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18

مقدمة
 انطالقا من حرص قطاع الكهرباء على مواكبة كافة المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتجدات والتوجهات العالمية التيتط أر على منظومة العمل وخاص ـ ـ ــة في ظل ص ـ ـ ــدور قانون الكهرباء الموحد وزيادة مش ـ ـ ــاركة
القطاع الخاص ،لذا تس ـ ــعى الش ـ ــركة القابض ـ ــة و ـ ــركاتها التابعة إلى تع ي المي ة التنافس ـ ــية
وزيادة ثقة العمالء في أداء الشـ ــركات وتحقيق ا لذلإ تم إعداد لئحة موحدة تنظم عمل مجلس
اإلدارة لكل من الشـ ــركة القابضـ ــة والشـ ــركات التابعة والتي تكفل أفضـ ــل الممارسـ ــات اإلدارية
والتنفيــذ ــة لتفعيــل الــدور الرقــا ي لمجـالس إدارات الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركــات وتع ي الن اهــة والمص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداقيــة
والمساءلة والمهنية في أداء مهام المجلس.
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الفصل األول
أحكام وتعريفات عامة
مادة ()1
 عتبر النظام األساسي للشركة القابضة و ركاتها التابعة وقانون ركات المساهمة و ركاتالتوصـ ــية باألسـ ــهم والشـ ــركات ةات المسـ ــئولية المحدودة رقم  )159لسـ ــنة  1981وتعديالته
ولئحتة التنفيذ ة ،وقانون س ـ ــوا رأس المال الص ـ ــادر بالقانون رقم  95لس ـ ــنة  1992ولئحته
التنفيذ ة ج ءا مكمالا ألحكام هذه الالئحة.

تعريفات
مادة ()2

 لغرض تطبيق أحكام هذه الالئحة كون للمص ــطلحات والعبارات التالية ،والمعاني المو ــحةأمام كل منها-:
الشركة :الشركة القابضة لكهرباء مصر أو أحد ركاتها التابعة .
مجلس اإلدارة :السلطة المسئولة عن و ع األهداف واإلستراتيجيات ومتابعة أداء إدارة الشركة.
رئيس مجلس اإلدارة  :عض ـ ــو مجلس اإلدارة التي تختاره الجمعية العامة للش ـ ــركة ليرأس اجتماعات
المجلس ويكون الممثل القانوني للشركة .
العضــو المنتد  :عضــو مجلس اإلدارة التي تختاره الجمعية العامة للشــركة للمتابعة واإل ـراف على
اإلدارة التنفيذ ة .
العضــو رير التنفي : :عض ــو مجلس اإلدارة الذي ل ش ــغل منص ــب تنفيذي بالش ــركة ول يتقا ــى
راتبا هريا أو سنويا منها بخالف ما يتقا اه عن عضويته في المجلس.
العضو المتفرغ (عضو تنفي : ) :عضو مجلس اإلدارة الذي شغل منصب ا تنفيذ ا في الشركة.

عضــــو مجلس اإلدارة الم:ــــتقل :عضـ ـ ــو فير تنفيذي بمجلس اإلدارة ويتم تعيينه كعضـ ـ ــو من ةوي

الخبرة وستسرد روط الستقاللية تفصيالا في الالئحة.
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الشـــــــبا ا:عت ار  :و ازرات الكهرباء والطاقة المتجددة  ،والمالية  ،والتخطيط  ،والبترول  ،وكذلإ
البنإ المرك ى ومن لديهم ممثلون بمجلس الدارة .
لجان مجلس اإلدارة :لجان منبثقة من مجلس اإلدارة شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكلها المجلس من ين أعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائه هدف
مساعدته في إنجاز بعض مهامه.
أمين سر مجلس اإلدارة :الشخص المسئول عن اإلعداد والتنسيق إلجتماعات مجلس اإلدارة وكذلإ
إجتماعات الجمعية العامة وتسجيل محا ر الجتماعات وتوثيقها.
أصــحا المصــلحة :من لهم مص ــالر مرتبطة بالش ــركة على اختالف أنواعها مثل العاملين بالش ــركة
والعمالء والموردين والدائنين والجهات الرقا ية.
األطراف ذات العالقة  :كل من تربطهم بالشركة عالقة مبا رة أو فير مبا رة تتير لهم التأثير على
ق اررات الشــركة س ـواء كانك تلإ العالقة من خالل مواقعهم فى الشــركة أو الشــركات المرتبطة ها أو
امتالكهم نسبة مؤثرة من أسهم الشركة أو الشركة أو الشركات المرتبطة .
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الفصل الثاني
تشكيل مجلس اإلدارة
مادة ()3

 مع اإللت ام بالنظام األسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــى لكل ـ ـ ـ ــركة  ،شـ ـ ـ ــكل مجلس اإلدارة من عدد مناسـ ـ ـ ــب مناألعضـ ـ ـ ــاء على نحو مكنه من ال ـ ـ ـ ـطالع وظائفة وواجباته  ،ويصـ ـ ـ ــدر تعيينهم وتحديد
مكافأتهم ومخصصاتهم المالية ق ار ار من الجمعية العامة للشركة  ،ويحدد في هذا القرار رئيس
المجلس والعضو المنتدب واألعضاء المتفرعين عضو تنفيذى ) ومايتقا اه رئيس المجلس
واألعضاء المتفرفون من رواتب مقطوعة .

مادة ()4

 كون من ين األعضــاء عض ـوان على األقل مســتقلين من ةوى الخبرة يتمتعان بمهارات فنيةوتحليلية ويتقا يان نفس المكافآت والمخصصات المالية المقررة لباقي أعضاء المجلس.
-

مادة ()5

مثل العاملين بالشـ ـ ـ ــركة عضـ ـ ـ ــو واحد ختاره مجلس إدارة النقابة العامة المختصـ ـ ـ ــة ب تحاد
نقابات عمال مصــر ويراعى في هذا العضــو توافر الشــروط المنصــوص عليها في مادة251
من الالئحة التنفيذ ة لقانون  159لسنة .1981

مادة ()6

 عين أعض ـ ــاء مجلس اإلدارة لمدة ثالت س ـ ــنوات ول خل ةلإ بحق الش ـ ــخص العتباري فياستبدال من مثله في مجلس اإلدارة في أي وقك على أن خطر الشركة ذلإ كتا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ويتضمن اإلخطار تحديد من خلفه ويكمل العضو الجديد مدة سلفه في عضوية المج ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــس
وفى جميع األحوال تعرض هذه التعديالت على أول جمعية عامة تالية للنظر في إقرارها.
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مادة ()7

 في حالة خلو منصب عضو أو أكثر من أعضاء مجلس اإلدارة حدد رئيس الجمعية العامةللشركة من حل محله ،على أن عرض األمر على الجمعية العامة للشركة في اجتماعها
التالي مبا رة ،ويكمل العضو الجديد مدة سلفه في عضوية المجلس.

مادة ()8

 في حالة فياب رئيس مجلس اإلدارة يندب رئيس الجمعية العامة للشركة من حل محله منين أعضاء مجلس اإلدارة ،وةلإ بصفة مؤقتة أثناء فترة الغياب.
 فى حالة فياب العضو المتفرغ العضو التنفيذى ) يندب رئيس مجلس إدارة الشركة من حلمحلة وةلإ بصفة مؤقتة أثناء فترة الغياب .

مادة ()9

 جب ان حضر على األقل نصف عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة اجتماعات الجمعيةالعامة للشركة دون أن تكون لهم صوت معدود.
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الفصل الثالث
الشروط والقواعد العامة لعضوية مجلس اإلدارة

أو -:الشروط الواجب توافرها في كافة أعضاء مجلس اإلدارة

مادة ()10

 يشترط لعضوية مجلس اإلدارة توافر الشروط العامة التالية- : مؤهالته وخ راته
 .1جب أن يتمي العضو باتساع خبراته وقدراته الفنية واإلدارية.
 .2جــب أن كون لــد ــة د ار ــة ومعرفــة بــالمتطلبــات القــانونيــة والتنظيميــة التي تؤثر على أداء
الشركة بما في ةلإ النظام األساسي وسياساتها واللوائر الداخلية والقوانين السارية.
 .3جب أن يتمتع أعضـ ـ ــاء المجلس تنوع الخبرات والمهارات والمؤهالت في كال من الشـ ـ ــئون
المالية والموارد البشـ ـرية والش ــئون الدارية والش ــئون القانونية والهندس ــة الكهربائية والتخطيط
اإلستراتيجي والنواحى الفنية في مجال الطاقة الكهربائية.
 المهنية وا:لتزام
 .1جب أن يتمتع كافة أعض ـ ــاء المجلس بس ـ ــمعة ـ ــخص ـ ــية ومهنية طيبة واللت ام بالمعايير
األخالقية والن اهة والشفافية.
 .2جب على عضو مجلس اإلدارة أن كرس الوقك والجهد الكافي للقيام واجباته ومسئولياته
بشكل فعال.
 .3جب أن عمل بأمانه لتحقيق مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالر الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركة ويظهر أكبر قدر من العنا ة المهنية
الواجبة.
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 الحياد وعدم تضار المصالح
جب أن يتمتع أعضـ ـ ـ ــاء مجلس اإلدارة بالحياد وتجنب تضـ ـ ـ ــارب المصـ ـ ـ ــالر وةلإ بمراعاة
ا:تي- :
 .1ل جوز ألي عضــو أن قوم بصــفة دائمة بأي عمل فني أو إداري في ــركة مســاهمة
أخرى إل ترخيص من الجمعية العامة للشركة التي يتولى عضوية مجلس إدارتها.
.2ل جوز ألي عضو أن شارك أو شغل منصب في ركة منافسة.
 .3ل جوز ألي عضو أن ستخدم أصول الشركة من اجل تحقيق منفعة خصية.
 .4ل جوز تقبل الهدا ا من أ ــخاص لهم مصــلحة في مجلس اإلدارة إلتخاة ق اررات معينة
أو تحقيق منافع مبا رة أو فير مبا رة من هؤلء األ خاص.
 .5الحفاظ على سـرية البيانات حيث ل جوز له أن ســتخدم المعلومات معلومات دخليه)
التي حصل عليها بموجب صفته كعضو فى تحقيق منافع خاصة له او لغيرة.
 .6جب على أي عضـ ـ ـ ــو من أعضـ ـ ـ ــاء المجلس إخطار المجلس بأي تغيرات جوهرية من
ـ ـ ـ ــأنها التأثير على حياديته او تتعارض مع مص ـ ـ ـ ــلحة الش ـ ـ ـ ــركة وان يثبك إخطاره في
محضر الجلسة.
 تدريب أعضاء مجلس اإلدارة
 -1يتم إلحاا أعضـ ـ ـ ـ ـ ــاء المجلس المعينين حديث ا برنامج تدريب توجيهي يتضـ ـ ـ ـ ـ ــمن التعري
بالشـ ــركة وخططها السـ ــتراتيجية واهم المشـ ــاكل المالية والمحاسـ ــبية وبرامج اللت ام وقواعد
الحوكمة إة جب توفير المعلومات والبيانات والشرح الكافى عن الشركة ألعضاء مجلس
اإلدارة الجدد حتى يتمكنوا من اللمام بكافة جوانبها العامة ونقاط القوة والضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعف ها
وهيكلها اإلدارى وكل ما مكنهم من القيام بعملهم بفاعلية.
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 -2جب أن حص ـ ـ ـ ـ ــل كافة أعض ـ ـ ـ ـ ــاء مجلس اإلدارة على دورات تدريبية تس ـ ـ ـ ـ ــاهم في تفعيل
أدوارهم الرقــا يــة مثــل الحوكمــه ولجــان المراجعــة و دارة المخــاطر واألزمــات وتقييم نظم
الرقابة الداخلية.
 إقرار كتابي
ل جوز تعيين أي عضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو بمجلس إدارة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركة إل بعد أن قر كتابة بقبول التعيين
ويتضمن اإلقرار عمره وجنسيته وأسماء الشركات التي زاول فيها أي عمل من قبل خالل
الس ـ ــنوات الثالت الس ـ ــابقة على التعيين مع يان نوع هذا العمل وةلإ طبقا لمادة  90من
قانون  159لسنة .1981

ثانيا -الشروط الواجب توافرها في (األعضاء الم:تقلين) "عضوان"

مادة ()11

 -1أن كون عضـ ــو مجلس اإلدارة المسـ ــتقل رصـ ــاحب خبرة مهنية ممي ة فى مجال تخص ـ ـصـ ــه ر ل

تقل عن  15سـ ـ ــنة في أي من مجال الشـ ـ ــئون المالية والموارد البش ـ ـ ـرية والشـ ـ ــئون الدارية والشـ ـ ــئون
القانونية والهندس ـه الكهربائية والتخطيط الســتراتيجى والنواحى الفنية فى مجال الطاقة الكهربائية وأن

كون مسـ ـ ــتقل عن إدارة الشـ ـ ــركة بخالف األتعاب التي يتلقاها)  ،ول تربطه ها أي عالقة عمل أو

عالقة أخرى قد تؤثر بش ــكل جوهري على آرائه المس ــتقلة في تنفيذ مس ــئولياته بص ــفته احد أعض ــاء
المجلس.
 -2أن ل شــغل منصــب في الشــركة أو الشــركات الشــقيقة أو األطراف ةات العالقة خالل الســنوات
الثالثة السابقة.

 -3أن ل كون ممن عملوا وظيفة مسـ ــتشـ ــار للشـ ــركة ول تربطه عالقة عمل بشـ ــركة خارجية تعمل
مستشا ار أو استشاري ا للشركة أو لألطراف ةات عالقة.

 -4أن ل تربطه عالقة عمل أو عقود ـ ــخص ـ ــية بأحد كبار العمالء أو الموردين للش ـ ــركة أو اإلدارة
العليا أو أطراف ةات العالقة.
 -5أن ل تربطه عالقة قرابة من الدرجة األولى حتى الدرجة الثالثة مع أحد الفراد العاملين باإلدارة
التنفيذ ة للشــركة الحالية أو الســابقة حتى ثالت ســنوات ســابقة على التعيين أو بأحد األطراف ةات
العالقة.
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ثالثا -الشروط الواجب توافرها في عضو الممثل للعمال
مادة ()12

 جب أن يتوفر في عض ـ ـ ــو مجلس اإلدارة الممثل للعاملين كافة الش ـ ـ ــروط الواجب توافرها فيأعض ـ ــاء مجلس اإلدارة باإل ـ ــافة الى الش ـ ــروط الواردة بالمادة  251لالئحة التنفيذ ة للقانون
 159لسـ ـ ــنة 1981وأل كون قد سـ ـ ــبق الحكم بمجازاته تأديبيا خالل العامين السـ ـ ــابقين على
التر ير.
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الفصل الرابع
مهام وم:ئوليات مجلس اإلدارة ورئي:ه وأعضائه
أو :ً:مهام وم:ئوليات مجلس اإلدارة

مادة ()13
 يتولى مجلس إدارة الشركة كافة السلطات الالزمة إلدارة الشركة لترسيخ وتع ي نجاحها ودعمالمي ة والقدرة التنافسية لها مع مراعاة إختصاصات الجمعية العامة وتظل المسئولية النهائية على
المجلس حتى و ن كل لجانا أو فوض أفرادا أو جهات أخرى للقيام بعض أعماله ،وتتمثل
اختصاصات المجلس فيما يلي- :
 )1تحديد التوجه اإلستراتيجي واألهداف الرئي:ية للشركة واإلشراف على تنفي:ها ومن ذلك- :













و ع اإلستراتيجية الشاملة وخطط العمل الرئيسية التي تحقق رؤية ورسالة الشركة.
و ع أهداف الشركة ومراقبة التنفيذ ومتابعة مصالر المساهمين.
و ع السياسات التي تحقق أهداف الشركة.
تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة و ستراتيجيتها وأهدافها المالية و قرار الموازنة التخطيطية
ومشروع القوائم المالية والحسابات الختامية.
اقتراح إ رام العقود واتفاقيات القروض والتمويل وعقود الرهن على أن عتمد قرار المجلس في
هذا الشأن من الجمعية العامة فير العاد ة للشركة.
اقتراح تأسيس أو ال تراك في تأسيس ركات يتصل نشاطها بأفراض الشركة أو المساهمة
في رأس مال تلإ الشركات سواء كان ةلإ من الداخل أو الخارج على أن عتمد قرار المجلس
من الجمعية العامة فير العاد ة.
اقتراح اى فرض او نشاط ي يد من ايرادات الشركة وقدرتها التنافسية سواء ان ضاف هذا
الغرض او النشاط لفراض الشركة او أنشاء ركة قابضة لتحقيق هذا الغرض او النشاط
على أن عتمد هذا الغرض أو النشاط أو إنشاء الشركة الالزمة لتحقيق هذا الغرض أو النشاط
من الجمعية العامة الغير عاد ة.
إقرار األنظمة التقنية الحديثة وتعميق استخدام نظم المعلومات واإلتصالت اإللكترونية
المعاصرة.
قبول الهبات والتبرعات والمنر التي تقدم للشركة ول تتعارض مع أف ار ها.
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 جوز للمجلس الموافقة على التبرع لالفراض الجتماعية الخاصة للعـ ـاملين او لجهة حكومية
او احـ ـدى الهيئات العامة بما ل جاوز  %7من متوس ـ ـط ص ـافى ارباحها خـ ـ ـالل السنوات
الخمسة السابقة على هذ السنة بشرط اعتماد هذة التبرعات من الجمعية العامة متى زادت عن
ألف جنية.
 )2وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف عليها.

 المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية واعتمادها و قرارها.
 و ع سياسات مكتوبة تنظم تعارض المصالر وتو ر حالت التعارض المحتملة لكل
من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذ ة.
 و ع نظام للرقابة وتقييم األداء وعداد مؤ رات اإلداء سواء كانك فنية أو مالية أو إدارية
وو ع المؤ رات المعيارية التي قاس عليها األداء.

 متابعة عمل وتقييم لجان التفتيش المالي واإلداري والفني.
 التأكد من تطبيق أنظمة رقا ية مناسبة فيما يتعلق ب دارة المخاطر.
 التأكد من سالمة األنظمة المالية والمحاسبية.
 المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية.
 إنشاء أو تفعيل إدارة مراجعة داخلية مستقلة تابعة مبا رة لرئيس مجلس اإلدارة) للتحقق
من أن الضوابط التنظيمية والتشغيلية والمالية كافية وفعالة ويتم اإللت ام ها.
 النظر في التقارير الدورية عن تقدم سير العمل بالشركة.
 )3وضع سياسات وإجراءات ومعايير واضحة تضمن تنفي :مجلس اإلدارة لم:ئولياته ومنها:
-

 التحقق من توافر الموارد الكافية لتحقيق أهداف الشركة والعمل على تحسين الكوادر البشرية
وبناء القدرات.

 اإلجتماع بمديري الشركة للتشاور معهم ودعوتهم لحضور المجلس كلما دعك الحاجة
لذلإ.
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 حدد المجلس روط تعيين واختيار الوظائف القياد ة واإل رافية مع مراقبة أداء اإلدارة
التنفيذ ة.
 حدد مجلس اإلدارة الصالحيات التي فو ها لإلدارة التنفيذ ة و جراءات اتخاة القرار على
أن تقدم اإلدارة التنفيذ ة تقاري ار دورية.

 )4تفعيل نظام الحوكمة ومراق ة مدى فاعليته وتط يقه.

 و ع لوائر الشركة الداخلية على أن تعرض على الجمعية العامة إلصدار قرار باعتمادها.
 التحقق من مدى إلت ام الشركة تطبيق قواعد ولئحة الحوكمة.
 و ع سياسات ومعايير و جراءات محددة للعضوية في مجلس اإلدارة وو عها مو ع
التنفيذ بعد إقرار الجمعية.
 إعداد لئحة لتنظيم عمل المجلس.
 و ع إجراءات لتعري

أعضاء المجلس الجدد بأنظمة الشركة المالية والفنية والقانونية ...

الخ ،وعداد دورات تدريبية مناسبة لهم لتمكينهم من القيام بأداء مهامهم.
 و ع سياسة مكتوبة تنظم العالقات مع أصحاب المصالر ومنها على سبيل المثال ل
الحصر ،آليات تسوية الشكاوى والخالفات التي تنشأ ين الشركة وأصحاب المصلحة،
قواعد السلوك العامة للمتعاملين مع الشركة من مقدمي الخدمات ،قواعد السلوك المهني
للعاملين.
 و ع السياسات واإلجراءات واآلليات والنظم التي تضمن إلت ام الشركة وكافة العاملين
بالقوانين واللوائر والمواثيق واألنظمة.
 و ع نظام لكشف أي خلل أو انحراف قبل حدوثه و مان سرعة اتخاة اإلجراءات
المناسبة لحما ة المبلغ عن اإلنتهاك.
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 و ع اإلجراءات الوقائية واألدوات واآلليات التي تعمل على تأمين تدفق المعلومات
والسيطرة على دقة وسالمة البيانات داخل الشركة وحمايتها من التالعب واإلخت ارا سواء
من داخل الشركة أو خارجها.
 و ع السياسات التي تضمن إلت ام الشركة باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين
والدائنين وأصحاب المصلحة األخرى بشفافية ون اهة وفي الوقك المناسب.

 يتعين على مجلس اإلدارة اإل راف على إعداد مي انية الشركة وحساباتها الختامية عن كل
سنة مالية وةلإ خالل هرين على األكثر من إنتهاء السنة المالية وتو ع تحك تصرف
مراقبي الحسابات في اليوم التالي إلنتهاء تلإ المدة على األكثر.
 إعداد تقرير عن نشاط الشركة خالل السنة المالية وعن مرك ها المالي في ختام السنة
المالية ةاتها وبعرض المي انية وتقرير النشاط على الجمعية العامة العاد ة للشركة في
المواعيد المقررة.
 المراجعة الدورية لمدى كفا ة قواعد ونظم الحوكمة ومواثيق عمل لجان مجلس اإلدارة
و جراء ما يل م من تعديالت بشأنها.
 )5م:ئوليات مجلس اإلدارة تجاه الجمعية العامة (الم:اهمين).

 دعوة الجمعية العامة لإلنعقاد في إجتماعاتها العاد ة والغير عاد ة و قرار جدول أعمالها.
 التحقق من أن القوائم المالية والتقارير المالية والتقارير السنوية التي يتم إرسالها إلى
الجمعية العامة تعكس األو اع الحقيقية للشركة.
 العرض على الجمعية العامة إلعتماد األرباح السنوية جب أن تدفع تلإ األرباح في
المواعيد والماكن الذي حددها مجلس اإلدارة بشرط أل جاوز الميعاد ه ار من تاريخ
قرار الجمعية العامة توزيع األرباح السنوية).
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المبادرة دعوة الجمعية العامة فير العاد ة إة لغك خسائر الشركة نصف رأس المال
المصدر للنظر في حل الشركة و ستمرارها ويتم إعداد تقرير يو ر فيه األسباب التفصيلية
التي ني عليها ةلإ.
دعوة الجمعية العامة العاد ة للنظر في استخدام الحتياطيات.
العرض على الجمعية العامة ل يادة رأس المال أو تخفيضه.
حدد مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر قيمة المقا ل السنوى الذى يتعين على
الشركات التابعة ادائه لها نظير التخطيط العام وال راف والتنسيق ين الشركات .
دعوة الجمعية العامة الغير عاد ة للنظر فى الموافقة على تأسيس أو ال تراك في تأسيس
ركات يتصل نشاطها بأفراض الشركة أو فرض حقق تعظيم إيرادات الشركة أو
المساهمة في رأس مال تلإ الشركات سواء كان ةلإ في الداخل أو الخارج .

ثانياً  :مهام رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتد

مادة ()14
 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب  :هو المسئول عن إدارة ئون الشركة بكفاءة وفعالية وتنفيذإستراتيجية وخطة الشركة ويقع على عاتقه مسئولية إر اد وتوجيه المجلس و مان فاعلية أدائه
ورئيس مجلس اإلدارة مثل الشركة أمام القضاء وفي صلتها بالغير كما مثلها لدى البنوك وجهات
التمويل المحلية واألجنبية في التوقيع نيابة عن الشركة على اتفاقيات التمويل والقروض وعقود
الرهن التي تعقدها تلإ الجهات بعد إعتمادها من الجمعية العامة فير العاد ة للشركة ،كما تشمل
مهامه وم:ئولياته أيض ًا ما يلي-:
 )1و ع آليات تفويض أصحاب المصالر حال انتهاك حقوقهم وكذلإ تسوية الشكاوي والخالفات
التي تنشأ ين الشركة وأصحاب المصالر.
 )2توجيه الدعوة لنعقاد مجلس اإلدارة وو ع جدول أعماله بالتنسيق مع سكرتير المجلس
ومراعاة مقترحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا) و دارة جلساته.
 )3دعوة الجمعية العامة العاد ة وفير العاد ة لالنعقاد والنظر في جدول األعمال المعروض من
المجلس.
 )4التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة والمستندات المتعلقة بجدول األعمال لألعضاء
قبل الجتماع وقك كاف.
 )5تشجيع النقاش وتمكين جميع أعضاء المجلس من المشاركة و مان إمكانية التعبير عن اآلراء
المعار ة.
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)6

القررات يتم على أساس سليم وبناء
مان تمتع المجلس بالدعم الكافي والتأكد من أن اتخاة ا
على د ار ة املة بالمعلومات.

 )7التصديق على ق اررات المجلس والتأكد من وجود آلية لضمان فاعلية تنفيذ هذه الق اررات في
الوقك المناسب.
)8

مان انعقاد اجتماعات المجلس وفق ا للنظام األساسي واللوائر الداخلية للشركة.

 )9التأكد من الت ام المجلس ب نجاز مهامه على أكمل وجه بما حقق أفضل مصلحة للشركة مع
رورة تجنب تعارض المصالر.
 )10العمل بشكل متواصل على تطوير المجلس وتع ي مهارات األعضاء ورفع روح المشاركة
والعمل الجماعي.
 )11الحفاظ على روابط الثقة ين كافة أعضاء المجلس مع

رورة تدعيم عالقة المجلس باإلدارة

العليا للشركة.
 )12تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعر ها على المجلس بصفة دورية.
 )13التأكد من فاعلية نظام الحوكمة المطبق بالشركة ومدى فاعلية أداء لجان المجلس.
 )14التقييم السنوي لفاعلية المجلس ككل ولجان المجلس وأعضاء المجلس كل على حدة ورفع
توصياته إلى المجلس بشأن التقييم.
 )15مراجعة تقارير اللجان مثل لجنة المراجعة ولجنة التر يحات والمكافأت وفيرها ) مع المجلس
لتخاة ما يراه مناسبا .

17

ثالثاً :مهام وم:ئوليات عضو مجلس اإلدارة

مادة ()15

 ينبغي على كل عضو في مجلس اإلدارة القيام بما يلي- : )1أن كرس الوقك والجهد الكافي لخدمة مصالر الشركة.
 )2التواصل والمشاركة بشكل فعال في مناقشات واجتماعات المجلس والجمعيات العامة وفيرها
من الجتماعات وأن يتوفر لدى العضو الرفبة والعمل روح الفريق في اتخاة الق اررات.
 )3اإلطالع على محا ر اجتماعات مجلس اإلدارة والحفاظ على سرية المعلومات.
 )4اإلحاطة بالقوانين واللوائر الداخلية واألنظمة والقضا ا التي تؤثر على أعمال ومسئوليات
المجلس.
 )5الستعداد لقبول أي تكليف طلب منة من المجلس وتنفيذه والقيام به بشكل جيد واللت ام تسليم
ما قام به من عمل في وقته.

رابعاً :مهام وم:ئوليات أمين سر مجلس اإلدارة

مادة ()16

 يبتار مجلس اإلدارة أمين سر المجلس بناء على ترشيح رئي:ه من بين العاملين بالشركة. حيث يتم إدارة شئون المجلس من إدارة ت:مى أمانة سر المجلس ويجب أن تكون أحد اعضائهاقانوني.
مادة ()17
 يتلبا مهام وم:ئوليات أمين سر مجلس اإلدارة فيما يلي- : )1اإلعداد والترتيب لالجتماعات والجمعيات العامة و مان استيفاء جميع المتطلبات القانونية
واللت ام باللوائر والنظام األساسي للشركة.
 )2صيافة جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعيات العامة وق اررات المجلس والحصول
على موافقة رئيس مجلس اإلدارة عليها قبل عر ها على المجلس.
 )3ا لقيام بالتنسيق مع كافة قطاعات الشركة و داراتها التنفيذ ة لعرض المو وعات المتعلقة ها،
واإلعداد لجميع التقارير والمذكرات المقدمة لمجلس اإلدارة أو الجمعيات.
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 )4موافاه األعضاء بالوثائق والمذكرات التي سيتم مناقشتها في الجتماعات وترسل بخطاب
رسمي لهم وةلإ لدراستها قبل موعد الجلسة بخمسة أ ام على األقل وكذلإ موافاه األعضاء
بمحضر الجتماع خالل عشرة أ ام.
 )5تسجيل وصيافة محا ر اجتماعات مجلس اإلدارة دقة وتدوين ق اررات المجلس في سجالت
الشركة وتوقيعها إلى جانب رئيس مجلس اإلدارة ومتابعة اإلجراءات المعلقة من الجتماعات
السابقة.
 )6حفظ السجالت والوثائق القانونية محا ر وق اررات  ...ألخ) الخاصة بمجلس اإلدارة والجمعية
وتوفير مكان لحفظها وتسهيل الرجوع إليها واتخاة الالزم بشأن اعتمادها من الجهات المختصة.
 )7القيام بالمراسالت والمكاتبات نيابة عن مجلس اإلدارة وحسب توجيهات المجلس أو رئيسه.
 )8المحافظة على سرية المعلومات وجميع الوثائق.
 )9تقد م المعلومات الالزمة عن الشركة لألعضاء الجدد.
 )10التنسيق مع كافة لجان المجلس بما كفل التصال الفعال ين اللجان والمجلس.

الفصل البامس
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إجراءات اجتماعات المجلس
المادة ()18

 عقد مجلس اإلدارة اجتماعاته في المرك الرئيسي للشركة كلما دعك المصلحة إلى إنعقاده ،وةلإدعوة من رئيس المجلس ،ويجب أن جتمع مرة كل هر على األقل ويفضل خالل األسبوع
األول من كل هر) ناء على دعوة من رئيسه مو حا زمان ومكان اإلنعقاد ويسلم لألعضاء
الدعوة عن طريق الفاكس أو  )e-mailأو باليد ،وعلى الرئيس أن يدعو مجلس اإلدارة لحضور
إجتماع طارئ متى طلب ةلإ إثنين من األعضاء ويجوز أن جتمع مجلس اإلدارة خارج المرك
الرئيسي للشركة ويكون ةلإ داخل البالد ول كون إجتماع المجلس في هذه الحالة صحيحا اً إل
إةا حضره جميع األعضاء.
المادة ()19
 يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة مصحوبا بالمستندات والمذكرات عن المو وعات التيستعرض على المجلس وترسل لألعضاء قبل اإلجتماع بخمسة أ ام على األقل ،ومع ةلإ جوز
عند الضرورة عرض بعض المو وعات على مجلس اإلدارة بالتمرير وتصدر الق اررات في هذه
الحالة باإلجماع وتعرض على المجلس في أول جلسة تالية لصدورها لإلحاطة.
المادة ()20
 جوز أن ينوب أعضاء المجلس عن بعضهم في حضور الجلسات بشرط أن تكون اإلنابة مكتوبةومصدا عليها من رئيس المجلس ،ول جوز أن ينوب عضو مجلس اإلدارة عن أكثر من عضو
واحد.
المادة ()21
 يتولى رئيس مجلس اإلدارة رئاسة الجلسة و دارة الجلسة ف ةا تغيب ناب عنه من قوم مقامه وفقاللقانون.
المادة ()22
 ل يتوافر النصاب القانوني لصحة إجتماع مجلس اإلدارة إل إةا حضره أفلبية األعضاء بمن فيهمالرئيس ،ويجب على أعضاء المجلس ومن يدعون لحضور جلساته المحافظة على سرية البيانات
والمعلومات التي تعرض على المجلس.

المادة ()23
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تصدر ق اررات مجلس اإلدارة بأفلبية عدد أصوات األعضاء الحا رين في الجتماع وعند تساوي
األصوات يرجر الجانب الذي منه الرئيس.
يتم إ الغ هذه الق اررات للجهات التنفيذ ة فور إق ارراها للعمل بمقتضاها.
يتم استعراض ق اررات المجلس السابقة في دا ة كل جلسة لمتابعة ما تم بشأن تنفيذها.
يتم استعراض ومناقشة توصيات اللجان المنبثقة من المجلس لتخاة القرار المناسب بشأنها بعد
الموافقة على هذه التوصيات.
المادة ()24

 جب على المجلس توثيق إجتماعات وعداد محا ر بالمناقشات والمداولت بما فيها التصويكالتي تمك على النحو التالي- :
 عد سجل خاص لتدوين محا ر إجتماعات مجلس اإلدارة يتكون من صفحات مسلسلة
ومختومة بخاتم الشهر العقاري والتوثيق وموقع من الموثق المختص ويجب إثبات الترقيم

وو ع خاتم الشهر العقاري والتوثيق ثبوت التاريخ على النحو المذكور في صدر كل
سجل قبل إستعماله وفي كل صفحة.
 يوقع محضر اجتماع مجلس اإلدارة من رئيس المجلس وأمين السر.

 تدون محا ر اجتماعات مجلس اإلدارة في السجل الخاص ذلإ بصفة منتظمة عقب
كل جلسة وفي صفحات متتابعة ودون كشط أو تغيير أو طب ول جوز إنشاء سجل
جديد لمحا ر إجتماعات مجلس اإلدارة إل بعد تقد م السجل الموثق المختص بمصلحة

الشهر العقاري الذي قع في دائرته مرك الشركة الرئيسي ليؤ ر عليه ب قفاله و ثبات ةلإ
في سجالت المصلحة المذكورة.

المادة ()25

 جب أن يتضمن محضر جلسة مجلس اإلدارة بصفة خاصة ما يلي- : يان بأسماء الحا رين والغائبين من أعضاء المجلس.
 التصديق على محضر الجلسة السابقة.
 موج كافي للمناقشات ونتيجة التصويك على كل مو وع عرض على المجلس.
 ما طلب أي عضو بالمجلس إثباته من المالحظات واإلعت ار ات.
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المادة ()26
 ترسل صورة من محضر الجلسة إلى كل عضو من أعضاء المجلس في خالل عشر أ ام منتاريخ عقد الجلسة إل إةا رأى رئيس المجلس عدم توزيع بعض المحا ر للحفاظ على السرية.
المادة ()27
 لمجلس اإلدارة دعوة من ختاره من ةوي الخبرة سواء من العاملين بالشركة أو من فير العاملينفيها لحضور اجتماعه لإلدلء بما طلبه المجلس من يانات أو إ ضاحات دون أن كون حق
ال تراك في مداولت المجلس أو صوت معدود فيما يتخذه المجلس من ق اررات.
المادة ()28
 يتم اإلفصاح عن عدد الجتماعات وعن أسماء األعضاء الذين تغيبوا عن حضور الجتماعاتويراعى أل يتغيب العضو عن أكثر من ثلث عدد اجتماعات مجلس اإلدارة في السنة.
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الفصل ال:ادس
تقييم المجلـــــس
مادة ()29

تقوم الجمعية العامة للشركة تقييم اعمال المجلس حيث تختص بمساءلة ومراقبة أعمال مجلس اإلدارة
و خالئه من مسئوليته والمصادقة على تقريره عن نشاط الشركة كما لها الحق أ ض ا في ع ل مجلس
اإلدارة أو أحد أعضائه.
مادة ()30
التقييم ال:اتي لمجلس اإلدارة
 يتم إعداد نموةج يل م كل عضو باستيفاء ياناته على األقل سنويا مو حا فيه عدد مرات الحضوروأسباب عدم الحضور إن وجدت.
 المو وعات التي تمك مناقشتها والمو وعات التي لم يوافق عليها. تقييمة لمدى توافر البيانات الالزمة عند عرض المو وعات للمناقشة ومدى كفا ة البيانات الدوريةالمقدمة ومدى فعالية أنظمة الرقابة.
 مدى تمتعة بحرية اإلدلء أر ه و تاحة الفرصة له في المناقشة.تخصيص ج ء من إحدى الجلسات لمناقشة مستوى أداء المجلس وكيفية الرتقاء باإلدارة من خالل
توفير ال بيانات عن عدد الق اررات الصادرة خالل الفترة وما تم تنفيذه منها وأسباب التقاعس في التنفيذ
إن وجدت وأن يتم ةلإ على األقل مرة سنويا.
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الفصل ال:ابع
لجان المجلس
مادة ()31
 شكل مجلس اإلدارة من ين اعضائة لجان تابعة ويفو ها في القيام بأعمال وتقد م تحليالتمفصلة ليت مكن المجلس من تأد ة مهامه بشكل فعال ،ويقتصر دور اللجان على رفع التوصيات
للمجلس لتخاة الق اررات المناسبة بشأنها.
مادة ()32
 يتخذ المجلس ما يراه مناسب ا فيما تعر ة علية اللجان التي فو ها.مادة ()33

 عين المجلس أعضاء ورؤساء هذه اللجان من ين أعضائه ومدة العضوية هي ثالت سنوات قا لةللتجديد وتنتهي أعمالها بانتهاء عمل مجلس إدارة الشركة.
مادة ()34
 جب على اللجان إتباع المبادئ والقواعد المنصوص عليها في ميثاا كل لجنة والتي يتضمنأهداف ومسئوليات كل لجنة والمؤهالت المطلوبة للعضوية و جراءات العمل ورفع التقارير للمجلس.

وتتمثل تلإ اللجان فيما يلي على سبيل المثال ل الحصر- :
 لجنة المراجعة.
 لجنة التر يحات والمكافآت.

وأي لجان أخرى قد يراها المجلس مناسبة لتأد ة مهامه ر مواثيق تلإ اللجان ج ء مكمل لهذه الالئحةر.
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الفصل الثامن
تقريــر مجلــس اإلدارة

مادة ()35
 جب على الشركة أن تصدر تقري ار سنويا للعرض على الجمعية العامة على أن يتضمن علىاألقل ما يلي- :
 كلمة رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب.
 الرؤية والرسالة.
 إستراتيجية الشركة.
 تاريخ الشركة.
 هيكلة الملكية.
 تشكيل مجلس اإلدارة.
 المتغيرات الرئيسية في الهيكل اإلداري للشركة.
 تشكيل لجان المجلس وعدد مرات إنعقادها.
 يئة عمل وأسواا الشركة الرئيسية.
 مناقشة النتائج المالية والمو وعات الجوهرية.
 تحليل المرك المالي للشركة واإل ضاحات المتممة.
 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية وتقرير مراقب الحسابات عن القوائم
المالية.
 اإلنجازات والصعوبات خالل العام.
 وصف لق اررات الشركة الهامة بما في ةلإ إعادة هيكلة الشركة أو توسعة أعمالها والتوقعات
المستقبلية ألعمال الشركة وأي مخاطر تواجهها.
 وصف لسياسة الشركة في توزيع األرباح.
 متوسط عدد العاملين بالشركة ومتوسط الدخل ومؤ رات العمالة واإلنتاجية.
 سياسات تحفي العاملين.
 سياسات التدريب.
 تقرير عن إلت ام الشركة بقواعد الحوكمة.
 تقرير عن المسئولية اإلجتماعية.
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