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عن دليل الحوكمة مقدمة    
  

َل الشركة 2021العام  مطلع في ةقامت شركة أركان للتنمية بإعداد دليل خاص لحوكمة الشرك ▪ َحوٌّ
َ
من شركة   م بعد ت

بالتوافق مع املعايير املتعارف عليها للوائح الحوكمة السليمة    مقفلة، وذلكذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة  

العربية   اململكة  في  املطبق  التشريعي  اإلطار  ضمن  واملقبولة  الرائدة  اإلرشادية  وجه  .السعوديةوالقواعد  وعلى 

 :يلي ما  الدليل علىنصوص هذا في  استندت  الخصوص، فقد

 

  هـ1437- 1-28( وتاريخ 3الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/ ،الشركاتنظام  -1

 .الئحة حوكمة الشركات املساهمة غير املدرجة -2

 لشركة أركان للتنمية النظام األساس  -3

 

الخاصة بالئحة حوكمة الشركات الغير    االسترشاديةواملعايير    ويتضمن هذا الدليل أفضل املمارسات والقواعد السليمة  ▪

وتعد هذه    اإلدارة،مجلس    من أبرزها حقوق املساهمين وأصحاب املصالح وتحديد مسؤولياتو   ةإلدارة الشركمدرجة  

 .إلزاميةالالئحة استرشاديه باستثناء األحكام التي ينص عليها نظام الشركات أنها  

 

 

 

 

 

 

 م 2022/ 06/ 14تاريخ اعتماد الجمعية / 
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 الالئحة   فأهدا   األول: الفصل  

 ( تمهيد: 1- 1

لضمان وجود رقابة داخلية سليمة والتقيد بالقوانين واألنظمة    مجلس إدارة شركة أركان للتنمية  توجيهعلى  بناًء  

فقد    القرار،وضمان سالمة عملية اتخاذ  ولتعزيز أداء الشركة    عالية،  حاب املصالح بمعلومات ذات شفافيةوتزويد أص

إدارة   القواعدالشركة  أقر مجلس  إلى ذلك  هذه  الحاجة  للتعديل واإلضافة متي دعت  كميثاق    بشكل مبدئي وهي قابلة 

 . لحوكمة الشركة

 ( أهداف قواعد الحوكمة: 2- 1

الشركة، وتوضح هذه  لحوكمة  قانوني فعال  إطار  إلى وضع  الالئحة  الضوابط    وتهدف هذه  القواعد مجموعة 

، كما  املستقبليةمن أجل تحقيق أهدافها    الشركةمن خاللها عمليات    تداروالتي    ا الشركةوالسياسات التي تتبناهواملبادئ  

أن هذه القواعد تعمل على ضمان التزام الشركة بأفضل ممارسات الحوكمة والتي تمكن املجلس من ممارسة املسؤوليات  

 وحماية حقوقهم وحقوق أصحاب املصالح بكافة شرائحهم.  لتحقيق أفضل النتائج للمساهمين  لشركة املناطة به تجاه ا

 ( أهمية الحوكمة للشركة: 3- 1

إن الحوكمة تهتم بالطريقة التي تدار بها أعمال الشركة من قبل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، وتتمثل أهميتها في تحقيق  

 األهداف التالية: 

 .دور املساهمين في الشركة وتيسير ممارسة حقوقهمتفعيل  ▪

 .تفعيل دور مجلس اإلدارة واللجان وتطوير كفاءتهم لتعزيز إجراءات اتخاذ القرار في الشركة ▪

 .بيان اختصاصات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ومسؤولياتهما  ▪

  واإلجراءات الرقابية )مثل تفعيل دور مجلس   وتفعيل آليات اتخاذ القرار الشركة  وضع اآلليات الفّعالة إلدارة شؤون   ▪

 ولجانه(اإلدارة 

 حماية مصالح وحقوق املساهمين. ▪

 تحمل الجهاز اإلداري للمسؤولية تجاه املساهمين وجميع أصحاب املصالح والتعامل بعدالة تجاههم.  ▪

 تعزيز االلتزام باألنظمة والقوانين واللوائح والسياسات املعمول بها.  ▪

 .آليات اإلفصاح تحقيق الشفافية والنزاهة والعدالة في التعامالت وبيئة األعمالتعزيز  ▪

 .توفير أدوات فعالة ومتوازنة للتعامل مع حاالت تعارض املصالح ▪

 .توعية الشركات بمفهوم السلوك املنهي وحثها على تبنيه وتطويره بما يالئم طبيعتها ▪

أركانتؤمن   الفّعالة تتط  شركة  إدارة وفريق تنفيذي فاعلبأن قواعد الحوكمة  مدرك بأهمية هذه    لب مجلس 

القواعد، باإلضافة إلى وجود هيكل تنظيمي فّعال وواضح من حيث األدوار واالختصاصات واملسئوليات، كما يتطلب وجود  

سليم ، السياسات واإلجراءات، أعمال  نظام سليم للرقابة الداخلية من خالل تطبيق عدد من الوظائف مثل )التخطيط ال
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الداخلية،املراج املراجعة  الخارجية،  هذا    عة  مع  ومتجاوبة  داعمة  عمل  وبيئة  ثقافة  توفر  بجانب  وااللتزام(  والحوكمة 

   التوجه.

 ( التعريفات: 1.2

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه الوثيقة املعاني املوضحة لها في النظام األساس للشركة وفي قائمة املصطلحات  

التجارةاملستخدمة في   ، ما لم ينص على خالف ذلك في هذه اللوائح. ولغرض تطبيق هذه القواعد،  الئحة حوكمة وزارة 

 .وضحة أمام كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلكيقصد بالكلمات والعبارات أدناه املعاني امل

 التعريف  املصطلح  م

 .هـ1437-1- 28( وتاريخ 3نظام الشركات، الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/ نظام الشركات  1

 الئحة حوكمة الشركات املساهمة غير املدرجة الالئحة 2

 وزارة التجارة الوزارة 3

 الشركة  4
وقع مليمكن الرجوع    أركانملزيد من املعلومات حول    مقفلة(سعودية    شركة مساهمة)للتنمية  شركة أركان  

 arkangroups.comالشركة 

 الحوكمة 5

اإلدارة    لتوجيه سياساتقواعد    وهي بين مجلس  املختلفة  العالقات  لتنظيم  آليات  الشركة تشتمل على 

لتسهيل  خاصة  وإجراءات  قواعد  بوضع  وذلك  املصالح،  وأصحاب  واملساهمين  التنفيذيين  واملديرين 

املساهمين   حقوق  حماية  بغرض  عليها  واملصداقية  الشفافية  طابع  وإضفاء  القرارات  اتخاذ  عملية 

 ق العدالة والشفافيةوأصحاب املصالح وتحقي

ل بموجب أحكام نظام الشركات ونظام الشركة األساس. شركة أركان للتنميةجمعية مساهمي  جمعية املساهمين  6
َ
ك
َ
ش
ُ
 التي ت

 .%( أو أكثر من أسهم الشركة أو حقوق التصويت فيها5أي شخص يملك ما نسبته ) كبار املساهمين  7

 للتنمية، شركة أركان مجلس إدارة  ة مجلس اإلدار  8

 الجهاز اإلداري األعلى 9

مجلس اإلدارة هو الجهاز اإلداري األعلى في الشركة حسب تفويض جمعية املساهمين واملسئول األول عن 

وتطوير    الشركةإدارة الشركة أمام الجمعية، كما يمثل السلطة الرئيسة لرسم سياسات واستراتيجيات  

 للمتطلبات القانونية والنظامية
ً
، ويكون املجلس مسؤوال  أدائها في إطار قرارات جمعية املساهمين ووفقا

، وتتبع له كافة اإلدارات التنفيذية العليا  اهمين عن كافة قراراته وتصرفاتهأمام الجمعية العامة للمس

القواعد  هذه  في  الواردة  والصالحيات  للشركة  األساس  للنظام   
ً
وفقا ويمارس صالحياته  العامة    باإلدارة 

 تحت إشراف مجلس اإلدارة ولجانه

 التنفيذي العضو  10
 للعمل في اإلدارة التنفيذية للشركة ويشارك في األعمال اليومية  

ً
عضو مجلس اإلدارة الذي يكون متفرغا

 لها. 

 إلدارة الشركة وال يشارك في األعمال اليومية لها. العضو غير التنفيذي 11
ً
 عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغا

 العضو املستقل 12

هو عضو مجلس إدارة غير تنفيذي الذي يتمتع باالستقالل التام في مركزه وقراراته، وال ينطبق عليه أي من 

حيث يجب أن يكون    الشركات،عوارض االستقالل املنصوص عليها في املادة العشرين من الئحة حوكمة  

مجلس  ُيعين  بما  وحياد،  بموضوعية  القرارات  على  والتصويت  آرائه  وإبداء  مهامه  ممارسة  على   
ً
قادرا

 اإلدارة على اتخاذ القرارات السليمة التي تسهم في تحقيق مصالح الشركة.
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 حصة السيطرة 13

التأثير في أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير    مع  القدرة على 
ً
 أو مجتمعا

ً
مباشر، منفردا

 قريب أو تابع، من خالل:

 % أو أكثر من حقوق التصويت في شركة.50نسبة أ. امتالك 

 % أو أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري.50تعيين ب. حق 

 تابع 14
في كونه   أو ُيسيطر عليه ذلك الشخص اآلخر، أو يشترك معه  الشخص الذي يسيطر على شخص آخر، 

 عليه من قبل شخص ثالث. وفي أي مما سبق، فإن السيطرة قد تكون بشكل مباشر أو غير مباشر.
ً
 ُمسيطرا

 .اآلباء، واألمهات، واألجداد والجدات وإن علوا - األقارب أو صلة القرابة 15

 .األوالد، وأوالدهم وإن نزلوا -

 .اإلخوة واألخوات األشقاء، أو ألب، أو ألم، وأوالدهم -

 .األزواج والزوجات -

 .كبار املساهمين في الشركة أ. ألطراف ذوو العالقة ا 16

أقاربهم  .ب. أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من شركاتها التابعة و

أقاربهم  .ج. كبار التنفيذيين في الشركة أو أي من شركاتها التابعة و

 .أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى كبار املساهمين في الشركة  د.

 .املنشآت اململوكة لعضو مجلس اإلدارة أو ألحد كبار التنفيذيين أو أقاربهم هـ.

 فيها و.
ً
 .الشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم شريكا

 في مجلس إدارتها  التي يكون أي م  ز. الشركات
ً
ن أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم عضوا

 .أو من كبار التنفيذيين فيها

أو أقاربهم نسبة  التنفيذيين  أو كبار  التي يملك فيها أي من أعضاء مجلس اإلدارة  ح. الشركات املساهمة 

 .%( أو أكثر، مع مراعاة ما ورد في الفقرة )د( من هذا التعريف5)

التي يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم تأثير في قراراتها ولو بإسداء    الشركات

 .النصح أو التوجيه

 .ي. من يكون لنصائحه وتوجيهاته تأثير في قرارات الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وكبار تنفيذييها

 .ك. الشركات القابضة أو التابعة للشركة

من الفقرتين )ط( و )ي( من هذا التعريف النصائح والتوجيهات التي تقدم بشكل منهي من شخص    ويستثنى 

 .مرخص له في ذلك 

 فيما يتعلق بشخص، تعني ذلك الشخص وكل تابع له املجموعة  17

 أصحاب املصالح  18
واملوردين، ومؤسسات  كل شخص له مصلحة مع الشركة مثل املساهمين، والعاملين والدائنين، والعمالء،  

 القطاع العام والخاص، واملجتمع ككل. 

 املكافآت 19

املبالغ والبدالت وما في حكمها، واملكافآت الدورية أو السنوية املرتبطة باألداء، والخطط التحفيزية قصيرة  

الفعلية   واملصاريف  النفقات  باستثناء  تتحملها  أو طويلة األجل، وأي مزايا عينية أخرى،  التي  املعقولة 

 الشركة عن عضو مجلس اإلدارة لغرض تأدية عمله.
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 الفصل الثاني 

 وااللتزام: ( المرجعية  1

كما أن الشركة    ،م2021مطلع العام  في  الشركة  من قبل مجلس إدارة    لشركة أركانقواعد الحوكمة    إعدادتم  

املعايير املتعارف عليها للوائح الحوكمة السليمة والقواعد اإلرشادية الرائدة  أعدت دليل الحوكمة الخاص بها بالتوافق مع 

وعلى وجه الخصوص، فقد استندت هذا الدليل في ،  واملقبولة ضمن اإلطار التشريعي املطبق في اململكة العربية السعودية

 :نصوصه على ما يلي

  هـ1437-1- 28( وتاريخ 3الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/  الشركات،نظام  (1

 .الئحة حوكمة الشركات املساهمة غير املدرجة (2

 لشركة أركان للتنميةالنظام األساس  (3

 ( إجراءات تعديل هذا الدليل: 2

إدارة   موافقة مجلس  أخذ  بعد  إال  تعديلها  يتم  ال  القواعد  أي  الشركة فإن هذه  وفي حالة وجود  يتم ،  ال  فإنه  تعديالت 

 :إدراجها، إال بعد استيفاء اإلجراءات التالية

أي تعديالت يتم اقتراحها من قبل اإلدارة أو أي جهة أخرى، يجب أن تتم مراجعتها واملوافقة عليها من قبل مجلس   -أ 

همين، حيث  ، عدا السياسات واللوائح التي تتطلب املوافقة عليها من قبل الجمعية العامة للمساالشركةإدارة  

  يتم إدراجها ضمن وثائق الحوكمة بعد اعتمادها من قبل الجمعية

يجب إدراجه إلى هذه القواعد وتكون موافقة    التجارة، أي تعديل تقتضيه الئحة حوكمة الشركات أنظمة وزارة   -ب

 .مجلس اإلدارة عليه ضمنية

 ( مبدأ االلتزام أو توضيح أسباب عدم االلتزام: 3

  كشركة مساهمة   أركان   لشركة واإلجراءات والسياسات املوجودة في هذه الوثيقة مبادئ استرشاديةتشكل القواعد  .1

النصوص   مقفلة إلزامية بعض  تنظيمية أخرى على  أي جهات  أو  التجارة  لوائح ووزارة  أو  أنظمة  أي  لم تنص  ما 

أو الجمعية العامة    الشركةجلس إدارة  الواردة في هذه الوثيقة، والتي يجب أال يطرأ عليها أي تعديالت إال بقرار من م

لتزام،  تتبنى نهج " االلتزام أو توضيح سبب عدم اال  –وفي التزامها بمعايير الحوكمة    –  أركانفي بعض األحوال. إن  

واملشار إليها    وزارة التجارة املتطلبات االسترشادية في الئحة حوكمة الشركات الصادرة من    وبناء على ذلك، فإن جميع

   الوزارة إلزاميتهاما لم تقرر   للشركة في هذه الوثيقة سيبقى تطبيقها اختياريا 
ً
 .الحقا
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 ( تطبيق الحوكمة الفعالة: 4

في الئحة حوكة الشركات الصادرة عن    االسترشاديةتعارض مع األحكام  يخاصة بالشركة بما ال  القواعد حوكمة    وضعت

والتأكد من فعاليتها وإنشاء لجنة إذا تطلب األمر إلعداد وتعديل مراقبة تطبيقها    ى مجلس إدارة الشركةوعل  التجارة، وزارة  

 :وعليه في سبيل ذلك القيام بما يلي ،ذلكقواعد الحوكمة كلما دعت الحاجة إلى 

املنهي التي تمثل قيم الشركة، وغيرها من السياسات واإلجراءات الداخلية بما  مراجعة وتطوير قواعد السلوك   ▪

 .يلبي حاجات الشركة ويتفق مع أفضل املمارسات

 على التطورات التي تطرأ في مجال ▪
ً
 . حوكمة الشركات وأفضل املمارسات إطالع أعضاء مجلس اإلدارة دوما

 .التحقق من التزام الشركة بهذه القواعد ▪

 للمتطلبات النظامية وأفضل املمارساتمراجعة الق ▪
ً
 .واعد وتحديثها وفقا
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 حقوق المساهمين   :الفصل الثالث

ت   ثبَّ
ُ
ة األساس ونظام الشركات  جميع الحقوق املتصلة بالسهم، وحسب ما ينص عليه نظام الشرك  للمساهم ت

والتي من أبرزها الحق في الحصول على نصيب من األرباح التي يتقرر توزيعها في ضوء سياسة    االسترشادية  والئحة الحوكمة  

توزيع األرباح املعتمدة من قبل الجمعية، والحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية والحق في حضور  

راراتها والتصرف في األسهم التي يملكونها  جمعيات املساهمين العامة أو الخاصة، واالشتراك في مداوالتها، والتصويت على ق

بما ال يتعارض مع األنظمة املعمول بها ومراقبة أداء الشركة وأعمال مجلس اإلدارة ومساءلة أعضاء املجلس ورفع دعوى  

املسؤولية في مواجهتهم. كما لهم الحق في املشاركة واالستفسار وطلب معلومات بما ال يضر بمصالح الشركة وال يتعارض  

 .التنفيذية ولوائحه مع نظام الشركات  

 
ً
ووفقا النظامية  املتطلبات  حسب  العادية(  وغير  )العادية  للمساهمين  العامة  الجمعيات  بعقد  الشركة  تلتزم 

 ملا نص عليه النظام األساس للشركة ونظام 
ً
 الشركات. لالختصاصات املحددة لكل منهما وفقا

 كالتالي: يتم تقسيمها  سوفتنظمها التي   تواإلجراءالالطالع على حقوق وجمعيات املساهمين و 

 في اآلتي:    وتتمثل أواًل: الحقوق العامة للمساهمين  

 -للمساهمين: املعاملة العادلة   -1

 .يلتزم مجلس اإلدارة بالعمل على حماية حقوق املساهمين بما يضمن العدالة واملساواة بينهم -أ 

حجب   يلتزم مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركة بعدم التمييز بين املساهمين املالكين لذات فئة األسهم، وعدم -ب

 .أي حق عنهم

 .تبين الشركة في سياساتها الداخلية اإلجراءات الالزمة لضمان ممارسة جميع املساهمين لحقوقهم -ت

 الحقوق املرتبطة بالسهم  -2

 :الحقوق املرتبطة بالسهم، وعلى األخص ما يأتيتثبت للمساهم جميع  

 أو بإصدار أسهم -أ 
ً
 .الحصول على نصيبه من صافي األرباح التي يتقرر توزيعها نقدا

 .الحصول على نصيبه من موجودات الشركة عند التصفية -ب

 .قراراتهاحضور جمعيات املساهمين العامة أو الخاصة، واالشتراك في مداوالتها، والتصويت على  -ت

 .التصرف في أسهمه وفق أحكام نظام الشركات  -ث

االستفسار وطلب االطالع على سجالت الشركة ووثائقها، ويشمل ذلك: البيانات واملعلومات الخاصة بنشاط الشركة   - ج

 .واستراتيجيتها التشغيلية واالستثمارية بما ال يضر بمصالح الشركة وال يتعارض مع نظام الشركات ولوائحه

 .أداء الشركة وأعمال مجلس اإلدارة  مراقبة - ح
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املساهمين   - خ جمعيات  قرارات  ببطالن  والطعن  مواجهتهم،  في  املسؤولية  دعوى  ورفع  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مساءلة 

 .العامة والخاصة وفق الشروط والقيود الواردة في نظام الشركات ونظام الشركة األساس

ل حصص نقدية، ما لم توقف الجمعية العامة غير العادية العمل  أولوية االكتتاب باألسهم الجديدة التي تصدر مقاب -د

 للمادة األربعين بعد املائة من نظام الشركات –إذا نص على ذلك في نظام الشركة األساس  –بحق األولوية 
ً
 .وفقا

تقم  االطالع على نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها األساس ما لم    قيد أسهمه في سجل املساهمين في الشركة -ذ

 .الشركة بنشرهما على موقعها اإللكتروني

 .ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة وانتخابهم - ر

 حصول املساهم على املعلومات  -3

ممارسة   -أ  من  املساهم  لتمكين  املضللة  وغير  والصحيحة  والواضحة  الكاملة  املعلومات  بتوفير  اإلدارة  مجلس  يلتزم 

 .الوقت املناسب ويجري تحديثها بانتظامحقوقه على أكمل وجه، وتقدم هذه املعلومات في 

 بمعلومات الشركة التي يمكن   -ب
ً
يجب أن تتسم وسيلة توفير املعلومات للمساهم بالوضوح والتفصيل، وأن تتضمن بيانا

  .للمساهم الحصول عليها، وأن توفر للمساهمين من ذات الفئة

 لتمييز بينهم في توفير املعلوماتيجب اتباع أكثر الوسائل فعالية في التواصل مع املساهمين وعدم ا -ت

 التواصل مع املساهمين -4

 على الفهم املشترك لألهداف االستراتيجية   -أ 
ً
يضمن مجلس اإلدارة تحقيق تواصل بين الشركة واملساهمين يكون مبنيا

 .للشركة ومصالحها

 .املساهمين ومناقشتها معهمعلى رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي إطالع بقية أعضاء مجلس اإلدارة على آراء   -ب

 في   -ت
ً
ال يجوز ألي من املساهمين التدخل في أعمال مجلس اإلدارة أو أعمال اإلدارة التنفيذية للشركة ما لم يكن عضوا

 الختصاصاتها، أو في  
ً
مجلس إدارتها أو من إدارتها التنفيذية، أو كان تدخله عن طريق الجمعية العامة العادية ووفقا

 .واألوضاع التي يجيزها مجلس اإلدارةالحدود 

 انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة  -5

النعقاد   -أ  الدعوة  توجيه  أو  نشر  عند  اإلدارة  مجلس  لعضوية  املرشحين  عن  بمعلومات  املساهمين  الشركة  تزود 

 لخبر 
ً
ات  الجمعية العامة، ما لم تنشر تلك املعلومات في موقعها اإللكتروني، على أن تتضمن تلك املعلومات وصفا

هذه   من  نسخة  توفير  الشركة  وعلى  والحالية،  السابقة  وعضوياتهم  ووظائفهم  ومهاراتهم  ومؤهالتهم  املرشحين 

 .املعلومات في مركزها الرئيس

 .يجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس اإلدارة -ب

 الحصول على أرباح  -6

ألرباح الصافية بعد تجنيب االحتياطي النظامي  يبين نظام الشركة األساس النسبة التي توزع على املساهمين من ا -أ 

 .واالحتياطيات األخرى 
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يجب على مجلس اإلدارة وضع سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح األسهم بما يحقق مصالح املساهمين والشركة   -ب

 لنظام الشركة األساس
ً
 .وفقا

 لقرار الجمعية العامة الصادر بشأن تو  -ت
ً
زيع األرباح على املساهمين، أو قرار  يستحق املساهم حصته في األرباح وفقا

  
ً
مجلس اإلدارة القاض ي بتوزيع أرباح مرحلية، ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع، على أن ينفذ القرار وفقا

 .ملا هو منصوص عليه في الضوابط التنظيمية لشركات املساهمة غير املدرجة

 المرتبطة باجتماع الجمعية العامة:    ق ثانيا: الحقو 

 اختصاصات الجمعية العامة ▪

 لإلجراءات النظامية  
ً
تختص الجمعيات العامة للمساهمين بكل ما يتعلق بالشركة، وتمثل الجمعية العامة املنعقدة وفقا

 ألحكام نظام الشر 
ً
كات ولوائحه ونظام جميع املساهمين في ممارسة اختصاصاتهم املتعلقة بالشركة، وتمارس دورها وفقا

 .الشركة األساس

 اختصاصات الجمعية العامة غير العادية ▪

 :تختص الجمعية العامة غير العادية بما يأتي

 .تعديل نظام الشركة األساس .1

 .زيادة رأس مال الشركة وفق األوضاع املقررة في نظام الشركات ولوائحه .2

ــاع  تخفـــــــيض رأس مـــــــال الشـــــــركة فـــــــي حـــــــال زيادتـــــــه علـــــــى حاجـــــــة الشـــــــركة أو .3 إذا منيـــــــت بخســـــــائر ماليـــــــة، وفـــــــق األوضـــــ

 .املقررة في نظام الشركات ولوائحه

ـــــرف  .4 ـــين، والتصـــــ ــ ـــ ـــــرض معـ ـــ ـــــص لغـ ـــ ـــــاس ويخصـ ـــ ـــا األسـ ــ ـــ ـــه نظامهـ ــ ـــ ـــــنص عليـ ـــ ـــــركة يـ ـــ ـــــاصي للشـ ـــ ـــــاطي اتفـ ـــ ــــوين احتيـ ـــــر تكـــــ ـــ تقريـ

 .فيه

 .تقرير استمرار الشركة أو حلها قبل األجل املعين في نظامها األساس .5

 .الشركةاملوافقة على عملية شراء أسهم  .6

ــة،  .7 إصــــــدار أســــــهم ممتــــــازة أو إقــــــرار شــــــراتها أو تحويــــــل أســــــهم عاديــــــة إلــــــى ممتــــــازة أو تحويــــــل أســــــهم ممتــــــازة إلــــــى عاديــــ

 للضوابط التنظيمية لشركات املساهمة غير املدرجة
ً
 .متى نص على ذلك نظام الشركة األساس ووفقا

ــــان ا .8 ـــ ــــهم، وبيـ ـــ ــــى أسـ ـــ ــــل إلـ ـــ ــــة للتحويـ ـــ ــــة قابلـ ـــ ــــكوك تمويليـ ـــ ــــن أو صـ ـــ ــــدار أدوات ديـ ـــ ــــي إصـ ـــ ــــهم التـ ـــ ــــدد األسـ ـــ ــــ ى لعـ ـــ ــــد األق ـ ـــ لحـ

 .يجوز إصدارها مقابل تلك األدوات أو الصكوك

تخصـــــــــيص األســـــــــهم املصـــــــــدرة عنـــــــــد زيـــــــــادة رأس املـــــــــال أو جـــــــــزء منهـــــــــا للعـــــــــاملين فـــــــــي الشـــــــــركة والشـــــــــركات التابعـــــــــة أو  .9

 .بعضها، أو أي من ذلك

ـــــاء وقــــــــــف العمــــــــــل بحــــــــــق األولويــــــــــة للمســــــــــاهمين فــــــــــي االكتتــــــــــاب بزيــــــــــادة رأس املــــــــــال مقابــــــــــل حصــــــــــص ن .10 ـــــة أو إعطـــــ قديـــــ

ـــــام  ـــ ــي نظـ ــ ــــك فـــــ ــى ذلـــــ ــ ــــص علـــــ ــــركة، إذا نـــــ ــــلحة الشـــــ ـــــبة ملصـــــ ـــ ــا مناسـ ــ ــي تراهـــــ ــ ــــاالت التـــــ ــي الحـــــ ــ ــاهمين فـــــ ــ ــر املســـــ ــ ــة لغيـــــ ــ األولويـــــ

 .الشركة األساس
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ويجـــــــوز للجمعيـــــــة العامـــــــة غيـــــــر العاديـــــــة أن تصـــــــدر قـــــــرارات داخلـــــــة فـــــــي اختصاصـــــــات الجمعيـــــــة العامـــــــة العاديـــــــة،  ▪

 لشـــــــروط إصـــــــدار قـــــــرارات الجمعيـــــــة 
ً
ـــــة وذلـــــــك وفقـــــــا ـــــهم املمثلــ ـــــة ل ســ ـــــة املطلقــ ـــــددة باألغلبيــ العامـــــــة العاديـــــــة املحــ

 .في االجتماع

 اختصاصات الجمعية العامة العادية ▪

ما عدا ما تختص به الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع شؤون الشركة، وعلى  

 :األخص ما يأتي

 .تعيين أعضاء مجلس اإلدارة وعزلهم .1

الترخيص في أن يكون لعضـــــــو مجلس اإلدارة مصـــــــلحة مباشـــــــرة أو غير مباشـــــــرة في األعمال والعقود التي تتم لحســـــــاب   .2

 .الشركة، وذلك وفق أحكام نظام الشركات ولوائحه

الترخيص لعـضو مجلس اإلدارة في االشـتراك في عمل من شـأنه منافسـة الشـركة، أو في منافسـتها في أحد فروع النشاط   .3

 .، وذلك وفق أحكام نظام الشركات ولوائحهالذي تزاوله

مراقبــة مــدى التزام أعضــــــــــــــاء مجلس اإلدارة بــأحكــام نظــام الشـــــــــــــركــات ولوائحــه واألنظمــة األخرى ذات العالقــة ونظــام  .4

الشــــــــــركة األســــــــــاس، وفحص أي ضــــــــــرر ينشــــــــــأ عن مخالفتهم لتلك األحكام أو إســــــــــاءتهم تدبير أمور الشــــــــــركة، وتحديد 

 لنظام الشركات ولوائحهاملسؤولية املترتبة على ذ
ً
 في هذا الشأن وفقا

ً
 .لك، واتخاذ ما تراه مناسبا

 ألحكام نظام الشركات ولوائحه .5
ً
 .تشكيل لجنة املراجعة وفقا

 .املوافقة على القوائم املالية للشركة .6

 .املوافقة على تقرير مجلس اإلدارة .7

 .البت في اقتراحات مجلس اإلدارة بشأن طريقة توزيع األرباح الصافية .8

 .تعيين مراجعي حسابات الشركة، وتحديد مكافآتهم، وإعادة تعيينهم، وتغييرهم، واملوافقة على تقاريرهم .9

يخطرها بها  -النظر في املخالفات واألخطاء التي تقع من مراجعي حسـابات الشـركة في أداتهم ملهامهم، وفي أي صـعوبات  .10

ـــــركة   ــابات الشـ ـــ دارة الشــــــركة لهم من االطالع على الدفاتر والســــــجالت تتعلق بتمكين مجلس اإلدارة أو إ -مراجعو حسـ

 في هذا الشأن
ً
 .وغيرها من الوثائق والبيانات واإليضاحات الالزمة ألداء مهامهم، واتخاذ ما تراه مناسبا

ـــــركـة النظـامي متى بل  ) .11 ـــ %( من رأس مـال الشـــــــــــــركـة املـدفوع، وتقرير توزيع مـا جـاوز هـذه  30وقف تجنيـب احتيـاطي الشـــــ

 صافيةالنسبة على 
ً
 .مساهمي الشركة في السنوات املالية التي ال تحقق الشركة فيها أرباحا

اسـتخدام االحتياطي االتفاصي للشـركة في حال عدم تخـصيـصه لغرض معين، وذلك بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة   .12

 .وفي األوجه التي تعود بالنفع على الشركة أو املساهمين

 .غير االحتياطي النظامي واالحتياطي االتفاصي، والتصرف فيهاتكوين احتياطيات أخرى للشركة،  .13

 من   .14
ً
اقتطاع مبال  من األرباح الصــافية للشــركة إلنشــاء مؤســســات اجتماعية لعاملي الشــركة أو ملعاونة ما يكون قائما

 لحكم املادة التاسعة والعشرين بعد املائة من نظام الشركات
ً
 .هذه املؤسسات، وفقا
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ـــــدار قرار ببيع أكثر من )املوافقة قبل   .15 %( من أصــــــول الشــــــركة ســــــواء تم البيع من خالل صــــــفقة واحدة أو عدة 50إصـ

صـــــفقات، وفي حال تضـــــمن نظام الشـــــركة األســـــاس أن بيع تلك األصـــــول من اختصـــــاص الجمعية العامة غير العادية 

ـــــفقة التيفعلى مجلس اإلدارة الحصــــــــــول على موافقتها على البيع، وإذا تم البيع من خالل عدة صــــــــــف   قات فتعتبر الصـــــ

%( من بيع األصـــــــــــــول هي الصـــــــــــــفقة التي يلزم موافقة الجمعية العامة عليها، وتحســـــــــــــب هذه 50لتجاوز نســـــــــــــبة ) تؤدي

 .النسبة من تاريخ أول صفقة تمت خالل االثني عشر شهًرا املاضية

 : جمعية املساهمين ▪

السنة خالل األشهر الستة التالية النتهاء السنة  تنعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين مرة على األقل في   (1

 لألوضاع املنصوص عليها في نظام الشركات ولوائحه ونظام الشركة األساس 
ً
 .املالية للشركة، ووفقا

 لألوضاع املنصوص عليها في نظام   (2
ً
تنعقد الجمعية العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة، وفقا

م الشركة األساس. وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى االجتماع  الشركات ولوائحه ونظا

%( على األقل  5إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة املراجعة أو عدد من املساهمين تمثل ملكيتهم ما نسبته )

إلى االنعقاد إذا لم يد عها مجلس اإلدارة خالل  من رأس مال الشركة. ويجوز ملراجع الحسابات دعوة الجمعية 

 من تاريخ طلب مراجع الحسابات
ً
 .ثالثين يوما

3)   
ً
يجب اإلعالن عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكانها وجدول أعمالها قبل تاريخ عقدها )بواحد وعشرين( يوما

تي يقع فيها  على األقل، وتنشر الدعوة في موقع الشركة اإللكتروني إن وجد وفي صحيفة يومية توزع في املنطقة ال

مركز الشركة الرئيس، ويجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في امليعاد املذكور إلى جميع املساهمين بخطابات مسجلة.  

وباإلضافة إلى ذلك، يجوز للشركة توجيه دعوة انعقاد الجمعيات العامة إلى مساهميها بواسطة وسائل التقنية  

 .الحديثة

للمشا (4 الفرصة  للمساهمين  يتاح  أن  العامة. ويجوز عقد  يجب  الجمعية  اجتماعات  في  والتصويت  الفعالة  ركة 

على قراراتها بواسطة وسائل  اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين واشتراك املساهم في مداوالتها والتصويت  

 . التقنية الحديثة

، ومن ذلك اختيار  يعمل مجلس اإلدارة على تيسير مشاركة أكبر عدد من املساهمين في اجتماع الجمعية العامة (5

 .املكان والوقت املالئمين

على الشركة التحقق من تسجيل بيانات املساهمين الراغبين في الحضور في مركز الشركة الرئيس قبل الوقت   (6

 .املحدد لعقد الجمعية ما لم ينص نظام الشركة األساس على مكان ووسيلة أخرى 
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 :جدول أعمال الجمعية العامة ▪

التي يرغب  على مجلس   (1 اإلدارة عند إعداد جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة أن يأخذ في االعتبار املوضوعات 

%( على األقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو  5املساهمون في إدراجها. ويجوز للمساهمين الذين يملكون نسبة ) 

 .أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده

بند مستقل،  على مجلس اإلدارة   (2 في  العامة  إفراد كل موضوع من املوضوعات املدرجة على جدول أعمال الجمعية 

ألعضاء   يكون  التي  والعقود  األعمال  وضع  وعدم  واحد،  بند  تحت   
ً
جوهريا املختلفة  املوضوعات  بين  الجمع  وعدم 

ساهمين على البند  املجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ضمن بند واحد؛ لغرض الحصول على تصويت امل

 .ككل

الحصول    -عند نشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة    -ينبغي أن يتاح للمساهمين من خالل املوقع اإللكتروني للشركة   (3

على املعلومات املتعلقة ببنود جدول األعمال، وعلى األخص تقرير مجلس اإلدارة وتقرير مراجع الحسابات والقوائم  

 .اجعة، وذلك لتمكينهم من اتخاذ قرار مدروس بشأنهااملالية وتقرير لجنة املر 
 

 :إدارة جمعية املساهمين ▪

يرأس اجتماع الجمعية العامة للمساهمين رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس اإلدارة من   (1

 .بين أعضائه لذلك في حال غياب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه

جمعية   (2 رئيس  الجمعية  يلتزم  اجتماعات  في  والتصويت  الفعالة  للمشاركة  للمساهمين  الفرصة  بإتاحة  املساهمين 

 بالقواعد التي تحكم عمل تلك االجتماعات وإجراءات التصويت، وتجنب وضع أي  
ً
العامة، كما ينبغي إحاطتهم علما

 .إجراء يؤدي إلى إعاقة حضور الجمعيات أو استخدام حق التصويت

إلى أعضاء  للمساهمين حق مناق (3 شة املوضوعات املدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه األسئلة بشأنها 

 .مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات. ويجب اإلجابة عن هذه األسئلة بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر 

الشركة تزويد الوزارة بنسخة  يجب تمكين املساهمين من االطالع على محضر اجتماع الجمعية العامة، ويتعين على   (4

 .منه خالل )عشرة( أيام من تاريخ عقد االجتماع
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 اإلدارة  س الرابع: مجل الفصل  

 للمادة السادسة عشرة من نظام الشركة األساس والتي نصت على تولي إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف  
ً
وفقا

واستثناًء من ذلك عين أول    أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين ملدة ال تزيد عن ثالث سنوات  خمسةمن  

إدارة  مجلس ملدة خمس سنوات في  العناية والوالء  في ذلك بذل واجبي  املساهمين، وعليه  اإلدارة جميع  ، ويمثل مجلس 

متها، كما وتقع على عاتق مجلس إدارة شركة أركان للتنمية  الشركة وكل ما من شأنه صون مصالحها وتنميتها وتعظيم قي 

 أو جهات أو أفراد في ممارسة بعض اختصاصاته، وفي جميع األحوال ال  
ً
املسؤولية الكاملة عن أعماله حتى وإن فوض لجانا

 و غير محدد املدة، ويكون ملجلس إدارة الشركة أوسع الصالحيا
ً
ت في إدارة الشركة  يجوز ملجلس اإلدارة إصدار تفويض عاما

 وتوجيه أعمالها بما يحقق أغراضها .

 أواًل( معايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة: 

أو مجلس اإلدارةوتختص لجنة الترشيحات الواجب توافرها في عضو   )إن وجدت(  باقتراح وتعديل السياسات واملعايير 

حل التنفيذ، وذلك بما يتوافق مع نشاط وأغراض الشركة  وعرضها على الجمعية العامة إلقرارها ووضعها م   ةمجلس اإلدار 

التنظيمي   الهيكل  في  التنفيذي  وموقعه  اإلدارة  مجلس  عضو  الترشيحاتللشركةومؤهالت  لجنة  وتقوم  وجدت(   ،    )إن 

 للسياسات واملعايير املعتمدةب
ً
  18املادة  ، وقد حددت  التوصية ملجلس اإلدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقا

 - بعض املعايير األساسية الواجب توافرها في عضو مجلس اإلدارة وهي : غير املدرجة من الئحة حوكمة الشركات

يشترط أن يكون عضو مجلس اإلدارة من ذوي الكفاية املهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة واملعرفة واملهارة واالستقالل   -1

 بكفاءة واقتدار الالزم، بما يمكنه من ممارسة مهامه 

القدرة على القيادة: وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله ملنح الصالحيات بما يؤدي إلى تحفيز األداء وتطبيق أفضل   -2

 .املمارسات في مجال اإلدارة الفعالة وبث القيم واألخالق املهنية

خصية املناسبة، ومستوى التدريب والخبرات  الكفاءة: وذلك بأن تتوافر فيه املؤهالت العلمية، واملهارات املهنية والش  -3

أو   القانون  أو  املحاسبة  أو  االقتصاد  أو  باإلدارة  أو  واملستقبلية  الحالية  الشركة  بأنشطة  الصلة  ذات  العملية 

 عن الرغبة في التعلم والتدريب
ً
 .الحوكمة، فضال

دارية، وسرعة اتخاذ القرار، واستيعاب  القدرة على التوجيه: وذلك بأن تتوافر فيه القدرات الفنية، والقيادية، واإل  -4

املستقبلية   والرؤية  والتخطيط  االستراتيجي  التوجيه  على   
ً
قادرا يكون  وأن  العمل،  بسير  املتعلقة  الفنية  املتطلبات 

 .الواضحة

 على قراءة البيانات والتقارير املالية وفهمها -5
ً
 .املعرفة املالية: وذلك بأن يكون قادرا

وذلك  -6 الصحية:  واختصاصاته  اللياقة  مهامه  ممارسة  عن  يعوقه  صحي  مانع  لديه  يكون   .بأال 

املقومات   وتوافر  الترشيحات  لجنة  توصيات  اإلدارة  مجلس  أعضاء  انتخاب  عند  تراعي  أن  العامة  الجمعية  وعلى 

 .الشخصية واملهنية الالزمة ألداء مهامهم بفعالية
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 ثانيًا( محددات عمل مجلس اإلدارة: 

 :تشكيل مجلس اإلدارة   – اإلدارة  أ( عمل مجلس  

عمل مجلس اإلدارة توضح كيفية تكوين املجلس وتحدد مسؤولياته كما تحدد األسس واملبادئ التي    قواعد وإجراءات إن  

 .بالشركةتحكم عمل املجلس وطرق التواصل مع املساهمين واإلدارة التنفيذية 

 :يلي كمامجلس اإلدارة  تكوين  بشركة أركان للتنمية  وقد حدد نظام الشركة األساس 

يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة للمساهمين باستخدام    أعضاء(  5يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من ) -1

 .أسلوب التصويت التراكمي كل ثالث سنوات ميالدية

 .املجلسيقل عدد أعضائه املستقلين عن ثلث أعضاء   أال   -2

تنتخب الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس اإلدارة للمدة املنصوص عليها في نظام الشركة األساس، بشرط أال   -3

،  ويجوز إعادة انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ما لم ينص نظام الشركة األساس على غير ذلك،  تتجاوز ثالث سنوات

ومع ذلك يجوز للجمعية  ،  ويبين نظام الشركة األساس كيفية انتهاء عضوية املجلس أو إنهاتها بطلب من مجلس اإلدارة

أو بعضهم ولو نص نظام الشركة األساس على غير ذلك،    العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس اإلدارة

وذلك دون إخالل بحق العضو املعزول تجاه الشركة باملطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت  

  ،  غير مناسب
ً
الشركة   قبلولعضو مجلس اإلدارة أن يعتزل، بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب؛ وإال كان مسؤوال

 عما يترتب على االعتزال من أضرار

منصبه كرئيس للمجلس وأي منصب تنفيذي آخر بالشركة مثل    الشركة بين ال يجوز أن يجمع رئيس مجلس إدارة   -4

 . منصب الرئيس التنفيذي أو العضو املنتدب

أعضائه عن حضور   إنهاء عضوية من يتغيب من  –بناًء على توصية من مجلس اإلدارة  -كذلك يجوز للجمعية العامة   -5

 .اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع ثالث

إعالم -6 يتم  العضوية،  انتهاء  طرق  من  بأي  اإلدارة  مجلس  أعضاء  أحد  عضوية  انتهاء  التجارة    –عند  بيان  وزارة  مع 

 .األسباب التي دعت إلى ذلك

تقديم بيان مكتوب بها إلى رئيس    إذا استقال عضو مجلس اإلدارة، وكانت لديه مالحظات على أداء الشركة، فعليه -7

 .إلدارة، ويجب عرض هذا البيان على أعضاء مجلس اإلدارةامجلس 

 .شركات مساهمة غير مدرجة في آن واحد عشر  يشترط أال يشغل عضو مجلس اإلدارة عضوية مجلس إدارة أكثر من -8

 

 

 



 

 شركة أركان للتنمية  الحوكمة ب دليل

      

 28من   17الصفحة 

 

 :ب( مسؤوليات واختصاصات ومهام مجلس اإلدارة 

 بالشركة: املسئوليات العامة والتي تتعلق بوضح استراتيجيات وسياسات العمل -

إدارة   مجلس  األساسية  الشركة  يقوم  الوظائف  الرئيسة    عبوض  :التاليةبممارسة  واألهداف  والسياسات  االستراتيجية 

واإلشراف  و   للشركة  الخطط  العام  الالزمة    ومتابعةإجازة  املوارد  توافر  من  والتأكد  دوري،  بشكل  ومراجعتها  تنفيذها 

 :لتحقيقها، ومن ذلك

 .وضع االستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة وسياسات وإجراءات إدارة املخاطر ومراجعتها وتوجيهها -1

 .رار املوازنات التقديرية بأنواعهاتحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها املالية وإق -2

 .اإلشراف عل النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة، وتملك األصول والتصرف بها -3

 .التنفيذ واألداء الشامل في الشركة ومراقبة وضع مؤشرات األداء  -4

 .دوريةاملراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية واملوارد البشرية في الشركة واعتمادها بصفة  -5

تعارض   -6 حاالت  لضبط  مكتوبة  سياسة  تتضمن  عليها  العام  واإلشراف  الداخلية  للرقابة  وضوابط  أنظمة  وضع 

املصالح الفعلية واملحتملة والتي قد تؤثر على اداء أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية أو غيرهم من العاملين  

 .افي الشركة ومعالجة أي حالة تعارض مصالح محتملة وغيره

التجارة  من  وضع قواعد حوكمة خاصة بالشركة بما ال يتعارض مع أحكام الئحة الحوكمة الصادرة -7 ونظام    وزارة 

 .واإلشراف العام عليها ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها إن دعت الحاجةالشركات 

 عليه بما يتناسب مع وضع الشركة   التنظيمي والتعديلمراجعة الهيكل   -8

وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس اإلدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد اقرار   -9

 .الجمعية العامة لها

 . وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب املصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم -10

تضمن   -11 التي  واإلجراءات  السياسات  الجوهرية  وضع  املعلومات  عن  واالفصاح  واللوائح  باألنظمة  الشركة  التزام 

 .للمساهمين والدائنين واصحاب املصالح اآلخرين. والتحقق من التزام اإلدارة التنفيذية بها

 .لشركة، وتدفقاتها النقدية، وعالقاتها املالية واالئتمانية مع الغيرلالية امل دارة اإل اإلشراف على   -12

 وفي ضوء ما ورد بالنظام األساس للشركة  تقديم اقتراحا -13
ً
ت للجمعية العامة العادية وغير العادية بما يراه مناسبا

 .واألنظمة والقوانين ذات العالقة

املالية   -14 الجوانب  وبخاصة  وأنشطتها  الشركة  عمل  بسير  الجدد  املجلس  أعضاء  بتعريف  خاصة  إجراءات  وضع 

 .األمروالقانونية فضال عن تدريبهم عليها إذا لزم  

 .وذلك من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم ومهامهم بكفاءة،  عن شؤونها  الكافيةعلومات  إطالع مجلس اإلدارة بامل -15

 .إعداد القوائم املالية األولية والسنوية للشركة واعتمادها قبل نشرها -16

 لسياسات وأ -17
ً
 .نظمة اإلفصاح والشفافيةضمان دقة وسالمة البيانات واملعلومات الواجب اإلفصاح عنها وذلك وفقا
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إنشاء قنوات اتصال فعالة تتيح للمساهمين االطالع بشكل مستمر ودوري على أوجه األنشطة املختلفة للشركة وأي   -18

 .تطورات جوهرية

د فيها مدة اللجنة وصالحياتها ومسؤولياتها، وكيفية رقابة املجلس   -19 تشكيل لجان متخصصة منبثقة عنه بقرارات يحدَّ

على أن يتضمن قرار التشكيل تسمية األعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم، مع تقييم أداء وأعمال  عليها،  

 .هذه اللجان وأعضاتها

منح للعاملين في الشركة، مثل املكافآت الثابتة، واملكافآت املرتبطة باألداء، واملكافآت في   -20
ُ
تحديد أنواع املكافآت التي ت

 .الضوابط واإلجراءات التنظيمية املعمول بها  شكل أسهم، بما ال يتعارض مع

 .التي تحكم العمل في الشركة  وقواعد السلوك املنهي وضع القيم واملعايير -21

 :ج( مسؤوليات مجلس اإلدارة تجاه المساهمين 

 .دعوة املساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية -1

والتقارير املالية التي يتم نشرها وإرسالها للمساهمين تعكس املوقف الحقيقي ألداء  التحقق من أن التقرير السنوي   -2

الشركة، وينبغي على املجلس التأكد من أن إدارة الشركة توفر للمساهمين الحاليين واملحتملين وملجتمع االستثمار  

تت أن  التطورات داخل الشركة، وعلى  بنتائج األداء وأهم  املعلومات الخاصة  املعلومات مع سياسة  كافة  وافق هذه 

 .الشركة الخاصة باإلفصاح والشفافية

 .ترسيخ مبدأ الشفافية واإلفصاح كسياسة ثابتة وواضحة للمجلس -3

 .التوصية بسياسة توزيع األرباح إلقرارها من قبل الجمعية العامة -4

العامة العتماد األرباح السنوية    ( للمساهمين، والتوصية للجمعيةالنصف سنوية  –اعتماد توزيع األرباح )الربع سنوية   -5

 ملا نص عليه نظام الشركة األساس
ً
 .ومعدالت التوزيع وفقا

 .التوصية بزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه -6

أتعابه   -7 وتحديد  عليه  املتعارف  حسب  الحسابات  مراجع  وترشيح  باختيار  املراجعة  لجنة  توصيات  على  املوافقة 

 .جع الحسابات املرشحوالتوصية للجمعية العامة بقبول مرا

 .مراجعة وتقييم واعتماد املعامالت الكبرى بما في ذلك تخصيص رأس املال والنفقات واالستثمارات الرأسمالية -8

 .واالستثمارات  للشركة  لقطاعات واألنشطة الرئيسةتحديد النموذج األمثل لتخصيص رؤوس األموال التي تحتاجها ا -9

 .استحواذ أو دمج تقوم بها الشركة والتفويض بخصوصهااإلشراف على أي عمليات    -10

 :دـ( مسؤوليات المجلس تجاه أعضائه غير التنفيذيين 

إحاطة أعضاء املجلس غير التنفيذيين بمقترحات املساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها من خالل اإلجراءات  

 :التالية

املجلس في أقرب اجتماع للمجلس أو أي وسيلة اتصال أخرى  عرض مقترحات املساهمين ومالحظاتهم على أعضاء   -1

 .فعالة تحقق الغرض وذلك بصفة مستمرة
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 .املجلس باملقترحات الجوهرية التي يتقدمون بها  وإحاطة املستثمرينتنظيم لقاءت مستمرة مع   -2

 .ن النظامأي إجراءات أو ترتيبات أخرى يتخذها املجلس ويراها مناسبة لتحقيق هذا الغرض وال تتعارض م -3

 .نشر هذه اإلجراءات في التقرير السنوي ملجلس اإلدارة -4

جمعيات املساهمين بما فيهم األعضاء غير التنفيذيين، حيث يقوم املساهمون    الجتماعاتحضور أعضاء املجلس   -5

 .بطرح مقترحاتهم وآراتهم على املجلس خالل اجتماع الجمعية

 :( مسؤوليات المجلس تجاه الشركة ـ ه 

 والخطط التوسعية لعرضها على الجمعية العامة  العمل االستراتيجيات العامة وخططوضع  -1

مراجعة األنشطة املتعلقة باإلعداد والتخطيط والتنظيمي بما في ذلك اعتماد قواعد التصميم والهيكلة التنظيمية   -2

 .بما يتماش ى مع سياسة الشركة

 .تحديد التصور العام للمخاطر التي تواجه الشركة -3

 وقياسها.  أداء األهداف التسويقية والبيعية واملاليةوضع ومراقبة مؤشرات  -4

 وعقد اجتماعات دورية ملتابعة نشاط الشركة.  ،الالزمة واملالية   اإلدارية السياسات  وضع -5

 .الحفاظ على سرية املعلومات ذات الصلة بالشركة وأنشطتها وعدم إفشاتها إلى الغير -6

 رئيس المجلس ونائب الرئيس واإلدارة التنفيذية. و( مسؤوليات المجلس تجاه  

 للرئيس وذلك من بين    :آلية اختيار رئيس مجلس اإلدارة ونائب الرئيس -1
ً
 له ونائبا

ً
  أعضائه، يقوم املجلس باختيار رئيسا

 .ويكون للمجلس الحق في عزلهما من منصبيهما أو إعادة اختيارهما في أي وقت

من قبل لجنة املكافآت    إعدادها التي يتم  ونائبه وأعضاء املجلس  مراجعة واعتماد آليات تقييم أداء رئيس املجلس   -2

 إن وجدت( ) .والترشيحات

التنفيذية   -3 للمناصب  والتقييم  الترشيح  إجراءات  تطوير  يتم  والترشيحات،  املكافآت  لجنة  توصية  على  األخرى  بناًء 

 )إن وجدت( . بالشركة

 ( سياسة مكافآت مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية: ثالثاً 

واإلدارة التنفيذية واعتمادها من الجمعية  على مجلس اإلدارة وضع سياسة واضحة ملكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان  

 العامة على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط باألداء، واإلفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها 

 ( عوارض االستقالل: رابعاً 

 على ممارسة مهامه وإبداء آرائه والتصويت على  أ
ً
القرارات بموضوعية  ( يجب أن يكون عضو مجلس اإلدارة املستقل قادرا

 .وحياد، بما ُيعين مجلس اإلدارة على اتخاذ القرارات السليمة التي تسهم في تحقيق مصالح الشركة
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 ملدى تحقق استقالل العضو والتأكد من عدم وجود عالقات أو ظروف تؤثر 
ً
 سنويا

ً
ب( على مجلس اإلدارة أن يجري تقييما

 .أو يمكن أن تؤثر فيه

 :ل الالزم توافره في عضو مجلس اإلدارة املستقل ما يليج( يتناف مع االستقال 

 ملا نسبته خمسة في املائة أو أكثر من أسهم الشركة  .1
ً
 أن يكون مالكا

 لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في املائة أو أكثر من أسهم الشركة .2
ً
 .أن يكون ممثال

 الشركة. مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في أن تكون له صلة قرابة  .3

 مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة   أن تكون له صلة قرابة  .4

املاضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل   .5 العامين   خالل 
ً
كمراجعي الحسابات    معها،أن يعمل أو كان يعمل موظفا

 لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العامين املاضيين
ً
 .وكبار املوّردين، أو أن يكون مالكا

 .أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة .6

 أو أي من لجانه.  أن يتقاض مبال  مالية من الشركة عالوة على مكافأة عضوية مجلس اإلدارة   .7

 .أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة .8

 .ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة ىأن يكون قد أمض   .9

عّد من قبيل املصلحة النافية الستقاللية عضو مجلس اإلدارة التي يجب لها الحصول على ترخيص من الجمعية العامة  
ُ
د( ال ت

ة، األعمال والعقود التي تتم مع عضو مجلس اإلدارة لتلبية احتياجاته الشخصية إذا تمت هذه األعمال والعقود بنفس  العادي

بعها الشركة مع عموم املتعاقدين واملتعاملين وكانت ضمن نشاط الشركة املعتاد، ما لم تَر لجنة  
ّ
األوضاع والشروط التي تت

 .الترشيحات خالف ذلك

 مجلس اإلدارة: ( اجتماعات خامساً 

 على األقل،   مرتان مجلس اإلدارة اجتماعاته  يعقد: عدد االجتماعات  ( 5.1
ً
 مرة بشكل نصف سنوي.  سنويا

 :إجراءات عقد االجتماعات ( 5.2

يجتمع مجلس اإلدارة بناًء على دعوة رئيسه أو على طلب خطي صادر عن عضوين من أعضائه على األقل، ويجب إرسال   •

 بها جدول أعمال االجتماع  
ً
الدعوة لالجتماع إلى كل عضو من أعضاء املجلس قبل عشرة أيام من تاريخ االجتماع مرفقا

كاٍف من تاريخ االجتماع، ما لم تستدع األوضاع عقد االجتماع بشكل  ويتبعها إرسال الوثائق واملعلومات الالزمة قبل وقت  

االجتماع   إلى  الدعوة  إرسال  فيجوز  واملعلومات  اطارئ،  الوثائق  إرسال  ويتبعها  االجتماع  أعمال  بها جدول   
ً
مرفقا لطارئ 

 .الالزمة وذلك خالل مدة تقل عن الفترة املقررة لالجتماع العادي املجدول 

  أو اعتراض أي عضو على أي بند من بنود جدول األعمال، يجب إثبات ذلك في محضر اجتماع املجلسوفي حال استفسار  •

 :صاب االجتماعات( ن5.3

 إال بحضور عدد
ً
أعضاء مجلس اإلدارة على األقل. كما يجوز حضور أعضاء املجلس عن طريق    3  ال يكون االجتماع صحيحا

 . (Video Conference Call) الهاتف أو وسائل التقنية الحديثة
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 ( التصويت5.4

يكون لكل عضو في املجلس صوت متساوٍي، وتصدر قرارات املجلس بأغلبية األصوات وعند تساوي األصوات يرجح الرأي  

 .رئيس املجلسالذي صوت له 

 :ووقائع االجتماعات ر( محاض5.6

التي تمت   • التصويت  بما فيها عمليات  باملناقشات واملداوالت  اجتماعاته وإعداد محاضر  توثيق  اإلدارة  على مجلس 

( 10املحضر خالل عشرة )  بصورة منوحفظها بحيث يسهل الرجوع إليها عند الحاجة. يجب تزويد أعضاء املجلس  

 .تاريخ االجتماع إلبداء املالحظات أيام من 

أعضاء مجلس اإلدارة مالحظات حيال أداء الشركة أو أي من املوضوعات املعروضة ولم ُيبّت فيها  إذا كان لدى أي من   •

اتخاذه من إجراءات حيالها في محضر اجتماع   في اجتماع املجلس، فيجب تدوينها وبيان ما يتخذه املجلس أو يرى 

 لقرار املجلس،  
ً
 مغايرا

ً
فيجب إثباته بالتفصيل في محضر اجتماع  مجلس اإلدارة. وإذا أبدى عضو مجلس اإلدارة رأيا

 .تلك الجلسة

 إلعفائه من املسؤولية إال إذا ثبت عدم علم   •
ً
وال يعد غياب العضو عن حضور االجتماع الذي يصدر فيه القرار سببا

 .العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من االعتراض عليه بعد علمه به

 ( الصالحيات: سادساً 

رئيس مجلس اإلدارة ونائبه ومجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بما فيهم الرئيس التنفيذي أو العضو  اختصاصات كل من  إن  

ومسؤولياتهم محددة بشكل واضح ومكتوب في هذا الدليل أو في نظام الشركة األساس. في جميع    –إن وجد    – املنتدب  

 :في الشركة. ويتعين على مجلس اإلدارة في سبيل ذلك  األحوال، ال يجوز أن ينفرد شخص بالُسلطة املطلقة التخاذ القرارات

اعتماد السياسات الداخلية املتعلقة بعمل الشركة وتطويرها، بما في ذلك تحديد املهام واالختصاصات واملسؤوليات   .1

 .املوكلة إلى املستويات التنظيمية املختلفة مع تحديد املوضوعات التي يحتفظ املجلس بصالحية البت فيها

تلك    اعتماد .2 يوضح  وجدول  التنفيذية  اإلدارة  إلى  املفوضة  الصالحيات  بتحديد  وتفصيلية  مكتوبة  سياسة 

الصالحيات، وطريقة التنفيذ ومدة التفويض، وملجلس اإلدارة أن يطلب من اإلدارة التنفيذية رفع تقارير دورية بشأن  

 .ممارساتها للصالحيات املفوضة

 الفصل بين المناصب:   سابعًا( 

 للرئيس، كما يجوز له أن يعين من بين    شركة أركان للتنميةيعين مجلس إدارة   .1
ً
 للمجلس ونائبا

ً
من بين أعضائه رئيسا

 ،
ً
 منتدبا

ً
 أعضائه عضوا

وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس االدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة بما في ذلك منصب الرئيس التنفيذي   .2

 املنتدب.أو العضو 

 .ومسؤولياتهماملنتدب يحدد النظام األساس اختصاصات كل من رئيس مجلس اإلدارة ونائبه والعضو  .3
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ة التخاذ القرارات في الشركة، وينبغي أن تكون القرارات  في جميع األحوال، ال يجوز أن ينفرد شخص بالُسلطة املطلق .4

 .متخذة بشكل مؤسس ي

 ( التواصل بين أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية: ثامناً 

 :واللجان داخل اململكة، يتم االلتزام بالتوجيهات التالية الشركةمجلس أعضاء التواصل بين   في إطار تعزيز

 يتم توجيه الدعوة لعقد أي اجتماع من قبل رئيس املجلس أو اللجنة املعينة   .1

 .عدم إلغاء أو تأجيل االجتماعات املجدولة إال بعد التشاور مع رئيس املجلس أو رئيس اللجنة املعنية .2

 أو متى ما طلب ذلك اثنين من األعضاءللرئيس الحق في أن يدعو الجتماع استثن .3
ً
 .ائي غير مجدول متى ما رأى ذلك ضروريا

 .عند وضع جدول أعمال االجتماع عضو املنتدب أن يتم التنسيق بين رئيس املجلس وأمين السر واألعضاء وال .4

 .التنسيق بين رئيس املجلس واللجان قبل عقد أي اجتماعات وعند إرسال أي معلومات .5

اإلدارة هو جهة التواصل مع أعضاء مجلس اإلدارة في األمور املتعلقة بشؤون مجلس اإلدارة، وفي حال  أمين سر مجلس   .6

غيابه أو حدوث أي طارئ له يقوم أحد أفراد فريق اإلدارة التنفيذية ممن لهم عالقة وخبرة بأعمال املجلس بموجب  

 .ملجلسبالقيام باملهمة إلى حين عودة أمين سر ا العضو املنتدب توجيه من  

الرئيس التنفيذي واملدير املالي أو أي من أعضاء  العضو املنتدب و يمكن ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان التواصل مع   .7

 .الفريق التنفيذي عند الحاجة

 ( أمين سر مجلس اإلدارة: تاسعاً 

 مهام ومسؤوليات أمين سر مجلس اإلدارة  -1

أعمالها ومحاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت، وبيان  توثيق اجتماعات مجلس اإلدارة وإعداد جدول   .1

في سجل خاص   التصويت، وحفظها  بدايته وانتهائه، وتوثيق قرارات املجلس ونتائج  مكان االجتماع وتاريخه ووقت 

إن وجدت، وتوقيع هذه املحاضر من جميع    –ومنظم، وتدوين أسماء األعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها  

 .عضاء الحاضريناأل 

رفع إلى مجلس اإلدارة والتقارير التي يعّدها املجلس .2
ُ
 .حفظ التقارير التي ت

تزويد أعضاء مجلس اإلدارة بجدول أعمال اجتماع املجلس وأوراق العمل والوثائق واملعلومات املتعلقة به، وأي وثائق   .3

 .ملوضوعات املشمولة في جدول االجتماعأو معلومات إضافية يطلبها أي من أعضاء مجلس اإلدارة ذات عالقة با

 .املجلسالتحقق من تقيد أعضاء مجلس اإلدارة باإلجراءات التي أقرها   .4

يتوافق مع قواعد ولوائح الحوكمة املعتمدة من قبل    بماولجانها  السنوي ملجالس اإلدارة    االجتماعاتإعداد جدول   .5

الجمعية العامة أو مجلس اإلدارة، وتبلي  أعضاء مجلس اإلدارة بمواعيد اجتماعات املجلس قبل التاريخ املحدد بمدة  

 .كافية

 .عرض مسودات املحاضر على أعضاء مجلس اإلدارة إلبداء مرئياتهم حيالها قبل توقيعها .6
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ضاء مجلس اإلدارة بشكل كامل وسريع على نسخة من محاضر اجتماعات املجلس واملعلومات  التحقق من حصول أع .7

 .والوثائق املتعلقة بالشركة

 .التنسيق بين أعضاء مجلس اإلدارة .8

 .تقديم العون واملشورة إلى أعضاء مجلس اإلدارة .9

 :مؤهالت أمين سر مجلس اإلدارة -2

 على شهادة جامعية في   .1
ً
القانون أو اإلدارة أو املالية أو املحاسبة، وأن تكون لديه خبرة عملية ذات  أن يكون حاصال

صلة ال تقل عن ثالث سنوات. أو أن تكون لديه خبرة عملية ذات صلة ال تقل عن خمس سنوات في حال لم يكن لديه  

 .شهادة جامعية في أي من املجاالت آنفة الذكر

 .أن تكون لديه مهارات تواصل وحضور جيد .2

 الشركات. مطلع على قانون   .3

 .ملم بأنشطة ومجال عمل الشركة .4

 .مهتم بالتفاصيل ومرن ومبدع .5

 .يتمتع بمهارات كتابية جيدة باللغة العربية واإلنجليزية .6

 :استقاللية أمين سر مجلس اإلدارة -3

 للمجلس من بين أعضائه أو من موظفي الشركة للقيام باملهام   .1
ً
املنصوص عليها في هذا الدليل  يعين مجلس اإلدارة أمينا

 .وال يجوز عزل أمين سر املجلس إال بقرار من مجلس إدارة الشركة، ويقوم املجلس بتحديد استحقاقاته ومكافآته
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 لجان الشركة   الفصل الخامس 

 ( موجهات عامة لعمل اللجان: 1

 لجنة املراجعة  .1

 (إن وجدت)  لجنة املكافآت والترشيحات .2

 وفي حال ما دعت الحاجة إلى ذلك ويمكن للمجلس تشكيل لجان أخرى إذا صوت أغلبية أعضاء املجلس على ذلك 

 أ( الهدف من اللجان 

تعمل هذه اللجان كأذرع مساعدة ملجلس اإلدارة في عملية الرقابة اإلدارية ودراسة املواضيع ذات العالقة بطبيعة عملها  س

  .بخصوصها ملجلس اإلدارة ملساعدته في اتخاذ القرارات السليمةبشكل تفصيلي والتوصية 

 محددات عمل لجان مجلس اإلدارة. ب( 

 إلجراءات عامة يضعها مجلس اإلدارة، وعلى اللجنة أن تبل  مجلس اإلدارة بما تتوصل إليه   .1
ً
يكون تشكيل اللجان وفقا

يتابع عمل هذه اللجان بانتظام للتحقق من ممارستها  من نتائج أو تتخذه من قرارات بشفافية. وعلى مجلس اإلدارة أن  

 .األعمال املوكلة إليها. وذلك ال يعفي املجلس من أية مسؤوليات فوضها إلى هذه اللجان

إلى طرق عقد اجتماعاتها وأسلوب عملها وطريق مكافأة   .2 املجلس بتحديد مهام ومسؤوليات كل لجنة باإلضافة  يقوم 

  للجانأعضاتها ضمن لوائح عمل تلك ا 

 .يتم اعتماده الئحة لجنة املراجعة ولجنة املكافآت والترشيحات من قبل الجمعية العامة للمساهمين .3

يحق لكل لجنة اقتراح إجراء التعديالت التي تراها مناسبة على الئحة عملها ملجلس اإلدارة للمصادقة عليها، عدا الئحتي   .4

 .قتض ي أي تعديل عليهما موافقة الجمعية العامة للمساهمينلجنة املراجعة ولجنة املكافآت والترشيحات والتي ي

اللجان سلطة التحقيق في أي مسألة تعرض عليها ولها كامل الصالحية لالطالع على دفاتر الشركة وسجالتها   .5 لجميع 

الغرض على  ومرافقها وشؤون موظفيها، كما لها سلطة تعيين محاميين او مستشارين او مدققي حسابات خارجين لذات  

أن تتحمل الشركة جميع النفقات الالزمة وذلك هو الدور الرقابي الذي تمارسه اللجان. عدا لجنة املراجعة يكون ملجلس  

 ملا نص عليه نظام الشركة األساس، كما تم ذكر تفاصيل تلك املكافآت  
ً
اإلدارة صالحية تحديد مكافآت اللجان وفقا

 .دارة التنفيذية املعتمدة من قبل الجمعية العامة للمساهمينضمن سياسة مكافآت املجلس ولجانه واإل 

 ج( عضوية اللجان: 

بناًء على توصية من لجنة املكافآت والترشيحات ملدة ثالث    الشركةيتم تعيين أعضاء اللجان من قبل مجلس إدارة   .1

سنوات تبدأ مع دورة مجلس اإلدارة وتنتهي فترة عضويتهم بانتهاء دورة مجلس اإلدارة، على أال يقل عدد أعضاء كل  

ثالثة عن  ومهام  أعضاءلجنة  عمل  بطبيعة  ذات صلة  ومؤهالت  خبرات  لهم  ممن  اللجنة  أعضاء  يكون  أن  ويجب   .

  ومسؤ 
ً
 ملا يراه محققا

ً
وليات اللجنة املعنية، كما يجوز للمجلس عزل جميع األعضاء أو بعضهم في أي وقت وذلك وفقا

 .ألهداف وأعمال اللجنة، عدا أعضاء لجنة املراجعة حيث يتم تعينهم وعزلهم عن طريق الجمعية العامة للمساهمين

يين في اللجان املعنية باملهام التي قد ينشأ عنها حاالت  ويجب تعيين عدد كاٍف من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذ .2

 تعارض في املصالح، 
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 لهم   .3
ً
 لكل لجنة، وإذا لم يقم املجلس بذلك يقوم أعضاء اللجنة باختيار رئيسا

ً
يقوم مجلس إدارة الشركة بتعيين رئيسا

 .بغالبية أصوات أعضاء اللجنة

اللجان االستقالة مع   .4 في وقت مناسب مع إخطار  يحق لكل عضو من أعضاء  باستقالته  العضو  يتقدم  أن  مراعاة 

 .مجلس اإلدارة

املجلس   .5 يقوم  الشركة  لجان  من  أي  عضوية  مقاعد  أحد  شغور  حال  املكافآت    –في  لجنة  من  توصية  على  بناء 

 في املقعد الشاعر ليكمل فترة سلفه حتى نهاية الدورة، وبخصوص لج  –  )إن وجدت(والترشيحات  
ً
نة  بتعيين عضوا

 .املراجعة يجب أن يعرض قرار املجلس بالتعيين على أقرب جمعية عامة للمساهمين للمصادقة عليه

 د( اجتماعات اللجان: 

  مرتين تجتمع كل لجنة 
ً
  .، كما يمكن عقد اجتماعات استثنائية متى ما تطلب األمر ذلكأو حسب ما تتطلبه الحاجة سنويا

 هـ( أمين سر اللجان: 

على أال يكون له حق التصويت على قراراتها )في حال كان من   اللجان هو أمين سر مجلس اإلدارة أمين سر يفضل أن يكون 

 عن القيام باإلعداد الجتماعات وأنشطة اللجنة وإعداد محاضرها وتوثيقها ومتابعة تنفيذ  
ً
غير أعضاتها( ويكون مسؤوال

اإلجراءات اإلدارية واللوجستية األخرى، وتقوم كل لجنة بتحديد  توصياتها وتوجيهاتها وقراراتها، والتواصل بين أعضاتها و 

 .في هذا الخصوصالشركة مكافأته وطريقة صرفها في ضوء السياسات املعول بها ب

 و( التقارير:

سنوي  على رئيس كل لجنة رفع تقرير دوري ملجلس اإلدارة عن أداء اللجنة وأبرز إنجازاتها، وعلى كل لجنة إعداد ونشر تقرير  

اإلدارة بشكل دوري عن   تبل  مجلس  أن  لجنة  كل  يتوجب على  كما  بها.  املعمول  والقوانين  األنظمة  تقتضيه  ما  بحسب 

أنشطتها وأبرز قراراتها وتوصياتها. ويمكن أن يكون التقرير ملجلس اإلدارة تقرير كتابي أو تقرير شفوي يقدمه رئيس اللجنة  

 .عمل ذلك التقريرأو أي عضو من األعضاء تفوضه اللجنة ب

 ز( تقييم أداء اللجان: 

على كل لجنة القيام بتقييم ألداء عملها بحسب ما جاء في الئحة تلك الجنة وذلك بإشراف من لجنة املكافآت   .1

، وفي سبيل ذلك ينبغي على اللجنة أن تأخذ في االعتبار ما إذا كانت قد تناولت كافة  )إن وجدت(  والترشيحات

ينبغي أن تقع ضمن نطاق عملها، حيث ينبغي أن تتناول اللجنة جميع القضايا ذات الصلة  تقع أو  املسائل التي  

 :بنطاق عملها على أن يشمل التقييم على وجه الخصوص ما يلي

 .جودة وشمولية املعلومات التي حصلت عليها اللجنة •

 .لتقارير والتوصيات املقدمة من اللجنة للمجلسا •

املعلومات وما إذا كان عدد ومدة اجتماعات اللجنة كافية إلنجاز املهام املطلوبة منها  طريقة مناقشة   •

 .بصورة كافية وشاملة

 .حضور وغياب األعضاء •

 يتضمن نتائج التقييم باإلضافة إلى أي تعديالت مقترحة .2
ً
 .على كل لجنة أن تقدم للمجلس تقريرا
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 ح( لوائح اللجان: 

لكل لجنة الئحة عمل منفصلة خاصة بها، تتضمن مهامها ومسئولياتها وآليات متابعتها وطريقة مكافأة أعضاتها وال يتم  

 اإلدارة.تعديلها إال بموافقة مجلس  
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 مراجع حسابات الشركة   السادس الفصل  

 ( إسناد مهمة مراجعة الحسابات: 1

مهمة مراجع الشركة  تقرير    حساباتهاة  تسند  والخبرة والتأهيل، إلعداد  والكفاءة  باالستقالل  يتمتع  إلى مراجع  السنوية 

موضوعي ومستقل ملجلس اإلدارة واملساهمين يبّين فيه ما إذا كانت القوائم املالية للشركة تّعبر بوضوح وعدالة عن املركز  

 .املالي للشركة وأداتها في النواحي الجوهرية

 لحسابات وواجباته: ( تعيين مراجع ا2

 :أ( تعيين مراجع الحسابات

 :تعين الجمعية العامة العادية مراجع حسابات الشركة بناًء على ترشيح مجلس اإلدارة، مع مراعاة ما يلي

 .أن يكون ترشيحه بناًء على توصية من لجنة املراجعة .1

 له وأن يستوفي الشروط املقررة من الجهة املختصة .2
ً
 .أن يكون مرخصا

 .تتعارض مصالحه مع مصالح الشركةأال  .3

  .أال يقل عدد املرشحين عن مراجعين اثنين .4

 :ب( واجبات مراجع الحسابات

 :يجب على مراجع الحسابات

 .بذل واجبي العناية واألمانة للشركة .1

 .يطرحهافي حال عدم اتخاذ مجلس اإلدارة اإلجراء املناسب بشأن املسائل املثيرة للشبهة التي    الجهات املعنية إبالغ   .2

 عن تعويض   .3
ً
أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية إذا لم ييسر املجلس عمله. ويكون مسؤوال

تعدد   وإذا  عمله،  أداء  في  منه  تقع  التي  األخطاء  بسبب  الغير  أو  املساهمين  أو  الشركة  يصيب  الذي  الضرر 

 .املراجعون واشتركوا في الخطأ، كانوا مسؤولين بالتضامن

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شركة أركان للتنمية  الحوكمة ب دليل

      

 28من   28الصفحة 

 

 بالوثائق   ظ السابع: االحتفا الفصل  

 
ب ▪ الشركة  بموجب  تلتزم  بها  االحتفاظ  املطلوب  األخرى  والوثائق  والتقارير  واملستندات  املحاضر  بجميع  تحتفظ  أن 

 للمادة )الئحة حوكمة الشركات  
ً
كما    سنوات، في مقر الشركة الرئيس مدة ال تقل عن عشر    (94الغير مدرجة وفقا

 اإلدارة. مجلس   واعتمادها من بالوثائق وإتالفها  االحتفاظستقوم الشركة بإعداد سياسة 

 من تاريخ اعتماده من قبل    شركة أركان للتنميةيعمل بما جاء في هذا الدليل ويتم االلتزام به من قبل   ▪
ً
الجمعية  اعتبارا

 .، كما يتم نشره على موقع الشركة اإللكترونيالعامة
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