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المقدمة
الحوكمة الرشيدة هي إحدى العالمات الرئيسية التي تتميز بها الشركات التي تتمتع بصحة إقتصادية
عالية .ولقد أصبحت ممارسة الحوكمة في جميع الشركات داللة على نيتها في الحفاظ على استمراريتها
وبقائها قادرة على النجاح ،كما اتسعت لتشمل مسؤولية الشركة تجاه البيئة والمجتمع بجميع فئاته وإتاحة
الخدمات المصرفية اإلسالمية لكافة تلك الشرائح حتى ذوي الدخل المحدود وتذليل العقبات أمام
األشخاص ذوي اإلحتياجات المختلفة وبالحفاظ على حقوقهم.
يعتمد البنك النسخة المعدلة من نظام حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن
هيئة قطر لألسواق المالية بتاريخ 2014/3/9م ،باإلضافة إلى كتيب «مبادئ الحوكمة في البنوك»
الصادر عن مصرف قطر المركزي بتاريخ  26يوليو 2015م .ويسعى البنك جاهداً لإللتزام بجميع هذه
التوجيهات والمبادئ وبإصدار التقارير بحسب المتطلبات المذكورة فيها.
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ملكية مصرف الريان
فيما يلي بيان أكبر  10حملة أسهم لمصرف الريان كما في 2016/12/29م:
االسم

التصنيف

الجنسية

النسبة

عدد األسهم

1

شركة قطرالقابضة

حكومي

قطر

89،300,000

%11.91

2

محفظة إستثمارات القوات المسلحة
وزارة الدفاع – القوات المسلحة القطرية

حكومي

قطر

69،857،478

%9.31

3

صندوق المعاشات
الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات اإلجتماعية

حكومي

قطر

20،159،691

%2.69

4

شركة الطيبين للتجارة ش .ش .و

تجاري

قطر

16،357،778

%2.18

5

شركة إثمار لإلنشاء والتجارة ش.ش.و

تجاري

قطر

14،030،793

%1.87

6

شركة بروق التجارية

تجاري

قطر

13،950،000

%1.86

7

QFF

حكومي

قطر

13،400،000

%1.79

8

صندوق التعليم والصحة

حكومي

قطر

13،400،000

%1.79

9

صندوق الوطني 3

تجاري

قطر

12،747،599

%1.70

10

شركة المرقاب كابيتال

تجاري

قطر

12،550،000

%1.67
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ملكية أعضاء مجلس اإلدارة ألسهم مصرف الريان ( كما في 2016/12/29م)

اإلسم

الصفة

الجنسية

رئيس مجلس اإلدارة
والعضو المنتدب

قطري

سعادة الدكتور /حسين علي العبدهللا
1

الحالة *

عدد األسهم
المجمدة
كما في

عدد األسهم
المتوفرة
كما في

عدد األسهم
المرهونة
كما في

2016/12/31م

2016/12/31م

2016/12/31م

غير مستقل
غير تنفيذي

100,000

700,000

0

نائب رئيس مجلس اإلدارة
رئيس اللجنة التنفيذية
عضو لجنة المخاطر والسياسات

قطري

غير مستقل
غير تنفيذي

100,000

20,059,691

0

عضو مجلس اإلدارة
عضو اللجنة التنفيذية

قطري

غيرمستقل
غير تنفيذي

100,000

89,200,000

0

2

الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات اإلجتماعية
ويمثلها السيد /تركي محمد الخاطر

3

شركة « قطر القابضة »
ويمثلها سعادة الشيخ  /فيصل بن سعود آل ثاني

4

وزارة الدفاع – القوات المسلحة القطرية
يمثلها السيد /ناصر جار هللا سعيد جار هللا المري

عضو مجلس اإلدارة
رئيس لجنة المكافآت والتعويضات
عضو لجنة المخاطر والسياسات
عضو لجنة التدقيق واإللتزام

قطري

غير مستقل
غير تنفيذي

100,000

69,757,478

0

5

صندوق قروض العاملين بوزارة الداخلية
يمثله السيد /مناحي خالد محمد المظفري الهاجري

عضو مجلس اإلدارة
رئيس لجنة الترشيحات والحوكمة
عضو اللجنة التنفيذية

قطري

غير مستقل
غير تنفيذي

100,000

50,000

0

6

الشيخ  /ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني

عضو مجلس اإلدارة
عضو اللجنة التنفيذية
عضو لجنة المكافآت والتعويضات

قطري

مستقل*
غير تنفيذي

100,000

0

0

7

السيد /عبد هللا أحمد المالكي الجهني

عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة المكافآت والتعويضات
عضو لجنة الترشيحات والحوكمة
عضو لجنة التدقيق واإللتزام

قطري

غير مستقل
غير تنفيذي

100,000

عضو مجلس اإلدارة
رئيس لجنة التدقيق واإللتزام

إماراتي

مستقل*
غير تنفيذي

100,000

عضو مجلس اإلدارة
رئيس لجنة المخاطر والسياسات
عضو لجنة الترشيحات والحوكمة
عضو لجنة التدقيق واإللتزام

قطري

غير مستقل
غير تنفيذي

100,000

السيد /خلف سلطان راشد سعيد الظاهري
8

9

شركة شاطئ النيل
يمثلها السيد /ناصر محمد العبد هللا

0

211,492

0

0

0

* توضيح اإلستقاللية في الفقرة الخاصة بذلك صفحة  :14إستقاللية أعضاء مجلس

0
اإلدارة.
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ميثاق المجلس
يهدف ميثاق حوكمة مجلس اإلدارة إلى توفير إطار من المسؤولية والتحكم في مصرف الريان باإلضافة
إلى وجود إدارة منهجيتها ترتكز على إحترام القيم وفقا لما نصت عليه القوانين واألنظمة ذات الصلة.
إن لدى مصرف الريان إعتقاد راسخ بأن إتباع الميثاق سوف يعزز -على المدى البعيد  -الثقة مع
مساهميه وعمالئه وموظفيه وأصحاب المصالح المختلفة باإلضافة إلى إرساء ودعم موقف مصرف
الريان في سوق رأس المال .
يعتبر ميثاق المجلس ملزما ً ألعضاء مجلس إدارة مصرف الريان ،ويعتبر مجلس اإلدارة مسؤوالً عن
ضمان تنفيذ هذا الميثاق وتطبيقه من قبل جميع العاملين في مصرف الريان.
وكما في األعوام السابقة  ،التزم مجلس إدارة مصرف الريان خالل عام 2016م بالعمل بموجب ميثاقه،
ولقد كان آخر تحديث للميثاق في عام 2014م حيث تم اعتماده من قبل مجلس اإلدارة الجديد في حينه
بموجب القرار رقم « »2014/4/8الصادر بتاريخ 2014/7/21م ،ويجري العمل به إلى حين إنتخاب
مجلس اإلدارة الجديد للفترة 2017م2019-م والذي سوف يطلب منه إعتماد الميثاق للفترة الجديدة.
وقد تضمن الميثاق بالتفصيل مهام المجلس ومسؤولياته وواجبات أعضاء مجلس اإلدارة مرتكزاً بذلك
على أحكام نظام حوكمة الشركات المدرجة في األسواق التي تخضع لرقابة هيئة قطر لألسواق المالية،
ولقد تم نشر هذا الميثاق على الموقع اإللكتروني لمصرف الريان ليكون متاحا ً للمساهمين والجمهور.
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مجلس اإلدارة
مهمة المجلس ومسؤولياته
يدير مصرف الريان مجلس إدارة فعال ،وهو مسؤول مسؤولية جماعية عن اإلشراف على إدارة البنك
بالطريقة المناسبة.
وباإلضافة إلى مسؤوليات المجلس المنصوص عليها في ميثاق المجلس ،فإن مسؤوليات المجلس تشمل
أيضا ً ما يلي :
 الموافقة على األهداف االستراتيجية للشركة وتعيين المدراء واستبدالهم وتحديد مكافآتهمومراجعة أداء اإلدارة وضمان التخطيط والتعاقب على إدارة المصرف .
 ضمان تقيد مصرف الريان بالقوانين واللوائح ذات الصلة ،وبالعقد التأسيسي لمصرف الريانوبنظامه األساسي ،كما يتحمل المجلس مسؤولية حماية المصرف من األعمال والممارسات غير
القانونية أو التعسفية أو غير المناسبة .
 ويحق للمجلس تفويض بعض صالحياته وتشكيل لجان خاصة بهدف إجراء عمليات محددة .وفيهذه الحالة يقوم المجلس بإعطاء تعليمات خطية وواضحة تتعلق بالمهمة أو التفويض وبشرط
الحصول على موافقة المجلس المسبقة بشأن مسائل معينة .وفي أي حال وحتى إذا فوض المجلس
أحد مهامه أو صالحياته ،يبقى المجلس مسؤوالً عن جميع الصالحيات أو السلطات التي فوضها.

واجبات أعضاء مجلس اإلدارة اإلستئمانية
يدين كل عضو في مجلس اإلدارة لمصرف الريان بواجبات العناية واإلخالص والتقيد بالسلطة المؤسسية
كما هي محددة في القوانين واللوائح ذات الصلة بما فيها نظام حوكمة الشركات المدرجة في األسواق التي
تخضع لرقابة هيئة قطر لألسواق المالية وميثاق مجلس اإلدارة.
ويتعين على أعضاء مجلس اإلدارة العمل دائما ً على أساس معلومات واضحة وبحسن نية وبالعناية
واإلهتمام الالزمين ولمصلحة الشركة والمساهمين كافة.
كما يتعين على أعضاء مجلس اإلدارة العمل بفاعلية لإللتزام بمسؤولياتهم تجاه مصرف الريان.
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واجبات رئيس مجلس اإلدارة
إن رئيس مجلس اإلدارة مسؤول عن حسن سير عمل مجلس اإلدارة بطريقة مناسبة وفعالة بما في ذلك
حصول أعضاء مجلس اإلدارة على المعلومات الكاملة والصحيحة في الوقت المناسب.
وال يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أن يكون عضواً في أي لجنة من لجان المجلس المنصوص عليها في
نظام حوكمة الشركات.
وتتضمن واجبات ومسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة ،فضالً عن تلك التي ينص عليها ميثاق المجلس ،على
سبيل الذكر ال الحصر ما يلي:
-

-

التأكد من قيام المجلس بمناقشة جميع المسائل األساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب.
الموافقة على جدول أعمال كل إجتماع من إجتماعات مجلس اإلدارة مع األخذ بعين االعتبار أي
مسألة يطرحها أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة  ،ويجوز أن يفوض الرئيس هذه المهمة إلى
عضو في المجلس ،غير أن الرئيس يبقى مسؤوالً عن قيام عضو المجلس المذكور بهذه المهمة
بطريقة مناسبة.
تشجيع جميع أعضاء مجلس اإلدارة على المشاركة بشكل كلي وفعال في تصريف شؤون
المجلس لضمان قيام المجلس بما فيه مصلحة مصرف الريان وحملة أسهمه.
ضمان التواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس اإلدارة.
السماح ألعضاء المجلس غير التنفيذيين بصورة خاصة بالمشاركة الفعالة وتشجيع العالقات
البناءة بين أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين.
ضمان إجراء تقييم سنوي ألداء المجلس.
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تشكيلة مجلس اإلدارة
طررررررأ تغييرررررر علرررررى تشررررركيلة مجلرررررس اإلدارة خرررررالل عرررررام 2016م ،منرررررذ آخرررررر انتخابرررررات فررررري عرررررام
2014م ،حيرررررث حرررررل السررررريد /ناصررررررالجار هللا محرررررل الررررردكتور /ثررررراني الكرررررواري بصرررررفته ممرررررثالً
عرررررررن وزارة الررررررردفاع  -القررررررروات المسرررررررلحة القطريرررررررة ،وترررررررم إنتخررررررراب السررررررريد /تركررررررري محمرررررررد
الخاطر نائبا ً لرئيس مجلس اإلدارة ،وبذلك كانت التشكيلة كاآلتي -:
السادة أعضاء مجلس إدارة مصرف الريان
الفترة الثالثة (2014م 2016 -م)
إعتباراً من 2016/5/16م
االسم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

سعادة الدكتور /حسين علي العبدهللا
الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات اإلجتماعية
ويمثلها السيد /تركي محمد الخاطر*
شركة " قطر القابضة "
ويمثلها سعادة الشيخ  /فيصل بن سعود آل ثاني
وزارة الدفاع – القوات المسلحة القطرية
يمثلها السيد /ناصر جار هللا سعيد جار هللا المري**
صندوق قروض العاملين بوزارة الداخلية
يمثله السيد /مناحي خالد محمد المظفري الهاجري
الشيخ  /ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني
السيد /عبد هللا أحمد المالكي الجهني
السيد /خلف سلطان راشد سعيد الظاهري
شركة شاطئ النيل
يمثلها السيد /ناصر محمد العبد هللا

الصفة

الجنسية

رئيس مجلس اإلدارة
والعضو المنتدب

قطري

نائب الرئيس

قطري

عضو مجلس اإلدارة

قطري

عضو مجلس اإلدارة

قطري

عضو مجلس اإلدارة

قطري

عضو مجلس اإلدارة

قطري

عضو مجلس اإلدارة

قطري

عضو مجلس اإلدارة

إماراتي

عضو مجلس اإلدارة

قطري

*بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم  2016/3/3بتاريخ  16مايو 2016م  ،وإلتزاما ً بما ورد في المادة رقم ( )26من النظام
األساسي لمصرف الريان  ،انتخب مجلس إدارة مصرف الريان – باإلقتراع السري  -سعادة السيد /تركي محمد الخاطر
«نائبا ً لرئيس مجلس اإلدارة» وذلك للمدة المتبقية من الفترة الثالثة للمجلس (  ، ) 2016-2014حيث حاز على أغلبية
األصوات.
** انضم سعادة السيد /ناصر جار هللا المري إلى المجلس ممثالً لوزارة الدفاع  -القوات المسلحة القطرية إعتباراً من
تاريخ  14إبريل 2016م ،وذلك بناء على طلب وزارة الدفاع المؤرخ في 2016/3/22م بتعيين السيد /ناصر جار هللا سعيد
جار هللا المري لعضوية مجلس إدارة مصرف الريان بدالً عن العميد الدكتور ( مهندس )  /ثاني عبد الرحمن الكواري ،بعد
أن وافق مصرف قطر المركزي على الطلب ،وقد حضر أول إجتماع له بتاريخ  25مايو 2016م.
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نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة
د .حسين علي عبد الرحمن العبدهللا
دكتوراة في اإلقتصاد
ماجستير في القانون الخاص
ويشغل المناصب التالية:

-

وزير دولة
عضو مجلس إدارة «جهاز قطر لإلستثمار»
عضو المجلس األعلى للشؤون اإلقتصادية
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب  -مصرف الريان
رئيس مجلس إدارة  -شركة كرناف لإلستثمار والتقسيط  -السعودية
عضو مجلس إدارة  -مؤسسة الخليج لإلستثمار  -الكويت
عضو مجلس إدارة  -شركة فولكس واجن  -ألمانيا

السيد /تركي محمد خالد الخاطر
يمثل الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات اإلجتماعية
بكالوريوس إقتصاد وعلوم إجتماعية
ويشغل المناصب التالية:
نائب رئيس مجلس إدارة مصرف الريان
رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات اإلجتماعية
رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية
عضو مجلس إدارة شركة » « Ooredoo
السيد /ناصر جار هللا سعيد جار هللا المري
يمثل وزارة الدفاع  -القوات المسلحة القطرية
ماجستير في المحاسبة والعلوم المالية
ويشغل المناصب التالية:
 عضو مجلس إدارة مصرف الريان
 رئيس مجلس إدارة الريان لإلستثمار
 عضو مجلس إدارة فودافون
 رئيس مجلس إدارة محفظة إستثمارات القوات المسلحة القطرية
 عضو مجلس إدارة لجنة إستثمارات التقاعد المدني والعسكري
 نائب رئيس مجلس إدارة قطر ستيل
 عضو مجلس إدارة قطر للتنقيب
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د .مناحي خالد محمد المظفري الهاجري
يمثل صندوق قروض العاملين بوزارة الداخلية
دكتوراة في التحكيم التجاري
ماجستير في القانون الخاص
ويشغل المناصب التالية:
عضو مجلس إدارة مصرف الريان

الشيخ  /ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني
ماجستير إدارة أعمالMBA
ويشغل منصب:
عضو مجلس إدارة مصرف الريان

الشيخ  /فيصل بن سعود آل ثاني
يمثل شركة قطر القابضة
بكالوريوس في المالية
ويشغل المناصب التالية:
عضو مجلس إدارة مصرف الريان
عضو مجلس إدارة الريان لإلستثمار
مدير إدارة اإلستثمارات الصناعية باإلنابة  -جهاز قطر لإلستثمار
عضو مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية
عضو مجلس إدارة «مواصالت»
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السيد /عبد هللا أحمد المالكي الجهني
بكالوريوس إدارة وإقتصاد
ويشغل المناصب التالية:
عضو مجلس ادارة مصرف الريان
نائب رئيس لجنة التأمين بغرفة قطر
عضو مجلس األعمال القطري
السيد /خلف سلطان راشد سعيد الظاهري
ماجستير في إدارة األعمال وبكالوريوس في المحاسبة
محاسب قانوني
ويشغل المناصب التالية:
عضو مجلس إدارة مصرف الريان
مدير عام تنفيذي ورئيس العمليات للمجموعة  -بنك أبوظبي الوطني (اإلمارات العربية المتحدة)
نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتمويل اإلسالمي (أدنيف)
عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي لإلستثمار
عضو مجلس إدارة شركة دريك آند سكل إنترناشونال
عضو مجلس إدارة معهد اإلمارات للدراسات المصرفية والمالية
السيد /ناصر محمد العبد هللا
يمثل شركة شاطئ النيل
بكالوريوس إدارة أعمال  -بتخصص في التسويق
ويشغل المناصب التالية:
عضو مجلس إدارة مصرف الريان
عضومجلس إدارة الريان للوساطة المالية
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إستقاللية أعضاء مجلس اإلدارة
وفقرررا ً لمبرررادئ الحوكمرررة فررري البنررروك الصرررادر عرررن مصررررف قطرررر المركرررزي فررري أواخرررر شرررهر يوليرررو
2015م ،والسررريما تعريرررف العضرررو المسرررتقل المرررذكور فيهرررا ،فرررإن معظرررم أعضررراء مجلرررس اإلدارة مرررن
المسرررتقلين ،إال أن هرررذا التعريرررف ال يتوافرررق مرررع تعريرررف العضرررو المسرررتقل الررروارد فررري النسرررخة المعدلرررة
مررن نظررام حوكمررة الشررركات المدرجررة فرري السرروق الرئيسررية الصررادر عررن هيئررة قطررر لألسررواق الماليررة
المعتمررردة بتررراريخ 2014/3/9م ،فقرررد أجررررت هيئرررة قطرررر لألسرررواق الماليرررة تعرررديالً علرررى تعريرررف عضرررو
مجلرررس اإلدارة المسرررتقل حيرررث يشرررترط التعريرررف أال تزيرررد نسررربة تملكررره فررري رأس مرررال الشرررركة عرررن
عرررردد األسررررهم المطلوبررررة لضررررمان عضررررويته فرررري مجلررررس اإلدارة .ووفقررررا ً للوضررررع الجديررررد إلسررررتقاللية
العضررررو الررررذي فرضرررره نظررررام حوكمررررة الشررررركات المشررررار إليرررره ،فررررإن معظررررم أعضرررراء مجلررررس اإلدارة
سيكونون من غير المستقلين.
أما فيما يتعلق باألعضاء التنفيذيين  ،فليس هناك أي عضو تنفيذي في مجلس إدارة مصرف الريان  ،مع
األخذ باإلعتبار أن سعادة الدكتور /حسين علي العبد هللا الذي يشغل منصب «العضو المنتدب» ال يمارس
عمالً تنفيذيا ً يوميا ً  ،حيث يقوم الرئيس التنفيذي للمجموعة بأداء مهامه على رأس اإلدارة التنفيذية ،بينما
يعتبر العضو المنتدب صلة الربط بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  .وقد تم الفصل بين منصبي رئيس
مجلس اإلدارة «العضو المنتدب» والرئيس التنفيذي (المدير العام) كما أن رئيس مجلس اإلدارة ليس
عضواً في أي من لجان المجلس .ويفصل ميثاق الحوكمة واجبات رئيس مجلس اإلدارة لتتماشى مع
متطلبات المادة ( )8من نظام حوكمة الشركات الصادر من هيئة قطر لألسواق المالية.
واجبات أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين
تتضمن واجبات أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين على سبيل الذكر ال الحصر ما يلي :
-

المشاركة في إجتماعات مجلس اإلدارة وإعطاء رأي مستقل حول المسائل االستراتيجية واألداء
والمساءلة والموارد والتعيينات األساسية ومعايير العمل .
ضمان إعطاء األولوية لمصالح مصرف الريان والمساهمين في حال حصول أي تضارب
للمصالح.
المشاركة في لجنة التدقيق في مصرف الريان.
مراقبة أداء الشركة في تحقيق غاياتها وأهدافها المتفق عليها ومراجعة التقارير الخاصة بأدائها
بما في ذلك التقارير السنوية ونصف السنوية والربعية .
اإلشراف على تطوير القواعد اإلجرائية الخاصة بحوكمة مصرف الريان لإلشراف على تطبيقها
بشكل يتوافق وتلك القواعد .
إتاحة مهاراتهم وخبراتهم وإختصاصاتهم المتنوعة ومؤهالتهم لمجلس اإلدارة أو لجانه المختلفة
من خالل حضورهم المنتظم إلجتماعات المجلس ومشاركتهم الفعالة في الجمعيات العمومية
وفهمهم آلراء المساهمين بشكل متوازن وعادل.
ويجوز ألكثرية أعضاء المجلس غير التنفيذيين طلب مستشار مستقل على نفقة مصرف الريان
فيما يتعلق بأي مسألة تخص البنك.
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إجتماعات مجلس اإلدارة
عقد مجلس إدارة مصرف الريان سبعة إجتماعات خالل عام 2016م في التواريخ التالية:

-

اإلجتماع األول :
اإلجتماع الثاني :
اإلجتماع الثالث :
اإلجتماع الرابع :
اإلجتماع الخامس :
اإلجتماع السادس :
اإلجتماع السابع :

2016/1/18م
2016/3/16م
2016/5/16م
2016/9/6م
2016/10/17م
2016/12/12م
2016/12/19م

ويمارس مجلس إدارة مصرف الريان صالحياته ومسؤولياته وفقا ً لما ورد في النظام األساسي لمصرف
الريان وعقد تأسيسه ،ووفقا ً لتعليمات مصرف قطر المركزي مع مراعاة كل من نظام حوكمة الشركات
المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية ومبادئ الحوكمة في البنوك
الصادرة عن مصرف قطر المركزي ،ويعتبر المجلس مسؤوالً مسؤولية جماعية عن اإلشراف على إدارة
مصرف الريان بالطريقة المناسبة مع االلتزام بما ورد في ميثاق أعضاء مجلس اإلدارة ،باإلضافة إلى
قيام المجلس بالموافقة على األهداف االستراتيجية وإعتماد السياسات التي تعتبر الضابط لعمل مصرف
الريان.
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أمين السر
يشغل السيد /غسان الريحاوي وظيفة «أمين سر المجلس» منذ تأسيس مصرف الريان بداية عام 2006م،
وقد سبق أن شغل السيد /ريحاوي وظيفة أمين سر مجلس غرفة تجارة وصناعة قطر خالل الفترة
2002م 2006 -م ،وله خبرة إدارية تزيد عن  35عاما ً في دولة قطر.
ويتضمن عمل «أمين سر المجلس» تسجيل وإعداد وحفظ جميع محاضر إجتماعات المجلس ،تحت
إشراف الرئيس ،وتأمين حسن إيصال المعلومات والتنسيق فيما بين أعضاء المجلس ،وبين المجلس
وأصحاب المصالح اآلخرين بمصرف الريان ،بما فيهم المساهمين واإلدارة.
كما يقوم «أمين سر المجلس» على التأكد من إمكانية وصول أعضاء المجلس إلى كل محاضر إجتماعات
المجلس والمعلومات والوثائق والسجالت المتعلقة بمصرف الريان بشكل كامل وسريع .ويكون أمين السر
مسؤوالً عن تمكين المساهمين من الوصول إلى سجالت الملكية ونسخ سجل المساهمين وسجل أعضاء
مجلس اإلدارة وعقد التأسيس والنظام األساسي وأي مستندات ترتب إمتيازات أو حقوق على أصول
مصرف الريان وعقود األطراف ذات العالقة.
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مهام المجلس وواجباته األخرى
تتاح الفرصة في مصرف الريان ألعضاء مجلس اإلدارة إمكانية الوصول وبشكل كامل وفوري إلى
المعلومات والوثائق والسجالت المتعلقة بالشركة ،وتلتزم اإلدارة التنفيذية بمصرف الريان بتزويد المجلس
ولجانه بجميع الوثائق والمعلومات المطلوبة.
ويحرص أعضاء مجلس اإلدارة على حضور لجان التعيينات والمكافآت والتدقيق والمدققين الداخليين
وممثلين عن المدققين الخارجيين الجمعية العامة.
وقد اعتمد مجلس إدارة مصرف الريان برنامجا ً تعريفيا ً تم وضعه  ،ويتم تحديث بياناته دورياً ،لضمان
تمتع أعضاء المجلس عند انتخابهم بفهم مناسب لسير عمل الشركة وعملياتها  ،وإدراكهم لمسؤولياتهم
تمام اإلدراك.
يعتبر أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولين عن اإلدراك الجيد لدورهم وواجباتهم وأن يثقفوا أنفسهم في
المسائل المالية والتجارية والصناعية وفي عمليات الشركة وعملها  ،ولهذه الغاية يوفر المجلس ألعضائه
عند الحاجة دورات تدريبية مناسبة ورسمية تهدف إلى تعزيز مهارات أعضاء مجلس اإلدارة ومعرفتهم.
ويعمل مجلس اإلدارة على إبقاء أعضائه مطلعين على الدوام على التطورات في مجال الحوكمة وأفضل
الممارسات في هذه الخصوص ،ويجوز للمجلس تفويض ذلك إلى لجنة التدقيق أو لجنة الحوكمة أو أي
جهة أخرى يراها مناسبة.
ويتضمن النظام األساسي لمصرف الريان في مادته رقم ( )32إجراءات واضحة إلقالة أعضاء مجلس
اإلدارة في حال تغيبهم عن إجتماعات المجلس.
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هيئة الرقابة الشرعية
حافظت هيئة الرقابة الشرعية خالل عام 2016م على تشكيلتها المبينة أدناه ،منذ موافقة الجمعية العامة
لمصرف الريان في إجتماعها المنعقد بتاريخ 2014/3/3م على تعيين هيئة الرقابة الشرعية لمصرف
الريان للسنوات الثالث 2014م 2016 -م  ،وهي كاآلتي:
فضيلة الشيخ  /د .وليد بن هادي

رئيس هيئة الرقابة الشرعية

فضيلة الشيخ  /د .عبد الستار أبو غدة

عضو هيئة الرقابة الشرعية

فضيلة الشيخ  /د .محمد أحمين

عضو هيئة الرقابة الشرعية

يتضمن عمل هيئة الرقابة الشرعية لمصرف الريان مراجعة العقود واإلجابة عن األسئلة الشرعية،
ووضع الحلول للصعوبات التي قد تظهر عند التطبيق .كما تقوم الهيئة باإلشراف المباشر على أعمال
مصرف الريان واإلطمئنان على التطبيق الصحيح لما تقرره الهيئة ،والتأكد من أن العمليات المصرفية قد
تم تنفيذها وفقا ً ألحكام الشريعة.

وتقوم هيئة الرقابة الشرعية بتقديم تقريرها عن كل سنة مالية إلى الجمعية العامة العادية في إجتماعها
الدوري .
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لجان مجلس اإلدارة
قامت لجان مجلس اإلدارة بأداء مهامها خالل عام 2016م كما هو محدد لها في أطر عملها المعتمدة،
والتي جرى تحديث البعض منها بما يتماشى مع التغيرات التي طرأت على تشكيلة مجلس اإلدارة خالل
عام 2016م ،حيث أصبحت تشكيلة اللجان كاآلتي:
اللجنة التنفيذية :
 السيد /تركي محمد الخاطر السيد /د .مناحي خالد الهاجري الشيخ  /ناصر بن حمد آل ثاني -الشيخ  /فيصل بن سعود آل ثاني

رئيسا ً
عضواً
عضواً
عضواً

لجنة التدقيق واإللتزام:
-

السيد /خلف سلطان الظاهري

رئيسا ً

السيد /ناصر جار هللا المري

عضواً

السيد /ناصر محمد العبد هللا
السيد /عبد هللا أحمد المالكي

عضواً
عضواً

لجنة المكافآت والتعويضات :
 السيد /ناصر جار هللا المري الشيخ  /ناصر بن حمد آل ثاني -السيد /عبد هللا أحمد المالكي

رئيسا ً
عضواً
عضواً

لجنة الترشيحات والحوكمة
 السيد /د .مناحي خالد الهاجري السيد /عبد هللا أحمد المالكي -السيد /ناصر محمد العبد هللا

رئيسا ً
عضواً
عضواً

لجنة المخاطر والسياسات
 السيد /ناصر محمد العبد هللا السيد /ناصر جار هللا المري -السيد /تركي محمد الخاطر

عضواً

لجنة اإلستثمار للمجموعة
 الشيخ  /فيصل بن سعود آل ثاني الشيخ  /ناصر بن حمد آل ثاني السيد /ناصر جار هللا المري السيد /أحمد شيخ -السيد /هيثم قطرجي

رئيسا ً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً

رئيسا ً
عضواً
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اللجنة التنفيذية
تعتبر اللجنة التنفيذية من أهم لجان المجلس حيث تساعد المجلس في مراجعة أنشطة مصرف الريان
وتتولى دراسة العديد من المسائل التي ستطرح على المجلس على صعيد العمليات االئتمانية أو على
صعيد األنشطة الخاصة بالبنك والتي تستلزم موافقة المجلس ،وترفع توصياتها له بشأنها.
من أهم مسؤوليات اللجنة التنفيذية:

 مناقشة وإجازة المسائل التي تقع ضمن صالحيات مجلس اإلدارة أو تلك التي تطرأ بينإجتماعات المجلس.
 تقديم التقارير والتوصيات لمجلس اإلدارة وعند الطلب. التوصية وإجازة المسائل المالية وفقا ً لجدول الصالحيات. إجازة سياسة المخاطر. التوصية بالموافقة على السياسات واللوائح أو أي تعديالت أو إضافات. الموافقة أو التوصية بسقوف التعامل مع الدول والبنوك الجديدة التي يتعامل معها البنك وإدخالالتعديالت الضرورية.
مراجعة المهام الرئيسية لمجلس اإلدارة.

وقد عقدت اللجنة اإلجتماعات التالية في عام 2016م:
اإلجتماع األول:
اإلجتماع الثاني:
اإلجتماع الثالث:
اإلجتماع الرابع:
اإلجتماع الخامس:
اإلجتماع السادس:
اإلجتماع السابع:
اإلجتماع الثامن:

2016/01/17م
2016/02/16م
2016/03/09م
2016/03/15م
2016/05/10م
2016/08/31م
2016/10/16م
2016/12/07م
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لجنة التدقيق واإللتزام
يشترط في هذه اللجنة أن يكون معظم أعضائها من المستقلين ويرأسها عضو مستقل ،وتتولى المسؤوليات
التالية:
ً
 تعيين المدققين الخارجيين سنويا وإعتماد سياستهم للتعاقد.
 اإلشررراف ومتابعررة إسررتقالل المرردققين الخررارجيين وموضرروعيتهم ومناقشررتهم حررول طبيعررة الترردقيق
وفعاليته ونطاقه وفقا ً لمعايير التدقيق الدولية والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.
 مراجعة خطاب تعيين المردقق الخرارجي وخطرة عملره وأي استفسرارات /مالحظرات مهمرة يطلبهرا
من اإلدارة العليا في المصرف وكذلك ردود اإلدارة التنفيذية.
 ضمان التنسيق بين المدققين الداخليين والمدقق الخارجي.
 االجتمرراع مررع المرردير المررالي فرري المصرررف أو الشررخص الررذي يتررولى مهامرره والمرردققين الررداخليين
والخارجيين مرة واحدة في السنة على األقل.
 دراسة أي مسائل مهمة وغير عادية تتضمنها أو سوف تتضمنها التقارير المالية.
 تعيين رئيس جهاز التدقيق الداخلي أو إقالته واإلشراف على فعاليته.
 اإلشراف ومتابعة إدارة التدقيق الرداخلي والتأكرد مرن إسرتقالليتهم وكرذلك مناقشرة وتوصرية الخطرة
السنوية والتدريب المناسب لهم.
 مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية وإعتماد تقارير التدقيق الداخلي والخارجي للبنك.
 مراجعة وتوصية ميثاق التدقيق الداخلي بصورة سنوية.
 اإلشراف على أعمرال إدارة اإللترزام التري تحردد وتقريم وتقردم االستشرارة وتراقرب وترفرع التقرارير
حررول مخرراطر عرردم اإللتررزام بررالقوانين والتعليمررات والمعررايير المطبقررة .ك رذلك تحديررد وضررعها فرري
الهيكل التنظيمري بالشركل الرذي يرؤمن لهرا االسرتقاللية والفاعليرة الالزمرة .وتروفير المروارد الكافيرة
والقنرروات السررريعة والواضررحة لرفررع التقررارير للجنررة واإلدارة التنفيذيررة وتزويرردها بالصررالحيات
الالزمة للوصول للمعلومات في اطار سياسة واضحة وكافية.
 مراجعة التقارير الربعية التي تعدها إدارة اإللتزام.
 وضع قواعد تجاز بواسطة مجلس اإلدارة يتمكن من خاللها العاملون بالبنك من التبليغ بسرية عن
شكوكهم حرول أي مسرألة يحتمرل أن تثيرر الريبرة ،وضرمان وجرود ترتيبرات مناسربة تسرمح برإجراء
تحقيق مستقل وعادل حول هرذه المسرائل مرع ضرمان مرنح العامرل المبللررغ السررية والحمايرة مرن أي
ضرر أو رد فعل سلبي (سياسة حماية المبلغين).
 اإلشراف على دقة وصحة البيانات المالية والتقارير السنوية والنصف سنوية والربعية ،ومراجعة
تلك البيانات والتقارير الخاصة بالتقيد بمعايير المحاسبة واإلدارج في السوق واإلفصاح.
 التأكد من أن تتضمن مهام التدقيق الداخلي مراجعة أنشطة مسؤول مراقبة اإللتزام.
 تقييم مدى تأثير اللوائح التنظيمية الجديدة على مصرف الريان.
 دراسة أي مسائل أخرى يحددها مجلس اإلدارة.
وقد عقدت اللجنة اإلجتماعات التالية في عام 2016م:
2016/01/18م
 االجتماع األول:2016/05/16م
 االجتماع الثاني:2016/09/06م
 االجتماع الثالث:2016/12/12م
 -االجتماع الرابع :
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لجنة المكافآت والتعويضات
تتولى اللجنة المسؤوليات التالية:

 تحديد سياسة المكافآت في البنك بما في ذلك المكافآت التي يتقاضاها الرئيس وكل أعضاءالمجلس واإلدارة التنفيذية العليا.

-

تحديث الئحة المكافآت والتعويضات سنويا ً وكلما دعت الضرورة الى ذلك.

-

إقتراح مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،مع األخذ بعين اإلعتبار ما يلي:

 قيمة المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في المؤسسات المالية المحليةواإلقليمية المشابهة.

-

األرباح واإلنجازات التي حققها البنك خالل السنة المالية ومقارنتها بنتائج السنوات السابقة.

-

الظروف اإلقتصادية والمالية خالل السنة المالية.

-

مسؤوليات ونطاق مهام أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية العليا.

 مراعاة القوانين التي تحدد قيمة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة والمواد ذات العالقة في النظاماألساسي لمصرف الريان.

-

إقتراح األسس التي تحدد المكافآت السنوية للموظفين.

 عرض سياسة ومبادي المكافآت على المساهمين في جمعية عامة للموافقة عليها وإعالنهاللجمهور.

وقد عقدت اللجنة إجتماعا ً لها بتاريخ 2016/01/12م.

صفحة  22من 46

تقرير مجلس اإلدارة حول الحوكمة في مصرف الريان للعام 2016م

لجنة المخاطر والسياسات
تتولى اللجنة المسؤوليات التالية:

إدارة المخاطر
أ .المخاطر التشغيلية
 .1مراجعة مدى فعالية إدارة المخاطر على مستوى البنك ككل.
 .2تقييم المخاطر الجوهرية الجديدة التي تؤثر على البنك.
 .3تحديد المخاطر االستراتيجية الحديثة بما في ذلك من أمور مؤسسية مثل األطر الرقابية
وتطوير األعمال وما شابه ذلك.
 .4مراجعة المؤشرات الرئيسية للمخاطر ) (Key Risk Indicatorsوتحديد األمور التي يجب
أن تسترعي اهتمام مجلس اإلدارة بشكل ربع سنوي
 .5مراجعة الخسائر التشغيلية المؤثرة
 .6مراجعة جميع سياسات المخاطر بصورة سنوية
ب .مخاطر اإلئتمان
 .1مراجعة السياسات اإلئتمانية بصورة سنوية
 .2تأسيس ومراجعة صالحيات التأمين عند اللزوم وعلى األقل مرة سنويا ً
 .3اعتماد ومراجعة الحدود القصوى للتعامالت مع البنوك األخرى والحدود القصوى للتعامالت
في الدول األخرى عند اللزوم وعلى األقل مرة سنويا ً
 .4مراجعة المتأخرات والحسابات المتعثرة والتوصية بالمخصصات المناسبة لذلك
 .5تقييم الشطب أو اإلعادة إلى الربحية مقابل مستويات التخصيص
 .6مراجعة ومراقبة الدعاوي المرفوعة وعمليات التحصيل
ج .مراقبة مخاطر السمعة وجميع المخاطر التي لم تتم تغطيتها أعاله
د .السياسات
 .1دراسة وتطوير وتحديث السياسات التي تحتاج موافقة مجلس اإلدارة
وقد عقدت اللجنة اإلجتماعات التالية في عام 2016م:
2016 /03/ 09م
 اإلجتماع األول:2016 /09/ 01م
 اإلجتماع الثاني:2016 /12/ 07م
 -اإلجتماع الثالث:
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لجنة الترشيحات والحوكمة
تتولى اللجنة المسؤوليات التالية:

-

إعتماد ونشر إطار عمل اللجنة بشكل يبين سلطتها ودورها.

 اإلشراف على تنفيذ الخطوات الخاصة بالدعوة للترشح إلى عضوية المجلس  ،ودراسة الطلباتالمستلمة للتأكد من مطابقة المتقدمين لشروط العضوية.
 تحديد المؤهالت المطلوبة لعضوية المجلس ،بما فيها اإلستقاللية. التأكد من قدرة المرشحين على إعطاء الوقت الكافي للقيام بواجباتهم كأعضاء في المجلسباإلضافة إلى مهاراتهم ومعرفتهم وخبرتهم ومؤهالتهم المهنية والتقنية واألكاديمية وشخصيتهم .
 مراعاة أي شروط أو متطلبات تتعلق بترشيح أو إنتخاب أو تعيين أعضاء مجلس اإلدارة الصادرةمن مصرف قطر المركزي أو أي سلطة أخرى.
-

تقييم طلبات المرشحين لوظائف اإلدارة التنفيذية العليا ،ورفع التوصية بشأنها إلى المجلس.

-

إجراء تقييم ذاتي سنوي ألداء المجلس.

-

متابعة التقييمات الذاتية للجان المجلس.

 اإلشراف على هيكلية المجلس ،وتشكيلة لجانه. مراجعة تقرير الحوكمة السنوي لمصرف الريان ،والتوصية بإعتماده من المجلس.-

وضع برنامج تعريفي لألعضاء الجدد ،وإقتراح برامج تدريبية لهم عند الحاجة.

وقد عقدت اللجنة اإلجتماعات التالية في عام 2016م:
2016/01/12م
اإلجتماع األول :
2016/09/ 01م
اإلجتماع الثاني:
2016/12/11م
اإلجتماع الثالث:
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لجنة اإلستثمار للمجموعة
تتولى اللجنة المسؤوليات التالية:

-

وضع وتعديل سياسات اإلستثمار للمجموعة والتي تتضمن الخطوط العريضة لإلستثمار وتحديد
األصول ،وتحديد مجاالت اإلستثمارات المحظورة .
مراجعة وإعتماد العمليات اإلستثمارية للمجموعة ،ووضع حدود لإلستثمار للصفقة الواحدة أو
لمجموع الصفقات على مدار العام وفقا ً لما هو وارد في سياسة اإلستثمار .
مراقبة إدارة محفظة اإلستثمار للمجموعة للتأكد من االلتزام بما ورد في سياسة اإلستثمار.
تقييم أداء اإلستثمار اعتماداً على مقارنة العائد الحقيقي بالعائد المتوقع ،باإلضافة إلى مقارنته مع
المؤشرات األخرى المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة .ويأخذ التقييم في اإلعتبار مدى إلتزام
اإلستثمار مع السياسات والتوجهات ودرجة المخاطر.
مراجعة التحاليل الدورية والتقارير التي تقدمها اإلدارة.
الموافقة على حدود اإلستثمار في كل قطاع .
الموافقة على حدود اإلستثمار الخاصة بالبلدان .
مراجعة اإلستثمارات االستراتيجية كلما دعت الحاجة .
القيام بواجبات اخرى وتحمل مسؤوليات والتمتع بصالحيات وفقا ً لتكليف المجلس.
إعداد التقارير وتقديمها إلى المجلس الطالعه على القرارات اإلستثمارية التي اتخذت،
والسياسات وأداء اإلستثمارات.
ً
القيام بواجبات أخرى ،كلما تطلب األمر ذلك ،وفقا للتغييرات في سياسة مجلس اإلدارة أو
تعليمات مصرف قطر المركزي أوهيئة قطر لألسواق المالية أو تبعا ً لتطورات السوق.
الموافقة على الصفقات اإلستثمارية وفقا ً لألسقف المحددة للجنة ورفع التوصيات بالصفقات ذات
السقوف األعلى للموافقة عليها من قبل المجلس.
دعوة األشخاص المعنيين إلجتماعات اللجنة لتقديم الرأي في المجاالت ذات االختصاص.

وقد عقدت اللجنة اإلجتماعات التالية خالل عام 2016م:
2016/03/09م
 اإلجتماع األول :2016/08/ 31م
 اإلجتماع الثاني :2016/12/07م
 -اإلجتماع الثالث :
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مكافآت مجلس اإلدارة
تناقش لجنة المكافآت والتعويضات سنويا ً موضوع المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية العليا ،وتطلع اللجنة على ما هو متبع في البنوك والمؤسسات المشابهة ،كما تربط اللجنة المكافآت
باألرباح واإلنجازات التي حققها البنك خالل السنة المالية ،وتقوم بمقارنتها مع نتائج السنوات السابقة.
وتأخذ اللجنة في اإلعتبار الظروف اإلقتصادية والمالية خالل السنة المالية ،ومسؤوليات ونطاق مهام
أعضاء المجلس ،واإلدارة التنفيذية العليا ،على أن تكون المكافآت ضمن المصرح به في النظام األساسي
والقوانين ذات العالقة ،والتعليمات الصادرة عن مصرف قطر المركزي.
الئحة مكافآت وأتعاب وبدالت أعضاء مجلس إدارة مصرف الريان
يتم سنويا ً تحديث الئحة مكافآت وأتعاب وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة من قبل لجنة الترشيحات
والحوكمة ،حيث يتم إدخال بعض التعليمات الخاصة بهذه المكافآت الصادرة عن الجهات اإلشرافية.
وبالنسبة لالئحة مكافآت وأتعاب وبدالت أعضاء مجلس إدارة مصرف الريان لعام 2016م فقد تم عرضها
على اللجنة في إجتماعها المنعقد بتاريخ 2016/1/12م التي أوصت بالموافقة عليها ،كما تم عرضها على
المجلس في إجتماعه المنعقد بتاريخ 2016/1/18م إلقرارها قبل عرضها على الجمعية العامة العادية
لمصرف الريان العتمادها في اإلجتماع الذي انعقد بتاريخ 2016/2/23م.
وتتضمن الالئحة عرضا ً للتعليمات التي استندت إليها الالئحة ،وقرارات مجلس اإلدارة بهذا الخصوص،
واألسس التي يرتكز عليها تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا لمصرف الريان،
وتعليمات مصرف قطر المركزي السابقة بهذا الشأن .
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السياسات
يلتزم مصرف الريان في عمله بإتباع مجموعة معتمدة من السياسات تحدد أطر وضوابط عمله في كافة
األنشطة ،ويقوم مصرف الريان من خالل لجنة المخاطر والسياسات بشكل دوري وعند الحاجة بتحديث
هذه السياسات ،ومن ثم تعرض على المجلس إلعتمادها.
ويتبع مصرف الريان حاليا ً النسخ المحدثة من مجموعة كبيرة من السياسات ،تضم اآلتي:




















سياسة التدقيق الداخلي
سياسة اإللتزام
سياسة اإلستثمار
السياسة المالية
سياسة الحوكمة
سياسة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
سياسة االئتمان
الئحة شؤون العاملين بمصرف الريان
سياسة حماية المبلغين
سياسة قبول العمالء
سياسة اإلحالل
السياسة الشرعية
سياسة مراقبة المخاطر
سياسة اختبارات الضغط
سياسة إدارة مخاطر السيولة
خطة تمويل الطوارئ للسيولة
سياسة عملية تقييم رأس المال الداخلية )(ICAAP
إدارة تقنية المعلومات
قواعد السلوك المهني
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تقيد مصرف الريان بالقواعد والشروط التي تحكم اإلفصاح واإلدراج في السوق
يلتزم مجلس إدارة مصرف الريان بمبدأ الشفافية في عمله وواجباته بإتجاه حملة األسهم وفي كل ما يتعلق
بمتطلبات اإلفصاح العام عن كل ما قد يؤثر على األداء المالي للمصرف أو حركة سعر سهمه ،فمعلومات
أعضاء مجلس اإلدارة قد تم تزويد هيئة قطر لألسواق المالية بها باإلضافة إلى بورصة قطر ،مع بيان
رقم المساهم لكل منهم والتي يمكن من خاللها االطالع على ملكيتهم لألسهم ،كما أن ميثاق المجلس قد
فصل مسؤوليات المجلس ولجانه.
ومن جهة أخرى يحرص المجلس على تزويد بورصة قطر بالبيانات المالية واإليضاحات كما حددتها
بورصة قطر ،كما يقوم بنشر بياناته المالية فور إعتمادها من قبل مجلس اإلدارة وفقا ً لما ورد في قانون
الشركات التجارية وتعليمات مصرف قطر المركزي والئحة بورصة قطر وتعليمات هيئة قطر لألسواق
المالية.

وتصدر البيانات المالية مشفوعة بتقرير مدقق الحسابات الخارجي ،الذي يؤكد في تقريره أن التقارير
والبيانات المالية لمصرف الريان قد جاءت مطابقة لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية .وأنه قد حصل على
كافة البيانات والمعلومات الضرورية ألداء عمله.
ويتم نشر البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات الخارجي على موقع بورصة قطر وفي الصحف المحلية
وفي بعض صحف دول الخليج العربية وفقا ً لما ورد في النظام األساسي لمصرف الريان وقانون
الشركات التجارية رقم ( )11لسنة 2015م.

تقيد مصرف الريان بأنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد المخاطر وإدارتها
يرررولي مجلرررس اإلدارة إنتباهرررا ً خاصرررا ً لوضرررع أنظمرررة الرقابرررة الداخليرررة بتحديرررد واضرررح لمسرررئولياتها بمرررا
فرري ذلررك وضررعها فرري الهيكررل التنظيمرري وعالقتهررا ببقيررة اإلدارات والوظررائف بالشرركل الررذي يررؤمن لهررا
اإل سرررررتقاللية والفاعليرررررة الالزمرررررة وتررررروفير المررررروارد الكافيرررررة والقنررررروات السرررررريعة والواضرررررحة لرفرررررع
التقررررارير لمجلررررس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيررررة وتزويرررردها بالصررررالحيات الالزمررررة للوصررررول للمعلومررررات
فرري إطرررار سياسررة واضرررحة وكافيرررة ودليررل لإلجرررراءات وإجررراء مراجعرررة سرررنوية لهررذه السياسرررة والتأكرررد
مرررن أن تتضرررمن مهرررام التررردقيق الرررداخلي مراجعرررة أنشرررطة مسرررؤول مراقبرررة اإللترررزام .كمرررا تقررروم اإلدارة
التنفيذيرررة بالتعررراون والتنسررريق مرررع مسرررؤول مراقبرررة اإللترررزام وإتخررراذ اإلجرررراءات التصرررحيحية والتأديبيرررة
الالزمررررة فرررري حررررال اكتشرررراف أيررررة مخالفررررات ورفررررع تقررررارير دوريررررة لمجلررررس اإلدارة حررررول المواضرررريع
المتعلقة بسياسة وإجراءات اإللتزام بما يساعد على تطويرها.
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الرقابة الداخلية بما في ذلك اإلشراف على الشؤون المالية واإلستثمارات وإدارة المخاطر
يشكل كل من مسؤولي الرقابة الداخلية واإللتزام المستوى األول من أدوات اإلدارة التي تستخدمها لمتابعة
اإلمتثال للتوجيهات من الهيئات الرقابية ،حيث أنه يرفع كل منهما التقارير مباشرة  -متى ما لزم  -إلى كل
من اإلدارة التنفيذية أو مجلس اإلدارة عبر لجانه وبذلك يكون مجلس اإلدارة على إطالع كامل على نتائج
أعمال الرقابة الداخلية .ويعني ذلك أن-:
-

منح وتقييم اإلئتمان
اإلستثمار
السيولة
مخاطر السوق
مخاطر كفاية رأس المال
مخاطر التركزات
مخاطر الصرف األجنبي
مخاطر أسعار الفائدة
التسعير
الربحية والموازنات

-

مكافحة غسل األموال
التأمين على األصول
األطراف ذات العالقة والمصالح المتداخلة
اإللتزام بالقوانين والقواعد والتعليمات
اإلشرافية
التدقيق الداخلي والخارجي
تقييم األداء
اإلفصاحات لجميع الجهات المعنية
مخاطر العمليات والمحاسبة
المخاطر القانونية

باإلضافة إلى السياسات الخاصة بشؤون العاملين التي تنظم تعيينهم وتكلفتهم وتضع أنظمة للحوافز
وتطوير وتنمية المهارات وتنمية سلوكيات وأخالقيات العمل (وغيرها من السياسات) كلها تتم مراجعتها
لضمان اإل لتزام بأفضل الممارسات واإللتزام بمتطلبات الجهات الرقابية في ذلك .ومن ثم تقوم إدارة
التدقيق الداخلي بمراجعة ألداء كل من مسؤولي المخاطر واإللتزام لتقديم تأكيد للجنة التدقيق واإللتزام
التابعة لمجلس اإلدارة بأن تلك المهام يتم أداؤها على مستوى معقول من الكفاءة وللتنويه بأي أمور
تسترعي االهتمام فيما يتعلق بذلك .كما أن أنشطة مصرف الريان تخضع بكاملها إلى ضوابط تحددها
السياسات التي يعتمدها مجلس اإلدارة والتي ورد ذكرها أعاله ( بند السياسات) .وكذلك تقييم أداء المجلس
واإلدارة العليا في تطبيق نظام الرقابة الداخلية بما في ذلك عدد المرات التي أخطر فيها المجلس بمسائل
رقابية (بما في ذلك إدارة المخاطر) والطريقة التي عالج بها المجلس هذه المسائل .
ولم تطرأ عن نتائج أعمال الرقابة الداخلية سوى مسائل رقابية إعتيادية تعامل معها كل من مسؤول
اإللتزام ومسؤول المخاطر بشكل روتيني بحسب السياسات المتبعة بما لم يتطلب تدخل المجلس.
وتسعى اإلدارات الرقابية بإستمرار إلكتشاف أي إخفاق محتمل في تطبيق الرقابة الداخلية أو مواطن
الضعف في تطبيقها أو حاالت الطوارئ التي قد تؤثر على األداء المالي لمصرف الريان وهي المسؤولة
عن متابعة اإلجراءات التي تأخذها الشركة في معالجة اإلخفاق.
أعمال الرقابة الداخلية موزعة ما بين اإلدارات الرقابية حيث أنها هي من تقوم بإجراء فحص دائم وشامل
ورفع التقارير بإستمرار لإلدارة التنفيذية حول المالحظات والمخالفات إلتخاذ اإلجراءات التصحيحية
الالزمة ،ولم تظهر أي حالة طارئة تؤثر أو من المحتمل أن تؤثر على األداء المالي للبنك.
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عمليات إدارة المخاطر وإجراءات الرقابة الداخلية في الشركة
تقع على مجلس إدارة مصرف الريان مسؤولية إدارة المخاطر ،ولقد منح المجلس بدوره اإلدارة التنفيذية
صالحية إ تخاذ القرارات الالزمة للرقابة اليومية على المخاطر وإلدارتها عبر ضوابط شمولية على
مستوى مجلس اإلدارة .ولقد قام البنك بوضع ضوابط إلدارة المخاطر لتأكيد اإلدارة السليمة للمخاطر عبر
البنك.
الرقابة الرشيدة على إدارة المخاطر تنبع من مجلس اإلدارة وتدار على مستوى األقسام ،ويتم ذلك عبر
عدة وسائل منها التقارير اإلدارية األسبوعية والشهرية وتقرير مؤشرات المخاطر الرئيسية وسجالت
مخاطر البنك ،كما تقوم اإلدارات بوضع معايير للحفاظ على المخاطر عند الحدود المقبولة .تلك الحدود
يتم تحديدها إما من قبل مجلس اإلدارة لتناسب مستوى تقبل المخاطر ومدى أهميتها ،أو من قبل كل من
األقسام المعنية لتقدم خدمة ذات جودة .ولقد قام البنك بتشكيل هيكل مالئم من اللجان ذات مستويات مناسبة
على مستوى المجلس وحتى على مستوى اإلدارات.
يتبع مصرف الريان نموذج إدارة مخاطر على مستوى المنظومة يعتمد على «ثالثة خطوط دفاعية»
حيث تكمن الصالحيات والمسؤوليات المناسبة في كل خط من الخطوط الدفاعية وتقوم لجان البنك بشتى
مستوياتها بحسب ما فوضت به من أعلى مستوى عند مجلس اإلدارة نفسه ومروراً باللجان التابعة لمجلس
اإلدارة مباشرةً وحتى لجان اإلدارة التنفيذية والموظفين.
يتم إدارة المخاطر عبر إدارات مستقلة يرأسها خبراء مثل الرئيس التنفيذي الدارة المخاطر ورئيس
اإللتزام ورئيس التدقيق الداخلي .حيث تقوم تلك اإلدارات بتحديد وتقييم وتقديم االستشارة وتُراقب وترفع
التقارير حول مخاطر عدم اإللتزام بالقوانين والتعليمات والمعايير المطبقة.
وتتمثل أهداف الرقابة الداخلية في حماية أصول المصرف ،والرقابة على إستخدام الموارد المتاحة،
والتأكد من دقة البيانات المحاسبية  ،وتحديد السلطات والمسؤوليات والتقيد بها ،وإتباع سياسة واضحة في
إختيار الموظفين على مختلف األصعدة اإلدارية.

صفحة  30من 46

تقرير مجلس اإلدارة حول الحوكمة في مصرف الريان للعام 2016م

اإلجراءات التي يتبعها البنك لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر
إختبارات الضغط
قياس ورصد ومراقبة شتى أنواع المخاطر أمر حيوي لضمان صحة المؤسسات المصرفية والنظام المالي
ككل .وفي هذا السياق تستخدم إختبارات الضغط بشكل واسع من قبل المؤسسات المالية الدولية فضالً عن
الجهات التنظيمية خاصة في اآلونة األخيرة للتأكد من قدرة البنوك وغيرها من المؤسسات المالية على
الصمود أمام مختلف عوامل المخاطر .وتكمن الفكرة وراء إختبارات الضغط هذه في تقييم تأثير أحداث
إ ستثنائية ولكن معقولة على الموقف المالي للبنوك والكيانات المالية األخرى .حيث تم وضع مجموعة من
األساليب الفنية الكمية التي يمكن تقسيمها إلى فئتين :إختبارات الحساسية وإختبارات السيناريو.
إمتثاال للتعليمات الرقابية من قبل مصرف قطر المركزي و الخاصة بموضوع لجنة بازل يقوم البنك
بإجراء إختبارات الضغط لتغطية كافة المخاطر التي تؤثر على البنك بشكل منفرد
) (Firm Specific Scenariosوالتي تشمل المخاطر اإلئتمانية ومخاطر السيولة ومخاطر السوق
ومخاطر التشغيل ،وأيضا يقوم البنك بإجراء إختبارات الضغط لتغطية المخاطر التي تؤثر على اإلقتصاد
بشكل عام والنظام المالي ككل ).(Macro-economic Scenarios
إن هذه اإل ختبارات التي تجريها إدارة المخاطر بهدف قياس قدرة البنك على تحمل الخسائر المستقبلية
التي يمكن أن يتعرض لها في ظل سيناريوهات محددة حول األوضاع اإلقتصادية في المستقبل تبدأ بما
يسمى بالسيناريو األساسي ،أو سيناريو إستمرار األوضاع الحالية على ما هي عليه ،وعدة سيناريوهات
بديلة تختلف في درجة حدة الفروض القائمة عليها .وبصفة خاصة تحاول هذه االختبارات التأكد من أن
البنك سوف تكون لديه موارد رأسمالية كافية لمواجهة الخسائر التي يمكن أن تتعرض لها في حال تحقق
السيناريو األسوأ من بين هذه السيناريوهات .وهكذا يتمكن البنك من تقديم تصور واقعي عن مدى
حساسيته وقدرته على مواجهة الصدمات المحتمل حدوثها في اإلقتصاد ،إذا ما تطورت األوضاع
اإلقتصادية على النحو األسوأ ،وتقييم قدرته على إستيعاب الصدمات المختلفة الناجمة عن مخاطر
اإلئتمان واألسواق ،وتجرى هذه اإلختبارات على كل البنك بناء على البيانات المالية الحالية و البيانات
المالية المتوقعة للخمسة سنوات القادمة والمعلومات التي يتم تجميعها من قبل إدارة الرقابة على المخاطر
التي تحيط بالبنك.
إختبارات الضغط المصرفي تساعد على اتخاذ اإلجراءات المناسبة وتحدد إذا ما كان وضع البنك متين،
وذلك عبر التأكد من أن أصول البنك كافية لتمويل إلتزاماته وتغطية خسائره المستقبلية في أسوأ إفتراض،
ومن ثم تمكنه من أن يستمر في دوره كوسيط مالي ،وبدون مساعدة حكومية ،أو مدى حاجته إلى مساعدة
من الحكومة لكي يستمر في العمل ،أي إحتياجه إلى المساعدة الحكومية من خالل تقديم أموال لمساندته،
أو أن يسعى للبحث عن مصادر للتمويل في سوق التمويل الخاص ،بما في ذلك إحتمال دفعه نحو
التحوط وتوفير خيارات مدروسة في حال
اإلندماج .وهي كلها فرضيات تعزز من قدرة اإلدارة على
ُّ
تطور أي أحداث سلبية.
ولقد التزم البنك بجميع تعليمات المصرف المركزي المتعلقة بإختبارات الضغط ،كما إلتزم البنك بتقديم
التقارير المطلوبة لذلك.
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المخاطر اإلئتمانية
تعتبر المخاطرة جزءاً ال يتجزأ من العمل المصرفي خصوصا ً في ظل زيادة حدة المنافسة وحجم
المعامالت المصرفية والتطور التقني والحاجة إلى بنوك ذات أحجام كبيرة .فالبنوك اليوم أصبحت تواجه
مخاطر مصرفية متنوعة تتفاوت في درجة خطورتها من بنك آلخر ،وعليه فان إدارة مجمل المخاطر
المحتملة تعتبر من العوامل المساعدة على نجاح البنك وضمان استمراريته في السوق المصرفية مما يعود
بعوائد مرضية ومخاطر قليلة.

تعتبر السياسات اإلئتمانية التي يضعها البنك محور عملية إدارة مخاطر اإلئتمان .لذا يحرص البنك على
تطوير آلية شاملة لتقييم اإلئتمان ،وذلك بوضع سياسة إئتمانية شاملة تمثل اإلطار الذي يتضمن مجموعة
من المعايير والشروط اإلرشادية التي تزود بها إدارة منح اإلئتمان المختصة لضمان المعالجة الموحدة
وتوفير المرونة الكافية.

يتم منح التسهيالت اإلئتمانية بناءاً على نظام تقييم داخلي قياسي يعتمد على مجموعة من الشروط
والضوابط من بينها خبرة العميل وكفاءته المالية ووجود مصادر سداد كافية ومعتمدة ، ،تناسب شروط
التمويل مع الغرض من التمويل ،تحديد وتقييم مخاطر التمويل ،ووجود ضمانات كافية تكفل للبنك
إسترداد حقوقه -في حال تعثر أو توقف العميل عن السداد -بدون أية خسائر.
كما أنه يتم منح االئتمان المصرفي عن طريق موافقة لجان اإلئتمان في البنك والتي تتكون من أربعة لجان
بحسب حجم التسهيالت المطلوبة كما يلي:

 لجنة إئتمان التجزئة (الموافقة لحد أقصى 15 :مليون لاير قطري) لجنة إئتمان المجموعة (الموافقة لحد أقصى 150 :مليون لاير قطري) اللجنة التنفيذية (الموافقة لحد أقصى 300 :مليون لاير قطري) مجلس اإلدارة (موافقة على حدود أكثر من  300مليون لاير قطري)وبالتالي ليست هناك صالحيات فردية للتمويل غير الشخصي.
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إدارة مخاطر اإلئتمان
تقوم إدارة مخاطر اإلئتمان بمصرف الريان بعدة إجراءات يتم من خاللها تحديد وقياس ومتابعة ومراقبة
المخاطر االئتمانية وذلك من خالل:
معايير إدارة المخاطر اإلئتمانية
تم وضع معايير إئتمانية تتضمن ما يلي:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

تحديد نوع اإلئتمان الممكن منحه للعمالء حسب القطاعات (اإلقتصادية).
وضع حدود قصوى لمنح االئتمان المجموعة اإلئتمانية الواحدة وأسس تسعير اإلئتمان.
تحديد نوعية الضمانات وكيفية تقييمها والجهة التي تقييمها والعالقة بين حجم اإلئتمان وقيمة
الضمانات وإتخاذ اإلجراءات التحوطية للحفاظ عليها مثل التأمين والتقييم الدوري للضمانات.
وضع قواعد الموافقة على منح االئتمان وقواعد الحصول على المعلومات والمستندات
الواجب توافرها لمنح االئتمان وصالحيات منح اإلئتمان ووضع قواعد المراجعة المستقلة
لإلئتمان وقواعد تصنيفه وتكوين المخصصات.
تحديد درجة المخاطر التي يوافق مجلس اإلدارة/البنك على الدخول فيها أثناء عملية التمويل.
إعداد توصيات إئتمانية مستقلة عن توصيات وحدات العمل(Business Units).
االفصاح عن كل المعلومات الخاصة بالعميل للجنة ا؟إلئتمانية بكل شفافية حتى يتسنى لها
إتخاذ القرار االئتماني الصحيح.
تطوير دور وحدة إدارة ومراقبة اإلئتمان لمتابعة اكتمال كل الوثائق والضمانات المطلوبة
حسب توصية اللجنة اإلئتمانية لتفعيل الحدود في نظام للبنك.
إ تباع نظام تصنيف داخلي يعتمد على المعايير المالية والنوعية للعميل ووضعه في السوق
والضمانات المقدمة ،ويساعد في إتخاذ القرار اإلئتماني الصحيح.
إتباع إجراء إختبار الضغط على التسهيالت اإلئتمانية لتعزيز عملية تحديد وضبط المخاطر
وتوفير أدوات مكملة ألدوات إدارة المخاطر األخرى وذلك بهدف الوصول إلى التقييم الشامل
للمخاطر اإلئتمانية.

تطبيق إجراءات سليمة لتحديد مخاطر اإلئتمـان
يتم تطبيق اإلجراءات السليمة لمنح االئتمان وتتضمن اآلتي:

-1
-2
-3
-4
-5

وجود طلب تمويل موقع من العميل أو المفوض بالتوقيع.

الحصول على المعلومات والمستندات الكاملة إلجراء تقييم ومراجعة شاملة للعميل ولنوعية
المخاطر المرتبطة بطلب اإلئتمان وإمكانية تصنيفه إئتمانيا وفقا لنظام التصنيف الداخلي
للبنك
معرفة الغرض من اإلئتمان وسمعة العميل وخبرته ومركزه في السوق (ضمن القطاع
اإلقتصادي).
دراسة المخاطر الحالية والمستقبلية للعميل وللقطاع ،ومدى الحساسية للتطورات اإلقتصادية
والعالقة بين المخاطر والربحية.
تقييم مصادر السداد ومدى إلتزام العميل بسداد إلتزاماته السابقة.
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إستيفاء الضمانات المطلوبة وتقييمها.

-6
-7
-8

تحليل الوضع المالي للعميل من خالل ميزانيات حديثة ومدققة.

-9
-10
-11
-12

اإلستعانة بتقارير مركز قطر للمعلومات اإلئتمانية لتقييم كفاءة والجدارة اإلئتمانية للعميل
ووفائه بإلتزاماته وتقرير مصرف قطر المركزي لمعرفة حجم مديونية العميل مع البنوك
االخرى.
ً
تحديد سقوف إئتمانية حسب القطاعات اإلقتصادية والمناطق/الدول إستنادا على درجة
التصنيف اإلئتماني للدولة.
مراعاة الحد األقصى من نسبة السقف اإلئتماني الممكن منحه إلى نسبة حقوق الملكية على
مستوى العميل الواحد أو المجموعة وإجمالي العمالء وذوي العالقة وذوي المصالح
المتداخلة مع البنك.
مراعات تعليمات مصرف قطر المركزي بخصوص منح التمويل.
الموافقة على اإلطار الختبارات الضغط يتناول السياسة والهيكل والمنهجية لضمان التعريف
والتحديد المناسب للعوامل المتصلة بالمخاطر اإلئتمانية وتحديد المسؤوليات المتصلة بها
ونتائجها وعرضها على اللجان المختصة للمساعدة في إتخاذ القرارات.

توافر إجراءات للتعامـل مع االئتمان ومتابعتـه
إجراءات التعامل مع اإلئتمان ومتابعته تشمل ما يلي:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

وجود ملفات لحفظ الموافقات اإلئتمانية والمستندات المرفقة وتحديث بياناتها بشكل دوري.

متابعة تنفيذ اإلئتمان حسب موافقة وتوصيات اللجنة اإلئتمانية المختصة والتأكد من مدى
اإللتزام بالسياسات واإلجراءات والقوانين والتعليمات الرقابية و توافر/كفاية الضمانات
المطلوبة.
متابعة إ ستخدام العمالء للحدود االئتمانية الممنوحة وذلك برفع تقارير بشكل دوري عن كامل
محفظة اإلئتمان.
تصنيف اإلئتمان داخليا ً والذي يساعد على منح وتسعير اإلئتمان ومتابعة جودته ،تحديد
خصائص المحفظة االئتمانية والتركزات اإلئتمانيــة ،وتحديد القروض المتعثرة ومدى كفاية
المخصصات.
إصدار تقارير على القطاعات المتعثرة لوحدة العمل إلتخاذ اإلجراءات الالزمة.
اصدار التقارير الدورية وافادة وحدات العمل واإلدارة بكل ما يلزم.
تعتبر وحدة إدارة اإلئتمان وحدة مستقلة عن وحدة مراجعة اإلئتمان ،وتتمثل مهامها في
مراجعة الضمانات والشروط والعقود وإستكمالها قبل منح التسهيالت ،بما في ذلك متابعة
جميع الحدود الممنوحة على النظام وتحديثها وكذلك إستخدامها وإصدار التقاريرالالزمة.

صفحة  34من 46

تقرير مجلس اإلدارة حول الحوكمة في مصرف الريان للعام 2016م

توافر إجراءات كافية للرقابة على مخاطر االئتمان
تتضمن هذه اإلجراءات ما يلي-:
-1
-2
-3
-4
-5

-6
-7
-8

وجود رقابة داخلية للتأكد من اإلبالغ عن اإلستثناءات في السياسات اإلئتمانية/اإلجراءات
اإلئتمانية ،الحدود اإلئتمانية ،و/أو التعليمات الرقابية.
وجود وحدة التحصيل إلكتشاف التسهيالت االئتمانية المتعثرة وإتخاذ االجراءات المالئمة
لمعالجتها في وقت مبكر حيث يتم اعداد تقرير بشكل دوري عن وضع الحسابات المتعثرة
وإفادة الجهة المسؤولة باتخاذ الالزم .
المراجعة الدورية لصالحيات المفوضين بالتوقيع على اإلئتمان ووثائقه.
تطوير السياسة اإلئتمانية بشكل دوري للبنك لتتماشى مع كل المستجدات والمتغيرات بهدف
تحسين ادارة المخاطر.
يقوم البنك وبشكل منتظم بمراجعة جميع التسهيالت اإلئتمانية الممنوحة ومراقبة أداء
القطاعات و حدود التركزات المالية لكل قطاع .كما يقوم البنك بمتابعة كافة التسهيالت
والزيادات ومتابعة الضمانات وإكتمالها ،والعمل على اتخاذ اإلجراءات المناسبة في الوقت
المالئم .من ناحية أخرى يقوم البنك بمراجعة التسهيالت غير المستغلة ،ورفع التوصيات -إن
وجدت  -إلى الجهات المعنية.
خلق ارضية مشتركة بين إدارة المخاطر ووحدات العمل ذات العالقة لتبادل المعلومات
ونشر الثقافة اإلئتمانية مستمدة من إستراتيجية البنك إلدارة المخاطر.
أنشطة إدارة المخاطر تكون مستمرة ودائمة التطور وترتبط باستراتيجية البنك.
تبني وإستخدام أنظمة لتقييم مخاطر العمالء وبمايتوافق مع متطلبات بازل وتعليمات مصرف
قطر المركزي.
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مخاطر السوق
لم يتغير جوهر أسلوب البنك في التعامل مع مخاطر السوق ألنه يعتمد على رصد مخاطر السوق
بإستخدام أحدث األسس المصرفية معتمداً على توجيهات مصرف قطر المركزي ومبادئ بازل
ومستخدما ً خبرات موظفين ذوي خبرات وكفاءات عالية وعالمية.
ومن أجل معالجة وتقليل هذه المخاطر بشكل عام يقوم البنك بتنويع نشاطاته في مختلف البلدان
والقطاعات والمنتجات وشرائح العمالء والقيام باتخاذ خطوات إستباقية إلدارة هذه المخاطر.
كما يقوم الموظفون المعنيون بمراقبة مجموعة من المخاطر المرتبطة بالسوق مثل مخاطرأسعار الصرف
األجنبي ،مخاطر أسعار الربحية ،مخاطر التسعير ،مخاطر السيولة ،مخاطر اإلستثمارات العامة،
ومراقبة النسب المصرفية المحددة من قبل مصرف قطر المركزي من نسب سيولة و نسب كفاية رأس
المال ،باإلضافة الى مراقبة نسب اإلستقرار و التركزات في ودائع العمالء ،ويصدر مصرف الريان
تقارير داخلية يومية وأسبوعية وشهرية لإلدارة لتساعدها على اتخاذ القرارات السليمة ومراقبة مخاطر
السوق .ويتم التعامل مع المستجدات حسب ما يلزم.
تشمل هذه التقارير تقارير يومية ،كتقرير مؤشرات اإلنذار المبكر لمخاطر السوق و السيولة ،وتقريراً
يوميا ًعن ال خزينة ،باإلضافة إلى التقرير الشهري للجنة األصول والخصوم الذي يوضح وضع الميزانية،
النسب المصرفية وإختبارات الضغط على الميزانية ،وتحليل الفجوات في األصول والخصوم ،وتقوم لجنة
األصول والخصوم المتكونة من اإلدارة العليا بمناقشة هذا التقرير في إجتماعها الشهري وإتخاذ ومتابعة
القرارات.
الحدود اإلئتمانية الممنوحة للبنوك والدول
إلتزاما ً بتعليمات مصرف قطر المركزي وضمن سياسة البنك اإلئتمانية ،يتم تحديث الحدود اإلئتمانية
للبنوك التي يجري التعامل معها ،وكذلك الحدود اإلئتمانية للدول التي تقع فيها هذه البنوك حسب تصنيفها.
ويعتمد المجلس هذه الحدود بعد دراستها حسب المقتضيات التي تفرضها األوضاع اإلقتصادية السائدة
وتقدم بعد إعتمادها إلى مصرف قطر المركزي.
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مخاطر التشغيل
سعيا ً من مصرف الريان لتقليل إحتماالت الخسائر من المخاطر التشغيلية  ،قام مصرف الريان بإعتماد
وتطبيق سياسات وإجراءات منهجية لتحديد وتقييم ومراقبة وإدارة األنظمة والتبليغ عن نقاط الضعف فيها.
وتشمل ضوابط تلك السياسات واإلجراءات الفصل بين الواجبات بشكل فعال ،وتقييد صالحيات الدخول
على النظام  ،واعتماد إجراءات فعالة لتفويض الصالحيات وإجراء التسويات ،والتعليم المستمر للموظفين
والتقييم المستمر لألداء ،كما يستخدم مصرف الريان نظاما ً متخصصا ً إلدارة جميع مؤشرات مخاطر
التشغيل ،بما في ذلك مخاطر قواعد البيانات والخسارة.

الحد من مخاطر التشغيل
مصرف الريان مهتم جدا بالجهود المبذولة للحد من مخاطر التشغيل وإدارتها ويشجع إتباع أفضل
الممارسات في مجال إدارة المخاطر .وفي مصرف الريان يتم تطبيق البرامج والضوابط التي لها القدرة
على الحد من التعرض لحدث معين ،أو تكراره أو مدى خطورته؛ ويتم اختبار ضوابط مصرف الريان
من أجل معرفة ما إذا كانت هذه الضوابط تحد فعال من المخاطر ،أو أنها تح ّول التعرض من ناحية معينة
من مخاطر التشغيل إلى قطاع أعمال آخر.

أفضل التطبيقات المتبعة للحد من المخاطر التشغيلية والمتعلقة باألنظمة
 الحفررررراظ عرررررل شرررررهادةبأفضل الممارسات الدولية.

ISO22301

العالميرررررة فررررري إدارة اسرررررتمرارية العمرررررل عبرررررر اإللترررررزام

 الحفرررررررررراظ علررررررررررى شررررررررررهادة  ISO27001ألمررررررررررن المعلومررررررررررات بتجديررررررررررد نظررررررررررام إدارة أمررررررررررنالمعلومات ).(ISMS
 أسرررررتخدام نظرررررام إلكترونررررري متخصرررررص  SASإلدارة المخررررراطر التشرررررغيلية :إلدارة جميرررررعمؤشرررررررررات مخرررررررراطر التشررررررررغيل ،بمررررررررا فرررررررري ذلررررررررك تتبررررررررع وتحليررررررررل الحرررررررروادث والخسررررررررائر
التشغيلية.
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 إسرررررتخدام نظرررررام تصرررررفية حركرررررات غسررررريل األمررررروال المشررررركوك فيهرررررا فررررري الوقرررررت الحقيقررررري.دمرررررج هرررررذا النظرررررام مرررررع نظرررررام  SWIFTلكررررري يعتررررررض أيرررررة حركرررررة لغسررررريل االمررررروال
مشكوك فيها في نفس وقت تنفيذ الحركات.
 رصرررررد حررررراالت اإلحتيرررررال علرررررى نحرررررو اسرررررتباقي لمنرررررع أي معرررررامالت مشررررربوهة :حيرررررث تعمرررررلوحررررردة متخصصرررررة علرررررى رصرررررد حررررراالت االحتيرررررال علرررررى مررررردار  24سررررراعة فررررري اليررررروم و7
أيرررررام فررررري األسررررربوع لكشرررررف ومنرررررع عمليرررررات اإل حتيرررررال علرررررى بطاقرررررات االئتمررررران والصرررررراف
اآللي.
 حماية بيانات البنك الهامة على نحو إستباقي تحوطا ً من أي حاالت طوارئ ،وذلك بتوفير مركزللتعافي من الكوارث عبر شركة ميزة في واحة العلوم والتكنولوجيا بقطر ،واإلحتفاظ بنسخة
إحتياطية من البيانات الهامة في مركز قطر للبيانات وأخرى في مدينة نيس بفرنسا.
 إستخدام نظام متطور جديد لمنع محاوالت التصيد . Malware prevention System إجراء إختبارات اإلختراقات األمنية  Vulnerability Testsعلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات. المشاركة بنجاح في التدريب على مكافحة حوادث أمن المعلومات  Cyber Security Drillالذي تمتنظيمه من قبل وزارة المواصالت واالتصاالت . Ministry of Transport & Communication
 زيادة قاعدة مستخدمي نظام المخاطر التشغيلية و تمكين إدارتي عمليات الفروع و مخاطر االئتمانمن إستخدام الجزء الخاص بـ  Issues and Action Plansوذلك إلدارة المستندات الغير مستلمة
لضمان عدم نسيانها وعدم فوات موعد تسليمها.
 تدريب موظفي قسم المخاطر التشغيليه على أحد أفضل برامج المخاطر واإلنضباط  CRCMPوذلكلرفع االداء وتطوير العمل.
 تطوير نظام مراقبة أحداث أمن المعلومات. -تغطية المخاطر التي ال يمكن قبولها عبر التأمين.
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التصنيف اإلئتماني لمصرف الريان
في نهاية أغسطس 2016م رفعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين العالمية تصنيفات اإلصدارات
بمصرف الريان لإلصدار طويل األجل للبنك من  A2لتصبح  .A1كذلك عدلت تقديراتها لمخاطر
األطراف المقابلة لتصبح ) Aa3(crعوضا ً عن ) ، A1(crوعدلت نظرتها المستقبلية لإلصدار طويل
األجل للبنك من إيجابية إلى «مستقرة».
وقد أشار سعادة الدكتور /حسين العبد هللا «رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب» لمصرف الريان بأن
هذه الترقية ما هي إال تأكيد على نجاح االستراتيجية المحافظة والحكيمة التي يتبعها مصرف الريان،
والمالءة المالية القوية التي يتمتع بها  ،باإلضافة إلى أداء مالي قوي تم تحقيقه بدعم من اإلقتصاد القوي
لدولة قطر ،وتوفر إشراف جيد على القطاع المالي.
وقد أخذ تصنيف وكالة موديز باإلعتبار إستمرارية جودة وقوة أصول مصرف الريان وأدائه منذ تأسيسه
عام2006م ،و تدني نسبة القروض المتعثرة التي بلغت  %0.10مقابل مجموع التمويالت.
كذلك حافظ مصرف الريان على عائد قوي على األصول نسبته  %2.5منذ عام2011م ،بينما كانت
النسبة  %2.4لفترة األشهر الستة األولى من عام2016م ،مقارنة مع معدل وسطي بالنسبة للبنوك في
قطر يبلغ .% 1.68
كما حافظ مصرف الريان على الدوام على معدالت قوية لرأس المال مقابل الموجودات المرجحة
بالمخاطر بلغت نسبتها  %21كما في ديسمبر 2015م ،مقارنة مع معدل متوسط بالنسبة للبنوك المحلية
يبلغ  ، %17ونسبة  %13بالنسبة للبنوك ذات التصنيف االئتماني .Baa2
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مراقب الحسابات «المدقق الخارجي»
وافقت الجمعية العامة العادية لمصرف الريان في إجتماعها المنعقد بتاريخ 2016/2/23م على تعيين
مراقب الحسابات كي بي أم جي » «KPMGليتولى أعمال مراقبة حسابات مصرف الريان للعام المالي
2016م ،وذلك بتوصية من مجلس اإلدارة بعد إختيار عرضهم من قبل لجنة التدقيق الداخلي  ،والحصول
على موافقة مصرف قطر المركزي بهذا الشأن.
ولقد تم إختيار السادة كي بي أم جي « »KPMGبناء على تطبيقهم أفضل المعايير المهنية وعلى حفاظهم
على إستقالليتهم واإلمتناع عن أي عالقات فيها تضارب في المصالح .ويقوم المدقق الخارجي بحضور
الجمعية العامة حيث يقدم تقريره السنوي ويرد على اإلستفسارات .والجدير بالذكر أن السادة كي بي أم
جي « »KPMGتم إختيارهم في العام السابق أيضا ً وأن اختيارهم مجدداً هو بمراعاة أن الحد األقصى
للتعاقد مع نفس مراقب الحسابات هو  5سنوات ،بحسب تعليمات كل من مصرف قطر المركزي وهيئة
قطر لألسواق المالية؛ وبذلك يكون عام 2016م هو آخر عام مسموح به التعاقد مع السادة كي بي أم جي
« »KPMGوأنه سيتحتم اختيار مراقب حسابات آخر للعام 2017م.

مهام المدقق الخارجي
يقوم مراقب الحسابات  -مدقق خارجي مستقل ومؤهل  -يتم تعيينه بناء على توصية لجنة التدقيق
المرفوعة إلى مجلس اإلدارة وعلى قرار الجمعية العامة للشركة بإجراء تدقيق خارجي مستقل سنوي
ومراجعات ربع سنوية .ويهدف التدقيق المذكور إلى تزويد مجلس اإلدارة والمساهمين بتأكيد موضوعي
أن البيانات المالية تعد وفقا ً لنظام الحوكمة وللقوانين واللوائح ذات الصلة والمعايير الدولية التي تحكم
إعداد المعلومات المالية وأنها تمثل تماما ً المركز المالي وأداءها من جميع النواحي الجوهرية.
ويتعين على المدققين الخارجيين التقيد بأفضل المعايير المهنية ،ويلتزم مصرف الريان بعدم التعاقد معهم
لتقديم أي إستشارات أو خدمات قد ينتج عنها تضارب في المصالح ،ولذا يعتبر المدققون الخارجيون
مستقلين تماما ً عن مصرف الريان ومجلس إدارته ،وليس لديهم إطالقا ً أي تضارب في المصالح في
عالقاتهم مع مصرف الريان.
ويعتبر المدققون الخارجيون مسؤولين أمام المساهمين ويدينون لمصرف الريان بواجب بذل العناية
المهنية المطلوبة عند القيام بالتدقيق ،كما يتوجب على المدققين الخارجيين إبالغ الهيئة وأي هيئات رقابية
أخرى في حال عدم اتخاذ المجلس اإلجراء المناسب فيما يتعلق بالمسائل المثيرة للشبهة التي أثارها
المدققون أو حددوها.
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حقوق المساهمين
يحرص مجلس إدارة مصرف الريان على حماية حقوق مساهميه وفقا ً لما هو محدد في القوانين واللوائح
ذات الصلة والنظام األساسي لمصرف الريان ،والذي نص على أن كل سهم يخول صاحبه الحق في
حصة معادلة لحصة غيره من األسهم بال تمييز في ملكية موجودات المصرف وفي األرباح المقسمة على
الوجه المبين في النظام .كما يسمح للمساهمين إستعمال حقهم في التصويت بالوكالة.
سجل المساهمين
تحتفظ شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية بسجالت المساهمين في الشركات المدرجة ،ونظراً
لتغير بيانات المساهمين لحظة بلحظة مع تداوالت السوق تقوم الشركة بتوفير المعلومات للبنك لمرة
واحدة شهرياً ،وفي الحاالت التالية:
 -1عند انعقاد الجمعية العامة العادية أو الغير عادية
 -2عند توزيع األرباح
 -3عند عمليات اإلندماج أو اإلستحواذ
 -4عند زيادة رأس المال من خالل اإلكتتاب
 -5عند تحول الشركة إلى صفة قانونية أخرى
 -6أي حاالت أخرى تقررها هيئة قطر لألسواق المالية
ويطلب مصرف الريان بيانات المساهمين من الشركة المذكورة عند الحاجة وفي مثل هذه الحاالت ،فعلى
سبيل المثال ال الحصريتم طلب البيانات يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية أو غير العادية ،حيث أنها تعتمد
تلك البيانات لتسجيل الحضور؛ وكذلك لتوزيع األرباح على المساهمين.
كما يراعي مصرف الريان حق المساهم في الحصول على نسخة من المستندات التالية  :سجل أعضاء
مجلس اإلدارة ،والعقد التأسيسي للشركة ونظامها األساسي  ،والمستندات التي ترتب امتيازات أو حقوق
على أصول الشركة وعقود األطراف ذات العالقة وأي مستند آخر تنص عليه الهيئة من وقت آلخر،
وذلك مقابل دفع الرسم الذي تحدده الهيئة.
الحصول على المعلومات
يضع مصرف الريان بيانات المساهمين التي تم الحصول عليها من شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق
المالية أمام من يطلبها من المساهمين لإلطالع عليها تنفيذاً لما ورد في القوانين واللوائح ذات الصلة
والنظام األساسي لمصرف الريان وإرشادات الحوكمة.
وفي نفس الوقت يتيح الموقع االلكتروني لمصرف الريان على الشبكة  www.alrayan.comكافة البيانات
المهمة والمعلومات الخاصة بمصرف الريان والتي تسهل االطالع على مجموعة كبيرة من المعلومات
التي تهم المساهمين والعمالء وأصحاب المصالح األخرى.
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تضارب المصالح وتعامالت األشخاص الباطنيين
يلتزم مصرف الريان باعتماد وإعالن قواعد وإجراءات عامة تحكم دخوله في أي صفقة تجارية مع
طرف ذي عالقة ،وذلك مذكور ضمن كل من سياسة الحوكمة وميثاق مجلس اإلدارة .وفي مطلق األحوال
يمتنع مصرف الريان عن الدخول في أي صفقة تجارية مع طرف ذي عالقة ،أو التعاقد معه ،إال مع
المراعاة التامة لسياسة الشركة المتعلقة باألطراف ذات العالقة .ويجب أن تضمن هذه السياسة مبادئ
الشفافية واإلنصاف واإلفصاح ،وأن تشترط الموافقة على أي صفقة مع طرف ذي عالقة من قبل أكثرية
أصوات المساهمين على أن ال يشارك الطرف المعني ذو العالقة في التصويت.
وفي حال طرح أي مسألة تضارب مصالح أو صفقة تجارية بين مصرف الريان وأحد أعضاء المجلس أو
أي طرف ذي عالقة  -له عالقة بهذا العضو  -خالل إجتماع المجلس ،تتم مناقشة الموضوع في غياب
العضو المعني والذي ال يحق له مطلقا ً المشاركة في التصويت على الصفقة .وبأي حال يجب أن تتم
الصفقة وفقا ً ألسعار السوق وعلى أساس تجاري بحت ،ويجب أال تتضمن شروطا ً تخالف مصلحة
الشركة.

المعاملة المنصفة للمساهمين وممارسة حق التصويت
ينص النظام األساسي لمصرف الريان على أن لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة ،ويمثل
المساهمين القصر والمحجور عليهم النواب عنهم قانونا ً في حين يمثل األشخاص اإلعتبارية األشخاص
المفوضين من قبلها بموجب تفويض خطي منظم وفقا ً لألصول القانونية.
كما نص النظام األساسي على حق المساهم الذي يحضر إجتماع الجمعية العامة في مناقشة الموضوعات
المدرجة على جدول األعمال وتوجيه األسئلة إلى مراقبي الحسابات  ،ويتعين على المجلس الرد على
أسئلة المساهمين وإستفساراتهم بالقدر الذي ال يعرض مصلحة البنك للضرر ،وإذا رأى المساهم أن الرد
غير كاف احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ.

كما نص النظام األساسي لمصرف الريان على أن لكل مساهم عدد من األصوات يعادل عدد أسهمه.
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حقوق المساهمين فيما يتعلق بإنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة

يحرص مصرف الريان على تطبيق مبدأ إعطاء المساهمين معلومات عن المرشحين إلى عضوية مجلس
اإلدارة قبل اإلنتخابات ،بما في ذلك وصف مهارات المرشحين المهنية والتقنية وخبرتهم ومؤهالتهم
األخرى.
ووفقا ً لتعليمات وزارة اإلقتصاد والتجارة الواردة في تعميمها المنشور بتاريخ 2016/02/23م وبنا ًء على
قرار هيئة قطر لألسواق المالية؛ فإن التصويت في إنتخابات مجالس إدارة الشركات المساهمة المدرجة
في السوق المالي سيكون على النحو الوارد في المادة رقم ( )96من قانون الشركات التجارية الصادر
بالقانون رقم ( )11لسنة 2015م:
«يكون للسهم الواحد صوت واحد يمنحه المساهم لمن يختاره من المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة،
ويجوز للمساهم توزيع تصويت أسهمه بين أكثر من مرشح ،وال يجوز أن يصوت السهم الواحد ألكثر من
مرشح».

حقوق المساهمين فيما يتعلق بتوزيع األرباح
يرتبط توزيع األرباح إرتباطا ً كامالً بالنتائج المالية التي يحققها مصرف الريان في نهاية كل عام ،
باإلضافة إلى اإللتزام بالقوانين والتعليمات ذات الصلة وخاصة تعليمات مصرف قطر المركزي الخاصة
باإلحتياطيات بأشكالها ( اإلحتياطي القانوني  -إحتياطي المخاطر  -إحتياطي القيمة العادلة ) ويقوم مجلس
اإلدارة سنويا ً بدراسة عدة سيناريوهات  ،يختار أفضلها ويعرضه على الجمعية العامة العادية بشكل
تفصيلي مع بيان مجموع األرباح المحققة وتوزيعاتها  ،وللجمعية العامة كل الحق في الموافقة على مقترح
مجلس اإلدارة أو تعديله.
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هيكل رأس المال وحقوق المساهمين والصفقات الكبرى

يرتكز عمل البنوك بصفة أساسية على عمليات التمويل لألفراد والشركات  ،ويصدر مصرف قطر
المركزي تعليماته بخصوص الحدود القصوى للتركزات اإلئتمانية من جهة الصفقة الواحدة أو مجموع
صفقات العميل الواحد أو القطاع الواحد .

حقوق أصحاب المصالح اآلخرين

تتضمن سياسة الحوكمة التي ينتهجها مصرف الريان وجوب اإلحترام الكامل لكافة األطراف التي يجري
التعامل معها ومنها أصحاب المصالح اآلخرين ،بينما ترسي الئحة شؤون العاملين مبادىء العدل
والمساواة بين الموظفين دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين .وتقوم اإلدارة سنويا ً بتخصيص
مكافآت للموظفين تتناسب مع األرباح المحققة والجهد واألداء الخاص بكل موظف وفقا ً لتقييم منهجي
مدروس.

وفي نفس الوقت ،تتيح سياسة حماية المبلغين التي إعتمدها مجلس اإلدارة الفرصة ألي موظف كان أن
يوصل شكواه إلى اإلدارة دون التعرض له أو التأثير عليه مع الحفاظ الكامل على حقوقه .بينما يلتزم
موظفو مصرف الريان بقواعد السلوك المهني ( التي يوقعها كل موظف ) والتي تتضمن المبادئ
األساسية ألخالق المهنة.
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مسؤولية مصرف الريان نحو المجتمع والبيئة

باتت مبادئ المسؤولية اإلجتماعية للشركات تجاه المجمتع والبيئة مرتبطة بمستوى الحوكمة الرشيدة لها،
و يحرص مصرف الريان على المساهمة في تنمية المجتمع من خالل دعم األفراد والجهات الوطنية
لتمارس دورها في بناء مجتمع أفضل .ويتجلى ذلك في إيمان مصرف الريان بأهمية مسؤوليته
اإلجتماعية ويحرص على مساهماته في بناء مجتمع أفضل ويشجع على حماية الموارد الطبيعية وتجنب
إلحاق األذى بالبيئة ،كما يشجع على الممارسات الصحية ويدعم األنشطة الرياضية وشتى األعمال
الخيرية والتي تصب في مصلحة المجتمع وتحقيق األهداف الوطنية.
وفيما يلي بعض األنشطة التي ساهم مصرف الريان فيها خالل العام 2016م:
 دعم أنشطة الهالل األحمر الخيرية دعم األنشطة الرياضية لكل من نادي الجيش ونادي لخويا دعم أنشطة الهيئة العامة لشؤون القاصرين المشاركة في مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي رعاية بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة لتنس الرجال-

المشاركة في دوري البنوك لكرة القدم الذي نظمه مصرف قطر المركزي

 ضمن المساعي الهادفة إلى تعزيز الشمول المصرفي لذوي اإلعاقات قام البنك بتدريب موظفيخدمة العمالء بالفروع واإلدارات األخرى على لغة اإلشارة األساسية العربية الموحدة للصم،
بالتعاون مع المركز الثقافى القطرى اإلجتماعى للصم
 تنفيذ برنامجا ً تدريبيا ً متكامالً للتعامل مع العمالء والموظفين من ذوي اإلعاقة بالتعاون مع مركزالشفلح (أحد المراكز التابعة للمؤسسة القطرية للعمل اإلجتماعي)
 إستضافة مجموعتين من منتسبي مركز شباب العزيزية ،التابع لوزارة الثقافة والرياضة (معسكرخطّط لمستقبلك) وذلك ضمن مشاركة البنك الفعالة في مجال بناء الشباب القطري كجزء من
مسؤوليته نحو المجتمع.
كما قام مصرف الريان بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية بتنظيم حملته الميدانية للتبرع بالدم (والتي
أصبحت نشاطا ً سنوياً) كجزء من دعم برامج المؤسسة الطبية .وتجدر اإلشارة إلى أن مصرف الريان قام

صفحة  45من 46

تقرير مجلس اإلدارة حول الحوكمة في مصرف الريان للعام 2016م

أيضا ً بالمشاركة في عدد من المحافل المحلية والدولية والتعليمية والمهنية (تشمل ما ذكر سابقا ً) والتي من
شأنها أن تساهم في تطوير جيل المستقبل ورواده ،والمشاركة أيضا ً في ورشة خاصة بمجلس النقد
الخليجي الذي يهدف وبصفة أساسية إلى تهيئة وتجهيز البنى األساسية المطلوبة لقيام اإلتحاد النقدي
الخليجي وعلى األخص إنشاء البنك المركزي الخليجي وإرساء قدراته التحليلية والتشغيلية والتوصية
بشأن التشريعات الالزمة لقيام اإلتحاد النقدي الخليجي وإنشاء البنك المركزي الخليجي وإصدار العملة
الخليجية الموحدة.

د .حسين العبد هللا
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

صفحة  46من 46

اﻟﻤﺮﻓﻖ رﻗﻢ )(٤
ﻧﻤﻮذج ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
رﻗﻢ اﻟﻤﺎدة
اﻟﻤﺎدة ):(٣
وﺟﻮب اﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺑﻤﺒﺎدئ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

رﻗﻢ اﻟﺒﻨﺪ
:١-٣
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ
ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﮭﺬا
اﻟﻨﻈﺎم.
:٢-٣
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ أن ﯾﺮاﺟﻊ وﯾﺤﺪث ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت
اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺘﻤﺪھﺎ وأن ﯾﺮاﺟﻌﮭﺎ ﺑﺼﻮرة
ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ.
 :٣-٣ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ أن ﯾﺮاﺟﻊ وﯾﻄﻮر ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار،
ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﮭﻨﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺴﺪ ﻗﯿﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ
واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ
ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻣﻮظﻔﻲ
وﻣﺴﺘﺸﺎري اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﮭﺎ )ﯾﺠﻮز أن
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﮭﻨﻲ ھﺬه ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ
اﻟﺬﻛﺮ ﻻ اﻟﺤﺼﺮ ﻣﯿﺜﺎق ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻣﻮاﺛﯿﻖ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺳﯿﺎﺳﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼت
اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺪاول اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﺒﺎطﻨﯿﯿﻦ( ،وﻋﻠﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺒﺎدئ
اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﮭﻨﻲ ﺑﺼﻮرة دورﯾﺔ ﺑﻐﯿﺔ أن ﯾﻀﻤﻦ
أﻧﮭﺎ ﺗﻌﻜﺲ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت وﺗﻠﺒﻲ ﺣﺎﺟﺎت
اﻟﺸﺮﻛﺔ.

ﺗﻘرﯾر اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻣﻧﺗﮭﻲ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٦م
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ﺗﺒﺮﯾﺮ ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام
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اﻟﻤﺎدة ):(٤
ﻣﯿﺜﺎق اﻟﻤﺠﻠﺲ

اﻟﻤﺎدة ):(٥
ﻣﮭﻤﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ
وﻣﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮫ

ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ أن ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻣﯿﺜﺎﻗﺎ ﻟﻤﺠﻠﺴﮫ ﯾﺤﺪد
اﻟﻤﯿﺜﺎق ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﯿﻞ ﻣﮭﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻣﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮫ
وواﺟﺒﺎت أﻋﻀﺎءه اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻘﯿﺪوا ﺑﮭﺎ ﺗﻘﯿﺪا
ﺗﺎﻣﺎ .وﯾﺠﺐ أن ﯾﺼﺎغ اﻟﻤﯿﺜﺎق اﻟﻤﺬﻛﻮر وﻓﻘﺎ
ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم وطﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻻﺳﺘﺮﺷﺎدي
اﻟﻤﺮﻓﻖ ﺑﮭﺬا اﻟﻨﻈﺎم وأن ﯾﺆﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﯿﺜﺎق إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن
ﺗﺠﺮﯾﮭﺎ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻷﺧﺮ و ﯾﺠﺐ ﻧﺸﺮ ﻣﯿﺜﺎق
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
وﺟﻌﻠﮫ ﻣﺘﻮاﻓﺮا ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر.
:١-٥
ﯾﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل وﯾﻜﻮن
ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻦ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ
إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ.
:٢-٥
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﮭﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻣﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮫ
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﯿﺜﺎق ﻣﺠﻠﺲ إدارة
اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﯾﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﮭﺎم اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ.
:١-٢-٥
اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷھﺪاف اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ،
ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﻤﺪراء ،ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻜﺎﻓﺄ ﺗﮭﻢ وﻛﯿﻔﯿﺔ اﺳﺘﺒﺪاﻟﮭﻢ
وﻣﺮاﺟﻌﺔ أداء اﻹدارة وﺿﻤﺎن وﺿﻊ ﺧﻄﻂ
اﻟﺘﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ) succession
.(planning
:٢-٢-٥
اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﯿﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ ذات
اﻟﺼﻠﺔ وﺑﺎﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﺑﻨﻈﺎﻣﮭﺎ
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ
أو اﻟﺘﻌﺴﻔﯿﺔ أو ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ.

ﺗﻘرﯾر اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻣﻧﺗﮭﻲ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٦م
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:٣-٥
ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺑﻌﺾ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮫ إﻟﻰ ﻟﺠﺎن
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﺸﻜﯿﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺠﺎن ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﮭﺪف إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺤﺪدة ،وﺗﻤﺎرس ﻋﻤﻠﮭﺎ
وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﺧﻄﯿﺔ وواﺿﺤﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ
اﻟﻤﮭﻤﺔ وﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال ،ﯾﺒﻘﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺴﺌﻮﻻ
ﻋﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت أو اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻲ ﻓﻮﺿﮭﺎ
وﻋﻦ أﻋﻤﺎل ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺠﺎن.
:١-٦
اﻟﻤﺎدة ):(٦
واﺟﺒﺎت أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﯾﻤﺜﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ،وﻋﻠﯿﮫ ﺑﺬل
اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻹدارة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،ﻛﻤﺎ ھﻲ ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ
ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم وﻣﯿﺜﺎق اﻟﻤﺠﻠﺲ.
:٢-٦
ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻌﻤﻞ داﺋﻤﺎ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت واﺿﺤﺔ وﺑﺤﺴﻦ ﻧﯿﺔ
وﺑﺎﻟﻌﻨﺎﯾﺔ واﻻھﺘﻤﺎم اﻟﻼزﻣﯿﻦ وﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ
واﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻛﺎﻓﺔ.
:٣-٦
ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻔﺎﻋﻠﯿﺔ
ﻟﻼﻟﺘﺰام ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮭﻢ ﺗﺠﺎه اﻟﺸﺮﻛﺔ.
:١-٧
اﻟﻤﺎدة ):(٧
ﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻓﺼﻞ ﻣﻨﺼﺒﻲ رﺋﯿﺲ
وﻣﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي أو أي ﻣﻨﺼﺐ ﺗﻨﻔﯿﺬي
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
آﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
واﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي
:٢-٧
ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال ،ﯾﺠﺐ اﻻ ﯾﻜﻮن ﻟﺸﺨﺺ واﺣﺪ
ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات.

ﺗﻘرﯾر اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻣﻧﺗﮭﻲ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٦م
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اﻟﻤﺎدة ):(٨
واﺟﺒﺎت رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة

:١-٨
ﯾﻜﻮن رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻦ ﺣﺴﻦ
ﺳﯿﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﺼﻮل أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ واﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.
:٢-٨
ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﺮﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أن ﯾﻜﻮن ﻋﻀﻮا
ﻓﻲ أي ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻟﺠﺎن اﻟﻤﺠﺲ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻨﮭﺎ
ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم.
:٣-٨
ﺗﺘﻀﻤﻦ واﺟﺒﺎت وﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﯿﺜﺎق
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﺬﻛﺮ ﻻ اﻟﺤﺼﺮ ،ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
.١
.٢

.٣

اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﯿﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺟﻤﯿﻊ
اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل و ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.
اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل ﻛﻞ اﺟﺘﻤﺎع
ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻊ اﻷﺧﺬ
ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر أي ﻣﺴﺄﻟﺔ ﯾﻄﺮﺣﮭﺎ أي
ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة،
وﯾﺠﺰأن ﯾﻔﻮض اﻟﺮﺋﯿﺲ ھﺬه اﻟﻤﮭﻤﺔ إﻟﻰ
ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻏﯿﺮ أن اﻟﺮﺋﯿﺲ ﯾﺒﻘﻰ
ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻋﻦ أﻓﻌﺎل ﻗﯿﺎم اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻔﻮض
ﺑﮭﺬه اﻟﻤﮭﻤﺔ
ﺗﺸﺠﯿﻊ ﺟﻤﯿﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﻠﻲ وﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺗﺼﺮﯾﻒ
ﺷﺆون اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻀﻤﺎن ﻗﯿﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻤﺎ
ﻓﯿﮫ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ.

ﺗﻘرﯾر اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻣﻧﺗﮭﻲ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٦م
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.٤
.٥

.٦
اﻟﻤﺎدة ):(٩
ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﺿﻤﺎن وﺟﻮد ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣﻊ
اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ وإﯾﺼﺎل آراﺋﮭﻢ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة.
إﻓﺴﺎح اﻟﻤﺠﺎل ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻏﯿﺮ
اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ ،ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ ،ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ وﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺒﻨﺎءة اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ وﻏﯿﺮ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ.
ﺿﻤﺎن إﺟﺮاء ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺳﻨﻮي ﻷداء اﻟﻤﺠﻠﺲ.

:١-٩
ﯾﺤﺪد ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲ
وﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ أﻋﻀﺎء ﺗﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ
وأﻋﻀﺎء ﻏﯿﺮ ﺗﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ وأﻋﻀﺎء ﻣﺴﺘﻘﻠﯿﻦ وذﻟﻚ
ﺑﮭﺪف ﺿﻤﺎن ﻋﺪم ﺗﺤﻜﻢ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ أو
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺻﻐﯿﺮة ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ ﻗﺮارات
اﻟﻤﺠﻠﺲ.
:٢-٩
ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﺛﻠﺚ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻠﻰ
اﻷﻗﻞ أﻋﻀﺎء ﻣﺴﺘﻘﻠﯿﻦ وﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮﯾﺔ
اﻷﻋﻀﺎء أﻋﻀﺎء ﻏﯿﺮ ﺗﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ.

:٣-٩
ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﺆھﻼ
وﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﺪر ﻛﺎف ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻷﻣﻮر اﻹدارﯾﺔ
واﻟﺨﺒﺮة ﻟﺘﺄدﯾﺔ ﻣﮭﺎﻣﮫ ﺑﺼﻮرة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻤﺎ ﻓﯿﮫ
ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﯿﮫ ﺗﺨﺼﯿﺺ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻠﮫ ﺑﻜﻞ ﻧﺰاھﺔ وﺷﻔﺎﻓﯿﺔ ﺑﻤﺎ
ﯾﺤﻘﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ وأھﺪاﻓﮭﺎ وﻏﺎﯾﺎﺗﮭﺎ .
ﺗﻘرﯾر اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻣﻧﺗﮭﻲ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٦م



































ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻌﺮﯾﻒ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ ﺑﺄن
ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻤﻠﻜﮭﻢ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﻋﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻟﻀﻤﺎن ﻋﻀﻮﯾﺘﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة ،ﻓﺈن اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﯿﻦ
أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻠﺚ )ﻋﻀﻮان ﻓﻘﻂ ﻣﻦ
ﺗﺴﻌﺔ(.
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اﻟﻤﺎدة ):(١٠
أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ

:٤-٩
ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﻤﻨﺼﺐ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ أن ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻤﻠﻜﮫ ﻣﻦ رأس ﻣﺎل
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﻋﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻀﻤﺎن
ﻋﻀﻮﯾﺘﮫ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ.







ﺳﯿﺘﻢ اﻹﻟﺘﺰام ﺑﮭﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻋﻮة
ﻟﻠﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ.

:١-١٠
ﺗﺘﻀﻤﻦ واﺟﺒﺎت أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻏﯿﺮ
اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ ،ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

:١-١-١٠
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وإﻋﻄﺎء رأي
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﻮل اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ واﻷداء
واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻟﻤﻮارد واﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ
اﻟﻌﻤﻞ.

:٢-١ -١٠
ﺿﻤﺎن إﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺮﻛﺔ
واﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣﺼﻮل أي ﺗﻀﺎرب
ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ.
:٣-١ -١٠
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
:٤-١ -١٠
ﻣﺮاﻗﺒﺔ أداء اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻏﺎﯾﺎﺗﮭﺎ وأھﺪاﻓﮭﺎ
اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄداﺋﮭﺎ
ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ وﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ
واﻟﺮﺑﻌﯿﺔ.
:٥-١ -١٠
اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﺟﺮاﺋﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻺﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ
ﯾﺘﻮاﻓﻖ وﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ.

ﺗﻘرﯾر اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻣﻧﺗﮭﻲ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٦م
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اﻟﻤﺎدة ):(١١
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ

:٦-١ -١٠
إﺗﺎﺣﺔ ﻣﮭﺎراﺗﮭﻢ وﺧﺒﺮاﺗﮭﻢ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮭﻢ
اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ وﻣﺆھﻼﺗﮭﻢ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة أو ﻟﺠﺎﻧﮫ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻀﻮرھﻢ اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﻢ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت
اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﻓﮭﻤﮭﻢ ﻵراء اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮازن
وﻋﺎدل.
:٢ -١٠
ﯾﺠﻮز ﻷﻛﺜﺮﯾﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ
طﻠﺐ رأي ﻣﺴﺘﺸﺎر ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺨﺺ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
:١ -١١
ﯾﺠﺐ أن ﯾﻌﻘﺪ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺑﻤﺎ
ﯾﺆﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﮭﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺼﻮرة ﻓﻌﺎﻟﺔ  ،وﯾﺠﺐ
أن ﯾﻌﻘﺪ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻮاﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﻣﺎ ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ اﺟﺘﻤﺎع واﺣﺪ
ﻛﻞ ﺷﮭﺮﯾﻦ.
:٢ -١١
ﯾﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ دﻋﻮة رﺋﯿﺴﮫ أو ﺑﻨﺎء
ﻋﻠﻰ طﻠﺐ ﯾﻘﺪﻣﮫ ﻋﻀﻮان ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﮫ وﯾﺠﺐ
إرﺳﺎل اﻟﺪﻋﻮة ﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ
أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺒﻞ أﺳﺒﻮع ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ
اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﻊ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎع ،ﻋﻠﻤﺎ أﻧﮫ
ﯾﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة إﺿﺎﻓﺔ أي ﺑﻨﺪ
ﻋﻠﻰ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل.

ﺗﻘرﯾر اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻣﻧﺗﮭﻲ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٦م
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اﻟﻤﺎدة ):(١٢
أﻣﯿﻦ ﺳﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ

:١-١٢
ﯾﻌﯿﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ أﻣﯿﻦ ﺳﺮ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﯾﺘﻮﻟﻰ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺤﺎﺿﺮ
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﮫ وﻗﺮاراﺗﮫ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺧﺎص ﻣﺮﻗﻢ ﺑﺼﻮرة
ﻣﺴﻠﺴﻠﺔ وﺑﯿﺎن اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺤﺎﺿﺮﯾﻦ وأي ﺗﺤﻔﻈﺎت
ﯾﺒﺪوﻧﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻮﻟﻰ ﺣﻔﻆ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺤﺎﺿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
اﻟﻤﺠﻠﺲ وﺳﺠﻼﺗﮫ ودﻓﺎﺗﺮه واﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ
اﻟﻤﺠﻠﺲ وإﻟﯿﮫ ،وﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ أﻣﯿﻦ ﺳﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ وﺗﺤﺖ
إﺷﺮاف اﻟﺮﺋﯿﺲ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﺴﻦ إﯾﺼﺎل وﺗﻮزﯾﻊ أوراق
ﻋﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎع واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل
واﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ وﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ
وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﻢ
اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ واﻹدارة واﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ.

:٢ -١٢
ﻋﻠﻰ أﻣﯿﻦ ﺳﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ أن ﯾﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن أﻋﻀﺎء
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﯾﻤﻜﻨﮭﻢ اﻟﻮﺻﻮل ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ وﺳﺮﯾﻊ إﻟﻰ
ﻛﻞ ﻣﺤﺎﺿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺴﺠﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ.
:٣ -١٢
ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻤﻜﻦ ﺟﻤﯿﻊ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻦ
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت أﻣﯿﻦ ﺳﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ
وﻣﺸﻮرﺗﮫ.
:٤ -١٢
ﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﻌﯿﯿﻦ أﻣﯿﻦ ﺳﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ أو ﻓﺼﻠﮫ إﻻ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.

ﺗﻘرﯾر اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻣﻧﺗﮭﻲ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٦م

























ﺻﻔﺣﺔ  8ﻣن 30

اﻟﻤﺎدة ):(١٣
ﺗﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
وﺗﻌﺎﻣﻼت اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﺒﺎطﻨﯿﯿﻦ

:٥ -١٢
ﯾﻔﻀﻞ أن ﯾﻜﻮن أﻣﯿﻦ ﺳﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻀﻮا ﻓﻲ
ھﯿﺌﺔ ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ أو ﻋﻀﻮا
ﻓﻲ ھﯿﺌﺔ أﻣﻨﺎء ﺳﺮ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة )(chartered
ﻣﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ أو ﻣﺤﺎﻣﯿﺎ أو ﯾﺤﻤﻞ ﺷﮭﺎدة ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻣﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ ،أو ﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟﮭﺎ وأن ﺗﻜﻮن ﻟﮫ ﺧﺒﺮة
ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻲ ﺷﺆون ﺷﺮﻛﺔ
ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺪرﺟﺔ أﺳﮭﻤﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.
١ -١٣
ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ أن ﺗﻌﺘﻤﺪ وﺗﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﻗﻮاﻋﺪھﺎ
وإﺟﺮاءاﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺑﺮام اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻷﯾﺔ ﺻﻔﻘﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﻣﻊ طﺮف أو إطﺮاف ذي
ﻋﻼﻗﺔ )وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﯿﻤﺎ
ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ( .وﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ
اﻷﺣﻮال ،ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ إﺑﺮام أﯾﺔ ﺻﻔﻘﺔ
ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﻣﻊ طﺮف ذي ﻋﻼﻗﺔ إﻻ ﻣﻊ اﻟﻤﺮاﻋﺎة
اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷطﺮاف ذات
اﻟﻌﻼﻗﺔ ،وﯾﺤﺐ أن ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﻣﺒﺎدئ
اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ واﻹﻧﺼﺎف واﻹﻓﺼﺎح ،وأن ﺗﺘﻄﻠﺐ
اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﯾﺔ ﺻﻔﻘﺔ ﻣﻊ طﺮف ذي ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.

:٢-١٣
ﻓﻲ ﺣﺎل طﺮح أﯾﺔ ﻣﺴﺎﻟﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻀﺎرب ﻣﺼﺎﻟﺢ أو
أي ﺻﻔﻘﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وأﺣﺪ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
إدارﺗﮭﺎ أو أي طﺮف ذي ﻋﻼﻗﺔ ه ﺑﺄﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة ،ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺠﺐ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ ﻏﯿﺎب اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻌﻨﻲ اﻟﺬي ﻻ ﯾﺤﻖ ﻟﮫ
ﻣﻄﻠﻘﺎ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﻔﻘﺔ ،وﺑﺄي
ﺣﺎل ﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﻢ اﻟﺼﻔﻘﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق وﻋﻠﻰ
أﺳﺎس ﺗﺠﺎري ﺑﺤﺖ ،وﯾﺠﺐ أن ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺷﺮوطﺎ
ﺗﺨﺎﻟﻒ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ.

ﺗﻘرﯾر اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻣﻧﺗﮭﻲ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٦م



















ﺻﻔﺣﺔ  9ﻣن 30

اﻟﻤﺎدة ):(١٤
ﻣﮭﻤﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ
وواﺟﺒﺎﺗﮫ اﻷﺧﺮى

:٣-١٣
وﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال ،ﯾﺠﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ھﺬه
اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﯾﺠﺐ أن ﯾﺸﺎر
إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ ھﺬه
اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ.
:٤-١٣
ﯾﺠﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺗﺪاول أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ أﺳﮭﻢ
اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺑﺄوراﻗﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى وﯾﺠﺐ أن ﺗﻌﺘﻤﺪ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﻮاﻋﺪ وإﺟﺮاءات واﺿﺤﺔ ﺗﺤﻜﻢ ﺗﺪاول
أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﻓﻲ أﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ.

:١ -١٤
ﯾﺠﺐ أن ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻟﺴﺠﻼت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻤﻜﻨﮭﻢ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﮭﻢ واﻹﻟﻤﺎم ﺑﻜﺎﻓﺔ
اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ وﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻹدارة
اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻟﺠﺎﻧﮫ ﺑﺠﻤﯿﻊ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.
:٢ -١٤
ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺿﻤﺎن ﺣﻀﻮر
أﻋﻀﺎء ﻟﺠﺎن اﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واﻟﺘﺪﻗﯿﻖ
وﻣﻤﺜﻠﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻤﺪﻗﻘﯿﻦ اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ ،اﺟﺘﻤﺎع
اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ.
:٣ -١٤
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ أن ﯾﻀﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪرﯾﺒﻲ ﻷﻋﻀﺎء
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﻨﻀﻤﯿﻦ ﺣﺪﯾﺜﺎ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻤﺘﻊ
أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﮭﻢ ﺑﻔﮭﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺴﯿﺮ
ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮭﺎ ،وإدراﻛﮭﻢ ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﻢ
ﺗﻤﺎم اﻹدراك.

ﺗﻘرﯾر اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻣﻧﺗﮭﻲ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٦م































ﺻﻔﺣﺔ  10ﻣن 30

اﻟﻤﺎدة ):(١٥
ﻟﺠﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

اﻟﻤﺎدة ):(١٦
ﺗﻌﯿﯿﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة -ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت

:٤ -١٤
ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻹدراك اﻟﺠﯿﺪ
ﻟﺪورھﻢ وواﺟﺒﺎﺗﮭﻢ وأن ﯾﺜﻘﻔﻮا أﻧﻔﺴﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت
اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻋﻤﻠﮭﺎ ،وﻟﮭﺬه اﻟﻐﺎﯾﺔ ،ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻋﺘﻤﺎد أو إﺗﺒﺎع دورات ﺗﺪرﯾﺒﯿﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ورﺳﻤﯿﺔ
ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﮭﺎرات أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
وﻣﻌﺮ ﻓﺘﮭﻢ.
 :٥ -١٤ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أن ﯾﺒﻘﻲ أﻋﻀﺎءه
ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام ﻣﻄﻠﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وأﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺨﺼﻮص،
وﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺗﻔﻮﯾﺾ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ أو
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ أو أي ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﯾﺮاھﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
:٦ -١٤
أن ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲ إﺟﺮاءات
واﺿﺤﺔ ﻹﻗﺎﻟﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺗﻐﯿﺒﮭﻢ ﻋﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ.
ﯾﻘﻮم ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺰاﯾﺎ إﻧﺸﺎء ﻟﺠﺎن
ﻣﺨﺼﺼﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮫ ﻟﻺﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺮ اﻟﻮظﺎﺋﻒ
اﻟﻤﮭﻤﺔ ،وﻋﻨﺪ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﻲ ﺳﯿﻘﻊ
ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻻﺧﺘﯿﺎر ،ﯾﺄﺧﺬ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻠﺠﺎن
اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر.
:١ -١٦
ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻢ ﺗﺮﺷﯿﺢ وﺗﻌﯿﯿﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة وﻓﻘﺎ ﻹﺟﺮاءات رﺳﻤﯿﺔ وﺻﺎرﻣﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ.

ﺗﻘرﯾر اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻣﻧﺗﮭﻲ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٦م































ﺻﻔﺣﺔ  11ﻣن 30

:٢-١٦
ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﻘﻮم ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺮﺷﯿﺤﺎت
ﯾﺮأﺳﮭﺎ ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ وﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ
أﻋﻀﺎء ﻣﺴﺘﻘﻠﯿﻦ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﯾﻘﺘﺮﺣﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ
أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ وإﻋﺎدة ﺗﺮﺷﯿﺤﮭﻢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎب ﺑﻮاﺳﻄﺔ
اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﻹزاﻟﺔ اﻻﻟﺘﺒﺎس ،ﻻ ﯾﻌﻨﻲ اﻟﺘﺮﺷﯿﺢ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﺮﻣﺎن أي ﻣﺴﺎھﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺣﻘﮫ
ﻓﻲ أن ﯾﺮﺷﺢ أو ﯾﺘﺮﺷﺢ(.
:٣-١٦
ﯾﺠﺐ أن ﺗﺄﺧﺬ اﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ،ﻣﻦ ﺑﯿﻦ
أﻣﻮر أﺧﺮى ،ﻗﺪرة اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﻋﻠﻰ إﻋﻄﺎء اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﮭﻢ ﻛﺄﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﮭﺎراﺗﮭﻢ وﻣﻌﺮﻓﺘﮭﻢ وﺧﺒﺮﺗﮭﻢ
وﻣﺆھﻼﺗﮭﻢ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ واﻟﺘﻘﻨﯿﺔ واﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ وﺷﺨﺼﯿﺘﮭﻢ
وﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ "اﻟﻤﺒﺎدئ اﻹرﺷﺎدﯾﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻟﺘﺮﺷﯿﺢ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة" اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﻨﻈﺎم
واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻌﺪﻟﮭﺎ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻷﺧﺮ.
:٤-١٦
ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻜﯿﻠﮭﺎ ،اﻋﺘﻤﺎد
وﻧﺸﺮ إطﺎر ﻋﻤﻠﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﯾﺒﯿﻦ ﺳﻠﻄﺘﮭﺎ ودورھﺎ.
:٥-١٦
ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻀﻤﻦ دور ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت إﺟﺮاء
ﺗﻘﯿﯿﻢ ذاﺗﻲ ﺳﻨﻮي ﻷداء اﻟﻤﺠﻠﺲ.
:٦-١٦
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎرف وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺮاﻋﺎة أي
ﺷﺮوط أو ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺮﺷﯿﺢ أو اﻧﺘﺨﺎب أو
ﺗﻌﯿﯿﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺻﺎدرة ﻣﻦ ﻣﺼﺮف
ﻗﻄﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰي أو أﯾﺔ ﺳﻠﻄﺔ أﺧﺮى.

ﺗﻘرﯾر اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻣﻧﺗﮭﻲ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٦م































ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻌﺮﯾﻒ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ ﺑﺄن
ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻤﻠﻜﮭﻢ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﻋﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻟﻀﻤﺎن ﻋﻀﻮﯾﺘﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة ،ﻓﺈن اﻟﻌﻀﻮ رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ.

ﺻﻔﺣﺔ  12ﻣن 30

اﻟﻤﺎدة ):(١٧
ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة – ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت

:١-١٧
ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة إﻧﺸﺎء ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻜﺎﻓﺂت ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ
ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻏﯿﺮ ﺗﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ ﯾﻜﻮن ﻏﺎﻟﺒﯿﺘﮭﻢ
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﯿﻦ.

:٢-١٧
ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻜﯿﻠﮭﺎ ،اﻋﺘﻤﺎد وﻧﺸﺮ
إطﺎر ﻋﻤﻠﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﯾﺒﯿﻦ دورھﺎ وﻣﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮭﺎ
اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ.
:٣-١٧
ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻀﻤﻦ دور ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ
ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة اﻟﺘﻲ
ﯾﺘﻘﺎﺿﺎھﺎ اﻟﺮﺋﯿﺲ وﻛﻞ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻹدارة
اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ.
:٤-١٧
ﯾﺠﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺳﯿﺎﺳﺔ وﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﻷﻋﻀﺎء
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
:٥-١٧
ﯾﺠﺐ أن ﺗﺄﺧﺬ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت وﻧﻄﺎق ﻣﮭﺎم أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ وأﻋﻀﺎء
اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ وﻛﺬﻟﻚ أداء اﻟﺸﺮﻛﺔ .وﯾﺠﻮز أن
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﻗﺴﻤﺎ ﺛﺎﺑﺘﺎ وﻗﺴﻤﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﺎﻷداء،
وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻷداء ﯾﺠﺐ أن
ﯾﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﯾﻞ.

ﺗﻘرﯾر اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻣﻧﺗﮭﻲ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٦م































ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻌﺮﯾﻒ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ ﺑﺄن
ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻤﻠﻜﮭﻢ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﻋﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻟﻀﻤﺎن ﻋﻀﻮﯾﺘﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة ،ﻓﺈن ﻣﻌﻈﻢ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﯿﻦ.

ﺻﻔﺣﺔ  13ﻣن 30

اﻟﻣﺎدة ): (١٨
ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗدﻗﯾق

:١-١٨
ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة إﻧﺸﺎء ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺪﻗﯿﻖ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ
ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،وﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻏﺎﻟﺒﯿﺘﮭﻢ
أﻋﻀﺎء ﻣﺴﺘﻘﻠﯿﻦ ،وﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ
ﻋﻀﻮا واﺣﺪا ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﺨﺒﺮة ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ،و ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺎن ﻋﺪد أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﯿﻦ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮﯾﻦ ﻏﯿﺮ ﻛﺎف ﻟﺘﺸﻜﯿﻞ ﻋﻀﻮﯾﺔ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ،ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ أن ﺗﻌﯿﻦ أﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ
ﻏﯿﺮ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻜﻮن رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻣﺴﺘﻘﻼ.

:٢ -١٨
وﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال ﻻ ﯾﺠﻮز ﻷي ﺷﺨﺺ ﯾﻌﻤﻞ
ﺣﺎﻟﯿﺎ أو ﻛﺎن ﯾﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺪى اﻟﻤﺪﻗﻘﯿﻦ
اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺘﯿﻦ اﻟﻤﺎﺿﯿﺘﯿﻦ ،أن
ﯾﻜﻮن ﻋﻀﻮا ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ.
:٣ -١٨
ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ أن ﺗﺴﺘﺸﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ
أي ﺧﺒﯿﺮ أو ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻣﺴﺘﻘﻞ.
:٤ -١٨
ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ أن ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء
وﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻣﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ
ﻛﻤﺎ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺤﺎﺿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﮭﺎ.
:٥ -١٨
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺼﻮل أي ﺗﻌﺎرض ﺑﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﺎت ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ وﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ،
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺮﻓﺾ اﻟﻤﺠﻠﺲ إﺗﺒﺎع ﺗﻮﺻﯿﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﯿﻤﺎ
ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ،ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ أن
ﯾﻀﻤﻦ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ،ﺑﯿﺎﻧﺎ ً ﯾﻔﺼّ ﻞ ﺑﻮﺿﻮح ھﺬه
اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت واﻟﺴﺒﺐ أو اﻷﺳﺒﺎب وراء ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة ﻋﺪم اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﮭﺎ.

ﺗﻘرﯾر اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻣﻧﺗﮭﻲ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٦م































ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻌﺮﯾﻒ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ ﺑﺄن
ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻤﻠﻜﮭﻢ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﻋﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻟﻀﻤﺎن ﻋﻀﻮﯾﺘﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة ،ﻓﺈن ﻣﻌﻈﻢ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﯿﻦ.

ﺻﻔﺣﺔ  14ﻣن 30

:٦ -١٨
ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻜﯿﻠﮭﺎ ،اﻋﺘﻤﺎد
وﻧﺸﺮ إطﺎر ﻋﻤﻠﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﯾﺒﯿﻦ دورھﺎ
وﻣﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﯿﺜﺎق ﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ،وﺗﺘﻀﻤﻦ ھﺬه اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت ﺑﺼﻮرة
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻋﺘﻤﺎد ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻟﻤﺪﻗﻘﯿﻦ
أ.
اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺮﻓﻊ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺑﺮأي
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻌﯿﻨﺔ وإﻋﻄﺎء
ﺗﻮﺻﯿﺎت ﺣﻮل اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ أو اﻟﺨﻄﻮات
اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺨﺎذھﺎ.
ب .اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻤﺪﻗﻘﯿﻦ
اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ وﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺘﮭﻢ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮭﻢ
ﺣﻮل طﺒﯿﻌﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ وﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫ وﻧﻄﺎﻗﮫ وﻓﻘﺎ
ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ
ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ دﻗﺔ وﺻﺤﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
ج.
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ واﻟﻨﺼﻒ ﺳﻨﻮﯾﺔ
واﻟﺮﺑﻌﯿﺔ ،وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
واﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ ،وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ
ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ:
 .١أي ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت
واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت  /اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ.
 .٢اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﺗﻘﺪﯾﺮﯾﺔ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ.
 .٣اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ
اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ.
 .٤اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد
وﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﺑﻨﺠﺎح.
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د.

ه.

و.
ز.
ح.

ط.

 .٥اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺣﯿﺚ
ﺗﻀﻌﮭﺎ اﻟﮭﯿﺌﺔ.
 .٦اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻹدراج ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.
 .٧اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻹﻓﺼﺎح واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻹدارة
اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ واﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ
أو اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﺘﻮﻟﻰ ﻣﮭﺎﻣﮫ،
واﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎﻟﻤﺪﻗﻘﯿﻦ اﻟﺨﺎرﺟﯿﻦ ﻣﺮة
واﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
دراﺳﺔ أي ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﮭﻤﺔ وﻏﯿﺮ ﻋﺎدﯾﺔ
ﺗﺘﻀﻤﻨﮭﺎ أو ﺳﻮف ﺗﺘﻀﻤﻨﮭﺎ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت واﻟﺒﺤﺚ ﺑﺪﻗﺔ ﺑﺄي
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﯾﺜﯿﺮھﺎ اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ
أو اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﺘﻮﻟﻰ ﻣﮭﺎﻣﮫ أو ﻣﺴﺌﻮل
اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو اﻟﻤﺪﻗﻘﻮن
اﻟﺨﺎرﺟﯿﻮن.
ﻣﺮاﺟﻌﺔ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ
ﻣﻊ وإدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ.
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻣﻊ اﻹدارة
وﺿﻤﺎن أداء اﻹدارة واﺟﺒﺎﺗﮭﺎ ﻧﺤﻮ ﺗﻄﻮﯾﺮ
ﻧﻈﺎم رﻗﺎﺑﺔ داﺧﻠﯿﺔ ﻓﻌﺎل؛
اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﻤﻮﻛﻠﺔ إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻦ
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﻤﻨﻔﺬة ﺑﻤﺒﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ
وﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺪﻗﻘﯿﻦ اﻟﺪاﺧﻠﯿﯿﻦ
واﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ وﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﻮارد
اﻟﻀﺮورﯾﺔ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ھﯿﺌﺔ
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﯿﮭﺎ ،
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ي.
ك.

ل.
م.

ن.
س.
ع.
ف.

ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ؛
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺧﻄﺎب ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ
وﺧﻄﺔ ﻋﻤﻠﮫ وأي اﺳﺘﻔﺴﺎرات ﻣﮭﻤﺔ
ﯾﻄﻠﺒﮭﺎ ﻣﻦ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ
وﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﺠﻼت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﻛﺬﻟﻚ ردود
اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ؛ و
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺮد اﻟﺴﺮﯾﻊ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻠﻰ
اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات واﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﮭﺎ
رﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺪﻗﻘﯿﻦ اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ أو ﺗﻘﺎرﯾﺮھﻢ ؛
وﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﯾﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن
ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ أن ﯾﺒﻠﻐﻮا ﺑﺴﺮﯾﺔ ﺷﻜﻮﻛﮭﻢ ﺣﻮل
أي ﻣﺴﺎﺋﻞ ﯾﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﺜﯿﺮ اﻟﺮﯾﺒﺔ ﻓﻲ
اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ أو
ﺣﻮل أي ﻣﺴﺎﺋﻞ أﺧﺮى وﺿﻤﺎن وﺟﻮد
اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺈﺟﺮاء
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻋﺎدل ﺣﻮل ھﺬه اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
ﻣﻊ ﺿﻤﺎن ﻣﻨﺢ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺴﺮﯾﺔ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ
أي رد ﻓﻌﻞ ﺳﻠﺒﻲ أو ﺿﺮر ،واﻗﺘﺮاح ﺗﻠﻚ
اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻻﻋﺘﻤﺎدھﺎ.
اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯿﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻘﻮاﻋﺪ
اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﮭﻨﻲ
اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺬه
اﻟﻤﮭﺎم واﻟﺼﻼﺣﯿﺎت ﻛﻤﺎ ﻓﻮﺿﮭﺎ ﺑﮭﺎ
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺗﻄﺒﻖ ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
رﻓﻊ ﺗﻘﺮﯾﺮ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺣﻮل
اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة؛
دراﺳﺔ أي ﻣﺴﺎﺋﻞ أﺧﺮى ﯾﺤﺪھﺎ ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة
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اﻟﻤﺎدة ) : (١٩اﻟﺘﻘﯿﺪ
ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﻟﻤﺪﻗﻖ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ

:١ -١٩
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ أن ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻧﻈﺎم رﻗﺎﺑﺔ داﺧﻠﯿﺔ ،ﯾﻮاﻓﻖ
ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺣﺴﺐ اﻷﺻﻮل  ،ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ
واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ وﺗﻄﺒﯿﻖ
ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺬي ﺗﻌﺘﻤﺪه اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺘﻘﯿﺪ
ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ ذات اﻟﺼﻠﺔ وﯾﺠﺐ أن ﯾﻀﻊ
ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ واﺿﺤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ
ﻓﻲ أﻗﺴﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻠﮭﺎ
:٢ -١٩
ﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ إﻧﺸﺎء
وﺣﺪات ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ وﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ وإدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ وﺣﺪات ﻟﻠﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ  ،ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ
أن ﯾﻀﻤﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ أن ﻛﻞ ﺗﻌﺎﻣﻼت
اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺘﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﮭﺎ.
:١٩ -٣
ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﺣﺪة ﺗﺪﻗﯿﻖ داﺧﻠﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ
ﺑﺪور وﻣﮭﺎم ﻣﺤﺪدة ﺗﺤﺪﯾﺪا واﺿﺤﺎ  ،وﺑﺼﻮرة
ﺧﺎﺻﺔ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ وﺣﺪة اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ أن :
 .١ﺗﺪﻗﻖ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ وﺗﺸﺮف
ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ؛
 .٢ﺗﺪار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﺮﯾﻖ ﻋﻤﻞ ﻛﻔﺆ وﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺗﺸﻐﯿﻠﯿﺎ وﻣﺪرب ﺗﺪرﯾﺒﯿﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ؛ و
 .٣ﺗﺮﻓﻊ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺗﻘﺎرﯾﺮھﺎ إﻣﺎ ﺑﺼﻮرة
ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ  ،وﺗﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻟﺔ
أﻣﺎﻣﮫ؛ و
 .٤ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻛﻞ أﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ؛ و

ﺗﻘرﯾر اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻣﻧﺗﮭﻲ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٦م











































ﺻﻔﺣﺔ  18ﻣن 30

 .٥ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﺪم اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
اﻟﯿﻮﻣﻲ اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﯾﺠﺐ ﺗﻌﺰﯾﺰ
اﺳﺘﻘﻼﻟﮭﺎ ﻣﺜﻼ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻜﺎﻓﺂت
أﻋﻀﺎء اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺒﺎﺷﺮة.
:٤ -١٩
ﺗﺘﻜﻮن وﺣﺪة اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻣﻦ ﻣﺪﻗﻖ داﺧﻠﻲ
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﯾﻌﯿﻨﮫ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة  ،وﯾﻜﻮن اﻟﻤﺪﻗﻖ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻣﺴﺌﻮﻻ أﻣﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ .

:٥-١٩
ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ أن ﯾﻌﺪ وﯾﺮﻓﻊ إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ وﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺗﺪﻗﯿﻖ داﺧﻠﻲ ﯾﺘﻀﻤﻦ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﻘﯿﯿﻤﺎ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ
وﯾﺤﺪد ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ)ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ﺗﻮﺻﯿﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ( واﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،ﻋﻠﻰ أن
ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ :

-

إﺟﺮاءات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺆون
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وإدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ .
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﻄﻮر ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ
واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات
اﻟﺠﺬرﯾﺔ أو ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
ﺗﻘﺪﯾﻢ أداء اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ
ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻋﺪد
اﻟﻤﺮات اﻟﺘﻲ أﺧﻄﺮ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻤﺴﺎﺋﻞ
رﻗﺎﺑﯿﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ (
واﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺎﻟﺞ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ ھﺬه
اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ

ﺗﻘرﯾر اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻣﻧﺗﮭﻲ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٦م




































ﺻﻔﺣﺔ  19ﻣن 30

اﻟﻣﺎدة ): (٢٠
اﻹﻓﺻﺎح

 اﻹﺧﻔﺎق ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ أوﻣﻮاطﻦ اﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ أو ﺣﺎﻻت
اﻟﻄﻮارئ اﻟﺘﻲ أﺛﺮت أوﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻷداء
اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ  ،واﻹﺟﺮاء اﻟﺬي اﺗﺒﻌﺘﮫ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻹﺧﻔﺎق ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ) ﻻﺳﯿﻤﺎ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﻔﺼﺢ
ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﺑﯿﺎﻧﺎﺗﮭﺎ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
 ﺗﻘﯿﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢاﻹﻓﺼﺎح واﻹدراج ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
 ﺗﻘﯿﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻋﻨﺪﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺨﺎطﺮ وإدارﺗﮭﺎ
 ﻛﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻒﻋﻤﻠﯿﺎت إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ
:٦ -١٩
ﯾﻌﺪ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﮭﻮر

:١ -٢٠
ﯾﻘﻮم ﻣﺮاﻗﺐ ﺣﺴﺎﺑﺎت )ﻣﺪﻗﻖ ﺧﺎرﺟﻲ( ﻣﺴﺘﻘﻞ
وﻣﺆھﻞ وﯾﺘﻢ ﺗﻌﯿﯿﻨﮫ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﯿﺔ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻋﻠﻰ
ﻗﺮار اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ  ،ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﺪﻗﯿﻖ
ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺳﻨﻮي وإﺟﺮاء ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻧﺼﻒ
ﺳﻨﻮﯾﺔ ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت وﺑﮭﺪف اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﻤﺬﻛﻮر إﻟﻰ
ﺗﺰوﯾﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﺑﺘﺄﻛﯿﺪ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ أن اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﻌﺪ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ھﺬا وﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ ذات اﻟﺼﻠﺔ
واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ إﻋﺪاد اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وأﻧﮭﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺎﻟﻲ
وأداؤھﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ .

ﺗﻘرﯾر اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻣﻧﺗﮭﻲ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٦م





































ﺻﻔﺣﺔ  20ﻣن 30

:٢ -٢٠

ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻗﻘﯿﻦ اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﺄﻓﻀﻞ
اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ وﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ أن ﺗﺘﻌﺎﻗﺪ
ﻣﻌﮭﻢ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ أي اﺳﺘﺸﺎرة أو ﺧﺪﻣﺎت ﻏﯿﺮ
إﺟﺮاء اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ  ،وﯾﺠﺐ أن
ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺪﻗﻘﻮن اﻟﺨﺎرﺟﻮن ﻣﺴﺘﻘﻠﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻣﺠﻠﺲ إدارﺗﮭﺎ وﯾﺠﺐ أﻻ ﯾﻜﻮن
ﻟﺪﯾﮭﻢ إطﻼﻗﺎ أي ﺗﻀﺎرب ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ
ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﻢ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ .







ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻗﻘﯿﻦ اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﺣﻀﻮر اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺣﯿﺚ
ﯾﻘﺪﻣﻮن ﺗﻘﺮﯾﺮھﻢ اﻟﺴﻨﻮي واﻟﺮد ﻋﻠﻰ
اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات







:٣ -٢٠

:٢٠ -٤

ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺪﻗﻘﻮن اﻟﺨﺎرﺟﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ أﻣﺎم
اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ وﯾﺪﯾﻨﻮن ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﻮاﺟﺐ ﺑﺬل
اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﯿﻖ
ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻗﻘﯿﻦ اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ إﺑﻼغ
اﻟﮭﯿﺌﺔ وأي ھﯿﺌﺎت رﻗﺎﺑﯿﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم
اﺗﺨﺎذ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹﺟﺮاء اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺜﯿﺮة ﻟﻠﺸﺒﮭﺔ اﻟﺘﻲ أﺛﺎرھﺎ اﻟﻤﺪﻗﻘﻮن
أو ﺣﺪدوھﺎ.
:٥ -٢٠

ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ أﺳﮭﻤﮭﺎ
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪﻗﻘﯿﮭﺎ اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ ﻛﻞ ﺧﻤﺲ
ﺳﻨﻮات ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ .

ﺗﻘرﯾر اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻣﻧﺗﮭﻲ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٦م













ﺻﻔﺣﺔ  21ﻣن 30

اﻟﻣﺎدة ): (٢١
اﻹﻓﺻﺎح

:١ -٢١
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﺠﻤﯿﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻓﺼﺎح
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻹﻓﺼﺎح
ﻋﻦ ﻋﺪد أﺳﮭﻢ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
واﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ وﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ أو
اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮﯾﻦ ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺄﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺴﯿﺮة
اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﮭﻢ ﺗﺒﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮاه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ
وﻣﮭﻨﺘﮫ وﻋﻀﻮﯾﺘﮫ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارة أﺧﺮى )
إن وﺟﺪت ( ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ أﺳﻤﺎء
أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ) (٣/٥ﻣﻊ ﺗﺒﺎﯾﻦ ﺗﺸﻜﯿﻠﮭﺎ.
:٢ -٢١

ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ أن ﯾﺘﺄﻛﺪ أن ﺟﻤﯿﻊ ﻋﻤﻠﯿﺎت
اﻹﻓﺼﺎح اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺘﯿﺢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
دﻗﯿﻘﺔ وﺻﺤﯿﺤﺔ وﻏﯿﺮ ﻣﻀﻠﻠﺔ.

:٣ -٢١
ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ
ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪوﻟﯿﺔ IFRS/IAS
و  ISAوﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﮭﺎ  ،وﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺗﻘﺮﯾﺮ
اﻟﻤﺪﻗﻘﯿﻦ اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ إﺷﺎرة ﺻﺮﯾﺤﺔ ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﻮا
ﻗﺪ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﯾﺔ وﯾﺠﺐ
أن ﯾﺬﻛﺮ ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺘﻘﯿﺪ
ﺑﻤﻌﺎﯾﯿﺮ  IFRS/IASوﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻗﺪ
أﺟﺮي وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ اﻟﺪوﻟﯿﺔ . IAS
:٤ -٢١

ﯾﺠﺐ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻗﻘﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ .

ﺗﻘرﯾر اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻣﻧﺗﮭﻲ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٦م

























ﺻﻔﺣﺔ  22ﻣن 30

اﻟﻤﺎدة ): (٢٢
اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ وﻋﻨﺎﺻﺮ
اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة ) (٢٣ﺳﺠﻼت
اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ

ﯾﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﺴﺎھﻤﻮن ﺑﺠﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ
ﻟﮭﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻤﺎ
ﻓﯿﮭﺎ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم وﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲ ،
وﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ أن ﯾﻀﻤﻦ اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق
اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﺑﻤﺎ ﯾﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻤﺴﺎواة .
:١ -٢٣

ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ أن ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺴﺠﻼت
ﺻﺤﯿﺤﺔ ودﻗﯿﻘﺔ وﺣﺪﯾﺜﺔ ﺗﻮﺿﺢ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻷﺳﮭﻢ.

:٢ -٢٣

ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻢ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻞ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ
ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﻮﺻﻮل إﻟﯿﮫ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﺧﻼل
ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ أو وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ھﻮ
ﻣﺤﺪد ﻓﻲ إﺟﺮاءات اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ .

ﺗﻘرﯾر اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻣﻧﺗﮭﻲ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٦م



















ﺷﺮﻛﺔ ﻗﻄﺮ
ﻟﻺﯾﺪاع اﻟﻤﺮﻛﺰي
ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ھﻲ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺴﺠﻼت
ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻷﺳﮭﻢ
وﯾﺤﺼﻞ اﻟﺒﻨﻚ
ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ
دوري.
ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻢ ﻓﻲ
ﺣﯿﻨﮭﺎ وذﻟﻚ
ﺑﺤﺴﺐ آﺧﺮ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻢ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ
ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻗﻄﺮ
ﻟﻺﯾﺪاع اﻟﻤﺮﻛﺰي
ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

ﺻﻔﺣﺔ  23ﻣن 30

اﻟﻤﺎدة )(٢٤
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

:٣ -٢٣
ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ  :ﺳﺠﻞ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة واﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﻧﻈﺎﻣﮭﺎ
اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺐ اﻣﺘﯿﺎزات أو
ﺣﻘﻮق ﻋﻠﻰ أﺻﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻋﻘﻮد اﻷطﺮاف
ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وأي ﻣﺴﺘﻨﺪ آﺧﺮ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﮭﯿﺌﺔ
ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ وذﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺬي
ﺗﺤﺪده اﻟﮭﯿﺌﺔ
:١ -٢٤
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ أن ﺗﻀﻤﻦ ﻋﻘﺪھﺎ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ
وﻧﻈﺎﻣﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ إﺟﺮاءات اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﯾﺤﻔﻆ ﺣﻖ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻲ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ
وﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن إﺟﺮاءات اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﺿﺤﺔ وﻣﻔﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ
:
) (١ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﻧﻮع اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺎح
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة
ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻷﻓﺮاد أو ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ
ﯾﻤﺜﻠﻮن ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ دﻧﯿﺎ ﻣﻦ رأس ﻣﺎل
اﻟﺸﺮﻛﺔ ؛ و
) (٢اﻹﺟﺮاء اﻟﻮاﺿﺢ واﻟﺼﺮﯾﺢ ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت،

ﺗﻘرﯾر اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻣﻧﺗﮭﻲ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٦م

























ﺻﻔﺣﺔ  24ﻣن 30

:٢ -٢٤
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ أن ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﻣﻮﻗﻊ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﺗﻨﺸﺮ ﻓﯿﮫ ﺟﻤﯿﻊ اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ذات
اﻟﺼﻠﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺘﻀﻤﻦ ھﺬه
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ
اﻹﻋﻼن ﻋﻨﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم وﺑﻤﻮﺟﺐ
أي ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﻟﻮاﺋﺢ ذات ﺻﻠﺔ.
اﻟﻤﺎدة ) : (٢٥ﺣﻘﻮق ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
وﻧﻈﺎﻣﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ أﺣﻜﺎﻣﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﻖ
اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﯿﻤﺎ
اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ ﺟﻤﻌﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻤﻌﯿﺎت
وﻋﻘﺪھﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺣﻖ إدراج ﺑﻨﻮد
اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ
ﻋﻠﻰ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺪرﺟﺔ
ﻋﻠﻰ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل وطﺮح أﺳﺌﻠﺔ وﺗﻠﻘﻲ
اﻷﺟﻮﺑﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ وﺣﻖ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات وھﻢ ﻋﻠﻰ
اطﻼع ﺗﺎم ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ .
اﻟﻤﺎدة ) (٢٦اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ :١ -٢٦
اﻟﻤﻨﺼﻔﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﯾﻜﻮن ﻟﻜﻞ اﻷﺳﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ ذاﺗﮭﺎ اﻟﺤﻘﻮق
ﻋﯿﻨﮭﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ
وﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ
اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ
:٢ -٢٦
اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﺴﻤﻮح ﺑﮫ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ
واﻟﻠﻮاﺋﺢ ذات اﻟﺼﻠﺔ .

ﺗﻘرﯾر اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻣﻧﺗﮭﻲ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٦م

























ﺻﻔﺣﺔ  25ﻣن 30

اﻟﻤﺎدة) :(٢٧ﺣﻘﻮق
اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﯿﻤﺎ
ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎب
أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة

:١ -٢٧
ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ
وﻧﻈﺎﻣﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ أﺣﻜﺎﻣﺎ ﺗﻀﻤﻦ إﻋﻄﺎء
اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ إﻟﻰ
ﻋﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ،ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ وﺻﻒ ﻣﮭﺎرات اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ
واﻟﺘﻘﻨﯿﺔ وﺧﺒﺮﺗﮭﻢ وﻣﺆھﻼﺗﮭﻢ اﻷﺧﺮى.
:٢ -٢٧
ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎب
أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ
اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ

ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أن ﯾﻘﺪم إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة ) (٢٨ﺣﻘﻮق
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﯿﺎﺳﺔ واﺿﺤﺔ ﺗﺤﻜﻢ ﺗﻮزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح
اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﯿﻤﺎ
ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح وﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻀﻤﻦ ھﺬا اﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﺷﺮﺣﺎ ﻋﻦ ھﺬه
اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ
واﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء .
:١ -٢٩
اﻟﻤﺎدة ) (٢٩ھﯿﻜﻞ
ﯾﺠﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ھﯿﻜﻞ رأس اﻟﻤﺎل ،
رأس اﻟﻤﺎل وﺣﻘﻮق
وﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻮع اﺗﻔﺎﻗﺎت
اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ
اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ.
واﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻜﺒﺮى
:٢ -٢٩
ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻋﻘﺪھﺎ
اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ و /أو ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ أﺣﻜﺎﻣﺎ
ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﺴﺎھﻤﻲ اﻷﻗﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﺻﻔﻘﺎت ﻛﺒﯿﺮة ﻛﺎن ﻣﺴﺎھﻤﻮ اﻷﻗﻠﯿﺔ ﻗﺪ ﺻﻮﺗﻮا
ﺿﺪھﺎ .

ﺗﻘرﯾر اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻣﻧﺗﮭﻲ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٦م































ﯾﺘﻢ اﻹﻟﺘﺰام
ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت وذﻟﻚ
ﺗﺤﺖ رﻗﺎﺑﺔ
وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد
واﻟﺘﺠﺎرة

ﺗﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﺼﺮف
اﻟﺮﯾﺎن ﻟﯿﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ رﻗﻢ ) (١١ﻟﺴﻨﺔ
٢٠١٥م اﻟﺠﺪﯾﺪ

ﺻﻔﺣﺔ  26ﻣن 30

اﻟﻤﺎدة ) (٣٠ﺣﻘﻮق
أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
اﻵﺧﺮﯾﻦ

:٣ -٢٩
ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻋﻘﺪھﺎ
اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ و/أو ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ آﻟﯿﺔ ﺗﻀﻤﻦ
إطﻼق ﻋﺮض ﺑﯿﻊ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر أو ﺗﻀﻤﻦ
ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ ﺑﯿﻊ اﻷﺳﮭﻢ ﻓﻲ
ﺣﺎل ﺣﺪوث ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﯿﺔ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﯾﺘﺨﻄﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﻣﺤﺪدة ) اﻟﺴﻘﻒ(  ،وﯾﺠﺐ
أن ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﺪى ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ ﺳﻘﻒ
اﻷﺳﮭﻢ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻠﻜﮭﺎ طﺮف ﺛﺎﻟﺚ وﻟﻜﻨﮭﺎ ﺗﺤﺖ
ﺳﯿﻄﺮة اﻟﻤﺴﺎھﻢ اﻟﻤﻔﺼﺢ  ،ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻷﺳﮭﻢ
اﻟﻤﻌﯿﻨﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺴﺎھﻤﯿﻦ واﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أﯾﻀﺎ
اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ.
:١ -٣٠
ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق أﺻﺤﺎب
اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ،وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﺸﺎرك ﻓﯿﮭﺎ
أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﯾﺠﺐ أن
ﯾﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻮﺛﻮق
ﺑﮭﺎ وﻛﺎﻓﯿﺔ وذات ﺻﻠﺔ وذات ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ .
:٢ -٣٠
ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أن ﯾﻀﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺪل واﻟﻤﺴﺎواة وﺑﺪون
أي ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌﺮق أو اﻟﺠﻨﺲ أو
اﻟﺪﯾﻦ .

ﺗﻘرﯾر اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻣﻧﺗﮭﻲ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٦م



















ﺗﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﺼﺮف
اﻟﺮﯾﺎن ﻟﯿﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ رﻗﻢ ) (١١ﻟﺴﻨﺔ
٢٠١٥م اﻟﺠﺪﯾﺪ

ﺻﻔﺣﺔ  27ﻣن 30

:٣ -٣٠
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ أن ﯾﻀﻊ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻓﺂت ﻟﻤﻨﺢ
ﺣﻮاﻓﺰ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻹدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ داﺋﻤﺎ ﺑﻤﺎ
ﯾﺨﺪم ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﯾﺠﺐ أن ﺗﺄﺧﺬ ھﺬه
اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر أداء اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﯾﻞ.
:٤ -٣٠
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻋﺘﻤﺎد آﻟﯿﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ
ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ إﺑﻼغ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻤﺜﯿﺮة
ﻟﻠﺮﯾﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ھﺬه اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت
ﻏﯿﺮ ﻗﻮﯾﻤﺔ أو ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ أو ﻣﻀﺮة ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ
 ،وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ أن ﯾﻀﻤﻦ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬي
ﯾﺘﻮﺟﮫ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺴﺮﯾﺔ واﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ أي
أذى أو ردة ﻓﻌﻞ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﻮظﻔﯿﻦ آﺧﺮﯾﻦ أو
ﻣﻦ رؤﺳﺎﺋﮫ

اﻟﻤﺎدة ) (٣١ﺗﻘﺮﯾﺮ
اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

:٥ -٣٠
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺘﺎم ﺑﺄﺣﻜﺎم ھﺬه اﻟﻤﺎدة ،
ﻓﮭﻲ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎة ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻘﯿﺪ أو ﺗﻌﻠﯿﻞ ﻋﺪم اﻟﺘﻘﯿﺪ .
:١ -٣١
ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ إﻋﺪاد ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺳﻨﻮي ﯾﻮﻗﻌﮫ
اﻟﺮﺋﯿﺲ.
:٢ -٣١
ﯾﺠﺐ رﻓﻊ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ إﻟﻰ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺳﻨﻮﯾﺎ وﻓﻲ
أي وﻗﺖ ﺗﻄﻠﺒﮫ اﻟﮭﯿﺌﺔ  ،وﯾﻜﻮن ﻣﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﯾﺮ
اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺬي ﺗﻌﺪه اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺑﻮاﺟﺐ
اﻹﻓﺼﺎح اﻟﺪوري.
:٣ -٣١
ﯾﺠﺐ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺑﺠﺪاول أﻋﻤﺎل
اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﮫ
ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع .

ﺗﻘرﯾر اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻣﻧﺗﮭﻲ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٦م





































ﺻﻔﺣﺔ  28ﻣن 30

:٤ -٣١
وﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻛﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم ،وﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ
اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ-:
اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﺘﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﮭﺬا
.١
اﻟﺨﺼﻮص؛
اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ أي ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ارﺗﻜﺒﺖ
.٢
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺑﯿﺎن أﺳﺒﺎﺑﮭﺎ
وطﺮﯾﻘﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ وﺳﺒﻞ ﺗﻔﺎدﯾﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ؛
اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﺄﻟﻒ
.٣
ﻣﻨﮭﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻟﺠﺎﻧﮫ وﻣﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮭﻢ
وﻧﺸﺎطﺎﺗﮭﻢ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ  ،وﻓﻘﺎ ﻟﻔﺌﺎت
ھﺆﻻء اﻷﻋﻀﺎء وﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮭﻢ ،ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ طﺮﯾﻘﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻜﺎﻓﺂت أﻋﻀﺎء
اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻓﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺔ .
اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ إﺟﺮاءات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ
.٤
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺆون
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وإدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ
اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﮭﺎ
.٥
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﻗﺪ
ﺗﻮﺟﮭﮭﺎ وطﺮق ﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ وإدارﺗﮭﺎ ،
وﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻘﺎرن ﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻲ
ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ  ،وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻟﺠﺬرﯾﺔ أو
ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.

ﺗﻘرﯾر اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻣﻧﺗﮭﻲ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٦م





































ﺻﻔﺣﺔ  29ﻣن 30

.٦

اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺗﻘﯿﯿﻢ أداء اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻹدارة
اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻋﺪاد اﻟﻤﺮات اﻟﺘﻲ أﺧﻄﺮ ﻓﯿﮭﺎ
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻤﺴﺎﺋﻞ رﻗﺎﺑﯿﺔ ) ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إدارة
اﻟﻤﺨﺎطﺮ ( واﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺎﻟﺞ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ
ھﺬه اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ .
اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻹﺧﻼل ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻛﻠﯿﺎ أو ﺟﺰﺋﯿﺎ أو ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ
اﻟﺘﻲ أﺛﺮت أو ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﺘﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻹﺧﻔﺎق ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ) ﻻﺳﯿﻤﺎ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﺑﯿﺎﻧﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ(

.٩

اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺗﻘﯿﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺨﺎطﺮ وإدارﺗﮭﺎ .
ﻛﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻒ
ﻋﻤﻠﯿﺎت إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ وإﺟﺮاءات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ .

.٧

.٨

.١٠

اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺗﻘﯿﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ
واﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ اﻹﻓﺼﺎح واﻹدراج
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق .

ﺗﻘرﯾر اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻣﻧﺗﮭﻲ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٦م





























ﺻﻔﺣﺔ  30ﻣن 30

ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻣﻧﺗﮭﻲ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر 2016م

ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺻرف اﻟرﯾﺎن ﻋن ﻟﺟﺎن ﻣﺟﻠس اﻹدارة

1

ﻣﺻرف اﻟرﯾﺎن

اﻟﺑﯾﺎن
3ﻣﺎرس2014م

2

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﺧﺎب أو ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﺣﺎﻟﻲ

3

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﮭﺎء ﻣدة ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﺣﺎﻟﻲ

4

إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة

9

5

ﻋدد أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن

2

6

ﻋدد أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن

NIL

7

ﻋدد أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻏﯾر اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن

9

8

ﻋدد أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن

7

9

ﻋدد اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﺗﻲ ﻋﻘدت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﻣﺣل ﺗﻘرﯾر اﻟﺣوﻛﻣﺔ

7

ﻣﺎرس  -اﺑرﯾل 2017 -

 10ﻋدد أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗدﻗﯾق

4

 11ﻋدد أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن

1

 12ﻋدد أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗدﻗﯾق ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن

3

 13ﻋدد أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن
 14ﻋدد أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗدﻗﯾق ﻏﯾر اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن
 15ﻋدد أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗدﻗﯾق ﻣن ﺧﺎرج اﻟﻣﺟﻠس

NIL
4
NIL

 16ﻋدد أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت

3

 17ﻋدد أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن

1

 18ﻋدد أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن

2

 19ﻋدد أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن
 20ﻋدد أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت ﻏﯾر اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن
 21ﻋدد أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت ﻣن ﺧﺎرج اﻟﻣﺟﻠس
 22ﻋدد أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت
 23ﻋدد أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن
 24ﻋدد أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن
 25ﻋدد أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن
 26ﻋدد أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت ﻏﯾر اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن
 27ﻋدد أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت ﻣن ﺧﺎرج اﻟﻣﺟﻠس
 28ﻋدد أﺳﮭم ﺿﻣﺎن اﻟﻌﺿوﯾﺔ

NIL
3
NIL
3
NIL
3
NIL
3
NIL
100,000

 *29إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺳﮭم اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺣﺗﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﺎﺑق

181,033,195

 30إﺟﻣﺎﻟﻲ أﺳﮭم اﻟﺷرﻛﺔ ﺣﺗﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﺎﺑق

750,000,000

 31ﻋدد ﻣرات اﻟدﻋوة ﻟﻌﻘد اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﯾر ﻋﺎدﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﺎﺑق
*

إﯾﺿﺎح رﻗم :29
اﻷﺳﮭم اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻠﻛﮭﺎ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة  179,978,661ﻣﺗوﻓرة و  900,000ﻣﺟﻣدة
اﻷﺳﮭم اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻠﻛﮭﺎ ﻣﻣﺛﻠﻲ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة  1,066,026ﻣﺗوﻓرة
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺳﮭم اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻠﻛﮭﺎ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة وﻣﻣﺛﻠﯾﮭم 181,033,195
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ٢٩ :دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٦

1

