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 2017 لسنةالمدرجة تعميمات حوكمة الشركات المساهمة 

( 18رق  )وراق المالية م  قانو  األ /ب( 118و)/ ( 12) حكا  المادتي ألباالستناد  صادرة
 (146/2017رق  ) وراق الماليةمجمس مفوضي هيئة األ قرار بموجب المقرة و  2017لسنة 
 .22/5/2017تاريخ 

 
 

 (1المادة )
( ويعمل 2017لسنة  المدرجة تسمى هذه التعميمات )تعميمات حوكمة الشركات المساهمة

 .22/5/2017تاريخ بها اعتبارًا م  
 
 

 تعاريــــــــــــــــــــــــــــــف: (2المادة )
نظمة كاألالنافذ كراؽ المالية مع مراعاة المعاني المخصصة لمتعاريؼ الكاردة في قانكف األ

يككف لمكممات كالعبارات الكاردة في ىذه التعميمات ، الصادرة بمكجبو كالقرارات كالتعميمات
 المعاني المخصصة ليا أدناه، ما لـ تدؿ القرينة عمى غير ذلؾ:

 كراؽ المالية.ىيئة األ : الهيئة
 .المدرجة في السكؽ الماليالمساىمة  الشركة : الشركة

 مجمس إدارة الشركة. : دارةمجمس اإل
دارة مس اإلعضو مج

 التنفيذي
أك مكظفان فييا العضك الذم يككف متفرغان إلدارة الشركة  :

 أك يتقاضى راتبان منيا.

دارة عضو مجمس اإل
 المستقل

عضك الذم ال تربطو بالشركة أك بأم مف أعضاء ال :
دارة أك مكظفي اإلدارة التنفيذية العميا فييا أك مجمس اإل

الشركة  حسابات ؽبأم شركة حميفة أك تابعة أك بمدق
عالقة غير تمؾ  الخارجي أم مصمحة مادية أك أم



4 
 

في الشركة، قد يتككف في ظميا  سيـالمتعمقة بممكيتو أل
شبية بجمب أم منفعة سكاء مادية أك معنكية لذلؾ 
العضك قد تؤدم إلى التأثير عمى قراراتو أك استغاللو 

في حاؿ لمنصبو في الشركة، كتنتفي صفة االستقاللية 
الحاالت دارة تنطبؽ عميو أم مف عضك مجمس اإل كاف

 ( مف ىذه التعميمات.ج/4الكاردة في المادة  )
عضو مجمس اإلدارة غير 

 التنفيذي
 مكظفان  الشركة أك إلدارة متفرغان  يككف ال الذم عضكال :

 منيا. راتبان  يتقاضى كال فييا،

حكـ الشخص الذم يطمع عمى المعمكمات الداخمية ب : الشخص المطمع
منصبو أك كظيفتو في الشركة بما في ذلؾ رئيس 

كالمدير المالي كأعضاء مجمس اإلدارة كالمدير العاـ 
كممثؿ الخارجي الحسابات مدقؽ ك الداخمي  مدقؽكال

، كأقرباء المجمسكأميف سر  عتبارماالالشخص 
 األطراؼ المشار إلييا.

شرة أك غير مباشرة كؿ مف تربطيـ بالشركة عالقة مبا : األطراف ذوي العالقة
 تتيح ليـ التأثير عمى قرارات الشركة كىـ بشكؿ رئيسي:

أعضاء مجمس اإلدارة كاإلدارة التنفيذية العميا  .1
 لمشركة.

كاإلدارة أعضاء مجمس اإلدارة أك ىيئة المديريف  .2
 كالتابعة. الحميفة اتالتنفيذية العميا لمشرك

سيـ % أك أكثر مف أ5أم شخص يمتمؾ ما نسبتو  .3
 الشركة المكتتب بيا أك إحدل شركاتيا الحميفة

 كالتابعة.
( 3-1المذككريف في البنكد مف )األطراؼ قرباء أ .4

 .الكاردة في ىذا التعريؼ
 الشركات الحميفة كالتابعة لمشركة. .5
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 صناديؽ االدخار لمعامميف في الشركة. .6
المشاريع كالمنشآت المشتركة لمشركة مع أم جية  .7

 .أخرل
الشركات المسيطر عمييا مف قبؿ أعضاء مجمس  .8

 اإلدارة كاإلدارة التنفيذية العميا كأقربائيـ.
طراف ذوي تعامالت األ

 العالقة
التعامالت أك الصفقات التي تقـك الشركة بإبراميا مع  :

% أك 5طراؼ ذكم العالقة كالتي تبمغ نسبتيا أم مف األ
نات مالية أكثر مف مكجكدات الشركة كفقان آلخر بيا

 صادرة عف الشركة.
األشخاص الذيف ليـ مصمحة مع الشركة بما في ذلؾ  : المصالح أصحاب

ف ك ف كالمكردك ف في الشركة كالدائنك ف كالعاممك المساىم
 ف.ك ف المحتممك كالمستثمر 

دارة الشركة، إعضاء مجمس أ نتخاباللية التصكيت آ : التصويت التراكمي
صكات حسب عدد األ تتيح لكؿ مساىـ الخيار بتكزيع

، كلممساىـ الحؽ باستخداـ تمكياسيـ التي يمعدد األ
كثر مف أاالصكات لمرشح كاحد أك تكزيعيا عمى 

مرشح، بحيث يككف لكؿ سيـ صكت كاحد دكف حصكؿ 
 صكات.تكرار ليذه األ

المجاف الدائمة التي يشكميا مجمس اإلدارة كىي لجنة  : المجا 
 ،كلجنة الحككمة ،مكافآتكلجنة الترشيحات كال ،التدقيؽ

 كلجنة إدارة المخاطر.
تقرير يتناكؿ تطبيقات كممارسات الشركة المتعمقة  : تقرير الحوكمة

بحككمة الشركات يتـ تضمينو لمتقرير السنكم لمشركة 
 دارة.كيككف مكقعان مف رئيس مجمس اإل

  األب كاألـ كاألخ كاألخت كالزكج كالزكجة كاألكالد. : األقرباء
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 (: نطاق التطبيق3لمادة )ا

، كفي المدرجة في السكؽ الماليتطبؽ أحكاـ ىذه التعميمات عمى الشركات المساىمة 

ردني حاؿ كجكد تعارض بيف ىذه التعميمات كأم تشريعات صادرة عف البنؾ المركزم األ

ة عمى الشركات التي تخضع لرقابف ،كالتمكيف في كزارة الصناعة كالتجارة ميفأدارة التإأك 

تخاذ القرار الالتعارض  حكؿ ىذاعالـ الييئة بذلؾ كتقديـ التكضيح إ ىاتيف الجيتيف

 .المناسب
 

 دارة اإلمجمس تشكيل  : (4المادة )
 

يتكلى إدارة الشركة مجمس إدارة ال يقؿ عدد أعضائو عف خمسة كال يزيد عمى ثالثة  . أ
فؽ أسمكب التصكيت التراكمي يتـ انتخابيـ ك  ،لما يحدده نظاـ الشركة كفقان  عضكان عشر 

 .قتراع السرممف قبؿ الييئة العامة لمشركة باال
 عضاء غير التنفيذييف. دارة مف األككف أغمبية أعضاء مجمس اإلييجب أف  . ب
كفي  ،عمى األقؿ مف األعضاء المستقميف دارةاإل ثمث أعضاء مجمس ف يككفأيجب  .ج

إليو، يقرب الناتج إلى الرقـ الصحيح  حاؿ كجكد كسر في ناتج احتساب الثمث المشار
كتنتفي صفة االستقاللية عف عضك مجمس اإلدارة في حاؿ كاف عضك مجمس ، التالي

ك ممثؿ العضك االعتبارم تنطبؽ عميو أم مف الحاالت أعتبارم ك االأدارة الطبيعي اإل
 التالية:

أك تابعة  فةلدل الشركة أك أم شركة حميمكظفان  عمؿكاف قد أك يعمؿ  إذا كاف .1
 .انتخابو سنكات األخيرة السابقة لتاريخالثالث  خالؿ
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ك كاف قد عمؿ عضكان في مجمس اإلدارة أك أإذا كاف العضك أك أحد اقربائو يعمؿ  .2
في اإلدارة التنفيذية العميا لدل الشركة أك أم شركة حميفة أك تابعة خالؿ الثالث 

 .انتخابوسنكات األخيرة السابقة لتاريخ 
مصمحة مباشرة أك غير مباشرة في العقكد قربائو أحد ألأك  إذا كاف لمعضك .3

كالتي تابعة،  أو رتباطات التي تعقد مع الشركة أك أم شركة حميفةكالمشاريع كاال
 . دينارخمسيف ألؼ  50,000 عف قيمتيا تساكم أك تزيد

 كاف العضكذا إلخارجي لمشركة، أك ا الحسابات مدقؽأحد أقرباء  إذا كاف العضك .4
لديو، أك إذا كاف  لمدقؽ الحسابات الخارجي لمشركة أك مكظفان  و شريكان ائربحد أقأاك 

 .انتخابو السابقة لتاريخخيرة األ سنكات خالؿ الثالثلديو  أك مكظفان  شريكان 
% أك أكثر مف أسيـ الشركة المكتتب بيا أك 5 يمتمؾ ما نسبتو العضك إذا كاف .5

 ابعة. شركاتيا الحميفة أك الت
% أك 5ما نسبتو  يمتمككف الشركة الذيف ىمياحد اقرباء العضك مف مسأذا كاف إ .6

 . المكتتب بيا أكثر مف أسيـ الشركة
 مياـ إدارة الشركة لمدة أربع سنكات تبدأ مف تاريخ انتخابو. دارةاإل يتكلى مجمس . د

مدة لتمثيمو طيمة  طبيعيان  يسمي عضك مجمس اإلدارة مف األشخاص االعتبارييف شخصان  .ق
 مجمس.الخر يمثمو خالؿ مدة آشخص طبيعي ب و، كما يجكز لو استبدالمجمسال

يمثؿ مجمس اإلدارة كافة المساىميف كعميو بذؿ العناية المينية الالزمة في إدارة الشركة  .ك
كتخصيص الكقت الالـز لمقياـ بعممو بكؿ نزاىة كشفافية بما يحقؽ مصمحة الشركة 

 ياتيا.كأىدافيا كغا

، ة كأم منصب تنفيذم آخر في الشركة يجكز الجمع بيف منصب رئيس مجمس اإلدار ال .ز
 .لمشركةمنصب المدير العاـ دارة قرباء رئيس مجمس اإلأأحد كما ال يجكز أف يشغؿ 
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المعرفة الخبرة ك  مؤىالن كيتمتع بقدر كاؼ مفيجب أف يككف عضك مجمس اإلدارة  .ح
بالتشريعات ذات العالقة كبحقكؽ ككاجبات مجمس  كف مممان باألمكر اإلدارية كأف يك

 اإلدارة.
حككمة  أسس كتطبيقات حكؿدكرات تدريبية اللتحاؽ بامجمس اإلدارة  عضاءعمى أيجب  .ط

 الشركات. 

ال يجكز لعضك مجمس اإلدارة أك مف يمثمو أف يككف عضكان أك ممثال لعضك في مجمس م. 
سة ليا في أعماليا أك مماثمة ليا في غاياتيا، كفي إدارة شركة أخرل مشابية أك مناف

 جميع األحكاؿ ال يجكز لمشخص الطبيعي الجمع بيف عضكية مجالس إدارة أكثر مف
 .لمشخص االعتبارم بصفتو الشخصية أك بصفتو ممثالن  مساىمة عامة شركات خمس

أك أم مف  دارةنقديان مف أم نكع لرئيس مجمس اإل ال يجكز لمشركة أف تقدـ قرضان  .ك
كيستثنى مف ذلؾ البنكؾ كالشركات المالية التي يجكز ليا  ،أعضائو أك ألم مف أقربائيـ

ي تتعامؿ بيا مع عمالئيا ضمف غاياتيا أف تقرض أيان ممف سبؽ ككفؽ الشركط الت
 .اآلخريف

يجب عمى الشركة أف تكفر ألعضاء مجمس اإلدارة كافة المعمكمات كالبيانات الخاصة  .ل
 بما يمكنيـ مف القياـ بعمميـ كاإللماـ بكافة الجكانب المتعمقة بعمؿ الشركة. ةبالشرك

دارة االستعانة بأم مستشار خارجي عمى نفقة الشركة شريطة مكافقة أغمبية لمجمس اإل .م
 دارة كتجنب تعارض المصالح.أعضاء مجمس اإل

 

 دارة: مها  ومسؤوليات مجمس اإل(5المادة )
مكجبو بشكؿ يتـ مراجعتو بشكؿ سنكم، تحدد ب ظاـ داخمي خاصنيضع مجمس اإلدارة 

 كمسؤكلياتو بما في ذلؾ ما يمي: دارةاإل مجمسمفصؿ مياـ كصالحيات 

كضع االستراتيجيات كالسياسات كالخطط كاإلجراءات التي مف شأنيا تحقيؽ مصمحة  . أ
 الشركة كأىدافيا كتعظيـ حقكؽ مساىمييما كخدمة المجتمع المحمي.
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األردنييف،  صكؿ جميع المساىميف بمف فييـ غيركضع اإلجراءات الالزمة لضماف ح . ب
 عمى حقكقيـ كمعاممتيـ بشكؿ يحقؽ العدالة كالمساكاة دكف تمييز.

 اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضماف االلتزاـ بأحكاـ التشريعات النافذة. .ج

 كة.الشر تتعرض ليا سياسة إدارة المخاطر التي قد  اعتماد   د. 

 تنظيـ األمكر المالية كالمحاسبية كاإلدارية لمشركة بمكجب أنظمة داخمية خاصة.ق.    

ألحكاـ  ، كفقان نتائج األعماؿ األكليةكتقرير عف  كربع السنكم التقرير السنكم إعداد .و
  التشريعات النافذة.

  .تقرير السنكم لمشركةلمتضمينو تقرير الحككمة ك  اعتماد .ز
دارة التنفيذية كالعامميف في الشركة دارة كاإللمجمس اإلد لمسمكؾ الميني قكاعكضع  .ح

  .كمراجعتيا كتحديثيا باستمرار
يتضمف أىـ البيانات كالمعمكمات الخاصة  ،لمشركةمكقع الكتركني  مف تكفير التأكد .ط

 بالشركة، عمى أف يتـ تحديث ىذه المعمكمات بشكؿ دائـ.
مكر المتعمقة بتطبيقات الحككمة في الشركة األمتابعة اليو يعيد  ضابط ارتباطتعييف  .ي

 .مع الييئة
سياسة اإلفصاح كالشفافية الخاصة بالشركة كمتابعة تطبيقيا كفقان لمتطمبات اعتماد   ؾ.

 الجيات الرقابية كالتشريعات النافذة.
جراءات تيدؼ إلى منع األشخاص المطمعيف ا  سياسة لتجنب تعارض المصالح ك كضع   ؿ.

 في الشركة مف استغالؿ معمكمات داخمية سرية لتحقيؽ مكاسب مادية أك معنكية.
كضع سياسة تفكيض كاضحة في الشركة يحدد بمكجبيا األشخاص المفكضيف كحدكد   ـ. 

 الصالحيات المفكضة ليـ.

نياء خدماتو.   ف.  تعييف المدير العاـ لمشركة كا 
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كالفنية الالزمة في أشخاص اإلدارة التنفيذية  التأكد مف تكافر الكفاءة كالخبرة اإلدارية. س
كمراجعة أدائيـ  ،يـكصالحيات يـتحديد ميامك  ،العميا لمقياـ بالمياـ المككمة إلييـ

 .جراءات المكضكعةلمسياسات كالخطط كاإل كمدل تطبيقيـ ،لمياميـ

بما  ،كةداخمية عمى سير العمؿ في الشر الرقابة ال لضماف كجكداتخاذ الخطكات الكفيمة   ع.
في ذلؾ إنشاء كحدة خاصة لمرقابة كالتدقيؽ الداخمي تككف ميمتيا التأكد مف االلتزاـ 
بتطبيؽ أحكاـ التشريعات النافذة كمتطمبات الجيات الرقابية كاألنظمة الداخمية 

 كالسياسات كالخطط كاإلجراءات التي يضعيا مجمس اإلدارة.

اعتماد السياسة الخاصة بالمكارد البشرية ك  الكظيفيحالؿ كالتعاقب اعتماد سياسة اإل. ؼ
  .كالتدريب في الشركة

كضع سياسة لممسؤكلية االجتماعية الخاصة بالشركة كبرامجيا تجاه المجتمع المحمي  ص.
 كالبيئة.

كضع آلية الستقباؿ الشكاكل كاالقتراحات المقدمة مف قبؿ المساىميف بما في ذلؾ  ؽ. 
معينة عمى جدكؿ أعماؿ اجتماع الييئة العامة،  اقتراحاتيـ الخاصة بإدراج مكاضيع

 بشكؿ يضمف دراستيا كاتخاذ القرار المناسب بشأنيا خالؿ فترة زمنية محددة.
% مف أسيـ الشركة المكتتب 5كضع آلية تتيح لممساىميف الذيف يمتمككف ما ال يقؿ عف  ر. 

 قبؿ ارسالو شركةاجتماع الييئة العامة العادم لمجدكؿ أعماؿ بيا بإضافة بنكد عمى 
 ، عمى أف يتـ تزكيد الييئة بيذه اآللية.لممساىميف بشكمو النيائي

 كالحكافز كالركاتب في الشركة. السياسة الخاصة بمنح المكافآت كالمزايااعتماد  ش. 

المصالح بما يضمف تنفيذ التزامات الشركة  أصحابكضع سياسة تنظـ العالقة مع  . ت
قامة عالقات جيدة معيـ. تجاىيـ كحفظ حقكقيـ كتكفير  المعمكمات الالزمة ليـ كا 

  .حكاـ الكاردة في ىذه التعميماتاأل جراءات عمؿ خطية لتطبيؽإاعتماد  .ض
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 دارة: المجا  التي يشكمها مجمس اإل(6المادة )
 

 ،تكلجنة الترشيحات كالمكافآ ،التدقيؽلجنة  :المجاف الدائمة التاليةيشكؿ مجمس اإلدارة  . أ
 .دارة المخاطرإكلجنة  ،الحككمةكلجنة 

مف أعضاء  لجنة الحككمةك ت، آلجنة الترشيحات كالمكاف، ك لجنة التدقيؽتتألؼ كؿ مف  . ب
مجمس اإلدارة غير التنفيذييف، ال يقؿ عددىـ عف ثالثة، عمى أف يككف اثناف منيـ عمى 

بية أف يككف غالعمى  ،األقؿ مف األعضاء المستقميف كأف يترأس المجنة أحدىما
كتتألؼ لجنة إدارة المخاطر مف ثالثة أعضاء عمى  عضاء مف األعضاء المستقميف،األ
يجكز أف تضـ في ك يككف رئيسان لمجنة  عمى أف يككف بينيـ عضكان مستقالن  قؿاأل

  .العميا عضكيتيا أعضاء مف اإلدارة التنفيذية
 

نظـ عمميا كتحدد بمكافقة مجمس اإلدارة إجراءات عمؿ خطية تالمجاف كؿ مف تضع  .ج
 التزاماتيا.

ذا تساكت االصكات  قراراتيا كتكصياتيا باألكثرية المطمقة لألعضاءالمجاف  كؿ مف تأخذ د. كا 
 .يرجح الجانب الذم صكت معو رئيس المجنة

إلى  احكؿ أعمالي إلى مجمس اإلدارة كتقريران  اكتكصياتي اقراراتيالمجاف كؿ مف تقدـ ق. 
 لمشركة. السنكم عادماجتماع الييئة العامة ال

 

 :لتاليةبالصالحيات االمجاف تتمتع  .و
طمب أم بيانات أك معمكمات مف مكظفي الشركة الذيف يتكجب عمييـ التعاكف  .1

 ىذه المعمكمات بشكؿ كامؿ كدقيؽ.لتكفير 
   طمب المشكرة القانكنية أك المالية أك اإلدارية أك الفنية مف أم مستشار خارجي. .2
 ر أم مكظؼ في الشركة لمحصكؿ عمى أم إيضاحات ضركرية.طمب حضك  .3
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ربعة اجتماعات ألجنة التدقيؽ دكريان عمى اف ال يقؿ عدد اجتماعاتيا عف  يجب اف تجتمع ز.
كؿ مف لجنة الحككمة، كلجنة الترشيحات كالمكافآت، كلجنة  كيجب اف تجتمع ،في السنة

كتدكف  اعاتيا عف اجتماعيف في السنة،دارة المخاطر دكريان عمى اف ال يقؿ عدد اجتمإ
 .محاضر ىذه االجتماعات بشكؿ أصكلي

المجاف كقرارات مجمس اإلدارة، يتعيف  أم مف حصكؿ أم تعارض بيف تكصيات في حاؿ .ح
 أف يضمف تقرير الحككمة بيانان يفّصؿ بكضكح ىذه التكصياتدارة اإلعمى مجمس 

 .مجمس اإلدارة بيا عدـ تقيد كأسباب
إلجراءات تحدد األمكر  تشكيؿ لجاف لمقياـ بمياـ معينة لفترات محددة كفقان  دارةاإل مسلمج ط.

 المتعمقة بالمجنة كمنيا ميمتيا كمدة عمميا كالصالحيات الممنكحة ليا.
 

 لجنة التدقيق (:7المادة )
 ك فر لدل جميع أعضاء المجنة المعرفة كالدراية في األمكر الماليةيتك يجب أف  أ. 

في مجاؿ المحاسبة أك خبرة عمؿ سابقة لدل أحدىـ عمى األقؿ  كأف يككف، يةالمحاسب
المحاسبة أك المالية في  عممي أك شيادة مينيةلمؤىؿ  أك أف يككف حامالن  ،الماليةاألمكر 

 أك المجاالت األخرل ذات العالقة.
مف يجب أف تضع الشركة جميع اإلمكانيات الالزمة تحت تصرؼ المجنة بما يمكنيا  ب. 

 أداء عمميا بما في ذلؾ االستعانة بالخبراء كمما كاف ذلؾ ضركريان.
عمى لجنة التدقيؽ االجتماع بمدقؽ الحسابات الخارجي لمشركة دكف حضكر أم مف  ج. 

 أك مف يمثميا، مرة كاحدة عمى األقؿ في السنة. العميا أشخاص اإلدارة التنفيذية
ى أعماؿ المحاسبة كالرقابة كالتدقيؽ في الشركة تتكلى المجنة ميمة اإلشراؼ كالرقابة عمد. 

 بما في ذلؾ ما يمي:
مناقشة األمكر المتعمقة بترشيح مدقؽ الحسابات الخارجي كالتأكد مف استيفائو لمشركط  .1

 الكاردة في التشريعات النافذة، كعدـ كجكد ما يؤثر عمى استقالليتو.
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بما في ذلؾ مالحظاتو كمقترحاتو  بحث كؿ ما يتعمؽ بعمؿ مدقؽ الحسابات الخارجي . 2
كتحفظاتو كمتابعة مدل استجابة إدارة الشركة ليا كتقديـ التكصيات بشأنيا إلى مجمس 

 اإلدارة.
بداء  . 3 مراجعة مراسالت الشركة مع مدقؽ الحسابات الخارجي كتقييـ ما يرد فييا كا 

 المالحظات كالتكصيات بشأنيا إلى مجمس اإلدارة.
يد الشركة كالتزاميا بتطبيؽ أحكاـ التشريعات النافذة كمتطمبات الجيات متابعة مدل تق .4

 الرقابية.
دراسة التقارير الدكرية قبؿ عرضيا عمى مجمس اإلدارة كتقديـ التكصيات بشأنيا مع  . 5

أم تغيير يطرأ عمى ، ك أم تغيير في السياسات المحاسبية المتبعة التركيز عمى
 تدقيؽ أك نتيجة لمقترحات مدقؽ الحسابات الخارجي.حسابات الشركة جراء عمميات ال

دراسة خطة عمؿ مدقؽ الحسابات الخارجي كالتأكد مف أف الشركة تكفر لممدقؽ كافة  .6
 التسييالت الضركرية لمقياـ بعممو.

 دراسة كتقييـ إجراءات الرقابة كالتدقيؽ الداخمي. . 7
 ءات الرقابة كالتدقيؽ الداخمي.الخارجي إلجرا الحسابات االطالع عمى تقييـ مدقؽ .8
التدقيؽ الداخمي كالسيما تمؾ المتعمقة بأم مخالفات الرقابة ك  تقارير االطالع عمى. 9

 تظير نتيجة لعمؿ المدقؽ الداخمي.
التكصية لمجمس اإلدارة فيما يتعمؽ باألمكر المرتبطة بإجراءات الرقابة كالتدقيؽ . 10

 الداخمي كعمؿ المدقؽ الداخمي.

في المصالح قد ينجـ عف قياـ الشركة بعقد  تعارضلتأكد مف عدـ كجكد أم ا .11
 الصفقات أك إبراـ العقكد أك الدخكؿ في المشركعات مع األطراؼ ذكم العالقة.

دارة مراجعة تعامالت األطراؼ ذكم العالقة مع الشركة كالتكصية بشأنيا لمجمس اإل  .12
 .قبؿ إبراميا
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شكككيـ حكؿ أية عف بسرية  مف االبالغالشركة في  العامميف تمكف ليةآكضع  .13
كضماف  ،بالتقارير المالية أك الرقابة الداخمية أك أية مسائؿ أخرلمتعمقة مسائؿ 

كجكد الترتيبات المناسبة التي تسمح بإجراء تحقيؽ مستقؿ حكؿ ىذه المسائؿ مع 
راح تمؾ ضماف منح العامؿ السرية كالحماية مف أم رد فعؿ سمبي أك ضرر، كاقت

 عمى مجمس اإلدارة العتمادىا.  ليةاآل
 كضع سياسات كاستراتيجيات تضمف تعزيز الرقابة الداخمية في الشركة. .14
كضع اآلليات المناسبة لضماف تكفير الشركة لمعدد الكافي مف الككادر البشرية  .15

 .مناسبالمؤىمة إلشغاؿ مياـ الرقابة الداخمية بحيث يتـ تدريبيا كمكافأتيا بشكؿ 
مدقؽ الحسابات ضافية خارج نطاؽ التدقيؽ يقـك بيا عماؿ إأ. دراسة كتقييـ أم 16

، كالتأكد مف عدـ تأثيرىا عمى دارية كالفنيةكتقديـ االستشارات اإل الخارجي
 القرار بشأنيا. التخاذدارة استقالليتو، كالتكصية لمجمس اإل

 أم أمكر أخرل يقررىا مجمس اإلدارة.  .17
 الصالحيات التالية:بلجنة التدقيؽ  تتمتع ق.

طمب حضكر مدقؽ الحسابات الخارجي إذا رأت المجنة ضركرة مناقشتو بأم أمكر  . 1
 كليا أف تستكضح منو أك تطمب رأيو خطيان. ،تتعمؽ بعممو في الشركة

التكصية لمجمس اإلدارة بترشيح مدقؽ الحسابات الخارجي لالنتخاب مف قبؿ الييئة  .2
 العامة.

 تعييف المدقؽ الداخمي لمشركة.دارة بالتنسيب لمجمس اإل .3
 

 لجنة الترشيحات والمكافآت :(8المادة )
 :لجنة الترشيحات والمكافآت بشكل رئيسي ما يمي مها تكو  

نتفاء ا، كاعالـ الييئة في حاؿ التأكد مف استقاللية األعضاء المستقميف بشكؿ مستمر . أ
   دارة.عضاء مجمس اإلأ صفة االستقاللية عف أم عضك مف
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السياسة الخاصة بمنح المكافآت كالمزايا كالحكافز كالركاتب في الشركة  كضع . ب
 كمراجعتيا بشكؿ سنكم.

تحديد احتياجات الشركة مف الكفاءات عمى مستكل اإلدارة التنفيذية العميا كالمكظفيف   .ج
 كأسس اختيارىـ.

المكارد البشرية كالتدريب السياسة الخاصة بك كضع سياسة لإلحالؿ كالتعاقب الكظيفي   .د
 في الشركة كمراقبة تطبيقيا، كمراجعتيا بشكؿ سنكم.

دارة كالمجاف المنبثقة عنو، عمى أف تقـك المجنة مجمس اإلداء ألسنكم جراء تقييـ إ  .ىػ
 بإعالـ الييئة بنتيجة ىذا التقييـ.

 

 لجنة الحوكمة  (:9المادة )
 :ما يمي بشكل رئيسي مها  لجنة الحوكمةتكو  

 

 .دارةكتقديمو لمجمس اإل إعداد تقرير الحككمة  . أ
كمراجعتيا كتقييـ مدل تطبيقيا  تعميماتأحكاـ ىذه الجراءات عمؿ خطية لتطبيؽ إكضع  . ب

 بشكؿ سنكم.

 التأكد مف التزاـ الشركة بأحكاـ ىذه التعميمات. .ج

 الشركة كمتابعة ما تـ بشأنيا. دراسة مالحظات الييئة بخصكص تطبيؽ الحككمة في .د
 

 لجنة إدارة المخاطر (:10) المادة
 بشكل رئيسي ما يمي:مها  لجنة إدارة المخاطر تكو  

 .كمراجعتيا بشكؿ سنكم إدارة المخاطر لدل الشركةكضع سياسة  .أ

 نكاع المخاطر التي قد تتعرض ليا الشركة.أمتابعة كتقييـ مختمؼ ب. 
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 دارةمجمس اإل: اجتماعات (11المادة )
 ناءن ب نائبو في حاؿ غيابو أك دارة اجتماعاتو بدعكة خطية مف رئيسو أكاإليعقد مجمس  أ. 

مف ربع أعضائو عمى األقؿ، بحضكر  دارةاإل مجمسعمى طمب خطي يقدـ إلى رئيس 
 األكثرية المطمقة ألعضائو.

رل تقرىا أم مف كسيمة أخ ةأك بأي شخصيان  دارةاإل مجمسيككف التصكيت عمى قرارات ب. 
 .التشريعات النافذة

ذا تساكت  باألكثرية المطمقة لألعضاء الحاضريف دارةاإل مجمسقرارات تصدر  .ج كا 
 .صكات يرجح الجانب الذم صكت معو رئيس االجتماعاأل

عمى األقؿ كؿ شيريف بحيث ال يقؿ عدد اجتماعاتو  كاحدان  اجتماعان  دارةاإل مجمسيعقد  د.
 ة عف ستة اجتماعات.السنة المالي خالؿ

أمينان لسر المجمس يتكلى تدكيف محاضر اجتماعاتو كقراراتو في  دارةاإل يعيف مجمس ق.
 تحفظات يبدكنيا. ةكبياف األعضاء الحاضريف كأي بالتسمسؿسجؿ خاص مرقـ 

 

 الهيئة العامة  اتاجتماع :(12المادة )
 يـ التصكيت.تتككف الييئة العامة مف جميع المساىميف الذيف يحؽ ل . أ

مرة كاحدة كؿ سنة عمى األقؿ، عمى أف يعقد  عاديان  تعقد الييئة العامة لمشركة اجتماعان  . ب
كما يجكز أف  ،ىذا االجتماع خالؿ األشير األربعة التالية النتياء السنة المالية لمشركة

 ذة.لمتشريعات الناف غير عادم في أم كقت كفقان  تعقد الييئة العامة لمشركة اجتماعان 
الييئة العامة إما كؿ مساىـ لحضكر اجتماع  لىا  ييئة ك ال يكجو مجمس اإلدارة الدعكة إلى .ج

 يكمان  21البريد اإللكتركني الخاص بالمساىـ قبؿ  كأ المسجؿباليد أك عف طريؽ البريد 
يتـ إعداد الترتيبات كاإلجراءات مف التاريخ المقرر لعقد االجتماع، عمى أف  قؿعمى األ



17 
 

بة لعقد االجتماع بما في ذلؾ اختيار المكاف كالزماف، بما يساعد كيشجع عمى المناس
 حضكر أكبر عدد ممكف مف المساىميف.

تـ اإلشارة في الدعكة إلى مكعد كمكاف االجتماع كأف يرفؽ بيا جدكؿ أعماؿ تيجب أف  د.
ككاضح ؿ المكاضيع التي سيتـ بحثيا خالؿ االجتماع بشكؿ مفصّ  الييئة العامة متضمنان 

  .كثائؽ أك مرفقات تتعمؽ بتمؾ المكاضيع ةإضافة إلى أي

غير مدرجة عمى جدكؿ  الييئة العامة اجتماعأثناء راج أية مكاضيع جديدة عدـ إديجب  ق.
 .لممساىميف أعماؿ الييئة العامة المرسؿ سابقان 

فية عنو نبذة تعريتزكيد الشركة بالمساىـ الراغب بالترشح لعضكية مجمس اإلدارة  عمى ك.
اجتماع الييئة العامة  قبؿ انتياء السنة المالية لمشركة كالتي تسبؽ السنة التي سيعقد فييا

ىذه النبذة التعريفية بالدعكة  دارةاإلكفي ىذه الحالة يرفؽ مجمس  ،دارةاإل مجمسالنتخاب 
 المكجية لممساىميف لحضكر اجتماع الييئة العامة.

صحيفتيف مكعد كمكاف عقد اجتماع الييئة العامة في  دارة باإلعالف عفاإليقـك مجمس  ز.
  كلمرتيف عمى األقؿ كعمى المكقع االلكتركني لمشركة.محميتيف يكميتيف 

آخر لحضكر اجتماع الييئة العامة بالنيابة عنو  يجكز لممساىـ أف يككؿ عنو مساىمان  ح.
فؽ آخر بمكجب ككالة عدلية، ك  بمكجب ككالة خطية أك أف يككؿ عنو شخصان 

 التشريعات النافذة.

ئبو في حاؿ غيابو أك مف ينتدبو يرأس اجتماع الييئة العامة رئيس مجمس اإلدارة أك نا ط.
اجتماع دارة اإل مجمسكما يجب أف يحضر أعضاء  ،يابيمافي حاؿ غ دارةاإل مجمس

 لمجمسحقؽ النصاب القانكني ألم اجتماع الييئة العامة بعدد ال يقؿ عف الحد الذم ي
 .ارةداإل
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تتـ إدارة اجتماع الييئة العامة بشكؿ يسمح لممساىميف بالمشاركة الفاعمة يجب أف  .ي
المعمكمات  تكفيركالتعبير عف آرائيـ بحرية، كالحصكؿ عمى اإلجابات عمى تساؤالتيـ ك 

 الكافية بما يمكنيـ مف اتخاذ قراراتيـ.
 

 أصحاب المصالححقوق : (13المادة )
بما يمكنيـ مف تنفيذ التزامات الشركة  حقكؽ أصحاب المصالح عمى الشركة ضمافيتكجب 

الحصكؿ عمى معمكمات مكثكؽ بيا ككافية كذات صمة كذلؾ بشكؿ تجاىيـ كحفظ حقكقيـ ك 
 منتظـ كفي الكقت المناسب.

 الحقوق العامة لممساهمي   .أ 
 ف في الشركة بالحقكؽ العامة التالية: ك يتمتع المساىم

لخاصة جالت خاصة بممكيات المساىميف تتضمف المعمكمات ااحتفاظ الشركة بس .1
التي يممكيا كؿ منيـ كأية قيكد ىـ كعدد األسيـ بمساىمتيـ بما في ذلؾ أسماؤ 

 كقكعات عمى الممكية، كالتغييرات التي قد تطرأ عمييا.ك 
االطالع عمى سجؿ المساىميف فيما يخص مساىمتو ألم سبب كاف، كعمى كامؿ  .2

 .تقبمو الجية المختصة معقكؿ السجؿ ألم سبب
بما في  كفؽ التشريعات النافذةاالطالع عمى المعمكمات كالكثائؽ الخاصة بالشركة  .3

 .طراؼ ذكم العالقةلؾ الكثائؽ المتعمقة بتعامالت األذ
 الحصكؿ عمى المعمكمات الدكرية كغير الدكرية المفصح عنيا كفؽ التشريعات النافذة. .4
ككالة بعدد أصكات ك ت في اجتماع الييئة العامة لمشركة أصالة المشاركة كالتصكي .5

 كمككؿ بيا. يساكم عدد األسيـ التي يممكيا المساىـ
مف تاريخ صدكر  يكمان كاربعيف  ةخمسالحصكؿ عمى األرباح السنكية لمشركة خالؿ  .6

  قرار الييئة العامة بتكزيعيا.
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سيـ لمشركة قبؿ طرحيا لممستثمريف أكلكية االكتتاب في أية إصدارات جديدة مف األ .7
، ما لـ يتنازؿ المساىمكف عف ىذه األكلكية بمكجب قرار مف الييئة العامة اآلخريف

 غير العادية لمشركة.
إقامة دعكل قضائية في مكاجية مجمس اإلدارة أك أم مف أعضائو يطالب فييا  .8

أك النظاـ األساسي  ا لحقو مف ضرر نتيجة مخالفة التشريعات النافذةف مبالتعكيض ع
لمشركة أك الخطأ أك التقصير أك اإلىماؿ في إدارة الشركة أك إفشاء المعمكمات ذات 
الطبيعة السرية لمشركة، أك المجكء إلى كسائؿ حؿ النزاعات بالطرؽ البديمة بما في 

 ذلؾ الكساطة كالتحكيـ بما يتفؽ كالتشريعات النافذة.
مدير العاـ لمشركة أك أم مكظؼ فييا يطالب فييا إقامة دعكل قضائية في مكاجية ال .9

 بالتعكيض عما لحقو مف ضرر نتيجة إفشاء المعمكمات ذات الطبيعة السرية لمشركة.
 ما ال يقؿ عف لممساىميف الذيف يممككف ب عقد اجتماع ىيئة عامة غير عادمطم .10

 مف أسيـ الشركة المكتتب بيا.% 10
دارة اإلمجمس رئيس كذلؾ لممطالبة بإقالة  ر عادمب عقد اجتماع ىيئة عامة غيطم .11

 % مف أسيـ الشركة20 ما ال يقؿ عف أك أم عضك فيو لممساىميف الذيف يممككف
م شخص اعتبارم أك اسيـ الحككمة عضاء الممثميف ألباستثناء األ ،المكتتب بيا

 .عاـ
ما ال يقؿ  ككف طمب إجراء تدقيؽ عمى أعماؿ الشركة كدفاترىا لممساىميف الذيف يمم .12

  .المكتتب بيا % مف أسيـ الشركة10عف 
إقامة دعكل قضائية لمطعف في قانكنية أم اجتماع عقدتو الييئة العامة أك الطعف  .13

، كفؽ في القرارات التي اتخذتيا فيو كذلؾ خالؿ ثالثة أشير مف تاريخ عقد االجتماع
 التشريعات النافذة.

 الييئة العامة لمشركة.االطالع عمى محاضر اجتماعات  .14
 .بالشركة المساىميف عالقة بإدارةالمياـ المتعمقة  يتكلى تنفيذقسـ  الشركة تكفير .15
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  الحقوق ضم  صالحيات الهيئة العامة .ب
ة بشكؿ اتخاذ القرارات التي تؤثر عمى مستقبؿ الشرك الييئة العامة بصالحياتتتمتع 

 مباشر، كمف ضمنيا ما يمي:
 مس اإلدارة حكؿ أداء الشركة كخطتو لمفترة القادمة.مناقشة مج .1
 انتخاب أعضاء مجمس اإلدارة. .2
دارة تعابو أك تفكيض مجمس اإلأكتحديد  انتخاب مدقؽ الحسابات الخارجي .3

 بتحديدىا.
 .برامياإقبؿ  إقرار تعامالت األطراؼ ذكم العالقة .4
 المصادقة عمى البيانات المالية لمشركة. .5
 .عقد التأسيس كالنظاـ األساسي لمشركة تعديؿ .6
 .كفسخيا دمج الشركة أك اندماجيا أك تصفيتيا .7
 إقالة مجمس اإلدارة أك رئيسو أك أحد أعضائو. .8
 .بيع الشركة أك تممؾ شركة أخرل كميان  .9

 ماؿ الشركة أك تخفيضو.زيادة رأس .10
 إصدار إسناد القرض القابمة لمتحكيؿ إلى أسيـ. .11
 ميؾ العامميف في الشركة ألسيـ في رأسماليا.تم .12
 شراء الشركة ألسيميا كبيع تمؾ األسيـ. .13
 .% مف مكجكداتيا51ما يزيد عف الشركة أك  مكجكداتبيع كامؿ  .14

 

 فصاح والشفافية: اإل(14المادة )
لسياسة اإلفصاح المعتمدة مف قبؿ مجمس  تضع الشركة إجراءات عمؿ خطية كفقان  . أ

ة لتنظيـ شؤكف اإلفصاح عف المعمكمات كمتابعة تطبيقيا كفقان لمتطمبات اإلدار 
 الجيات الرقابية كالتشريعات النافذة.
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فصاحية لممساىميف كالمستثمريف بصكرة دقيقة عمى الشركة أف تكفر المعمكمات اإل . ب
، كفقان بما يمكنيـ مف اتخاذ قراراتيـ ككاضحة كغير مضممة كفي األكقات المحددة

بما في ذلؾ اإلفصاحات المتعمقة  ،يات الرقابية كالتشريعات النافذةطمبات الجلمت
 بما يمي:

 التقارير الدكرية. .1
 المعمكمات الجكىرية. .2
أعضاء كراؽ المالية المصدرة مف قبؿ الشركة كالتي يمتمكيا كؿ مف عدد األ .3

 يـ.ائربقأك  مجمس اإلدارة كاإلدارة التنفيذية العميا
 كاإلدارة التنفيذية العميا. دارةاإل مجمسالتي يتمتع بيا أعضاء زات متيااال .4

عداد بياناتيا المالية كفؽ المعايير الدكلية الخاصة  .ج عمى الشركة تنظيـ حساباتيا كا 
 (.IFRSبإعداد التقارير المالية )

عمى الشركة استخداـ مكقعيا االلكتركني عمى شبكة اإلنترنت لتعزيز اإلفصاح  .د
 افية كتكفير المعمكمات.كالشف

 برامجيا تجاه المجتمع المحمي كالبيئة.تفصح عف سياساتيا ك عمى الشركة أف  .ق
ال يجكز ألم شخص مطمع في الشركة إفشاء المعمكمات الداخمية المتعمقة بالشركة  .ك

لغير المرجع المختص أك القضاء، كما ال يجكز تداكؿ األكراؽ المالية الصادرة عف 
حمؿ الغير عمى تداكليا بناء عمى معمكمات داخمية أك استغالؿ معمكمات الشركة أك 

 داخمية أك سرية لتحقيؽ مكاسب مادية أك معنكية.
حد أعضائو أك المدير العاـ لمشركة أك مدقؽ حساباتيا أدارة أك اإلعمى رئيس مجمس  .ز

في حاؿ  الخارجي تحت طائمة المسؤكلية القانكنية تبميغ الجيات الرقابية المعنية
 كقكع أم مما يمي:

إذا تعرضت الشركة ألكضاع مالية أك إدارية سيئة أك تعرضت لخسائر جسيمة  .1
 تؤثر في حقكؽ المساىميف أك في حقكؽ دائنييا.
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أك مديرىا العاـ باستغالؿ دارة اإل مجمسـ مجمس إدارتيا أك أم مف أعضاء قيا .2
يره أم منفعة بطريقة غير صالحياتو كمركزه بأم صكرة كانت لتحقؽ لو أك لغ

كيسرم ىذا الحكـ في حاؿ امتناع أم منيـ عف عمؿ يستكجب  ،مشركعة
 القانكف القياـ بو.

أك مديرىا العاـ بأم عمؿ دارة اإل مجمسـ مجمس إدارتيا أك أم مف أعضاء قيا .3
ينطكم عمى تالعب أك يعتبر اختالسان أك احتياالن أك تزكيران أك إساءة ائتماف 

 ؤدم إلى المساس بحقكؽ الشركة أك مساىمييا أك الغير.كبشكؿ ي
 

 

  مدقق الحسابات الخارجي (: 15المادة )
 عمى الشركة اتخاذ اإلجراءات المناسبة لمتأكد مما يمي:أ. 

في مجمس  أك عضكان  أك مساىمان  حسابات الخارجي مؤسسان الأف ال يككف مدقؽ  .1
 أك مكظفان  دارةاإل مجمسضاء ألم عضك مف أع ف يككف شريكان إدارتيا، أك أ

 لديو.
  .الييئة لدلمف بيف المدققيف المقيديف  الحسابات الخارجي مدقؽأف يككف  .2
بأية أعماؿ إضافية أخرل لصالح الشركة  الحسابات الخارجي مدقؽ يقكـ أف ال  .3

دارة مجمس اإل ال بعد الحصكؿ عمى مكافقةإ ،كتقديـ االستشارات اإلدارية كالفنية
  .لجنة التدقيؽ في الشركة مى تكصيةع بناءن 

 أف يتمتع المدقؽ باالستقاللية كفقان لمعايير التدقيؽ الدكلية. .4
بيذا  العمياقياـ المدقؽ بعممو بحياد كعدـ تدخؿ مجمس اإلدارة أك اإلدارة التنفيذية  .5

 العمؿ.
التنفيذية  ال يجكز تعييف أم مف مكظفي مكتب مدقؽ الحسابات الخارجي في اإلدارة ب.

 العميا لمشركة إال بعد مركر سنة عمى األقؿ مف تركو تدقيؽ حسابات الشركة.
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القياـ بجميع الكاجبات المطمكبة بمكجب  خارجيحسابات الاليجب عمى مدقؽ  ج.
 التشريعات النافذة كمنيا:

 أف يمارس األعماؿ المككمة إليو باستقالؿ كحيادية. .1
 مراقبة أعماؿ الشركة. .2
 قيؽ حسابات الشركة كفقان لممعايير الدكلية.تد .3
بداء  فييا فحص األنظمة اإلدارية كالمالية لمشركة كأنظمة الرقابة الداخمية .4 كا 

الرأم بخصكص فاعميتيا، كالتأكد مف مالءمتيا لحسف سير أعماؿ الشركة 
 كالمحافظة عمى أمكاليا.

 زامات المترتبة عمى الشركة.التحقؽ مف ممكية الشركة لمكجكداتيا كقانكنية االلت .5
 حضكر اجتماعات الييئة العامة لمشركة. .6
اإلجابة عمى أسئمة كاستفسارات مساىمي الشركة بخصكص البيانات المالية  .7

 كالحسابات الختامية خالؿ اجتماعات الييئة العامة.
ما  إبداء الرأم في عدالة البيانات المالية لمشركة كطمب تعديميا إذا كاف ىناؾ .8

 يؤثر عمى عدالتيا.
مخالفة لمتشريعات النافذة أك أم أمكر مالية أك إدارية ذات أثر  ةالتبميغ عف أي .9

 سمبي عمى أكضاع الشركة إلى الجيات المختصة.
 

  طراف ذوي العالقة: تعامالت األ(16المادة )
دارة إلال بمكافقة مجمس اإطراؼ ذكم العالقة تعامالت األبراـ إال يجكز لمشركة  أ. 

قرار ك  بعد الحصكؿ عمى رأم كتقييـ مدقؽ الحسابات الخارجي بيذا  الييئة العامةا 
دارة كالييئة العالقة التصكيت عمى قرار مجمس اإل ؼ ذم، كال يجكز لمطر الخصكص

 العامة الذم يصدر بشأف التعامؿ الذم يخصو. 
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 قبؿ الييئة العامة طراؼ ذكم العالقة مف قبؿ إقرار تعامالت األ دارةاإلمجمس  عمى ب.
 :جتماع الييئة العامة المكجية لممساىميفاللدعكة بارفاؽ المعمكمات كالبيانات التالية إ
يحتكم عمى البيانات كالمعمكمات عف الطرؼ ذك العالقة، كتفاصيؿ  فصاحإ .1

 ك الصفقة، كطبيعة كمدل الفائدة لمطرؼ ذك العالقة في المعاممة.أالتعامؿ 
ك الصفقة مع الطرؼ ذك العالقة عادلة كمعقكلة أركط التعامؿ ف شأتأكيد خطي  .2

 كفي صالح مساىمي الشركة.
 . رأم كتقييـ مدقؽ الحسابات الخارجي.3

 
 (: تقرير الحوكمة17المادة رق  )

ف يككف مكقعان أمتقرير السنكم لمشركة عمى لعمى الشركة إعداد تقرير الحككمة كتضمينو 
 يتضمف بشكؿ رئيسي ما يمي:بحيث  ،دارةمف رئيس مجمس اإل

المعمكمات كالتفاصيؿ المتعمقة بتطبيؽ أحكاـ ىذه التعميمات كقكاعد حككمة الشركات   أ.
 في الشركة.

ذا كاف إدارة الحالييف كالمستقيميف خالؿ السنة كتحديد فيما عضاء مجمس اإلأسماء أ ب.
 ك غير مستقؿ. أك غير تنفيذم كمستقؿ أالعضك تنفيذم 

ذا كاف الممثؿ تنفيذم إدارة االعتبارييف كتحديد فيما عضاء مجمس اإلأممثمي سماء أ  .ج
 ك غير مستقؿ.أك غير تنفيذم كمستقؿ أ

 شخاص الذيف يشغمكنيا.سماء األأالمناصب التنفيذية في الشركة ك   .د
دارة في الشركات دارة التي يشغميا عضك مجمس اإلجميع عضكيات مجالس اإل .ق

 كجدت. فإالمساىمة العامة 
 .في الشركة ضابط ارتباط الحككمةاسـ   .ك
 دارة.المجاف المنبثقة عف مجمس اإلأسماء  .ز
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 باألمكرعضاء لجنة التدقيؽ كنبذة عف مؤىالتيـ كخبراتيـ المتعمقة أاسـ رئيس ك   .ح
 المالية أك المحاسبية.

جنة كل ،كلجنة الحككمة ،تكالمكافآعضاء كؿ مف لجنة الترشيحات أاسـ رئيس ك   .ط
 دارة المخاطر.إ
 عضاء الحاضريف.المجاف خالؿ السنة مع بياف األ كؿ مف عدد اجتماعات  .م
 عدد اجتماعات لجنة التدقيؽ مع مدقؽ الحسابات الخارجي خالؿ السنة.  .ؾ
 عضاء الحاضريف.دارة خالؿ السنة مع بياف األعدد اجتماعات مجمس اإل  .ؿ


