المساهمٌن ولٌست هنات أي م  ظات على الشركة ه   
   ً هذا الشؤن . 2014عام 
 
 
  

 



 (:23المادة )
سووووووووووووووووووج ّت 

ٌّة  الملك

23-1: 
ٌتعٌن على الشركة أن ت تفظ بسج ت ص ٌ ة ود ٌقة و دٌثة تولح 

 ملكٌة األسهم.
   ملتزمة

ت تفظ الشركة بسج  د ٌق و دٌث لملكٌة األسهم والذي 
ت ص  علٌه  سنوٌاً من ه   نظام تسجٌ  بشركة   ر 
لإلٌداع المركزي لألوراق المالٌة  ب  كجتماع الجمعٌة 

 العامة مباشرة.    

 

23-2: 
ٌ ّق للمساهم اال  ع على سجّ  المساهمٌن  ً الشركة والوصو  كلٌه 

ٌّة للشركة، أو و قاً لما هو م ّدد  ً مجاناً ه   ساعات  العم  الرسم
 كجرا ات ال صو  على المعلومات التً تلعها الشركة.

   ملتزمة
من النظام األساسً للشركة ٌ ق لك   11و قاً لنص المادة 

مساهم  ً أي و ت اا  ع مجاناً على سج  مساهمً 
 الشركة.  

 

23-3: 
المستندات التالٌة: سج  أعلا  ٌ ّق للمساهم ال صو  على نسهة من 

مجلس اادارة، العقد التؤسٌسً للشركة ونظامها األساسً، المستندات التً 
ترت  امتٌازات أو  قوق على أصو  الشركة، وعقود األ راؾ ذات 

الع  ة، وأي مستند .هر تنص علٌه الهٌئة من و ت يهر وذلت مقاب  د ع 
 الرسم الذي ت ددإل الهٌئة.

   ملتزمة
س هنات  الٌاً أي رسوم مقاب   صو  المساهم على أي لٌ

 مستند من الشركة.   
 

 (:24المادة )
الحصووم علوى 

 المعلومات
24-1: 

على الشركة أن تلّمن عقدها التؤسٌسً ونظامها األساسً كجرا ات 
ال صو  على المعلومات بشك  ٌ فظ  ق المساهمٌن  ً ال صو  على 

المتعلقة بها  ً الو ت المناس  وبشك  منتظم، وثائق الشركة والمعلومات 
وٌج  أن تكون كجرا ات ال صو  على المعلومات وال ة ومفّصلة 

 على أن تتلّمن:
معلومات الشركة التً ٌمكن ال صو  علٌها، بما  ٌها نوع المعلومات  .1

ٌُتاح ال صو  علٌها بصورة مستمّرة للمساهمٌن األ راد أو  التً 
ٌّة دنٌا من رأس ما  الشركة.للمساهمٌن الذٌن ٌم  ّثلون نسبة مئو

   ملتزمة

من النظام األساسً  ق المساهم  ً  11تلمن المادة 
اا  ع على سج ت الشركة و ل  ال صو  على 

 المعلومات .
 

من النظام األساسً مجلس اادارة  48و  38تلزم المادة 
بولع كشؾ هاص بالمعلومات المالٌة ت ت تصرؾ 

  بٌ  الجمعٌة العامة.المساهمٌن 
 

من النظام األساسً ال ق للمساهمٌن  ً  48تع ً المادة 
ال صو  على جدو  أعما  الجمعٌة العامة والبٌانات 

المالٌة كاملة وتقرٌري مجلس اادارة والمد ق الهارجً 
  ب  الجمعٌة العامة.  

 

   ملتزمة ااجرا  الوالح والصرٌح لل صو  على هذإل المعلومات. .2
تتوا ر هذإل المعلومات على مو ع الشركة الهاص على 
اانترنت  ٌث ٌمكن للمساهمٌن اال  ع علٌها  ً أي 

 و ت.
 

24-2: 
على الشركة أن ٌكون لها مو ع كلكترونً تنشر  ٌه جمٌع اا صا ات 
والمعلومات ذات الصلة والمعلومات العامة، وتتلّمن هذإل المعلومات 

ااع ن عنها بموج  هذا النظام وبموج  أي  كا ة المعلومات التً ٌج 
  وانٌن ولوائح ذات صلة.

 

   ملتزمة

للشركة مو ع كلكترونً ٌتم  ٌه نشر جمٌع اا صا ات 
والمعلومات الواج  ااع ن عنها بموج  القوانٌن ولوائح 
وأنظمة الهٌئة، و د تم نشر .هر ت دٌث للنظام األساسً 

المالٌة الدورٌة ه   عام ومٌثاق  وكمة الشركة والتقارٌر 
 م .2014

 

 (:25المادة )
حقوووووووووووووووووووووووق 
المسووووووووواهمٌن 
فٌموووووا ٌتعلّووووووق 
وووووووووووووووات  ٌّ بجمع

 المساهمٌن

ًّ أ كاماً تلمن  ٌج  أن ٌتلّمن العقد التؤسٌسً للشركة ونظامها األساس
ٌّة عامة وعقدها  ً و ت  ًّ  ً الدعوة كلى جمع  ق المساهمٌن الفعل

األعما ، ومنا شة البنود المدرجة مناس ، و ق كدراج بنود على جدو  
على جدو  األعما ، و رح أسئلة وتلقً األجوبة علٌها و ّق اتهاذ 

  رارات وهم على ا  ع تاّم بالمسائ  الم رو ة.

   ملتزمة

من النظام األساسً للمساهمٌن  57و  50تلمن المواد 
ال ق  ً الدعوة لعقد الجمعٌة العامة بنوعٌها وال ق  ً 

   ً جدو  األعما  و ق منا شة البنود كدراج مسائ
و رح األسئلة وتلقً ااجابات من المجلس كما تم النص 

 علٌها بالبا  الثانً من مٌثاق  وكمة الشركة.   

 

 (:26المادة )
المعاملوووووووووووووووووة 
المنصووووووووووووووووفة 
للمسووووووووواهمٌن 

26-1: 
 المتعلّقة بها.ٌكون لكّ  األسهم من الفئة ذاتها ال قوق عٌنها  26-1

   ملتزمة
من النظام األساسً ك  سهم ٌهو  صا بة  21و قاً للمادة 

ال ق  ً  صة معادلة ل صة ؼٌرإل دون تمٌٌز  ً ملكٌة 
 موجودات الشركة و ً األرباح

 



وممارسة حّق 
 التصوٌت

26-2: 
 التصوٌت بالوكالة مسموح به و قاً للقوانٌن واللوائح ذات الصلة.

   ملتزمة
 45تسمح الشركة بالتصوٌت بالوكالة ت بٌقاً لنص المادة 

من النظام األساسً وٌتم كثبات ال لور بالتوكٌ  بم لر 
 الجمعٌة العامة.  

 

 (:27المادة )
حقوووووووووووووووووووووووق 
المسووووووووواهمٌن 
فٌموووووا ٌتعلّووووووق 
بانت ووووووووووووووووواا 
أعضوووووووووووووووووووا  
 مجلس اإلدارة

27-1: 
تلمن ٌج  أن ٌتلّمن عقد الشركة التؤسٌسً ونظامها األساسً أ كاماً 

كع ا  المساهمٌن معلومات عن المرّش ٌن كلى علوٌة مجلس اادارة 
ٌّة،  ٌّة، التقن  ب  االنتهابات، بما  ً ذلت وصؾ مهارات المرّش ٌن المهن

 هبرتهم ومإّه تهم األهرى.

 
ؼٌر 
 ملتزمة

  

تم نشر معلومات المرش ٌن لعلوٌة 
مجلس اادارة على مو ع بورصة 

االكترونً  ب    ر ومو ع الشركة 
كجرا  التصوٌت  ً كجتماع الجمعٌة 

، كما تم  2014كبرٌ   1العادٌة  ً 
تعلٌق كشؾ المرش ٌن بالقاعة  ب  
كجتماع الجمعٌة وأثنا  عملٌة تسجٌ  

، وسٌتم كلا ة تلت األ كام ال لور
 .للنظام األساسً للشركة  ً المستقب 

27-2: 
أعلا  مجلس اادارة عن ٌج  أن ٌكون للمساهمٌن ال ق بانتها  

. ًّ   رٌق التصوٌت التراكم
 

ؼٌر 
 ملتزمة

  

ٌنته  المساهمون أعلا  مجلس 
اادارة عن  رٌق اا تراع السري 

من  46التراكمً و ق أ كام المادة 
النظام األساسً. و ق النظام المتبع  ً 

 وزارة األ تصاد والتجارة.

 (:28المادة )
حقوووووووووووووووووووووووق 
المسووووووووواهمٌن 
فٌموووووا ٌتعلّووووووق 
بتوزٌووووووووووووووووووو  

 األرباح

ٌّة العامة سٌاسة وال ة ت كم  على مجلس اادارة أن ٌقّدم كلى الجمع
توزٌع األرباح، وٌج  أن ٌتلّمن هذا التقدٌم شر ا عن هذإل السٌاسة 

 ان   ا من هدمة مصل ة الشركة والمساهمٌن على  ّد سوا .
   ملتزمة

من النظام األساسً للشركة  68و  67و  42ت دد المواد 
السٌاسة التً ت كم توزٌع األرباح  بك  ولوح وٌتم 

االتزام بت بٌقها  ر ٌاً سنوٌاً عند التوزٌع وتلمٌنها  ً 
التقرٌر المالً السنوي للشركة الموزع على المساهمٌن 

 بالجمعٌة العامة .   

 

 (:29المادة )
هٌكوووووووووم رأس 

قوووق المووام وح
المسووووووووواهمٌن 
والصوووووووووووفقات 

 الكبرى

29-1: 
ٌّن على الشركات ت دٌد نوع  ٌج  اا صاح عن هٌك  رأس الما ، وٌتع

 اتفا ات المساهمٌن التً ٌج  اا صاح عنها.
   ملتزمة

هٌك  رأس الما  ٌدرج  ً البٌانات المالٌة السنوٌة 
المراجعة من المد ق الهارجً وٌنشر  ً الص ؾ ومو ع 

  الشركة.  البورصة ومو ع
 

29-2: 
ًّ و/أو نظامها  ٌنبؽً أن تقوم الشركات على تلمٌن عقدها التؤسٌس

ٌّة  ً  ا  الموا قة على صفقات  األساسً أ كاما ل ماٌة مساهمً األ ل
ٌّة  د صّوتوا لّدها.  كبٌرة كان مساهمو األ ل

   ملتزمة

من النظام األساسً  58و  57و  49و قاً لنص المواد 
مساهم منا شة مجلس اادارة أو المد ق  ً كا ة ٌ ق لك  

البٌانات والصفقات الواردة  ً التقارٌر الم رو ة على 
الجمعٌة العامة وتلقى ااجابات واا تكام للجمعٌة العامة 
 ً  الة عدم اا تناع ، كما ٌ ق للمساهم كثبات كعتراله 

 على أي مسؤلة بم لر الجمعٌة.

 

29-3: 
ًّ و/أو نظامها ٌنبؽً أن تقوم  الشركات على تلمٌن عقدها التؤسٌس

ٌّة تلمن ك  ق عرض بٌع للجمهور أو تلمن ممارسة  األساسً .ل
ٌّة رأسما    قوق المساواة  ً بٌع األسهم،  ً  ا   دوث تؽٌٌر  ً ملك

ٌّة م ددة )السقؾ(، وٌج  أن تؤهذ بعٌن  الشركة ٌته ى نسبة مئو
التً ٌملكها  رؾ ثالث ولكّنها ت ت  االعتبار لدى ت دٌدها لسقؾ األسهم

سٌ رة المساهم المفصح، بما  ٌها األسهم المعنٌة باتفا ات مساهمٌن والتً 
 ٌج  أٌلا اا صاح عنها.

   ملتزمة
من النظام األساسً  17و 16و  15و 14تلمن المادة 

 ق ك  مساهم  ً التصرؾ  ً أسهمه  ً أي و ت بالبٌع 
 أو الرهن أو الهبة و قاً لقواعد م ددة  

 

 (:30المادة )
حقوووووووووووووووووووووووق 
أصووووووووووووووووووحاا 
المصووووووووووووووووال  

 اآل رٌن

30-1: 
ٌج  على الشركة ا ترام  قوق المصالح، و ً ال االت التً ٌشارت  ٌها 

المصالح  ً الَ ْوَكَمة، ٌج  أن ٌتمكنوا من ال صو  على أص ا  
معلومات موثوق بها وكا ٌة وذات صلة وذلت  ً الو ت المناس  وبشك  

 منتظم.

   ملتزمة
ت رص الشركة على ك ترام  قوق أص ا  المصالح من 

ه   تو ٌر كا ة المعلومات الموثقة  ال زمة عن ك  
   ااتصا  المباشرتعام تها سوا  بالنشر أو من ه 

 



30-2: 
على مجلس اادارة أن ٌلمن معاملة الموّظفٌن و قاً لمبادئ العد  
 والمساواة وبدون أّي تمٌٌز على أساس العرق أو الجنس أو الدٌن.

   
ت بق على موظفً الشركة من جمٌع الجنسٌات الئ ة 

عاملٌن مو دة تلمن اانصاؾ للجمٌع وتشم  
 والممٌزات األهرى.التعوٌلات وال وا ز 

 

30-3: 
على المجلس أن ٌلع سٌاسة للمكا آت لمنح  وا ز للعاملٌن وادارة 
الشركة للعم  دائماً بما ٌهدم مصل ة الشركة، وٌج  أن تؤهذ هذإل 

 السٌاسة بعٌن االعتبار أدا  الشركة على المدى ال وٌ .

   

أعتمدت الشركة الئ ة هاصة للمكا آت تعتمد على تقٌٌم 
األدا  العام كؤساس كلا ة كلى المكا آت الهاصة مقاب  
الجهود الهاصة التً تسهم  ً ت وٌر العم  بالشركة أو 

تإدي كلى  صو  الشركة على مكاس  أو تفادٌها لهسارة 
 كبٌرة .

 

30-4: 
ٌّة تسمح للعاملٌن بالشركة كب غ المجلس  على المجلس اعتماد .ل

الشركة عندما تكون هذإل التصّر ات ؼٌر بالتصّر ات المثٌرة للرٌبة  ً 
ٌّة أو ملرة بالشركة، وعلى المجلس أن ٌلمن   وٌمة أو ؼٌر  انون

ٌّة وال ماٌة من أّي أذى أو رّدة  ع   للعام  الذي ٌتوّجه كلى المجلس السر
ٌّة من موظفٌن .هرٌن أو من رإسائه.  سلب

   

ٌتشكٌ  لجنة ت ت  4102 امت الشركه  ى نهاٌة عام 

مسمى لجنة االنلبا  بنا  على  رار من مجلس االدارإل ، 
تقوم  بالت قٌق  ى شكاوى ومهالفات العماملٌن بالشركه 
على ان ٌتم ر ع تقرٌر بتوصبات اللجنه لمجلس االدارإل 

 ل عتماد.  

 

30-5: 
المادة،  هً مستثناة من مبدأ  على الشركات االلتزام التام بؤ كام هذإل

 "التقٌد أو تعلٌ  عدم التقٌد".
     ملتزمة

 (:31المادة )
تقرٌووووووووووووووووووووووور 

 الَحْوَكَمة

31-1: 
ٌّن على المجلس كعداد تقرٌر سنوّي ٌو ّعه الرئٌس.  ٌتع

   ملتزمة
ٌعد المجلس تقرٌر ال وكمة سنوٌاً وٌو عه الرئٌس وكان 

 وهذا التقرٌر ال الً 2013.هرها تقرٌر
 

31-2: 
ٌج  ر ع تقرٌر ال وكمة كلى الهٌئة سنوٌا، و ً أي و ت ت لبه الهٌئة، 

وٌكون مر ق بالتقرٌر السنوي الذي تعدإل الشركة التزاما بواج  اا صاح 
 الدوري.

   ملتزمة

تر ع الشركة تقرٌر مجلس اادارة والتقرٌر المالً وتقرٌر 
العادٌة بفترة ال وكمة للهٌئة  ب  كجتماع الجمعٌة العامة 

وهذا  2013ٌوماً على األ   وكان .هرهاتقرٌر  15
 التقرٌر ال الً

 

31-3: 
ٌج  تلمٌن بند تقرٌر ال وكمة بجدو  أعما  الجمعٌة العامة العادٌة 

 للشركة، وتوزٌع نسهة منه للمساهمٌن ه   االجتماع.
   ملتزمة

ٌتم تلمٌن بند تقرٌر ال وكمة بجدو  أعما  الجمعٌة 
العامة وٌوزع نسهة منه على المساهمٌن وٌتم منا شته 

 2013وكعتمادإل من الجمعٌة العامة وكان .هرها تقرٌر 
 م2015و د أدرج البند بجدو  أعما   جمعٌة 

 

31-4: 
ٌج  أن ٌتلّمن تقرٌر ال وكمة كّ  المعلومات المتعلّقة بت بٌق أ كام هذا 

 النظام، وعلى سبٌ  المثا  ال ال صر:

 ةملتزم

  

ٌتم كعداد تقرٌر ال وكمة و قاً للتفصٌ  الوارد بنموذج 
تقرٌر ال وكمة الوارد بنظام  وكمة الشركات المدرجة 

 الصادر عن الهٌئة

 

    ااجرا ات التً اتبعتها الشركة بهذا الهصوص؛ .1
ٌّة، بٌان أسبابها،  .2 اا صاح عن أي مهالفات ارُتكبت ه   السنة المال

  رٌقة معالجتها وسب  تفادٌها  ً المستقب ؛
   

اا صاح عن األعلا  الذٌن ٌتؤلّؾ منهم مجلس اادارة ولجانه  .3
ومسإولٌاتهم ونشا اتهم ه   السنة، و قا لفئات هإال  األعلا  

ٌّاتهم،  ل  عن  رٌقة ت دٌد مكا آت أعلا  المجلس واادارة  وص  
 التنفٌذٌة العلٌا  ً الشركة.

   

ٌّة بما  ً ذلت ااشراؾ على  .4 اا صاح عن كجرا ات الر ابة الداهل
ٌّة واالستثمارات وكدارة المها ر.  الشإون المال

   

اا صاح عن ااجرا ات التً تتبعها الشركة لت دٌد المها ر الكبٌرة  .5
التً  د تواجهها و رق تقٌٌمها وكدارتها، وت لٌ  مقارن لعوام  المها ر 

التً تواجهها الشركة، ومنا شة األنظمة المعتمدة لمواجهة التؽٌٌرات 
ٌّة أو ؼٌر المتو ّعة  ً السوق.  الجذر

   

اا صاح عن تقٌٌم أدا  المجلس واادارة العلٌا  ً ت بٌق نظام الر ابة  .6
ٌّة، بما  ً ذلت ت دٌد عدد المّرات التً أه ر  ٌها المجلس بمسائ   الداهل
ٌّة )بما  ً ذلت كدارة المها ر( وال رٌقة التً عالج بها المجلس هذإل  ر اب

   



 المسائ .
ٌّة كلٌا أو جزئٌا  .7 اا صاح عن ااه    ً ت بٌق نظام الر ابة الداهل

أو موا ن اللعؾ  ً ت بٌقها، واا صاح عن  االت ال وارئ التً 
أّثرت أو  د ُتإّثر على األدا  المالً للشركة، وااجرا ات الذي اتبعتها 

ٌّة )ال سٌّ  ما الشركة  ً معالجة ااهفاق  ً ت بٌق نظام الر ابة الداهل
ٌّة(. ٌّة للشركة وبٌاناتها المال  المشاك  المفصح عنها  ً التقارٌر السنو

   

ٌّد الشركة بالقواعد والشرو  التً ت كم اا صاح  .8 اا صاح عن تق
 واادراج  ً السوق.

   

ٌّة عند ت دٌد المها ر  .9 ٌّد الشركة بؤنظمة الر ابة الداهل اا صاح عن تق
 وكدارتها.

   

ٌّات كدارة  .10 اا صاح عن كّ  المعلومات ذات الصلة التً تصؾ عمل
ٌّة  ً الشركة.  المها ر وكجرا ات الر ابة الداهل

   

 

 

 ٌعتمد
   ناصر حمد السلٌطً 
 رئٌس مجلس اإلدارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الملحق األوم

 جدوم ٌوض  حالة أعضا  مجلس االدارة

 الحالة الهٌئة الُممثلة تارٌخ التعٌٌن الوظٌفة اإلسم
عدد األسهم المملوكة كما فً 

31/12/2014 

 م فظة استثمارات القوات المسل ة 2012أكتوبر  رئٌس مجلس اادارة السٌد / ناصر السلٌ ً
 ؼٌر تنفٌذي
 مستق 

101100000 

سعادة الشٌخ/ عبدالر من بن  مد بن 
 هالد .  ثانً

 

 نائ  رئٌس مجلس االدارة
 

 2014أبرٌ  
 

----- 
 ؼٌر تنفٌذي
 مستق 
 

500000 
 

 صندوق التعلٌم والص ة التابع لوزارة المالٌة 2014ماٌو  علو مجلس كدارة السٌد/ هالد عبدهللا السوٌدي
 ؼٌر تنفٌذي
 مستق 

660600 

 2011ابرٌ   علو مجلس كدارة السٌدة/ موزة السلٌ ً
التابع للهٌئة العامة للتقاعد والتؤمٌنات  صندوق المعاشات

 االجتماعٌة
 ؼٌر تنفٌذي
 مستق 

101090700 

 السٌد/ أ مد االصمخ
 علو مجلس االدارة
 العلو المنتد 

 ----- 2011أبرٌ  
 تنفٌذي
 مستق 

550657 

 ----- 2011ابرٌ   علو مجلس كدارة الشٌخ/ س ٌم بن هالد بن  مد .  ثانً
 ؼٌر تنفٌذي
 مستق 

6330639 

 ----- 2011أبرٌ   علو مجلس كدارة السٌد/ علً  سٌن السادة
 ؼٌر تنفٌذي
 مستق 

101100000 

 مإسسة   ر للتربٌة والعلوم وتنمٌة المجتمع 2012أؼس س  علو مجلس كدارة السٌد/ ولٌد رس ن العبدهللا
 ؼٌر تنفٌذي
 مستق 

3150448 

 ----- 2013أبرٌ   كدارةعلو مجلس  السٌد / جابر بن  جاج الشهوانً
 ؼٌر تنفٌذي
 مستق 

550500 

 



 الملحق الثانً

 لجان مجلس اإلدارة

 
 

 توجد ث ث لجان منبثقة عن مجلس االدارة، هً لجنة التدقٌق واللجنة التنفٌذٌة  ولجنة الترشٌحات والمكافآت والحوكمة. 
 
 

  

 أوال: لجنة التدقٌق 
 

 ً هً اللجنة المسإولة عن ااشراؾ واال  ع بكا ة أنش ة التد ٌق الداهلً والهارجٌة و ًقا له ة العم  التً ٌوا ق علٌها مجلس اادارة 
و ت سابق. تتكون اللجنة من ث ثة أعلا  مجلس اادارة على أن تتفق علوٌة اللجنة مع  ترة علوٌة مجلس اادارة.  وٌتوا ر لك  أعلا  

 التد ٌق هبرة مالٌة وم اسبٌة. لجنة 
 

 :قأعلا  لجنة التد ٌ
 

  ً ٌرئٌس اللجنة. –السٌدة/ موزة السل 

  علو. –السٌد/ هالد عبدهللا السوٌدي 

 علو. –السٌد/ ولٌد رس ن العبدهللا 
 

 ه    ترة التقرٌر. أربعة مرات اجتمعت لجنة التد ٌق
  

 :كاآلتى مسإولٌات اللجنة بعد تحدٌث ا تصاصاتها
 

تتفق علوٌة اللجنة مع علوٌة مجلس االدارة، وٌتم تعٌٌن وعز  اعلا  اللجنة عن  رٌق  رار صادرة من مجلس االدارة، و ٌما ٌلً 
 مسإولٌات وواجبات اللجنة:

 
 تقدٌم أٌة مولوعات ت تاج كلى كجرا  بواس ة مجلس اادارة وتوصٌة بإجرا ات متابعة، بناً  على ما تراإل اللجنة. .1
منصوص علٌه  ً )نظام  وكمة الشركات الصادر عن هٌئة  هوتقدٌم تقرٌر لمجلس اادارة بشؤن المولوعات الهاصة باللجنة كما  .2

   ر لألسواق المالٌة(. 
 النظر  ً أٌة مولوعات أهرى على الن و الذي ٌ ددإل مجلس اادارة.  .3
 م  على تهفٌؾ هذإل العوام . رصد عوام  اله ر الهاصة بشركة داللة وتوصٌة مجلس اادارة بالع .4
 تد ٌق الر ابة المالٌة والداهلٌة وأنظمة كدارة المها ر.  .5
 منا شة أنظمة المرا بة الداهلٌة مع اادارة للمان  ٌام اادارة بواجباتها تجاإل ت وٌر نظم ر ابة داهلٌة تتسم بالكفا ة.  .6
بناً  على  ل  مجلس اادارة، أو تقوم اللجنة بذلت من تلقا  نفسها  النظر  ً نتائج الت قٌقات الرئٌسٌة  ً مسائ  الر ابة الداهلٌة .7

 بموا قة مجلس اادارة. 
 استعراض السٌاسات وااجرا ات المالٌة والم اسبٌة لشركة داللة. .8
، مع التركٌز مرا بة د ة وص ة القوائم المالٌة والتقارٌر السنوٌة ونصؾ السنوٌة والربع سنوٌة وتد ٌق مث  هذإل البٌانات والتقارٌر .9

  –بشك  هاص على 
o  أٌة تؽٌٌرات  ً السٌاسات واألعما  الم اسبٌة؛ 
o المسائ  التً تهلع لتقدٌر اادارة التنفٌذٌة العلٌا؛ 
o  التعدٌ ت الرئٌسٌة الناتجة عن تد ٌق ال سابات؛ 
o استمرار داللة كمنشؤة  ائمة بالفع ؛ 
o  مالٌة الدولٌة.معاٌٌر التقارٌر ال -االلتزام بالمعاٌٌر الم اسبٌة 
o .االلتزام بالقواعد العممو  بها  ً بورصة   ر 
o .االلتزام بقواعد اا صاح وأٌة مت لبات أهرى تتعلق بإعداد التقارٌر المالٌة 

 النظر  ً أٌة مسائ  هامة وؼٌر عادٌة ٌمكن أن توجد  ً التقارٌر المالٌة و سابات داللة.  .10



هارجً ومتابعتها لت دٌد  بٌعة ون اق و اعلٌة التد ٌق الهارجٌة و ًقا للمعاٌٌر الدولٌة ااشراؾ على استق لٌة ومولوعٌة المد ق ال .11
 المعمو  بها  ً التد ٌق وو ًقا لمعاٌٌر التقارٌر المالٌة الدولٌة. 

ة التؤكد من أن المد ق الهارجً ٌقوم بؤعما  تد ٌق سنوٌة ونصؾ سنوٌة مستقلة بؽرض تو ٌر لمانات مولوعٌة لمجلس اادار .12
وأدا   والمساهمٌن بؤن القوائم المالٌة ٌتم كعدادها و ًقا للقوانٌن واللوائح والمعاٌٌر الدولٌة لكتابة التقارٌر، وأنها تمث  الولع المالً

 شركة داللة بد ة  ً جمٌع النوا ً المادٌة.
 االجتماع مع مد قى ال سابات الهارجٌٌن مرة على األ    ً السنة. .13
 ت ٌ ر ها المد ٌقٌن الهارجٌٌن. االهتمام بؤٌة مولوعا .14
 التؤكد من رد مجلس اادارة  ً الو ت المناس  على االستفسارات والمسائ  المشمولة  ً ه ابات وتقارٌر المد قٌٌن الهارجٌٌن. .15
 ا الصدد.التؤكد من  لور المد ق الهارجً الجمعٌة العمومٌة وتسلٌم التقرٌر السنوي والرد على أٌة تساإالت أو استفسارات  ً هذ .16
  توصٌة مجلس اادارة بشؤن تعٌٌن مد قً  سابات هارجٌٌن، وذلت باتباع المبادئ اارشادٌة ايتٌة: .17

  أن ٌكون مد قً ال سابات الهارجٌٌن مستقلٌن ولٌس لهم اهتمامات أهرى  ً داللة أو أعلا  مجلس كدارتها سوى  تد ٌق
 الهارجً مع داللة. ال سابات ال سابات. ٌلزم عدم وجود أي تعارض مصالح  ً ع  ة المد ق 

   مد ق القوائم المالٌة للشركات المدرجة ٌج  أن ٌكون مد قً ال سابات الهارجٌٌن ذوي مهنٌة ولدٌهم هبرة تهصصٌة ً
 دولٌة لكتابة التقارٌر المالٌة. استناًدا كلى المعاٌٌر الدولٌة للتد ٌق والمعاٌٌر ال

 .متابعة القواعد واللوائح المعمو  بها بهصوص مناوبة المد ق 
ق من اادارة العلٌا بهصوص السج ت مراجعة ه ا  تعٌٌن المد ق الهارجً وه ة أعماله وأٌة استٌالا ات هامة ٌ لبها المد  .18

 الم اسبٌة وال سابات المالٌة أو أنظمة الر ابة، وكذلت رد اادارة التنفٌذٌة العلٌا.
 تقٌٌم أدا  المد ق الهارجً. .19
  -ااشراؾ على سٌر عم  التد ٌق الداهلً، وعلى وجه الهصوص لمان أن التد ٌق الداهلً ُتعنً بالمهام ايتٌة: .20

  الر ابة الداهلٌة وااشراؾ على تنفٌذها. مراجعة أنظمة 

  . عم  التد ٌق الداهلً كعملٌة مستقلة، ومن  ب   رٌق عم  مدر  ومإه 

  .أن التد ٌق الداهلً سٌقدم تقرًٌرا كلى مجلس اادارة من ه   اللجنة 

  .أن التد ٌق الداهلً ٌشم  جمٌع أنش ة شركة داللة 

 لوظٌفً الٌومً  ً داللة. ٌتم  رض االستق لٌة من ه   تعوٌض مد وع للمد ق أن التد ٌق الداهلً مستق  عن األدا  ا
 ارة بناً  على توصٌة من اللجنة. الداهلً ٌ ددإل مجلس ااد

 .أن ٌ لر المد ق الداهلً اجتماع الجمعٌة العمومٌة 
 
 س ة مجلس اادارة.التؤكد من أن وظٌفة التد ٌق الداهلً تتلمن مد ق داهلً وا د على األ   ٌتم تعٌٌنه بوا .21
  -ايتً: –على وجه الهصوص  –توصٌة مجلس اادارة بهصوص اعتماد ن اق التد ٌق الداهلً وأن تشم   .22

 

 .مرا بة كجرا ات الشإون المالٌة واالستثمارات وكدارة المها ر وااشراؾ علٌها 

 ٌة أو ؼٌر المتو عة  ً السوق. تقٌٌم مقارن لت ور عوام  المها ر والنظم المستهدمة ل ستجابة للتؽٌرات الجذر 

  تقٌٌم أدا  مجلس اادارة واادارة العلٌا  ً تنفٌذ نظم الر ابة الداهلٌة، بما  ً ذلت عدد المرات التً تم كب غ مجلس اادارة
بمولوعات تتعلق بالر ابة )بما  ً ذلت كدارة المها ر( وال رٌقة التً ٌتعام  بها مجلس اادارة مع مث  هذإل 

 عات. المولو

   كهفاق الر ابة الداهلٌة ولعفها أو ال وارئ التً أثرت أو  د تإثر على األدا  المالً لشركة داللة وااجرا  المتبع من  ب
الشركة لتص ٌح كهفا ات الر ابة الداهلٌة )وهاصة المشك ت المدرجة  ً تقارٌر داللة السنوٌة والقوائم المالٌة الهاصة 

 بها(.

  .التزام شركة داللة بالقواعد والمت لبات النظامٌة المعمو  بهصوص  وائم السوق واا صاح 
 التزام شركة داللة بنظم الر ابة الداهلٌة  ً ت دٌد وكدارة المها ر. 

  .ك  المعلومات التً تصؾ عملٌات المها ر لشركة داللة 
 شهر وتقدٌمة كلى اللجنة ومجلس اادارة.ٌتم ك  ث ثة أ التؤكد من أن كعداد تقرٌر التد ٌق الداهلً .23
 ااشراؾ على مرا بة األنش ة المالٌة واادارٌة والفنٌة للتد ٌق الداهلً ومرا بتها.  .24
 تقٌٌم أدا  المد ق الداهلً. .25
رجً ٌتم التؤكد من أن المد قٌٌن الهارجٌٌن والداهلٌٌن كٌانات نظامٌة منفصلة ولمان أن جمٌع المت لبات األهرى لتعٌٌن مد ق ها .26

ت بٌقها على تعٌٌن المد ق الداهلً بما  ً ذلت تناو  المد ق )عندما ٌقرر مجلس اادارة كسناد مهمة المد ق الداهلً الستشاري 
 هارجً(

 التنسٌق مع مجلس اادارة واادارة التنفٌذٌة العلٌا والمدٌر المالً لشركة داللة أو الشهص المل لع بمسإولٌات المدٌر المالً. .27
 ٌق بٌن المد ق الداهلً والمد ق الهارجً وتوا ر الموارد ال زمة و اعلٌة اللواب  الداهلٌة.التنس .28
تد ٌق الم  ظات الم رو ة من أٌا من التقارٌر المقدمة للجنة وك التها كلى االدارات المعنٌة التهاذ كجرا ات المتابعة والتصرؾ  ً  .29

 الو ت المناس .



ا عن أٌة مهاوؾ  و  المسائ  الواردة  ً التقارٌر المالٌة أو ولع  واعد ٌست ٌع من ه لها  .30 ًٌ موظفً شركة داللة ااب غ سر
اللواب  الداهلٌة أو أٌة أمور أهرى تثٌر الشكوت،  ٌث تعتبر مث  هذإل المسائ  ؼٌر أه  ٌة أو ؼٌر نظامٌة وتلر بشركة داللة. 

ٌه المستق   ً هذإل المسائ   ً  ٌن التؤكد مما سبق ذكرإل  ولمان سرٌة لمان تو ر الترتٌبات المناسبة التً تسمح بالت قٌق النز
 المبلػ وكذلت  ماٌته من االنتقام.

ن النظر  ً المسائ  التً ٌثٌرها المدٌر المالً لشركة داللة أو الشهص المنو  به مسإولٌة االلتزام أو المد قٌٌن الداهلٌٌن أو المد قٌٌ .31
 الهارجٌٌن.

 اللة بقواعد السلوت المهنً.ااشراؾ على التزام د .32
 لمان االلتزام على الن و الواج  بجمٌع القوانٌن والتعلٌمات المتعلقة بؤنش ة داللة. .33
 لمان ت بٌق القواعد ااجرائٌة الهاصة بص  ٌات مجلس اادارة بشك  سلٌم؛ .34
  لور الجمعٌة العمومٌة. .35
 ق  بموا قة مسبقة من مجلس اادارة.مع أي هبٌر أو استشاري مست -على  سا  شركة داللة  –التشاور  .36
 التوصٌة بهصوص كا ة األنش ة الهاصة بتدرٌ  وتر ٌة وتنمٌة الموارد البشرٌة ومتابعتها. .37
 تفوٌض المسإولٌات للجنة  رعٌة تلم وا ًدا أو أكثر من أعلا  اللجنة أو للرئٌس التنفٌذي لشركة داللة. .38
 
 
 

  اللجنة التنفٌذٌةثانٌا: 
 

 أعلا  من مجلس اادارة وٌرأسها رئٌس مجلس اادارة. وتتفق علوٌة اللجنة مع  ترة علوٌة مجلس اادارة. أربعةتلم اللجنة التنفٌذٌة 
 

 :أعلا  اللجنة التنفٌذٌة
  

 ًرئٌس اللجنة. –سعادة الشٌخ/  مد بن عبدالر من .  ثان 

  ًعلو. –سعادة الشٌخ/ س ٌم بن هالد بن  مد .  ثان 

 /علو. –ا مد م مد االصمخ  السٌد 
 

 مسإولٌات اللجنة التنفٌذٌة:فٌما ٌلى 
 

 ولع السٌاسة العامة للشركة واعتماد السٌاسات واالجرا ات الداهلٌة. .1

 مراجعة واعتماد الهٌك  التنظٌمً للشركة. .2

 مرا بة واالشراؾ على االدا  المالً للشركة. .3

 مجلس اادارة ل عتماد والموا قة.مراجعة الموازنة السنوٌة للشركة  ب  عرلها على  .4

 ولع السٌاسة االستثمارٌة للشركة. .5

 ولع سٌاسة االستثمار الهاصة بم فظة الشركة لألوراق المالٌة و رٌقة ادارتها. .6

 الموا قة على أٌة مشروعات استثمارٌة. .7

 ستثمار.مراجعة والموا قة على بٌع أي أصو  هاصة بالشركة باستثنا  العقارات واالسهم المهصصة ل  .8

 الموا قة على االتفا ٌات وااللتزامات التً تتعد ص  ٌة الرئٌس التنفٌذي .9
 

 الموا قة على القروض التً ت لبها الشركة. .10

 اعتماد ه   االعما  الهاصة بشركة داللة القابلة والشركات التابعة  ب  تقدٌمها لمجلس اادارة. .11

 الما  وهٌك  الشركة.مراجعة واعتماد المقتر ات الهاصة بتؽٌٌر رأس  .12

 مراجعة واعتماد المقتر ات الهاصة بإصدار سندات أو اوراق مالٌة. .13

 تعٌٌن وانها  هدمات الرئٌس التنفٌذي ونائ  الرئٌس التنفٌذي وت دٌد راتبٌهما. .14

 
 
 
  لجنة المكافآت والترشٌحات والحوكمةثالثا: 

 
 اادارة. تتكون لجنة الترشٌح واألجور وال وكمة من ث ثة أعلا  من مجلس اادارة. وتتفق علوٌة اللجنة مع  ترة علوٌة مجلس 



 
 : وال وكمة والترشٌ ات المكا آت لجنةأعلا  
 

 ً ٌرئٌس اللجنة. –السٌد / ناصر السل 

  ًعلو. –السٌد/ جابر بن هجاج الشهوان 

 ً ٌعلو. – السٌدة/ موزة م مد السل 

  
 . 2010 ه   شك  مجلس كدارة شركة داللة لجنة الترشٌح واألجور وال وكمة ووا ق على ااهتصاصات الهاصة بها

 
  وتشمم مسإولٌات اللجنة وفًقا ال تصاصاتها اآلتً:

 
 تقدٌم تقرٌر لمجلس اادارة بؤٌة مسائ  ت تاج تصرؾ من رأي اللجنة كما توصً بمتابعة العم   ٌها. .1
تقرٌر لمجلس اادارة بشؤن المسائ  المتعلقة باللجنة كما تم ت دٌدها  ً )نظام  وكمة الشركات الصادر عن هٌئة   ر لألسواق تقدٌم  .2

 المالٌة(. 
 النظر  ً أٌة مسائ  أهرى على الن و الذي ٌ ددإل مجلس اادارة. .3
 دارة.مسإولة عن عملٌة الترشٌح لمجلس اادارة وااشراؾ على تعٌٌن أعلا  مجلس اا .4
مسإولة عن ولع ونشر كجرا ات رسمٌة وصارمة وشفا ة  ٌما ٌتعلق بترشٌح أعلا  مجلس اادارة بناً  على مت لبات ال ئ ة  .5

الداهلٌة لشركة داللة القابلة )بما  ً ذلت النظام األساسً( ونظام  وكمة الشركات الصادر عن هٌئة   ر لألسواق المالٌة و انون 
 ألهرى ذات الصلة. الشركات التجارٌة والسل ات ا

تقترح على مجلس اادارة تعدٌ  النظام األساسً واعتمادإل  ً اجتماع الجمعٌة العمومٌة ؼٌر العادٌة للمساهمٌن،  ً  ا  رأت اللجنة  .6
 أن مث  هذإل التعدٌ ت لرورٌة.

س اادارة وأعلا  مجلس ولع ونشر )بعد اعتماد المساهمٌن  ً الجمعٌة العمومٌة( سٌاسة األجور التً ت كم أجور رئٌس مجل .7
اادارة وكبار موظفً اادارة التنفٌذٌة على أساس لوائح شركة داللة )بما  ً ذلت النظام األساسً( وو ًقا لنظام  وكمة الشركات 
ة الصادر عن  هٌئة   ر لألسواق المالٌة ونظام الشركات التجارٌة واألنظمة المستهدمة األهرى وأ ل  الممارسات الدولٌة الم بق

 األهرى المعمو  بها  ً   ر.

ت دٌد وتنفٌذ سٌاسة األ راؾ ذات الصلة للر ابة على المعام ت التجارٌة مع األ راؾ ذات الصلة والر ابة على تلار  المصالح  .8
الم تم ، مع ااشارة كلى تعرٌؾ األ راؾ المتلامنة كما هو وارد  ً نظام  وكمة الشركات الصادر عن هٌئة   ر لألسواق 

 مالٌة. وتشم  هذإل السٌاسة المت لبات على الن و الم دد  ً نظام  وكمة الشركات الصادر عن هٌئة   ر لألسواق المالٌة.ال

 لمان القٌام بإجرا  التقٌٌم السنوي يدا  مجلس اادارة، بالتعاون مع رئٌس مجلس اادارة. .9

  مجلس اادارة الجدد وكذلت عملٌة التدرٌ  وه ة عم  كعداد وتقدٌم ه ة تعا   اادارة وبرنامج التدرٌ  التوجٌهً ألعلا .10
أعلا  مجلس اادارة وتقرٌر  وكمة الشركات السنوي كلى مجلس اادارة العتمادإل بناً  على نظام  وكمة الشركات الصادر هٌئة 

   ر لألسواق المالٌة.

 ة   ر لألسواق المالٌة(من نظام  وكمة الشركات الصادر عن هٌئ 14.2 لور الجمعٌة العمومٌة. )المادة  .11

 مع أي هبٌر أو استشاري مستق  شرٌ ة ال صو  على اعتماد مسبق من مجلس اادارة. –على  سا  شركة داللة  –التشاور  .12

 تفوٌض المسإولٌات كلى لجنة  رعٌة تلم وا ًدا أو أكثر من أعلا  اللجنة أو كلى الرئٌس التنفٌذي لشركة داللة. .13

 دائم بآهر الت ورات  ً مجا   وكمة الشركات وأ ل  الت بٌقات المعمو  بها  ً المجا .تعرٌؾ مجلس اادارة بشك   .14


