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تُعد حوكمة الشركات من الموضوعات المهمة لجميع الشركات المحلية 

والعالمية في عصرنا الحاضر، إذ أن األزمات المالية التي عانى بسببها 

 االقتصاد العالمي وضعت مفهوم حوكمة الشركات ضمن األولويات. 

أنظمة وقوانين الحوكمة في العالم على الحد من استخدام وتركز 

السلطة اإلدارية في غير مصالح المساهمين، وتعمل على تفعيل أداء 

مجالس اإلدارة في تلك الشركات، وكذلك تعزيز الرقابة الداخلية 

ومتابعة تنفيذ اإلستراتيجيات وتحديد األدوار والصالحيات لكل من 

ة، واإلدارة التنفيذية، وأصحاب المصالح، المساهمين، ومجلس اإلدار

 عالوة على تأكيد أهمية الشفافية واإلفصاح.

 



 

4 
 

 



 

5 
 

 ما المقصود بحوكمة الشركات؟

منهج لقيادة الشركة وتوجيهها والرقابة على أعمالها، يشتمل على آليات لتنظيم 
العالقات المختلفة بين مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين وأصحاب 
المصالح، وذلك بوضع قواعد وإجراءات خاصة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات 

طابع الشفافية والمصداقية عليها  وأسس المتابعة لتقييم ومراقبة األداء وإضفاء
 والتنافسية وتحقيق العدالة ،المصالحبغرض حماية حقوق المساهمين وأصحاب 

 والشفافية.

 اإلطار التشريعي والرقابي للحوكمة

تقوم إدارة رقابة الشركات والتي ترتبط بالوكالة المساعدة للسجل التجاري 

وانين واألنظمة واللوائح ذات والشركات بالتأكد من مدى التزام الشركات بالق

 الصلة التي تحكم قطاع الشركات في البحرين.

 وتقوم اإلدارة بمجموعة من المهام ومنها:

 اإلشراف على أعمال التحقق من تطبيق الشركات لمبادئ الحوكمة.• 

 متابعة تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المنظمة لتأسيس ومراقبة الشركات.• 

 الجمعيات العامة للشركات وتقديمها للبيانات المالية.متابعة عقد • 

 متابعة التزام الشركات ودراسة المخالفات المتعلقة بضوابط الحوكمة.• 
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متابعة مؤشرات حوكمة الشركات مثل مستوى الخسائر المتراكمة ونسبة • 

المرحل لالحتياطي القانوني من األرباح السنوية ومدى التزام الشركة بأنظمة 

 ارة.التج

اإلسهام في دراسة التعديالت على قوانين الشركات التجارية والتجارة لضمان • 

 حوكمة الشركات ورصد الفراغات التشريعية وتقديم الرأي والمشورة.

 
 

 مراحل تطور الحوكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وكانت  2001مرت الحوكمة بالعديد من مراحل التطور المستمر منذ بداية العام 

العدالة ورفع لى مرحلة دعم االستدامة وتمكين إمعظم المراحل تهدف للوصول 

 المنفعة ألصحاب المصلحة.
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 الغرض من الحوكمة

 دور حوكمة الشركات وأهميته

ل ضالتي تحقق أف واإلجراءاتتتمثـل قواعـد حوكمة الشركات في المبادئ والنظم 

حماية وتوازن بين مصالح إدارة الشركات والمساهمين فيها وأصحاب المصالح 

من تطبيق قواعد حوكمة الشركات  األساسي. ويكمن الهدف االمرتبطة به األخرى

بكفاءة أداء  تهمفي ضمان تماشي الشركة مع أهـداف المسـاهمين بما يعزز من ثق

 .األزماتالشركة وقدرتها على مواجهة 

إن قواعد حوكمة الشركات تنظم منهجية اتخاذ جميع القرارات داخل الشركة 

 األهداف إلقراروتحفـز وجود الشفافية والمصداقية لتلك القرارات. ومن أهم 

 اإلدارةقواعد حوكمة الشركات هو حماية المساهمين، وفـصل السلطة بين 

عد ويراجع الخطط يُ  الذي اإلدارةالتنفيذية التي ُتسيَّر أعمال الشركة ومجلس 

والسياسات في هذه الشركة، بما يضفي الطمأنينة ويعزز الشعور بالثقة في التعامل 

اقتصاد 
وطني 
تنافسي

الشفافية من 
خالل مبادئ 

واضحة

تعزيز 
المساءلة

تنظيم 
العالقة بين 
المجلس 

والمساهمين
زيادة 
الكفاءة 

حماية 
المساهمين

القيادة 
والمراقبة 
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المساهمين وأصحاب المصالح من الرقابة بشكل فعال على  معه، كما تمّكن

 الشركة.

 إن قواعد حوكمة الشركات تقوم على توثيق ما يلي:

 قي:خالاألالسلوك  - والا أ

وقواعـد السلوك  باألخالقيات االلتزامهـو ما يضمن  

كافة  المهني الرشيد والتوازن في تحقيـق مصالح

قـة بالشـركة والشفافية عند عـرض ذات العال األطراف

 المعلومات المالية وغير المالية.

 الرقابة والمساءلة: -ا ثانيا  

تأتي أهمية وضع نظام متكامل للرقابة والمساءلة  

 عن أهمية الا والتجـاوزات، فض االنحرافاتكتشاف ال

تفعيـل دور أصحاب المصالـح في الرقابة على الشركة، 

والشفافية عنصران أساسيان  اإلفصاحوالتأكيد على أن 

 في حماية حقـوق أصحاب المصالح.

 
ا   الســـليم: اإلداريالتنظيم  -ثالثا

السليم هـو ما يضمـن توزيـع  اإلداريإن التنظيم  

، االختصاصات والمسؤوليات، والفصل في الصالحيات

 األداءل تقييم الووضع نظام للحوافـز والمكافآت مـن خـ

 أو العاملين بالشركة. يرينسـواء للمد
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 تكمن أهمية حوكمة الشركات في جوانب متعددة من أهمها:و

 :االقتصادأوالا: 

ورفع مستوى الشفافية  االقتصادـركات في رفع مستوى كفاءة شتُسهم حوكمة ال 

إلى تقليص  باإلضافةمن الخارج والداخل على حد سواء،  االستثماراتوجذب 

 .االقتصاديحجم المخاطر التي تواجه النظام 

 الشركات: :اثانيا 

إن تطبيق مبادئ الحوكمة يساعد الشركات على خلق بيئة عمل سليمة تعين الشركة  

على تحقيق أداء أفضل مع توافر اإلدارة الجيدة لذا تكون القيمة االقتصادية للشركة 

أكبر، باإلضافة الى أن الحوكمة تساعد الشركات على الوصول إلى أسواق المال 

أقل مما يعينها على التوسع في نشاطها، والحصول على التمويل الالزم بتكلفة 

 وتقليل المخاطر، وبناء الثقة مع أصحاب المصالح.

 وتتمثل أهمية حوكمة الشركات وفوائدها على الشركات بوجه خاص فيما يلي:

 تعزيز الكفاءة اإلدارية للشركات.-1

 الحصول على تمويل بتكلفة أقل.-2

 التدقيق.تعزيز اإلجراءات الرقابية وإجراءات -3

 دعم الدور االجتماعي للشركات.-4

 تعزيز العدالة والشفافية والمعاملة النزيهة.-5

 الحد من مفهوم تعارض المصالح.-6
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 المصالح؟من هم أصحاب 

 

 

 

 

 

 

 حملة األسهم:المساهمين و: اثالثا 

تهدف حوكمة الشركات إلى حماية االستثمارات من التعرض للخسارة بسبب  

إلى تعظيم  اوترمي أيضا  المساهمينسوء استخدام السلطة في غير مصلحة 

عالوة على الحد من حاالت  الشركةعوائد االستثمار وحقوق المساهمين وقيمة 

يُفعّل دور  تطبيق معايير الحوكمةبالمصالح؛ إذ إن التزام الشــركة  تعارض

المساهمين في المشاركة في اتخاذ القرارات الرئيسة المتعلقة بإدارة الشركة 

 ومعرفة كل ما يرتبط باستثماراتهم.

 

 أصحاب المصالح اآلخرين: :ارابعا 

قة وثيقة وقوية بين إدارة الشركة والعاملين بها التسعى الحوكمة إلى بناء ع 

وغيرهم، فالحوكمة تعزز مستوى ثقة جميع المتعاملين  ودائنيهاومورديها 

 لإلسهام في رفع مستوى أداء الشركة وتحقيق أهدافها اإلستراتيجية.

 أصحاب المصالح خارج الشركة

 العمالء

 الموردين

 المستثمرين

 الممولين

 اإلعالم

 المجتمع

 الجهات الحكومية

 أصحاب المصالح داخل الشركة
 

 المالك

 الموظفين
 الشركة
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الشركات المساهمة المقفلة غير 
المرخص لها من قبل مصرف 

البحرين المركزي

الشركات المساهمة العامة 
المدرجة من غير المؤسسات 

المالية والبنوك وشركات التأمين

 نطاق التطبيق

بمملكة  المساهمةالشركات  جميععلى  ميثاق إدارة وحوكمة الشركات يسري

 الميثاق تطبيقفي  يراعى، والتجاريةوالمسجلة بموجب قانون الشركات  البحرين

 أوضاعهامع  أحكامهمن  يتناسبما  العائلية الطبيعةذات  المساهمةعلى شركات 

 .تحقيقهاإلى  الميثاق يرميالنتائج التي  يحقق، وبما واإلدارية المالية وقدراتها

 

 

 

 

 

 منهجية التطبيق

 يجب"، بمعنى أن الشركة التوضيحعلى مبدأ "االلتزام أو  الميثاق تطبيق يقوم

ومن األسباب ه، سبب عدم االلتزام ب توضيحأو  الميثاقااللتزام بأحكام  عليها

السوقي أو  لحجمها االمقبولة لعدم االلتزام، اتخاذ الشركة إجراءات مختلفة تبعا 

في  وجيدةحوكمة فعالة  تحقيق أهمية، مع مالحظة تأسيسهاأو  إدراجهاحداثة 

حوكمة الشركة  تقريراألسباب في  هذه توضيح اايضا  المهمومن  المطاف. نهاية

العامة. ومن المهم  الجمعياتفي اجتماعات  المساهمينمع  ومناقشتهاالسنوي 

على حساب  يتمأن  يمكنال  التوضيحكذلك مالحظة أن إعمال مبدأ االلتزام أو 

 غيره.أو في  التجاريةآمرة سواء في قانون الشركات  قانونيةقاعدة 

تنقسم القواعد الواردة في ميثاق الحوكمة إلى قواعد إلزامية منصوص عليها في 

وقواعد استرشادية منصوص عليها في ميثاق حوكمة قانون الشركات التجارية 

الرغم من أن القواعد االسترشادية هي قواعد قابلة للتوضيح في  ىالشركات. وعل

على زيادة نسبة امتثالها بها  احال عدم االلتزام إال أن على الشركة العمل تدريجيا 

 بهدف الوصول لحوكمة جيدة في نهاية المطاف.
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 البحرينة مملكوكمة الشركات في ح

 حقوق المساهمين:

إن من أهم محاور حوكمة الشــركات حصول المساهمين على جميع حقوقهم 

يتقرر  يالت األرباحسهم، خاصة الحق في الحصول على نصيب من األالمتصلة ب

توزيعها، والحق فــي الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، 

والتصويت على  مداوالتهافي  واالشتراكوحق حضور جمعيات المساهمين 

ورفع  اإلدارة، وحق مراقبــة أعمال مجلس األسهمقراراتها، وحق التصرف في 

وطلب المعلومات بما  االستفساردعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، وحق 

 يضر مصالح الشــركة. ال

 

ختيار أعضاء الولعل من أهم آليات حصول المساهمين على حقوقهم في التصويت 

 دارات هو التصويت التراكمي.إلمجالس ا

 

 

والذي يمنح كل مساهم قدرة  اإلدارةأعضاء مجلس  رالختياهو أسلوب تصويت 
التــي يملكها، بحيث يحق له التصويت بها لمرشــح واحد  األسهمتصويتية بعدد 

 .األصواتأو تقســيمها بين من يختارهم من المرشحين دون وجود تكرار لهذه 
 
على تمثيل لهم فــي  األقليةمن فرص حصول مســاهمي  األسلوبويزيد هذا  

 التراكمية على مرشح واحد. األصواتعن طريق تركيــز  اإلدارةمجلــس 
 

 اإلدارة مجلس في للتصويت شاغرة مقاعد ٣ ما لشركة كان إذا: توضيحي مثال
 :التالي النحو على التصويت يستطيع مساهم كل فإن
 

 ما التصويت التراكمي؟ وكيف يتم؟
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 سهم 550.000 ( يملكAمساهم )
 سهم 250.000 ( يملكBمساهم )

 (Bمساهم ) (Aمساهم ) (Bمساهم ) (Aمساهم ) المرشح

  220,000  550,000 المرشح األول

     الثانيالمرشح 

  220,000  550,000 المرشح الثالث

 250,000  250,000  المرشح الرابع

  110,000  550,000 المرشح الخامس

     المرشح السادس

 
 مجلس في له ممثل تعيين من يتمكن لم العادي التصويت فيB المستثمر أن يالحظ

 التصويت خالل من اإلدارة مجلس في له ممثل تعيين استطاع حين في اإلدارة،
 .الرابع المرشح على أسهمه جميع بتركيز وذلك التراكمي

ل عنه مساهما  نويحق للمساهم أ آخر من غير أعضاء المجلس لتمثيله في  ايوّكِّ
 التصويت.

، الذي يحق له بحسب نظام الشركة االعتباريةيجوز للشخص ذي الصفة  وال
في مجلس  اآلخرينالتصويت على اختيــار  اإلدارةتعيين ممثلين له في مجلس 

 .اإلدارة
 

 والشفافية وحوكمة الشركات: اإلفصاح

حوكمة الشــركات وذلك لتمكين  مبادئفصاح والشــفافية من أهم إلإن ا
 .المساهمين من الحصول على المعلومات المطلوبة بشفافية وعدالة

 
كذلك على الشــركات أن يرافق قوائمها المالية تقريــر صادر عــن مجلــس 

الســنة المالية المنصرمة،  خالللعمليات الشركة  ايتضمن عرضا  اإلدارة
على تقييم أصــول الشــركة  المساهموالعوامل المؤثرة في أعمالها التي تساعد 

ما  حوكمة الشركاتإلى تضمين تقرير  باإلضافةوخصومها ووضعها المالي، 
عن وزارة الصناعة حوكمة الشركات الصادرة  مبادئُطبق وما لــم يطبَّق من 

 .االلتزامأسباب عدم  توضيحمع والتجارة والسياحة 
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 اإلدارة: مجلس

في  والوالءجـميع المسـاهمين، وعليه بـذل واجبي العناية  اإلدارةيمثل مجلس 
 إدارة الشركـة وكـل ما مـن شأنه صـون مصالحها وتنميتها وتعظيم قيمتها.

 
التضامن أمام  وجهوعلى  اشخصيا أعضاء مجلس اإلدارة مسئولون  ويعتبر

في المقام األول  معنيون وهم. وغاياتهاالشركة  أهداف تحقيقعن  المساهمين
على المصالح األخرى، بما في ذلك مصالح  يقدموهاأن  وعليهمبمصلحة الشركة، 

 يمثلونهم. الذين المساهمين
 

بذل واجبي اإلخالص والوالء  وعليه، المساهمين جميع يمثلالمجلس أن  وعلى
قيمتها،  وتعظيم وتنميتها مصالحهاصون  شأنه، وكل ما من إدارة الشركةفي 

 يلي:ما المثال ال الحصر،  سبيل، على ومسئولياتهدور المجلس  لويشم
 
 وتحقيقالمرتبطة بأداء أعمال الشركة  والمالية التجارية السياساتاعتماد -1

  .أغراضها

 للشركة الرئيسة واألهداف واالستراتيجيات والسياساترسم الخطط -2

  .بشكل دوري ومراجعتها تنفيذهاواإلشراف على 

 عليها.في الشركة واإلشراف العام  الداخليةوضع أنظمة وضوابط للرقابة -3

وإقرار  المالية وأهدافها واستراتيجيتهاالرأسمالي األمثل للشركة  الهيكلتحديد -4

 .السنوية الميزانيات

لألصول  وتملكهاللشركة،  الرئيسية الرأسماليةاإلشراف على النفقات -5

 بها. وتصرفها

 الجمعيةعلى  وعرضهاللشركة  والسنوية الفصلية المالية البياناتاعتماد -6

 .للمساهمينالعامة 
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 يحققالعمل، بما  سير، والتأكد من حسن التنفيذيةمراقبة أعمال اإلدارة -7

 بها.واألنظمة المعمول  القوانينمع  يتعارضالشركة وال  أهداف

نشاط  طبيعة تتطلبهتشكيل لجان متخصصة منبثقة عن مجلس اإلدارة بما -8

، وإصدار الرقابيةفي المتطلبات  عليهمنصوص  هوالشركة على حسب ما 

 .اللجان هذهاللوائح المنظمة لعمل 

وأعضاء مجلس اإلدارة والحصول على  لتنفيذيينلتحديد أنواع المكافآت -9

من ( 188)، مع مراعاة حكم المادة عليها للمساهمينالعامة  الجمعيةموافقة 

 التجارية.قانون الشركات 

القة، وذلك للحد من التعامالت مع األطراف ذات الع لتنظيم آليةوضع -10

 .تعارض المصالح

 :تصنيف أعضاء مجلس اإلدارة

ينبغــي أن يحافــظ مجلس اإلدارة على المســتوى المطلوب من االستقاللية في 
 اتخاذ القرارات التي من شأنها تحقيق أهداف الشركة ومساهميها، لذا يتعين أن

وغير  التنفيذيينمن أعضاء مجلس اإلدارة  متطلباتهاالنظام األساسي للشركة  يحدد
نصف أعضاء المجلس على  يكونأن  ويجب، المستقلينواألعضاء  التنفيذيين

 مستقلين.على األقل أعضاء  منهموثالثة  غير التنفيذين،األقل من األعضاء 
 
 
 
 
 
 

 العضو التنفيذي
العضو غير 

 التنفيذي
 العضو المستقل
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 التنفيذيةفي اإلدارة  اعضوا يكون عضو مجلس اإلدارة الذي  العضو التنفيذي:
 .لقاء ذلك منها اراتبا ويتقاضى ، اليومية لهافي أعمال اإلدارة  ويشاركللشركة 

 
للمشاركة بشكل  امتفرغا  يكونعضو مجلس اإلدارة الذي ال  العضو غير التنفيذي:

 اسنويا أو  اشهريا  اراتبا يتقاضى ( أو ال بها اموظفا  ليسالشركة )أي  تام في إدارة
 واللجان. في مجلس اإلدارة العضوية، عدا مكافأة منها

 
تامة في مركزه  باستقاللية يتمتع تنفيذي غيرعضو مجلس إدارة  العضو المستقل:

على سبيل  ،االستقالليةمن حاالت انتفاء صفة  اأيا  عليهتنطبق  ، والوقراراته
 المثال ال الحصر ما يلي:

 
 .الشركة أسهمأو أكثر من  المئةعشرة في % 10 نسبتهلما  اكان مالكا  إذا -1
أو أكثر  المئةعشرة في % 10ه ملك ما نسبتيلشخص اعتباري  إذا كان ممثالا  -2

 .الشركة أسهممن 
 .في الشركة اتنفيذيا  باامنص لترشحه السابقين العامينإذا شغل خالل  -3
صلة قرابة من الدرجة األولى مع أي من أعضاء مجلس إدارة  هكانت تربطإذا  -4

 .في الشركة الرئيسيين التنفيذيةالشركة أو أي من موظفي اإلدارة 
لدى أي من األطراف المتعاقدة  ترشحهعلى  السابقين العامينخالل  اإذا كان موظفا  -5

، موردينال، وكبار الخارجيينمع الشركة )بما في ذلك مدققي الحسابات 
من الشركة أو الشركات  التمويلمن  اكبيرا  االتي تلقت قدرا  األهلية والجمعيات

 .لها(التابعة 
بدفع  استقالليتهمراجعة مدى  فيها يتمإذا قام خالل العام السابق على السنة التي  -6

)ال  يعادلهاأو ما  بحريني دينار 50,000 تزيد علىأو استالم مبالغ من الشركة 
 .(الغرض لهذاتحتسب مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

، أو إذا لديه المدقق حسابات الشركة أو موظفا  اشريكا ، هأو أحد أقارب هو إذا كان، -7
 أو اشريكا مجلس اإلدارة  لعضوية هشغل لتاريخ السابقين العامينكان في خالل 

 .أو لدى مدققي حسابات الشركة لديه اموظفا 
 .للشركة استشاريةبشركة تقوم بأعمال  اشريكا ن أو كا يعملإذا كان  -8
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 مسؤولية مجلس اإلدارة:
أو  احتى لو شــكل لجانا  ،كامليتحمل مجلس االدارة مســؤولية الشــركة بشكل 

يجوز لمجلس اإلدارة  واللقيام ببعض أعماله افــوض إلى جهات أو أفراد آخرين 
إصــدار تفويضات عامة أو غير محددة المدة إذ يجب تحديد مســؤوليات مجلس 

ويتعين على مجلس اإلدارة  ي،في نظام الشــركة األساس اواضحا  ااإلدارة تحديدا 
 وحسن نية وجدية واهتمام. بمسؤوليةأن يؤدي مهماته 

وليس  اشــركة عموما وعلى عضو مجلس اإلدارة أن يلتزم بتحقيق مصلحة ال
تحقيق مصالح المجموعة التي يمثلها أو التي صوتــت على تعيينه في مجلس 

 اإلدارة.
 

 التزامات مدقق الحسابات:

 وتحديدمدقق حسابات أو أكثر للشركة  بتعيين السنوية العاديةالعامة  الجمعيةتقوم 
 يلي:ما  فيه يراعىعلى اقتراح مجلس اإلدارة، على أن  بناءا أتعابه 

إلى مجلس اإلدارة، وإذا ما  ترفعها التدقيقمن لجنة  بتوصية ترشيحه يتمأن  .1
في جدول أعمال  بإدراجها يقوم التدقيقلجنة  توصيةاعتمد مجلس اإلدارة 

 السنوية. العاديةالعامة  الجمعية
 في سجل مدققي الحسابات لدى وزارة المقيدينمن مدققي الحسابات  يكونأن   .2

 .الصناعة والتجارة والسياحة
 إدارتها.عن الشركة ومجلس  مستقالا  التأكد من كون مدقق الحسابات يتمأن  .3
 المهنية.بالكفاءة والسمعة والخبرة  يتمتعأن  .4
واحدة تجدد لمدد مماثلة على أال  ماليةمدقق الحسابات الخارجي لسنة  يعين .5

بعد ذلك إال بعد مضي  تعيينه يجوز، وال متتالية ماليةتتجاوز خمس سنوات 
 متتالتين. ماليتين سنتين

حسابات الشركة بحد أقصى  تدقيق عمليةعن  المسؤول الشريك تدوير يجب  .6
 .كل ثالث سنوات
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 ن يلتزم بالتالي:أوعلى مدقق الحسابات 
 

  المالية البياناتمدقق الحسابات في  بإفصاحاتااللتزامات المتعلقة أوالا: 
 

 يلي:بما  العمالءعلى حسابات  التدقيقمدقق الحسابات أثناء  يلتزم
والحوكمة داخل  الداخليةوأنظمة الرقابة  والمالية اإلداريةفحص األنظمة .1

 .أموالهاأعمال الشركة والمحافظة على  سيرلحسن  مالئمتهاالشركة، للتأكد من 
 .الخاصة بالحوكمة الرقابيةالتأكد من التزام الشركة بالمتطلبات .2

في  المهني رأيهعلى مدقق الحسابات إثبات ما سبق في فقرة خاصة ضمن  يجب
 المالية الصادرة عنه. التقارير جميع

 
 التدقيق بعمليةااللتزامات الخاصة بأعمال مدقق الحسابات ذات الصلة  :اثانيا 

 

للشركة، وطلب  المالية البياناتمراقبة أعمال الشركة وإبداء الرأي في صحة .1

 .صحتهاعلى  يؤثرما  هناكإذا كان  تعديلها

االلتزامات المترتبة على  وقانونية، لموجوداتهاالشركة  ملكيةالتحقق من .2

 .الشركة

واإلجابة  المساهمينعلى  تقريرهالعامة وتالوة  الجمعياتحضور اجتماعات . 3

  ية.الختام المالية البياناتبخصوص  واستفساراتهم أسئلتهمعلى 

. وفي حالة كون فيهاإبالغ مجلس اإلدارة عن المخالفات المكتشفة أو المشكوك .4

 الرقابية الجهات تزويد عليه يتعين، فيها جسيمةالمخالفة المكتشفة أو المشكوك 

 .المعد لذلك بدون أخذ إذن من الشركة أو مجلس اإلدارة التقريربنسخة من 

والتي قد تؤثر  التدقيقال تدخل ضمن أعمال  إضافيةبأعمال  القياماالمتناع عن .5

 .استقالليتهأو  يتهحيادعلى 

 .وحياديهباستقالل  إليهممارسة األعمال الموكلة .6
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 :واستقالليتها اإلدارةلجان مجلس 

لحاجة الشــركة بما يمكنها مـــن تأدية  امتخصصة وفقا ا لجانا  اإلدارةيشــكل مجلس 

عامة يضعها المجلس  إلجراءات اتشــكيل اللجان وفقا  ويكونمهامها بفعالية، 

المخولة لهــا وكيفية رقابة  والصالحياتتتضمن تحديد مهمة كل لجنة ومدة عملها 

بما تتوصل إليه من  اإلدارةعليها. وعلى اللجنة أن تبلغ مجلس  اإلدارةمجلس 

أن يتابع عمــل هذه  اإلدارةوعلى مجلــس ، ائج أو تتخذه من قرارات بشفافيةنت

يقل  الالموكلة إليهــا. كما يجب أ األعمالاللجان بانتظــام للتحقق من ممارســتها 

 ثة.العــدد أعضاء اللجان عن ث

 

 :التدقيقلجنة 

األعضاء  هؤالءلدى  يكونأال  ويجبتتكون اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل، 
 يكونأن  ويجبتجاه الشركة.  لديهمتعارض في المصالح مع أي واجبات أخرى 

 تنفيذيين غير يكونوا، وأن مستقلينأعضاء  الرئيس فيهمأعضاء اللجنة بمن  غالبية
المجلس خبراء في  غيرأعضاء من  تعيينفي حالة رغبة مجلس اإلدارة في 

يلي: التقارير المالية، المراجعة وتشــمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما  .اللجنة
 الداخلية، مراجع الحسابات، ضمان االلتزام.

 
 لجنة الترشيحات:

لجنة من ثالثة أعضاء على األقل، تسمى  بتشكيل يقومعلى مجلس اإلدارة أن 
 غير، أو أعضاء مستقليناللجنة على أعضاء  هذهوتشتمل . "الترشيح"لجنة 
اللجنة عضو مجلس إدارة  رئيس ويكون، مستقلينأعضاء  غالبيتهم تنفيذيين
والتي بموجبها يمكن  الدوليةأفضل الممارسات هذا التشكيل مع  ويتماشىمستقل، 

التدقيقلجنة   لجنة الترشيحات لجنة المكافآت 
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 الشخصيةالمصالح  بينبدون تعارض  صالحياتهاممارسة وللجنة الترشيح 
 .والوظيفية

 التالية:واالختصاصات  المهاممباشرة  الترشيحتتولى لجنة 
 الرئيسأو  ،اإلدارةمجلس  عضويةلالنضمام إلى  المؤهليناألشخاص  ترشيح -1

 يتمالسر، وذلك باستثناء المدقق الداخلي الذي  أمينالمالي، أو  المدير، أو التنفيذي

 .التدقيقمن قبل لجنة  ترشيحه

 التوصيات ضمنهاومن  - هأعضائ بجميع -إلى مجلس اإلدارة  التوصياتتقديم -2

من قبل  إدراجها يتمالمجلس والتي  لعضوية المحتملين بالمرشحينالخاصة 

 .للمساهمينالمجلس على برنامج العمل لالجتماع القادم 

 توصياتالورفع  ةدوريبصورة  أعمالهم وتقييممجلس اإلدارة  هيكلمراجعة  -3

والالزمة لمعالجة نقاط  إجراءهاالواجب  التغيراتإلى مجلس اإلدارة بشأن 

 .مصالح الشركة يحققالضعف بما 

 .المستقلينأعضاء مجلس اإلدارة  استقالليةمن  -بشكل سنوي -التأكد-4
 

 لجنة المكافآت:

لجنة تسمى "لجنة المكافآت"، تُشكل من  -هأعضائ بينمن  –مجلس اإلدارة  يُشكل

، المستقلينمن األعضاء  غالبيتهم تنفيذيين غير، أو أعضاء مستقلينثالثة أعضاء 

ذلك مع أفضل  يتماشى حيث، المستقليناللجنة من األعضاء  رئيس ويكون

المصالح  بينبدون تعارض  صالحياتهاللجنة بممارسة  ويسمح الدوليةالممارسات 

 .والوظيفية الشخصية

  :التاليةتتولى لجنة المكافآت ممارسة االختصاصات 

الشركة المتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار  سياساتمراجعة -1

  .المساهمون عليها يوافقب أن يجوالتي  التنفيذين دارييناإل المسئولين

المكافآت والمبالغ المحددة  سياساتإلى مجلس اإلدارة حول  توصيات تقديم-2

الرواتب واألتعاب  فيهااالعتبار إجمالي المكافآت بما  بعينلكل شخص، مع األخذ 
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، وذلك مراعاةا للقواعد واألحكام الواردة في قانون الموظفينوالمصروفات وفوائد 

، ومع مراعاة نظام الشركة وغيرها، الخاصة بصرف المكافآت التجاريةالشركات 

  .األساسي

 وأدائهم. حضورهمعلى  بناءا  مكافأة أعضاء المجلس-3
 

 

 

 

 

 

 متطلبات رقابية:

 

  

 المكافآت والترشيحات: لجنتيّ دمج 
 

المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة تسمى  يجوز للشــركة دمج لجنتيّ 
 لجنة المكافآت والترشيحات. 

 

وجود دليل إرشادي . 2
وإجراءات مكتوبة 

للحوكمة

تعيين مسؤول . 1
لحوكمة الشركة

بند خاص للحوكمة . 4
في جدول أعمال 

الجمعية العامة

ي تقرير مستقل سنو. 3
لحوكمة الشركة
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 التزامات مسؤول الحوكمة:

التحقق  مهام يتولىل لحوكمة الشركة ؤوكمس موظفيهاأحد  بتعيينتلتزم الشركة 
واألنظمة والقرارات  والقوانينمن مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات 

 مسؤولالقسم المختص باسم  تزويدعلى الشركة  يجب. كما لها اتنفيذا الصادرة 
إلى جانب ضرورة إبالغ القسم به، االتصال  وعناوينحوكمة الشركة وأرقام 

 .حوكمة الشركة مسؤول تغييرالمختص في حال 
 

  يلي:الحوكمة بما  مسؤول ويلتزم
الخاصة  الرقابيةوالمتابعة مع القسم المختص بشأن المتطلبات  التنسيق -1

 .بحوكمة الشركة
الحوكمة داخل الشركة مع المتطلبات  وتطبيقات سياساتالتأكد من مالءمة  -2

 .الشركة لهاالتي تخضع  والقانونية الرقابية
مبادئ الحوكمة الواردة  تطبيقالتي تكفل  الداخليةالتأكد من توافر نظم الرقابة  -3

 الميثاق.في 
أداء  لتحسينمع مجلس اإلدارة ولجنة الحوكمة بشكل دائم  والتنسيقالعمل  -4

 .في الشركة التطبيق
المالي  التقريرمن ضمن  يكونالسنوي للحوكمة والذي  التقريرمراجعة  -5

للشركة  الداخليةمن المتطلبات  وتطابقه محتوياتهالسنوي للشركة، للتأكد من 
 .الرقابيةوالمتطلبات 
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 الخاتمة:

تهدف الحوكمة إلى تحقيق االستثمار األمثل واألرشد لقدرات الشــركات 

ومواردها عبر تهيئة بيئة عمل أساســها المســؤولية والرقابة وااللتزام ومراعــاة 

مبادئ الوضــوح والشــفافية في تحديد أهداف الشــركة وخططها التجارية 

مــن كياناتها والتزاماته، إضافة إلــى إدارة االستراتيجية، وبيان حقوق كل كيان 

عالقتها بالمورديــن والممولين والمستهلكين وجهات الرقابة واألنشطة التي 

 .تزاولها
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